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Türkiyede: 
Kah ve meselesi, 
Şeker meselesi. 
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Dil Kurultayı dün en har ret i "'~· 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umum1 Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

•• •• unu 
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Memlekette başlı batına bir 
!eker meselesi, kahve meselesi 
•ardır. Her ikisi de efkarı umu
~.'.Yeyi çok alakadar ediyor. 
~llnkü halkın kesesine, mide-
11ne, sıhhatine, zevkine doku
ftaıı istihlak maddeleridir. Se
~elerden beri kahve ve şeker 
IÇİıı harice \•erdiğimiz paranın 
llıikdarı korkunç bir yeldin tu
~r. Bu parayı bugüne kadar 
h~ç duymadan, acınmadan ver
dık, durduk. Şimd~ ciddi bir 
t&ruret ve ihtiyaç önünde bi
ltz duraklamağa mecburuz. 

ileri ve eri fikirler arşı • 

Türkiyede şeker meselesi, 
'rtık büyük bir mesele olmak

ları çıkmıştır. Çünkü bu ince 

•e güç işi; kendi vasıta ve ih-
1İıasımızla başarıyoruz. Mem
ltkette mevcut iki yerli fabri

ka; memleket ihtiyacının üçte 

birini veriyor. Üçte ikisini ha
liçten getirteceğiz. Fakat ha
liçten bu şekeri memlekete ge

tirtecek olanlar. ayni mikdarda 
llıeınleket mahsulünü de hari

te satmağa mecburdurlar. Bu 

llıecburiyet tatbik ediliyor. 

Şu noktayı da il&ve edelim: 

~llgün hariçten hiç teker ge
lırtınemek, teker iatiblak&tımı· 
ıı dahilde yetittirmek imk&nı 
d, mevcuttur. Ecnebi ıermaye
•irıe hacet kalmadan; ıırf milli 
letınaye ve ihtisas ile memle
ketin mühtaç olduğu fabrikala

rı kurmak işten değildir. Mem
lekte iş bulmak. köylülerine 

buğday ve hububattan başka 
bir ziraat sahası açmak gaye-
1İııi güden hUkfımet; muhak
k,k ki, bu imkandan iatlfadeyi 

de düşünecektir. Onun içindir 
ki, Türkiyede şeker meselesine 

balledilmit nazarile bakılabi
lir 

Kahve meselesine gelince; 
Öyle değildir. Türkiyede istih
li.k edilen kahvenin yüzde yet
~iş beşi Brezilyadan geliyor. 

iiz:de yirmi beşini de, transit 
~lıretile başka memleketlerden, 
e.kikatte ise yine Brezilyadan 
~IYoruz. Demek ki; kahve için 

\irkiye Brezilyan'nm sadık, 
~~amlı bir · müşterisi olmut·· 
ır asırdan beri böyle devam 
~iş •• Altınlarımız Cenubi A
llıerikanm bu uzak memleketit 11krp gitmiş.. Hala da 11krp 

ruyor ... 

Buna mukabil, ac11ba Brezil
h hize ne vermiş, ne veriyor? 

Buna verilecek ceyap; koca

~an bir hiçten ibarettir. Mem
eketin ticaret müvazenesini. 

~etliye müvazenesini tutturmak 
l . 
Çın hu kadar uğraştığımız ıu 
•ırıılarda ayni vaziyeti idame 
ettiremeyiz.lktısat vekili.nin bu 
~sele ile meşgul olduğundan 
ıı.herdar bulunuyoruz. Ancak 

