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lausanne: Türkiyenin 
temel taşıdır 

Lausanne; harpten sonra dev_ 
letler arasında müsavi şerait 

dairesinde imzalanan 
ilk muahededir 

Bugün Lauıanııe .ıüııün.ü 
lea'tt edeceğiz. Çok yerınde bır 
tezahürdür Cenevre' de ve Lau
•ıuıne' da Avrupa devletleri a
rasında bu aralık geçen çetitı. 
•e neticesiz mücadeleleri gör· 
dükten sonra Türk Lausanne'ı 
ıun kıymetini daha iyi anlıyo. 
ruz. Acaba !U buhran senele
rinde biz de mağlubiyet mua
hedelerinin ahkamına tabi olaa 
İdik halimiz ne olurdu? Mu
hakkak ki, Türkiye; umu.mi 
lıaq,ten mağlup çıkan Maca· 
ristan, Bulgaristan -,,e Alman.
Ya kadar hürmet Te merhame
te liyık görülmezdi. Onun için 
lauıanne gününü ve onu doğu 
ran millt mücadelmin büyük 
Zaferini her vesile ile takdis 
etınek boynumuzun borcudur. 

Şuraımı da unutmamalı: 
1" ahakkuk ettirilmit ber poli
tika muvaffakıyetinin mütkül 
Cepheleri vardır. Her muvaf· 
falayet, bir tedbir ıilıileainin 
heticeaidir. Lauıanne' da ka
landığımız haklar ve muvaf· 
fakıyetler; bize ıeve ıeve, gö
nül rızaıile veribnit değildir. 
Orada her meseleyi hakkımı
hn ilham ettiği mantık yoli
le, teflerim1zin irade ve zeka. 
lan kuvvetile halledebilmittik. 
Bu itibarla lımet Paıanın altı 
ay süren Lauaanne'daki mü
cadele tarihi çok enteresan bir 
etüd mevzuudur. 

Lausanne konferansı devam 
ederken, ismet Patanın iktı· 
•adi istiklal mevzuu üzerinde 
niçin bu kadar ısrar ile durdu
iUnu anlamayanlar vardı. Şüp 
he yok ki bu zatlar, Avrupa 
lausanne'ınm tecellileri kartı· 
•ında İsmet Patanın o vakitki 
İnat ve ıararındaki iaabeti bu
Rün teslim ediyorlar. Devlet 
•damlarında eviıam derecesin
de bir dikkat ve hauaaiyet 
hazan en büyük fazilet oluyor. 
Birkaç ıene evvel menıleket
te lam bir istikrar ve aıayiı 
teeaıüı etmediği zamanlarda 
•di: Muarızlan, İsmet Pa9anın 
fartı haasaıiyetini ima ederek: 
"liir memleket evham ile idare 
olı.nmaz !,, diyorlardı. lımet Pa 
fil bu türlü tariz ve tenkitlere: 
"Rejim ve memleket meaelele
tıh' nde fartı hauaaiyetimiz ve 
atta evhamımız, bizim en bü

t~k kuvvetimizdir!,, yolunda 
ır cevap vermiıti. 

Hadiseler muhterem Baı
"ekile hak vermedi mi? 

Mudanya mütarekeıi, İı· 
lrıet Patanın ilk ıiyaıi muvaf
falayetidir. O, Mudanya'da te
lrıini mümkün bütün tartları 
•lmı,, ipi tanı kopacağı bir ıı
Bllda gevıetmesini bilmiıtir. 

. u_nunla beraber pek yakından 
hılıyoruz: Mütarekenameyi im. 
:ı:aladıktan ıonra lamel Patada 
Yeni bir merak ve endi,e baıla
lrııttı: "Acaba bundan fazla 
hir §ey kazanabilir mi idik? A
caba lıtanbulu derhal tahliye 
e~tirmek mümkün değil mi i
dı ?,, Bu endiıesini Büyük Gazi 
Ye de açtı. Gazi'nin: "Merak 
et
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nıe! Temin ettiğin fartlarla 
stanbulu da mutlaka kurlan· 

Yonun. Baıka türlüsüne ben 
de muvafakat etmezdim!,, yo
lundaki cevabı ancak onu tal· 
llıin etmişti. 

Şüphe yok ki, Lauaanne 

yapması için o esaalarm çok 
iyi tatbik edilmesi lazımdı. E
ğer bugün Lausanne gününü 
bir bayram gibi tes'it edebiliyor 
ıu bunun sebebini o muahede
nin imzasnıdan sonra lımet Pa 
tanın ve Tevfik Rüttü Beyin 
sekiz ıeneden beri takip ettik
leri dürüst ve aamimi politika 
da aramalıdır. lımet Patanın 
Lauıanne' daki inat ve ısrarı, 
o zaman bazı Avrupa devletle
rini ıinirlendirmit olabilir. O 
ıinirlenmeler, mutlaka Türk 
aleyhtarlığı hi11inden değil, 
Türkiye'nin müıtakbel politika 
ımda dürüst hareket edeceği
ne inanmamalarmdan ileri ge
liyordu. Şimdi ayni devletler 
Türk doıtluiuna kıymet veri
yorlar, Türkiye'nin beynelmi· 
Jel politikada müsbet bir amil 
olac:ağma kani bulunuyorlar. 
Her halde bu kanaatlerinin yan 
bt çıkmayacağına emin olabi
lirler. 

Lauaanoe konferanımın ve 
Lauaanne ıulhunun yalnız Tür 
kiye'nin tarihi noktaımdan de
ğil, harpsoıııra11 Avrupa tarihi 
noktaamdan da ehemmiyeti 
büyüktür. Çünkü Lauıanne, 
harpten sonra müaaviı 1erait al
tında müzakere ve imza edil. 
r"'iş ilk muahededir. Lausanne 
l -.ıferansına tekaddüm eden 
diğer sulh müzakereleri galip
lerin kendi aralarında müna· 
kaıalan neticesi vanlan karar
lann mukabil tarafa oltima
tom teklinde tebliğinden 
ibaretti. Bu muahedeler bir 
taraflı olduğu içindir ki imza
lan tarihinden beri Avrupa'da 
beynelmilel hayat bunlarm ta
dili etrafındaki faaliyete inhi
aar etmittir. Eğer Lausanne'· 
da Türk heyeti murahhasası
nm ısrarile kabul ettirilen ruh 
ve zihniyet buna tekaddüm 
eden içtimalara da hakim ol
saydı, on iki senelik tarihin 
cereyanı batka bir istikamet 
takip edebilirdi. Türkiye'nin 
bugünkü beynelmilel münase
batı doğru ve dürüst iıe, bu
nun en mühim sebeplerinden 
birini de Lauıanne' daki iyi bat 
langıca atfetmek lazımdır. 

Bu itibarladır ki Lauıanne 
sulhu yalnız Türkiye ile Avru
pa de~letleri arasındaki müna· 
sebatın tanzimine yardım eden 
bir muahede kadar da cihan 
sulhuna yardımı olan tarihi bir 
mukaveledir. Ve yalnız Tür
kiye tarafından değil, sulhu se
ven her memleket tarafından 
ıldöııümü tes'it edilmeğe de-

~er kıymetli bir mukavele-

dir. 
Siirt Meb'uau 

MAHMUT 

llıuahedesinin ruhunda güzel b • Ekmekçi Japon dün ır 
esk aslar, iyi şartlar vardı. Fa- d 

Lausanne'da Türk heyeti başmurahhası ismet Paşa 
1ürk milletinin ebedi kurtululJ ve kuruluş 

muahedesini imzalıyor 

9 sene evvel bugün 
devletlere istiklali

mizi tasdik ettirmiştik 
Lausanne günü münasebetile 

bugün Darülfünunda 
• ·muazzam merasım var-

Bugün Lau
aaıme aüııüdür. 
Tam dokuz se
ne ene! buaüıı 
iıtildil hucceti
mlzi dnletlere 
tasdik ettirdik. 
Müzakerata :U 
tqriniııani 922 
de baflımmıtb. 

4 fUbatla mlota 
oldu "° 23 ni
aanda tekrar 

A~ DE:.N\z. 

b&Jlıyan müzakere 24 temmu· 
za kadar ıürdü. 

Bugün Lauaanne günüdür. Tam 

M. Veni:ıefo:; muahedeyi 
im:ıalıyor .. 

dokuz aene ene! huailıı iıtiklil huc 
cetimizi devletlere tasdik ettirdik. 

1 
Müzakerata 21 tep'İnİNllİ 922 de 
baılanmıı~ ş ta mkıt• old ve 
23 niNJtda tekrar 'l.qLyan lllİÜİıf<e. 
re U temmuza kadar ıürdü. 

Denebilir ki hiç bir memleket, 
bizim kadar lıu kadar ıİyaai ve çe
tin bir mücadele rrçİrmemiıtir. 

Umumi harp gr ıı>leri, o vakte ka 
dar geçen ıulh müzakerelerinde kar 
tılanna gelen devletler murahhaala
nna iıtediklerini imza ettiriyorlardı. 
Türkiyeye kartı ayni uıulü tatbik 
etmek iıtediler. Halbuki yeni Tür
kiyenin Lauoanııe'clalri vaziyeti büı 
bütün baıka idi. Bu ıebepledir ki, 
müzakere çok çetin oldu. Baımu· 
rahhumuz lamet Pqa için eltedi 
bir ıeref abidesi teıkil eden bu mua 
hede, Türkiye ile Avrupa devletleri 
müuaebatında bir dönüm noktaaı
dD'. 

Bujlünkü merasim 
Lauaanne ıulhüniin 9 uncu ydda

nümü münaaebetile lıusün darüim. 
11 

Cemiyeti akoamda TDrklyeyl ilk defa kendllerlnr 
tahsis olunan meoklde temsil eden daimi murahhas
larzmı:ıden Cemal Hilsn/1 ve Necmettin Sadık beyler 

Fransız milletinin dos-
tane hissiyatına ma
kôs bir malayanilik! 
Milletler Meclisine girişimiz 
etrafında Times'in neşriyatı 

Malaganilik Le Journal' a aittir 
at bu muahedenin Türk ha- cinayet işledi ve yakalan ı. 

l'atında favdalı ve fevizl~i ~t~es~i~r~~[~Y~uı=ı~ı~po;;;li;ı~hamberliıilıiıenİİİ' lariıııılas1m1u·l···· 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdüril 
ETEM iZZET 

e 

•• 

Gazi Hz. 
1 
Darülfünunun ilgası 

ı ve yeni üniversiteler 
tesisi mevzubahistir 

Rei•icümhur Hr.. evvelki ak· 
fQIJl refakatlerindeki r.evat ile 
birlikte Sakarya motörile Mar
mara' da bir buçuk aaat süren 
bir tene:szühten sonra Y alooa' • 
ya avdet buyurmuılardı. Gazi 
Hz. cuma günü, bu tene2mh
len evoel Yalova doarındaki 

Çınarcık mesiı·eaini teıril etmİf 

terdir. O sırada, orada Haliç 
idman Yurdunun Gülnihal ııa
parile tertip ettiği tener.r.ühe 
i§tirak edenler bulunuyorlardı. 
Mülene:uihinin refakatlarında 
bar.ı pehlivanlar da vardı. Rei
ncümhur Hz. orada çoban 
Mehmet, Salih pehlivanlarla di ı 

ier baz.ı pehlivanların gürefle
rini seyretmitler ve alkqlar a
raaında motörlerine binerek te
ncr.mhlerine devam buyurmuf 
tardır. 

Islahat projesi Hegeti vekilede 
müzakere ediliyor 

Türkiyede tedricen inkişaf 
etmek üzere üç 

üniversite tesis edilecektir 

Gayrimeşru 
İstifade 
Mevaddı iptidaiye 
kaçakçılığından 

adliyeye verilenler 

Darülfünunun ıslahı hakkında ver
diği proje heyeti velıilcdc görütill•r 

M. MalchtJ 

T etviki aanayi kanunundan İs
tifade ederek muafeıı ithal ettik· 
!eri mevaddı iptidaiyeyi piyasaya 
çıkarmakla maznun iki fabrika-. 
tör ve üç tacirin muhakemelen 
güı,ırükte sekizinci ibtiaaı mahke 
....,.n.de yapılacakbr. Esasen öte- Haber aldığımıza göre, An
deıı ileri bazı fabrikalann cüm· kanı'cla Heyeti Vekile Darül
rükten muaf n ithal ettikleri me· fünunun YaZİyeti hakkında met 
vaddı iptidaiyeyi teıviki .._yi . 
kuunundan istifade edemi - gul olmaktadır. Bu meyulı. 

. yete esas te,kil eden program, · ı mütehassıs Profesör Malche. 
tarafından verilen rapordur. 
Islahatın eaaab surette yapıla
bilmesini temin etmek için da
rülfünunun ilgası ve derhal de 
yeniden tesisi mevzuu bahis
tir. Bu takdirde ilga bilbaua 
bir tekil meselesi olacak ve ye
niden teaiı edilecek olan üni
versite darülfünunun yerine 
kaim olacaktır •. Darülfünun iı
mi bundan ıonra artık üniver
siteye inkılap edecektir. 

Türkiye'de üç üniversite 

tesisi dü§ünülmektedir. Bunla. 
rm biri lstanbulda, ikincisi An
kara' da ve üçüncüsü de fark 
~~yetler?ıde olacaktır. Şark 
vılayetlerındeki üniversitenin 
Van'da ve yahut Diyanbekir'
de teıiıi dütünülmektedir. An
cak her üç üniveraitenin tamaın 
olarak faaliyete geçmesi müm. 
kün rörülmediğinden evveli 
m~tedir profesörü olan ders
ler ıçin kürıü ibdaı edilecek 
ve üniversite ancak zamanla ve 
diğer elemanlar yetittikten 
ıonra tamamlanacak. Taıav. 
vur edilen projede eaaa mü
derris olduğu kadar kü~ü ib
daı etmektir. 

Maarif Vekili EIJIJI Bey 

Na:ıml Nuri IJey 

diğer fabrikalara ıatbkları •eya 
bazı tacirlerle uyılfflrak serbest 
sabıa çıkanldıiı söylenmekte idi. 
Hatta sanayi müfettifleri bu hu
auata tetkikat yaptıkları gibi Mil· 
li Sanayi Birliii de bütün Türk 
aarıayiini de bu taibeden kurtar· 
mak için böyle müeaaeaelerin bu· 
lunup, bulunmadığını tetkik et· 
mekte idi. 

Turnuvamiz hararet
le devam ediyor 

Finale kimlerin kalabileceği 
aşağı yukarı bir tahminle 
salı günü anlaşılacakbr 

Bu huauıta mütaleaıını aordu 
ğumuz Sanayi Birliii umumi kitİ· 
bi Nazmi Nuri Bey bir muharriri
mize demittir ki: 

"- Maznunların Cümhuriyet 
Adliyesi huzunında ne netice ala
cağını bilmiyorum. Yalnız bir iki 
fabrikatörün bu yolda hareketi 
muhakkak namuıile çalıf'UI ve 
kazancını meıru ·ve açık yoDar
dan temin eden Türk aanayö er
babını lekeliyemez. Her zümrede 
böyle bir kaç fert bulunabilir . 

Münir Bey Londraya 
muvasalat etti 

LONDRA, 23 (A.A.) - Türki
ye'nin Londra büyük Elçilitine ta
yin edilmit olan Münir Bey bu ak
taın lıuraya muvasalat etmit ve i1-
tıuyonda hariciye nezareti mlimea
sili ile Türkiye ıefaloet n konaoloa 
hanesi erkinı tarafından ıelimlan
mıtlır. 

Maurice Chevalier 
talak istiyor 

PARIS, 23. A. A. - Maurice 
Chevalier, zevcesi lvonne Vallee ;. 
le ~ için mahkemeye iıti-

Suat-Serdar maçında galip 
le mağldp el aıkııırken 

Dün de Turııuvanu• Tawn te
nia klübünden OynaDJlllftır. Gü
nün en mühim muaabakalarmı 
kaydediyoruz. Bu maçlardan (D. 
Jaffe • Jeoffrdi) (A. Ferit • N. 
Serdar) m IDAÇI bkledliimiz. gibi 

Mln Gradet:ıkl oe Fahire 
Hanım maçtan euuel 

kazanacatı birı"blrin ıoruyordu. 
Necmi ve Ahmet Beylerin güzel 
yer tutmalan ve filede mahirane 
vuruılar ile ilk aeti kolaylık ile 
6/3 kazandılar. 

ikinci aette D. Jaffe ve 
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Dr. Reşit Galip Beyin 1 

verdiği cevap 
HARİC İ HABERLER 

---

Tarihi devrede 
' •••••• 1 

kuraklık 
Bitler 31 temmuzda 
neler yapacakmış? 

Cenevreden 
Dağıldılar 

Bene• prejesi lzerin 
de son sözler 

-------.!!!!!-~ i 
Terki teslihat komis-

yonunun kararı 
Aydın meb'usunun Zeki Velidi 

Beyin iddi Bir kabine teşkil edecek, sabık 
karşı mukabelesi velialıtı başa geçirecekmiş 

CENEVRE., 23. A. A.- Dün öi
leden aonnı yapılan celoede Alman
ya müm:ouili, Benea karar ıuretine 
rey verecefi ıırada beynelmilel mü 
naıebetlorin menıeelri itibarile mil 
!etler araaında hukukun tam ve sa-

M. Benes'in projesi kabu! edild 
Türkiye müs_ alanna 

Bu af.._ ıimdiye kadar bizim 
mem.leketlmi:ııde bir kaç defa neı 
redilmittir. Cemiyetimiz azasın
dan muhterem müderria Sivaa 
meb'uau Şemaettin Beyefendi 
Türlı: Tarihi atlı e-rinde bu efsa
neyi yazmıfbr. Bendeniz ilk defa 
orada okudum. Köprülü zade Fu· 
at Beyefendinin Türk Edebiyatı 
tarihinde de vard•r. Bu efsane ha 
kikaten Orta Aıyada vaki olmuı 
cöçlerin suıuzluk ve kuraklrkla 
ali.ka ve münasebetleri noktasın .. 
dan çok kıymetli bir delil olarak 
aayılmaia li.yıktır. 

Bu Uygur efoaneai nedir? Uy· 
curlann paditabile, Çinlilerin pa· 
ditahı ara11nda bir dostluk mü
nasebeti vardır. Bu doıtluk mü
nasebeti Çin paditAh• kızının Uy
rur padifahı o.,. una gelin celme 
mertebeainc kadar varır. Fak.al 
Çin padifAhı kurnazlck eder 

Düğün hatıraaı olmak Üzere 
Sabık Veliaht 

lômat f&Yia kabilinden telakki edil 
mektedir: 

Almanya'da kapatılan 
gazeteler 

BERLIN, 23 . A. A. - Komüniat 
kczılbayrak cazetesiyle Demokrat 
"aktam saat ıekiz'' ıazeteai beter 
ıün müddetle kapatılmııtır. 

Greuler menedildi 
BERLIN, 23. A. A. - Aıkeri ku 

mandanlık bir emirname ile umumi 
ere• ilanına davetlerle ba davetleri 
mutezemmın matbualar tevzii ihza. 
ratını menetmiıtir. 

Almanya'de tcuktfat 

1 

BERLIN, 23. A. A. - Sa.bık Ber 
Un Poliı tefi miralay Heimaıuu
berg ile Kumandan enke ve lmpera 

ı torluk bayraiı azaamdaıı diğer bir 
zat slyaıi cürümle müttehimen tev-
kif edilmiılerdir. 

rih bir ıurette taadiki eaaama mer
but olduğunu aôylemit ve Almanya 
nın mutlak ıurette lüzumlu olan bu 
müsavata iıtinat eylemiyen bir mu 
kaveleyi hiçbir vakit imza edemiye 
ceğini ve binaenaleyh. konferanım 
ııı,eaııiye tekrar başlamaımdan ev
vel bu sahada mucibi memnuniyet 
bir ıureti teıviye bulunmadığı tak
dirde ittiraki meaaiye de devam e
demiyeceğini beyan eylemiıtir. 

Macaristan ve Avusturya mümes 
ıilleri karar ıuretine rey vermek
te neden istinkaf edeceklerini izah 
etmitlerdir. 

Bunu müteakip Sir Siınon, karar 
aüretinin ileriye doğru büyük bir 
hatve tCfkİJ ettiğini ve Hoover tek
liflerini de hesaba katbğını Ye kon
feranıı ikinci safhasını hazırlamak
ta buhınduğunu anlabrufbr. 

Bundan sonra aöz aöyleyen M. 

tenkif devletler arasındadır 
Cemal Hüsnü B. in beyanatı 

CEENEVRE, 23 A.A. - Ana
dolu Ajanıınm muhabiri mahauau 
bildiriyor: 

M. Benea tarafından verilen ka· 
rar projeainin müzakereai aıra.ıun .. 
da murahhaıımız Cemal Hüınü 
Bey, ıu beyanatta bulunmuştur: 

"Umumi encümenin taavibine 
arzedilen karar suretinin ehem
miyetli bir çok mesainin mahsulü 
olduğuna fÜphe yoktur ve muh· 
terem mazbata muharririnin gay
ret ve liyakati hakkında arkadaş
lanmm ızhar ettiği takdirlere it· 
tirak ederim. 

itibarla ki, bu sayede muhtel~ 
devletler aralarmda temaaı teıi 
edebilecek ve derpiş edilen kar' 
lara bütün devletleri tatmin ed< 
cek erkamla sarih noktalar ili.,. 
•İni mümkün kılacak olan müt•' 
kerelere yol açacaktır. Ümit ed< 
riz ki, bu müzakereler bu seftl 
daha vasi ve daha cihan,ümul .. 
dolayıaiyle müfit ve semeredar " 
lacaktır. 

MuhtMWn muallim Zeki Veli
di Beye"9di ihtiaaa .. hibi olma
yan ıoeyyahlann ta'taalı, parlak 
ciırült'Ülerle llemin cö:ııli önünde 
bı.iyÜk manzaralar açmak ve bu 
maaaaralar araamda kendi tahai~ 
yetlerini bir ıölıret olarak c&ter· 
mek sevduına kapıldıklan nokta· 
ıından llÔz geçirdiler. Fakat bu
nun bizim tezimizle ve iddiamı::ıla 
temaı ve alaka noktaamı i t :
müyorum. ÇGnkü biz hiç bir za. 
man bu ıibi aeyyahlarla iıti,hat 
~tmek mecburiyetinde veya tecrii
beainde bulunmadık. Kendilerinin 
çok metrul oldukları aeyyahlar
dan biri Almanyada bir yevmi 
••zeteye bir makale yazmıı ve 
onda. Orta Aayaya gittim, orada 
kuraklık ıördüm. Böyle demİf ol 
ınaaı ve ıureti umumiyede doktor 
Trinkler'ln gazetede yazm•t oldu 
tu ınalıale bai alakadar etmez. 
Rafael Pumpelly denilen :ıatın 
lı:ablettarih devfrlenı ait kıımılan 
iyi bildiiJııi fakat tarihi devirle
..., alt k11ımlar üzerinde mütalea 
beyan edecek kuvvette olmadığı
nı ifade buyurdular. Fakat böyle 
münha11ran indt bir hüküm için 
bu kuvvet ve iktidan hangi mik
yasa i tinat ettirdiklerini ve Ra
fael Pumpellinin tarihi devirler
deki kuraklığa ait tetkik ve mü
tale.larmı ret veya nakzedebile
cek delilleri bize ifade buyunna· 
dılar. Fakat ben kendilerine arze 
deyim ki Rafael Pumpelli bu Or
ta Aaya hakkındaki tetkikatını n 
neticelerini yazarken kendiainin 
Orta Aıya mevzuu etrafında ta 
1860 tan batlıyan ve 43 sene de
vam eden tetkikatmdan maada 
heyetin batma ceçtili zaman 600 
den fazla eaer, yani atağı, yukan 
Orta Aıya bahai etrafında bütün 
dünyada yazılmıt olan eıoerlerin 
mühbnlerind• belki h.nen hep
ıini ,olcumut olduğunu raporunun 
ınakaddlmeainde cönnek mükün
dür. Binaenaleyh bir adam velev
l<i timdi ic;hnizde bulunmalln, ve
levkl lllmilt bulunıun, bizim ana
yurt dedltimiz bir sahada uzun 
zahmetler ve mqakkatlere kat
lanarak tetkikat yapmıt ve bizim 
kendimizin maalesef yapmağa 
muvaffak olamadığımız mesaiyi 
bütün aiırlıl• ile yüklenerek ça· 
lıımıt bir adam için indi bir hü
kümle yakıtıkaız karar vermek
ten ben kendi hesabıma içtinap 
ederim. Aurel !ltein'nln Clnner 
mouıt Aaya) iaimli eaerinde bu 
kuraklıia ait kıamm kendilerinde 
me•cut oldaiunu aöylüyorlar. Bu 
eaer miiteferrik formalar veya or 
taamdan yaprak çıkarılarak ted
vin edilen bir eaer değildir. Zeki 
V elidi Bey na11I bulmutlar hay
ret ediyorum. Çünkü eaer battan 
nihayete kadar bir küldür. Cemi
yetimiz (6250) frank mukabilin
de tam bir takım tedarik etmiftir. 
Bunun içerlalnden kendilerini all 
kadar eden bahsi aynca elde ede
bilmq olmak büyük bir fanıbr. 
Fakat böyle de ol .. -rin yalnız 
bir iki formaıını okuyup üııt ta
rafları hakkmda da mütalea ya. 
rütmek dofru bir teY değildir. 

Uygur diyarındaki (yeşim) tafı· Almanyadalci son vaziyet hakkın 
nın, (yeşim) kayaamın kendine da dün gelen telgraflarda fazla ma
gönderilmeıini iıter. Bu yeşim ka- lıim.at yoktu. Yalnız dün gelen Av
yas~ bütün Uyrur diyarının bir rupa telgrafları Almanyadaki aon 
nevı kutlu ve uğurlu hlıımıd•r. ' vak'alar etrafında tafsilat vermekte
Çin sefirine bu taıı. üstüne sirke dirler. 

BERLIN, 23. A. A. -Salırk Ber 
lin Poliı kumandanı Miralay Hei
mannıberı tahliye edilmiıtir . 

Nazi'ler konıünistlere 
karşı 

Herriot, Fransanın milletlerin ce
miyetine iltihak etınek istemesi ve 
mefkôreden hakikate intikal gibi çok 
müıkül bir eaere ittirak etmek ar-
zusunda bulunmaaı haıebile bu ka
rra ıureti lehinde rey vereceğini be 
yan eylemlttir. Mümaileyh, çok hu 
ıuıi tabirat ile himaye kuvvetleri
ni kiyaıi bir tarzda tezyit etmek 
için tecavüz kuvvetlerini tenzil et
mek vazife ve Jüzumqnu ilin eyle-

M. Beneı'in verdiği üııtadane 
izahat deruhte ettiği vazifenin ne 
kadar mudil olduğunu göstermit
tir. Karar sureti umumi prensip
leri bildirmekle beraber yakm bir 
istikbalde bir tarzı halle varılaca· 
ğını hiaaettiriyor. 

