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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

k urultaydan 
Sonra ••• e Seki 

1 • ' ~:.. • : < • • • ! 

Dil kurultayı ddruz günlük 
~.'~tmaduı sonra faaliyetini 
""'-rdi. Daha cloğruıu bu faa
~eti değerli bir heyetin eline 
oırııktı. Heyet, bütün memleket 
llıiinevverlerini bu ideal etrafın 
~ toplayacak ve onları sefer
~ hale getirecek olan ge
•ı, bir teşkilatın nüvesi ola

Darülf Ün unda müderrisleri 
telaşa düşüren şey nedir? 

t&ktır 
~-l<.u~ltaym mesaiıini yakın
:--0 takip edenler. hedefi çok 

Vekil Bey dün Darülfünunu ziyaret ederek, 

1ri ı1nlamışlardır: Maksat, ke
~~eleri, ekleri, ıstılahları ken
d ısın in olan bir öz türkçe mey
•ııa getirmektir. Bunu yap-

yapılacak ıslahahn 

~•k İçin de osmanhcadan. seıi 
ot türkçenin sesine uymayan, 

endişeye mahal vermiyeceğini söyledi •• 
Vekil Beg bu akşam gidiyor 

)'PılıKı yapma düzenlerine gel Maarif vekili Dr. Reıit Galip 
ille • B. dün Darülfünunu ve Maarif 

Yen yabancı kelimeleri at- müdürlüğünü ziyaret etmİ§tir. Öi 
llııık ve onların yerine öz türk· leden sonra ıaat 3,5 ta vali ve Be 
~Yi almaktır. lediye reisi Muhittin Beyi de ziya 

Öz türkçenin membaları ret etmiıtir. Vekil B. Darülfünu-
111111 ) cak Ö h Jk na saat 4 de gelmit ve bir çok k ar 0 a tır: nce a ın talebe ve yüze yakın profesör ta· 
I 0nuşma dili. Halk dilinde fıu. rafından samimi surette kaqılan
~an bu sözlere türkçe ekler mııtır .• Vekil B. eminlik odaamda 

1
• Yarak yeni ıözler yapılabi- bir saat kadar oturarak emin ve
ır. Bundan sonra da başka kili Mustafa Hakkı ve müderris 
liil'kçe lehçelerinde bulunan Beylerle haabuhal etmittir. Son 
löılerle bunlara da ekler koya- zamanlarda Darülfünunun iılahı 
r 1 ve yeniden te,kili hakkında yapı· 

ı I t meyrlana gelecek yeni söz- lan mübalağalı nqriyata dair 
• tr. vekil B. müderriılere hifaben fU 

Görülüyor ki hedef, e$pe- sözleri ıöylemittir: 

dt~nto gibi yapma bir dil mey- "- Bugün buraya gelitim, da
lna getirmek değildir. Kurul- ha ziyade, tanıdığım arkadaılan Maarif vekili Reşit Galip Bey müderrisler arasm . .ı 

t ziyaret maksadiledir. 
'Yın müzakerelerinden bu, a- Bir kısmınız hocamsınız, Bu dar hiç düıünülmemİ§ defildir •• 
;ık surette anlaşıldığı halde. itibarla ıizi tanıyonım. Bir kı1JD1· Darülfünun ailesine menoup olan 
••- 1 • b" d"l ·-'- bi lu · · lar ve münevverler içinde bu fikir 

da
..,,, arının yepyenı ır ı mey· nızı ....,ıen, r smınızı ıamı-

• 1 • • - h ti" • ı İ§lenmİ§, üzerinde münakaf'llar 

ile
na gelecegı-" nden ve yeni dil ruz, eser erınız, to re nız e tanı-

b 1 -b h' ve tetkikler yapılmııtır. Biz bun· 
h.ı l?Örü,cmiyeceklerlnd1en kork yonım. Ben u tanıyıf a mu a •· "'Ki • yim. Yeniden bir tanıtma yoktur. !ardan da iıtifade edeceiiz. Da· 

1
., arını anlayoruz. Hemen Darülfünun hakkında eaaalı rülfünunun en iyi bir tekil alabil-

loyleyelim ki bu korkuya ma- tetkiklere giritmek için derinden meai için ne yapmaak lazım ge· 
Ql) yoktur• ve uzun uzun aizinle konuıacağız. liyorıa bunları hep beraber dü-

,.. Ön • d D "'lf"' b ıünecefiz. lıitiyonım ki bütiln 
d. r akat dig" er bazıları için de üınıiz e aru ununu.• ugÜn-:ı k'" 1 k · kıl" "h · 1 Darülfünun teıkili.tı kökünden 
" hareketı" bı"r alay mevzuu ol- u mem e et ve ın ap ı tıyaç a· 

d h · · h" d b'I k kalkacak diye bir endite varmı§. 
llıu•tur. Bunlar tu""rkçele•tı"r" ;o- rına a a ıyı ızmet e e 1 ece h~ • ,. • tekilde takviye etmek &'ibi bir Bu enditenin ruhlara verdiği Ü· 

I
;,-.: diye bazı müstehçe ı -- makaat var. Bunun lüzumunda züntü ile gerek tedrisatta ve ge· 
•~ J • k il k b · 1- • • •• f"k" B rek ıayretler üzerinde müeııir o... t°"'e. en u anara u ın ..... '-,lfı hepımız mutte ı ız. u müeaaeae· 
<t k · · · d b 1 d 1 ·ı luyormuf.. Ben bunun doğru ola· 

a rı atürize etmek istiyorlar. nın ıçın e u unmanız o aym e . Ç k 
b 1.. • h k · d caimı zannetmiyorum. ün ü ne 

il, ya terbiyesizlik yahut ta u uzumu aız er eıten zıya e 
il) müdrikainiz ve herkesten daha yapılırsa elbirliği ile mevcudu 

Reşit Galip 8. 
Milliyet'te 

Maarif vekili Reıit Galip Beye 
fendi, evvelki gün diğer arkada§• 
larunız gibi ''Milliyet" gazeteaini 
de ziyaret etmitti . Maarif ve ter· 
biye iıleri hakkında hepimizi ten
vir eden vekilimiz, 2iyaretioin hu 
ausi mahiyette olduğunu söyledi
ği için, bize teref veren bu hi.di
aeden gazetemizde bah etmemİ§
tik. Difer arkada9lanmız 
dün ziyaret hakkında taf
ıilat vermit olduklanndau, biz 
de bu fırsattan kendi! rine teşek· 
kür etmek için iatifade etmek iıti 

ı._enfj bir ruhun ifadesinden kuvvetle arzu ederainiz. Memleke kuvvetlendirmek için yapılacak
ı..•ka bir şey değildir. Dil inkı- tin yannı, öbürgünü için çok bü- tır. Ben bu enditeye .inanmadığım 
~ı büyük inkılabımızın ehem· yÜk hi:unetler yapabilecek müea- için bütün dikkatinizle dersleri-
'1 ) al · nize ve vazilelerinize devam et- yoruz. 

~ıyet i bir merh esidir. Bu. aesenın alacağı ıekli dütünürken I Vekil Beyefendinin maarif için 
1 h k fık tig" inizi biliyorum. leride Darülfü . tf inkılabını tamamlayan bir ace e areket etme muva gö- düşündükleri bütün arkadqlan· !ilk ı· D"" I rülemez. Onun için bunun üzerin nuna yeni bir iıtikamet verilme mız için hakikaten pek faydalı ol-

l · ı aptır. ort ıene evve de den"n den"n bu"' tün dı"kkat ve meaeleıi mevzuu bahaoluraa bu H" .. h d". · • "' fi muıtur. ıç .fUp e etme ıgımız 
,.,; erimizi değiştirdik. Niı;ın? gayretimizle dütünüp çalıfAcağız. takdirde dahi hiç birinizin için 'e muvaffakıyetlerini tekrar temea· 
~llnkü okumayı yazmayı halk Maamafih bu mesele ıimdiye ka- (Devamı 6 ıncı sahifede) ni ederiz. 
r•ına tamim etmek iatedik. ' ' ''' ''' •• '''' ''' ''' ,, ''' ,,,,, ,, ••••• '"' ..... ''' ,, '''' '' .,,,' ,, .. ' '''''''''o'''.'''',, 
il. en büyük bir halkçıltk ha Muammer ve 

Y. Ziya Beyleır 
~keti idi. 
l Ancak yazılacak olan dil, 
"lllkın kendi konuştuğu dilden 
lllk başka olunca bunu yazmak
~ büyük bir fayda olamazdı. 
~ı.ı itibarladır ki dil inkılabı 
~ inkılabını tamamlayan bir 
~ laptır. Onsuz harf inkılii
~ ın ehemmiyeti azalır, tümu
ı:. daralır. Ve inkılabımızın di
~ safhalarile nasıl iatihfaf edi 
~ ezse, dil inkılabının diı. bir a 

