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ETEM iZZET 

iş bankası 
Liberal midir? Türk-Fransız uyUşmasına doğru.~ 

~-
t 

Yalnız tekle. kıyafete baka
rak hüküm vermekte daima al
danmak vardır. Mahmut Ce
li! Bey it Bankası umwr. mü
dürü idi. Onun bu sıfat ve va
lİyetine bakarak lkhsat Veki· 
linıizin iktısatta liberal oldu
iunu, liberal bir siyaset takip 
edeceğini sanmak kadar hatalı 

., bir fey olmaz. Halbuki bunun 
•kıini dütünenler varmı§. • •• 

Bu cihetin iyi anlaşılması 
1'2ımdır: Liberal olmaktan 
llıllkaat, her ımıf halkın ıstıra
bını dindirmeğe çalıtmak mı
dır? Halkın ve memleketin ih
liyaçlannı imkan dairesinde 
~İn yolunu aramak mıdır? 
lfer iki tarafın kartılıklı men-
~tleri ıözetilmek tartile. ya· 
~cı devletlerle ticari müna
lebetlerimizi iyi tanzim etmek 
llıİdir?. Eğer böyle iıe lktısal 
~~.kilimizin Liberal olduğuna 
~liıanetmek doltru olur. 

Eğer liberalden alınan ma
lı, iktısat ilminde bu namla 
ltnınmış olan mezhep ve usul· 
1:r ise vaziyet bil.bütün deği
J1r. Celal Bey bu manada ti· 
lıtral olamaz. 

liberal ı~temin en genit 
1ıı•tbikat sahası İngiltere idi. 

ıı memlekette bile Liberalizm 
~kedilmittir. Bizde devlet a· 
:--nılannın liberal olmasına 
~kan yoktur. Çünkü Cümhu
li}'et Halk Fırkası. her türlü 
ltreddütleri izale edecek kadar 
'çık bir ifade ile Libeı·alizmi 
~rogramından çıkarmıştır. 
1, İktısat Vekili Mahmut Ce-
1(( Bey, ne kadar liberal değil
ıe, 11 Bankası da ayni derece
~liberal değildir. Çünkü İt 
l~aı memleketin her tara

y• 'lllda yerleşmittir. Memleket
di· ~ on binlerce hissedarı vardır. 
e5 'tkilatı. muamelatı halk ara
JZ 'llıa yayılınıttır. Türk balkının 
kİİ ~İyet ve itimadını kazanmış 

Q r .. Hasılı kelimenin bütün ma· 
~•ıle, bütün memlekete şamil 

e ~11\i bir müessesedir. Böyle 
nıi 1.r IDÜeueseye liberal denile
~t oı(jr mi?. 

• İt Bankumm tian halkın 
o· •e ~ llıemleketin menfeatlerini 

ı., .. feyden üstün tutmaktır. 
b llesıeıenin umumi muamela· 
~.devletimizin iktısadl siya
> llıin anahatlan olan milli· 
~i ve halkçı prensiplerine İs
~ t ediyor. Bankanın bugün
i.ı İtıkitafı, muvııffalı:ıyeti; iyi 
·:--re edildiği kadar bütün itle-

b· ~~ hiuedarlarmm menfeat-
~en ziyade memleketin 

r~ ıiiıı afiini her mülahazadan üs-
.,. tııtmasma medyundur.1 

s~ ~I, Bankaaı yalnız ticaret aa
' llıda, mahdut bazı vatan
~· llıı.rı himaye etmiyor. O, ay
~llllıanda müatahsillere yar
liıı ediyor, onlan muhtekirle
t~ı elinden kurtarıyor, doğru 
tıııı~ gösteriyor. haıılı onlara 
iıııı.~t bir nefes alarak çalıımak 
-..ıımı hazırlıyor. 

~t Bankaaı teknik ve bilgi 
~t • ile kurulmut muazzam 
~ktııadi müe11esedir. Mem
lıı İn iktısadi hayatında oldu· 
\ ~dar beynelmilel ticaretin
ıtıı e _filen nazım vazifesini gö
'İııd bır uzuv olmuttur. Mesai· 
!ıi;~e Yalnız fUUr ve intizam 
~~ir. Muhabir ve dost ec· 
~ 1 bankalar ve mali gruplar
~~k samimi münasebetler 
\~' etmiştir. Onun hariçte 
S'tıdığı bu emniyet ve itibar 
~~ıı.n doğruya müstahsilin 
>tt dedir. Bu emniyetli vazi· 
~~d llıeınleketin ihracatı üze-

le çok İyi bir tesir ya.par. 
~ ~ Bankasının bu sahadaki 
l,1:;•İni yeniden aaymak ve 
. I llllıak icap eder mi? 

'ı~d'~•nkasının sanayi cephe
~ 1t' muvaffakıyetleri. ayrı· 
~'ııkYde değer bir ~eydir. 
'İıı lı 11.nı? yarattığı teşekkülle
!\ 1ı'J>•ı de yeniliklere. tekni
"ı;eıııllaılı terakkiyatın ı-n son 'b, ltıüllerine uygundur. Ge· 
~li •:ıı.at teıisine teşebbüs et-
!Je _gerek himaye ve te,vik 
te ığı ınüeaaeselerde yüzbin
ıJııı "•tandat için it sahaları 
li)~t~ır. Banka ayni meşkilr 
~· nı_aden sahasında da 
t1 B ıştır. 

ankasının halka ve mem 
cok faydalı hizmetler 

Fransa ile aramızdakil muallak 
• 

mese~ler Istanbulda hallediliyor 
Emlak 

1 
ve demiryolu meseleieri etrafında 
şimdiden itilaf hasıl olmuştur 

Müzakerelere bugün de devam edilecektir. Fransanın Suriye 
fevkalade komseri M. Ponsot yarın şehrimize geliyor 

Türkiye ile Fransa araaında 
muallakt<l bulunan meseleler et
rafında bir müddetten beri Hari
ciye Vekaleti vekili ve Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyle Fransa 
sefiri Comte de Chambnın arasın
da cereyan ebnekte olan müzake 
reler son safhasına yaklapnıf gi
bidir. Dün alqam Şükrü Kaya B 

M. Ponsot ve Comte de 
Chambrun 

ra Numan Rifat B. saat 21,30 da 
Fransız ~faretaneıine giderek 
... rir Comte de Cbambrun ile u
zun süren bir mülakatta bulun
muı ve 22,30 da tekrar saraya 
dönmiiftür. 

Müzakerat henüz bitmemit ol
makla beraber son aafhaama yak 
laflllı§br. Verilen habere söre 
ıimdiye kadar cereyan eden mü
kaJemeler neticesinde Suriye De
miryolu ile emlak meseleai etra• 
fında itilaf hlad olmu9tur. 

Suriye hududunda bir Franauı 
tirketine ait olup ta kıunen Türk 
topraklanndan geçmekte olan 
Demiryolunun toprağımızdan ge
çen kısmının hükiimet tarafından 
aabn alınması tekarnır etmiıtir. 

Emlak meselesi etrafında bu
lunan teaviy" sureti henüz malüm 
değildir. Türk tebaasının Suriye'· 
de ve Suriyc'lilerin de Türkiye de 
bulunan emlikinin, aerbestce ida
re TI! taaarnıf edilmeaine her iki 
hülrilmetçe öteden beri mü•aade 
edilmemektf' idi. Hatta Suriye'de 
emlaki olan Türklerin, oradaki 
mallarını tasfiye etmek için, Su

le Comte de Chambnın araaın:la riye'ye gi.~~k ~steyen Türklere 
bir mülakat vuku bulmu,tur. Dün rranaa ~uk~'met~ tarafında~ .P•· 
sabah Hariciye müıteıan Numan 

1 

.aaport _vızeeı verJlmemekte ıdı. 
Rifat B. /.nkara'dan ıehrimize Ahıren yapılan anlatmada a
gelmiş ve dünkü müzakerelere it· li-katlarl~rı tahnim. ':.dece~ b~r 
tirak chnitlir. hal suretı bulundugc ıupheaızdır. 

.. .. .. Şükrü Kaya B. le Comte de 
Şuknı Kaya B. dun comte de Charnbrvn arasında bugün de mü 

Chambnın ile vaki olan mulakat zakerel,,re devam edilecektir. Ve· 
tan •onra saat 20,30 da Dolma· rilen habere göre kat'i bir itilaf 
bahçe f.&rayma giderek bir müd- elde edildiği takdirde itilafn"'1e 
det meıgul olmuıtur. Bundan son ı parafe edilecektir, fakat imzaaı• 

Şükrü Kaya Beg 

nın Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
B. in Cenevre'den avdetine tehir 
edilmesi muhtemeldir. 

M. Ponsot şehrimize 
geliyor 

Franaanın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri M. Ponsot 
yannki ek•preale Paria'ten tehri
mize gelecek, ıehrimizde kısa bir 
tevekkuften sonra Suriye'ye gide 
cektir. Ver?~en habere göre M. 
Ponaot'nun §E;hrimizi reli bir 
nezaket eseri olu., bu Re;•i-
cumhur Hz. tarafından kabul c
dilm .. ai de muhtemeldir. 

........................................................................................ 
• 
lktısatçı allame bir 

hüner daha gösterdi 
Nizameddin Ali 8. bu zat için 
bir '' gayyayı cehalet,, diyor 

Kooperatif cemiyeti umumi kAtibinin 
gazetemize bir telgrafı •• 

Nizamettin Ali Bey 

Kooperatif mecmuasında A. 
H. im:ı:asile çıkan yazının mu· 
harriri hali anlatılmadı. Bu za· 
tın neden kendiaini sakladığı 
da hayli garip görünüyor. A. 
H. imzasının sahibi gene koo
peratif mecmuasında çıkan bir 
makalesinde Ticaret borsa11 
umumi katibi müden:is Niza
med'c:lin Ali Beyin n"§rettiği bir 

brotürdeki fikirlere hücum ede 

rek. cevap vermektedir. Bir mu 

barririmiz bu hususta dün Ni·

zameddin Ali Beyle görüşmüş
tür. Nizameddin Ali Bey soru-

yaptığını gösteren misalleri sa 
yarken, bu memlekette tasar
ruf fikrinin uyanmasında bi· 
rinci derecede bir amil 
olduğunu unutmamak la· 
zımdır. Halk arasında 
tasarruf fikrinin yayılmasına 
sebep olması banka ı-

lan auallere aıağıdaki cevaplan 
vennittir: 

- Evet, ben de böyle bir 
mecmua çık~ğından . haberdar 
oldum. Bir nüshasındaki o yazı 
yı da okudum. Fakat yazı sahi· 
binin tanıdığımız Ahmet Ham
di Bey olacağını zannederek ce 
vap vermedim. Şimdi, memnu
niyetle haber alıyorum ki bu 
makaleleri kendiai yazmamı§• 
Almanyada okumuı bir genç 
yazmıı. Ben bu genci tanınuyo 
rum. Yıalnı:ı: tunu söyleyeyim 
ki bu genç bir gayyayı cehalet
tir. 

- Ne için? 

(Devamı 6 ıncı sahil~•) 

Alieddin Cemil Beg 

çin ebedi bir iftihar sebebidir. 

Bankanın biltün itlerini. te9eb
büslerini, onu idare edenlerin 
karakter ve zihniyetleri gözö
nüne alınınca, bunun mahdut 
insanların menfeatlerini deiiil, 
memleketin ve hallan yüksek 

l Gazi müka/atı-
' nı kazanan eser 

1500 liralık mükA
fat Tarih cemiyeti 
eı:.1rine veriliyor 

MükA/at kazanan eserde 
neler 1Jar? 

lnkılip ye demokraai hakkın
da yazılan en giizel eseri Dariil
fiinunda müte
tekkil jüri heye
ti seçmi~tir, Bu e· 
aer Türk tarihi 
tetkik cemiyeti· 
nin vticude •etir
diği tarih kitap· 
!arından dördün
cü cilttir. Gazi 
Mustafa Kemal 
mükafatı olar 
ı 500 lira cemiyet 
emrine verilecek
tir. 

Darülfünun di
vaıu yakında İç· 
tima ederek jüri 
heyetinin karan- Refİt Galip Bey 
nı tasdik edecektir. 

Müklfatı kazanan -r ıe3ı 
yılında Devlet matbar.smda baaıl
mııtır. 

Oirendiğİmi.e söre, bu kita
bın milhim bir kıllDIDI tarih cemi 
yetinde aza bulunan maarif veki
li Retit Galip B. yazmıfbr. 

Kitap 374 sayfadır. Aynca 
132 sayfa reaim Yardır. Bir de 
chronologie ili.ve edilmittlr. Bu 

(Devıunı 6 ıncı sahifede) 

Geceki zelzele 
Dün gece saat yirmi dördü 

yirmi geçe ıehrimizde yekdiğe 
rini müteakıp iki zelzele olmu9 
tur. Bunlardan biri dört, diğeri 
iki saniye kadar de.am etmiı 
ve hafif geçmittir. 

tan milli bir müessese olduğuna 
hükmetmek gayet lahit olur. 
Onun için İt Bankasına ve onu 
idare edenlere liberallık vasfı· 

nı izafe etmek büyük bir hak
sızlık olur. 

Siirt meb'uau 

Gazi Hz. d;in motiJr
le Boğaziçinde bir ge
zinti yapmış ve akşam 
üzeri saraya dönmOş
lerdir. 

19 lara 
Dahil olduk 

Heyeti murahhasa
mız tebrik edildi 
CENEVRE ıs A.A.- Anadolu 1 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Bugün umumi 

toplanııta Çin · 
Japon ihtilafını 

tetkike memur 
ı9 !ar komitesin
de inhilal eden a
zalığa 24 rey ile 
Türkiye intihap 
edilmiıtir. Diğer 
reyler, dağı1mr,, 
bunlardan albıı
nı Yugoslavya ka 
2anmıttır. 

Türkiye'nin 19 
lar komitesine İn· 
ti ha hı, Auam· 
ble'de büyük -
memnuniyetle kar- T. Rii~tü Bey 
şılanmı,br. Heyeti murahhasa
mız, birçı>k heyetler tarafından 
tebrik edilmiştir . 

ismet Pş. Hz. 

Rıl8 aporcuları rıhtımda kendilerini 
karşılayanlar arasında 

Dost Rus sporcuları 
dün geldiler .• • 

• 
ilk maçımız Kadıköyünde bu 

cuma günü oynanacaktı •• 
Rua ıporculan dün sabah lıtan 

bula seldiler ve muazzam tezahü 
ratla kartılandılar. Sabahleyin aa 
at 7,30 da Köprüde bir motör mi
ıafirleri kartılamak üzere hare
ket etti. Motörde Halkevleri na· 
mına Taip Servet, Zeki Rıza, Fır
ka namma Mekki Beylerle Rus 
konao1osu ve konıoloahane erkinı 
Güzide Sa it, Behire Ta ip Halhm· 

larla daha bir çok zevat ve kulüp 
mümeuilleri, gazeteciler bulunu
yordu. Motör Boğllza dofnı iler
lemeğe başladı. Çenselkoy önleri· 
ne gelindiği vakit misafirleri ge
tiren Çiçerin uzaktan göründü. 
Ve vapur yakmlatlı. Uzaktan her 
iki tarat yekdiğerini candan ıelam 
lıyordu. Vapura çıkıldı. Daha mer-

(Devamr 6 ıncı sahifede) 

Baıvekil ismet Pı. Hz. dün!=========================== 

Heybeliada'daki biraderlerinin Yeni ve çok mu·"hı·m b. 1 
köşklerinde istirahat ehnişlerdir. ır yo suz_ 
Meclis Reiıi Kazım Pı. Hz. dün luk daha meydana çıkarıldı •• 
Heybeli'ye giderek ismet Pı. Hz. 
ni ziyaret eylemiılerdir. 

Ba,vekilimizin oğlu Omer B. İn G" ••k k • " ••hl tl h 
ııhhatıerinde dün bir az daba aa- umru Se lZ gun mu e e rz 
lah görüldüğÜ memnuniyete öğre tım şirketinden 6 ku··sur 
nilmiftir. 

Müflis banker 
Gelecek mi? 

Takibattan kurtul
mak için tür

kiyeye gelecek imit 
Amerikada milyonlarca dolar 

aç.ık vererek ifliı elmİf olan ban
ger Samuel lnıull'un Atina'ya ırit· 
tiğini ve Amerika hükUınetinin 
Yunanlıtan ile Amerika araunda 
aktedilip henüz meriyete sirmi
yen ladei mücrimin muahedeaine 
tevfiken lnıul'un iadeıini İatedi

iini yazmıtbk. Dün tehrimize ge• 
len bir habere söre, lnıull Ame
rika adliyeainin takibinden kur· 
tulmak için tehrimize selecekti. 
Bu haber henüz teeyyüt etmemek 
le beraber, lmul Türkiye ile Ame 
rika Müttehit hükiimetleri a,..11n• 
da mücrimlerin ladeaina dair bir 
muahede mevcut olmadıltm dü
ıünerek latanbul' a selmeai mubte 
mel sörüimektedir • 

Martin lnsull 
BARRJ (Ontario) ıs A.A. -

Martin lnıull, mahkeme huzuru
na çılmııfbr •• Dava, iade talebi 

hakkındaki hukuki müzakerele
rin başlıyacağı tarihe kadar yani 
4 teşrinisaniye tehir edilmiftir. O 
tarihe kadar Martin lnaull, 50 bin 
doler nakdi kefalet ak ıi ver 

milyon liralık tazminat istedi 

Ambarlardaki eşya nasıl sırrolmuş? 
Gümrük idareainin bir müddet ı - memur olduiu etY•nın 

ten bari Rıhtım ambar ve antrepo kaybolma•ına ve çalmmuma se• 
lannda cereyen eden IUİ iıtimal- hep olmakla ittiham etmekte, 
!er hakkında yapmakta oldufv. 4000 lriiaur parça olan bu çalm· 
tahkikat neticelenmiftir. Bu tab- mıf atyanm bedeli olarak, 6,672 
kikat neticeıinde Rıhtım tirketi 000 lirayı tazmine davet etmekt.;_ 
ambar ve antrepolarmcla ııaıler- dir. 
den beri milyonlarca liralık .. ya- Gümrük idanai bu 6.000.000 
nm = Bilinemez naaıl 7 = orta- küaur liralık tazıninab sekiz giin 
dan yok olduğu anl&fllmıtbr. zarfında ödemekle Rıhtım tirketi 
Gümrük idaresi bu etYanm mil<- ni mükellef tuhnaktadır. 
tamu teabit etmif .,. -uu ırün Yapılan tahkikat neticeıinde, 
Rıhtım tirketine bir ihbarname muhtelif tüccara ve müesaeaata 
go .. d -' t" G" ··ki "d I ait ollln bu eıyanın bir taknn el-a eronf ır. umru er ı areı I . . 
b "hb .

1 
. er tarafından ve resmı verılme· 

u 1 arname ı e Rıhtım tırketinl den karaya çıkarılarak satıldığı 
kendine tealim edilen ve muhafa- anlatılmaktadır. 

,ıııııııııııııım-..ıa1111uıuuuuuıın•ıınmıı~ 

ı Yeni Tarihi Tefrikamız ; 

i 93 F eliketi Ve fgnatief; 
= = ~ Hem bir tarih, hem bir roman ... Tuna ~ 1 boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- § 
ili den gitmeaini bir adam Boğaziçinden ~ 
1 nasıl hazırladı? Körler arasında bir n 

l:ıa: açıkgözün neler yapabildiğini bu 1 
·yazılarda okuyacaksınız.. § 

1 "Milliyet" yakında c93 felike- j Ayutefanoı ve Bertin mualıede-1 
ti ve lıınatief» diye lıir tefrika leri bu yazının içinde h....ı.e.ın 
koyacaktır. Bu yazı, h- lıir ta- anlayacaiı dille yazılmq bulu-
rih, han bir romandır. nacalıtır. !!! 

Tarihtir: Çiinki Abdüluiz vak- Roman' dır: Çiinki bütün bu~ 
tinden Berlln konırreııiııe kadar anlatılan ,eyleri ukıcı, kantık, l§ 
olup biten feyleri olduja ııibi birbirine bailanmamıı yolda aöy- §il 
ortaya koyacaktır. Ali Ta F.;..t lemiyecek, belki hepııinin İf Jiizle 5 
Pqalar'ın 3 uncii Napoleon'a ela- rini, adlan seçenlerin yürek duy- i$ 
yanan politikaları, Mahmut Ne- l'Ulamu, olan bitenleri birbirine 5! 

bağlıyaralı: anlatacaktır. Okuyan-= 
dimin Ruı büyük elçlııine ..;:ve- -• - lar lıu tefrikada tarihin en merak-~ 
ııiti, Abdiilaziz'in indı..."I:..: 6 inci •...,., lı bir olmuıunu her parçada ar-

tan bir duyğu u ... bir roman sı"hi a 
okuyacaklardır. Her parçanın ıo· ~ 
nu lleriıi için yeni bir merak u-= 
yandıracaktır. 3 

Muracl'ın çı!Jıntı. Abd!!lhamid'in 
yapnıacıldan, Ba.- ye Bulsariı

taa iayanlan, Sırp n K.nıdaf 

: muhanlıcleri, Ruaya ile 93 harbı, 

~ Pek .11akında .. 
5 = 
~ 



ı 
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HARİCİ HABERLER Dil köıesi: 

Mastar/ardan fJe sıfatlar • • 
ısım 

Gazetemizde dil bahsine ait yazı
ları çıkan lbrahim Necmi B. e E
minönünde Ruhi zade lbrahiın izzet 
B. tarafından ıu not!ar ıtönderilmit
tir; 

c Dilimizde kullanılan mastarbır
dan çıkan isimler ve sıfatlar çok de
i;erlidir. Birkaç örnek ı;ö.tenyim: 

c tmaln tan aak, atlar, atım, a
dırn. 
~Ödemek• ten ö<!ünç, 
ımnak" tan qık, ~ıl ıtıl. 
Uçmak• tan uçarı 

" f..:ımek" ten ezgin, ezik. ezinti. 

ezgi. 
1 çkırmalu tan ıçkınk. 
~Örtmek• ten örtu, örtult 

Örmeln ten örıtü.. 
Uyumak• tan uyku 
Uyanmak» tan ı.:yaruk. 
Oynamak• tan oyun, oynak, o-

yun<.ak oyıta§. 
cOrlanek> ten ürkek, ürklintii 
cOramak• tan orak. 
cÖlçmek> ten ölçü, ölçek. 
cOlmek> ten öl~n. ölü. 

kolay olduğundan bizim türkçe 
karşılıklar yap • madı. Bu ya
bancı kelime <. Jdı yürüdü. 

Halbuki buna çok güzel 
karşlık olabilecek ve bu keli
meden daha tatlı söylenebile 
cek bir kelimemiz var ki mana 
sının şümulü içine (kan kayna 
mak) (kam sıcak gelmek) ta
b~rlerini ferah. ferah alıyor: Se 1 

Dörtler konferansı 
toplanamayor .•... , . ' 

Çünki A manlar gelmeyorlar 
vım. I . BERL.IN,. ı~. A. A. - Havas."';: 

Sevmek masdarının emrilıa ı Jans_ı muhabınnd~~: Almanya hukıı 
( . ) ı·h"k b ·ı I metı, Ccnevrede ırükat edecek olan 

zın~a ım a ı asnıı~ ~g an dörtler konferansına ittirakten im-
masıle yapılan ve bugu bırçok· ı tina etmiştir. Fakat La Hayeda ve 
lannm çocuklarına ad olarak l'I ya Liık cmburg'ta toplanacak bir 
kılan bu isim t~maır.en sympa konferansa iştirak etmeğe mutema-

th_ie'in karşılığıdır. Ayrıca oili- ı yııtoNDRA, ı5. A. A. - Herriot
mızde pek çok kullanılan ve bu Ma D ld "'l''"-tl b. • d c ona mu aa.a arı ne cesm e 
isimden çıkan: dün gec Londrada basıl olan iati-

Sevimli sympathique. 1 ba 4 devlet konferansının içtimaı hu 
Sevimsiz antipathique kar ıusunun mulak L..,_ halde kalnuı ol-

I • d 1 
1 
duğu merkezindedir. Almanya, kon-

şı ıgı lT ar. - . r fcransrn ıctima mahalli olmak üzre 
. Bu kolay -;'e tatlı ıo~~e.yış 1 

. Ccnevrey(kabul etmediğinden nıii-
söz frenklerın sympathı sı ye- zakere bir çıkmaza girmittir. j 
rine kullanılacak oluna hem ça LONDRA, ı5. A. A. - Almanya, 
buk yayılır. Hem de bu yaban- Cenevred~ toplanacak olan 4 ler kon 

kelane az zamanda geldiği 1 feranstna gelmek istemiyor. Bllllnıı-
cı . d la berabeı•, lngiltere, Fransa '" 1-

da Londrada cereyan etmekte olan 
miızakcreler dolaysle Berlindeki Al 
man siyasi mahafiii, konferansın ne 
rede toplanacağı meselesine karşı Al 
manyarun lakayit kalamıyacağını be 
yan etmektedir. Konfel'ans, Cenev
rede toplandığı takdirde hukuk mü 
savatr meıelesi peıinen halledilmek 
icap •der. Çünkii, böyle yapılmadı
ğı takdirde Almanya, hukuk müıava 
tı meselesi halledilmeluizin dolayisi 
le teslihatm tahdit konferansına sü
rüklenmit olacaktır 

Tenıps gazetesinin bir 
mahalest 

Uymako tan uyııun, uysal. 
cAcrmak.> tan acık, acı. 
cEşmcko ten etgİn, eşik, 

etme. 

' yere ı:~ker.K. h M tb" talya, ikinci teırin ortalarında tek-
eşinti Dıtı ıtap ya ut a ua rar bu iti görüıeceklerdir. 

Buradaki Bitik Bit~ek masda- Almanlar ne düşünüyorlar 
rından çıkmıştır ki bu mudar BERLIN, ıs. A.A. - Volff ajan 
tamamen tabolmak. ta_betmek, smdan: Oörtlen konferans h•kkm
çıkmak man !arına gelır. 

PARIS. ıs. A. A. - Temps ga
zetesi, Almanyanın Cenevre konfe
ı anaına İ!.'tİrak etmesini temin etme 
nin teslihatın tahdidi maeleıi için 
kafi olmadığını ynmaktadır. Bu p
:!ete diyor ki: 

« En mühim olan nokta , milli ku .. 
vetlerin tahdidini bütün mılletlerin 
emniyeti ile telif edilebilecek bir 
formül bulmaktır. 

cEksilmeko ten eksik. 
F rmelu ten erik (erkek) 

•Eilerunek• ten eğlenti. 
• Elemeks ten elek. 
cEmeldemelı:• ten emek. 
«Enemek•, ten eneme. 
tEnmek>, ten eniş. 
chıtmak• tan ısrtma, ıs•calı. 

cAğrımak.• tan ağrı. 
cAkıtmak» tan akıtma. alanb. 
.Kasmak - lwınak• ta" kasaak. 
4.. Germek» ten gergiu. gergef. 
c!çmelu ten içki. 
«iğrenmek• ten iğrenç. 
cUşamnak> tan usanç . 
•Görmelu ten ırötiimlük, gi!rücii. 
cGelmek• ten selin. 
clçmek• ten İçim (bir içinı su) 
c Kırmalu tan 11elen kırım sözil 

Hırulıyanların bir bayramının 

adıdır. Bu iıim acaba neden TCril
mİtlir? 

cSevinmekıt sözünün zıttı olarak 
«yerinmek• sözü de vardır. cBu ba
ıliae Üzerine ne ..,...inçli, ne yerinli ! ,. 
sözünde olduğu gibi. 

