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PAZAR 
2 TEŞRİNİEVVEL 1932 

7 inci sene No. 2387 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yunan o· bek. 'd H Ik intihabahndan 1 arı ır e a 
Sonra ... 

Yunan intihabatınm neticesi, 
koınşumuz Yunaniatam parlman· 
ter idarelerin daima kaçınmak İa. 
!e~iği çıkmaza aoktu: iki büyük 
fırkadan hiç biri bükümet te§kil 
edecek bir ekseriyet elde edeme· 
di.. Son bildirilen neticeye ııöre, 
Venizelos'un cühuriyetçi liberal 
lırkuı 102 meb'uı intihap ettire
lıilmiıtir. Diğer taraftan Çalda
ris'in kral taraftan halk fırka11 
da 96 meb'us intihap ettirmit
tir. Yunan meclisinin mevcudu 
250 olduğuna göre, bu nisbetlerle 
ne Venize los' ne de Çaldaris yal
llız kendi fırkalarına dayanarak 
hükümct tetkil edemezler • 

Bu §artlar içinde akla ıu ihti
ınaller gelebilir: 

1 - Çaldaria ve Venizeloa fır
lr.alannın da ittirakile bir milli 
hükümet teşkili. 

2 - Venizel.,..'un liberal ftr
lr.aaile diğer cümhuriyetçi fırka
lann İ§tİrakile bir koaliaiyon hü
lr.umeti teıkili. 

3 - Çaldaria'in bir koaliaiyon 
lıükümeti tetkili. 

4 - Meclisin feahedilerek yeni 
İntihabat yapılmaaı. 

Milli hükümet veya koaliaiyon 
!etkili ihtimallerini anlayabilmek 
İçin intihahattan evvel Ye aonra• 
lr.i fırka kuvvetlerini bilmek la· 
zınıdır. lntihabattan eTTel, Veni
zeloa'un liberal fırkaaı vaziyete 
lamamile hakimdi. 250 azanın 
179 u Venizeloa fırkaama, 20 ai 
Çaldaria fırkaaına, diğer 51 i de 
Venizeloa' a taraftar veya aleyh· 
tar olan muhtelif fırkalara men• 
suptu. 

Son intihabatta Çaldaria, af&• 
tı yukan Venizeloa'un kayhetti
ii mikdar kadar kazanmıftır. 
Venizeloa 77 kaybed_..k 102 ye 
İnmittir. Çaldaria le 76 kazana· 
tak 96 ya çıkmııtır. Bu iki mü
lıiın fırkadan maada intihabata 
Yedi fırka daha iıtirak etmi§tiı 
ICafandariı'in ve ZaTİçanoa'un 
terakkiperverleri, Papanaataaiua' 

1 
-n çiftçi amele fırkau, Mihalako
llulos'un muhafazakir demokrat
lan, Kondiliı'in milli radikalleri. 

l 
)'eni ziraat fırkaaı Ye komüniat 
fırkası. 

lntihabatlan evvel, Venizeloa 
'l'e Çaldaria fırkal"ı!"1Ddan artan 
S1 meb'us komünist fırkaııMdaa 
tnaada bu fırkalar araaında tak
•im edilmİ§lİ. Şimdi artan 52 meb' 
tııun dokuzu komünisttir. Bina· 
•naleyh hiç bir koaliaiyona ginne· ) 
leri ihtimali yoktur. Geri kalan 
43 meb'uıtan 15 ini terakkiper· 
\terler, 6 aını, Papanaıtaaiuı, 5 i
lli de Kondilis'in milli radikalleri 
lıazanmıştır. Bu üç zümreden Ve
llİzelos fırkasına yardım edebile
tek olan yalruz milli radikaller, 
)'ani Kondilia ve Mihalakopuloa
ltır. KafandarİI ve Zaviçanos 
tiiınhuriyetçi olmakla beraber, 
Venizeloa'a muhalefette kralcı 
lıaık fırkası kada r ileri gitmitler· 
dir. Papanastasiu c gelince; ge
~n ilkbaharda " nizelos'un ik
tidardan çekilmeaile tefkil ettiği 
lııaa ömürlü hükUınetten aonra li. 
ı..,ral fırkaya muhalif bir vaziyet 
lllıııııtır. Demek ki Venizeloa'la 
lıalk fırkasından batka fırkaların. 
lıoaliaiyonu, halk fırkasmm itti· 
ta.kile teşkil edilebilen bir milli 
lıükiimetten daha mütkül görünü 
)or. 

Milli hükWııet ihtimaline ııe
lince; bu, her f"Yden ziyade Çal
daris'in takip edeceği hareket 
lıattma bağlıdır. Çaldaris kral ta• 
"-ftan olmakla beraber, bu ara• 
~k rejim meselesini ileri sürmek 
~tediği fÜphelidir. Her halde İn• 
lihabattan evvel, koyu kral taraf
!arz müntehipleri kaçırmamak 
~İn bu noktayı bile bile müphem 
Qlrakmıştı. lntihabatm bittiği ııün 
den beri, Venizeloa, Çaldarisi bu 
ı-,,fün meselesi etrafmdaki vazİ· 
)etini tavziha davet etmektedir. 
Ve rejim meselesi meydana atıl
~adıkça, milli hükümet tetkil e
dtlebileceği gibi, Çaldaris'in bat· 
~elr.alete ııeçmeai de mümkündür. 
S;on haberlere göre, Çaldaris reİ• 
'ıc:Ümhura gönderdiği bir mek· 
tııl>ta au noktayı izah etmiı ve 
tejime sadakatini teyit etmittir• 
~rtcak cümhuriyete çok bağlı o
"" bazı zümrelerin, Çaldaria 
~bine teıkil ettiği takdirde Har-

1Ye, Bahriye ve daha birkaç na
~blığın cümhuriyet taraftarlan· 
~ .. verilmeaini istedikleri bildiril
~ekıedir. Her halde fU muhak· 
~ktır ki cümhuriyetçiler reji
"''" devamı hakkında kendileri-
~., kanaat verecek teminatı al
llladıkça iktidann timdiki kabi
~"nin elinden çıkmasına razı de
ullerdir. 

Ancalt bu tartlar albnda hu· 

Gazi H:z. kurultay nıü:zakeresini takip buyuruyorlar 

Kurultay'da dün şayanı dikkat 
hitabeler irad edildi 

Bugün Abdülhak Hamit, Sezai, Hüseyin Cahit 
ve Halit Ziya beyler söyleyecekler 

Programın ikinci kısmı dünkü müzakerat ile bitmit oluyor 
Dil kurultaymın beıinci top- at Beyi kürsüye davet etti. j kelimeler girdiğini anlatırken de-

lantuı, dün öğleden aonra saat 14 Fuat Bey: di ki: 
te Dolmabahçe sarayı salonunda _ Saygı değer yurttaf... Sizi - Türkçemizin zenginliği, 
yapıldı. Reislik küraüsünde Mil· MTinçle ağırlanm ! diye söze bat- Türk elinin madenleri ııibidir. 
let Meclisi Reisi Kazım Pata bu- )adı .,,., "Söz kökçülüğü vaaıtıuile Bolluk içinde yoksuluk çektik. 
lunuyordu, Samiin, sarayın mua· türkçenin Hint ve Avrupa dilleri Türkçemiz de madenlerimiz ııibi 
yede aalonuna konulan hoparlör le aoydanlığmı meydana koyma· meydana ~ıkanlmam.ıı, iflenme
Yaaıtaale dünkü kurultay müzake mn, bilgisi kadar karihası kuvvet mittir. Dilımi:ıı, kök itibarile her. 
relerini dinleyorardı. Gazi Hz., li arkadaılara bırakmak istediği- hanııi bir medeni dilden daha az 
tam aaat 14 te salonu lefrif etti· ni" söyledikten aonra dillerin ay zengin defildir. Bizim ilk itimis, 
ler. Kurultay aza~~· .. hep ~D:<Ien nlıtı bahaine ıeçti ve bu hususta Tüı;lriin ~u~telif lehçelerindeki 
ayağa kalkarak Buyuk Rem se- bqka baıka dillerden misaller ııe kelımelen bır araya toplamak ol· 
limladılar. Reia Kazım Pata ku- ,tirerek dilimizin zenııinliğine ita m~ıdır. B~un için de fit us.ulü

ret etti. Türkçenin Nerkisi, Veysi nün ~abulü doğru olur. Kelım•
türkçeai olmadığını söyleyerek di ler, fıılere alındıkça dil derleme 

KIJ:zım Pş. Hz. riyaset 
kilrsilsünde •• 

rultayı açtı. Geçen celseye ait za
bıtlar okundu. Bu aırada Filorİ· 
nalı Nazım Beyin kürsüye yakla· 
tarak Reiı Pataya bir deste kağıt 
uzatbğı görüldü. Filorinalı Nazım 
Beyin manzum bir takrir verdiği
ni söyleyenler vardı. 

Ruşen Eıref Bey, Roma elçisi 
Vaaıf Beyin kurultaya gönderdiği 
tebrik telgrafını okudu ve tiddet 
le alkıılandı. 

Fuat Bey kürsüde •• 
Reia Pata Rafet Pata zade Fu 

----···-·-···------·-
gün bir hükümet tetkili mümkün 
görünüyoraa da bu bükUmet İ•ter 
Venizeloa, İlter Çaldaria hatta is
ter diğer devlet adamlan tarafın· 
dan tetkil edilsin, 25 eylul intiha
batmın neticesi buna uzun bir 
&nür vadetmiyor. Yeni hilkilmet 
iktidarda kalabilmek için bin bir 
kombinezon yapmak mecburiye
tinde kalacak ve nihayet bir ııün 
yapamayınca devrilecek. Demek 
ki Yunanistan ergeç yeni bir İn· 
tihabatı ııöze almak mecburiye
tindedir. 

intihabat aonunda haaıl olan 
vaziyetin harici münasebetler 
noktasından hiç bir ehemmiyeti 
olmadığını hemen söylemek la
zımdır. Ne intihabattan evvel, ne 
intihabat sıralarmda ve ne de 
timdi harici siyaset bir ınücadele 
ve ihtilaf mevzuu olmamıftır. Ve
nizelos'un aon dört senelik hüku· 
meti zamanındaki harici siyaseti 
her fırka benimaemiıtir. ltalya 
ile misak, Yugoslavya ile aer· 
best Selinik mmtakası meaeleaİ· 
ni halleden mukavele Ye nihayet 
Türkiye ile itilaf, bütün bunlar, 
kralcı olaun, cümhuriyetçi veya 
aosyalist olsun, her fırka tara· 
ftndan Yunanistanın milli harici 
siyaseti olarak kabul edilmiıtir. 
Fırkalann harici aiyaaet mesele
lerini dahilde bir politika vaaıta• 
aı olarak kullanmamalan Yunan 
demokrasisi lehine kaydedilecek 
bir muvaffakıyettir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

limizin aslına pasaportauz bir çok (Devamı 6 mcı sahifede) 

Takasla yapılacak 
ithalat için komis
yonlar toplanıyor •• 

Talimatname dün imzf:ldan çıktı 

lkbsat vekili tetkikleriPe devam ediyor 
iktisat Vekili Celi.! Bey tehrimiz 

de iktisadi mebafildeki temu ve tel 
kikterine devam etmektedir . 

Celi.! Bey dün aabah İhracat ofisi
ni ziyaret etınittir. Burada Vekil B. 
in huzurile bir içtima yapılmııtır.lç 
!imada ticaret müdürü Muhsin, ih
racat ofisi müdürü Cemal, Ticaret o 
dası umumi katibi Vehbi, Ticaret 
borsası komiseri Akif Beyler bulun
muılardır. Bu içtimada iktisadi va
ziyetimiz üzerinde müzakeratta bu
lunulduğu gibi, bilhaaaa son konten 
jan kararnamesi mucibince takaıla 
yapılabilecek ithali.! iılerile uğrafa
cak komisyonlar ve bunlara ait tali
matname ile meıııul olunmuttur. Oi 
leden aonra ayni heyet it bankaım
'Jla lktısat Vekili Beyi ziyaret edettlı: 
hazırlanan talimatname pro.ieaini tak 
tim etmiıtir. Vekil Bey talimatname 
yi tetkikten sonra lastik etmiıtir.AI 
clığmuz malumata nazaran bu ke>-

iktısat vekili Cellil Bey 

misyonlar Trabzon, Samsun, lstan
bul, lzmir ve Mersin ihraç limanla
nnda tqekkül edecektir. Komisyon
lar ticaret müdürleri riyasetinde 0-

(ı>..vanu 6 ıacı sahil~e) 

Beroerıer dlln mekteplerini açtılar, merasim yaptılar. 
Yazısı iç sahifemlzdedir. 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

ıkb 

B:1'vekiI • , Üç yeni fabrika nere-
Dıyarıbekırde. ) d I k? 
Bütün tehir halkı er e yapl aca • 

ismet paşayı 
istikbale çıktılar 

DIYARIBEKIR, A.A. - Baı· 
vekil lamel Pata Hazretleri, Ur· 
fa'dan dün ıehrimize muvasalat 
etmİ§tİr. ismet Paıa Hazretleri, 
mülhakattan akın akm gelen 
köylüler ve tekmil Diyanbekirli· 
ler tarafından emsalsiz tezahü
ratla kartılanmıt ye tiddetle alkı, 
lanmııtır. Pata Hazretleri, ııöste· 
rilen samimi tezahürattan müte
haaais olarak halkı mütemadiyen 
aelimlamıılardır. 

Bugün hükümet konağmda bir 
kabul reami yapılacak ve halke
vinde ıereflerine bir konser Terile 
cektir. 

Belediye, laınet Pata H:ıı. leri 
f"refine hu aktam büyük bir ziya 
fet yerecektir. 

• 
iş Bankası 
Kumbarası 

Tasarruf ikramiyesi 
dün çekildi 

750 Liralık mllkifah 
l}ehrlml:ıde 

Neriman H. kazandı 

ANKARA, 1 (A.A.) - it 
Bankasının bir tetrinievvel ta
sarruf kumbarası ikramiyesi bu 
gün çekilmittir. 750 liralık bi
rinci mükafat lıtanbulda 
13032 numaranın aabibi Neri· 
man Hanıma. 250 liralık ikinci 
mükafat Ankarada 7396 numa 
ralı kumbara sahibi Ali Beye 
çıkmıtşır. Diğer ikramiyeleri ka 
zanan hesap numaralan tunlar 
dır: 

12737 Necati B .• 9484 Ham

dide H. 3164 Zühtü Mehmet 

B., 17847 Recep Eyüp Bey, 

17540 Naşide Mehmet H. 2083 
ı Rezzan H .• 218 Ahmet Muhliı 

Bey. 4426 Mes'ut Bey namına 

Sabri Bey, 124 Naci Bey 34434 
Leyli Kenan H. yüzer lira ve 

6319 Ömer Bey. 8575 Süheyla 

H .• 524 Kemal B. 3281 Kadri 
Bey, 3593 Bülent İrfan Bey, 
2450 Neziha Bekir H .• 1007 M. 
Rüştü Bey. 9219 Behiye H., 
899 Kariton Haciman, 2268 1. 
Sadettin Bey ellişer lira kazan
mışlardır. 

93 felaketi 
• 

Ve lgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

tıralarından biri de 93 feli
ketleridir. O zamanki Os
manlı lmperatorluğunun 

elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin facialan 
daha evvelden batlanııftı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayaa
tefanos muahedesine baglı
yan Rus diplomatı lgnati· 
ef'in bütün bu macerada fek 
mühim bir rolü vardır. g
'latief'in yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de
vir!eri yatamıt ricalin bi
raktıklan yadigirlardan 
toplanarak ya.zılmıf olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri
kaya ba~layacaktır. 

Mütehassıslar bu fabrikalann 
ihtiyaca ki.fi 

olacağını temin etmektedirler 

Rus heyeti reisinin gazetemize 
izahat ve beyanat 

verdiği 

Anadoluda tesis edilecek pa· 
muk kumaı fabrikalan hakkın· 
da tetkikatıa bulunmak üzere 
bundan bir ay evvel Anadoluya 
ııiderek muhtelif mmtakalan do
lapnıı olan prof. Orloff'un riya
setindeki Ruı heyetinden dört ki
ti Ankara'dan f"hrimİZe ıelmiı· 
tir. Gelenler heyet reisi prof. Or
loff ile M. Nikola Kovalevski M .• 
Arkadi Y aagolin ve M. Sery Ma· 
surin'dir. Bu zatlar ayın altısmda 
Odesa yolu ile Moakova'ya ıide
ceklerdlr. 

Heyetin diğer azau ihtisasla
nna ııöre fabrikalann yerlerini 
ve bunlara ait kat'i projeleri ha
zırlamak için Ankara'da kalmıt· 
lardir. Prof. Orloff'u dün Konti- ProfealJr Orloff 
nantal otelinde ziyaret ederek h linin h • ti beklediikl 

d 1 • h lif 1 • d 1 e a e emmıye e e-Ana o u nun mu le yer enn e . ani lıy rd G"" t ·ı - '°'--
ğ tkikthkkmd · ht n qı o u. osenen ......... 
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. yer e e a n..... Ye ma ....... e 
nan o an pro . o • ıze fU k 1· 1 . arbk h k la d"I" d 
mühim. · · h b rd' e ıme en er es ıın e 

ıza a ve ı: • tir 
"- Anadolu'da yaptığımız ae- yer etmi§ • 

yahat ve tetkikat bir ay kadar Bir aylık tetkik seyahatimizde 
sürdü. Gittifimiz yerlerde ahali Anadolu'nun ıu f"hirlerini dolat
ve küçük sanayi erbabı bizi bü· tik. lzmir, Aydm, Nazllll, Saray• 
yük bir alaka ile kartıladılar. 
Bundan açılacak yeni fabrikaları 

. 

(DevaIIJI 6 ıncı sabi/ede) 

Fransada bir hezeyan. 
Bu kadar kabalık; dost bir mil. 
letin müessesesine yakışmaz •• 
Sait Hikmetin ölümü ve Fransız emrazı 

akliye müessesesinin küstahlığı! 
Dünkü pınta ile gelen Malin ga;ı;etui, Sait Hikmet B. in Lyon'• 

da tımarhanede uefat etmi1 olıluğunu ya=rken, merhumun hüuiyeli 
te•bit edilemediii için tımarhane defterine uminin (/ımet PGfG) di• 
ye kaydedildiğini üôue ediyor. 

Biz; bu haberi okuyunca hayretten kcndimhıi alamadık. Her han
gi bir :zauallının leci akibetinin ue yahut her hanili bir HrHrinin ölü
münün, Fransa:y;ı dınt bir memleket BGfueküinin umini bu kadar 
kaba tarzda istimale venle ittihaz edilmuini re•mi bir Franaı;ı; müca
sesesine yakıftıramadık. T eeuül ederiz; •• 

••• 
Sait Hikmet nasıl ve niçin öldü? 

Son gelen Pariı gazeteleri 
fU fayllDI dikkat malUınatı ve
riyorlar: 

Sait Hikmet Beyin Liyonda 
pasaportu buhmmuftur. Hik
met Beyin 25 mayısta Cenevre 

1 

den Parise hareket ettiği ma
lumdur. O zamandan itibaren 

1 

Türkiyenin Cenevre konsoloaı• 
Hikmet Beyden hiç bir haber 
alamamıttı. Halbuki 25 ma· 
yısta adamcağızın biri Liyon
da Saint Barthelemy yokutun· 
da bir pencerenin altırula Hik
met Bey namına muharrer bir 
pasaport bulmll§ ve bu pasa-

! portu derhal Liyondaki Türlı: 
lronıoloıhaneaine göndennit-

1 tir. 
1 Hikmet Bey hakkında tahki 
kat yapıldığını bilen konsolos

. hane pasaportu derhal Lyon 
· emniyet müdürlüğüne gönder
mittir. Emniyet müdürlüğü 
derhal tahkı1cata giriımit• fa
kat biç bir otelde Hikmet Be
yi bulamanuttır. 

Acaba pasaportu Hikmet B. 

mi dütürdü. yoksa bir batkaaı 
oraya mı atb? 

Matin gu:etesi.nin Lyon mu 
habiri de fU malfunatı veriyor: 

"Hikmet Beyin gaybubetrn.. 
deki esrar timdi tamamen te-
nevvür etmittir Mütekait Türk 
bahriye zabiti 10 haziranda 
Lyon civarında Bron timarha
neaine alınımı ve bet gün son.
ra da oHda vefat etmiıtir. 

Aç bir serseri kıyafetinde, 
manasız sözler ıöyleyerek on 
bet gün kadar Lyon civarında 
dolat tığı teabit edilmittir. 

Polisler 24 mayısta Hikmet 
Beyi Lyon civarınGa Oullins is 
tasyonunda gönnütlerdir. Saat 
akıanı ondu. Hikmet Bey taf
kın bir halde dolaııyordu, polis 
!ere sadece bemen Parise git· 
mek istediğini söylemiştir • 

Polisler kendisini Oullinı 
poliı komiserinin nezdine gö
tünnütlerdir. Komiser kendi
sinden evrakını talep etmiştir. 
Bunun üzerine Hikmet Bey de 

(Devamı 2 inci sabi/ede) 

F'a i R • 
yın en e · ta fta büyük bir alika 

k ıra seri:''RO 4 üncü s ede •• 
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MiLLİYET PAZAR 2 TEŞRİNİEVVEL 1932 

Sa it Hikmet nasıl ve niçin öldü? HARİCİ HABERLER 
(Başı ı inci sahif'!d:) j mühim m~arda parala~. aln;ııt 

pasaportunu göstermıttır. tı. Halbuki 25 mayısta uzenn-
Komiser serseri adamın peri 1 de ancak 2:5 santim. çıkmı~tır. 

şan kıyafetine rağmen, kibar Sonra Pansten lsvıçreye gıde;n 
ve asil bir aileye mensup oldu- adamın nasıl olup ta Lyon a 
gunu anlamııtır. Peritan kı?'._~- dütlüğü henüz anlatd~~~ıf-
f t i ' adam Cenevreden geldıgı- tır. Bu noktaların tenvırı ıcap 
e ı k d' ni. polis!er kendisini gördüğü etme te ır. 

zaman Parise hareket etmek Parls konsolosumuz 

Von Neurath ta ateşli 
bir nutuk söyledi 

Alman 
Havacılığı 

Muazzam bir inki
şaf göstermektedir üzere bulunduğunu. lakin ce- ne diyor? 

bmde 25 santimden fazla para
sı olmadığım söylemiştir. Paria konsolosumuz da ayni 

gazete muharririne şunları ıöy 

Alman hariciye nazırı Cenev. BERLIN, 1 A.A. - Volff Ajan 
ıından: Buııün açılacak olan Ber 
lin Alman hava aporu aergiai mü 
nasebetıyle Almanya münakalat 
nazın Baron Eltz-Rübenach, Ber 
lic. er Boeraen Courier mümeuilı· 
ne beyan:ııta bulunarak Alman 
hava sporunda görülen muazzam 
inki§afm kendi yolunu kendi aç
mıı olan milli iradenin ifadeai ol
duğunu, 7İra 1926 tarihli Paria 
mukavelt'nameai Alman hükiime· 
tinin hava ıporuna nakten mua· 
venette bulunmasını menediyor .. 
du, Alman milletinin fakirliği do 
layısiyle ve Alman tayyareciliği 

hakkında yapılan bu tahdidat 
hasebile hava sporu motöraüz uç· 
maya doğru yol almış ve o der~· 
ce inki~af etmiştir ki hali hazır-

'endısine karakolda yemek 
verilmiştır. Komiser Mr. Ver· 
d a x ayrıca Hikmet Beye b~ 
f " - v rmiş ve kendisini tram 
v ya kadar götürmtlttür. Kon
dJktöre de fakirler için mecca
ni " takhaneye varmadan ll'.1-
cuyu t r mvaydan indirmemesi
n tenbih miştir. 1-tikmet Bey 
( vvelce de bir g geçirdiği 
Seguin ıokağmda!Ji i>u yatak
hl'.neye gitmiştir . M. Verdea
ux iki hafta kadar Hikmet Bey 
den bahsedildiğini İ!İtmemiş
tır. Nihayet 9 haziran akşamı 
Lyon daimi gece komi.aerliği
ne getirmişlerdir. Polisler ken
di& ni yarı çıplak bir halde 
Saint-Foy·Lea-Lyonda sokak 
kanapelerinden birinin üzeriıı 
de bulmuşlardır. Üzerinde hiç 
bir vesika yoktu ve anlaşılmaz 
s zler söyleyordu. Hüviyetinin 
t <bitine imkan hasıl olmadı. 

lemiştir: rede • Herriot 
- Vefatın henüz bize haber 

verilmemesi şayanı hayrettir. 
• 
ıe neden görüşmedi ? 

Poliıler Hikmet Beyi gece 
karakolda alıkoymuşlardır. Fa 
kat Sante-Foy-Les-Lyon Oul 
lins komiıerliğine tabi olduğu 
için zavallı adam bir defa da.ha 
M. Verdeaux'nun yanına götür 
müşlerdir. Komiıer 24 mayısta 
kendiıine yardım ettiği peritan 
kıyafetli adamı tanımıştır. Fa
kat o zamandan beri bedbaht 
Türk zabitinin ahvali aıhhiyesi 
çok fenalaşmıştı. Oullins istas
yonunda kert<li.aine ilk tesadüf 
edildiği zaman Hikmet B. va· 
zıh olarak iki üç cümle IÖyleye 
biliyordu. Fakat 10 haziranda 
ne söylediğini anlamak müm
kün olamıyordu. 

Maamafih zavallıyı Bron ti
marhaneıine gönderdiler. Bet 
gün ıonra da 15 haziranda öl
dü ve timarbaneye mücavir o
lan küçük bir mezarlıia defne
dildi. Hadiseden kimse haber
dar edilmemişti. 

26 mayısta bir adam hakika
ten Saint Bartbelmy yokutunı
da Hikmet Beyin pasaportunu 
bulmuttur. Bu pasaportıın için 
de Cenevredeki Türle konsoloa 
hanesinden Pariateki Matba
rins ıokağmdaki adresine gön
derilmiş bir telgraf çıkmıştır 
ve bu telgrafta kendiıinden 
Laroche'daki otelMıe borç ola
rak verilen 20 frank talep edili 
yordu. Bu telgraf ta Lyondaki 
Türk konıoloıhaneeine gönde
rilmi!tir. 