1_l' ınevzuu olmasına ciddi va
J'.'llda,Iar hiç bir zaman razı o
"llııı.zlar. 
ı._ l<.urultaym kapanmasile dil 
..._reketinin faaliyet merkezi 
llı-<;İlen heyet etrafında topla
-:or. Bu. yukarıda anlattığı
! ı. gibi, bütün milleti şamil 
~kıliitın nüvesi c!acaktır. 
~llkü dil inkılabında her fer
~ bir vazifesi vardır. Harf 
~~ılabında olduğu gibi, dil in
~bında da en ehemmiyetli 
~1 ıfenin matbuata düttüğünii 
~tği içindir ki Milliyet iki 
~ den beri bir dil köşesi aç-
111!Uır. iki gün içinde karileri
~ lıden çok iatifadeli mektup
~ teldi. Bunları sütunlarımı· 
~ dercettik. Bu mektupları o
~~~n muhterem karilerimiz, 
~ı dil cemiyetinin de beğe· 
i• .~i tekliflerin ileri aürüldü
litıı.ı görmütlerdir. 
~1)>emek istiyoruz ki dil in· 
~ •lıı yalnız hukUnıetin yar
~~ı, yalnız bir heyetin mesa· 
~ı 

1
'.le değil, bütün milletin el 
~ ığ~ i~e çalışmasile batarıla
İJ~ bır ıttir. Büyük Gazi'nio 
~tı-ıı.?1 ve iıaretlerile başlanan 
~. bnkılap muvaffak olduğu gi 
lij h Unun da başanlacağında 
Jııırı e etmemek lizmıdır. Ve 
·~ ~a,arıldıktan ıonra çok de
lf,~ 1 Maarif vekilimizin güzel 
~ d" ettiği gibi, türkçemiz 
~~ ı kaynağından aldığı fe'e· daha ziyade güzell~miş. 
~tf Utleımiş, öz varlığına ve 
'ktrıılığına varmış bir dil o-

ır. 

• 

1 

Londra - Mısır yolu 
birleşiyor 

_,. __ .. _______ _ 
Sirkeci ile Haydarpaşayı bir. 

leştirecek yol da açılıyor 

Feribot tesisatı için yapılan müzakere 
neticelendi. Mukavele imzalanacak .. 
Sirkeci ile Haydarpa§& araam· 

da feribot l9letmek iatiyen bir in· 
giliz sermayedar grubu bundan 
evvel Nafia vekaletine tekliflerde 
bulunmu§tu. Aldığımız habere 
göre, bu grubun teklifleri esaı i
tibarile hükfunetçe terviç edilmit 
ve iı, mukavele ıartlannın tesbiti 
aafbaaına &'irmittir. Grubu temsil 
etmekte olan Kolonel Barry refa· 
katinde mühendiı M. Ketchell, 
bulunduğu halde bir kaç gün ev
vel şehrimize gelmiıtir. Nafia ve• 
ki.Jeti ile evvelce baılıyan müza
kerelere devam için yakında An
kara'ya gideceklerdir. 

Memleket için pek faydalı gÖ· 
rülen bu tefebbütü Üzerine almak 
istiyen bu grup, A vt·upanın muh
telif yerlerinde beynelmilel feri· 
bot teıisati yapmıt olan bir şirke· 
te mensuptur. Kolonnel Barry, bu 
ıirketin ikinci reiıidir. Teşebbüs 
etrafında hükumeti., bir anlaşma 
yapıldığı takdirde milli bir ıirket 

ki dilecektir 

da itletilecek feribotlar için bun• 
dan evvel hüki'imetçe bir proje 
yapılmııtı; lngiliz &'rupu bu proje 
nin tatbikini deruhte edecektir. 

lıtanbul'un Avrupa ile Anado
lu'yu biribirine bağlıyan iki nok· 
taaı arasında itletilecek fenlıot· 
larla yolcu ve marıandiz vagon· 
lan nakledilecektir. Avrupa ekı· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yumurta 
• 
ihracatçılarına 
Yardım 

Son haberlerimizde 
okuyunuz .. 

lı bankasındaki de
ğifiklikler sırasile 
tatbik ediliyor •• 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Türkiye it Banka11 Ankara mer• 
kez müdürlüfüne tayin edilen Oı· 
man Nuri Bey buııün yeni vazife
sine batlamıttır. 

lıtanbul ıubeıi müdürlüğüne 

Yu•uf Ziya ve Muammer 
Beyler 

tayin olunan Yuıuf Ziya Bey u
mumi müdür vekili Muammer B. 
le birlikte birkaç güne kadar fa
tanbula ıridecektir. 

Muammer Bey lıtanbuldan dö
nünce umum müdürlük •azifeıi
ne başlıyacaktır. 

Çarpışma 

Yalovadan dün gece 
gelen Seyrisef ain 

vapuru bir 
vapurla çarpıştı •• 
Dün akşam, Yalovadan saat 

16,40 da hareket eden Seyrise

faioin Bağdat vapuru yolcuları 

büyük bir kaza geçirmişlerdir. 
Bağd11t vapuru Ada açıklanna 
gelclİği bir sırada henüz hüviye 
ti anlaşılamayan bir vapurla 

Gazi Hz. 
Reisicünıhur Hz. dün 

Dolmabahçe sarayında
ki dairelerinde meşgul 
olmuşlar, bir tarafa 
çıkmamışlardır. 

Başvekil 
Avdet ediyor 
Surgu suyu kanalı 
inşaahnı teftiş etti 
MALATYA, 8. A. A. - ~vekil 

lunet Paf'l Hazretleri saat 14 buçuk 
tan 20 ye kadar ikametlerine tahsiı 
olunan vali konafında reımi ve bil. 
halla Malatyayı alakadar eden huıu 
ıi itlerle meıgul olmuılardır. Bila
hare halkm aaınimi tezahüratı ve 
coşkun allu9lan arasında ticaret oda 
11 tar&fından Halkevinde ıereflerine 
verilen ziyafeti teırif buyurmuılar
dır. 

Ziyafet çok ıamimi olmut muhte
lif mevzular Üzerinde baıbihaller :;a. 
pılmıştır. Yemekten ıonra Halkevin 
de tertip edilen mitli oyunları sey
retmişlerdir. Saat 2J le büyük teza
hürat arasında Halkevinden ayrıla
rak vilayet konağına &'İttiler. ismet 
Pap Hazretleri hükumet ve hapis-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Pr. Zajti 
Ferenez 
Badema hükumet 

hizme-
tinde çalışacak 

Pr. Zajtl Ferenez 
Türk tarih cemiyeti ile birlikte 

çalıtmak Üzere tehrimize gelerek: 
Gazi Hz. tarafından miıafir edil • 
mit olan Macar profesörü Zajti 
F erenez, yakında iıe haşlıyacak
tır. Prof. bugün Maarif Vekili Re
§İt Galip B. le birlikte Ankara'ya 
gidecektir. 

Prof. Türk tarihi hakkındaki 
tetkiklerinden iıtifade edilmek Ü· 
zere hükümet hizmetine girmiştir. 

93 felaketi 
Ve İgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

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

elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden batlamı,b. 
Harbi hazırlıyan ve Ayas
tefanoı muahedesine bağlı· 
yan Rus diplomatı İgnati· 
ef'in bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. lg
nati~fin yalnız Rusça' cia çı
kan hatıralarından ve o de

virleri yaşamış ricalin bi
raktıklan yadigarlardan 
toplanarak yazılmıt olan bu 
eseri yakında Milliyet tefri
kaya başlayacaktır. 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nt!!riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

1 ? • 

llstanbul-Ankara hava 
postası açılıyor! 

Diyarıbekir. Ankara. istanbul 
hattı da açılacak 

Bir tayyare mühendisimiz saatte 200 
km. kateden bir tayyare yaptı 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
HükUınetim.iz, önümüzdeki ay 
zarfında lıtanbul ve Ankara ara
aında hava poatalan teıia etmek
tedir. 

Yapılan mukavele üzerine hu
nun için Amerikadan pilotlar ve 
tayyareler yola çıkmak üzeredir. 

Uçuş meydanı 

Çimento fabrikasının §İmalinde 
istimlak edilen aahada bir uçuı 
meydanı yapılmaktadır. 

Meydan, pek k11a bir zaman· 
da düzeltilecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şoförler için kanun! 
Dahiliye 
mühim 

vekaleti yeni iki 
kanun hazırlayor 

Bu kanunlardan birisi ıoförlüğü meslek 
haline sokuyor •. 

Dahiliye veki.leti iki mühim 
kanun li.yihaaı caaalanru hazırla
makla meıgul olmaktadır. Aldıfı 
mız malfunata göre bu layihalar
dan biriai toförler kanunudur. O. 
teki de ahki.mı ıahıiye ve nüfııı 
kanunu layiha11drr. 

Şoförler kanunu li.yiha11 hak • 
kında biraz tafsilat verelim. Şoför 
ler kanunu, otomobillerin tabi ol· 
ma11 lazım gelen f'lrllan ihtiva 
edecektir. Şimdiye kadar toförler 
le otomobillerin tabi bulundukları 
nizam eoaılan tam deiiJdi. Yeni 
bir çok ihtiyaç ve zaruretler na• 
zan dikkati celbetmekte olduiu i
çin bu tekilde bir kanun vücude 
getlrilmeıine hükfunetçe lü«um 
görülmüttür. 

Bu kanun ile belediye reialeri
ne ve belediye zabrtaaı imirlerine 
ıoförlerin ve otomobillerin tabi 
tutulacakları nizamlar hakkında 
bazı ıalahiyetler verilmektedir. 
Ve kanunda bu ıa18,hiyetlerin bu
lunmaaı zaruri görülmektedir. 
Kanun li.yibaaının mühim e .. ala
rı hazırlanmııtır. Uyiha, Büyiik 
Millet Mecliainin önümüzdeki iç
timamm ilk celıeıine yetiıtlrilme
ıi kararlaıtrnlmı§trr. 

Ahk~mı şahsiye 

Yeni kanunlardan ahkimı tah 

Şilkril Kaya Bey 
ıiye .-e nüfuı kanunu eaaalan da 
hazırlanmııtır.. Dahiliye Vekale
ti bu kanunun eoaalan üzerinde 
seçen seneden beri tetkikat yapı
yordu. Yeni kanun B. M. Meclisi
nin içtima devreıinin ilk celsele
rine yetiıtirilecektir. 

Llyihada, bundan oonra tan· 
zim edilecek nizamname hakkın 
da mufassal hükümler Yardır. 

Tilrklge grup maçlarından lntıbalar: (1) E•klşehlr
Külahya takımları. (2) Ankara-Bursa takımları. (8) 

Finale kalan Eıhlşehlr takımı. (4) Finale kalan 
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2 MlLLlYET PAZAR 9 TE RlNfEVVEL 1932 

lzmiri m~te~; boğan 
ölüm nasıl oldu? 

HARİCİ HAR.ERLER 
Silah 

Tokadi zade Şekip Beyin hazin İmalib 
Hitlerciler Dörtler 

Toplanacak 
•• 
Umitvar! 

akıbeti etrafında tafsilat Tezimiz: Beynelmi
lel hale konması 

Teşrinisani intiha
bını bekleyorlar 

Ancak ne zaman ve 
yeri malum değil T okadi bade Şekip beyin müeHif 

vefabnı iki sün evvel telgraf haberi 
olmak üzre yazmııtık. Dün ıel- b 
mir gazeteleri siyah eçrçeveler için· 
de sahiflerini lou huin ölüme tah.U 
etmitlerdir •e "Anadolu" refikimiz 
fU tahilib •ermektedir: 

Tokadi zade Şekip Bfl7; senelerce 
A•rupada tahıil ettirdiği oğlu Ni-
11r Beyi pek çok severdi. Niaınn 
da babaıma kart• olan aevgiıi o ka
dar derindi ki dünyada ıe•iıen baba 
ve oğullar an.11nda böyle derin bir 
ıevgi herhalde enderdir. Sanki iki 
arkadaı, iki ahbap idiler. Naıır Bey, 
tahsilini ikmalden sonra ıehrimiz 
Emlak ve eytam bankauna memur 
tayin edilmiıti. 

Tokadi zade ailesi zengindi, fa. 
kat Şekip Beyin dütmüşlere, fakirle 
re yardım etmekten duyduğu zevk 
ve hiz o kadar büyük ve derindi ki 
son uunanlarda zenginlikten eser 
kalmamıt. hatti kendilleri Karııya· 
kada Oımanzadede bir kira evinde 
ikamet etmekte idiler. 
Şekip Beyin oğlu N&şır Bey yirmi 

sekiz yqında idi. 
Şekip Beyin zevcesi Y ahyo. Pı. &Ü 

Lil•ine -ptur. Büyük eclilıia 
bir de Z3 yqmda kızı vardır. 

NiBlr Bey hastanede 
Nasir Bey onbet, yirmi gün evvel 

hummayİ tifoidiye tutulmuıtu . Bir
kaç pndenberi haıtalığı ağırlatmıt· 
b. 

Şelrir Bey bir haftadaaberi çok 
fazla müteeaıirdl ve bu teessürünü 
yakın do.tlanndan fiir Hüseyin Av 
ni,Kemeraltr camii muvakkiti Hoca 
Akif, Zeytinzade Remzi Beylerle da 
ba bazı yakın doıtlanna söylemit 
ve: 

- Niur ölecek olursa ben altmıt 
yaşrndan ıonra evlit acı,ına talıam
mül edenıem, Nitırm cenaze nıeraai 
minde bulunamam. Doıtlarmıclan rİ 
ca ederim. Bize yanyana iki l1le%lll' 

kazdıramlar. 

Demiıti. Bütün arkadqlan kendi 
ıini teıelU ediyor, böyle bir neticeye 
ihtimal rtrmiyorlardı. 

Nim Bey haıtnlanmca Alsancak
ta doktw Sadık Ahmet Beyin ıdıhat 
evinde tedHi altına almmıtb. Na.. 
ıınn hastalığı artınca Şekip Beyin 
perİf&D vaziyeti artmıı ve herkesin 
dilduot nazanru celbetmiye bqlauuı 
b. Yakın d.,.tlan kendisini yalnız 
bıralanamıya ça}rfıyor, claiına teoel
liden &'eri kalmıyorlardı. 

Şekip Bey; iki &'Ün ene! refaka
tinde birkaç arkad&fı ile ııhhat eri
ne l'lderek Oğlunu ziyaret etnıiJtir. 
Nitır o vakit iyi idi ve hatta ba

bası. ile arkaclaılanna hikayeler söy
lenu,, n91'eli l'Örünınüıtür. İki gÜn 

d~n~ hastalık artmııtı, ölüm gibi 
hır facıa olana Şekip Beye ve ak
ı-abalarına haber verilmemeai iç.in 
•';'>hat erinde bulunanlara ~ekip Be 
Y•n yakın erloıd&flan tenbihlerde 
bulunmuılardır. 

Feci netice 
Nihayet feci netice dÜn aabab aaat 

beıte olmuttur Sıhhat evinde bu
lunan Naşır Bey bqte haıtalığın ib 
tiliuı ve (Banak Nezfi) buıule gel
meainden vefat etmittir. 

Bu feci haber derhal fuyu bul
mu,tur. 

Dün sabah alırabaımdan bir zat• 
Bay!"aldı~n ıcar.ıyakaya l'itmiı ;.. 
Şekıp Beyın zeyceoi ve kerimeai Ha
nunlan; zevceai Hanmun lıerh.ide 
gÖnnek iıtedifinden bahiıle alıp Bay 
raklulaki erine l'ÖlÜnnüıtür. T ob
di zade Şekip Bey o 11racla evde ya
lınız kalnuıtır. 
Nitınn feci ikibetini ıair Hüae

yin A mi Bey haber almq Ye derhal 
birkaç arkaclatını bularak onlan da 
haberdar etmiı; Şekip Beyi bul
mak üzere hareket ebnİflerdir. Şe
kıp Bey; o ıırada evinden çılı:mq, 
tramvaya binerek vapur iakeleaine 
doğru geliyordu. Çok akıi tesadüf 
e~ olarak tramvayda bulunan YC 

oglun~n ölümünden malümab bula
nan hir ecnebi kendisine: 

- ~~n saf olaun Şekip B. 
. Deırut.br. Aldıfı bu ani haber Şe

kip Be~ pek ~'8n etmiıtir.Tram 
vaydan 11kele onı.inde indikten aon 
(~üks .•İnema) altındaki Dede R.;:_ 
zı Beyın kıraataneoine ıritmittir. 

Şekip Bey; ve yakın arkaclatian 
ekıeriyetle bu kıraatenede otunır
lar, müıahabe ve münakafalarda 
bulunurlardı. 
Şekip Bey; her.zamanki gibi arka

kad'41annm yanma gidip otunnut
tur, 

O ııracla '8ir Hüıeyİn Avni Beyle 
yanındaki arkacla~lan da kendisini 
bulmak için Oamanzadedeki evine gi 
diyorlardı. 

Şckip Bey kıraataoede beraber ha 
lunduğu yalan ahbaplanndan kundu 
ra-ı Mehmet -''.i Peye: 
_ ~ Me~ı:net Ali Bey .Sana birıey 
aoylıyecegım. 

Demiı ve yanında buluuan ark..
daşlanndan biraz uzakla~t ıktan son
rayiizüıtü yere düşmüş ve iki yum. 
ruğunu aıkarak yinnibq dakika ib
tizar halinde kal??Uştır. 

.llu hal-er d•rhal şuyu bulmuı 
ve doktorlar celbedilerek (Huil 
Kanfre) ywpdmıı ise de bir tesiri ol 

CENEVRE, 8. A. A. - Silih kuv MONIH, 8. A. A. - Hitler, 6 i- BERLIN, 8. A. A. - Volff ajan 

11 tebliğ ediyor: lngiliz hüklıme~
nin Londrada yapılma11 evvele.. du
ıünülen müülemelere ittirak etme
si hakkında gönderdiği de,vetnameye 
Alman bükUnıeti tarafından verilen. 
cevapta itimat duyguıunun, m~ 
iıtirakinin ve ada_letin te~ar t~m 
için yeni bir tesvıye ıuretı derpıf .,_ 
den Lauıanne protokolu Almanya
nm ailih kuvvetlerini azaltma konfe 
ranıına yeniden gelmesini tem.in mak 
sadını l'üden bir fikir teatisinin ıe
bep ve müessiri olarak göıterilmiı, 
Almaayanın böyle bir fikir teatisin
de bulunmağa hazır olduğu beyan e 
dilmittir. 

vetlerini azaltma konferan11nın hu- kinci teşrin intihababna dair kendi
suıi komiteıi devlet ve huausi mües- sinden direktif almak üzre Münih'te 
aeı~ler ta af ndan ıilih, cephane 1 toplanmıı olan fırkanın propaganda 
ve harp levazımı imali meıelcsi hak ıerv~si. tef!_eri ~uvaceheain_d~ ~yle 
lonc'aki um< mi müzakereyi bitinnq demııtır: Nazı fırkası, 6 ıkıncı lef
tir. rin intihabatında yapacağı mücadele 

İngiliz, Japon ve ltalyan murah- de Alman~a~ ?'ev~~diyeti bu İnti 
h~slıuı hus1.<si müeoaeseler tarafm- habata baglı muı gıbı hareket ede-

. .. · cektir." d..n y•pıhn ural.lbn tamamıle or- . . . . . 
tadan kaldınlınaaını ve devlet imali Hıtler, bu mucadele~ın netıc~ın-

.. . . . den mutlak surette emın oldugunu 
tının murakabe11 ve bır nızama rap- ·· 1 · t . M"" · ı h h ·· 

d!•---· . . d F soy emıı ır. umaı ey u munaae--
te ......,.ını tavuye e en ransız nok beti f p h""k• b' • • · ld 1 •. e on apen u ume nın ııyaıe 
tai nazarına muanz o uk annı aoy- t" · t k"t e ı · ti" 
1 . I d• B I k . . ıru en ı y emıt r .. 
emıı er ır. un ar omıtenın an- H"ıtler Alma h"" k • t" · "kt d• • ... . . , n u ume ının ı ısa t 

cak imalat husuıunu bı~ ~su.~ ve nı· proğranunm daha ıimdiden akamete 
~ ~•!ilama!: "_!eıelesını ~~zakere uğramış telakki edilebileceğini 1Je. 
ıle iktifa etme11 lizmı &eldıgı muta· yan etmiıtir. Mümaileyh hükumetin 
leaımda bulunmuşlardır. harici ıiyaıetinin de arka11nda mille 

Türk murahha11 her türlü silah tin canlı kuvvetleri bulunınadığından 
imalitnım cezri aurette beynelmilel dolayi muvaffakiydıizliğe mahkum 
bir hale konma11 lehinde olduğunu olduğunu ilave eylemiıtir. 

Bu cevapta, herhanği bir betbinlik 
eseri göstermekten aakınılmıf, fakat 
Fransız ve lngiliz muhtıralarının bu 
mükilemelerde eıas olabilecek bir 
mahiyette olmadığı beyan edilmiı 
ve milletler cemiyeti büyük meclisi
nin içtima halinde ohna11ndan dola
yi konferanı tarihinin tehiri İıten
mi,tir . 

aöylemiıtir. il 
M. Y ha d F kt . Ber nde bir arbede 

Hastanede hı;mmal tifo-
ldlden iJlen Nasır Bey 

mamııbr. Oğlunun feci akıbeti habe 
ri üzerine ölen büyük edip, bir iki 
harharadan sonra vefat etmiştir. 

ou r , nnırz no aı naza. 
rırun doğru ve haklı olduğunu tek
rar iıbata çalışmış ve murahhaılarm 
büyük bir kıımının bu noktai nazarı 
taıvip ettiklerini ıördüğünü "söyle
miıtir. 

Cebinden çıkan mektuplar yeni Alman mektep 
Oıtat Tokadi zade Şekibin cebinde 

• • • iki mektup çıkmıştır. Bunlardan bı- gemısı 

riıi va.ıiyetnamedir, BERLIN , 8. A. A. _ Bahriye ne 
Vasıyetna•Jl(' ıudur: zareti .,..,.en temm Balbk d · · 
N • · · So'"-·•-ı- , • ...,. uz e111ZID 
aşır nuyet ettı. ıs~uyunun de 69 zabit namzedile batan N" be 

ilerisinde Halim ağa zade Halil Be- mektep gemiıinin yerine b · '? • " 1 L:..! ·• • lr yeDlll-
Ylft yanına. ~ez.ar arın ?""'ne. &omu nin İn.fa.sına karar vermiıtir. Yeni 
lecek. Anneame, kardeııne, bır kaç gemi, ıelefinin iımini ta'ıyacaktır 
doıtumuza bu vaziyeti bildirdim.Be- A · 
ni de onun yanma gömünüz. Yeni lmanyaya 
t~bu: iıtemem. _üzerime bir t~Y ör~ Boykota• 
tubmyecek. Sogukkuyu camu ten· J 
finden bir tabut ıetirilmesini rica e- BERLIN, 8. A. A. - Ajanı haTU 
derim. muhabirinden: Alman sinai ve tİca· 

Bu vaıiyetimi bou.nlara lanet ol- ri muhitleri Felemenk'te boykut ~-
aun. dilmeai dütünülen alman emtea11 

Cenazemin eve götürülmemesini, hakkındaki bu tasavvurlardan dolayı 
diğer bir yerde yıkanarak yukarda büyük bir telaı içinde bulunuyorlar. 
bildirdiğim mezara defnedilmesini Burada 1 ıkandinavya hüki'imetlerile 
aziz doatlanmdan rica ederim. Felemenk ve Fenlandiya araımda 

6 T"\rinİevvel 1932 Almanyaya kartı bir boykot bloku-
Şelrip nun tetkiline dair İaveç posta müdü 

Şekip B.Şiir Tokadi zade Nuri rü umumisi tarafından ortaya ıürü
Beyio oğludur, hayabııda hiçbir len teklif ciddiyetle tetkik ve tezek
kunete boyun eimemittir. Çok mu- kür olunmaktadır. Buna ıebep Al
tekit bir zattır. Y azılarmda daima manyaca takip oluııan mütehaklrima 

ne ıiyaaet tarzıdır. 
11tırab1 terennüm etmiıtir. En ıon 
yazdıfı bir türi <Yuf boruıu) ıerlev 
haamı taınaaktadır. 

latihclat devrinde merhum Nevzat 
Bfl71e birlikte Abdülhamit tarafın. 
dan Bitliae nefredilmiıti. iki sene o
rada kalmıı, affedilerek İzmire gel. 
mittir. Meşrutiyette birinci millet 
m!"'liıine Manisadan Meb'uı seçil
mış ve altı ay Meb'uı kalarak iıtifa 
etmişti . Tam albnıı bir yaşında idi 
Nqir Bey bekirdı. Temiz, ahlaklı 
ve kıymetli bir l'ençti. 

Bir ihtira 
• LEIPZİC, 8 A.A. - Volf A
Jan11nd~n: Coğrafya cemiyeti 
kongresınde profesör Caroluı ıiı 
vesaire gibi havada vukua g~len 
tel'ayyüratı büyük bir 11hhatle 
tebyin ebneğe medar olan bir a
let keıfebn.İf olduğunu bildinniı· 
tir. 

Bu ihtira bava ta.havvülibnı 
n:ı:azi olarak evelden tahmine mü 
ıaıt bulunmak hasebile bilhassa 
tayyarecilik için pek bUyük bir a
meli kıymeti haizdir. 

Tayyare kazası 
LONDRA, (A.A.) - Bir~ 

ri tayyare Surrey kontluğu dahi
linde Comptonda alevler içinde 
yere dütmüıtür. iki kiti ölmüt bir 
kiıi yaralaDlllIJbr. Tayyarede bu
lunan diğer 3 kqi iae paraıüt va· 
ıutaaile yere İnmeğe muvaffak ol 
duldarından onlara birtey olma
mıfbr. 

Berlin - Batavya 
telsiz telefonu 

BERLIN, 8 A.A. - Volff Ajan 
11ndan: Dün merhaleli devri ilem 
seyahati icra etmekte olan ve ha
li.hazırda Bata..,ada bulunan AJ. 
man tayyareciai von Gronau ile 
Berlin radyo tirketi müdiri Dr. 
Rathke arumda telsiz telefonla 
bir mükileme yapılmııbr. 

Von Gronau, seyahatini tasvir 
etmittir. KonUf&nlar araundaki 
12,000 kilometrelik azim meaafe
r~ ?:~e~ ~enen sözler gayet 
iYi lflltlmlfbr. 

Halkidikya felaket
zedelerine yardım 
ATİNA, 8. A. A. - M. Venizdo., 

Atina bat piıkopoıuna Halkidikya fe 
liketzedelerine yardmı olarak tabu 
namına 150.000 drahmi gÖndennİf
tir. 

lngiltere elçisinin zevceıi Miıtrea 
Ram.ey'in riyaseti altmda feliket
zedelere para toplamak için bir ko
mite tertip edilmittir. 
• Cemiyetin her sınıfına mensup 
maanlar, t.,..büt hareketlerini taz'if 
ebnitlerdir. Hatta bizzat feli.ketz&
delerin zevceleri enkaz altmdan çı
karabildikleri pamukları . yünlüleri 
göndermitlcrdir. Bunlarm ıabt 1Je. 
deli ile Halkidikya kadınlarına yar
dım edilecektir. 

Bir Alman meb'usu 
mahkum oldu 

BERLIN, 8. A. A. - Havu A
jansı muhabirinden: Gazeteciler
den •e Rayiıtağ iziaından M. Ce
rard Seger, milli müdafaa orduıunu 
ıoıyalist nazariyelerle tenkit ettiğin 
den dolayi bir ay hapiı cezaama mah 
kUın edilmiıtir. 

M"ı.imaileyh, İrat etmit olduğu 
ıulhcuyaoe bir nütukta Almanyanm 
yeniden ıilihlanmasına taraftar olan 
bazı askeri mahafili tenkit ile iktifa 
etmit olduğunu beyan etmi~tir. Mah 
keme milli müdafaa orduıunun sul
hun bakasını temin için Almanyanın 
elinde bulunan ıon vasıta olduğunu 
bevan etmittir. 

Bir yuvarlak masa 
daha! 

LONDRA, 8 A.A. - Hindiatan 
da intihabatın ayrı ayrı veya 
muhtelit olarak icra11 meseleleri 
henüz halledilmemiştir. Maama
fih, önümüzdeki ay zarfmda Lon 
drada üçüncü yuvarlak masa kon 
feraou toplanacağı, herhalde bir 
hal sureti bulunacağını tahmin et 
mek caizdir. 

Bu meaele doleyıaile lngiltere 
hükümetinin izası bu defa pek 
mahdut olacak olan Yuvarlak 
Masa konferan11 me .. isinin, iki 
evvelki içtimadaki betaat hilafı
na olarak, seri olmaaını temine 
azınetmq olduğu beyan olunmak
tadır. 

Mısırda bir dava 
ISKENDERİYE, 8 A.A. - Cay 

ri metru surette uyutucu madde
ler ticareti yapmakta olan 63 
,..ı. .. ait da .... ruı.n buımu1tar. Kahirede bir ev 
31 kqi 5 aeneye kadar çıkan ha- yıkıldı 
pis cezalanna ve ekserisi 1000 
İngiliz lira11na baliğ olan nakdi KAHiRE, 8 A.A. - Yerlilere 
cezalara mahküm edilmiştir. Bir ait mahallede 4 katlı bir ev yıkıl
kifi nefiye mabkıim olmut. 22 ki- mıt, üçü çocuk olmak üzere 9 ki
ti beraet ebniştir. 9 Mahkum muh ,; telef olmuştur. Birçok kimseler 
telif tabiiyetlerde old ul:lanndan 1 yarala'.'mıttır.: Yoldan geçmekte 1 

bunlar konsoloıhane mahkemele. olan bırçok kımaelerle 17 kiracı 
1 

rinde muhakeme edileceklerdir. enkaz a1lında ko.hnı,la:-::!ır.. . 

BEERLIN, 8. A. A. - Havu a
jansı muhabirinden: Naziler, dün ak 
ıam naayonal-Almanların bir içti
mamda ıiddet)j bir arbede çıkanmt
lardır. Bir an içinde aalondaki ıan
dalyalar masalar havada uçmağa 
baılamııtır. Bu sırada içtimaa l'el· 
miı olanlar debıer içinde kalmııl.o.r 
ve birbirlerini ite kaka yere düıen
leri ezerek ıokağa fırlamıtlardır. 
Birçok yaralı vardır. 

!Jolivyada 
ihtilal mi? 
Haber henüz teyit 

edilmiı değil 
ASSOMPTION, 8. A. A. - Aı

somption'dan Reuter ajansına bildiri 
liyor: La Pazdan çekilip yolda ka
pılan bir telıize göre Bolivyada ye
niden bir ihtilal çıktığı söylenmekte
dir. Mamafih bu haber tiındiye ka
dar teeyyüt etmemittir. 

LA PAZ, 8. A. A. - iki Para
guay tayyaresi, Aroc iıtibkimmı 
bombardmıao etmeğe tqebhüı et 
mİf Ye Bolivya tayyareleri tıırafm.. 
dan kaçmağıı icbe.r edilmittir. 

Berlinde bir lngiliz 
heyeti 

BERLIN, 8 A.A. - Voli A
jansından: Sabık Hindiatan nlli 
umumiai Lord Reading'in riy...,ti 
altında bulunan İngiliz • Alman 
cemiyeti lngiliz ıubeai büroaun
dan bir heyet ceneral Hutchinaon 
un riyaııeti altında buraya gelmiı
tir. 

LONDRA, 8. A. A . - Reımi me
bafilclen öğrenildiğine göre Alman 
cevabının metni hariciye nezaretine 
henüz gelmemiı olmakla beraber Al 
man bükümetinin - ln!':iliz kabine
si tarafmclan telkin edildiği veçhile 
- Fraana, lta!ya, Almanya ve lngil 
tere araımda bir fikir teatiıinde bu
lunması hakkındaki teklife taraftar 
olduğu malümdur. Fransa ve ltalya 
hükumetleri de bu yolda bir içtima 
yapdmaıuıa taraftar olduklarmı bil
dinnitlerdir. 

Bu içtimam yapılacağı yer henüz 
teobit edilmemiıtir. Fakat Almanya
nin ıilib uTVetlerini azalbna konfe
ransından çekilmeıinin tevlit ettiği 
güçlükleri, ortadan kaldınnak umu
miyetle arzu edildiğinden toplaab 
yerinin tayini işinin hiçbir zorluğa 
mahal venniyeceği söylenmektedir 
!ngi!~ resmi mehafili, lnl'iliz hÜ. 

kümetirun son teşebhüıünün bu yol
da cevaplarla neticelenmiş olmaım
dan memnun l'Örünmektedir. 

Meksikada papaz 
düşmanlığı 

MEKSiKA, 8. A. A. - Vera
Cruy hükiımeti teırii mecliıi Mek
aikalı katolik papaslann medeni hak 
laruıdan mahrum edilmelerine dair 
olan kararnameyi turip etmiıtir. 

Eşek ardan adam 
öldürdüler 

ROMA, 8. A. A. - Bologne civa· 
nada bir çifçi, çalıtmalanna mani ol 
duğu bir etek an11 ıürüıü tanıfmdan 
öldürülmüttür. 

lzmirde iki gazete mahke
me~qe verildi .• 

İZMlR, 8 (Hususi) -Vefat eden Tokadi zade Şekip Beyin 

fotoğrafını basan Hizmet gazetesi mahkemeye verildi. 

lZMtR, 8 (Hususi) - Cumartesi günleri İntiıar etmek Ü· 

zere ilk sayısı bugün çrkan ltrk gazetesi "yangın var" ismi altın 
da neşrettiği bir yazıdan dolayı mahkemeye verilmiıtir. 

Eşref paşada bir otomobil kazası 
lZMIR, 8 (Hususi) - Eıref Patada bir otomobil seyyar 

manav Kürt Hüseyine çarptı. Hüseyin. hastahanede öldü. 

Berlinde bir grev oldu 
BERL(N, 8 (A.A.) - Berlindeki motör fabrikalarından bi

rinde çalııan işçilerin hepsi aldıkları ücretlere ait sebeplerden 
dolayı grev yapmışlardır. 

Bulgar kıra lın ın günü 
ANKARA, 8 (A.A.) - Bulgar Kralı Boris Hazretlerinin 

tahta cüluslarının yıldönümü mtinaaebetile Reisicünıhur Haz

retlerile Kral Hazretleri arasında aşağıdaki telırraflar teati olun 
muıtur: 

"Zatıhaşmetanelerinin tabta cüluslarrnrn yddönümü müna

sebetiyle en hararetli tebriklerimi beyana müsaaraat eylerim.Zatı 
haşmelaııelerinin zati saadeti ve Bulgaristanın refahı için sam.imi 
temennilerde bulunurum. Gazi M. Kemal 

"Tahta cülusumun yıldönümü münasebetiyle viki olan lu

tufkir tebriklerinizden fevkalide mütehanis olarak en samimi 

te§ekkürlerimin ve_tahsi ~aadetiniz ve dost kahraman Türk mil

letinin refahı hakkındaki temennilerimin kabulünü Zatıalilerin
den istirham ederim. Boris 

Balkan oyunları ve Yunan 
matbuatı 

ATlNA. 8 (A.A.) - Yunan matbuatı Balkan oyunları için 
buraya gelen Türk. Romanya, Bulgar ve Yugoslav takımlarını 
hararetle selamlamaktadır. Balkan oyunları yarın Atina stadın
da başlayacaktır. Gazeteler bu spor karşılaşmalarının Balkan 
milletleri ar:-ısındaki mukarenet fikrinin terakki etmesinde büyük 
ve miieuir bi.· amil olduğunu ehemmivetle kavdetmektedirler.• 

, ....... ~;Al(-mu.J 
Yumurta ihracatçıla 
na mühim bir yardı 

• 
iş ve Ziraat bankalan, yumut· 
tacılarımıza kredi açıyorlar 

Hükumetimizin ispanya hükiimeti nezdil 
de yaptığı teşeb-

büsten müspet neticeler beklenmektea 
ANKARA. 8 (Telefonla) -

Son günlerde memleketimizden 
ihraç edilen yumurtalara döviz 
vermemek kararını alan İspan
ya hükumeti. bu kararını daha 
evvel ihraç edilmiş olan yumur 
taralara da tC§'mil etmittir. Bey 
nelmilel teamüle pek te uygun 
olmayan bu kararın reri hakkın 
da hüktimetimizce yapılan te
tebbüsler neticesinde yakında 
kaldınlması beklenmektedir. 

Memnuniyetle haber aldıır 
mıza göre bu hususta lspan1' 
sefiri de mesele ile pek yak'
dan alakadar olarak keyfiyıP 
hüküemetine bildirmiştir. 111 
karar kaldırılıncaya kadar t~ 
carımıza bir kolaylık olnır 
için it ve Ziraat b-' 
kaları. lapan yadaki alr 
caklarına mukabil tüccarımıS' 
münasip kredi açmağa kar-' 
vermitlerdir. 

Uzüm ve incir günleri 
w 

yapacagız •• 
''Dinar,, lılar, ayın birinci ve 
otuzuncu günleri kahve ve çaj 
yerine üzüm incir yiyecekler 

ANKARA, 8 (A.A.) - Milli fktısat ve Tasarruf cemiyeti' 
nden bize verilen haberlere göre cemiyetin üzüm, incir ve fm~ 