Karar memzuç noktai nazarla .. 
rın ve Türk heyeti murahhaaaaı
nın kat'iyyen iştirak etınemiş bu
lunduğu bazı müzakerelerin bir 
muha11ala11 mahiyetindedir. Me
aainin bu devresinde konferanaın 
derhal fili ve esaslı bir tahdidi tea 
lihata karar verecek vaziyette ol
maaı veya hiç değilse bizatihi te
cavüz silahı mahiyetindeki sili.hla 
rın ilgaaı huausunda müttefik bu
lunmaaı fayaru tercih olurdu. 

Türk heyeti murahhasaaı def" 
meyan edilen prensiplerin bilfiil 
takjbi mevzuu münakaıa olacai1 
11rada layihanın muhtelif nokt•· 
ları hakkında mütaleaaını biJdif 
mek fıraahnı bulacaktır, ve tİJIJ' 
dilik layihanın muhteviyatına ıtır 
la hasıl ettiğini beyan ile iktifa ç 

der. Şu kadar ki, komiayonda del 
meyan ettiğimiz tekliflerin çerf'° 
veıi dahilinde kalmak ve terki tıl 
lihat meaaiıinin munhaaıran tek· 
nik sahaaında durmak endişesif~ 
hareket ettiğimiz için proje01 

münderiç prensiplerin tatbiluıJıf 
•e vaitlerin tahakkukunun te~ 
ki imkanı ha11l oluncaya kad•' 
gerek serbeatii hareketimizi ge...t 
reyimizi muhafaza ediyoruz. su· 
na intizaren projenin teıilhat Jlla 
tarekeıine mütedair beşinci kıaoı' 
nı kabul ediyoruz. 

Buyurdular ki Çinlilerin Orta 
Aıya kuraklığı hakkında bazı ır· 
mak ve cöllerln kuruduiu ıözleri 
efsaneden ibarettir. Biz cördük 
ki aır&11 celdikçe Zeki Velidi Be
yefendi bu efsanelerden pek kıy
metli veıikalar ıibi istifade et
mektedirler. Hakikaten bu efaa
neler çok eaki zamandan beri ya
fayışlann e ... lannı, itikatları, ba 
zı büyÜk hadiaeleri ve vukuatı, 
ıiir ve edelıiyat aahasmda idame 
ettirmekte olan eserlerdir. Ve 
daima aılmda bir hakikat &aklı, 
neıilden nesile intikal eden veai
kalar telilı:ki edilebilir. Filhaki
ka tarih ilimlerinin tetkikatı .,. 
rasında eıki efaanelere dahi ay· 
rıca bir kıymet, muayyen bir de
ıier verilmektedir. Ben de kendi· 
!erine kuraklığa dair bir kaç ef
ıane aôyleyebilirim. Bunlardan bi
risi Uycurlaruı ıöç efaaneıidir. 

dökmek auretile parçalayarak tea . . . 
lim ediyorlo.r, gonderiyorlar. On- ı Da.ıly .Herald, Hıtlerın sabık al; 
dan sonra uğur kaçıyor ve yavat man vehahtıru 31. t~muz geceıı 
yavaf Uycur diyarmdaki yeşillik al~n ~tına ~eçınnege karar ver
.oluyor, büyük otlaklar kıraç yer- mı~ oldugunu ıtş~ ' etmekte ve . bu 
lere ve çöllere dönüyor. Akar su- hususta bazı tahılat vennetkedır. 
lar gittikçe azalarak kum üze- Hitlerin bir adamının verdiği bu 
rinde çakıllı yollara inkılap edi- tahilata nazaran, bu teşebbüı 31 
yor. Bunun Üzerine bütün Uygur- temmuz intihabatının neticesine bağ 
lar, ihtiyar, çoluk, çocuk, hatta hdır. 
hayvanlan, atlan, öküzleri, hatta Eğer en sai cenah fırkalan (Hit 
yabani hayvanlar göç, göç diye le•· ve Hugenberg'in fırkaları) m«
bağırmağa başlıyorlar. Bu gÖf:. liıte ekseriyeti elde edene, batta sa 
ıöç haykıntı bütün Uygur akva- bık veliaht olmak üzre, bir kabine 
mını aanyor ve yüriimeğe ba9lr- teıkil edilecektir. Hitler kabineye 
yorlar. Her gün yatıncaya kadar girmeyecek, fakat fırkaaının idaresi 
ve sabahleyin ıöz açar açmaz be- batı•da kalacakbr. Cumhuriyet tef 
ıikteki çocuklardan, Üzerinde e,- kili.tı esaıiyesi 11 t,;,.fikt ...... . !~"" ., 
ya tafıyan öküzlere, develere at· to uoulü ilga edilecektir. Diğer ta
lara kadar bütün mahlUkat göç raftan reyi h"1i ,.1.,.. . n btr yeni 
göç diye bağmyor ve aeıler niha- meclis intihap edilecektir. 
yet bir noktada keıiliyor. O nok- Eğer en ıağ cer.ah ıu kalan mec 
ta da, ıu buldukları noktadır. O- liote ekseriyeti elde edemezlerıe, 
rada Betbalrk ~hrini kuruyorlar. Hitler ;htimal ayni günün gecesi 
itte efsane &fail yukan bunu ifa- merke7. hüklımetlne bir ultimatom 
de eder ve bir Uygur ao'aneainde gönderecektir. Bu ultimatomla hü
kuraklık yüzünden muhaceretin kiımetten bütün ıali.hiyetlerinin 
ne kadar derin bir iz bırakmı~ ol- Reichıwere ve Hitler ordusuna 
duğunu anlatmağa yarar. Bir di- tevdie icbar edecektir. Milli maha
ğer efsaneyi çok yakından tane- filde. hükumetin mukavemet göste
dıkları ve tüphesiz eaerleri ara· receği zannedilmemektedir. Eğer 
unda okumuş olacakları (Bar- mukavemet ederse, Hitler merammı 
told) un zikrettiği efsane olarak kabul ettirecek k'ldar kendisini kuv 
arzedeceğim. (Bartold) da Kızıl- vetli hiuetmektedir. Hatta 1 ağ111-
kum civarında oturan Türklerin tosta alman milletinc hitaben neı· 
bir zaman orada, Kızılkum deni· redilecek beyanname""aini şimdiden 
len sahada büyük bir ınnak mev- adamlanna göndermiıtir. Bu zevat 
cut bulunmuı olduğunu ve sonra daha ıimdiden butün hükumet dai
kurumuı olduğunu zikrettikleri- relerine va7ı yedetmek üzre tali 
ni anlatan efsaneyi kaydeder. mat alrrutlardır. Tehiz ve tayyare 
Demek ki (Bartold) un zikret- iıtaıyonları, ıimendiferlere de vaz' 
mit olduğu bu efsane dahi Türk- yededilecektir. 
ler arasında kuraklrğın, kurumuş Hücum kıtaatı sol cenahın bütün 
nehirlerin, ırmakların ve kurak- zimamdarl&nnı tevkif için hazır bu 
lık yü;z:ünden vatan toprağını ter· lunacaklard1r. Hitlerci.lerin azim 
kedip baıka yerlere gitınenin an'· mikdarda mühimmatı vardır, Baılı
anevi izleri yok olmadığını göate• ca depo Brunıviktedir. 
rir. Diğer taraftan Relch~ver de İcap 

Sven Hedin Orta Aıyada yap· edene Hitlercilere sili.h ve cephane 
mıt oldugu çok uzun aeyabatler verecektir. 
ve İatİkfAfları eınaaında iklimden, Bütün memlekette otomobiller 
tabiat muhitinin kııırlığmdan, Hitler orduıunu Berline götürmek 
hüznünden tikiyet eden halk şar için hazır bulunacaktır. Bu ord~
kılan, türküleri olduiunu kayde- d 380 000 ki nun hali hazır mevcu u , -
der. tidir. 

Demek oluyor ki iklim çetin- Maamafih ıiyasi mahafilde bu ma 
liti orada aazla terennüm eden 
halk tairinin beıte ve giiftelerine ······---··-···--··--·
kadar nüfuz etmiıtir . keıilince iklimin değişeceği tabii-

Keıilerek imha edilmit veya dir. Nerede agaç çokıa orada ya· 
kum aaha11 altmda kalmış orman- ğıı ve rutubet fazlalaşır, nerede 
lardan bahsettiler. Oralarda ev- yoksa rutubet azalır. Ağaçlar 
velce ormanlar vannıt. Bunların toprakta rutubeti muhafazaya ve 
bir k11mı kumlar içinde kalını,. binaenaleyh kuraklığa mümane· 
Bir kıamı kesilmiı binaenaleyh ata bi~met ederler. O halde Zeki 
tehirler terkedilmiı. Bu naaıl Velidi Beyefendinin zikrettikleri 
izah? Bu terkip unıurlan yekdi- bu delil, yani ağaç meselesi, dahi 
ğerine zıt bir tez tqkil ediyor. bizi kuraklrk aleyhinde olmaktan 
Eğer hakikaten ağaçların, or- ziyade bizi teyit edecek mahiyet· 
manlann keıilmeıi yüzünden ter- le kuvvet göıteriyor. Çünkü a
kedilmit •e harap olmut şehirler ğaçlann ke•ilmesi yağmurlan, ru 
varsa Zeki Velidi Beyin dava baş tubeti ekıilten ve kuraklığı orta
lanııcı aleyhine olarak, buna se- ya çıkaran amillerden biridir. 
bep kuraklıktrr. Çünkü ağaçlar (Devamı var) 

MONIH, 23. A. A . - Hitler'cile 
rin resmi natiri efkarı V oelkiıcher 
Beobachter yaziyor: 

miıtir. Fırkamız, merkez fırkası, Kızıl 
Cepheyi müdafa için daima bir ara
ya cinnemit olsa idi çoktan Alman
yada komünizmi tasfiye edecek idi. 
Bunu millete açrkça izah için her
,eye baş vuracaktır. 

Millet, Kızıl Cephe ile Siyah Göm 
leklilerin Almanyanrn batıba ıetir
mış olduğu musibetleri bilmelidir. 

Kayserin faaliyeti 

LA HA YE, 23 A.A. - Meb'u· 
san mecliai azaıındao biri sabık 

Kayserin faaliyeti hakkında ne
zarette bulunmak için ahna.n ted· 
birlerin ne gibi ıeylerden ibaret 
ol utlınu Dah 'liye ve Hariciye 
nazırlarından sornıuştur. 

M. Muşanof'un 
beyanatı 

SOFYA, 23 (A.A.) - Ecnebi 
memleketlerden avdet eden Bqve
kil M. Muıanof matbuata beyanatta 
bulunarak bu ıeyahati esnallnda 
vaki temaılarrn verdiği neticeler. 
den memnun olarak avdet ettiğini 
aöylemit ve Bulıar iıtikrazlan ha
millerile itili.f edilmeıini tavsiye .,. 
den milletler cemiyeti lıaranru ıc

raya muvaffak olduğunu bildinnit
tir. 

Su hortumları 
LONDRA, 23. A. A.- Evening 

Standard ıazeteıi, Boarnenıouth' da 
nadir bir hadiıe vukubulmuş oldu
iunu habet- venn•ktedir. Pli.ja 16 
kilometre mesafede bir hortum vü. 
cude celmit ve büyük bir ıür'atle 
ıarka doğru ilerlemeğe batlam19tır. 
Hortum, Niıht adall açıklarında 
tekrar teıekkül etıniı ve sonra kay 
bolmuıtur. 

Havre' den bildirildiğine cöre,dün 
sabah llfağt Seine halicinde de bir 
hortum müf&hede edilmiştir. 

Lizbonda büyük 
bir yangın 

LISBONNE, 23. A. A. - Albo
ıudro 'irketinin fabrikalarında bü
yÜk bir yanıın çıknııt ve mücavir 
fabrikalan tehdit etınekte bulunmllf 
tur. Şimdiye kadar 2 İmali.thane ha 
rap olmuttur. Hali hazırdaki hıua
ratın miktarı 10.000 contoı tahmin 
ediliyor. 

Her türlü imperyaliot efkardan 
sarfı nazar ettiğini ilan eden Fran
aa bu prenaipe tam bir tarzda ilti
hak eylemektediı 

Franııa, masraf bütçeleri tahdida
b aahasmda bu karar metninden da 
ha ileriye gitıneğe memnuniyetle a
madedir. 

Teılihatın mili kuvvetlerle sarih 
ve dürüıt bir münasebeti olınalıdır. 

Bu ıuretle, harp malzemelerine 
ait yedek parçaların imallerine ma
ni olmak ve bir takım gizli askeri 
tetekküllerin ortadan kaldırılmıum• 
temin etmek mümkün olur. Fransa, 
sivil tayyarelerle harp cihazları i
çin bir proje tevdi edecektir. 

rdu kuvvetleri meselesinde, Fran 
sa, aıkeri kuvvetleri, dahili, müı
temlekat ve müdafaa zabıtası tekli
ne kalbeden Hoover tezine iltihak 
etmektedir. Fakat, Franıız heyeti 
ayni zamanda atideki mütaleatı da 
nazan dikatı celbeder: 

1 - Ordu mevcutlar« bahıinde, 
dahili kuvvetlere iıtinat edilmiye
cek, fakat gizli teşekkülleri de ihti
va eden hakiki kuvvetler miktan 
nazarı itibara alrnacaktır. 

2 - Ayni zamanda ittifaklar ya
prlmasr imkanın da derpiti llzım
dır. 

Nihayet, mürakabeslz bir terki 
tealihat umumi iıtatüıünün teıisi fik 
ri gayri kabili kabuldür. 
Emnüıel&ınet fikri, terki tealihat 

fikrinden hiçbir zaman aynlamaz. 
Biz, herkes için enınüıelamet iıte 

yoruz. Emnüseliınetne kadar kuv
vetli tetkil ve tertip edilirae, tahdi
di teılibat ta o kadar ehemmiyetli 
olur. 
Mütecaviz~ kanun harici added.,.. 

rek harbin hariçezkanun olmaaını 
itınam eylemek lizımdır. 

M. Herriot'dan sonra, muhtelif 
milletler mümesıilleri Beneı, karar 
ıuretine iltihak ettiklerini beyan et
mitlerdir. Y alruz, Bu!rar murahhası 
müstenkif kalmıttır. 

Münakaf&, bu aabalı saat 10 a ta
lik edilınittlr. Bu ıabalı yapılacak 
eelıeden aonnı konferanı meaf,İaine 
hitam verecektir. 

Ceneure'den hareket 
edenler 

LONDRA, 23. A. A. - İngiliz ha
va itleri nazırı Marki de Lodon 
Derry bu sabah Cenevreden tayya
re ile Londraya avdet etmiıtir. 

Sir John Simon, bu alqam Pari
ae ıritınek üzere Cenevreden aynla
caktır. Sir John Simon'un Londraya 
dönmek üzere Pariıte bir tayyareye 
:ıinmeai muhtemeldir. 

M. Herriot, bugün öğleden ıon-

Konferantın ilk mesai devreai
ne hatime çeken bir karar ıuretin 
de aaıari bir netice olarak hava· 
dan bombardımanın mutlak suret 
te menedilmeaini, bombardmıan 
tayyarelerinin tankların, muay .. 
yen bir çapı tecavüz eden aiır 
topların tamamiyle ve bilikaydü
ıart lağvını ve ıimdlden kimyevi 
ve bakteryolojik harbin katiyen 
men'ini ümit etmek hakkımızdı. 

Karar, umumi prenılplerin ya
nı batında rakamlan ve kat'iyetle 
tavzih edilmit noktaları ihtiva et· 
seydi ümitlerimizi daha ziyade 
tatmin etıniı olurdu. Karar layi
haııru hüıınü telakki ediyoruz. Şu 

Bütün milletler için tecavii' 
silahlarının ilgasını ve tealihatıı' 
eaaalı ve madeletkirane tenziliıtİ 
tazammun eden her türlü cestİ 
terki teslihat ıureti hallerinin d,i 
ma bizim tam ve kamil tuvibUJıi 
ze mazhar olacağını bu vesile il' 
bir kere daha beyan ederim." 

Diler bazı murahhaılanııd• 
mütalealanndan sonra reye mÜJ"f 
caat edilerek iki muhalif, seki' 
müstenkife kartı 41 reyle proj• 
aynen kabul edilmittir. Aleyht• 
rey verenler, Almanya ile Sory•' 
Ruayadır. Müıtenkif devletler, ,.ı 
l!'aniıtan, Amavutluk, Avuıtury•• 
İtalya, Tiirkiye, Macariıtan, Bul· 
gariatan, Çindir. 

Norveç sefiri iz mide 
lZMlR, 23 (Mtlliyet) - Norveç aefiri geldi. Kendisine 

ceneral Kaıolaı •e vapur acenteai M. Dabkoviç refakat etmekte 
dir. Sefirin seyahati ihracat mevaiminde Norveç vapurlarnııO 
diğeT kumpanyalara kartı rekabetini temine matuftur. 

ismet Pş. salı sabahı lzmirde 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Batvekil lamet Patayı kartılaya

cak heyet yarın Balıkesire hareket edecektir. lamet Pqa .,., 
aarteıi günü saat 16 buçukta Balıkeaire muvaaalat edecek ııec:a 
yarıaı huıuai trenle lzmire hareket edecektir. Baıvekil aalı aa• 
babı doku7.da ıehrimizde bulunacaktır. 

50 Bin hastaya ameliyat yapan 
Dr.Enver B.incenaze merasimi 

IZMIR, 23 (A.A.) - Per,embe günü aktamı vefat ede0 
İzmir Hililiahmer cemiyeti reiai Dr. Muatafa Enver Beyin at' 

nazeai bugün öğleyin memleket haıtaneaiılıden kaldırılarak aarf 
mezarlıkta makberi mahauau.aa defnedilıniıtir. 

S8 yatında bulunan mumaileyh 60 aeneyi mütecaviz mem' 
leket ve millete hizmet etmiı, Türk tababet aleminin aevimll 
bir uzvu idi. Vefatına kadar mesleği batından ayrılmayan mer· 
hum, hayabnda elli bin haataya ameliyat yapmıı ve 700 bin ha• 
taya bakmııtır. Vilayet dahilinde mumaileyhi tanımayan ve 
bilmeyen bir fert yok gibidir. 

Haat.meden alınan tabut kemeraltı camisine kadar el üstüD 
de götürülmek ıuretile tatınmııtır. Kabrine 20 den fazla çelenk 
konmut ve mezarı batında C. H. Fukaaı ve İzmir belediyesi, 
etıbba odaaı, Hililiahmer ve memleket hastanesi mamına birçok 
zevat ve sıhhiye vekileti namına da Vali Paıa tarafından nu 
tuklar aöylenilmek auretile üatadın hatıraaı yad ve tizkir edil

miıtir. 

ra Cenevreden müfarekat edecektir. ! M.Herriot'nun pazartesi cünü saat 
M. orriot, Lyondıı tevakkuf edecek 8,15 te Pariae celmeai beklenmekte 
ve Pazar pnü buradan ıeçecektir. dir. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

diye telakki ediyorum. Vakıa da
vamızın kabul edileceğini, bilhu
aa yakmdan kabul edileceğini hiç 
ummuyorum. Fakat doğruluğuna 
inandığımız fikirleri müdafaa et· 
mek İçin onlarda berkeai ikna e

ğumuz için onları da yine kaybe
diyoruz. Beynelmilel ilim ıablah
larırun imla11 için yazıp aöyledik
leriniz akiıler uyandırdı ve mü
nevverlerimizin bir kısmı tarafın· 
dan kabul edildi. Onlara bunun 
başlı başına bir mesele olmadığı
nı, ancak "humaniım'' davaaının 
icabatından olduğunu hatırlat
mak daha doğru olmaz mıydı? 
Bunu yapmaırut olmanız huma
nisme --affederoiniz- bir aada
katıizlik değil midir? Ben aize 
ancak bunu hatırlatınak istedim. 

ler yapmışlar. Meaela İtalyanlar 
yunanca "phi" harfini «f» tek
linde yazryorlar; "üpıilon" için 
de, «iota» için olduğu gibi cİ>ı yi 
kullanıyorlar: physiologia" yeri
ne "fiaiologia0 yazıyorlar .. Siz, bi
zim biraz daha ileri gidip "fizi• 
yoloji0 dememize razı olmıyorsu
nuz; halbuki cphyıi .. in birincr 
cıigma• aı yerine bir "z" koy• 
mak, «phİ» yerine "f", bilhassa 
"y - Üpsilon" yerine ci » koy• 
maktan pek büyÜk bir günah 
değildir. cFiziyoloji• garibeıini 
müdafaa ediyonım sanmayın; 
ben türkçede de cphysiologia » 
yazılmaaını tercih ederim. Ancali 
bu işleri bizden iyi bilenlerin de 
fazla taaaup cöatermediğini İfa· 
ret etmek iıtiyonım. 

nokta koymaktan çekiniyorau• 
nuz? Alamanlar da o •C• harfini 
ek» ya tebdil etmiıler; fakat biz 
cu» yerine "ü" yazmakta ne ka
dar haklı iaek onlar da aslı latin
ce olan bir kelimeyi Latin alfabe
ıinde bulunmıyan ek• harfi ile 
yazmakta ancak o kadar haklı
dırlar. Bunu Alamanlan muaha
ze ıibi ancak plünç olacak bir 
makaatla aöylemiyorum; yalımı 
bazı kellmelerde bizim de defi· 
tiklik yapmıya hakkımız olacağı
nı ve bunun için baıka mllletleri 
göıterebileceğiınizi zannediyo-

bi cdiphtonrue. lar olduğunu; ve 
yahut franaızcada olduiu gibi 
mürekkep •voyelle• ler bulundu• 
iunu kabul etmek lbımgelir. Bir 
üçüncü şık daha var: ıenelerdetl 
beri cotomobil • demeğe alııan o· 
kwnuı, okumamıı bütün Türkle• 
re, Moli~re'in bir mıaramı bira~ 
deiİftİrİp tercüme ederek ı c Yu· 
nancanın batı için aftomobil di· 
yin!. demek! Yunan - !atin hül· 
türünü aeverim, o dillerin öğrenil· 
meıine hararetle taraftarım; fa
kat türkçe konuturken utation, 
vapeun diyemiyeceğim gibi, 
"aalça" yı ''aaJca• talaffuı edernİ• 
yeceiim gibi, "otomobil" yerirıe 
auto, avto veya aftomobil diye· 
mem ! «Otomobil» in •oynar k\ı· 
lak» manasına aelmeıi de zanne .. 
derim biri yunanca, öbürü latinct 
iki kelimeden bir terkip yapm11l< 
hataar ile kabild~r. 

l Humanism ve imlA 
Doktor Kemal Cenap Bf. ye 

Muhterem Beyfendi, 
Liselerimizde yunanca ve li.tin

ce okutulmasını sizin de arzu et
tiğinizi biliyor ve bu huıuataki 
beyanatınızı da hatırlıyordum. 
Faka t humani.sm için yazdıkları· 
m anlıyıınl arın da anlamıyanla
rın da itiraz ettigini görünce •İ· 
zın ııı i bu davaya öteden beri 
taraftar olanların fikirlerini bir 
kere daha ıl · n etmelerini iste
mem pek tabii idi. Benim bugür. 
ai>ylediklerimin sizin kanaatinize 

ca ue {atinceyi, arapça ue acem· decek bir parıltı bulunmasmı bek
ceyi ltaldırdıiımıa 11rada ikame lemek o fikirden ziyade kendimi
dm<tklc bizl<trİn garabete düıtü- zi aevmek, diifünmek olur. Yu
fümüaü ıöyleyenlcri de gördüm. nane& ve l&tincenin lüzumuna 
Fakat biz •ırtımuıı ıarka çeui- kani olanlar bunu bir iki defa 
rerek {larp medeniyet ue kiılturiı- aöylemekle iktifa etıneyip ondan 
n.: girdiiimi;ı; •«rada o lriıltiıriın mütemadiyen bahıetaelerdi belki 
üade vmıtan olan yunanca ve bugün o davayı bu kadar ümit .. 
lôtinceye lrarıı çıkmamı:ıdcr ki 1 ıiz ıörmezdik ve, kim bilir? bel
garbrtin cuıl kencliaidir." Bizde ı ki bir neticeye de vanrut olur
garp humaniami dava11 güdenle- duk. Her halde fikirleri bizim 
rin hepsi bu iki cümleyi muanzla- için çok deierll olacak ba:ıı kim
nmıı:ın ekaeriaine karşı dütürül- aelerin aramızdan ayrılmaaını gör 
mez bir silah diye kullanabilirler. mek cibl 11tırap verici şeyler ha-

Mektubunuzu, "mücadeleye aıl olmazdı. 
devam" etmem emri ile ~itiriyor- Emin olun _ki bu mesele her 

Fakat, Beyfendi, yunanca ve 
latince kabul edildiği takdirde im
la hususunda söyledikleriniz ken· 
diliğinden tahakkuk edeceğinden 
t"min olmakla beraber ıizinki ka
dar tauaup gösterilmiyeceğini 
zannediyorum. Humanismi öte
den beri kabul eden milletler, 

e 

"Kültür" değil, «kultur» yazı
yorsunuz. Niçin litincenin «c» 

» il tebdile razı olu· 

rum. 
Hele, Beyfendl, "otomobil" 1 

aaıl yunanca "autoa" tan geliyor 
diye ''automobil"' veya ''aftomo
bil» yazmak fikrine hiç i•tirak e· 
demiyorum. Bunun İçin bütün 
imli. kaidelerimizi değiştirmek, 
türkçede de ya eaki yunanca ve 
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Sanayi Ofisi Pek 
Ekonomi 

Müşteri memleketlere 
neler ihraç ettik? 

•••••••• 
Bir senenin ilk altı ayı ile geçen 

senenin ilk altı 
ayı arasında bir mukayese •• 

1932 aenui ilk altı ayı aarfın· j Bu aane kavua ihracatı lzmir 
ıla ithalat ve ihracat va:ııiJ'etimiz· :re Uzunköprü mıntakalanndan 
le lıathca ihracat qyamızın ihraç )'"apılacaktır. 
._ziyeti ve ıeçen aenelerle muka· 
l8ae•ini dün ve evvelki günkü nüa 
,..larımızda yapmııtık. 

Bugün de müıterimiz olan bat• 
laca Avrup memleketlerine 932 
~nesi ilk altı ayı zarfındaki bari• 
eı ticaretimiz ve bu un 1931 ae• 
""-Be mukayeseıinı u rediyoru:ı ı 

.. e1r1leketler 
ithalat 

1931 1932 

T. L. 
4111ıanya 11,343, 722 6.561.177 
~lçıka 3.748.929 :..;940;229 
Bulgariıtan 178.445 274.569 
Çeı.o • 
!oval.ya 
Fr,.naa 
lfolanda 
lngi.laere 
lapanya 
~es 
).,,içre 
ltalya 
ltoınanya 
ltıaaya 
~ 
"''A.nıertı.a 
'l'uıı:oıılavya 
Yunaniatan 
l>iter 

"'-ı. 

2.891.820 1.424.323 
6.077.552 3.485. 713 
1.353.762 683.571 
7.115.253 4.613.063 

141.392 67.844 
920.052 483.248 
510.394 420.417 

8.536.689 4.659. 745 
705.661 335.802 

3.402.329 2.548.488 
574..354 636.066 

1.117.713 877.136 
1.980.879 1.013.532 

177.9114 JS.191 
109.542 92.442 

8.909.873 4.046.397 

57.798.113 33.878.927 
lloracat 

.. emleketler 1931 1932 

~bl&nJ'a 
-ıs ika 
8ulgariatan 
Çeı.o ... 
lovakya 
Fra.naa 
lfolanda 
~il tere 

ı!'-s>anya "'es 
L•ic;re 
ltalya 
lonıanya 
llıaaya 
S..rlye ....... 
Amerika 
Yugoalavya 
'ıluiiıuıUtan 
Diğer 
llıenılek. 