Konaoloı M. Laogot keyfi
yetten Cenevre ve Marıilya 
konsoloıhaoelerini haberdar et 
miş ve vesikayı da muhafaza 
eylemiştir. Ancak dün (26 ey
lul) konsolos gazetelerden H'k 
met Beyin taharri edilmekte 
olduğunu öğrenmiştir. Bunun 
üzerine M. Langot vesaiki 
Lyon emniyet müdürü M. Sar
bach'a götürmüt• o da emniyeti 
umumiye müdürlüğüne gönder 
mittir. 

Görülüyor ki Türle zabitinin 
bu hazin akıbeti bidayette söy
lendiği gibi, esrarengiz değil
dir. Gaybubetinin meçhul kal
ması ilk defa Oullinı karakolu-, 
na getirildiği zaman hüviyeti 
yazılan kağıtların kaybolmasın 
dan ileri gelmittir. 

En mllhlm bir nokta 

Bron' dan sabırsızlıkla tafsilat BERLlN, l A.A. -- Volff 
be'. .. yoruz. 

1 

Ajansından tebliğ ediliyor: 
Hikmet B. Provence sokağın Hariciye n~zın M. Vo!' Neu-

daki Credit municipal' e karısı- rath, gazetecılere yaptıgı beya 
na götürmek üzere üvey oğlun natta Cenevre'deki mü~akatla 
dan miras kalan bütün mücev- rında hukukça beraberlık esas 
herleı; yatırmıttı. Bu paralarla ımeseles! t_ama~ile halledi:mez
kağıtların ne olduklarım anla- se. tahdıdı t~slıhat konf~ra.nsı-
mağa çalışacağız. na Almanya nın tekrar ıştırak 

u d 11 di? etmiyeceği noktası hakkında 
.~eden e r • hiçbir tüpheye mahal bırakma-

Ayni gazeteye göre. Hikmet dığını ehemmiyetle kaydetmiş-
B. in tecennün etmesi. bazıları- tir. 1 
nın rivayetine nazaran fazla M. von Neurath, Almanya'
kokain istimal etmesinden ileri nın konferan~ tarafından umu-
gelmiştir. mi tahdidi teslihat hakkında 
Duhter Hanımın kalfası akti muhtemel itililla.r çeYçeve-

ne diyor? si dahilinde diğer devletlere 
milli müdafaa sahasında verile 
cek serbeıtinin ayrini istemek
te olduğunu da siizlerine ilave 

H ikmet B. in 15 haziranda 
Lyon'da vefat ettiiii Duhter H. 
a tedrici surette anlatılmıt, ka
dıncağız pek müteessir olmuı
tur. Kendisile görüımek istiyen 
gazetecilere, bu teesaur saikasi 
le cevap veremiyen Duhter H. 
ın kalfa11 Hatçe H. tunları söy
lemiştir: 

" - Sait Hikmet B. paşanın 
vefatından bir buçuk sene son
ra, araya bir atbap girerek Ha-

nıma talip olmut ve evlenmit
tir. Öyle tekkelerde filan hanı-

mımla tanıftığı. pataya yaver
lik ettiği doğru değildir. Ken
disi Hüsrev pata zadedir. Ma
latyalı bakkal Hasan Ef. nin 
oğlu diye yazılmıt• bu da ya
landır. 

Avrupa'ya Hanımın bazı iş
leri için gitti. Vakıa bir sene 
evvel hafif bir felç te geçirmiş, 
batından da hastalanmıştı. 

Doktorlar iyi ettiler, Avrupa' 
ya giderken iyileşmitti. Ha
nım. vefatı haberinden çok ü
züldü, bu kara habere bir türlü 
inanmak istemiyor. 

Hammla Bey arasında 13 
senelik hayatlarında en küçük 
bir hadise geçmemittir." 

Burada tahkikat 
yapılmayor 

Bu mesele etrafında müddeiu
mumilikte tahkikat yapıldığı SÖY· 

lenmekteyae de bunun aslı yok
tur. Müddei umumliğe bu huauata 
ne müracaat vuku bulumı, ne de 
bir ihbar yapılmamıftır. Müddei 
umumilik te mesele ile re&en alii 
kadar olmamaktadır. Çünkü her 
fey Türkiye haricinde cereyan et 
mi, tir. 

Asilerle 
Uyuşuyorlar 

Brezilya mütareke 
ıartlarını bildirdi 
RIO DE JANEIRO 1 A.A. -

Gazeteler, aulh müzakerelerinin 
baılamıt olduğunu haber vermek 
tedir. Federal hükumeti, aıilere 
a§ağıdaki ıartları kof111Uf olduğu 
ri yet edilmektedir: 

1 - lıyan hareketinin ele ba
fd&rJ, müateına olmak üzere affı 
umumi; 

2 - Sao - Paulo hükiimetinin 

etmi.tir. 

Cenevrede ne diyorlar? 

CENEVRE, l A. A. - Ha
vas ajanıımn hususi muhabirin 
den: Dün öğleden sonra malum 
olan ve M. von Neurath'ın ga
zetecilere vaki beyanatı, müsa
it bir tesir hasıl elmemi9tir. 

Alman hariciye nazırının yal
nız M. Herriot'ya karşı değil, 
ayni zamanda İngiliz hariciye 
nezaretine VI' tahdidi tesibat 
konferan11 reisine karşı kullan
mış olduğu lisan hayreti ce:bet
miştir. 

Bu ihtiraslı nutuk ile M. 
Herriot'nun mi.lletler cemiyeti 
büyük meclisinde söylemit ol
duğu akilane ve mütedilane nu 
tuk arasındaki şayanı dikka~ te 
zattan bahsedilır.ektedir. 

Alman zimamdarları:r.ın tah 
didi teşlihat hakkında resmen 
görüfmekter. imtina ederek bu 
meselenin hallini müşkillettir
melerine ve efkarı umumiyeyi 
hiçbir sebep olmaksızın müte
madiyen tehyiç etmelerine te -
essüf olunmaktadır. 

Alman tezi gayet vazihtir. Ya 
diğer devletler teslihatlarmı 
Venailles muahedesinin Al
manya'ya bırakmıt olduğu tes
lihat seviyesi derecesine indire 
cekler veyahut Almanya kendi 
tea:ihatını arttıracaktır. 

M. von Neurath, Franuz hü
kiimetini tahdidi teslihat hak
kında mahremane müzakerata 
iştirakten imtina eylemekle it -
ti ham ediyor. 

Halbuki, Lausanne it;.mat iti
lafı mucibince M. Herriot'ııun 
gizli diplomasiye rucu etır.e. 
mek mecburiyetinde bulundu
ğunu unutuyor. 

M. von Neurath, Almanya'
nın tekrar silahlar.mak arzusun 
da bulunmadığını söylüyor. Ma 
anıafih Alman Y.abinesi erkanın 
dan ola" M. von Schleicher, bu 
hususta gayet sarih davranmış
tır. Daha ala11 var, A:man hü -
kumeti Fransa'dan başka diğer 
devletlere göndermit clduğu 
diplomasi vesaikinde mutaleba
tını tasrih etmiştir. 

Bu mütalebat şunlardır: 
"Journal" de tu mütemmim iıtifaaı; 1-Askeri hizmet müddetini 

maliimatı veriyor: 3 - Ordunun, aıkerlerin ıiya 12 seneden 6 seneye indirmek 
aete kanımalanru men'edecek 

"Sokaklarda İstanbul, latan- !&kilde yeniden tenıiki; suretile Alman müdafaa ordu-
bul diye dolatan ve en nihayet 4 _ Müeaaesan mecliai davet sunun iki misline çıkarılması. 
IS haziranda Bron timarhaııe- edilinciye kadar 1891 tarihli mu- Bu sayede Almanya iki misli 
sinde ölen adamın Hikmet B. adde! kanunu esasinin meriyet muallim efrada malik buluna-
olduğu töyle anlaşılmıfbr. mevlı:üne muvakkaten vaz'ı; caktır. 
Lyon zabıtaıı müteveffanın bir 5 - Bir milli birlik hu"kiimeti 2 __ Alman ordusuna ağır 
resmini hastane müdür ve dok- tetkili · harp malzemesi ve tayyareler 
torlarına göstermit ve onlar da NEVYORK, 1 A.A. - Nev- verilmesi; 
h ti .. e 1 defnedı.len york Times gazetesinin verdigı"' ayre e uç ay vve 3 - B!r milis ihdasr, 

d 1 d bir habere ıröre Brezilya hükiime 
a amı tanımıt ar ır. Bu milı·se askerlı'kte almıt ol ti, asilerden bucün ve gece yarı .. 

Hikmet B. İn ölümü zabıta ıından evvel tealim <ılmalanru ia- dukları maliimatı ikmal etmek 
tahkikatına nihayet vermit de- temittir. için senede 4 defa üçer ay müd-
iildir. Zira gayet mühim bir detle yeni yeni efrat kaydedil-
noktanın tenviri icap etmekte- p mektedir. 
dir. 19 mayısta Hikmet B. Pa- arçafanan gemi Bu mütalebat. jeneral von 
riıten İaviçreye harek,.t ettiği SEA TTLE, 1. A. A. - Behrinır Seekt'in devletin ihtiyat kuvvet 
zaman, yakın tanıdıklarının d~nizinde karaya oturduktan sonra terine istinat eden bir ordu ih
söyledikle, ine göre. üzerinde bır kayay~ .~rpar~k p~çalanan Ne- 1 dasını na tık bulunan maruf 
C d . . . 1,. b. k veda ır•m111run ugradıgı kazada za. I k k b k ed' 

re ıt munıcıpa. ın. _ ır ço bitler dahil olduğu halde 38 ki!inin p anına pe ço enzeme t ır. 
makbuzları vardı. Dıger taraf· I telef olduğu timdi tevit edilmekte- Bütün bu mütalebatınAlman 
tan ondan evvelki günlerde col< .ı;, yanın yeniden silahlanmasını 

istilzam etmekte olduğu bedihi 
dir. 

M. Yon Neurath, Cenevrede 
M . Herriot ile bir mülakat yap
maktan kaçınmak istemediğini, 
ft.kat protol--ola ait bir takım 
mülahazatın bu te!ebbüsün o-

nun tarafından yapılması icap 
etmekte bulunduğunu beyan et 
miştir. 

Neden Herrlyot ile 
gorlişnıedl? 

M. Yon Neurath'm kendisini da Alman yelkenli uçma aporu 
görmeğe amedP. olduğuna dair dünyada birinci mevkii işgal et· 
M. Herriot'ya hiç bir haber ve- j mektedir. N~zır A~rupa etr~fın. 
rilmemittir. Hatta, M. Herriot. da tayyare. ıle devır seferlerınde 
Mi:letler cemiyetindeki dostla- ı· oldu~ ~ibı Al'.'.'~." _hava sporu 

• •b 1 daya. aergısınm de butun dunyaya Al-
rının rıca VP ı rc:.m arına . . .. .. 

• . .. manya gıbı her turlu vasıflal·la 
namayı•ı. bı.iyük meclı&te soz 1 ·· hh b' ·ıı ı· h' b' • ' d' ~. muce ez ır mı e ın ıç ır za-
almaga karar ver ıgı zaman . ~ 'l . - . . • man ram eç.ı cmıyecegını ve tay-
müca.ı:nelekôran~ b.r hareket ol yarecilikle i§tigal eden bütün mil 
mak uzere keyfiyetten M. Yon letlerin bu sahada Almanyaya 
Neurath'ı haberdar etmit ve hukuk müsavatı bahıedilme•İnİ 
hatta ~öyleyeceği r.utukta na- iltizam etmelerinin bu milletl .. r 
zik meselelere tPmas etmcyece için bir teref meaeleıi oldufrunu 

söylemiıtir. 
ğ:ni ili.ve etmiştir. 

Malum olduğu veçhile Fran· 
sız başvekili büyük bir itidal ve 
basiretle nutkunu söylemiştir. 

Selanik 
Zelzelesi M. Yon Neuarth, M. Herriot 

ya resmen teşekkür etmiş ve ı 
kendisinin Berline avdetini i- Tehlikeli duvarlar 
cap ettiren nazır:ar meclisi İçti ı top 
maını tehir edememek mecburi 
yetinde olduğundan dolayı bu 1 ateşiyle yıkılıyor 
nutku dinlemek üzere mecliste · ATINA, 1 A.A. - Zelzele mın 

1 takaıı civannda bulunan İngiliz hazır buluname.yacağınc:ian na- . . . 
. . . . . ... ı harp gemılerı Ye:-ısso ve Stavroa 

şı ıtıza•· etmı§tır. Alman r.azırı, ı köylerinde ahali için bir tehlike 
Fransız başvekiline mü~~ki ol: 1 teık~l eden. d?varlan top ateş.ile 
mad:ğın.ı n dolayı muteessıf tahrıp etnuştır. 

cldu~\mu VP. fakat mumaileyhi Dünkü sarsıntılar, pek zaif ol
yakında görebileceğini ümit et muştur. Atoa manaatın, hiçbir ha-

sara uğramanutbr. 
mekte bulunduğunu bildirmiş-

Dün de hafif bir takını zelzele 
tir• ler hiasedilmittir. 

M. Yon Neurath'm M. Herri Aynarozda haaaret azdır. K.ili-
ot'yu görememesi, göı:ıır.ek iste ae ve manuhra birşey olmamı;· 
r.ıemiş olır.asından münbaistir. tır . 
p / t 1 i ne di or? M. Muaaolini, Yunan feliı.ketze 
ar S gaze e er y • 1 delerine verilmek üzere 50,000 
PARİS, 1 (A.A.) - Paris liret göndermittir. 

p:ezeteleri M. Fon Neurath'ın 

beyanatını protestoiarla kartıla Macar kabinesi 
makta ve bu beyanatın mütear BUDAPEŞTE, 1 A.A. - Hari-
rızane edasmı kaydettikten son ciye nezaretine tııyin edilen meb' 
ra bu tarzda beyanatta bulun- uaan mecliai ikinci reisi doktor 
makla Almanyanın gizli tesliha. Puky, ye~i ~b.inenin en yatlı a.:a 

h kkı d b. k 1 1 ardır. Mutarunıleyh, 61 yatında· 
tı a n a ır an e yapı ma- I . . . 

. . . dır. Dıger nazırların Y•t• 40 ıle 
sının önüı:e geçılı_nek ıçın ~er j 50 araaındaclır. M. Puky, hayatı-
tüdü müzakeratı ınkıtaa ugrat 1 nın büyük bir kızınını MacariA
mak arzu~unun gösterilmekte tan hükı1meti dcvairinden çalıta
olduğunu yazmaktadırlar. Ma- : rak geçikmit, iktısadi sahada da 

. r d kub büyük faaliyet . ıröatermittir. ltııl 
tin gazetesı. Beı· ın e vu u- yanca, Fransızca, Almanca ve in-
lan ve M. Herriot'nun Cenevre ırilizceyi kolayca konuşmaktadır. 

Naz1ler mühürlerini 
verdiler 

LONDRA, 1 A.A. - KAbine· 
den iatifa eden M. Snowden, M. 
Herbert Samuel ve M. Sinclair 

de Alman heyetine karşı müca 
melekarlığına mukabil bir usul 
takip etmekte olduğuna dair o
lan efsaneye kartı iıyan etmek 
tedir. Bu gazeteye nazaran M. 
Herriot bur.un t!lmamile aksi
ni ya;>mıttır. M. Herriot. nu
tuk aöylemek niyet;nde olduğu vazifelerine ait mühürleri krala 
nu bildirmek ve hatta bu nutku vennitlerdir. 

Bundan aonra, yeni nazırlar bu 
nun hiç bir suretle polemik ma- mühürleri, kraldan tesellüm et
hiyetinde olmayacağını ilave et mişlerdir. 
mek suretile uzlaşma sahasın-
da ;>ek fazla ileri gitmittir. M. 
Von Neuratb bunu mükemmel 
bir surette anlamııtır. Çünkü 
Cenevreden hareketini tehir et 
mişt!r. Fakat Berlinden almıı 
olduğu emirlere karnı koyama 
dığmdan M. Herriot'nun gös
termiş olduğu nezakete tetek
kür etmekle ve nutkunu dinle
yemeyeceğinden dolayı mütees 
sif olduğunu beyan etmekle ik
tifa etmek mecburiyetinde kalı 
mııtır. 

Gandhi gene açlık 
grevi mi yapacak? 

AHMET ABAT, 1 A. A. - Söy 
lenilditine ıröre Gandhi, Paria'la
ra tatbik edilen uookunulam.az· 
lar" tabirinin aebebi mevcudiyeti, 
6 aya kadar ortadan kalkmazsa 
tekrar açlık grevine başlıyacağı
nı ve ölünciiye kadar bu greve 
devam edeceğini beyan eylemit
tir. 

Bir rapor başında 
36 mütercim 

TOKIO, 1. A. A. - Renıro ajan
ımdan: 

lngiltere ıefarethanesi katiplerin
den M. Sonnongreeg. milletler ce
miyeti katibi umumiıi namına Lyt
ton raporunun metnini Japon hüku
metine tevdi etmi,tir. 

Hariciye nezaretinin 36 müterci
mi, bütün cece bu veaikanın Japon
caya tercümesine çalıtmıılardır. Bu 
veıika, pazar akta mı aııl metinle bir· 
likte neıredilebilecektir. ---

Küçük yeni bir 
kabili sevk balon 
BERLIN, 1. A. A. - Volff aian

ıından: 

46 metre uzunluğunda, 16 metre 
yükaekliğinde, 2600 metre miikibı e 
sanı alacak ve 5 yolcu tatıyabilecek, 
küçük bir kabiliaevk balon Berlinde 
ki Staal:en tayyare liır.amnda sefere 
tahıis edilmiştir. 

ANKARA. 1 (A.A.) - Şe
hir bahçesinde Türkiye baş 
pehlivanlık müsabakalarına de
vam edilmiştir. Bahçe çok kala 
balıktı. Milli Müdafaa ve Güm
rük ve inhisarlar vekilleri ile 
meb'uslar ve daha b;rçok zevat 
güreşlerde hazır bulunmuşlar
dır. Müsabakalar neticesinde: 
Küçük orta: Bursalı Hüseyin, 
Karamürselli Hilmi. Adapazar 
lı Bekir Kızılcahamamlı Mah
mudu yendi. 

~" .. . '- (.· -

Büyük ortada: Gönanlı Ham 
di, Manisalı Omeri yenerek bif 
yük orta birincisi oldu. 
Baş altında: Mandr lı Mah· 

muL Afyonlu Süleymanı yen• 
di. Uzunköprülü Hüseyin, Buı 
salı İbrahim ile berabere kaldı 
Baş güreşte; Kara Ali. Hüseyı 
ni, Rifat Arifi yendi, 

Vaktin geç olmasına binaeıı 
bu gün de Türkiye baş pehli· 
vanı taayyün etmemiştır. Paza 
ra yapılacaktır. 

Türkiye - Irak dostluğu 
LONDRA, i (A.A.) - lrak hükumetinin Ankara elçiliği 

sabık müsteşarı Ata Emin Bey Londraya muvasalat etmiştir. 
Mumaileyh yeni sefir Cafer Paşa gelinceye kadar maslahatgü· 
zarlık vazifesini ifa edecektir. Ata Emin Bey Reuter Ajansı mü· 
messiline "eyandta bulunarak Türkiyenin Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin ıdareleri altında mazhar olduğu inkiıaf ve tekamül 
den buyük bir sitayişle bahsetmiş ve Türkiyenin siyasi içtimai 
ve fikri inkişafının şayam hayret bir dereceyi bulduğunu söyle
m '~tir. Ata Emin Bev Türkiye İrak münasebatının fevkalade 
do6lane olduğunu da ilave etmiştir. 

Hiltilialımer Yunan felaketze
delerine 5 hin lira gönderdi 

ANKARA. ı (A.A.) -Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti Yu
nan zelzele felaketzedel .. rine yardım olmak üzere beş bin lira 
göndermiştir. 

Yunanistanda halkçılar Cüm
lıurigeti tanıdılar 

ATİNA. 1 (A.A.) - M. Çaldaris, Reisicümhur M. Zaimise 
Cumhuriyetin halkçılar tarafından bilikaydütart tanındığını mu
tazammın bir mektup göndermiştir. 

Yeni bir harp 
•• 

gemısı 

BORDEAUX. 1 A. A. - Uzalı: 
seferler için aynca inta edilen hafif 
harp .,..,,ilerinden amiral Charnies 
na.wnındaki avizonun denize indiril
mesi meraai.mi bu sabah yapılmııtır. 

Henri Barbuss 
Moskovada 

MOSKOVA. 1. A. A. - Sovyet
ler ile ecnebi memleketler arasmda 
fikir mUoaıebetleri cemiyeti, meşhu 
Franıız edibi Hanri Barbu11 ,erefi_ 
ne büyük bir resmi kabul tertip et
miıtir 

------
Amerikada işsizle

rin mikdarı 
VASHlNGTON, 1. A. A. -A

merika mesai ftderasyonunun sta
ti•tikleri Amerik~da Ağuıtoı ayı ni
hayetinde itıizlerin miktarını 11 .5 
milyona baliğ bulunmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Siyast niza 
BERLIN, J A. A. - Şiddetli bir 

münakaşa netice.inde bir Nazi, ru
velverle bir komünisti öldürmüt ve 
ıeneri bir kurıunla da yoldan ııeçen 
bir adamı ağır surette yaralamııtrr. 
Polis, katilin ahali tarafından linç 
edilmesine güç hal ile mani olmuı
lur. 

Bir tahtelbahir battı 
KOPENHAG, 1. A.A. - Bir Da

nimarka vapuru, Fenlandiya körfe
zinde bir Sa.yet tahtelbahirile mü
ıademe etmi,tir. Tahtelbabirin bat
mıt olduğu zannediliyor. 

Belgratta bir suikast 
BELGRAT, 1. A. A. - Bu sabah 

aa.at 6 da meçhul bir tahır, bir bama 
la yeni bir bavul teYdi ederek bunu 
mahfele ııöndermeaini ve kendiıini 
orada beklemesinin aöylemiıtir. Ha
mal çanta ile mahfele ıritmlt ve bir 
müddet aonra bavulun içinde bulu
nan bomba patlıy&l'&k hamalı öldür
müıtür. Mahfelin hizmetçiıi, hafif 
surette yaralanmııtır. Haıar, elı-
miyetaizdir. 

Büyük Faşist meclisi 
toplanıyor 

ROMA. 1. A. A. - Büyük Faşiıt 
meclisi yarın M. Musıolinin riyaseti. 
altmda toplanacaktır. Birçok içtima· 
lar akdini istilzam edecek ol~"'mÜ· 
zakerat ı·üznamesi dahili ve beynel. 
milel yaziyetin tetkikini natık bulun
maktadır 

Amerikanın Atlas 
Okyanosu filosu 

VASHINGTON, 1. A , A - Bah 
ti harekat tefi amiral Pratt, Atla• 
Okyanosu filosunun, filonun cınii· 
müzdeki kıt mevıimindcki teum· 
müü zamanına kadar büyük Okya· 
noata kalacağını söylemiş ve bu ka· 
rann tamamen iktiMdi mahiyette ol· 
duğunu, çünkü büyük Okyano•t• 
manevraların daha ziyade kolayllkb 
İcra edilmekte olduğunu ilnve eyle· 
mittir. 

Almanyanın nehir 
yolları 

FRANKFURT- AN - MEIN, t. 
A. A.- Volff Ajanımdan: Frank 
furt yakınında Griesheindaki aeddin 
kütat reımi yapılm•ştır. 

Grieshein ile Moinz ara.,nda yapı 
lacak olan ve 1935 te bitmesi muht< 
mel bulunan diier ;kj seddin İntasın 
dan sonrA Frankfurt • ,h.ıal deniı..İ 

büyük aefain hathnm ilk merhalesi 
meydana gelmit obc~ktrr. Bu yolclıı 

azami 3000 tondaki !!'•miler Frank 
furta kadar ıefer edebileceklerdi ... 

lngiltere bazinesinin 
tahsil ah 

LONDRA, 1. A. A. - Mali ıene· 
nin 30 Eylülde biten birinci 3 ayınft 
ait tahıiliıt miktan ?,lll,I milyon 388 
milyon 308 bin lngiliz lirasına ve 
maaarifin de 372 milyon 636 bin 773 
liraya baliğ olduğunu bu suretle Jo4 
milyon 108 bin 465 lira bir acık !,ıı· 
lunduğu anlaıdmaktadır. · 

Ceçen senenin ayni devreye aİl .:ıÇ 1 

ğı 118 milyon 176 bin 655 lira idi. 
Bilha11a yeni ırümrük reaioıJ~ri 

dahil olduğu halde gümrük hasılatı· 
nın 17 milyon 393 bin lngiliz lirıı•• 
artımı olduğu aöylenmektedir. 

Her senenin ilk 3 ayında hazine 
matlubatının 3 te birinin tahıili usııl 
dendir. 

Lytton raporu 
etrfaında 

CENEVRE, 1 A.A. - Çin oıii· 
measilinin talebi üzerine toplanatJ 
19 lar komiteıi Lytton raporu ]4 
- 21 tefriniaani tarihinde milfc!• 
ler cemiyeti tarafından kendiaitte 
tebliğ edilir edilmez, bu rapofll 
hemen büyük mecliae vereceğini 
Japonya'ya ve Çin'e bildirmeğe 
karar vermiştir. Raporun mü-ııı· 
keresi tarihini büyük mecli!İ tıt" 
yin edecektir. 

19 lar komiteıi, her iki tarllf'll 
mevcut ihtili.fı, daha ziyade v1a" 
himleJtİrecek her türlü te~ebb<if• 
ten sakınması hakkındaki tavait• 
sini bu taraflardan birinin naz"' 

"fi' ra almamı., olmasını teeas.u 
kartıla.mııtır. 
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elediye bütçesindeki tadilat encümende tetkik ediliyor 
Ekonomi 

Şikago sergisine 
iştirak edeceğiz 

Nümunelik mallarımızın sey. 
• yar sergı 

halinde gösterilmesi muhtemel 
933 haziranında Şikagoda a

çıl;,cak olan beynelmilel aergiye 
•esmen iştirak edileceği dün Ti
caret müdürlüğüne bildirilmittir. 