gibi mahsulatımızm memleket içinde sürümünü temin için giril 
tiği faaliyet ~.müsbet neticeler vermekte devam etmektedir. !'ı.fr 
nisa bağcılar birliği lktısat ve Tasarruf cemiyetine gönderdil' 
bir telgrafla cemiyetin tümullü teıviklerine tefekkür etmekte fi 
kendilerine cesaret veren bu faaliyetin devamını rica eylemekt~ 
dirler. Diğer taraftan Cemieytin Dinar ıubesince yapılan teşfl" 
üzerine Dinar halkı bir toplantı yaparak her ayın birinci ve o~ 
zuncu günleri kahvehanelerde kahve ve çay yerine üzüm ve inı;iJ 
almağa ve evlerinde de kahve ve çay yerine ayni surtte üzüm fi 
incir yemeğe karar vermitler ve bunun için and içmiılerdir. 

Cemiyeti akvamda 
Birinci komisyonda kadın 
tabiiyeti meselesi görüşüldü 

CENEVRE, 8 (A.A.) - Anadolu Ajanıının hususi mub' 
biri bildiriyor: Birinci komisyon kadının tabiiyeti meselesini fıO' 

nutmuıtur. Kolombiya ve Şili murahhasları 12 Nisan 930 taraı' 
La Haye itilafnamesinin kadın tabiiyeti hakkındaki S. 9 ve 10 J 
cu maddelerinin kadın ve erkek arasında müsavat esasını te~ 
edecek tekilde tadilini teklif etmişlerdir. Murahhasnnız Ce~ 
Hazım Bey, &Öz alarak Kolombiya ve Şili murahhaslarının teııJr 
fine hararetle ittirak ettiğini bildirdikten sonra vatandaılık lı' 
nunumuz hakkında etrafü malumat vererek erkek ve kadın ar''. 
sında tabiiyet hususunda müsavatın tamamen teeaıüs ettiği~ 
ve ecnebi tebaasiyle izdivaç eden Türk kadının asıl tabiiyetİ~1 

muhafaza ettiğini bildirdi. Bu mesele etrafında komisyonda u:tll~ 
münakaıalar cereyan etmit ve Şilt ve Kolombiya murahhas!•~ 
tarafından teldir ve Celal Hazmı Bey tarafından takviye edil~ 
bu mesele hakkındaki münakaıalar gelecek haftaya bırakılmıtt11' 

Fakir çocuklar ne 
olacak? 

Milletler cemiyeti · beşinci 
komisyonunda 

Necmettin Sadık B. in beyanatı 
CENEVRE, 8 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi mulf 

biri bildiriyor: İçtimai meselelerle meıgul olan Milletler C~ 
ytti. betinci komisyonunda Türkiye murahhası Necmettin S•' 
Bey, bir çok memleketle .. de iısizlik yüzünden aç ve sefil k~ 
milyonlarca çocuk olduğunu anlatarak beteriyetin İstikbal~ 
ait bu mesele üzerinde Milletler Cemiyetinin nazarı dikkall" 
celbe<:lerek bu çocuklara yardım edilmesi için komisyona bir ~ 
rar projesi tevdi etmittir. Bir çok murahhaslar Necmettin S•' 
Beyin teklifini tasvip ve takviye etmiılerdir. 

Brezilya kahveleri 
Biz de mukabil tedbir almakt' 

gecikmeyeceğiz •• 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Brezilya hükumeti. menı~ 

timize idhal ettiği külli}etli mikdardaki kahveye mukabil nı ~ 
!atımızdan memleketin<o hiç bir şey idhal etmemektedir. Hil•.11 
metimizin, bu vaziyeti naazrı dikkate alarak döviz vermeme1' r 
bir tedbir tatbikım düsündüğü haber alınmıştır. 



... MİLLİYET PAZAR 9 TEŞRINlEVVEL 1932 

evaplan hazırlayacak encümenler toplanmaya başladılar 
Ekonomi 

Eylül ayı içinde neler 
ihraç ettik? 

•iktar ve kıymetleri hakkında 
ofisin tuttuğu bir istatistik 

~ihracat ofiıi eylül ayı zarfında 
"'Ilıca ihraç limanlarımızdan ih
~ olunan mühim ihracat madde
!""izin miktar Ye kıymetlerile 
~31 ıenesi ayni ayına ait miktar 
it .kıymetlerle mukayeseli bir is
.. '!-liiini hazırlamıştır .. lıtatistik 
'""QUr: 

1931 
Miktar Kıymet 

Ofıü~ ve inek 
~ (ba,) 
~Un keçi 

Kilo Lira 

11.687 395.381 

ıl ~ (bat) 
h"".>urta .... 
~. d . • 
~ .. erısı 
~ .. 

tiftik 
"'tlı 
~"l>a 
~rl ·· ·· ı. -. uzum 

""" tlltdık 

58.939 381.925 
ı. 709.204 697.971 

185. 745 100.220 
725 12.206 

513.123 222.484 
128.416 71.656 
91.691 284.041 

8.451.279 307 .685 
4 .672.651 1.966.565 

4.098.345 973.961 

t (k1'buklu) 414.588 123.896 
1lldık 

)H~) ı . 850.164 1.196.839 
_,lınyağı 457.809 175.677 
·~ı ·· ~ un 1.797.240 2.628.810 
~tlaınut 1.410.7331 89.682 
~laınut 
,,lial\aı 
"Yon 

453.036 
28.733 

91.748 
222.902 

BORSA 

( lı Bankaamdaa alman c-eldlr ) 

8 Teırinievvel 1952 
Akıam Fiatlan 

lı iı kra:ı:lar Talı.tllt 
,~, •' •tın 16. ı tt 
; 1 ~ t ' r 'l•n 5.25 ltlık1rlt ı.-

tıA •nh~"' ~8. TA•l'IJ •.-
ı it. kltr t,- n11ı ı.-

ı'ldr "'"' 6,H 
.. ~ .... ıı,-

ı'Uoı 7,JO A•ade1• 1 11,l!f 
~ ••kerryı 7 .~o . m 15,40 
~ r Pt tdl7t .,MtlmoMlll l~,75 
. ~ ' •ı ı ' ' 

l ' " kllı 
Eıham 

~,80 #ftrk .. u,11 
'•dcı · ı 21.71 Çrıuaıo A,ı. 8,t5 ı., .. ~.os l'!yoa 417. ·~ -hı h t. ., ... ,. 14,ıo fark dıy. 1,61 

l·ın-, ay 46,7~ .. ,,. ı,cıo 

.. lt~n lıtıonı ı o,ı o fark• · •- .... 
"1<oU 13,60 Tıldoa ..... 

t •11ıı: 
Çek fiatlan 

1 ır.ııo Put U,N 
~ .. •drı li,03 Ylfıu ··-~J•rk 47,40 Madrlt 1ıf9,I 

ı ... 9,14 ltrli• l,t9,06 ~1'kaıl R,40.QO Y&ıfOYI 4,11 
~lfı:ıı 

r~.n .5 Pıttı 1.61 
cı ....... t,41 ın..., rı.ıe,11 

~Jıı 116,10,IS •.. , ... .. ... 
~ 1 '1uf1Jr1 1. J:',4:' MoıtoYı "·" ... 

Nakut (sabf) 
Kurut larut 

lıı --1 ı 111Jll1 J71,- ı 1ma. A.•. •a.-
htttllrı T'40 - l ptHtı 11,-1 • 
lr :ar ııe. ı ••ılı 10.-

•l ii ı tt 118 - 1 ıoltl H.-
it ' ı PlllO il,-, b•lçikl ı 18.-
lıı cı 10 117 il,-
1 ••hml 17,- it dlaır 69,-1 . 1 

· Mçıc til,8-
1 ~· ....... ı~ 1 

l· f\ l 17,- ı Alııa V,lt 
l 1 <J ıu:ı: ıı. ~ ı Mıtldl,. 94,-1 

,.,, ••. } 124, ı ı .. t ... ,,,,_ 

Pamuk 
Maden kömü
rü (ton) 

Okiiz ve inek 
Koyun, ke~ 
Yumurta 
De' 
A1deriai 
Yün 
Tiftik 
Halı 
Arpa 
Kvu 

943.778 286.431 

24.519 2339.319 
1932 

Kıymet Miktar 
Kilo 

7.590 
29.521 

1.635.761 
186.959 

13.948 
347.384 
251,352 

32.248 
3.087.339 

Lira 
233.887 
207.264 
511.490 
101.331 

36.426 
134.043 

98.055 
84.352 

114.873 

üıı:üm 
incir 
Fmdık 

14.950.444 3.186.987 
4.252.77! 878.754 

kabuklu 144.949 21. 723 
Fmdık iç 1.339.728 482.848 
Zeytin yatı S0.289 19.665 
Tütün 1.821.288 1.516.643 
Palamut J.249.558 83.246 
Hlilasaaı 518.116 66.850 
Afyon 31.727 234.153 
Pamuk 3.967 740 
M. Kömti.ril 20.87 4 218.618 

Cetvele ithal edilen bu madde
lerin ,1932 senesi eylul ayı kayme
ti yekünu 8.101.848 liradır •. 1931 
seneai eyl6l ibracah kaymet yek6-
nu ayni maddeler için 10.969.399 
lira idi. 

Vize edilen mallar 
girebilecek 

Son kararnameler Ticaret ocla
ama sümrük idareainden iki sün 
aonra ıeldifi için Oda Eylulden 
evvel ıelen mallara alt beyanna• 
melerin viıı:eıini yapmağa devam 
etmlt. fakat ırümrilk idar .. i emri 
aldığından bu beyannamelere ait 
eıyanm lthallne müsaade etme
mİ§tİ. 

Dün Vekaletten vize edilen bu 
beyannamelerin ihtiva ettifl mad· 
clelerln ithaline ait emir ıelmiı· 
tir. 

Kayıt terkini 
Ticaret horaaaı abonelerinden 

Demoıten Korpi ve §Ürekiaı §İr
ketl infiaab ettiiinden boraa mec
füi idaresi kayıtlarını terkin et
miftir • • 

Dün gelen buğday 
Dün tehrimi:ıe Anadoludan 21 

Trakyadan 1 vagon ve limanlar
dan 1805 çuval bufday ıelmiıtir. 

Ofisin bir tebliği 
lST ANBUL, 8 A.A. - ihracat 

ofiıinden tebliğ edllmiıtir: 
"Fransa hilkılmeti 1 teıriniev

velden 31 kanunuevvel tarihine 
kadar :ıılrat mahıullta alt konten 
jan liatealni nqretmiftir. 

Ali.kadarlar ofisten maliimat 
alabilirler." 

Almanyada konten
jantman meselesi 

BERLIN, 8 A.A. - Volff A
Janaından: iyi malümat almakta 
olan m1'hafil kontenjantman hak 
kmdaki kat'i kararın ancak teı· 
rinisani bidayetinde yani rayiıtaf 
intihabatmdan aonra ittihaz edil
mesi muhtemel bulunduğunu be
yan etmektedir. 

,~ • M • / İkramiye değil 
ttefik ~ulup!erın Tazminat 

tıazazı dikkatine 
- \Jlıtıınbuı Mıntakaaı riyaaetlnden: 

. ıııuını Merkezimizden aldıimıız 
Fe Mıntak•mız dahllindekl 
~.P.lerimizin futbol, atletizlm, de
S •lık, güreş ve diğer ıporlarla 
't l!ul bulunan faal azaaının kulüp 
-.ıı:Porun nev'i üzerinden ayn ayn 
ı_ ~lan iıtenilmeldedir. Bu bap
ltt llzİm edilecek olan iki nüıha 
~lin nihayet Birinci T etrinin 
~ ilci ıünü ak"'1Df'Ul kadar Mın
~ Merı..,..;.ne iraali lüzumu ehem 

Y•tle tebliğ olunur. 

Ptfersinde •por 
bıı "1ERSIN, 8 A.A. - Bu(lin 
fıt P müsabakalarına bqlanmıt· 
lıt~l.k maç, Çukurova f&lllpİyonu 
~ ın idman Yurdu takımı ile 
\t tıy" talmnı arasında yapılmıf 
!it. 33 beraberlikle neticelenmit· 

ı..tkinci maç, Antalya ve Diyarı
~, •r tampiyona takınılan araa.ın 
"/~Pıldı. Antalya takımı 1-4 
~l k'Ie Diyanbekir takımını yen· 
•-. Onya Mersin takımları tek
'-.ı., lto.rtılaşacak ve ıalip gelecek 
'"'le. finale kalan Antalya ta
~lc(ı Pazar gÜnÜ aon maçı yapa
~o.~ ye bu maçın galibi ınıp 
~ C'!ı olarak Türk!ye biri_ncilik-

Sigorta ıirketlerin
den tiki.yet 

haklı çıkmayor 
Bundan bir müddet evvel bazı kim 

aeler ıigorta ıirketlerlnln yangınlar
dan sonra evvelce takarrilr eden be
deli t- vermediklerinden Ti
caret müdürlüiü ve Odaya fikiyet 
te bulunmuılardı. 

Oda bu hususta ıigorta ıirketleri
nin mutaluaını almıı ve tetkikatını 
ikmal etmiftir. Yapdan tetkikata glS 
re, sigorta ıirketlerlnin haraketlerin 
de bir yolıuzluk yoktur. Siıorta bir 
ilmuniye değil, tazminattır. Şirket
ler de bu tazmin ıatı y1'nğınclan son
ra bud olan zarar •e ziyana ıöre 
teıpit etmekte ve vermektedirler. 

Ticaret odaaı müracaat ıabipleri
ae ilini telrllde cevap verecektir. 

Haczen 88.tılan 
kıymetli eşya 

Müzeler idareal kıymetli eaer
lerin harice çıkınamaaı için bade
ma ethaa tarafından ve icra dai· 
releri vabt&aıyla müzayed" ile aa• 
hlacak mütena üerleri ıatm al· 

Tereddüt 
Kalmadı 

Yolcu eıyası mem
lekete girebilecek 

Son kontenjan kararnameıinin 
üçüncü maddeai son kontenjan 
listelerinde mevcut olmiyan, veya 
mukabili sıfır olan maddelerin ih
tiva ettiği mevaddın memlekete 
sirmeaioi menetmekte idi. Bu 
yüzden bir çok seyyah ve yolcula
rın zati eıyalan bile memlekete 
riremediğinden Gümrük baımü
dürlüğü Yeki.Jetten bu maddenin 
tefsirini iatemişti. 

Dün Ankaradan bu maddele
rin eski lu.rarnameler hükümle
rine şamil olmadığı ve baıka ka
rarlarla ithaline müsaade edilen 
maddelerin kemafiuabık memle
kete gireceği bildirilmiıtir .. 

lnhisarlarda 

Tadilat ikmal 
Edildi 

Kongre heyeti 
umumiyesi 

•alıya toplanacak 
Tütün lnblaan kanununu tadi

le memur enciimen meıaiaini bitir 
mittir. Konıra heyeti umumiyeıi 

de aalı ıüırii, hariçten davet edi
len zevatın ittirakile toplanacak 
ve onu müteakip bir içtima daha 
yaparak meaa.ialni ikmal edecek
tir. 

Hazırlanan yeni liylbal kanu· 
niye projesi, meclisin önümüzde· 
ki devreıine arzedilmek üzere bir 
haftaya kadar hükılmeti merkezi 
yeye ıönderllecektir. 

fnhi•aridaresi teıeb
büste bulunmamış 

Dünkü nüıhamızda Lehistan
dan ıelen bir ltııım nümune ıiga
ra k&ğıtlarmm ithal edilmemesi 
yüzünden Lehiıtanla tütün ihraca 
hmız için inhisar idaresi arasında 
yapılacak bir mukaYelenin akim 
kaldıfını yazmıtbk. Dün bu huıua 
ta Gümrük baımüdürü Seyfi Bey 
demittir ki: 

- Bu huauıta inhia.ar ldareai 
bize eneli veya aonra her hanrl 
bir mliracaatta bulunmamııtır, 
Meseleyi de bilmiyonım. 

Hanım merkez 
Memuru 

Emrini dinlemeyen 
bir polisi dava etti 

Jlk kadm ai"U merkes memunı 
Hüceate hanmı memuriyete baıla
dıfınm ikinci rü
nü bir polı. hak
kında daya ika
me etmittir. 

Hadisenin -
bebi tudur: Hu. 
ceste Hanım kur
tuluş bayramın
da geçit reımini 
aeyrederken aür'. 
atle kotan bir 
sazete aatıcııının 
aademesine ma
nız kalmıı. hafif
çe yaralanmıttır. Hüce•t• Hm. 

Hüceıte Hanım derhal orada 
bulunan 3214 numaralı poliae 
kendiaine çarpan çocuğu tutma••· 
nı emretmlt, fakat polia bu emre 
kulak aamamıthr. Bunun üzerine 
Hüceıte hanım derhal bir iatida 
yazarak müddei umumillfe mÜra· 
caat etmiJ, 3214 numaralı polia 
efendi haJdand,. takibat yapılma· 
aını İa\emİttir .. 

Hüceste hanımın iatidaaı ilk 
tabkikatm yapılmaeı için polia 
müdürliifilne hayale edilmittir. 

Darphane 
Müdürlüğü 

Darphane müdürü Ali Cemal 
Beyin vekalet eu..ı ıno alınuıfını 

yazmıftık. Ali Cemal Beyden :n
hilll eden Darphane müdürlüğü
ne vekaleten Damga m1'tbaaaı 
miidiirü Fuat Bey tayin edllmit· 
tir. ileride damsa matbaa11yla 
darphanenin blrlqtirileceii, el
YeTID muattal bir halde bulunan 
ayar, tarh ve isabe dairelerinin 
de ~ir edilerek iflettirilccefi 

Gümrilkte 

Muhafaza 
Teşkilatı 

ihtiyar ve maltlller 
tasfiye edilecek 

VllAgette 
• 
iskan 
• 
idaresinde 

Yeni memurlar 
getirildi 

Mahkemelerde 

Kireç ocağı 
_Cinayeti 

İadia makamı maz-
nunların 

tecziyesini istedi lıtanbul Gümrükleri Muhafa
za tetkilatmın ıençleıtirilmeıi ta
karrür etmittir. Bu maksatla bü
tün muhafaza memurlannm aıh~ 
hi muayeneye tabi tutulmaaı ka
rarlaıtmlmış ve biri Gümrük Mu
hafaza umum kumandanlığına, 
diğeri Rüıumatça müntebap iki 
doktordan mürekkep bir heyeti 
aıhhiye tetekkül elmittir. 

latanbul iıki.n idareıinde mey 
dana çıkarılan ıuiistimal münaae-
betile bir memurdan batka hepsi- Üıküdarda Nezirin. ki~.eç _?"8-imda 
ne itten el çektirilmişti. amele Kar~ Ahm_e~ı ~ldurmdcten 
Bunların yerlerine Edime iıkin ıuçl~ ~smaıl efemlı ıle. oglu lbHD .,_ 

idaresinden memur getirilmitti:-. 1 fendının mubakemelenne devam • 

ı 
dilmiştir 

KontenJ·an ve ziraat iddia makamı ~boan ~e~dinin 15 
aene. baba11 lsmaıl efendının de 10 

aletleri aene müddetle ağır hapıe konulma
ımı İstemiıtir.Muhakeme müdafu i 
çin ba,ka pne boralnlmııtır. 

Memurların muayenelerine bu
günlerde baılanacak, muayene 
neticesinde maliiliyetleri anlatıla
cak olanlar taafiyeye tabi tutula
cak, sinleri ilerilemit bulunanlar 
da tekaüde sevkolunacaklardır. 

Tasfiyeye uğnyacaklara müd
deti hizmetlerine &'Öre birer mik· 
tar tazminat verilmesi muhtemel
dir. 

Kadro dar geliyor 
latanbul Gümrükleri muamelii

ti, aon kararnameler dolayıaile 
artmıttır. Bu itibarla latanbul 
Gümrükleri Batmüdürlüğü kadro 
ıunun takviyesi zarureti hilııl ol· 
maktadır. Gelecek aenei maliye 
iptidaaına kadar, diğer Gümrük 
idarelerinden işleri az olanların
dan yapılacak memur taaarrufa
tile Jstanbul Gümrükleri kadroau 
nun takviyesi düşiinülmektedir. 

Muhbirlere ikramiye 
Gümrüklerce derd~at edilmek 

te olan kaçak eıyantn muhbirle
rlle müsadere edenlere derdeat a· 
kabinde İtası icap eden petin ik· 
ramiycler, §İmdiye kadar teahhür 
le verilebiliyor; bu hal alikadar
lannın heveslerini bir dereceye 
kadar kırıyordu. 

Gümrük ve inhisarlar Vekale
ti, muhbirlere ve müsadere eden
lere pe§ln ikramiyelerin vaktinde 
teıviyeıi lüzumunu gümrüklere 
tamimen tebliğ etmi,, aynca ırüm 
rük idarelerine bu ikramiyelerin 
verilebilmesi için mikdari kifi 
tahsisat göndenniıtir. 

Ziraat Vekaleti lstanbul Zira· 
at müdiriyetine gönderdiği bir te:ıı 
kerede, hllriçten ziraat aletleri 
mübayaaıından evvel kontenjana 
ithal edilerek çıkanlma11 için bu 
ıiparitlerin vekalete bildirilmeai
ni tebliğ etmittir. Akıi takdirde 
eıya uzun müddet ıümrükten çı· 
kamamaktadır. 

Noterlerin pul 
kazancı 

Noterler, diğer erbabı ıan'at 
ve ticaret gibi, her sene menıup 

bulundukları mıntakalar Malmü
dürlüklerine birer kazanç beyan
namesi vermekte ve bunlar üzeri .. 
ne kendilerine kazanç vergisi tar 
hedilmektedir. Bu beyannameler
de, noterlerin ıarfettikleri pullar
dan kendilerine kalan o/o 15 ler 
de gösterildiğinden tarhedilen ka 
zanç ver2'İIİ yekiinunda not~rlew-. 
rin pul aatııından elde ettıklen 
kazançların vergiıi de dahildir. 

Son zamanlarda batla Beyoilu 
Malmüdürlüğü olduğu halde, 
noterlerden hP-r ay almakta ol
dukları pulların kendilerine ait 
% 15 !erinden aynca kazanç ver
gisi keailmiye baılannnttır. Bazı 
noterltr tarafından pul kazanç.la .. 
rından bu auretle 2 defa vergi a• 
lınmıya batlandıfmdan bahiıle 
Defterdarlığa ıikayetler vuku 
bulmuftur. Bu buausta Defterdar
Wr.la Maliye Vekaleti arasında 
muı..tı- cereyan etmektedir. 

Paris konsolosanemi
ze sualler gönderildi 

Sait Hikmet Bey macerasında 
karanlık bir çok noktalar· 

hali tavazzuh etmiş değildir 
Lyon'da tnnaranede vefat et· 8. merhumun Fransız. bankalan· 

tifi haber verilen Sait Hikmet B. , na mevdu bulunan ve mil.tan 100 
in ölümiinü kaplıyan earar perde- binlerce franga baliğ olan aerYO• 
ai bili kaldmlmamıttır.. ti bu bankalardan alınmıt mıdır." 

Pariı konaoloıumuz, Fransız 
Emniyeti umumiye müdürlüfünce 
Sait Hikmet B. in öldüfü reımen 
bildirildifini buradaki aileıine ha 
ber vermifti. Aileıi, konaoloılu
fun verldiği maICimata İnanmak· 
la beraber, vaki olan muhtelif 
neıriyata nazaran tereddütlerini 
izale için konsoloaaneden ıu nok
taların tahkik Ye teabitini rica et
mittir: 

1 - Sait Hikmet B. 15 haziran 
da Lyon'da tımaranede ölmüıse, 
Franaız zabıtaaı, Jıonu uaulen ne 
için vaktinde konaoloılufa bildir
memiftir? 

2 - Hikmet B. ölmütse üzerin
deki paralar, elmaı yüzük iğne, 
altın bilezik ne olmuttur? 
Bunlar çahnmıt veya ziyaa ui· 
ramış olaa bile, Hikmet B. in Ü· 
zerinde bir pantalon da mı yok-
tu? Uaulen üzerinde ne eıyaaı 
varaa, muhallefatı olarak k.onso
loaluia teılim edilmek lizım gel
mez midi? 

3 - Sait Hikmet B. namına 
zevceainin ve üvey oğlu Bedrettin 

Nafıa vekili Sıvasta 
SiVAS, 7.- Tetkik seyahati yap

mak üzere Samıaaa giden nafia ve
ldli Hilmi bey bu rece Sivaıa ıel.,. 
celr, yarın huıuıi trenle Ankaraya 
ıeçecektir. 

AMASYA, 8 A.A. - Nafia 
vekili Hilmi Bey, buausi trenle 
dün ıeldi. Ve belediyeyi, müzeyi 
ıezdikten aonra ayni trenle Sı
vu' a hareket etti. 

Ordumuzda askerlere. mek 
teplerimizde talebeye. evle
rimizde kendimize.. Üzüm, 
İncir, Fndık yedirmeıin.i öğ
ı-etsek o vakit bu tifah ye
mi9lerimizin aatılamamaıı 
töyle duraun,iıtihaalini arttll' 
mak icap edecektir. 

MILLI IKTISAT VE TASARRUF 

CEMIYhTI 

Sait Hikmet B. İn aileıi bu hu
ıuata Pariı konıoloaluğundan ge
lecek cevaba intizar etmektedir. 

T ereddüdil •e fÜpheyi mucip 
noktalardan birini de, Sait Hik
met B. in Belırat'tan alleıine ve 
buradaki vekili Alaettin B. e ıön 
derdifi kartlann çok fena ve ka
nıık bir ya•• a. bir ba.ı<aaı tara
fından ya•ılmıt olmaaıdırı 

Bütün bunlar karııaındıa, fU 
iki nokta, birer iatifham !tareti 
halini almaktadır: 

1 - Salt Hikmet B, Franaıs 
bankalarındaki par11lan alıp öte
denberi hazırladığı bir tegayyüp 
plinmı mı tatbik etmiı ve lavlçre' 
de aradılt ıenç Türk kızı ile ve
ya diğer bir kadınla bir tarafa 
mı ~ekilınlıtir? 1 

Fransız bankalarındaki para· 
lar yerinde duruyoraa, bu ihtimal 
zail olacaktır. 

2 - Sait Hilanet B. bir ıui kaı 
ta mı kurban gitmittirl Tahkikat 
neticeıi bu ihtimalin de ne derece 
ye kadar varit oldujunu röıtere
cektir. 

Ali Münip Bey 
Geçen ıene Da· 

biliye Vekaieti ,......-
tarafından Mül
kiye mezunların· 
dan Ali Münip 
Bey Paria'e gön 
derilmitti. Pari· 
Belediye n ıe· 
bircilik enıtitü· 
ailnde bir sene 
çalışan Ali Mü
nip Bey ahiren 
avdet etmiıtir 
Ali Münip Be, 
Ankaraya giderek Dahıliye Ve
kaletindeki vazifeıine baılıyacak· 
br. 

Ercüment Ekrem B. 
V arıoYa aefareti müatetan Er

cüment Ekrem B. kısa bir mezu· 
niyetle birkaç ıündür şehrimizde 
bulunmakt1'dır. Buıünlerde Var· 

va'ya avdet edecektir. 

Öldürdüğünü 
Bilmiyormuı 
Kaamıpafada Küçük Piyalede 

kayıkçı Süleymanı öldürmekten ıuç 
lu Balıkçı Y anyalı Meta Melımet 
Şerifin muhakemeaine dün afırceza 
mahkemeainde başlanılmııt ... 

Meta Mehmet mat.tülle aralarında 
bir kayık meaeleoinden kavga çıktiiJ 
maktulün kendiıine küfür ederek Iİ· 
lihla hücum ettiğini, kendiıi aarhot 
Ye müdUai nefiı halinde bulundufu 
nu, Süleymanı vurup vu,....dıirmı 

bilmediğini söylemİftir. 
Muhakeme ,ahit celbi için lıatlıa 

bir ıüne bırakılmıthr. 

Ceket getirtilecek 
Karaaümrükteki evlerinde üvey 

babaaı Aksaraylı Cemal efencli)'i öl
dürmek istiyen ve bu emolle taban
cayla dört yerinden yaralıyan Enver 
efendinin muhakemeaine ağırca& 
mahkemesinde devam edilmlıdr. 
Dünkü Muhakemede iki tahit din
lenilmit, fakat bunlar hacliıeyi gör· 
mediklerini söylemitlerdir. 

Enver efendi evveliı babaarnm ken 
diıine taarruz ettiğini ve nefsini kur 
tarmak için üvey babaoını yaraladr
iını, Üvey babaıiyla aralarında ıe
çen mücadelenin o zaman siymek· 
te oldufu cekette izleri bulunduiu
nu söylemiı. ceketinin celbini iıte
mittir. Muhakeme ceketin celbi iç.in 
batka güne bırakdmıttrr. 

Neşriyat davaları 

Amerikanın Boıton ıehrinde çı

kan Hayranık ı:azetesinin Türklük 
aleyhindeki neıriyatını iktilıaa ed ... 
rek icap eden cevaplan veren Aktun 
postası nqriyat müdürü Hasan Ra
sim bey aleyhine bir neırlyat davası 
açdmıt ve iddi" makamı Hasan Ra
ıim beyin cezalandırılmaunı iıtcmif 
ti. 

Muhakeme karar tefhimi için aym 
12 ıine kalmııtır. 

Pollate 
•• 
Uzüm 
Hırsızı mı? 

Korucu iki kitiden 
birini öldürdü 

Darülfünun müderriılerinden 
Ziya Beyin Gümüt1uyu civarında
ki batına evvelki ıece Üzüm al
malı üzere iki kiti rehnittir. 
Korucu bunların üzerine atq et
mit ve blritl yaralanarak ölmüı
tiir. Konıcu yakalanmıftır. 

Memnu silAh 
taııyanlar 

Galata polia merkezi 1Üpheli 
yerlerde arattırma yapnufbr. Bu 
ara.ttırmada bir kahvede Koço İl
minde bir adamın iiıı:erinde bir 
bıçak, kahvenin tesıahmm altın
da bir kaç bıçak, Haaan imninde 
birinde dolu bir tabanca va bir 
çok fitenkler, Ali ve Hüseyin isim 
!erinde iki kitide de kamalar bu
lunmuıtur. 

Bıçak ve tabancalar ellerinden 
alınmıı, kendileri adliyeye veril· 
mitlerdir. 

Bir deniz hır•ızı 
yakalandı 

• 
Bir müddeten beri Kadıkö7 aa. 

billerinde ıemi ve mavnalara bir 
takım hını:ıılar dad&llllllf, birçok 
mavnalan IOYJDUflardır. 

Poliı merke:ııi aldığı tertibat ne
ticesinde bu ,.bekeyl meydana 
çıkarmıt Ye bunlarm ele bıtılan· 
nı İJ baımda yakalamıtbr. 

Evvelki rKe devriyeler Kadı· 
köy nhtmunı kontrol ederlerken 
rıhtımda bailı bulunan Kadri kap 
tana alt ıeminin içinde tıkırtılar 
duymuılar ve kenara aaklanıp 
beklemeye baılamıılardır. 

Bir müddet aoara ıeınlden ırr
tmda dolu bir vuvalla bir adam 
çskınıı ve kaç.maya baılamıtbr. 
Bu aırada poliıler yeti9erek ken• 
diılni yakalamıılardır. 

Çuvalm rem.iden çalman e§Ya· 

Cevaplar 
Hazırlanıyor 

Tali komi•yon dün 
ilk defa toplandı 
lktıaat vekaletinin istediği ma

Jümat •e sorduğu ıuallere cevap 
hazırlamak ÜzereOdada t"fekkül 
eden heyetin seçtiği tali komis
yon dün öğleden evvel Odada ilk 
içtimaını yapmıfhr. 

Komisyon ithali menolunacak. 
tahdit edilecek veya temamen ser 
beat olarak ithal edilmesi lazım 
olan eıyayı teabit etmektedir. Ko
miayon bu aabah da içtima ede
cektir • 

Bttlttdlgttde 
• 
lstani>ul 
Broşürü 

Belediye •eyyahlara 
hatıra veriyor 
Şehrimize gelecek seyyahlara 

Jıtanbul bakkmda mal6mat ver• 
mek üzere Belediye 100 bin nüs
ha olarak bir brotür tabettirmek
tedir. Bunlardan ecnebi memle
ketlerdeki konaoloıluklanmıza 
da ıönderllecektir. Bunlardan 
baıka tehrimizin ıüzel manzara
larına ait birçok kart poatallar 
baıbnlmııtır. latanhula ıelen her 
seyyaha bu kartlardan sekizer 
tane meccanen tev:ııl edilecektir. 
Belediye seyrÜaefer ıubesi lstan
bula gelen seyyahların paaaport 
Yeaalr muamelelerini teabil ettir
mek Üzere huaual bir kaç memur 
daha taYzif etmiftir. 

Tramvay ıirketini 
protesto 

TramYay Şirketi, AJuaray De
poıu karııaından yeni bir hat g• 
çirmiı, bu yolun ba.tmdaki dük
kin sahibi tarafmdan tirkete bir 
proteatoname ıönderilmiftir. Dük 
kin aahibi, hattın, dükkinm he
men bir metre Önünden ıeçtiği
ni, dükkana rirlp çıkanların ezil
mek tehlikesine manız bulundnk
lannı ,,., bu yiizden mfttterilerini 
kaybettiğini iddia etınektedir. 
Şirket ne protestoya cevap vennİf 
ve ne de hattı kaldırmııtır. Bu
nun üzerine, dükkan aahibi bele
diyeye müracaat etmiıtir. Beledi
ye de hattı kaldırtmazaıa, ıirkeı 
ve belediye aleyhine dava açrrııya 
karar vermiştir ~ 

Artist olmak 
isteyen çok 

Darülbedayide artiatlik yap
mak üzere aon ıünlerde belediye 
birçok müracaatlar vardır. Bunla 
rm elueriai kadmdır.. Belediye 
bu müracaatlan tiyatro müdürlü
füne ıöndermektedlr. Fakat tah
aiaat olmadıfmdan llUUlfla artiat 
almak kabil olmıyacaktır .• Bu ıi• 
biler ıtajlyer olarak deYam edebi 
leceklerdlr. 

Memurin lokantası 
Belediye memurlan için açıla· 

eak lokantanın bütün haıorlıldan 
ikmal edilmittir. Yakında diiyU• 
nu umumiye binaıının alt katında 
açılacaktır. 

Fazla yer 
kaplayanlar 

Bir kıum esnaf pazar 7erlerin
de nıbaatiyelerinde i§aret edile11 
yerdeo fazla yer itral ettikleri 
anlaplmıftır. Ba gibi eanaf teczi
ye edilecek, fasla yer kaplamala 
nna müsaade edilmiyecektir. 

Hamdi Beyin tavzihi 
Liman Şirketi umum müdürG 

Hamdi B. den diln fU mektubu al· 
dık: 

"Son ıünlerde b~ ıazeteler
de Uman ltlerinip tevhidi •eaaİre 
hakkında bana atfen beyanat in
tİfar etmektedir. Bu mevzu etra• 
fında aon ıı:amanlarda biç bir ıa• 
seteciya beyanat vermemlf oldu· 
iumdan, keyfiyetin tanlban n..,. 
rinJ rica ederim." 

!arla dolu oldufu ıörillmiiftür, 
Tahkikat neticesinde bu adamm 
&teden beri aranmakta olan ma• 
ruf aalukalılardan deniz hırauıı 
Ferhat elduiu anlasıhmttır. Fer· 
hadm ba.tka arkad1'tlan da oldu· 
fu ve bepıinln bir tebeke halinde 
çalııtıklan anlattlmııtır. 

Bunların yalnız Kadıköyünde 
durmayıp muhtelif kollara aynla 
rak birçok yerlerde aoyıunculuk 
yaptıklan da meydana çıkanllllJf 
br. 

Zabıta Ferhadm diler arkad&f 
lan kimler oldulunu arattınyor, 

-
• 

ı · 
1 
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d idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

! me toplanmalı. Eminim ki; gö
rüt ve duyuş çevresi çok daha 
geniş olanİatanbul lehçesinden. 
daha az kelime ile görüşen köy
lü lehçesinden daha çok istifa
de edeceğiz. Bunu ıütbeıüt bir 
İstanbullu ve İstanbul lehçesini 
çok sever bir muharrir olarak 
isterim. 

r. Tela..-af adresi: lst . Milliyet 
Telefon Numaraları: j Sis düdükleri 

Bet on gündür sabah saat al
tıya doğru İstanbul limanında 
inceli kalınlı iki garip düdük 

------------11 muntazam aralıklarla ötüp du
B ABONE ÜCRETLERİ: ruyor. Bu düdükler Ahırkapı 

Hariç için fenerile Kızkulesine konmut o-

BaJmuharrir ve Müdür: 24318 
Yuı işleri Müdürlüiü 24319 

idare n Matbaa 24310 

a 
(ı 

TilrJriye için 
L K. L. K. lan ıiı düdükleridir. Lakin itin 

3 aylıiı 4 -

6 " 7 60 
,, 14 -

8 - tuhafı tU ki; bu düdükler, sia 
14 - olsa da olmasa da ötüyor. ne 

12 28 - :ıararı var diyeceksiniz!. Hiç 

d, 

Gelen ......ıı: geri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Cu:ete ve matbaaya ait 
iti• için rnüdiriyete müracaat 
edilir, Gazetemiz ilanların me

amma. lıtanbul halkı sabah sa
at altıda muttasıl bağıran bir 
dana ahırının yanında yatar gi
bi rahatsız olmaktadır. Bunu 
yalnız ıiı zamanlanna tabıis 
etseler daha iyi olmaz mı?. 

Aza isimleri s'uliyetini kabul etmtt. 

=------------------------.. I BUGÜNKÜ HAVA Türkçenin köklerini arattı-
y .. ilköy nısat m.ı.nindea ranlar e!bette dikkat etmitler

dir. Bizde aza isimlerinin so-aldıirmız ınalGmata sön bu-
ı" gün bava umumiyetle açık n nunda (ak) kuyruğu var (lcuy-
& sakin olacaktır. Dün hava ta- ruğu lahika makamında kullan. 
ık . ..:ı.: 764 mil' t fazlıı sı- dmı. Buna takıntı da deriz am-

z,_ ıme re, - bo • ld' ... 
" caklık 28 _ az 15 ldl . ~a. . ~ ma~asına. ge ığı ıçın 
~~~~!il!~!!'~~~~ ı binncıyı tercıh ettım] 