Türkçede cBeyo """'ılı.;. olaa 
cbay. sözü Bulgarlar tarafındmı 

cağa. yerinde kullanılıyor. Bir çok 
Bulgarlar bu sözün uh Türkçe olda 
ğunu da biliyorlar. Öyle iken kendi 
dillerinde cbay Nikola, bay Ratko, 
bay lspiroo yolunda kullanıyorlar. 

Bizde karşılığı olan 
kelimeler 

Dilimizde hemeu hemen yer
leşen ve bem miisbeti. hem de 
menfiai kullanılan bir kelime 
var: Sympathie. 

Bunu da.ha önce dilimize 
(kan kaynamak), (kanı sıcak) 
gelmek) gibi uzunca tabirlerle 
çevirmek iıtedil~r. Fakat keli 
menin aslından ıöyleniti daba 

Edirnede 
Sıcaklar 
EDiRNE, ıs. A. A. - Aylartlan

ber~ ı.eklenen yağmur, clüıı gece 
düıtü ve bir saat kadar sürdü. Bana 
rağmen •ıcıık, bugün yine la dur. 

Bulgaristanda kar
gaıalık olmamıt 

SOFYA, ı5. A. A. - Bulıtaris
tan'm bazı yerlerinde laımünlatler 

tarafından bir talmn karsafalıl<l
çıkanldığı bakındaki ha!>er, Bulgar 
ajansı tarııfmdan tekzip olunınakta.. 
dır. 

Bugün bütün memlekette bu 
kelime bu manaya gelen Ve fU 
misalle anlatılan yerde k'Jllaı.ıl 
maktadır: 

Tarlaya ekilen ekin bitti. 
Bostana ekilen marul tohum ı 

Kreuger'in 
Kardeşi 

memleketlerde! 

!arı bitti. ff I k b dı 
Bunlar. ekin topraktan çıkıp esap an arış r -

Surye 
Meclisi 

tarlanın yüzünü örttüğünü an- ğılidan tevkif edildi 
latır ki tab'ı da bu manrıcladır. Salı günü açılacağı 

haber veriliyor Yani tarlanın değil, kağıdın 
yüzünü yazı ile örtmek. 

Birçoklarının hitama. ermek 
manasına J<.·11•ndıl<lan Bitmek 
yeri bu değildir. 

f Hitama ermek) in kartılığı 
(Tükenmek) tir. 

Hedef - Emeç 

T ebesıüm - gülüt 
Emirname - yarlığ 
Hizmet= yümüş 
Şimdilik bu kadar. 

Atikalİpata: Büıhan 

Bir kaç kelime 
teklifi 

Efendim, Dil Kötenize yuılması
nı Dilediğim bir !.aç kelimenin Öz 
türkçe olarak hulunulmut karıılık
lan: 
Mağara = Oyalı:, 
Asker= sa ... ..-ı 
ilham, Duytlf. 
Vicdan, iç Özü. 
istihkam , da,..-lt 
Karakol, Kollak. 
Hisar, ÇeTirek. 
Zarp, Çaialbm. 
Tarh, Çıkarım. 
Cem, Birikdirim. 
Taksim, Dağıtmı. 
Mıll'a, Dizim. 
Hedef, Varalı:. 
Üfiılı:, Ulqalr. 

A.._.,.: Salih F~i. 

Edirnede muallim 
talebesi köylerde 
EDiRNE, ıs. A.A. - Erkek 

muıJhn mektebi talebeleri, terbiyevi 
maksatları. lıöy aezmelerine bugiin
ki tatil ırününde betladılar. Muallim 
!erle birlikte yapılmakta olaıı bu do 
lapnalar ntaııdatfık terlıiyeoiniıı 
canlı oir ıe.nhiiıii olacak ve köylü 
de lisan, tabiat n diğer oırqtırma
lar yapıla...ktır. 

Müdafa müıteprı ferik Sedat Pa
t• ha ıretlerile Ref'ık Münir v.> Riza 
Paşalar, dün kasahanıua gelmişler
dir .Belediye, tereflerine bir çay .,.... 
di. Kasabanın yeni kunılan Jdltüp. 
hanesi g~ldi. P..., kütüphaneyi ku 
ranlan tebr:k etti. Bilahare kasab.
mızdan aynlclr ft uim'landı. 

STOCKHOLM, ıs. A. A. - Ton 
ten Kreuz:er, iflia halinde bulunan 
ve müdiri bnlunduğu bir ıirketin he 
sabalını tahrif ettiğinden dolayi teY
kif edilmittir. T oratea Kreugerin 
metodlan tamamile 1 var Kreuırerin
leri andırmaktadır: 

Bu t~vkıf mevkufun pek mühim 
olan mevkii dolayiaile heyecan uyan 
dırmııtır. Filhakika kendisi lsveçia 
Lehistanda ceneral konsolosu idi ft 
tevkifinden ev.-el istifaAm ....mı ha 
lunuyordu. 

T anten KreugeT'İn birçok müe.
seaeler meyanmcla bir banka, ıo b
dar sanayi ıirketi, 3 ııeyrİsefain kma 
panyası, iki pzete, bir çok ıayri 
manlmf emlik n ormanlar Tardır. 

Bu müeıseoelerin ekserisi bir ta
kım tebliğler neşrederek Torstan 
Kreuger aleyhine açılan daY&J1m kea 
ılilerini alikedar etmekte oldniu
ilia elmİ!lerdir. 

STOCKHOLM ıs (A.A.) -
Kreuger meseesi hakkında yapılmak 
ta olan tahkikattan anlatıldığına SÖ 
re Krcugtt TllZİyetİni bakibtten nl 
duğundan daha ziyade bir halde gÖs 

termek ~İn lıesaplannı tahrif et
meğe ı 9 ı 7 senesinde itibaren baıbı
mıttır. 

Drummond'un 
Yerine •• 
Almanlar Fransız 

katip istemiyorlar 
CENEVRE, ıs. A.A.,.... Milletler 

Cemiyeti katibi umuıniliiiode yeni 
teşkilit icruı meoeleai hakkında bir 
anlqına yolu arayıp bulmağa me
mur komitenin bir azlayıı. temini 
hususundaki pyretleri, Almanyamn 
itilSfa yıınaım•-sı yüzüncı- akim 
kalmqtır. Almanya, kitibi wnumi
lik kadrosuna dahil ıube müdürleri
ain miktarı baklandaki dilediii ka
bul edilmiyecek olursa M. A TCDaliin 
Sir Eric Dı wwwwnoad'a halef olarak 
kitib umumi!iie ~ aleyhinde 
rey ftl"IJlek hususundaki kararında 
oebat etmektedir. 

Milletler cemiyeti büyük meclioi
nin ıir Eric Drumond'a halefinin tim 
diki içtima devresinde ayinini temin 
etmelı: için son bir ırayrette bulunma 
• muhtemeldir. 

Büyük meclis, bugün saat 17 de 
yapacağı son içm-i iptal ebnit ve 
pazartesi &Ününe bırakmıtbr. 

Büyük meclis mebafilinde vniyet 
lıarı,t.k ... miiphetn bir tekil almıt
tır. 

iki lngiliz polisi 
takip ediliyor 

KUDUS, ıs A. A. - Şeria dai
larma cakmak isteyen kaçakçı IJ.,cle
't'ilerin Sldürülmeaine ittirak etmİf 
olmakla iti iham edilen iki l ngiliz po 
lisi bNdnııda adli takibata gİl'İfilf'Ü4 
tir. 

Halepten yazıl.yor: - ~aman 
zaman gelmiyeceği, sonra ıı:elece
ği, daha • ura da tebdil edileceği 
haberleri gazetelerde intiıar e
den Ali Lomiser M. Ponsot'un Suri 
yeye avdet edeceği mevsuk ve aa
tahiyettar menabiden alınan ma
lumata göre tahakknk etmiıtir. 

MÜf&J'Ünileyhin gelir gelmez 
senit bir umumi af ain edileceği 
ve son zamanlarda luıpatılan bir 
çok g1a2etelerin tekrar çılı:anlma
ama müaaade edileceğini reami ou 
rette yübek mahafill İfgal ecl
zcvat tarafıodan timdiden beyaa 
.-dilmekteclir • 

Ali komioerin bu ırelitine fazla 
ehemmiyet Tttilmekte "' gelince 
büyük tebeddülat yapacaiI •• i · 
dare sistemini tamamen değiıtlre
cefi de il&ve eclilmekteclir. 

M.Ponsot Sariyeye geldikten bir 
gün sonra nıttliı açılacaktır.Meclisin 
bu dcfaki toplanmasına lıöylik ba- e
hemmiyet verilmekte ve Fran.az. 
lann vasi bir muahede İmza ettir
mek üzere mecliae tekliftet bnln
nacaklan da zannedilmektedir. 

Meclisin bu tnplanqmda bir 
çok münakqa ve ırüriiltüler ola· 
cağı na.zarı dikkate almmıı ve 
~imdiden ihiyati tetbirlere teYU
aül edilmiıtir • 

Ş.. muhakkaktır ki; Suriye en 
nazik zamanlanm yqaınakta ve 
mukadderatının tayin edilecek 
bir dtm'ede bulunma'lrt. dır. 

Son :ı:amanlarda Suriyelilerde 
fevkalade bir alaka eyandıran -
mülıim meM!e de İatanbuldald 
dil lrarultayıdır. 

Her tuttuğu iti mutlak ve mut
lak muvaffakiyetle neticelenen 
ve fayanı haJTC't hariluılar yara
tan Büyük Ca.si Mustafa Kemal 
Haznıtlerinin bn dil meaeleıinl 
de mtnaffa..lı:iyetle b-racaklann 
dan herkes -U. olmakta "' her 
inkılapta ona benzemek için ba
tün Sariyeliler can atmaktadırlar. 

Antakya "' lskendenm Türk
leri bu dil lnırultayı müzakerele
rini daha derin bir alika ile ta• 
kıp etmektedirler. 

Hatta: bu yolda kurnltaya bir 
hi:ı:met edebilmek için Antakyalı 
faal Türk gençlerinden bazı lan; 
dörtyüz oene evvelinden beri ya
f&yaD ve o zamanki an'anaJarmı 
muhafaza ederek bini~ Türk 
karde,terimizi ihtiva eden ve ba4 
zı maksat ve sebeplerle Antakya 
kazasından aynlarak Laıkıyaya 
t .. rk edilen "bayır - bucak"' top 
raklanna ıriderek oradaki Tüt'k· 
lerden eoki kelimeler toplanuıita 
ve Ankarada merkez heyetine 
göndenneğe karar vennİflerdir. 

lngiltere - lrla nda 
müzakereleri 

LOhDRA, ıs. A. A. - M. de Va 
lera'nm ri•aseti altındalô lrlanda
murahhaa 

0

1.eyeti, saat ı ı de dahili
ye nezaretine ıtitmiıtir. Burada he. 
Yet aralannda M. Tboınas, sir John 
Simon, M. Chamberlain Te diğer La 
zı zenl buluDBD lngiliz munhhas-

Clara Zetkin lar heyeti lMrafmdan beldenilmekte 

Hitlerciler idi. ali 
B.&M.:L\"H t.ts.. ,.., ,.... _ .. M. Thoınaa, kon~şmalara !'! ba.. 

t....b· · d ~ ·T- '~-' "~ ':.'• .,.f:..led~ •onra dahı devam ediJec-iı .,,... mu :T1.ft en.. a .,..r ...... -•nn.l.n ,.. ......... -.-, ,.....,...,,._ . . _ ~ 
1 u.nda uı'ibap edilecek olan yen& A ,::ı;- t.it..ı...._., ..-.. 
Re;..,n.~,n \:olrinci. cdoW • rna.vut;.. t;a. 
.,,...\ı '"'°"~"" o\"n lll.me. 7.e\\ün _ ,,. Sui.'ka&\ ..,apan\ay 
ratı_..n nyaset: c:dilmee•ne maru ot4 .7 

1 İspanyada 
Arbedeler 
Barcelone'da grev 
gittikçe büyüyor 
BARCELONE, ıs. A. A. - Do

kumacılık sanayiindeki grev buyu
mekte berdevamdrr. Fakat bu geniı 
leem, mutlak hir sulh ve sükun için
de bulunmaktadır. 

Çalııma serbesti&ine grevcilerce 
mani olunmasına meydan verilmeme 
si için salahiyettar makamlar tara
fından her türlü tedbirler alınmıt
tır. 

Mühim bir iplikhanenin kapm Ö

nünde bir bomba bulunmuıtur. Söz
de gayri kanuni surette vukubulan 
tevkiflerini protesto için pazarteai 
günü, açlık grevini yapmağa baılı
yan Barcelone hapishanesindeki oen 
dikalistler, oruç grevine devamdan 
vazgeçm.iılerclir. 

GRENADE, ı5. A. A. - Cogo
loo de la Vega nahiyesinde kanlı ha 
disder olmuıtur. Komünistler bir 
dini alayı yuhaya tuttukan sonra a
layın üzerine at~ açmışlardır. KıA 
bir panikten sonra alaya iıtirak e
denlerden bazdan da mütecaTizlere 
laı11ı mukabelede bulunmuılardır. 
Bôr kadın ölmüt, birçok kiıiler yara
bnnuştır. Sivil muhahzlar ıiikün TC 

intizamı iade etmişlerdir. --
Yogoslavyada 
isyan mı? 

Hırvatların bazı 
hareketleri seziliyor 

BELGRA T,ıs. A. A. - Dahiliye 
nezareti nqretmit olduğu bir tebliğ 
de Likada iıyan çıkmıt olduğuııa 
dair ttnebi pzetelerde intişar et
mit olan haberleri kat"i surette tek
zip etmektedir. 

Tebliğ, bir taraftan jandarmalarla 
kaçakçılar arasında musademeler vu 
ku bubnut olduğunu, diier taraftuı 
ZOl'llya iltica etmiı olan bir takım 
muhacırların iftirakcuyane bir takun 
hareektlerde balunmaq olduklarını 
beyan ile iktifa eylemelı:tedir. Teb
liğin sonunda fÖyle denilmektedir: 

• 3 noktadan yani Bulganıtan, 
Macaristan Te ltalyadan selen ... 
memleketimiz aleyhine müte..eecih 
bulunan tahrilrit ile bu vııkalar ara
sında bir münasebet _,,cat oldutu 
bedihidir. Fakat bütün bunlar hari
ci amillerin tesiri ile vuku bulmak
tadır, Bu vakayii ahalinin devlete ve 
rejime kartı bir İsyanı teldinde gö .. 
tenneğe kalkqmak beyhudedir. 

ita/yan tekzibi 
ROMA, ıs. A. A. - Stefııni ajan

sı, Y ıııı:o•J.,..ya menbalarmdan te
rauuh eden .. e HırTatlann son za
manlardalô hareketlerinde ltalya hü 
kümelinin parma'iı olduiunu iddia 
eden haberleri kat"i surette tekdp 
etmektedir. 

Chili'de 
• 
isyan mı? 

Bolivya ve Paragu
vay barıııyorlar 

NEVYORK, ıs. A. A. - Nev
y oıi< Timeı pzetesine gi!re yakında 
Chilide yeni bir isyan hareketi çık
ma11 muhtemeldir. 

Boliyga - Paragaag 
barışıyorlar 

V ASHlNGTON, ıs. A. A. - Cha 
ca erazisine temellük da..aımdan do 
bıyi Bolivya ile Baraguay anımda 
çıkan ihtilafı ortadan kaldmnağw. ça
lıtan bitaraf clevktler ba husustaki 
müzakereleriıa memmıniyete f'ly&n 
bir SW"ette ilerlemekte olduğuna, 
milletler cemiyeti meclis reisi M. de 
V aleraya telıı:rafla bildinniı 'erdir. 

Almanyada siyasi 
cinayetler 

BRU'.'ISVICK, ıs. A. A. - Vak 
tile hücum lotaatmda balunmu' o
lan bir flrzi bnımdan S revolve~ 
kuqu- yemİf olduğu halele fehrİn 
yakınında bir çukur içinde bulun
nıuftur. Elbisesinin hali ölmeden ..,, 
vel mutııarnzlarl.a so dftecede pd
detli mücaede etmit olduğuna güs
temıektedir. 

Y apdan ilk tahkikat ift-tı u·ı.... 
da,ı .... f....., bir T&Zİ:yeh dlitfu
celı olan t.:r teriki cürmin ortadıuıı 
kaldınlmauıa matuf ıiyaai bir cina
yet olduğunu tahmine müsait bulan 
maktaJır. 

Louis Napoleon öldü 
PRANf':INS, (lsviçre), ı6. A.A. 

Vcıtfalya kn.lı J..,_ Bonaparte'm 
torunu preıu Louia Napoleon saAt 
20.30 da vdat et..U.tir . 

c.esedi. b.ba.u prena Jerom i.1e an
""~' ~- CalildWU. mıedlun. -.... 
\.un~~u. ı.'"..,\;y-.'Y• onak\~\ı: • 

Anlıarada Dtr yangın olduğunu ve 6 dOJıh nı 
,,. 

1 
haber ı erntlftlh. Resmimiz uangmdan 

dıuın 1 etl glJstermelıte ve hartlı alıall 

yan
onra.- nııak ~ tlil\erciler Zetkinden S .,,,., "l'\RAt-1. \5. A. A... - Kral, sui-

Zelzelelerin ark:.. 
kesilmedi 

A.TtNA. ıe A. A. - Halk.idik lıl vaz il tesolt etaıehtedlr .• 
1Mı. .&il olan •• Prusya Diyet nw:d.i. kaat tızn~ne ölüm. C'e2.Aaı al~ 7 ki
.:na ea Y••'• ıuaaı "°"''"'--" fe-eral •inin hu <.'!'z.11.aı.nı d-eğittinnittir Bun 
l.it n•Tft nasn&etlii'.ni. ileri &Ünne.. lar. ölündiy~ l&ada..- hapi..,tcı kalacak. da ~t~etder devam etm.t"ktedir Y•-

1 ııırnt .DAKı ll(AI 
Balkan konferansı 

Konferans Reisi M. Çiçeo Pop 
beyanatta bulundu 

BÜKREŞ, ıs. A. A. - Oçünciı ile ilerliyerek diğer medeni milletlet 
Balkan konferansı Reisi ve Roman- ar3sındaki yerlerini tutabilecckl<rı· 
ya Meelisi mEb"usan reisi M. Çiçeo ni l::anıiz. 
Pop neşrettiği bir beyannam~de eli- Knmşummı: Bulgarların b"1'ar<l 
yor ki: ve ısrarla yapbğmıız da>..te nıüs~ 

« Romanya hükômetinin Bükı e'e br cev.ıp vermeyi kararlaştırmış of .. 
çağırdığı iıçüncü Balkan konferansı rnalanna çok seviniyorum. Bukar· 
önümiızdeki haftada Romanya bükü lar l<onferanSP gelmekle yakml2?1"" 
met merkezinde toplanacakt1'". Ro- mn bir I.akikat olmasına ve BalbJI 
manya Balkan birliği milli gurupu milletleri a<asmdaki anlaşmanın Ö· 
Romanyaya ıtdeck olan misafirlerin nüne çıkan Engellerin sulh içinde 
Romanya heyetinin bundan evvelki kaldınlına•mıı hizmet etnuş aluyor 
senelerde Atina ve lstanbulda giir- hr. 
duklcri miııaiirperverliği bulabilnıe- Bükre~ konferansının çek zen in 
leri için son derece çaltşma"tadır. bir rüznamesi vardır. Roı ·1y~ ;,.il 
Romanya milli ıtrupu Romanyalıla. lı grupu konferans itlerinin lıazı1'· 
rın Avrupanm bu parçaıcntn sulha Jannın.sına büyük bir ehemmiyet -veı 
kavuşmasrnı n bu parçada b.>rrbeı· mektedir. lktısadı ve i-;timai lıayatı· 
yaşayan ırUlletJerin biribirine son mıı:ın ınüh.::m müessese ve ccmivet' 
derece ve çok samimi olarak y .. kla,- ri. Balkan milletlerinin birbirin~ y;.t· 
malannı istemek yolundaki k:ıvvetfj k!nlasmaır eserine son derece yar· 
aruzuıunu bugünkü vaziyete rağ- don ediyorlar. Romanya bukii=ti 
men misafirlerine gÖstermeğc çalt- de bu yalonlaşmayi samimiyetle kat 
J&caktır. S:kmtı ve mücadele il~ do- ıılamaktadır. Romanya milli ı;ruP" 
hı bir mazi tqkiliıtı olan bir c•miye Balk&n konferansına layı"k oldul" 
tin ilk vazifesinin yan yana Y"faYR· chemmiye' i vermek ve onu mümkiİI' 
cak bütün ur-gurların irki ve milıl olduğu kadar müesıir kılmak ~ 
mevcuJiyetlerine riayet etmek oldu- bütün gayntleriyle çalıı;ınaktadrı · 
ğunu bize i;f.retmiıtir. Yunan siya- Roınanya orada bulunan büı··,. ıı1' 
set aleminin yüks•k ve büyük bir seleleri r.ç;kça ve rn ileri gide'J bİ• 
adamı olan eski Batvekil M. Pa- anla~ma dü~üncesiyle münakn°"Y" 
panasaıiunun başladığı •e asil bir hazırdır. ileride o kadar r.:ıüşt~rdö 
heyecan Te azgörülür bir ıebat ile İ- menfaatleri olan Balkan dev etle: i I 
leri götürdüiü Balkan anla,ması ve raıunda yakınlaşmayi samimiyetle P 
birleşmesi hareketi daha başlanğı- te~ bi7lcr bct Balkan dCTlet ~t 
cmda •Ürek•lrimizde samimi bi.· ma 1 murahbas!annm konfttansına dOfl
L.es buldu. Milletlerimizin ancak sii- ça bir 8nia~ma elde etmek aznıiylt 
kuncl kardqlilı. "' çaltJma birliği goliyoruz" 

Arap dil kurultayımı. 
Mısırda Arap dilinin ıslahı ici11 

bir akademi 
kurulması düşünülüyor •• 

KAHiRE, ı4. A.A. - 1..- gaze 
tesi muhabiri bildiriyor: 

Maarif Nazın Hilmi P&fB Kahire 
ele bir cArap Akademisi• Tiicuda 
ıretin1mes.i baklanda nazırlar meclisi 
ne bir IB.yiba vemıitir. Bu akademi
nin nzifeıi Fran11z akademisinin 
Fransız lisanına yapbğı hizmetlerin 
aynini Arap diliBe temin etmekten 
ibaret olacaktır. 

Bu yeni müeaoeaenin faaliyet 
pro(rammda tU maddeltt bulunacak 
tır: 

l - Zıımammızın içtimai haya
tında, mm Te fen sahasında husule 
gelen tcraklôlerin lüzum gösterdi
ti tebik tabir Te ıatılihlan tespit 
etmek ve li.aadıaa atılıp çılaınlma• 
icap eden dil hatalarına dikkati çek
mek sureliyle Arap dilini asri ha,.. 
bn ihtiyaç!...- uydurmakla bera
her bu dilin temizliğini muhafaza et 
mek. 

2 - Arap dilinin menteüıden za
manımıza kadar geçen müddete ta· 
mil olmak üzere büyük bir taril.i ka
mus ı'Ücuda ıtetinnek, 

3 - Mııırda ..., diğer Arap mem-

leketlerinde b111tün konutulan muh 
telif Araıı lebceleri baklanda te~ 
ler yapılmasına imkin hazırlamak • 
çİn teşkili.t yapmak, 

4 - Bu l'eni miiesaeaeuin gi<f.,.,e 
gaye ile münasebattar olarak ına1· 
rif nezareti tarafmda.ıı ortaya çıt<a 
nlmatı muhtemel mevzu ve mesel• 
leri tetkik etmek, 

Böyle bir akademi tetkili AraM 
konııtu1an ve ym:ılan memlektler !" 
çİn pek büyük bir ehemmiyeti . 
olacaktır. Cünkü ilme Te fenne dıo 
yazılmq b;..Jıanıri bir eseri -
çatla münasip teknik tabir ve i•tıJ,i 
lar bulunmamasından dolayi - /t.· 
rap diline Çftl'İmek bqün adea j 
kansızdır. 

Y ıızı dilinde ı...Ilanılan Ara 
busünkü ıekliyle, ihni ve fenni IJl• 
bir ve ıstıla.blarclan mahnun bulu~ 
masından dolayi ölü l:ir dil iınliıt 
çarçabuk almak istidadmı göster· 
nıektedir. 

Bu hal esasen kullanıldığı mın"' 
kalara göre pek ~ok değİfeft konu 
ma dili ile yazı dili arasındaki uçur 
mun derinliğini ıtöstermektedir. 

M. Esat B. şiddetli hücumla
rına devam edigor 

lZMIR 15 (Huauıi) - Mah· 
mut E•at Anadolu ıtanteainde 
aerb~tçiliğin luınlı tarihi ve dev
letçilerin hesaplan bqlikb malca 
lelerile muhalefete yapbfı hücum 
farı çok fiddetlendirdi. Birinci ma 
kaleainde: ''Tanzimattan milli ba 
rekete luıdar &Üren bütün milli fe
laketlerin ikbaadi, aiyasi, amili 
aerbeıtçilik nldu" dedikten aonra 
"iki sene evvel tekrar doğmak 
tehlikeıini gösteren aon serbestçi
lik hareketine mazinin facialannr 
tekrar yA§atmak için meydan bot 
bırakılmadı ve liberallikte bplı:ı 

farmaaonluk gibi prensipleri iti
barile Yatan ve Milliyet tanımaz" 
diyor. ikinci makalesinde: "Ser-

bestçiligin elile yok edilmit ••t• 
nı b"lta G1a2i ıefleri bulunan b 
gü:ıkü devletçilerin milletin ititP 
dile ve beraberlikle nasıl kurt 
dikla.rım, bütün inkılaplan "" 
yaptıklarını kaydettikten soıı 

Lauaanne muahedeıinin Avnır", 
run ıerbestçiliğin "tinde tene 
tllhtaaı üzerine bir ceset gibi Et;_ 
meğe çalıştığı TÜt'klyeyi bu 
filen ve hukuk.a.n lnırilterf', Fra 
ıa, ltalya ayarında bir memk1', 
ve millet ye.ptığmı ve bugün le<> 
vi.i lixl"ll birçok büyÜk. ıztırapı
rımtz olabilir, fakat yalnız buııl 
rı ileri ~ürerek hiçbir ıey yapılıll 
mış gibi maziyi ve hali inkar el 
mck için .. K:daru kopanp yerle 
vurmak lazımdir" diyor. 