llıesele, bir11z daha sür'ati, ha- 1 

~~~i İcap ettiren bir mahiyet
L~ır. Brezilya; bize sattığı 
~venin değerinde memleket 
~ııhaulünden mesela halı. zey
lı.lııYağı, zeytin.. ilh.. gibi mal
t r al11bilir. Brezilya. huna ra
~ olmazsa kahvemizi başka 
) r memleketten, mesela İspan 
~dan bile satın almak müm
d .. ndür. Bu tedbir, belki alaka
~tl11rı, biraz da müstehlikleri 

ebilir. Fakat memleketinı u
~rni menfaati, halkın selime
~ lııevzuu bahsolduğu yerde 
ttı~ fey susar. Esasen -bu ihti
k ıı.I de varit değildir. Şeker. 
h '~ çayın bir elden idaresi 
~ da hükUmetin elinde ma 
li\• olan kanun• bulundukça ih
til ıı.r11, suiistimale meydan ve
t" fflez. İkbsadi meselelerimi
t 

1
' ihracııt mallarıınızı birer bi

b ~ele alarak pratik ve radikal 
t ır surette halle çalışan muhte
~rrı lktısat vekilinin; kahve 
d ~sel~sine de en doğru, en fay
'tlı ~ 1 bır hal §ekli bulacağına e-

tııı bulunuyoruz. 

Siiı·t meb'usu 

Dün Kurultayda Hüseyin Cahit 
Beyin tezi 

şiddetli münakaşaiar uyandırdı •• 
''Dilde insan iradesi bir şey yapamaz, dil 
kendi tabii tekamülünü takip eder,, demenin 
bir mantık oyunu olduğu, insan iradesinin 

dile istikamet verdiği kat'i delillerle ispat edildi 
Abdülhak Hamit ve Sami paşa zade Sezai Beyler yeni dil 
hareketine candan taraftar olduklarını mektuplarile bildir
diler. Samih Rifat Bey Hüseyin Cahit Beyin tezatlarıni ve 
ric'atlerini birer birer meydana 

ileri inkılap taraftarlığını 
koydu ve bütün gençlik 
hararetle gösterdi •• 

Kurultayın dünkü toplanması 
pek hararetli geçti. 

Bu toplanmada e•ki edebiyat 
nesilleri Ü.tatlan söz aöyliyecek
lerdi. Bu haber merak uyandır
mııtı. 

Söze Faik Ali Bey f>aıladı. Bı:ı 
nu Hüseyin Cahit Bey takip et
ti. Serveti F ünuna menaup illi e
dif>in sözleri, ifi tekamüle bırak
mak, tabiati zorlamamak, cereya 
nın kendi kendine yürümesini bek 
!emek gibi fikirleri ileri sürüyor
du. 

inkılap ateıite yanan, ileri 
hamle iıtiyakı duyan Kurulta
yın büyük ek•eriyeti bu fikirler
den f>üyiik bir heyecan duydu. 
Bu heyecan adeta sari bir ıekil 
aldı. Hii•eyİn Cahit Bey tezini bi
tirir bitirme:11, bütün ileri fikir ta
raf tarları söz isteme müsabaka
sına giri§tiler. 

Gençler, edebiyat tarihinde 

Şalrlazam Kurultaya 
geliyor 

ileri gidiıin hararetli taraftarı 
•andıkları Hüseyin Cahit B. in so• 
ğuk kanlı f>ir d cterıninizm ile in
kılôpta geri duruıunu adeta hay
retle kar§ılamıılaTdı. Bütün sa• 
londa bu hayretin uyandırdığı 
duygular U~UfUyor gibiydi. 

Hasan Ali, Ali Canip, Fa:ıııl 
Ahmet, doktor Şükrü, Sadri E
tem, Namdar Beyler f>iribiri ar
dınca Hüseyin Cahit Beye cecıap 
vermeğe atıldılar. Hepsinin için· 
den co§an hamle ateıi sözlerinde 
inikas ediyordu . 

Hüseyin Cahit Bey, bu hamle
lerin nasıl bir gençlik atefinden 
doğduğunu anlayamadığını söyle 
di. Bir .zamanlar kendisi de ileri 
hareket için geriye f>ağlı olanlar 
la döğiişürken ayni hamle ve a
teıle davrandığını unutmuş gibly 
di. Bununla f>eraber, gençliğin 
galeyanı ve ilmin doğruluğu ö
nünde geri çekilme lüzumunu his 
setti. Cevap ıeklindeki f>eyana
tı, ilk iddialardan bir çoğunun 
geri alınması mahiyetinde idi. . . .. 

HDseyln Cahil B. şiddetli tenkitlerle karşılanan 
noktal nazarını ifade ediyor 

za1ı ııe meseleyi en ilmi noktalar 
1 dan tahlil edince, kurultayda ilk 

l defa kendini göateren durup bek
leme zihniyeti de ~re aerilmif 
oldu. 

Müzakere talsilôtını aıaiıya 

yazıyoruz: 

Kurultayın ilk açılışı 
Dil kurultayının altıncı toplanı

ıı, dün Dolmabahçe sarayında Gazi 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
Istanbul limanındaki 
emniyetsizliği gidere
cek tedbirler alınıyor 
Liman U. Müdürlüğü gapılıgor 

Aldığımız malıimata naz.aran 
Hülclimetçe latanbul limanmm i
dare tarzmda bazı mühim tadilat 
derpiı edilmektedir. 

Bugiin memleketimizin en mü
hôn kapıaı olan lstanbul limanı· 
nın idari noktai nazardan hali 
hakikaten pek fenadır. Liman 
ıirketi, ticareti bahriye, liman 
reiıliği, nhbın ıirketi, köprüler 
dolayıaile Belediye ve daha bir 
çok hususi ıirketler liman işleri
ne karışmaktadırlar. Yapbğmıız 
tahkikata nazaran muhafaza U• 

mum kumandanı Seyfi pafa şeh
rimizde yaptığı tetkikatın netice
ainde vermiş olduğu raporda bil
hasıa bu noktaya işaret etmiı ve 
bu kadar müteaddit ve kanşık 
eller tarafından idare edilen li
manda emniyet olamıyacağmı, 
hazine hakkının zıyaa uğnyaca~ı 
nı il&ve etmittir. 

istanbul limanı hakkın
dahi noktai nazarını bir 

lktısat vekaleti de ayni mev
zuu tetkik ederek bu neticeye var 
mıştır. Mevsuk iatihbaratımıza na 
zaran liman i§lerile mefgul bütün 
idareler tevhit edilerek "lstanbul 
limanı umum müdürlüfü" tesis 
edilecektir. Bu idarenin başına raporla bildiren Seyfi Pş. 

· in etirilmesi kuvvetle muhtemeldir • 

Celal B. in 
Tetkikleri 

lktısat Vekili 
dün de 

fabrikaları gezdi 
lkbaat vekili Celal Bey dün 

halen Sanayi ve Maadin bankası 
taTafından idare olunan Devlet 
fabrikalannı ziyaret ederek tetki 
katla menul olmuştur. Celal Bey 
dün öğleden evvei motörle Beyko 
za giderek Beykoz kundura fabri 
kası ve deri ku~mını gezmiş ve 
fabrikaya ait malfu:nat almıtbr .• 
Buradan Bakırköyüne geçen Ve
kil Bey Bakırköy bez fabrikasını 

ziyaret ettikten sonra otomobille 
bankanın Bahçekapıdaki Yeril 
mallar pazanna gelmiıtlr. Celil 
Bey Yerli mallar pazannm her 
luamım ayn, ayrı gezmİ§ ve eıya 

(Devamı Z inci sahifede) 

Yunanistanda 
Zelzele 

·Gazi Hz. ile ismet 
Pş. ve Dahiliye 

Vekilinin telgrafları 
ANKARA, 2 (A.A.) - Yuna 

niıtandaki zelzele feliketi dolayı 
aile Reiıicümhur Gazi Muatafa 
Kemal hazretlerile- Yunan Reiıl 
cümburu M. Zalmi., Bqvekil Pa 
fa hazretlerlle Baıvekil M. Veni
zeloa ve hariciye veklletı vekili 
Tevfik RüıtG Beyle Yunan hari
ciye nazın M. Mibalakopulo• ara 
lannda aıağıdaki telgraflar eta• 
ti olunmuıtur. 

"Zelzelenin Yunanbtanda tev
lit ettltl felaket haberini bllyillc 
bir teeaoürle aldıın. Yunan mille
tinin utradığı zayiattan dolayı 
taziyetlerimi ve bu çetin imtihan 
da Yunan milletine kartı duydu• 
ğwn derin samimiyeti zabalileri
ne arzederim. 

Gazi M. Kemo.l 
Zelzele felaketinin bizde uyan 

dırdığı acıya liitfen vaki olım 
iştiraklerinden dolayı fevkalade 
müteha.ııiıim. Yunan milletinin 

(Devamı 2 inci sahif~de) 

Milliyetin yeni ta
rihi tefrikası 

Yakın tarihin eo 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· ba,Iamı§tı. 
Harbi hazırlıyan ve Ay111-
tefanos muahedesine bağlr
yan Rus diplomatı lgnııti
ef'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. İg
nııtief'in y11lnız Rusça' da çı
kan h11tıralarından ve o de
virleri yaşamış ric11lin bi
raktıkları yadigirlardm 
toplanarak yazılmış olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri-
1<aya başlayacaktır. 

• 
iş bankası cam ve ka-
ğıt fabrikaları yapıyor 
• 
idare meclisi toplandı ve banka 

erkanı arasında 
bazı değişiklikler yaptı .. 

Umum müdürlük vekilliğine Muammer, 
lstanbul müdürlüğüne 

Yusuf Ziya Beyler tayin edildi •• 
ı, Bankaımın 1 dare Mecl.iıi içti

ma ebniıtir. Bu içtimada Bankanın 
cari işleri etrafında müzakere ve ka 
rarla.r alındıktan sonra mlldürlükler 
arasındaki bazı tebeddüUer, tayinler 
tasvip olunmuı~.ır. Bu değitilikler 
tunlardırı 

MDdilril umumi uekillltJI 
Mahmut Celil Beyin iktisat ve

kaletine geçmtti üzerine bankanın 
müdürü umumi vekilletine lıtanbul 
tubeai müdürü Muammer Bey ta
yin olunmuıtur. 

Muammer Bey bir-kaç ııün ıonra l 
Ankaraya gidecektir. latanbul ıu- Yuauf Ziya 11e MuammtJr 
besi müdllrlütüne Ankara merkez Beyler 
müdürü Yusuf Ziya Beyin, Anka-
ra merkez müdürlüğüne de banka- 1 kez müdürü iken baatalanan, !eda
nın müfettiılerinden ve eıkl müdür vi için Avrupaya giden ve timdi ta
lerinden Osman Nuri Beyin getiril- mamen lyileıen Sami Bey; başmü
meıi takarrür etmiıtir. ~ettiı olarak bankanın teftlı itlerini 

lstanbul ıubeıi müdür muavinli- ıdare edecektir. 
ğine de ikinci müdürlerden ve kıy- Bankanın hariçteki HamburlJ 
metli benkacılanm.ızdan Nejat Bey ve lıkenderlye ıubeleı-inln muame
terfi'an tayin edilmiıtir . llb ela Baımüfettitlik bllroıuna ba~
Jot/rak bürosu ve Hamit B. lana~ bu ıuhelerln muameliıtilo 

v de Sami Bey mqgal olacakbı·. 
lı Bankasının doğrudan doğru

ya idare ettiği ve yahut az veya 
çok miktarda hissedar olduğu bir-
çok şirketler, fabrikalar vardır. Bun
lann bir merkeze rapb, bu 
müe11eaeler arasında ahenk, ve irti
bat temini için bir büroya bağlan
man faydalı görülmüıtür. Bu mak
ıatla kurulacak iıtirak bürosunun 
batma bankanın umumi katibi Ha
mit beyin getirilmesi kararlatmıtbr. 
Bankanın mevcut mühendis ve 
mütehaSAularmdan baıka lef
kili tasavvur olunan bu lttirak 
bürosuna daha buı mlihendio ve 
mütehaa11ılarm da alınmaat e•aa iti 
barile kabul eılilmiıtir. 

Baş nıllfettlşllk 
Evvelce fı Banka11 Ankara mer-

Umumi kiltlpllk 
Himit Beyden açılan hanka umu· 

mi katipliiine senelerden beri umu
mi katiplik muavinlitlni liyakatle yl\ 
pan Baki Bey tayin edilmitdr. 

Cam ve kilifıt fabrlhaları 
lı Banka1ının Zonguldakta kur

duğu kömilr ıirketinin müdür mua
vini KAzını Bey, Ankara merkezine 
nakiedftmlıtir. Evvelce iki buçuk 
tene lıadar lıtanbul Sanayi müdüı·
lüfünll yapan Klzım Bey, Ankara
da lıuk•nııı aanayi itleri üzerinde, 
tel.-nlk ...&alannda çalıtacak, ıonı·e 
da yakında kurulma11 dlltünülen 
cam ve kağıt fabrikalarının idarc•i 
kendi•hıe v.Ue.-:ektir. 

Kurtuluş bayramını tes'it için bir proğram 
hazırlayan komisyon içtima halinilııe 

• 
Istanbulun kurtuluşu 
nasıl tes'it edilecek? 

O gün büyük ve parlak mera. 
sim yapılacaktır. 

Hazırlanan proğramı neırediyoruz .• 
Dün belediyede, reiı muavini Ha sin iki dakika olduğu yerde durma

mit Beyin riyasetinde muhtelif mü- 11 programda kaydediliyorsa da bu
eısaıat mümessilleri içtima ederek, na riayet edilmemektedir. Bu sene 
6 teırinievvel kurtuluı bayramında bütün vesaiti nakliyenin ve yolcula
yapılacak meraıim programı haklan- nn saat tam onda durmaları için po
da görüımüıler ve program teıbit lise mühim bir tamim yapdmııtır. 
edilmiıtir. Bayrunın bu aene fevka- Dün teıbit edilen btanbul kur
lade olması için geçen seneki pro- tuluı bayramı programı aynen ıu
gramda bazı tadililt da yapılmıthr. dur : 

1 

Ordumuzun lstanbula girdiği saat 1 - Her ıene lstanbulun kurtu
olan onda ıehrin muhtelif yerlerin- luı bayrammı11 yddönümüne tesa
den toplar atılacak ve bütün vesaiti düf eden tqrinievvelin altıncı günü 

1 
nakliye, yolcular, herkes olduğu yer merasimle tes'it olunur. 
de iki dakika durarak iıtiklill har- 2 - O gün bütün resmi ve hu

ı binde ıehit ılüıen askerlerimizin ha- ıuıi binalar, ticarethaneler, vapur-

! 
tıralannı hürmetle anacaklardır. !ar, tramvaylar gündüz bayraklarla 
Her sene kurtuluı bayramı pnünde donatılacak ve gece fenerlerle aydın 

J saat onda toplar abhyor ve herke- (Devamı Z inci sahifede) 
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i liyet'in memleket· HARİCİ HABERLER 
nf aatlerİnİn İnkİşa- M. Stimsonun 
yo undaki hizmeti.. Bir nutku 

Avrupa · Tahdidi 
Tehlikede mi? Teslihat işi --- ----

Sanayi birliğinin dünkü içti
maı ve alkışlar arasında 

'ttif akla kabul edilen bir takrir 

Mançuri meselesi Avrupa ittihadı kon Londr~ ile Berlin 
ve Londra gresinde endişeler arasın-

deniz muahedesi ~.ALE, 2 A.A. -Avrupa da müzakereler 
memleketleri ittihadı üçüncü 

f'.ILAD~';-FIA, 2 (AA>. - A- ' kongresi 26 mem\eketı· temsil BERLIN, 2 (A.A.) - Havas 
ka h M St 

1 
ajansı muhabirinden: merı arıcıye nazırı , ımson, d 600 hh · · k"l 

Lytton raporunun netri arifesinde e .. en • , mura asın ııtıra ı e j Bütün Almany~. ~al~ı, son z~-
Sanayi Birliği heyeti umumiye 

ıi dün fevkalade bir içtima yap
mıtlır. 

Bu içtimada 27 temmuz 932 
tarihli relllli ıazete ile nqredi
len tetviki sanayi kanununun 41 
inci maddesine mülhak mevaddr 
iptidaiye cedvelindeki maddele
rin ali.kadar müeueaelere $Uretİ 
tevzii hakkında görüıülmüttür. 
Neticede bir senelik olan bu cet
Yelin uzun bir mesai devresine ih
tiyaç gösteren ımai müesseselere 
fazla nafi olamryacağr ve her hal 
de Gümrük tarife kanununun bir 
an evvel tanzİm ve tatbiki aunı
tile memleket sanayiinin müıkü
littan kurtanlmaıı netice.İne va
nlmıştrr .. Bu tadilat yapılrncıya 

kadar mevcut maddei İptidaiye 
liıtesinin yÜzde 50 niabetinde müı 
tacelen fabrikalara taksimi aure· 
tile fabrikaların çalışmaaınrn te
minini lktrsat vekaletinden temen 
ni edilmeaine karar verildi. 

Bu aırada riyasete 50 fabrika
törün imzaıını taııyan bir takrir 
verilmiıti. Bu takrir memleketin 
temini inkif8.f ve menafii yolun
daki netriyatında her zaman en 
ileri ve doğru yolu takip etmit o
lan "Milliyet" e fabrikatörlerin 
İçten gelen memnuniyet ve tük· 
ranlarmm bir tezahürü idi. 

Bu takrir alkışlarla ve müttefi
kan kabul edilerek içtimaa nihayet 
verildi . 

Mançuri meselesi hakkrnda bir nu- dun Bale de açılmıttır. 1 manlarda .b.azı de.gıfı~l!klere ~g: 
tuk aöylemittir . · Kongre reisi kont Couden- ray~n lngılrz k~bıne11nın tahdıdı 

M. Stimaon, şimdiki bubranm hove Kalerghi söylediği açılış t~alrhat. meeelesı ~artı•~~~ .':'asıl 
Amerikan menafiine ağır bir dar- tku d t ı- d• bır Tazıyet alacagını dutunup a-
b · d. ki k im b.. ··k nu n a e at ve en ışe eser- raftırmaktadır lnıiliz hariciye 

e ın ınne e a ayıp uyu 1 b" ·fad ·ı A · 
aulh muabedelerinin teair ve e· er latıyan ır ı e ı e vrupa nazrrı Sir John Simon'a Londra-
hemmiyetini de tehlikeye düıür- nın iki öldürücü tehlike kartı- da bulunduğu sırada yeni tali
düğünü söylemiı, şark memleket- smda bulunduğunu, bunların mat verileceği umumiyetle ümit 
terindeki büyük piyaaalann i.lem da bir cihan ihtilali ve yeni bir olunmaktadır. . 
şümul ehemmiyetini ve bu piya- "h h b" k d ·b t Frankforter Çaytung gazetear 
oalarla aürekli sulh ve adalet te- cı . a~ ar t çı masm. a':' ı are nin Londra muhabiri, lngiliz bü-
mellerine müatenit münasebetleri oldugunu beyan etmıthr. kUınetinin hariciye nezaretinin 
muhafaza etmek lijzumunu kay- son notaarndan aonra Almanya-
dey\emittir. ı• k dA nın hayli aar11lmıt olan itimadını 

M. Stimson, ıimali Amerika bSa ) tekrar kazanmağa çalı~cağı zan 

b• Anı ·k h .. k. · nında bulunmaktadır. 
~ c~.nu ı er~ a u .. u.ı_netı e• • k Bundan batka, Londra kabine 
ıle munasebetlerınde goru\en Jr mJS8 ıinin Fransayı silah kuvvetlerini 
iyilikten ve düzeliıten ima tari daha fazla miktarda azaltmağa 
kile bahsetmit deniz itleri hak CENEVRE, 2 A.A. - Avru sevk için Fransız kabinesi üzerin 

İstanbulun kurtuluşu nasıl 
tes'it edilecek 

kında lngilter; ile Amerika a- pa birliği tetkik komisyonu M. de ~~r ta~yik yapmak. istediği, 
d ,_. ·b il•f h il d L H · t' · t• d ·k· · 1 emnu selamet meaele•ınde Fran-rasm iiiı<t 1 t a 1 a e en on- erno nun rıyase ın e ı mcı . .. d 1 d b 1 · . l .1. .. saya yenı muaaa e er e u un-

dra deniz muahedesine de te- ıçtım~!°I yapm_ıı.t~. n~ı ız mu mak niyetinde olmadığı da beyan 
mas ederek fU sözleri söylemi§ meuılı Streaa ıtılafmı ımza e- edilınektedir. 
tir: den IS devleti tebrik etmiş, fa- Bu muhabir, yaz11ma bilhassa 

(Başi 1 inci sahiff!df!) 
latılacaktrr. 

3 - Bu merasim a•keri kıtaat, 
mektepler, cemiyetler ve halkın itti
rakile olacaktrr • 

4 - Meruİm reçidine iıtirak ede 
cek1erin İıim Ye geçİf sıralan fÖyle 
dir, 

A - Motoıikletli poliıler. 
B - Aıkeri bando. 
C - Harbiye, Tıbbiye, Deniz 

harp mektepleri. Kuleli, Maltepe as 
keri liaeleri. 

Ç - Bir piyade taburu. 
D - Bir aiivari bölüğü. 
E - Bir topçu taburu. 
F - Bir muhabere bölüğil 
G - Şahir bandosu. 
H - Polis müfrezesi. 
1 - 1 tfaiye. 
J - Darülfünun. 
K - Mekteplerin izcı1erl 
M - Liseler talebeleri. 
N - Kah'l'ehane müzikat 
D - Eınaf cemiyetleri. 
5 - Merasime girecek kıtaat ve 

askeri mektepleri Kolordu, Darülfü
nun ve Darülfünun Eminliti, ıivil 
ıncktepleri Maarif müdürlütü, cemi
yetleri Ticaret miidürlüğü, diğer kı
taatı menıup olduktan makamlar ha 
zırlayacaldardır. 

6 - Merasim fÖyle olacaktır' 
A - Merasim ceçidine iıtirak 

edecekler tam saat onda Suttanah
met meyclamnda toplanmıı buluna
caklardrr. Teırinievvelin altmcr gü
nü Kolordu knmandanmm Sirkecide 
l ıtanbul toprafma ayak bastığı 
tam saat onda Kolordu lrumandant.
frtndan tayin edilecek mevkilerden 
yirmi bir para top atılacak n ilk 
top seıi duyuldufu zaman limanda 
bulunan büyük, küçük bütün vapur 
lar düdiiklerile meraıimi tes'it ede
ceklerdir. Halk ve kara ve deniz 
nakliye Yaaıtaları iki dakika olduk
ları yerde duracak, lıtanbıılu bu aa 
adete lıavuıturan tehitleri tahat
tur ve takdis edeceklerdir. Ona bat 
ceçe kıt'alar yÜrüyÜı ırralarma (Ö
re Sultanahmet meydanmclan hare
ket edeceklerdir. 

B - Tramvey yolu ile Alem
dar - Sallmnaöğüt, Rqadiye -
Taktime ırlılilecelı ...., Kolbatı Cüm
huriyet meydanında tribünün yaıun 
da duracaktır. 

C - .Kıtaatıa vürudundan sonra 
belediye Cümlwriyet abide.ine hir 
çelenk koyacaktır. Çelenk ıu ıuret
le konacaktır. Bir müfreze poliı saf 
nizamında cephesi tribüne kartı 
olmak iizere bulunacak ve selim va 
ziyeti alacaktır. Bu ıırada çelenk 
vazolunacak ve onu müteakip Har
biye mektebi müı:ikaaı tarafından l1-
tr1dal martı çalınacaktır. Bade Da
rülfünun nam- miiderrial .. den, 
cençlik namına Ali mektep talebe
ıiaden ve tehir namına Şebir mecliıi 
azaıından birer zat tarafından birer 
nutuk ıöyleıiecektir. 

Nutuklardan ıonra, Deniz kuman 
danlığınm itareti üzerine kıtaat ay
ni ııra ile tribünde bulunacak olan 
Kolordu kumandanının önünde ıe
çit reımi yapacaklardır. 

7 - Geçit resmine celeceklerin 
Sultanahmetteki içtimalarının yürü
yÜf sıralarım, resmi geçidin intiza
mını ve kıtaatrn durut ve hareketi
ni temine merkez kumandanı memur 
dur. 

8 - Yollarda, Ciimburiyet mey
danında intizam ve inzibatın temini
ne de Emlı.önü ve Beyoğlu kayma
kamlan memurdur •. 

9 - Meraainı alaymm güzerga
hında tramvay arabalan bulıındurul
rnayacaktır. 

10 - Ciimburiyet meydanmda 
r;ıünaıip vüı'atte bi.r tnbün ve nu· 
tuk söylenecek ıer(İyi Beyoğlu kay 
makamlığı hazırlayacaktır. 

11 - Tribünde lstanbulda bulu
n.an meb'uılar, vali ve belediye reiıi, 
Şehir meclisi azaları, erkin ve üme. 
rayi aıkeriye, rüesayi mülkiye, bele4 

diye erkanı, darülfünun erkanı, maa 
rif erkinı, ıiyaıi fırka rüesası, hayır 

'1 - • • •• 

ve eınaf cemiyetleri rüesaır buluna
caklardır. 

12 - Oğleden aonra on altrda be 
lediye reiıi ve tehir mecliıi azasın
da~ cemiyetler mümeaıillerinden ve 
fırka rüeaumılan ıeçilecek birer he
yet Kolordu merkezine ıridecek Kol
ordu kumandanma halkın ordumuza 
olan ıükran hislerini bildirecektir. 

13 - Merasime davetli olanlar i
çin kıyafet jaket asayi ve silindir fBP 
kadır. 

14 - Gece Cümburiyet meydanın 
da telıir bandosu, Beyazıt meydanın 
da aıkeri bando çalacak ve bu mey
danlarda, Oskiidarda Dorunancılar 
parkında belediye tarafmdan havayi 
fiıenkler attmlacaktı:r. 

16 - Programın ıazetelerle ili
m ?veliye yerindedir. 

16 - Procramın takip ve tatbi
kinin temini belediye riyasetine ait
tir. 

Altr tetrinievvel aktamı htanbul 
belediyesi Perapalaı otelinde ordu 
miimeaıillerine ve sair zevata (260) 
kiıilik bir ziyafet verecektir. 

Yunanistanda 
Zelzele 

(Başı 1 inci sahifed~) 
de tamamen iıtirak etmekte oldu 
tu çok samimi teşekkürlerimin 
kabülünii zatıalilerinden rica ede 
rim. 

Alelraandr Zaimü 
"Memleket içerilerinde yap

makta olduğum seyahat eınaam
da çok elim neticeler tevlit eden 
zelzele yüı:ünden doat Yunan mil 
!etinin uğradığı acı felaketi bü
yük yeisle haber alıyorum. De
rin ve dostane hiaaiyatımı zatrali
lerine s:ok samimi taziyetlerimle 

"Bu muahede. iki büyük de- kat mali teminat sermayesine fu ~zleri de ilave etmittir: 
niz devleti arasındaki bahri re- ittirak hususunda lngi,Jiz hükil. Mk. tv~n Neurathh, kkAlmdanCeya-. · ·ı • .. d'' .... "h . .... nrn no aı nazarı a ın a • 
kabete tamamile nihayet ver- me1;1n1ın. •hen •

1
ur UJ'l 1

1 
tır.a1~ı nevrede Sir John Simon'a malıi-

melde kalmamıf, bu ilci devlet kayıt erı atır atmıttır. ngı ız mat ve izahat vermiştir. Londra
arasında deniz kuvvetleri itiba- mümessili demittir ki: ile Bertin arasrnda bugünlerde 
rile muadelet tesis ederek sü- "İngiltere'nin zahire ithali yeni fikir t~tiainde. bulunulaca.ğı 
rekli itimat temelleri kurulma - tından aldığı resimler, diğer bir ~b:ı ve ~~rn . e~ıl?'em~k~t;d;j" 
sma da hizmet etmiatir. Bu te- çok memleketlerde çok yüksek '-almaanta •--~etr, m~za~b. a ~ .. e • 1 . . 1 kry edil .. ....-ar vermı, r• 1 gorun 
meller, her türlü ihtilaf sebep- o an aynı resım ere as e mektedir. 
!erini uzaklattırmıt ve o tarih - cek olursa hemen hemen hiç Bertin hükıimetinin biraz da-
ten beri hiçbir değiıikliğe uğra yok mes.ab~ıindedir." ha fazla uysallık göatenneıi belki 
mamıt bir hüsnüniyet devresi M. Lıtvınoff, Stresa konfe- de temenniye fayandrr.,, 
açmııtır." ransının tanzim ettiği raporun /nglllz memur/a,.ının 

M. Stimıon. Amerikan reisi- ve kabul ettiği karar suretinin r11porlar1 
cumhuru M. Hoover'in sulh e- hakikat teklini alması müm- BERLIN, 2 (A.A.) _Havas 
seri uğurunda moratorium, tah ~ün olamıyacağını beyan etmİ§ ajansı muhabirinden: 
didi tealihat projeleri ve Briand tir. • Döyçe Almanya Çaytunğ ca
- Kellog misakı kanilinden yap M. Ltvinoff, zahiı-eye yeni- zeteıine gelen bir telgrafa ıöre, 