T.L 
4.721.68 3.919.978 

1.039.208 1.683.238 
483.984 343.0.25 

1.ll02.853 923.874 
8.074.1145 3.182.817 
1.188.441 1.426.382 
4.460.473 3.398.213 
1.002.972 1.764.110 

35.294 221.327 
28.459 166.978 

16.097.384 8.788.003 
367.157 306.804 

1.173.206 867.981 
1.198.993 1.096.775 
1.353.399 1.022.388 
3.377.666 3.744.030 

94.382 9.007 
4.005.287 3.358.530 

2.627.301 2.991.800 

30.875.732 39.439.927 

ek sanayiimiz 
inkişaf halindedir 

M-leketunizde ipek aanayii, 
lıillıaua Bursa mmtal aında ~
" en aeneye inki,af etmektedır. 
lluraa 've civarında "pek kozacılığı 
• ıpekli kumat sanayiile mqgul 
ol n fabrikalar yuz kadardır. 
Bu.aa ipek sanayii cr~a~ı memle• 
ketimizde ıpek aanayııoın ~aha 
faz.la tekemmülü için çok yerınde 
lıir karar vermiılerdir. Bu kara· 
nıı derhal ta tbikine geçilecek ve 
Bur•a ipekçilerinden bir heyet i· 
Pek aanayiinm en ziyade inki.-f 
ettiği lıalyaya gidecektir. 

Kavun ihracatına 
hazırlık 

ihracat ofig~ geçen sene oldu
iu gibi, bu aene de ka,,..., ihraca• 
'la için hazırlanmaktadır. 

Ofia geçen aeneki alıcılarla be-
1aber yeni ba:u mahreçlerle de 
'-ıua glriımiıtir. Türk 1ca,,...,1 •• 
... l!eç9I ..... ., g-k A ..... pa .. 
ftrelı: Mwrda büyük bir rajbMe 
lba.zhar olnmttu. 

-·- = 
ti içın :ııannederim haklıamıa; fa· 
lı:at onları ek» yerine ci• ile ,.a. 
....... .._ türkçenin taliffaa ..... 
cleai!ll • lıem de "'ıamma,, am Y1I"" 
ltanca.:laki taliıffuzuna aadtk lıalmıt 
oluruz. 

Aul dfitih>düiüm bu dafildirı 
aalı yunanca Y~ il~ old 
kelimelerin -..ı yasdıp okunma• 
aı liızımgeldiğini ancak o dilleri 
öirenditimiz zaman anbyacaiızı 
ondan evvel ne llÖyleaek bottur. 

Teferriiaıtaki ayrılığın ... ata· 
ki ittifaka halel getirmiyeceği Ü· 
IDidi ile en hürmetkiırane aelam· 
lanmı takdim ederim, Efendim. 

2 - Tenkide dair 
Edebiyat alemimizde zaman 

zaman, yani, iki üç aenede bir, 
in.ana ümit verecek bir c:anlılık, 
uyanma alametleri ıröziikür: ~ir 
ilıi yeni mec:mua cloiar; kad
Ser11eti lünun birkaç gencin Ede· 
....... , .... ludbl .. 

Tiftik ve hah 
Tiftilr ..,. halı ihracatmwı takaı 

muaınel.Une tabi tutulduju günden 
beri bu ilD ihraç maddeaiaıiıı satı
,.ncla ep.İ bir inkitaf haSJI olmut
lur. 

Bu iki maddenin takaaa tabi tu
bddutu günden itibaren bir AJ' 
iıarfında 200,000 lira raddeainde 
lakaa 1aretile tiftik ve halı ihraç edil 
ıaiştir • 

Yeni vaziyette birçok ithalat ta. 
eirlet"i hnauai memurlar vuıtaıile 
tiftik ve halı ihracatçılannı buldur. 
inakta ve onlan lhra.cata tetYlk el· 
mektedirler. Yalnız bu esnada , ... 
rlp bir muamele cereyan etmektetlir. 
Halı ve billııuaa tiftik fiatları dii
tlik oldutu için tacirler bu fiatla 
Aıraca pelı te razı olmamaktadır
ler. Bn vaziyet lr.arıuıada lthalit 
tacirleri ihracatçıyı nw -""' için 
Mrlç plyuanın oabf fiatile n.J aa
lıibl.nhı latediti flat arumclalıri farla 
llendDeri U-.eldedlrl•. 

Y elı -ela iyi gibi ıoruneo 
lou telrlin Wi:yilk bir sann vardır. 

f thalltçı verdiii bu parayı talıil 
ııonra piyaaada oattıtı maim fiatına 
sammetnıelıtedlr. 

Bağdaylarımızdald 
mevaddı ecnebiye 

Bir kı11111 hububat tacirleri Tica
ret oduına müracaatla buğdaylıırı
nuzdaki n~vadıh ecııebiye ve ÇAY· 
dar miktannın tenzil edilına.lni lı
temltl....ıl. 

Bunu tetkik edee Ticaret oclatı 
meclisi buidaydaki toleran• mlktan 
mn buıünkü vaziyette kalmaaııu 
münasip bulmuıtu. Alıhtmm ma
lumata nazaran Zahire ._ -
liai bu mühim ...-lenin yeniden 
tetkikine bqlamqtır. 

Şeker 

ihtiyacı 

Meıalelıetin 7 aylık 
ilatiyacı temin 
edllmiı haldedir 
~ darbimm yakında tanm 

mile llllil olacaiı oalibiJ'etlar -ı 
tanılmdu temin eclihnelıtedir. ş.. 
ker itile alakadar zevatın lıt1clirdiil 
ne pre, elyevm Tiirki,.e giimriilr. 
!erinde lrontenjaıı lıarİcİ 1500 va
gon ........ vardır. 

Alpalla tek• fabrikuı ela yann
clan itilııaren faaliJ'ele ıeçecektir. 
Bu f.Jırikamı:ı piyaaaya her gÜla 
20 vqon ıdoer dökecektir. 

Alpullunun ıenelik iatiboal mİk· 
tarı 1600 vagon ile 2000 .._ ara 

da ~L-·- edilmektedir. u..,ı. 
l)n ........... 500 ili 800 
fllbrika11nıa ~· .iıu aene • 
yagon ıeker ıstihsal edec~ıne na-

Tu··rkiycnin altı yO<iı aylalı şe 
zaran • edil • 
kcr ihtiyacı şi.ndiderı temın nuı 
demektir. 

mazhar olaeaklan hul7aınu 
: ............. midaada eder; g.-

1 de _.ıebi makaleler, hattl 
te er '"" . fal ıkar haftalık edebıyat aayı . &r! ç . • 
F k t bütün bunlar vezınh vezın· 

a a ka manzume ile kuaurla· 
alz blrn, ekç oiklerimizin bir ilri Jia-
nmrzı . 
teııind- batka bır ~ H:.k'ı':; 
V lua bu kadarmı da lıiç Y 

1 ~ ddetınek kabildir; fakat o 

b~ ~ki liate ile bir kaç manzume
ır 1 

• ""- "tb h " kıpır• b • evvelkı ·uu•• a t 
yıd ırnm mahaullerinden ancak 

ama eb"I' j) • ırded ID' • 
sah

8
P e~nİ!...ıe -Allah enc_amını 

U(JU • • öyle bır de· 
bayreyleaın!- yıne • Safa'nın 

. a ıyoruz Peyaını 
(;' Yh!,.;yet't~ki makaleleri haf· 

tad': ikiden _bire ":!ı.:a;::: 
raiimen henuz bu • 1 
elmişe benaemiyor. Mubarrır. 9: 

g. · d ha söylene~ek aözlerını nmtz a •. ı· 
b"tirmediler. Amma ne IOY ıyor' 
ı.:.? Ne ııöyliycınız? Bugünkü net· 

• tı bir iki aene aonra karıttı· 
rıya - - - .. Lüküm-

1 

Vlll2gette 

Askeri 
Cezalar 

Kanunda yapılan 
tadilat 

vllAyete bildirildi 
Aak..t - kanununun lıaııı mad 

ılel-'ni tadil eden kanun Ylll,.ete 
teblil edilmiıtir. 17.a.1932, N.,.r:i 
tarihi 1 4-7. 1931. 

Kanuna nazaraıu, mUll'lalardan 
nöbetçi)'! nya mubafazaaına memur 
olanlan lıandıruak v.,.a dalgmlığın 
dan yahut yerinde bulunmama.1111 .. 
dan iıtifade ederelı kaçanlara g..I 
kalan ınahldlmlyetlerinin yuuı nia
betinde ceza v...ıJir. H• halde btı 
ceza bir &J'dan qakı .James. 

Bu suretle kaçan mevkuflar da 
altı aya kAdar bapiıle cezalandın
lır. 

Oda hapsini çekmekte iken ceza 
mevkiini terkeden zabitlerle aalı:erl 
memurlar hakkmda da ayni ceza tat 
bile olunur. 

Y ukarıki fıkrada yazdı auçlar ııl
lidılı iken veya toplu efrat ıuu,ıom.. 
da yahut ı.a,.Jj ve,. fiili tehdit ı• 
linde J'apdmrısa ylnni bir gtindee 
afAğı olmaımık üzere katıksız haplı 
veya ilç günden Af&iı olmamak &
zere hapiı cezası verilir. 

A•keri karakola, nöbetçiye ..,. .te. 
riyeye hakaret eden veya bunlen 
dinlemiyen veya bunlara mukH• 
mette bulunan yahut fillen taarnuı 
eden bıa auçlan amire kartı :raPo 
mıt aayılrr ve llJ'leee cesalandm· 
lır. 

Bir ,,.dunun fiili taernıslanm 
defetuıelı yahut m8bıı eoıı " milata.. 
cel bir zaruret ye tehlike halinde 
verdiği emirlere itaat ettirmek içla 
bir mafevk tarafından yapdaa ıntiee 
ıir fiill• makam .., meır.uı iyet nl
fu%unu ııuliatlmal telllkkl edil-• 
ve auç aayılmas. 

Bu hüküm harpte veya "!""1• mil 
sademeleri ve iıyaıı yahut aıı.-h1r 
harekiıtı ve mücrim takibatı gibi va 
7ifelet" lıatmda mübrem ııurette el
zem bir itaeti temin için bqka va-
11talar buhınmadrfı takdirde bir za. 
bitin madunun ıarar ve mukavem• 
tine kartı ailih lndlanmryıı mecbur 
kalmaaı halinde de caridir. 

Mafevkin. hizmete ve aakerllfe 
dair kuaur ve hatalardan dolayı ma 
dunu tenkit Ye muahaza -ı ha
karet sayılmaz. 

Bu faadcla yazılı olan auglan ya· 
pan bir aakert laınılııol ve,. mriye 
J'ahut nöbetçi lıu auçlıın ,,_ ..,._ 
fevk gibi cesa görilr. 

Sahtelrirlık, bınızlılı., emn1,,et1 
süiistimal, dolandırıcılık, yalan yere 
y nnin ve yalan J'We ıahltlilı, lfttra. 
clilendllk ve adalıl umuml)'fJJ'e " 
nizamı aile ve vatan aleybine cll
römlerden birile bir aydan fazla h• 
pla ve ağır hapla ve hukuku ..,_ 
elen mahnımiyet cealarına mahldlm 
ol o a•km hılebenln, talebelik sif&. 
tile iktisap ettikleri her türlü huku· 
kun •e muvazzaf hiDnelten lıatlıa 
ihtiyat zabiti ye gedikli küçük -
bit olmak ve aakeri bizmet ve me 
munyetlenı ve mektepleTe girmek 
hakkının ziyaına bükmolunur. 

Gayritabii mukarenette bulun· 
dugu veya buna rizaaile lı.endi,lna 
yaptırdığı mektep idare heyeti tara 
fınd:m yap:lacak tahkikatla sabit o
lan telebenin kaydı terkin edilmek· 
le beraber munazaf hi:zmetten lıat
ka askeri hizmet ..e memuriyet
lere ve ukeri mekteplere ıirmek 
hukukundan mahrum edilmel..rı
de karar verildıilir. Bu karar aley
hine en büyülı imiri adli nndinde 
on beş gün içinde itiraz olunabilir. 

Amiri adli karan taadik vaya as
keri mahkemeye tevdi eder. Tasdik 
!.aran kat'idir, 

---·· ..... ' 
Yanşlar bu cuma 

başlıyor 
29 temmuzda Veli ef. ,.ant ma· 

hnllinde at kotularma bqlanacak 
br. 

Bu ...._ata ıa.- gelen tedabir 
ahlUDlflır. 

Y antlar altı hafta devam ede
celrtir. 

Yant mahalline kadar - .. 
otobüa · • temin edDmiftir. 

den doinnu korkuyonm. 
v..ı.. m-laainin miUaakata 

atbi-'. kudreti unreclerim Wt
mit olacak. K.bma Nami ve Vaı. 
Nurettin Beylerin münaaaraaı 
hem pek kıaa geçti, hem de işe 
ba~kalannm da kanpnaama -
bep olamadı. 

Bu aanenin modau tenkit hak
kında münakata etmek. ..• "Ten• 
kit lazun mıdır, değil midir? Ten
kit naaıl olmalıdır?" lıte muhar• 
rirl,.rimiz bu mühim meaeleleri 
halle çalıtıyorlar. T enkldin biç bir 
lüz11mu olmadığını ııöylemek için 
de dalıi olsa bu İte ka.ntmalan 
ile lüzumunu iabat ettiklerini bil· 
mem farketmiyorlar mı? Aristo'· 
yu taklit ederelı: ~Tenkit !Azım. 
sa, tenkitle uğrap.lon laımn de
ğilae bunu iabat için yine tenkit 
etmek, tenkidi tenkit etmek li· 
zımdır" diyebiliriz. 

Her muharrir, ömründe bir de
fa olsun, hiç olmazaa içinden, tea
kidin lüzumsuzluğuna hikmet· 

Yakında Teşekkül 
1 Darülfünun meyda- 1 Sanayi ofisi 
nında sünnet düğünü! Kadrosu 

Kısa bir zamanda 

Maarifte 

Taşradan 
Gelen talebe 

C. He F. kırk çocuk için mey. 
danda bir düğün yapb 

faaliyete Yer temin edilme-
aeçme•ine çabıılıyor den gönderilmemesi 

Y efil çarıaflı bır kadın baıı 
takkeli bir çocufun elinden tut· 
muı ortada fınl fınl dönÜJ'or: 

- Rısacığım.. aen bir yere kay 
bolma eıni? ... Ben ıidip ıu aünet• 
çibaflYI g6rüp geleyim! Annesi gi
dİDce meydaaı bot bulan çocuk e
teği tanteUi entariai ile baıladı 
tek ayak üatilnde aekmefe ... 

Kadıncağız, döndüğü zaman, 
çocuiu toza toprağa bulalUlllf gö
rünce avas avaz haykırmağa bat 
laclı: 

- Yazıklar olıan kalıbına lu· 
yafetine ... Şimdi ben aeni bu hal· 
le aünetçinin yanına nasıl çıkara
yım ... 

Darülfünun meydanının cümle 
kapıaına yakın bir köteainde bay• 
raklarla aüalü çadırlar kurul· 
mut•• Çadırların önü panayır ye
rinden farkaız. 

Simitçi, fıatıkçı, ıerbetçl, aucu 
ve ııayrihüm ... Derken bu gayri· 
hüm araaına eli taktaklı, bat• kÜ· 
!ahlı bir herif kanıtı. 

Çocuklar, onu biribirine ıröste 
rerek gillU.üyorlar: 

- Paskala bak, pealuıla •.. 
- Ulan o pukal mı? 
·- Ya nedir 7 
- Hokkabaz oilwa ••• Şimdi ;. 

venle oynadığı zaman görünün ... 
Çadınn perdeııini aralayıp _içeri 

ııirdim. Onool ... Buraaı oabiden 
hot olmuf. Etrafı bezle örtülerek 
bir nevi paravan arka.ar haline ıe
tirUea küçük bir kö,e, aüıuıet edi 
leeek çocuklara talaala edilmifti. 
Para Yanın içine aünnetçilerle hır
çınlık eden çocukları zapta me• 
mur olanlardu maadau giremi
yor. 

Hokkabazla arlı:adatı, biri bo
ru- öttürerek. öteki taktaiım 
aalla:rarak pare-nın iç tarafında 
mevki aldılar. 

Biriai baiırdıı 
- Hadi durmayın, çocukları 

getirini Sırtta entari, batta eakl 
zaman hotozu teklinde takke, ııah 
geri, gib ileri giden aanak adım· 
larla yaklatıyorlar. 

Çoğunun yüzü aapaan .. Betbe
niz kül keailmif. Sanki cellat hu
zuruna çıkıyorlar. 

Bir dakika aonra İçerde boru ve 
çınııırak sealerine k "fan bir va
veyla koptu: 

"Oldu da bitti magal/ah, 
Sdameftir infQUahl" 
Çocuiun acıklı iatimdadı, bu 

kannakanıık Mnfl>ni araımda 
t&m manasile ırürülti.iye gidiyor. 

Dışan çıkan çocuklann yüzle
rine bakıyorum. Hepsinde bir ne
vi taıkmhk eııeri var. 

Gülmek mi lazım, allamak nu? 
Bunu bir türlü tayin edemiyorlar. 

Dikkat edi,orum; Çocuklar
dan ziyade anneleri teliııta. Kapı· 
nın önünde ellerini ofuıturarak 
dua edenler: 

- Rabbim kıelaJ'lıldv ilaaaa et• 
ain! 

mittir. Hele bir eaari tenkide uf
raam, münekkit 1. ıle meııletinin, 
hiç olmazsa bafkalan tarafından 
icra edilince, büabiıtün fuzuli bir 
fey olclutunu söylemekten çekin
mco:. Hani franaızca: "Tenkit ko-
1aydır aınına aan'at :uırdur" ma
numda bir söz vardır, onu tama• 
mile hakua bulan zannederim lıiç 
kimse yoktur. Şeyh Galip te Na· 
bi'yi bir haylı "freintcr'' etmİf ol
maıma rafmen kendi eaeri meY· 
zuu behia olunca: "Engüıtü hata 
uzatma öyle - Be~ beytine bir 
nazire söyle" demiyor mu? 

Tenkit etmeii de, tenkit ki
tap lan okumajı da çok aevdiğim 
halde, doğruııu, tenkidin lüzum· 
auzluğundan bahsedenleri pek 
anlamıyor defilim. Onlara hak 
vermiyoram, hak veraem yannaa• 
dım; fakat aöalerini ma-aıa buJ. 
ınuyorum. Bir tarafta tair, ro
manc:ı, öhilr tarafta kari -r :ral 
hin'birlerini hulAınlar; batka hlr 
adamm banlarm ara.una ginnnl 

Çocuk atlamadan çıkaraa: 
- Ah benim, tosun evladım 1 

Aralandır matallah ... 
Ağlayacak olursa: 

- Ne yapım." çocuk korktu. 
Daha da pek ufaktır canım •• Bu 
yıl dördünü bitirdi, betine ba9lı. 

Kırk çoc:uiun böyle arka ark ... 
ya sünnetleri yapılıp bittikten 
aonra hokkabazlar çekildi. Siia
netliler, karyolalannda iatirahat 
edi,,orlar .• 

Su iateyenin eline hemen bir 
paket çikolata ukııtmlıyor. 

Annelerdeki telatı ıörmeJ'İD. 
Çocuk vız d- kotuyorlar. Ar· 
tık, gelsin muhtelif eğleıaceler .. 

Hokkabazdan ince oaza, or
keatradan karagöze vanncaya ka· 
dar •.. 

C. H. Fırkaaının Bayazıt ocatı 
tarafmdan kırk fakir çocuk için 
tertip ettiği alinnet düiümü iıte 
böyle oldu. 

Aldığımız malGmata -•aran, 
Sanayi Ofiainin taıkilat ve kadro
IU hazırlanmaktadır. Ofialn - kı· 
oa bir müddet zarfında faaliyete 
geçebilmeai İçin çalmlmaktadır. 

Dnlet Sanayi Ofisinin metıul 
olacaiı aaha huıuai aermayelerin 
tqebbüıılerile rekabet değil, kil· 
çük aermayelerin yapamadıkları 
kıaunla metııul olmak olac:aktrr. 

Ofia ıimdiye kadar Devlet fahri 
kalan için yapdamıyan munta· 
zam bir tekilde teknik aanayl alc:i
lini tanzim edecektir. Sanayi Of!. 
ai bilhaaaa lhtiaaaa büyÜk bir kıy. 
met verecek ve müteluuau ltc;ile
rin tebdil ve azilleri ofia tarafın. 
dan yapılacaktır. 

Piç 
•• 
Om er 

Dün lzmirden 28 
mahkftmla 

beraber getirildi 
Bebekte Valide! Hiclı.i yalıun 

da yapılan mihlm airkatln eleba· 
tı•ı olan ve firarma meyclaa ver• 
memelı: iatiyen bekçi ile elli• bir 
tabu ağır auNtte yaraladıktaıı 
aonra derdeıt edilmit ik- tevkifa 
nede iti deliliie vurarak bir yohs 
nu bulup tekrar firar aden Piç O. 
merln nlha,.et lamirda ,..kaYI ele 
verditi ,.asılDllfb. Piç 0-- dh 
sabah Saadet vapurlle lınnlrden 
mah~ lataııbula ıetiriJmittir. 
Piç Omarle birlikte lzmirden 18 
mahkılm daha gelmiftlr. Bani.,_ 
dan 211 i Oaküdar dlter 4 8 de la
tanbul loapiaa.eaine taluim edil· 
mitlerdir. 

Vecihi Beyin 
Mektebi 

Motörlü ve mot3nilz 
İtalya sefirinin mtl- kısımlara aynlacak 
farakati nasıl oldu? 

ltalya hariciye neaaretinda 
mühim bir vasİfeJ'• tayin edilmif 
olan ltalya ıefiri Baron Aloiai'nin, 
memleketimizden müfarekati ha· 
aebile Yalova':ra giderek Ga:d 
Hz. ne ,,..da ettiiini yazmıttık. 
Aldıjinnız habere ıöre Gazi Ha. 
Baron Aloiai'yi Millet çiftlijinda 
kabul ltuyurmuılardır; Mülakat 
bir aaatten fazla aürmüt. Reiaicüm 
hur Ha. aabık aefir ile muhtelif" 
meoalaler etrafmda -imi mret• 
te görütmu·l rdir. Avdetle Gazi 
Hz. sefiri otomobiline kadar tefYI 
atmiılerdir. 

Halk evi 
Bütçesi 

Belediye bütçesinin 
tasdiki bekleniyor 

lttanbul Halkevi bütçeai 30 bin 
lira olarak teabit edilmiftir. Bu 30 
bin lira muhtelif han 9ubeleri •· 
rasında tnkıim edilecektir, 30 bin 
liralık tahıi•at merkezden ııı:elnü
,.ecelı., bu parayi lamamen Iatan
bul belediyesi temin edecektir. Aa 
cak Belediye bütçeai henüz taadik 
edilip vekiılett- ıelmediti içİD 
Halkevinin 30 bin liraaı Yerileme 
mittir. HalkeYi tubeleri !tir aene
lik ~ p .................. çiamitl• 
dlr. Eaaalı faaliyete bütçe gelcliı.. 
ten -r• batlanabilec:ektir. 

ne oluyor? Şairin, ı awmm • 
aerlerini beienmiyorsa onu o!w
maia mecbur eden yok ,.a I Ka
rim iyiyi kötüyii aeçmekten iıcia 
olclupna lıani, kendisinin de ni
ha,.et o karie hitap ettiğiai, -
ta..,;t,iıli bekledifini unutmaun. 
E...ıeri taaaif aıllC'•lı, luymetle
ri gösterecekmit 1 Keiıdiainde bu 
aalôhiyeti nereden buluyor? Mu· 
harrir yazarken yanıldı iae o da 
tenkit ederken yanılmaz mı? Ken 
diııinin gibellilı meselelerini f&ir• 
den, romancıdan iyi bildilini veb
mediyona bunu da o bilgiaini tat• 
bik ile iabat ebİD 1 

Dotru•u münekkidin bu itiraz. 
lara ceYap vermeai haylı miitkül· 
clür. v alua bir kaçamak Yolu bul. 
mu,, muharriri anlamayanlara aa
lattıiıru iddia edi,.or, ,.ani kendi
ainin ancak tercüman ıibl bir .. ,. 
oldutunu kabul ediyor. Peki ama 
J'a muharrir aaerinin anlabl
nı, a•lamıyanlarm ola-amnı ı... 
tem;,.-.. T Za- kan le kendW 

TaJ'J'areci Vecihi Beyin bir ha· 
va mektebi açmalı: iatedifinl Aao 
kara muhablrimia bildinaiftl. 

V ec:ihi Bey bu lefebblbü hak
kında fU izabab vermektedlrı 
"- Gençlikte tayyarecilife kv 

fi ııördiiiüm meyil ve arzuyu her 
türlü apor arzulannm fevkinde 
buldum. Bunun verdifi ceaaretle 
bu mektebi açmata muvaffak o
lacai-· Yakında aivil gençleriml· 
zin havalarımıada Türk karta.ilan 
nı ıezdirdiklerini görmekle bahtl 
yar olacağım." 

Öğrendiğimize göre Vecihi B. 
in mektebi motörlü ve motörsü:ıı 
tayyarecilik di,.e iki kmm olacalı 
tır. V eeihi B. A wupada oldulı.ça ta
ammüm ettiği halde bizde henüz 
malUm olmıyan motöraüz tayyare 
ciliiin de tamimine çahp.c:aktır. 
Motörsüz tayyarelerin öfrenilme
si motörlülere ıöre daha kolay Ye 

daha aa muraflı olduğundan bu 
kıoma talip olacakların adedinin 
çok olacait tahmin edilmektedir. 

Vecihi Beyin şimdi bir tayyare
si vardır. Vecihi B. bu tayyare i
le her gÜn g nçleri ve heveıli ha· 
nımları saatlerce bıkmadan, usan 
madan gezdinnktedir. 

v ec:ihi B. mektep için de ayrıca 
tayyareler yapacaktır. Yeni yapa 
cağı tayyareler daha büyük ve ela 
ht> Mırİ olacaktır .. Ve buıJarı :ri
ne Kalamıttaki mütevazı atelye
ainde meydana getirec:Htlr. 

Mektep, l.tanbulela bu it ici
-' müaait ve yakm olan Kadrldl
yünde açtlacakbr. Mektebe gir
mek iatiyenler ...-itini 5franmelı 
iat...ı.• Kmltopralıta VeelW 
lafJ'&re fabn1ıaaına mGrac:aat e
deeeldeNlr. 

. 

........... Wr elçi lııuhm--· .. 
zu •dacek muharrir ancak -"· 
aadmı İJ'İ ifaded- aciz olduiuna 
aö,.liiyor demek değil midir? 