Besle kargayı •• 
lzmirde bir sabıkalı enişte

sini öldürdü •• 
IZM1R, ıs (Hususi) - Cuma gecesi Bornovada çalııılı kah 

Arnavut Şevki enifteoi. Arifi tabancayla vurdu. Mecruh huta;o#' 
kaldınlrrken öldü. Katil aabtkahdır, hapiaaneden çıkmca eniJte"' , 
narnuakar hayat yaıatmak iıtemit, iki eşek alarak odunculuğ• ";' 
ıatnuttır. Katil eıeiia birini aatip tabanca 1>lmq, diğerinin P,.t• p' 

no.J..ıda. harcamt\, enişteaini haraca ke•mİ.ş pan. koparaınaY""';.t< r 
T•:-•na; '.'Beni bir daha ıröremeyeceluiniz" demit, çalgılı P~.ı•· 
..... teaini bulma,, öldünn~tür. Katil yakalandı AdliyeY• -'' 

Çankırıda bir zelzele ofd~,, ..... ;..___. __ 
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Ticaretimiz ve Onun Seyirleri Tesbit Ediliyor 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Ekonoıni Belediyede Mahkemelerde Poliste 

n senelik ticaretimiz 
İtfaiye için 
Yeni makine 

Seyyar sütçüler bir 
kıy af ette olacak 

Hırsız 
Dediği için •• 

Ah, bu 
Çocuklar! 

tespit edildi 1 100,000 liralık 26 
parça getirtilecek Belediyenin de bir ta'kim f ah_ 

rikası açmak tasavvuru var 

Tabanca kullanan Hızla giden tramva
adamın davası bitti !Ya atlamak isterken 

Oda mesai ile muntazam dos. 
yalar meydana getirdi •• 

l'i<:aret odası devamlı bir mesai 
'.!"•derek on senedenberi bütün 
"'11'1.ya iJe olan ticari münaıebatmuzı 
~~it etmeğe muvaffak olmuştur. 
°'1a bu kıymetli mesai neticesinde 
""'•ttiği malürnab her devlet için :•u•i dosyalar vücude getirerek 
l.ı, nıf etmiştir. Her dosyada o mem
b. ette son on senelik ticari münaıe
lo 1ınuz, ithalat v~ ihracabmızm ki
~ •: kıymeti sabit para ile tutarı,IA 

°"R'nmz ve ithal edebileceğimiz eı 
~.tak.kında malumat bulunmakta-

0danın topladığı bu malumattan 
ıe,. devlete hususi kontenjan tatbiki 
'~•Usunda çok istifa edilebilecektir. 

~ unanistanla 
'ticaretimiz 
~ llıesaisinin ikmal ebnİf olan Türk-
Ulla:.ı ticari münasebah .. tetkik ko 

llliayonunun ittihaz ettiği kararlata 
~t llıesai raporu hazırlanımşhr. Di
t~ taraftan gelen maliımata naza
~~ .Yunaniıtanda ayni işle uğraıan 
Oınisyon da mesaisini ikmal et
~!tir. Yunan Balkan birliği komite
~ Tütk heyeti murahhasası riyaseti 

hususta müracaatta bulunarak 
~~Velce mukarrer olduğu veçbile bu 
~•k ~ornisyonun bir an evvel müşte
". tçtimalarına batlamaımı temen-

1 •trniıtir. _,B 

Mısırda pamuk 
stoku 

~ licaret odasına gelen mıllümata 
il'!: aran Mısırda son günlerin pa· 
.., Uk stoku 3,5 milyon kanlardır. Pa 
~~ piyasası vaziyeti pek ümitbahı 

10rulmemektedir. 

!(uru fasulya ucuz 
l Gelen malumata nazaran bu sene 
1 uru fasulye fiatleri memleketin her 
,a'.•fında çok ucuzdur. Şark vilayet
k • ., 1 bir okka fasulyanın fiatı bet 
lııııttur. 

\> tınanistana kaç baş 
hayvan girecek? 

~Yunan hükumeti 1933 senesi ni
ıli{etine kadar Yunanistana ithal e-
1._Ccek kü~ük b":f . hayvanatın. mik
.......,ı tespıt etrnııtır. Bu müddet 
~rfında Yunanistana hariçten 650 

11•n baı hayvan ithal edilebilecektir. 
,Unun 500 bin baıı Selanik 150 bi-

~· Pireden ithal edilecektir. 15 Şu
""ttan 15 Mayısa kadar Yunanista
lta kuzu ithılli memnudur. 
I Yunanistana hayvan ithal edecek
.ı.fır Yunan milli bankasından müsaa 
"" almağa ve bedelini Yunan mah-

'-- _li_O_RS_A ___ , 
( lı Bankaımdan alman cetveldir ) 

15 Te,rinievvel 1952 
Aktam Fiatlan 

lıtılırul r Tala.tlit 
!tı ~ot1" 16, t/I 

f 11) c'., o11•rı !\, 71 Kltktrlk 
r .Mı,Hhhld< 59,Sll 

~trr:rt.klrr ı.~o 
TrımY"&J 
Tlırl 

•.-
~.~ -
i,-

ş,) dı rrahl :- .2~ 
~•rdıt 8,-

RıhtıM ıe,,ıı 

.llnıdola 1 34,6(1 
'. ı&ktrly• 8,
b n ir J.tlıdiye 
h1H1arı 

.- Dl 36,
,:P.1ümeıılJ i6,fO 

'4 

Esham 
l:RıoU. ıı,.:ıo 
hadola H,fO 
Rıjı s,os 
lh hyı!J• 14,10 
tram\ıy 101-

\:mnmtılıona 10,80 
l11aJ011tl 13,bO 

Ttrkeı 

Çlmeoıo Aı. 

t'ftJOI dtJ. 
•ark dey. 
R•lr• 
fark•· -
Tı!ılea 

311SO 

8,70 
l!'.10 
1,60 
1,31 
1,80 
iMi 

ı: •rftı1 
Lomua 
Nlyorl 
Mllaao 
lıllluel 

Çek fiatlan 
11,85 Prııf 

r211,so Ylyuı 

47 ,l3 Madrlı 
9,SJ4 ltrltıı 

.... 0,86 
.Atlıuı 1Q1 -

'Y&rlOYı 

'''*' ıın,., Clael'rt 1,44,86 

'•')'• t7,-
'nıJfıttJtlUI 1,17,55 

Bılırat 
Moıkovı 

~:~tj( .. llf) 
"ı.ı•ı- ırı,- ı ııııa. AY. 
ı ktıerU. F40,- J ptatta 
1 •olar ili,-..- J •ırk 
ıe ,,,.., •r• - J •oJtı 
ı. f 8eJflh ı ıs,'_ 1 pufa 

... ··- ., 10 ley "1 .. .-.. . Yifhı 111',I M dlıır ,, ı.... 17 -- 1 Çtrı10 ..... 
UQrta ' ı Altı• 

15,Vl,71 
4,H,8r 
M7,91 
J,98,71 
4,l!l,65 
l,65,-

r9.7t,H 
16,41 

ıt,87,bef 

""'"' -u.-
ıT.-
10,-
N,,,,_ 

u.-
69,-

u,19 

sulü olarak almağa mecbur tutulmak 
tadırlar. 

Y unanistana kaaaplık hayvan ih
racatı hemen münhasıran memleketi 
ınİz tarafından yapıldığı için ticaret 
odası Yunan hükumetinin bu yeni 
kararlann.ı alakadar ihracatçılara bil 
dirmiştir. 

Eylulde idhalat 
ihracatımız 

ve 

Gümrükler istatistik ve tetkik mii 
düriyeti eylül 932 ithal.it ve ilır.aca
bnı tesbit etmiıtir. Hazırlanan uta
tistiğe göre , bu senenin eylül ayın
da ihalahmızın 6915397 liralık bir 
kıymet göatermesine mukabil, ihra
catımız bunun 4248350 lira fıızlasile 
11163747 liraya baliğ olmuıtur. Se
kiz aylık rakkamlar bu son rakkam
lara ilave edilince bu senenin ilk do
kuz aylık ithalatının 64720496 ve 
ihracatımız da 63565992 liraya ba
liğ olduğu görülür. Bu suretle itha
lat ile ilır.acat arasındaki fark itha
lat leyhine olarak 1154504 liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

931 senesinin ilk dokuz ayında ise 
ithalatımız l O 1165079 lira ve ihra
catnnı7 da 82630116 lira olduğuna 
göre geçen senenin ayni müddeti 
zarfında ithalat 18534963 ira nisl,e
tinde ihracattan faza omu§tur. 

Sovyetler yapağı 
alıyorlar 

Türkiyede yapağı ve tiftik aatıı 
mevsimi umumiyetle Mayıs sonun. 
da başlar. Hazi'1ln ayından itibaren 
Sovyetler piyasamızdan yapağı ve 
tiftik müba, aa11na baılamışlar ve 
Rumeli yün mahsulünün hemen bep 
sini vapur teslimi 5&-58 kuruıtan sa 
tın alnuşlardır. Bundan sonra tem
muz, ağustos ve eylül aylarında 40-
41 kuruştan kat'i tiftik mübayaaları 
akdebnişlerdir. 

Mevsim İptidasından itibaren 15 
Tepinievvele kadar Sovyet Rusya, 
piyasalarımızdan 1.800.000 i tiftik 
olmak üzere 4.000.000 kilo yapağı 
ve tiftik satın almışbr. 

Alman parası 
BERLlN, 15. A. A. - Hav11s a

janıı ınuhabirinden: 
Rayiıbank müdiri M. Luther'in 

hükumet kontenjanbnan siyasetine 
devam eylediii takdirde bankanın 
Alına parasını garanti edemiyeceği
ni hükı'.imete bildirmiş olduğu söylen 
mektedir. 

Neticeleri pek mühim olacak olan 
bu teşebbüs henüz resmen teeyyüt 
etmemiştir. Şayet doğru İse bıikil
ınetle imperatorluk bankası arasın
da vahim bir gerginlik basıl olacak 
deemktir. 

Bu havadis ile Dr. Şahtm M. Lut 
her' e kartı çıkanlmak Üzre vasi sa
liıhiyetlerle bankalar komiıeri tayin 
edilmesinden hükumetçe vazgeçil
miı olduğu haberi arasında bir mü
nasebet ve irtibat mevcut olduğu 
zannedilmektedir. 

Üsküdar tapu ida
resini teftiş 

İstanbul Tapu idaresinde tet 
kikatta bulunan Tapu müdürü 
umumisi Cemal Bey dün sabah 
Üsküdar tarafına geçerek Üskü 
dar Tapu idaresi için ayrılan 
binayı gezmi~tir. İstanbul Ta
pu idaresinde bulunan Ü skü
dar, Beyoğlu Tapu daireleri 
mensup oldukları kazalara nak 
lediyeceklerdir. 

41 okka esrar 
BURSA - Evvelki ııiln Orhanga

zi'Ji Murat oğlu Recep ismindeki §Ö 
förün idare ettiği 10 numaralı oto
mobilde bq gaz tenekesi içinde 41 
okka esrar zabıtaca yakalanmı,tır. 
Şoför Recep bu e&r,.!ların Emirsul
tan mahallesinde elyevm kilim ve 
halı ticaretile meşguf olan meşhur 
kaçakçılardan Kara lbrahime ait ol
duğunu iddia etmektedir. 
Şoförün mü; yoksa 1 brahimin mi 

haklı olduklan mahkemede halledi
lecektir. 

Türk tarihi cemiyeti 
azasına 

Türk Tarihi Tetlrik Cemiyetinden: 
17 birinci teşrin 1932 pazarteoi gü
nü saat 14 te Dolmabahçe Sarayın
da toplan.daceğından gerek umumi 
Ve' gerek medeniyet kısnHnf deruh-

tqrifreri ri-

Belediye İstanbul itfaiyesi için 
yenideuı 26 parça makine siparİf 
etmiıtir. Bıo makineler bu ay so
nunda ~ehrimize gelmit buluna
cakbr. Makineler 100 bin liralıi<
tır. Yeni ,·esait geldikten aonra 
yeni itfaiye gruplan tesiı edile
cektir . 

Telefonlarda 
Tasarruf 

Belediye, tubelere bir tamim 
pdererek telefon mubaberatın
da azami tasarrufa riayet edilme 
sini bildirmittir. Telefon muhabe
rab için bütçede 15 bin lira tabsl· 
sat konduiu içn bu faslm mü
him bir kısmı ıimdiden sarfedil
mi§tir. 

M. Yansen 
Belediyede 

Şehircilik müteha11ıaı M. Yan• 
"'n belediyeye gelerek vali ve be
lediye rei.i Muhittin Beyle bir •a
nttan fazla uzun bir muli.kat yap
mı,tır, İstanbul planının yaptırıl
maoı M. Y anaene havale edilece• 
iine dair verilmit bir karar yı>k· 
tur. Belediye beynelmilel ~hircİ· 
lik mütehaH1&lan arasında bir 
müsabaka açmalı muvafık bul
maktadır. 

Gelen itfaiye müte
hassısı değil 

İstanbul itfaiyesi için bir mü
tehassısın şehrimize geldiği ya~ıl 
mıştı. Öğencliğimize göre, böyle 
bir müteha&&İ• gelmi, değildir. 
Gelen zat, yangın söndürmek için 
kullanılan bir nevi gaz yapan bir 
fabrikanın mümessilidir. Belediye 
filvaki bir itfaiye mütehaısı~ı ge· 
tirme~e karar vermit ve bütçeye 
bu husuıııta tahai11ıat konm\t~lur~ 
Fakat henüz hiç bir mütehassıs la 
mukavele yapılmıt değildir. En 
son olarak tavsiye edilen Dreslen 
~ehri itfaiye kumandanı olan zat
la muhabere yapılmaktadır. 

Diştabipleri 
Kongresi 

Gelecek ayın birinci 
günü açılıyor 

Türk Dit tabipleri Cemiyetinin ha
zırladığı kongre 1-11-932 aalı günü 
saat 14 te merasimle Darülfünun 
Konferanı ııalonunda açılacaktır. Uk 
gün merasime buredilıniıtir. lkind 
İçtima ertesi günü saat 10 da Dit 
tababeti mektebinde olacak, sabah 
ulseıine iki rapor okunup miinaka
ıası yapılacakhr. Öğleden sonraki 
cebe serbest mevzulara hası·edilıniı 
tir. Gerek Doktorlar, gerek Diş 

tabipleri tarafından kongre umumi 
katipliğie birçok tebliğat gönderil
mi§tir. Bu ıerait albnda Kongrenin 
dört gün surmeıi ihtimal dahilinde
clir. Bu Kongre Birinci Milli Dit 
tababeti Kongresi olması hasebile 
Di,tabipleri arasında büyük bir ala
ka uyandırmıştır. Anadoludan da 
birçok Diıtabipleri Kongreye itti
rak edeceklerdir. 

Cemiyet Kongre münasebetile bir 
diıtababeti sergisi de kaıat edecek
tir. 

Sergi Diıtababeti Mektebinde a
çıacalcbr. Sergide Diftababetini al.i
kadar eden yenilikler teıhir edile
cek, bir kısmında da müstahzarat 
sahipleri mallarrnı teıbir edecekler
dir. Sergiye iştirak arzusunu göıte
ren ticaret evlerinin Cemiyet vezne. 
darı Mehmet Rifat Beye müracaat 
ebneleri 18.zımdtr. 
. Ser~i esnasında cemiyet kongre
sıatlenn şerefine bir tenezzüh tertip 
edecek hitamında da bir danılı ye
mek verecektir. 

Feribot müzakeratı 
Şirkeci ile Haydarpaıa ara&ın· 

da forıbot teıiaatı yapmak için 
Nafia Vekaletine tekliflerde bu
lunmuş olan lngiliz sermayedar 
grubu miime•sili kolonel Bar1·y 
dün akşam Ankara'ya gitmiştir. 

Şehrin süt meselesi, gene gü .. 
nün belli ba~lı bir mevzuu h"lini 
almaktadır. Senelerden beri bu 
me&ele arada bir ta.zele".""ill-, gün
lerce mevzuu bahsoJur; sonra unu 
tulup gider. Bu sefer de sütcüler 
ve inekçiler cemiyeti, mahalleler
de süt satıcıları miktannın, cemi
yete yazılı olmıyanların da bu it
le meıgul olmaları yüzünden art
tığını gönnüı kendi mensuplanna 
baki ceket giydinneğe ve yakala
nna ruhaatname numaralarını 
koydurmağa karar verdi. Hileli 
süt satanları cemiyet birincisinde 
ihtarla, tekerrüründe ruhsatname 
!erini almakla cezalandıracaktır. 

Ticaret Müdürlüğü de bu ted
biri tasvip ehnİftir_ 

Diğer taraftan Belediye, bu i
ti öteden beri tetk;k ederek ilk 
safhada İnek ahrrlarmı islah et
tirmiıtir. Bundan sonra inek ade 
dini, hergün istihsal edilebilen 
sütle ıehirde istihlak olunan süt 
mikdarlanru tetkik ettirmiıtir. 
Neticede, istihsal edilen mikdar-

VllAgette 
e A 

iskan 
Suiistimali 

idare heyetinin ya
rın tetkikata başla
ması muhtemeldir 

Vilayet idare heyeti yarın top
lanacaktır. Bu içtimada iskan sui 
istiınalinden maznun olanlarJoı 
evrakını tetkika başlıyacakhr. 

Sıhhiye vekili kuduz 
müessesesini gezdi 

!)ıhbiye Vekili Dr. Refik Bey, 
dün Çapadaki kuduz hastanesini 
geznıi~tir. Refik Beye müesse~e 
müdıirü Dr. Zeki.i Bey izahat ver 
mistir. Refik Bey müeuesede gcir· 
dükü tekamül ve intizamdan dola 
yı memnuniyetini izhar ehniştir. 

Kon· reden avdet 
Viyanada aıhhi kongreye İ§Iİ

rak etmiı olan üroloğ Dr. Şemset
tin Vehbi S..y ıehrimize dönmüı
tür. 

Müzede 
Yeni eserler 

Erdekten diJrt kabartma 
heykel giJnderlldi 

Geçenlerde Erdek civarında ea
ki> Kizikos harabelerindeki kıy
metli kitabe ve heykellerden dört 
tanesi müzemize gelmittir. Bun
lardan ikisi milittan üç aaır evve
le ait (Karyatit) denilen ve iki 
çıplak genç erkeği tasvir eden 
yüksek kabartma heykeldir. Bun 
!ardan üzerinde bir ceylan derisi 
bulunanı bilhaua sanayü nefise 
tarihi itibarile çok kıymetli adde
dilmektedir. 

Halkevi temsil 
şubesinde 

Hıılkevi temail tubesi 29 teıri
nievvel Cümburiyet bayramında 
büyilk bir müsamere vermek üze
re hazırlanmaktadır. 

Kaçak sigara 
ve içkiler 

Son gÜnlerde 111ubtelif yerler• 
de yapılan aramalar neticeainde 
gene bir çok kaça.kcılar yakalan
mış, ihtisaa mahkemesine verilmif 
tir. 

dan 16 bin kuour kilo fazla süt 
istihsal edildiği neticesine vanl
mııbr. Krema ve kaymakaltı veı 
•ulu süt satışlarının bu farkı tef· 
kil ettiği anlaşılmaktadır. Beledi
ye, bunun önüne geçmek için i
nek sahiplerne ne suretle sıhbi 
süt aağılabileceği, hayvanların ne 
•urete sıhhi olarak beolenebilece
ği öğretilmek Üzere kuralar aç .. 
nıak ve böylece, iyi ıüt istibaali
ni tP.miııe çalıtmak gayesini ta· 
kip etmekle beraber, perakende 
sütçülerin de tahdidi muvafık gö
rülmektedir. Bu say.,de, ayni itle 
hem daha az sütçü geçineceği İ· 
çin süt fiatleri de düıecektir. 

Belediyenin, bundan başka bir 
de takim fabrikası vücude getiril 
mesi gayeıl vardır. Bu fabrika İ· 
çin bir kaç ecnebi tirketin müra• 
c.aatı bulunduğu gibi, bazı yerli 
müstahsillerinde aralannda bir
leşerek ayni gayeyi istihdaf eden 
teşebbüsleri mevcuttur. Belediye 
mehafilinde, bu noktada ketumi
yet izhar edilmektedir. 

Tütünler 
Sahlacak 

Fakat ortada henüz 
müsbet 

bir şey yoktur 
Dünkü ak§BID refiklerimizden 

birinde bazı grupların bu seneki 
ve geçen senelerden mevcut atok 
tütünlerimizin hepsine iyi fiatle 
talip olduklarını yazmakta idi. 

Bu huausta tahkikat yaptık. 

Piyasada bu böyle müabet bir ıey 
yoktur. Vakıa ecnebi tütün kum
panyalan müdür ve mümessille
rinden bir çoğu bugünlerde tehrl
mizde bulunmaktadırlar. Fakat 
henüz kat'i bir netice veya mü .. 
zakere yoktur. 

Esasen bu sene tütün mahsulü· 
müz çok az olduğundan hepsinin 
iyi fiatlerle sablacağınJan fÜphe 
edilmemektedir. 

Maarifte 

Galatasaray ticaret 
birliği 

Galatasaray ticaret ve bankacı 
lık k11mı mezunlan birliği cemi
yet merkezlerini Glorya sinemaıı 

üstündeki Lükaemburg apartıma
nma nakletmiştir. 

Galatasaraylılar cemiyeti de 
merkezlerini yakında ayni bina· 
ya nakledeceklerdir. 

Orta tedrisat 
müdürü geldi 

Maarif vekaleti orta tedrisat 
umumi müdürü Fuat B. dün An
karaya avdet etmiıtir. 

Fakültelerde dersler 
Darülfünun fakültelerinde ve 

yiiluek mekteplerde dünden iti
baren derslere batlanmııtır. Yal
nız Mülkiye mektebinde derslere 
yarın başlıyacaktır. 

TalAt Faşa Harp 
Mısıra döndü 

Bir kaç günden beri latanbul
da bulunmakta olan Mısır llaııka
aı idare meclisi reisi Talat P§. 
Harp, dün Toroı ebpreıile ve 
Filistin yolu ile Mmr'a dönmüt
tür. 

Tıp fakültesinde 
bir ihtifal 

Tıp fakültesi talebesinden 
Mehmet B. bir kaç ay evvel lın
talanmış ve Muğ
laya aile:ıi nezdi 
ne göndeTi1miıti. 
Mehmet B. oradz 
iki ay kadar ya-

Eşref oğlu Nazmi isminde bir 
genç mahallede vuku bulan bir 
hırsızlık meaeleainin kendisine at
fedilmesinden müteessir olmut ve 
bu 1&nadı yapan Bekir oğlu Ali 
efendinin Üzerine tabancasını bo· 
§altmı§br. 

Bekir oğlu Ali efendinin ağır 
surette yaralanması Üzerine Naz
nıi efendi yakalanmı§ ve tevkif 
edilmi§tir. Dün mevkufen ağırce
za mahkemesinde cereyan eden 
muhakemesi neticesinde Nazıni .. 
nin Ali efendiye öldürmek kaş. 
tıyla tabanca atbğı anla§ılamBDUf 
ve sadece adiyen yaralamaktatan 
iki ay hapsine karar verilmiştir. 
Na~mi mabkümiyet müddetini bi
tirdiği için tahliye edilmittir. 

Süleyman Tevfik B. 
yin geri kalan cezası 

Nqriyat suçlanndan mahkünı 
bulunan Y ann gazetesi mes'ul 
müdürü Süleyman Tevfik Beyin 
rahalMzlıklarının mahpualuğu -
nun devamına mani olduğuna da
ir tıbbi adlice bir rapor verilmiş
ti. 

Bu rapor vilayete gönderilmit 
vilayette Süleyman Tevfik Beyin 
geTi kalan cezalannm affı için 
bir mazbata tanzim etmi,tir 

Bu mazbata ile Süleyman Tev 
fik Beyin mahkünıiyetine ait olan 
evrA.k adliye vekaletine gönderil
miştir. 

Neşriyat davaları 
Haber gazeteainde çıkan Çarp 

ma üaulleri ioimli hikaye hıraızlık 
ve yankeaiciliği te§vik mahiyetin
de görülmüş ve hikaye muharriri 
Hikmet Münir Beyle ne§rİyat ;nü
dürü Hıısan Raoim Bey mahkeme
ye VP.rilmişlerdi. 

Dün ikinci cezada başlanan mu
hakeme neticesinde mahkeme bu 
hikeyeyi teşvik mahiyetinde gör
memi.; ve Hikmet Münir, ~;_an 
Rasim Beylerin beraetine ka~ar 

vermiş.tir. 

Limon kıralının 
muhakemesi 

Limon kralı Diyamandi eft.n
dinin muhakemesine ayın yirmi 
üçiincü pazar günü saat 10,30 da 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
başlanacaktır. 

Ölüyü diri mi 
göstermişler? 

Dün Ağırcezada ıayam dikkat 
bir da.-aya baılanılmı§hr. D'.wa
nın suçlulan Belediye temizlik it
leri ambar memunı Muzaffer 
Beyle Fatma hanım isminde bir 
kadındır. Fatma hanım mahk<>ma 
ye gelmemişti. Okunan istintak 
karrı.rnameaine nazaran, suçlular 
Rabi'a Mesture isminde ölınü• bir 
kadrnı diri göstererek sahte mü
hür kazdtnnak ve sahte fotoğt af 
yapıstırmak suretile sahte v"ki.
leaname tanzim etmitlerdir. Mu
zaffer Eey kendisine atfedilen bu 
suçu r&rRrla inkar etmİ§tir. Muha· 
keme §ahit celbi için ba§ka b!r gÜ 
ne kalm11trr. 

Korna köyü 
C5nayeti 

Korna köyilnde çoban Muota• 
fayı öldibnekten auçlu Salibin 
muhakemesine dün devam edile
cekH. Fakat arllJlllan §&bitlerden 
bir tanesi bulunamamıtb, muha
keme bunun için başka güne bı
rakıldı. 

Çalıımak isteyen 
mahk6mlar 

Malılo.ümiyet müddetlednin 
muayyen bir kııımmı bitirip çalıı
mak için müracaat eden mahkıim 
ların iatidalarmı tetkik edecek ~ 
lan komisyon, llamat dairesi ıefi 
Muhittin Beyin reisliği albnda bu 
gün bapisanede toplanacaldtr •• 

Mühim bir kaçak
çılık davası 

Cümrükle, sekizinci ihtisa.a 
mahkemeai çok mühim bir me-
vaddJ İp!İdaiye kaçakç•l•I'• snr .... 
feaine vaziyet etmiftir. Yeni ispanya sefiri 

Anka.raya git:ti 
fapanya aeF"ari M- A.ri3tegui 

di•n akşa.m reEakatinde •efaret 
n);Üateta:rı M. Ortega ve kAlip M. 

crnande.z b~Junduj'u halde An-

Edirnekapıda Hüseyin efendi
nin ruhaabız tütün satbğı anla
tılmış, dükkanında, 279 paket 
köylü sigarası 111üsadere edilmif
tir. Beyoğlunda Nikola ef. nin 
dükkanında 240 kilo kaçak tarap 
bulunmuıtur. Haydarpaıada Ke
mal Ef. den 117 paket tezkeresiz 
halk sigaraaı bulunmuştur. Beyoğ 
!unda Y ordan Ef. den bir kilo ka
çak rakı, Cibalide Ahmet ef. den 
850 defter kaçak sigara kağıdı, 
Limon iskelesndo Mehmet ef.den 
800 paket ruh.atiyıE"'aİz aigara. 
Kalyoncuda Madam Maridın bir 
kilo kaçak Yunan konyaf.r. Kaaun 
pafadA EmruUah Ef. den 250 pa• 
1c~r kö7lü .Jğara.az, Anadolu fene
rinde Ali Oaman el. den 100 P•· 
.ket haJk •İgaraıu11 Tophanede Re
cep ef. den 350 paket halk •iııa
r•••, Ka•DDP&tada Hr.:ınr ef. den 

_,adıktan sonra 
vefat <-tnı.iıtlı-. 

Dün fakültenin 
yenj .ene tedri· 
•atma luııl~a•ı 
münasebetile, fa -
külte .müderris V• 

talebesi merhup 
naun hatıraunr J J 6 paket köylO •icar..,. au&Nı.de-

• . ·-

Hadişenin maanunu Hank e
fendi ilm'Iinde hir fabrikatördıiJ.r .. 

8000 kilo mikt.rzada "" ımevad<b 
iptidaiye olar.a.lc aldıl• b.rbona t 
dö audu l'İY•••Y• çı.karar-.k A:"t
malcla ma%nundur. Dün bu fabri
katörün nıu ... emoei"'9 naeyJru

Şehzadebaşında 13 yaşların
da Mardik imıinde bir çocuk hu.
la ı;eçmektt> olan bir tramv-ıya al• 
lamak İsterken müvazenesini kay 
bedeı·ek düşmÜ§tÜr. 