Ticaret müdürlüğünün derhal 
'tıcııret odalarına bildirdiği bu 
lamıme nazaran, Şikngo aergiıj. .. 
ne butün ihraç ve istihıal eıyala
tımızm numunelcrile gayet vasi 
bir ekilde ittirak edilecektir. 
'türkiycde mevcut bütün Ticaret 
Qdaları bu sergi için 1933 senesi 
Lütçelerinin yüzde beşini bu ıcr· 
giye tahsıs edeceklerdir. 

Hatta bu eıyayı Amerikaya 
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Tek mevki 
Tramvay mı? 
Yoksa iki mevkii 

ırötürec.k vapurun seyyar aerai 
halinde tertip edilerek birçok Av
nıpa ve Amerika limanlarının 
dolatılmaaı da kuvvetle muhtem
meldir. 

Gülyağlarımız 
Berlin Ticaret mümeııilimizin 

Ticaret odaıına verdili bir rapo
ra nazaran, Türk gül yağlannm 
mağıuı olduğu hakkında yapılan 
menfi propagandaların teıirile 
gül yağlarrrruza Avrupada raf· 
bet çok zalmııtır. Almanya ev
velce Türkiyeden almakta oldufu 
gül yağmı şimdi Bulgaristandan 
almaktadır. 

Cemal Ziya Bey 
Ticaret ve Sanayi Bankaaı mu

amelatmı tetkik ebnek üzere teh 
rimizde bulunan lktııat vekaleti 
ıirketler umum müdürü Cemal 
Ziya Bey dün akfam Ankaraya 
aibnittir. Cemal Ziya bankanm 
hali faaliyette iken cereyan eden 
bir çok yolauz muamelatı ve ıika 
yetleri tetkik etmiı ve bu itin bü
tün safahatını tahlil ve ihata e
den bir rapor hazırlarruıtır .. 

Cemal Ziya Bey raponınu lk
tıaa t vekili Beye verecektir. 

Fabrikatörler bugün 
toplanıyorlar 

lstanbul fabrikatörleri bugün 
milli ıanayi birliğinde umumi bir 
İçtima yapacaklardır. 

Bu içtimada fabrikatörler son 
kararnamenin memleket sanayii 
Üzerinde ne aibi teairler yapacağı 
ve ( A) listealne ilave edilmeıi 
zaruri aörülen bazı noktalar Üze 
rinde görüıülecektlr. 

ltalyan tütiin 
•• 

•anayıı 

ROMA, 1 A.A. - ltalyan til
tün aanayii, ıimdiden ecnebi plya 
aalannı fethetmeğe bql&mlf ve 
ihracatı, ithalabm aeçmiıtlr. 

1930 aenesinde 97, 788,000 li
ra ithalat yapılmıt. 66,382,000 
liret le ihracatta bulunulmuıtur. 

1931 seneainde ithalat, 45,798, 
000 liret iken ihracat 67.698.000 
lirete çıkmıfhr. 

MamQI tütün ihracatı da 1931 
deki ithalatından 7,000,000 faz
ladır . 

'VllAgette -
Bir 
Tevkif daha! 

olan tramvaylar mı? 23 evin geri alınma 
Tramvay Şirketinin 1 inci ve 2 İn 

ci mevl<i farklarını kaldırarak bir 
tenk ve mevkide, bilet üc.retJeri ayni 
olnıak auretile araba i,letmeyi ta
l&vvur tttiği, ancak bunun kuvve
den file isali uzunca bir zamana mü
t•vakkıf bulunduğu haber verilmek
tedir. Bu huıusta, şirket mehafilin
de ademi malümat beyan edilmekle 
l>eraber, bu tasavvur eeki bir meıe
ledir. Vaktile böyle bir t•Y dütünül 
lııüş ve hatta ııazetelere de geçmiş
li. Sabık ıehremini operatör Emin 
il. >amanında da, ıehremaneti böy
~ bir tasavvurda bulunmuştu. 
Diğer taraftan şirket, 2, hatta 3 

l.rabayı, orta kısımlarını kaldırmak 
~IJretile birleştirmeyi. bu suretle bil
""•sa Bebek ııibi uzun hatlarda hem 
l.i,. katarda fazla yolcu ta,onayı, hem 
de biletçi adedinden tasarruf etmeği 
dii\ünmddedir. Şişli deposunda böy t bir araba vücuda ııetirilerek tı.crü 

leri de yapılmıı, bazı virajların 
tevıii veya arahartın tadili icap et
'>ıİHir. Bu tetkikata devam edilmek 
~dir. Bu şekilde 1 inci ve 2 İnci mev 

ler ııene bulunmakta bir arabanın 
~arııı birinci ve yarııı 2 İci mevki 
•ttihaz edilmektedir. 

lienüz, ne bunun ve ne de öteki 
ttltlin lehinde kati bir karar verilJ 
lııit dejfildir. 

Adliye vekili 
Adliyede 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
diin adliyede bat müfettişlik dai
ı·esine ııelmiı ve lstanbul adliyeei 
~e ait bazı ielerle meıgul olmuı· 

sına teşebbüs edildi 
İskandeki suiistimal tahkika 

tına devam edilmektedir. Arzu 

halci Şevket efendi isminde bi

risi de yeni olarak· tevkif edil

mittir. İngiliz sefareti civarın
da bir ev sahte vesikalarla alı· 

narak 400 liraya satılmıttır. 

Yirmi üç evin de sahte vesika

larla tapuya bağlanarak satıldı

ğı anlaşılmıttır. Bunlann hazi

nece istirdadına teıebbüs edil

miştir. 

Maaı verildi 
Birinci teşrin umumi maatı 

dün verilmiştir. 

Nusrat Bey 
Leningrat konsolosu Nuıret 

Bey şehrimize gelmit ve dün 

Vali muavini Ali Rıza Beyi zi

yaret etmi,tir. 

Lehistan •efaret 
müsteşarı gidiyor 

Lehistan sefareti müıteşarı M. 
Gavronski, Lehistan Hariciye ne
zaretinde mühim bir vazjfeye 
nakledildiğinden bugün Kösten-

Beledi gede 

Bütçe 
Tadilib 

Encümen bir hafta 
da tetki

katını bitirecek 
Belediye bütçeainde Dahiliye 

vekaletinin yaptıiı tadilat tetkik 
edilmektedir. Daimi encümen bir 
haftaya kadar tetkikatını bitire
cek ve bütçenin tatbikatına der
hal bqlanacaktır. 

Bir bakteryolo jiha
ne açılacak 

Belediye bir bakteriolojihane 
açmafa karar vermittir. Müeaıe· 
senin bütün noksanlıın ikmal edil 
mittir. Badema Belediye sıhhat 
müeıseaelerine ait bütün itler bu 
bakteriolojihanede yapılacaktır 

Zeynep Kamil 
hastanesi 

Zeynep Kamil hastahanesinde 
yapılmakta olan tamirat ve tadi
lat ikmal edilmiıtir. Bu haataha· 
ne Üsküdar ciheti için büyük bir 
ihtiyaca tekabül etmektedir. Has
tahanenin resmi kütadı bu ayın 
onbeıinden aonra meraıimle ya
pılacalrhr. 

Fırka 
Kongreleri 

Ocak kongreleri 
dün ak9am başladı 

C. H. Fırkası konııreleri dün 
akıamdan itibaren baılaınıttır. 
Dün akıam bazı semtlerdeki O• 

cak kongreleri 
yapılmııtıP. Bu 
aktam ve mütea .. 
kip akıamlar O· 

cak kongreleri 
devam edecek ve 
ay sonunda bite· 
cektir. Ocak kon
ıırelerinde kaza 
idare heyetlerine 
menıup birer a
za da hazır bu
lunmaktadır. 

Bu sene kü
çük ve biribirine 
yakın bası ocak- Cevdet Kerim B. 
lar tevhit edilecektir. Tevhit ka· 
rarlan ocak kongrelerinde verile 
cektlr. Ocak kongrelerinde ma· 
halli ihtiyaçlar ve balkın dilekle
ri müzakere ve teshil edilmekte
dir. Ocal< kongrelerini müteakip 
yazılacak raporlar kaza konııre
lerine gönderilecektir . 

Alemdar ocak 
kongresi 

Cümhuriyet Halk fırkau A
lemdar nahiyesi Binbirdirek 
semti ocağının aenelik kongre
si 21 Tetrinievvel cuma ıünü 
saat 10 da Dizdariyedeki ocak 
merkezinde toplanacaktır. 

TadilA.t kongresi 
Tütün lnhisarr Kanununda tadi

lata memur kongre heyeti umu
miyeıi salı günü içtimaa davet 
edilmiftir. Kongre, 2 - 3 içtima
da işini bitirecektir. 

Memurların his•e 
•enetleri 

Cumhuriyet Merkez Bankaaı 
lstanbul şubesi, memurlardan te
ahhüt ettikleri hisselerin o/r 70 
jni iatiyenlerin hiıae aenetleı ini 
baıkalanna satıt devir muamele 
!erini ifaya baılamıtlır. Bu mua
mele için hiue aenedi sahibi, ban 
kanrn vereceği bir devir ve ferai 
beyannamesini alıcr lehine doldu 
rup bankaya tevdi etmektedir. 

Karahisar maden 
suyu 

ANKARA, 1 A.A. - Karahi· 
sar maden suyunun bütün evsaf 
ve nefaaetini muhafaza ederek 
istihsalini temin için hilaliabmer 
U. Merkezi tarafından laviçı·e
den celbedilen maden suyu müte 
hassısı Prof. Amold Seberrea be
raberinde bulunan intaat tefi ve 
mÜtf'haaııs amele ile sularda ça
lı,maya ba9lamıştır. Kaynakta 
evs...'lfı nisbetcn düşük ıular ayrı .. 
larak harice akıtılacak ve en vük 
sek cevherli kaynağın batı~da 
doldurma tertibatı yapılacaktır. 
Bu suretle ıu en yiik&ek cevherli 
kaynaklan boru le nakledilmeden 
kaynağın ba§ında ıiıelere fenni 
surette doldurulacakhr. Bu te•İ· 
ıat iki ay zarfında ikmal edilecek 

Mahkemelerde 

90 senelik cezası 17 
seneye indirildi 

Maznun bir çok hı1'sızlık ve 
cerh vak'alarının faili idi 

Muhtelif hıruzlık ve cerh v•· ı başka güne bırakılmıttır. 
kala.nndan dolayı Ağırceza mah-
kemesince 90 sene hapae mah- Kaçak rakıdan 
kfun edilen lbrahim hakkındaki 
hüküm temyiz mahkemesince bo- mahkum oldu 
zulmutlur. 

Yeniden cereyan eden muha
keme neticesinde, İbrahim 16 se
ne, 8 ay, 3 gün ağrr hapae mah
kum olmuştur .. 

Çocuğun isim günü 
Yasef, Davit, Dimoatokli, To-l 

dori, Mehmet, Osman isminde 6 
kiti e&rar iç.tnck ve kumar oyna· 
maktan ıu.çlu olarak Ağırceza j 
mahkemesınde muhnkcme edil
mişlerdir. 

Dimiatokli O gün çocuğunun 
iıim arünü olda. . .:u için evinde eğ
lenti yapılıp rakı içildiğini earar 
içilmediğini, kumar oynanıl~adı
iıru söylemiştir. Diğer maznunlar 
da aynı tekilde cevap vermişler· 
dir. Muhakeme şahit celbi için 

Berber 

Dükkilııında kaçak rakı bulu
nan ve Bali yokuşunda meyhane
cilik eden Nikolaki dün ihtisas 
mo.hkemeıinde muhakeme edil
mif, 9 ay hapse mahkiı.m olmuı
tur. 

Çolak Hayri Ef.ye 
dayak mı atılmış? 
Arabacılar kahyası çolak Hay

ri efendi polis merkezinde dayak 
yediğini aöyliyerek müddei umu· 
miliğe müracaat etmittir. 

Müddei umumilik Hayri Ef. yi 
tabibi adliye ııöndermiıtir .• 

Hayri ef. nin dayağı polisten 
mi, yoksa hariçten birisinden mı 
yediği tahkik edilmektedir. 

Poliste 

Mektebi açıldı Gizli 
- - Kumallhane 

Aman, uzun saç 
modası bir 

daha • 
ge.mesın 

Berberler cemiyeti tarafından ye-
niden tesis edilen mektebin küıat res 
mi, dün saat 15 buçukta, cemİyE:tİn 
Sirkecide Türkiye Hanındaki merke 
zinde yaprlmıştır. Bu münasebetle, 
cemiyet reiıi lımail B. bir nutuk irat 
ederek berberlik aanatinin Avı·upa'
daki inkişafrndan, bu ıanatin terak
kiıi için bir çok prof~örlerin uğrat 
tığından, reami ve h ousi bir çok 
mektepler açrldığından bahisle ez· 
cümle demiştir ki: 

- "Memleketimizde de, hüküme 
timizin eseri tetviki olarak Türk aa 
natkarlar yeti,miştir. 

Berberlik, hala bir kıaım halk nez 
dinde yalnız yüz traı etmekten iba
ret baait bir iş addedilmektedir. i
tiraf etmek lazımdır ki, bir çok ber
berler de,bu telakkiye hak verdirecek 
derecede sanatın cahilidir. Memle
ket sanati yeni ve genç uzuvlardan 
himmet bekliyor. Sanatin ikiıafı i
ç.İn mektebimizi bugün açıyoruz . 

Son bir kaç sene zarfında müıterl 
)erin berber dükkanlarından açılma
•ma, kadınlarınızrn saçlarını u7.alma 
larına sebep, ehliyetsiz berberler o 1-
mu~tur. Bilhassa, Kadmlar her za
man mütehavvildir. çabık bıkarlar, 
daima yenilik isterler. Kısa u.c ve 
moda ortadan kalkarıa, bu :sanalın 
katili ehliyetsiz berberler olacaktır. 

Caddelerde. aeyİr yerlerinde pek 
çok kadın ve erkek ııörülür ki, saçla
n fena keıilmiıtir. Bunlar, İnsanın 
zekvi ıelimini rencide ediyor. 

Arkadaılar. bizleri refaha kavuı
turan, kadın saçları modasıdır. Ka
dın, kı&a sac modasını ıeviyor. orJu, 
gülünç bir hale ııetirerek bu moda
dan uzaldaıtınnaınak lazımdır 

Erkek berberler için, kesik ıac mo 
dası, altın yumurta veren bir t~vuk 
tur. Bu tavuğu öldürmek mi istiyo
ruz? Uzun aac moda11nın avdeti mes 
lektaşlar için tehlikedir Şimdi it 
çokluğu varsa, buna inanılmarualı
dır. Meslekte acemi her meılektaf, 
bu mektebe gelerek noksanlarını ik
mal etmelidir. Kıaa ıaç modası, ka
ranlık bir aecede yakılan me14lelere 
kelebeklerin uçuıınaaı ııibi, mesleii· 
mize bir çok ehliyetaizlerj de celbet
miıtir. Uzun saç modaaını iade ede 
bilecek tehlikeyi onlar aetirmiıtir. 
Bu tehlike aelirıe, zararını, uzun AaÇ 
keomeyi bilmedikleri için, aene on
lar çekeceklerdir." 

Bundan ıonra, mektebin müdürü 
Ahmet Süküti B. de, mektebin gaye 
sini izah etmi~tlr. 

Mektebe 12 talebe kaydedilmittir. 
Gelecek cumarteai ııününden itihl
ren, bunlara cumartesi, pazartesi ve 
salı günleri aktamları saat 20 den' 
meccanen ders verilecektir. Kadm 
talebe kısmı da yakında açılacaktır. 
Mektepte, basta aaçlan öldiiren, yüz 
deki sivilceleri izale ve yüzü banyo 
eden ve buna mümuil Avrupadan 
bir çok elektrikle müteharrik cihaz
lar getirilıniı ve dün küıat reamin
de bulunanlara aösterilmittir. 

Acemi berberler 

Polis araıtırma 
yaptı kumar

haneyi yakaladı 
Galatada Zurafa sokağında 

28 numaralı ve kapalı bulunan 

kahvenın üstünde bir csrarha

ne ve kumarhane meydana çı

karılmıtşır Burası sabıkalı Be

kirin idaresindedir. Zabıta bu

rada araştırma yapmtt• esrar i

çenler ve kumar oynayanlar ya 

kalanmışhr. Bunların isimleri: 

Ekrem. Ahmet, Mehmet, İs
mail, Mitoıı. Nizamettin; Hay

ri; Şükrü; Mehmet; Mustafa, 

Ali ile Leman ismindeki kadın 

dır. Bundan batka esrar kabağı 

ve bir tabanca bulunmuttur. 

Otomobil çarptı 
Galatada Rıhtım caddesin

den geçmekte olan Mehmet E

fendiye toför Abdullahın idare 

sindeki 2783 numaralı otomo

bil çarpaark yaralamı,tır. 

Acemilerin feryadı 
Selamet ismindeki bir motör 

Hasköy açıklarında iken maki

nesi bozulmuttur. İçindekiler 
efryada ba,lamıftır. İmdatlan
na gidilmittir. Neticede maki

nist Musanm acemi ve içindeki 
Halilin de aarhO! olduğu görül 
müştür. 

Bitaraflara havale 
edilen ihtilaflar 
Muhtelit Mübadele komiıyo

nunda Türk ve Yunan murahhaa 
heyetleri araamda ihtilafı mucip 
olduğu için bitaraf azamı hakem 
liğine havale edilen meaelelerde 
verilen kararlar el'an Türk ve 
Yunan heyetlerine bildirilmemif
tir. 

Danimarka hükumeti namına 
Milletler cemiyeti umumi heyeti 
müzakerelerine iftirak için Ce
nevre'ye ıitmit olan bitaraf aza
dan M. Anderaon bu meaelelere 
ait doayalan beraberinde Cenev· 
re'ye ııötürmüıtür. M. Anderson 
orada bu meaeleleri yeniden tet
kik edecek ve te§rinievvel sonla
nna dotnı tehrimize dönecektir. 
Verilen kararlar da ozanıan Türk 
ve Yunan heyetlerine bildirilecek 
tir. 

Evkafta maat 
Evkaf memurlannm teırini

evvel maatlarınm tevzilne dün 
den itibaren batlnamıtbr. Ca
mi hademelerinin ey)(U maqla 
n, iki üç güne kadar tevzi edile 
çektir. Hademei hayratın 6 ay
lık yoklamalan nihavet bulmu, 

Kim olduğu 
Belli değil! 

Maktul 

Kasımpatada Bu1 ı;.ar mezar

lığı civannda bir ceset bulundu 

ğunu dünkü nüshamızda yaz

mıttık. Cinayet esrasını muha-
. faza etmektedir. Tahkikata va· 

zıyedetmit olan müddei umumi 

muavini Nuarat Bey dün de 

vak'a mahalline gitmiş ve tahki 

kata devam ederek, bir çok ze

vatın malumatına müracaat ey

lemi,tir. 

Edirnede Havza köyüne tel

graf çekilmiş ve Salim kızı Na

ciyenin kocasının ismi sorul

muş. nerede ve ne it yaptığına. 
köyden neye ayrıldrğına. ne va 

kıt ayrıldığına dair tafsilat is

tenmiştir. Henüz bu telgrafa ce 

vap gelmemiştir. Bu cevap ııe

lince cinayetteki esrar perdesi
nin kalkacağı ümit edilmekte-

! dir. 
Ceset eliin morgta teşhir e

dilmektedir. Bir çok eşhasa gös 

terilmiş ise de kimse tıtmyama
mıştır. 

1000 altın 
Lira 

Bugün defterdarlığa 
teslim edilecek 
Evvelki gece Avrupa eks

presinde şefdötren M ')reel Pillo 
Efendinin altm kaçırırken ya
kalandığını ve bu yüzden tre
nin hareketinin geciktiğini yaz 
mıştık. Trende yapılan taharri
yatta Marcel Pillo Efendinin 
üzerinde 500, bavulunun için 
de de 500 ki, ceman 1000 altm 
bulunmuş ve müsadere edilmiş 
tir. Bu altınlar bugün Defter
darlıkça tesellüm edilecektir. 

Adliye 
Başmüfettişliği 

Diyarıbekir mıntakası adliye 
başmüfettişi Salih Hilmi Bey mün 
hal bulunan lıtanbul mmtakası 
adliye baımüfetti~liğine tayin e
dilmit ve vazifeıine baılamııtır. 

Esnaf cemiyetleri 
Merkezinde içtima 

Esnaf cemiyetleri umumi ka
tip ve reialeri dün Ticaret odau 
aalonunda toplanmıılardır. 

Dün 6 teırinieVYel lıtanbulun 
kurtulut gününde yapılacak me
rasime cemiyetlerin ittiraki etra
fında aöriişülmüıtür. 

hapishane 
kaçkını 

Alaiyeden yazılıyor: Bir cina
yetten onar seneye mabküm iken 
hapishanede nöbetçi jandarmaya 
taarruz edip kaçan ve bir sene• 
den beri dağlarda dolqan büyük 
ve küçük Yusuf isimli iki şerir, 
,iddetli bir mü.ademe neticesin
de yakalanmıılardrr. Bu hapisha
neden kaçanlardan Büyük Yuıuf 
müaademe neticeainde aağ kolun
dan yaralanmııtır. Her iki Yuauf 

Berberler cemiyeti namına bir 
he:vet yann Vali Muhiddin B. zi
yaretle, Belediye kanununun 16 inci 
maddeai hilô.fma cemiyetten ehliyet
name almıytın bir çok acemi berber
leri.n İcrayı sanattan menedilmeleri 

. h i haneve tealim edilmi4lerdir. 

Maarifte 

Şehrimizdeki ilk mektepler 
dünden itibaren tedriaata baıla
DUflardır. Bu aene mektepler çok 
kalabalıktır. Sınıflara kaydedi
len namzet talebeler salıdan iti
baren derslere devama baılıya
caklardır .. ilk tedriaat müfettiı
leri o aline kadar bütün mmtaka 
lan dolaıacaklar ve fazla talebe
nin nerelere takaim edilmeai la
zım aeldiiini teabit etb"lı:ten oonra 
ıubeler açılacak ve namzet tale
beler de derslere h&1lıye.caklar
dır. 

Müfettiıler bu hafta aonunda 
bir İçtima yaparak ilk mekteple
rin umumi vaziyetini sörüıecek
lerdir. 

Mühendis mektebi 
müdürlüğü 

Mühendis mektebi müdürlüfü 
ne Fikri Santur B. ta:rin edilmiş
tir. 

Bu aene mühendla mektebinın 
bütün amıflannda dönen talebe
nin miktan talebe mecmuuna na• 
zaran üçte birdir. 

Talebe birliği 
nizamname•l 

M. T. talebe birliğinin nizam
namesini tanzim ebnek -üzere te .. 
ıekkül eden komiayon vazifesini 
ikmal ebnittir. M. T. talebe birli 
ii yakrnda umumi bir içtima ya· 
parak nizamnameyi tetkik "de
cektir. 

Gazi enstitüsünde 
Ankarada Gazi enatitüsiinde 

bir yüksek ressim ve elqi ıubesl 
açılmıştır. Bu iki şube bu aenedeıı 
itibaren derslere baılıyacaktır. 

Bu iki şubeye de lise mezunlar> 
alınacaktır. Bu aene 40 erkek la· 
lehe almacaktır .• Müddeti tahail 
3 aenedir. 

Gazi mükafah 
Gazi mükafab müaabakaaı İ· 

çin aönderilen eaerleri tetkik e
den konıiayon bugÜn içtima ede
rek tetkikatına devam edecektir. 

Kurtuluş 
Bayramı 

Bugün belediyede 
• 

merasım prog 
ramı hazırlanacak 

6 Tetrinievvel pe11embe gÜ· 

nü İstanbulun kurtulut bayra· 

mıdır. 6 Teşrinievvel günü kur 

tuluş bayramı münasebetile şeh 
rimizde büyük bir geç.İt reamı 

ve merasim yapılacak. gece şen 

likler olacaktır. Belediye. fırka 

ve sair müessesat mümessillerı 
bugün saat 1 O.S ta belediyede 
bir içtima yapacaklar ve kurtu· 
luş bayramının merasim prog· 
rammı hazırlayacaklardır. Kur 
tulu, bayramında devair tatile
dilmeyecek, yalnız geçit resmi
ni seyretmek içi-n memurlara 
müsaade edilecektir. 6 Teşrini
evvel aktamı İstanbul belediye 
si ordu mümessillerine bir zi
yafet verecektir. Ziyafete bir 
çok müesseselere mensup ze
vat da davet edilecektir. 

Yeni kazanç vergi•i 
layiha•ı 

Uylha basılarak maliye 
vekil/eti tariifından 

müesseselere d11ğıtıldı 

Yeni kazanç vergiıi kanu 
nu lıiyihaaı Millet Meclislıı. 
de muhtelif encümenlerde 
tetkik edilmit ve Bütçe em 
cümenine tevdi olunmuştu. 
Maliye Vekil.Jeti bu layiha· 
nın Meclisin öniimüzdeki icti 

mamda kanuniyet kesh<otmesi t 
raftarıdır. Lil.yihanm bütçe encu 
meninde tetkikine geçilmeden e• 
vel, Vekalet layiha üzerinde muh 
telif ınüeaaeaelerin müt laa· 
ıını ogrenmeaı faydalı gÖr· 
mÜf v layihanm Meclis en· 
cümenlerinde aldığı son ıekli 
tabettirerek t .. vzi ebniştir. 
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku-

ı ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
1 itler için müdiriyete müracaat 
r edilir. Gazetemiz ilanların me-

s'uliyetini kl'bul etmez. 

1j. BUGÜN'(Ü HAVA 
:
1 

Y efilköy raıat merkezinden ve
'i rilen malümata göre bugün hava 
1j ~kıeriyetle açık olacak rüzgi.r fİ-

1 nali iıtikametlerden hafif kuv-
ı • 

1 vette esecektir. 
tj 1-10-932 tarihinde hava tazyiki 
ı• i64 milimetre en çok sıcaklık 28, 
ıi .naz 16 aantigrat kaydedilmiıtir. 