tığı hizmetlerden ve yardımlar den kıymet konmasının merke- lngiltere hiikUıneti Sir John Si-

A • "k eli "h mon'un Cenenede aldığı vaziye-
dan takdirkar bir lisanla bahse- zi vrupa yı 1 tısa • cı etten ti kayıtarz ve tarbız olarak taa-
derek sözünü bitirmit• Briand - yeniden canlandırmak neticesi- vip etmittir. 
Kellog misakını Amerika ile ni hiaıl etmiyeceğini, fakat en lagiliz hükıimeti, Berlindeki 
Avrupa arasındaki "Bir ıulh çok makine ithal eder bir mem ıaamurlanndan Alman milli mü
t .... kilitınm bağı" olarak tavsif leket olan Ruıya'nın makine it dafaa ordusunun Veraailleo mua-
-, h 1 d b. 1 ku hedeaine tahdidi teslihat hakkın-
etmiıtir. a atın a ır aza ma vu una da konan maddeleri öhlal ettiğine 

Lytlon raporu sebep olmak suretile ~~ine ih dair raporlar almıı olduğundan 
racatına zarar verecegını ve bu- Cenevrede vaziyetin Almanya i

CEN~ VRE, 2 A.A. - 10 nun neticesi olarak Avrupa sa- çin çok vahim bir tekil aldıtr aöy 
fasıldan ı~r:;t olan .~Y~~on ra- nayini ehemmiyetli ziyanlara lemnektedir. O kadar ki, lnıilte 
porun~ Ç~ ın bugunku. kan- uğratacağını ıöylemittir. re Almanya'nm bu huauıtaki va 
ıık.vaz.ıyetı hakk. md_ a ızahat, M. Litvinoff, iktısadi mahiye zife ve taahhütlerini yerine cetir 

Lm b J mediğine dair olan Fransız doıya 
ven 1§• u vaz•.yetın aponya ti haiz bir ademi tecavüz misa- smda ileri aüriilen ittihamlara 
yı_ ebemmi:v:etl~ z~rarlara uğrat kı vücude getirilmesini tavsiye iftirake bile mütemayil ıörün-
tıgı kaydedılmıştır: etmitttr. mektedir. 
. Bu. r~ı><>rd~ .yenı ~~~ri Türkiye ve Yunan mümes- lnıiltere'nin Almanya ile bu 

devle. tının. tes. 111 esas ıtıbarıle sillerimn beyanatından aonra mesele hakkında muvakkat bir 
nk ed I b unJ be ber te .... iye sureti bulmağa hi.la çalıt 

te ıt ı mıı,. un . a ra söz alan İtalyan murahhası M. trfı söylenmektedir. 
bundan evvelkı vazıyete avdet de Michelis katlanılacak feda- Bununla beraber, Almanya'
etmek mümkün olmadığı da i- karlıkların ;..ünferit bir mahi- nm hiç bir veçhile ıilahlanmur-
live ohı~muttur. yeti kalmaması için Stresa'da na müsaade edilmiyeceğini mez-

Komı.,syon., b_u raporunda batlanan ıocsere bütün devletle- kür hükUınete bildirmek üzere 
M d k Ç J R devletler tarafından müıtereken 

lamet ançurı e 1 10' apon ve us rin ittirakini istemittir. tanzim edilecek beyanname ln-
"MÜthİf zelzele felaketi dola ~enf~tl~rm~ korunmu~, g~ Almanya mümessiJi, iki ta - cilterenin de iıtirake hazır oldu-

birlikte arzederim. 

yıaile tarafı i.lilerinden sarfolu- ntf salahıyetlı ve muhtanyetı raflı itilaflar aktine Alman bü- ğu rivayet edilmektedir. 
nan samimi sözler beni çok müte h~iz. bir ~ükiimet tesisini ve bu kumetinin muvafakat ettiğini 
baaıia etti. Bu derece elim bir a- h_~etın. tarun~a~mı. Mançu söylemit• fakat mali mükelle
krbe~ kurbanları. h~kkında lüt- n nın gayrı askerı bır hale kon- fiyetler kabulünden imtina et-
fen ız_h~ olunan ~ıyatrn ben~e masını Çin ile Japonya arasın- . • 
huıuaı bır kıymetı vardır. Derm d ile ' d• b" ki . . mııtır. . 
minnettar ve dostluk hislerime a tısa 1 ır ya •tına temını Felemenk ve Belçika mümes 
itimat buyurulmaamı zatri.lilerin- \ ni ve Çin'in iman ve ihyası için ailleri mali sermayeye ittiraki 

Yunanistanda 
Vaziyet 

den rica ederim.,, beynelmilel mesai İftİrakini tek kabul etmemiJlerdir. 
Veniseloa ltf e,tmektedir. ------- Çaldaris'İD mektubu 

Yunaniıtandan gelmekte o- Komisyon. yeni Mançuri H. d b 85 ! kafi addedilmedi 
lan acı haberlerden çok mütee11i- devletinin Japonya tarafından en urg 
rim. Yunan milletinin uğradığı tanınmasının bu raporu tama_ in ATINA, 2 (A.A.) - HükUmet 
ve büyük bir doıtlukla ittirak d mahafilinde beyan edildiğine ıöre, 
ettiğim tamir edilmez zayiattan mile kıymetten dü,üremiyeceği Yaşın a halkçılar fırkasının cümhuriyet reji-
zatralilerine derin taziyetlerimi mütaleasıncia bulunmaktadır • mini tarudıklanna dair M. Çalclariı 
ve çok samimi hislerimi arzede- lıte bunun içindir ki. komisyon BERLIN 2 A.A. VolEf Ajansrn 1 tarafından gönderilen mektubu M. 
rim. Mançuri' de teşkilat yapılmaaı dan: Burün doğumunun 85 İnci Zııimiı ile M. Venizeloı, kafi addet-

Şülrrü KAYA için sağlam unsurlardan istifa- yol dönümünü idrak eden reisi- memektedir. 
"Yunan milletinin matemine cümhur Hindenbourı, birçok lıü- i M. Venizeloa, M. Kafanclaria'in 

iıtiraklerinden dolayı fevkalade de itini milletler cemiyeti mec kümetlerden, yüksek memurlar- bu vazifeyi kabul etmemeıi ve haı-
minnettanm.. En aaminoi tefek- liaine bırakmııtır. dan, cemiyetlerden ve huıuai fert kabir hal sureti bulunamıyacafr da 
kürümün kabulünü zatri.lilerin- terden saymz hürmet ve tebrik sabit olduğu halde kendisinin ildi-
den rica ederim.,. Bu••yu••k faşıs• t telırrafları almıtbr. dar mev1ı:iinde k.almağa mı olacatr 

Miltalalıopuloıı • • • nı ihaaı etmİftİr. 
Alman Reiaicümburu Hinden- Emlak ye arazi sahipleri birliji, 

Celil B; in 
Tetkikleri 

M l•s• burs cenaplarının 85 inci yıldönü ı bütün fırka reislerine birer telırraf ec J ) mü müıuuebetile, dün Tarahya'- göndererek bir milli birlik kabinesi 
daki Alman sefirinin ikametıi.hın 1 tetkiline el birlifile çalıımalarmr iıte 
da bir kabul reami icra ve Masla mittir. Toplantı pek kısa 

(Bap 1 inci sahif~de) sürdü •• 
fiatleri, mnaddı iptidaiyeai hak- ROMA, 2 A. A. - Havas 
krnda izahat ~';mııtır. Ajansı muhabiri bildiriyor: hal 

lktısat.vekil~ Bey pazardan ay-· ya'nm dahili ve harici siyaseti-
nbrken fiatlenn ucuz oldutunu ·· ilik ··h· 1 
fakat reklama çok ehemmiyet ve- ne .mute~ en mu ım ~~ e 
rilmeıi li.zım celdiğini beyan et- len tetkik edecek olan buyük 
mittir. Vekil Bey buradan Defter- faıist meclisinin içtimaı batla
darda Feıhane fabrika11na gitmit dıktaıı hemen hemen biraz ıon 
ve fabrikada ceç vakite kadar ~a ra nihayet bulmuıtur 
tarak bütün kıllIDlar gezmiftir. p k kı ·· b . 1 d 
Cet ,, B b · ti · e sa suren u top antı a 

aı eye u zıyare en esnaam- O • b I F . .d . 
da Banka umum müdürü Sadettin l seneyı u an atızm ı areıı 
ve müdür muavini Sami Beyler nin elde ettiği neticeler hakkm
ref .. kat etmittir. da takdiratı havi olarak verilen 
. lkt.ıaat ve~~; ~e~~! .. Beyin em- takrir kabul edilmiştir. 

rıle Tıcaret mudurl'."gu tarafı,.- Meclisin müzakereleri S tet-
dan kahve Te çay pıyaaa11 hakkın . . · b k \ ' 
da yapılan tetkikat dün neticelen rmrsanıye ıra 1 ır:ıştır. 

hatgüzar tarafından Alman Ko!o I Agnarozda zelzele tahribatı 
niıinin tebriki..tı kabul edilmqtir. ATINA, 2 (A.A.) - Aynaror

Bitlerin bir 
Nutku daha 

BERLIN, 2 A.A. - Milliyetçi 
aoıyaliatler tarafından tertip edi
len "Gençlik Günü" münaaebeti
le 50,000 cenç, Potadam'da bir 
nümayiı yapmqlardır .. 

Hitler, söylediği bir nutukta 
Almanya'run çektiği zaruret ve 
sıkıntrya bir çare bulamadrğm
dan dolayı von P apen kabinesini 
muahaza etmiş, bu nümayite işti
rak edenleri Alman vatanının 
hürriyeti ve azameti uğurunda 

dan deniz tarikile gelen yolcular wa
ııtaaile bazı haberler daha almmrt
tır. Aynarozdaki maruutırlarclan 
bir çoğu ehemmiyetli olmadıiı anla 
tılan bazı hasarlara uğramııtrr. Az 
çok zarar ve hasar ııören methur 
Protatonkaryai kiliseıi müstesna ol
mak üzere diğer kiliselere ve kütüp 
hanelere hiçbir teY olmanuttrr. 

M. Herriot şimdilik 
nutuk söylemiyecek 

CENEVRE, 2 A.A. - M. Her
riot, saat 19 da otomobille Ne
aoul'a gitmittir. M. Herriot, hari
ci aiyaıet hakkında aöylemek iste 
diği nutku, yarın İrat etmiyecek 

Avrupa birliği komisyonunda 
Tevfik Rüştü B. in beyanatı 
CENEVRE, 1 A.A. - Ana j müşterek gayeye hizmet e~ 

dolu Ajansının hususi muhabi- I olmak için muhterem heyetııı1• 
ri bildiriyor: zin şu mesele hakkında naza~ 

Dün Fransız Baıvekili M. dikkatini celbetmek isterim. 

Herriot'un riyasetinde topla- Avrupanın şark mrntnkaııt 
nan ve Streua konferansı rapo cia ki.in mem:ekPtim Türki)°! 
runu tetkik eden Avrupa birli- ve o havalideki diğer memlelı 
ği komisyonunda söz alan Ha- lerin iktisadi bünye ve Vl\ziyef 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüşta ticariyeleri tam hir n: üş~betıel 
Bey demiştir ki: erzetmektedir. Nihayet şuO' 

"Stressa konferanırnın me- söylemek isterim ki temc~ni (. 
saisini ve akilane tavsiyelerini tiğim şey Stressa'da elde rdild 
li.yi'k olduktarı kıymette takdir muvaffakiyetler iktısat konfe
etmek benim için imki.narzciır. rana icin hararetli bir mukadıl 

me tetkil etmittir. SözlerİJ!l1 

Bu konferansın neticeleri ara- bitirmeden evvel dostum Mib•· 
aında bilbana nazarı dikkate 

lakopulos'a Yunanistanın nıel 
çarpan tey vasati ve tarki Avru faatleri yanmda komtuların oı 
panın iktıaaden ıslahı keyfiyeti menfaatler ve bilhaasa bu sah• 
nin bütün dünyayı alakadar et- daki menafii kendisi ile mütll 
mekle beraber hassatan Avrupa rek olan Türkiyeye tealluk e
yı ve Avrupa tesanüdünü alaka den bus\!satı az sözle bu dereCı 
dar eden bir m~ele olduğu yok güzel beliğatla ifade etti ğitı• 
sa sırf muayyen bir mıntakayı den dolayı teşekkür etır.ek iıtt 
ali.kadar etmedig-i meselesidir. rim.'• 
1Ik defadır ki bu hakikat bu de-
rece kuvvetle ifade ediliyor. 

Gerek konferansın muhterem 
reisine ve gerek bu mesai,.e iıti 
rak etmiş olan nıurahhas heyet 
lerin mümtaz azalarrna hürmet 
ve takdirlerimi arzetmek iste
rim ve Stresıa konferansında te 
zahürden bu fikre ittirak ettiği 
mi bildiririm. Yüksek komis
yonunuzda meçhul olmamakla 
beraber bu fırsattan bilistifade 

Tevfik Rüttü Beyin beyan•1' 
büyük alaka ile dinlendi ve İf 
tesir:er icra etti. Bu içtima01 

Türkiye, Yunanistan, Bulgari•· 
tan talepleri üzerine bu menıle
ketler tütünlerinin zahireler 1111 

yanma ithal edilmesir.e Stres•' 

konferansına iştirak edemiyeO 

hülrfunetlerin ilerideki içtinı~· 
!ardan r.oktai nazarlarını bildır 
mek hakklannın mahfuz l:aldt• 

beprmiz tarafından takip edilen ğına karar veri:di. 

Jeneral Mac Arthur ile Fevzi 
Paşa Hz. ara 

sında teati edilen telgraf !ar 
ANKARA, 2 (A.A.) -Amerikan ordusu Erkanı Harbi11 

Reisi Je~ral Mac Artbur cenapları Türk topraklarını terkeder· 

ken Büyuk Erkim Harbiyei umumiye reisi mütir Fevzi Pat1 

hazretlerile milli müdafaa vekili Zekai ve Hariciye vekaleti ve: 
kili Şükrü Kaya Beylere birer telgraf çekerek Türk hükfune11 

Türk milleti ve ordusu tarafından gösterilen hüsnü kabule 1.ar• 
retle teşekkür etmektedir. 

Enstitüleri ziyaret 
ANKARA, 2 (A.A.) - Büyük Erkanı Harbiye reisi mütİ1 

Fevzi Pata hazretleri ve Milli müdafaa vekili Zekô.i Bey ve ber•' 
berlerinde Asrm Pata ve daireleri rüesası olduğu halde bugii~ 
öğleden sonra Yüksek ziraat ve Baytar mektepleri enstitüleriııİ 
ziyaret etmitlerdir. 

Ziraat vekili Muhlis Bey Enstitülerin tetkilit ve vazifele~ 
hakkında izahatta bulunmut ve ıereflerine bir çay ziyafeti veril• 
miştir. 

Türkiye 
Kara 

başpehlivanı 
Ali oldu 

'ANKARAi 2 (Telefonla) - Türkiye başpehlivanlık nıii· 
sabakalanna bugün de devam edilmiştir. Müsabakada binlerce 

seyirci hazır bulunmuftur. Kara Ali Manisali Rifat'la güreşti· 
Kara Ali galip geldi ve Türkiye batpehlivanı ilin edildi. 

lzmirde kalp girmibeşlik ~qa
pan bir şebeke gaka/andı 

IZMIR, 2 (Milliyet) - Şehrimizde kalp yirmibetlik yıı.ptl' 
aüren bir ıebeke meydana çıkarıldı ve failler yakalandılar, ka1P 

paralarla cürüm aletleri de ele geçirilmittlr. 

Şebeke timdiye kadar 3S yirmibetlik yapmııtır. Kalba:ı:aııl•1 

yirmibetliklerin adedini fazlalattırmak için sermaye beklerler· 
ken yakalanmqlardır. Kalpazanlar seyyar ditçi lsmail, Uıa1'1' 
Şerif, kahveci Yusuf Ziya, paralan sürenler de Kulalı Keııı•1 

Buldanlı Mustafa, SeFanikli Osman ve Fatmadır. 

Bir muhabir hakkında takibat 
İZMlR. 2 (Milliyet) - Sonposta gazetesinin fzmir nıub•· 

biri Adnan 8. hakkında hilifı hakikat neıriyat üzerine takib~1 

yapılmaktadır. Mesele Kartl)'akada vuku bulmıyan bi.r hidiıe>" 
temsili bir resimle Adnan B. in gazetesine bildirmesidir. Hadi•' 

amele Adil Ef. nin zabıtayı oyalamak için uydurduiu efsanedell 

bqkıı bir teY değildir. 

M. Venizelos istifa etmegor 
ATINA. 2 (Hususi) - Siyasi mahafil-de hüküm süren I<'' 

naate göre M. Venizeloı yeni tnecliıin içtimaına kadar iktid•' 

mevkiinde kalacaktır. Meclis açıldıktan ıonra vaziyetin alac•'6 

tekil malüm değildir. 

Milletler cemiyeti binasına 
bir el ateş 

CENEVRE, 2 A.A. - Milletler cemiyeti binasının kart••"' 
daki rıhtımda duran bir adam. 100 kadar azanın toplanmış b~ 
lunduğu dördünci\ komisyonun içtima salonuna doğru bir e\ 

lih atmı~tır. 
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Garbi Trakya'da Karşı Tazyik • 
mı Var? .. 

Ekonomi Garbi 

Ticaret odasında bü- Trakrada 

Spor 

yük bir içtima yapıl 
Tazyık mı? 

yor!T urklerin hicret ha-1 

Balkan oyun arına 
ilk kafile gi iyor 

• zırlıkları doğru mu? 

8u fevkalade içtimada Iktısat dün~~~:.:h:::::r: ı~~:bib~~:~ 
Vekı•ıı·mı•z de bulunacak kya. Tür~leri iıkenceden kaçıyo~-

lar' aerlavhaaı altında Garbı 

Y ann Ticaret odasında büyÜk 
hir içtima yapılacaktır. • 

Şehrimiz ithali.tçı, ihracatçı, 
.,.nayici ve ziraatçilerinin buluna 
... iı bu fevkalade içtimada lktı· 
.,.t vekili Celi.I Bey de hazır bu
lıtnacaktır. 

Dün Ticaret odaa.ından tehri
~in tanınnuı ticaret. sanayi ve 
~aat erbabına mektuplar gön
derilerek bu fevkalade toplantı· 
l'a çafnlmıılardır .. 

Bu içtimada bu üç unıfm 
•m, ayn ve müıterek dertleri 
~tkik edilmekle beraber bilhaa
&a kontenjan mesaili etrafında 
!Örilfülecektir. MalUnı olduğu 
llzere kontenjantmanm bugünkü 
!eklinde bazı tadili.t derpiı edil
llıektedir. içtimada bu teklin mev 
lııu bahaolma11 muhtemeldir. 

lleynelmilel ticaret 
kongreıi 

Beynelmilel ticaret ve sanayi 
~ngreal teırinisanlde Pariıle top 
,.nacaktır. 

.,,_ ~u büyük kongrede memleke
"'ILIZ de temsil edilecektir. Kon• 
t're mxnameai meyanmda çok 
~hiın mevat vardır.. Bilhassa 
llgünkü beynelmilel lktrsadi ha· 

l'atta pek büyÜk kanııkhklara 
"'hep olan gilmrük tarifelerinde 
~ iıiınlerin tevhidi ve mü,terek 

n- formül tertibi, ıatatiatiklerin 
le,.hidi gibi mühim iki mesele tİ· 
~lıi aeyahatlar ve para siyaseti 
u meyandadır. 

l>ün gelen buğday 
Dün ıehrimize Anadoludan 52 

L~on liınanlardan 2015 çuval 
lliday gelmittir • 

2000 çuval keten 
tohumu 

Bulgariıtandan büyÜk bir fir· 
"- memleketimizden 2000 çuval 

keten tohumu almak İ&temekte ol 
duğunu Ticaret borsasına bildir
miıtir • 

Takas komisyon
ları baıladı · 

Yeni lakaı komisyonları dün
den itibaren faaliyete geçmiıtir. 
Şehrimizde tqekkül eden ilk ko
misyon dün ilk içtimaını yapmıt 
ve ihzari mahiyette müzakeratta 
bulunulmuıtur. 

Kilo dirhem 
Bakkallar cemiyeti, eanah ye

ni ölçülere alııtınnak için, 5000 
rehber baıtrrrnıfbr. Bu rehberler 
de, kilo ile okka arasındaki fark 
lar miaallerle anlatılmaktadır. 

Dünden itibaren bu rehberler, 
esnafa daiıtrlınaktadır. 

Trakya'daki Türklerin vaziyetin· 
den bahsetmektedir. 

Bu refikımız diyor ki: 
"Yunanlılardan gördükleri ezi

yet ve iıkencelere artık taham· 
mülleri kalmıyan bu zavallı Türk 
kardeıleriıniz, akın akın, toprak
larımıza iltica için fırsat bekliyor 
lar ve bunlardan mühim bir kıs
mı Dedeağaçta toplanmıı bulunu· 
yorlar. Gene katiyetle öjirendiii· 
mize göre bunlar o kadar ürkmÜf 
ve korkmuı bir haldedirler ki İç· 
!erinden bir çoktan fırsat bekle
ıniye bile lüzum aörmeden kendi
lerini Meriç sularına atıyorlar ve 
topraklarımıza yÜzerek iltica edi· 
yorlar . 

Yunan hükıimetinin pasaport 
vermediği bn ırkdaılann Meriç 
Üzerinden Türkiye topraklanna 
geçmeleri buıuıunda hudut kara· 
kollan adeta göz yummakta ve 
Trakyada itaa olunan bu hal bir 
çok Türklere yer ve yurtanru bı· 

Büyük küçük sanayi rakmak için hazırtıı.ıar gördür
mektedir. Mahalli bükıimet me· 

Haber aldıfımıza göre büku- murlarmm haksız muameleleri 
karııamda kalan ve iltica eden 
Garbi Trakyalı Türklerin bütün 
tikiyetleri Rum muhacirlerinden· 
dir. Topraklan, muhacirlere ve· 
rilen, evleri muhacirlerin emirle· 
rine amade bulundurulan bu 
zavallılar, köylerde dertlerini din 
liyecek ıiki.yetlerini nazarı itiba· 
re alacak bir makam bulama· 
makta ve baklan için müracaatta 
bulundukları jandarma karakol
lannda, haksız olarak çıkmakta· 
dırlar. Bu ıerait kart11ında o top
raklarda yaııyamıyacaklarını an
lıyan Garbi Trakyalı Türkler he
men bergün, hududu geçmekte 
ve selim.eti, topraklanmıza iltica 
da bulmaktadırlar . 

met, aanayün "küçük0 ve .bü
yÜk• diye iki kısma ayrılması 

maksadile tetkikat yaptınnakta• 
dır. Bu tetkikat bir müteha1111ı· 
mız tarafından fllhrİmizde icra 
edilmektedir. Bu meaai neticelen
dikten ıonra hükUnıete bir rapor 
verilecektir • 

Pamuklarımızın 

Islahı 
ADANA - Pamuk mütebaaaı· 

u Mr. Klark ve mütehllllla Ke
mal Bey Ziraat Vekaleti tarafm
dan Ankaraya davet edilmifler· 
dir. Mütebasuslar Vekil Muhlia 
Beyin riyasetinde çalışarak pa· 
muklanmı:ım 11lahı itile me§gul 
olacaklardır. 

Yapılacak olan fabrikaları mÜ· · 
vazi snrette pamuklarnnızm ısla
hının temini için bir proğram tan .. 
zim edilecektir. 

lıursa'da her gün yeni 
bir şey çıkıyor! 

MalUnıdur ki, Garbi Trakya
daki Türkler, lıtanbul Rumlarına 
kartı olarak memleketlerinde. ter· 
kedilmitlerdir. Burada kalanlar, 
her türlü haktan iıtifade eyledik 
leri halde oradakiler buradakiler 
le mukayese edilemiyecek bir ba
yat sürmektedir. lstanbulda İş ve 
gÜç Nıhibi olan mal ve mülküne 
istediği gibi tasarruf eden biç bir 
Rum Türkiyeyi terketmek arzusu 
nu ııöstermediği halde, Garbi 
Trakya köylüleri memleketlerini 
terke amade bulunmaktadır." 

Bu haberi okuduktan sonra 
Türk· Yunan hükıimet adamları· 
nın iki memleketi ve iki milleti 
kartılıklı olarak yaklaıtırmak j. 
çin bütün uimleri ile çalııtıklan 
bir devirde Garbi Trakyadaki bu 

• 
ikinci kafile 6 teşrinievvelde 

hareket edecek 
M~vıükan. iıtihbar ettiğimize gö

re ~tınaya ıııdecek atletler ıeı;ilmi, 
]erdır. Şahsı, veya resmi mazeretle
ri olmadıkları. takdirde buıılar pey
derpey Atinaya gideceklerdir. 
Seçilen atletler ıunlardır: 

lıtanbuldan : 
Semili, '."f ebmet Ali, lrfan, Meh

met, Rem21. Fuat, Hilmi Haydar 
Muzaffer, Ragıp, Selim ' ' 

lzmir: 
Cihat. Vahap. 
Ankara: 
Şevki. 
Askeri teıkilattan: 
Ziya, Tevfik, 
Teniııçiler: 
Suat, Şiri n, Sedat. 
Kafilenin riyaıetine getirilmek 

istenilen Güret federaıyonu reisi 
Ahmet Beyin, o tarihlerde lataobu
la gelecek olan, Rus güretçilerini 
k~damasr ve Türkiye gürq birin
ciliklenle de mqgul olmak zaruretin 
de bulunmaaı basebile Atinaya gide 
miyecektir. 

Kafilenin Tenis komiteai reiıi ve 
Balkan komitesi azasından Tevfik 
Beyin riyaıetinde aitmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

. K'."il~den Semih, Fuat, Vahap, 
Hilmi, °:1'at, ~aydar bugün Roman 
ya vapurıle Pıreye haıeketleri mu
lcarıerdir. Kendilerine muallim Abra 
bam refakat edecektir. Kafilenin ge 
rİ kalan azası 6 tqrinievvel perşen
be gÜnÜ Loyit vapurile Pireye gi
decektir. Bu birinci kmmn, erken 
gidifİ , denizden müteessir olanlaı
la ilk günü yani 9 te,rinievvelde 
yarışacakların birkaç gün Atinada 
iıtirahat edebilmeleri içindir. Müsa
bakalar geçen seneye nazaran bir 
hafta sonra. yani 9 tetrinievvelde 
başlayıp 16 te, rinievvelde bitecek
tir . 

Romanyalı atletler, S tqriniev
velde lıtanbuldan geçerek kafilemi-

Poliste 

zin birinci kısmını alacak olan va
purla Pireye gideceklerdir. 

Tenisçilerden Sedat Bey dyevm 
bulundufu Selaniklen doğruca Ati
naya gelecektir. 

Eskrim birincilikleri 
IST ANBUL, 2 A .A. - Türki

ye Eskrim Federasyonundan leh· 
liğ edilmiJtir: 14 teırinievvel 932 
de lzmir'de baılıyacak Türkiye 
Eskrim birincilik müsabakalarına 
girmek hakkını haiz bulunan llf&· 
fıda iıimleri yazılı olan hanım ve 
beylerin federasyona müracaatla 
n: 

Suat, Nermin Hanımlar; 
Nihat, Enver, llhami, Fuat, 

Halinı, Rıza, Adil, Nihat, Orhan 
Cihat, Muatafa, Kimil, Rıdvan 
Sefa, Nüzhet, Muammer, Cevat, 
Ekrem Beyler. 

IST AN BUL 2 A.A. - Türkiye 
Eskrim Federasyonundan teblii 
edilmittir: latanbul, lzmir, Anka· 
ra mıntakalanna mensup müba
rizlerin ittirakile lzmir'de (Fut· 
bol birincilik müıabakalarile bir· 
tikte) 14 teşrinievvel 932 Cuma 
günü Türkiye eskrim birincilik 

Müsabakalar lzmir balkevi sa· 
müaabakalanna baılanacaktır. 
!onunda icra edilecektir. 

1 - Hannnlar araunda flore 
müsabakası. 

2 - Milli kılıç takım.ile latan· 
bul 932 kılıç takımı araaında mü
sabaka. 

3 - Ferdi kılıç müsabakaaı 
(13 mübariz iıtirak edecektir.) 

4 - Ferdi epe müaabakau (6 
mübariz iıtirak edecektir.) 

5 - Ferdi flore müsabakaaı (6 
mübariz ittirak edecektir). 

Müsabakaların sureti icrası 
hakkındaki program lzmir'de •Y· 
nca ilin edilecektir • 

Ölüme doğru bir 
yolculuk .. 

Bebekte bir otomobil denize 
uçtu ve üç genç 

kendilerini zor kurtardıler l(aragöz davası biterken Mev _ 
lut davası başladı!. 

~liURSA (Milliyet) - Burada, 
rıı; "llÖzün muhayyel J&hsiyeti etra
~aki münakaıalara biıla devam 
~I ınektedir. Şehrimiz münevverle
"'• bazı tarih meraklılannı bu hu
~ •ta en ziyade tereddüde dütüren 
~t .bu mevzu etrafında münakaşala
~ Jtap ettiren nokta - velev tarihi 
~tlara teaadüf edilmese dahi -
~ ı.~ Karagöze ait bir mezarın 
li~ "lll ve bu mezarın da Karagöze 
~ Yeti hakkındaki rivayetlerin kafa 
'1ıı da tam manaıile köklqmit olma-