Mllnekkit edebiyat taribçiainia 
itini kolaylatbnrmıt 1 Kendisi bu
nu kabul ediyor, ,.ani böyle b.., 
ka birinin itini kolaylqbrmak 
için yazıyona kencliainin ona,. 
moalejinin onunkine nisbetle da· 
ha •talı bir derecede olduğuna 
aöylüyor demektir. O halde ,.a_ 
larmı nep"etmeaiıı, onlardan i9t> 
fade edecek olan efencliaina ..... 
ain veya miraa brrakaın. 

Tenkidi bu gibi mütalealarla 
müdafaaya kalkıp.olar - Juı. 
kir diltiiriiyorlar. Ban ldm•ler 
ic;in tlir ....,.a -- ya-ı< -
... bir U.ti,.aça bezılan için de 
münekkitlik ÖJ'le lılr ihtiyaçbr. 
Şiir, ~ ne derece Hia'11Dlu ,,..,. 
ya ıa-soa ~ te o derece 
lüaamt.....,.. uı-.... m.r. 

Hem, Efı• " 1 18-1u olup 
olm a ... w - dl,. lll:ıl llıaı 

villyata bildirilecek 
Son gllnlerde Aııadoluclan ıehri

mlze, burada leyli meccani muhte 
lif mekteplere girmek üzere bir çok 
talebe gelmektedir. Bu talebeler 
maarif miidürlüiüne ve daha bazı 
makama.ta müracaat ederek kenclile 
rinin mektebe yerleıtlrilmelerini is
temektedirler. Meccani leyli talebe 
bu aeneden itibaren li..ı..., kabul e 
diLnecliiinden " dit• l.,.li mektep 
lerin kadroları da çok dar bulun· 
duiunclan AnUoludan gelen bu ço
cuklar ortada hlmakta his bir ta
rafa yerlqtlril-..ektedlr. 

:Maarif lıhıreai viliyd vaııtaaile 
~ ~edi,.eJerine tamlin yaparak 
böyle kim-la çocuklann yerleri te 
mln edilmeden lotanb<da gönderiJ. 
manelerinl blldlncektir . 

Terbiye kongresin
de murahhaslarımız 

Nlate toplanacak be,.nelmilel ter
biye 1"ıngre.ina lttinılıı eden murah 
haslannuadan - ı.afile bugün ha
rak.e edeceklerdir. 

Hava tebdiline muh ... 
taç muallimler 

y u tatilinde, lıU.ıan mtisalt o
lan Uk melrteplerde haft tebclile j. 1 

çin ihti,.r.cı olan mupDiml..U. otg .. 

rabilecelderi lıaldmwla Yelıllet mü
aaacle vwınittir. 

Memlekette 

Bir orman 
Yanıyor 

Yangın Alaçam ve 
Eğri göz 

ormknlanndacbr. 
Tununbey U - Ba hllYaJid• 

.. athit bir orman yaıqmı zuhur 
•tmiftİr. 

Y aagmlar Alaçam, .Qriııöa -
ma!'1arnun muhtelif ,...-leı inden 
çılıııİ11fbr. 

M..ı.ür .......ıana muhtelif 
yerlerinden fıtluran J'........ıarm 
aöndiirülmeai için -rilif9t tarafm· 
dan tedbir alınımt ve itfa •auta• 
lan ormanlara gönderihlaıftlr. Şu 
daklka,.a kadar ....ıa. balan_...... 
ve ziyan henüs belli deiilclir. 

Fakat köyliileriıa ifade.ıa. p. 
re, yaasıalan aöndürmek pek IDÜf 
kül olacaktır. Villyete - ıeı.. 
haberlere göre itfa b..-nda bü
yük gayretlw oarfedilm.ı.t.dir. 

Aynca yangmlarm - Mbept.a 
çıktılı ela tahkik oluau,.or. 

Kayseri'de bir 
cinayet 

KA YSERI - Şehrimbde bll' 
bağ yüziindea kanlı bir hldiae ol
du. Camükebir müezzini Mehmet 
Ef. kızkardetinln bağından bir ar
tın kadarını lı:-di batma katmq, 
bunu ititen luakardetinin otla pi 
mit ve Mehmet Ef. lla dil kavgaaa 
yapm19tır .. Yetenindea ajır aöa
ler iıittiği iddia ohman Mehmet 
Ef. hiddetle tabe_ .. _ çıkanp 

üç kurtun ıılıımqbr. Çakan il-. 
,..nıardan ıens çocuk atır -
te yaralallllllfbr. Mehmet Ef. 7•• 
kalanmlfbr. Yeğ.O de ha•ha. 
nedecllr. -------
Dariilbedayi artlat

leri döndftler 
Bir kaç t-•il •ermek il

Buna'ya gitmit olan Darilbecla:pl 
artiatleri tahrimiaa avdet -:~ 
lenlir. ----.-

Tenkit ........ Bir •alua. lıi=iaa gel. 
ee de ,, ... , gelmeae de Tar. Amm• 
diyeceluiniz ld - lıı.u.nJu o
lup olmacbtmı mimakaıa etmek 
te bir ihtiyaç, o ela bir •akıa. Hak· 
lmua •ar; fakat ltöyle diiPlnacak 
olunuua bana bir diJ'-1& lı:aJ. 

maa, Pinldi teakidin - olan -·=·· it.ti)WW, ........,.. im 
nf1DAk arnıu•ma kabul ediyor, 
yani -1ı:idi ı.-den iyi müdafaa 
ediJ'-nUS demektir. 

Nurullah ATA 

Hamit- - Burhan Aaaf, 13 
temmuz taribliHakimiyeti Milli;ııe 
de yunanca - li.tince meseleain· 
den behsetmif. Evvelce bu buaaa
ta kendiai ile bir fikirde idik; fa· 
kat timdi taraftar olduğu fikirl .. 
le lanmenjynj tellf edemiyor. O... 
batka bir Mhr cevap Hı ı 
iİlll. - N. A. 
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Asnn umdeai "MiLLiYET" tir. 

24TEMMUZ 1932 

- Kaymakam Bey! 

ı - Hay allah razı olsun 
, kaymakam beyden ... Atk ol
sun!. Allah Tali beye tirin ıös
terıin!... 

HIKAY! 
Poliste --

Hayvanlar 
•• 
Urkünce •• 

100 hıyar 10 kurut Tavukç tılanniçti 
Kiimea hayvanatı yetittirme -

ll)İyeti buırün saat lS te Halkevinde 
bir kongre akdedeceklerdir . 

lclareban•: Ankara caddeei, 
100 No. 

Telgraf adreoi: lat. Milliyet 
Telefon N.._...ıanı 

Batmuharrir 'H Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlliiü 24319 

idare n Matbaa 24310 

Bir gün sonra Haydarpaıa-
run geçi:t yerinde yüze yakın 

ı 
adam birikmi9 Bağlarba91 ta
rafına tramvay bekliyor ...• 
Tramvaylar yirmi bet dakika
da bir geliyor ... Ve ancak o

'. tuz, otuz bet ki,i alıyor ... 

Marlene Dietrich 
Serlivhaya bakıp hemence- Marlene Dietrich ne Holly-

cik meşhur Alman artistinden vood'da, ne de Loa Ancelos'ta .. 
bahsedeceğimi zannetmeyin. O bizim apartımanda ... Hem 
Artistlere aıık olanlar vakıa j de bizim üstümüzdeki katta .. 
çokmuş, onlara her gün yüzler ' Düıünün bir kere biribirimize 
ce mektup gelir_mit:· ~.akat be- I ne kadar ya~ı~ız ... Onların bal 
nim Marlene Dıetnch ım Hol- • konu \far. Bızım de.. Balkon
lyvood'daki değil.. Size müjde : lar da üat üste .. Biribirimize eli 

Azapkapıda iki ço
cuk çiğnendi 

Trabzon'da aon zamanlarda hü .. 
küm süren tiddetli kuraklıktan 
ıonra 3 gün evvel hava kapanmıf, 
yağmur yağmiya başlamıttır. 8 
saat faulaaız yağan yağmur esna· 
sında civar dağlar kar yağmıt. 
hava aerinlemit. tarlalarda faali
yet avdet etmittir. 

Vakfıkebir ve Yomra cihetle
rinde fındıklar yarı yarıya dökül
mÜf rekolte hayli azalmıttır .. 

KiRALIK 
KÖŞK 

Ereınköy Caddebostanınd~ 
Bağdat caddesi üzerinde beş o

da bir banyo, visi bahçe ve bir 
dönümden fazla muntazam ba· 
ğı olan zarif müstakil bir köşk 
çok ucuz ve mevsim için acele 
devren kiralıktır. 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylıit 4 -
6 .. 7 50 

i2 " 14-

Hariç içit1 
L. K. 
8-

14-
28-

Celea ...- seri ~ -
Müıldeti geçen Dii•balar 10 ku· 
Nflv. GuMe Ye _tl.uıya ait 

itleT lıç9 1 " i7eta m._t 
edilir. Caz.-is ilialann -·u· 
liyetini kabul mnn. 

'ı Bir araba geldi. Bekliyen-
lerin ancak yarısını alabildı ... 

1 

Üst tarafı yaya kaldı .. Saat ta 
ak§am sekiz... Bu bekliyenler-

1 

den birisi ıordu: 

- Yahu! eskiden buradan 
· otobüsler geçerdi... Kadıköyle 
i Bağlarbaşı arasında itlerdi ne 
1 oldu onlar?. 

vereyim: Ben İstanbulda bir · mizi uzatsak değecek. .. 
Marlene. D_ie~rich bul_dur.1 .. Al- 1 Geceleri 0 balkona çıkıyor, 
man artıstının t ı pkısı mı tıpkı ' ben de... Saatlerce biribirimize 
sı .. Görseniz şaşarsınız.. bakıyoruz .. Karanlık, sessizlik .. 

Ben onu bulırak için hiç te Hiç bir tarafta çıt yok .. Gözle 
güçlük çekmedim. Zaten ara- rimizin ti içine bakıyoruz ... 
mıyordum da .. Bir gün bir te- Sanki dünyada ikimizden bat
sadüf onu benim karşıma çı- ka kimse yok gibi ... Güzel, 
kardı. Eskiden o Alman güze. dağınık saçlarımn altından bir 
line adeta vurgundum. Odam- gülütü var .. Gecenin karanlık
da ağrandismaıı resimleri asılı larında bu gülen yüzde bin bir 
idi. Geceleri kar,ısına geçer, mana var .. O kadar cana yakın 
dakikalarca düşünürdüm. Hey ki ... Ben onunla gezmeğe gide
yarabbi d erdin: Marlene Diet- \ miyorum .. Bu mahrumiyeti hcç 
rich tabii benim sevgilim ola- , ıorn:ayın .•. İçimde bir ukte olu 
maz. Fakat, ne olur or. a ben- yor.. Çünkü onu yalnız bırak
zer minyon bir kızım olsa.. mıyorlar ... Biz de nerede konu 

Un Kapanlı Saidin idaresindeki 
toprak yüklü araba, Ayazkapıda fı
r ınc . Haşanın dükkinı önü nden ge~ 
çelken yayvanlar ürkmii§lerir. Bu 
şekilde alabildiğine kotmaya ba§lı
yan hayvanlar, caddede oynamakta 
olan köfteci Mehmet ağanın kızı bet 
yaşlarında Mürüvvet ve komiayon 
cu Mahmut lsrail ef. nin 3 yqında 
ki çocuğu pido ya çarparak her 
ikisini de yaralamıtlardır. Çocuk 
lar tedavi altına alııunıf, arabacı 
Sait yakalanmııtır. 

Son yağmur üzerine seb~e ve 
mey va fiatleri çok ucuzlamıştır .• 
Hiyarın yüz tanesi 10 kuru§tur. 
Armudun batmanı bet kurutlur, 
diğer meyvalar bedava dereceain
dedir. 

Lokantalarda yemek fiatleri be 
ter onar kurut dütmüıtür. Keba
bın elli dirhemi lS kuruta verili
yor. Baıka yerlere sevkiyat yapıl
masa sebze bedava fiatine aabla
caktır. 

Yumurta ucuzdur. Tanesi 1 ku
ruftur. Bu ucuzluğa rağm.en kira 
fiatleri diipnemiıtir. Kahvelerde 
de fiatler eskisi gibidir. 

Sirkeci: Liman han 26 No. 
ya müracaat. Telefon: 20590 

İple boğuldu 
Göz Hekimi 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y efilköy .. ı...n ruat merke

zinden veril• malümata ıöre bu 
ııün han oıçık ve aakio geçecek
tir. 

- Yasak oldu ... 
- Kim yasak etti? .• 
- Kaymakam Bey! .• 

- Hay allah razı olsun ,u 
j kaymakam beyden... Bize mem 
I leketimizi yayan yürütüyor 
1 da aeni9liğini görüyoruz ... 

Beyoğlunda Kamerhalun mahalle 
sinde Oynak ııokakta oturan Nobor 
ef. nin dört aylık Artin iomindelü 
çocuğu gece salıncakta uyurken ye 
re aarkmıt ve iplerin boğazını uk
maeile vefat etmittir. Tahkikatı ya 
pılmaktadır. 

Daııetler 

Halkevi konferansı 
Her perf'llDbe, saat altıda, lo

tanbul Halkevinde mütehaoaıolar 
tarafmdao halka. konferanalar ve
rilmekte olduğu malU...dur. Bu 
konferanolar umumiyetle halkı a· 
lakadar eden en mühim mevzula
ra dairdir. Bu haftaki konferan
sın mevzuu Sinir Yorgunluğudur. 
Doktor Fahrettin Kerim Bey tara 
fından verilecektir. Bu derece e
hemmiyetli bir konferana.ı öyle ae
lahiyetli bir hatipten dlnlemak 
fırsatını kinuenin kaçınnak İlla· 
miyeceğini zanediyoruz. Konfe
rans tam oaat altıda hatlar. Sonun 
da oual aorulabilir. 

Dr. Süleyman Şükrü 
liirincl Sını r \hitehas-h 

DOKTOR 

r.\flN ŞÜKRÜ 

I Allah vali beye tirin gös-
ı 

bT z? Allah herkesin ıönlüne gö- ıuyoruz, ı ıyo_r . musunu ... 
23-7-32 tarihinde ban tu· 

yıki 790 milimetre • fıızla sıcak· 
lık S8 - az 18 aantiırrat kayde-

! tersin!. Şimdi içimizde olsa 
idi, ne iyi olurdu .•. dedi. 

· · G .. 1 d b' .. Hayret edersınız.. Apartıma-re venrmış.. un er en ır gun . . Ah b 
senelerce tahayyül ettiğim nın merdıv~ınde... u apar 

Ben bu iki duanın ikisine 
· "h t b ld A m tıman mefdıvenlerı ... Ne sea-

ıeyı nı aye u um.. m a . __ d .. 1 1 
hiçte beklemiyordum. Onun aız, ne asu e, ne guze yer er-

de (Amin!) dedim... Hakika
ten tramvay arabalarına mü•
teri bulmak için kaymakam 
beyin otobüsleri halkın ihtiya
cına, otobüs sahiplerinin zarar 
larına rağmen menetmesi ka-

. · k' ı b ı d'" dir.. Plaja gitmekten, korular 
ıçın, ıan ı ma u musa on- b h el d • 
dü · 1 da gezmekten, a ç er e eg-

m. . • . . ,. , lenmekten bin kat zevkli ... Dü 
Benım Marlene Dıetı,ch ım .. .. Merd"ıvenin uzar.an, .. I . ki şunun .. 

Ben kendi kendime görütü- dar tramvay sirkeli de ken· 
":im .•. Bu güç ~r tef, d~.ğ~l- dini dütünerek o-rtada araba
dır. insan kendı kend~ goru~ sız kalan yolcuları alacak ka
tur, kavga eder, hatta kendı dar araba işletseydi, ne bu i
kendine gelin güvey bile olur· ' kinci kıaım dua edilir, ne de 
Bu ıon sözün ne demek oldu- kaymakam bey aleyhinde söz 

oy ~- otuzunu geçmıı, yana .a~ ı kıvrılan namütenahi basamak-
rı. çokmuş, ço~uk çocuk aahıbı · !arı .. Bu basame.klardan birin
bır kadın ~e~ıl .. Daha on bet 1 de iki kişi .. Ben ve 0 •• • Beınce 
yaşında, küçuk, çapkın, fıkır 1 timdi hayatta en büyük zevk 
fıkır bir kız.. Onu ~ir. kere gör bu merdiven .... 
seniz Alman artıstınin genç M d" 1 t hl'ke "z de 

unu elbette anlarsınız. izaha söylenirdi ... 
mahal yok.. 

itte böyle kendi kendime 
görü,ürken, kendime sordum: 

- Yahu! Hani bir serbest 
liı:ı:.an meselesi vardı. lataobul 
serbest liman olacak, dünyanm 
transit eşyası buraya ıelecek, 
birçok transit it fabrikalan 
açılacak ve büyük bir hareket 
olacaktı. Bunun için komis
yonlar teşkil edildi. Avrupa
nm serbest limanlan ıezildi. 
Bir baylı da likırdıaı edildi. 
Sonra birden bire aee kesileli, 
kimse serbest limandan babıet 
mez oldu? •• Bu it ne oldu aca
ba? .••• 

Bu sual llzerine kendim ba
na cevap verdi: 

- Behey ahmak! lıtanbul 
limanından serbest liman dün
yanın nere.inde vardır. Görmü 
yor maaunuz? .. 

Bu limandan daha serbest 
airilen çıkılan ve rahatça dola
tılan liman olur mu? .. içinde 
at koıtur ..• Artık bu kadar 
serbest limanı gördükten son
ra tekrar serbest liman ne ol
du demek hamakattir... dedi .... 
Beni mahcup etti. 

Atk okun kayma
kam beye 

iki gün evvel Üsküdar is
kele.ine çıkan birkaç kiti şöy
le görütüyorlardı: 

- A!!! Buradaki yem an
bannı ydmııılar? .. 

- E•et, yıkıldı ..• 
- Kim yaptı bu hayırlı 

Kadıköy rıhtımı 

Ben gençtim ... Tövbe!.. Ço
cuktum ... Bugün Kadıköy is
kele meydanında oturan bele
diye dairesinin arkasındaki 
pancorlu yalın kat binalar yalı 
idi... Deniz oraları yalardı. 
Sonra Haydarpaşa dalga kıra
nı yapıldı.. istasyonun bulun
duğu yer dolduruldu... Sıra 
Kadıköy meydanına geldi, ta
bii kucak dolusu para sarfedil
di ve o meydan vücude ııeti
rildi.... Ne istifade edildi? .. 
Onu hiç birimiz söyleyemeyiz .. 
Çünkü o güzelim meydan bir 
toz deryası olmaktan ve halkı 
iz'aç etmekten batka ıeye ya
ramıyor. Adeta bir sahra ... 
Burasının ne yapılabileceği be
lediyece o kadar meçhuldür 
ki; bundan birkaç zaman evTel 
İstanbul stadı için yer aranır
ken burası hatıra gelmit, lifı 
edilmitti ... 

Parça parça aatıta çıkarılsa 
talip çıkacağı muhakkaktır 
ya!. Haydi bu olmuyor .. Şöyle 
yavaı yavaş orasını bir park 
haline aetirmek, deniz kenarı
na güzel birkaç kazino yap
mak hatti bir ufak otel yaptır 
mak ta mc hatıra gelmez .. Dün
yanın en güzel yerleri elimiz
dedir. Çölde inci bulmuı aç a
rap gibi ne yapacağımızı bilme-
yiz ••• 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 41 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
l (Fel .. li ı ... tıutiquc roman) 

Yazan: H0SEYIN RAHMi 
"- Bu ameliye mayıaın yir 

miainden yirmi betine kadar 
yani bet sün devam etti. 110 
~et bulundu •. 

Bu son tarih tutulmu' ol
duğum rüyet hidiııeeile tama
men mutabık geliyordu. Koca
mın yuzune baktım. Çünkü 
cma artık her teyi anlatmaya 
karar vermittiın. Zevcim haki
kate agih olunca bu 25 mayıs 
tarihinin rüyet vak'asına günü 
aününe teaadüfünden o da pür 
tee.sür !ataladı.,. 

"Bulunduğumwı mahal ile 
ınezarlık arasında bet kilomet
relik mesafe vardı. Yine oraya 
hareket ettik. Yolda kendi ken 
dime düşünüyor ve zevciıni 
söalerinde haklı buluyordum. 
Hiç bir ıey bulunamadığı ha
ber yerila:it olduktan sonra &iz 
muarlığa ne aramaya gidiyor
ıluk?,, 

"Kabristana geldik. Etrafa 
göz gezdirdikten sonra obüale 
oyulmut büyük bir çukurun 
önünde durdum. Ve mezar ka 
zıcilara orasını açmalarını söy 
lediın. Çünkü buranın ararul
mannı olduğunu dütünmüt
tüm. 

Çukuru kazdılar. İçinde bir 
çift tayyareci gözlüğü bulun
du. Cesaretim arttı. Buraya 
bir tayyareci gömülmüt olclu
ğunda ıüphem kalmadı. Çuku 
ru daha açbrttım. Daha açtırt 
tım.. Maalesef hiç bir fflY :ııu
hur etmedi. Çok zeki küçlik 
bir asker mezarlıjm plinıru 
eline alarak dikkatle harfi har
fine çizgileri takip etti. Bu au
retle bot bir hufrenin 6nüne 
geldik. Buradaki arattınnama: 
da büyük bir kürk parçası bul
duk. Derhal tanıdım. Ve da. 
ha eldivenler, ıamelqe renkli 

_...,. • ..,._•&•n-- -- --

k 1 - ·· .. ed er ıven er e ı aı 
_ız. ıgınÇı to~u~or~;"' zann _er değil... Sazan inen çıkan olu-

s!n~z. 0 
. .e j. mjn ar~s- yor tabii ... Biz bunun da kolayı 

ktının rebmksını e ıme a mm, a- nı bulduk. .. Ti atağıda apar-
arım a arım. k b" ·· " k ' tımanın apıaına ır gozcu o-

Sonra bir de benim Marle- yuyoruz .... Bu gözcüyü bilse
ne Dietrich'imi gözümün önü- niz, ne fedakar bir arkadatbr .. 
ne getiririm. Aman yarabbi Şimdi size tu hikayeyi yuar-
tıpkı .. Deli olmak İşten bile ken Marlene'imi dütünüyo-
değil .. Zaten timdi deli gibi- rum.. Gidip hemen merdiven-
yim .. Onu öyle seviyorum, öy- de ona bulmak ... Şiındi duramı 
le seviyorum ki .. bir dakika yorum, aman beni bırakın gide 
görmesem duramıyorum. Ya- yim .. Bu kadar hikaye yeti
nından ayrılmak istemiyorum .. 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Gal:ıtada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede biUlfasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğt'amadan sigorta yapUr· 

• 
mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Deniz Levazım Sabnalma Komiayonundanı 
6000 Ton Rekompöze kömürü: Kapalı zarfla münakasuı 25 

Temmuz 932 pazartesi günü saat 14 le. 
17400 Metre yerli Kİl'pas: Kapalı zarfla münakasaıı 25 Temmuz 

932 pazartesi günü saat 16 da. , 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için sabo alınacak olan yukar'41a 

miktarları yazılı malzemenin hizalarındaki gün ve saatlerde mü 
nakasaları yapılacğmdan ıartnamelerini eörmek Uıtiyenlerin her 
ıün ve münakasaya İftiralı: edeceklerin de münakas" günü uau
lü mevzuasma tevfikan hazırlıyacakları teminat ve teklif mek. 
tuplarile birlikte Kaaımpatada Deniz levazım satınalma komis-
yonuna müracaatlarL (3008) 

ipek aıkı döküntüleri ... Oğlu
mun buraya ıömülmüt bulun
duğuna artık kat'iyen füphem 
kalmadı .. Askere sordum: 

- Buradan çıkan cesedi 
nereye naklettiniz? 

- Meçhul ceset kaydı Te 
siyah bir salip işaretile Alman 
mezarlığına naklolundu .. 

Almanlann diktikleri kara 
baç altında oğlumun yatması
na büyük bir İsyanla yürejim 
kabardı. 

Hemen haykırdım: 
- Şimdi, derhal bu öteki 

mezarlığa gitmek İsterim. Oğ
lumun orada kalmasına gönlüm 
razı olamaz.. Buna tahammül 
edemem .. 

Zabit itiraz aadasile cevap 
verdi: 

- Tabutlara koamuı ceset 
!eri mezarlarından çıkarmak 
meı'uliyetini üzerime alamam .. 
Bu mahzurdan sarfı nazar ara 
dığımızı nerede bulacağız? Al
man mezarlığında iki bini mü 
tecaviz kabir var .. 

Fakat ben töyle böyle iti
razlarla karanmdaa döndürüle 
bilecek bir halde değildim. 
18 kilometrelik meufedeki Ver 
dun'ae döedük. Defin muame 

leaile vazifedar kumandanı ara 
yıp bulduk. Birçok mücadele 
neticesinde bizim azminden 
dönmez ve hatta tehditkar 
vaziyetimiz kartııında zabit 
mezarlıkta taharriyat icruı i
çin lizım gelen ruhsatnameyi 
vermeye mecbur oldu. 

Ertesi ırünü ıabc.1un betin
de, dokuz kiti ve birçok nefer 
refakatile biz Alman mezarlı
ğında idik. Öğleye kadar yir 
mi tabut açtırdık. Fakat ta. 
harrimiz neticesiz çıktı. 

"Bu adamlar yemeğe ıitti
ler. Kocamla ben mezarların 
batında kaldık. Çok müked
der bir halde idik. Çünkü ümi 
dimiz gittikçe kınlıyordu. Oğ. 
lumuzu bu dütınan milletın a
rasında bırakmak dütünceai 
akıllarımızı çileden çıkarıyor
du.,, 

Bu meyıiıiyetimiz anmda 
birden bire rüyet hidisesi zih
nimde bir irtat ıtıiı gibi par
ladı. Kendi kendimeı 

"- ETet oğlumu bulaca-
ğız.. O bana bir Ruıla bir Al
man genci arumda gözüktü. 
Dieppe mezarlığında bir Ruı 
vardı. Buraya nakledilmit bu
lunacak. Onu arayalım. De-

Ekmekçi Japon 
birini vurdu 

Taksim · Sazlıderede dün bir 
cinayet olmuıtur. 

Vuran Japon iamlnde aeyyar 
bir ekmekçidir. Vurulan Lütfi is
minde biridir. 

Japonun çengi deli Fatma is
minde bir dostu vardır. 

Bu deli Fatma, e•kiden Ahme· 
din dostu imit. Japonun buna canı 
•ıkılır dururmuf. 

Dün aksam üzeri Ahmet arka
daıı Lutfi ·ile de Sazlıderecle bir 
kahvede otururken Japon gelmit
tir. Kahvede Japon ile Ahmet a· 
raıında eski. mÜn:1.feretten kavga 
çıkmış ve gözü dönen Japon ta
bancaaını çekerek Ahmede ateı 
etmiştir . 

Fakat çıkan kurıun Ahmet ye
rine ltu işle alakası olmıyan Lüt
fiye isabet etmiş ve göbeğinden 
ağırca yaralamışttr. 

Ahmet hastaneye yatmlmııtır. 
Hayatı tehlikededir. 