11 t1CLE~ 
.1 )il meselesi 
; :iörüşülürken •• 
' Bugünün en hararetli iti. 
1 üphesiz ki dil meselesidir. Bili 
ıtisna herkes türkçenin sade
''mesi ve halkın bütün tabaka 
ına hitap edebilen bir dil ile 
azı yazması dütüniilüyor. Ga 
eteler atalı yukarı senelerden 
eri devam eden bir temizleme 
areketile evvelen arapça ve a
emce terkipleri ti.andan attı· 
ır. sonra da alıtılmamıt keli
aeleri ayırdılar ve henüz bü
ün halk tabakas111a değilse bi
: genit bir sahaya hitap edebi
ır bir dil buldular, yazıyorlar .. 
~ütün bu tasfiye gayretinden 
alnız bir tey harice kaldı. Rea 
cıi dairelerin muhabere dilleri .. 
fakıa orada da u: çok kımıldan 
na var amma, gene müzekke
eler, teııkereler. derkenarlar 
ıep kalem üslubile yazılıyor. 
lunu değittinnek, aadeleştir
nek gazeteleri sadeleştinnek
en daha lüzumludur. İşini ta
;İp eden köylü elindeki kağıtla 
a ne yazılı olduğunu anlamı· 
or.. Ben türkçeyi iyice bilen 
ıazı gayri Türk dostlarıma 
ürkçe yazılmış reamt kağıtlan 
ercüme ediyorum.. Bu lisan 
ıir nevi kuşdilidir, onu yazan
ar anlarlar ... Ve zaten maale
ef bu dil ile yazı yazmak eski
ten bir hüner iken şimdi bir 
·enaat olmuttur. Onunla mai
et ittihaz eden bir kıarm es
ıaf vardır. İtte bunlara dili ~ 
islubu değittirmek güçtür. U
nulur ki; lisan tasfiyesine ilk 
ıtılan adım o taraftan başla-
ın. 

Amerikada yeni 
b • • 
ır ış ••• 

Amerika diyip geçiyoruz ... 
~ngin. müreffeh memleket de 

MiLLiYET. PAZAR ·2 fı'EŞRINIEVVEL 

ğil mi ya!:. Para. it, hayat mü
kemmel!. Lakin bir de madalye 
nin ters tarafını görelim ... 

Yeni gelen Avrupa gazetele 
rinden birinde okudum .. Ame
rikada hayat o kadar daralmış, 
o derece güçleımit ki - her ta 
rafında mı bilmem -200,000 ka-

( ... _-__ ..,.B_ir_f_ık_ra_, _h_i_r_m_ü_s_a_h_a_h_e ___ ) 

Kekeliğe, kekelemelere dair •• 

• dar çocuk ve genç aileleri tara 
fından sokağa uğratılmışlar .. 
Bu çocuklar, şehir tehir kırlar
da dolaşmakta ve marşandiz ka 
tarlarile kaçak seyahat etmekte 
imişler ... Bunların işi dilenmek 
ve kasaba kasaba dolatıp ha
yatlarını temin etmek imiş ... 
Bunlardan birinin ayaklarını 
bir tren kesmiş, oranın polisi a
ilesine telgraf çekmişler ve fU 
cevabı almış: 

"Paramız yoktur. Siz defne
diniz." 

Bu cevap alındığı zaman ço
cuk sağ imiş ... 

Ve gitgide bu gezgincilik bir 
nevi maişet vasıtası olmuş. A
merikada içtimaiyatçılar, ruhi
yatçılar bunu bir tehlike telak
ki ettikleri için zecri tedbirer 
alınmasrnı tavsiye etmişler hü
kUmet te bunun önüne geçme
ye teşebbüs etmi,.. Şimdi bu 
gençlere oldukları yerde iş bu
lup kasaba kasaba dolaşmama
ları için çalıtılıyorrnuş ... 

Arasıra bizde de hayat zorlu 
ğundan, yoksulluktan bahsedi
lir. Lakin Allaha çok şükür 
Türkiyede geçinemediği için 
çocuğunu kıra bırakmıt böyle 
kütleler yoktur ve olmaz da .. 

Hergün yeni bir vesile ile. 
buhranın dışarıda çok daha fe
na ve elim tesirlerini gördük
çe memleketimizdeki basit ve 
kolay hayatı cennet gibi görü
yorum ve böyle göstermek isti
yorum. Bu nikbinlik değil ha
kikattir. 

FELEK 

----·-~--

Kekelemek sıkıntıaile malili 
olan şahıslarda bu derdin bir 
kaç cinsi, tarzı telaffuz itibarile 
birkaç nev'i vardır. 

Bazı kekemeler, çok düzgün 
batlayarak devam ettirdiği 
cümlelerin arada bir kelimesi 
üzerinde takılır kalır. O keli
meyi veya o kelimenin ilk har
fini büyük bir sıkıntı içinde, 
kaşlarını kaldıra kaldıra, o har 
fin hecesini uzata uzata tekrar 
!ayarak bir hayli yorulduktan 
sonra diğer kelimeye geçer, Ja
kırdısına devam eder, lakat bir 
iki dakika sonra, tekrar ona ak 
si gelen bir kelimenin tarzı te
laffuzu ile sıkıntılı saniyeler da 
ha geçirir. 

Böyle bir kelime üzerinde ta 
kıldığı zaman, kaşlar kalkık, 
gözler hiddetten fazla açık, alt 
ve üst dudaklar o kelimenin ta
kıntısını atlatabilmek gayretile 
biribirinden mütebait şekilde a 
çılıp kapanarak, çeneye mihani 
ki ve muttarit bir hareket verir. 

Şu meşhur fıkra, kekeliğin 
bu nev'ine bir misal teşkil eder: 

Bir tarihte. mülhakatı devir 
ve teftite çıkan eski valilerden 
biri, bir kaza merkezine uğrar. 
Ahali namına, beyanıhoşamedi 
için kaza kaymakamının kısaca 
bir nutuk irat etmesine lüzum 
hasıl olur. Biçare kaymakam 
kekeme olduğu için valiye hita 
ben: 

- Merkezi kazamı:ı:ı teşrifi
niz umum efradı ahali üzerinde 
o kadar baisi şevk ve memnuni 
yet olmuştur ki, bunun derecesi 
ni .... derecesini ... de de recesi-
nı ... . 

Diyerek başladığı nutkun bu 
kelimesine dili takılmış. Vali 
nüktedan, zarif bir zat imiş, 
kaymakamın m«hcubiyet ve sı

Sivil tayyare mek- kıntısını defetmek için. bu cüm 
tehi terefine balo leyi iki manaya gelir pek zarif 

bir telmih ile 'öyle tamamla-
Kadıköyünde açılmakta olan mıtşır: 

ilk Türk sivil tayyare mektebi fe- - Evet .. Anladım demiş, bu 
refine 6 tetrinievvel perşembe gü nun derecesini ifade etmekten 
nü aktam aaat onda Süreyya pa- .. · · · 

acızaını·~ ... 
f& ainemaaında bir balo tertip e-
dilmiştir. Bu nezih gecede güzel Bazı kurnaz kekemeler de. la 
bir vakit geçirmekle beraber kırdısına devam edip dururken. 
Türk havacılığını tanıtmak için tam kekeleyeceğini hissettiği 
gÜzel bir de program hazırlan- kelimeden evvel bir (;) puvan
nuştır. üstat Nuri B. ve talebele- te virgül ile derhal susar, o ke
rinden 50 kişilik bir muaiki heye- limeyi kekelemekıizin. bir iki 
ti tarafından bir kon•er verile- dudak titreyişi ile savuşturur! 
cek, Darülbedayi artiatlerinden Kekemelerin diğer bir nev'i 
Hazım Bey tarafından Karagöz de, cümlenin hemen hemen her 
oynatılacak ve tayyarecilik hak- kelimesine dili takıla takıla, 
kında bir de konferana verilecek çok zahmetle söyler. 
tir. Baloda zengin kotiyonlar dil- Şu maruf fıkra da. bunun bir 

1 k · ı b misali olabilir: ğıb aca ve ıriıze ir gece geçiri-
lecektir. • Bu nevi kekcmelerden biri, 

Yeni neşriyat 

Holivut albömü 
Memleketmizin yeğine Sineına 

mecmuası olan Holivutun büyük kı
tada 60 sahifalık albômü İntitar et
miştir. 

••ı 
Efzayİş Suat Hanım 
TÜRK KADINI 
hakkında yazdığı yeni eseri 

çıkmıştır. 

Tevzi Mahalli Ahmet Halit 
Kitaphanesidir. 

her ne sebepten ise, diğer biri
ne fevkalade kızmış. HPr keli
mesine takıla takıla, bin bir 
zahmet ve sıkıntı içinde her ke 
limeyi kek~leye , ke!celeye ı..zun 
ca bir küfür etmiş. Bu küfüre 
muhatap olan zat ta kemali asa 
biyetle: 

- Sözünü geri a), yoksa ... 
Diyince bicare kekeme, sıkın 

tıdan """ hiddetinden pancar gi 
bi kızararak: 

- Bebeben ... kan ter içinde .. 
yayayarım saattir .. bububu. ka 
kadar .. zahmetle .. sasasavura
bildiğim küfürü, tekrar geriye, 
nananasıl, aaalabilirim? 

Mukabelesinde bulunmuş .. 
Kekeme fıkraları, oldukça 

mütenevvi ve çoktur. Fakat 
bunların içinde, iki kekemenin 
aksi bir tesadüfle, biribirinin il 
!etinden habersiz olarak, ma
ruz kaldıkları ıu feci hadise. bu 
envadan olan hakiki vak' alarm 
en garibi, en gülüncüdür: 

Kekemenin biri, yolda birisi
ne (Kalyoncukulluğu) semtini 
sormak ister; fakat biçare a
dam, başladığı cümlenin iki ke 
limesinin başındaki (k) harfin 
de takılarak: 

- Affedersiniz, Kalyoncu 
kukuku ... diye bir türlü cümle
yi tamamlayamaz. 

Karşısındaki adam da, fera
set ve karine ile bu suale intİ· 
kal ettiği için semti tarif et
meğe başlar. Fakat aksi tesadü 
fe bakınız ki, o adam da kekeme 
imiş. O da baıladığı cümlenin 
k) harfinde takılır: 

- Şu caddeyi geçince. Kal
yoncu kukuku ... diyerek, o da 
cümlenin alt tarafını getire
mez ! 

ilk kekeme bu karşısındaki a 
damın kendisile istihza ettiği
ne zahip olarak bir tokat aşke
der. Biçare ikincisi de bu nahak 
yere yediği tokattan son derece 
de münfeil olarak ayni mukabe 
lede bulunur. Ötede. nokta bek 
leyen polis, kalabalık caddede 
böyle birden bire tokat tokata, 
biribirine giren bu iki kekemeyi 
derhal tevkif İIP. komiserliğe 
sevkeder. 

Biraz sonra, bunları komise
rin karşısına dikerler. 

Komiser, b:ttabi bunlann ke 
keme olduklarını bilmediğu!
den doğrudan doğruya vak'ayı 
öğrenmek fikrile ilk kekemeye 
hitap ecler: 

- Vak'ayı anlat bakalım .. 
Cadde üzerinde ne diye dövü,ü 
yorsunuz? 

Suale muhatap olan birinci 
kekeme. (komiser efendi, bu iş
te benim kaJ>ahatim yoktur) 
cümlesi le baş" amak istediği sö
zün daha ilk harfi olan (k) ta 
takılır: 

- Kokokoko ... 
Alt tarafı gelmez. Komiser 

fena halde kızar, hiddetli bir 
sesle: 

- Anlatıldı .. Sus! Sen söyle 
bakalım. 

Diyerek ikinciye tevcihi sual 
eder. 

Zavallı ikinci kekeme de, bu 
işte kendisinin kabahati olma
dığını anlatmak için başladığı 
ayni cümlenin ilk harfinde o da: 

- Vallahi bu i.Jte kokokoko .. 
Kekelemeye batlayınca, işin 

hakikatine vakıf olmayan komi 
ser, bu adamların kendisile küs 
tahane bir tarzda istihza ettik
lerine hükmederek hiddeti son 
haddi bulur, ve kapuda duran 
polise, iki biçarenin kulakların
d_a to~ gibi patlayan şu kat'i em 
rı verır: 

- Al şu küstahları .. Tık içe-
' riye .. Akılları başına gelsin de. 

resmi bir makama karşı, bir da 
ha byöle eğlenmeyi öğrenrsin
ler ! ... 

1. z. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 2 labilir, karınlı asla! Işığını ki
lovatla ölçen yeni zaman, İn· 
san estetiğini kilo ile tartıyor. 

sa Fidyas'ın ismi hatıra gelmez 
olacaktır. 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

-2-
Dünkü kıımın hül&aaır: 

Muharrir bir roman baıla-
mıflır: Plajda lıtanbuldan top
lanmıf kı:ılarla ncuıl bir lilm ya
pılmala çalıııldıimı anlatıyor ue 
sinema yapmak ar:ıuaunun bu a
arr gençleri ü.zerindclıi cazibe
ainden bahaediyor. 

Muharrir, roman batlangı-
cını yanm bırakhktan aonra: 
"Bir roman ya.zmalı neden aklı
ma 1feltli1" Baılılı altmcla bu ıe
ne Bo.tanı:r. lrıyıüırmda oturclu
ianu, bir müclclet cleniu ,Ucll
iini ue kumda ycnmafa fdlıf· 
tıiuıı .JJyllyor. 

Y anmaA kolay blr l•Y 4elil· 
dir. Muharrir bu İfkenceye pek 
ıu: tahammül •tmiftlr. T Jrika
nın aon cepheai fU ldlı "Gündü
dn aıoalı '"' ırecenln af"6ı ue 
nllbetl, ırBıteriı heueaimi yeneli.,. 

• . .. 
~~t.ladığı bir i'i becereme-

de dostlarıma sabrımın tükendi 
ğini değil, deri kavurmayı gü
lünç bulduğumu anlatmağa ça
lıttım. 

Bunun daha büyük bir sı
kıntı oduğuna şüphe yoktur. 
Hem istemek. aramak, beğen
mek, hem istemez, aramaz, be
ğenmez görünmek. aklı tersine 
iıleterek, gıpta ate,ini dindir
meğe uğratmak! 

Tersine itleyen akıt ağzını 
ileriye doğru uzatıp köpürt
miif ihtirasla boğuıtuğu za
man. insanlığımızdan nakadar 
uzaklaşırız! 

Daha sonra mayoyu bırakıp 
kır esvabı giydim. Ön ve arka 
Erenköyün ot bürümüş yollan 
üstünde dolaşarak, karnımın 
yağını eritmeğe çalıfıyordum. 
Türkçede dost bata, dütman 

Salonlarda, gazinolarda, cad
delerde, hiç kimsenin artık şu
nu dediğini duymazsınız: 

- Bu hafta iki cilt kitap da· 
ha okudum. 

Şunu ise bir çoklarından işi
tirsiniz: 

- Bu hafta iki kilo daha at
tım. 

Laboratuvarlar gaz muh~~e
besini hazırlarken. spor ve si
nema. insanları bir yağ muha
rebesine tutuşturmuştur. 

timin ne dediğini ne bana, 
ne de alime sorunuz. Acem şa
hının istim arkadan gelir, sözü
nü gülmek için hatırlanz. Fa
kat ilmin modanın peşinden ay
rılmadığına füphe etmeyiniz. 
Paris hekimini hastalar değil, 
terziler, berberler ve deniz ka
zinocuları ödemektedir. 

Eskiden ıiirlere bile girecek 
kadar hoş bir kelime iken, tim· 
di tombul sözü ile urlu ve dam
lı kelimeleri arasında fark kal
madı. Cazbant ve yanık deriden 
sonra zenci kötü bir sıfat ola-

Çünkü yağ iki türlü erir: 
Ya Selim Sırrı yorgunluğu. ve 
yahut yememekle! Yememek 
herkesin elinden geldiği için 
sıskalaşmak revaç buldu. Ya
kında insanlar çıplak olarak 
çatıştıklannda, tahta çatırtı
sma benzer bir ses çıkaracak
lardır. 

Erenköy yollarına ne kadar 
ter döktüğümü bilemezsiniz. 
Dağa, tepeye. düze çıktım; fa
kat bir türlü uğursuz plaj te
razesinin 90 ı ile 91 i arasından 
çıkamadım. 

Yaşımı başımı düşündüm. 
Tekr~r masa başına dönmek
ten zevkli bir iş bulamayaca
ğımda karar kıldrm. 

* * * Kağıt, kalem, mürekkep. 
hepsi masanın üstündedir. Ben 
de karşılarındayım. Kağıtları 
saldan sola, soldan sağa istif 
c.derek. kaleme ikide bir yeni 
uç takıp mürekkebe alıttırarak 
zihnimi tarayorum. 

Ne yazmalı? Makale artık 
ramazan kürsüsü dersleri gibi . . . 

1932 

Spor 

Altınordu kongresi 
Altınordulular senelik kongre

si cuma gÜnÜ kadıköyÜnde kulüp 
merkezinde aktetmişlerdir. Yeni 
idare heyetinin faal gençlerden 
letkili teklif edilmi§ ve namzet
ler tesbit edilerek intihaba geçil· 
mittir. Neticede Celil Ergun Bey 
riyasete, Dr Mahmut Bey ikinci 
reisliğe, Aydınoğlu Ra§it Bey mü 
rahassımecüllüğe, Haydar Bey tt· 

mum kit ipliğe, Farmakolog Sa
dullah bey veznedarl'ığa, Enis B. 
umumi kapdalıg ve yaver bey de 
muhasipliğe intihap edilmişlerdir. 

Türkiye 
Birincilikleri 

ELHA RA s·nemaınnda 
Mevsimin ilk büyük sinema müsameresi: 

LİLİAN HARVEY _ 
HENRY GARAT 

tarafından ibda edilen 

Cennet Kuşu 
Fransızca büyük U. F. A. Opereti 

D 1 K K A T · Mcvkileı·inizi evvelden tedarik edini-.. 

ifil••••• İyi bir Fransız filmi gönnek istiyorsanız 4l•••mW1f!. 
ART1ST1K SİNEMASINA 

gidip şen prkıları havi 

KOCAM BEN i ALDATIRSA 

SAMSUN, 1 (A.A.) -Tür 
kiye birinciliklerine iştirak ede 
cek grup şampiyonu ayırmak ü 
zere Samsunda icrası tensip edi 
len müsabakalara bugün baş
landı. Bu müsabaka Samsun ve 
Gireson takımları arasında idi. 
Hava müsait olduğu için mem
leketin bütün muteberanı ve ı 
pek çok halk sahaya toplanmış 

1 
1 1 

parlak komediyi görünüz. Heyeti temsiliyesi baiındC\ 
tı. Takımlar şiddetle akışı bir ıı----
resmi geçitten sonra oyuna l ALiCE COCEA ve ANDRE ROANNE ----· 

ve 

başladılar. Müsabaka güzel ve ı' 
mütevazin bir şekilde devam et 
tikten sonra Samsun yavaş ya
vaş bir faikiyet teminine başla 
dı. Fakat gol çıkaramadı. Bu
na mukabil büyük bir azimle oy 
nayan Giresonfolar 25 inci da
kikada kendi hesaplarına bir sa 
yı kaydettiler. Oyun bundan 
sonra tarafeynin mütevali akın 
larile devam etti ve oyunun 
tam biteceği sırada Samsunun 
yaptığı bir gol ile 1 . 1 beraber 
Jikle bitti. Maç yarın tekrar e- ı 

gibi misilsiz yıldızların yarattığı 

AŞKTA GALİP 
Musiki - Güzellik ve zarafetin zaferidir. 

zama·1da MELEK sinemasının •'a za "eri ~ir 

Bir tavsiye ... -ı .. - GLORYA 'da-.. 
G LOR YA' da 1 MARCELLE CHANTAL dilecektir. 

Denizcilik 
1

. 
RAMON NOVARRO ve CHARLES VANEL ve 

SUZY VERNON'u 

AŞIK 
RAHİBE 

tST AN BUL 1 (A.A.) -
Türkiye Denizcilik federasyo- j 
nu yüzme komitesi reisiliği 7 ı 
teşrinievvel cuma günü saat 
10 da başlamak üzere Büyükde (Seville'li Şarkıcı) 
rede can kurtarma talim ve id- · filminde ırörünüz. Hiç müteeasif 
manian yapılacaktır. Saat 12 olmayacakamız . 
ve 14 te su topu talim ve idman Her seansta "GLORYA CAZ" 
)arı yapılacaktır. Su sporları Hakiki bir zaferdir. 
muallimi Herr T egetfoff 3 teşri 
nievvel pazartesi Büyükdere, 4 jı:. Tetrinievvel Çartambd gÜnün-
teşrinievvel salı Moda, 5 tetrini ı den itibaren 
evvel çarşamba Mo~a'..6 teşrini A L K A z A R 
evvel perşembe Buyukdere, 7 sinemasmda 
teşrinievvel cuma Büyükdere, lstanbul'da ilk defa olarak 
8 teşrinievvel cumartesi Moda 
da bulunacaktır. Garry Cooper ve 

Lily Damita'nm 

inhisarlar umum 
müdürü 

İnhisar umuın müdürü Hü•nÜ ' 
B. Balıkesir'den Bur.aya dönmüş f 
tür, Hüsnü B. hafta ıonunda •eh 

en son filmleri olan 

SEVDALILAR 
KERVANI 

SESLJ ve SÖZLÜ 
aşk ve ihtiraa filmi. 1 

rimize avdet edecektir. · 

Dr. A. KUTiEL, 

GABRIEL GABRIO'nun 
temsili muhteşemleri 

KANUN 
NAMINA 

filmini görmeyecek biç '>i< kimse 
kalmayacaktır. 

Sebebi ... 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Temsilleri 

DO!'-TOH 

r . ..-t1N ŞÜKRÜ 
[.anili haıtalıklar müteh.:ı.ssıs• 

Her gün öğleden soma l::tanbol 
Türbe Babıali Caddesi N o. 1 r 

Telefon 2,26'.!2 
Askere çağrılanlar Karaköy Börekçi fınnı sırasında 34. f .. ••••••••=ııcıı::•m• 

1 - Aşada tevellütleri ıröate
rilen efrat ile, 1972 N. lu kanun 
ile kısa Hizmet Hakları refedilen 
Orta MP. Mezunları bu celpde 
sevk edileceklerdir. Hemen şube
lerine müracaatları. 

2 - Bedeli nakdi verecek efra 
dın müretteplerine göre içtima 
günü tayin edilmiş olduğundan hu 
kabil efradın de nihayet 8/10/ 
932 aktamına kadar Ş. (erine mii· 
racaatları ilin olunur. 

Piyade: 324,325 vedahaevvel
ki tevellütlerin bakayaları 

iki senelik 11nıflar: 324, 325, 
326 ve daha evvelki tevellütleı-in 
bakayaları, 

Jandarma ve Deniz: 325, 326, 
327 ve daha evvelki tevellütleı-İ!'I 
l akayaları. . 

kiden böyle boş olduğum vakit 
şiir tecrübe ederdim. Bunun 
hakiki bir işkence olduğuna 
şüphe etmeyiniz. Hiç bir kede· 
rim yokken ke<ierlenmeğeı ke
deri içime yerleştirmeğe, hazin 
kelimeler sıralayarak kafiye 
bulmağa özenirdim. O zaman
ki vezin de ayrı bir beli idi. Ke
lime ya kederime uyar vezine 
uymaz, yahut vezine uyar ke
derime uymaz, Bostancı bağla
rnıda yürür gibi ter döker. du
rurdum. 

Bizim çocukluğumuzun şi
irlerinde neş' e yasak denecek 
kadar ayıptı. Yoksa, 

Gözümün önüne zorla bir ka-
dın getirmek, 

Onu görmeğe çalışmak, 
Ona zoraki sevdalatmak, 
Elimden kaçırıp muztarip 

olmak, 
Gibi şiir zaruretleri yüzünden 

çektiklerimle alay edecek ol
sam, şimdiki vodviller kadar si
zi eğlendirmeğe muvaffak ola
bilirdim. 

Burada size hiç münasebeti 
olmayan bir fey sorayım: Ye
ni milli tarkıları beğeniyor mu

? 

Harik ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanınd:ı kfıin 
ÜN YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.umpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

der. Onun nükteıinden istifa
de ederek yeni şarkı ve mani
lerin el parmağı değil, ayak 
parmağı hesabı ile yazıldığını 
söylemek isterim. Hangi ka· 
bak karnı üstünde bestelendi
ğini siz düşününüz. 

Ne ise, demek ki makale 
yazmayacağım. Şiir hiç bir za
man yazamadığım bir şeydir. 
Nesir ise, bizim neslin. kafası 
boşaldığı vakitler icat ettiği bir 
edebiyat cinsidir. Edebiyat ho
cası iken talebeme nesir san'a
tınden bir defa bahsetmiştim. 
Mektep, hep bildiğiniz Bahri
ye çarkçı mektebidir. Bir gün 
derste dedim ki: 

- Kağıdınızı kaleminizi alı
nız ve mektebinizin neye ben
zediğini bana yazınız. 

Çarkçı olup gemileri harbe 
girdiği zaman .top oğultusu a
ninde bile, o kadar derin dü
şünmeyeceklerdir. Nihayet va
zifeleri topladım. Biri kartala 
benzetmiş: 

- Benzer mi, diye sordum. 
Hiç düşünmeden : 
- Hayır! dedi . 
Her teşbih için sahibinden 

nın ne olduğunu sorar gibi yü
züme baktılar: 

- Kusurunuz, dedim; mek
tebinizi mutlaka bir şeye ben
zetmeğe çalışmanızdır. 

Bizde nesir diye veznsiz şair 
lik edenler pencereyi bir şe
ye, tavanı batka bir şeye, duvar 
kağıtlarını üçüncü, perdeyi dör 
düncü bir şeye benzetince, size 
içinde oturduğunuz odayı an· 
!attıklarını zannederler. 

Vaktile alaylı bir zabit oğ· 
lunu imtihan etmek için: 

- Al şu kağıdı kalemi, ek
mek yaz, demiş. 

Çocuk ·hep bildiğimiz keli
meyi yazmış. Alaylı baba ka
ğıdı evirmit, çevirmit; iaşe pus 
!asındaki nanı aziz şeklini bu
lamayınca: 

- Yazık, demit; bizim ço
cuğun imlası yok! 