n ~ Bll§tan batlıyorum: 
l .. !lllllJ!ll!!~llll!!!!!!!!I , , Şakak, kulak, kıkırdak. ya-• IC LE nak, dudak; damak, gırtlak; 

J parmak. bacak. ayak. dalak; 
::ı •• 

O t •• k barsak, daha bir iki tane var 
~ z ur çe amma meskut geçaek iyi olur .. 

D Acaba bu (ak} kuyruğu ne 
' 8V8Sl manasına geliyordu ... Erbabı 

Dil mütehassısı değilim. Kul 
1 andığımız dilin kökleri nereler 

len gelir, nerelere gider tetkik 
ıl tmedim amma. bugün kendin
ıı len çokça bahsedilen Şeyh Sü
::- eyman Efendinin Çagatay !u
r :at kitabı babam merhumdan 
r niraa kaldı. Bu kitabı daha bu 
n lil meseleleri ortaya çıkmadan 

·vvel hayli evirip çevirmittim. 
l -latta bundan iki üç sene evvel 
1 ıir Romanyalı ahbabımın Ro
r nen lisanındaki türkç.e kelime
v er hakkındaki tetkikatına ait 
' ;uallerine cevap versinler diye 
l 
r mu rahmetli Dil encümenine 
n le müracaat· ı ettinnittim. Şim 

1 
li bu mesele artık ilmi şekilde 

.. ulledilecek. yani türkçenin 
~ cökleri aranacak.. Li.kin uma
' ·ım ki bugükü güzel tive bo-

mlmayaca'k. (V&I& Nurettin) 

8 n dediği gibi bugün gazeteler
) Je yazı yazan biıicaç kişi var ki; 
' latanbul halk ıiveaile yazı yaz
t Tiayı &det edinmitti.r. Ben iyi 
ı yazan bir muharrir olarak de-
pi amma, İstanbul türkçeıini 

ş ıyi bilen ve her fıradta onu ya
·I ıı dili olarak kullanan bir adam 
' ııfatile kendimi de o araya so
i kabilirim ve iddia ederim ki; 
sapan, ekin takımları gibi tey

ı ler müstesna olmak üzere köylü 
J ler arasında konutulan dilin bi

ze vereceği kelimelerin latan
! bul türkçeainde mutla'ka kartı-
1 lığı vardır. Onun için naaıl köy 
!erden kelime toplanacak ise İs-

e tanbulun. Üsküdar. Aksaray, 
Eyüp, Edirnekapı T opkapı gi

:ı bi taraflarındaki halk arasında 
'göriitülen ve semt huıusiyetinl 
~ taııyan konutmalardan da keli-

tetkik ne der? .. 