Japon yakalanmıttır. 

Kadın kavgası 

Betiktatla Hasırcı Veli aoka
imda 12 numaralı evde oturan 
Ayııe H. ile ayni evde oturan Eli· 
ze kavra etmitler, Elize Ayte H. ı 
burnundan yaralamıftır. 

Kim olduğu 
anlaıılamadı 

Evvelki ıi!b Haliç Fenerinde 
bulunan erkek cesedinin hüviyye
ti henüz anlafılamanutlır. 

Denizde bir haftadan fazla 
kaldığı için tethia edilememekte
dir. 

Adanada evlenenler 
Adana'da, seçen haziran için~ 

de 37 kiti evlenmittir. Ayni ay 
-rfında 103 ü idi darp ve cerh 
olmak Üzere 117 zabıta vakası ol
muıtur. - --
Çeıme tasarruf 

cemiyeti 
Milli lktıoat ve Taoarruf Cemi

yeti Çeıme tubeai ihya edilmit, 
idare heyeti rei&liğine avukat Ah
met Hamdi, umumi katip ve vez
nedarlığına kooperatif muhaoibi 
Hilmi Ekrem, azalıklarma da mu
allim Fuat Oğuz ve tüccardan A
liçe zade Mehmet Beyler aeçilmit 
terdir. 

Yeni heyet hemen faaliyete 
geçmİftİr. 

dim.. 
Adamlar yemekten döndü

ler. İte b&fladılar. Şiındi Ru
ıu arıyorduk. Her tabutun açı 
lıtmda hüviyet tahkiki UZ\ID 

sürüyordu. Nihayet ıaat dört
te Rusu bulduk. Ruaun solun 
da meçhul itaretli bir mezar 
Te bu meçhulün aolunda da bir 
Alman yatıyordu. Ortada ka
lan meçhulün beniın ojlum ol 
dujuna ıüphem kalmadı. E
vet bunu hissediyorum, analık 
kalbim bu mezar üzerine titri
yor. Bu odur. Mutlak odur.,, 

E•et, evet yüreğime ilham 
olunan bu mezarı açbrdım •. 
Y anumun zavallı iskeleti kür
künün ortasında yabyordu. 
Pantalon aakııının döküntüleri 
de vardı. Ölümün kemikten 
bir kafea brraktığı oğulcuğumu 
elitlerinden tanıdıın •. 

Bu ketfe ermek için 42 ta
but açtırtmıftım. Bu kabrista
na Dieppe'ten 110 tabut nakle 
dilmitti. Diler mevkilerden 
gelenlerle mecmuunun adedi 
iki bini atıyordu. Oğlum bana 
gözüküp le bir Rusla bir Al
man arasındaki metfenini ita
ret etmemit olaydı bu kadar 
mezar kalabalığı içinden biz 

ZA YI - 3248 sicil numerolu ..,.. 
för ehliyetnanıemi kaybettim. Yeni . 
sini alacağımdan zayiin hükmü yok 
tur. Şoför Mehmet. 

ZA YI - Mübürümü zayi ettim. 
Hükmü kalmamı,ıır. Malul müte
kait Maluut. 

ZA YI - latanbul Birinci ilk mek
tebinden aldığım ,ehadetnameyi za
yi ettim. Yenisini alacatm>dan bük 
mü yoktur. Ertuğrul. 

ZA Yl- 1932 sicil No.lı toför Ehliyet 
namemi zayi ettim yenisini alaca· 
ğımdan eıkiıinin hükmü yoktur. 

Şoför Ali 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Malen• 
ruj yanında Zambak sokak No.41 

C ...,m hastalıklu mütebaaam 
Hw sin öifeden aonra lstanbul 
Türbe Babsili Cadcleai No. ıo 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoilu, l otildal caddesi Bü· 

yiik Parmak kapu, Afrika buu
na bititik Apartıman No. 21~ 
Teh Beyoğlu 2797. Saat : 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehau1111 
Cumadan maada herıiin öğleden 

sonra oaat (2,30 dan Se) kadar 1.
tanbulda Dinoyolunda 118 n-· 
ralı ba ... ai clair..Unde dabili hasta 
bldan mua,.-e Ye tedui eder. Te 
lefon: lstaabul 2Z398. 

Dr. A .. KUTIEL 
Cilt ft zührevi hastalıklar tedaYİba· 
oesi Karaköy Böı ekçi fırını atraaı• 
da 34. 

Geyve asliye hukuk dairesinden: 
Geyv.Un Fe.ziye köyünden Muo
tafa efendi tarafından lstıınbul 0.
küclar lavllfİ Haaao aia mahallesi 
ookalı: 42 No. lu hanede Ali dendi 
kızı Makbule Muazzez banmı ale)'İ
ne llÇbCt bof&IUIUl daY .. lnln icra lu 
hnan t•bkik•tı aırumda: müddeia
leyba Mııkbule Muazzez hanıml l>e
rayi teı.lij gönderilen dava an.ha
li Ye davetiyesi zahrma rnezkıir ma 
halle muhtan ve mübqirin 20-8-932 
tarihli derkenarmda mezburenin ika 
~ahının meçbuliyetine ~ 
tebliğat icra edilmediği ~ Yeril
mit ve miiclcleide ilanen teblitaı 
yapdmumı istemif olmakla ol"eç: 
hı1e bıhkikatm 17-9-932 cumwteu 
- ona talik ecilmiştir. Hukuk 0-
aulii muhakaneleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince tebliğ ma
kamına kaim olmak üzre ilin olu
nur. 

Zayi: Şoför Ehliyetnamenııi 
terhis tezkeremi ve nüfusumu 
zayi ettim hükmü yoktur. Ye
nisini alacağım. Şoför Civan 
Ali. 

onu nasıl bulabilirdik?., Yazım uzun sürdü. Fakat oku- · 
"Bu bir mucize değil mi? duğunuz bu tafsilattan her 

Sevgili evladım Alman mezar- noktanın nazannızda ehemmi· 
lığında kalmayı istemeıii. Bu, yeti olacağını dütündüm." 
büyük kederimiz üzerine onu A. C.'ariıll'al 
dütman topraklarında kayıp Cemille Flammaricn Mös-
bilmek yesinden de bizi kurtar yö ve Madam Clar inval ile 
mak için bana gözüktü.. Bu görütmüt her tarafta tahkika· 
ke§fimize yardım etti. Bütün ta giritmit aile dostlarının, dok 
manialara, bütün müıküllere torların, zabitlerin kat'i teha
aalip gelerek, taharrinin sonu- detlerile hldiıe sabit olmut-
- kadar Yarmak için bana tur. 
büyük bir azim kuvveti telkin Hey'ettinaaın mütaleuı: 
etti.,, "Vak'a itiraz götürmez bir 

"O zamandan beri müateri- kat'iyyetle mütehakkaktır. 
him. Hissediyorum ki oğlum Genç tayyareci 2 eylGI 1916 se 
y&fayor ve beni görüyor. Bu ne.i tefıit dütmüt ve 25 mayıs 
rüyetiınde asıl bana fevkalide 1920 de yani ölümünden üç ıe
gelen cihet oğlumun iki yanm- ne 266 gün sonra valdeıine gö
da eördüğüm iki aencin portre zülmıüttür. 
!eridir. Mütahedemdeki yüz 

1 

Biz bu vak'adan kendi tah
çizgileri tamamile kendilerine ıl kanaatimize göre, ne netice 
benziyor olmalıdır. Bunun tah- j çıkarabiliriz? Bu tetkikatım 
kiki nasıl kabil olabileceğini 1 fenni ve ye tecrübidir. Astro
bana izah edebihnit olsaydı- ' nomi'ye, Meteorologie'ye, Ge
nız ne kadar bahtiyar olurdum. ' ologie'ye ve tarihe çalıf&D 

"Mütemadiyen bu rüyetimi 1 (methode) !ar dahilinde hare
dütünmekten kendimi alamyo- ket ettim. Bu rüyet hidisesİ· 
rum .. Ve her dütünüıümde h~- nin sıhhati ve bu delaletle ce
lecanlar içinde kalıyorum •. " ıedin ketfi hususundan uli 

"İfademin harfiyyen doğru- 4üphe edilemez .• " 
lujunu uYcimden ve doatla-
rmıdaa tahkik edebilirsiniz. lhvamı rar 



omancı "Edebiyatı cedide ,, 
Edebiyatı cedide romancıhğı Vey•l 
'\'e Nerkisi lisanının mükAleme ha

line gelmesinden ibarettir. 

~ bir edebi devri gerilik- bmdan ancak kendi buauaiyet-
ıttilıam edemeyiz. Kalender, !erinde istifa etmitlw. Açtıkla

adil (mahbup perest) Ne- n edebi sabaya bu yeni ftkirl• 
bugünün çccuklarına mu- ri atamamıtlardır. 

olamaz. Fakat onu yqa· O devrin ıiyul buauai-
devrin bütün hayatile ırör· yeti naaan dikkate a1marak 

• 11lüınkün olsa inceliii, ha• kmıdllerini ıönnek pek talıiS.. 
Yeti, zerafeti ve kuvveti clir. Fakat (Edebiyatı cedide) 

1 meydana çıkar. nia Türk edebiyat taribindeki 
llatti bir feyi itiraf edeyim. mevkiiai ipret etmek l&zım 

Nedimin kadınlar ve alel- ıreldiii zaman verec:elimd lli
ıüzeller hakkındaki o çok ldlmcle de biılİ mazur 11Sr11u1ı 
fetbih ve iatiareleriDİ, ıra>- ri lazımdır. Çünkii bu clerir 
.. bala9lannı 0 devrin ka· taDSimat liaaıunı buııtiniiD tlrk 
iı ile mukayese eclince çeaine ~· ıe?- sakat 

tairin ne derin bir Zfl'I· lıir köprüden batka bir ..,- de-
Ye ne ince bir aan'ata aahip ğildir. 
iunu takdir ederim. Bu büküm belki de eerttlr. 

(Nedim) zamanmdaki ka- Fakat bizden bir iki devir da-
taaavvur edin. ha aonra yetiteeekler Gtilba-

Biz bugün aevebileceiimİE ne battı tarihinden 1908 Türk 
iradında neler arar, ne ta- inkılap tarihne kadar sıkııan 
r ıörürüz. Kaclm, zama- bu devit-ele baıka bir kıymet 
~ayali hareketleri içinde ye bulamayacaklardır. 
f, cevval, zeki, bilgili, re- (Edebiyatı cedide) roman-

san'atla, edebiyatla, cıhğı da bütün bu devrin umu-
& vukuatile al&ka- mi çerçevesi içindedir. 

'· Giyinmesini, oturmaımı, Her edebi devir yqadığı c:e-
asını bilen bir kadm ola- miyetin aiyul ve içtimai veç

değil mi?. besinin nisbt bir ifadesidir ve 
B~i mefgul edebilecek ka- böyle olmaaı lazımdır. Edebi
tipi bütün bu ımıfm için- yatı cedide, (mutlakıyet) ida

Clt <lntereasant) olanı ze- resinin edebiyatıdır. Buna gö
ı, jesti, edası, kadınlıfı ile re o d~vrin içtimai ve siyui 

.Yüz eden kadın tipidir. hayatına müessir olmut mu-
ŞIJlldi (Nedim) zamanıada· dur. Buna müabet cevap verile-
kadınlan tahayyül edin. mez. Çünkü edebiyat, neuret 

. Ya üzerinde kadın ııüzelli- altmda dahi olsa yine bir hal
li en zengin depoeu olan km ırönlünden ve dimaiından 

~-"8 .. sya köylerinden İstanba- ırelen milli heyecanlarına VUI• 

l
letirilmit, ıaray odalannda ta olabilir. Ruı edebiyatınm en 
~ bir hindi gibi bealenmif, büyük halk eserleri çarlık zama 

')lına. .kırmızı ,.ıvar, az.erine nında ıazdmıt :ve istibdat ida
ıl çepken ıeçWilmiı, ·esinin biaman tazyiklerine 
ları topuklannda bir rağmen revaç bulmuttur. 
lı heykel. Bir erkeğe mal ol- Bu küçük mukay- bizde 
k hissi ve kanaatile yetiten edebiyatı cedide erklnmm mil· 
IÜzellerin adaleden bafka il vazifelerini yapmad•klan .... 
kıymetleri olduğu iddia edi ticeaine vanr. 
~. Konutmaları, ya9ayıt- Edebiyab cedide romanlan 

11 fikri ve ruhi bir hareket ve batti bir içtimai aındm haya
Cc:an ifade etmeyen bu can- tı da deii)dir. (Atla m-ıw) 

ti lı':J'kellerin na11l olup ta yazddıjı z.-0 o romanm kah 
tdıın) i liıana ııetirdikleri- ramanlan Türk cemiyetinde 

t,_.mamak kabil değil. Fa- mevcut bile detillerdi. Üstat 
0 giizelleri o devrin husu- 1 bu eae* adeta Pari• ma

. eti ile mukayese edersek 1 damlannı çarpfa sokmut, Vi
lrlerde hayal kuvvetinin ne- yana kızlannı kafes arkaaına 

o kadar yüksek oldui- çekip türkçe konutturmuttur. 
nz. Şair bir çift ııöa üze- Eclebiyab cedide romanlan 
ki.inat kadar hayal kura· arasmda ancak ( Eyliil) o ele

. Çünku heyecan ihtiyacı o- virde ya9ayan bir aile köfeaini 
bu canlı heykelleri söylet· göaterebilmittir. Onun kabra-
iie mecbur ediyor. manları o zaman vardı ve Meb-

"' "' "' met Rauf merhumun (EylGI) 
Edebiyetı cedide romanla- 1 deki lisanı harpten sonra yaz· 

1 okurken kııhramanların dığı (Son yıldız) m türkçeain-
11Utmaları, oturup kalkıtları, den daha ırüzeldir. 
~ti düıünüşleri bizi sinirlen· Edebiyatı cedidedin (Eylul) 

Yeni neırlgat 

Nedim 
Bizde, tiyatro ...ı menua 

bahia olunca ilk hatıra ıelen 
iaim "Baykut" .. oaun tairi 
Halit Fahri Beydir. Edebiyatı· 
mı•da, iaim yap-1l 1Çm ne 
fınattan, ne rekl&mchıa iatifacle 
..ma-it pek as aan'atklr var
dır. Halit F abri Bey onlardan 
lıiriclir. Baykut müellifi mewki
lni mat-adi aaylne ve ...... 
attaki muvaffalayetine med
ı=ılar. Yirmi - eYYel tiir 
yuan Halit F abri Bey haııtin 
daha olııun, daha kuTYetli tör 
'ftll'iyor. Şiiri, ıeaçlltini hlaal 
ve hayali denesi ile nihayete 
erdllWl -'ıatklrlar, eılebiyatı· 
m..da ekaeriyeti tefldl ederler. 
Halbuki, ud aan'atkir, naha&
claki atllfl ebediyyea muhafa.. 
.. edendir. 

Halit Fahri )koy, öç -
eYYel dariilbeclayide oynanma 
Nedim (•) iaminde piy•ini ki
tap halinde netretti. Nedim üç 
perclelik mamum bir piy•tir· 
E.-de, tairin her tmaata -
rinde olduğa ıibi ku"8tH lıir 
teknik vardır. Piyes ayni u
manda bir tarihi canlandırdığı 
için, mısralar araaında, zamanı 
nm bütün buausiyetlerini sezi
yoruz. Tarihi vak'alar tam bir 
ailaile dahilinde teabit edilmiş-
t . "Ned' " . ba · h tr. llD ın en nz uau-
siyeti sahnelerin canlı, ~aam 
vlzıh olmaaıdır. 

Eserde öyle güzel mısra
lar var ki bunlan bath batına 
bir tiir olarak almak mümkün
dür. Nedimin mesti naz için 
aöylediği ıu mısralar en lirik 
tiire misal olabilir: 

Bea aldanmam .. hayabm doludur ka
dınlarla.. 

Zaten çoktan deiitti Meati Naam ha... , .. 
Nerde timdi keadiai tiy sibi l:ıııra

k141?. 
Kollarımdan akıror aanı1orutn Mr 

Sl!'Ce, 

Bir ricudüa kaçısı l.ir itiraftır be.ce 

• Bakınız Dilqup, -tiaua 
vicclaaı ne tıüzel tarif ediyor: 

Bir cia.aa ki aıgılıc-.r ~atan 1Qa .... . 

... ,. ... 1. 
Yatma du,.aw. aönüller. ,. .......... . 

sönüller, 
O.. lrencliacle buJur .. baharda açaa 

Piler 
Dalda• çiine•mek içla ita duysu,.la 

aöküı....., 

Bu d117cu yok•a eier )'•tim.in riiri .......... 
Halit F abri Bey her eeerinde 

öı&lü bir tair olduğunu bir kere 
daha göstermektedir. Manzum 
tiyatro edebiyatımızda dünün 
ele bugünün de üstadı uyılan 
kıymetli tairi candan tebrik e
deriz. Edebiyatımız, Halit F ah 
ri Beyden daha çok teyler bek
leyebilir. 

Reıat FEYZl , ___ ....;_ 

(*) lnkıl ... p kütüplıaneai, 

50 karuf, 
125 aal.ife, 

Tetkikler ; ___ _ - 1 
Çığ 

Yeni nealin ıenç tairi Behçet 
Kemal, 125 aahife ve bir kaç mıa
ra tutan kitabmı netntti .. 
. ~iY~t,an kopan (ÇIC) ıibi 
ıddaah bır umi, hayatının bu ilk 
ve ~el eeerine kalkan yapan 
ııencm oonawı heyecanını kita• 
bm her aahifuinde ve he; mı•ra• 
mda canlı bir tablo ııibi ııörmek 
Ye sezmek mümkündür. 

Genç faİr daha yirmi betine 
~ 126 sahifelik .• .. ... 

• 1 ..... ..,y ...... 
Her ıiir kitabı sibi ( i!,~) m 

da ı... taraftan varclar. · lııi· 
tabını dört parçaya a,....,... n 
ı... parçuuu bqhbqına bir fa• 
ad olarak terennüm etmiftir. H• 
tin fasıllar altmıı bir parça tiir 
deateüni ihtiYa etmdı:tıedir. 

GençlliİD SÜHllitia Ye İlltİra• 
.. - d..na " ea içli heyec:e••• 
biae akaettİnB bu fİİr d ... telerini 
birilüriaclea ayırcktmık mümlriin 
cletildJr. Hepei de üetia birer -· 
na ifade eder. 

En bi7ilıt vasfını ... ...ı.
- derin heyecanını milli duyp
lardaa alan Ye bize kendİ•inİ (in
lallp piri) diye tamtmal• -· 
vaffak olan Behçet K-1, kita· 
b- ilk fa•lmı t..,ıut eden .. ttr. 
tarda "Bu kltabmu kötü tairlik 
hev•ini tatmin e_.. için çıka• 
rıyoram· Gençliiimin, ,u.........,... 
ve imanımın seferber olduiu u· 
fuldarclan aul haberi; memleket 
yapıunın makine aealeri araaın· 
dan duyurabilir........ diyen f&İr 
hepimizin id-lini veciz bir ifade· 
ye büriimÜftÜr. 

Görünütle bir tiir mecm..,..ı 
olan bu kitap, hakikatte bir 
(ÇICi) sibidir. Şair, her hareket· 
te bir parça daha büyüyen ve 
dağdan dağa devrildikçe heybet· 
lenen bir (ÇICi) gibi kOf&rak, ka· 
leye çekilen bir bayrak ıibi dal• 
salanan COfkun ifade.ile; 

-"Kanunla kayalara d•tanı· 
nı ya:ıiarak 

Bahbm siyah olmadan ıöir.üm 
kızıl, alnım ak, 

Parıltıh ıözlerim yıldız olacak 
ıilıi. 

Çık .. m una kaleye çekil.,.. 
Hncak ıibi., 

Diye haykırıyor ve büyük reh· 
beri görmeğe ıeliyor. Şair bu se· 
liıte ve bu ziyarette, ruhunu• • 
miittak heyec;anıru ~ 
mittir. 

Büyük ............ .....,._ yük-
.. ıirk- f&irİn, Aaadol.ta'ya laaa 
içten tafaa inandırtCI bir cİYan· 
mertlikle; 

-"iniyorum ki: Sana siclea 
yolda na_., 

Ne ufacık bir seçil, ne açılmq 
iz olH: 

Sade ...... " yalçuı ye ııade elim· 
dik kaya, 

AYUÇlarna, dizlerim koyulup 
k•n•maya;" 

Diyor. O, Büyük rehberi ve aa
nn en büyük ıahııiyetini sö•-ı. 
için her teJ'• rasıdırl. 

Dizlerinin ka__....., kal .. 
ıınm yanlmaama, .. rp kayalara 
tırmanmağa .. 

Şair ı.;.terinde çok Hmimidir: 

-"Ne anam var sözümde, ne 
babam, ne •evgilimı 

Şimdi ben senden baıka hiç 
künaenin değilim; 

Dere olaaın ardandan çağla
aam, akaaın ıit~m; 

Kartal ol.,.m kötkünü her ak· 
.-rn tavaf et~m; 

Rüzgir olaam okp.aam saçını 
bir yar gibi; 

f Edebiyat Haber!eri 
~r. R?m~nın bir mevzuu, bir den batka ron_ıan i.ami . ~ltm~a 
. efeaı, bır tahkiyesi bir de çıkmıt eserlen mevzu ttılıarile 
1~ai, edebi hatti si;aai ne- iğreti kahramanlar birer (Ma-:ıı olur. Romancı bir kaç 1 nnequin) ve üslup ~eysi be •Milli Hint ıairi Rabia Arz olsam kucak!- di=ıi~ 

l'Jı• aahife.lik -~rini bir fi'.'erkisi li~anm~ ı_nüki eme a Dranat Tagor geçenlerde Halil Şinıtek olum adanı ııöke yazsan: 
ese) halındc !.anlerine ve- lıne gelmış ıeklıdır. &bata giderek methur Acem muttudl Edebiyatı cedide romanla· ki" ik · · ş· "Tur''da nerdeıin diye bağıran 

Bizim umumi bir (Milli ro- nndaki kahramanlardan biri- aa taırı ırazinin mezannı "MuH" gibi, ıı) f I I k _ı_ • ziyaret etmi§tir. Taıor mezsr Kulaklarımda bir sün çınlaun 
t ırması a tmda çıkan nin atk duyıu arını o um ... ın- batında Şirazinin divanından ..,.;n diye _ 
debiyatı cedide) romanları sanı müteba .. is edecek yerde muhtelif parçalar okumuı ve Sana haykmyorum: "Ga:ııi. ner 
~ınd~ bö!le bir devrin içti- kızdırır. Atıkın ukalilıinuı: ı~ aynlırken mezarın topraklarını deııin" diye!.." 
1 sevıyesındeki hareketi ifa- tılah aatııına, daha aade bır ı· öpmüıtür. Şair bununla da kanmamıttar. 

• eden 4:ıer~ tesadüf edeme- ı fade ile lügat pa.ralayıfın~ "!" Bu fuılda gurur veren heye-
. Cemıyetm arasına soku- landınr. Halbuki 0 devrin ın- canile Türkün büyük zaferin ay-Kari sDtu11u n.i aamimiyelle Kızıhnnaiiı bu ır· 
t~uhtelif sınıflar araımdaki sanlan böyle kooupnazlardı. mabn akan dalıalanndaki ma-

. fları ve çekirdek halinde- Resmi liaan aidalı idi. Muııan- ş• k • H nayı izah ediyor. Bundan -..DTa 
fikir mahsullerini (idea- na'dı. Fakat münevver amıfm ır etı ayriyeden bütün hialerini "biz Kemali.tiz" 
r) eden roman yoktur. Fa- sohbetlerinde bile terkipli, iza. rica hakikatinde hula .. ediyor. 

t bunun İçin edebiyatı cedi- fetli cümleler ancak latife ma· Kaadilli i..,irto ve müskirat in- ifa-de!~e candan ve 6le •ac:ak bir 
::omancılarından hiç birini kammda aöylenirdi. bioar memurlarile o cİYllrda lı:i Benim yafDDdakilere hitabın· 

Ernest Renan ve mu
~sır tarihçilik 

xıx u~c:u -~arın oı·talarına doğ
ru Metafızık ı ret ve inkar eden 
"Poaitiviat zihniyet,. bütün ebebi· 
yatı zapt ve teshir ettiği sibi, bu 
teair gene ayni kuvvette tarihi ıe .. 
tebbülenle de hiHedilmeie bat
landı; ancak mufa ... 1 arattınna
lara raptedilmek için heyeti mec· 
muaya ait büyük tetkiklerden 
vaqeçildi; tebahhur lehine tarih 
ilımal edildi. Bununlaberaber, ha
kiki kıymetleri ib'barile dikkate 
taJ'an üç mühim eaeri modem 
deYN te•iri dolayıaile ehemmiyet· 
le kaydediyoruz: bunlardan biri 
"Renan" m cLe• ori~e• da clt.rU.. 
tianiame », ikiaciai « T aine » in 
cLa orİgine• de la FNUtce con· 
temporaine», üçüncü.;i cF-el 
de coulanB•U m cLa cite antİqae 
et rHutoire de• innitııtiona polj
tiqaa de rancicnn• y,.,,..., .. ·
dır. 

«Renan• ın hayat ve oaerle. 
ri. - «Renan 27 fubat 1823 le 
cTr-ı;uiero de dofdu. O, bize 
sençliğinin ilk Minelerini, :ııekiaı· 
nın ve manevi hayatınm tetekkii· 
!ünü, kendi yazdıiı tercemei hal 
kitabında bizzat bildiriyor: 

«Saint..Sulpice» nammdaki pa· 
paı medreseııine ııinliı rahip •mı
fına ayrıldı. Orada Hki li .. nları 
ve felsefeyi tetebbüe batladı. 

Kendisinin bu tenkit tetkikle
ri, efki.r ve hissiyatını Alman fel
oef.,.; lehine olarak yavaf yav&f 
çözdüler. Bu tarihten itibaren ki· 
lir.eye ait hal ve fikirlerden 11ynl 
dı. Tetebbüleri ona, bıriıtiyanlığı 
tenkit etmek arz.uzunu veTdi. 

Böylece kendi metodunu, 
prenıiplerini, «Etudeı d'HÜt • 
toire relegicuae» 1857, cEncıia de 
morale et de critiqueo 1859, un
vanlı eserlerinde göaterİyOT. °Fe. 
nike,, de bir memuriyet hayatı o
na, bu uğunla çahflllak va•ıtalan 
IU hazırladı; o:Filiatir » e, «Ku
düs» e gitti. «Sami», "lbrani,, 
•Arap• lisanlannı da tetebbü et· 
ti. 

cLa vie de JUuı ıt unvanlı met· 
hur eaerini 1862 de nefretli; 
cScepticiainae mfİC•~-· in 
bir -Yİnİ tefeklıı:ilr t.ribinde bir 
fil__, pi, ulri Ye nefia bir -· 
- yeniden ııö.terdi. 

cR-•, bütün dinlerin mü· 
nasebetini -afizik pi i•tintaç 
eder; bu, ona SÖN bir tiirclir. Bi· 
naenaleyh, oan'atm yüluek bir 
19kli sibi olan bütün dinler ayni 
kıymettedir. Tahakkuk eden ııü
:ııellikler hakikabn bir parçaoıdar. 
«Renan•, hemen hemen, hakika· 
tin ölçiUünü e•tetik olmak üzere 
kabul etmeye mütemayildir; an
cak miUbet ilimlerin uhhatine 
inanır. Bu uhhat bir aratbnna 
tarlau sibi, daima senifliyecek· 
tir. 