Onun gibi, bizim nesir ede
biyatında da bir §eyi öbür t•Y• 
benzetemiyenlerin o §eyi anla· 
madıklarına hükmolunur: 

- Efendim o ne teşbih, ne 
istiare, ne cinas .. 

Hiç: "Ne fikir!., dendltinl 
hatırlar mısınız? 
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l'enkit 
ihtiras 
ve san'at 

Yine homurtlar baıladı. Acaip rüz 
tarların önüne katılan bu ıikayet 
~g .. ının zaman zaman meddü
~rini ıeyrederiz, Bir takım sesler, 
hadtılar, mınltılar, nankör ve men

d.lıur tiki.yeller. 
" BiEde aan'at yok.'' 

lier ıan'at hareketinin ardından 
~Pe.I ve çarpuk, müstehzi ve muhte
r-ı, bir tenkidin söla-eıi :tinsi sinıi, 
~ke ıeke koşar, dolanır. Bunla.· bi 
.-, bilmez, anlar, anlamaz bir takım 
"1ı'at düımanı tufeylilerdir ki ııan"at 
~ın muvaffakiyeti etrafında k~ı: 
"'."'Ç bir ihtiraala kertenkeleler gıbı 
liirtiinürler. Bunlar, devlerin etrafın 
da dönen cilcelerdir. 

1
_8izde tenkit, k11kançlıkla hayran
tın tezahürüne verilen isimdir. 

Güzeli. iyiyi bulmak için aramak 
'• anlamak li.zondır. Göz bebekleri
Qi ihtiaaıın keskin adeaeıine uydura 
ltıııyan miyoplar, aan'at eıeri kar11-
11t:tda tersine dönük - vicdanla.nnm 
'llyal, bomurtulan ile söylenirler, 
~nlar küıtah, ımet, ve edepıizdir-

Güzel n iyiyi bul,_lı: için ara
~ ve anlamak la:rundır Güzel içi
~iıde, aramızda bir ..ır cihi dolaşır. 
Onu ıörmelı: onu bulmalı: için göz
~nin ebedi ıeceainde el yordanu 
~ aranan.Jar pannakJarının arasın
ı. boşluktan' kopardıkları parçadan 
~illa bir 'ey bulamazlar. istiridye 
"'•:vıcılarının oltası inciyi kolay bul
l\a.z. Güz.el nadır olan ıcydir . 

C:iiEeli ve iyiyi bulmak için ara
~k ve anlamak lazımdır. 

Gözeli bön ve ahmak münekkidin 
l.ırun hizuına cetiren teıadüf bile 
ltriler ve irkilir. Aptal ve ıimarık 
~kidin bayramı var. Daima boz.ak 
~r ıramofon pl&ğı gibi hep ayni çir 
L'n ve cırlak sesi dinlerni,izdir. Fa
"t artık kulaklarımınn sabn tüken 
~!tir, 

liakiki ve vukuflu tenkidin dili 
~lıılmuı, küıtah ve cahil tenkit di

gelmi,tir. 

.\ricdanlann mahterinde bu ezeli 
~bnahki.rların hesabı cörülünceye 
"dar san'atkar kaderin boyalı 
lı,dııklannı ıllrecektir. Bu dudakla
~~ a<dında kııkançlık ve ihtirasın, 
brijk ve cıcırdayan diıleri sırıtır. 

l!u muhteris dişler, san'atı ıaır-
'ıtk kemirmekten zevk aliyor. 

l>ilerim ki Promete'nin kartalı 
lııillrtn bağırsaklarına muııal -
t olsun ve Allah bel&larını versin. 

ELiF NACl 

tdgar Poe 
Nasıl öldü 

Edebi mubahase 

''Kurultay,, a 2 hatıra 

Ar~pça ve acemce uğruna 
neler, neler feda etmişiz 

Bundan birkaç yıl evvel bir 
gece Sarayburnu parkında Bü
yük reis Türkçeyi arap harfle
rinden kurtarmak için millete 
ilk öğüdü vermişti. 

Bir haftadan beri Dolma 
bahçe sarayında Türk dilinin 
arapça ve acemceden kurtulu
şu için temeller atılıyor. 

Bu iki hadise ilk önce bize 

amma ilk raporun açık Türkçe 
liğindeki tokluğu da hazmede
medikleri icin ikisini birden 
(hıfız) işar~tile bir tarafa at
mışlar. 

Bu vak'a hakikattir. Ve bu 
raporu yazan şimdi zannede
rim bir sefaret müsteşarı olan 
Numan Tahir Bey arkadatımın 
babası Müşir Şakir Paşa mer· 
humdur. 

şunu anlatıyor. Hakiki bir fıkra daha hah· 
Türk hamurile yoğrulan / rıma geldi: 

bu saraylar ve bu saray bahçe- ı Türk halkına ilk temiz Türk 
leri yıllarca evvel Türk ırkının çe yazıların tadını tattıran 
ve Türk kanının berraklı- Ahmet Mitat Efendi merhum 
ğını inkar erl,..n ülema, üdeba bir zaman (Matbai Amire) ye 
ve şuara ile dolup taşıyordu. müdür olmuş. 

Türk şairi acemce şiir söy
lüyor, Türk kadısı arapça hü
kümler veriyordu. 

Bugün bile ne kadı, ne kazas 
ker kalmadığı halde taou ka
yıtlar. kanun yazıları, resmi 
mektuplar bir Türkün anlaya
mıyacağı kadar arapça ve acem 
c.e doludur. 

İşe başladığı gün matbaayı 
yanında memurlarla gezerken 
sıra eski forma ve kitapların 
dolu olduğu anbara gelmiş. Ta 
vanlara kadar yığılı formaları 
gören merhum anbarcıya sor· 
muş: 

- Nedir bunlar? 
Anbar memuru anlatmış: 
- Efendim, bunlar forma 

İkinci Hamit zamanında eksikleridir. Tamam olmadık-

Yemenin bitmez tükenmez is
yanları devam ederken, vükela 
meclisinde bu İşe temelli bir 

çare bulunması düşünülmüş ve 

Yemende çok bulunduğu ıçın 
Arapların iç yüzünü İyi bilen 

Müşir Şakir Paşa isminde bir 
zata bir rapor hazırlaması rica 

edilmiş. Bu Şakir Paşa özü, 
sözü Türk bir adammış. isteni

len raporu hazırlamış . Her 

yıl haraç verir gibi binlerce 
Türkün kanını emen Yemen 

belasını kökünden kesip atacak 
ilaçları. askerce, siyasetçe ya
pılması icap eden şeyleri açık 

T ürkce. kısa cümle ve tok söz
le ya;mış. 

Raporu vükela meclisinde 
divan başkatibi efendi okumuş, 
raporda gösterilen çarelere. bu 
lunan tedbirlere hayran kal-
mışlar. Yalnız torba sakallı 
vezir paşalar hazeratı: 

- Rapor çok güzel amma 
bir tuhaf yazılmıt. Layiha hali 

yok. Bunu divan efendisine ve

relim de usulü dairesinde bir il 

yiha şeklinde hazırlasın. 

ları için ite yaramaz. Meseli 
Aşık Garip, Tuhfei Vehbi, Ka
milükeli.m, mızraklı ilmü ..... 

hal.. 

Anbarcı böyle sayıp döker
ken rahmetli Karagözcü Fuat 
Bey l&fını kesmiş: 

- Canım uzun uzadıya sa
yıp döJ<ec,eğine, bunlar şiir ki
taplarıdır ki hepimizin cahil 
kalmamıza sebep omuşlardır. 

desene? 

Yüksek te.hsil görüp te ken 

dini kurtarmış ve bilhassa ec

nebi dil öğrenip dünyayı daha 
İyi anlamış olanları bir tarafa 
bırakırsak Türk halkının oku
mak hevesine rağmen cahil 
kalmasına başlıca sebep hiç 
şüphe yok lisanımızdaki bu ec
nebi istilasıdır. Arıı.pça ve A

cemceden alınan kelimeler halk 
ağzından değil üdeba, süfera 
lisanından geldiği için yerlile
temiyordu. Halbuki şimdi me
seli frenkçeden gelen yabancı 

kelimeler doğrudan doğruya 

halk dilinden geçip yerlileti-
Divan efendisi bu askerce, veriyor. Mesela (otomobil) 

açık Türkçe ve kısa cümle ile kelime&İ bir ihtiyaçla ve doğru 
yazılan raporu almış. Naima ta ca halk kanalından geçtiği için 
rihinde, Telernak tercümesin- hiç te yabancı ııelmiyor. Fa-

l>erlerki "'Edgar Poe" bir heze- de görülen ağır ushlp ile Müs- kat (Otomobil) kendisi gel-
1~nı mürteif neticesinde bir faci· talah Mukaffa, Müsecca bir meden ve halk diline dütme
~ kurbanı olarak ölmüttür. H'ade ile ve günagün terkip den onu o rahmetli üdeba ve 
~'1bukl halı:ikat böyle değildir.: ve tavsiflerle süsleyerek mu· süfera efendiler kullanmak is-
1 dtar Poe'nın naııl öldüğü, bu sanna bir hale getirmiş. Fakat teselerdi otomobil kelimesini 
~ci akibetiıa; neden ibaret oldu- ne yazık ki bunu yaparken ahenksiz bulacakları için der-
~u anlataloa. aslındaki birçok ciddı" fikirleri 1 hal lılgat ara sarılacak ve A-

l 1849 Mneıi Kinunuevvelinin fed& etmeğe mecbur kalmış. rapların dediği gibi (Seyyare) 
.__ ıünü "Edıar Poe" konfe- Yeni şekle sokulup adına 
~lar yermek için Nevyorka ci- ]...Aa layiha denilen rapor tek- di.yeceklenfi. 
l•~ı..., "Baltimı.ir tehrinde tevek· rar vükela meclisine gelmiş. Tayyare kelimesi bütün gay 
~f ediyordu. Divan efendiai tam tadı. tuzu retlere rağmen hali Türkçeye 
ı.ten Baltimür tehrinde doğ- yerinde bu ağdalı layihayı bal- yabancıdır. Mesele tıMlur: ya 
~ olan Edcar Poe hiç de ken· landıra ballandıra okumuş, tor· 
'• il 1 pacağımız iş Türkçesi olan ke-~i bu ,ehre yabancı hla etml- ba saka ı ar ualılpteki san'ate. 
~'ltdu. Eıyumı bir yere bırak- tarzı beyandaki kudrete hayran limelerin Türkçesini, olmayan
~lan sonra, eaki arkadqlannı kalmıtlar. Fakat arapça ve a- ların yine Türkçe kelimelerden 
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.l"'ak üzere bir meyhaneye cir- cemcenin mebzul kelimelerile karışık bir şeklini kullanaca· 

.. ~ ve orada fazla miktarda iç- bezenen ve başladığı noktadan ğız. 
"'· ıonuna kadar noktasız, virgül-

E: süz bir nefeste çıkan bu layi- Dilimiz zaten senelerden 
~- fer erteıi gün baltimiır teb.· h d 1 1 beri incele•İyor. açılıyor. Bu 
~"'de intihabat olmaaaydı Edıar a a ası mese eye ait fikirler· T 
~~'tun aktamki içtiği içki ölü- den eser kalmadığını da anla- cereyanı bir (Kurultay) daha 
""e ıebep olmayacaktı. mışlar. sağlam bir şekle sokacak. Ben 

~ O anlarda ıiyaıi entirikacılar Evet anlamışlar, anlamışlar kendi hesabıma söylüyorum, 
~ ~dilerine rey toplamak için l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 on sene evvel yazdığım ilk ro
d.~zetleri Ücretle tuttuğu bu a-
~;-qlar, namzetlere rey toplamak gösterdi ve vücüdü zehrin ıidde- manlarıma şöyle bir göz gez-
~'11 cuma erteai aktaınlan mey- tine mukavemet edemedi. dirdiğim zaman, sinirleniyo· 
ı. ~ele · d 1 1 · k · " Ölmek üzere olduğunu his e-
"1 n o aşır ar ve ıç ıye mup rum. On yıl evvelki yazılarım-
~ ... olanlara bol bol ikram eder- den caniler, bir aokafın kötesine 

di. attılar. Fakat "sabahın aolıun la bugünküler arasında o ka-
t aydınlığı altında sokakta bir ce- ki k k b d h 

)"-lkat kadehlerin içine de af- dar açı ı var i İraz a a 
-q set bulundu mi?" bayır, henüz 

~, ı.:oyarak bu adamları uyutur yaşayan, bununla beraber "ölüm" geçse o yazıları Cevdet Pata 
~pı ederlerdi ertesi gün bu ün damga11 vurulmut bir adam tarihi gibi okuyacağız. •,u· ları kokun ıuruıu gibi, lruv- bulundu, bunun üzerinde büvvi-
S 1 adamların nezareti altında yetini bildirecek hiç bir veaaik Zaman Türkçenin en zorlu 

Verilen yere ıötürürler ve o yok! Meçhul adam hastaneye kal- kudret vericisi olacaktır. Bil-
~•llilar daha serMmken İatedik dınldı, 0 günün ak•nmı zavallı h • k • d'l" 

İrnaelere rey verdirirlerdi. ~ assa nü ılmet te resmı ı ın-
Edgar Poe hastanede kendine d yk 1 k "k 

u Edg~r Poe o ak•am bu 1 d ··ıd·· e a ırı ı tan vazgeçtı ten 'tt , ge eme en o u. 

Edebiyat 

Dil inkılabının 
Manası 

lki hafta evvel dil kunıltayı mü
nasebetile yazdığım makalede, mazi
de cözümüz kalacak bir kıymet 
bulunmadığım, Divan edebiyatının 
hakiki bir ııan'at olmadığım söyle
miş asıl Türk edebiyatının bundan 
ıoO:.a başlıyacafını ili.ve etmiıtim. 

Bu yazımın intişarından sonra Di~ 
van edebiyatına lüzumundan fazla 
merbut bazı doıtlarım beni inııaftız
lıkla, müfritlikle itham ettiler. Ben 
fikirlerimde muıirim. Türk edebiya
tının, bugünkü san'at ve estetik te
li.kkilerine göre henüz vücut bulma 
dıfını ispat için muarız1at"ıma uzun 
boylu deliller cöıtermiyeceğim. Yal
nız, hakiki Türk edebiyatının olma
dığını.bundan 60-70 ıene evvel söyli 
yen Ziya patanın bir yazııından b21.ı:ı 
cümleler almakla iktifa edeceğim.Zi
ya paşa diyor ki: 

" ..... Bizim eıki şairle!'. nazım ve 
ifadede ve hayaliitta Arap ve Acemi 
mümkün ırıertebe taklide sayetmeği 
maariften addetmitler ve "Acaba bi 
zim mensup olduğumuz milletin bir 
lisanı ve şiri var mıdıt' ve bunu iılah 
kabil midir." aı18 burasını milli.haza 
etmemişlerdir.'' 

". . . Garibi. şurası ki, böyle an
laşılmıyacak ibare yazabilmek hüs
nü kitabetten addolunuyor!" 

" ... Bu sebeple a-erek şİl imiz ve 
gerek kitabetimiz ne derece ıeri kal 
mı,tır. Bu hale göre bizim milette 
tabii hal üzere ne şiir ve ne de inşa 
var demek olur!" 

itte Ziya pafa, bütün Divan ede
biyatını inkir ediyor. ÇUnkU bili
yor ki, bu edebiyat Türk damgasını 
la§ıyan bir millet edebiyatı deiildir. 
Biz bugün Türk edebiyatı hakkın'ıla 
neler düıünüyonak, Ziya paşa da 
onu düıünmil~tür. Şuurlu Türk ede
biyatının ne ve naıil olacağını, o ko
yu istiptat devirlerinde, halk mefhu 
munu kullanarak açıktan açıp izah 
ediyor: " Hayır, bizim tahü olan 
şiir ve inşamız taıra halkı ile lotan 
bul ahallıinin avamı beyninde hali. 
durmaktadır ; bizim ıirimiz hani 
tairlerin narnevzun diye bejjenme
dikleri avam tarkıları -ve \aşralarda 
çökür ıairleri arasında "deylı" ve 
«Üçleme» ve c:kayaba1ı:to tabir olunan 
nazımlardır.'' 

c ..• Vakıa bu nazım ve bu kita 
bet matlup olan derecede beliğ ve 
tumturaklı görünmez ise de, bunlara 
rağbet edilmeditinden, oldukları hal 
de kalmıılar, büyümemişlerdir. Hele 
bh· kere ı·ağbet o cihete dönsün, az 
vakit içinde ne !airler, ne kitipler 
yetitir ki akıllara hayret verir.'' 

Ziya paşanın bu aon cüınleleri da
ha çok diktv.ta şayandır. Türk dili, 
eğer islenir, nok&an1arı t~ID.fi edilir, 
mazbut bir ka;de altına alıntrıa dün 
yanın en zengin ve aüzel bir lisanı o 
lacak, en mükemmel sanat eserleri 
verecektir. 

Bu kanaatı besliyen Ziy" paşa. el
bette ki doğru ve isa~tli bir görü
şe malikti. Zaman ve h&diseler onu 
yalancı çıkarmıyor. 

Biz yeni bir millet yapıyol'uz. Ye
ni bir millet, yeni bir sanat, yeni. bir 
ideal yapmak için mazi kültüründen 
biraz ıarfı nazar etmek 11\zımdır. 
Mazideki eserleri, maziden ayıra
rak mücerret bir ••kilde ınütalq 
e~ek doğru değildir. Yeni bir mil: 
let, yeni bir devlet ve ye'.'i ~İr. idea! 
maziyi tekrar ederek değıl, ıstikbalı 
duyarak vücuda ıı:;elebilir. 

Mazide yeni ideallerin unsurları 

dahi yoktur. San'atlar ve felsefeleri 
cemiyet harici. keyfi müesseseler de 
ğildir Herbiri kendine göre zama~ 
mn beğendiği kıymetleri kendisine 
mahıuı bir dille söyliyerck zamanın 
istediği adam nümunesini İn1a ede
cek uıulleri ve vaııtaları bularak ye
ni zamanın tamamiyet.ine hizmet e
derler. Terakki ihtiyati bir eıer de
ğil, bir zarurettir. Cemiyetlerin hal
deki istiraplan, ihtiyaçlarıdır. Mad
di ihtiyaçlar ihtilalleri doğunır.Tat-
min edilmiyen manevi hti-
yaçlar ise cemiyetleri cüz-
zamlı bir hasta yapar. Bu kahil ce 
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miyetler se11iz, ölüme doğru sürük
lenirler. 

Yeni bir millet, yatayan bir millet 
vücuda gelmek için bütün manevi 
ihtivaçların tatmini liznndır. 

Biz yatamağa azmettiğimiz için, 
maziyi yerinde bırakarak, yeni kıy
metlerle bütün ihtiyaçlarımızı en az 
zamanda tatmine çalıııyoruz. Dil in 
kilô.bının izahı budur. 

REŞAT FEYZl 

lstanbul matbuat .:emiyeti ka
tibi umumiliğinden : 

lstanbul matbuat cemiyeti ıe· 
nelik kongresi 6 tetrinievvel 932 
perıembe günü toplanacağından 
o gÜn izanın saat on Üç buçuk· 
ta cemiyetin Ankara caddesinde-

. 1932 

Tiyatro 
Mevsimi \ 

Münakaşalar: Cevaba 
Cevap •• 

B 1 k -Galata.yarag .~ergisi nıiina.~ehetiyle-

!':? g: Sa~~lere plaj Als· i Shami flel y: k . . ~=~ii v~et;ı;:~::!:ız~itı.;~·n~~ 
!ara gidenler dönüyor. İ•leri ıze alır atma ve sızı tanona- b"li · · E 1 . 

T , • • kı ye ı rsınız. sasen eaer erı 
veya buhran dolayısile yaz ay· yan!aı;a. san at~kı mı.:v~ıl ve k/- nin frenk diyarına hicretini müf. 
!arından layıkile istifade edemi mebruk~ı ta~utma5 , mb~ a 1 e larte har ı tehirane yadeden bir ••mankta~ 

d d etme 11tenm. ız ır zaman a- ~ kasidei ıitayiı b ki • d 'ht: 
yenler, cuma an cumaya eniz zinei tasavvurunuzun İıti'ap edeme- 1 yacımız yoktur ~ emlege e ! t. 
h kö h 1 ki "k d"•· f'k" ı · I" b' yanız sana avası. y avası a ma a ı • ıgı ı ır erı uzumıuz ır cereyan te fırça ile kesb"ı ·· · t d 

ed 1 d b d nkid·ı G" 1 S • ti Akad · untıye e eme tifa en er e un an ıonra te J e uze ana ar emı- mif bir elin kalem denilen aaay 
tatil günlerini şehirde geçıre- sinin harimi mesaiıine doğru bir is- mukaddesi bekçi sopa11 cibi ale 
cekler. tikamet vermiıtiniz. Bu bulanık ti tehdit makamında - hem de 

S b h ld . T' maliimatınızın tuğyanı muvakkat bir bir aan'atkir zümreıine kartı -
on a ar ge ı. ıyatro f;agm" urun sularından müıtahsil sey · tim" 1 ür'" 

d k A k ıs a e c eti sade bizi değil 
mevsimine gir i . rtı gece a·beler gı"bı" çok devam edemedi uer • t" 1 • d d 1 

ö 'S' aan a ı aeven erı e i gir etmiş 
yansından sonra tiyatro. sine- ti. Bir zamanlar da tahsil arkadaşı- tir. Hilkatin insanlara ihsan etti· 
ma kapılarından fevç fevç çı- nızın sizi bir türlü kabul ~demedik- ği en büyük nimetlerden biri 0 . 

kan halkın sokaklara yayıldığı leri muhiti faaliyete dil uzatarak gu- lan lisan ki ihtiyaç anında en m~ 
k .. h l" d ya onları bir hutbei irpt ile ten- essir bir ıiliıhtır. S..rbestii tasar nı, ume a ın e son tramvayı ı . k . t d' . d ı d 't 

bekled".. . .. • . O vır etme ıs e ıruz o a o ma ı gı - rufu iradei !ahsiyeye ait olan bı.ı 
ıgını gorecegız. tomo- ti. San'at hayatınızın b•ı iki mühim kuvveti inııan olanların hüsnü iı 

biller eve çabuk dönmek İsti- cephesinde unutulmaması elzem o- timal ile mükellef olduğunu bil. 
yenleri taııyacak.. lan iki mağlubiyetten sonr:t sizin i- mesi elzemdir. 

Bu manzara bize hiç yaban çin yapıla"";'< tek ~ir it kalmıt~•· Hakaret denilen manevi bom-
cı değil. Ecnebiler bile bunu Evet y~ı.ıız _hır . v~fe. O da ha.tı~ banın istimalini ise medeniyet 

d k 8 d.. kılıcı gtbı goıterıt ıçın ara s.ıra ııtı ve terbiye kanunları İnsanlardan 
ya ırgamıyaca . u. unya- male kalkı•tığınız kalemi ıahiplerine k 

b "t'" b" "k h"l · d ' aldırmış külliyen menetmiştir. nın u un uyu şe ı erın e terkederek fırçanıza ııanlmak. 
gece on ikiden sonra görülen istianeyi, hakiki müdafaayı, iadei ' 
bir manzara. Tiyatro mevsim itiban onun sakit ve mütevazı nıeıa 
lerine mahsus bir hal.. isinden beklemek. halbuki, •İz bu.nu 

Bu sene neler göreceğiz? bir türlü yapa~adınız .. ~ckledi':'ız: 
h . .. Galatasaray reıım sergııı mevıımı· 

~u r~n var, tıratroyu mutees- nin bulülüne sabır11zlıkla intizar 
sır edıyor, denıyor. Bunu anlı- ettiniz. Çünkü Galatasaray ccphe
yoruz. F ransada Komedi F ran si sizin için en güzel ve en münte
sez ve Odeon gibi meşhur mües hap bir cephe makamında idi. Çün
ıeaeler bile mütkülat içinde kü ıiz Ali Saminin şöhreti san'atini 
çırpınıyorlar. Güzel San'atlar e:v".e~i. o cephe.de._z.edeletmiı, eıerle 

. .. . . nruzın kıymet11zlıgıle arkadaılar tay 
nezaretı onları bu muşkül vazı rafından evveli. 0 cepheden istiskal 
yetten kurtarmağa çalışıyor. edilerek ıeriye atılmııtınız. 