DÜ§llle neticesinde Mardigin 
kata&1 kaldınnun kenarma çarpa 
rak yarılmı~, dili kopmuı, dudağı 
iki parça olmuı, sai ayağı kınl
mışhr. Aldıi;ı yaralardan bayılan 
çocuk haatahaneye kaldırılını,ftr. 

Esrar ketler 
Vefada Bozdağan kemerinde 

aabıkalı Recebin kulübeainde ka· 
bakla e•rar içildiği haber alınmı§ 
ve ansızm kulübe baaılarak Meh· 
met, Süleyman, Seyit Ali kabak· 
!arla esrar İçerlerken yakalanmıı
laı·dır. 

Tramvay altında 
Vefada İsmail Hakkı Be;·in 

oğlu 4 yaımda Vehbi Şebzadeba
§ında 823 numaralı tramvay ara
basmın altındıo kalarak baıından 
yaralanmış, Cerrahpa§B hastane
sine )ıatırılmı§br . 

Tüfekli çocuk 
Y eşllköydıo Çekmece köprü&iin

de oturan Bediçyan efendinin co 
cuğu 14 yaılannda Edvarı evden 
bulunan av tüfeğini alarak bah· 
bnbasma ait tek namlulu ve dolu 
çeye çıkmıf, bu sırada komşulan 
14 yaşlannda Vangel ve 12 yaş
larmda Karabet de gelmiıler, üç 
çocuk bahçede oynamağa başla
mıılardır. 

Çocuklar bir müddet oynadık· 
tan snnra tüfeği yere bıraktp §8· 

kala~mağa, biribirlerine ayakka
bı atmağa baılamıılardır. 

Bu sırada ahlan ayakkapların· 
dan blri§i yerden tüfeğin tetiğine 
çarpmıJ ve tüfek ateı almıştır. 

Çıkan saçmalar tüfeğin önünde 
bulunan Vangele isabet etmiştir. 

Çocuk vücudunun muhtelif yer 
lerinden tehlikeli surette yaralan 
mış, hastaneye kaldınlmışbr. 

Otomobil kazası 
Kasımpa§Bda berber Hakkı

nın oğlu Reıada Tokatlıyan önün 
de Alman sefaretbanesine ait oto .. 
mobil çarpmış, hafif surette yara
lanmıftır. 

İki zorba 
Fener polia merkezi Mehmet 

ve fbrahim isimlerinde iki ki,iyi 
yalralamııtır. 

Bunlar evvelki gece Fener cad
deainde dolatırlarken yoldan geç
mekte olan Sara isminde bir genç 
kıza aata§mıtlar, kız yÜz verme
yince zorla Üzerine ablıp tecaYÜz 
)erini arbrmıılardır •• 

Bu vaziyet kartıaında Sara 
bağırmak isteınit. Mehmet ve lb
rahim kızı aıkı§tırarak sesini çıka
rırsa öldüreceklerini oöylemitler
dir, 

Bu strada polis devriyeleri ye
titmişler ve bu iki zorbayı cünnfl 
methut halinde yakalamıılardır. 
Zorbalar adliyeye verilmiftir. 

Memnu tabanca 
Eyüpte Gümüı•uyunda oturan 

Alibey köyilne tabi Sayaocağı k~ 
rucusu Mublddin'in üzerinde bir 
lngiliz beylik tabancaıile 23 san
timetre tulunde bir bıçak buluna
rak müsadere edilmittir, 

Üç parmatı koptu 
Galata'da Yemeneciler cadde

sinde Yel'Yant Ef. nİn kola fabri
kaaında amele Necmi, sağ elini 
makineye kapbrDUf ve 3 parmağı 
kopmuıtur. 

Eli bıçakh Nesim 
Kuzguncuk'ta oturan kundura 

cı Yako, aralarında çıkan kavga 
neticesinde Ortaköylü Neıim tara 
fından çıçakla iki yerinden hafif 
çe yaralanmı,tır, Neahn kaçarken 
yakalanmlftır. 

Duvardan sokağa 
düştü 

Oııküdar'da Ayazma'da Sala
cik bahcesi duvannı yıkmakta o
lan am.,-leden Niyazi sokağa dil
terek ellerinden Ye ayaklarından 
yaralanarak haatane:re kaldml
mqtır. 

Evde hırsız 

• tilaJ il "z etm..i leı·d.ir. fen baflanra.qıbr .. 
• lakaba ta J.a fa tı • an-
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Gelen evrak ıreri verilmez -
Müddeti ıreçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann ,.... 
s'uliyetini kabul etmez. 

kelime ile ifade edeceğim diye 
kelime icat etmeyelim. 

C - Yeni alet ve mekin İsim 
!erini yaparken ak - ek mi yoksa 
cek • cak - ik - ık mı kullanılma 
sı lazım geleceğini emsaline, 
fiilin asıl maddesinin son harfi 
nin sesine, fena ses vermemesi
ne bakarak tayin etmeliyiz .• Ve 
işte dil cemiyetinin Türk dili· 
nin iş tikakı hususundaki tetkik 
!eri bize bunun mevcut veya 
mahsus kaidelerini meydana 
koyacaktır. Ben arkadaşımın 
fikrindeki ehemmiyeti kabul e· 
derknen onda biraz acele gördü 
ğümü de saklamıyorum. 

Eveli yalnız sporcu
lar idi.. Şimdi •. 

Vaktile. vaktile değil her za· 
man sporculara söylerlerdi: 

Bu akşam çıkalım 
- Fransızcadan -

Akşam sofrasının hazırlandı
ğı masanın kenarında Suzanne 
roman okuyarak kocasını bekli
yordu: 

- Ne kadar da geç kalıyor, 
diye dü~ündü, zavallı, işleri 
çok .. Bana daha iyi bakmak i
çin öyle yoruluyor ki .. 

O sırada kapı çalına.. Su
zanne ten ve mes'ut birden frr 
ladı, kapıdan giren kocaeının 
kollarına atıldı. 

- Çok geç kaldım, cicim, 
fakat kabahat bende değil! 
Chondieu beni bıraktı. Mesele
yi de hallettik. Mecmuavı çıka 
racak. O nidaresie bakacak.Ben 
de tahrir işlerine .. 

Oh . · ı N . . . . - ne ıyı. e ıyı. ne ıyı .... 
- Mecmua haftada bir çıka· 

- Yahut ta müşteri ara yor. 
Beni yalnız zannetti, taktlmak 
istedi. 

- Herhalde öyle olacak. 
- Haydi cicim, biz bir ıam-

panya içelim de. bu meseleyi u 
nutalım. Zaten ehemmiyetsiz 
bir mesele .. 

Suzanne içini çekti: 
- Evet, evet .. 
Fakat Suzanne kocasının ka 

dehine boıalttığı şampayayı 
içmedi. Yüzü takallüs etmiş. 
gözleri gölgelenmiştiKocasr da 
yan gözle karısının halini ta· 
rassut ediyordu. Nihayet: 

Kari sütunu 

Gazi grameri 
isteriz 

Bir muallim okuyucumuz yazı
yor: Osmarlıca fonetiği, morfolojisi, ] 
lehçesi, cümle dizileri, terkip şekille 
ri, cümlelerinin uzunluğu, vuzuhsuz 
luğu hülisa grameri itibariyle öz di 
lin bünyesine uyan tek noktası yok
tur. 

Osmanlıca sefil ruhlara alet olan 
kanıık pis ,ifreden batka bir ıey 
değildir. 

Viyanadan koğulan, Balkanlnrdan 
atılan, yurttaş ve soydaşlarınuzla 

asırlarca kaynaıtırmıyan, müterakki 
dilleri kolayca öğrenmemize mani 
olan, tercümelerde vuzuhıuzlukian 

1 
y~p~ bilhaısa Osmanlı grameridir. 'ı 
Dıl ıııne Osmanlı gramerini tema
men yıkmak gazi gramerinin ana 

1 

hatlarını kurmakla başlamalıyız. 
Gazi 2ramerinin çerçevesi hakkın

da fikirlerim: 

·------ Vaktinizi hoı geçirmek için 

O ERA SİNEMASINDA 
kemali mu,aff:3kiyetle gösterilmekte o!:.n meiJ.-ur komik 

L E S L İ E F U L L E R ' in sözlü ve şarkılı 

Şeyhin Dostu 
büyük komedisini gidip görünüz. 111\veten : 

l F O X halihazrr dünya havadi:;:;-14!-cm••-I 
ve Eduardo Bianco orkestrası 

ARTİSTİK SİNE~~ ASIND"l\ 
GITTA ALPAR ve 

GUSTAV FROHLICH 

Saadet Şarkısı 
• BUGÜNKÜ HAVA 

- Canım! Dört buçuk kişi· 
siniz! Bir türlü biri birinizle ge
çinemezsiniz !.. Şimdi gazeleler 
de spor çekişmesi lehülhamt a· 
zaldr... Lakin.. Onun yerine 
- sanayicilerle Ticaret odur a
rasındaki vaveyla · sanayi mi. 
ziraat mi davası .. 

cak. iti o kadar çok değil .. Bu 
günkü kazancımıza da birkaç 
fey ilave edersek, daha rahat 
olmaz mr? Haydi fU itin ıerefi 
ne bu aktam çıkalım. Yemeği 
de dıtarıda yiyelim, ondan son 
ra ya bir tiyatroya ya btr bara 
gideriz. 

- Canım, sen de tuhaf bir 
kadınsın, dedi, elin fahitesi ma 
nas;z bir laf atmrt. İnsan buna 
içlenir mi? Gördün ya sallana 
sallana yürüyordu. Kimbilir, 
nerede içmit• sarhoş olmu§. Su 
zy'ciğim, haydi gül biraz .. 

Tarihin seyrine, zaferin hedefine, 
inkılabın hamlelerine, Cümhuriyet 
rejimine, soydaşlığa, Balkan birliği
ne, medeni ihtiyaçlara. müstakbel / 
geniıliğe, dilin Öz bünyesine, doğu
rucu kabiliyetine, kucaklayıcı tefka- Güzel filmlerinde muzafferane muvaıfakiyetler 

Yeplköy a•keri r&1at mer
kuind.n vPrilen malümata na
zaran bugün bava az bulutlu, 
olacak ve rüzırir fİmal istika
metlerden mütadil ..ecektir. 

tine bilhassa mevcut ve müterekki kazanıyorlar. 
Eczacılarla - depocular ara· 

sındaki satıt macerası... Depo
lar halka satmalı mı, satmama· 
lı mr? ... 

dillerin akışına uygun, dört bucak- ıııı. Orkestrası: DASOS BELA 
1 • 
J 

- Andre, üzülme .. Bu mese 
kyi düşünmüyoum bile.. Şu 
dansı da oynayalım mr? 

tan nur ve ıtık alacak n yavrularını - 8 .. t .. 7;;b~';-;h~lk~-==7J~-------.;:::;.ı 
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; 
--'-ı ki be "-~· ne,eyı tevlit ve asabı teskın ',/ ..... ..;> ,, • 