San'at, tefekkür Ye ilim le· 
rakkiainde, insaniyetin iatikbali 
bir ırüzide tarafından tekrar ıöa· 
terilecektir, ihya edilecektir. 

Tarihçiliği. - cRenan• fikir
lerini din tarihine tatbik eder; o
na göre, bu tetkiklere._ vıuul için 
iki prensibe istinaf etmek icap e
der: 1 - ln .. niyette dinler ebe
didir. 2 - Bütün dini senboller 
fanidir. Bilciimle taharriyatta, bu 
iki prensibi mukaddem bir kaziye 
gibi olan bir diğerile ikmal etmek 
zaruridir: «Fevkattabiiyenin in
k&n»; zira. mucize ne iıbat edil .. 
mİf ve ne de iabat edilebilir; bü
tün dinler, vicdan vakıalarıdrr; 
bu vakıalar araaanda çok sarip 
uli hadiseler vardar ki, huüti· 
yanhk tarihini alakadar eder. 
oRenan» bunlara "Tekvin bidi· 
aeleri" namını verir. Bunlann tet
kiki hakikaten miitküldür; men· 
te'ler karanhk, metinler mütena· 
kııbr; knt'i •urette lııalledilebile
ceklerini diifünmek mümkün de
ğildir. Bu kabil mevzularda, renk 
lerin hakikatini, umumi hiaıin 
doğruluğunu, hakikate benzeyİf· 
teki sıhhatin a:ahğıaı aramak la· 
zımdır; serçi metinlerden YeU· 
ka iatemek icap eder; halbuki, 
burada en iyi tenkit zeYktir. 

cRenan•, bu ......ti• yavaf ,.a. 

V&f bir aan'at tarihi yapmaya va-
111 olur. 

"La. . d J' .. • • tJıe • esw unvanlı eae-
nrun mukaddemesinde der ki· 
"S'hk ' an at. a ~ı mevzuda en iyi bir 
~hberdır. Bır tarihçi için en mü
him nokta, vücude getirilen eae
rin büt'!_n her kıunında, uyırun
hık, . muvazene yaratmaktır. Bu 
ve.;hile e.erdeki •ahdetin bizi a.. 
na elmeai li.zamıelir. Hakikati el· 
de etmeye en büyük delil u...ı 
vaııtaaile metinleri telif e~k Ye 

ondan hakikate benzer manbki 
bir hikaye yapmakla 'kabil ola· 
bilir. Bu tetkik tarzı hiç bir su
retle ihmal edilemez.'' 

Şu halde, yahudllik, luri.ti
yanlak taribciıi ıafatile "R-nw 
ın mevkiini kemali dikkat "' e-
1-nmiyetle, timdi kayıt ... itaret 
edebiliriz: O, ne bizzat, ı...di ta· 
lıariferİnİn neticeleri, Ye .. de 
tenkit prenüpleri •autaaile oriji
mldir; likin, ''Renan", t.1he•• e
delıi nevi içinde bir din tarihi yap
maya hi:anet mnqtir. 

Bununlaberaber, ondan 8YYel 
ne tebahhur ve ne de dini ve fel
ııefi münazara e ... rleri yapalmlf" 
b. 

"Renan" a göre tarih, men
sup olduiu devrin hi•lerinin ve 
fikirlerinin yeniden dirilmeıidir. 

Zira, bu hi•ler ve fikirler siyasi 
ve İçtimai muhitin mahsulleridir. 

Bu auretle, aenpatiaini, kendi 
hayat ve şah•iyetleri lehine, dai
ma onlara verir; fakat, o vakit, 
onların fizyonomiaıni ve karakter 
lerinin çehrelerini tahrif ed•; 
meael&: "Saint Pcıul" veya hiriati
yan vaız ve hitabeti hakkında 

ve yahut ilk kiliaeye ait çok mÜ· 
euir ve aade aahifeler yazı1mı· 

yor. 

"Renan" ayni zamanda ıiialü. 

ibareler yazan bir muhamrdir de; 
şah•iyetleri ihzar etmekten çekin 
mez; taa•İr ve tersim ettiği kıaım
lar canlıdar. "MK:lıelet" ninki aibi 
pitoreıt ta.virler yoktur; fakat, 
d.ı.a m-zdir; ;bilıu...a taa•İr· 
S- tam bir •hhate maliktir. 

Ta ... ir edilen kuunlann bası 
emellerine tah•i Y8kufu, arlr
lojik veıikalann kullanılmau, ba 
tablolara çok büyük bir hakikat 
•e tenevvü manzarası verir • 

"Renan" ın karakteristik ve 
litif ~r tarih üıl~lıu vardır.Li_ .. 
ele; cümleler, eu1p ve abenktardır. 
Ba ahenk meraldmna, kendi fik • 
rİnİn bütün tahavvüllerinde nak
~ed!lebi~en dalıalı, yum~k bir 
üalup lazmıııelir; ea küçük nevi 
farldannda bile mükemmeldir. 
Bazı defa, kedetli ve iıtibza renk 
!erile ..,vimli, rakik ne•rİ, kendi 
fikirlerinin tam bir ayna•ıdar. 

Doumic'ten nakili: 
Orhan RIZA , ______ _ 

'ilanı edemeyiz. Çünkü onla· Maamafib roman tekni tütiin depolarında lıulu1111D ve Bo- da; 
kuvvetli kalemlerini takip ki, roman tabkiyeai gibi bugün ğaziçincle ikamet eden -urlar - Sizi burda beldi,.... bir a· · d · il · · pek çok miiflriilit çekmekte olduk- tefli eş' · rin ve - içli bir nefaset hava•• 
sıyui i are diaüncelerini büabütün yenı yo ara ırırnllf lanndan köprüden ha--Let eden ,,.. _ 1 ınız; h, L'-dır' • 

Fikret MuallA Beg tara
fından gapılmıı olan 
Vlamlnclı'ln bir lırohisi 

e 

Temiz r.üt içmek için 
bir cemiyet 

ihdası d Lişünülüyor 
Şehrimizde ve memleketin di

ğ~r .?a:ı;• mm taka lannda bir (Süt 
gunu) ıhdası ve süt meseleainm 
osa•lı surette halli dütünülmekte
Jir. 

Yapılan tahminlere ıorc, bizde 
yevmiye nüfus başmn. 300 gram 
süt iaabet etmektedir. Almanya'· 
da yalnız Berlin'de senede 1,333, 
000 kilo •Üt u.rfedilmektedir. 

Muhtelif memleketlerde, ••hhi 
•Üt için cemiyetler letekkül el· 
mittir. Romanya'daki Milli Süt 
Komiteainin 24 memleketteki aza 
•• 40 milyonu bulmakta olduiu 
haber veril-ktedir. 

.. Bizde. de bir llİİt siiri ihdau ,,. 
böyle bar .._oyet &etkili nvve• 
d.~ fil .. ~kanlına, iri - -m 
ıut temini kolay1•ıecefl ftt Mit 
m-l . le~~-dalaa -.h-* İftİ· 
ııa mı ...... ltlul olaeafı imit 
lu......ı.tadır. o-

~II;d ~de, ..... .,.. aiit 
....... _ inek aı..rı- ..... 
l.,.tlrilmeai _......_ İDbıç ..... 
az..dir. a. bu•ısta ıw"L miJa 
let ı.;-:..- ""--'' . -...-·------mu•kk•m ait ..... ;. .. selmslıı:t 
d• D-1......1:.... e-

lr. __..,., bir taraftaa bu itle 
_ .... olarken, y al-a çiltliii 
~e,. ulıhi o6t taaini itini aittikçe 
inkitaf etth elıı.clir. ÇJft1Dı. la
tanbul'un malttelif n•d 1sı ... 
miite~ddit tubeler açmlfbr.. Bir
çok aaleler, çocuklan için buralar 
dan temiz •Üt tedarik etmektedir 
ı •. 
. ~elediye de, Darilllcese'nia ait 
İlltiyacam Yalova çiftlifind- al
mıya bqlamı•br· 

Şehir lıa.tahanelerinin Mit ilııti
yacmın da Y alova'daa teclarilW. 
karar verilmittir. Çiftlik, blitiin 
hastahanelere ki.fi selecek uhhi 
•Ütii bir müddet MDra ........... 

~uniye temin edecefini bildinaif
tır. 

Diğer taraftan, ,.ı.inleki pera. 
kendeci Aitçülerle bfiyülı: m6atalı
•illerin aralan açıbaqbr. Miiatah 
ailler, kendileri t.darik ettikleri 
seyyar .. be.tar vaaıtaalle aitün 
oldı.aunı 20 kuruta kadar Kttar• 
maktadar. Diler perakendeciler 
iae 20 lnıraK mahalle aralarında 
..lif yapmıya devam etmektedir
lar. 

Balurlcöy ıütçülerile Boğaziçi 
ciYarmdaki bası inek. alurlan a
IUplsri de biri ........ bir !liit Şir-
bti ı.siei ftin müaakeratta bahın 
maktadırlar . 

Herlıalde .at meaeleeinin arblc 
!'•ili zamanı Belmİf ,,. ba ..aitim 
,.ıe muhtelif alikadarlar iftiııale 
baılamıtlanhr. 

Trakyah gazetecilel' 
Bir haftadan beri phrimizde 

bulunmakta olan GarM Trakyalı 
Türk ve Yunanlılardan mürekkep 
seyyahlar ve sazeteciler dün alı
f&lllki trenle memlelıetlerine ••· 
det elmİflerdlr. Yalmz "Yeai A· 
dmı" ııazetelİ Batmubarriri Balıri 
Reıit B. bir müddet için tehrimiz 
de kalmıtbr· 

Evvelki alıpm Matbuat cemi,... 
ti reisi Ha1du Tarik 8. Garlti Trak 
ya sazetecileri "'"'fine Taluim 
bahçe.inde bir ziyafet Yermİftİr. 

Yunanlı me.lelclaflammz -
yanında bulunan Elefteron vm.. 
gazete.i muharriri Mm Sofia Ha
copulu evvelki ırün Fatilı ldına• 
". urclu t~rnfn~dan Gül Nihal vapu 
nle tertip edılen tenezzühe ~lİ· 
rak ederek Y alcwa'ya ııitmif ve 
orada Çınarcık mevkiinde tertip 
edilen ııüret mü.abakaunda lıaıı:ar 
bulunmuıtur. Bu •ırada Gazi H:ıı. 
de Ciiret mevkiini te,rif etmeleri 
üzerine Mm Hacopulu Caııi H:ıı. 
ne tekarrip ederek keıııclilenoi 
bütün Garbi Traliyah m ıl .... at
lan namına ııeliadacbtnu .öylenıit 
tir. Gui Hz. de bilmülıaWe 

k •..!! • 1 le-.. &ur etmq er ve memleketleri-
- .avdet etmek üzere olan saze. 
tecıla;r~e ~iter seyahat arkadqle· 
rına '!' ~ ... MJ'&hal. temenni etmek 
ouretile ıltifat ebnıtlerdir. 

Devlet fabrikaları 
müdürlüğü 

Devlet fabrikalan umum mii
d~l~i~e ~lıHl Vek&leti aanayi 
muduru Şenf Beyin tayini takar· 
rür ctm iştir. 

--'--- -.. J d b ra< uançler sevsili ııenç er, can Aaııu 
se.._t bırakmıyordu. Ve olan tarzın esaı ann an m-a - 18 - 18 •apurunun kemafiıııahok Be gençler birleıin.iz. 125 Khifenin içinde toplanan .uıı için~ir ki (Edebiyatı rum olutl~nna rağmen (E~- tiklaf i.ltelaU. ele uğratdma11na Diyen f&İr kadm kartUmda ba- bu şürlerin her parçaunda Beh· ıs• t D ••ıf•• 

ide) devrinde nazımda ne- biyatı cedıde) romanlan hıç rica etmektedirler. zan eski f&İrler ııibi ... hineder çel Kemalin velut kabiliyeti pek e.. . aru unun Emıenligın"'. den: 
de bütün kuvvetini ü~lüba olmazsa türkçede roman aiste- (Bir tahin pençHinde) ld pir par- canla bir surette kendisini gö•ter· lamıttır. Ne hiklye, ne ro- mini koymut olmala.rı itibarile Evlenme merası·mı çaoı, tairin büyülenmit yinni dör- mittir. Turkıye Cümhuriyetin' B" "k B • . "lk R . • . . . V düncü yatının bütün ihtlra11na ba. Behçet Kemal, bilhaHa bu ki- ne izafet! (G . M m uyu anıaı ve ı eısının ıamı· 
lıı, ne mensur tiir muasır kıymetleri inkar eclılemez. e Poıta ve telgraf levazım müdürü kanız ne zarif bir ifadeye bürü- tabanda vatan, ihtira., ..,vgi ve · 1 e.ve azı ustafa Kemal Mükafatı) namile teaia edil-
rp romancılığmuı geçtiği edebiyatı cedidenin roman va- merhum Hüseyi• Remzi Beyin keri müttür: ııençlik nağmelerini toplamııı, he· r'1

' 

0 

an bın bet yüz liralık mükafat için eserlerin kabulüne bat· 

0
11ardan yürüyememittir. disindeki varlığı d~ yalnız . ~u me•i Bedia Hanımla Seyriıefain Ban yecan ve oamimiyetle, .. n'at ve anmıştır. (Edebiyatı cedide) nin uzun ölçü ile hulasa ve ıfade edılır, dıhna vapuru ıüvariıi ııenç kaptan -"Heb:.~~ y~ther";:~ı~ı., şiir kabiliyetin.in bütün tezahürle· k' CB~ mük~fat! Demokrasiye ve Cümhuriyete ve bilha

11
a Tur 

a k' .. d F k .. ı· "t'ba ·ı k ük' lanmızdan ihya Beyin clü9u"n __ rini ihtiva eden bu eserini bize ıye umhurıyetıne D k · • a ın omrün e ransa inkı· yo sa us up ı ı rı e ço Y - D -·· Başı melek, bağra par., kalbi hediye etmiftir. . . • ve emo raaısıne müteallik ve isim ve mev· 
'.olup bitmif, inkılabın ye- ıek görünen ed.ebiyatı ced. ide rasimleri dünkü pertembe günü A- kut. beli yılan· r/-u.n içi.ndir ki.·· bı'z Beh,.~t zuunl da~ ulvı.yet,I cıddiyet ve ehemmiyetile mütenasip ve ilmi 

d 1 hk t kn k 
yupafAda Park otelinde birçok ııü- C ... .. dul d d i k ... ~ .,.... uau e muste t k 1 iği muharriler tairler ronıan arı ta ıye, e 

1 
ve zicle davetliler buzurile ~k .. mimi ogsu ' u • 1 ız, ...,.ik. Kem ,ınkılap devrmin bu heye- nı 0 aı;a yazı rnıt en iyi eserin sahibi e Cümburi-ncılar _.,._yaya' -~ mevzu itibarile münakata bile surette teı'it edil-=·_tir. 

0 1 
tedir ııözleri.. cam cnıı.in ta.irini tebrik ederlı:-·, yet baframından bır gün evvel İta olunacaktır. Eserler Eyla"lün 

<l1Ul ..-•~ ed ··- na na11 tutulmaz Y&fl yirmi - L- kad L-bal ed • lardı Fakat Edebi atı edilemez. zann erim. ':eni eşlere eaadetler temenni dört olan . .'' - yem yem muyaffaıa,.etl- de on ucvıne ar... itecektir . 

... 
..;;::=!!!..!!!!.L...L!!.!Y!L.i.!::!!!!!!!l~!.i===::.:.=R::.i:;.-.;::l!JuılJ.l:_...Lııı11~~==--===:....:::.!.._~.,:2~!?:;..!!~:;~;::~~t'--::·n~i~ed=iy~111=u:•~·~~~~~]~-~"......_~E~s:erler, makbuz mukabilinde Em·-et Kalem"ıne te-d'ı ed'ıl-Bu sözlerde hoşa siden - .ı.. Kadri K-aı m......... - • (34SB) 
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V. Chirinian 

Machida 

6 1 6 o 
W. H ilpern 

6 2 6/3 
Retoumad 

6/3 6 2 

Whitall 

6/2 6 2 

Chaudoir 

6 2 6/2 

E. Armitaıre 

8/6 6/2 

Lavrcıl 

W. O . 

Jeofredi 

6/3 6/3 

Tresalıoff 

6/1 6/1 

Huan Nuri 

7/6 6/3 
D. Jaffe 

6/1 6/a 

A. Peoft 

6/2 8/2 

am 
Tek Erkek 

6'4 4/6 6 4 

Treguhcıff 

6/4 12/10 

D, Jafh 

8,'2 6/1 

R a.Llial . 8/4 j/3 

6/3 6/3 

N.Senlar 

ıı.ııa 6/1 6/3 ... _s-_t _ _. 
Suat 6/3 6/0 

Chaudalr Ya ...... 

BaldW ..... .t 
6/3 612 u..,.. .,,. t ': = 
:11/W 10/8 1/2 

Çift Erkek 

·1-:"'::•~•='4~•;•~c~·:::ı~ı~ 
w. o. 

' F..tt Sercı. ...... _____ ... 
6/3 3/6 6/3 

Lanoft' Y, T .... Wf 

6/0 8,IJ 

S l•aapt H. 

w.o. 
Fahire Hm. 

6/0 8/J 

_ ILICan• 2+1 

W. O. 

... LDeN • 

8/8 8/3 8/4 
~Hakkı 

Tek Hanım 

1 1 
1 R. 

PaWnH. 
8/2 .,. 

w. o. t---.-. ---ı 

MiM Poole 

jı--ı 

Muhtelit 
1 
1 

1 MiM T- Belcllni 
1/6 8/4 8/4 ..., _____ .. 

, ... AMth- AJliu 

lln ........ ~ı 1 1 1 . w. o. 
..... ~JP.?,.,...... 

1 •il 
1 

1 
.JUNk>R (K6çtUder) 

8/2 8/2 

Melih 
6/3 6/S 

...,. ."" ... ·-·-- -- ---

Olılrl. 

w.o. 
Dtılıial 

•ıı 8/3 
M' ış..f 

•ı• f,13 

t. Şamli 
4/8 8/1 8/2 

LMa-
8/8 87& 711 P.u D. 

Fuat l-"'!811",11P'u-!8;z~-I 
,, .... 0/6 8/2 
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en 
Tenis turnuvamız hararetle 

devam ediyor 
Fransız milletinin dostane his. 9 sene evvel 
siyatına makôs bir maliyanilik Bugün 

( Ba~ı 1 ieoi Wıil.dft) 
fredi kendilerini bir az topladılar 
ikinci ıeti alıp braberliği temin e
debildiler. 

Bet dakika ıstirahattan aonra 
üçüncü ve aon ıete başlııdılar. llk 
oyunu Ferit ve SerC:ar aldılar. fa. 
kat müteakip oyunu verdiler. O
yun b"r bire olduktan aonra A, 
Ferit ve N. Serdar rakiplerine kar 
f' gayet mahirane oynnyarak dört 
oyun daha kazanıp bet bir vazi
yete geldiler. Artık l'.alibiyetten 
pek emin olan A. F rit Bey bir 
kaç hatalı vunıt ile iki oyun ra
kiplerine kazandınh. Yukanda i
aimlenni yazdığımız çift maça ni
hayet vermek kastı ile k<'lldilerinl 
son defa olarak topladılar ... e ra
kipleri olan D. Jaffe ve Jeoffredi
yi 6 3 mağh'ip ettiler. 

Jeoffredi • Tuııuloff maçı da 
beklediııimiz gibi pek heycanlı 
olmuıtur. Geçen aene oyununu ilk 
defa Tar.~bya maçlarında l'.Ô•le· 
ren Mr. Tuguloff bu aene ke di
ainden beldedıi;imiz oyunu ııoguk 
kanlılıgı ile aon aayııma kadar oy· 
nayarak galihiyeti elde etmi,ıir. 

Hanımlar arasmda yaşınm daha 
çok küçük ohnaama rağmen Bü
yilkl9r oyununa iftiralı: ebnek ce
aaretini ıösteren Miu Gorod tz. 
ky rakibi olan Fahire hanıma kar 
fi çok güzel bir oyun oynamıt ve 
hazurun tarafından mutemadiyen 
alkırlanmıttır. Fakat rakibinin 
tecrlıbesi ve i:yi oyunu kartmnda 
boyun eğmeğe mecbur olmuftur. 

Bundan batka küçük tenisci
miz Danial bugün maaleaef doub
le de rakiplerine mağlup olmut
tur. Danyalm ba beklenmedik 
mailübiyeti parteneri bulan•n 
Seır.ih Sürey:ya'nm maça iftirak 
edememeainden inbiaı etmittir. 
Son gÜnde hiç braber çalıtmadığı 
bir oyuncu olan Tapikyan ile par-

j 
tener olmaaı oyunu ıöıtenneme
aine aebep olmuıtur. Maamafih 
hu ıenç o:yuncunun böyle arızi ha 
diaat kaJ'fWllda aukutu hayale ui 
ramamaa lazımdır. Biz istikbalde 
ondan daha çok teyler bekliyo-
ruz, 

Dün yaphğımız temaalardan 
öğrendiğimize göre Semih Sıürey
J'& Bey maaleaef elindeki an"a 
dolayısile tunıu•aya iıtirak ede
meyecektir. Bu bakik ten Turna· 
Yamızm Junior'lar kısmı için ciddi 
bir kayıphr. 

Bugünkü muaabakalar proıram 
da da görlildüğü gibi çok mühlm
dir. 

Hemen hemen diyebiliriz ki tur 

• 

nuvanın en güzel oyun1- bolgön (Bafı 1 inci sahifede) de kabul calceai ... Acaba Ameri- (Baijı ı ınci <ahilede) 
diyor ki: kalılarla Sovyetler geline kaç cel 1 nun koni-- 1 d h k k 

oynanacaktır. 

• 
Istaiıbul 
Birinciliği 
Bir rekor kırıldı ve 
biri de ihdas edildi 

Dün Fanerbabçe ıtadmda Tür
kiye birinciliklerine devam edil
di. Y apdan müsabakalar ,....ıar
dır. 800 metre düz, 400 manialı, 
3000 metre manialı, dık, ÜÇ a
dıın, 4x400 bayrak . 

Bu müaabakalar çok IJÜZel ve 
heyecanlı olmuttur. Bu he,.ecan 
da iki yeni Türkiye rekoru kazan 
mamızdan ileri ııeliyordu. 

Harbi:yeden 800 ClllW< Zl:ya 
Türkiyeye yeni bir rekor hediye 
etmiftir. 

Şimdiye kadar reaıni bir tekilde 
yapılmamıt olan 400 m. manialı 
koşu dün ilk defa olmak üzere ya 
pdmı ve Tevfik, Haydar, Sedat, 
Ziya iştirak ebniılerdir. 

B meaafe için müsabakadan 
evvel bi.:a:ııat antrenör Her Aleıd 
Abraham 62 saniyede yapılabilir· 
ae çok iyi bir derece elde ebnit o
lacağınızı aö:yliyordu. Tabanca 
patlar patlamaz birinci kuluvarda 
olan Harbiyeden Ziya rakipleri· 
nfo Wıe geçerek 60 4/5 de yarı· 
ıı bi · rmeğe muvaffak olaıuttur 
ki bu çok aa:yaru memnuftİ7el bir 
net'cedir. 

Bundan batka Galataaarayb 
Selim Bey bir ay evvel lurdaiı ÜÇ 
adım atlamayı buaefer de kararak 
13,33 metre gÜzel bir rakor daha 
teaia etmİftir. 

Türkiye iki y-i rekor ka&aa· 
dıran b" ıenç •tletlerimizi tebrik 
ederiz. 

Dünkü miUbakaların teknik ne
ticelerini &f&isra )'a•ıJ'onaz. 

Diak: Birinci - Veyai (1-al>ul· 
ıpor) 37 m. 63. 
ikinci • Naili (Galata.ara)') 

3,000 metre -nialı kOflll Bi
rinci - Mehmet (Beflktat) 10.26 
1 /6. ikinci • Remzi (Betildat) 

Oç adımı ı inci • Selim ( G. Sa
l'•Y) 13,33. 2 inci • Tevfik (Deniz 
llaeu) 

800 metre: Birinci • Beaim ( G. 
Saray) 21,7 a. 2 inci - Fethi (Be· 
tilıtat) 

400 metre ınaniab: Birinci • 
Ziya ~Harbiye) 80 a. 4 /15 ''yeni · 
wekor" 2 inci - Temk (Deniz 11-
Hai), 

4 x 100 bayrak: 1 inci • G. Sa
ray tr.lumı (Semih, Turban, Ve
dat, Mehmet Ali) 46.1/. ikinci - ' 
Betiklat (Fuat, Ragıp, Süleyman, 
Nuri). 

ı h · ed'I k"" ~·-·• aa onun a u ı 
"Cemiyeti Akvam .-:liai- ae a ua 1 ':~e • . . . külteai talebe cemiyeti tarafın 

. d"-'-" f kaJ•d • , .J. Yamnm dıger bır yerınde dı- bir meraaim yapdacakb M • 
nın WULU f!IV a e ıçtımaın- yor ki 1 J r. era 
T .. k cümh' • • 1ı~ · · " . atanbulda bulunan mebuslar d ur urıyetı aza a• ıntı- Eebabı aıhhıyeainden dola:yı fü "d · ı · · b'-
h ed·ı ' • B '- T" A kar d k 1 H · . ._,1. nun mu erna en vesaır ır 

ap ı mııtır. u auret111 ur- n • a a an arıcıya '"'"" ı zevat davet edilmittir M • 
kiye'nin son eeneler zarfında ~ulun~~ıtı için, T~i:Y!J'i Dahi- aut 16 de başlanacak,. evve~a: 
tedric:eo Cemiyeti Akvama lıye :"ekilı f"man Hua:'ym 8. ( 7) bandoau lstiklaJ martı çala 

kl 
. Ye bu· meb ua N-.dır Saclir B. F-Lfilt · · · • 

ya aıması son aafhuma aır- b" d T"rk' . Be firi" - e rem meraaıım açacak • ve ır e u ıy-m rn ae tealaibe "d • •ı lihi"t•'- A 
mit bulunuyor. Cemiyet te temail ediyordu." n m~ erna .. ua ..., 
k

") d"ldik b" . 't" D" b' · d Ahmet Reııt Beyler ve bazı tal 
ı e ı ten aonra ır müd- ıger ar yenn e: •---feran 1 kitabe! .. ı· "Ç k ğ • · 1. ..,.. • nr ve er soy ı 

det Türkiye, totkilit ile teıriki _.._ Cemo .u~ Aa ~tmıyEe na .. ı 921 cel<lerdir. Meraıime saat 18 de 
"d "h • d b' d ,.. ayeb avam nnem Yur• h t 'I k . meaaı en ı tıraz e en ır ev- d 1 h' d b" k . ka qe verı tt lil'. • • ueıneırarar.a.ure:ti • 

let vazıyetınde uzakta kal- bul etm-iı mi idi? 
INfbr. 1924 te M. Gwıtave Ador betin 

Gazi M uatafa Kemal' in te- ci devrei içtimaiyede töyle aöyle-
alı ettiği devletin ilk temayülü miıti 'E . ·ıı. 
A 'd A fikir' - rmenı mı tının Yurt ve vrupa an ve vrupa - ya tam ..;L! L • _ - •• • kat'i J • d 1 k R •1 ••"' .,ar -eye ı 
enn en ayn ara uaya ı e bir hal Mıreti vermesi Cemı:yeti 

en yakın 'JDünuebah idame et- Akvamııı f9refl ve vazifesidir. 
mek ıibi ıörünüyordu. Ancak • Bu !'-bralan anmak İçin mec:-
Gazi az .samaD zarfında tunu hale kinuenm afzı açılmadı. 