Aimanyada da vaziyet aşa- Her ne İse mevsim ıeldi serci a-
lı yukarı böyle .. Berlinde ha- çıldı. Birkaç kudretli arkadaım ade 
fif piyealer revaçta mi mevcudiyeti size anlaşılan me· 

P · · • • . • mul ebnediğiniz bir fırıat zemini 
anste tıyatro mevsımının 'h t" d h 1 h k t eld' · 
d . . ı zar et ı, er a are e e s ıruz 

başın a nazan dıkkatı celbede- ve son savlet kaleminizle Cümhuri
cek yeni bir piyes göremiyo- yet cazeteıinde ··içler ac111,. namı 
ruz. Tiyatroların büyük bir verdiğiniz yazıyı netrettiniz. 
kısmı geçen ıene muvaffak 0 •

1 

Ali .s~mi ~ey: Ben, ~esim me•
lan eski piyeslerle mevsimi açı herl~rını san atın en nadıd~ mahıul 

1 T M 
lerlnı aguşuna toplayan bır bahçe-

yor ar. opaz, atmuvazel, benzetirim. San'atkir bin türlü 
Hindistan Y~lu, Domino gibi ~=yecanlar hi"ederek yetittirdiği e- ! 

piyesler tekrar afitlerde .• Hat· serini tanıtmak. göıtermek iıteyin
ti Porte - Saint • Martin tiyat ce evvela bu bahçede gösrülmeıini, 
rosu Henry Bataille'in yirmi takdir edilmesini tercih eder. Mey-
kü.u Sene e 1 zd ğ "R dana çıkamıyan bir eser ıerden ha-

r vve ya ı ı e- . - h ı· b" L 'b" 
1 · • d k" . . . nçte yaşaması l"P e ı ır ncDftt gı ı 

za et,. ısmın e ı pıyesını oynu dir. 

yor. Onun içindir ki her ressam eıer ... 
Operetler de öyle. On beş !erinin kıymeti hayatiyesini bilmek, 

yirmi sene evvel yazılan ve bes öğrenmek isteyince ya kendi bir ser 
telenenler temsil ediliyor. ı! tertip ed~r ·e yahut. ta bir. ser: 

Piyes k ti • ? H cıye gönderır. Münekkıtlerin ığnelı 1 ıgı mı var• ayır. bir temasile kudret ve kuvvetine fli-
Bu~ran bura~a kıtlrl< mana~ın~ tur getirtn san'atkar çiçeklerini arı
degıl. Çok pıyes var. İyı pı- ı lann tarizinde" muhafoza kaygu
yas yok. Bu son senelerde ya- ıunda bulunan zavallı bir bahçe m• 
rına intikal edecek piyeslerin 1 raklısm": ~cn~er. B.en kend~ nefsi
adedi parmakla sayılabilir ya- me tenkidı, bır eıenn dayesı \'e reh-

. 'k 1 k · · · f beri olarak tanırım .. O, zayıf, müte 
rma ıntı a etme ııçın muva - dd't b" · tı"dad k · "nki af 

1 
... . ,,, . ı re ı ır ıı a uvveı ı ş 

fak o mak ta kafi degıl. Mese- veren bir ek•ird.r. San'atkara teki.
la Alman müellifi Brückner'in mül ve itiliı yollarını irae eden en 
d.ah.a d~~' succe yapan bir piye- I doinJ bi.r _ibr~dir. Fa~at ten~i~, asil 
sı şımdı modası geçmi§" adde ve gorgulu hır kalemın tenkidı .. 
diliyor. O zamandan beri Al- Galataaaray resim serıisi hak 
manyada haleti ruhiye değiş- kında yazıdığınız. y~zıl_a~a celin-

.• 'mı'• Bu k d ·· • ti ce: Bunlara tenkıt ııurıını vermek 
mıT ı T" a ar sur a e b h h d .. b. ·1 ence em ayıp em e l'Una .. 
mı· tır. Bir sergiyi beğenip beğenme 

İyi piyes buhranı, yanı mu· mek şahsiyetlerin hakkı sarihi· 
harrir buhranı var. Buna se- dir. Herkesin zevk mikya11 bedi
bep olarak ta sinemayi göste- İyat ölçüsü tabiatile yekdiğerİn· 
riyorlar. Muharrirler senaryo den ayrılır. Nitekim sizin eserle-

yazmağa heves ediyorlarmış. 1 
Bence hakiki bir tiyatro mu- olacak? 
harririnin senaryo yazmağa he Bu hali ancak "Şip Sevdi" 
ves etmesi bir edibin ara sıra muharriri salahiyetle tasvir e
vakit buldukça sporla me9gul debilir. 
olması gibidir. Esas işi o değil Müsahip Zade Celal Bey 
dir. Ben sinemanın tiyatroyu o kadar kudretle taıvir ettiği 
yıkamıyacağına, buna gücü yet eski devirlerdeki hayabn 
miyeeeğine iman edenlerdenim. bu sefer bize en şayanı dik
Sinema tiyatronun tekamül kat bir safhasını gösterecek: 
etmiş bir tekli de değildir. Si- Eski Osmanlı hükumeti daire
nemanın san'atte yeri olabilir. terinde kırtaıiyecilik. 
Fakat Güzel san'atlar arasında Üstadın piyeslerinden isti
yeri yoktur. Halbuki tiyatro fade etmemek, yeni bir ıey• 
edebiyatın bir 9ubesidir. Edebi- öğrenmeden tiyatrodan çık-
yat ölemez. . mak kabil değildir. 

Sonra ben sinema ile tiyatro Cevdet Kudret Bey de bu 
arasında bir alaka ııöremiyo- ıene bir trajedi yazdı. 
rum. Bence bunlar biribirinden Raıit Rıµnın kıt programı 
tal!"amile ayrı ıeylerdir. Ben nı henüs bilmiyoruz. Bu satır 
sevdiğim bir arkadaşımın fo- lan yazdığım sırada Darülbeda 
toğrafına bakmaktansa kecdi- yiin mevsim proııramını henüz 
sile görütmeği tercih ederim. görmediğim için muharrirleri· 

Tiyatro buhranı var. Görü- mizin bu sene tiyatroya daha 
yoruz. Fakat buhran geçici bir ne verdiklerini bllmiyonmı. 
teYdir. Bir gün - bir sene. beş Bunların haricinde Darülbe
ıene sonra - bu buhran kibu dayide bu sene Shakspeare'in. 
ıu üstümüzden kalkacak. Gü- Jules Rowalns'in kıymetli ve 
zel günler ıelecek. o zaman ciddi eserleri oynanacakmıt· 
tiyatro yine eıki mevkiine çıka Ah, araya fU rağbet gören ope 
caktır. Benim kanaatim bu. retler girmese!.. 

Sinema kendi ıahasında te- Fakat müvazeneyi temin e- ı 
rakki edebilir. O ayrı. den bu operetlere bazı ıeyler 

.,. " " medyunuz. Onlar olmasa idi 
Bu yaz bize ne ııetirdl? belki bir tek sezonda birçok 
O stat Hüseyin Rahmi Bey ciddi ve kıymetli eserleri bir a- 1 

Heybeliadadaki kötkünde bir rada görmek imkanı hasıl ol-

Beyefendimiz, Cümhuriyet sü
tunlarındaki rollerinizi unutma
yınız. Siz o sütunlarda istediğin: 
zi yazdınız, istediğinizi söyledi
niz, kendinize san'at ileminin 
hukuk müşaviri sıfatını bahf('de
rek lstanbul belediyeainin himaye 
elini uzatmamasını tavsiyeye ka· 
dar sesinizi yükselttiniz. Evet, 
aan'ate san'atki.ra hücumu ki.fi 
görmiyerek bütün aan'at muhib
banını bir feY anlamamazlıkla 
tahkire kadar kendi>;İni u.liı.hiyet 
tar gördünüz. Şimdi de kin ve 
garez halkalarından müteşelıkll 
bu yazılan eski haddehane baha 
dırhğile bir zinciri elfaz halinde 
temadi ettireceğinizi ilindaıı çe .. 
kinmiyoraunuz •• Biz ha.staıının 
geçirdiği emı-azı iyi teıhia eden 
bir tabip gibi sizin ne şifa nape .. 
zir bir marazı fıtri ile ınalül oldu. 
iunuzu çok İyi bilenlerdeniz. Ya 
zrlarınızla talıli1itı nıhiyenizin 
roparlarını teıbite ne hncet. Ser 
vet duygularının isabınızda u
yandırdığı şöhret duyguları bir a 
ğacın elyafı hayatiyesini kemi
ren kurtlar gibi sizi kemirecek .. 
tir. Bundan aonraki sernerntmız 
bot haykırmadan başka bir ~ey 
olamıyacaktır. 

Görüyorsunuz, hi"ediyorsu• 
nuz ki, san'at muhitleri gayet ve· 
lüt bir aahai faaliyette berde
vam. Seneler yeni kudretler tev
lit ediyor. Siz, zavallı kısır fır
çanızdan ilhamlar beldeye duru-
nuz ... 

Ali Sami Bey, servet sizi faz. 
la şımarttı. Fakat şöhret tacını 
kazandıramadı. Tali riiza&rı aan 
at atetinizi alevlendirecek yerde 
ihtiraalarınızı tutuıturdu; yanı· 
yorsunuz, mütezayit bir hümma
yi intikam sizi kavuruyor. 

Türk resim meşherlerini baldı
ran taraları ribi çiğnemek istiyor 
aunuz. Türk reaaamlarının ümit 
ve heveslerini boğmak öldürmek 
çarelerini düşünüyorsunuz. Bir 
ziyan size bin bühtan ihtira etti
riyor. Ne yazık ki, İnkıliplar ge 
çlren şu aan'at ileminde matrut 
fırçanıza hala Neron kari bir 
aaltanat teminiJe mefgulsünüz~ 
Hareki.tınızın en ıayanr ıztırap 
ciheti Th~i.tral vaziyetlerde inat 
ve ısrarınızdır. 

Demek oluyor ki ıiz kendinizi 
İltedifini aöylemeğe ınezun, her 
kesi de mütalealannızı dinlemeğe 
mecbur farzediyoraunuz. Hayır 
beyim hayır, çok yanlıt bir fikre 
hizmet ediyorsunuz. istediğini 
söyleyen iatemediiini muhakkak 
İfİtmeğe mahkıimdur. Elinden 
aelmiyen bir iti diline dolayanın 
meıru mukabelelerden tiki.yete 
hiç hakkı yoktur. Hem durunuz 
bakalnn, daha Galatasaray cephe 
ıindeyiz. Bu cepheden kolay bir 
mahareti kalemiye ile atlayamıya 
cakamız. Şimdilik yazılarım uza
dığı için fazla teırihatı sonraya 
bırakıyorum hele ıiz devam bu-
yurunu.z .. 

Beyefendi resimlerini aan'at 
muhitlerine beğendirememiş bir 
reaaamın (Yazılarımı ıize beğen 
dirmek için yazıyorum) demesi 
fırça kudretaizliğini kalem kuv
vetile telifi edeceiim demek İı<' 
buna kahkahalarla ıfileriz. 

Bir ıubei aan'atte teferrüt ede 
miyen diğer bir ıubede kendini 
clSıterebilir hatta keabi iıtihar 
da eder. Bunu anlanz. Rubens'i 
reami memur olmaktan ziyade 
reuaın, Pierre Loti'yi bahriye za
biti olmaktan ziyade edip, Abdül 
hak Hinıit Beyi Şairi azam tanı
dığımız clbi.. . 

Kudreti ka.lemiye meıeleai ede 
biyat aahaama ait, o 1'8Dİf vadi
ye mab.ıuı bir meMledir. Biz ede 
hiyat müteha1111lığı i<:ldlumda 
bulunmadık ki bu kıaımdan hah-
aediyoraunuz. 

Keşke kudretlere dü,man ya
nm bir reaaam olacafınrza ulvi
yet iışık tam bir edip olaaydınız. 
Kömürde elmas unsuru saklayan 
tabiat sizde zannetmem ki böy· 
le bir istidat gizlem~ olsun ...• 
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Muhabir mektubu 

Apartımanlara döktü
ğümüz sermaye ile 

birçok işler yapabiliriz 
Anadoluya eskiden kslmış 

bozuk fotoğraf 
malzemesi mi sürülüvor? 

• 

Gemlikte kaza kayma.kamı o~ muhtarlar içtimada .. 

GEMLİK: Orhangaziden hatı muhtarların huzurlarile 
Gemliae yarım saatte geldim. yapmakta ve onların köy işle
yolun bir kısmı muntazam i- rini daha salim bir şe' :ide ted 
di. Fakat Gemliğe yaklaştıkça I d~r eylemeleri için b~r muallim 
yol delik de9ik olduğundan tibi ders vermektedır. G€çen 
sarsıntılar içinde otomobile gün bu şekilde kaymakam ', e-
çarpa çarpa canrmız çıkıyor- yin riyasetinde toplanan muh-
du ı tarlar mecliıinde ben de bulun

MANZARASI 

Gemliğin denizden görünü
f Ü hakikaten pek hoştur. Ka
sabanın bir k11mı tepe üzerinde 
bir kıamı da düzlüktedir. Bu 
kıımın havası fenadır. Çünkü 
civar arazi bataklıktır. Maaha
za yeni kaymakam Gani Beyin 
bimmetile derenin mecrası tat 
bir ettirilmiı olduğundan eski 
vehamet zail olmu9tur, Gemli
ğin en güzel yeri iskele başında 
ki gazinonun bahçesidir. Bura
ya bir de radyo konmut oldu
iundan akıama doğru herkeı 
buraya ailelerile beraber gelip 
hava almakta ve radyo dinle
mektedirler. İkinci derecede 
oturulacak yerler köprü batile 
çarşıdaki büyük çinar ağacının 
gölgelediği gazinodur. 

Köprübatmda bir ııraya 
clizilmit iki üç atçı dükkanı 
vardır, 

ORTA MEKTEP 

Kaza merkezinde maarif 
bütçesine yük olmamak üzere 
hususi bir orta mektep tesisine 
teıebbüs edilmiıtir, Bu mek
tep muhtelit olacaktır. Bina ve 
muallimler ,imdiden temin o
lunmuştur, talebeler de hazır
dır. H. F. idare heyeti reısı 
Ziya Bey ile arkadatlan hep bu 
şle metguldürler. Vaziyetleri 
müsait olan ve orta mekteple
ri bulunmayan diğer kazaların 
da böyle hayırlı teşebbüslerde 
bulunmaları çok büyiıK bir mu 
vaffakıyet olur. Böyle hususi 
bir orta mektep Ayvalıkta da 
açılm19tır. Gemliklilere teteb
büalerinde muvaffak olmalarını 
temeııoi eylerim. 

KAYMAKAM GANl 
BEY 

Kaza hududuna girmeden 
evvel Kaymakam Gani. Beyin 

kabiliyet ve kıymeti hakkında 

çok iyi notlar almı9tım. Bura

ya vürudumda temaı eyledi

ğim her aınıf halkın ağzından 

kaymakam hakkında bir çok 
ıitayitler dinledim ve cidden 
iftihar eyledim. Gani Bey mek 
tehi hukuktan mezundur ve 
18 seneden beri kaymakamdır. 
Kendisi Elbüıtan kazasından 
buraya naklen gelmiştir. 

Verdiği emirleri ciddi bir 
ıurette takip ile töhret almıt 
çok hamiyetli ve hakikaten 
işinin ehli bir zattır. 

dınn ve bu çalışma tarzını çok 
n ,afık buldum. Köylülerle 
temaaı muhafaza edebilmek 
muvaffakıyet için en birinci va 
aıtadır. 

UCUZLUK 

Gezdiğim yerlerde meyva 
ve ıebze bolluğu tayanı hay
rettir, ve çok ucuzdur! Bunlar 
para ile değil adeta bedavadır. 
Bu meyva ve sebzeler 1stanbu· 
la gidince ucuzca kapatılarak 
sonra halka atet pahasına satı 
lıyor ! Sebebi de nakliye ücret
lerinin fazla olması ve mutavas 
sıt ellerden geçmesidir. Diğer 
bir sebep te aatıcılann az kira 
kanaat etmeyip birden bire zen 
gin olabilmek hevesinde bulun 
malarıdır! 

UCUZLAMAYAN ŞEY
LER 

Memleketimizde aşağı yu
kan her teyde bir ucuzluk var
ıa da ev kiralarile elbiseler ve 
ayakkapları bir türlü ucuzlama 
maktadırlar. 

Vesaiti nakliye ücretleri de 
çok yüksektir. Kundura boya-
11 ve kahve parası da beş kuruş 
tan aşağı inmemektedir! Umu 
mi harpte teker, kahve ve saire 
fiatlan ıon derecelerde yüksel
mit iken kahve beş kuruşa idi. 
Şimdi bu fiatlar çok düştüğü 
halde bir fincan kahve ve bir 
kundura boyası yine beş kurut 
tur. Gerçi bunlar ehemmiyetsiz 
gibi görünürse de düşünülecek 
olursa insanın her gün en çok 
para sarfeydeliği şeyler bunlar 
dır! 

FOTOGRAF KAGITLA 
RI 

Fotoğrafçılar çok müşkül 
bir vaziyette kalmıtlardır. 11-
tanbulu bilmem amma dışar
larda fotoğraf kağıtları pek 

fenadır. Eskiden depolarda 

kalmıt bozuk kiğıtlan burala· 

ra ıevkediyorlar. Çekilen reıim 

ler hep bozuk ve donuk çıkı· 
yor. Bu hali kontenjana atfe
denler vardır. Halbuki İstan
bulda bu işlerle meşgul birkaç 
tüccann ankaatin bu kiğıtlan 
elden çıkannağa uğraştıklarına 
füphe yoktur. Kontenjan on
lar için bir fırsat olmu9tur. Be
ri tarafta bu yüzden geçinen 
binler- san'at erbabı da mah
vü harap olmaktadırlar. Hükft 
metimizin şefkat gözlerinin bu 
kağıtlar üzerine çevrilme.ini 
rica ederiz. 

ACABA MÜMKÜN DE
CIL Mt? 

KÖYLERLE TEMAS 

Kaymakam Gani Bey köyle 
rin reami muamelatnıı tanzim 
ve 11lah ile meşguldür. Köyler 
de tutulmakta olan defterlerin Fotoğraf malzemesi yüzün 
uıul ve nizama muvafık bir su den Avrupaya giden paraları
ı-ette imla edil "dilmedii!ini mızın hesabını ek iyi bilmiyo ---· 

it32 

Kurultayda şayanı dikkat hitabeler irad edildi 
(Baıı l jnci sahifMe} 40 aene türkçe yazdım. 40 sene 

katipliğine cönderilmelidir." türkçe okuttum! 
Fuat Bey bundan sonra Türk Türk milleti yafayacak! İtte 

dilini zenginleıtirecek lugat hazi- benim inanım!.. dedikten sonra 
neleıı:inden kitap halinde neıredil aözüne §Öyle devam etti: 
mit olanları okudu. Söz derlemesi - Türk dili düzeldi. Harfleri
itinde, latanbul camilerinde bulu- miz düzeldi. Dünya içinde Türk 
nan çok eski kuran tercümelerin- dilinden daha kolay, daha mü
den de iatifade edilebileceğini kemmel bir liaan yoktur. Eababı
aöyledi. nı anlatayım: Ben türkçeden baş 

Sözüne devam eden Fuat Bey, ka arapça ve acemce de öğren
balkm konuıma dili, tükenmez dim. Almanca ve rumcaya da e .. 
bir varlık kaynafıdır diyerek öz mek verdim. llk ·mektep aırala
türkçede heaaba, hendeaeye, top- nnde türkçe derainden dayak ye 
rak nevilerine, nebatat ve hayva diiiıni hatırlamıyorunı.. Sıruflanm 
nala, dair binlerce 11tılah bulun· yükseldi, acemceye baıladnn. Da 
duğunu aöyledi ve: yak ta acemce ile beraber başla-

- O köylü ninecikler, neler, ne dı. Arapçada bu dayak iki miıli· 
ler bilmezler .. dedi. ne çıktı.'' 

Fuat Bey, 11tılahlarm öz dili- Saflar araaında: 
mizde karıılığı bilmek için dilimi- - Afiyet olaunl sealeri ... 
zin kolayca yayılmaaı elzem oldu Bedroı Zeki Bey aözüne devam 
ğu fikrini müdeafa etti. Ve hen- ederek Ahmet Mithat Efendilerle 
deıe tabirlerine •Özünü getirerek Ahmet Raıim Beylerle bir arada 
murabba, müaelleı, zaviye, mah- büyÜdüğünü, yeni türkçenin, içi
rut, zllkesirüladla' gibi tabirle- ne karııan yabancı unsurların, 
rin türkçede bir değil, birkaç mu mutlaka kapı dııarı edileceğine 
kabili bulunduğunu ve Erzurum- öteden beri imanı bulunduğunu 
da bir ermeni mektebinin &alonun anlattı ve bu arada: 
da bir zamanlar teaadüf ettiği kut - Merak ebneyin.... Ben çok 
kollekaiyonunda bütün kuşların aöylemem. Yirmi dakikayı geçir
türkçe mukabilleri olduğunu göz- mcm ... Dcmeği de unutmadı. 
!erile gördüğünü, zanaat erbabı- Bedroı Zeki Bey bundan aon
nın kullandık.lan tabirlerin de ra Gazi Hazretleri için yazdığı 
türkçede mukabilleri bulunduğu- bir manzumeyi yükaek &esle oku
nu aöyledikten sonra, iştikakların du ve tiddetle alkışlandı. 
dan bahactti ve cüzden güzel, ı' Reis Rcşi Galip Bey: 
çak'lan çakal gibi aözlerin çıkarıl- - On dakika oonra birletmek 
maaını biraz aykırı bulduğunu an- üzere toplantımıza aralık veriyo 
)attıktan ıonra iıim taırih etme- nım.. Söz1eric celseye nihayet 
den bazı küçük imalarda bulun- verdi. 
du. Ve ezcümle ı "lıtikakla uğra Yusuf Ziya B.iıı makalesi 
fan arkadaşlara halisane tavaiye 
ederim. ıürçmeainler!" diyerek 
kelime benzeyi,lerinin aldatıcı ol 
duğunu mesela töken kelimesinin 
tekmil kelimesile birlettirilmesi 
yanlıt olduğunu söyledi. 

Fuat Bey bir arabk aö:z araaın 
da "tümen tümeno" demitti, aka 
binde ihtar etti: 

- Aman tam.eni fariai zannet 
meyin ... Haliı türkçedir ... 

Fuat Bey sözünü fU auretle bi
tirdi: 

- Bu emel fidanı, yeıerirken, 
o mütfik bahçevana ne mutlu .. 
Türkçüler, yolunuz açık olsun ..• 

Celseye on dakika için faaıla 
verildi .. 

ikinci celse 
ikinci celse, Maarif vekili Re

ıit Galip Beyin riyasetinde açıldı. 
Rqit Galip Bey, •Özü Abdullah 

Battal Beye brraktr. Abdullah 
Battal Bey: 

- Türk dili hakkında aöz söy 
)emek ş,erefi, benim de hisıemc 
düşta. Ben, menıe itibarile kap
çak lehçeaine mensubum. ifadele 
rimde ekıiklik oluraa mazur gö-1 
rün ••• mukaddemeıile tezini iza· 
ha baıladı. Abdullah Bey, ezcüm 
le dedi ki: 

Abdüllah Battal Bey dilimizin zen 
gin ve enginliğinden, en ince manala 
rı ve nüanılan ifade edecek kabili
yette bulunduğundan bahs~clerek , 
Nevainin Türkçe ile Farisiyi muka
yese eden eserini tetkik mevzuu ola 
rak aldı. Nevai acemcede mukabili 
olmayan birçok kelimelerin türkçede 
bulunduğunu ve bircok kelimeleri 1-
ranlılamı türkçeden aldıklarını mi
sallerle izah ve İspat ediyordu. 

Uygur edebiyabnda türkçenin par 
lak örnekleri bulunduğunu, buniRnn 
türkçenin bağrını ve öz beynini göı 
teren yüce dil abideleri olduğunu 
söyledi. Kodatkobilikle hemen ayni 
tarihte yazılan divanı lügatü türkün 
türkçenin ztnginliği arapçadan a~ağı 
değil bilakiı yükıek olduğunu gös
terdiğini ilave ederek, epeyi zaman-
danberi ölü diller arasına katılrnıt o
la., Çağataycaya ve bu lisanda ya
zılan eserlere ceçti. Abdullah Battal 
Beyin bu noktadaki mütaleaaıru ıöy 
le hulasa etmek mümkündür: 

•• Çağatayca ile osmanlıca ıun'i 
birer dildirlcr. Dil inkılabında bun
lardan istifademiz, o sun'i dillerin te 
tekkülünc dahil olan türkçe unsur
ları almaktan ibaret olacaktır.'' 

lledros Zeki Bey 
Bundan sonra Reis Retit Galip 

Bey aözü, Bedros Zeki Beye ver
di. 

Bedroa Zeki Bey küraüye gele
rek: 

- 40 sene türkçeye çalıftım .. 

yatımızı 

mühim 
vardır. 

sarsacak 
olduğuna 

derecelerde 
kanaatim 

Acaba mümkün değil mi

dir ki milli bir sermaye ile la
tanbulda bir fabrika yapalım 

ve memleketimizde terakki et

meğe başlayan sanayi sahasına 

bu fotoğraf malzemesini de a
lalım. 

Fotoğrafçılık yalnız objektif 

camlarını açıp kapamak değil 
dir. Buna li.zım olan cam ve 

eczalı kağıtlarla diğer ilaçları
nı da biz burada yapmalıyız. 

Beyoğlu cihetlerinde gökle 
re doğru yükselen apartıman
lar yerine millete. memlekete 
faydalı bu gibi fabrikalar inta 
eylemiş olsak o zaman vatani 
ve milli vazifelerimizi yapmıt 
oluruz. Çünkü bu aparhmanla 
rın da sahiplerine kazanç cihe 
tinden pek o kadar yaramadı 
ııını görüyoruz! 

Üçüncü celae, Kizım Paşanın 
riyasetinde toplandı. Yusuf Ziya 
Bey küraüye geldi. Biraz evvel 
Fuat Raif Beyin töken kelimesi
nin i,tikaklan hakkında aöyledi· 
ği sözlere cevap vererek işt.ikakı, 
dedikleri şekilde yapmadığun i
çin Fuat Beyin sözlerine alınma .. 
malıyım. Fak at tarzı beyanlannı 
kendilerine iade Ptmek isterim. 
dedi ve töker'in iştikakını yap
tıktan aonra kürsüyü terketti. 

Fuat Bey, bu ıırada söz iıte-

mişti. 

Reis Pa,a: 
- Münakaşa mevzuu değildir. 

dedi. 
Fakat Fuat Raif Bey: 

- Müdafaa hakkım yok mu? 
diyerek e,Ôy ]emekte ısrar edince 
Reia Paşa müaaade etti. 

Fuat Bey: 
- Hanımlar... Beyler! bitabile 

söze baılayarak dedi ki: 
- Ben, kimseye dokunmak iı· 

temed;.ı lainı anmadım. Müka
yeselerdeo btr tane&İni misal ge
tirdim. Bıınu yaparken, kimseye 
ders vermek istemiş değilim. Bu· 
rada ilmi bir mevzu üzerinde gö
rütüyonız. Mükaycse naaıl oldu
ğuna dair okuduğum bazı büyÜk 
zevatın kitaplarından aldığım fi
kirleri ortaya attım. 

Söylediğim miaal, belki kaba
ca düştü. Fakat, ben bir çok ben
zeyişlerin çok defa tesadüfi oldu
ğunu söylemek iatemiıtim. Mese
li., (yam yam .. ) kelime•İnin de 
yemekten, gediğini yamyamın 
çok yemek yiyen miınaama gelebi 
leceğini ıöylemek mümkündür. 
Halbuki yamyam Afrikada ni
yam niyam iı:-ninde bir kabilenin 
ismine verilmiştir. 

Şeref Byein hitabesi 
Bundan sonra, Şeref Bey ( E

dirne) aöz aldı ve bir hitabe irat 
etti. 