Süleyman çelebi meğer yazdığı Mev 
!udunu başkasına ait eserlerden ik
tibas elmİt imiş ... 

tazyık oiyaseline ne mi.na ver- Evvelki gün Bebekte üç kitinin 
mek yi.zımdır bilmiyoruz? Bunu 1 ölümile neticelenmesine remak kalan 
hangi itilaf veya samimiyetle ölç- 1 bir otomobil kazasr olmuştur. 
mek kabildir? Acaba bu hllbcr Rober Kollej muallimlerinden 

tur. Oıküdarda Seyitahmet dereain 
de oturan Cenan hanımın büyÜtrnek 
te olduiu 8 yatlarında Heana iı
mindeki kız çocuiu ortadan kaybol 
muştur . Cenan hanım her tarafı a
ramış, kızı bulamam•§. nihayet poli
se müracaat etmittir. 

dadır 

Bu itin ne derece doğru veya ha
talı olduğunu bilmiyorum. Ancak, 
bunun da Karagöz meselesi gibi u
zanıp gideceğini zannediyorum. Şem 
settin Efendi de mevludun aşık Ali 
Paıanm bir manzumesinden iktibas 
edildiği fikrinde .. .Şemıettin Efendi 
Süleyman Çelebinin: 

Evvel bize vacip olan Allah adın 
anmaktır 

Anın adın :zilaedelim ol kim ka
mu müttaktrr. 

Baflangıcı ile manzumeaine de
vam eden merhum Ali Pataclan tam 
102 sene sonra mevluduna Allah a
dın zikredelim evvela: Vacip oldu 
cümle İşte her kula. Şeklinde başla
mlf oldufuna bakılacak oluna iddia 
edilen bu iktibasın da doğru oldu
ğuna inanmak lizım gelir kanaatin
deyim diyor . 

Seyrisefer 
lıaretleri 

Derviş 

Şehir dahilinde aeyrü seferi daha 
muntazam bir hale getirmek için s:ı
kaklara ve Boğaziçi sahillerine kona 
cak beynelınilel seyrü ıefer itaret
leri Avrupadan celbedilmiıtir. Bun
lar yakında yeı !erine 1-onacakbr. 

ı, lialk~vi tarih ıubesi azaımdao 
it' :uraa tarihi hakkında kıymetli 
~ !er yapmıı olan Şemsettin E
ı.;;dı, aylardan beri evkaf mahzen
~ Qde meırük evrakların tetkikile 
lf~R~I bulunmaktadır. Şemsettin 
lj; dınin tetkikatı daha ıimdicleo 
~ok tarihi hataları meydana çı
lttı.; ""1< derecede ilerlemiıtir. Ev
~ ~n kendiıini evkaf dairesinde 
ti <>daaında ziyaret ettim, Şemsettin 
'i:Qdj Karagözün henüz hakiki hü
'-'t't ".e tahıiyetini iıbala medll!" ola 
"ı.ı bır veıikaya teaadüf etrnediiini 
~ tnıelde beraber, Karagöz ve Ha
~~da isnat edilen mezar, köprü ve 
11;1 lira benzer daha bir çok aaann 
~""1aa11 bu iki f&balyeLn hayali 
Jıo;; l'acafı kanaatinde bulundu
'ı;~ da ilive eyledi. Karagöz meıe 
~ti ~ büyük bir alaka ile takip edil 
" ili evvelki mektuplarımın birin 
~,.._,, halli Karagözün hın ya
~iında ıarar edenlerden bir çoğu-
~ liuraa kütüphanelerine olan te- H 

llıiinü de bildinniıtim. alkevi spor 
ı~en gün tanıdıklardan birini ıubesi 
~ •k Üzere bu kütüpbanelerd~n 

nedir? Ve vaziyet hakikaten ya
zıldığı gibi midir? 

Balkan 
Konferansı 

Heyeti murahhasa 
bugün seçilecek 
Balkan Birliği Türk grupu bu
~ Haıan (Trabzon) B. İn riya· 
ııetınde Galataaaray Lisesinde bir 

. İçtima yapacak ve bize alt ruzna
me ile Bükreş'te bu ay toplanma
sı mukarrer bulunan 3 Üncü Bal
kan konferansına gidecek heyeti 
murahbaaımızı teabit edecektir. -----
Şükrü B. bugün 

gidiyor 
Borçlar meselesine ait müzakera

h intaç ve yeoi mukaveleyi imza 
etmek üzere dün Parise avdetleri mu 
karrer olan Saraçoğlu .Şükrü ve N u
rullah Esat B"yler hareketlerin• 
bugüne tehir cbnitlerdir. Şükrü ve 
Nurullah Esat Beyler dün Parapa
lasta meşgul olmuılar, ve Elçilik 
müsteşan Feri dun Cemal Beyle di
ğer bazı zevatın ziyaretlerini kabul 
etmişlerdir. 

M Jirayer yanrna Sami ve Zihni 
iıminde iki talebe alarak otomobiline 
binmiş ve kendiıi de direkıiyona ge 
çerek otomobili 1oür'atıe ıürmeğe 
başlamıştır. Tam bu sür'atle deniz 
kenarından ııeçerken otomobil nasıl
aa birden istikametini tebdil etrniı 
ve denize yuvarlanmıştır. Bu vazi
yet üzerine bittabi içindeki!..,. bağır 
mağa başlamıılar ve imdada gelen
ler kazazedeleri kurtonnııl~dır. Ta
lebeler ve muallim tedavi için mek
tep hastane•ine yatmlmışlardır. Za
bıta bu ),aza hakkında tahkikat yap 
maktadır. 

Sokakta day·a 
Kaltalda oturan kahveci Süley

man, Beyoğlundan geçmekte olan 
Madam Avaya iıminde bir kadına 
(deve gibi kadın) diye liıf atrnıttır. 
Madam Avaya ela (deve ıenıin) di
ye cevap verince Süleyman kadınca 
iızı ookak ortaa.ıncla fena halde döv
müştÜl' . 

Batından 
Yaralanmıt 

Beyoilunda oturan Draça iımin
de biriıi dün gece ıokakta dolqır
ken, hemşiresinin on beş ıenelik ni-
13nlısı Yunan tebaaaından T anaş ö
nüne çıkarak Draçayi yanına çağır
mış ve birden bire üzerine hücum e
dip başından yaralamıştrı. Tanaş ya 
kalanmııtır . 

Altı~ çizme yandı 

Zabıta ara,tırma eınaımda fÜphe 
lenerek Seyit Ahmet deresindeki A
cem tekkesinin havuzuna bakmıı 
ve Hesnarun ce•edi havuzda bulun
muştur. 

Yapılan tahkikatta kızın entarioi 
ni yıkamak üzere havuza eğilirken 
müvazenesini kaybederek suya düt
tüğü ve etıaftan görülemediği için 
boğulduğu anlatılmııtır. 

Kadın yankesici 
Kadın yankesiciler hakkında sıkı 

takibata devam edilmektedir. 
Beyazıt poliı merkezi bunlardan 

birini cürmü meşhut halinde yaka
lamıttrr. 

Vasfiye İsminde olan bu yankesi
ci Beyazıtla Liıleli arasında Asaf 
efendi isminde birine teıadüf etrnif 
ve bir yol sormak bahaneıile bil- müd 
det konuıtuktan sonra aynlmııtır. 

Kadın gittikten sonra Asaf efen
di cebini yoklayınca cüzdanı ile 5 li 
raaının aıınlmıt oldu&-unu gÖrmüt 
tür. 

Asaf Efendi poliıe giderek kadı
nın e,kilini tarif etmiş ve bir müd
det sonra Vasfiye yakalanmıttır. 

Asaf efendiden çaldığı para ve 
cüzdan Vaafiyenin üzerinde bulun• 
muıtur. Yankesici kadın adliyeye 
teılim edilmittir. 

Sabıkalı nasıl 
yakalandı 

"-ı~e aindım. Burada meçhulü lıtanbul Halkevi ıpor ıubeıi bu-
~ yapacağım ümidile ve ayni gün öğleden sonra tqekkül edecek C • 1 B Bahçekapıda Hasan ecza depo- Beyazıt polis merkezi müretteba 
!<ılı e. etrafında tetkikler yapan bir ve idare heyetini intihap edecek- emı ey ıunun yarunda Altın çizme mağaza- tından bir memur Nuri iıminde bir 
le, I! kİınselere tesadüf ettim. Me- tir. Cüınburiyet Halk f11ka11 reiı ve smdan dün gece yangın çıknut, ma- aabıkalryı bir cürümden dolayı takip 
~ -~~-•lamızda ne kadar da Kara- killerinden Cemil Bey Buraaya git- ğazanm bir kumı yanmııtrı. ederken Nuri V<tla tarafına aapmıf 
;"ili!'.~,. ı11 varmış . . Eğer bunlar, . f B" k .. 1 Yangm gece. y~sı ~t 24 le ba- ve ko•arak kaçmaya ba•lamı•trr. 
!ıı ""'llı tılimlerlmizin hayal oldu- Lehistan sefareti mış ır. ır aç gun ıonra ge erek, ıdmıt, derhal ıtfaıye yetışerek ma- M' k d" . ~t d'd•t def . , Trakyaya gidecektir • • . k d k emur en ıaıne mu ea ı a 
~ aoyledikleri Karagözü hakiki - t ı.~za~ın ~rt .. ıımı !'an ı tan sonra f lar durması için ihtarda bulunmutaa 

t 
l'et Ve teklile meydana çıkarır- mUS eşarl sondunnuf ur aut· · . da Nuri dinlememit, kaçmakta de-
~!, ";"'&ve tarihe kaqı her halde Nusrat Bey Yangının neden çı~tığı hemjz a'!- vam etmiştir. 
ı.~~. hizmet yapacakl.trına ,üp lqılamamıtllr. Tahkıknt devam edı- Memur efendi Nuriyi yakalayamı 

~ Cümhuriyet Merkez Bonka11 u- yor · yacağını anlaymca korkutup durdur 
ıım..::ılııli.J~a...-'ıi.ıı;ı.ıli...lıiı:..ıM:..Siilaıwı.ıı.ıı.J..:~WWllXil.ı:İ:SDl~JiıW:.s..ı!ii.ıl..!l~wı.ı:ı.J..limlliu~m!!!.2m!!!!!ii~d!!!ü~ru!!'"_!N~u~s!!r:!!a~t.!B~e:ıy~b~u~gu!! .. n!!._!B~u~rc.1._Jlir_.lınır......l:u:ıu~1ZJııldu.._l~m:a~k:,!ir~in arkasından ıilBh a~ğa 

Belediyede 

Yangından 
Kurtarma 

•••• 
Yapılan tecrübeler 

muvaffakıyetli 
neticeler verdi 
Yüksek binaların üst katlarmcla 

yangın zuhurunda buralarda tehlike 
li vaziyette kalanları kurtarmak üze 
re merdiven uzatılabilmesi ıçın ıp 
merdivenler istimalini teıhil eden 
raketler gelmiştir. Bunlar tabanca 
şeklinde binaların üst katlarına atıl
makta ve en Üst kata bu suretle İp 
merdiven uzatılIDI§ olmaktadır •. Ra 
ketlerin tecrübesi yapılmış ve muvaf 
fakıyetli netice vermiştir. 

Belediye bunlardan daha bir ınik
tar getirtecektir. 

Belediye memurla
rına lokanta 

lstanbul belediyeıi rr.emurlarına 
açılacak kooperatif lokantaaı için 
muhtelit mllhkemelerin alt katı ten
sip edilmitti. Ahiren buradan vaz
geçilmiıtir. 

Yeni bir yer bulununca, bütçe 
de geldiği cihetle, lokanta derhal a
çılacak ve faaliyete baflanacaktır. 
Lokantanın sermayesi timdilik 
(2500) liradır. 

Bozuk yollar 
Belediye kaymakamlıklara bir ta

mim göndererek kıt mevsimi gelme 
den mmtakalan clabilindeki fazla 
bozuk yolların biran evvel tamir et
tirilmesini hildirmİJtir. 

Tamiri çok paraya mütevakkıf <>
lan yolların tamiri belediyenin mer 
kez muhaıebeıi tarafmdan ödene
cek ve münakuuı daimi encümen 
tarafından yapılacaktrı. 

sa Nuriye isabet etmiş, yaralanmış
tır . Mecruh Nuri haataneye kaldırıl 
IDlflır. 

Vak'a etrafmda tahkikat devam 
ediyor. 

Kadın hırsızlar 
Yemiş iskeleainde iki kadın hmız 

yakalanmıştır. Vak'a şöyle olmuı· 
tur: 

Yemişte yaf ticareti yapan la
mail efendi evvelki gün iıkeleden 
yağ tenekelerini dükkiina tafırken. 
bunlar araaından bir kaç teneke ek
ıik olduğunu görmüt. mavnaları 
ve dükkanı aramışaa da yağları bu
lunmamış, poliıe müracaat etıniı
tir. 

Yapılan tahkikatta yağlan orada 
dolaşmakta olan Fatma ia.ınindeki 
kadınla kızı Aytenin çaldıkları an· 
laşdmıştır. Fatma ile Ayıe yakala
narak tahkikata başlanmıştır. 

Boğulan çocuk 
Kuruçqmede, deniz kenarında bir 

ceset bulunmuıtur. Yapılan tahki
kat neticesinde cesedin, bundan üç 
gün evvel denize girip yÜzme bilme 
diği için bojiulan Cemal isminde bir 
çocuğa ait oldofu tesbit edilmittir. 
Müddeiumumilik tahkikata vaziyet 
etmittir. 

Kadıncağızı 
Döğmüşler 

Beyoğlunıla Sıraservilerde Ali 
Bey apartımarunda oturan Nevzat 
hanım polise müracaat ederek Top
çular caddeainde 353 numaralı kah 
vede yatıp kalkan Hüseyin ve Yuıuf 
iamindeki adamlar tarafından clövül 
düğünü iddia etmittir. Zabıta tab· 
kikat yapmaktadır 

Kavganın sonu 
Küçükpazarda Odunkapı cadde

sinde 20 numaralı evde oturan ara· 
bacı Yusuf ile ayni evde oturan ha
mal lsmail kavga etrnitler ve Yuıuf 
lsmaili pıçakla baldırından yarala
mıttır. 

Bir kadın zehirlendi 
Beıikta§ta Tqvikiyede Fırın ao

kağmda Hamdi Beyin kızı 25 yaım 
da Bedriye hamın e•d anaesİAİll 
pitirdiği balıklan yedikten sonra 
üzerine bir fenalık sehniı ft yapılan 
muayenede zehirlemnİf olcluiu te... 
bit edilmiıtir. 

Bedriye hanım berayi tedaYİ Ame 
rikan baalaneıine kaldmhnııtır. 

Kumar oyunlan 
Tepebafında Oıman efendinin 

tuttuğu kahvehanede birkaç kitinin 
gizli kumar oynadığı zabıtaya haber 
verilmif ve yapılan teftit neticeıin
de Aksaraylı Burhan, ıoför Hüıe
yin Hilmi, Ahmet isminde üç irişi 
cürmü ınethut halinde yakalanmıt· 
lardır. 

Bir takım iıkambil kağıdı ile 
375 kurut ta para müaadere edilmif 
tir • 

Ölen ve öldüren 
anlaşılmadı 

Maarif iP 

Talebe 
Yur u 

·--
Bir heyet Maarif 

Vekilini 
ziyarete gidiyor 
Darülfünun Ye yiıkıck mekteple 

re girmek Üzere bu sene Anadolu
dan bir çok lise mezunlan tehrimi· 
ze gelmektedirler. Fakat bu talebe. 
nin ekserisi burada pansiyon bul
~ iaıe edilmek için tabii mütkü
lat çekmektedirler . 

Liıe mezunlarından bir heyet 
Maarif vekilini ziyaret ederek Darül 
fünun arkasında tamiratı ikmal e. 
dilmit olan yurt binasının biran ev· 
ve) açılmasını temenni ed ecekler· 
dir. 

Gazi mükafatı 
Darülfünunun açtığı Gazi Mus

tafa Kemal mükafatı müıabakaaına 
iştirak eden eserleri tetkik eden ko
misyon dün toplanamamıştır. 

Maamafih, timdiye kadar eserle
rin yarm tetkik edilmiıtir. Komiı
yon dil kurultayından sonra ıık oık 
içtimalanna devam edecektir. 

Hukuk talebe 
mecmuası 

Hukuk fakülteai talebeıi, bir Hu
kuk talebeıi mecmuası çıkarmağa 
karar vermiştir. Bu hususta hazır· 
Wdara baılanmııtrr. Mecmuada ta
lebenin hukuka ait etüdleri buluna
cak, hocalardan da bazı yazılar alma 
caktır. 

Fakültenin resmi mecmuası inti
f&ra devam edecektir. 

Bir profesör geliyor 
Paris darülfünunu hukuk fakül

tesi kukuka amme profeaörlerinden 
Môıyö Leferrier bu ayın on beşinde 
tebrimize gelecektir. Profesör bura
da darülfünunu gezecek, bilha .. a 
Hukuk fakülteai hakkında bazı tet
kikat yaparak müderriılerimizle gö
recektir. 

Möıyö Leferrier şimdi Mısır da
rülfünununda hukuk imtihanlarında 
hazır bulunmaktadıı • 

Kadastro mektebi 
Tapn ve Kadastro mesl•k melde 

binde dünden itibaren derslere niha 
yet verilmiıtir. 19 tetrinievvelde im 
tibanlara başlanacak ve 3 teırinisa
nide nihayet bulacaktır. Mektebe 
yeni kayıt ve kabul 18 tcırinisanide 
baflanacaktrr • 

Kadaıtro me•lek mektebinde ,hu
kuk ve fen şubelerine (80) dı;pdi 
ve üç hanım devam etmektedir. Mf k 
tebin bu seneden itibaren tedrisat 
müddeti iki sene olacak ve fen, hu
kuk ıubeleri birlettirilerek bir aru
da tedrisat yapılacaktır. Bunun i~in 
ders programlannda bazı tadiL;t ya 
pdmı,trr. 

VllAgetle 

İhtikan 
Tetkik 

--·-
Komisyon bugün 

vilayette 
toplanacaktır 

Vilayetteki ihtikarı tetkik ko 
misyonunda Belediye azllll Mch 
met Ali Bey iıtifa et iiinden ko
misyon toplanamıyordu. Komia
yona yeni aza gönderildiğinden 
bugün toplanacaktır. • 

Bu içtimada müddei umumilik 
ten evrakı gönderilen bazı şeker 
tüccarları iti de gÖrüyulecektir. 

İskan tah i atı 
lski.n aui istimali tahkikatına 

devam olunmaktadır. Hayriye ia 
ıninde bir hanımın da ifadesi alm 
mıştrr. 

Ocak kongreleri 
C. H. Fırka.at Ocak kongreleri 

devam etmekte Ye yeni ocak ida
re heyetleri intihap edilmektedir. 

Fırkanın Eyüp nabiyeıi Def
terdar semt ocaiı koııgreıi bu ak
J&m saat 20 de yapılacaktır .. 

Defterdar semt ocağı Abdülve
dut, Cezrikaaım, Ni~ancı ve F etbi 
Çelebi ocaklannm tevbidile husu· 
le aelmektedir. 

Ekspres geç geldi 
Avrupa ekıpresi dün sabah iki 

saat teabhurla Sirkeci istaıyonuna 
gelmiştir. 

Kasımpaşada Bulgar mezarlığı \Adi" k"J" "d" civarında öldürülmüş olarak bulu- ıye ve ı ı gı ıyor 
nan cesede ait tahkikata deram olun Bir müddetten beri tehrimizde 
maktadır. bulunan Adliye vekili Yusuf Kemal 
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3 T.EVVEL 1932 
idarehane: Anka .. caddesi, 

100 No. 
Telııraf adreıi: lıt Milliyet 

Telefon N wnaraları: 
Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 so 14 -

12 .. 14 - 28--
Gelen evrak ııeri verilmez -

Müddeti ııeçen nüıhalar 10 ku· 
ruıtur. Gazete ve matbaaya alt 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlann me
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy rasat met'kezinden Ye· 

rilen malılmata ııöre hupn ha•• 
ekseriyetle açık olacak rüqir ıi
mali lıtikametlerden hafif kuv
vett.ı esecektir. 

l ı 2-10-932 tarihinde hava tazyiki 

11 764 milimetre en çok aıcaldık 28, 
en az 16 santigrat kaydedilmiıtir. 

Lyon timarhanesi 
Pariste bizim konsoloshane 

ye pasaportumu vize için bun
dan takriben bir ay kadar evvel 
gittiğim sırade bir garip haber 
almıttım. Bu haberi kapalı bir 
şekilde "bir mütekait jeneralin 
akrabasından bir Türk Fransa
da :Caybolmut" diye de (Milli
yet) e yazmıttım. İtte bu haber 
döndü dola,tı. Nihayet perdesi 
ni yırtarak önümüze çıktı. Ta· 
bii okudunuz. Sait Hikmet bey 
İsminde mütekait bir bahriye 
zabiti F ransada kaybolmuttu. 
Bu zat merhum Gazi Ahmet 
Muhtar Paıamn hareminin i
kinci kocası idi. İstanbuldan git 
tikten sonra Belgrattan bir 
mektup. bir de galiba lsviçre
den bir kart yazmıf, sonra bir 
kaç ay ses çıkmamı§• onun üze 
rine kendisini aramak lüzumu 
hasıl olmuf .. 

Ben Pariıte iken Fransız po
lisi bu iıle me,ğul idi. Bir iki 
gün evvelki gazetelerde adam
cağızın (Lyon) telırinde öldü
ğünü haber verdiler. Esasen 
~on zamanlarda kendisinde u
fak bir felç ile karıtık dimağ 
rahatsızlığı da varmıt··· Bu a
cıklı akıbetin tafsili.tını bilmiyo 
ruz ama. (Matin) ismindeki Pa 
ris gazetesi bize can sıkacak, 
münasebetsiz bir nokta haber 
veriyor. (Sait Hikmet) Bey 
(Lyon)da timarhaneye atılmıt• 
hüviyeti malfun olmadığı için 
künyesi- (İsmet Pa,a) yaz
mıtlar ... Vakıa bu terbiyesizlik
tir. Lakin bunun üzerinde faz
la durmaya gelmez ... Çünkü in 
sanlar biribirine baka baka de
ğitirler .. Bunu bize hatırlatan 
bir aürü darbrmeser vardır. · U
mumi söylemiyorum amma -
delilerle düıüp kalkanların pek 
tam tuurlu olduğunu kimse 
iddia edemiyor. Hatta kendile
ri bile ... Nihayet (Lyon) timar 

hanesindekiler de bu kaidenin 
tesiri altmdadır. Binaenaleyh 
bunu daha meydana çıkmamıt 
bir delilik eseri olarak görmek 
(Lyon) timarhanesinin idare 
heyetinden nezaket beklemek
ten daha kolay ve yalandır .• 
Hoıindi!. 

Tek mevki meselesi 
Avrupanın bir çok yerlarin

de tramvaylar tek mevkilidir. 
Bu halka kolaylık olduğu ka
dar. tramvay idaresine de ko
laydır. Hatta gene bir çok yer
lerde tek bilet usulü vardır. Ho
landada olduğu gibi ... Bazı yer 
!erde iki kıt'alıdır. Peştede ol
duğu gibi ... 

Bu, tek mevki usulünün biz
de de tatbikı hakkında gazete-

! !erde, ötede beride sözler, fikir
ler görüp istiyoruz.. Fena de
ğil amma ıuna dikkat etmeli
yiz: 

Her şeyden evvel söyleye
yim ki; ben mevki farkının bat 
tan aıağı aleyhindeyim.. Yal
nız, eier bizim tramvaylar bu 

ı ııünkii terait altmda itleyecek
se birinci mevkileri kaldırmak 
doğru deiildir. Zira •. 

1 - Tramvay ıirketi tram
vay ve seyrüsefer nizamatmın 
emri hilafına üstü batı berbat. 
pis olanları da arabalara alır, 
balık, yağlı gaz tenekesi. yağlı 
sefer taslan her gün görülen 
ıeylerdendir.. Hele arabaların 
iskarça gibi oluıu da buna ilive 
ediline üıtünü batını berbat et 
meden tramvaya binmek mu
hal olur. 

2 - Kadınların bugünkü ıı
kıtık vaziyette halk arasına ka
rışmaları doğru değildir. 

Binaenaleyh: Eğer tirket vo
ya belediye, yahut Nafia tek 
mevki uıulü tatbik etmek iıte
yorsa: 

1 - Tramvayların yoku a
dedini kat'i surette teabit et
meli ve ondan fazlasına müsaa
de etmemelidir. Amma bu ya
sak, Kaptan Pata yasağı gibi 
üç gün devam eder kabilinden 
olmamalıdır ... 

2 - Üstü batı pis ve yanın
dakini kirletebilecek yolcuları 
kat'iyyen arabalara almamalı; 

3 - Arabaların ön tarafları 
eskisi gibi kadınlara mahsus 
kalmalı ... 

Bunlar yapılır ve tatbikmda 
müsamaha edilmezae tramvay
da bir mevki pek muvafık o
lur. 

Berberler mektebi 
Gazetecilik mektebi 

Berberler, mekteplerini açh 
lar, berber olmak isteyenleri o
rada yetiıtirecekler ... Gazeteci 
ler için de bir mektep açılacak
tı. Etütler yapıldı. tetkikat icra 
edildi. Fakat bir türlü açılama
dı ... Gazetecilik mektebinin bt 
li açılmamıt olması elemini, 
ayni aileden berberler mektebi 
nin açılması biraz tadil etmiı
tir .. Hayat mütevali bir tesel-
lidir. FELEK 

Bir tavzih 
25 eylıil 932 tarihli aan'at ıahife 

mizde reıaam M. Suni Beye ceva
loi makaesinde Ali Sami Beyin "Ben 
yazılamm aizlere beğendirmek için 
yazmıyonun" ıeklindeki cümleei "ya 
zıyorum~ teklinde bir tet'tip hati.ııile 
çılunııtı. M. Sami Bey dünkü nüıha 
mızdaki aan'at sahifesinde hu nok
taya tema1 etmiı bulunduğundan 
Ali Sami Beyin ııöstercliği lüzum Ü· 
zerine vaziyet tavzih olunur. 

"M illiget,, in edebi romanı: 3 

ROMAN 
Demokrasinin bir iyiliği ol

du ise bizi sırmadan. yaldızdan 
ve yıldızdan kurtarması... La
tin harflerinin birçok iyilikle
rinden biri ise, bizde artık lif 
okumaya vakit bırakmaması
dır. Recai Zade sağ olsa yeni 
harfle gurup tasvir etmiyecek
ti. 

Demokrasi der demez, Libe
ralizm, pli.nlı iktisat. Faşizm, 
Hitler ve Bolşevizm, bütün 
932 bahisleri kafamda ayak
landılar. Ancak ne kendimi, ne 
de sizi eğlendirmeyecek bir şey 
yapmamağa karar verdiğim i
çin, hepsini ters yüzü Kadro 
mecmuasına gönderiyorum. 

,,. "' ,,. 
Durunuz, bir roman yaza· 

maz mıyım? 
Tezli 

Yazan: Falih Rıfkı 
sıtndr Duma. Balzac. Flober, 
Pol Burje. An atol F rans, bat
ta Vecihi ve Saffet Nezihi, hep 
birden kafamın içinde sökün 
etti. 

Fakat roman nedir? 
Siz de benim gibi b'ldiğinizi 

zannedersiniz. Tariften güç 
fey yoktur. Biraz dütündükten 
sonra, anlıyorum arnına. anla
tamıyorum, diyeceksiniz. 

Acaba bir edebiyat kitabın
da hazır bir tarif buiamaz mı
yız? 

-3-
Meı•:zu peşinde bir 

nıulıarrir 

Bizim kır evinde roman 
var; fakat orman dersi verecek 
bir eoebiyat kitabı yok. Kom
ş~ köşkte liseden yen! çıkmış 
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c Maarif Bahisleri ) 
Ecnebi mekteplerde Türk dili 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple- hileli usullerin önüne ııeçebilmek 
rindeki türkçe tedrisatı, ölgün için, ve ayni zamanda Türk dili 
bir manzara arzetmektedir. Hal- tedrisatındaki vahdetin bozulma· 
buki bu mekteplerin lisan tedri· ması için, bu husus hakkında ko· 
satına verilecek ehemmiyet, mem yacağnnız bazı ehemmiyetli mad 
leketin istikbali ve harsi hayatile delerle kafi derecede mühim ne-
tiddetle ali.kadardır. ticeler elde edebiliriz. 

Bu mesele aynca, büyük bir cid Bugün, her memlekette sıkı 
diyetle İçtimai ve hatta iktısadi bir tedriaat merkeziyeti cari iken 
cepheden de tetkik edilmek la- biz nasıl olur da böyle bir teye 
zım ııelir. Ecnebi mekteplerinde- müsamaha ile mukabele ederiz. 
ki talebelerin bir kısmı, bu top· Mesela ltalyada bazı Amerikan 
raklara, münhasıran iktıaadi ve mektepleri mevcuttur; fakat, bu 
tahsi menfaatlarla merbut olan mekteplerde her şeyden evvel ltal
yabancılann çocuklarıdır ki, içle· yan lisanı , ltalyan harsı . İtalyan 
rinde, bilihilaf, yüz seneden be· kanunlan asıldır. 

1932 

Bu akşam senenin 
ilk büyük filmi 

SiNEMALAR 

ELHAMRA S .l!eması~da fevka-
lade musamereyle 

baılıyor 

Lilyan 
Harvey Cennet Kuşu Henri 

Gar at --ri burada tevattun etmit kimse- Bize geline~ itte Lauu.nne 1 