mer yapD111.K ır n ona uazı gra- , Bugünden itibaren 

Daha sonra - yepyeni bir iş: 
ıneri diyorum. eden 

1 
• 

Dün tazyiki neoİmİ 762 mili
metre, azami hararet 25, aııa
ri 15 derece idi. Etıbba odası. eczacrlarm reçete 

~~~~~~~~~~~~~~· ı siz ilaç verme!erinden dolayı 

1 F -~ müşteki.. Demek doktorlarla _L_. , eczacılar arasında bir şekva!.. 

- Ah, bara gidelim, daha iyi 
Fakat yemeği evde yesek te öy 
le çıksak ne olur? 

Orkestra yeni bir tangoya 
başlamıştı. Tango bittikten sotı 
ra genç kadın, yorulduğundan 
bahsetti: 

Gemide pusula ,.., dümen ne ise P A R 1 S K 1 Z 1 
dil inkılİlbmdada gramer odur bo- operetinden bahsediyor. 
zuk osmanlı gramerile enginlere a- G L O R Y A ' da 

lam • · ı [ kemali muvaffakiyetle devam çı ayız, engın ere açılmak için her 

• _ .. lliıı _ Çok tükür onlar da sporcu-

8 1 k d 
lara benzediler!. Ve artık yal· u uşa - aya nız sporcuları geçimsizlikte it
ham etmeyecekler! 

nak.abanak 

1 

" 

(Vi·Nu) arkadatımız şu bir 
iki gündür türkçenin mahal ve 
ilet iaimlerini bulmaya ve 
(Ak-ek) ilave ederek yeni isim 
ler yapmaya başladı. Böyle e
hemmiyetli ve zengin bir mev 
zu bulutundan dolayı tebrik e
derim. Ancak: 

Bir ıeye dikkat ettim. (Vi· 
Nu) arkadatımız bu yeni me
kan ve ilet isimlerinde daha t 

, ziyade arapça ismi mekan ve 
ismi aletleri gözönüne getire

f rek onlara kartılık buluyor. Bat 
ka liıanm kaidesini esas olarak 

( 

alıp ona göre tUrkçeden karşı-

Belediye ve 
mezarlıklar 

Dikkat ettiniz mi? .. Belediye 
hangi mezarlığa el atsa birisi 
çıkıp: 

-Yooo! Affedersiniz! Bura 
sı bizim ceddimizden kalma ma 
lrmızdır ... diyor. Haydi bir da
va! .. İnsan bunları görünce İs· 
tanbulci'a ölü gömecek bir tek 
mezarlık olmadığına inanacağı 
geliyor ... 

Vaktile birisi bir memuriyet 
için ahbabı olan Şeyhüliılama 
müracaat eder ve her defasın
da: 

- Ah! Biraz evvel gelseydin 
olurdu. Lakin senden evvel fala 
nı oraya tayin ettim! cevabını a 
lırmrş.. Adamcağız.. Nihayet 
açlık sevkiyle bir kadıyı evinde 
boğmuş ve koşarak şeyhülis· 
lima gidip. yerini istemiş .. Şey 
hülislim tekrar: 

! lık uydurmayı pek doğru bul· 
mam. Mesela (Hazreti Hüse
yin) İn makteli yerine (öldüre
ği) diyor. Buna lüzum gören
lerden değilim. "Kerbela Haz· 
reti (Hüseyin) İn öldürüldüğü 
yerdir." dedik mi pürüzsüz, sa
de ve herkesin anlayacağı bir 
türkçe olur .. 

1 
Kaldı ki; türkçede alet ve dı' - Ah! Biraz evvel gelsey

I yer isimleri yalnız (ak-ek) le n olurdu .. Demincek birini ta 

1 
de yapılıyor. fındık kıracağı, yin ettim. Cevabını verince da

l çekecek, yiyecek. içecek; yata· yanamamrt: 
ı cak gibi kelimelerde bu işi ( cek - Aman devletlim! Herifi 

- Hakkın var .. Yemeği ev
de yiyelim. Sen de acelesiz, ra· 
hat rahat giyinirıin. 

Tekrar kucaklaştılar. Dört 
sene evvel evlenmislerdi. Biri
birlerini severek • almıılardr. 
Şimdiye kadar aralarında bulut 
geçmemitti. Tam bir ahenk i· 
çinde mes'ut yaşayorlardr. 

Hizmetçi kadın yemeği ge
tirdi. Yediler, giyindiler. çıktı
lar. Gece yarısına kadar eğlen
diler, Suzanne ve Andre altıncı 
defa dansı bitirmitlerdi. Dipte 
ki masalarına doğru gidiyorlar 
dı. Suzanne kocasının önünde 
gidiyordu. Aralarında biraz me 
safe vardı. Tam o sırada arala· 
rından yüzleri boyalı iki kadın 
geçti. Bu kadınlardan biri An
drenin omuzuna dokundu: 

- Boeuvar Şeri, dedi. nasıl 
sın bakalım? Gecen geceyi u· 
nuttun mu? "Mavi Gül" de, na 
sıl eğlenmiştik.. 

Andre sert bir cevan verdi: 
- Ben sizi tanımayorum ma 

dam. rahat bırakınız rica ede 
rım. 

- Ah, erkek değil misiniz? 
Bu sırada Suzanne geriye 

dönmüştü. Bu muhavereyi duy 
du. Kocası ile konuşan yüzü 
boyalı kadını gördü. O da Su· 
zann'r görmü,tü: 

- Haydi, artık gidelim, de
di, 

Döndüler. Soyunup yattı
lar .. 

Sabah saat dörde doğru ya
takta bir hrçkınk, bir hıçkırık .• 
Andre hemen ~oğruldu: 

- Ne o Suzanne. niçin ağla
yorsun? .. 

Kalkıp elektriği yaktı. 
- Ne oluyorsun Suzanne, 

bir şeyin mi var? 
- Öğrenmek istiyorum. Bu 

kadın senin metresindi değil 
mi? 

- Çıldırdın mı? Ben sana 
hiç ihanet eder miyim? Seni na 
sıl sevdiğimi bilirsin? Seni böy 
le bir fahişeye feda edecek ka· 
dar daha düşmedim .. 

- Ah, işte ben ondan korku 
yorum. 

- Suzy ' saP.a açıkçasrnı söy 
leyeyim m·? Chondie ile b.,ıa 
her mecmu• meselesini konu
şur!<en bir Amerikalı gazeteci 
gelai. Ahbabı imiş. Amerikıı.lı 
·"eğlenelim" dedi. Chondieu 
"Mavi Gül" ü teklif etti. Ben 
de reddedemedim. Zaten müm
kün mertebe erken kaçıp gel
dim. Fakat ne de olsa sP.nin i
çin geç idi. 

- Eh, beni niçin oraya Ma
vi Güle götürmedin? 

- Canım, ben de zaten ora
ya gitmek istemiyordum. Va· 
ziyet öyle icap etti. 

teYden evvel puıula lazımdır. 1 etmektedir. Her akşam ve bu-

Kamuı geminin bamulesindeo baş 
ka bir şey değildir. Hamulenin de 
faydasını ZAl'arlıımı, iyisini kötiiıü
nü, sağlamını çürüğünü tefrik ettir- 1 

mek itibarile de batta en başta Ga- ı• 
zi ırramerinln lüzumu aşikar değil 
mi? Tekrar ediyorum Gazi grameri ı 
isteriz. Hem çabuk iıteriz. Kamus 
için iki sene batta yirmi sene bekli
yebiliriz, fakat gramer için iki ay 
değil iki hafta beklemekte ırüçtür. 

inkılap •erilecek kat'i ve nih&i ka 
rarları sabırsızlıkla bekliyor. ilk me
deniyetle baılıyan !ürk dili Gazi gra 
meri ile hedefini tayin edecek hızını 
alacak, yükıelecek ve nihayet kema
line ulaşaraktır. 

Beyoflu 35 İnci ilk mektep 
muallimlerinden 

NURl- UCUZ 

bilir. Sarhot• budala karı, bu 1 
gece de beni görünce, kimbilir 
aklınca; beni her gecesini bar
larda geçiren adam mı zannet
ti. Gelip takıldı. Sen de bunu 
ciddiye ardın., 

- Yalan söylüyorsun. Ben 
sana artık inanmıyorum. 

Andre de bu sefer kabından 
tatacak oldu. Fakat kendini tut 
tu. Karısı gözleri yat içinde, 
saçları darma dağmrk, oyunca· 
ğı elinden alınan bir çocuğa 
benziyordu. 

gün 16,30 ve 18,30 matinele-
rinde G L O R Y A C A Z 

ŞAIRARTIST 

Matmazel 

Mary Dugan 
Aşıkı zengin banker RICE'i 
katletmekle ittibam edilerek 
aleyhine ikame edilen davaya 
önümüzdeki Perıembe akta-

mı başlanıyor. 

Neıe - Zevk ve ırüzellik saçan 

MAURICE 
CHEVALIER 

JEANETTE 
MAC-DONALD 

SENİNLE BlR 
SAAT 

filminde cAtk Resmi Geçidi• nin 
bile fevkindedirl.,., 

Meşhur tenor 

Ti n o P a t i e r a 
ve sevimli komik 

Armand Bernarcl 
tarafından 

HAYDUT 
AŞKI 

tekmili F r a n ı ı z ç a M>zlü 
büyük opera filmi. 

Hugün görmenıze Ja;k rılın 

ARIANE 
GENÇ RUS KIZI 

Hemen M A J 1 K 
sinemasına gidiniz. 

ilaveten: Dünya baberleri.R.K.C· 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Oarülbedayi Temsilleri 
Su,·nl .. 

saat 21 • ::o 
Pazartes1 Pc" 
şembe. Y az~n : 
Musalıin :za.d' 
Celal Se~· 

HALK 
GECES' 

-
Darülbedayi 

den: 
müdiriyetin· 

1 
Balet dersleri için talebe ka· 

bulü yakında kapanacaktır vii· 
cutları dansa müstait genç h3· 
nımlarıo şimdiden her gün da· 
rülbedayide rejisöre müracaal
lan lazımdır. 

ve cak) lahikaları yapıyor .. Ba- bet dakika evvel ben öldürdüm. 
zan da (ik • ık) lahikası bu işi Nereden haber aldınız da baş
görüyor. Keıik. krnk. yıkık, çı· kasım tayin ettiniz? demit. 
kık; arynk gibi.. Bana öyle geliyor ki; beledi 

- A. yanında kadın varmıs, 
seni tanımamazlıktan ıt"elmeli 
idim. Bir gaf yaptım. kusura 
bakma! 

- Öyle ise neden bana ora
ya gittiğini söylemedin? 

- Carum Suzanne çocuk ol· 
ma ! Elin fahişesine neden bu 
kadar ehemmiyet veriyorsun?. Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Binaena~yh bu yeni kaideyi ye bir hali araziye iki ölü 
koyarken dikkat edeceğimiz gömdürüp ertesi günü orası be 
noktalar: rumdir dese karırsına gene bir 

Yüzü boyalı kadın bir kabka 
ha savurarak, beraber ~eldiği 
kadının kolnua girdi. Nihayette 
bir masaya otur.ıular. 

- Bilirim ki söylesem, ca· 
nın sıkılacak. Uzun uzun batı· 
mın etini yiyeceksin. Doğruıu 
nu söylemeğe lüzum görmedim 

Karısı cevap vermedi. Fakat 
Andre şimdi dört seneden beri 
bilmediği, tanrmadrğr yeni bir 
Suzanne görüyordu. Bir küçük 
şüphe. karı kocayı ne kadar a· 
yrrmrştı yarabbi! Bir taraftan 
kadının şüpheıi, bir traftan da 
kocasının haksızlığa İsyan eden 
insanlara bas asabiliği .. 

Sirgortala.rınızı Galatada Ünyon hanınd:ı kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

A - Arapçada var diye yto~ takım mollalar, dava vekilleri, 
ni bir mekin veya ilet ismi ica cemaatler, cemiyetler dikilip: 
dına kalkmamalı ve yabancı - Y oo ! Burası bizim dede
bir dilin iıtikak kaidesinin nü· mizden kalma sütbesüt helal 
fuzu altına girmemeliyiz... Ne malımızdır. diyeceklerdir.. Al
olur? .. demeyin! fİVe bozulu· lah cümlemizi belediye malı 
yor. mezarlık gibi kime ait olduğu 

B - Türkçe iki kelime ile i· bilinmez hale sokmasın. 
fade edılen bır şeyı mutlaka tek FELEK 

"Milliyet,, in edebi romanı: 16 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Gözlerinizi açıp bakınız da 
memleketi ne hale soktuğunu-
zu anlayınız. ,. 

"Bir de İıtanbula ıelmit 
roman arıyorsunuz ha .. Roman 
siz, roman değil, Köroğlu des· 
tanı!'' 

Bu da bir delikanlı .. 

İmza orta mektep talebe
sinden Haydar: "Roman değil 
amma, benim.kisi film ... Geçen
lerde "Mavi melek" e gitmiş
tik. Oradaki hocanın halini bi
liyorsunuz, Hani evveli sert 
te, sonra çocukların pefine dü· 
süyor ve bir bar kadmına tu-

. cluğu için maskaraya dönü
or. Ondan sonra da mektep· 

ten çıkıyor. 
"İki arkadaş düşündük, ta· 

tındrk. Bizim hesap hocaırnr 
nasıl bu hale koyanz, diye! ,.. .. ' .. 

kırdı. 
"Derken hocanın iki resmi

ni bulduk. Birini olduğu gibi 
yazı tahtaarna yapııtırdrk; al
tına da: 

Taltaimtl«n numara lııran, 

Y a:ı:dık. Öteki reamin kafa
sını kopanp bir dansöz resmi
nin batının yerine ekledik; tah
tanın karşı tarafına yapııtır
drk. Altına da: 

Malr8imde numara yapan •• 

Diye yazdık. Hoş olmadı 
mı? Maksim'i ben buldum, 

İskemlesine de üç iğne ge
çirdik . 

"Efendim, o ne kızgınlık, o ne 
bağırıt.. Kaleci ile hakemin 
kavgaeı gibi! Sildi, yırttı, boz
du. hiddetle iskem1eye oturun
ca yüzü mosmor kesi::u: 

,, t. 1 • l .•• 

Andre karısı ile masalarına 
oturduktan sonra: 

- DeF mi, sarhos mu. ne· 
dir? dedi. Ben bu kadını ne göl' 
düm, ne tanırım. 

Fakat Suzanne kocasının· kıp 
kırmızı kesildiğini farketmişti. 

- Herhalde dediğin gibi ola 
cak, dedi. 

"Müdüre söylemiş amma. 
hiç biribirimizi haber verir mi
yiz? 

"Şimdi ne düşünüyoruz, bi
lir misiniz? Hüseyinlerin bir 
ahretliği var. Yoluna çıkaraca· 
ğrz. Eğer bir bakacağı tutar da 
konuşursa. ya bir de aşık olur-
sa ... 

"Bunları evde anlattım. Ba
bam biraz surat astı amma. a
nam katıldı gülmekten! 

"Fakat ıiz ahretliğe iırk 
olmuş gibi yazınız. Bir tey u· 
nuttum: Hoca esmercedir. İı· 
mini "Kara melek" koyamaz 
mııınız?" 

T chlilıcli bir wal ... 

Gazetelerde: 
- Hayatınızda yaptığınız 

en büyük gaf hangisidir? Di
ye bir anket yapıldığını hat1r
larım. 

Eğer işadamı Ali Kasım 

Beye bundan sonra bu sual so
rulursa, ljimdi anlayacafınız 
gafı düşünsrsk dili- tutulacak
tır. 

Ali Kasım Bey roman mev
zuunu lzmirdeki dayı~ma gön
dermiş olmalı, ki tehlikeli bir 
-- '..ıuaıl.wt..-·İİAl~-&a.vı·,,_ 

- Ah, sen yalancısın, yalan 
cı! Bir daha sana inanmayaca· 
ğım. Madem ki yalan söylüyor 
sun. demek ki orada kimbilir 
neler yaptın? Peki, bu gece ne
ye kızardın? Onu söyleıene., 

- Kızardım, çünkü bu kadın 
"Mavi Gül" den bahsetti. Belki 
o gece beri orada görmüş ola-

Tali hazan ne uğursuzdur. 
Hakikatte Andre o gece kendi· 
sine laf atan kadını ne gönnüt 
tü, ne tanıyordu. 

na yazıp elden gönderdiği mek Şimdi mektubu okuyunuz: 
tup hana geldi. "' "' "' 

lsmini değiştirmescydım, "Gazetede ıenin tütün de-
Ali Kasım Beyi hep tanıya- posu yangını telgrafını okudu
caktmız. Bu zat, ilk işlere ban- ğumdan beri, heyecan geçirip 
kalarla birlikte girişti. Sonra duruyordum. Fakat gönderdi· 
bankalar koyduk/an sermaye- ğim ecza en son icattı. İzmir 
/eri kurtarmak için, Ali Kası- jandarmasının değil, ıeytanm 
mm bin türlü oyunlarını dü- aklına gehnez. 
zeltmeğe mecbur kaldılar. Ali "Ben iflas hazırlığını bitir
Kasımın ilk kazancı, bankala- dim. Son elli bin lirayı bu mek
n .kendi hesabma çalı§tırarak tupla birlikte enittem getire
e/e geçirebildiği artıklardır. cektir. Evin ferağ muamelesi· 

Banka garp zekası, Ali Ka- nin tarihi söylediğin glbi dü
sım şark kurnaudır. Garp ze- zeltilmiıtir. Y a:ı:ıhane defterle
kasının ne kadar iğreti de ol- rini bir de muhaaebeci Lutfi ile 
sa gene ahlikı, sallığı, ınanır- battııınbaıa gözden .-eıçinlik. 
lığı vardır. Şark kurnazlıifı a- Her ıey taatammadrr. Bildiğin 
vucunda para sıcaklığı duya- münakasa itine enittemi süre
rak, kazanç nöbetine tutuldu- ceğim. Zannederim dah~ em· 
(u zaman hi~ bir kanun, kaide, niyetliıini bulamayız. 
ahlak, hesap kitap tanımaz. "Bizim ifliı hem Hüıeyin 
Ovayı orman, dağlığı düz, ha- Beyin, hem de bankanın bey
taklığı nehir, denizi kara gibi nini alt üıt edecek... lfllıın 
satabilir. Sahte tapu, bahşis, doğrusunu galiba onlar yapa
cinayet, iJBrk kurnazının sill.b·. caklar ... Fakat kusur kimin? 
Tarı sayılmakla tükımmez. Ö- Krizi biz mi çıkudık. konten
Jüyil diri, diriyi ölü glJster1111 janı fiz mi uydurduk? Devlet 
iJetİat mahkemeleri daha düne bir daha nereden yol yaptıra· 
kadar şark kurnazının adalet'i cak ta. biz de Lutfiyi tekrar 
idi. Bu adaletin en büyük ka- muhasebeci yaptıracağız da, o 
nununun ismi hiyle olduğunu da Hüseyini kandıracak ta. 

k acı kazan ilı da .. 

Tfuıkiyedc biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı:umpanyasına bir kere uğranadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Çektiğimizi düşündükçe, çeke
ceklere Allah şifalar versin. de
mekten başka bir tey bulama
yorum. Bu yüzden vicdanını 
rahattır. 

"Hüseyinmi karısına gelin
ce. kocaımm iflası en çok c '" 
dokunacak. Kendisine karşı be
nim kalbimi biliyorsun, onun 
da bana kartı kaakatılığmı ! tf
lis dokunacak amma. burnunu 
da kıracak. Deveran bu, onu da 
yumuşattığını göreceğiz. Men
faati de bundadır. Otomobilini. 
bilmem amma, esvaplarını ol
sun eksiltmeyiz. Kocası kadar 
değilse de gene az çok sevme
aini de bakma11nr da biliriz. E
ğer kulak kulağa kalacak olur
aanız, benim zayrflrğmır söyle
mek fırsatını kaçırma! 

"Yarın akıam gene Fahriye 
lerdeyiz. Bakalım, bir yeni 
numarası daha varmış.. Onun 
da kocasına bir iki poker seaneı 
kaybetmeli imif .. Ne yapalım, 
bu adamcağızın da bir iki ful, 
kare düzmesine göz yumaca
ğız. Malının değeri kadar! Sen 
burada iken tanıttığımızın on 
bopluk kıymeti yoktu. İkide bir 
kağ·rt değiıtirtmemin sebebi ele 

icJi. Yalnız kiiıt iıaretle 

için güzel tırnak değil, insanı 
kiğrda baktırmayacak kadar 
alımlı surat ta olmalı ... 

"Eniştemden münakasadan 
bahsederken aklımdan çıktı: 
Dairedeki levazım müdürü çup 
atlamazın biridir, diyorlar. Müs 
teşar senin ahpabmdır. Piyasa· 
da bu adamın eli uzunluğun
dan çok bahsedilmeğe batlan
dığmı kulağına fraıldayamaz 
mısın? Ankarayı bilinin ya• 
titizliği, siniri gene pek üstün· 
dedir. Hele bir tüccar ve ko
misyoncu ahpapça bir ıey ıöy
lerae, mahkeme kararı kadar 
hükmü olur." 

• • • 
Ertesi günkü gazetelerden 

birinde «Milli sanayiimize hiı: 
met eden muhterem sermaye
darlaumızdamı diye bir ada· 
mm beyanatı çıktı: 

- Evet. diyor; daireden itit· 
tiğiniz doğrudur. Sebebi mi? 
Kontenjan usulünü neden ten· 
kit edeyim? Kontenjan bütün 
milli iktısadı korumak için ya
pılmıştır. Arada bizim gibi bir 

(Devamı var) 
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Li edri 

Sivasta J&ir Ahmet Kutai, kü
luk bir ıiir kitabı nefretti. Hay
''"1ıkla. türlerini okuduğum Ah
lııet Kutai'nin bu küçük riıaleai 
•b-e.fında edebiyat eınafı hemen 
l<iı.""'elip ileri, geri aöylenmeğe ba~ 

ddar. Kitabın adından ve adedı 
lol>'ından bahsettiler. Kitabın is
"'indeki iddiadan, bir tevazuun 
'<dında sizli olan gururdan dem 
"ırdular. Fiatının yüz elli kurut 
~llıayıp elli kurut olduğunu tas
t•h ettiler. Velhaaıl "Necip Fazı
~ ını, yoba Ahmet Kütıi'nin 

lttı ?•• Hangisinin daha büyük bir 
kir olduğunu mukayeseye kadar 
''rddar. Kimi kitabı hiç okuma 
~ığı halde ulu orta aleyhinde bu: 
'llndu, klmi tek bir mııraını gerı· 
de bırakmakaızın haıbetenbillah 
llıiidaflliğini yaptı. Ben ise kendi 
lııi adebi hükümlerini neşir n if
'-Y'a mezun ve aali.hiyettar ad
~•tırıedlflm için bu kitabın kıyme 
liııden bahıedememekle beraber 
";ınu IÖyleyebilirim ki bu ileri ae
li lDünettik efendilerin bu kabil 
1•1\kitlerini hiç beğenmedim ve 
')ıptadım da. 

Eııeri aan'atı bir tarafa bıraka
t~k müe11lrinin ahlak ve fazileti
bı kan,tırmak, dostluğunu, düt
ltı•nlığrnı arattırmak, san'atkl
t'ltı. nüfuı tezkereaini, yatını katı
bı kurcalamak, bu sarip tenkit 
~••uun yalnız bize mahsuı ha
•fliklerden biri olduğuna şüphem 

)oktur. 

Edebi mubahase 

Ey musiki bilgiçleri! 
Siz de işe başlayın bakalım! 

iyi fikirler iyi tecrübelerden dotarı·<Ar reaaamlar ••. 

Edebiyat San' at yolunda birleşen fikirler 
Bir kitap 

Leonard de Vinci Birgün bu mesele Üzerinde bir 
Nahit Sırrı Bey oıkuyan bir kaç arkadat toplarunıt görü~Üyor-

h • d" O d Franoadan taboilden avdet et- duk. Eaki Sanayii Nefise mektebi genç mu arrır ır. ku uğunu t b ld tiğimiz zaman stan u a res:laın ile yenisini mükayeae ederek geç-
iyi anlaınıt diye. hüküm vere- olarak tanıdığunız bir çok arka- mit senelerin acı hi.tıralanru yi.
biliriz, çünkü bize anlattığı daılar vardı. Babıali divanı hü- dediyorduk. Beyoğlunda bir za• 
şeylerde muvaffak oluyor. mayunu evrak kalemi hülefa•ın- manJar reaim &ergisi açılmıştı. Zo

Son zamanlarda neırettiği dan, maliye nezareti celilesi mu- narolar, Valeriler, Varniyeler b'r 
''Edebiyat ve san'at bahisleri,, hasebatı umumiye bilmem ne ka. çok tablolar teşhir etmişlerdi. Bu 

leminden harbiye, bahriye, adliye aergide Türk namma Halil Paşa-
isimli, içinde dört güzel Ih ı b" k d · · · ve a&ı ır ço evaın reımıye dan baıka kimse görünmemişti. 
metodu toplayan küçük mensuplarından mürekkep bir va Bu neden idi? Bunun sebeplerini 
kitabı. onun kritik yazılarını tandaı zümreıi ki bütün bu bey· araıtırıyorduk. Reaim mektebi o

Kurultayda kararı ve~dik. bunlar musikinin dizlerde diim san'at telakkilerini tethir eden ler efendiler hep reaaam hep sa- lan bir memlekette tabiatile bir 
En geri fikirli ilim, fen adam- tek vurulup usul öğrenildiği bir fikir sergisi halindedir. Bu nayii nefise mezunları idiler .. Reı resim sergiıi doğacaktı. Bu bil' ih-

d k D k h·ı· d k 1 1 S t sam1ık denilen fırça ve boyaya a- tiyaçtı: San'at hareki.tıntn ı. ce-

1 
Dil inkılabından sonra ı 

ı ıra musikide •. 

larım imana getir i . o tm·- ca ı ıyet zamanın an a mış sergiyi gören er, Nahit ırrı - çık bir lisanla derin tiirler aöyle- reyanlar takip ettiği ancak orada 
ıar artık (HIC. abı haciz), (Bnlnı bid'atler olsa gerek. Daha son- nın bu··tu .. n eserlerı"nı· go .. rmü• b"l ı k ·· ı d h ·ı ı • te ı en mes e oy e sa ece ta n görülecekti. Semereli kudret er o-
eymen) kullanmayacaklar. ra: olmazlar, çünkü kitabın hacmi oenelerile kazanılır bir meslek de- rada anla,ılaca .tı. Gençlikl.,, mek 

Fen adamları bundan sonra . Ş':1 şarkı .besteleri ve güftele j çok küçüktür.. Fakat mu~arri- ği!dir; esasen bir mektep meLunu nuz oan'at atkı oradan alacağı 
( Müıellesi mütesaviyüs1a- rı ıçın de bır taze yol açılsa fe- rin neler teşhır edebileceğı hak olmak bir muallimin terbiyei ilmi zevk ve ilhamla canlanacaktı. Cer 
keyn) diye ukalalık etmeyecek na olmaz sanırım. kında bir kanaat edinirler. Ki- yesi altında yetişmek ayni kabili- çi bir ıersi doğmuştu, fa.kat Türk 

"k" · k "k k yelleri temin edemiyeceği düşünü de;ii)di. O, vatanın küç.iik büyük 

Tiyatro 

Shakespeare 
Zamanında 
Dekor 

Shakeıpeare zamanında de
kor olmadığını söylerler. Şim. 
diye kadar bu tiyatro üstadı
nın yazdığı eserlerin daima de
korsuz olarak sahneye konul
duğu zannedilirdi. 

Tem sil hatladığı zaman ıağ 
veya sol tarafta bir direğe aaı
lan levha mesela orada bir şa
to olduğunu itaret eder, niha
yette duvara çakılı diğer bir le., 
ha da orasmın deniz veya or
man olman lazımgeldiğini ha
ber verirmİ§. 

ıer. Bizim musı mm te nı ıs- tabın birinci yazıımıı te•kil e- ı ·· f ı ı d · -~ unce • anca ate ye e fıliı1ca istidatlarını düşünen, san•ati ta-
(Riyaziyatı aliye) yüksek he mına ait kırk sahifelik bir eser den "Seyahat edebiyatı hak- profesörün nezareti altında çalı- mim ve himaye etmek gayesini gö Elisabeth'in bugün ele geçen 

sap oluyor. yoktur. Fakat (Şarkı mecmu- kında .. i~imli makale Roland şanların da ayni seviyeye Y"ti,emi zeten bir meşher olmaktan pek u- hesap defterleri Shakespeare 
Bakınız radyoda bile her ak- aaı) diye ortaya çıkan kitaplar Dorgeles'in seyahat edebiyatı yeceği §Üphesizdir. Ben reosamlı- zaktı. Beyoğlu sergisi üç dort ih- I trupu saraya davet edildiği za. 

Halbuki (ngiltere kraliçeıi 

f
am elli kerre tekrar edilen(beş dan musiki ile alakam olmadığı nev'ir.deki edebi tertip kudreti- ğı bütün ilim ve fen tahsillerin- liki.r düşkününün açtığı bir pazar t ·ıı . . k d 

h den daha açık, daha kat'i deliller dı h · f tl 1 • man emsı er ıçın ne a ar pa 
dakika fasıla) nakaratını (beş halde yalnız beni~ kütü.p a- ni izah etmekle kalmıyor, alel- l ıe kendini gösteren bir meslek o- p~n ~:;•:..::~ ~e::e:eı~i;i~r~::. ra sarfedildiğini bütün tafıili-
dakika ara) ya çevirdiler.. nemde üç büyük c•lt var kı her umum seyahat edebiyatının • ı k t O b d"" h" t"l ·· t kt d" B t f · 

1 
ara arunm. nu e ıı ter ıye di emteasının sürümünü dü,ünen ı e goa eı'llle e ır. u a 11-

Biz gazeteciler İıe bu işin en biri üç parmak kalınlığındadır. mana ve şümulüne dair ihatalı almıf nazarlar ilk muayene ve fabrikatörler •ergisi idi. Başka ı !attan anlayoruz ki Shakeapea· 
eski amelesiyiz. Kullandığımız 1 {Hi~ faılı) diy~ bi! t.a~k~ ıru.- görüş ve anlayışlar ortaya ko- i tetkikte derhal seçer ayırırlar. ne olabilirdi? .. , re temsil heyeti halkın karfısı
arapça •• acemce ~elimeler ancak m.e. sı var .• yalnız fı!arıstı ıkı bu-_ yuyor. Şümulün tazammunla 1 Daha açıkça11 ressamlar, bir ağa- itte bu haa~uh~l .san.a~ Y?lla- na çıktığı zaman pek sathi de-

- 1 k k h f t l B I b crn meyvalan 8'ibi eıerlerinin ce- rında ehemmıyetlı hır hadıaeı ta- k J • 1• l h l l "k "f •ı"mdı"lık kar•ılıgı o mayan e- yu sa 1 e u uyor. un arı 1 k. k"ld d·· ·· ··ı · ı· ·ı d il b or ar ı•aret ı ev a ar ı ... a • • lı kid. F k ma us şe ı e u•unu mest a ı sametı e eğ a1&asiyetleri ve "hi ·b· d" ·ı d hl" ı · • ~ a u 

!mı. elerdir raka m, es ır. a at son za- . ld"'" . >-·ı • N h" S ı rı ye s• ı ımag ann e ız erın d" f k d ed·t • l n) d .. l kıl f" d" zımge ıgını Dl en a ıt ırrı o haaoaıiyeti ifadedeki talentleri den ayni ,iki.yelle birden bire frr- e ıyor, a at saraya avet ı -
Şu halde bu itte sonda ka an ma ar a oy e f&r ar ure 1 B b. b d b" , h . ile tefrik ve temyiz edilirler. ta.1111ıtı. diği zaman da temsil için icap 

ıiz oluyorsunuz. Bugün sizin öyle şarkı yapanlar peyda oldu eyi 
1
.ze, ·~·t ı _?.e". e anr lstanbul oanayii nefisesinden Fikir doğmuıtu, ıergi yapılmalı eden zengin dekorları en ince 

ne sesinize yayınıza, ne mızra- ki yeni güfteler yetmiyormuş eser erın ~t ı e~egmı muva - diploma. kazanarak ressam unva- deniliyordu. Fakat bu teşebbüs fik teferrüatına kadar buluyordu. 

bınlza ne d~ (dümtek) inize laf "İbi eskiden bestelenmiş, hPm fakıy~.tle ızah. edıyor. Makale, - nını haiz olan arkadatlar meya- rinin doğmaımdan ne cıkardı. Sh k ,. t kd" k" I 