öst d" ki T"-k ili t' • • Galiba nıecliain 5 eylwde mi, 
1 er ı • ~. m e. ı ıç ~ !l9 eyi Gide mi içtinıa etme.i lazım 
kurmak ııtedıgı devlet sıatemi pldiii ılaba eatereuan idi.-" 
milletin ihtiyacından doğan '',Joumal" m bu ydzıama oku. 
yen" hayat ıeraitine uyan ve o yanlar sadece gülerler. Çünkü bl
millete mahsus bir sistem ola- lirler ki, Ceı iyeli Akvamdald 
caktı Franaıs morali asa M. Paul Boa· 

• cour Cemiyete düh!llümiia müna-
T ürkiye' deki milli hareke- aebetile irat ettiii nutukta, meı'ul 

tin ec:nebi düşman.lığı ibi bir Frana~a ~urabhaaı olara_k Franaa 
h · 1 "Ih 1 nm Turkiye:ye olan kn dam doatla 
ıı e mu em olmadığı ve Av- tunu aelimlamıftır. Gene herkee 

rupa'nın Anadolu'ya imtidach bilir ki, Frana12 parla-ıom, c.. 
mahiyetinde olduğu anlatıldı. miyete dühulümüz münaaebetile 
Türk hüldimeti komtu Balkan Millet Meclisimize ıönderdlğl bir 
hükumetleri! i · -~'-- .. L.t t~lgrafta Frana~ milletinin teveo-

. e J1 ..........,... cllh ve mahabbetine teretın.ft ol-
t~ıs e~eğe ~azı~ olduğunu mu1ıu. Onun içindir ld bis hakllıa 
ıoııterdı. Cemıyetı Akvam ta- ti Joamarin aütualarmda cletil, 
rafmdan tahdidi teslihat me- loulundatu yerde ıöriirib. 

iktisat 
Konferansı 

aeleei müzakere edilmete bat
lanınca; Balkan devletleri, Tür 
kİye'nin hazır bulunmadıtı 
bir konferanıta bu mfteley) 
müzakenıden çekindiler. Türk 
hükômeti Cemiyeti Akv- ta
nfından bu konferansa davet 
edilince; konferansın meaai•i- Brüluelde toplan

ması muh
temel g6rün6yor 

ne ittirak etti. Bundan aonra 
Türkiye Afyon komisyonunun 
faaliyetile teşriki mesai etti. 
Ve 1925 Afyon mukavelesini 
ımzaladı. Ayni zamanda 1ıtan
bulda afyon ve uyutturucu 
maddelerin alım satımını kayıt 
altına •lmak hua•unda teha
lükle çahttı. Briand'm Avru
pa birliii kom;syonuna da it
tirak etti. 

Cenevre'ye relen Türk mu
rahhaalannın ilk tuttuklan yol 
Ru• davalannı müdafaa etmek 
ti. Ancak aon zamuılarda 

LONDRA, 23. A .A. - Jlıtiaadl 
ve malt cihan konferan'!'j ~4 
mıılıalli hııldunda lnallla 
de lılr fMılr t..ı...ıdllll huıl o1ımaf.. 
tur. 
Şimdiye kadar hOk6met • •tı...a 

Amerllwım lttlrald aelıehile, lın 
konlenmam Lo.ıdra.ı:..!h'!:;: ta
raftar idi. Şimdi ... .,,. 

Dünkü bayram 
Türkiye'de iatipdada niha 

Yeren milli hareketin ilk adımı 
len atılan giınün, 1 O • 23 tcmm 
gününün 25 inci yaldöniımü, d 
latanbul'da ve memleketin 
tarafında teıit edilmiftir. Bu m 
nuebetle, ıehrin her tarafı, b' 
lar, vapurlar, tram•aylar ve 
aakil YaAltalan bayraklarla do 
bll!\lf, aece nwni inalarda t 
virat yapdmıtbr. Devair ve n .. 
aeaab reamiye. ile milli ban al 
ve müeaaeaatı maliye de dun ta 
yapmıılardll'. 

Sokaklarda küçük mekteplılet 
Himayei Etf al rozetleri tevzi e 
mİ§ltıntir. Muhtelif aemtlerde, 
mayei Etfal ve Hilaliahmer tar• 
ftndan miiaamereler verilmiıtiF• 
Mektuplara, Hilaliahmer ve Hi
maye! Etfal pallan yapııtmlmıf" 
tar. 

Halk, dün tatilden biliatifade, 
Bojaıdp'ne, Adalar ve diğer ,_ 
ıılrel- ıiderek Hürriyet Ba)'l'll" 
mma telit etmltlerdir. 

Cenevredeki 
Hadise 

ltalyan murahhası 
mutlaka 

tarziye isteyor 
CENEVRE, 23. A. A. - Ha

Ajanundan: Parlamentolar lttilıa
dmda Fruıaaz heyeti nwnılıhaauı, 
profeaar Coatemıı,na'nm nutkun
dan - M. Renoclel'ln berveçhl 
ati .cw.I aö:rl-ıif oldutuna d.lr 
tavzihi miibeyyln hir ııota tebliğ et 
miıtir. M. Renaudel demittir ki: 

.. Efkan umumlyenin münıkaball 
.,,. hllrrlyetln olım.dıfı yenle adalet 
yolııtar .'' 

' Türk heyeti murahha&aları fi. 

lıillıaua hazine erkAna , ı.-.ı..a 
aktedlleeelı: ..... lftlı-m ı qlltereye, 
&.ine~ --.dye f&)'all 
olu, lılr talam -H.J'etler tahınll 
edeceil ...., __ •• • 1 'ıta· 

dırlar. 
, 

PROGRAM 24-7-1932 kir ve ıiyasetlerinin istlklilile 
temayüz etmittir. Bundan böy-

1 le Türkiye'nin Cemiyeti Ak
İ vam heyeti umumiye1inde bir 

Bu llMIMıfilln 1 ..... hlldlııMll t 
serinde lılr tazyik icra etJnM 0.tl
nıali vardır. Bllhaaaa Valhfnırtoe 
matbuatının da lhaaa eylediil wıc;hl 
le Amerilaı, Caniyetl ..._ ha 
teteblıöoline Ul'fl pyrl mliult lılr 
tavır aılmayacak olul'IL 

Bu .... aalonda bulunan 1 tal
:raa he,.,ei BNnhhaaaaı araaındr 
tiddetli protesto aealeri yilluelmit· 
tir. Fransa heyeti relai M Merlin, 
hunun 8-lae M. R-udel tarafın 
an aöylenllea .ıı.lerin temaınen talı 
.. olduğuna, muhtelif aiyaal fırka
'- ıı4" •Weriıaden mürekkep o
lıın F- heyetinin mllzakeratbı 
tmn lılr lıltaraf'lık muhafaza etmek 
byıudle mlltehaaalı bulandujunu 
lalı eyı.nlttlr. 

10.-
A Oberle 
B D.-vi, Fuat 
C. Hrant 

10.45 
A. Miu De N.,.._nn 
B. Hakki va Another 
C. Haciyan 
11.30 

Y. Dıinyal 

•· Remurd Djh-oe 
v. O. Fikri 

• M lilıa Hakin 
v. Haçadurvan 
y. Topikyan 

va C. t.._ 

A. Mlu Bornatein vaRetournard v, Mi11 Reıit Another 
B. Heraııt vı Arsen 
c. 

15.30 
A. İrinyan 

B. Ahmet Ferit 
C. W. Heilpenı 

16.15 
A. Arraitage Cimcoz 
B. Miu Tiano Baldinl 
c. 
17.-
A. 
B. Wfc 
C. Clıaacloir 

17.46 
A. Ccıla.. 

B. Ret.ımad Hasen -
K..ı.iP-

c. 

v. Birge va Muaoa 

y Machlda 
v. Suat 
Y. Retournard 

Y. Unciyan lçedyan 
-... Mlu Another va C. aı... 

•· T....,.lıoff 
Y. E. WIJttall 

l lri
~ri ve bir •ÖSÜ olacaktır. Bel

de mecliı azalığına intihap 
edilecektir. Bu, bir imtiyu 
olduğu kadar da media reiıinin 

, Türk munhhaılanna hot-
1: imedi beyan eden nutkunda 

1 

h~atırlattıfı ribi bir vazife ve 
ea'uliyet te tahmil ediyor. 
aatteessüf cemiyete rimıek 

hususunda bu kadar müsmir 
faaliyet aarfeclen Hariciye ve
kili Tevfik RüttU Bey, Mllıyö 
Hymanı'm tebriklerini biuat 
kabul etmek için Cenevre' de 
bulunamadı. Türkiye'nin an' a
nevt düf'IHlm telikki edilen bir 
devletin hariciye nazın olan 
Michalokopulot tarafmcfan 
bu hlcliaenin ne kadar -iml-
yetle kartrlanchpn ı&nıek 
büyük memnuniyeti mucip-
tir. 

Ala Han da bu v..U. ile 
Türkiye ile Hindistan tarilaleri 
ııin aaırlarca yelcdipn ile o
lan münuebatmı babrlattL 
Bu mOnaulıet lıuan rakip va-

1

1 ııiyetinde çarpqma teklinde 
tecelli etmlt l.e de daha ıdyade 
hara ve doetluk mllnuebab liz ___________________ ile iki memieket yekclifarine 

Y. Balcllııi Moaaerl 
... Mn Blaclc .,,. Şiria,_ 
.... Berat' f 

1 

1 
-
1 

1 

1 

Çift Küçükler (Junlor Duble) 

lı--Orhan-~F~lm-W. O. 

HIUlt.,,. An.' l--ı 
8/0 8)4 ı·---------~ 1 IWllı-1-tf 1 

a/ı itt"' 

bağlanmqbr. 
Lord L.,.-tt.,...,on ... derry de ,,,._ 

landa büyük bir Türk diplo
matmı Hfir olank kabul ecl• 
cek olan lnriltere'nin, Türld
ye'nin Cemiyeti Akvama aza 
olmaundan mütevellit memnu 
niyetini bellratla anlatmıt
br. 

Zavallı "Joarnal., 
Diter taraftan öted- beri halı 

kmuzdaki ""fl'İyatmı bildifimiz 
"Joamal" de de Saint Brice'in bir 
,.a .. ıaam ıördftk. Baıu yerlerini a
layoru ... 

oTilrlderin fiklyet etmefe hak· 
kı yok. Kendilerine üç cebe tah
aia ettiler. Birinciai takdim celae
aa, ikinciai taavip celaeıi. ÜçÜncİİMI 

Eaaa ... Amerlkama teıvn..,m.le 
lıuhı- m._ta iham lıal
mabmn --ı..ı. haUedllmeel 
ma1ı......a ,ınııı drtecllr. 

Fll...ıd, Cmı o adın U- lııalMr 
........ Cenıılıeti Alnmn ......,._ 
U 'lçtimaın Londrada olaıan, Brilk
aelde olaan hert..ıde aktlnl derplt 
-ektedir. 

Brillıael'la lntihalıı, C-n.,I • 
temeyen Cemiyeti mam O. 1-6-
nıyl latmwyen tqlliz melıafillnla 
arzulamıı telif edecektir. ~ 
M.Mac l)qnalcl'm daima Londra'da 
toplanıl_,,,. latemit oldufamı kay 
detmelı: mtinuip olar. 

Hint kongresinde 

Yun•nl•tandakl 
Fransız heyeti 

ATINA, U A.A. - Harbi,. 
-•ın ile Fnnaaam Atiaa elçial, 
dlln Fransa• uı..I heyetine ait 
mukavel-ameyl feeı.ecı- bir ltl
l&fname lmzalamıtlanbr. 

Romaayada havalar 
BOKREŞ, 23 A.A. - Büko...ıı.a 

ye Baaarab,.a'da çok tiddatli fır
tınalar olmuttur. Dolu, bağları 
tahrip ettiğinden, farap iıtihıali· 
b haleldar olmuflur. 

Hasar, on milyonlarca tahmin 
edilmektedir • 

Milmalleyh, haclbeyi kapanmıı te 
lakkl etmek, eelaeye .ı- eyl&
mek ııeldbıl tadil ederek aöderiae 
nihayet ......m,tır. 

lta!ya heyeti relal, heyet namına 
tarziye talebinde maıir oldatunu 
beyan etmiıtir. Hadlaenin aubuletle 
lıapanacak mıılılyfth olmadıfını g6 
._ reiı meseleyi acilen parlamen• 
tolar ittihadı konae)'İne anetmeje 
karar vwmlı .,,. celaeyl tatil etmlı· 
tir. 

CENEVRE, 21 A. A.- Parla
_,.tolar ittihadi konfenınımdaki 
hadin dlln öğleden -.. halledile 
meditlnden konfenna bugüne ta
lllr ec1Dml9tlr. 

Cemiyeti Akvam umu... loltllıl 
9lr o..-d, mezldir k..,,.,.na 
reisi M. Cart on Wiart' a ,önderdi· 
li bir -1stup9 , parlimentolar it
tihadı lwafeıan......, Cmdyeti Alıı
,,_ _,mi lıltiplik dftireainde it 
time abııellıe olwı hueWle -
emt h&eye lıira"""el lılr sureti 
teeYi~ lıula1MHeeeii ümidi imar 
rl• lfP. 

Pm-tnl.. lttihacli konf..--
=dsH ltalyaıı ı.e,etı nmnbha
M . ._...,;.. .a-1 tarziye -
-1 ıı' " de lanır etmekte .,. alı 
" lalı ... lıiitiln heyetin ._,_ 
tu çrl Paceiini beyan .,.lemekt• 
ılr. 

Ottavada 
lrlanda 

Konferan .. 
ten imtina 

ittir ak· 
ediyor 

CYl'TAVA, 2S A. A. - Otta,,. 
lronferıınımclaki İrlanda ltllll'lllılıu
larmm, imperatorluk memlelı:etled 
araaınclaki ticaret --1eeinia tetldo 
kine ......,. komite, miizakenblut\ 
müttahlt knıliyet lthalııtile iftipl 
eylemekte bulumnuı keneli hu
zurlarmm muz'iç ol•bil-ı lhtn. 
line mebni mevzaa lıahla mi...._ 
len ittinık etmmnek lıanırma -
dikleri lıaJ'dadil Mlıta4ir. 



Ramon Novarro 
Eski lokanta garsonu şimdi 
dünyanın en mes'ut adamı •• 

Ramon Novarro en son çevirdiği "Mihracer1ln oJ11u,, 
filnıiiule .. 

Ramon Novarro bir kaç sene 
İçinde kadın kalplerinde Rudolph 
Ya!entino'nun yerini tuttu. Vakıa 
bu iki artiııt araıında bazı fark
lar yok degil. Rudolph tam ma· 
!\asile bir erkek tipini temail edi
:Yordu. Atetli, hasaaı, kanı kayna
Yan ha:ııiu bakıtlı bir delikanlı! 
lialbuki Ramon Novarro daha 
ııeş'eli bir gençlik tipidir. Çetin 
hayat mücadeleainin henüz yo· 
iuıınadığı bir genç ! Ram on N o
... rro rollerinde aamimi bir artiat 
olduju kadar ayni zamanda mu
•ikiıinaatır ve mugannidir. Bütün 
bu vaaıflarile bir çok rollerde 
gençliği bütün taşkınlığı ile teba
rüz ettirmittir. Çocukluğunda 
Mekaikanın bütün tarkılannı aöy 
ler, bütün daıularını oynardı. Ve 
güailn birinde ailesinin servetini 
kaybedip te, bu danaları ve tarkı 
lan sayeııinde hayata atılacağını 
hiç te hesap etmezdi. Filvaki met' 
IUn ırüa gelince, Ramon Novarro 
Nnyorlra geldi, tarkı söylemek 
.. e danaetmek için bir çok müzik 
hollere bat vurdu. Kimse kendi
•İni -.aJe etmedi. Nihayet oto· 
ttıatik bir barda garsonluğa batla
dı. o;ı.ım birinde HyYar bir ko
ınediyen trupuna dahil oldu, bu
rada h- damörlük yapıyor, hem 
keınan çalıyordu. KurtulmU§tu· 
Nevyorkta, San Franıiskoda, Bos
tonda Piteeburgda danııetti. Men-

' b. •up olduiu trup Kalifomiyada ı-
raz daha rao:la kalmağa karar 
•ermifti. 

Buranm memaliki harreye mah 
IU• nebatatı Ramon Novarro'ya 
kendi memleketini hatırlatıyordu. 
Fakat servet ve ,öhretin kendisi· 
bİ Loa Angelea'te beklediğini biç 
hatırına getirmemil§i. Filhakika 
bir gün sahneden çıkarken, Ame
rikanın it adamlanna has tipte 
birisi yanına geldi, bu adam Ho• 
llyvood'daki büyük danaingiıı aa· 
hibi idi . 

Halkın ho9una giden ariutler 
araaında Ramon Samaniegoı'dan 
baıka oriyantal gözü Rodolfo 
Gublielni İsminde bir ltalyan da
ha vardı. Anladmız ki bunlardan 
birincisi müstakbel Ramon N o
varro, ikincisi de Rudolph Valen
tino idi, iki artist bu ıuretle ta
nıştılar. Artık biribirlerinden ay• 
tılmaz olmuşlardı. Bir aktam her 
ikisi de danaederlerken, sahne vi
zılarından biri tali derecede rol
ler için her ikisini de angaje etti. 
Bu suretle Rex lngram'ın idaresi 
altında Rudolph Valentino ve Ra· 
mon Novarro sinemaya dahil ol· 
mut bulunuyorlardı. 

,. ,. ,. 
Ramon Novarro iyi bir ıpor• 

cudur. Mükemmel yüzer, mükem 
mel tenis oynar. Fakat her şey· 
den evvel .sinemayı sever. Sayfi
yeıinde seali bir sinema salonu 
vardır. Sö!'.lendiği 'gibi insancıl 

Ramon Noı•arroga her 
elfJise yakışıyor 

maktan hoılanmaz. Fizi~'!nomi~t: 
tir. Tanıdığı adamların ıs~lerını 
ve çehrelerinin h~tlarını bır da
ha unutmaz. Nasıhatten .ho!la?;. 
maz. Her istediğini ke?dı bıldı~ı 
gibi yapar, ve bir bahıste ata!fı 
yukarı da inatçı~r .. ~'!tuna .g•~
myen ,eylerden bır ıkısı de dış~•: 

berber- gitmektir. Kendıaı ye ve . . ld 
traf olur. Tanınmamak ıçm yo a 
siyah gözlük takar .. Haz•.• .bağlı 
kravatlı, yahudi hikayelerını, kol 
aaatlerini, pipoyu ve kartpostal· 

tan ıevmez. 

* * * 
Ramon Novarro bekar olmak

la beraber, izdivaç hakkında sa
rih bir fikri yoktur: 

_ Elbet bir gün idealime rast 
gelince, evleneceğim, der, 

idealinin ne olduğu sorulunca 
da şu cevabı verir : 

_ Benim idealim de bir tane 
• ? Alacag'"'ım kadın esmer mi 

mı ya. 
lacak sarışın mı, uzun boylu 

o ' . E 
k aa boylu mu, ne bileyım. r mu, ı 

kek intihap ettiği kadını hemen 
. deal yapmakta geçikmez. Fakat 

bı ım' dı'lik izdivacı dü,ünecek en f •. 
vaziyette değilim. Stüdyodakı •t· 
!erim beni fazla meşgul ediyor. 
Hatta geceleri bile ertesi günkü 
rolüme çalı91yorum." 

Ramon kendisini mes'ut adde· 
den insanlardandır. DÜ§Ününüz 
ki, on sene evvel Nevyorkta bir 

antada tabak taft 

Slnama Haberleri 

• Bu yu Franıada methur 

"Oç aillhtorlar,. romanı filme 

alınacaktır. 

• Norma Talmiadge Berlin 

de bir sayfiye satın alımthr. 

• Olimpiyatları filme al-

mak üzere Avrupadan da ope

ratorlar gitmektedir. 

• Greta Garbo ile Marlene 

Dietrich'in Amerikadan çıkan

lacakları söylenmektedir. 

• Jeannette Mac Donald 

film çevirirken düşmüş ve to

puğu kırılmıttır. 

"' Alman yıldızı Charlotte 
Suza Amerika'ya angaje edil

miıtir. 

"' Charlie Chaplin Holly

vooda avdetinden sonra "Hile

k&r., iıminde bir film çevire

cektir. 

FUm aesll olacak, fakat 

Şarlo yine pandomima oyna

yacaktır. 

• Londradaki Dominyon 

tiyatrosu da ıinemaya kalbe

dilecektir. 

4 İktıaadt buhran yüzün-

den Şilide üç yüz elli sinema 

kaprlarmı kapatacaktır. 

"' Budapeşte'de üçüncü 

bir stüdyo daha inıa edilmek· 

tedir. 

• Ruıya'da Rus - Leh 

harbini tasvir eden "Varto· 
va ismimle bir film .-evrilmit· .. .. 
tir. 

"' Komünist te:ı! .. hüratı gCS.. 

terdiği için "M•vİ ekspres" is 

mindeki filmin Y unanistanda 

gösterilmesi menedilmiştir. 

• Yunan bUkUmeti sinema

lardan alman resmi yilıı: de on 

indirmiştir. 

,. Hindiatanda müılüman bir 

artistin Hintli rolünü oynadıfı 
bir filmin gösterilmesi üzerine 

Brahmanilerden biriıi protes

to makamında bıçakla perdeyi 

parçalamıttır. 

• Sovyet hükiimetl sinema. 

ya 25,000 ruble tahsisat ver. 

mittir. 

"' Moskova d•armda hali ha 

zırda yirmi bet seyyar sinema 

dolatmaktadır. 

tiıttir, .servete, refaha ve 4öhrete 
kaTUŞ1DU§tur. 

Ramon Novaro diri 
diri gömüldü 

Ramon Novarro "Mihracenin 
oğlu'• isminde son defa çevirdiii 
filmin bir sahneainde diri diri gö
mülmektedir. Kerim rolünde ati .. 
rete hücum eden düşmanlarının 

eline dÜ§memek İçin bir fakirin 
ta vıiyesi Üzerine yarım metre de~ 
rinliğinde bir çukura diri diri def 
nediliyor. Ancak nefes alabilme
si için bir ucu toprağın dııında 
k._lan ve bir ucu da ağzında bu
lunan bir tüp kullanıyor. Düşman 
k':ıbilesi hücum ediyorlar. Her ta· 
rafta Kerimi arayorlar, l>ittabi 
bulamıyorlar. Fakir Kerimin me
zarı üzerinde &Uya düa ile meı
guldür, fakat haddi zatinde eli 
ile tüpün dışarıda kalan kısmını 
saklamaktadır. 

Ramon Novarro diyor ki: 
- ömrümde en korkulu ıre

çen günlerimden biri de bu ol
du. Ben gömüldüğüm zaman, dı

şarıda film çevriliyordu. Fakat 
film çevrilirken ya tüp her han
gi bir :ıebepten tıkanır da nefeı 
alamaz.am, diye ter döküyor .. 
dum. Maazallah tüp hakikaten 
bkan&aydı, kim farkına varacak 
tı. Film çevrilip bittikten sonra 
mezardan cesedimi cıkaracakla.r .. 
dı. 

Tarif 
Adolphe Menjou'ya kadın hak

kında ne dütündüğünü sormuşlar. 
Şu ~evabı vermit: 

- Ayyaf için kadeh ne iae, gü

zel bir kadının gözü de erkek 
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Serhadlerde Turk san'atının KARADENiZ POSTASI 

şaheserleri ~~~~!!~z 
Edirne' de Türk mimarisinin şaheserleri nelerdir 

de diğerlerinden de.ha sarif ve 
daha narindir. 

BiR HA.TA. VE GAZiNiN 
TASHiHi 

Güzel Edirnenin ~ark cephe.tnden glJrDnüıü 

30 - 40 oene evvel yapılan 
ve Edirne abidatının hepsinde 
tatbik edilen bir hata bu cami 
de de tekrar edilerek ııüzel be
yaz tatlardan yapılmıt som 
duvar ve direkler kireçle ııvan
mıı ve Üzerine de ırayri mUli 
ve gayet çirkin nakıılar yapıl
mıttı 1 Bu çirkinlik ve gayri mil
li hatalar ıon ziyaretlerinde 
Gazi Hazretlerine arz ve izah 
olunmuı ve bizzat camii ziya
ret eden mütariinileyh Hazreı.. 
leri bunların temizlenmeaini 
emir buyurmuılardır. Şimdi bu 
muaz:ı:am mabedi iollm haki
katen aalmdaki mehabet ve za- ı 
rafetlni iktisap eylemit ve mi
narelerin külahları da Cazli e
bet töhretin emirlerile tecdit 
olunmu,tur. 

EDIRNEDEN: (Milliyet) Tür- ı dar bilen yoktur! Ço~ haata o: 
kün yüksek sevgilerini taııyan lan Sult~ ~lim c•mlın • reamı 
güzel Edirne, bir kaç defa lrilfadma ııtırak edememıı ve 27 
dütman iıtilalllla uğramıt ve ta~aıa 982 cumarteoi vefat eyle-
bu yüzden azim huarlar lllllftlr. 
görmüt bir memlekettir. Ba cami~en aonra Edlmade 

1829 senesinde birinci ve artık camı yapılm•mııtır. Ml-
1870 aeneainde de ikinci de· mar Sinan bu camiin İnfaJmda 
fa olarak Ruıya çarlığının eli- bütün mimari arzularımn ~uhaa 
ne geçmİf ve her ikisinde de ~- ~.ıa.~mı . Ayaaofy~ kubbeı°!den 
dime'nin muhtetem abidatı mu· bu~ bu: ~bbe IJlf&lı suretinde 
hün tecavüzlere maruz kalmıt· tecellı etltnlllf ve buna da mu
tır Bu tahribat ve tecavüzat vaffak olmuıtur. Bu kubbe tat· 
~yanında bilhassa Epikgrafik tan Örme aekiz büyük aütuna 

:ymeti olan birçok mermer· iıtinat etmektedir. Camiin a.kaa
ler sökülerek Ruaya'ya naldo- "':ı aa~~i bu sütunların konter· 
lunınuıtur. Hatta Selimiye ca- förlendır. . . 