ler olup henüz türkçeden bir kc- muahedesinin bu baptaki madde· 
Eğlenceli - Ne,'eli bir mevzu - Ne'is musiki - Güzel şarkılar ve valsler. 

Tam manasile bllyük UFA Opereti. Rejisörü WİLHELM THIELE lime bile bilmeden yafıyorlar, ve si: : 
daha da yaııyabileceklerine kani "Cilt --4- sahife -59- Tür 
olanlar vardır. kiye heyeti murahhaaası, 30 teı· 

DiKKAT: 1 - Bu büyük filmimizde fiafarda ı:am yoktur. 

Bu zehirli telakki, gerçi, evvel rin. 1914 senesinden evvel 
ce imparatorluk taslağının kapİ· Türkiyede mevcut olduklan mu
tülasyonlanna dayanan bir me..,.. saddak Fransa, Büyük Britanya 
leydi. Asırlardan beri bizim içi· ve ltalyaya tabi bulunan müeue
mizde yaıayıp ta timdiye kadar ıatı tedrisiye, hayriye ile hastane 
bir türlü temsil edemediğimiz, li- ler kemakan payidar olacpklannı 
sanımızı öğretemediğimiz Rum, beyan eder. Maamafih bu müeue 
Ermeni, Yahudilere ve çocuk· satın hiç bir behane ile hiç bir veç 
lanna bu hal pek fena bir misal hile Türkiyenin menafiine ve 
teıkil ' ediyor; Türkiye, tufeyli Türk kavaninine mugayir laalet
yaıanabilecek bir memleket ze- tayin bir propaganda veya bir fi
habını veriyor. Bir taraftan da bun- il Ye harekette bulunamıyacakla
lar, din perde&İ altında ıiyaıi pro rı iyice, mukarrerdir." 
pagandalarla bizden uzaldaıtırı· Görülüyor ki, bu maddenin 
lıyor. Buna zamimeten maziden, feffafiyeti, sarahate hiç bir tevi .. 
muhitlerden aldıklan met'ur, gay le, biç bir tefsire ihtiyaç hisset· 
rimeı'ur huaunıetler de, içtimai mez. 
bünyem.izi kemiriyor. Biz memleketimizde azim bir 

Hali memleketimizde dini pro inkılap yaptık; binaenaleyh, bu 
pagandalar ve milyonerler mer- mekteplere devam edecek Türk 
keıı:i olan mektepler vardır; bun· talebeyi, layıkı veçhile idare et· 
lar istedikleri gibi gayrimüslim mek salahiyetini haiziz; hiç bir 
Türkleri kendilerine yavaf yavat itiraza mahal yoktur. Kendi te· 
cezbediyorlar; fırsat buldukç~ haamızı, kendi aleyhimize -zım 
memleketin nizamatını her veçhı- ni bile olsa- teıvik edebilecek 
le ihli.le çalıtmaktan çekinmiyor bir tedrisata asla cevaz vereme-
1 yiz. Zaten muahede de bizden 
ar.Sırf liaa.n hakimiyeti dolayısi- bunu istiyor, baıka türlü söyle

le bu mekteplerden her biri -E- miyor. 
vet, hayret edilir- tebaamızdan Talebeyi zehirleyen bu mües· 
her ay üç dört bin lira kadar pa• seaeler hemen her fırsatta türkçe 
ra alıyorlar. Bu efendiler, aldık- tedrisatı, ve Türk haraı Üzerine 
lan bu paraları, derhal Belçikada .Wkaıt yapıyor. Türkçe muallim 
ki umumi merkezlerine ııönder- !erini pek feci, pek ııülünç bir 
dikleri ııibi kendi mensup olduk- hale sokuyor. Bu tevzirattan ar· 
lan devletlere de siyasi ve iktısa- tık sıyanet zamanı çoktan ııelmit 
di tebeke vazifelerini ııörüyorlar. tir . 

Franıa, vaktile milli hudutla: Bu efendiler, kendi mektep-
nndan tardettiği fakat, wnwnı lerine bol keseden lise unvanını 
harpten sonra ıevmeğe baıladığı veriyorlar, ne hakla? 
bu papaaları himaye etmek sure lıte, resmi franıız liselerinin 
tile ıarktaki menfaatlerinin büs- 1931 de neıredilen "Proııramme 
bütün ihlal edildiğinin farkında de l'enıeiıınement secondaire,, 
olamıyor • unvanlı proğramı. Bu proğramda 

Bu papa• tetkili.tının Fransa- Fransız liseleri altrn..:ı sınıftan 
da ( ı. a. c. = Eski muharipler ce- (bizdeki orta mekteplerin birinci 
miyeti) manımda kuvvetli tetek· sınıfı) baılayarak yedi sene de. 
külleri olduğu gibi Franıa meb'u- vam ediyor; fU halde lise tedrisa 
san mecliainde frer'leri temsil e- b, filozofi ve riyaziye arnıflan 
den meb'ualan da vardır; bu es- dahil olmak üzere on üç seneden 
ki muharipler, umumi harpte, ibaret bulunuyor. Halbuki, hu 
bilhassa Türkiye aleyhinde roller mekteplerin ne proğramlan, ve 
almış, mütarekede de reylerlnden ne de sınıf takıimatı, bu teıkilata 
istifade edilmit kimselerdir. temas bile etmiyor. Eıaaen hura-

Bugün, böyle bir maksatla de- daki ıefarethanelerde her sene 
vam ettirilen ve Türk hanının in- yapılan bakalorya imtihanları 
kifafma mani olan tezviratın me- ' da bu iddiamızın aıhhatini iabata 
nedilmesi kadar kolay bir teY yok ki.fi bir delil tetkil eder. 
tur. Artık bu topraklarda, eaki 

Mes'ut Türk inkılabı önümüze, korkak imparatorluk müatehue
Lauaanne muahedeai ıribi çok kuv ai değil, Türk inkıli.bının doiur
vetli ve ayni zamanda çok kıy- duğu müatakil Türkiye Cümhuri
metli bir taheaer ibda etmit hulu yeti, Mustafa Kemal Türkiyeıi 
nuyor. olduğunu anlamalı ve anlatma.lı-

Şayet, huaum.et qıef'ur olarak yız. Bu müeueaeler, ayrıca umu
devam ediyorsa derhal muahede mi bir müdüriyet halinde idare 
ahki.mından azami derecede isti- edilecek oluraa mem1eketin barai 
fade edebiliriz. hayatında derin bir inkılap vücu 

Bu müeueselerin her birinin de getirilecektir. 
tedriıat nizamnamesi muhteliftir; Araııra müzınin bir haıtalık 
istedikleri ııibi hareket ediyorlar. ııibi nükıedon "tanaaaur hadise
Menaup olduklan memleket te ai" nin de önüne geçilmiı olur.[1] 
dahil olmak üzere, hiç bir mem· Orhan RIZA 
lekette derslerin umum\ vasatile-
ri nazarı itibara alınarak talebe 
terfiine imkin verilmemittir; bu 
doğn.ıdan doğruya Türk tedriaatı 
na tevcih edilen ainıi bir auikaat
br. Bun]ann nizam.namelerini ay 
nen kabul etmeye mecbur deği
liz. imtihanlara dair konulan bu 

"/n•anlann macera{arını, ihti
raalarını, seciyelerini göateren 
lı.üçülr büyük neıir eserlerinin to
puna birden romaneıR çeıit deni
lir, ki roman, menlrıbe, küçülı hi
lıôye •ılrillerine ayrılmııtır. Bu 
ya;ııılar meo:ııularını ya doğrudan 
doiruya hayalden, ya tarihten, 
ya hayatın hakikatİndC'a alırlar. 

Hayattaki her vak'a, her sergü.
zeıt romanesk çeıite mc.•vzu ola
bilir." 

[l] «Ortıa tıedristtıa Türk dıili» 
unvanlı maka.Ledeki yan.h:ıJaruı doğ 
nıları: Calvc!ıt . tasavvur edilen bu 
müşkülatı - tahlil teııchbü11ünü - E
debiyat tarihi dersleri 3 ten (bizde 
lise I). 

Kendi ismimi ve tanıdıkla
rımın isimlerini değiJtİrerek 
sergüzettlerimi anlatsam, aca
ba hotunua:a ııider miyim? 

Tebrik ve 
Taziye 

Hayret. Tersine akan nehir 
gibi fU Eminin tabiati ve ahla
kı anlatılır ıey değil. Sevinecek 
yerde ağlar. Ağlayacak yerde 
güler bir acayip tabiat ki anla
mak imkin haricinde. Daha ga 
ribi var. Meseli arkadatların
dan birinin pederi veya ailesin
den bir zat vefat etti değil mi? 
Ona taziye mektubu yazacağı 
yerde föyle bir telgraf çeker: 

"Pederinin vefatından müte
vellit neşenize iştirak eder ve 
tebrikitımı takdim ederim." 

Nasıl? Beğendiniz mi? Maa 
şınıza zam yapıldı yahut yeni 
bir ev aldınız ne bileyim tebrik 
edilebilecek bir vaziyete girdi
niz değil mi hemen bizim Emin 
faaliyete geçer. 

"İtittim ki bir yavrunuz dün 
yaya gelmiı. Çok müteessir ol
dum. Kederinize an samimül
kalp iştirak ederim. Allah bir 
daba böyle felaket gösterme
sin." diye baılar ve hayretten 
bir karıt açık kalan ağzınızı bir 
yığın teselli ile doldurur. 

llk zamanlar bunu muazzam 
bir münasebetsizlik telakki e· 
denler Emin için müthit ve 
meş'um ıeyler dütiindüler. E
min pervasız, bu herkesin feci 
bir şekilde yadırgadığı tabiata 
devam ediyordu. Bütün aleyhin 
de söylenenler ona vız geliyor
du. Çalıftığı müesseseye mü
dür olduğu gün onu hüngür 
hüngür ağlarken gözlerimle 
gördüm. 

Bu bir çılgın mı idi? Hayır! 
Ona sordular. 
- Emin niçin böylesin? Ni

çin "herkesin zıddına pürçini 
taap bir meslek ilıtiyarına mec 
bur oldun." Neden herkes gibi 
değilsin. 

O bu suallere fU cevabı verir 
di: 

- Riyakar değilim. 
Nihayet onu mecbur ettiler. 

O da anlatmağa razı oldu. Bir 
kıt gecesi idi. Hepimiz otur
mut sakin sakin konuşuyorduk. 
timi münakaşalardan biraz da 
yorulmuı gibiydik. 

Emin anlatmağa batladı. Ne 
bir kelime eksik, ne bir kelime 
fazla onun söylediklerini not 
ettim. Aynen size anlatıyorum. 
Ne derseniz diyiniz. Beni bir 
az ikna eder gibi oldu, bilmem 

bile gözden geçirmek hevesin
de değilim. 

Evet. ne örnek olmağa de
ğerim; ne de gülünç olmaktan 
zevk alırım. Bir çok kimseler 
hayatlarmı yazarken, size so
yulmuş bir portakal ikram et
miılerdir. Kabuklarını hangi 
çöplüğe sakladıklarını kendile
rinden baıkası bilmez. 

Osmanlıcasını Latin harfle
ri kalının almadığı, sırf görüş 
vasıtası iken. göz bile ken-

Romanın bir takım esaslı 
J&rtları da var: 

Bir gün bir muharrir meş
hur adaml-ra dünyada en mü
him vak'amn ne zaman ve ne 
olduğunu sormuı. Kimi Na
poleon'un Moskovadan dönü
§Ü• kimi Fatih'in İstanbula gi
riti• kimi İsa'nın aıılııı. herkes 
bir fikirde bulunmuş. Bemar 
Şav kağıdın üstüne bir tarih 
yazmış: ' dini göremez. sözü yanhttır. 

İnsan kendini görür... Fakat 
gösteremez! Muharrirler hayat 
!arının doğrusunu yazabilse
ler, bu müsveddeleri matbaaya 
değil, mahkemeye vermek li
zımgelir. 

"Eserin içindelr.i vak"alar, doğ
ruya ben:Hmelidir. Şahısların se
ciyeleri, ihtirasları, duyztrla,.ı ha
yatta ras,elinen İn•anloı·ın seci
ye, ihtirası ve duygularına uyrna
lıdır. Hikayede bcqtan sona ka
dar hareket ve h~ olnıalıdır." 

Bir takım münekkitler baş 
ka bir şart ta kotarlarmış: 

"Her roman bir der:: te ver
melidir." 

Demek ki ilk iş mevzu' dur. 
Mvzu sözü, akla en başta insa
nın knedini getirir. Onun için 
bizdeki romancılar ilk eserle-

8 kanunuevvel 1869[1] 

Muharrir .- Bu tarih nedir, 
o gün ne oldu? 

Bernar Şav - Siz kendiniz 
arayıp bulunuz. 

Meğer tarih Bernar Şav'ın 
doğduğu günmüş! 

Açıkça söylemek İsterim: 
Ne doğduğum güne. ne geçir
diğim ömre ehemmiyet veren
lerdenim. Ne öyle doğmak. ne 
böyle yaşamak isterdim. lstırap 
!arımı kitapçılara satmak için 

Hatıralarım. demek, söyle
mek istediklerim, itiraflarım. 
demek. söyleyebildiklerim, de
mektir. 

Hayır, mevzu ben olmıya
cağım. Hayalimden bulmak 
var. Bu kendimi yazmaktan da
ha güç bir şey ... Öyle bir adam 
yaratacağım. ki onunla konuşa 
caksınız; onu göreceksiniz. O
nunla gezecek. oturacak, yiyip 

ksa imdiki ro-

için biletinizi evciden aldırınız. 

OnümüzJeki perş "mbe akşamı büy:;k GALA müsameresi 
olarak gösterilecek ilk İtalyanca aözlü ve şarkılı 

KADIN PEŞiNDE 
( Rubacuorı ) 

Filmi için A R T 1 S T 1 K a·n.muında 
istibzarat devam ediyor. Heyeti temsiliyesi başında: 

Şık ve net.ih komik ARMANDO F ALCONI ve 
meıhur danıöz GRAZIA DEL RlO 

siz ne dütünürsünüz. 
- Efendim. Bana ıoruyorsu 

nuz "niçin taziye edilecek yer
de tebrik, tebrik edilecek yerde 
taziye ediyorum" bu benim ak
siliğimden değildir. İzah ede
yim. Her ölen insan hakkında 
dökülen gözyaşlannm bir tek 
minaaı vardır. O öldü. Ve mut 
lak bu kederin ardında o keder 
den daha samimi daha kuvvetli 
bir his daha vardır ki o da "O 
öldü, fakat Allaha çok tükür ki 
ben ya,ayorum." Babanız mı 
öldü. Tebrik ederim -çünkü siz 
ölmediniz ve kurtuldunuz ve se 
vmıyonunuz. Haklısınız. Se
vinmekte haklısınız. Çünkü ya 
ölseydiniz ne felaket değil mi? 
Bu herhalde babanızın ölümün 
den daha feci değil mi sizin i
çin? .. 

Kannız hasta. Tebrik ede
rim. Çünkü siz basta değilsi
niz. Ya maazallah siz hasta ol
saydınız. Çocuğunuz mu dün -
yaya geldi? Vah vah ne fela
ket, ne feli.ket. Zira çocuğunuz 
hastalanacak, üzüleceksiniz bel 
ki de ölecek . Halbuki bu ço
cuk doğmasaydı. Siz de çocuğu 
ölen veya hastalanan bir adam 
olmayacaktınız. Maatınıza zam 
mı yapıldı? Bir gün bunu kay
betmeniz ihtimali de mevcut 
ya? .. O halde bir felaket. bir ıı
kınh ihtimali hasıl olmut de
mektir. Ev aldınız. Bundan bü 
yük felaket yok. Bu evi alma
saydınız ne olurdu sanki? Bir 
yangın sızı gözyaıları ıçıne 
garkedecek. Halbuki bu ev si
zin olmasaydı da yansaydı kılı 
nız bile kıpmlamayacaktı. Siz 
felaketi satın aldınız demektir. 
Ben itte felaketi daha evvelin
den görüyor ve mukadder bir 
kederin taziyesini yapıyorum. 

Hepimiz §aşırdık. İçimizden 
biri: 

- Benim bir yavrum dünya 
ya geldi." dedi. 

Emin taziye ederim. dedi. 
Çocuğu dünyaya gelen arka 

da, ta iilve etti: 
- Çocuğırm olduğu iyi ol-

ni her tefrikada yeniden öğ
renmiyeceksiniz. Ben Bal
zak'ın Goryo baba'•ını okuduk
tan sonra. aylarca ne sokakta, 
ne evde, ne yatakodamda bu 
adamdan kurtulabildim. Her 
gün bir kötebatında kartılaşa
cağız zannederdim. Allahın ya
ratıklarından milyonda biri, 
Balzak'ın yarattığı bu adamın 
binde biri kadar varlaıamaz. 

Hayalim de biraz kıt ve ku
rudur. Beni böyle bir tip arar
ken görseniz, 

- Falir Rıfkı adam yaratı
yor, diye değil, 

Kim bilir hangi hastalığa 
tutulmak üzere olduğumu dü
tüneceğinize şüphe yortur. U
nutulmuı bir ahbap ismi, yahut 
bir kafiye. veya bir cümle oyu
nu arıyan arkadaşlarınızın yüz
lerindeki kısılıp. büzülüte• kıv
ranışa dikkat ediniz. Gebelik 
çeken kafada tefekkür heykelle 
rinin idealle,tirdiği sükün, ge· 
be Meryem'in düz karnı kadar 
sahtedir. 

Hem bu yaradışlar, biraz da 
sol kulağı göstermek için sağ 
eli enseden dolaştırmağa ben
zer. İnsanlar kendilerini pek 

Bugünden itibaren 

ŞIK SiNEMADA 
Mevsimin en güzel filmi olan 

MONTE 
KARLO 

BOMBALAR 
ALTINDA 

)ki sevimli büyük artia · 

KATE VOD NAGY 

ve 

j E AN MURAT 

tarafından Fransızca SÖZLÜ 

büyük temaşalı ve ı:engin 

mizan,enli operet 

Frans,z sinemı san'atbin 
3 Büyük Siması 

MARCELLE CHANT AL 
GABRİELE GABRİO 
CHARLES V ANEL 

Pek~yalnnda: GLORYA'da 
KANUN NAMINA 

filminde 

······-·······-·-·································· 
du. Çok seviniyorum. O hasta
lanacak, belki de ölecek. Aman 
yarabbi ne güzel şey? Çünkü 
ben ölmemit olacağım ve sevi· 
neceğim. Bu çocuk benim se
vincimi ihzar eden bir sebep de 
mektir. Sizin noktai nazarınıza 
tamamile muvafık. dedi. 

Emin: 
- O halde dedi. Pederiniz 

merhumun kederile dövündü · 
ğünüz günlerde benden aldığı· 
nız tebrik telgrafına niçin kızdı 
nız. Demek benim prensipleriaı 
taammüm etmeğe kabul edilme 
ğe başlandı. Benim için de bun 
dan büyük muvaffakıyet ve ke· 
yif tasavvur oluna bilir mi?. 

Hep bir ağızdan bağırdık. 

- Zırva tevil götürmez. Siz 
ne dersiniz?. 

dan duvarı. etimz ve derimiz· 
dir. 

Müsveddelerin bu satırla· 
rmda iken bir iki ahbap geldi· 
kendilerine niyetimin ne oldu· 
ğunu söyledim ve buraya ka· 
dar yazdıklarımı okudum. Biri 
dedi, ki: 

- Ayol, düşündüğüm şeye 
bak! Eski bir tarih kitabı d• 
bulamaz mısınız? Meseli bu· 
günkü tefrikalardan biri, din· 
le: 

"Karacan, bir elinde mı;zralıı 
bir clintlc kılıç, atını: sürdü; ı•• 

bir lıan dalgaıı içinde: 
- Ha;ydi bre Gökgöz, dedi. 
Gökgöıı heybeaine baf dol• 

tlurmuf, ve Kopukkol'ur s;;zl~ri, 
difleri araaındaki bıçakla ıalılcla• 

narak, kızıl göl üatünd<'n .... 

- Amerikada geceleri uyu· 
yakalmaktan korkan gece bek· 
çilerine mahsus radyo mono· 
lokları varmış. Acaba onlar· 
dan birinin tercümesi midir? 

- Hayır. Türk çocukları· 
nı terbiyeye mahsus tarih tef· 
rikası .. Fakat sen güç bir san'· 
atın fenasına bakarak kola! 
zannetmek ve cesaretlenme' 
usulünü bilmez misin? 



l' i<l"zedelim ki; bir kaç sene 
~httnuz çok kazandınız, kazan-

~ı. İçin hiç bot durmadmı.z. E
~llı .. olunuz ki bütçenizde bır t~
.~zu,. hüıl olduğuna aala tahit 
b;"'-~.Yacakunız. lı~e ark~zda 
ı. t •urü alacaklı kı; her ıun ar
ıı.'"ızdan kotuyorlar. Gene öyle 
ı..,•ıı babtiyaraınız; çünkü aizinle 
d 'o.her buraya gelen kaç arka
\ııtıız mabYolup ıitti. 

tıı l<.ontrat bitince her teri aat
ı;;.k; dağıtmak sizin için tehlike 
'ti •r. Her ıröateritiniz yerinde kal 
~ O.lıdır. ki; ikinci bir kontrat ak-
"• muvaffak olabileainiz. 

hl Ne kadar tanmmıt; yükaek 
.. fd1ızlu var ki; aenede bir kaç 
1tt.' ~y yatarlar. Size iainı ver
tj ~ ıatemiyorum; eğer bu iaimle
•i~ •ı:ıe aöyleaem; benden ziyade 

filta.cakaınız. 
l>ıu l<.aç yıldız var ki; parlak bir 
bii •o.fakiyetle ite batladılar; ve "• ~d~ bir hüaranla memleketleri 
..... Ondüler. Kaç yıldız var ki; 
~d:z film. devrin~e. "!'ltanat .ma: 
>iizı "~e bır~r hurı ıdiler; t~dı 
iti; er~e kimse bakmıyor. Çun
• -.,'C:•lıde yalnız aea lazım değil 
d,.,:ı .kullanmak lazımdır. Şarkı; 
lt;zl lazımdır. Ne kadar çok ıenç 
t~z '\r. ve,r ki; memleketlerinde '•. ı.:1lık kraliçeliğini kazandıkla-. d~l\d .. de buradan nefretle ıren 
ı.İiçı;~ler ve birer ticarethanede 

li memur kaldılar. 
b,, 0 llovodda insan diyebilir ki; 
• ı.:.;"'•n~a ne kadar ağaç varaa 
'<ıı,~k ıır l~zel kız vardır. Garibi; 
~ ta hır çirkin kadın geçtiği 
•tı.,"b herkeain dönüp ona hay

" akın,.sıdır. <>u •• 
, '· ıru:::el kızlar; her yerde 

e olabilirlerdi; halbuki b.;ra 
'ı " aor nıemuru; tramvay bi-

raıı; 

İpek film stüdyoaııdur. 

Karilerim·ize bu sütunları
mızda sık sık stüdyolardan bah 
ıederiz. Ancak bizim merak et
tiğimiz gibi her halde onlar da 
ilk Türk stüdyosunun nasıl ol
duğunu öğrenmek isterler. lıte 
karilerimin bu merakını tatmin 
etmek için yukarıda söyledi
ğim gibi saat 9,5 da o köıeye 
dönmeyenler arasında ben de 
vardım ... 

Stüdyo. Nişantaşındaki lngi 
liz mektebinin karşısındaki es
ki elektrikli fırının binıasında 
dır. 

Stüdyonun bir, dahili kısım
ları çevirmek için, bir de hari
ci kısımlan çevirmek için ayn 
iki yeri vardır. Dahili kısım, 
Avrupa sinema atelyelerinde 
gördüğümüz şekildedir. Harici 
kııım iıe bir bahçeden ibaret
tir. Bu bahçede, filmin senar
yosunun İcap ettirdiği şekilde 
dekor yapılır ve orası istenen 
,ekle ifrağ edilmit olur. 

Bu sene gösterilmek üzere 
stüdyoda iki film hazırlanmak
tadır. Biri, Karım beni aldatır
sa isimli operet, diğeri de Ni
zamettin Nazif Beyin Bir Mil
let uyanıyor filmleridir . 

Stüdyonun bahçesinden ge
çerken kendinizi bir köyün so
kağından geçiyor zannedersi
niz. Bu köy manzaraaı Bir Mil
let Uyanıyor filminin bir kıs
mının cereyan ettiği yerdir. Bu 
rada; filmin büyük bir kısmı 

letçiıi; hastanelerde heınıire; 
dükkanlarda kasa memurudur
lar. Fakat ümit ölmez derler ya ... 
itte bu zavallıların kalplerinde 
de öyle bir ümit daima parlar: 
Belki! 

Muvaffak olan kaçta kaçtır; 
biliyor musunuz; genç; güzel kız· 
lar .. Şaımayınız; on binde bir! 

Fakat ümit; kalplerde her za• 
man ya§amalı. Bu da doğ'ru ... Na
sıl günün genç; güzel kızlan; 
§İmdi Hollyvooda gitmek İstiyor 
musunuz? Ben tavsiye etmem; 
fakat İ•teraeniz gidiniz. Anlattık
larımdan orasını daha pek çok 
ezici ve merha.metşiz bulacaksı .. 
nız. 

• 

Kathe ı•on Nagg ıltJ her sahada rekabet eden Llfian 
Harcıeg bu hafla Elhamra'da yine rakibesine 

megdan okuyacak 
geçiyor. Ancak benim görebil
diğim kısım, Yahya kaptanın 
. ki bu filmin bat rolünü oy• 
nayan tiptir. - adamlarından 
birinin yaralı bir halde gelip, 
kaptanı baskına uğrattıklannı 
söylemesi v,. onun kolları ara
sında ölmesidir. Diğer kısım 
da. ayni mevkide Yahya kapta
nın hücum eden kuvvei İnzıba
tiye askerleri tarafından esir a· 
lınmasıdır. Ayni gün öğleden 
sonra, dahilde Karım Beni al
datırsa filmine ait bazı frog· 
manların çekilmesini de ıeyret 
tim. 

İpek fil mstüdyoıu, ufak ve 
muntazam bir Avrupa stüdyo
sunu andırıyor. Ancak bunu 
onlarla şimdilik mükayese et
mek fazla nikbinlik olur. Daha 
bizim stüdyomuz rüşeym ha
lindedir. Halbuki onlar taazzuv 
etmiş bir haldedirler. 

Yanında Ercüment pencere
den dışarıya uza!lmış ve elinde 
bir tabanca var. Filmde alma-
cak kısrm bu ... Rejisör sinema 
makinenin vizönünde:ı bunla· 
rın vaziyetini seyrediyor. Ara
da bir ses: 

zıları Avrupada 
rahat olduklarını 

, , ,,... ,.. 

artistlerin ne 
ve ne kadar 

para kazandıklarını düşünür

ler. Halbuki bu fikirleri tama-
mile yanlıttır. İtte yukarıya 
koyduğum tablo artiıt hayatı
nın İç yüzüdür. En ufak hati 
gözden kaçmaz ve derhal reji
sörün üzerinde akıi teıir yapar. 
Onun içindir ki aktör dünyanın 
en sıkıntılı hayatını film yapar 
ken geçirir ... 

Bundan başka; gene ayni fil. 
min, diğer bir parçaaı olan Yah 
ya Reisin teılim olması sahnesi 
idi. Bu tablo da şöy:edir: 

Yahya reis yukarıdaki tablo-
. .. .. da söylediğim veçhile ümit kal-

- Remzı, Atıfın yuzu karan madıfmı anlayor ve yanında 
lık, görmeyorum, oraya ı~ık / b 1 k ti. k · u unan ıyme ı evra ı emır 

ver.. 

1 

beri Tilkiye vererek onu kaçır 
- Peki dığı esnada baskın yapan kuv-
Söylenen ıtık tertibatı da ha · · b · k J • f 
1 d b. · . · ı· b l veı ınzı atıye as er en tara ın-

zır an " ırıncı çevrı ış aş ı- d · · E ·· ·ı b 
yor. 

Gene rejisörün dik sesi; 

- Ben. çeviriyorum. Derde 
mez makineli tüfenkler ateşe 
başlayacak. Sen Atrf bunlar a
teş ederken yanındaki Ercü
mende dönecek: 

- Artık ümit yok, hakkını 
helal et kardeş. Diyeceksin. An 
!aşıldı mı? Haydi bir tecrübe 
yapalım: 

- Dikkat!... 
- Çeviriyorum ... 
- Tek tak tak t" ta ta tak 

tak ... 
- Artık ümit yok, hakkını 

helal "t kardeş. 
- Bum, bum, bum ... 
-Düt ... 
- Erci\ment; neden ateş et-

an muavını rcument ı e era 
ber baskına uğrayor ve kaçmak 
ihtimali olmadığı için esir edi
liyor. Bulunduğu evin kapısı
nın önünde gecen bu hadisatı 

müteakıp onu silah larından tec 
rit ediyorlar ve önünden kendi 
sine mensup olan adamları sü
rükleyerek idam etmeğe götü
rüyorlar. 

Tablo bu .. Nasıl çevrildiği
ne geEnce, anlatayım. 

- Dikkat çevirmeğe başla
yoruz. Herkes yerine ... 

Rejisörün sesi bütün artistle 
ri ve figüranları tekrar canlan
dırdı. 

Herkes yerine gitti. 
- Muammer sen önden fırla 

Bu stüdyo Balkanlarda ilk 
stüdyodur, ve bizden başka hiç 
bir Balkan milletinde de yok
tur. Burada filmler sesli olarak 
çevrilmektedirler. Müessese
ni'l !!iri dahilde diğeri de hariç 