Edirne meb'uıu Şeref Bey türkün 
dünya ve medeniyet tarihindeki 
yüksek mevkiinden bahaederek arap 
znnnedilen birçok mütefekkirlerin i
si: ~ .:rini saydı ve bunlann eserleri
ni arapça yazmıt Türk büyükleri ol
duğunu anlattıktan sonra Yüce Türk 
kurtancısı Gazinin dilimizi derleyip 
düzeltme itini ele almak ve bu kurul 
tayı toplamakla Türk milletine yap 
tığı yeni hizmetin yüksek kıymetini 

anlattı. 
Vaktiyle liaanda taafiyeciliği ıu

n'i bir eaperanto yapmalı addeden eo 
ki muharrirlerin noktai nazarını ken 
di yuılannda bir fıkra ilenaklederek 
bunu anlomak için türkçeye çevir
mek ihtiyacı olduğunu ve böyle bir 
ihtiyaç haıil olmasının bile taıfiye a 
leyhtarlarını tekzibe kafi olduğunu 
söyledi. 

Mehmet Şeref Bey yazı dili ile 
halkın öz dili arasındaki büyük farka 
temas ederek dil düzelbne itlerinde 
harcanacak emeklerin en ehemmiyet 
tisi halk içihde ve aşiretler arasında 
dolatıp söz derlemek olacağını izah 
etti. 

Şeref Bey, Türk nahvinin garp li
aanlan nahvine yaklaıtrnlması buıu 
sunun salahiyettar liaancılara ait ol
duğuna işaretle her sahada Türkü 
kolundan tutaralı: en ileri götüren 
Mustafa Kemalin bu itin de baıında 
bulunduğunu ve Türk tarihi için gi
dilecek yolu nasıl göıterdi ise Türk 
dili için dahi en doğru yolu onun 
bulduğuna ve bulacağına ıüphe ol
madığını aöyledi ve alkışlandı 

Hiiseyin Namık Beyin 
honferan.~ı 

Namık Beye aöz verildi. Hüseyin 
Namık Bey: 

- Türklük alemini yakından 
alakadar eden mühim bir ilim ha 
berini muhterem heyetimize ar
zetınek, Türk dilinin Çin tarihle· 
rine kaydedilen mühim bir yadi
carı hakkında bir kaç ıey söyleye
ceğini bildirdikten ıonra Türk ke
limesinin ancak 6 - 7 asır evvelin
den malum olduğunu iddia eden 
ilimlerin bu iddiaaı bofa çıktığım 
çünkü eaki bir Çin tarihine mİ· 
littan evvel 23 - 24 aaır evvel 
"Türk" kelimeainin Tuk diye geç 
mi, olduğunu, Çincede r harfi bu
lunmadığı için Çinlilerin Türk ke
limesini tuk olarak kullandıkları
nı söyledi ve: 

- Türkün 6 - 7 asırdan beri 
malum ·olduğunu zanneden ilim
ler, artık bu zanlanr.dan fariğ ol 
aun ... dedi ve Çin tarihlerinden 
daha bazı misaller getirdi ve: 

- Eski ve parlak Türk dili, Bü
yük Gazinin elinde mazisinden 
daha ünlü bir yarına sahip ola
caktır. dedi. 

Saat on sekize gelmişti. Reia 
Paıa, proııramda ikinci maddeye 
ait tezi rin müzakeresine nihayet 
verdiğini bu maddeye temas eden 
daha başka tezler varaa bunla
rm encümende tetkik edilecekle
rini bildirdi. Ruoen Eşref Bey de 
"Katibi umumiliğin bu tezleri, mer .. 
kezi encümende husuıi surette 
tetkik fırsatını bulacağını'" aöyledi 
ve Reis Paşa tarafından celaeye 
nihayet verildi. Bu sırada Filori
nalı Ni.zım Beyin söz almak için 
ayağa kalktığı görüldü. Nazım 
Bey: 

- Beş dakikayı tecavüz ebne
yecek.. diye teminat veriyordu. 
Reiı Pata, müzakerenin kifi oldu 
ğunu bildirdi ve bu gÜn aaat on 
dörtte toplanılmak üzere celseye 
nihayet verildi. Bugünkü kurul
tayda Abdülhak Hamit, Sami Pa
ıa zade Sezai, Halit Ziya ve Hü
seyin Cahit Beylerle Ali Canip ve 
Ahmet Cevat Beyler söz söyleye
ceklerdir. 

Bir doğrultma 
ISTANBUL, 1. A. A. - Dil ku

rultayının pertembe cünkü müzake
resine ait neşriyat arasında Ragıp 
Hulusi Beyin musababeainin hulasa 
unda bir yanlıtlık olmuştur. Bu yan 
lıtlık aıağıdaki ıekilde doğrultulur: 

" Pelliot türkçe ile Mogolcarun as 
li akrabalığını kabul eden niıbi ekoe 
riyete dahildir. Bunlara karıı Shiro
kogoroff ve diler bazı alimler bu ka 
rabetin aıli olmadığını uzun zaman 
süren bir komıuluk neticesi olduğu 
nu kabul eden bir akalliyet tetldl et 
mektedirler. 

Bunlarm fikri ise Türk Tarih Ce
miyetinin ispat etliği teze unun
dur." 

••••••• t 

•• 
Uç yeni 
Fabrika 
Nerelerde 
Yapılacak 

(Ba§ı ı inci sahifede) 

lröy, Kadıköy, Denizli, Burdur, 
Isparta, Kayseri, Adana, Merain, 
Tarıus, Konya ve bu tehirler ci .. 
varında birçok köyler .... Buralar
da kömür madenlerile su memba
larını, Aydın, Nazilli, Merain, Tar 
sus, Adana pamuklarını cördük. 

Elde ettiğimiz neticelere cöre, 
Türkiye pamuk mah•ulu her tür
lü kumatlar için elveriıli değildir. 
ince ve (imprime) kumatlar için 
uzun iplikli kumatlara ihtiyaç 
vardır. Amerikan tohumu pamuk 
lar, bir ocakta 130--140 fidan 
pamuk veriyor; halbuki yerli to
humlardan bir ocakta ancak 8-
10 fidan elde ediliyor. Adana, 
Mersin ve T anuo'ta Amerikan to
humlarından tecrübe için vücuda 
cetirilen pamuk tarlalerııu cez
dik. Bunlar, dediğim cibi bir o
cakta 130--140 fidan veriyor, 
diğerlerinin de ona cöre ıolahı Ji.. 
zımdır. Bu ıuretle valilerle cörüı 
tükten aonra pamukların ıslahı· 

na karar verildi. 
- Nerelerde ne gibi fabrika

lar yapılacaktır ? 
- Hükômetçe 3 fabrika yapı· 

lacaktrr. Biri Kayaeri diğeri Na
zilli'de olacaktır. Üçüncüoiinün 
nerede olacaiı henüz !lelli değil
dir. Bu huauata bili.hare karar 
verilecektir . 

Bu fabrikalar üç cinı pamuk 
kuma§ yapacaklardır. Bunlardan 
birinciıi baıit kaputbezi cinıinden 
beyaz olmıyan kumatlar, ikinciııi 
renkli dokumalar. baamalar, ü
çüncüaü de İmprime'lerdir, ki 
bunlarm yapılmaaı yukanda aöy
lediğim cibi pamuklarm 11lahma 
bağhdrr. 

- Bu üç fabrika memleketin 
bugünkü ihtiyacma kifayet ede
cek mi? 

- Türkiye'deki istihlaki! bu
günkü miktarda kaldığı takdl~de, 

""' 
Takasla yapılacak ithalat 

için komisyonlar toplanıyor 
(Başı J incı sahifede) ı rolun yapıldığJ ve ınezkür malın ı.l 

da batkitipleri, ticaret borsası komi fiil sevk ve ihraç edilmit olduğu ı.I 
ıerleri ve Odadan bir veya iki aza- rir ve tasdik olunal'.Rk ve hu ilıi niJI 
dan terekküp edecektir. ha şabadetnameden birisi odaya tel 

1'ere ile iade olunarak diğeri. gi.İı:11' 
Talimatname rükte hıfzedilecektir. 

lSTANBUL, 1. A. A. - 13344 8 - Bu auretle ihracat mukab~ 
numerolu kararnamenin 3 üncü mad yapılacak ithalatta, tacir güınrüğe vf 
desinin tatbikine müteallik talimat.. receği itha1it beyannamesine iştıı: 
name ıudur: ithalin ihraç mukabili oldu<Yunu d•~ 

1 - 13344 numerolu kararname- ve tasrin edecek ve böyle tasrih~1 
nin 3 üncü maddesinin verdiği sali- havi bulunan ithal beyannameleri . 
hiyete iatinaden halı, tiftik gÜlyağı, buna rapten mezkur ithalata ait ort 

palamut ve hül&saıı, kereıtc ve tra- jinal fatura ve menşe şahadetnamt· 
verı ve tütünün (930 senesi veya an leri ve diğer vesaik gümrük idart' 
dan evvelki seneler mahaulü olmak !eri tarafından mukabil ihrac ıebJ· 
,arttır.) ihracı mukabilinde iıbu ta- detnameaini vermiş olan ticaret " 
limatnamenin hükümleri dairesinde sanayi odasına ithalittın ıtümriik 
ithalat yapılmasma iktisat vekiletin- muamelesini intacından evvel gönclt 
ce müsaade edilmiştir. rilecek ve oda nezdinde müteşekk= 

2 - Birinci maddede zikredilen tetkik hey•ti tarafından ithalôl 
1 emteanın ihracı mukabilinde: evve- cins ve miktar ve ktymeti, vesaik 

la; zerinde teekik olunacaktır. Mezk61 
13344 numerolu kararnameye mer heyet, ıayanı dikkat gördüğü kıt 

but kontenjan listelerinde tarife nu- met farkları hakkında mütemmim 1' 
meroları münderiç bulunan eşyadan aaik talep eder ve neticei tctkikatııı 
kontenjan miktarile mukayyet ol- · 1 <I ıtha at bcvannamcsi zikrine derç 
maksızın ithalat yapılır. 

Saniyen. 1 tahrir eyler Ve tadrin karşılık!• lı' 

K . 1. 1 • d "kr d"I • 1 sabını kaydeder, 
ontenıan ııte erın e 7:1 e ı ı ... , 

yen tarife numerolarının ihtiva etti- Mezkiir beyanname, oda l2. nfıır 
ği ithali mcn'edilmiş olan eıyac'an 1 dan tezkere ile gümrüğe iad clt 
itba!at yapabilmek için 13344 nume nur. 
rolu .karamnm~İn 3. ü~cü ma.~ae!İ 9 _ Odadan iade oluna< k ithal 
veçhıle evvelcmırde ıktısat vekaletı- 1 b . .. . - . '· • 
nin müsaadci mahıusası alınmak ıa. eyannamcsı uzcnne gumruKÇ 
zımdır. Bu maksatla iktisat vekaleti. müamele vergisine matrah itti~aı t 
ne müracaatta esas olmak üzere ya- 1 dilecek kıymete nazaran ancak evJ 
pılacak ihracat kıymetinin 50.000 li ce odadan gönderil•n ihraca mıitJ 
radan dün olmamaaı şarttır. lik şahadetnamcde münderic ihrJ! 

3 - işbu talimatnameyi tevfikan kıymetine tekaliül eden miktatı~
mukabilinde gerek kontenjan listele ithaline müsaade edilir. Ve müsa.•dt 
rinde tarife numeroları münderiç bu edilen miktann bilfiil ithal edildİf 
lunan emtea miktarile mukayyet ol- hakkında odaya tezkere ile matiiıı"1 

makıızın ve gerek ithali memnu İ- verilir ve oda<ia mezkiır ithalat ff 
ken ikinci madde veçbile iktisat ve- ihracatın kartılıklı hesabı kapatılıt 
kiıletinden müsaade mahsusa alın- • 
mış olarak ithalat yapmak maksadi- 10 - ihraç ve ithal müamelelert 
le vaki olacak ihracat ancak lstan-. nin ayn, ayrı tacirler tarafından 1' 
bul. lzmir, Antalya. Mersin, Samsun pılma11 da caizdir. Bu takdirde itlı" 
ve Trabzon limanlarından yapılmak eden tacirin gÜmrüğe verdiği ithall1 

lazımdır. · -"I beyannamesine ihraC' eden tacu·ır 

4 - Me2kür odalarda ihraç edile bu huausa muvafakat ettiğini yaı• 
cek malların muayenesile cinı, mik- cak ve muvafakat mektubunu raP~ 
tar ve kıymetlerinin tetkiki ve bili. decektir. Ancak, bu ithaliılcı mu"' 
hare bu ihracat mukabilinde yapıla- fakat mektubile iktisat edeceği ithJ 
cak ithalata dahi fatura ve koniı· hakkını ba~kasına devredemez 
mento gibi vesait üzerinde tetkikat 11 _ ihraç ve ithal muamelelerf 
icraıı ve her tacirin ibrac::ıt ve itha- • ·· .. ki d ı~ nın ayrı, ayrı ııumru er en )'l'P 
!atına müteallik kartılıklı kayit ve maaı caizdir. Bu takdirde ithal be"1'1 

hesabının tutulmaıı vazifelerini ifa namesini alan, gümrük ihraç miiatı" 
ebnek Üzere mmtaka ticaret ve iktl lesini yapmıı bulunan odaya mezkül 
sat mfidürü ve oda umumi katip ve- beyannameyi gönderecek ve müler 
ya batkiıtibi ve ticaret borsası ko- kip muamelat, 8 ve 9 uncu rıaddel.,ı 
miserile idare heyetleri çe bulunmı- ,·eçbile ikmal olunacaktır. 
yan mahallerde oda meclisleri azas 12 _ ihracat mukabili yapılat:ı'• 
mahallinde İzam olunacak iki zattan ithalatın, ihracın vukuu tarihind•1 

mürekkep tetkik heyetleri tetkll &- itibaren 15 şubat 1933 akıamına "' 
dilecektlr. Bu heyetlerin icap eden dar yapılmaaı şarttır. Bu müddettil 
memurlan, müdürlyetler ve odalara memurile mürtefi olur. 
temin edilecektir. 13 _ ltbu talimatname ahkaıP 

5 - Üçüncü madde veçhile mal l. 
ihraç etmek istiyenler, ihraç edecek- daireainde yapılacak ithalat icin I! 

teri malin cinsini, miktannı, kıym&- viz verilmiyecek ve bu cihet ithalô11 

tini, ihraca amade olarak bulunduğu müteallik veaaik fizerinde danıc' 
yeri, marka ve numerolarını gösterir vaz'ı suretile göıterilecektir. 
bir mektup ile mezkür maddede zikr 
edilen mahallerdeki ticaret ve sanayi 14 - Tasdik edilmiı olan bey•"' 
odalarına müracaat ederler, odalar- namelerden ancak, 15 tubat 933 .~ 
ca bu müracaatlar , evvelemirde 4 famma kadar istifad" olunabilecel<· 
üncü maddede cösterilen tetkik be- ti" 
yetlerine tevdi olunur. 

6 - Berveçbi bala vukubulan mü 
racaatlar üzerine tetkik heyeti tara
fından mutahasara eksper rdakatile 
malın bulunduğu mahalde muayene
ıi ve temhiri İcra olunarak bu hu
suıta tanzim edilen rapor, oda reis
li i!;n~ veriJir ve malın cins ve mik
tıırmı ve mahalli piyasaya ıı:öre fob 
kıymetlerini mübeyyin şehadetname. 
si tanzim olunarak bir nüshası oda
da hıfz ve diiier iki nllshaaı, malın 

ihraç edileceği gümrük idaresine tez 
kere ile cönderillr. Ve idare heyeti
nin veya mttliıin içtimaında taşvip 

ve tasdikine arzolunur. 
7 - Tacir, malmı ıevk ve ihraç 

ederken, cümrilk idarealne verecefl 
ihracat beyannamesine bu malın ih
racı mukabilinde ithalat yapılmak il 
zere sevk ve ihraç edildiğini dahi 
derç ve tahrir eyliyecek ve mezkUr 
mala odaca meTZU mlihirler, ıılim
rük idaresince kontrol edilmekle be
raber odalardan cönderilmİf olan 2 
nüıha tahadetname zahrına bu kont _______ , .. ______ _ 
cına kifayet edecektir. 

Prof. Orloff, bundan sonra A· 
nadolu'da ziyaret ettiii yerlerde 
mahalli hükılmetlerden cördüfü 
yardnndan tükranle bahsederek 
dedi ki: 

- Valilerin bize cöıterdiii 
yardım,burada üzerimize aldığı
mız vazifeye ne derece ehemmi
yet verildiğini cösteriyor. Merain 
Yaliai bize dedi ki: "Bütün mem• 
lekeli fabrika bacalarile ılialen· 
mit cönnek en büyijk emelimiz
dir/' 

Kayaeride kaldığımız ırfinler 
Yali bey oturdufumuz otelde ya• 
tıp kalkmak ıuretile bize azamt 
alika göaterdi ve biıı:e mühim o
lan yardımlarda bulundu. 

Tetkikatımıza dair Ankara'da 
bir avan proje yaparak hükilme
tet verdik. Bir kaç güne kadar 
Ruaya'ya giderek orada kat'i pro 
jeleri hazrrlıyacağız. Bir müddet 
sonra tekrar Türkiyeye gelmemiz 

r. 

15 - Bu talimatname 1 tetrini<' 
vel .1932 tarihinden itibaren tatbİ~ 
olunacaktır. 

İzmir borsası 
lZMIR, 1 A.A. - Bugün bor 

aada 8 kuruttan 30 kuruşa kacl11 

4195 çuval üzüm satılmıştır. 

Ecnebi memleketlert. 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka toınıner~iJal~ 
lTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellen (Seyyahin çekleri) 

aatar 

Liret, f1'ank, 1 ngiliz lirası veY' 
dolan frank olarak satılan bu ç•~ 
ter aayeainde nereye gitıenia P"' 
raruzı kemali emniyetle t•f" •' 
h• zaman isterseniz dünyan"' 
her tarafında, tehirde, otellercl~ 
vapurlarda trenlerde bu çeki«' 
en küçük tediyat için nakit ,,.... 
kamında kolaylıkla istimal ed,. 
billraioiz. Tra,,ellers çekleri h•· ., 
kiki aahibinden batka kimse"' 
kullaıuunayacajı bir tekilde tef 
tip ve ihtaı edilmittir. 

Göz Hekimi 
~ 

~ Süleyman ŞükrU 
81l'lncl ıınıt mOtehassı• 

,( 
(Babıali) Ankara caddeıl Nr ~ 



[ İş ve İşçi 1 
Milliyet bu aiitunda İf ile İfSİ 
iatiyenlere tav4Uut ediyor. lı 
ve ifçi uliyenler bir m ektup
la lı büromuza müracaat et• 
melidirler. 

iş a rayanlar 
513 - Bakırköy Oamaniye kah 

" •eci lakender vasıtasile berber 
iı' Ali efendi mahtumu Necati bak· 
t~ kallarda mağazalarda, lokanta• 
at larda herhangi it oluna yapar. 
. " 514 - Arnavutköy Mumhane 
~ ııolcak No. 9 lokantalarda ıarson, 
• kamarotluk ve hademelik yapar. 

"taıraya gider. 
• f:&J 

1928 senesinde Ticarel mektebin
d n aldığım muvakkat v ıikayı kay
bettim. Y eniaini alacağnndan eskisi
nin hükmü yoktur. (234 No.lı Faik) 

RADYO f 

Bugünkü Proğram 
ISTANBUL 0 200 m.) - 14 Ku

rtı ltay müzakereleri, 18 orkeatra, 
,.. 19.S Tamburi Refik Bey ile arkada§ 

ları tarafından, 20.S Nihal ve inci 
lianımlar, 21 orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 radyo 
Revü. 21 iki piyano, 21,20 Gabi, 22 
E:nesku lokantasından nakil. 

BELGRAT (429 m.) - 20 ope
ret parçalan, 21,40 konser. 

ROMA ( 441 m.) - 20 gramofon, 
~l .45 Baronin Karini opera11 . 1 

PRAG (488 m.) - 20 Brünoılan 1 

llakil, 21,55 musikili komedi ı 

ViYANA (517 m.) - 19 mando-
1 lin konseri, 19,45 halk konseri, 21,45 

İlmit daima bakidir isminde bir ope
ret . 

PEŞTE (550 m.) - 20 oalon or
keatra11, 1,15 nq'e veren havalar. 

VARŞOVA 0411 m.) - 20 dini ı 
havalar, 21 hafif §llrlolar , 23,05 

ıt Şopen konaeri. 1 
BERLIN (1635 m.) - 20 Fran-

1' lı<ca dera, 21 operet konaeri. 

-

"' "' 

-Tecrübeler 

gOllardl, gOaterlror 

ve göıterecektır ki : 

-yerli-

ÇOK YÜKSEK-
ve her lfle, her noktadan 

EN ELVERiŞLiDiR. 

4c~ Vakıf Hın 4cD Kat Tel. 2·t768 

fSTANŞUL 

latanbul Dördüncü icra ,_urlıa 
iıından: Tamanuna 8800 lira kıyınet 
'-kdir edilen Kaaımpafa semtinde 
Q•dreddin mahallesinde etki Tekke 
l>-kaaı yeni Havuz arkası aokağmda 
21/1 numaralı apartmıanın ••-
le yine ayni y•de ve bu apartmıa
"'n İttisalinde ve tamamı3000 lira 
ı,1Ynıeti mubammemeli 21 numaralı 
•~tap hanenin tamanu dahi ayn ay
tı şartnameler ile açık artırmaya vaz 
'<!ilmi, olup 18 T. evvel 932 tarihin 
do !&rtnameleri clinınb•neya talik. 
"dilerek 8 T. sani 932 tarihine müa 

dif salı ırünü aaat 14 den 17 k.adar 
1•tanbul dördüncü İcra dairesinde a 
~·k artınna ile aatılacaldardır. Ar-

• 11tnıalara ittirak için yüzde 7 buçuk 
1•ıtıinat alınır müterakim vergiler i
ı. belediye rüsamlan nılnf icaresi 
"'iitteriye aittir. 1424 numaralı icra 
Ve iflas kanununun 119 uncu madde 
•iıı tevfikan baklan bıpu aic:illaile 
"'bit olmayan ipotekli alaokldu İ· 
1• diyer alakadaranın ve irtifak bak
~. &ahipl~rinin bu haklarını ve busu 
•ile faiz ve maoarife dair olan iddia 
ı....,,,, ilan tarihinden itibaren 20 gön 
:Çİnde evrakı müıbitelerile bildirme 
""i lazımdır. Aksi halde hakları ta-

ıicillerile sabit olmayanlar aat>ş 
~clelinin paylaımasmdan hariç ka
rlar. Atakaılarların itbu rnaddei ka 

~lıniyc ahkamır.a göre tcvliki bare
t etmeleri ve daha fazla malumat 

8 ıstcycnJerin 932 696 dosya DU 

1 ntemuriyetinıize müracaat 

TOR K A N ON İM ELE K TR 1 K 
ŞiRKETİNDEN 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile 
İstanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı E
lektrikiye Şirketi, elyevm ve oldukça uzun bir müddet 
için münhal hiç bir memuriyetleri bulunmadığını ilan 
ve hiç bir netice verilmeyecek olan hizmet talebinden 
sarfı nazar olunm!asmı bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilere alakadar olan hayırhah ze
vattan gelen tavsiyename ve teşebbüsler hakkında da
hi keyfiyet ayındır. 

Merhum 
Muallim M.:bahat Beyin t rcüme 
ettiği ve matbaamızda t be i le 

A 

Amel: Hayat Alimi 

IBerbe~ . G S O )u 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni M'' teri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
ücreti alınmaz. 

1 3 üncü kolordu ilan ar 1 
lzmitteki kıtaatın. aşağıda cins, mikdar, sureti ihale. tarih 

ve saatı yazılı beş kalem erzak ve yem münakasaya konmuştur. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün. ihaleye iştirak ede
cekleı in vakti muayyen inde lzmitteki Fırka satınalma komisyo
nuna müracaatları. (837) (5106) 

Beş kalem erza k ve yem: 

s~. fttr . Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanları 

H arbiye mektebi hayvana tı 
ihtiyacı için 336.000 kilo arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. P a 
zarlığ: 3-10-932 pazartesi günü 
,saat 15 te Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satm ima ko • 
misycnunda · cra kılınacaktır. 

Cinsi fikdarı Sureti ihale Tar' i ihale Günü Sa ti Taliplerin şartnaırderini gôr-
ır k ·cin her gün ve pazarlığa 

Yulaf 
Arpa 
Saman 
K Üzum 
Un 

Kilo 
213970 
149000 
740900 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
A t 4 

18 1 inci teş. 932 Salı 10 ' ıı·ak ç n e m4ayyen vak:n 
18 1 inci teş 9~2 Salı 15 d c i~yonda hazır bulunma-
19 l nci teş. l'.2 Ça. roba 10 1 r.. (102) (5132) 

16620 
293650 

19 l • ci t • 932 Çar amba 15 , .. " " 
Kap lı zarf 20 I inci teş. 32 Per embe 10 M rkez lrum:ındanlığın mer 

but at ihtıyacı · çin 
c 3 .00, 141340 iki şartnamede 

uru ot v d ğ · bir artn me
- 06500 kilo salJliln pazarlık 

la satın alınacaktır. Pazarlıkla-

.. 
Davutpaşada K.O.Top.Tb. da K O. Merkez kıt'aları hay 

ki arpa kırma makinesi ve su 1 v r, •,nın dört aylık 412 tona 
tulumbası ve molörun tamiri pası pazarlığa koıunuştur. ha· 
pazarlı1da münakasaya konmuş lesi 5-10-932 çarşamba günü 
tur. 5-1 0-932 çar~amba günü saat 16.30 da yııpı!Pcaktır. Şart 
saat (14.30) da ihalesi yapı- namesici almak isteyenlerin 
l acaktır. İha:eye iştirak ede- he.r gün ve ihaleye iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninden ceklerin de vaktinden evvel ko 
evvel komisyonumuza müraca- misyonumuza müracaatları. 
atları. (844) (5157) (835) (5105) 

"' .. "' 

rı 4-10 -932 salı güniı saat 14.30 
da T opha ede Merkez kum n
danlıgı satmalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Talip'erin 
şartnamelerini görmek için her 
gün ve pazarlı ğa iştirak için de 
m uayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları . 