( Tutang - Amon)un 
• 

mırasçısı 

Gazetelere nazaran M111rda 
birisi çıkmıt, (T iıtang-Amon) 
un mirasçısı olduğunu ve bu a
damın mezarından çıkan mücev 
herlerin kendisine verilmesini 
istemi, ... Kimse bu sözü dinle
memi,. Haksızlık etmişler •. El
bette bu adamın iddiasını isbat 
edecek şahitleri vardı .. Bir kere 
onları olsun dinlemek yok muy 
du? .. 

Baknut ki; bizim akıllı mü
cevherleri vermiyorlar, sözünü 
de dinlemiyorlar .. Açlık grevi
ne karar vermit ... 

Bence en iyi yolu timdi tuttu 
demektir. Çünkü ancak o yol i
le atası (Tutang-Amon) a ka
VUfUp tikayetlerini söyleyebi
lir. 

FELEK 

İrtihal ve tedfin 
Merhum kaymakam Ziya Bey 

mahdumu, Çorlu etrafından Ha
cı Oaman zade Muatafa Mazhar 
Beyin ve idare memurum.uz Nuri 
Beyin yeieni Edirne liseai on bi
rinci aınıf talebeainden Abdülka
dir İlhami Bey müptela olduğu 

hastalıktan kurtulamayarak pek 
cenç yatında dünyaya gözünü ka
P•Dllf ve dün aziz doatlarının el· 
!eri üzerinde Maçk.adeki ailesi l<ab
ristanına defnedilmiıtir. Cenaze 
merasiminde bulunan ve beyanı 
taziyet eden bütün doatlarrmıza 

teıekkür ederiz. 

Daym 
Muatafa Mazhar 

Amcaıı 
Nuri Bekir 

• "Milliyet,, in edebi romanı: 9 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Eğer yarın birini:& rontken
den çıkıp eve geldiğiniz vakit. 
<arkanızdan yetİfen ııazeteler: 

- Doktorlar kendisinde iler 
ı lem it bir kanser bulmllllardır, 

Yahut: 
- Damarlarının katılıtı 

ıon haddine çıkmıttır. Bir iki 
i ay daha yatar, yaf&Dlaz• 
' Haberini verirlerse hiç t•t-
mayınız. 

Hatimill yüzünün ıoluklu
fu ölüm ile mi. yoksa ııkaık 
ismi ile &lümü yan yana yazan 
ııazete havadisi ile gözletmek-

' ten ileri geldiğini bilmeyorum. 
Fakat cümlesinin bütün damar
lan eskiıi kadar yumutak. nilk-

' tesinin kaıiı eskiai kadar kırmı
zı, hicvinin ıinirleri her za
manki gibi yerinde idi. Roman
dan ıonra. onun iki sevdiği ıey-

' den bahiı acbk: Pilav ve Kara-

' -"'·' 

Hekimler, pilav yemeyecek
sin. demitlerdi; gazeteler de 
Karagözün ölmüt ve gömül
müt değil, hiç bir zaman Y•ta
mamıı uydurma bir mahluk ol
duğunu yazıyorlardı. 

Hatimin kırmızı sonbahar 
çiçeklerine benzetti ğl krzarmıt 
pirincine karıfJDazaam da. Ka
ragöz davasında kendisini te
selli ettim: Karagöz ne ölmüt• 
ne de gömülmüttür. burası 
doğru ve mezannı aramak ta 
bottur. Karagöz ölmüt demek. 
Haciyvat cinai kaybolırut,zevk, 
hiciv, tenkit, ortadan kalkmıt 
demektir. Nasıl Tfr · ordusu
nun parolası: 

- Son dütmana L .iar! ise. 
Karagözün paro'.a11 şudur: 
- Son Hacivat• kadar? 
Son Hacivat, son gülünç, 

ıon yalan. son yaltak. son kal-
• 

Dil kötesi: Hikaye 

Ecnebi kelimeler yerine 
hangilerini koyabiliriz? 

Horoz ile 
Tavuskuşu !k İtalyanca sözlü ve şı:rkılı film 

Okurlanmızın tekliflerini, sual ve 
cevaplarını, münaka

şalarını bu sütunda neırediyoruz •• 

Bir horoz bir tavus kuşuna 
aşık oldu. Horozun renkli tüy
lerinden. yaldızlı kuyruğundan 1 
başka serveti yoktu. Horoz da 
bu kuyrukla tavus kuşuna mey 
dan okuyamazdı ya. Fakat atk 

KADIN PEŞİNDE 
(RUBAGUORIJ 

ART 1ST1 K SİNEMASINDA 
calibi dikkat bir muvaffakiyet kazanıyor. ilaveten 

Kurultay tarafından kabul olunan son takririn maddelerinden kuyruk, gaga dinler mi? Horo
biri de ;riindelik gazetelerde Dil itlerine yer verilmesidir. Bunun se- zun küçücük kalbine bir kıvıl
bebi meydandadır: Kunıltaya naaıl her Türk aza olabiliyorsa, ~imdi- cnn dütmüş bir kere. Haydi ha
ki Dil cemiyetine de her Türk yardım edecektir. Bu yardım naaıl ola-

EDUARDO BIANCO ORKESTRASI 

OPERA SiNEMASINDA 
bilir? yırlı11. 

"Milliyet" bugünden itibaren bir c Dil köıeai » açıyor. Bu Dil Horozun a,kmdan tavus ku-
Hüriyet ve hukukunu i\rayan muztarip bir milletin taı·ihçesini 

musavver rnevsimjn en müessir ve en beyecanh filmi 
k(;ıeainde yurttatın kelimeler, ıstılahlar ve lahikalar hakkındaki tunun haberi var mı dersiniz? 
tekliflerini, münakatalarmı, sual cevaplarını neıredeceğiz. "Dil kö- Hayır! Tavus kutu kuyruğu
ıesi" ndeki yazılar bir araya toplandıktan sonra, dil cemiyetine ha- nun eteklerini mermer döşeme
kiki bir yardım teşkil edebilir. 

VATAN UGRUNDA 
kemali muvaffakiyetle devam ediyor. ilaveten : F O X halihazır 

Misal olarak bir mubaıTirimiz, bazı karilerimizle cöriitmüttür. Bun lerde sürüyerek alqamlan horo 
dünya havadisleri. 

!arı qağıya yazıyoruz. "Dil köteai" nde en çok kelimeler, ıstılah· zun horultularını. sabahları tar 
lar, li.bikalar hakkmda kısa teklifler, münakqalar, sonra da bilha.a- kılanm dinleyerek gönlünü eğ
aa ecnebi lisanlarından bir kelime ile tercüme edemeyip cümlcleıtir- Iendirirdi. Yarabbi ıu tavus ku 
difimiz tabirlerin Türk lahikaları ile kelimelettirilmeai naaıl mümkün tunun ne güzel kuyrug-u var? 
olacağı hakkında fikirler neıretnıek iateyoruz. ilk tart cönderilen 
mektuplanıa kıaa olmuıdır. Krepdö,in bir kuyruk Gelin el 

MARCELLE 

CHARLES V A.llıEL 
GABRİEL GABRİO 

c 
H 
A 

Karilerimizin suallttini netrederken, cevaplarını da. yine kari- bisesi gibi. KANUN N lerimizden iatemis olacaiız. Ayrıca memleketin belli ba4lı liaancrla- Tavus kutu horozu birgün 
nnm da yardmıını istayeceğiıt. _ huzuruna kabul etti. Sorgucu- .NAMINA T 

"' "' • nu sallayara1c onu selamladı ve 
Filminde 

Glot'ya'da A 
HAmi, muhafız, 
nigehban, kari, 

muharrir 
Cevdet Hamit imzası ile: 

"Hi.mi kelimeainia karıdığı 
"koruyucu" mu, yoksa "koru
cu" mudur? Koruyucu, dinle
yici, okuyucu. gibi kelimeler 
tutmayor. Kari kartılığı ola
rak okuyucu değiol, fakat sade
ce "okur" keiimesini kullana
maz mıyız? Türkçede "okur 
yazarlarımız" dendiği gibi, te
ker teker karilerimiz yerine 
"okurlarnnız", muharrirleri
miz yerine de "yazarlarımız" 
denebilir. 

Bundan başka "muhafız" 
ın kartılığr "bekçi", "nigeh
ban" ın karşılığı da "gözcü" o
labilir. 

" Co ,, ön lahikası 
H. N. Bey tarafmdan: "Fran 

sızcadaki Co ön lihikaaı için 
teklifim. 

Cohabiter - Birlikoturmak. 
Cohabitation - Evbirliği 

lıtanbul altmcı icra memurluğun· ı 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 2 aiyah 

maroken koltuk bir siyah kanape ve 
yazıhane, bir kütüphane açık arttır

ma suretile 12-10-932 tarihine müsa 
dif çarıamba günü saat 16 dan 17 ye 
kadar Nuruosmaniye Düyunu Umu 
miye karııaında lnkili.p liseaind• sa-
tılacaiından talip olanların yevmi 
me-zkürda mahallinde hazır buluna· 

cak memuruna müracaatları ilan olu 

nur. 

Cointereasement Kazanç otunnasına müsaade etti. 
birliği • Tavus kuşu mağrur bir eda 

L 

Cointerease - Birl<azançh ile horoza sordu: 
Collaboration - Elbirliği - Her sabah şarkılarını din l•--
Collaborer - Elbiretmek. lediği•m delikanlı sen misin? M A J 1 K 

B U G O N 

Elbiretmek tabirini uydur- - Evet sultanım. S İ N E M A S I N D A 
mayorum. Bunu Battal Gazi ve · - Sen Şopenin senfonilerini CHARLOTTE SUSA _ 
ya o cinsten eski masal kitap- bilir misin? GUSTAV FROHLICH 
larrnda: - Bilirim sultanım. 

- Elbiredip .. şeklinde gör- - Bar.a Tan Havzen prelü -
düğümü hatırlayorum. Fakat dünü ıslıkla çalabilir misin? 
kitabın doğru ismini veremiye Horoz durdu. 
ceğim. - Sultanım dedi. Boynum 

Co fiilde kelimenin ba,ına kıldan ince, huzurunuzda yalan 
(bir, birlik) olaratc. sıfat ve söyleyemem. Fakat ben şu kü
isimde kelimenin sonuna (bir- çük mescitte her sabah ezan 
liği) olarak eklenirse maksat okurum, senfonilerimin sesi kı
hasıl olacak gibime geliyor. sıktır. Bethofenin sonatlarını 

Cooperatif gibi "imece" o- güvercin pisliği yutmazdan ev
larak karşılığı bulunmuş olan vel söylerdim. Fakat artık öte
kelimeleri zorlamak lazım de- mez oldvm. Bağırsaklarımda 
ğildir. İmecP. pek güzel kalabi- taş. gözlerimde yaş var. 
leceği gibi, imecelik ve imece!- _ Asık mısın? 
mek tabirleri de kullanılabilir. -

d . . . d b - Evet sultanım. Coor inatıon ıçın üzen ir-
liği. Coordonne için birdiizenli - Kime aşıksın. 
iyi gidiyor. F!il olarak ne de- - Uzun bir yeis peşinden 
meli? Birdüzenetmek. birdüzen koşuyorum. Bu eteğin ardın 
!emek, birdüzenlilemek, acaba dan gagamı yerlerde sürükleye 
hangisi daha iyi? sürükleye dolatıyorum. Bana 

bütün tebeam olan tavuklar is
yan etti. Asilerle ba .. çıkamı
yorum. Kümesteki bet civcivin 
batı için yemin ederim ki tenin 
sorgucuna tapıyorum. 

Kartal Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

Pendikte Bağdat caddesinde 
125 lira kıymeti muhammeneli 
800 zira tarla Kurtdoğmuş kar 
yesinde 65 lira kıymeti muham 
meneli 3 parça arsa temliken 
satılmak üzere müzayedeye çı
karılmıthr. Bedeli peşin olup 
ihalesi 18-10-932 salı günü sa
at 15 te icra kılınacaktır. Talip 
lerin malmüdürlüğüne müraca
atları. (5221) 

Tavus kuşu evvel& hayret 
etti, sonra da kızdı. 

- Benim gilzel tüylerime kü 
fiir eden bu serseri horozu der
hal ülkemden tardediniz ! 

Bütün sivrisinekler kotuştu
lar ve horozu kümese kadar ko 
valadılar. Zavallı horoz tüyleri 
ni döktü ve tüylerinden bir yas 
tık yapıp tavus kutuna yolladı. 
Tavus lcutu bu tüyden sedire 
uzanıp tüysüz 'horozu tekrar hu 
zuruna çağırdı. 

gibi iki büyük artist 

YABANCI BiR 
BAYRAK AL TINDA 
filminde büyük muvaffakiyetler 
kazanıyorlar. ilaveten: R.K. O. 
halihazır Dünya havadisleri. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
suvare saat 21,30 da 

YEDIKOYON 

ZEYNEB! 

Yazan : Haupt
mann. Nakil e

den Seniha Bed 
ri Hannn. 

Halk gecesi. 

Kurultay kapanırken 
(Büyük batbuğumuzu) görmeliydi: 
Bize ka'"lı, o ne tatlı balnıtı; 
Topumuzun: - ona-, sayrı eliydi: 
Knnıldıyan o ne (taıkın alkq) tıl... 

Türk Şiir Kralı 
Filorinalı Ni.zım 

Teşekkür 
Bundan bir buçuk ay evvel böb

reklerimden muztariben Beyoflu Zü 
kür hastanesine yatınlmııtmı. Ora
dan doktör Necmettin ve Operatör 
Zahit Beylerin hazaliat ve itinaoı 
sayesinde tamamen iadei afiyet ede
rek çıktım. Tqekkürü bir borç bi
lirim. 

Yüzbqı Hasan Beyin 
Refikası Makbule 

ve Tüysüz horoz hicabından • 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

kıpkırmızı olmuttu. tavus kuıunun kuyruğundan 
Tavus kutu zalim bir lcahka kopanlmıt iki mor tüy saklıdır. 
. ·· ~ nl ha attı. Bu fİmarık delika ı tavus ku-
- Bu ne dedi? Molyerin ko- §U için ve tavuskufu zavallı 

medilerini temsil etmeğe kalkı merhum horozun atkı için ait
şan bir aktör gibi ne güzel mak !aşırlar ve sabahlan uzaktan ho 
yajın var senin. rozun akıi sadasmı dinleyor

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Yukarı Türk san'ati Moliye
rini yetittirmediği için, halle, 
ara sıra yarattığı lüzumlu kah
ramanları gibi, Karagözü per
deye sürmüttür. Karagöz halk 
kahkahasının, halk hıncının 
halk aklısel.im'inin, halk toka
tmm sahıslanmasrdır. 

Şu ·hayat perdesi karşısında, 
Karagözün. 

- Geliyorum, ha ... 
tle karıtık öksürüğüne ku

lak dikmediğiniz günler sayılı 
değil midir? 

Karagöz, halk gibi, hiç de
iitmez. Medrese, endron ve 
tanzimat iıe her neslin İstan
buluna ve tafrasına çeıit çeıit 
Hacivat yetittirip durur. Ka
ragözün aınm gibi siniri, Ha-
civadın na11r gibi derisinin 
arkasından, aaırlardan beri. 
kotmaktadır. 

Karagözün gülünç tamarla
dığı kadar, hiç bir dabag deri 
döğmemittir. 

Eğer bu sokaklarda Ye ev
lerde, zevk, akıl ve hiı araaıra 
rahat nefeı alabiliyorsa. bu, 
HaciYatlarm yüreğindeki tanrı 
taaaıından değil, Karagöz kor
kuıundadır. 

sünü operetleştinneğe çalıttığı 
gibi, Karagözü de Hacivatlat
tırmağa uğ1aşmasından hiç u
murl•mmayınız. Türküyü ne 
vakit isterseniz dağda, Kara
gÖZÜ!l dehasını ne zaman ister 
seniz halkta bulursunuz. Halk 
kaynağı damla damla verir, 
fakat serin verir ve boyuna ve
rır. 

Eski lisan modadan düş
meseydi, Hacivat tah11 olduğu 
için her dilden cemi edatı alabi
lir, ancak Karagöz cemiyel•
tir, cemilenmez, derdim. 

Hacivadın. orta oyunu zen· 
neleri gibi. ya§rİıağa bürünüp 
kadınlaştığı da olur. Karagöz 
hiç ditileımez, daima erkektir. 

Dün Enderon Oımanlıcaaı 
ıöyliyen ve ermeni redingotu 
ilikleyen Hacivat, timdi Gala
ta fransızcaaı, konufur ve me
trdotel frakı giyer. Bir aıçra
yıtta softa tıecvidinden de
mokrasi teriatine geçer. 

Osmanlı tneırutiyetinde 
tanıdrğım iki veliahdin ikisi de 
Hacivattı: Yusuf izzettin. Ab
dülmecit! Bir de sadrazam: 
Sait Halim .. 

Üçünün de hatırasından 

Horoz kızanyordu. Teni i- mut gibi bu hazin melodiyi işi 
pek rengine döndü. diyor sanıyor ve aldanıyor. 

O aktam horoz çini bir sahan Bu hazin melodiye kulak ve-
da şrmarık bir delikanlının sof- ren tavus kutu en sonunda ne 
rasına getirildi. O delikanlı ki oldu bilir misiniz? 
h&.tıra defterlerinin sahifesinde Kederinden öldü. 

gamlı bir: 
- Hayy hakk .. sesi gelir. 
Sait Halim Edirnede Mıaır 

alafıranga11 yemek yerken, Ta
lat Patanın eski açımıaın
dan köfte getirtip kalaylı sa
han içinde sadrazamın önüne 
ıürdüğünü görür gibi olurum. 
Sait Halimin kirpikaiz ve ka
paksız, iki açık gözü bütün 
yüzünü kapladığı vakit, dahi
liye nazırı kuyruğundan tut
tuğu kara köfteyi havada tu
tup: 

- Baharlıdır. p&tam! der
ken, ne iyi Karagözle,miıti. 

Fakat Talat Pqa'da Kara
göz çok uzun sürmemiıtir. Son 
raları günde ikiye bindirdiği 
yalama ustura tıratı bile onun 
yüzünden Hacivat sakalının 
hayaletini silemeden öldü, git
ti.. 

Recai Zade E'krem olama
mış bir Hacivat, muallim Naci 
olamamış bir Karagöz üzentisi 
olarak bir müddet edebiyat 
perdesinde göründüler. Edebi
yatı cedideyi Ayın Nadir iyi Ha 
civatlatbr. 

Son yıirmi otuz senenin 
en büyük zevk yanlıtlarından 

Hacivat konulmamıt olmaaı
dır. 

Bizim neslin de bir iki Ha
civadı vardır, fakat sağdırlar, 
söylenmez. 

Bizden sonraki nesilde ise 
bir genç bana dedi, ki: 

- Hacivat güzel bir tip 
değil midir? 

Ahmet Hatim bu nesilden 
bir takımının Karagözü maı
karaya çevirmesinden bot ye
re korkuyor. Onun ne zaman 
pirince kavu,acağını bilmem. 
Fakat Karaııözünden mahrum 
kalmıyacaktır. 

-8-
ErenkiJy Vatan kulQbilnde 

bir kavga 
- Milliyeti ilmiye, ilmiyeti 

ahlakıye ile. ve ahl&.kiyeten .. 
[1] 

- içeride meddah mı var? 
Y etile boyalı bir bahçe ka

p11ından eski bir çamlığa gİr
mittik. Acem terkibi ve arap 
tenvini, lçerenköyün ikindi ses 
ıizliğini doğrayarak bize ka-

[1) Methur lamel Paıa - Rauf 
Bey münaka,aıında Rauf Beyin 
bir cümlesi ı " Vicdani eten itli. 
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M A J 1 K 
SİNEMASINDA 

Gala müsameresi olarak 

A R ı A N E 
GENÇ RUS KIZI 

(CLAUDE ANET)'in eserin
den muktebes ve GABY MOR
LA Y ve VICTOR FRANCEN 
tarafından temsil ediJn1İş muaz
zam bir film. Don Juan'lıı haki
ki bir genç kız karşı karşıya 

- Hakiki aşkla zevk arası:ıda 
bir mücadele - Bütün kalpleri 
alt üst eden hissi bir macera -
Kim yenecek? ... A~k mı? Zevk 
mi? - iki kalp arasında halli 
güç bir mesele - Sissi bir 
film - Sinema tarihinde bir za .. 
fer - Güzel bir aşk - Şiir ve 
iztirap sabifa11 - Saf kalbine 
güvenen bir genç kız na.ti elde 
eder? 

Ye11i neşriyat 

Coğrafya 
Bu sene lise ve orta mektep 

talebelerine güzel kitaplar hazır
lanıyor. Faik Sabri Beyin lise ve 
orta mektepler için yeniden hazır 
ladığı coğrafiye kitapları şimdiye 
kadar memleketimizde görülme· 
miJ bir nefasette tabı ve tertip o· 
lunmuştur. Kalın, ciltli ve renkli 
bir kap derununda, gayet parlak 
kiğıt Üzerine itinalı klİ§elerle, re· 
simlerle bu kitapların tab'ı i~mal 
olunmuıtur. 

Kanaat kütüphaneai tarafın· 
dan baaılmıf olan bu eserler de 
Faik Sabri beyin uslüp ve ifadeyi 
aadeleştinneğe ne kadar uğraştığı 
vazıhan görülmektedir .. 