Paranıount fitn11n en güzel eseri olan Hole/de bir gece filnılnln artlslerinden 

Kathe uon Nagg'nin en igı 
parteneri Jean Murat 

yacakaın, Sıtkı aen de arkadan 
yetiıecekıin. Anladm mı? Yah 
ya kaptanı esir eden neferler si 
ze tekmil cevabı verecekler, aiz 
onu kartınıza getirip sillhları
nı alacak ve bildiğiniz cümlele 
ri söyleyecekıiniz. Haydi ha· 
zır olun ... 

- Dikkat! ... 
- Çeviriyorum .. 

Makine işlemeğe baıladr 
Muammer bulunduğu yerden 
seğirtti. Onu takiben Sıtla dı 
fırladı. Ve Yahya kaptanın ka 
pısınm önüne geldiler. İkisinin 
de elinde tabancaları var. 

Kapı açıldı. içeriden aüngü 
takmış bir nefer çıktı ve: 

- Tamam yüzbaşım ... 

- Ölü mü, diri mi? .. 

- Yaralı... Yanında birisi 
daha var. Bu cümle neferin ağ
zından çıkar çıkmaz diğer nefer 
ler sürükleyerek Yahya kapta
nı ve Ercümendi getirdiler. 

Kuvvei inzibatiye yüzbaşısı 
olan Muammer, tipini tam mi 
!'asile yaıayan Atıfı süzdükten 
sonra: 

- Size hürmetkar olmağa 
mecburuz, kaptan ellerini bıra 
kın dedi. Ve Sıtkıya bir işaret 
yaptı. 

Sıtkı hemen Yahya kapta· 
nın üzerine doğru yürüdü ve si 
lihlannı aldı. 

O zaman yüzbatı: 

- Kaptan serbesttir. dedi .. 

Bu arada gözü arkada iki ne 
ferin arasında duran Ercümen
di gördü ve onu diğer esirlerin 
arasına yolladı. 

Basit bir ıahne olan bu pasa 
jı aşağı yukan on defa tekrar et 
tiler. 

Bütün bu anlattığım kısım· 
lar stüdyonun haricinde çevri 
len aksamdır. içeride çalıtmak 
bundan çok zordur. Çünkü ora
da binlerce mumun ziyası altın 
da ve kapalı bir yerde çalıımak 
mecburiyeti vardır. 

Artistleri en fazla yoran ıe:y 

o çok kuvvetli elektrik ziyası 
ve sıcaktır. Tam randmanla ça
lışan birstüdyoda insan zorzoru 
na belki 15 dakika durabilir. 
Bereket, 15 dakikadan fazla 
film çevrilmez. Aksi takdirde. 
artistler ve diğer adamlar mu. 
hakkak bir surette kabiliyetlerı 
ni kaybederler. 

Avrupada bile sabahın seki
zinden alqam altıya kadar çalı 
şıldığı halde ancak 8 dakikalık 
film çekilir, ve bu sekiz dakika 
nın 3 dakikası asıl filme girer. 
Kariler, bu rakamlardan pek 
kolav bir fikir edinebilirler. 



Dil Kurultayı Dün En Hararetli Gününü 
(Başİ 1 İMİ sahifede) tasannu yapılmamalı, yazılan feyler, 

ı-fazretlerinin yüksek varlığı ile ku- ıonndan taıhih edilmit ıribi görün-
ldu. Celseyi, gene Kizım Paşa aç- memelidir •. Lisanımızdaki lehçeler 

~. Geçen celseye ait zabıt okunduk- için mükemmel bir lüııat vücude ge
an ıonra Ruıen Etref Bey kürsüye tirelim. Köklerin kelime teşkili kabl 
•ıklı, Soıyalisl Şuralar ittihadı ilim liyetleri tetkik edilsin. Lüzumsuz ke 
ıomiteai tarafmdan kurultaya gelen limelerin liıana girmesine meydan 
rutluluk telyazısmı okudu ve alkıı- verilmesin. 

1 andı. Uçkunu tayyare karşılığı olarak 
Fnlk Ati B.ln s()z/f'rl vaktile alsaydık iyi lurdu. Fakat, 

bugün tayyare adı, köylere kadar gir 
Bundan sonra söz Faik Ali Beye miştir. Tayar arapça da olsa. tayya-

rerildi. Faik Ali Bey : re türkçedir. Çünkü bizim icadımız-
ı - Lisan meselesinin hiç bir mem dır, Bizde öyle arapça kelimeler var-

ekette, bu kadar muazzam bir ıekil- drr ki onlan bir arap anlamaz. Bu 
I' ile ele alındığını bilmiyorum" diye gün Türke Türk dem<k için ondan 
ı, wze baılayarak lisanın, hem ilim, 200 bin senelik bir şecere iıtemiyo
l ~em fen, hem de bir san'at meıeleal ruz. 

il. plduğnnu söyledi ve edebiyat, bir 
Ji;s, değildir" dedi. 

:
~

1
1 Faik Ali bey büyÜk rehberin 

İfaret ve irJAdiyle kurultayda top 
lanmıt olmasındaki ehemmiyeti 

ıl ebarüz ettirerek dil itlerinin hiç 
bir devirde bu kadar intizamla 

•ı· ele almdıtım bilmiyorum dedi. 
faik Ali Bey lisan dedikleri m!i
euese tekamüliinden ve bu qln 
kelime, kaide, aarf ve nalıiY me
ıaeleai olmaktan çok hatka bir teY 
olduğunu vaaıtau lisan olan ve 
bütün duyıru ve dileklerin en mil 
eaair •• en heyecanlı ifadesi bu
lunan edebiyatm bu huauataki 
rolünden bahaetti. Ve kendi men 

11
, ..,p olduğn edebi nealin ecnebi 

dillerden aldıfı kelimelere keu-
·• -di bialerlmizl vena.it oldufıınu ve 
ı !yeni kelimelerle lisanı aengin

lettirdlfin.i iddia ederek ''bize o 
kavimlerin eıiri defli müeaairi ol
duk,, dedi. 

11 Faik Ali bey, aadelik, baaitlik, 
ıive bahlalerine temaı ederek kon 
feranamı bitirdi. 

Hilıegln Cahil B. JıUrıüde 
Faik Ali Beyden aonnı aöz alan 

Hüseyin Cabit Bey lriirıllye ııelerek 
frendi kanaatlerlai aöyledL Cahlt B., 
söze fÖY le lıafladı: 

Yazı ı•e konuşma dilleri 
Yabancı ırktan ıelen kelimelere 

kartı düJnıanlrğı uyandıran sebepler 
arasında biri de yazılarımrzı, büyük 
bir tkseriyete anlatmak arzusudur. 
Fakat bugÜn yazı ve konuıma dili
miz biribirinden çok ayn değildir .• 
Yazı dili,, her yerde biraz muhafaza 
kir, konuıma dili biraz derbederdir. 
Bugün meseli, taksimi amal ne de
mek oldutunu bilmeyenler, it bölü
münden ne nnlarlar?Herkeai, okudu 
ğunu anlar bir seviyeye çıkarmak 
li.znndır. Yoksa Temenni ettiğimb 
gayeye, biç bir zaman eritilemez. 

Medeni lhtlyaclar 
meselesi 

Dilimizi buııünkü medeni ihti
yaçlara uydurmak mevzuu bahistir. 
Nahvimizden ıikayet ediliyor. Bu ıi 
kiyetler dilin mahiyetinden tegafül 
ebnektir.Bir milletin nahvi omilletin 
dütünce tarzının eıeridir. Naaıl ka
famm da değiştiremezıek dilimizin 
nahvinl de öyle deı;,tiremeyiz. 

Bug(ln en iılenmit bir lisan olan 
franaıcza almanca kadar felsefe ve 
mabadültabiiye lisanı olamıyor. Ken 
elimizi yaratıldıtnnız gibi kabul ede 
!im. 

Dilimizin nah.yanları 
- Muhterem hanımlar, efendi

ler. Yazı dilimizin ııöıtermeğe baıla
dığı anaryi içinde tam zamanmda im Diliınlz lılenmemiıtir. lstdahlar 
dada yetİfen kurultay fikrini hür- işinin hallini zamana bırakamayız. 
metle ıelimlarrm... Kurultaya dair lstılahlan kabilse bulalım, kabil de
fikrimi açıkça arzedecefim. Lunanı- iilıe !itince ve yunanca asıllarından 
nızın krymetli olduğunu düfilnerek alalım. Her ne bahasına olursa ol
uzun izahlardan çolıiniyorum. aun, dilimize ilim ve fen sahasını aç 

1 - Dilim.izin menıeleri, muh- malıdır. 
telif lehçeleri ve türkçeninAvrupa li Bundan başka dilimizde medeni 
111nlarile münasebetlerini araıtmnak. dillerin kelim~lerine karıılıklar bul
Bu bir ilim meselesidir. Benim bura- mak l&zımdrr. Daha türkçe IGgat is
da bir korkum var. Gazetelerde gör- teriz, ıarf ve nahiv isteriz, harfleri
düiüm bazı yazdardan zahiri benz&- mizde ufak tefek değiıiklik isteriz. 
yqlere kat'i bir ehemmiyet verildiği Cahil Beyin hullll8Bl 
nİ anlayorum Bir dilden dilet- dille- Hüseyin Cahit Bey, sözünü biti 
re geçerken, aealer sabit kanunlara rlrken müdafaa ettiii noktai nazarın 
göre değİfir. Zahirde biribirine ben· şöyle bir büla .. ımı yaptı: 
zemeyen kelimeler, ayni kökten gel- "Türkçenin menşeleri hakkında 
miş olabilirler. Hiç münasebeti olma ilıni tetkikler lazımdır. Bunun için 
yan kelimeler de, biribirlerine benze bir ilim heyeti !etki! etmelidir. 
yebilirler. Aldatıcı benzeyi,lere kar- latılahlan kararla,tmnah, ekıik 
'ı uyanık bulunma!L Sözlerimde, kelimeleri tamamlamalı. Türkçenin 
benden evvel SÖZ alan hatiplerin biç nahvinde kabiliyetsizlik yoktur, ku
birine kartı en ufak bir ima yoktur. 

ıur kelimelerdedir. Yazı ve konuşma 
Bence dili tetkik vazlfeai salihiyet dili anımda fark yotkur. Liıan sa-
sahibi ilmi bir heyete tevdi edihneli- deliğe dofru kendiliğinden gidiyor. 
dir. Ameli neticeler için uron zaman Li .. na Öz türkçe kelimelCI' koymak 
İıter. Bu heyeti, ihni çalıtmaıında vazifeaini hiç bir heyet deruhte ede
rahat bırakarak buııünkü hayat saba mez. Bu ıahıi, daha doğrusu gayTİ 
sına geçelim. tal>ıi bir tey olur.• 

Dil içtimai ve tabii bir Hasan Ali B.ln cevapları 
uzviyettir Hüseyin Cabit Beyden sonra Ha 

2-- Dil, düıündüklerimizi kartımız- san Ali Bey kürsüye ıeldi. 
dakilere anlatmak için yapılmıt ıun'i Cehit Beyin nazariyelerinde ide 
bir &Jet midir, yok.. irademizden ta fatalist davrandığım söyledi: 
müstakil bir müeaseae midir? Dil ben - Ll .. nlar tetekkül devrelerin
ce içtimai bir müessese, tabii bir uz de fUurauzdur Fakat sonra ıuur ile 
viyettir. Bunda zannederim ki hep iılenir. Her millet kendi dilini böyle 
ittifak edeceğiz, Türk dilini, yükıek yükıeltmif, böyle ileri götürmüttür. 
bir medeniyetin bedii, hi11i , teknik dedi. Buna Romada Ciçeron ile U
ihtiyaçlanna tekabül edecek bir bale tin dilinin edebi şekil alışını, Luther 
setirmeliyiz. in hamleıinden sonra Alman dilinin 

Bunun için dilimizi temizlemek . yükıeli,ini misal göıterdi. 
ve medeniyet ıartlarrna uydurmak Leibnitz'in Alman milli dili. mil 
lazımdrr. Dilimizi temizlemek hah- li kültürün ıarb olduğu hakkındaki 
sinde aııl ıayretimiz ecnebi kaideleri sözünü ileri ıürdü. 
'kaldırmafa tevcih etmelidir. Bunlar Bundan sonra taksimi &mal ve 
dilimizde birer lekedir. Fakat, bu va qbölümü sözlerine seçerek: 
zife, nihayete ermeğe yaklatmış sa- ı - Halk bunlardan hangisini 
"yılabilir. Sllde lisan cereyanı, Arap anlar! 
ve Acem terkiplerini ıöküp gcfüir- Diye sordu, 
müıtür. Bu cereyan o kadar kuvvet- Tek bir sea: - ikisini de anla-
lidir ki bir akademi tesiı edip bunun maz? dedi. Fakat bütün ıesler yük
aksine çalıtacak ol .. muvaffak ola- seldi: 
tnaz. "Sevki tabii" ve (alAülimel) - 1, bölümünü! 
gibi terkipler terkip değil, tek keli- - Bir adam itbölümünün tarifi 
melerdir. Bunlan bitişik yazara. ni bilmeyebilir. Fakat, minaıını ıüp 
Türk alfabesinin bu İtte büyiik hiz- he yok ki sezer. 
meti ohnuıtur. Yabancı kelimeler Dedi ve ıözüne devam ederek: 
bahsine gelince bu huıuıta ifratlar - Cahit Beyefendi sözleri ara-
ve tefritler vardır: Türk kökünden ımda "verim" dediler. Kendilerine 
gelmemit bütün kelimeleri kovmak bunu söyletmekte hiç bir hareketin 
ifrattır. Fakat Türk kökünden lisana teairi olmadığmı iddia edebilirler 
yeni bir kelime ıirince '1isan mahvo mi? 
luyor!" gibi bir feryat kopuyor. Bu Dedilrten sonra insan iradesinin 
da tefrittir. ilim kadar kuvvetli olduğunu misal-

Halbuki bayat aaba11, amel ve !erle izah effi ve sözünü ,öyle bitir
ve 11kaülamel saha11drr .. Bunu mem- di: 
ııaniyetle ka11ılamalıyız. Dil, keyifle 
re tabi olamaz. Tabi olsa, inhitata 
uğrardL 

- Yüz isteyen, bir yapabilir der 
!er. Biz bin istiyoruz, yüz yapmak i
çin ... 

Yabancı kelimelerden 
şlkllget 

Dilimi~deki yabancı kelimelere 
kartı yiikıelen ıiki.yeti ben biraz faz 
la buluyorum. Yabancı kelimeler, di
li! sun'i olarak değil, tabii bir tekii
!.')ÜI neticesi girerler. Münasebette 
bulunulan dillerden kelime almak za 
ruridir. Dilde olan herıey olma11 za 
hın olduğundan olmuıtur 

20 • 25 ıene evvel kullandığımız 
ArliJ(.> ve acemc~ kelimeleri artık kul 
lanmıyornz. Bunlar, ne bir akademi 
kararile dilden çıkanldı, ne de ceza 
kanununun bir maddesi ile .•• 

Haaan Ali Beyin sözleri çok al
kıtlandı. Ve celseye on dakika için 
faıda verildi. 

ikinci celse 
ikinci celse, tekrar Ki.znn Paşa

nın riyaseti altında toplandı. Reiı 
Pllfa Hüseyin Cahil Beye: 

- Bir tey söyleyecek misiniz? 
diye sordu. Cahit Bey: 

- Başka mütaleelar bittikten 
sonra. .. cevabını verdi. 

Bundan aonra Ali Canip Bey kür 
ıüye ııelerek evvela Faik Ali Beye, 
sonra da Hüseyin Cahit Beye cevap. 
verdi. Ali Canip Bey Faik Ali Beyin 
'"Bir menek,l'nİn matemi'' isimli tii
rile bir halk tiiri okudu. lkiai arasın 
da bir mükayeıe yaptıktan ıonra: 

- Ad11z Türk fBİrİ vaaıtaslle Fa-
ik AH B ~ f"ıevA v{>rmİ nltt n1"11m. 

Ve ilave etti: 
- Edebiyat bir ıüs değildir. Fa

kat F ailı Ali Beyin mensup olduğu 
mektebin ıürlerinin ıüı tarafı da 
vardır ve Faik Ali Bey, daha ~.iyade 
edebiyatm •Ü• tarafına kapılmıı bir 
talrimlzdir. 

Edebiyatı cedid~, divan edebiya
tı lisanına tevnrüı etmiıtir. Y azd ıkla 
n lisan, divan edebiyatı lisanı idi. 
Divan edebiyatçılan, bu lisanda cüb 
be biçiyorlardı, edebiyııtı cedideciler 
de smokin biçmeğe kalktılar. 

Cahit Beye sorarım, edebiyatı ce
dide kelimelori lisana tarihi bir te
kamül neticeıi olarak mı girmitler
dir?, Yazı lisanında hayati hamleler 
olduğu muhakkaktır. 

Ali Canip Bey, edebiyatı cedide 
lisanından Nahudayt huda natinaı 
tüf gibi bazı kelimeleri misal göıte-• 
rerek: 

- Şimdi bunlann hiç biri kalma 
dı! Sözlerile hitabesini bitirdi ve al
kıılandı. 

Fazıl Ahmet B. in s(Jzlerl 
Bundan sonra Fazıl Ahmet Bey 

kürsüye geldi: 
- Bazı mamur görünen sözlerin 

içinde fikir viraneleri vardır. diye
rek tedrici teki.mülden bahsetti ve: 

- Korkulacak ıey, tertipli •e 
programlı, fuurhı yÜrümemektir. 
Yoksa hızlı yürümek delildir, dedi. 

Fazı! Ahmet Bey sözü eclri liıana 
getirerek: 

- Ben de bu dilin tiryakilerin
den biriyim. Hani bazı antika me
rakldan vardrr. Tıpkı onun ııibi. De 
dikten sonra: 

- Fakat. efendiler, diye devam 
etti, müzelik eıyayı, lüzumlu etYa
dan aylhnalıdır. Cahlt Bey, lisanda 
her ne olmuı .. bir zaruret için ol
muıtur .. dediler. Ben de tekrar ede
yim: O halde bn giln her ne oluyor
.. bir zaruret için oluyor. Fakat bu 
tiryakilikten uyamnak zamanı artık 
ııelmittir." 

Fazı! Ahmet Beyin de hitabesi 
çok alkı§landı. 

Doktor Şükrü B. in nutku 
Bundan aonra kürsüye Dr. Şükrü 

Bey geldi. 
Dr. Şükrü Bey itirazlarını söyle-

di. Lisanın tabii seyrinde yapılacak 
müdahaleden ve <ı<:nebi dillerden ke
lime almamak lüzumunden bahsetti. 

SRdrl Etem B. in s(Jzlerl 
Sadri Ethem Bey de 
Cahit Beyin bahsettiği tekamül 

hakkında izahat verdi. 1918 de 1932 
araıındaki farkı göıtermek için biri
birinden tamamen ayrı iki cemiyet 
manzarasını görmemek mümkün ol
madığım söyledi. Huli.aatan dedi ld, 

Bugünkü cemiyetin iki hayatı var 
dır. imparatorluk decreıi bütün içti 
mai. ıiyaıi, iktısadi. hukuki teıisati
le ve zevkiyle sakattır . Bu sakatlığın 
adını 18 inci asırdan beri hasta a-, 
dam diye koymutlardır. Bu söz im
paratorluğun yalnız siyasi, iktııadi 
kudretsizliğinden değil bünyeıinin 
bozulmuı, parçalanmış olma11ndan 
idi. Binaenaleyh onun istinat ettiği 
esaılar bugünkü 1932 insanlarının 
istinat ettiği esaslara uygun değil
dir. Bilhassa tanzimat devirlerinden 
sonra Oımanlı imparatorluğu tama
men marazi br hal alıyor. Bu mara· 
zi hal bir sürü insan yetiıtiriyor. 
Bun1arın içeriıinre cinı cins zümre. 
ler vardır. Bunlar alciiklan terbiye i
tibarile ve cemiyetin tesirler itiba
rile Türk halkından tamamen uzak 
kalmıtlardır. 

Zevkleri ve dütüncelerile zaman 
zaman matbuat sabasına, batti. melı 
teplere girmiş ve neıiileri kendi ter
biye tarzlarına ıiirüklemek iıtemit
lerdir. itte üıtatlarm bahıebnek is
tedikleri teki.mü! bu marazi uzviyı>
tin tekimüldür. Marazi uzviyetten 
sakat uzviyetten güzel bir fey çık
ması imkinı yoktur. Bu marazi uz
ziyetin kendine mahsus iktıaadi bün 
yesi hukuki bünyesi kendine mahsus 
lisanı olacaktı, ve o tcllekkiler bu
günkü millet telekkisine uyamazdı. 
Nasıl milletle ummet ara11nda bü
yük bir fark varsa dünkü lisan teialı 
kjsiyle bugünkü lisan telakkisi ara
sında da öyle bir fark verir. Biz bu 
farkı telmül yolu ile geçemeyiz. Bu 
farkı ancak Türk camiasının henüz 
yaşamakta olduğu inkılap hamlesi 
ile geçebiliriz. Vardığı ve gideceği 
yolda budur. Y ep yeni bir cemiyet 
tarzı ile kartı karfıyayız. Bu yeni 
cemiyet Türk milletidir ve bu mil
let Osmanlı imparatorluğundan bı
çakla ayrılmıı ııibi ayrdmıt!ır." 

Namdar B. ne diyor? 
Sadri Ethem Beyden sonra Nam

dar Bey söz atedi ve kürsüye gele
rek: 

- - Ben, Ana doluda senelerden be
ri ı;alqan bir felıeEe hocaaıyun.. 
dedikten aoura üstatlara cevap vere
ceğini söyledi ve fikirle itiyat esareti 
ne olduğunu izah ederken: 

- itiyat, insana yaptığını makul 
ıösterir •• diyerek feıin tedrici bir 
tekamüle ti.bi tutul .. ve isteyen fes 
isteyen f&pka giymit olsaydı bugün 
memleketin bir karnaval manzarası 
alacağını söyledi: 

- Biz ileri atılmak istiyoruz. dedi 
ve devam etti: 

- Edebiyatı cedideciler, mahdut 
bir zümreye hitap ecliyorardL Yahut 
aaray için söylüyorlardı. Şimcli iıo 
karşımızda halk var. Biz ona hitap e-. 
diyoruz. Artık hedefimizi gördük.Bu 
hedefe inanmayanlar varsa bir kena 
ra çekilsinler ... Yazık olur onlara ... " 

Cahlt B. in cellapları 
On dakika aralıktan ıonra Reiı 

Pn Hüseyin Cahit B,..yi kürsüve 

çat diye bir hamlede kırdığını 
sonra söylemeğe vakit bulamazsınız 
dedi. 

Hüseyin Cahil Bey kürsüye gele 
rek yapılan tenkitlere cevap verdi: 

- Dil, insanlar arasında konuıma 
ğa, anlaımata yarar derler. Ben, İn
sanlann öteden beri anlaşamaclıklan 
na kaniim. Bu kanaatim, bueün te-
eyyüt etti. Ayni dilden konuştuğu
muz halde biribirimizi anlayamıyo
ruz. 

Haaan Ali Beyefendi güzel müta 
elalar dermeyan ettiler. Aramızda 
bir tek ihtilaf nokta .. var: Bana fa
talist demeleri .. Fatalist sözünde bir 
mabaadüttabiiye kokusu aldım. Be
nim fatalistliğim yoktur. Determi
nistliği tercih ~derim. Dünyada hiç 
bir felsefi meslek yoktur ki herşeyi 
kendinden ibaret zannetsin. insan 
iradeıinin kuvvetini ben inkir mı et
tim? insan iradesi de amillerden biri 
dir, dedim ve bunu aşikar söyledim. 
Fakat asıl tabii kuvvet karıısmda 
sarfedilecek beıeri kuvvetin bir had
di vardır. Ben de lisanın .. deleıme
si için çalıştım. Fakat yapdacak JCY 
mahduttur. Lisandaki tekamülü, hız 
laştırabiliriz; o kadar! 

Ali Canip Beye cevap verirken: 
Şahsımdan bahıetmeğe mecbur 

olacafnn. Bu menfur bir feydir. 
Bundan 25 sene evvel müthiı bir 
saltanat idaresi hüküm sürerken ve 
divan edebiyatı revaçta iken "dilimiz 
türkçedir, oımanlıca değildir" diyen 
ben oldum. Eğer o devirde benden 
evvel böyle bir söz söylemit olan 
varsa kalkım ayağa ... 

Ali Canip Bey, Servetifünun ede
biyatına hücum etti. Edebiyatı cedi
denin müdafaa yeri burası değildir. 
Bu lisan, payedar kalamazdı. Nete
kim kalmadı. Bir muharrir kalem hu 
ıuıunda latediı; prabeti göateroin, 
faydasızdır. Kullandacak kelimeler, 
ihtiyaca ve zamanmın telakkisine u
yarsa yafar. Na11I ki ben de {verim) 
i kullandon. 

Fazıl Ahmet eBye gelince: Çok
tan beri tatlı yazılarını okumaktan 
ınabrum olanlar için kendilerini bu
rada dinlemek bir bahtiyarlıktır. Bu, 
bir edebi ziyafet oldu. Y alruz ilmi 
hakikatlerin edebi ziyafetlerle ball&
clilecefi kanaatinde değilim. Sözle
rinde biraz unutkanlık ve zebunket
lik kokuıu hissettim. Bunlan meı
kut geçelim. 

Dr. Şükrü Beyin ifadelerini pek 
zaptedemedim. Yalnız sonda "batka 
memleketlrden mevzu almayalım" 
dedikleri aklımda. Bundan bir 4ey 
anlayamadım. 

Sadri Ethem Beyin nutuklarında 
ki ınaksadı ıe:dmedim. Felsefi milta 
lealar ve belit ,!;zler araımda mak
sat eridi gibi geliyor. 

Anlayamıyorum: Ne var, ne yapıl 
mak isteniyor ' da ben ona mini olu
yorum? Ben kendimi dil sadeleıtir
me itinin bir amelesi olarak biliyo
rum. Ortada f&bıl bir teklif yokken 
açık kapılan zorlamakta ne fayda 
var, anJayamıyorum. 

Son söz aöyleyen zatın ileri hare 
ketlere beni aleyhtar göstermek iste 
meıi biraz garip ııöründü: Fea deı;
şirken acı duydum diyen zatm ben
den fazla ileri hareket taraftarlığına 
hayret ederim. 

Halka dofru ııideceğiz diyoruz.. 
Evet, halkı okutacağız, yükıeltece
aız. Halka doğru gidi, böyle olıır. 

Ben bunlara muhalif değilim. N&
den böyle hücumlara ufradığnru .an
layamıyorum. 

Dedi. 

Samih Rifat B. in ıllzleri 
Bundan sonra kürsüye Samı1t 

Rifat Bey geldi. Kuvvetli bir man
tıkla ve ilmi delillerle Hüseyin Ca
hil Byin iddialarındaki tenakuılan 
meydana koyda. 

Cahit Beyin ikinci beyanatile bi
rinci sözlerininmübim bir kısmını ıe 
ri aldıfını memnuniyetle kaydeden 
Samih Rifat Bey, Cahil Beyin tezinı 
de baflıca üç esaılı nokta olduğunu 
söyledi: , 

1 - Tabi teiıamülün liıan üzeri
ne teairi bahsinde Cahil Bey tam bir 
Darvenist. bir teki.mülcü ıribi ıörün 
dü. . 

2 - Lisanın irademizden müsta
kil içtimai bir müeasese olması rnese 
lesinde Cahil Bey Durckbeim'n İçti
maiyat nazariyelerini ileri aürdü. 

3- Dilimi:zi.n ııründen süne sade
letmeıi sayesinde mutedil ve salim 
bir inkiıaf yolu takip eclilclifi sözü 
ile de Cehit Bey camiyetlerin ıiyaai 
hayatım mihaniki bir tekilde izah 
eden çok eıki bir nazariyeye taraftar 

çıktı. · d H" . Ca Ba üç esaı iizerm e uaeyın -
bit Beye cevap veren Samih Rifat 
Bey dedi ki: . 

Cehit Bey bi(inci iddiaaında tam 
bir darveniattir, tam bir teki.mü! ta
raftandır. Yani bütün uzvi teki.mü! 
lerin tedrici bir cereyanla yavat ya
Vllf Y1lkua ııeldiğine taraftardırlar. 

ikinci iddiasmda durkhayim fel
sefesini kabul eden bir içtimaiyatçı 
oluyorlar liıanın bizim irademizden 
müstakil bir içtimai müesıeıe oldu
ğu fikrini kabul ediyorlar. 

Üçüncü iddialarmda, cemiyetleri 
ıiyaai hayatında tamamile mihaniki 
bir tekilde idar eden çok eıki bir 
noktayi lisana tatbik ediyorlar. 

Batkalarının ihni ve aiyasi bir de
lil ve hüccet diye ileri sürdüğü na
zariyeler, Hüıyin Cehit Beyin elin
de kolaylıkla anlafılan tahıi bir mü
talea haline gebniştir. O bunları bir 
hareket noktası gıbi kullanır, fakat 
bize bissett~ "'mez. Bu muhakeme tar 
zı çocuğu beşikte ıallar gibi, bir ile
ri hareket, bir geri harek•t, bir daha 
ileri ıallayıtla c;ocuR:u uyutur gibi 

den bahsetmeyerek biribirine ka· 
rıtırrdıkları mütenakıa fikirlerden 
ırıüsbet, menfi neticeler çıkarma· 
ğa çalıştılar. Cahil Beyi en çok 
muvaffak eden vauta fikri tena
kuslannı bile bile daha evvelden 
idare etmeğe başlamasıdır. Al· 
dandığımız noktada bize ıapı, 
aldanmadığrrnız yerlerde şekeri 