(105) (5134) Kuleli Askeri lisesinde bu- Tıbbiye mektebindeki 41 ka-
lunan D izel motörü ile dina- lem köhne e•ya satılacaktı r. 1- p· d * c * · k*ı · K " ·· k 

"k l k H d k" • ıya e edı ı uçu za-moaunun so u ere a ım o- halesi 5-10-932 çarşamba günü . k b. "h . · · · 6 k 
·· d ki t•• d · · ' . bıt me te ı ı tıyacı ıçın a-yun e mo or aıreaıne saat 16 da komisyonumuzda d 1 · lıl 1 

vaz'ı v,. Revirin ta- . . I lem ers ma zemesı pazar < a 
. . 1 _ yapılacaktır. Şartn;ımesını - satın alınacaktır. Pazarlığı 

mırı 5- opa9z3a2r ıga kon~~~= mak isteyenlerin l·omisyonu· 14-10-932 salı g""nü saat 10 da 
tur. 1 · çarşamba gunu muza eşyayi göreceklerin p. h ed M k K d 

t (14) t ·h ı · ı k • Top an e er ez uman an saa e ı a\esı yapı aca · M. ve vaktinden evvel pazarlık ~ 1 k · d 
t 1 h 1 · f k d ki · lıgı satına ma omu yonun a ı r. a eye ış ıra e ece enn jçin ,. komisyona müracaatla- • k T I' 1 · · 
vakti muayyen inden evvel ko- (836 ) (5 l06) ıcra kılınac_a. tır. a .~P erın ıza 
misyonumuza müracaat:arı. rı. .,. ~' .,. hat almak ıçın her gun ve pa-
(843) (5156) zarlığa iştirak için de muayyen 

K. O . ve 1. inci fırka kıt'ala- vaktinde komisyonda hazır bu-
y tldızda* birlnci' muhabere nnın ihtiyacı olan 2000 kilo do lunmaları. {106) (5161 ) 

alllymda mevcut (1 00) araba males salçası pazarlıkla müna- • * " 
gübre aleni müzayede ile satı- kasaya konmuştur. 8-10-932 cu Harbiye ve merbutu bulu-
lacaktır. 5-10-932 çartamba gü martesi günü saat 16.30 da iba nan mektepler hayvanatı ihti· 

.. t 14 t ·h 1 • l---'- lesi yapılacaktır. Şartnamesini yacı "ıçı'n 432000 kilo kuru ot nu aaa e ı a esı yapı u;a.ıı. •• k . 1 · h ·· • 
t t . k d ki . kt. gonne ısteyen er<n er gun, ı- pazarlııkla satın alınacaktır. 

tır. ş ıra e ece erın va ı h l · . k d ki · ı ... · 
. d I ı. . a eye ıştıra e ece erın vaıuı Pazarlıg~ ı 5-10-932 çar•amba 

muayyeoın en evve .. omı.&yo- • d ı k · '" 

KARADENiZ POST AS 

ERZURUM 
Vapuru 2 Teşrinievvel 

p A 
ıin<i ak§llmı Sırkeciden hareket 

e Zor.zuldak, lnebolu, S msun, 
Ordu, Circson, Trabzon, Surm 
ne, Rizc'ye azimet ve avdet c 
lec:ektll' 

Fazla tafail8t için Sirkeci Yel 
kencı hanındaki acentalıgına mü 

•caat Tel: 21515. 

SEYRISEFAIN 
Me rkes acenta • Galata Köpr 

'ap B. 2Je2. Şube A. Sirk« 
'•lilhllrdarsadt itan a. S740. 

ZMIR - P iRE ·İSKENDE
RIYE POSTASI 

(ANKARA ) 4 Teşriniev· 
vel sa: ı 11 'e 

TRABZON POST A SI 

GÜLCE 
5 Teşrinievvel Çarşamba 

18 de 

IZMIR-MERSIN POST ASI 
( INEBOLU) 5 Teşriniev · 
ve! çarşamba 10 da. Galata 
rıbbmmdan ka.karlar. 

3 - Birinci Teşrinden 

itibaren Ban :! ırma batbnın 
Pazartesi aralık postaları 

iş'arı ahire kadar yapıl

mıyacaktır • 
na muracaatlan ( 845) (5158) 1 muay.!enın en evve omııyo- günu saat 14.30 da Tophanede 

.,. ,,. ,,. na murecaatları. (848) (5190) Merkez kumandanlığı satınal-
1 II 1. K.O. namına pazarlık "' "' "' ma komisyonunda icra kılına-
ıuretile dört ila yedi yaşların- K. O. ve 1. inci fırka kıt'ala- caktır. Taliplerin şartnamesini 

2500 kilo kazan ıçıo 

perçin çıvıııı puarlık ile 
satın alınacaktır. 1 hale 
3-10-932 @aat 16,30. Depo· 
z•to ~. 15 f r. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

100,000 Lira ır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmişı ir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •. 

da bir ek v,. kcşum hayvana· nr.ın ihtiyacı için yüz bin iki görmek için her gün ve pazarlı 
tı satın alınacaktır. Komis- yüz elli kilo bulgur kapalı zarf ğa ittirak için de muayyen vak 
yon Dolır.abahcede hayvan re- la münakasaya konmuştur. 26- tinde komisyonda hazır bulun-
virinde 11-9-932 tarihinden iti 10-932 çarşamba günü saat 11 malan. (112) (5200) 
haren vazifeye başlayacaktır. de ihalesi yapılacaktır. Şartna· .,. .,. "' 

1 
Taliplerin evsafı almak ve bay mesini almak isteyenlerin beT Harbiye mektebi talebesi ib ~ 
vanatmı göstermek üzere her a-ün ve ihaleye iştirak edecek- tiyacı için altlı üstlü 200 çift 
haftanın pazar ve salı günleri !erin vakti muayyeninden evvel karyola aleni münakasa sureti
:ıaat 9.30 dan 12 ye kadar ko· komisyona müracaatları. le ıatın alınacaktır. Münakasa 
misyonumuza müracaatları (849) (5191) sı 22-10-932 cumartesi günü 
(749) (4579) * * * saat 14,30 da Tophanede mer· 

* * * K. O. ve 1. inci fırka kıt'aları kez kumandanlığı satmahna ko 

-.DİKKAT_. 
Şehir dahilinde veya memaliki 

ecnebiye beyninde: 
En mükemmel ambalij dahilinde 
arzu edilirse ıiııortalı eh vm te

raitle Eıya nakletmek arzu 
ederseniz 

Doktor 

Hafız Cemal 
Birinci sınıf Mutahaıııs 

BAKTERiYOLOG 
Dr. 1 H SAN SAM t 

K.O. kıt'aları hayvanatının run ihtiyacı olan 63300 kilo pre misyonunda icra kılınacaktır. 
Yataklı Vagonlar 

Şirketinin 
Galata acantaoına müracaat ediniz 

Tel 4 1O69 

1 
senelik saman ihtiyacı pazarlık sa 200 lahana 37800 kilo 11pa- Taliplerin tartnamesini gör
la alınacaktır. lhaleai 5-1()..932 nak kapalı zarfla münakasaya mek için komiıyona müracaat 
çarşamba günü saat 15 le ya- konmuştur. lhaleai 22-10-932 ları ve ittirM: için de muayyen 
pılacaktır. Şartnameıini almak cumartesi günü saat 11,30 da vaktinde komisyonda hazır bu-
isteyeolerin her gün ve pazar- yapılacakbr. Şartnamesini al- lunmaları. (111) (5199) l-------------Dahiliye hastalıkları 

mütehasaıaı 
Cumadan maada herıün öğleden 

oonra aaat (2,30 dan Se; kadar la
tanbulda Divanyolunda 116 r.wn. 
ralı buıuıi daireıinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi eder. Te
lefon: lıtanbul 22398. 

Fatih Mal 
Müdürlüğünden: 

Eyüp Cezri Kasım mahalle
ainde Çömlekçilerde atik 23 ce 
d. 22 No. lı maa oda dükkanın 
açık müzayedesi 4 T eşrrnievvel 
932 tarihine kadar bir hafta 
temdit edilmittir. Taliplerin 
salı günli salıt komisyonuna 
müracaatları. (5184) 

l ıtanbul birinci ticaret mahkeme
ıinden: lı Bankasına merhun olup 
mahkemece satılmasına karar veril
miı olan Sirkecide Gülbenk Hanında 
lı Banka11 ardiyesinde mevcut 269 
balya tiftik icnı kılınan müzayede 
nı>ticeainde kıymeti muhammineıini 

bulmadıfmclan ikinci arttınna günü 
olarak tayin edilen 5 Teırinievvel 
932 tarihine müsadif çar.-ıba gÜ• 
nü saat 13 ten itibaren Ticaret ve 
zahire bonaımda satılacağından gör 
mek iıteyenlerin her ııün ardiyeye 
müracaatlan ve almak içinde yevm 
ve vakti mezkiırda borsada bulunma 
lan ilin olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük e<:· 

zahanesi kllt'fısmda Sahne so
kağında 3 numaralı apartunan
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Bakteriyoloji Li.boratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazanndan (WaHerınan ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı ıaydma-
11, tifo ve mtma baotalrldan t"!hisi 
idrar, balgam, carahat, kazurat ve au 
tahlili.tı, Oltra mikroıkopi buousi 
aşılar iıtihzan. Kanda üre ıeker, 
klorür, lıallesterin mik.dArlannın ta
yini . Divanyolunda Sultan Mahmut 
tli r!l "'oı 1 No. ısq , Te-1 ,..fon: 20981 

Ankara'nın .en büyük 

Kitap, gazete ve 
Kırtasiye mağazası 

AKB.A 
Kıtap evi ve ~ırlas yecilik 
~ Anafartal~r c~c!dc• İ :~, 

Tcıcton: 33;7 ,• 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşya~ı 
· ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

lıtanbul aıliye mahkemesi 6 ıncı 
hukuk dairesinden: lamail efendinin 
karı11 Unkapanında tavanlı çeımede 

21 No. lu hanede sakin olup halen İ

kametgahı meçhul bulunan Nilü.r 
banan aleyhine ikame olanan bo?D
ma davasının ciyaben icra kılınan 
mahkemesi neticesinde miimaileyha~ 

nın bopnmalarma karar verilrnif ve 
bu baptaki 15 mart 932 tarihli ilBmın 
bir nüıhaıı mahkeme divanhanesine 

, taalluk eylemiı olduğundan tnrihi i
l li.ndan itibaren bir ay zarfında ili
mı mezkiırda itiraz edilmediii tak
dirde muamelei kanuniye ifa edile
ce"' i ilin olunur. 

lığa ittirak edeceklerin de vak- mak isteyenlerin her gün ihale * * * 
ti muayyeninden evvel komis- ye i•tİrak edeceklerin vakti mu fmm latanbul birinci ifliı memurluğun

dan: Evvelce iflası ilin olunan Bey. 
oğlunda lıtiklil caddesinde tüccar 
teni Anaıtu lkonomidi efendinin 
teklif ettiği konkurdatonun ta.llikine 
ye ifli.am kaldınlmasma ve mall•rın 
kendiıine iadeıine ve alacaklan rt-t 

edilenlerin tarihi hükümden itibaı-en 
iki ay zarfmda muhıL:•meye gitme 
leri için mühlet verilmeıine mahke
mece 8-8-932 tarihinde karar v...-if . 
mit olduiu ilin olunur. 

• Selimiye için 163 ton 
yomımuza müracaatları. (834) ayyeninden evvel komiayona lıkl 1 ak un pazar a satına ınac tır. 
(5104) müracaatları. (850) (5192) Pazarlığı 4-10-932 salı günü 

Liseler Alım Sahm 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza mülhak mektepler için komisyon idaresin
deki şerait ınucibince yaptırılacak 250 adet sıra 26-10-932 tari
hine müaadif c;artamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usuiile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin 

I m~zkiır günde teminat makbuzlarile Maarif dairesindeki komis
i yoı.umu7.a müracaatları. (5194) 

Ed 0 rne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz için Hastabakıcı mektebinden mezun bir haı
tabakıcı hanıma ihtiyaç vardır. Kendiaine münasip mikdarda iic:
ı·et verilecek, iaşe ve ibatesi mektepte temin edilecektir. Talip
lerin şahadetname musaddak suretleri, hüsnühal mazbataları, 
şimdiye kadar nerede bulunduklarına dair tercümeihalleri ve iki 
kıt'a fotoğraflarile tahriren müracaatları. (6176) 

Csküdar Kazası Malmüdürlüğünden: 
64 hissede 46 hissesi emlaki metrukeye ait Bağlarbatmda 

Kısıklı caddesinde 7 No. lı alJ!ap hanenin 4 kat 12 oda ile fazla 
bahçesi ve ahırı ile müştemilatı saireai malmüdürlüğünce kiraya 
verilecektir, Hükıimet hissesine isabet eden 46 hiHe için tehri 
2000 kuruş bedeli icar takdir edilmittir. Müzayede ile talibi uh. 
derinde verileceğinden yevmi müzayede olan 22-10-932 pel'fCID 

be günci saat ikide malmüdürlüğüne müracaatları. (5179) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Motorlar için mübayaası halen münakasaya çıkarılan bet 

ili sekiz ton henzinin itasına talip çıkmadığından münakasa bir 
hafta müddetle tecdit edilmiştir. itasına talip olanların teraiti 
öğr~nmek Üzere idare konriayonuna ve münakasaya ittirak için 
S.10-932 tarihine müsadif çal'!amba günü saat on beşte Defter· 
darlık muhasebe Müdürlüğünde müteıekkil münakasa komiayo· 
nuna müracaatları ilin olunur. <5188) 

saat 15 te Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma komi. 
yonunda icra kılmacaktı.r. Ta
liplerin tartnameııio.i görmek i· 
çin her gün ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komiıyonda 
hazır bulunmaları (110) (5198) 

* * 
Kilo 
2000 Zeytin yağı 
1000 Şehriye 
7000 Nohut 
2000 Kuru üzüm 

100 Çay 
4000 Mercimek 
3000 Makama 
8500 Kuru faaulya 
4000 Pirinç 
Merkez kumamlanlığma mer 

but müeaseııat ihtiyacı için yu
karıda yazılı erzaklar ayn ayn 
paazrlıkla aatm alınacakbr. Pa 
zarlddarı 2-10-932 pazar günü 
saat 10 dan 17 ye kadar Topba 

l LAN 
Müıteki1en ve münferiden Hasan 

Riza unvanı ticarisi (firma11) altında 
ia. etmekte olduğum muamelatı ti. 
cariyem için (Merkezi ticaret) ve 
<llıametgi.bı kanuni) ittihu etmit 
olduğum Galatada Ömer Abit hanın 
da üçüncü katta 2, 3 numaralardaki 
,..,..hanemi 26-9-32 tarihinden itı'ba 

ren Galatada Rıhtım caddesinde Ke
feli Hüoeyin hanının 2 inci katında 
12,13,14 No.lı odalara naklederek 
me<k1lr odalan müıtakilen Ye mün· 

nede Merkez Kumandanlığı aa· fericlen icra edeceğim mua 
tmalma komiayonunda icra kılı melitt tic:ariyem ıçın (Mer-
nacaktır. Taliplerin izahat al- kezi ticaret) n (lkametııibı kanu
mek için her gün ve pazarlığa ni) ittihaz ettim. lıbu nakil dolay11i 
ittirak için de muayyen vaktin ı. re-.. ,,.. kanunec yapılma• ik
de komiayonda hazır bulunma- tiza eden biliimum maamelit lama
ları. (113) (5201) men icra edilmiıtir. Keyfiyet beyan 

* * * ve ilan olunur. Telefon 41204 
Meı-kez kumandanlığına Tüccardan: Hasan Riza 

merbut müeııseııat ihtiyacı için 1 !!1!!!1!!!!!!!!!!9-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m 
6117 çeki odun pazarlıkla satın ı ' 
alınacaktır. Pazarlığı S.10-932 !ile satm alınacaktır. Münaka
çarşamba günü saat 15 te Top- aaaı 24-10-932 puarteıi günü 
hanede Merkez Kumandanlığı saat 14.30 da Tophanede Mer
satuı alma komisyonunda icra kez kumandanlığı satınalma ko 
kılınacaktır. Talie_lerin ıartna· ıniayonunda icra kılınacaktır. 
mesiN görmek için her gün ve Taliplerin şartnamesini görmek 
pazarlığa iştirak için de muay- için her gün ve münakasaya iş
yen vaktinde komisyonda ha- tirak için de şartnamesi veçhi
zır bulunmaları. (107) (5195) le bazırlayacaklan teklif mek· 

* * * tuplarını ihale gününün muay· 
İstanbul Yollama Müdürlü· 1 yen vaktinden evvel komisyon 

ğü ihtiyacı için 450 ton lava- I riyasetine vermeleri. 
marİn kömürü kaoalı zarf USU• (lm (5197) 
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lstanbul ve Trakya Şeker ab ika arı 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının istanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çµvalda küp şekerleri 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, 1 s-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 knrustur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabili.ıde 

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

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

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Asplrl" 

paketlerlnl tercih ediniz. 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kltapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Deniz Kızı 
Efta1ya SadiHanırr 

SAHiBiNlN 
SESiNDE 

BeatekAr Marko Beyin 

[
D 0 M TEK 

A X l630 CIGARAl'I YAK GiDELiM 

Beatekir Hafız Sadettin Beyin 
A X 1634 (Diderine kPpanaam 

KA~LI DAGIN YILDIZI 

.. 
RUS ANTRASiT 

Bu yeni amballj, tabletlerin Pıa
klkllil\ hakkında teminat te9kll 
eder ve •izi kıymeti olmayan 
bafka mamullt almaktan korur. 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Kömürlerinin Türkiye bayilifini deruhte eyleyen müe11eıemiz Ru• lı 

antraıitinin toptan ve perakende olarak ııerek depolara ve ııerekse ha- d 

ffi ASPfRfN dlO •• ! 'teblettl• ambeltllar lçlncl• 
her yerde bulunur. 

Niçin sizin de 
IPEKİŞ ten yapılmış 
Gömleğiniz olmasın?.~ 

.. ... 
u~,~r.110' 

Gömlek dairesi 
sizin de emrini_ 
ze amadedir. 

iPE K 1 Ş kumaıları 
•enelerce dayanır 

ve yıkandıkça 
güzelleıir. 

Pijamanızı da İPEKİŞ'ten 
Yaphrtabilirsiniz. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

29.9.932 tarihine müsadif perıembe gününden itibaren 35 No 
banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki tekilde tadi
lat icra edilecektir. 

Pendik H. 16.59; Yunua H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 
17.15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; 
Erenköy H. 17.34; Göztepe H. 17.38; Feneryolu H. 17.41; Kı
zıltoprak H. 17.43; Hayd&rpafll M. 17.50; H. 17.58; Köprü M. 
18. 15 tir. 

Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (5172) 

lstanbul İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
İstanbul inhisarlar Bit!müdürlüğü ambarında mevcut muh

telif boş teneke, tabak, bardak, kadeh, çatal; biçak; gazocağı; 
köooe çuval ve lastik boruların aleni müzayede suretile aatılına
aı takarrür ettiğinden görmek isteyenlerin metai saati dahilinde 
her gün ve müzayedeye i§tirak edeceklerin yevmü müzayede o
lan Te!rinievvelin 13 üncü pet"§embe günü aaat 15 te pey akçe
lerini hamilen Kabatll§ta lnbiaarlar Baımüdiriyeti Satıı komia
yonuna müracaatları ilin olunur. (5067) 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klifeleri Klifehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET . Kitap Kısmı 

---- -- - ---- --- ------- ~ - - - - -- ---- ---
- --

Saraçhaın1obaıında Münir Pap konağında 

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

Hayriye Liseleri 
Maarif •eklleti celileırinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle biitün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tHdik edilmi1 olan mektebimizde talebe kaydına 

1 
batlanmıtbr. Ecnebi liaanlanna ilk 11nıflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
buami otomobil ve otobl!alerile nakledilir. Her g1ln ... t 10 dan 17 ye kadar kayıt 

... muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname ııllnderilir. Tel 20530 
---- ------------

nelere tevzi ve teslimi huıuıunun 

ALEKO SARİDİS 
Çinili Rıbtun Han, Dördünc:ti kat No 8. Tel. 41418 

ticarethaneıi tarahndan yaptlacafuıı arzeder ve cins, evoaf ve bilbaı• 
sa ııldet itibarile ııarantili olan Ruı antraıitinin kemafüsabık 33 ki· 
!oluk mühürlü çuvallarda olarak tonunun azami 38 Türk Liraundan 
hanelere teslim ıartile ıatılmakta bulunduğunu ve itbu kömürlerin 

batka bir acenta11 olmadıfını muhterem halka ilan eder. 
DONETZ COAL 

Ruı antraıiti her yerde satılır - 30 çuval derununda 1000 kilo 

Cins 11924 te 600 ton 1925 te 800 ton 
itibarile 1926 ela 2200 ton 1927 de 3800 ton 

1928 de 4000 ton 1929 da 4800 ton 
oarfiyat: 1930 da 6000 ton 1931 de 7000 ton 

.... Göztepe Amerikan mektebi binasında 411-U 

Göztepe Türk Koleji 
Kıı:, Erkek - Leyli, Nehari - llk ve bütün sınıflar 

1 - Ecnebi mekteplerinde veyahut diler bir ıuretle arnıflanru gaybel· 
mit olan talebeyi bakaloryaya hazırlamak için aınıflan vardır. 2 - Ame
rikan ve eliler ecnebi mekteplerind., gelen talebe bulunduklan ayni 
ımıflara imtihan11z kabul olunurlar. 3 - Mektep deniz kenarında ha
vadar ve ııüneıli bir mevkide olup deniz banyoları, hamamları ve kız 
talebe için ayrı yatakhaneleri vardır. 4 - 8 Teırinievvel Cumar

teıi günii tedrioata lıaılanacaktır . 
.. _______ Telefon: Erenköy 2. -------

__ .... NlŞANTAŞINDA~-~ ------...- D H o R H o R o N ...... 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek r • 

Feyziye Lisesi 
M-1.ı.etimizin bu .,. ulô haıuıi miieueoesi talim n tftye oabasrn

clalıi faallyetn.e 17 Eylül 932 tarilWıcl... itilıU- lıatlamıthr. 
.. ___ Talebe kaJJt n kabulüne devam eclllmekteclir. ---· 

-~~~~~~~~~~~~-

... --~MUALLiM BEYLERE491--... 
KiTAPLARI GORMEDEN KARAR 

VERMEYlNlZ 

''iLERi,, 
İlkmektep Kitaplan 

Tam alfabeler 
c:Iaı Nuri ve Rauf Ahmet Beylerin büyük emeklerle yıudddarı ve 

bütiin dünyanın en ııüzel mel<teıı kitaplan deHCeoinde enfeo baıılmıı 
bet ımrflık kıraatleri, dördüncii ve bqinci ımıf için ııramerler. 

Celal Nuri Beyin 4 üncü ve 5 inci sınıflar için yazdığı 
GONEŞ GlBl PARLAK 

(Yurt Bilgisi) (Vatandaşlık) 
Kitaplan 

Galata Kefeli Hüriyet Han (ileri), perikeııde. Caialoilu yokuıunda 
(Kiinat) Babıalide (irfan) Beyoğlu'ncla: Tünel batında Seryiyadiı 

kütüp\,aneleri. --------

... ~ ................ I .. 

iyi bir kravat gllmletf· 
Dizi daha zarif, elbi•e
nizi daha dllzglln •• 
ıilİ daha cazip ııllıterlr. 

Mektep ookaiından Zambak oolrafına nakleden Dr. Horboroni bu 
kere Eminönü Valide kıraathanesi yanına naldetmiıtir. Ve her gün 

ha1talarmı sabahtan akf'UJUl kadar kabul eder. 

Ziraat Bankası Levazım 
Memurluğundan: 

BankalarımlZID 933 aeneai ihtiyııçlan için 51 kalem lortaıİ• 
ye eıyaıı kapalı zarf usulile münakasaya vazedildiğinden talip' 
!erin 8-10-932 cumartesi eünü öğleye kadar tekliflerini venııe: 
leri me,ruttur. Şimdiden §eraiti anlamak ve bu bapta·ki listeleri 
alnıak üzere Yeni Poatahane arkaamda Baairet hanında 28 ıııı· 
ma•·ada Ziraat Bankası Levazım Daireaine müracaatları. (5181) 

ÇEL TIK F ABRIKASI 
~lehmet Kırabekir ve ~ürekbını.a Fenerdeki fabrikası Türkiyenin yegtne 

son <İstem vı en bıiyilk fabrikasıdır. Ücret gayet ehv.nd-r 
( Telefoa 1!07811 ) telgra.I lıtanbul Kabar 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: / 

Mektep binasmm tamirat ve tadilatı kapalı zarf uıulile z1 I 
9/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya koll" 
muıtur. Taliplerin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplo· 
malı mühendis veya mimar olmaları ıarttır. .. 

IPEKIŞ'in 8. B. Şartname ve projeleri görmek üzere her gün mektep pıil" 

Osku-dar Kazası Malmu-du-rlu-ğ.n.nden: dürlüğüne ve münakasaya ittirak edecekler tekliflerinin yü:ı:d" 
u ır arkalı kravat- yedi buçuğu niabetinde teminat mektupları ile ve münakasa 1c1: 

64 hissede 46 hissesi emvali metrukeye ait Bağlarbaımda larını bir defa nununa uygun teklif mektuplarını ihale eünü olan 17 Biru.;; 
Kıaıklı caddesinde 7 No. lı ahıap hanenin 4 kat 12 oda ile fazla Tqrin 932 pazarteai günü saat on be§e kadar Edirne Hükiilll 
bahçesi ve ahın ile mü,temilih aaireainin bedeli mufııımmini tecrübe ediniz. 0 · • . ekkil k · .. 1 - 1 ~ 1 aıreamtıe mütet omııyona muracaat arı ı an o unur. ) 
olan 2000 iki bin lira ile müzayedeye çıkanlınıtbr. Müzayede gü- (So6Ü 
nü 20-10-932 dir. Fazla mal6mat almak iateyen taliplerin mal-'-----------.,. _____ ..,.....,.,......,.,,_.....,.....,....., ..... ______ ""; 
müdürlüiüne müracaatları. ''5178} ,__________ MiLLiYET MATBAASl 

•i 