Arapça ve Acemce ecnebi li .. 
•anlarından mümkün mertebe kur 
tarmağa çaltştığı bu kitaplar :sa
delik itibarile mekteplerimiz
de okutulan kitapların en başın· 
da gelir. 

Faik Sabri beyin tertip ve te
lif hususundaki itina ve dikkatini 
takdir etmemek mümkün değil
dir. Faik Sabri beyi bu yeni eser 
!erinden dolayı tebrik ederiz 

Olimpiyat 
Federaayomda bir içtima -Ko 

medi apor- Atletizm - cuma gün 
kü spor hareketleri - fotoğraflar, 
tenkitler - Çömezlikten ustalığa 
makale ve haberleri ile 72 inci sayı· 
il çıkmıttır. 

ZAYi - 1928 senesinde Ticaret 
mektebinden aldığım muvakkat vesi 
kayi kaybettim. Yeni.ini alacağım· 

dan hükmü yoktur. 265 Osman Fik 
ret. 

------- -------
ZA YI - 2726 ıicil numerolu arab• 
cılık ehliyetnamemi zayi ettim. Ye
n.isini alacağımdan hükmü yoktur 

Cemalettin 

dar geliyor. 
- Ne meddahı? Erenköv 

Vatan kulübünün bahçesicieyiz. 
Burası vaktile bekta,i tekkesi 
idi. Şeyh Veysel Efendinin 
et dostları. zavallı adaır. ihti· 
yarlıkta sürünmesin diye biı 
k. lüp açarak. reisliğini ona 
verdiler. Şeyh efendi sakalını 
kesti, bıyığını kırptı. Hacı Bek 
tatı Velinin külah kalrbın• 
bir kara melon geçirdi am•• 
reis olduğu için yine tekkeda 
yatıyor. Bostanı var, bağı var .. 
Büsbütün dertsiz de zannet· 
me. iki teyden rahat11zdır: 
Geceleri sivrisinekten, güıı 
düzleri kulüp aza11 gençler· 
d-! intihap yaklaştı mı. genç· 
ler reisliği, idare azalıklannı 
ellerine geçirmek için uğra,ıP 
didinirler. 1,te o zaman Şeyh 
Veysel Efendi, yatağını. patk 
canını ve üzümünü elden kap· 
tıracağını görür görmez, ya· 
man bir politikacı kesilir. Bli· 
tün eski müritlerini yanına toP 
lar. Demokrasi rler, peygaırt· 
ber demez. Ekseriyeti öksii• 
riiklü ise de, henüz rey verecelc 
kadar kolunu oynatabilir. 

"İkide bir: 



'SAJ\1'A 
~Aleminde 
s 111 
'Yarının 
San'ati 
d lıuan zeküını tabiate taptığı 
•Yirlerden kalma san'at eserle ... 
~ bu hayranlık ve ibadetin nasıl 
~rakterini vazıhan cöıteriyoraa 
l"İ.atiyan primitiflerinin de mis· 

liı, rulıuııu orta z.aman san'at e
"rlerinde öylece okuyoruz.' Za· 
~n aan'at eaerleri menıup olduğu 
devrin d...,ğuını tatırlar. Orta 
l"'1anda arzın birden bire kara· 
'l.n sathında din ve korkunun le· 
lttile aan'atkir, tabiatten kaçma· 
ı, Ça}qıyor. Ruhunun aydınlığın· 
d, bir az nefea alabiliyor .. Sonra 
~lili luııllDJI olan tabiatçılık Rö
llt...,_la alevleniyor. Artık söz
~~iate çevrilmiıtir. San'at a-

' Waik, romantik, realist 
~•aliat, empreıyaniat merhaleler· 
"' bu talıiatp çoculdarrn eylen
te . 
il olmuıtur •• 
Nllıayet tabiatin karş11ında el 

~ilçe divan duran insan zekiıı, 
~biatin fevkine çıkmak için en 

1.uruı. aiti.hını imal ederken mür
~ cenazeleri mumyalandı. 

Dünya bilyiik harbe hazırlan· 
~•lr.la metful. Bu ara putperat 
L ır baba ile miatik bir anadan 
.._.,,bur bir çocuk doğuyor. Bu 
~ie bir İlim koyuyorlar: Kü
~ . Bugün bu çocuk 24 yatında 
r delikanlıdır. O artık reami ve 

~l\'a.ti ilim ve veıika mahiyetinde 
~.18.lr.kl etmiyor. Hemen ona çir· 
ltlıılik damğaarnı yapıftırıyorlar. 
~·~ci atem, harici kanunlara ta 
•dır. bu günün tabiattan kacıcı 

ltıı• atlr.irı, bu harici kanunları ta 
~'Yor. Kübik, müzenin kapısın· 
tı,~ bekliyor, elinde otomatik bir 
~--. madonnalara ıüikaat 
ı. .. 1amı,tır.. içindeki sizli ıea-

re kulak veriyor, ve aür'at asrı 
ltııı lllakine giirültüleri arasında 
°!'fii.ı, deruni bir alemin akiale
~.i teabite çalıtıyor. 
~; ne Praxitel ile Michel

"1ıre'ı ne Ciınabue ile Matita'i 
~ .de aürmeli gözlü leylalan res
;"'lerı minyatürcüleri hiç birini 
"•iil. 
l>oruni aleminde bir üluhiyet 

~is edecek, yeni bir din yarada
~-ı. olan yannın aan'atkarmı bek 
~oru.ın ve beğeniyorum. 

..._.\htap İRfUh durduran beton
~"'• ırlbi. bir kuvvetin bütün bir 
d eırım, bütün bir t&rih'n mukad
d ''•tını alt üıt edeceğine, belki 
~ ~ ...-zın mihverini deiittireceği
' kanlin1. 

' Bugün küremiz hortlaklarla 
Iİ). •lnln. Ben yarmrn aan'atini bek 
iti 0 rum. O aan' at ki yeni bir di-
~ Yeni bir imanm vazn olaun. 

ELiF NACI 

Şeref Kamil Bey 
ı" Ankara muallim mektebi re 

1 1trı ınuallimi ve müstakil reı
~ııı ve heylaeltra9lar birliği •· 
Q •ından re11am Şeref Kamil 
~Y İstanbul mualim mektebi 
~ı " resim mualimliğine tayin 
~~"ınu9tur. Şeref Bey Pariste 
, ·•demi Jülyan' da Alber Lau 
~ilce' m talebesi olarak çalıt
ıı)!tır. Dört ıene Ankarada mu 
ili ltn mektebi resim mua.llimi 
~ •r•k bulunmut ve geçenlerde 
~ 11k•ra Halkevi aalonlanoda 
~hususi ıergi aı;ımıftı. Şe..ef 
it.,~ Bey Jıtanbulda da bir 

11 açacaktır. 

~-------·····-

Mm. Zavaras 
~~İYana musiki ve temıil 
d, ~tı akademiıinden mezun 
•u~ayi operet heyeti tem 
~, e.i gma muallimi. Madam 
tı.; 1lf~ Zavaraa'm huıuıi tale
~ tılni kabul ve talim edebil
~lt eınelile hususi bir muıiki 
I~ ~ tebi açacağını mPmnuniyet 

~aldık. 

M 

Edebi mubahaae 

Osmanlıca denilen dil 
Türkçenin yeniçerisi idi 

Yeniçeriliği kaldırmak vak'ayı 1 
hay.riye idi. Osmanl:cayı yok 
etınr- k te hayırlı v-.k'adır .. 

Tarih Yeniçeriliğin kaldırıl- unlar, göreceklerdir ki meseli 
maaını "Vak'ayı hayriye" diye 928 de yazdrkları bir yazı ile 
kaydeder. Yeniçerilik öyle bir 932 de yazdıkları ya.zı arasın· 
,eydi ki Asya.dan sökülüp ge- da inanılma.yacak kadar b)y 
len Türk kabilelerinden birinin fark vardır. 
kılıçla. a.çtığı yolları sankla ve Benim 926 da yazdığım 
talvarla kapamıştır. (Cotkun gönül) romanını bu-

y arı araplatmıt Selçuki dö- gün oı·ursam acaba bunu ben 
küntiiler ile Bizans huabeleri ı mi yazdım. yoksa edebiyatı ce
araHnda savrulan Türk silahını . dide çöır:ezlerinden b;ri mi yaz-
Y eniçerilik Roma ( Preto- 1 dı diye tüpheye dü,erim. 
rien) )erinin kör kılıcına çevir (Re,at Nuri) nin 925 te yaz 
di. dığı Çalıkuşu ır.uharririni şaşır 

Akçakoca.'nın özlü bilgisinıo tacak kadar bugünkü yazıların 
Şeyh Üdeba.linin a.rapça düa.sı dan uza.k kalmıştır. 
karıştıkta.n sonra. Türk (Yasa) Demek türkce zaten :ıaruri 
sının adı bile (Niza.m) oldu. bir yürüyüşle a;lına dönmeğe 

Yeniçeri devşirme suretile çalışıyor. Fakat roman, hikaye 
Y orgiden. Ağopta.n, Araptan, ve makale ya.zısı ile ilmi bir 
Arnavuttan toplanmıı bir hali- tetkik yazısı arasında daima bir 
ta idi. aykırılık kalmıştır. Bunun da 

Sonu gelme.:i. sebebi bizim frenkçeden çevril 
Ve Yeniçeriliğin kalktığı miş ilim kita.plarımız türkçe 'le 

günü Türk tarihçileri bir kur· ka.rşıiaştmlacak yrrde arapça 
tuluş günü olarak ka.ydettiler. ve acemceden mürekkep osman 
( Osmanlıca) Türk tarihinin bca ilP tercüme edilmiştir. Bız 
Yeniçerilik devri !di. Arapça, haJk diline doğru yaklaşmak is 
Acemce kelimeleri tıpkı Yeni- tedikçe bu ilim kitapları yaka
çerilerde olduğu gibi dev,irme mıza yapışıyordu. 
sureti le karıştırıp (Osmanlıca) Romancı muhtelif tipleri. 
diye uydurma bir dil çıkarmıt· muhtelif meslekleri yaşatırken 
!ardı. onların kalıbına girmeğe mec-

y eniçerilik na.sıl bu memle- bur olduk_ça osmanlıcanın' bü
kete zarar veren bir müeueae tün güçlüğile ka.rşılaşıyor, oku 
oldiae (Osmanlıca.) da bu mil- yanı sıkmamak. üslubunu boz
letin varlığını çürüten. milliye mamak, bu garip halitanın ağ. 
tini unutturan ve bir kelime ile dasına bula.şmamak için çırpı· 
topla.yalım gözlerini bilgiye, nıp duruyordu. 
medeniyete ka.rşı kör eden bir Şimdi mesleğe ve ihtisasa 
ücübe idi. ait ıstılahların türkçe mukabil 

İtte çart•mba günü son içti leri bulundukça ve bunlar işle
mamı yapıp kararlarını veren ne işlene kulaklara daha yumu 
Büyük Dil kurultayı da (Os- şak, daha gösterişli geldikçe 
manlıca) denilen bu Yeniçeri- halk ile berabeı· muharrir de 
liği türkçenin bağrından sök- ferahlayacaktır. 
tü, attı. Demek ki zaten roman ve hi 

Tarih bunu da (hayırlı vak'a) kayede acıla.n yeni yolun bu pü 
diye ka.ydedecektir. rüzleri d.., kalkınca türkçe de-

* • • şilmiş bir cıba.n gibi ağır ve 
Türt diline verdiğimiz yeni mikroplu lüzucetli safraaını 

yol açıktır ve uzundur. Bu yol- ataca.k ve temiz ka.n görünecek 
da türkçe çok kolay yürüye- tir. 
cektir. 

Kurultayda. bu yürüyüı içi.n 
ileri geri bazı fikirler söylendi. 

Dil inkılabı yavaş yavaı o
lur diyenler fikirlerini a.çıkça 
söyledikleri gibi bu davayı bir 
hamlede kesip a.tmak ıuretile 
(cezri) proğramlar çizenler de 
oldu. Mesele tudur: 

Ruha. ve kafaya. hitap eden 
davalan yürütmek tekle. kıya.
fete kartı dunnak kadar kolay 
olmaz. Fesi çıkarıp şa.pka giy. 
mek, medreseleri ka.pa.yıp mek 
tepleri açmak. arap harflerini a 
tıp !itin harflerini getirmek on 
da.n daha büyük inkılap hamle 
lerini gecenin bir saatinde ya
pan bir millet için pek kolay ol 
muştur. Bahusus ki bu ileri ha
reketlerinin başmcİa her işareti 
ne baş eğdiği büyük kurtarıcısı 
olduktan sonra .. Türk dili için 
açılan yeni yolu da ayni kola.y
lıkla geçebilecek miyiz? 

Lisan i4lerinde ihtisasları ol
duklarını bildiğimiz bazı üstat
lar bunun öteki inkılap ha.reket 
leri gibi sade olmadığını iddia 
ettiler . 

Doğru mudur? 
Bundan bir hafta evvel yine 

bu sütunda yazmıttım. 
Türk dili her giln biraz da

ha serpildiği, büyüdüğü, kemik 
le,tiği belli. ııürbüz bir yavru 
aibi değil nesilden ne.ile hat-
tl ıeneden seneye çok değitik 
ve ııörilnUr bir hareketle açılı
yor. sadeletiyor. 

Bunu ilmi bir tetkika lüzum 
görmeden iddia edebilirim. Bu 
gün yazı yazanlarımız, yani bi 
zim nesil dediğimiz harpaonu 
muharrirleri kendi yazrlarile 
bilirler ki değil on bet yıl ev
velki eaerlerimiz, hatta iki yıl 
evvelki yazılarımız bile bize 
yahancı gelmektedir. 

Şairi, romancısı, muharriri 
ile bu neslin butün eli kalem 
tutanları birer ıene ara ile yaz
dıkları eser!ere şöyle bir göz at 

Bu ameliyenin sonu fennen 
sıhhattir. 

Şu halde mahut (tedrici te
kamül) iddiasının türkçede ye 
ri yoktur. Bir millete kendi dili 
ni vermek ona ecnebi lisanı öğ 
retmekten elebette holaydır. 
Yeter ki yenilik diye ortaya a
tılan ,ey salahiyet sahibi ka
lemlerden çıkaın. 

Burhan CAH1T 

Edebiyat ve San'at 
bahisleri 

Bir kaç ay evvel (San'atkir
lar) serlavhaaını ta•ıyan bir cilt
te bir kaç hikiyeııini toplanan Na
hit Sırrı Bey arkada.ıımız, bu de
fa Ankara'da.n bize yukandaki 
isimde bir küçük cilt sönderiyor. 
Cildin içindeki (Seyahat edebiya
tı hakkında dütüncaler), (Edebi
yatta batka san'atlar), (Temıil 
san'atında heyecanlann hududu), 
(Tenkide ve münekkide dair) un
vanlı makaleler, bizde ya hiç aöy 
lenmemi.4, yahut pek az Üzerlerin 
de konutulmut mevzulardır. Mu
h;:.rrir çok canlı ve tatlı bir liaan 
la garp hayat ve aan•atWe dair 
vukuflu malılmat ta vermekte
dir. Kitabın Üzerindeki ( 1) rak
kamı, ıifailenin devam edeceğini 
iıaret etmektedi(" 

Yeni bir operet 
heyeti 

Haber aldığımıza göre yeni 
bir operet heyeti letekkül etmiı
tir. Heyette Seniha H. Necati ve 
Omer Aydm Beyler vardır. He
yet haftada bir gece Kadıköyün. 
de, bir sece de Beyoğlunda tem
ıiller verecektir. 

Maksim Gorki'nin 
40 ıncı yılı 

Geçen ayın 25 inde büyük Rus e
dibi Maksim Gorki'nin tahrir hayatı 
na girmesinin 40 inci ıeneıi münasi
betile Ruayada meraaim yapılmıı
tır. Ruı cazete ve mecmuaları Gor
kin<n hayat ve eserl...;nden bahsel
mPktedirler. 

PAZAR TEŞRiNiEVVEL 

Çocuklarımıza 
Resim dersini 
Nasıl 
•• 
Oğretmeliyiz? 

Yazan: Res.~am Alt Sami 
Benim bildiğim, kırk elli yıl

dan beri n1ekteplerin proıramla
rında resim deraleri vardır. 

Bu dersler bizim talebeliğimiz 
de taş baımaaı modelleri kopya 
ettirmekten ibaretti. Bu faydasız 
usul yakın vakte kadar hükmünü 
aürdü, belki hala da sürüyor. Bu 
tarzda reıim dersinin olmaıile olma 
masının hiç farkı yoktur.Meşrutiyet 
ten aonra Avrupadaki reaim og· 
rebnek uaullerini araıtıranlarımız 
oldu, bunlar •'Kenyu" metodunu 
ve benzeri kitapla.n Türkçeye ter 
cüme ettiler. Bazı resim hocaları 
da bu metotlara göre reıim derıi 
;-•rmeğ. b'qlad lar. Bu ıayede re 
.im dcro!erbe biraz duyğu koy· 
mak kabil ol<lu. 

"Kenyu" nun metoduna ıöre 
reıim dersi senç dimağları inki
şaf ettirmeğe yarayan terbiyevi 
bir der&tir. Her yafta çocuğun an 
layıt kabiliyetine göre muallim 
kendisine bir mevzu verir ve tale 
be o mevzuu becerebildiği kadar 
beyaz kağıt Üzerinde çizsilerle, 
hatta boyalala canlandırmağa ça 
lıtır. "Kenyu' der ki küçücük bir 
çocuk tabii kendisine verilen mev 
zua dair bir tablo yapamaz, onun 
yapacağı ~üphesiz yalan yanlış 
bir şeydir. itte oyle bir karalama 
vücüde geldikteiı. r.onradır ki mu· 
allimin vazifesi başlar Muallim 
gördüğü kuıurları talebesinin an· 
lıyabileceği aözlerle izah eder. Bu 
tarifler gittikçe talebenin kusurla 
rrnı a7.altır, dütünceaini geniıle· 
tir, dimağını nurlandınr. 

.. Kenyu •• dekoratif reaim ders 
(erinde oldukça ehemmiyet verir. 
Bundan da talebeye tabiatten çi· 
çek ve eşya gibi ufak ıeyleri çiz
dirmeği ve onlardan tezyini bir 
şekilde istifade etmeyi tavaiye e· 
der. Meıela: Bahçeden kopanlan 
iki küçük yaprağın veya bir anah 
tarın resim olarak münasip bir 
şekilde tekerrüründen dekoratif 
bir tekil çıktığını anlatır. 

Şimdilik mektepleri111izde veri 
len resim deralerinin inltıli.bımıza 
layik ve muayyen bir us·~lü yok
tu. 

Daha doğrusu bu dera, ehem· 
miyetaiz deraler namı altında ök· 
süz bir derstir. Her hoca kendi 
bilğisine, kendi kanaatine gör~ 
bir uaul tuttunnuıtur. 

Resim derainin terbiyevi ve a· 
meli faydalarını herkea bilir. Yal 
nız bu deraleri ne tarzda öğrete· 
lim ki, çocuklarımız ~~layca kav 
rayabilain. ve öğrend~gı.nden ame 

1 li bayatta istifade edebılsın? Bu he
nüz bizde tamamen halledilmit 
bir meeele değildir. Bence artık 
bu dersin de h.,.r sınıfa her der• 
senesine göre ayrılmış bir progra
mı ve hatta icabında leftit edile
bilecek sabit bir metodu olmak 
zamanı gelmiftir .. 

Bu metot ve program tabii ih
tiaaa sahiplerini bir araya toplı· 
yan bir komisyon elile hazırlan· 
malıdır. 

Reaim dersleri hakkında dü
ıündüğüm eaaalard• en ~ü~imıni 
bu derain çocuklan pratik hır ha· 
yat adamı yapacak tarzda öğre
tilmesidir. Bundan sonra yetite
cek sençler, defterihakani mübey 
yizi, Babıi.li müaveddi, yaveri haz 
reli şehriyar, filan olacak. değil
dir. Biz bundan aonra mloılip 
sençliğini, hayatın her türlü aıne 
li ihtiyaçlarını başaracak kabili
yette yetittirmeğe mecburuz. Son 
ra umum tahailini yapan bir talc 
beye reaim derıi, onu reuanı yap 
mk için de verilmez. Reaaamlık 
ayrıca bir ihtiaaa ve iatidat itidir. 
Varam onunla da erbabı meığul 
olsun. Bir vatandat aıker, mÜ· 
hendia, avukat, fabrikatör, hangi 
mealeğe girerse girsin, İcabında 
onun reıim bilğisinden edeceği •· 
meli iatifade yazı yazar gibi az 
çok bir teYler çiz~bil~eai, İcabm 
da bir kroki alabuneaı, her han· 
si bir aletin veya mev.kıin pi.nını 
ve abadmı kağıt üzerıne koyabil 
meal slbi 19ylerdir. Bunu yapabi
len tasavvur ettiği tekli de teabit 
etmek ve sördü reami anla.mak 
melekesini de elde eder. 

Uzun hocalık tecrübemin ver
diği kanaatle biliyorum ki bu §"· 

kilde resim yapmaııru Öğrenmek 
için "Benim iatidadım yok" keli
mesi bahse mevzu olmaz, yazı 
yazmasını öğrenen herkea, İzah 
ettiğim tarzda rsim yapmasını da 
öğrenebilir; elverir ki kendiaine 1 
kaideye muvafık dera verilebil
sin Bu tarzda resim dersinin ken 
dislne mahaus kolaylıkları ve ince 
likleri çoktur. 