göstererek 2aikamızı muvakkat 
bir daliıle uğratmak Cahit Beyi 
çok eğlendiren bir şeydir. (Bura 
daki alkıılara bizzat Cahil Bey 
de iıtirak etti). 

Cahil Bey aynen demiılerdir 
ki: 

- Dil içtimai bir hadisedir. 
Tabii bir uzviyettir. Zannederim 
bu noktada hep ittifak edeceğiz. 
Dil meselelerini tetkik ederken 
bu prensibi gözönünden uzak bu 
lundurmalı iktiza eder.,, _ 

Evet Cahil Beyefendi bu nok• 
tada ittifak edeceğiz. Yalnız mut 
lak ve mukayyet bir fArtla ! Siz 
lisanı tabii ve içtimai mahiyetleri 
ni ilmin tayin ettiti hudutlar da
hilinde biribirinden ayırarak biri 
birine ait kanunları, diğerine tat· 
bik ıuretile kanşık ve yanıltıcı 
bir usul takip etmiyecekıiniz. Ben 
dikkatle bakıyorum, tedrici telı.ô. 
mül bahıi ile içtimai valaalarm 
hususi mahiyeti iki çift öküz gibi 
manbkımzrn kuvvetli boyunduru
ğu altında kullanarak tarlanızı 
onlara sürdürüyorsunuz. Maksadı 
nız bizi aldatmak değilse, IGtfen 
beni dinleyiniz • 

Burada Samh Rifat Bey, her 
dilin kendine mabsuı bir ahengi, 
bir telaffuz şekli olduğunu ve dil 
!erin bu ahengini tefrik ve temsil 
eden kanunlan izah ederek dedi 
ki: 

"itte bir insanda tekamüle ti.bi 
olan , §ahsi bir arzu ile, iatemek
le, karar vermekle değiştirilmesi 
kabil olmayan tabii bünye, dilin 
tabii bir uzviyet halindeki mahi
yetine ve bilhaaaa mahariç kanun 
larm vücude getirdiği milli &ben 
ge ve tiveye aittir. Bu bir telaf
fuz meselesidir. Bu zorla detişti
rilemez. Telaffuza mahsus ve an 
cak bir çok lisan ihtilaflan netice 
ainde tekamül eder fakat bu ka
ideyi asıl lisan meoeleainde, keli
melerin ve cümlelerin hayatı üze 
rined tatbika çalıtmak bütün bü
tün mantıkımızı yanıltmak olur. 

Hüoeyin Cahil Bey ioe bunu 
yapıyorlar. Filoloji unsurlar, yani 
kelimeler ve cümleler tekamül ka 
nunu ile, ne de lisanın tabii bün
yesile kat'iyyen alakadar detildir 
fer. 

Biz kelimelerden herhangi biri 
ni fAhai irademizle kullanır veya 
hiç kullanmamakta ısrar edebili
riz. 

Yazıp konuıtufumuz zaman ia 
tediğimiz bir kelimenin tam bir 
karşılığım bulamazsak yapacağı· 
mız l"Y onu baıka bir şekilde ia
de etmektir. Bu bir ferdin elinde 
olduğu ıibi fUurlu bir cemiyetin 
de elindedir." 

Samih Rifat Bey bu auretle Ca 
hlt Beyin liaan bahsinde tekamül 
kanununu pek yanlıt tatbik etti
ğini iabat ederek ikinci iddiaaına 
geçti. 

Cahit Bey dilin bizm iradenıiz 
den hariç müstakil bir içtima mü 
eıaese olduğunu aöylemekle dul'k 
haymin felaefeaini benimsemekte
dir. Dıırkbayme göre içtimai va· 
kıa bize kendiaini cebren kabul 
ettiren ıeydir. Mesela: Anadolu 
köylerinde Fransızca konutmak
la meraaimimizi kimseye anlata·. 
mazımız. içtimai bir müeueae o
lan Türk dili olarak kendisini ıi 
ze cebren kullandırır, bir Avus
turya parası orada kıymetaiz bir 
kağıt parçasıdır, Türk parauıı 
kullanmağa mecbur olurıunuz. 

Fakat içtimai müeaseselerin 
bu haaaalan da birçok eaaslarla 
ve ta.rtlarla mukayyettir. Umu
mi terbiye bizi )isanm hazinesin· 
de mevcut olan bazı müıtehçen 
kelimeleri kullanmaktan mene
der. Onlann yerine batka kelime 
ler kullanınz. Demek ki, bu un· 
surlar üzerinde iradi kuvvetleri
mizi, iatersek kullanabiliyoruz. 
Düne kadar kullanılan bir keli
menin yerine daha rü.zel ve dah1t 
türkçe olanım bulduğumuz za
man birkaç kere ıazete aütunla
rında lisandan çıkardığımız, çı
karmaia muvaffak olduğumuz 
her gün sörülen Jıadiaelerdir. De 
me ki, arzu, irade, bilhaua bir ce 
miyetin arzusu kelimeyi o dilin 
kamuaunda kalmak hakkından 
mahrum edebilir. Bu tecrübeyi da 
ha ilmi, daha geniş, daha eaaah 
bir tekilde tatbik etmeğe batlaya 
lım. Hüaeyin Cahit Beyin nazari
yesi ifli.a etmiıtir." 

Samih Rifat Bey muhafaza
karlığın ifratçılara karıı mukavf!• 
metinde oalim bir inkiıaf yolu çı
kacağına dair Cahlt Beyin üçün
cü iddiasını ele aldı. 

Gençlerin radikal, orta yaşlıla 
nn liberal ve Yatlılann mubafa
kar olmalarım tabii gören Morla 
Blok'un nazariyesini hatırlatarak 
bu ço keskimiı ve çürümüt nazari 
yenin artık dünyada taraftarları 
kalmadığını, aiyaıi hayatın inki· 
ta.f ettiği yerlerden misaller ala· 
rak hayatiyet ve biyolojiye iıti
nat ederek iıbat etti ve "düny.~· 
da vukua gelen hayati hareket
ler aleltimum hamlelerden doğar 
!ar." dedi. 

Gazi Hazretlerinin Iıô,klerin· 
de biyoloji deraine ait bir film 
gördüğünü ve bir piJiçin yumur .. 
tayi tedrici, miskin bir hareketle 

Geçirdi 
talebesine gösterildiğini naklet· 
tikten sonra "Biz de bu hamlenin 
ve hayrin kıymetini bir lise talebe 
ai kadar Bilelim." cümlesini ilive 
etti. 

Samih Rifat Bey, yabancı Ji. 
ıanlardan alınmış tayyare gibi kc 
limelerin türkçeleşmiı olduğuna 
ve atılmayacağına dair Hüseyin 
Cahil Beyin ıözlerini işaretle a
rapça ve farisi kelimelerin bizim 
lisanımıza daima böyle camit un 
sur halinde değil, bütün aileleri 
efradile birlikte girdiklerini aöyle 
di, müteki.nıil, büyÜk ve yükıelc 
bir milletin çocuklarına, talebesi 
ne ve yaılılarına kendi diline gir 
mit kelimelerin ailelerini öğret· 
memesine, kelimelerin teıekküJü. 
ne ait kanlan göıtermemeaine im 
kan olmadığını izah ederek: 
"Bunlan bi zlUannnızdan bir di .. 
ke ngibi söküp atacağız." dedi. 

Samih Rifat Bey taksimi amal 
yerine it bölümü denilmeıinin bu 
mefhumun herkese öğretmiş ol
mayacatı tarzında Cahil Beyin 
iddiasını kurcalarken, yalnız hi
gat mi.nasile anlatılmaktaki faide 
ıinden sarfınazar muhtelif ilim
ler İf, mesal, amel, çalıtma ve di· 
yet çetit çeşit tercümelerin ya.plı 
ğı anartiye nihayet vermek ~e 
bunun için evveli. bir ilim heyeti 
tarafından ilimlerin tazyikinden 
sonra, iatili.blarm mukabilleri ko 
nulmak ica pettiğini anlattı. 

Lisanımızın menıei ve Hint-Av
rupa Iisanlarile mukayesesi bahsinin 
bir ilim heyetine bıralulmeıı mütale
asmda isabet vardır. Ancak bu söz
lerden meselenin mahiyeti hakkında 
içimizde yanlıı anlama neticesi bir 
tereddüt ve fÜphe bi.ıd olmutsa bu
nu izale için izahat verdi. 

Hint - Avrupa lisanlannm Sami 
lisanlarla mukay-i temayülü ya· 
nnı asırdan beri ilim aleminde batla 
mıı, yiizden fazla eser yazılmıttır. 
Türk lisanının menıeinden, Hint -
Avrupa liaanlarile karabeti bulnndu
ğundan bahseden Alfred Mory gibi 
ilimler vardır. Llsanmuzm bunlarla 
ihtili.tlarmı Andre Berylo dııha dün 
neşrolunan eserinde söyleyor. Sans
krit lisanının timalden ııelen Türk
ler tarafından getin1cliği bundan bir 
birbuçuk aıır evvel dütüçülüyordu. 
1930 da bir eser yazan de Lavale 
eserinde bunu teabit ediyor. Şimcli 
ye kadar bu kanaatte bulunmayan 
ilimler ayaklarını geriye almıtlar, 
en son eserlerinden Hint - Avrupa 
zümresinin muhtelif ırklardan mi."
rekkep olduğunu yazmışlardır. Bina 
enaleyh, bizim kıyaılarmuzla bu da
va hakkmda &!imlerin yaptıkları kı
yaslar ayn değildir. Bundan ıüphe 
edilmemelidir.'' 

Samih Rıfat B., Hüseyin Cahil 
Beyin bizzat konferanımın sonlann 
da yaptığı bülisadan aynen cümle
ler alarak buradaki fikirleri küraiye 
ikinci çıkışlarında "Ben insana irade 
ıini lisan üzerinde müeııir olmadığı 
m iddia etmedim", demelerile karşı
lattırdı ve iki sözü arasındaki açılı 
tezadı tebarüz ettirdi ve insan irade 
sinin dil üzerindeki tesirine dair 
Fransız &!imlerinden Millet'in kita
bından muhtelif fıkralar okuyarak 
bunların Cahit Beyin davaaı üzerine
inen kuvvetli bir çekiç darbesi oldn 
ğnnu, buna itiraz etmek tecrübi, il
mi hiçe saymak kabilinden olacağı
m, Pariıilerin Hindiıtanda bir cemi 
yet tetkil ederek dillerini yabancı ke 
Iiınelerden temizlemeğe çalııtıkları 
bir devirde böyle bir zihin intibamı 
bize çok görmek Hüseyin Cahil Be
ye yakışmayacağını anlatarak dedi 

Mübadele 
işleri 

Şevki B. bir hafta
ya kadar geliyor 

Muhtelit Mübadele komisyo
nunda yeniden Türk ve Yunan 
murahhas heyetleri tarafından 
bazı meseleler, bitaraf azanın 
hakemliğine havale edilmiştir. 
Bu meyanda, heyetimiz, itilifna· 
menin (Yunanistan'daki muava .. 
zaya dahil olmıyan Türk emvali) 
hakkındaki 5 inci ve 6 mcı mad• 
delerin tatbikatından doğu 
bazı ihtilafları ve Banka mevdu· 
atına ait kararın tatbiki etrafın· 
daki muhtelifünfih noktaları ve 
Yunan heyeti de itili.fnamedeki 
(Menkul ınallar) kelime•İnin ıü· 
mulü Üzerinde tehaddüa eden ih· 
tili.fı bitaraflann hi.lıemliğine te• 
d.i eylemişlerdir. 

Komisyondaki bitaraf azadnn 
M. Anderaon, bu ay nihayetinde 
Danİnl.arka murahhası aıfatile it· 
tirak ettiği Cemiyeti" Akvam içti· 
malarından sonra avdet ve c1iğer 
bitaraf aza ile birlikte bu mesele
leri tetkik edecektir. 

Mübadele Başmurahhaumız 
Şevki B. de bir haftaya kadaı 
Avrupa'dan dönecektir. 

• * * 
Şehrimizde bulunan Garbi Tralı 

ya'daki Tali Mübadele komisyo
nu Türk murabbası Fuat B. Gü· 
mülcine'ye avdet etmit ve orada· 
ki i~lere dair heyeti murabha"'1-
mıza bir rapor göndermi~tir. 

taleatımı hitfen gözden geçırı• 
niz. Bu manzume bundan on bit 
sene evvel yazılmıt ve basılmıt· 
br. (O zamanlarda bugünkü te· 
mayÜli.tı umumiye haddi kemale 
gelmemiıti. Ben haddim olmıya· 
rak pişuva olmak istemiştim.) On 
daki aözler ne Konyanm, ne Edir 
nenin, ne Seli.niğin ne de Kaıgar 
ve Bubaranm Türkçeai değil, ta• 
mamile lıtanbul Türkçesidir v• 
aafi Türkçedir ve aruz ve2nind~n 
dir ve böyle olduğu halde terkip• 
lerden ve tetabuu İzafattan iri· 
dir. Demek ki böyle yazmak da 
kabil olabiliyor ve benim bugün· 
kü cereyanın yabancısı olmadı .. 
ğnn da bu eoerimle tebarüz et• 
m.ektedir. Manzumenin mevzu· 
unda belki ciddiyet yoktur, belki 
de hiffet vardır. Fakat işin ehem 
miyeti mevzuunda değil ınakaat 
ifadenin safi Türkçe olmasıdır ve 
ehemmiyet te bundadır. Ve ku· 
rultaya bu fikir ile geliyorum içti 
ma halinde bir teY diyemiye.-e· 
timi bildiğimden bugünkü cereya 
nm taraftarlnrından olduğumu 
aize yazmafı münasip gördüm. 
Gözlerinizden Öperim efendim • ., 

Sezai B. in tezi 
"Dilimize dair 32 sene evvel 

fU aözleri yazmııtım. Müsaade 
ederseniz okuyayım. Karagöz 
ıeyretmeğe gelmiıtik. Çelebi Ha• 
civat kemali fesahatla KaragÖ· 
zün "mizacı sıhhat imtizacı ilile· 
rinin ne dairede .-ir,, olduğunu 
soruyordu. O hayretle bu .özleri 
ne demek olduğunu anlamağa 
çalıııyordu. Nihayet bugün bu 
sözlerin "nasılsınız iyimiıiniz de• 
mek olduğunu öğrenen Karagöz
deki hayreti bu kadar aade bir 
teY aöylemeyip de kendisini bu 
derece yorduğundan dolayı hid· 
deli görülecek §t'Y idi. 

ki: 

Edebiyat bahıinde ben de Ka 
ragözün fikrindeyim. Bir adam 

"Ben Türk lisanı üzerinde hem arap, hem acem, hem Türk 
yeni bir inkılap yapılma.ğa .lıar~r olmadığı gibi bir edebiyat ta hem 
verilmiıse ve bu hamle ilmın bu- arap, hem acem, hem Türk ola· 
tün gösterdiği istikametler üzerin maz. Dünyada bir başka milletin 
de icra edilecektir. sarfiyle yazar okur bir kavim yol< 

Bu inkılapların en büyüğü ola tur. Dünyanın bütün elsinei kem' 
cak ve bizi halka, millete bütün li bir araya gelse bir Türlrte, 
bütün yaklattıracaktır. Öz türk Türkçe kelimelerin haul ettiği t• 
kelimeleri milli tahsiyetin ne de- airi vücude getiremez. Vakıd 
mek olduğunu ber an bizim dima her dilin yazıhtile söyleniıinde 
iımıza kendi ahengile terennüm fark vardır. Fakat söylemek ve 
edecektir. yazmak araaında bizimki kadar 

Efendiler, bu inkılabın batın- ayn iki liaan kullananlan ben 
da her inkılabın batında bulu- bilmiyorum. 

' 'k - "d" · d 35 sene evvel ben bu fikri ya2 nan büyiı mu.-.ı ımız var ır. 
(Alkıtlar). mııtım. Şinaailer, Namık Kemal· 

Onun bütün fikir &!emile bera ler, Ziya Paşalar da bu fi1~irde her yürüyiiıü, bu ittihadın ıu ku idiler. Fakat itiraf etmek azım 
rul:ayda huaule getirdiii manza gelir ki biz muvaffak olamadık: 
ra bütün düny•yi bize yaklaıtın- Bu dilekler, b .. fikirler şimdi sah• 
yor. Bu ittihadı imrenmiyen mil· binde Kemalini buldu. Maziyi is· 
le! yoktur. (Alkıtlar.) tikbal yapan bir DEHA, A•Y": 

Dün Türkiye devletinin bünye nm ufuklarını, fikrin yürümediği 
ıini kuran bu ittibattır. (Alkıt- iti yollarmı aydınlatıyor. Şimdi 
!ar) Dün, Türk tarihini kuran, bü nazar, gözlerden kaçan o güze;I 
tün muvaffakıyetleri, ileri hare- hayali aıikar olarak görüyor, kı. 
ketleri yapan bu ittihattır. (Alkıt o yarın bir hakikat olacaktır. Nı 
Iar) . Bu ittihada velevki zuhul çin olma•';!' o büyÜ~ GA.ZI ne k~ 

klinde parmaiı açmamalı ve dar hayalı, mubah hakikat yap 
f."ir daha böyle aözler sôylemeğe • tı. .. . . , . , , 
cesaret etmemelidir. ( Alkıılar). Turkçe dırdluruz ,!çmE P~.graınl i 

• da 'u ıart va ır: ... n guze t 
MiJzakerenin kifayeti veli ve ahenkli bir ifade va11ta1J 
Bundan sonra reis Paıa: haline getirmek olduğuna gÖ-
- Daİıa on kiti söz almıttır· re.,, 

Fakat mevzu tenevvür ettiği için Şüphe yok ki bir milletin lisa· 
müzakerenin kifayetini reye ko- nı ruhunun aynidir. Programda• 
yuyorwn. ki fikri bazı anlamıyanlarm yap• 

Dedi. Ekseriyet kifayeti kabul tığı gibi dilimizi bayatlaıtırma.1<, 
etti. kabalaştırmak, hata türkçeleştır 

Umıımi ki.tip Ruşen f..ıref mek demek değildir. 
Bey kürsüye ıelerek Abdülhak Türkü her gÜn daha yükaelte'! 
Hamit Beyin bir mektubunu ve ali reisimizin türkçeyi de millett 
rahataız bulunan Sami Pata Zade gibi necip bir ,aheser yapmaaı her 
Sezayi beyin tezini okudu.. kalbin temenniıddir.,, 

Abdülhak Hllmlt B. in Bugünkii toplanış 
mektub11 Reis Paşa müzakerenin bittiği 

"Nuruaynım sevgili Ruıen Eş· ni ve bugün oaat 14 te tekrar toP 
ref, )anılacağını tebliğ etti. 

iptida melfufen takdim etti- Bugün dördüncü madde hak• 
ğiın manzumenin mukaddemesini kında Ahmet Cevat ve Ali Cani 
okuyııp bir fikir hn•ıl edini7, Son Beyler tezlerini okuyacaklar, . . ' 



MiLLİYET PAZARTESi 3 TEŞalNIEVVEL 1932 

Kartal Kazası 
Mal müdürlüğünden: 1 RADYO 1 

ı 
Pendikte Bağdat caddesinde 

Bugünkü Proğram 125 lira kıymeti muhammeneli 
ISTANBUL _ (l200 m . ) 18 ~zira tar~a Kurtdo~muş kar 

Müşerref Hanımın ve Hafız Ah- yesın~e 65 lıra kıymetı mu~am 
met Beyin it tiraklerile alaturka menelı 3 parça arsa temhken 
saz, 19,5 orkestra, 21 Safiye Ha- satılmak üzere müzayedeye çı· 
nımın iştirakile alaturka saz, 22 karı•mıştır. Bedeli peşin olup 
gramofon. "h 1 · 18 10 932 1 ·· ·· 
BÜKREŞ - (394 m.) 22,15 ı a esı . • - sa ı gunu s~-

ı:ramofon ile cazbant. at 15 te ıcra kılınacaktır. Tahp 
BELGRAT - (430 m.) 20,30 !erin malmüdürlüğüne müraca-

gramofon, 21 Milli opera' dan na· atlar (5221) 
kil. 

ROMA - (441 m . ) 20,10 gü
nün haberleri, 20,30 Bal ıehrin
d-.n n:ıklen Avrupa konseri. 

PRAC - (488 m.) 20 Milli 
tiyatrodan naklen Louiz operaar. 

1 rnnbul Oçüncü icra Memur
luğundan: Paraya çevrilmesine 
karar verilen F ortiran markalı 

Tırak tör biçer bağlar orak ve b· 

İst. Mr. Kumanda:ılığı Salı:ıa m 'l kom. -----
750 çift harici fotin 
750 çift dahili fotin 
915 adet yatak örtüsü 

) 
) 
) 

200 metre yatak kılıfı ) 

Bir şartnamede kapalı zarf 

Bir şartnamede aleni münakasa 

200 metre yatak ç~rş~fı bezi ) Bir şartnamede aleni münakasa 
1000 metre Nevresımlık bez ) 

Maltepe lisesi ihtiyacı için yukarıda yazılı melbusat biri ka
palı zarf diğerlı:ri aleni münakasa suretile üç şartnamede satm 
alınacaktır. !J Teşrinievvel 932 pazar günü kapalı zarf saat 15 te 
diğerleı·i saat 14 te aleni münakasa auretile satın alınacaktır. Ta· 
!iplerin şartn .. melerini görmek için komisyona müracaatları ka
palı zarfa İştirak için de hazırlayacakları teklif mektuplannı 
ihale giinünün muayyen vaktındeo evvel komisyon riyasetine 
vermeleı·i ve aleni münakasa için de muayyen vaktinde T ophıl
nede MerkP.z kumandanlığı satınalma komisyonuna müracaat-

.................... mmmııa .. 

''LYSOL,, 
l\1 "stthzmnın tıoşlıc3 C\safı l\1ık· 

roplnrı imha ı çln m~ktm mel mu· 
zadı t•affıin içi n ku\\etli. kvku 
larl izale lç' n mi «.• İr \ 'C bırird 

de-ecede an t i~ pılk hir ır vi 
olm:u•dır 

1 
.. 

.. LY!~ .... 
Hamb, r g· ıa SCHUELKE & 

MAYR A. G. 
tarafındın imal edil· 
mljtir. 

Umumi acentılırı: 

lıtanbul"d& s. Jacoel • mahıumları. 

Bir müteha~sn 

Sık Sık 
Pudra
lanmak 
C ilt içh 
fe!la.Jır 

ciyor 

Naim Vapur ldarcs 
İzmir sür'at posta 

(20 Saat) 
J.üks 

ADNA 
' ·apuru 

~:rta Perşemb 
gün1~ri GP~~ata rıhtımından 

tam 18 de hareketle doğru 

iZMIR'e 
ve pazar günleri lzmir' den ı 

14 1 / 2 da hareketle 1 ı tan bu f' • 
det eder. Tafsilat için Gal 
Gümrük kartmnda s:tP Fra• 
':ıa".1 No.12 yazıhanesine mürac 

-ıc;ıa Tel B. O. 1041 -
ViYANA - (517 m.) 20,25 

Milli operadan nakil, 22,05 caz· 
bant. 

naz savurma makineleri 12/10/ 

932 tarihine müıadif pertembe 
günü saat 10 dan 11 e kadar Çak 
makçılar yokutunda büyük yeni 
handa açık arttırma ıuretile satı· 
lacağından talip olanlann mahal
linde hazır bulunacak memunona 

ları. (86) (4925) 1 

' * .. 
ı\:ıC;ı cin., t :ı ı. lıt 'erınn~' ~ .. h..ııı 

malı \ e un vıını ticari mit.le alim eti 

farıkamızl ı h .. mil olmn 3n müm:ı · 

.:-il mu~ ttl-z 111 ırı re 1d .- t ne'i tir 

Bir çok kadın 
lar burunlarının 
parlaklığı vey.ı 

yüzlerinin k.rmı 
zıhğını i 2 a 1 e 

maksadile .;ık / 
s :t pud•alarunak lizımgeldiğini 1 

zannederler . Fak:ıt, bunun, cilt üze
rinde ne derece İcrt\yı tesir edebile
ceğini hiç bir vakit dü~ ün.mezlcr. 

SEYPJSEF AIN 
PEŞTE - (550 m.) 20,15 caz 

b:>nt, 21,30 atudyoda orkestra. 
VARŞOVA - (1411 m.) 21 

(Lehar') ın Eva iımindeki opere· 
ti. 

BERLIN - (1635 m.) 21 or· 
kestra. müracaatları ilin olunur. 

Harbiye mektebi hayvanatı 
ihtiyacı için 336.000 kilo arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 3-10-932 pazartesi günü 
saat 15 te Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satmalma ko -

' İş İşçi 1 
--------------1 misyonunda icra kılınacaktır. 

ve 
Milliyet bu aütunda İ§ ııe İfçİ 
üıtiyenlere taııauut ediyor. lı 
ve ifçi istiyenler bir melıtup
la lı büromu- müracaat et· 
melidirler. 

iş arayanlar 
Üsküdar Çinili Külhan sokak 

No. 27 Faruk ef. Üsküdar orta 
mektebinden mezun ticarethane
lerde katiplik veya tahıildarlık gi 
hi itlerde 25 lira aylık ile çalıta· 
bilir. 

Lisan dersleri 
Şifli C. H. F. Riycuetinden: 

1 / 10 1932 de açılan lisan ders
lerinin proiramı aıada yazılıdr •• 

Cumartesi Fransızça 6 - 7 J. 
kinci kur 7 • 8 Birinci kur. 

Pazar Almanca 6 • 7 Birinci 
kur 7 • 8 ikinci kur. 

Pazarteai ltalyanca ti • 7 Birin· 
ci kur 7 • 8 ikinci kur. 

. Salı lngilizce 6 • 7 Birinci kur 
7 • 8 ikinci kur. 

Çarıamba Fran11zça 6 • 7 J. 
kinci kut", 

Osmanlı Bankası 
';ô 5 faizli, 1334/1918 tarihli 

lSTIKRAZI DAHiLi tahvilatma 
ait olup l tetrinisani 1927 tarihin 
de tediyesine batlanan 1 t91riniaa 
ni 1922 ve 1 tetriniaani 1927 va
deli, ve 1 O ve 20 numaralı kupon 
!ardan ibraz edilıneyenlerin 1 

teıriniaani 1932 tarihinde Türki· 
ye Cümhuriyeti Hükfuneti lebiue 
müruru zamana uirayacaiı, mea 
kiır tahvilat hamillerinin maliımu 
olmak Üzere ilin olunur. 

Beıilıltlf icra Dairuirulen: 
Borcundan dolayı mahcuz bir •· 
det 3175 bir adet kamyonun açık 
artbnna suretile aablmaaına ka· 
rar verildiğinden 5/10/932 tari· 
hine müsadif Çal"f8Dlba günü .a

at 14 raddelerinde Tophanede 
Çetm• önünde bilmüzayede açık 
artbnna auretile aatılacağmdan 

talip olanlarm hazır bulunacak 
memurine müracaatlan ili.n olu· 
nur. 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştababetinden: 

Heybeli Sanatoryomu için lüzumu olan 75 adet tezlong battani 
ye.ti ile 75 adet kaim karyola battaniyesi ve 2250 kilo pamuk, 
nümuneleri veçhile ayn ayn aleni münakasa suretiJe mübayaa 
edilecektir. Münakasa 24 Te,rinİeYYel 93! pazartesi günü saat 
on dörtte Galatada Kara Mustafa Pata sokağmda lstanbul Li
manı Sahil Sıhhiye Merkezindeki mübaaya komisyonunda ya· 
ptlacağır.dan taliplerin nümune ve tartnamelerini görmek üzere 
her gün mezkilr merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(5209) 

• 
Istanbul Mıntakası 

Sanayi Müdüriyetinden: 
8-9-932 tarihli il5nımızla verilen 15 günlük müddet zarfın

da beyannamesi verilmit olup ta 14-7-932 tarihinden evvel ya· 
pılmış ıipaı·işler ve bunlara müsteniden celbedilmit' makine. alit 
ve malzeme mevcut is.- nevi ve mikdarlannm acilen müdiriyeti
mize bildirilmesi erbabı sanayie ilin olunur. (5207) 

• 
inhisarlar Umum 

Taliplerin ıartnamelerini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (102) (5132) 

*** Harbiye Mp. talebesi gaz li 
buratuvarı ihtiyacı için 10 ka
lem (AUER) fabrikası malı 
maske malzemesi 11 kalem 
(Dr. Hügo Stolzenberg) fabri
kası malı gaz ve 15 kalem sis 
malzemesi pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlıkları 6 10/932 
perfembe günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satmalma komisyonunda icra 
lalınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her gün ve pazarlr
ğa ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda bazrr bulun
maları. (98) (5109) 

"' "' "' Harbiye ve merbutu bulu-
nan mektepler ha)'Yanatr ihti
yacı için 432000 kilo kunr ot 
pazarlıkla satın almacalıtı:r. 
Pazarlığı 5-10-932 çarıamba 
günü saat 14.30 da Tophanede 
Merkez kumandanlıfl satmal
ma komisyonunda icra kılma
caktır. Taliplerin tartnameaini 
görmek için her gün ve pazarlı 
ğa İftirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hurr bulun
maları. (112) (5200) 

* * * Selimiye fırını için 163 ton 
un pazarlıkla satm alınacakbr. 
Pazarlığı 4-10-932 salı günü 
saat 15 te Tophanede Merkez 
kumandanlığı aatrnalma komia 