5 f d Turk edebıyatm b e nında ve ınetier kalan iti.barile s · k, d ··kk" · k d a espeare ın a ıı· ar a-

.öyleyecek deg" iliz. yalnız bu de pek güzel bestelenmit gü - ~· . . m u nev ergı yapma u an açma e . d b .. 
b len eseri h kk d da kendini göstermişler yok değildi. mek değildi, aermayedel' zarar rı sayeaın e ugun me~dana çı 

inkılapta sizden beklediğimiz teleri bile tekrar bestelemeğe f~~~ ~- · er~ a 
1~ a içlerinde sönmez bir atkı san'at- görünce itten çekilmeğe benzemez kıın bu hesap defterlerınde de-

hizmeti habrlatacağız. kalkanlar var. Bunlardan biri hı kırk kınbı!orukuz. u yazı aka mi~- la çalıtanlar, Avrupayı görmedik- di. Bugün ittiraki vazife bilerek korlar ve teferrüat için sarfedi-
. "ki ·ı· f h ld" a a ır . sur aranın a· ı · h ld A d 1 • • Edebıyat. musı ' ı ım, en atırmıa ge ı. . r f erı a e vrupa a eser erını ta- hay hay ~iye~ler .~a.~n kü~ük bir len paralar, aktörlere verilen 

, Bir beyit parçasının etrafında blribirinden ayrılmaz. Hepsi Galiba Şevki Bey merhu· zımge ır~.e. h .•~n tar~ .tal ' esa.• nıttıran ve madalya kazananlar zaran m~nevı yuzunden ada.m gündelik:er mufassal listeler ha 
•• d d 1 d . l l d mevzuu ıza ıçın getırı en mı- bile mevcuttu. Eserlerini meyda- ·-n de dıye ayrılınca ne olacak- ı 1• d .. .1 k ed" M 1• "" im'indir! vasfın ır. onun a bir cemiyetin teme taş arı ır. mun: il d h • h l f 1 ~ d -·ı 1 N sa er e •a at atıra ara aza na çıkarmak istemiyenler de __..,n tı? Beyog"lu ıergisi bizim de"ildi bın 

1
e. so1ste_rı b~ •. td ıHr. 

1
ese,.a 

•gı dir ." sibi araştırma ar ve a B ( d b" · · 1 ' • " ~ u laf ar an ırının çarpu ma- Affeyle suçum ey gülü ter ·ı · 1• d eb"I" doğru bir tabirle- lrudretleriuin demek hararetli sözlerle beg· en- u ıııte erın ırın e am et ın :."'•n, Kutsi'nin, Necibin araaında .. k"l . d k t yer verı mış rr, en ı ır. , 
lhr müsabakaları yapanlar kar- ıı ote ı en e a sa ır. başıma kakma san at yollannda uzun yorgunluk memek, hicv.,tmek kolaydı. Fa- temsili eıınasında mehtaplı bir 
1 Sı"z"ı kendimizden ayırama- Kitabın ikinci yazıaı olan !ara müoait olmadığını itiraf e- kat yapılacak it kolay değ. ildi ve g~e go""stermek ı"çı"n satın alı-1'1nda layemut bir Li.edri'nin öl- 1 d" • d 1 d · b ç~ 
ııı.~ eoerlerini hatırlatmak iste- yız. Dört tekerlek bir yolda i,- Diye Hicazdan beste e ığı "Edebiyatta batka san'atler., en er 1

• u vatandaılar re•mi kolay gôrülmemeli idi,bu işi ehem nan tenvir malzemes:ne ait he-
>i • b k ti k ·· 1 besteledı"ği güfte- • • 1. k l d li vazifelerinin meıgaleleri içinde miyetli bir ,eydi; bu bir teY ya I t d"·f ed"I kted" "1. O La" edri ki her süzel eaeı·ın lemezıe ara a ıa a anır. ve co guze ısıın ı ma a e e gayet kuvvet im • sap ara esa u ı me ır 

b• d h rea ıan atını ancak bedii jhti- bin teY olacak, ya hiç bir şey ola . • 
~alııeainde gizlenmiş bir tevuu, Şu halde hala yolunu bulma yi tamburi Refik Bey tr a a bir görü§ mahsulüdür. Fakat yaçlannı tatmin eden güzel bir va mayacaktı. Bir fidan dikmek iste· Son posta ıle gelen Avrupa ga-
Li; .ı:h;e~~~~ şaheserini yaratmıı yan musikimiz de biraz derle- bestelemİf. Galiba batka ma- ben, bu makalenin serlevhasmı 11ta olara.k sevebilml9ler ve olduk niyordu. Onu bin ihtimamla dik- zete!erinin birinde bu söyledik 
~ nip toplanmalıdır. kamdan b~telemiş, fakat ne r. da çalı~mıt öğrenmitlerdl. De- mek gene ki.fi değildi. Toprağı- !erime ilave edilecek son dere-

• Yalnız edebiyat sahasında de- 1 b'l · · · d" J ''Edebiyatta resim san'ati,, di· Ef d" h _,, ı 
~~1, san'atm diğer şubelerinde de Sizden beklediğimiz hizmet olsa aa mı ı en yenısını tn e- e en ı mer umun en ,.Mu nm kuvvei gıda.iyeaini §Uıunu, hu- cede şayanı dikl:at bazı yazılar 
'-'led .,1 1 . k. k"t b bizim yapacaX.ımız itlen daha yince 0 kadar fena buluyor ki! ye deği,tirilmeai taraftarıyım. beıtelerlni hafızaoında saklayan ıunu düıünmek büyütmek. yetit- va d 
it n er ge mıt 1 1 a 1 mu- 5 d ğ"l ç ·· k · N h" S 8 b" d k.ılem müdürleri, kemençeyi par- tirmek, dallı budaklı semereli bir r ır. .. .. İ 
ı 'ddealerin, ıehnamelerin, di,·an- büyüktür. Bunu size öğretme- Bu da bir şey e ı ·· un iı a ıt ırrı ey ıze a maklarınm maharetli nüvaziıleri hale gelehilmeai için bıkmamak .. Florans~ darulfu~unu~d.a n 
h~:nı küf ve mürekkep kokan •a- ğe ve hatti ıöylemeğe de lü- Şimdi artık koltuk meyhane ha ziyade resmin mevki ve ro- asabi tazyikleri altında inleten ve uğra,mak vardı. Bakalım bu nok gılız edebıyatı muderrısı M. 

1 
elerinde yaldızlı izlerini bırak zum yok. Fakat içinizde her lerde sarhoşlara keyif veren ve lünü anlatıyor. Belki ben yam· ağlatan mümeyiz beyler, Nabinin tada diğer arkadaşlar neler dü•ü- Glan Giordano Orsini isminde 

llıış, onları ebediyetlqtirmiştir. d ( 1 ' 
liilkatin elile kazılmıt ebedilik meılekte olduğu gibi bazı ham belediye tarafın an ça gıcı e~ lıyorum; ihtimal ki muharrir muhrik, lahuti nalelerini nefos- n.ü~orla;~·· Onla_rı. da. .:ırok.!amal: bir zat Padu şehrinin kütüpha-

"'ı iihru-nu- altına bastıktan aonra ervahlar bulunduğu için onlar nafı) diye ellerine tezkere veri· !eri ile ifta ettiren hafn: efendiler fıkı.rlerı~ı alına}• ıdı. ı;:unku, .•a.n nesinde Sbakespeare devrine 
T • · 1 l d b" be t k" 1 k bu umumi isim altında yazaca- nasıl bu gii;ıı;el oıfatlarm mihveri at alemınde muvazı gıden fıkır- . b . I 

~'.ni iamı"nı· o •aheserin bir gö~ci- daı"ma gen· kalır. apon ptrıyo en zevata a ır s e ar 1 t k 1 b t - ' .- ğı diğer makalelerinde eclebi- olmaktan bir zevk duymuf hakiki ler bir noktada birle,emeyen hat aı azı vesı a ar u ~uş ur. 
t•ııe kaydetmek külfetini bile lü- saatlere benzeyen kafalarını merakıdır sardı. Gene bu sü- 1 ki · . h f tm" ı 1 h d" H k"k. , d Bu meyanda 0 devırde va•a ~ b 1 • 1 · mes e erını mu a aza e •t erse ara enzer ı. a ı ı san at uy· . ,. -
b~"'•uz gören minyatiircülerin törpülemek lbım.. Haydi siz tunlarda evvelce yazdığım gibi yatta ütün giize san at enn bizim İstanbul resamlannm ekse guları taıryanlar bir gayede bir- yan ve Conte d'hiver. Mac-
~·~ çoğu li.edridir. Güzel eser, gü de bir gayrete gelin. Fen adam musikinin edebiyatla olan sıkı rollerini izah edecektir. Muhar riyeti de böyle idi. Şimdi memle- leımeyince hakiki tesanüt vücu- beth, gibi piyeslerde rol almıs 
1 • dir. Ebeddir. Artık ebedile~en d ı·k b"l ed b" t h k "k" • k" f t T •u eserin fani müe1&irile ali.kası larma yakıtır bir cel& et göıte a a asını ı meyen, e ıya ı rir bunu yaparsa. akikaten ette ı ı san at ar aını 1 mevcu - de gelemezdi, . karar ~e.~miştik. olan bir tiyatro müdürüne ait 
l"oktur. < değil, türkçeyi bile bilmeyen san'at ve fikir hayatımıza bü- tu. Biri etliye aütlüye kanflJladan Avrupada tahı.ı.l ede~ butun arka el azısı evrakta ~imdi isimleri 

rın. b h ti ı·· müçtenip amatörler aınıfı, biri datları, SanaWllı Nef1se me7.unla- Y . 'J' • • Ne yapacaksınız? u mu terem za arın uzum- h · 1 ,. t 1 t 1 b k 'Gör daima önünde esatiri ev- h I . k "h yük İzmet etmış o ur. Franoamn feyizli muhitinden aldı rının tanılmıı aimalarını toplaya- ı amamı e u~.u .. u m~~ ~r aÇı 
velin İtin ilim, fen, 11tılah tarafla- suz za met erme artı nı ayet ğı oan'at heyecanlarile memlekf'- cak, iıtitare edecektik. Bu mak- I methur aktorun ısımlerı var-

G h rlnı bizden iyi bilirsiniz. Fakat vermeli. Bunlar diledikleri ka- "Temsil san'atinde heyecan tin irfan sahasında bir varlıi!ın oatla bir içtima terti"p ettik. "'ehza ~ır. 
Ökten dehayi narı çalan ka - · 1 f k ki - ., n 

ramanmı biz de halkın sizden ne istedi· dar şarkı yapadursun ar, a at Iar., ismini taşıyan "tabm ü- meydana çıkarılmaıını isteyen- dcbafının Vezneciler kısmında o 1 Padu kütüphanesinde mey 
ğini gazeteci aıfatile §Öyle yazı bu şarkıları yaptıkları yerlerin çüncü parçası. san'atk&r eserin ler: Yani biri muhafazakar con- z~l'lanlar. (Züha~) isminde büyük dana çıkan evrak arasnıda Sha 

Varaın bulunmaıın bilecek nd- verelim. yani rakı alemlerinin huduclun- l ıervateur, biri ıan'atta inkılap is- hır kırtasıye magazaaı vardı. Sa- k ,. h .. h t l 
mü şanını,, k 1 H 1 ( d ) de hayatın ayni mi 0 malı, gibi teyen Revolutionnaire'ler .. Sana- hibi reımi ve reasamları S<>ven espeare ın enuz sa neye a 1 

• • • Musikide ne yapacaksınız. dan çı armama ı. e e ır"kıyo mühim bir davanın tahliline yii nefise mezunları zümresindPn çok münevver bir zattı. Onun bii· ' aığı devirlerde yaşayan bir reji 
gibı" ağzı r.nk hassas ku a ara b" ik" k d d d"-' ·· ·· 1 · 1 · k ı· d d" Siıı:e Laedriden bir kaç m•sra d l , r- hasredilmi,tir. Bu meselede ır ı ar a attan maa a ı,.er yük oalonuna tanılan resnmlan sorun z ya tesır erı. o ıs e I· 

"kdirn edeyim: Her teY er evve ıan at na- kadar yaklaşan, Avrupa ıner- zatlardan oan'at harekatı bekle- davet ettik, toplandık, uzun m:a.- koduları ve dekorlara ait bazı 
"Bir kadın ağlıyor ay qığında mına, zevk namına şu (ırasel) kezlerine kadar dolaşan bir ye- aktörün vaziyeti nedir, Nahit mek beyhude idi. Ne yapmalı idi? dıya sergi meselesini görlıttük. teferüat hakkında kaydettiği 
A.y ağlıyor suyun kırqığında, ciliğe bir nihayet verin.. re sokınamalı. Sırrı Bey bunu çok güzel anla- Hamdi Bey vedfatde~itti. Avru1~a Bu g1örü~me db!.ri~irimizinh~m1 e! v~ mülahazalı notlar ele geçmiş-
8.,lıçede siyalı bir mendildir Radyoda bile yer bulan bu Radyo sirkeli Türk dili inkı- tabilmi•tir. F otografla resmin ya tabıile gön er iiı vatan ev at arzu arının, uıunce ve ıs erımı- l 

~ 'J' larınm avdetini görememiıtiı bi- zin mektum.iyetini tagyir eden gü- t r • 
}' gec•, kötü adet artık bırakılmalıdır. llbmı halka dinletti. Ve hatta farkı, sahnedeki katille, kaldı- raderi muhteremleri Halil Beye- zel ve fayda.lı bir temas olmu•tu. Yine bu rejısorun yazıların 

Üzüm nemleniyor ona değin- Halbukı" eskiden radyoda bir ı"kı" kendi dı"lın" ,· bı"le bu inkıllba gö ' rım üstündeki katilin farkı bu fendi aon vazifei murafperverane Ben kendi besabuna hayatta ge- da devrin aktörleri hakkında yü 
Bir ba,kaaını iıter miainiz~eBu- erkek avaz avaz bağırırken şim re def4tirdi. Fakat timdi halk yazıda iyi ifade edilmiştir. ıini yapmıt aanayii nefioe mekte· çirdiğim günler içinde o günkü ka rütülen mütalealar pİyesler-

"ıtı.ın: di bir de gazel okuyan kadın ondan türk diline, Türk edebi· bini eıki ellerden kurtararak Cal- dar dakikada~ seri, fakat &eneler den çıkarılan sahn~ler hakkın-
''Serı bana, ben sana bakCITkerı türedi. Hem de ne gazel. Car yatma. Türk irfanma l&yik bir Kitabın son parçasm1 teskil lrya, Hikmete, Fehimana tevdi et den dalıa tecrube baht oaatler ge· • d 

·· 1 beki • mitti. Türk gençlifi eski Tiırk çirdiğimi habrlamryorum. da da malumat var ır . 
• _ .. oy " car bağıran. güfteyi besteye uy musiki lyor. eden "Tenkit ve münakkide 

&urun arll:ularım gozde topla- duramadan c"ıyak ciyak haykı- (Kurultay) da verdig" imiz gençleri değildi, mektep eıki sa· Aktıım olmuıtu. Pencerenin 300 sene evvel bir re1110-
dair., isimli makale münakki- nayii nefise mektebi olmaktan kartıaındaki dükkanların üatün-

s.,,. de ı"steg"m" •· ,,0··-u··nıe so~yırı.,·, ı ran bir ses .. İyi ki bu okuyan- karar bütün hükQmet mUesıese k kurtarılmı•tr .. Genç istidatları se- den yilkıelen timdiki Fen fakülte rün elile yazılmış olan bu not-
- - 1 · k b 1 d.I 1 tir B din kim olduğunu.ten idin han • 1 Sh k d · d k" f Bu dilden hislerin daha lıofia- !arın yüzünü görmüyoruz. erınce a u e ı m t . unu nelerce sa'bülmürur patlkalarda. ıi bulutauz bir semanm pembe fo- ar a espeare evrın e 1 i-

ner. Maazallah onl.rm bir de elleri- Ba,vekil r.amına Maarif vekili· gi nevi yazılara denilebileceğini dolqtırarak gayretlerini inkiaara nu üzerinde laciverdi vetahiliıtsız yatro hakkında bugüne kadar 

1• lıte bunlar ve daha başkaları, ni şakaklarına koyup yaradana nin ağzından işittik. Şu halde izah ediyor. Bu makale haldan- uğratan san'at rehberleri yerine kütleaiyle naza.rlanmı i•gal eder- toplıınmış olan malümatı zen-
.-~eınut bir Li.edrinin ölmez eser " k k d ki .. k muıiki erbabı ve radyo tirketl da ben fikrimi söylemiy-~ en doğru terakki tehrahlanru göı ken müzakere hitama ermif, bü- ı ginleştirrnekte onları yeni bir 
erid" M" il · · f · h"b" sıgınara ı ın ı arını gorae ~- teren kıymetli mürıitler kaim ol- tün flk.ir.ler iki mu. hal.if reye kar- ıkla a dınlatm' akladır. it ır. ısa erımın anı sa 1 1 d ··ı "· de bu itteki vazifelerine derhal Y 

1 ~f<lt Feyzidir. o Reşat Feyzi ki ıztırabımız an o ecegız. fiaı. Herkes okusun, doğru bul muftu. San'at bir kaç sene zarfın fi oergırun elzemıyetınde takar- ış 
....,edrinin muasırıdır. Eski hanendeler okurken to· başlamalıdırlar. Bunu r;ca et· duğu taraflara hak versin. da hakiki intikametini almı~ re- rür ebnitti. Müessiıler teıbit edili ı M. FERİDUN 

Elif NACI puklarını altlarına koyar öyle mek hakkımızdır. ıim muhittte eh;,,.,miyetll bir yordu. Çallı lhrahim, Fehiman, 
, • uıo •, bağırırlarmıf. Şimdikiler ne ya Burhan CAHİT Na4:ıit Sım Beyin bu çok rağbet kazaıımıftr. Türk gençleri Hikmet Ruhi, Sami, Şev1ket .... Aza 

Pıyorlar bilmem. güzel 'le iıtifadeli kitabını ka· içinde aan'at aıkını duyan ruhlar lar Halil Pata, Namık 1mail Bey, hatlar karanlı~. enginlerde aeli. 
'1askova'da -rk Çallnım, Hikmetin atelyeıine top Rcggam Mehmet Ali Bey Usa met yollarını gosteren ziya abide 

..- Maksat şu beye. tU hanıma F } e t• rilerime tavsiye derim. lanmıtlar, Türk kızla.rı F .. hima.- ilah. !erine benzemeli idi. Yoksa yürü· 
lllÜzesİ sergiai lif söylemek değil. İşin temeli a guıer 10 Reşat fEYZt nın etrafında güzel bir hal.,i ıray- Muhalifler kimlerdi? Ve neye mek isteyen bir fikri yolundan alı 

gazelciliktir. Bura paydos de - ret vücude getirmiıler çalı,ıyor- muhalefet söıtermiflerdi? Sene- koyacak nursuz, ümitaiz yolla.t 
:te ~oıkova. Şark medeniyeti mü
ııı·'' Yakında, Sovyet tarkının geç
~.'tlelci ve bugünkü vaziyetine ait 
ır •- . k M.. . 
~ ...::::ırıı açaca tır. uzenın ya-
l'ı - tark ve uzak - tark ..Jonla· 

Yu··zu··ncu·· meli. lar, zinde ve pürbeyec:an bir me- !erce birlikte çalıttıkları beraber gösterecek dütüncelere içtihat de 
Sonra sazla taksim modası- aında Habil ile Kabl1 1876. saile çalqryorlardı. Şimdi it kendi etübiyen hayatı seçirdikleri arka- nemezdi. Merhum reuam Ruhi B. 

Senesi• k f kendine tezahür etmiıti, bunu e•- datlarının fikrine ademi İftİrakle- oaf, aoabi bir zattı. Onun memle-
na da bir nihayet verilse fena Senjan Batiıt'in a a11nın ke· ki sanayii nefioe mektebi yapama- rine oebep ne idi. Ben fazla tqri- ket, millet, ıan'at kelimelerini 
olmaz. San'atine güvenen beste ıilmesi 1877, bir boğanın öldü- Dllfh. Bir memlekette çalıııldığı hata girmeden kısaca IÖylemek tekrardan zevk alan bir liaanı 
yapar. Notaya geçirir, kudreti Heykellr&J Falguier 1832 rülmeıi 1881 ve ıairedir. Hey- iıitilmefe batlayan bir sanatm aa- isterim: Arkada.şlarımızdan res- vardı. O kendine mahauı hu aoa-
derecesinde methUr olur. Coş· senesi eylUlünün 25 İnci rünü kel eserleri meyanında bilhas- de hikiıyei terakkiyatmı dinlet- aam Avni Lifij merhum, rayet bi liıanile devam ederek sözleri· 
mak illeyen için her sanatın Toulouse'da doğmuıtur. 1859 sa Tezenin çocuklul\J 1857, mek hiç bir faide vermezdi. Re- ciddi vakur bir sençti. Kanaatine ni memleket, millet. aan'at böyle 
mevzuu geniştir. Muharrir de da büyük Roma mükafatını al- horoz kavgasında salip 1864, •im §Öyledir, reıaamlık böybl~irl' bmuvafdık görmediği bir teYi ona gayritabii düıüncelerle fazla bek 

garpte şöyle olmuf, bizde oy e eğen irmek kabul ettirmek gay leyemez. Biz bu iıte devam edece 
kendine güvendi~i kadar ro- mıştır. 1882 de enstitüye iza hiriıtiyan mazlum Tarcinus oluyor diyeçene çalmaktan birteY ri mümkündü. Sersi fikri kanaati fiz. Pes milliyet insanlar yapama. 
man yazar, hikaye yazar, olmuf 18 nisan 1900 de vefat 1867 -ıeref madalyası almıt- çıkmazdı,re•im aanatınm nasıl bir ne mugayir bir fikirdi. O, memle- dıkları 9eylerin yapıldığını gör 

i;~lize ilk defa olarak 12 ve 13 makale yazar.Musiki ile ülfeti o etmiıtir. Heykeltratlığı kendi- tır- OpheJie, avcı Nympbe. san'at olduğunu Avrupadaki de- ketin seviyesi daha böyle bir §eye mek iatemezler." cümlesile bitir-
._ , &aırlara ait lran çini imal lan ve bunu meslek yapan da sine kafi görmi.yerek 40 ya,ın- Diane, Mıaırlı rakkase, bulun- recei kıymetini. san'atkiırın mer- müsait değildir. Beyhude uğra:ıa- mittf. R_.n Ali Sami Bey bu 

l\cla İle güzel aan'atlara ve dini 
=:;ıere ait kollekıiyonlar bulun
'"11 tadır. Halılar - Hlonu iı" çok 
ı..,.te.....,n olaeaktır. Burada tar
't •I lezglhlan sanayiinin tarih 
ıı:. "'uvaffakıyetleri göıterilecek-

l'G"_.atmı ve 15-16 ncı aırrlara ait •arkı yapar, ıerenad yapar- 0 _ d d resme çalıs " b 1 , kt d B"lhasaa h k l tebei bülendini garbı gör"n ge- mam, beni mazur görünüz de- içtimada bulunmamııtı, hiç tÜP 
'- •• - lran dokumalannı, lran ~ 8 8 Tmaga aş a- 1 ma a ır. 1 ey e e- zen zenginlerimiz gazetelerini, mi,ti ve batka tJ.zun bir mütalea beaiz: puıularmda bü,..ük istifade· 
it ray san'atı nümunelerini, lranın pera yapar, operet yapar; ro- mıı. Çok ateşli bir san'atkar serLeri arasmda Asya ihtilali- mecmualannı, kitaplarını okuyan beyan etmemittl: Diter muteriz !er taraaaudile meıgul oluyorlar 
ı,eo.lallzme devirlerine ait yazı- mans yapar velhasıl musikinin olarak tanınan Falguier (1873) ! nin galebeıi adlı grup en çok tetkik eden münevverlerimiz an'· dostumuz ki, halim, mlhmannü- dı. Kendilerine malümat verilip 
ıı;İ 111-16 ncı aMrlara ait minya- irili, ufaklı her parçasında her sallarında yalnız heykel de- ! şöhret bulmuttur. aneıile görmüt okumu§ öğrenmit- YllZ bir arkadaı, bir doıt olarak verilmediğini pek iyi hatırlamı• 
•I er, Sadi, Pizami ve ıairenin telden çalar. Fakat bütün bun- ğil kuvvetli bazı tablolar da lC§ 1 Ki bunun alçıdan büyük bir !erdi. Böyle malfunatlı bir m .. vcu taruldığı halde o da aersi mesele- yorsam da iıimlerinin arkadatla.n 

Yazılan göıterilecektir. lar kitaba, ölçüye, notaya göre bir etmiştir. Bunlardan rüreş- ı kabartması. Etuvaldeki zafer diyete kartı bizim bir şey .öyle· oini neticesi sıfıra müncer bir me- tarafından hiç zikredildiğini İ§İt· 
ı.· Serginin hususi salonu iae Tür Ö l meğe hakkımız yoktu. Bizim an- sele olarak kabul etmitti. Fazla mediğimi gayet İyi tahattur ediyo .,:re. ~ran, Japonya ve Çinde ya: olur. yle mızrabını alıp yihey çiler ismindeki tablosi e 1875 abidesinin üzerine kom .. ···tur. cak bir vazifemiz vardı, bu vazife olarak uzun mütalealar da beyan rum. 
, .. n~ıliıp hareketlerine tahsiı diye tıkırdatmak. yayına yapı- ikinci bir madalya daha almış- 1881 den 1886 ya kadar Qo herkeain beklediği ve göremediği etmişli:Bu bir içtihattı, İçtihat mu Resaam 

..,~~-~..;..;.ti~r~·~~~~~~~---..!...:~ı~p~a:m::::a~n::,.:a~m.::;:a~n:..::d~iy!..::.e~c~ı=z:d:a:tm::.::a:k:,~~t:ır~.:..:B;e:l;Ii:..:b;a~t~lı:._~t=ab:.::l~o=l:a:rı:_~a:r~a~-..J.:ra::d:a~k:a::.:lm::ı~tl:ı:r:. ___ ~~~~...!-b::.:'.ir~ş:e~y:d:i._:B~iz:d:e:_r~e:•:İm::.:_~s:a:n~'~:t~ı.v~e~~k:a:d:d:::es:_:o:l:a:b:il:ir:d:i:,_m::::u:k:a:d:d:c:•~iç:t~i~----~~~~~~--~M.Sami 
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Bü ün im. r faaliyetleri içinde 

lokantalan bakımsız. 

Btgadan bir manzara ve 

BiGA: Çanakkale vilayeti
nin en büyük ve en mühim ka
zası Bigadır. iki ne.biyesi ve 
250 den fazla köyü vardır. Bu· 
raaını geçen seneden daha fark 
lı buldum. Sahilden kasabaya 

yeni kurulan klJprU 
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Belfast 
• 
isyanları 

Rapor ve 
Sovyetler 

1932 
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Iktısatçı 
Allame 

Dost Rus 
Sp rcuları 

- -- -
Bir maktulü n cena

zesini 100 

• -.. (Başı 1 ıncı ahifede) o•• ld•ı 
izvestiya da M. Ra- - Şunun içindir k i, hu zat n ge 1 er 

d k
'' b" henüz iktısadın mebadisine va· ( Başı ı inci sahifede ) 

e ID ır yazısı kıf görünmüyor Türk iktı•atcı . 

bJ
•n kı" Q • k d d 1 · • d · d" - . -b h. dıven başında mısafirlerimiz istik 

yl a ır 1 MOSKOVA, ıs. A. A. _ lzveı- arı cemıyetm ever ıgım u • ı b 1 1 1 . . .. 

1 

· · h kk d k ' k f a e ge en en kaqıladılar. Bırıbır 
BELFAST 

1
- A A 5 k tıya gazctesınde M. Radck'in Lyt ran a ın a ı on erans. ce- 1 . k 1 h .. , ::>. • • - on J· . . 1 . . . d k erıne onıo os ane tercuman r t a 

yamlardan maktul dütmüş olanlar· ton raporuna drur uzun bır yazısı mıyetın neşrıyatr arası a çı tr f d kd" . . 
<al\ &xter'in cenaze merasimi 100 ç kmıştır M. Radek, diyor ki: Man- ğı zaman, bu konferansın birisi ra ın a n .

1
a . ım edı ldıler. Rus ! 

bin kit i kadar tahmin :dilen bir ka- ç•;•ide tahltikatta bulunan Lytton k~ tarafından. bu kadar vuk~huz- kar~etl.erımız. yirmi üç· kit ilik bir 
labalığ:n huzuri.e icra edilmi;!ir. A- "'"?'00~· Sovyet R~sy~nın buB!iıJ:i ca karşılanacağını h iç ümit et · k~fı~e. ıle g~lı~".rlard ı. Bu kafile- ı 
laya 2000 işaiz de iştirak ctmiıtir vazıyctı hakkında hıçb.r şey bılmı- . t ' D h f I . h d nın ıçınde ıkı ıdareci ve bir de ' yor B komisyo _ ı· t d memış ım. a a az a 17.a e e k d"l . . . . Mezarlıkta yapılan merasimden · u n, ~.pery~ 15 ev- . K f d .. k k en ı erının getırmış olduğu ha· 
sonra poJiı sabahleyin cenaze mera- Jetler arasındaki menfaat ayrılığının yım. on eransım a yu se kem bulunuyordu Gu·· t ' k k ' · ı·-' d • d 1 k 1 k ti ' · ver eye çı· 
siminde hazır bulunmak üzre ,.etmi• 1 uza ~ar geçımsız ıgın e parmagı sermaye a r ı mem e e erın k ld V 1. d _ 1 • ld • .. " kt r d T .. ki d b h tk•k ı ı . apur unana ogru yo al-
olan eski komünist reisi Tom Mannı 0 ugun:ı gozmeın=ı en ge ıyor , e ve u r ye e u ran te ı d R d 1 " 
tevkif elınİftİr . ve~':' itte Sovyetlere büyük bir yer edilmiş ti . Yüksek aermayeda• . ı . us. o•t ugu .•~or sahasında 

Sebeb imeçbul olan bu tevkf tim- ayırıyor . M. Radek, Sovyet Rusya- J k 1 k ti · d b h da aynı kuvvette ıdı. Derhal her 
Ma 

.d h" b" aı· ı mem e e erın e. ıı ranını "k' 1 f b' .b. . k 1 F 
diye k~dar herhanf' i bir hadise ZU· mn nçun e ıç ır cmpcry ıst 1929 . d 1 ti dı y ı ı ara ın ırıne aynath ar. o 
buru sebebiyet vermemiıtir. oiyaset gitmed1ktcn başka Japonya- . sene~ın e ~ası pa a gr toğraflar çekildi. Güzide Sait, Be

BELFAST, 15. A. A. - Dünden ya kari • _rakip vaziyetinde bile bu- m ızah eltım. Yuk~ek sermaye hire · Taip Hanımlar tarafından 
beri hiçbir hadise olmaınıtlır. ı lunmadıgmı anlattıktan ~onra Sov· darlık me~leke~le_rı?de bu_hra· misafirlerin göğüslerine kokart· 
Yalnız ıı•ce vakti sokaklarda ıe- y ~t .Rus yanın ~k demıryollarının nın nasıl ılerledığını, hangı se- Jar takıldı, sözler söylendi. Mi .... 

zil~eaini meneden emirnameye mu- ı hulu? ~mp~yal,.ı taı·~annı kaldır· yirleri takip ettiğini göster 
halif ha~eke~ eden bir takım kimse- '!'"k ıçın elinden gelenı yapmıı old':'- dim.Bu buhranın karakterlerini 
)er tevkif edilmiıtir. · gunu hatırnıakta ve ancak bu demır 

So 
-'--' --L olm 

1 
b" yollarını hcrhangı· bir kimseye bagı- ' meydana çıkardım. Ve sonra 

n v ........ ara aanne ut o an ır T'" k' d k• b h · h çok mahaJl.,.deld polisler geri alın- laınağa da lüzum görmüyoruz de- . ur ıye e. ı ~ ranı ıza et· 
mıflır. mektedir. M. Radek, Lytton komiıı- hm. Ve bzdekı buhranın bam 

lnıiliz komünistlerinden mürek- yonunun Mımçuriye gizli düıünceler başka muhiyette olduğunu tas· 
kep bir arupuo tredünyonlan . itsiz- l~ gclmit old~ğunu .öyliyere.k diyor rih ~ttim. 