Mesel&: Reaim oturarak veya 
defterini ıJTaya dayayarak yapd· 
maz. Taletebe hayatta tesadüf 
edebileceği itlerin başında imiş 
gibi mevzuun kartısında ayakta 
duracak ve bir elile tJttu'iu defi• 

1932 .s 

Hamdi Bey merhum ve san'at 
yollarında ilk muterizler reisi 

Rcasam Fehiman Beye, kim olanlar kendiaine İstinat edİ· Nefise mezunlarına da tc~mil edi, 
Medeniyetin terakki ve teka· len hatalara tahammül gösterir, mİftİ. Mektebin bu imtihan ilanı 

mü! cereyanlanna ubiiyet ihtiyaç aabır ve sükunetle mukabele e- her nedense bazı talebelerin pek 
lan bizde bir çok ilim ve fon mü derler" cümlei hükmiyesini kendi- ho,una gitmemifti. Çünkü mWıa
esseseJeri vücuda getirdiği gibi bu sine rehber etmİf temiz bir İnsan, baka mezunlara ve son sınıfa ai~ 
gün memleketimizde yarım aaır· "Yusue0 nin « Kendinden baıka olmaaı icap ederken Hamdi Bey 
hk bir hayatın tecrübe ve tetkik· kim&eyİ dü~ünmiyen insan şayanı orta aınıfta bulunan bir efendiyi 
!erini taııyan Güzel San'atlar •· muhabbet bir inaan değildin düs 

1 
de müaabakaya dahil ediyordu. 

kademiaini de tevlit etmiıtir. turunu çok iyi bilen bir filesof- Bu ne demek idi ?Herkea eaki tah 
Eaki devirlerde Sanayii Nefise h!..-:.. ı sil senelerinin bunca mahrumiyet 

iami verilen bu müessesenin met· ilmi meziyetleri. hüriyeti ef. ve metakkatine katlanmıt, çalıt
rutiyet İptidalanna kadar devam ki.rile muhitine en samimi hür· ı nııt, uğraş.mıt iken zam.anın, teaa· 
eden meaai ıubelerine içimizde met ve tazim duyğulan ihsaa e- düfün hediye ettiği bir mükifatı 
belki ıayam tizkir bir hatrra den bu büyük ıahaiyet devrin san 1 Hamdi Bey zorla ba;;ka birisine 
bırakmamıt nazarile bakanları· atini izafe derek yükselen dari,i).. mi verdirecekti. Bu, bir nevi iatip 
mız vardır. Fakat senelerin mazi tedrialeri meyanında jbda ettiği ı dattı. Meıru.tiyet devrinde Ham· 
lere kalbolan aür'atli geçişlerini mektebini ıehintah taclarına ter· di Beyin karihasında.n doğan bu 
bitaraf adeaelerle tetkik eden cih eden bir istiğna ile tevsim et- İ. tipdada tahammül edilemezdi. 
munaif aan'atk.ir nazarları miı idi; Sanayii Nefiae mektebı Sa.n'at aleminde iatipdat en çe 
bu geçitlerde ihmal edilmiyecek alisi, yani Güzel San'atlar akade J kilmez bir bela idi. Diploma ka
-hatti. görmek iatemiyenlere göa misi.... zanmıı bir zümrıe müaabakaaına 
terilecek - mühim izler bulundu Sanayii Nefiae mekte!::ıi mima- diplomasız bir talebeyi ithal et
ğunu derhal anlarlar. Ben bu sa· ri, he> ketltraşi, hak ve resim san'· mek tasdik edilmit lrudretlere ha
tırları o günlerin Sanayii Nefise- 1 atlarını tedria eden bir müeaaeae kareti mübah görmek demekti. 
aile bugünün Güzel San'atlar A- idi. Saray içinin tar!bi bir köşeai Hayır; Hamdi Bey bunu yapamı· 
kademisini mukayese fikrile yaz· ne sığınan bu aan'at yuvası dünya yacak, ona yaptırmıyacağız, deni 
mıyorum. Böyle bir davayı Ali Sa velvelelerinden uzak yaşamak ih· liyordu. Bu, bir itirazdı. San'at 
mi bey usulile kendi mecellei his- tiyacile bir kenara çekilmit kü- yollannda ilk defa duyulan ve 
siyatıma tatbik hakimiyet:ni batı- çük bir mabet sükunetini temail Ali Sami Bey liaanından yükse· 
rımdan bile geçirmedim. Benim ediyordu. Buraya devamı göze len bir itirazdı. 
maksadnn, muhtelif branşlara ay- aldırmak !l"nçlik ~enelerini memle- Ali Sami Bey kimdi? Bu itira· 
rılarak her birinden ayrı bir zem· kette mğbeti olmıyan meslekler 1 zı bir dinamit kuvvetile kullanma 
zemei tefevvuk işidilmeğe batlıyan uğrund~ tecrübe ve feda edebil-1 dan maksadı ne idi? Hakkı ğasp· 
san'at cereyanlarının unutulmut 

1 

mck de- :ıck idi. Hayatla müstak· olunmu~ kudreti. tarulmamış. Pa· 
menbaını ve o menbaı meydana çı- bel m:ıişetini t«-.mini diitünen bır 1 riı müsabakaıına iştiraki menedil 
karmağa sebep olan aaıl k&şifinı genç için bu oldukça mühim biı· miş bir aan'atkB.r mı idi. Hayır; 
göstermektir. San'at tarihimizin mesele idi. Mimariyi dülğer, hey Bili.kis ....• 
pisikolojik hislerini göstermek i- kcltratı taşçı anıelesi, hak'i Beya- Ali Sami Bey hatırımda kaldı
çin Fatihin "Bellini" sine kadar zıt mühürcüsü teli.kki eden bir ğına göre Bozçaadalı nazır mer· 
uzanıağı tarihlere terkcdelim, Sul zamanda, reaaamlık tabeli.cılık· hum zamanında ve o tarafts vaki. 
tan Ham,jdin « Zutaro » suna ait tan, duvar nakkaflığından yük.. lerler sırasmda idi. Ya bahriye in· 
zamanlara bakalım ıimdilik ki.fi. aek bir şey değildi. Ben öyle zan· şaat da.iresine ııkıttı~ılmış ya ~a 

Taaasup dalgalan içinde çal- nederim ki,Çenberlitat maarifi Sa Hey~elıada mektebm~ mu.al~ı'!1 
kanmadan henüz kurtulamamıf nayii Nefise mt'ktebini sırf Ham- kıtlıgında kaymlmış. hır zab'.ı ıdı. 
bir muhit, aan'atı küfür telikki di Bey hatırına riayeten açmış 1 K~s~paş~ ~h~clerın~e ~srafa 
edip edememekte mazur ve mü.te idi. Mezununa diğer mek&tibi. ali f!1Uaaıt gunlerı!lı gemı ~akmele~ 
reddit bir maarif, rcasamhğın yült ye mezunu derecesinde hima- rının matematık tersımatındakı 
!.ek bir meslek olduğuna henüz ye gö.steınıek §Öyle duraun, onla· ihtisaaına bir zamimei mefharet 
kani o1amamış bir gençlik ve 1011 ra belki için için acıyordu. Ben iliive edebilmek hülya5i1c insan ma· 
ra bu üç zaviyeııi meçhul müsel- bu endişeyi yükaek makam aahip kinelerinin Artiıtique aksamını ifa. 
les da\·a:sını halletmeği vazife edi lerinden kulaklarımla İfitmiştim. de eden ıan'at ıerlerini tabıile hasret 
nen bir Hamdi Bey: Evet, çorak Çocuklarının bir kaleme çırak bu mişti. Fakat drıtnotların, kru
ve kurak görünen bir zeminin ka' yurulduğunu isteyen, maatlı bir vazörlerin gambot ve tahtelbahir. 
rından fı§kıracak iatidatlar oldu- devlet memurluğuna sülük etme- lerin esrarengiz akaamını bütün 
ğuna iman eden bir şeydayı san'- sini <lüşünen aileler için aaray içi tefeniiatile zapt ve teabite muktedir 
at... mektebi hiç rağbet edilecek, üze· zannedilen bu mühendis dima-
Taıhihine mahkum bir hatayı nilecek bir yer değildi. ğına Sa.nayii Nefiae tahıili pek ya-

irtikip etmediğime emin olarak ":'f ut~aaaıp muhitlerde !'famdi hancı gelmitti. Seneler geçiyordu; 
IÖyliyebilirim ki,biz Garp san'atı. Bey ıımı putları cem ve ıdha.ra Va.Ieri atelyeıinin müdavimi bu 
nın Türk medeniyetine kabul ta· çalışan. bir papaı. Sanayi.i Nef~~ aan'atta kendiaini gÖıterememişti 
rihini Sanayii Nefise mektebinin me~tebı gen~ nıhlann akı~ele~~nı Onun beynelalcran verilmiı. kaza
teeaıüsü ile öğrenmitizdir. Ve biz zeh~r~eyen bır. manaatır ~ukmun· rulmıt bir rütbei tefavvuku yoktu. 
de bu ihtiyacı ilk his eden ve mu ~(O .•<lı.Halb,ukı, mektepTurk genç Mektepte isimlerimizin mütabihe· 
bitine hiaaetirmeğe çalıtan da hgınde san at atkını uyandırmak, ti dolayısile arkadaşlanm17 Al 
Hamdi Bey merhum olmuştur. Türk hanında ekıik kalan en kıy Sami Beyi benden bahriyeli Sa· 

Hamdi Bey memleketin irfan mettar, en mühim §ubeleri tanıt· mi bey sıfatile tefrik ederlerdi. 
aahasında aessiz bir tavazula iki tırmak makıadile açılmıştı. Maa- Bu nam el'an bakidir. 
inkılap yapmış, sürültüsüz ve dağda rif ona bütçeıinden fevkalade bir Aletye hayatı mektep hayatın
ğasrz iki manevi abide bırakmış bir kısım ayırmıftı. Lakin Türk çocu dan daha yakın, ruhlarda daha 
inkılapçıdır; Müze ve Sanayii Nefi- ğunu teşvik<; bir .. tü~lü dili va~ı- ya.kın bir sıhriyyet, daha batka 
ae mektebi. Biri tarihin toprakla- y~rdu. J?.ev.nn m~slum~n mu~ı.~e- bir aamimiyet getiren bir hayat· 
nmıza miraı olarak terkettiği ne· rınde hukum auren lakaydılıge tır. Burada tabiatin aırlarmı oku· 
fayiı hazineai, biri de bugünkü rağmen . H":°':di Bey müe~aeıi mağa çalıpn inaanlar birbirleri· 
hayırh aan'at cereyanlarının hu· mıknatıaıyetinı oldukça goater- nin hislerini de etütten hali kal· 
aulüne sebep olan irfan menbaı. mi~ti. Kozmopolit bir muhitteki mazlar. 

Riyasız bir dütünce ile itiraf hassaa ruhları kendisine celp ve Biz, Ali Sami beyi en-sizli ve 
etmek lazım gelirae merhum Ham cezbediyordu. Fakat, bir lr.aç en Caracteriıtisue hatlarla tanı· 
di Bey bu iki zadei marifetini Türk talebeye mukabil Rum, Er- mıttık .. 
müntehayı hayatına kadar --L-be.. meni, Muaevi vatandatlar zümre c·· .. .. akl 

Nlll& uatucuya mer ı, hafayayı 
tinden uzak bulundurmuş değil- !erinden... ke,ifte hahiıkir, istidatları 
dl·r. Belkı" devn"n ao''aterdı" aı" bı"r ı"h işte Güzel San' atlar akademi h"I .. k 

o o • k d f 1 • · tec ı e mutta muatarip ruhlu biı 
ti•aç onun Sanayı·ı· Nefı"ae mekte· linin eıkı ayt e ter erını nazan . K 1 ' k"k · k ı k b" d gençtı. ol armda parlak galon· 
bl'nı' •efka•·ı"z ecnebı" mu""rebbı"lere tet ı len geçırcce o uraa • ız e lar • ~ • ı ğ" ı T- k taııyan Bahriye elbisesi için. 
tevdia mecbur bırakmııtır. Maa- aan at meı e ıne atı n ur senç 

1 • · k' 1 ld - ··• ı.· de bir tavuı kuşu gururunu gölle mafi 0 saray içindeki mektebinin erının ım er o ucunu ogrene ı 
liriz. ren göğıüyle o her zaman rahat· 

yegane nigebbanı. talebelerinin 1 S aızdı. Şimdi Hamdi Beyin bu mü 
daimi müıevviki kimaesiz istidatla- A i ami Beyin korkmak lüzu sabaka11 onu büabütün ~ahat11z 

munu hi1aederek bir kaç kiti diye 
nn en büyu-k bimisi bulunmak- etmi" havaalasının ı•tıap edem~ isti.ana ettiği kudretler ki bugün '' ~-
tan bir dakika ferağat etmemİt· Güzel San'atlar akademisi tedri- diği fazla bir heyecan gÖğaünü 
tir. Evet kimaeıiz iıtidatlar diyo- satını yapanlardır; Bila iıtiana iyice körüldemitti.Söyliyor ve ha~ 
rum, eaki yazılarımdan birinde onlar da dahil olmak fartile biz- kırıyordu. Bütün iddiaaı orta aı· 
aöyledi!iim gibi o "Molyer'in cHa de reıim san'ati kalem efendileri, nıfta Çallı lbrahim dedikleri biı 
--.. •••••••••.................................... zabitler, doktorlar, evkaf memur adliye ki.tibinin bu müsabakaya 
rinin Üzerine, diğer elile çizğiaini ları, gazete muharrirleri, aarıklr iıtirakini menetmekti

1
·· "Çallı lb. 

çizecektir. Bu çizgiler mevzuun hocalar gibi muhtelif mealek aa- ahim kim oluyordu,, zmir viliye 
tafailitına söre kabil olduğu ka· hiplerile batlamıttır. Eski aanayi tinin Çal kazaaından kopup ge. 
dar seri yapılacak, beı, on, en zi nefise mektebinin müdavimleri len bir köylü çocuğu değil miydi. 
yade onu da nihayet yirmi beı da meyanmda - mimar aınıfını ha- Hamdi Bey bunda ne fazilet, ne 

d istidat görmüttü. Neden efendim 
kika an fazla zaman sürmiyecek riç tutarsak - resim kısmında va neden? Ona bittercih desti 
tir. Tal ebe ekaeriya hariçte ders zifei reamiyeden azade tek bir 
görecek, fabrikaları ve bu gibi Türk genci bulamayız. Reuamlı· muavenet uzablmıttı. Evet neden 
mÜeaseaatı ziyaret ederek allt ve ğı iftihara fayan bir metğale far- bu köylü çocuğu himaye ediliyor-

edevahn aeri krokilerini almağa çezilkeı"lmça~:t,aanalıalr bmuesıiml.ekhleerın~ oertaru',!ancu dHamdi Bey nüfuzu nazar aahibi 
çalııacaktır. Bundan batka ölçü- ~ 
lü krekiler, lopoğrafik krokiler etmiflerdir. San' ati iftihar için bir artist olduğu kadar kararı 
de lazımdır. Bu usulde ders sör- parmaklara takılan bir yüzük, il- vicdaniıinden hiç bir vaaıta ile le 
me ktalebenin sayretini ve mera- timaa kapılarını açmak için kul- kcvvül etmiyen bir hikimdi. O, 
krru arttınr. Hatta kendilerini bi- landan bir anahtar olmadığını bi Çallı lbra.bimdeki cevheri sör
rer mübendia yamağı addederek len bu namualu inaanlar onu ru- mÜf, inkitafa müaait bir istidat ta 
curur bile duyarlar. hunun iftiyak ateılerini aöndürü. tıdığım anlamıt. istikbiıl Sanayii 
Şu kıaa tarifimlc resim derıle- cü bir bade sibi araaıra istimal e- Nefiıeaine hayırlı olacağına kana

rine ne tekil vermek iatediğimi dene kimin ne aöylemeğe hakkı at setinnitti. Böyle kökü bü
bilmem izah edebildim mi? kalır; fakat, kudretaiz fll'Ç&lmı yümek İsteyen fidanlan aakaıda 

Bu belki de sarpta bir mekte- töhretin altın kilidine bir may- fa.zla hapaetmek yazıktı. lbrahim 
bin veya bir profeaörün metodu muncuk gibi uydurmağa çalıtana bir fidandı, ondan İyi aemere al
değildir. Fakat Akaayı Şarkta ye ne demeli!... mak için ona iyi bir zemin İater-
ni parlayan bir hükiimetin meto- Evet, Hamdi Bey için kimaeaiz di .. 
dunun tatbikından çok istifade et iatidatlarm himiai demiftim. Met Ali Sami Bey aöyledi, talikatı 
tiğini biliyorum. Türk inkılibının rutiyet ili.n edildiği zaman bu liaaniyesine meftun bir vaiz gibi, 
iıtediği hayat adamını yetittir- azrettiğim vaafı mümeyyizi Ham- müdafaai vicdaniyeıinden emin 
mek gayeaile biz de bu ameli tec di Bey hepimize isbat etmiıtir. bir dava vekili gibi. konferansının 
rübelerden faydalar almalıyız.Bu Avrupaya ikmali tahsil için bü neticei muvaffakiyetinden mağ
na muvaffak olmak için hiç bir tün yükıek mektepler son tınrf · rur bir hatip gibi gÜnlerce, aaat· 
kusurumuz yok, fakat nokaanı. talebelerinden en güzideJerini •• , lerce, haftalarca söyledi, fakat, 
mız çoktur. yırarak maarif hesabına gönderi.. ~n'at yolların~a yükae~ttiği bu 

işte Güzel San'atlar akademi- yorlardı; bu meyanda Sanayi Ne ıtırazlar bot vadılerde erıyen hay
ainden beklediğimiz ameli hizmet fise mektebi ihm:ıl edilemezdi. Ni ı kınnalar gibi aemereaiz kaldı. lb· 
lerden biri d~ bu noksanlar:mızı tekim mektep bir müsabaka açtı; rahim gitti ve geldi. O timdi hili 
tamamlamo.Jt.tır. bu müsabaka o aenenin aon smı· I ve b3.li. aöyliyor ve haykınyor .... 

Ressam fına tahsiı edilmiyerek Avrupada Reaaam 
ALI S ı .Hl si:mi tahsile müsait biitün Sanayi M. SAMI 
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r ' .. 
• Memleketi~ 

; İki kadını 
~Boğdular ------
d Salihlide çok feci 

iki cinayet oldu r. 
Salihliden bildiriliyor: Burada 

çok feci bir cinayet olmuttur. iki 
• kadın bdğazından iple öldürülmüt
( tür. 

Bu cinayeti yapanlar jandarmanm 
- takibatile yakayi ele vermitlerdir. 
8 Hadise töyle olmuttur: 

Salihlinin Kele mahallesinde KA
i mile Hanım isminde takriben 50 
ı yaılannda dul bir kadm vardır. 

I Bu lodın bin beş yüz lira parasını 
1 ı faizle öteye beriye vermiıtir. Ruki
t 1 ye Hanım isminde de bir kadm ahb. 
- , bı vardır. 

c; Bir gün Rukiyeyle birlikte düğün 
1( evine gidiyorlar, Dönüıte Kamile 
•\ Hanım Rukiye Hanıma "bize gide
l t• tim" diyor. Rul _'Y~ Hanım da m'!va 
d' fakat ediyor. Kimıle Hanımın evm• 

l, ı gelince sokak kap111.nm aç'!' .oldufu-
• 1 nu görüyorlar. lçerıye gınyor, lld 
"'I kiıinin oda içerisinde sandık .. yala 
r Tını kanştrrdığını görüyorlar ve ba-
. ğırmıya baılıyorlar. 

1 1 Odada eşyalan karııtıran Kele 
'I mahallesinden Halil ve çıralı Sad-

• @ ri hemen bu iki kadının üzenne hU 
ı ls cu mediyorlar Kamile Hanımı bo 
,! ğazından iple bailıyarak bofuyor ve 

öldürüyorlar. Rukiye H. pürtelif 
1 kendisini sokağa atıyor. Fakat kapı

n nm kartmn da saklı ve gözcü duran 
Kamil ve arkada§ı Mevliıdun hü-

• cumuna maruz kalıyor ve o da e•• 
alınarak boğazmdan bofllluyor. 

:i F aillcr tutuldu. 

Bir idam kararı 
MALATYA, 7. - Geçenlerde bu 

, civardaki Adıyaman kazatında bir fa 
cia olmuştur. Bu kanlı hadise Ali İl 
minde bir adamla ortalı Haııan ot
lu Hüseyin arasında cereyan etmlt
tir. iki ortak müıterek lrullanclıldan 

ıl bir dükkin yüzünden biribirlerile 
u kavga etmeye bafl"'!"tlar, çartı ~ 

çisi Hacı bu kavgayt ayırmak ıçm 
: araya girm.iıtir. Fakat bu sırada Ha 
r san oğlu Hüıeyin sililı.ını çekerek 
r bekçinin Üzerine hücum etmit ve a
n damcağızı derhal öldürmlittür. Hü-

:1 
1 

seyin bununla da kalıruyarak blçağı
nı bu sefer Mehmet iıminde diğer 
bir adama da aaplamııtır. Katil Hü
oeyin ıehrimiz Ağır Ceza Mahk• 

r mesinde sorguya çekilmit neticede 
idam edilmeiliıe karar v«ilmitlir. v 
Katil idam hükmünü soiukkanlılık!! la dinlemiştir. 
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İşçiler 
Memnun! 

iş kanununun bir an 
evvel meclisten çık-
masın1 bekleyorlar 

lktıaat Vekili Celal Beyin, it 
Kanunu 18.yihaıınrn, Mecliain önil 
müzdeki devresinde her halde çı· 
kanlacağı yolundaki beyanatı 1&• 

nayiciler ve sanayi işçileri üzerin· 
de derin bir memnuniyet hi.aıl et· 
mittir. Celal B. in milliyetçi Türk 
ifçiainin bu hakkı çoktan kazan-
mıı olduğu hakkındaki sözleri de 
bu memnuniyeti bir kat daha art· 
lırmıştır. 

it Kanunu proJeaının ihtiva 
ettiği mevat h.>kkında muhtelif 
ıanayi ve ticaret zümreleri mÜ· 
aıeasillerile eanaf cemiyetleri ve 
lıçi tetekküllerinin mütaleaları e
aasen alınmıt bulunduğundan ye
ni 18yihanın Mecliae arzı için u· 
zun boylu tetkikata lüzum da kal 
mamıştır. 