Ben bu mektubumu Türkün 
mefahirini serhatlerde göklere 
yükselten ealafm abidelerine 
haareyledim. Bunlar hakikaten 
hayret ve taaccüplerle temaşa 
edilmeğe ııeza çok san'atkarane 
yapılmıt birer muhteıem eser- j 
dirler. Bunları gören her Türk 
menaup olduğu milletin azame-

Ü ıerifinin aer mahfelinin du- Mlnarelennden ciimle kapm· 
:'anndaki 45 _ 50 kadar çini- ~ ~ ve .~lunda bu~~·~ 

tini anlar ve bunların pişkahı 

azametinde iftiharla eğilir! 1 
den mürekkep nefis bir (Pa- uçer tnrefelıdır ve her ı~fenm 

) d "k" I" ·•t" "lmu"ıtür' de yollan ayrıdır ve mınareleri 

1 

Temiz hava, iyi su, gü-1 
Rafllp KEMAL no a ao u up go unı · • 

Edime ıehri (1913) te Bul· 
garlar ve (1920) de de V:~-~
hlar tarafından istila gormut 
ve fU heıaba göre bu şerefli ve 
kahraman Türk diyan (103) 
sene zarfında be§ defa düpnan 
eline ıreçmiı ve her defasında 
da hasardan kurtulamallllftırl 

Galibiyet ve mağlubiyet mil
letler için mukadder olan tabii 
birer hidiaedir. Ve galiplerin 
zapteyledlkleri ıehirlerde otur• 
maları da muzafferiyetin kendi· 
lerine bahfeylediği muvakkat ve 
ya ebedi bir haktır. Fakat; bu 
tahribat kendilerine bir .....,f 
veremediii ııibi insaniyet ve ~ 
deniyetln de icabatına mnha.lıf· 
tir. Eğer bu ıeh!rlerde . ikamet 
muvakkat iae abıdat •• ımaratm 
tahribinde bir mana yoktur ve e· 
ğer ki bu ifgal e~edi olacaksa 
yine tahribatın bır mana ve mef· 
humu olamaz. 

ikinci Rua iıtilaaında bir yor• 
tu geceıi üç ıürefeli camiin 2 
ıürefeli minare•İ killi.hı yakıl· 
mıt ve bu hadlae Bulgarlar ta· 
rafından tekrar edilerek Edime 
ye oirme ferini müteakip ayni ca
m Ün üç türefeli minaresinin 
kiillhı illrak edllmittir ! Bu isti
li.ların kaffeaillde bilhaaaa isl&m 
hanelerinin her türlü hukukuna 
taarruz olunmuıtur! 

lıt• görülüyor ki harpler m•· 
deni bir tekilde yapılmayıp mu· 
kaddeaatlara taarruz ve gayri 
muharip olanlarm harimlerine 
tecavüo: edilerek İntikam hisle
rile hareket olunmuttur ki bu 
gayri vicdani hareketler medeni 
milletler için bir ıeref ve fazİ· 
Jet olmamıf ve bilakia onların 
tarih aahifelerinde bir namus le
kesi olarak kalmıttrr ! 

MEŞHUR CAMiLER VE 
INŞALARINDAKI SAN'AT

LAR 

Edimede Türkler tarafından 
yapılan ilk büyük eaer (Eaki 
cami) dir; bunun birinci biııisi 
Emir Muaa bin Yıldrnm ve ikin
ci banisi de Çelebi Sultan Meh-
mettir. Bunu müteakip ikinci 
Sultan Murat 3 ıürefeli camii 
yaptırmı,tır. 

ilk defa olarak Türk mima
risinde (Harem .avluıu) denilen 
ve ortasında pdırvan bulunan 
avlu bu camıde yapılmıthr. Bu 
camiin dört minaresinden biri 

zellik hep burada! 
Borsadan Uludağa doğru bir 

çıkış ve bir iniş •• 

Yaz ortasında ve karlar içinde 
BURSA, (Milliyet) - Bur- Hüsnügüzelden Hamdi E-

sanm, hattl bütün Türkiyenin fendiyi ben alırım, Çekirge pa
en enteresan yeri muhakkak ki !astan da kimse gelmedi. 
Uludağldır. Bursaya gelmitken Dıtarıda bir motör horuldu
Uludağt görmemek hiç bir te- yor. Bu ihzaratın tamamlan
ye yaramazdı. Otelciler cemi- muı İçin daha yanm saat bek
yetinin tertip ettiği proğram !emek lazım geldi. 
mucibince lıtanbul gazetecile- Artık Uludağa tırmanıyo
ri cuma günü Uludağa çıkacak ruz. Güzel bir yol, otomobili
lar... miz zahcetsizce ilerliyor .•. Git-

Bugün cuma ••• Çekirge otel tikçe manzara geni,liyor, fakat 
cileri arasında hümmalı bir fa- Burıa küçülüyor. Ne güzel ve 
aliyet var, bizim misafir kaldı- doyulmaz bir manzara.. Niha
fımız Adapalaa otelinde bir yetsiz bir yetillik, saf bir ha
telittır gidiyor. Vakit çok er- va; uzakta bir deniz ve bol su 
ken. henüz tafak sökmüt, et- daha insan ne ister.. Çangra-

3 ıürefeli olmakla beraber §İire· 
felerin yolları da ayn ayndır! 
Bütün lıl&m 6leminde bundan 
büyÜk ve yÜksek minare yok- f 

tur. Ve irtifaı 68 metredir. 
Bu camiden sonra Tunca 

nehri- sahilinde ve şehrin §İma
linde ikinci Sultan Bayezitin 
yaptırdığı bir cami vardır. Bu
nun mimarı malUın değilıe de 
lıtanbuldaki Bayezit ve Yavuz 
Sultan Selim camilerini yapan 
mimar Hayrettinin olması pek 
muhtemeldir. Bu camiin müşte
milatından olan Medresi Tıbbiye 
ve civarındaki haataneai zikre 
~ayandır! 

SELIMiYE CAMliŞERiFI 

Bunlardan •onra İkinci Sul
tan Selim tarafından (982) de 
yaptırılmış olan me,hur Selimi. 
ye camiiserifi herkeıin nazarı 
dikkatini celbeylemektedir. Bu 
camiin in~ası yedi sene sürmüş 
ve 982 senesi tabanın 12 sinde 
ve miladın (1574) tarihinde bir 
c;uma günü açılma resmi yapıl-

2000 metredeki otelin taraçasında gazeteciler 
raf yeni ay~ınlamağe batlamıt 1 yı geçiyoruz, Bursada köy zen
tı. Buna ragmen atağıdan A- ginlerinden Ali ağanın vücude 
da~alasın. sevi.mli . müsteciri , getirdiği meşe ormanı tabiatin 
Raıf Beyın seaı gelıyor: b b 1 • 11' - • · 'k 1 

"' h ı s ff B H u u unmaz guze ıg1111 ı ma - ı 'B u .... a et ey. ay- . 
darpaşa oteline bir haber ulaş- edıyor. 

Pazartesi 
günü alqam.ı Sirkeciden hareket-
le (Zonııuldak, lnebolu, 
Saımun, Ordu, Cireıon, Trabzon, 
Sürmene ve Rize'ye ıridecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
k_. hanındaki acentalığına mü 
r-t_ Tel: 21515 ................. 
.~!y!!:~~~~Köpn ~ 

bqı B. 2362. Ş.ube A. Sirke ~ 
Mlllıllrodanade han a. 3740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDE· 

RIYE POST ASI 

( iZMIR ) 26 Temmuz 

5ah llde Galata rıhtımında• 

TRABZON POST ASI 

( ANKARA ) 27 temmuz 

çarf•mba 18 de Galata 
rıhtımından. 

IZMİR • MERSiN POST ASI 

( KONYA ) 27 temmuz 

çarşamba 10 da idare rıh
bınındaa kalkarlar. 

IZMİR EKSPRES POS-

TALARINDA 

fstaabul - İzmir • ücretleri 

1. aci kamara 

2. ncı 
3. ncü 

Gtıvertc 

" 
" 

Kr. 

1500 
1000 
800 
300 

~ERSiN POSTALARINDA 

lstanbul - lzmlr 

1. nci kamara 

2. nci 
GDverte 

" 

ücretleri 

Kr. 

1000 
800 
300 

ELBİSE 
1 tane kostüm, 3S tane 

elbiae, 36 tane ka•ket mü

nakasa ile sabn alınacak
br. Teminat •0 10 dur. 

İhale IS- 7-932 ~aat 16. 

BONO 
'.an klrlı alır utar,Balıkpa:ıaı 

Maksudiye Han No 3S 
Uğurlu zade M. Derviş 

li amma kimse farkında değil.. 
Herkes tabiatin bu nefa9eti 
içinde gaıyolmuf •• 

Dünyanın iki cenneti: Do
lubabe ve Kirezli yayla çam a
ğaçlarile bezenmi, iki cennet .• 

Otomobilimiz 2000 metrede 
ki otelin önünde durdu. Burası 
asri bir otel, fakat insan temiz
liğine ve ıeaıizliğine bakıyor 
da kendini bir sanatoryomda 
gibi biuediyor. Ceıim çam a· 
ğaçlarmın gölgelendirdiği bu 
seaaiz yuvada asrın bütün veaa 
iti var: Telefon, elektrik, ban-
yo .... 

Otomobil buraya kadar çı 
kabiliyor, buradan zirveye dog 
ru yayan yürümek lazım •.. Kar 
mıntakası da biraz yukarıdan 
başlıyor •. Halkmıesi yazı itle
ri müdürü Musa Bey anlatı
yor: 

- Yukarıda göller vardır. 
İçinde büyük bangizler yüzü
yor •• 

Grupla dağdan hareket et

tik. Otomobilimiz düz toaede 
motörü itletmeden aşağı kayı

yor. Atağıda Bursa daha uzak
ta bir çok köylerin ıtıkları ateı 

böceleri gibi ıtıldayor. Otomo

bilde ses yok •. herkes bu doyul 

ma:ı: manzaraya dalmış_ Ben 

de hoca merhumun bakkala 

söylediği gibi kendi kendime 
soruyorum: 

- Hava var, ıu var, güzel
lik vu ... O halde niçin her za

man buralar• gelmiyoruz, ne
den hastalarımız hala lsvİ4;re
ye gidiyor?. 
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Asabın mukavemet kuvveti tükenince· 

-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir aada en yüksek bir gürültü hisslnin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi krzdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ıa.,..·-. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel•cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

• 
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ECZANl:Ll .. O!N ACÇETE h.a ALJNA91LIR 

Halepli Sünnetçi Bafı zade 

s() ETÇi 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Befir Kemal · M. Cevat eczıhane1l 
karşısında T. 21486. Kadıköy O yol ağzı T . 19 

Kadık6y, Pendik, Adalar Ye Civarı~-
HALK l NA MOJDE 

Zlncal şirketinin lrereotelerl, mtlzeıııei inşlill. ve mahrukatını 

Caddeboıtan deposunda 
i8keleliade bıılunur. 

Ereak6y 38, Toptaa ve perakende 
aabt ikametgaha teslim 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 

Bakırköyünde kain Akliye haatahaneai için nümunesi veç- ' 
hile yerli mamulatından 200 adet karyola ile ı200 adet yerli 1 

yün battaniye olbaptaki ıartnamesi veçhile 2 Ağustoa 932 salı 
günü saat ı4 te aleni münakasa suretile ihaleai yapılacaktır. Ta- I 
liplerin müracaatlan. (32ıO) 

1 As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları 1 
J 

/ Harbiye mektebi müeuesa- 1 nede Merkez kumandanlığı sa- • 
tı ihtiyacı için 12000 kilo ıade 1 tın alma komisyonunda icra kı 
yağı kapalı zarf euretile satın lınacaktır. Taliplerin prtname 
alınacakbr. Münakasası 6 a- sini ıönnek için komisyona mü 
ğuıtoı 932 cumartesi günü sa- racaatlan ve iftirak için de mu 
at ı4,30 da Tophanede Mer· ayyen vaktinde komiıyonda ha 
kez Kumandanlığı satın alma zır bulunmaları (112) (35ı 1) 

ve kadirtinas h . )kı mızın 

Harbiye' de E L V bahçesinde 
İcrayı aan'at etmekte E'l:"l"ALYA ff ve SADi• 8 

olan Deaiı: Kızı r A a kemani ey 
ıırupuna göıtermİf olduğu mütezayit rağbet ve teveccühten cesaret al.ın müesseıeıniı 

yeni bir fedaklrlıkla kıymetli bestekir ve -uganııi 

H A F 1 Z S AD E T T İ 1~ Beyin 
27 Temmuz çar .. ınba gününden itibaren işbu grupı iltihakını temine muvaffak olmuştur. Bu sur<tile trhalı1 

ırı-- zulıin hakild mu•iki zcvlıial tatmin cdec.,ırıden emin olmakla iftihar eder. 

"Anadolu 

Sü 

Kartal' da 

Çimentolan 
Türk Anonim 

Mamulatı olan: 
Şirketi,, 

" Süpersiman ,, ını istimal ediniz •• 
Seri tasallup 

Yüksek mukavemetler 
Kaplama tahtası üzerine ehemmiyetli tasarruf 

Vakit kazancı 
---- komisyonunda icra kılınacak- • "' • Daha büyük emniyet 

Mikrobisidin D ZIYA Mıde, barsak bıstılık· r. lınndı. ishallerde, bı · 
•uso• bnlı hı.surlardı şifı tesiri pek milccrrcptir. umumi deposu Albert 
Niyıgo !!:eza deposudur. 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Ka1Mri BelMl1eaiııin ıso lira ücretli mühendisliği münhal 

dir. M-ktr vazifeye diplomalı mühendis veya mimar alınacak
tır. Talip olanların mektep ,.hadetıaameaile hangi hizmet ve 1'a
ırifecle lıuhınduklarma ve bu sün memur deiilıe en son memuri· 
1etind• ne suretle aynldığına ve beraeti zimmetiııe müteallik 
vesikalarnı uıl YeJa muaaddak suretlerini ve bir krt'a fotoğrafı
m rapten temmuz nihayetine kadar istida ile müracaat eyleme
leri ilin el un ur. ( 3463) 

MaMaVa Hava Müsteşarlığından 
1 - Aakeri rasat istaayonlannda münhal olan mahallerde 

İstihdam edilmek üzere ı6 memura ihtiyaç vardır. Aıağıdaki ıe
rait dahilinde bu memurlar Ankarada alb ay rasat kursu görecek 
ve kuramı bqladığı pnden itibaren 52 : 75 lira ücretle istihdam 
oh-ak vekuraun hitamında aakerimemurlar kanununa tevfikan 
t'e derec:eaine nu:aran muvanaf askeri rasat memurluklarına ta
yin olunacaktır. 

2 - Talip olan1ar mufassal adreslerini ve aıağıdaki vesaiki 
raptederek bir iıtida ile ı/8/932 tarihine kadar hava müıte
ıarlıima müracaat edeceklerdir. Talip adedi fazla olursa imtiha 
ııa tibi tutul.ıcaklardır. 

A) Ytikaek mektep mezunu, ihtiyat zabiti olmak. 
B) Llae mezunu 
C) Aıkeri hastahanelerde muayene edilmek ve aekert me-

mur 11hhatini haiz Ye her iklimde istihdam edileceğine dair rapor. 
D) Manii istihdam bir hali olmadığına dair polis veıikası. 
E) İstihdam edildiği mahallerden hüsnü hizmet vesikası. 
F) Tercümeihal ve üç kıt'a fotoğrafı. 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonundan: 

eoo ton kazan mayi mahrukuı Kapalı zarfla münakasası 
8 aptoa 932 paruteal ıünü saat 14 ta. 

50 ton Disel Mayi mahruku: Açılı münakasa ile 8 ajuıto. 
932 puartesi fÜDÜ saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mikdan ya
ınlı malsemenin hizalanndaki tarihlerde münakasalan icra kılı
n11Cağmdan fArlnamelerini 16rmek istinyelerin her ıiln ve mü 
nal.asaya iftirak eclecekelerin İstanbul defterdarlığı veznesine 
~~akkat teminatlanm yatırarak alacaklan makbuz ilmüha
lberi ile birlikte münakasa gün ve saatinde Kaaımpafada Deniz 
}evu:ım satın alma komiıyonuna müracaatlan. (335ı) 
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tır. Taliplerin fartnameaini Kilo. 
görmek için komisyona müra· 3528 
caatları ve ittirak için de ıart- 5000 
namesi veçbile hazırlıyacakla- 7000 

As. Tıbbiye Mp. 
Piyade Abt Mp. 
Kuleli Lisesi Beyoğlu'nda n teklif mektuplanm ihale gü

nünün muayyen vaktinde ko
misyon riyasetine vermeleri. 
(69) (3ı28) 

* * .. Harbiye mektebine merbut 
müeaaeaat ihtiyacı için ı6 ton 
,eker kapalı zarf suretile satın 
alınacaktır. Münakaaaeı 30 
Temmuz 932 cumartesi günü 
saat ı4,30 da Tophanede Mer. 
kez Kumandanlığı aatın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin ıartnamesini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve i,tirak için de tartname 
si veçhile hazırlayacakları tek
lif mektuplannı ihale gününün 
muayyen vaktinde komiıyon ri 
yasetine vermelerl~70) (3ı29) 

* • • 
Hava Makinist mektebi ihti. 

yacı için 3000 kilo koyun, 2000 
kilo sığır eti bir !•rlnamede ve 
23000 kilo ekmek diğer bir ,art 
namede olarak pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 25 7 / 932 
pazarteıi günü aaat ı4 ten 17 
ye kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aatm alma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin tartnamesini gör
mek için komisyona müracaat· 
lan ve ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu. 
lunmaları. (100) (3466) 

• * • 
Harp Akademisi ihtiyacı f. 

çin ı200 kilo sabun talibi uhde 
sindedir. Pazarlıft 25 Temmuz 
932 pazartesi günü saat ı4 ten 
17 ye kadar Tophanede Merkez 
kumandanlıtı ıatm alma komis 
yonunda lıı:ra kılınacaktrr,. Ta
liplerin 9artııaıneslni ı~rmek 1 
çin komisyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma 
lan. (IOı) (3467) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müeuesat ihtiyacı için 
75794 kilo mangal kömilrü tali 
bi uhdesindedir. Pazarlığı 25/ 
7 / 932 Pazartesi günü saat ı4 
ten ı 7 ye kadar Tophanede 
Merkez kumandanlığı Satın al 
ma komisyonunda icra kılına
cakbr. Daha dWı fiatla talip o· 
lanlann tartnameaini görmek i 
çin komisyona müracaatlan ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (102) (3468) 

• • • 
Harp Akademiei ihtiyacı j. 

çin ı200 kilo gaz yağı pazarlık 
la satm alınacaktır. Pazarlığı 
25 Temmuz 932 Pazartesi gü
nü saat ı4 ten ı 7 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
aatm alma komisyonunda icra 
klmacakbr. Taliplerin fartna
mesini görmek için komiıyona 
müracaatları ve ittirak için de 
muayyen vaktinde komiıyon
da hazır bulunmalan. 

(104) (3470) 
"' ... "' 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeaaesat ihtiyacı için 
20,000 kilo beyaz peynir pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 26 T emmuz 932 salı günü 
saat 14 ten ı7 ye kadar Topha 

ıssıs 
Yukarıdaki mahallere hizala 

nndaki mikdarlarda mangal 
kömürü bir 9artnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 25 Temmuz 932 Pazartesi 
günü saat ı4 ten ı 7 ye kadar 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satnı Alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin tart 
namesini gönnek için komiıyo 
na müracaatları ve i9tirak için 
de muayyen vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. 

(105) (3471) . "' ... 
Milli Müdafaa vekaleti İs· 

tanbul Harbiye Dairesi aktar· 1 
ma ambar müdürlüğünün res 
mf mühürü zayi olmuttur. Bu· 
lanlann bir hafta zarfında Top 
hanede merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonuna getir· 
me-.,i. Bir hafta zarfında bu 1 
lunmadığı takdirde yenisi İmal 
eclileceğinden eıkiıinin hükmü 
kalmayacağı ( 113) (35ı2) 

* • * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için 24200 kilo süt pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Pazarlı~ 
27 / T emınuz/932 çartamba gü
nü saat ı4 ten ı7 ye kadar Top 
hanede merkez kumandanlı~ 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin prtna 
mesini görmek için komlıyona 
müracaatlan ve ittirak için de 
muayy- vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. 

(115) (35ı4) . .,. . 
Kilo 
400 Bulgur 
ı500 Pirinç 
ı500 Fasulye 
750 Nohut 
800 Şeker 
Hava Makinist Mektebi ih

tiyacı için yukarda yazılı fl!"

zaklar bir 9artrnunede aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Münakaaası 27/Tem
muz/ 932 ÇaJlamba günü ıaat 
ı4 ten ı7 ye kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonunda icra kılma
caktır. T alipİerin ıartnamesini 
ıörmek için komisyona müra
caatlan ve ittirak İçin de mu
ayyen vaktinde komiıyooda 
liazır bulunmalan. 

(1 ı6) (35ı5) 
* • • 

Kilo 
800 Sade yağı 
500 Sabun 
300 Zeytin yağı 

LiON 
Mağazaları 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

6/o 1 o 
8/o 2 o 
6/o 3 o 

Tenzilat 
• 

3 üncü kolordu ı 
ilAnlan 

Kolordu ve birinci hrka ihti 
yacı için ıatm alınacak kuru ü 
zlbn tekrar puarlıia konmut
tur. lhaleei 25/ 7/ 932 pazartesi 
Pilnü saat ıs te yapılacaktır. 
Şartnamealni almak iıteyeale
rin her gün öjlede nevvel müra 
caatlan ve pu:arlıta İftlrak eda 
cdderin de vaktidne komisyon 
da bulunmaları. (577) (3434) 

• • • 
Kolordu kıtaatı merbuta11 

hayvanatı ihtiyacı ıçın pazar
lıkla mübayaa edilecek samana 
taliplerin verdiği fiyat haddi 
li.yik görülmediğinden ihalesi 
25/ 7 / 932 puarte.i saat ı 7 de 
icra edilmek üzere tekrar pa
zarlığa konmutlur. Şartnameai 
ni almak isteyenlerin her giln 
öğleden evvel komisyona mUra 
caatlan ve pazarlıia iıtirak e
deceklerin vaktinde komisyon 
da bulunmalan. (582) 

.,. . . 
Çatalca mıt. Mv. mutbak ve 

çamqır odunu puarlıkla alme. 
cakbr. lbaleai 26/7/932 aa1ı 
günil saat ıs te yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gün ve mUnakasa1a itti 
rak edeceklerin de Yakti muay 
yeninde komisyonumuza möra 
caatlan. (683) (3498) 

.,. . .. 
Hava Makinist me11:tebi ih

tiyacı için yukarda yazılı er
zaklar bir tartnamede aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Münakaaası 26/Tem
ınuz/932 salı günü saat ı4 ten Çatalca mst. m v. mutbak ve 
17 ye kadar Tophanede Mer- ÇlllD&frr odunu pazarlıkla alma 
kez kumandanlığı satın alma caktır. ihalesi 26/7/ 932 salı 
komisyonunda iC:ra kılınacak- günü saat ıs te yapılacaktır. 
tır. Taliplerin ıartnameıini Şartnamesini almak istiyenle
görml ek içi~ ~omık· s.y?nad müra- rin her gün ve münakasaya itti 
caat an ve ıttıra ıçın e mu- . . 
ayyen vaktinde komiıyonda • rak edeceklenn de vaktı muay-
hazır bulunmaları. j yeninde komisyonumuza müra 

(111) (3.'>10) caatları. 583) 3498 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Eııııwal Cinıl M-::vldi 
·No. 

Ev Di .Versi kıy. Muhammen lıı1 

66 Tarla Dadab Kar i 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

" ,, 
" 
.. .. 
" 
" " 

" 

, 
" 
" 
" 
" 

:Ali Fakı 
" 

' 
" 

60 
200 
96 
2 

75 
120 
110 
ı43 

52 
85 

llO 600 
90 ıooo 

ı32 480 
10 40 
60 375 
60 600 

165 1650 
00 2/ 8 sehmi357 ,5 

732 780 
100 850 

1 - Yukanda evsafı yu:ılı ıayri mubadil mallan 7 Teııt 
muz 932 perfembe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle •' 
aleni müzayede suretile aatılığa çıkanlmıftır. 27 Temmuz 932 
ça11amba günü aaat on bqte ihaleai yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye ittirtk edebilmek için ihale saatinden ef 

vel müzayedesine İftİrik olunacak emvalin muhammen kıynıe
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçası verilecektir· 

3 - Bedeli ihale ihale sünü ve ihaleyi müteakip petinen •• 
temamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziıwı 928 tarihli talimatname ahkiımn' 
göre eababma verilen gayri mubadil bonoau olanlar bonolann• 
bedeli ihaleye malıaup ettirebilirler. Şu kadarki yüz liradan duJI 
küaürat naklen tesviye olunur. 

6 - Mezkdr meval ile aalıt teraitinin teferruab hakkındı 
fazla malUınat almak isteyenler her sün öğleden aonra T arsuı 
Ziraat Bankası Gayri mubadiller itleri Memurluğuna müracaal 
ederler. (2840) 

Kartal MalmlldGrtQ(indmı 
Bul-clup 

m•bal 

Sokaiı Cimi Muham- lbaleal Günü Saat 

P•clik Ruih Ef. 
,, Sultaniye 

Y alacık Hacı Halil 
Hane 
Arsa 

çe,me1i 
Samanclıra Kariye içi Harap 

ya it hane 

" " 
" 

bedeli 
200 Lira 1 8 932 Çarıemba S 
150 " " " ,, .,.,.. .. ,, ,, 
_.., " 

IOO " 
1 
) " .. 

400 " " " " 
Ballda eYsafı yuılı bq parça emlak temliken satılmak Uzer~ 

müzayedeye çıkarılmqtır. ihaleyi müteakip bedeli peıinendir• 
Yevmi mezkUrda talipler yüzde yedi buçuk depozitolarile Kal"' 
tal Malmüdüriyetine müracaatları. (3488) 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

100 Ton kok ldSmiirii 
5011.»,. 

Veküet için 
M_iaafirini _Ecnebiye kötkü için 

150 
2000 Kilo manıat k&nanı 
3000 » kırılmıt odun 

V ekllet ve misafirini ecnebiye kötkü için mahallerinde tet 
llm edilmek üsere mübayaa edilecek olan yukarda miktarları 
yazılı mahrukattan kok kömürü kapalı zarfla ve odun kömüril 
ile odun pazarlık suretile ve yirmi gün müddetle yeniden mü• 
oakaaaya konulmuıtur. ihalesi 13 Ağuıtos 932 cumarte~i günü 
saat ı6 da icra edilecektir. Şartname Ankara'da Hariciye Vekl 
leti Levazmı ve lıtanbul'da Ankara caddesinde Hazinei Ev· 
·rak Müdürlüğünden alınabilir. (3522) 

l8 tanbul IJ inci lı:ra M eır.urlu· 
iundan: Mahcu:a ve paraya çev
rilmeaine karar verilen Gardrop, 
Büfe -..eıair mahcuz e9ya 28-7-932 
tarihine müaadif pertembe gÜnÜ 
aaat 12 den itibaren Beyoğlunda 
Taksimde Sıraservılerde Hayat 

aparhmanı önünde açık artbrm• 
ile aablacatından talip olanlarııı 
mahalli mezkurde hazır buluııUıt• 
lan ilan olunur. 

MILL1YET MATBAASI 