!ere kartı teveccüh ıöstermek malı:- k, : Bu komısy?n , e?'p~ry.~~s~ dev- Halbuki bu genç. benim yük 
aadile umumi bir ,,..ev ilanına t-vik Jetler araımdakı ııeçımsızlıgı örtbat k ed 1 k 1 k ti ·- -• d' M 'd b' s eh ae sermay ar ı mem e e e-
etmek üzre bunıya ıelmiı oldukları e ıyor ve ançun e ır ovyet t . . . . . . h .. 
h ber • tikesi göstererek hern Sovyet Rus- rı ıçm verdığım ıza atı ve gos 

8Ha' uumda icra edil- yıı ile Japonyanın arasını açmak hem terdiğim usulü. derhal Türkiye 
melı .dilmlt olan mub- ı de ~vl'.etlere kar~ı bir c~phe koru- ye de tatbik etmiş ve makıls ne 
telif , menedilmesi mub mak 11tiyor. Komısyon bir t~af!an ticeler bulmut, elbette makıls 
temelt. J~.p~nyayı .s'!vyet Rus:l'.anın u~erıne neticeler bulur. İktısat hakkın· 

__ yorutmek ıatıyor. Konusyon bır ta- d k k k k 1 kt 

M 
"kf b • rafbn da Sovyet Rusyayı Japonya- a arma arıtı ve.. u a an 

usı şu esı ya k11rşı aman cepheye sürüklemeğe dolma malumatla mucehhez o· 
Aksaray C. H. F. ıençler mahfi- ~alıııyor. Lytton raporu Japon em- !unca elbette usuller makus 

lind•: Malıfillmizin musiki şubesi- peryalizıni ile dünya emperyalizmi kullanılır. Bu r.at düşünmem.it 
ne aza kaydına bqlanmıttD'. G•dı: araaınd~ bir uzl~ş~a projesinde?. ki, Türkiye henüz sermayedar
çalıtmak istf'y•nlrrin ve gerek•• batka ~ır '.'.'Y. deki_ldır. Bu r~"?ra S:0 lık nizamının daha ilk devresin 

re Tokio hukumetı Mımçunyı hır d d h. d ğ•ld' T"' k' · 
ders almak ar:ı:u ederlerin <uma ııün J .. temlek . ak d". .. e a ı e ı ır. ur ıyenın apon mu& eıı yapm uıun h d 1 · 
!eri 1~12, aalı go:ıü akı:amlan ,cesinden vazgeçmeli ve burasının bu ranı sermaye ~r ık nızaınr 
20-22,30 kadar mliracaatları Adresı beynelmilel bir müstemleke olmasını nın en son devresıde bulunan 
Cerrah"""' Hubyar mahallesi lolı:uı kabul etmelidir. Japonya, Mançuri- memleketlerin buhranile mü
çeşme sokağı Halk fırlıaaı nahiye yi ancak Sovyet Ruıyaya karşı aske kayeae olunamazTürkiyede buh 
merke>i. ri bir ils olarak kullanabilmelidir. ran sermayedar memeketler· 
.................. ----··-•••••· .. -·-- Çin komintangı da kendi batına Man d k• b h 'b' ye ta•·, · · "d ed d",. d be el e ı u ran gı ı serma ~ 
den kötürümler iyi olarak avdet çunyr 1 are eme ıgın en YD - • • ı· • 1 
eylemekted1rler. milel kontrola riza göstermelidir.M. satının .a~tması. ıa~ıhsa ın ç~~a 

Radek, Amerikanın Mançuri iıleri- ması gıbı kategorılerle degıl, 
nin daha bqlanğıcındanberi diler benim yaptığım gibi bam mad· 
emperyalist devletleri Japonyaya de satımındaki durgunlukla i· 
kar,ı siırüklemeğ_'.' ~ııtığını ve bu zah olunabilir. Sattığımız ham 

OTEL ve LOKANTALAR 

çalıımanm her gun bıraz daha arttı dd 1 • baz 1 · • k - .. ı·· d. ,_, ma e enn ı arınm ıştıra 
aını M.'Y uyor ve ıyor IU: • ... 1 . 

• Lytton raporu Japon tezinin le- e~lme ımkan a~ .n~ıbeten .~z 
meli olan mGstakjl Mançuri devleti- mıkdarda azaldıgı ıçın de. Tur
ni k:ıbul etmemesi İngiltere ile Fran kiyenin cihan buhranında tees· 
sanın bu teze yanaşmaktan çekin- sür derecesi batkalanle müka-
diklerini rösterir yese olunur~a. çok daha azdır 

Amerika, 1-'nınuı ve logiltere ara· Ş halde • • · ed.' ' ki k _, alabild""' .. - u sıze ıtıraz en 11r, ıa onugm ... ar, ı6.ne yo . • 1 b •k 
rüyor. Bu devletler, bu konuıma· ve ımzasını gız eyen u zat ı lı 
!arın neticetine ıöre ya Amerika i- saltan anlamıyor mu? 
le birlikte Japonyaya kartı çıkacak- - Yalnız iktıaattan anlamr 

firleriınizin kaptanı Türfı:iyeye 

gelmekle çok büyiik bir sevinç i
çinde olduklarını, bilhassa Anka· 
ra inkılap bayramını da görecek
lerinden bir kat daha sevindikle
rini söyledi. Seyrisefain önünde 
gene motöre binildi, sahile yanatrl 
dı. Motör rıhtıma yanaıtıiı zaman 
Şehir bandosu Rus milli mar§ınr 
çalmağa bll§ladı. Hürmetle din
lendi. Bunu Türk mit;; maqı ta· 
kip etti. Misafirleri rıhtımda vali 
ve tehir namına mektupçu Haluk 
Nihat Bey, Halk fırkası namına 

Rükneddin, Halkevlerl namına 

ıpor ıubesi reiai Fethi Tahaln Bey 
!er kal"fıladı 

ilk alfa .. 

Gazi 
ükaf tını 

Kazanan eser 
(Ba<ı J ınci 3hı le) 

cil t Turkiye Cümhuriy tinin kıı 
lu~undan, 11<>beplerinden b:ı~I•• 
makta ve şimd iye kadl\ :.i Jıadi· 
satı ihtiva etmektedir. Eıerde 1 
tiklal !.arbi, 9 Büyük harp 
harp neticesinde imzalanan rnu•· 
hedelerden de bahsedilmektedir· 
Ayrı ayn faaıllal"da Cümhurİ• 

yet de'\Tİnde siyasi cereyan lar, di· 
n i, hukuki inkılap ve ısl hat, ııı•· 
arif ve terbiyede inkılap ve ısl•· 

hat, iktısadi ve mali sahada iııiıl' 
lap ve islahat, aıhhat ve içtiııı,ı 
muavenet işlerinde icraat, Tü~ 
ordusu ve milli müdafaa izah 11-

dilmektedir. 

Esere konan resimler meyan.., 
da Gazi H;c nin hayat larına d,.İI' 
çok kıymetli tarihi fotoğraflııt• 
istiklal harbi, milli inkıl ap sanı-· 
larma ait kıymetli resimler var
dır . 

Bundan batka Türk tarihi t.ı
kik cemiyetinin Gazi Hz. nin rİ
yasetlerindc çekilen bir resmi va' 
dır . Yeni hükümet teşkiiabna v• 
Türkiye bahri kuvvetlerine dair 
de fotograflar ilave edilmiftir. 

----·-
Palamut boJluğu 
TRABZON, 12. htanbul.t-

olduğu gibi, burada da p~lamut ~ 
luğu başlanuştır. Her gı.in Rize, Siir 
mene limanlarından, Trabzon3 kayılı 
kayık palamut gelmektediı-. 

iki ıı\in evvel, bir palamut 2 kurtl 
f8 kadar satılmıştı. Palamutun bun· 
dan ucuz olduğunu duyan kôyliiJer, 
tehre İnerek, küfelerle palamut alıp, 
köylerine götünnektedirler. Köyle
re giden yollarda sırtlannda pala 
mut küfeleri taşıyan kafiiclern te••· 
düf edilmektedir. 

Trabzonda her aile tene! e tenekt 
palamut tuzlamaktadır. 

- -- -TEŞEKKÜR 
Sevgili refikamın ufulü dolayısil• 

ct:naie meraıiminde bulunm<tk zah· 
metini esirgemeyn ve gerek biz:ıal 

ve gerek bilvasıta beyanı teessür 
ve taziyet ile büyük kederime itli· 
rak buyuran zevatı kirama pek de
rin teıekkürlerimi ayn ayrı anıt 

İmkan olmadığından muhterem ga· 
zetenizin vesatetini rica ed rim e· 
fendim. 

Doklo• Necmettin Rifat. 

l kadar olan toıe kamilen tamir 
ohınmufı tebirdeki derenin ü
zerine tık bir köprü yapılmıı
tır. Köylerde dokuz mektebin 
intasma batlanmıt ve merkezi 
kazada da büyük bir mektep in 
tası ve bir de orta mektep açıl 

Biga ile Çanpazan arasında 
ki 4.5 kilometrelik yolun inşa· 
ıma kemali faaliyetle devam o 
lunmaktadır. Köy yollan da 
bir taraftan tamir edilmektedir, 
Otomobil i9leıneyen yalnız beş 
on köy kalmııtır ki bunlar da 
inzalı ve dağlrl< mahallerde ol 
duklan için yol inşası çok müş 
küldür. 

Burada otel dedikleri bir han 
bozuntusu Tardır. Allah kimıe· 
yi diifürmeain ! tik geceyi bura
da geçirmek mecburiyetinde 
kaldım ve yedi ceddime tövbe· 
ler eyledim. Burası otel değil 
bir tahtakurusu yuvası, bir ta
affün merkezidir. Simsiyah oda 
lar, ayaklan örümcek tutmuş 
bir karyola. kılıktan kırpıntı
dan doldurulmuş tek bir şilte, 
İpten örülmüt bir (somya)! 
kokmut• rengi değişmiş bir çar 
şaf ve leş gibi bir yasdık! Pen· 
cere perdeleri tutunca ele yapı 
şır derecede terbetli ! Zindan 
manzarasını gösteren siyah ve 
kırk yıldır silinmemit bir döte 
me ve korkunç rP.Dkte bir ta· 
van! Kirden gayri şeffaf bir ha 
le gelmit pencereler ve hapisha 
ne cidarlarını andıran dıvar
lar ! 

lar )'.&but da Lyttoa raporu çok dol yor değil, iktıaadı uyduruyor, 
ru olmakla beraber harpsız Japonya, 
Mançuriden çıkanlamıyacaiı lçiD 
birıey yapamayız diyeceklerdir. 

Alaeddln Cemli B. in 
bir telgrafı 

.nk aö:ııü Fethi Talıaia Bey söy- 1 l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

, maaı takarrür eylemittir. 

' KAYMAKAM ALI RIZA B. 

Buraya kudretli bir kayma
kam gönderilmittiT. A..ker! 
kaymakamlığmdan mütekait 
bulunan bu zat kazanın mihve
ri icraatı ve e büyük im.ili te· 
rakkiyatı olmuttur. Yukarda 
zikreylediğim umran ve intaat 
hep onun hlmmetile viicude 
gelmi9tir. Ali Raa Bey az ıöy 
ler çok it yapar bir Mlare ada
mıdır. Umum kaza balkı kendi 
ainden sitayiıle bahsetmekte 
-.re Ali Rıza Beyin kızaya gel
mesini büyük bir talih eseri ol· 
duğunu söylemektedirler. 

KôPRO 

Ali Rıza Bey buraya geleli 
10 ay olduiu halde kasabanm 
içinden geçen (Kocadere) üze
rine muntazam ve süslü bir 
köprü yaptırmııtır. Köprünün 
boyunca iki tararfına elnektrik 
sütulan rekzettirerek latanbul 
köprüsü gibi tenvir ettinnittir. 
Öteden beri iki başlan mezbe
le halinde olan ve heyeti umu
miye.ile çok iğrenç bir manza 
ra aneden dereye timdi yeni 
bir tuTalet Terilmit ve belediye 
bahçesi duvan geriye çekilerek 
kuaplann ÖDÜ bulvar haline 
konmuttur. 

ORTA MEKTEP 

Kaymakam Beyin menk et 
tiği iki mühim it vardır: Yol 
Te mektep! Buranın nüfusu zi· 
yade olduğundan bir orta mek 
tebe olanihtiyaç nazan dikka· 
te alınarak açılmasına karar ve 
rilmiştlr. Fakat bundan evvel 
tahsil çağında olup ta sokaklar 
da dolatan çoeuklan bir çah 
altında toplamak için büyük bir 
ilk mektep binası yapılmak üze 
redir. Bunun ikmalinde tepede 
'ci mektep buraya naklolunacak 
ve orası da orta mektebe tah
ıla olunacaktır. Ali Rıza Bey 
mektep ve yol Pf!!lnde dolaştı· 
tından günlerini ekseriya köy· 
•de ıeçinnektedir. 

ydilmişu bm.aiihgk., 

BUHRAN YOKTUR 

Burada yinni seneden beri 
görülmeyen bir feyzii bereket 
vardır. Her tey ucuzdur. Ekıme 
§in kiloau bet kuru9adır. Bir a 
raba kavun 1.S liraya ve bir a
raba karpuz bir liraya doma· 

• • 
tes yınni parayadır. Bir çok 
ahlat ve zeytin ağaçlan uıaı ya 
pılmıt ve geçen sene atı i anan
lar tuhnuşaur. Geçiminden zor 
luk ~enlerin buraya gelip is
kiln etınelerini tavsiye ederim. 
"A t 1 " ·1 f ·· p a suyu namı e maru gu· 
zel bir suyu vardır. Havaaı da 
zararsızdır. 

ÇAN NAHiYESi VE IK
TISA T VEKALETi 

itte ben geceyi çocuğumla 
burada geçirmek felaketine ma 
ruz kaldım. Çantamdaki gaze
telerden birisini yasdığa geçire 
rek ve diğerlerini de yatağa ıe
rerek isli titeainden sarımtırak 
ve titrek bir ziya neşreden !im 
bayı söndürdüm ve gözlerimi 
kapayarak yatağa uzandım. 
Bir müddet sonra viicudüm 
kızgın §İşlerle dağlanır gibi o
larak uyandım. Ben diyeyim 

Bu nahiye de pazarile met· beş yüz siz diyiniz bin beş yüz 
burdur. Her sene burada mü· haşerat! Artık uyumak ne 
him bir panayır kurulur ve çok mümkün? Sabahlara kadal' &l\n 
alıt veritler olur. Burada halı- ı dalya üzerinde pinekledim. 
cılık ve dokumacılık san'atı Bilhaaaa aptesthaneleri bir 
pek ilerlemiştir ve ah li · d 1 şaheserdir. Oraya girip te bet 
b • ti k ka .'~d e dakika durabilenler dünyanın 

u san a .. ara ar91 ç~ ıa~ı at 1 en dayanıklı adamlarıdır! •• 
ve temayul v~rdır: E~er ki bu- Lokantalara gelince: Allah 
r~ hal~. ten vır edılmış olsa ya · bu atçılara insaf versin!... Ar
nı yenı ıca~ ve sanatlara göre tık yaza yaza ben de usandım. 
h:.reket edılerdc dl'!leıı ve boya Kime söylemiş olsam (beledive 
lan tekamül ettirilmit olsa bakmıyor) diyorlar. Halbu'°ki 
memleketin refahı artmıt ola· her şahıs kendi menfaati namı· 
caktır. Buradan bir mikdar na belediye vazifesini bizzat 
talebe alınıp Hereke, İzmir ve yapana bu fenalıklar ortadan 
lspartaya iötürülıe veyahut bu· kalkar zannediyorum. Buranın 
raya bir mütehassıs getirilse aşçıları da baş belasıdır. Ağız 
bu ıan'atler inkitaf edecektir. tadile bir yerde yemek yeme
Buı:ada ~~zel heybeler ve kaba nin imkanı yoktur, Dükkanları 
sedır kilımler de yapılmakta· na sinekten girmek ve rahatça 
dır. Yalnız görgüleri yoktur. oturmak kabil olmadığı gibi 
lktıaat vekaletinin himmet ve patlıcan yemeklerini evvelen 
muavenetini buraya da ibzal pis bir zeytin yağında kızarttık 
buyurmasını rica ederim. tan sonra içine et koyarak kar-

KAPLICALAR nı yarık ve muaakkaımı yapı· 
yı>rlar ki kokudan ağıza konu-

Tabiat ve kudreti fatıra bu lamayacak derecededir. Diğer 
kazaya her türlü nimetleri il>- yemeklerde de bir lezzet yok· 
zal eylemiştir. Çan pazarında tur. Burada tereyağlan ucuz 
radyo akino tepesi kuvvetli ve mebzul olduğu halde aşçıla
bir çelik kaplıcası ve bir de ole rın hileye kalkıtmaları şayanı 
li vardır. Bigaya yeni ilhak edi nefrettir. Ne olur biraz da bele
len (Kırkgeçit) meTkiinde de 

1 
diyenin adamları buralara uğra 

mühim bir kaplıca varsa da ole ı salar ... 
li yoktur. Bu iki kaplıcaya gi· Ragıp. KEMAL 

Lytton rapora, ıimclllik Amerib
nın vaziyetini aailaınlqbrmakta ve 
dünya efkin umumlye.ı.tt Japonya. 
ya kartı ayaldanclınnaktadır. 

Çin 
Ordulan 

Japon ceneralleıinden Mateul 
nin Cenevrede Çine dair Fransıa
ca ve lngilizce olarak bir kitabı 
netredildi. 

Japon cenerali bu kitabında 
Çin ordn:;unu f(>yle tarif ediyor:: 
Çin ordusu ahzıasker daireleri la 
rafından, her memlekette <>ldufu 
gibi, merkezin emri altında usu
lüne göre devıirilmez. Bu ordu 
nıubtelif cenerallerin tahsi emir
lerine tabi, muhtelifteo ordular
dan ibarettir. Ceneraller koıkoca 
mcden ••Elerdir. Bunların içinde 
en kuvvetlisi Mareflll Chanı kai 
Chek'tir ki, ordusu 260.000 ne
müzaherelile sekiz vilayete hük
ferdiı. Diğer küçük cenerallerin 
meder. Bu cenerallerden her bi
rinin de ~"§ahıi,, orduları vardır. 
Mesela:: 

Tchang Chin'in ordıuu 100 
bin, Ho Chien'in 70.000, Y ang 
Hoo Chang'in 60,.000, U Te Ch
ung, Hsie Yen Chenı ve Wana 
Chin Pao'dan her birinin 50.000 
Son Sien Cheng'in 40.000, Chang 
Kvang, Yin Chang, Tchang Si 
Chang ve Liu Chin Hoa'dn her 
birinin 30.000 ki§iden mürekkep 
orduları vardır. Hülba Mareıal 
Chang Kai Chek eğer isterse bu 
ordulardan da asker alablir. Hi
ni hacette şu dakika elinin altm
d<t bir milyon ki§ilik ordu var de
mektir. 

Kvanrr Si vilayeti de iki cene
ralin elindedir. Bu iki ceneralin 
100.000 ki,ilik orduıu vardır. 
Shtıntung vilayeti ceneral Han 
Fu Cbich'in elindedir. 70.000 ki
ıilik ordusu vardır. Shan Fi vila
yeti dört ceneralin elindedir. Ra9 
ka bir vil&yet te alh ceneralin em 
rinc tnbidir. 

l\ütün bunlara "Komiini&t1,. 

denilen yirmi bir ordu daha ila· 
ve ediniz. Bu ordulann yekiinü 
takriben ÜçyÜz bin kişi vardır. 

Ya para alan, yahut hiç alma 
yan fakat yağma ile geçinen hu 
ordulann yekı'.inü iki milyondan 
fazladır. 

Evvelki günkü nüshamızda 
batmuharririmiz Mahmut 8f'y 
tarahndan ıazılan makale 
münasebetlle htanbul mebusu 
ve kooperatif cemiyeti un;ıumi 
kltibi Alleddin Cemil Beyden 
dün fU telgrafı aldıkı 

Kooperatif mecmuasındaki 
A. H. imzalı makaleye tam mü 
kemmel bir cevap tefkil eclen 
muhterem bafmuharrlrinlz Si· 
irt mebusu Mahmut Beyefendi 
nin cuma günkü beliğ makalesi 
ne battan afağıya kadar ittirak 
ettiğimi bildirmekten kendimi 
alamadım. Kooperatif noktai 
nazarından dütündüklerimiz 
hiç bir vakit sanayi ve tüccar
larla mücadele değildir. Bili· 
kis bütün müstahsil Te müsteh 
liklere milli iktıaadın asası o
lan tasarrufu, zenginliği, mülki 
yeti temin Te te,vik etmektir. 
Memleketimizde asırlardan be
ri servete, tasarrufa kartı bat
lanan fena fikirleri kaldırmak. 
Türk yurttatınm zenginliği ve 
mülkiyeti sevmesini ve ona ça· 
lıtmasmı temenni etmek bizim 
düşündüğümüz kooperatif sis· 
temlerinin içerisindedir. Koope 
ratifçilik cemiyeti fırkamızın 
bütün prensiplerine sadık kala 
rak smıf kavgasına yol açacak 
her türlü netriyatı nefretle kar
tılar, diğer cihetten devlete ait 
tirket meınurlannın da herhan 
gi bir devlet siyasetini tenkit 
etmesini hayatt prensiplerimiz
den olan inzibata muhalif bulu 
rum. 

lstanbul Meb'usu 
Alaettln Cemli 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassıaı 
Cumadan maada heraiJn öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar ı,_ 
tanbulda Divanyolunda 118 ruma· 
ralı hususi dairesinde dahili hasta· 
lıkları ınııayene ve tedavi eder. Te. 
lefon: l stanbul 223!111 

ledi ve dedi iri ... Rus Sovyet spor 
cularmı memleketimizde kaqıla
makla bahtiyanz. Rus kardeılerl· 
mlzl ııeçen aene Rusyada sporcu· 
lanmıza karıı yaptıkları kardet
liie, candan tczalıüre ayni suret
le mukabele edememekten ürk· 
mekteylz. Dost memleketin doıt 
sporcuları burada Halkevlerinin 
aalz miaafirldirler." dedi ve Halk 
evi namına bir buket verdi. Fethi 
Tahsin Beyden ııonra Fenerbahçe 
kaptanı Zeki Rıza Bey Fenerbah
çe namına bir buket verdi. Daha 
sonra Galatasaraylılar da bir bu
ket verdiler. En sonra Türkiye 
futbol federasyonu namına fede· 
rasyon katibi misafirlere bot gel 
diniz dedi. ve federasyonun bu
ketini verdi. Salona doğru ilerl
lendl, ipek film bu tezahüratı fil
me çekiyordu. Salonun önünde 
bunların lstaobul kulüpleri misa
firlere ayrı ayn buketlerini verdi
ler. 

Konsolosun beyanatı 
Salona bir kaç dakika istirahat 

edilmek Üzere ıirildi. Burada da 
nutuklar teati edildi. Rus konaolo 
su Türk • Rıu dostlufunun çok 
kuvvetli rabıtalarle yekdiğerine 
hallı olduğunu ve onu hiç bir kuv 
vetin aaraamayacağıru, apor saha 
ımda da ayni kuvvetle baJlanaca 
ğını ve ı..ğlıtndığıru ilin etti. Da
ha aonra sefarethane tercümanı 
fU sözleri söyledi l 

Hararetli bir nutuk 
Arkadaı)ar sialeri lıtanbul ;.. 

neral konııoloılufu -..e lstanbul 
Sovyet kolonisi namına selamlayo 
rum. 

lstanbul erkinı, fırka, matbuat. 
ve cemaat ve Türk sporculan ta
rafından sizlere ıösterilen hara· 
retli, samimi dostane istikbal ve 
timdi dinlediliniz ... e samimiyetle 
dolu nutuklar Sovyetlerle Türki
ye arasında mevcut büyiik dost
luk aayeıinde ileri gelmektedir. 
Bu doıtluk müteaddit siyasi iktı· 
ıadi ve gayet dostane muahedele
rin akli il~ bir çok defalar teyit 
ve takviye edildiği gibi ayni za· 
manda, iki bllyiik ve komtu mem 
leketln hükfunet ricallerl ve içti
mai müıne .. illerinin bir çok defa
lar dostane surette kaqılaflllal•· 
rından kuvvetlendirllmektedr. 
Ben eminim ki sizin buraya ıel
meniz, geçen sene Moskovaya gi-

yaret olmakla beraber Sovyet ful 
bolculannın Türk mealektaıları• 
na karıı hararetli dostane ve ar• 
kada§lık balerinin tezahürüdür 
..,., Sovyet • Türk münasebabnın 
daha ziyade takviyesine hizmet 
edecektir. 

Y&Jaaın Büyük Sovyet Tiırk dost 
luğu, yaıasın Büyük Türk mılleti. 
Yaf1111n Türk Sovyet sporcuları. 

Bundan •onra Rus misafirleri· 
nin kaptanı Türk - Rus do•tluğu· 
nun apor aabaaındaki cerevanla· 

rmdan bahsetti. Bu karde~liğin 

temadisini temenni ederek arka· 
daılarını Türk ve Rus do•tluğu 

terefine ael&mlamağa davet etti. 

Otelde .. 
Ve buradaki meraainı de şu au 

retle bitti. Misafirler otomobille· 
re bindiler Doğru Bri•tol oteli"" 
ıetirildi. Caddelerde bulunan 
halk sı>kaklarda Rus do•tlarını se 
liımlıyordu. 

Rus misafirler hazırlanan mu
azzam programla gezdril<'cek ve 
kendilerine her gün Taip Servet 
Bey, Güzide Sait, Behire Ta;., Ha
nımlr ve daha bir çok kimseler re 
takat edeceklerdir. Önümüzdeki 
cuma günü Kadıköyünde Türk 
Rus maçı yapılacaktır. 

Biz de dost Rwıya aporculanna 
hot geldiniz deriz. 

Tebliğ 
ISTANBUL, 15. A. A. - Türki

ye Esktim f<oderaayonundan: lzmir 
de icra edilecek Türkiye Eskrim bi
rincilik müaabakalarına iıtirak cde
c:t'k müaabik hanım ve beylerin 17-
10-932 pazartesi ırünü saat 16 da 
Cıdata nhtımmdan hareket edecelo 
Buraa vapaTUna vakit ve zamanında 
selmeleri tebliğ olunur. 

Muğla'da pehlivaıı 
güreıleri 

MUCLA, 15. A. A. - Dün öğle
den ıonra spor meydanmda bayır ce 
miyetleri menfaabna, büyük pehli
van güreşleri yapılmı§hr. Binlere• 
aeyirci meydanı, ıloldurınuıtu. Başa 
çıknn Dramalı Huan pehlhanla 
Da.aı'lı Mustafa pehlivanlar bir ne 
tice alamadah giireıi bırakın,.I,.r
dır. 

Alafrangn aiJreşlerde Dinarlı 
Mehmet pehlivan Yugoslavyalı Boit 
daçef'u 6 ciakilnıda yenmiıtir. Yu· 
•.uf pehlivanla ~kalı Fanrik n~ı. 



• 
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Memlekette 

Hapishane 
Kaçkını 

Kemalpaşada nasıl 
Yakayı ele verdi? 

.. KEMALPAŞA, 12. - lki kadını 
Oldüren ve müteaddit cürür,:Jcr ika 
•den Rizeli Mehmet isminde bir şe
rir, verilen bir karar üzerine Rize ha 
Pİahanesinden Denizli hapishanesine 
n~:ıledilmitti. Mehmet bir müddet e
\'el Denizli hapishanesinden firara 
llıuvaffak olmuş ve o gündenb<>ri ya 
Pdan takibata rağmen yakalanama
llııştı. Mahalli müddeiumumiliğinin 
h.,. tarafa yaptığı tamim Kemalpaşa 
)a da gelmiş ve bu tamim Armutlu 
J•ndarma karakol kumandanlığına 
~·.bildirilmişti. Armutlu jandarma 
~""1andanı Kemal Efendi, Rizeli 
~•hnıedin, Armutluda maraogozluk 
•den kardeşin· n dükkanında olduğu 
n~ öğrenince derdesti için bizzat 
dukkana gitmiştir. Rizeli Melımet, 
knbaşının ken~isinden hüviyet vcsi-
ası talep ebnesi Ü.7erine birdenbire 

0•~ağmı çekmiş ve Kemal onbaşıya 
hucurn etmek istemişse de göğ•üne 
dayanan tabanca namlusu karşısında 
bir adım gerilemeğe mecbur kal
llıı~tır. Çünkü Kemal onba~ı da Ri
>elı bıçağını çekerken tabancasını o
na tevcih etmiıti. Fakat Rizeli Meh 
"'•din kardeşi Rizeli Ziya: 

- Kardeşini öldürtmem Diye .Ke 

MEKKI SAlT Bf. ye 
(N or Lur) gazetesinin, ( Cümhuri 

yet) ten naklen aldığı (Öz dilimize 
dair) ıiirim, (Fikret) in, (Ziya Gök 
Alp) in - bazı manzumelerindeki 
(nusralar) kabilinden (nakıı tak
ti'li) bir ilhammıclı. Ben istesem, 
(" '' takti'li) ve ( onbinlerce beyit
li): - Firdevsi'nin şebnarnesi) gi
bi, - büyük bir şiir kitabı - da ya
zabilirim. işte bunun (pek küçük 
bir örneği): 

KELEBEK 
- Gül dalında - kelebek, 
Sanki - inci bir bebek - ! 
Ona, ister yaklaşmak! 
Göz diken bir - kö&tebek - 1 
(Açılmağı) sınadı, 

Kımıldadı (kanad) I ... 

Bir - dikene - çarpınca, 

Bir kaç yerden - kanadı - ! 
- Tavus gibi - kuruldu, 
Yükseklere, doğruldu! 
Tutulmadan - sislere - , 
- Uçuş yolu - duruldu! ... 
Uça, uça, - hız - aldı, 

&onra, hızı - azaldı. 

-Yıldızlara - konunca, 
- ışıktan bir saz aldı! 

Türk Siir kralı: 
FILORINALI NAZIM 

Efzayiş Suat hanını 
TÜRK KADINI 

hPl..kln -'~ 'eni yazmış olJuğu eseri 
_çıknuttır tevzi Maiıalli İkbal 

Kitaphanesidir. 

Göz Hekimi 

, PROFESOR 

lilrıal Efendinin üzerine atılınca Rize
Mehmet te dükkandan fn·lamış ve 

~açrnağa başlamıştır. Kental onbaşı 
••ndiıine sarılan Ziyayi bir iki tek- ı 
tt'>:e ile yere yuvarladıktan sonra, 
l'.tehrnedin arkaımdan koşmuş .,e 
lon:ı köşeyi döneceği sırada kendisi· 
ne Yetişmittir. Kemal onbaş•. firari-
l'e teslim olmasını emretmiş, o da J pınşA 
Yapılacak başka iş kalmadığından 1 D .. ESA n 
hıçağını atarak teslim olmu~tur. ~ 

1 

- BABIALİ 

koyunları parçala- ==""=N=K=A=R=A =C=AD=D=E=5=i=N=?=6=0= 
Yan kuduz köpek 1 

. _BURSA, - Evvelki ııün Dağakça 
koyünde kuduz bir köpek tarafından 
t&ı.ılan bir kadınla ufak bir çocuğu 
lı~raya getirdiler. Derhal lstanbul'a 
i:onderilen bu zavallılar son zaman
da. köylerinde kuduz vaka&ının çoğal 
dığını, bu yüzden köylünün kıra 
~tkrnaya korktuklarını söyledi. Ka-
nı, geçenlerde kurtlar tarafından 

;•ırıldığı zannedilen bir köpeğin ka
ın tahtalarla yapıltlllf bir evin ka
P~ıını kemirmek suretile delip eve 
~tdiğini ve evde bulunan koyunlar
"'"n bir kaçını parçaladığını. çift 
1-Yvanlarile bir merkebi de ısırdığı
llı söyledi. 

1 stanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: Bulgurlu köyünde 
lmam Sait efendi hanesinde müki
me Kadriye hanım aleyhine Fehmi 
efendi tarafından açılan tescili talak 
davasının arzuhal sureti ı .• ümailey
hanın ikametgihıru terk ile semti 
meçhule gitmiı olması hasebile bila 
tebliğ iade edildiğinden bir ay zar
fında Kadriye hanımın cevap verme 
si ilin olunur. 

Avrupada birinciliği diplomalarla musadclalı: p.yani itimat mub 

HASAN 
MÜSTAHZARATI 

Peraııkende Adedi kuruş 
Harran kuvvet şurubu küçük 60 

.. " " büyük 100 
,, " ,.. 1 K... 150 

Hasan kolonyası 1/24 litre 20 
.. .. 1/16 " 30 
.. ın • 50 
" ,, 1 '4 ,, 100 

" " 1/2 " 180 
Nesrin kolonyası 1/8 ,, 30 