yonunda !cra kılmacaktır. Ta
liplerin tartnamesini görmek i
çin her gün ve i,tirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları (110) (5198) 

+ •• 

Merkez kumandanlığma 
merbut müessesat ihtiyacı için 
6117 çeki odun pazarlıkla satın 
almacaktır. Pazarlığı 5-10..932 
çar1amba günü saat 15 te Top
haııede Merkez Kumandanlığı 
satrn alma komisyonunda icra 
kılmacaktrr. Talielerin tartna
mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa iştirak içiri de muay
yen vaktinde komisyonda ba
zrr bulunmaları. (107) (5195) 

M .. d.. ı··"" •. d " • "' 
U Ur UgUn en: Merkez kumandanlığına mer 

Likör fabrikası için yaptınlacak 10 adet aediyeyi imale talip 
1 

but müessesat ihtiyacı IÇln 
l 1 · · ·· d""kt lı>:. • t" ak 83000, 141340 iki fartnamede o an arın resım ve !artnameyı gor u en sonra pazar 15a lf ır k t d">:. b" 

. .. uru o ve ı15er ır tartname-
etme!< üzere 10-10-932 pazartesı günü saat 16 da Galatada Mu· de 106500 kilo saman pazarlık 
bayaa komisyonuna müracaatları. (5122) la satın alınacaktır. Pazarlıkla

İltanbul Belediyesi Darülaceze Müdürlüğünden: 
7.evtin yağ, Zeytin 

Kik> Kilo 
2500 3000 

Balida muharrer ikibin beşyüz kilo zeytin yafl ile üç bin ktlo 
zeytinin kapalı zarf usume münakasaları 15 T e,rinieYYel 932 cu· 
martesi günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat 
akçelerile müesseseye müracaatları. ( 4980) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

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

" 4-10..932 salı günü saat 14.30 
da T opbanede Merkez kuman
danlığı satmalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Talip:erHı 
tartnamelerini görmek için ber 
gün •e pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktinde komiayonda 
bazı .. bulunmaları. 

(105) (5134) 
• * * • 

Harbiye mektebi icin 1150 
fildikos fanila ve 400 Çift terlik 
bir tartnamede aleni münakasa 
ıuretile saten almacaktır. Mü • 
nakasa11 24 10 932 pazar gü
nü saat 16 da Tophanede Mer
kez kumandar.lığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin t•rtname ve nü-

munelerini görmek için hergün 
ve münakasaya ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunrnalan. 

(117) (5216) 

"'* * 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

17 kalem istihkam malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlrğı 6-10-932 perfembe gü· 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her gün ve pazarlı· 
ğa ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (118) (5217) 

• • • 
15 adet 11ra 
3 adet Yazı tahtası 
3 adet Muallim kürsüsü 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin yukarıda yazılı ders malze
meleri aleni münakasa suretile 
sahn almacaktrr. Münakasaaı 
24-10-932 pazar günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satına.ima komis 
yomında İcra kılınacaktrr. Ta
liplerin niimunelerini görmek 
için Harbiye mektebi Levazım 
Müdürlüğüne §artnameıini gör 
mek için her gün ve münakasa 
ya İftirak İçin de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır lıulun
maları. (114) (5213) 

••• 
Adet 
2000 yemek tabağı 

500 katık 
500 çatal 
200 cam tuzluk 
200 sürahi 
700 su bardağı 
700 çay fincanı 
Harbiye mektebi için yuka

rıda yazılr malzeme bir tartna
mede açık münakasa suretile 
satın alınacaktır. Münakasaaı 
24-10-932 pazar günü saat 15 
te Tophanede Merkez kuman
danlığı satmalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Tal iplerin 
tartname ve nümunelerini gör
mek için her gün ve münakasa
ya İttirak için de rnuayyen vak 
tinde komiıyanda hazır bulun
malan. (116) (5215) 

" * * 
5000 kilo pamuk saf saat 15 

te 
50000 metre tülbent gaz saat 

14.30 da 
10000 metre sargılık bez saat 

14 de. 
Ordu sıhhiyesi İçin yukarıda 

yazılı malzemeler ayrı ayn üç 
şartnamede pazarlıkla satm alı 
nacaktır. Pazarlıkları 4-1.0-932 
salı günü yukarıda cins ve mik 
darları hizasında Yazdı saatler
de Tophanede Merkez lruman
danhğı satın alma komisyonun 
da icra lalı111acaktır. Taliplerin 
şartnamelerini görmek için her 
gün ve pazar:ığa ittirak için 
de muayY'!ll vaktinde llL'Omis
yonda hazır bulumnaları. 

(115) (5214) 
• * * 

Hnlıcıoğlu ihtiyat Zabit Mp. 
ihtiyacı için 5 kalem ampul pa 
zarlılda satın alınacaktır. Pa
zarlığı 6-10-932 perteınbe gü 
nü saat 14 de Tophanede Mer
kez kumandanlığı satınalm& 
komisyonunda icra kılmacak
tır. Tal iplerin İzahat almak j. 
çin her gün ve pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulurmaları. 

(108) (5196) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

1 - Edremitteki kıtaat bay 
vanatı ihtiyacı için 250000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münakaaa 
ya konmuttur. ihalesi 5 birinci 
teşrin 932 çartamba günü saat 
10 da yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve teraiti görmek 
ve almak isteyenler her gün, 
münakasaya ittirak edeceklerin 
ayni gün ve saatte Edr-Ut sa
tm alma komisyonuna müraca 
at! rı. (792) (4827) . . ~ 

K.O. bayvanatr için (60000) 
kilo yulaf pazarlıkla münaka· 
saya konmuttur. 5-10..932 çar· 
taınba günü saat 13.30 da iha
lesi yapılacakhr. Şartnameyi 
görek istiyenlerin her gün iha
leye ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
numuza müracaatlan. .(846) 
(5159) 

* • • 
K. O. Jcıtaatı hayvanah için 

kapalı zarf usu1ile (300.000) 
kilo yulaf münakasaya kcınınut 
tur. 22-10-932 cumartesi günü 
saat 11 de ihalesi yapılacaktrr. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her gün. ihaleye ittirak edecek 
!erin vaktinden eYYel komisyo
numuza müracaatları. 

(841) (5130) 

"' "' * 
Çatalca Müa. Mv. kıtaatı i-

çin 600 kilo domates salçası pa 
zar!ıkla münakasaya konmuı· 
tur. 5-10-932 çartamba günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılacak 
hr. lha1eye ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninden evvel ko 
misy1M1umuza müracaatları.. 

(840) (5129) 

"' "' "' Çatalca müstahkem mevki 
ihtiyacı için ( 4200) kilo teker 
aleni münakasaya konmuttur. 
ihalesi 15-10-932 cuır.artesi gü 
nü saat 10,30 dadır. Şartname 
almak isteyenlerin her gün.mü 
nakaaaya iıtirik e<!eceklerin 
vakti muayyeninde komisyona 
müracaatları. '814) (5006) 

• r,. .. 

* Çatalca Mat. Mv. kıt'alarr-
mn ihtiyacı olan 7,500 kilo pra 
sa 6.900 kilo libana ve 4,500 
kilo rspaıiak 9,900 kilo patates 
aleni münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 22-10-932 cumartesi gü 
nü saat 10 dadır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün iha 
leye ittirak edecıeklerin de vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za mfaacaatlan. (852) (5210) 

• * * 
K. O. ve 1. inci fırka lataatr 

için 22050 kilo mangal kömürü 
pazarlıkla münakasaya konmuf 
tur. 8-10-932 cumartesi günü 
saat 16 da ihalesi yapılacakbr. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gün ve ihaleye ittirak 
edeceklerin de vakti muayye
ninden evvel komisyonumuza 
müracaatları. (8!55) (5212) 

**• Kapalı zarfla münakasaya 

Yeni ve dahiyane bir fllcir sa-

yesinde halihazırda her kadına 
bütün gün için y.ılnız bir defa 
pudralanmaaı kifayet etmektedir. 
Kullanılan pudraya bir kahve kıt 
ıığı miktarında krem köpüğü iti 
vesi halinde o derece kuvvetli ve 
yapııkan kalır ki gÜnette, yağ

murda .-eya rüzgi.rda ve hatti. 

Mrrlı:ea aunta : Galat• Köı 
,_.ı B. 2362 Şube A Sirk 

1 "<UhUrdarndt h3n 2 !740. 

IZMIR - PlRE ·İSKENDI 
RIYE PO>T ASI 

(ANKARA) 4 Te,r:'lie· 
,·el sa'ı 11 <'e 

TRABZ0:-.1 P~ST AS! 

(GÜLCEMAI 
en aıcak balo salonlarında bile 5 Teşri 1ievvel Çarş~ırl 
kat'iyyen sabit kalır. 18 de 

Tokalon pudrasında; krem kö 
püğü, havalandı~ en mükem IZMIR-MERSIN POSTA! 
mel pudra ile fenni bir surette ( INEBOLU) 5 Tefrİnfe\ 
kanıtmlmıtlır. Bunun içindir ki vel ç1rşlmba 10 dıı. Galat 
Tokalon pudrası hakiki krem kö rıhtımından kalkar:ar. 
püklü yegi.ne pudradır. Cilde ta· 
yanı hayret bir mukavvi gibi icra- 3 - Birine; T •şrinde 
yi tesir nesci ikazeder. Sık aık itibare, Ban-lırmı hathn 
pudralandıkça olduğu gibi mesa- Pazartesi aralık postı'aı 
rnab kat'iyyen kabartmaz. Yann 
aabah yüzünüzü Tokalon pudraai iş'arı sbire ka:!ar yapıl 
le pudralayınız ve neticeıini ıı;ö- mıyacaktır. 

•-~;_~~~~~~~-
rünüz. 216 adet kaza, bo~usı 

ECZAYI TIBBiYE VE KIM
YEVIYE TÜRK ANONiM 

ŞiRKETi 
Hisaedarlara ilin 

Ticaret kanununun 361 inci ve I 
eaaı mukavelena.meainin 47 ve 48 

inci maddeleri ahkamına tevfikan 
ECZAYI TIBBİYE VE KiMYEVi 
YE TORK ANONiM ŞiRKETi 
hiuedarlar umumi heyeti &f&ğıda 

ve 96 adet süper bite 
mün:ıkaa:ı iie satın alına 
caktır. ihalesi 10/10 / 93: 
aaat 16,30 

Teminat '~ 15 dir. 

Devredilecek ihtira bere 
"Elektrik akümülitörleri i 

menfi elektrod" hal..k nca sanayi : 
düriyetinden istihu.J edilmİJ olan 
ey)(il 1928 tarih ve 1412 No. lu il 

ki maddelerin müzakerf!aİ için İJ· ra beratı üzerindeki hı;kuk bu kı 
bu 1932 senesi birinci teırinia 19 ahara fenığ veya verileceğinden ı:r 
uncu çarp.mba günü saat on dört kür ihtirayı satrn almak \· eyıı İ•ti< 

(14) te (Şirket esas mukavelena- etmek arzusunda bulunan zeval 

meainin 49 uncu maddesinin mü- lstanbulda Babçd<apıda Ta, han 
uadeai ile) Galata'da Merkez 43-48 No. farda ki.in H. W. Sto 
Rıhtım Hanının ikinci katındaki efendiye müracaat eylemeleri il 
23 No. lu odada fevkalade suret- olunur. 
te İçtimaa davet olunurlar. 

Müzakere ruznamesi: 
ŞiRKETiN V AZIYETI VE A

LI NACAK TEDBiRLER HAK
KINDA MÜZAKERE 

Li.akal 25 hiaaeye malik olup 
İfbu içtimada asil veya vekil ola
rak hazır bulunmağı arzu ed-
lııiuedarlar Ticaret kanununun 
371 inci maddesi mucibince malik 
olduklan senetleri içtima günün. 
den en azı bir hafta evvel ıirke
tin Kuzguncuk'ta fabrikasmda 
kain merkezi idaresine tevdi et-
meleri laznuıelir. 

Hiaae aenetlerinin tovdi edil-
mit oldujuna dair müeaaeaab ma· 
liye tarafmdan verilmİf vesikalar 
içtimada hazır bulunmak için tev
di edİlmİf hi&ae aenetleri gibi ka
bul olwuıcakbr. 

2 Birinci Tetria 1932 

Şirketin murakıbı: KA.lıl/L 

rMAMA 
1 llr. Hakkı Şinaai ~ 

Yavrunuzun en sıhhi cıdasıdrr. I 
iLAN 

Müatekilen ye münferiden Ha- 1 

latanbul ikinci icra Memurl 
iundan: Bir alacağın temini İç 
ipotekli olup, paraya çevirilmeı 
ne tekarnır eden ve tem.amir 

2300 iki bin üç yüz lira kıym 

takdir edilen Beyoğlunda Fcrikc 
yünde Rua aokafında atık 32, c 

dit 78 No. ile murakl<am ve le\ 
intikalı methali müıtc.mil mühre 
bir hanenin icra kılman birine 
açık arttırmaaı neticeıinde 100 
bin lira bedeli ile talebi uhtc:in 
de kalmıt iae de mebeli mezku 
hadi layikında görülmemiş olnu 
ama mebni ikinci ır.rttınnaaı olaı 
26/10!932 tarihine musadif çar 
ıamba günü saat 14 ten 16 ye kı 
dar ikinci açık arbnnası icra kıl 

nacakbr. Artırmaya i1tirak et 
mek iateyenler mezkUr aoıyri m .. 

kulun kıymeti mahamminnesi o

lan mebli.ğı mezb .. non yüzde y~ 
di buçuk nispetinde teminat ak; 
ıi verilmeleri li.z.ımdır. Hakları 

Tapu sicili ile aabat olmiyan ipo 

tekli alacaklılarla diller alakad" 
lar irtifa hakkı sahiplerini bu hal 
lannı ve bu busuala faiz ve mew 

rife dair olan iddialarını ilan tar: 
hinden itibaren 20 gün zarfında 
evraklan de birlikte daireye bil 
dinneleri lazımdir. Aksi halde 

Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 
17.15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; 
Erenköy H. 17.34; Göztepe H. 17.38; Feneryolu H. 17.41; Kı
zıltoprak H. 17.43; Hay~arpa~a M. 17.50; H. 17.58; Köprü M. 
18.15 tir. 

san Rıza unvanı ticarisi { finnası) 
albnda icra etmekte olduğum 

muamelab ticariyem için (Merke
zi .:..,.ret) ve (lkametgihı kanu· 
ni) ittihaz elmit olduğum Gala
tada Ömer Ahit hanında üçüncü 
kal~.a 2, 3 numaralardaki yazıha
nemi 26 / 9 / 932 tarihinden itiba
ren Galatada Rıhtım caddesinde 
Kefeli Hüseyin hanının 2 inci ka· 
tında 12, 13, 14 No. lu odalara 
naklederek mezkur odalan müata lıtanbul Belediyesi Darülaceze M_üdürlüg"ünden: konulan Konyadaki kıtaatın 

750.000 kilo oduna verilen fiat kilen ve münferiden icra edece-

Tapu HCİIİ ile ubit olmiyanl~r 

a&t'l bedelinin paylatmaamdar 
hariç kalırlar. Müterakim •ergı 

ile belediye noaumları ve vakıf İ· 

cariyesi mÜfteriye aittir. Daha 

fazla malümat almak İsteyenler 
32/1027 No. lu dooyasına müra· 
ca.etla mezkiır dosya meyanınd., 
mevcut ve mahalli mezkUrun ev .. 
aaf ve mesaha ve aahaNna havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raporu 
ile 1/10/932 tarihinden itibaren 

Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (Si 72) 

Nohut Mercimek Kuru fasulya g"im muamelatı ticariyem için 
1
; daire divanhanesinde a$1llı bulun• 

gali görüldüğünden bir ay müd d ı k 
Kilo Kilo t Kilo detle pazarlığa konmuttur. Fi- (Merkezi ticaret) ve (lkametga· ı .":..., ~~~ olan artı~a ıart~";me 
3000 2000 ..ı. • J 0000 hı kanuni) ittihaz ettim. işbu na· amı co,up anlayabılecel:lermı ı· .., • 1 at muvafık görülürse 6-10-932 1 

Balada cins ve m:kdarları muharrer üç bin kilo nohut, iki 1 perşemhe gür.Ü saat 15 te ihale kil dolayuile reamen ve kanunen li.n .,ıunur. 
20.000 m 3 oksijeı:in kapalı zarf usulile münakasası 23-10- bin kilo mercimek ve 011 bin kilo kuru fasulyanın kapalı zarf usu- si yapılacaktır. ihaleye ittirak . yapılması iktiza eden bilumum --------------

9 l ·ı ·· k 1 22 T . • l . .. .. edece!derin vakti muayyenı"nde muamelat tamamen icra edilmiş- ı ZA YI -58 sicil numerolu ara· 32 tarihı"nd0 Ankarada Umum·ı Mu'"du··rıu··k bın" asında ya ı'ıacak- ı e na sa 
ILL_.:::...:.:.:.:.::=:.:·....:.;::.::=..:.::..:....=.::::.::=::....::..:.::.:.:::.:.::.:::...:::::.::::.::::;::::.....~ı::.:=:.::.;..J....::.::;.~m:::u::.::.:.::,.:::a:::;:.:a:.:r~ı .=::...ı..:e;;.f.:.r~ın~ııı;e;,:v~··oıoı.~Yrı......l!-ılüı.;ıt.!Jr !oWl"'-..ıı.ı"""'"""'""""""'.,.,......,ıL-__ ._-ıL_,..._ __ ~-~--'-'- ., ....... ~'-• :., .... _ ....... _: _ ..... : -••:-
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8 MiLLiYET PAZARTESi 3 TEŞRiNiEVVEL 193:t 

TÜRIC ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Alpullu şeker fabrikasıııın istanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

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

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

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

Sabah aybdaa ayamııca dilin 
~Wlın1' bahmması. midenin 

rahabızlıgma &amettir. Tabi! 
lıazmi tıemiD ft iıılrilıazdan mllte
...ellit n·arızdarı aizi vikaye 
e<kcdc olan Eao's "Frait Salt" 
mllstalızarıııı almak için mdhlili: 
ha!Atın hudmanu bekle-yirıiz. 

Sabah ve akşam bir bardak au 
derununda bir kalrve kaşf9ı 

• P'tll.lt 5aK • .., 
..... Eao· -......... ........... ..._.. ............. 

mıkdan • hBfidir. U I T S 
~~· s ..... 'il ~, .,.. 

.+0 ~· wa!~nı 
• 
Istanbul 
Halkına 
Kolavlıl(, .. 

1 
1 

•• . 

Sultanhamamı'nda 
Yeni bir Şube açıyo~ 1 

Açık arbrma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından.~ 

Sıra 
No. 
253 
254 
256 

256 
257 
258 
260 

261 

Maballeal Me..Kii 

Karaca llyu T ırmıl .. .. .. 
MahmudiyeM. Çankaya 

mektebi C. 
" " 
" " 

BabçeM. Yanık İdadi C. 
Oamaniye Su bendi 

" " 
262 Mahmudiye Çankaya 

mektebi c. 

Cinai Emlak Maliye de i.~ uhaı::ı I 
No. vir K.Lira men K. , 

Tarla O 60 160 
Tarla O 25 80 
Hane 42 O 500 

Hane 44 ı 
Hane 6 
Hane 7 
Tarla O 
bahçe yeri .. o 
Hane 4 

o 
o 
o 

30 

19 
o 

700 
2.000 
2.000 
1.500 

1.200 
1.000 

263 Osmaniye Yahudi me. Bahçe O 9 1.000 
zarlığı C. 

1 - Yukanda evsafı yazılı Gayrimübadillere ait emvalin 
253-254 S. N. olanlann 140 hissede 17 hiaseıi, 255-256 No. 1/ 3 
biııeıi.. 257-258 No. tamamı 260-261 No. 20 hissede 11 hissesi 
262 No. 1-3 hisseai.. ve 263 No. mülkün tama:nı 19/ 9/ 932 tari 
biooen itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıka 
rıl1111ttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre bak 
aahiplerine verilmit olan Gayrimübadil bonoları da nakit maka
mında kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi on teşrinievvel 932 pazartesi 
günü aaat onda Mersin Ziraat bankası binasında müteşekkil he
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzaye 
de mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la
znndır. 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçu~u nisbetinde teminat akçeıini müzayede saatinden 
evvel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4- Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf 
silat almak isteyenler bani-ıada Yunan emvali servisine müracaat 
... debilirier. (5045~ 

-N 
Türk Si 

OL 
orta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han f•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (o/o 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Banka•ı tarafından teıkii olro>.nmuıtur. İdare mecli•i ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Tiirklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Ttirkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarının hep•i Türktür. Türkiyenln en milhim miie••e•elerinln ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları silr' at ve kolaylılda öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

• 
Duvar Afişleri 

Mektupluk Kağıt .. 
Zarf .. Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait kliteleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

Bugün ve bu gece 

Şişhane karakolu civarındaki 

PA K'a 
Koşunuz: 

BÜYÜK BAHÇE EGLENCELERİ 
Şişhane karakolunda 

Luna Park Müdiriyeti 
Halktan göfdüğO büyük ve müstesna rağbet üz ~rine 

Darülaceze Menfaatine 
Bir gece eğlentisi tertip etmiştir. 

Amerikanvari muhtelif eğlenceler - Sureti mahsusada 
ftalyadan celbedilen İT ALO'nun ölüm kürresi içinde 
heyecanlı motosiklet hünerleri • Uçan sandalyeler -

Elektrikli otomobil yarıtları 
Sıhhi müzeyi mutlaka görünüz 

lstanbul Belediyesi Darillaceze Müdürlüğünden: 
Kuru ıovan 

Kilo 
8000 

Patates 
Kilo 

12000 
Balada cins ve mikdarları muharrer sekiz bin kilo kuru sır 

vıın ile on iki bin kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasa:arı 
17 Teşrinievvel 932 pazartesi günü saat on dörtte icra edilecek' 
tir. Taliplerin teminat akçelerile müesseseye müracaatları ( 4984) 

1 Liraya Yüzü fıe Kuştüyü YASTIK 
lsıanbul'da Çakmakçılar, Sındalyıcılar'da KuıHlyU Fabrika•ındil 

kuştOyünUn kilosu 100 kuruş, yüzU ile yorgan 11!, şilte 10 llrad.r. Kuştü! ne 
mahsus kumaşlar bulunur, Toptan sanşa tenzilAt vardır. Tel. 23027 

Ankıra'dı sınş mağazası : SAL Tİ FRANK O 

·DEYiN ILM0HABER 
Alır, satar vı mahsup yapar, V• her tilrlü bonolarla işler görür· 

Balıkpa.zar Maksud!ye Hın No. S!S Ugtırlu Zade M. Derviş. Tel. i3397 

İstanbul Belediyesi Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için iktiza eden üç yüz kaleme yakın eczayı tıbbi• 

yenin kapalı zarfuıulile mUnakaıaaı 19 Tetrinievvel 932 çarşaJJ'.I' 
ba günü saa~ on bette icra edilecektir. Taliplerin teminat akçele
rile müeaaeaeye mtlra.caatlan. ( 4983) 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
lLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VlDtR. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. MİLLİYET Kitap Kısmı 

T l f 24310 Her rtin saat 10 dan 18 e kadar müracaat oluuabilir. 
e e on: - 24319 · 24318 ŞEHZADEBAŞl POLlS MERKEZi ARKASIND..\ • 

- ------~-- - --- ---- -- , ·-------- Telefon: 22534 

latanbul Belediyesi Darülaceze Müdürlüğünden: 
Makarna Ad'ana pamuğu Battaniye 

Kilo Kilo Adet 
6000 2500 200 

Balada cinı ve mikdarları muharrer alh yü:ı: kilo keamıe ma
kama ile iki bin beJ yüz kilo Adana pamuğ11 ve iki yüz adet bat
taniyenin kapalı zarf uaulile münakasalan 17 T eırinievvel 932 
pazartesi ııünü saat on he!te icra edilecektir. Taliplerin teminat 
akçelerile müesseseye müracaatları. (4981) 

.... Karaciğer, Mide, barsa~, tq ve kum hastahklanna • .... 

TUZLA iÇMELERi 
Kôprüden 6,80 - 8,20 · IO - 11,40 da Hıydırpı~ayı hareket eden 
vapurların trenleri ve Cuma sabıhları iltveten 7 vapıırunun treni mem 
bılara kadar giderler. içmelerden son tren 15,~5 tir. 15 te,rlnlevvele kadar 

Yalova Kazası Malmüdürlüğünden: 
Şartnamesinde yazılı terait veçhile 2227 lira 72 kurutluk 

kuifli Yalova hükumet konağının tamiratı 25-9-932 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle münakaaaya konularak 18-10-932 tari 
hine müsadif sah günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin temi
nat akçelerile yevmi mezkiirda maliye dairesinde müteşekkil 

sclıs komisyonuna müracaatları ilin olunur. (5119) 

---

Aranıyor 

Frankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, B<><lAZ 
Müteha111111 Dr. 

Şevket Hüsnü 
Kadıköy, Mühürdar caddesi 
No. 59. Saat 14 ten •onra 

MiLLİYET MATBAASI 

Emniyet Sandığı" 
na Borçlu Olan 
Zevabn Dik

kat Nazarlarına 
Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Sand.1< namına merhun bulunan menkul ve gayri merı1'111 

emval yeni icra ve iflas kanununa tevfikan 4 eylul 932 tarihino:I~ 
itibaren icra daireleri tarafından satılacaktır. Evvelce olduğu gı 
bi badema Sandığnn1z tarafından borçlulara üç aylık ihbarnaJll' 
göndf'rilmeyecek ve bütün takibat mezl<ılr dairelerce yapılac,1'' 
tır. Keyfiyet alakadaranca malum olarak borçlarım vadeleri ~ 
lulünde ödemeleri veya yenilemeleri lü:;:umu ilan olunur. (5 