.. .. 1/4 " 50 
" " 1/2 " 80 

Hasan tuvalet sabunlan küçük 20 
.. •. .. büyük 30 

Hasan gliserin sabunu 20 
,, o ,, limon,gül 25 

Perankende Adedi kurut 
Hasan Fayda 6 litre tenekesile 500 

,, ,, Pompa 75 
Hasan çiçek ıuyu 1/4 K. 30 

.. " " 1/2 K. 50 
Hasan gül suyu 1/2 kilo 50 

., Mai mukattar (0distile) 20 
Hasan Garanto (prezervatif) 40 

,. ,, ,, ipekli 7S 
Hasan dit fırçaları muhtelif fiatta 
Hasan balıkyağı 114 K. 40 

" " 1/2 K. 60 
,, ,. 1 K. 100 

Hasan diyabetik çikolata11 20 

,. il " 

Hasan gluten ekmeği 
K. 360 

35 

Ehli hayvan sergisi 
Dolmabahçede eski has ahırlarda 30 

TEŞRiNiEVVEL PAZAR GONO AÇILACAK 

Kaydü kabul; 22 Teşrinievvel cumartesi gününden 26 çar 

ıamba günü aqamma kadar serği mahallinde 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
(151101932) cumartesi günü icra olunacağı evvelce ilan o

lunan kağıt ve karton münakasası - bir ve iki tarafı çilal. kahve 

rengi ambalaj kağcdı yeııi ııümunelerinin vürudu hasebilc -
(19 10.1932) çarşamba günü saat (15) e talik olunmuştur. Ta

liplerin yeni nümuneleri almak üzere komisyonumuza müracaat 
etmeleri lazımdır. (5432) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Hasan çocuk podrası 20 " • gevreği 55 Beşiktaş Çırağan caddesi 82 No. lı iki kısım arsa. 
Hasan sürmesi (ıürmedanhğı ile)20 ,, Bademli gluten ekmeği 55 A 1 • • • • "h" d 

" ., Lüks büyük 50 Gluten makarnası ıı2 k.55 Balaoa adresı yazılı ıkı kısım arsa 24 Agustos 932 tarı ın e 
Hasan (Dantoı) dit macunu 20 : ,. Şeltriyeleri 1/2 k.55 ı icra kılınan müzayede ve pazarlık neticesinde verilen bedel had-

" <Dantos) diş suyu 30 Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 di layık görülıniyerek komisyonca yeniden 20 gün müddetle mü-
Hasan Biriyatİni 40 ,. b~ğd~y ~z~ nişastası .• 251 zaye<ieye vazedilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 T. sani 932 
Hasan Zeytinyağı 1/4 K. 25 Hasan ı..,,,ık ozu " 25 tarihine müsadif cumartesi günü zevali saat 14 te Beşiktaş mal-

1/2 K. 40 ,, patates özü unu " 25 ··d·· ı··-·· d .. t kk"l k · ·· I 
1 

K. 
70 

arpa özü unu 2.1\ mu ur ugun e mu eşe ı satış omısyonuna muracaat an. 

1 Ok. 90 : yulaf Özü unu : 25 (5468) 

.. " 
" .. .. 
" " 

" 

2. 1/2 Ok.,işeıile 225 
5 Ok.tenekesi.le 450 

,. ., 13 Ok. tenekesile 1100 
Hasan Bademyağı Şişe 30 

,, mercimek özü unu ,. 25 
,, bezelye Özü unu " 20 

" Munasti nezle panzeltiri 50 

Tribofil Saç Suyu 125 
Hasan Kınakına Hulftsası 30 

45 Treparsol Frengi ilacı Haaan Fayda 1/4 K. 225 

Hasan Fayda 1/2 K. 
.. 1 

" 

70 Süheyl Romatizma ilacı 
110 1 Süheyl i~tah ilacı 

125 

100 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15,000 kilo sade yağ kapalı zarfla münakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi günü saat 13 de 

2,500 kilo beyaz peynir: açık münakasası: 7 Teşrinisani 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 932 Pazartesi günü saat 15 de 
Sigorta şirkeılerinin tdliş ve muYakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 ta- Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman-

rilıli kanun hükümlerine göreyangm ıigorta IDl;'amelatile ittigal eylemek . danlığı ihtiyacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı erzakm hiza 
üzre tescil edilıniş olan ecnebi sigorta Şirketlermden <Kompani DaHÜrans I ~ k" t ·h ·· k · kıl " d tn · · ·· . . . smua -ı arı te muna asası ıcra ınacagın an şar amesını gor 
Jeneral - Cornpanie D'Assuranc.t.~ Generales) sıgorta §ırk ti bu kere nui~ • . .. . . .. .. 

tla · k t" T"· ki - kil" bulunan>> Gregua ş ha Mar mek ısteycnlerın hergun ve vermek ısteyenlerın munakasa gun ve racaa şır eın ur yeumunuve ı r o n ve -ı . . . . , , . 
ko Frangakiı» kolektif §irketi azaları bıılunan Şoban ve Frangakis Efen- saatınde muvakkat temınatlanle bırlıkte Kasımpaşa da Denız 
dileı·in vazifelerine nihayet verilerek yerlerine şirket namına yapacağı Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (5459) 
itlenlen doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve 
üçüncü şahıs sıfatlnrile hazır bulunmak üzre Abdi Vehbi Beyi vekili umu
mi tayin eylediğini bildirmiş ve lazımgelen vesikayi vermiıtir. Keyfiyet 
kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

• 
Istanbul D~niz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 1 

1400 metre yatak yüzü yerli bezden pazarlıkla ihalesi 19 ı. 1 
Teş. 932 Çaqamba günü saat 14 de 

6065 adet muhtelif mumluk süngülü ve kılavuzlu ampul pa

zarlıkla ihalesi 19 1. T eş. 932 Çarşamba günü saat 15 de · 

Deniz Levazım ambarı için yukarda cins ve mikdarı yazılı 
iki kalem malzeme hizasındaki tarihte pazarlıkla ihale olanaca- ' 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUI\1 
Vapuru 16 Teşrinievvel 

PAZA 
~ünü akşamı Sirkeciden hareket
le Zonguldak, İnebolu, /\. ·a ncık 
Sa.maun, Ordu, Gireson, Trabzon 
Sürmene ve Rize'ye azimet ve av 
let eoecektir 

Fazla tafsilat için Sirlıeci Yel
'<enci hanmdaki acentaJıgına mil· 
·acaı.t. Tel• ?1515 

VAPURU 18 T eıriniewel sah 
günü Zonguldak, 1 nebolu,Sam 
sun, Ordu, G~resun, Trabzon. 
ve Rize'ye azimet ve avdetle 
ayni iskelelerle s··rme e, Vak
fıkebir Görele ve Ünye'ye uğra 
yarak avdet edecektir. 

Acentesi: Ala.iye Han N o. 1. 
Telefon 21037 

SEYRJSEFAiN 
Merlcez acenta: Galat• Kllprl 

:>&fi B. 23!\l. Şube .l. S'rkec 
\HlhUrdıınade Mlı 2. !740. 

IZMIR - İRE - !SKE ND :.· 
Riye POST ASI 

(I.ZMl.R) 18 Bırinc· 
te irin s ılı 

11 de . 

TRABZON POST ASI 

(GülGEMAL) 
19 Birinci teşrin çarşamba 
18 de. 

IZMİR- MEf. SİN POST ASI 

(Cümhuriyet) 
19 Birinci teşrin çarşamba 
10 da. Galala rıhtımından 
kalkarlar. Bu sefer gidişte 
Gelibolu v~ Marmarise ~e 
uğra nılaca \ı; hr. 

, . Köpek derhal köylüler tarafından 
ıt;ta, edilmiıtir. Hadiseden haberdar 
01-n Orhaneli kaza11; kuduz vakası
lta tnani olmak ve bir daha bu gibi 
~iaelerin önünü geçmek için köy
.... mevcut köpeklerin derbel itlafı
nı eınretmiıtir. 

latanbul ikinci icra memurluğun
dan: Tamamına (üç bin dört yüz) 
lira kıymet takdir edilen Befikta§ta 
Sina paıayi atik mahalleııinin Haı 
furun sokağında k.ain eski 39,39 mü 
kerrer 41 yeni 39, 39-1-41 numara
larla munddoım ve üstünde adalan 
müştemil mukaddema üç halen iki 
dükkanın yarnımn icra kılınan bi
rinci açık arttırması neticesinde (üç 
yüz) lire bedel1e talibi uhdesinde 
kalımı İlede bedeli mezkUr kıymeti 
muhammiııeye nazaran dün görül
müş olmasına mebni 12-11-932 tari
hine müsadif Cumarteııi günü saat 
14 ten 16 ya kadar ikinci açık art
tırması keza dairede icra kılınmak 

üzere bittekrar arttırmaya vazedil
miştir. Arttırmaya iıtirak etmek İs
teyenlerin mezkur mahallin kıymeti 
muhammineai olan (üç bin dört 
yüz) liranın yüzde yedi buçuğu niı 
betinde teminat akçesi vermeleri li
zımdır. Haklan tapo aicillerile sabit 
olmayan ip0tekli alacaklılarla, diğer 
alikaclarlann, iıtifak hakin sahiple
rinin bu haklannı ve huıusile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını tari 
hi ilandan itibaren yİnnİ gün zarfın 
da evrakı miisbitelerile birlikte dai
reye bildirmeleri l8zımdır. Aksi hal
de hakları tapo sicillerile sabit olma 

14,693 lira 22 kurut bedeli keşifli Tekirdağ - Malkara yolun 

da O + 000 dan 16-+ 000 kilometrolari arasında 5320 metroluk 
mahallin tamiri 3/10/932 taı;hinden 23-10-932 tarihine kadar 

21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. 

1 - Şartname, keşifname ve proje suretleri Tekirdağ vilaye
ti yollar başmühendisliğinden istihsal oluna~aktır. 

ğındao talip olanların Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma ':'.-•••••••••-=-~ 
Komisyonuna müracaatları. (5458) ZAYi - Bir ay kadar mukaddem 

ftt. Kema!P"f&, - Burada ka-
dıı.: köpekler çoğalmqbr. Züferbey 
~..Ueainden üç ki,i, meydanda da 
.., lciıi kuduz köpekler tarafından 
1...,llDl§tır. Köpekler itlif edilmiı, 
lıaıtalar Bursa kuduz tedavi müea
'Oaeıine ırönderilmiıtir. 

lıur!: a Osmanlı ban
kası müdürü 

L_ Bnrsadan yazılıyor: Osmanlı ban
-· müdürü Şerifbey lzmir emlak
"""lca11na tahvil edilıniıtir. Şerif B. 
l'~i vazifesine başlamak üzere bir 
~l> sonra lzınire hareket edecek-

Feci bir ölüm 
lluraada ziraat mektebinde Ali 

~ta iıminde biri mektebe ait odun
L... ı elektrikle müteharrik büyük bu; 
~""'"dan brile keserlı:en ani surette 

11 
l•nı bıçkıya kaptırmıştır. Ali usta 

ı.;;n başına inen bıçak zavallıyı ikiye 
lınüştür. Ali uıta derbal ölmüıtür. 

l(llru otlara kundak 
E:ı·cişten bildiriliyor: Meçhul bir 

!:"~ıs Kasap Ahmet Efendinin ot yı
tıııtarma kundak koymu,tur. 
la;; a.~ yüzden çıkan muazzam yangın 

tıın ıehr gündüz gibi aydınlat
:•ttır. Otlann yansından fazlan yan 

•ıtır. Zarar ve ziyan çoktur. 

Üvey ana katili 
l>iyarbekirden bildiriliyor: lbrahim 
~ey ınahalleoinde üvey anası Nilüfer 
1 ~nıını tabanca ile öldürmekten suç 
~il 11 yaşında Arif oğlu A7.izİn mu
"1~enıeıinde hareketinde kas it gö
aın:.""tnit ve dört ay hapse konulma 
ı.;..., 15 lira para cezası alınmaama 

l'ilr verilmiştir. 

2 - İhalei kat'iye 23; 10/932 pazar günü saat on altıda Dai· 
mi Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Müteahhitlerin gösterecekleri mühendis ve fen memur· 
lannm ehliyeti fenniye vesikalarının ihale gününden evvel Tekir 
dağ Batmühendialiğine göstererek tasdik ettirmeleri. 

4 - Talipler (661) numaralı müzayede, münaka~a ve ihale 
kammunun onuncu m&ddeaindeki izahat dairesinde tanzim ede

cekleri teklif mektuplarma yüzde yedi buçuk nisbetinde temina· 

b muvakkate vesaikile birlikte fen memurununa ait vesilrayı lef

federek 23/ 10/932 pazar günü saat oo altrya kadar vilayet ma· 

kamına tevdi eylemeleri lazımdır. (5469) 
. 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 
Merkez ve şuabatı maliyenin ihtiyacı için (220) çeki kuru ve 

kesilmiş meşe odunu pazarlıkla mübayaa edileceğinden talipleriu 
yüzde yedi buçuk depozitolarını hamilen 16 T. evvel 932 tarihi
ne müsadif pazar günü saat üçte Beyoğlu malmüdürlüğünde mü· 

teşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları. (5475) 

yanlar satış bedelinin payla~maam- 1~ ı;;.n dan hariç kalırlar. Müterakim vergi ~ 

ile belediye resümlan ve vakif ica- Türk Anonim Elektrik 
resi müıteriye aittir. Daha fazla ,__ Şirketi, Kadıköy Şubesinin 
lı'.lmat almak isteyenlerin 15-10-932 aşağıdaki adrese naklettiği 
tarihinden itibaren daire divanhane- ni muhterem müşterileri
ainde aaılı bulundurulacak olan art- ne arzeyler: 
tsrma prtnamesine ve 932-981 nu Caf A ~ 
maralı cloa~ müracaatla mahalli er ga, Muvakkitha 
mezkurun evsaf mesaha ve saireaini ne caddesi, 83 numara tele 
havi bulunıın vaziyet ve takdiri loy- fon 60066. 
met raporunu görüp anlayabi!ecelı:- Havagazı Ve Elektrik 
\eri ilan olunur. muameleleri ve malfunat ------------1 almak ve faturalarını öde

mek İçin her kes mezkUr ad 
rese müracaat edebilir. 

Çeltik Fabrikası 
Mehmet Karabekir 

ve Şürekası 
Fener, Balat ca ldeııi 46 No. 
Türkiye'nin son sistem ve en bü

yük fabrikasıdır. Ücret pyet eh
vendir. Zümıa azami kolaylık ırö-
terilir. 

EDiRNE PiRiNCi 
Memleketimizin her tanıfmda bü

tün ecnebi ve yem pirinçlerine ter
cih edilen bu nefis pirinçler falırib
ımzdıı bulunmaktadır. Harice aü
nmneler ııö...ıe.ilir. Telefon: 20732, 
T......,: lıtanbal: Kabar. 

1 İst. Mr. Kumauda11lığı Salına m,_ kom. 

Kilo 

5000 Piyade Atq mektebinej 
3528 Aa. Tıbbiye Mektebine) 
7000 Kuleli Lisesine ' 

15528 
7300 Gülhane haatahanesine) 
3072 Askeri Müze ) 
8000 Ölçme taburu l 

18572 
6472 

15000 

21472 

Eczacı mektebi 
Maltepe Lisesi 

} 
) 

4500 Gedikli Kç.Za.mektebi) 
7600 Levazım Dikim Evi ) 
5650 Asker Konağı \ 

17750 

Bir ıartnamede 

Bir şartnamede 

Bir aartnamecie 

Bir $&rtnamed~ 

-ı 1 

Merkez Kumandanlığına merbut yukarıda yazılı müessesa

ta biularmdaki mikdarlarda mangal kömürü ayn ayn dört tart

nıunede pazarlıkla aatın almacaktır. Pazarlddarr 17 /10/932 pa
zartesi günü saat 10 da Tophanede Merkez Kınnanclanlığı salın 
alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin fllrtnamelerini 

gömıek için her gün ve pazarbp İttirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulunmaları. (5399) (150) 

••• 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci eınıf ırıOtehassıa 

Harbiye mektebi taleberen JllrtDamesini görmek için her 
ihtiyacı için alınması ilin edi· gün ve münakasaya i§tirak için 
len altlı üstlü 200 karyolaya i- de şartnamesi veçhile hazırlıya
li.veten aleni şartname ile daha cakları teklif mektuplarını iba-
47 altlı üıtlü karyola pazarlıkla le gününün muayyen vaktinden 

Fatı1ı ıulh 3 üncü hukuk hakirııli- l ':'~=~=-::::ıııı:ı-ı:::::ı-: aatm alınacaktır. Pazarlığı 22· evvel komisyon riy~etine ver· 
ğinden: Servet hanımla Ahmet Ki- l j u.aı. bir oepo ile benber lo-932 cumartesi günü aaat meleri. (160) (5481) 

( Babıall) Ankara çaddesl No.60 
ıniı efendi aralarmclaki authtqebbü- j. UMUMi ACENTALIK 14.30 da Tophanede Merkez • • * 
aü davasında AJuı.ı: Kimil efendinin I verilecektir. Yüzde yüz daimi Kumandanlığı satmalma komis lstanbul Yollama Müdürlüğü 

Geliboluda _ ikametgidunm meçhul olduğa mü- kir ve ciiz'i bir sermayeye iloti- yonunda icra kılmacakbr. Ta- ihtiyacı için 450 ton la-marin 
balıkçılık İstanbul 3 üncü icraaından: Bir ba§İr meşruhabnda gösterilmİf oldu Y1IÇ Ylll"Cbr. Almanca olarak ba- )iplerin şartname ve nümuneaİ· kömürü kapalı zarf suretile aa-
Q 1a11· lıir ....... ,. ile zird~ _..____ • im ktır borcun temini için mahcuz ve pa- ğwıdan muhake- giiırii olan 7-11- ,...... -. ....._ Dİ görmek için komisyona mü- bu a aca . Münakaaası 

Göztepede ikamet etmekte iken 

IDllRf almakta olduium cüzdanımla 

3681 nwnerolu senedi resmi ve mii-

bürüm kaybolmuftu. Yenileri çıka

nlacaiinclan bükümleri kalmamıı· 

tır. Besim 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Yetilköyde bava müfrezesi· 
ne ait tayyare hangarmm ta
mir ve ilavesi aleni münakasa 
ya konmuştur. 30./10 932 pa
z~r günü saat 11.30 da ihalesi 
yapılacaktır. Ketifnameyi gör
mek İsteyenlerin her gün ve i 
h:ıleye ittirak edeceklerin vakti 
mı-ayyenden evvel komisyona 
mL. acaatları. (873) (5369) 

* * * 
K. O. Merkez kıt'atmm 4 

aybk 412 ton arpasma verilen 
fiat gali görüldüğünden pazar
lığa konmuştur. 20-10-932 per 
ıembe günü nal 16.:>0 da ihale 
si yapılacaktır. Şartnan:esini 
görmek isteyenlerin her gün i
haleye iştirak edecekle;·in vak 
ti muayyenden evvel K.o. mura 
caatları (878) (5446) 

* * * 
Çatalca Mat. Mv. kıtalarmın 

ihtiyacı için 8400 kilo nohut a
leni münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 9/11/932 çarşamba gü
nu saat 10,30 da yapılacakbr. 
Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün ve ihaleye iştirak 
etmek arzu edenlerin muayyen 
vakit ve saatinden evvel komis 
yona müracaatlarL 

(885) (5478) lıa Celiboludan yazılıyor: Umumi raya çevrilmesi mukarrer bir adet 932 saat 10 mahkemede hazır ba- J'llZIDIZ. racaatları ve pazarlığa İştirak 24/10/932 pazartesi günü sa-
l,. '1>te pek fazla harap olan Gelibo- torna tezgahı ve bir adet pilanya tez Jwınıadıfı takdirde gıyaben muhake cSIMES• PRVA SPECIJAL- için de muayyen vaktinde ko- at 14.30 da Tophanede Merkez • • * 
i.,kkasabasmda içtimai ve iktiaadi bir gahı 18 Tetrinievvel 932 tarihinde menin intaç edileceği tebliğ nıda- NA FABRiKA ZILETA 1 misyonda hazır bulunmalan. Kumandanlığı satınalma komis Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı i-
ta ''af başlamıştır. Bilhassa bağcılı aaat 9 dan ona kadar Galata şehau- mma kaiın olmak üzre ilin olunur. ZILET-APARATA NA BAL- (157) (5431) yonunda icra kılmacakbr. Ta· ç.in 5800 kilo kırmızı mercimek 

' >il.;~ bal~çıJığa çok ehJ..miyet ve- var caddesinde 51 No. lu fabrikada KANU Beognıd, Knılja Fer- • • • !iplerin tartnamesini gönnek aleni münakasaya konmuştur . 
.>• ektedir. Tuzlu sardalyeler §İm- Yl O bi el 1 k dinanda 17 1 // b dil.Ye kadar iptidai bir tarzda imale- aatılacalrtır. Taliplerin mahallinde ZA - n r sene evv ran on Ordu htiyacı için 600 adet için her gün ve münakasaya iş- 9 11 / 932 çarşam a günü sa· 
ı~::k~e idi. imdi bu san'at makine- memuruna müracatlan ilan olunur. ıoloshaneıinden almış olduğıım pa- J u g o ıı l a v i e li.ke karyola kapalı zarf sureti· tirak için de §artnamesi veçhi· at 10,30 da ihalesi yapılacakbr. 
~••i .ilir .. Aynca taze balık konser- saporlurnu ÜÇ gün evvel kaybettim. le salın almacakbr. Münakasa le hazırlıyacaldarı teklif mek· Şartnamesini görmek istiyen 
;,,,.ili.~~ de başlanılıru~br. Bu ZAYl - 13-6208 No. lu liman cüz Bulan zatın Galatada Botnakyan ZAYi - 1927 de Yüksek Orman aı 8/11/932 salı günü saat 11 tuplarım ihale gününün muay- ler her gün ve ihaleye iştir 
ili ı."at ıçın makineler getirtilmiştir. danım.ı kaybettim. Yenisini alaca- Hıınmda 3 No ela Kanber Efendiye mektebinden aldığım tahacletname- de Tophanede Merkez Kuman yen vaktinden evvel komisyon etmek arzu edenler vakti mua 
ı.;.. ı...i.kene aonra Gelibolu mühim ğımclan eskisinin hükmü yoktur._ I getirditl. • takdirde mmnnun edile- mi ayi ettim, hükmü yoktur. Bor- danlıgı" satınalma komisyonun· riyasetine vermeleri. yeninden evvel komisyona mü 

-~....ııı-ı~ ......... -~.•ı•nna~· ::::ıa~·t~h~a~nes~•i~bal~·~i~niwa~l~ariil!!a~u..;._~~~~~~~-.....:......~.....,-...ı......-ı.tm._~~~~~~~~~~.Lılı11EJCkı111&Jg,,Ji"w··!ısı~·M·~·~~-.Hı--~ ·--·iL.L.ıı....,o;..;;~nL ..... ...:ktıır.....:LJiııdeıı:ilıL-J~:...~~~~~-LlJ'"[19.LJ:.5.Jl:rı~l..iıas:!!ılllı~,__~- ) ) ...... • . - . • ":'" •• • • 'imi) '"197) •. (884 (5477 
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2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

Ta!iıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. B 

A 

ASPiRiN BA~ER 
20 ve :ı tabletlik ambaltjlar içinde 

her yerde bulunur. 

No.2 
• 

Pek yakında bütün Istan. 
bul halkının bileceği bir 
rakam olacak. Çünkü ••• 

.. 

On Beşinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

~ (Maden kömürü mübayaaıma dairdir.) 

1 - T abuı un ihtiyacı olan 250,000 kilo odun ile 20,000 
kilo saman ve 25,000 kilo otu 10 Teırinievvel 932 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ikinci defa münakaıaya vazedilmiştir. l 

2 - 30 Teırinievvel 932 tarihine raılayan pazar günü saat 1 
15 te ihalei kat'iyderi icra kılınacağından taliplerin depozito 1 
akçelerile birlikte Edirne Malmüdürlüğü dairesinde müteşekkil 1 
komisyona müracaatları ilin olunur. (5402) 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 

1 - Ba§mUdiriyetimiz merakibi için (20) ton live marin 
maden kömürü pazarlıkla açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma tartları kağıdının tasdikli suretleri Ba§müdi
riyetiınizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Ba§müdiriyetimizde kurulacak alım aatım 
komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 18/ 10/ 932 tarihine raalayan aalı günü aaa\_ 
11 dedir. 

5 - Her latekll, blçilmit bedelin yüzde 7.5 ğu olan 22 lira 
50 kurutluk muvakkat güvenme "teminat'larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Ömekı Baımüdiriyetimizdedir. lıtekliler orada gör&-
bilirler. (5387) 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekalet"nden 
Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (50) ka

lem cerrahi alat olhaptaki şartname ve listesi mucibince ka a 1 ı 
zarf usulü ile münakaaaya konulmu,tur. 26-10-932 çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet vekalet inde ı 
komisyonu mahsuaunca ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi 
görmek isteyenlerin lıtanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü 
dürlüğüne, Ankarada Hıfzıaaıhha İ§leri Umum müdürlüğüne mü 
racaatları ve taliplerin §artnamesindeki tarifat veçhile hazırlan
mış teklif mekt_uplarmı, teminat akçelerini muayyen zamanda 
V ekilete inali ve komisyonu mahausuna tevdi etmeleri ilan o
lunur. ( 5230) 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

ar 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • • MiLLiYET Kıtap Kısmı 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

as as Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

~nr. -HORHORONI-
1 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde 
1 Trahom haştahane ve dispanserlerine lüzumu olan (55) J.-1 

lem ilaç ve sıhhi malzeme olbaptaki ıartname ve li~tesi mucibİll 
u kapalı zarf uıulü ile münakaaaya konulmuştur. 26-10-932 ç• 
şamba günü aaat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet V 
ki.Jetinde komisyonu mahsuaunca ihaleai yapılacaktır. ŞartnaJll~ 
ve listeyi görmek isteyenlerin latanbulda Sıhhat ve içtimai J'tfıı• 
venet Müdürlüğüne, Ankara'da Hıfzıssıhha İtleri V 
mum müdürlüğüne müracaatlan ve taliplerin tartıl~' 

mesindt>ki tarifat veçhile hazırlannuı teklif mektuplarını. teJllİ · 
nat ak~elerini muayyen zamanda vekalete lraali ve komisyoıı~ 
mahsusuna tevdi etmeleri ilin olunur. (5229) 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN ı 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir~ Depodan itibaren bilcümle masa!'İf ve 
mesuliyet müşteriye aittir. lVJüşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adresı İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeke~ - :relefon: 244 70-79 

Mektep sokağından Zambak sokağına nakleden Dr. Horboroni bu 

kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma naldetrniıtir. Ve her gün 
._ __ haatalannı sabahtan akıama kadar kabul eder. __ _. 

Dr. A. KUTIEL 

Darüllceze 
Müdürlüğünden: 
Dariili.c:eze iç.in iktiza eden 

niimuneıi gibi 600 metro aba 
kumaım kapalı zari uıulile mü 
nakaıuı 29/10/ 932 tarih cu
martıeai günü aaat 14 te İcra e
dilecektir. Taliplerin teminat 
akçelerile müesseseye müraca
atları. (5271) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahaneıi kartısında Sahne IO· 

kağmda 3 numaralı apartıman
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

MiLLiYET MATBAASI 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Brluantln 

PERTEV Kolonuaaı 
PERTEV Pudrası 

,-Bono-
H• türUl bonolarla mıızbata ve 

yeajkalar, deyi.a. ilmilhaberi Ü.Z• 

riııe h• tekilde iti• yapar. 

Bahkpazar, Maluudiye Han No 

35 Uiurlu Zade M. Det'Tlt. 

Dr. IHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
Behoğukluğ tı ve lbtlllılınna k1rşı 
p , k tesirli 'f• taze ışıdır. Divan· 
volu Sultan Mıhmnt türbesi 

No. 189 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

Bakrrköy barut fabrikaları j 
muhafız efradı için 31 Mayıı 
933 gayesine kadar ıekiz ayda 
(13600) kilo ekmek alınacağın 
dan talip olanların 90 lira temi
natı muvakkatelerinl mal ıan
dıklarına teılimi ve ıartnameyi , 
görmek için pazartesi ve per
ıembe günleri ve münakasaya 
girmek üzere 24/ 10/ 932 pazar 
tesi günü zevalden aonra Top • 
hane Eıki Sahpazarında Aske
ri Fabrikalan Yollamasında Sa 1 
tınalma komiayonuna müraca
at eylemeleri- (5404) 

Cilt Letafeti GUZELLIGIN Esasıdır 
Yllzil aiinet u terin blıribatmclan korumak için 

Beıir Kemal Letafet Suyunu Kullanınıt 
Depoıu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMU1' 

CEVAT eczaneıiclir. 

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

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~e~ N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iı adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Maf~aası 
Tafraya gön .Jeriien kitaplar 