Ker<iilerile ııôrüştüğümüz sa
nayi İş.<;ıleri, mesai saatlarmın 8 
aaat olarak tayini, patronlarla 
münasebetlerinin kanun çerçevesi 
dahiline alınmaaı, çalıttıklan mü
eıseselerin sıhhi teraite tabi tutul 
maaı, kazalara kartı ıigorta edil
m.,leri gibi ahkamın kendilerini 
tatmin edeceğini söylemektedir
ler, ki eusen bütün bunlar yeni 
layihada esaılı aureıte derpiş edil 
miştir. 

Yalnız bazı patron zümreleri, 
aaati meıain.in - tütün imali.tane 
!erinde oldafu ııibi - kq Ye yaz 
olarak ayrı ayn tesbiti icap ede
ceiini ileri aünnektedirler. Bun
lar da nazan dikkate alınmak ve 
muhtelif hukuk Ye menafi telfi e
ınuhtelif hukuk •• menafi her tara
fı tatmin edecek tekilde mecliae 
arzedileceii ümit olunamaktadır. 

Kral Fuat Hz.nin 
cülii.• günü 

Bugün Mıur kralı Fuat Hz. 
nin tahta geçtiiinin yıldönümu ol
dufundan Mmr konsoloaaneainde 
.-.fir Abdulınelik Hamza B. tara
fından Mısır tebaaalDID tebriklb 
kabul edilecetkir. 

Berlinden kaçıyorlar 
BERLIN, 8 A.A. - Havaa A

janaı muhabirinden: Bu sene zar· 
fmda Berlin ehalisinden 50,000 
kiti payitahtı terketmqlerdir. 

Bunlarm elueriai, eyaletlerden, 
"lr it bulmak makaadile ııelen ve 
&mitleri bota çıkıp geri dönen 
kimselerdir. 

Maarif vekili 
Darülfünunda 

(Başı J inci sahifede) 
enditeler doiJDamak lazım gelir. 
Çünkü almacak karar adalete 
müıtenit bulunacaktır. Bundan 
hiç bir ıuretle ıüphey!' diifmeme
nizi temin etmek iıterım. 

Yıllardan beri memleketin 
irfan hayatmda sadakat ve feda
"1rlıkla çalı.,...lann herha~i bir 
teıkilat değifikliği yüzünden za
rardide, meyuı ve mağdur olma
larına müsaade edebilecek bir 
zihniyetin cümhuriyet idaresinde 
yeri yoktur. Benim aöyliyecekle
rim bundan ibarettir. Şimdi de si
zin sözlerinizi bekliyorum." 

· Emin vekilinin cevabı 
Bunun üzerine Darülfünun e

min vekili Pr. Muıtafa Hakkı B. 
vekil Beye cevap vererek eaaıen 
böyle bir endifenin, bizzat vekil 
Bey tarafmdan da işaret edildiil 
ııibi me•cut olmadıimı, bütün ho
calarm mutazaman derslere ve 
vazifelerine devam ettik.Jerini ıöy 
lemi, tir. 

Dil işi 
Mustafa Hakkı B. bundan aon

ra Dil inkılabı faaliyetinden bah
aederek kendi arkadaflarile bera· 
her meslekleri dahilinde çalıttık
lannı ve tesbit edecekleri 11tdah
lara llhlkalar il&vesile kelimele
rin artınlmaıı mümkün olacağını 
aöyledl. 

Maarif vekili Dil işi hakkında 
ıu izahatı verdi: 

- Buııiln en mühim iı olarak clll 
lıi var. Mesainin merkezi sildeti An· 
kandadır. Fakat bilhassa 11tılah için 
en mlieulr yardımı Darillfünundaıı 
sllreceliz. Ve bu itin ııerek DarülfU 
nun ve ııerek memleket halkmm yar 
clımile altı ay zarfında derlenebil_. 
tini limit ediyoruz. Kelimelerin top
lanmHt blttlktmn ıonra, bu malzeme 
nln llrnl bir ıeldlde ltlenrnesl kalacak 
br. Şimıftye kadar llz türkçe kellmele 
rl toplamak yolundaki faaliyetler fer 
dl idi. Bunun için bunlardan müıbet 
bir netice almamamıtlır. 111 bin mu
allimi kendi lhtiaaaları dairesinde bu 
it• memur edilecektir. Bu suretle 
toplanacak kelimelerin 80 - 90 bin o 
laca!mı zannediyorum. Hatti arka
datlanmızdan Hlmlt Zübeyr Bey 
aan'at erbabmr bir ay içinde dolaıma 
sile 1500 teknik kelime toplamııbr. 
lstılahlatlırma uıullle mürekkep ke
lime kapmak mümkün olacaktır. Ha 
li hazırda elinıhde llz türkçe kelime 
Anadoludan toplanan 15 bin kelime 
dir. Bunlar basılıyor. 26 forma halin 
dedir. 12 formuı bitti. 15 gün için
de l>lteeektlr. l,Ierimizden biri de 
Osmanlıcadan türkçeye bir ldııat yap 
mak olacaktır. Böylelikle osmanlrca 
ile dilimize girmiş ecnebi kelimelerin 
mukablllerlni bulabilece~iz. Dil mese 
lesine çok ehemmiyet veriyoruz. Çün 
idi bu bir kalıp meıeleıl deiil . ruh 
meıeleıidir." 

Maarif mildhrlilgDndt> 
Maarif vekilimizin refakatinde 

müıt..-r Salih Zeki Bey oldufu hal 
de saat ~i geçerek darülfünundan 
aynl11Ufbr. Re İt Calip Bey Darülfü 
nnndan ıonra dofruca Maarif müdür 
lüğüne ııelmittir. Maarif dairesinde 
maarif müdürü Haydar, müsteşar ve 
bütün v"kalet umumi müfettişlerinin 
iştirakile mühim bir içtiına yapılmıt
tır. içtima saat 20 ye kadar devam 
etmiştir, içtimada lstanbul umumi 
maarif i,leri ııörüşülmü,tür. Maarif 
müdürü Haydar Bey vekil beye ls
tanbul mektepleri hakkında hıtzı iza 
hat vermiıtir. Maarif vekili bu ak
şam Ankaraya haraket edecektir. 

Maarif vekili ,,tüdyoda .. 

Maarif vekili Reşit Galip B., 
dün akşam İpelcfilm stüdyosu

nu ziyaret ederek. Türk dili in
kılabına dair bir nutuk söyle
miştir. Vekil Beyin nutku stüd 
yoda sesli füme alınmıştır. 

Başvekil 
Avdet ediyor 

(Ba:p 1 inci sahifede) 
hane binaları intaatı \'e iııka itleri 
haklmidalıi Malatya ihtiyaçları hak
kında vaitlerde bulunmutlardır. 

ismet Pş. H:z. Malatyadan 
hareket etti 

MALATYA, 8. A. A. - Başve· 
kil Pata Hazretleri, beraberlerinde 
sihlıiye vekili ve umum jandarma ku 
mandam olduiu halde saat 8 de bu 
sasi trenle Malatyadan mülarakat et 
mişlerdir. T Ofyl de istikbal mern•İmi 
gibi çok hararetli olmuttur. Bir bö
lük aıker ile polis müfrezesi ıelam 
resmini ifa ebnİftİr. 

Mebualarla ...U, fırka ve belediye 
reisi l smet pap baretlerini vilayet 
hududuna kadar tetyi etmişlerdir. 
ismet Paıa Hazretleri, Viranıebir 
istasyonunda İnerek açılmakta olan 
Surgu suyu kanalı i"flUltını teftit 
ettikten sonr" yollanna devam et
mitlerdir. 

MiLLiYET PAZAR 9 TE:ZRINIEVVEL 

• 
Istanbul 
Ankara hava 
Hattı açılıyor 

(Bı§ı 1 inci sıhifcde) 

Ankara-Digarıbektr hattı 
lstanbul - Ankara yolundan 

baıka hUk6metin Ankara - Di
yanbekir haıtmı da açma11 muh
temeldir. Bunun için iki tane Kar
tal Yunsers tayyaroai tahsiı edile 
cek ve bunlarda beynelmilel pilot 
luk imtihanını kazanmıı tayyared
lerimiz çalııacaktır.. Bu suretle 
çok zamandır beklenen hava poa
talannın da pek mükemmel bir 
ıekilde yapılmak imkanı hazırlan 
IDlftIT. 

Tilrk tayga.-ecillğtnln 
muvaffakıgeti 

Türk tayyare cemiyetinin AY· 
rupada okuttuğu tayyare mühen• 
diılerinden Sali.haddin Bey, Eaki· 
ıehirdeki bava tezııahlannda, bü
tün fenni hesaplarını kendisi ya
parak bir mektep tayyaresi vücu• 
de getinniı ve muvaffakıyetli u
çuş yapmııtır .. Tayyarenin motö
rü bir Amerikan motörüdur. Di
ier k11ımlan tamamen Eıkişehlr 
atelyesinde yaprlmııtır .. Tayyare
nin tecrübeleri esnasmda saatte 
220 kilometrelik bir sür'atı oldu
ğu ııörülmüıtür. Salahaddin B• 
yin bugÜn yarm kendi tayyaresile 
uçması bekleniyor. 

Kağnıdan doğan güneş 

Tayyarenin Üzerinde "Kağnı
dan dolan ııüneı" ibaresi vardır. 
Bu da Türk mühendiılerinln ve 
Türk ustalarmm vatanın ııöbefiıı 
de en yilkaek tekniği kuraeaklan-
nm bir ifadesidir. • 

Böyle kıymetli ııençler yetittl· 
ren Türk Tayyare cemiyetini teb
rik eder ve Türk tayyarecilliinln 
teknik aahaaındakl bu yüksek ka
biliyetini takdirle kartılanz. 

Londra _Mısır 
Yolu birleşiyor 

(Bıfi 1 ioci sahiledt!) 
preıile ııelerek doğruca Suriye Ye 
M11ITa ııltmek iatiyen yolcular oe
yahat etmekte olduktan vaııonlar 
la Haydarpaşaya seçerek yollan
na devam edebileceklerdir. Bu 
suretle yataklı V aııonlar şirketi

nin tesis ettiği Toroa ekspresi bir 
kat daha inkiıaf bulacak ve la
tanbul, Londra ve Pariıten baılı
yarak, Avrupanm muhtelif mer
kezlerinden kalkıp Şarka gitmek 
iıtiyen yolcular için mühim bir 
tranılt merkezi olacaktır .. Fakat 
feribot teaiaatınm en büyük iktı
ıadi faydau, Anadolu ile Avrupa 
arasında marıandiz vagonlannın 

nakledilmesi ve bu auretle maili 
mahıullerimizin Avrupa'ya ihracı 
nın artmaaında mühim bi;- ;.,;;il
olmasıdIT. 

Çarpışma 
(Başı 1 inci sahifede) 

müthiş bir ıurette çarpıfmıttrr. 
Çarpıtma neticesinde hiaıl olan 

sarsıntıdan yolculaı~ heyecana 
kapılmıtlardır. Bu sırada, sular 
da dolmağa batlayınca heye
can bir kat daba artmıttır, Bağ 
dat vapuru ile müaademe eden 
vapurda bir taifenin denize dil
şerek boğulduğu, diğer bir tai
fenin de ağır yaralandığı anla

tılmışhr. Bağdat vapuru kaza 
dolayıaile bir saatten fazla teah 
hurla ıaat 9,5 ğa doğru Köprü 
ye gelebi?mittir. 

Kazanın ne suretle vuku bul 
duğu hakkında gece geç vakte 

kadar Seyrisefain idaresince 
tahkikat yapılmıştır. Tahkikat 
neticesi bugün anlaşılacaktır. 
Bağdat vapurundaki yolcular a 
rasında insanca zayiat yoktur. 

Aakeri tebligat 

A•kerliğe davet 
Beyoflu askerlik tubesinden; 
1 - 316 : 325 doiumlulardan su 

nufu muhtelifeden bakaya kalmı,Iar 
Ye ıüveri saire ile hizmeti mükelle
feıini ifa etmeıniıler ile 324 ve 325 
ıloiumlulann askerlik etmeyen .,. 
nan erbabından Deniz sırufma men 
sup olanlar 13-10-932 aabalıı diğer 

smıflar 20-10-932 aabahr ve gayri 
müılim 324 ıloiuma kadar bekaya
lar ile 324 eınan erbabı da 18-10-
932 sabahı sevkedilmek üzn 9ubede 
iıbatı vücut edecekleTdir, 

2 - Bu doğumlulardan kısa biz. 
mete tabi olupla haldan refedilenl• 
rin ayni günlerde ıubede bulurunala 
n . 

3 - Jandarma sınıfının hangi gÜıı 
ııubeye gelecekleri ilfın edilecektir. 

4 - Bedel aevk ııünleri kahul edil 
mez bunun icin da.ha. evvel müracaat 
liznndır. 

TABİAT 1 

Gece, gündüz 
Müsaviliği 
Artık geceler uzadı. 21 Eylw 

gece ile gündüzün müsavi oldu 
ğu gündü. O günde itibaren ge 
celer gittikçe uzayor. Gece ile 
gündüzün müsavi olduğu güne 
equinoxe derler. Fakat bu equi
nox hafta1tnm çok şayanı dik
kat tarafları vardır. 21 martta 
da gece ve gilndüz müaavidir. 
İşte baharda bu zamanlarda ve 
sonbaharda ey!QI nihayetlerine 
doğru equinoxe'un çok fena 
bir şöhreti vardır. Equlnoxe lii
tince iki kelimeden alınmıştır. 
aequa nox yani "müsavi gece" 
demektir. GUneı gakyüzündeld 

zahiri hareketi eınaaında "nı
sıf küresini" değiıtirir. 21 mar
ta kadar hattı üstüva altında 
cenup nıaıf kürede kalır. 21 
marttan 21 eylQlde kadar da 
hattı üstüvadan ıimall nısıf 
küreye geçer ve sıcak mevsimi 
tevlit eder. Cenup ruaıf kürede 
iken de havalar soğur. Demek 
ki equinoxe zamanında gilnet 
hattı üatüva üzerindedir. Ay 
da her on dört günde bir nısıf 
küresini değiştirirken, hat üze
rinden geçtiği zaman günetle 
beraber deniz suları üzerinde ic 
rayi tesir edecek mükemmel bir 
mevki almıı bulunurlar. Onun 
için eylill sonunda büyük de
nizlerde med her zamankinden 
fazla olmuıtur. Deniz suları ü- , 
zerindeki bu azami cazibe tesi
ri, havadaki gaz kütlelerinin ha 

reketleri üzerind'e de bir aksüla 
mel hasıl eder. Onun için equi
nox haftasında sık sık fırtına ve 
kasırgalar olur, Bu korkunç fır 
tmaların husulünde başka bir 
sebep daha vardır: Mevsim te
beddülü. 

Equinoxe sıcak mevsimden 
soğuk mevsime bir intikal dev
rini gösterir. Ve bu da arzın 
her iki nısıf küresinde vakidir. 

Sıcak mevsimde, yani yazın me 
sela şimal nıaıf kürede neler o
luyor? Bit kere büyük denizle
rin üzerindel<ı hava kütleleri, 

toprak kıt'aları üzerindeki hava 
kütlelerinden daha soğuktur. 

Deniz sulan toprağa nazaran 

daha yavat ısınırlar ve bısylece 

daha yavat soğurlar. Halbuki 
kııın it bunun aksidir. intikal 
zamanlarında, yani equinoxe 
haftasında, derece! hararetleri 
gayri müsavi olan hava kütle

leri tebdili mevki etmek vaziye 

tinde kalırlar. Yani karalardan 
denizlere ve denizlerden karala 

ra doğru hava kiltlelerl muaz
zam bir "göç" yaparlar. Ma. 

lumdur ki, bir göç yapıldığı za
man. mutlaka öteberi birkaç 
9ey kırılır. Margiz de Sevignf 
kızı Madam Grignı>Jm'a yazdığı 
mektupta ~yle der: "Üç defa 
göç bir yangına bedeldir." Bizi 

me9gul eden bava göçlerinde 

de, tebdili mevki eden kütlele
rin azameti nazarı dikkate ali 
nırsa. korkunç hava ça:rpıtmala 1 
rı olur. Burada kınlan feY bir 
iki sandalye, dört beş tabak de
ğildir. Birçok kasabalarda bir 
çok evlerin damları uçar, ağaç
lar köklerinden sökülür. Onun 
için bu mevsimde kasırgalara in 
tizar edilebilir. Netekim bu se
ne Fransamn cenup sahiiinde
ki bütün şehirleri su bastı, bir 

çok evler. ağaçlar yıkıldı. İn
sanca da zayiat oldu. Çok kim
seler yaralandı. Maddi haaar 

azim bir yekUna baliğ oldu. 
1926 senesi 20 eylulünde gene 
böyle bir hava göçü esnasında 
Amerikada Filorida hükUmeti 

dahilindeki Miami tehri müt
hit bir kasırgadan hemen karni 
len yıkılmıttı. Bu badirede ! 
1500 kiti öldü. 22 eylulde Para , 
guay'in Encamacion körfezi bi \ 
ribirine kanştı. Birçok İnaan öl İ 

dü. 25 eylulde Brezilyada lta
oble kaaaba11 hasara uğradı. iki 
yüz kiti öldü. 25 ey!Qlde Hava
na ıehri hakiki bir felaket ge
çirdi. Kasırga ıehri tarumar et 
ti. 650 kiti i>1dü. 2500 kiti yara 
landı. Onun için senede iki de
fa geçirdiğimiz equi.noxe hafta 

Raimu tuz satarken l 
sinema artisti oldu 1 

Eskiden yuhalarla karşılanı. 
yordu şimdi alkışlanıyor 

Ralmu 
Sesli sinemanın bize tanıttı

ğı Fransız artiıtlerinden birisi 
de hiç şüphesiz Raimu'dur. Ma 
rius ve Mamzelle Nitouche gi
bi filmlerinden sonra müteveffa 
Courteline'in meşhur Leı Ga
ites de l'Escadron'unu da haı'l
kuliide bir tarzda çevirdi. 

Raimu kendisini ıöyle anla
tır: 

- Ben tiyatroya ilk defa süf 
lör olarak intisap ettim. Birgün 
Marsilyadan bir İngiliz tiyatro 
trupu geçti . Ben de arkasından 
gittim. Bu kumpanyanın adı 
Lori Lori idi. İsviçreyi, Belçi
kayı. dolaıtık. Bir gün tiyatr<' 

.Sahhar oldu{lu kntiar 
artist olan Kat he de Nagg 

müdürüne, şarkılı bir numara 
yapmak istedim. İyi adam, mu 
vafakat etti, Yazık ki ben mu
vaffak olamadım. Adeta ken
dimden ümidi kesmittim. Bu 
numarayı o kadar fena oynayor 
dum ki. ekseriya halkın yuhası 
na uğrayordum. Baktım, olma 
yacak, sahneyi bıraktım. Ve tuz 
ticaretine batladım. Bir sene ka 
dar dükkanmıda tuz aa.ttım. O 
sıralarda birkaç arkadat dükkt 
mma geldiler: 

- Raimu hazırlan bakalım, 
dediler, biz fıkara menfaatine 
bir konser tertip ettik. Sen de 
komik bir şarkı söyleyeceksin. 

ilk tecrübelerim bana ağrra 
mal olmuştur. Tekrar halkın 

karşısına çıkmağa nasıl cesaret 
edebilirdim. Bu fikrimi kendile 
rine söyledim. 

- Zarar yok. dediler. Mak
sat fukaraya yardımdır. Bu yar 

dım esirgenmez, nihayet sen ar 
tist olarak değil, ama tör olarak 
farkı ıöyleyeceksin. Korkula
cak bir şey yok bund'a •. 

Raimu'nün bir sene tuz sat
tıktan sonra tekrar aahneye çı
kışı böyle oldu. aradan çok geç 
meden meşhur Mayd tiyatro -
sunda kendisine komik bir rol 
verildi. tik oynadığı piyes "Sağ 
lam" dır. Bir müddet te şurada 
burada tarkılar söyledikten son 
ra, nihayet Cigale' e girdi. On
dan sonra da Fobis Bergers'e! 

Fakat Raimu o vakte kadar 
hiç sinemada oynamasa mı idi? 

Evet! Bir defa 1910 da rejl
s!Sr Raimu'nün bir zamanlar bir 
cambazhanede oynadığını bili. 
yordu. Kendisine filmde öyle 

bir rol verdi. Fakat öyle bir rol 
vermiş ki. Raimu aaklamaz: 

- Bana öyle cambazlıklar 
yaptırdı ki, sinemadan ikrah et 
tim, der. Şinemaya tekrar avde 
tim sesli film çıktıktan sonra· 
dır. Sinema artlstliğine başlaya 
it iki sene oldu. ilk defa "beyaz 
ve siyah" filmini çevln:ftm. On 

dan sonra Mamzelle Nitavche, 
küçük çU<olatacı, Marius. Fan
ny. Şen süvari böHljiii ... 

Ralmu sinemayı sevmİ§tİr: 

- Temiz bir oyun noktai na 
zanndan sinema artistliği, sah· 
ne..,~rtistliğlnden daha entere
sandır. Makine, sinema artisti
nin birkaç metre mesafeden fo
toğrafını alır. Objektif ile ar
tistin çehresi araıındaki bu bu 
suaiyet bambafka bir ıeydir. 
Objektif öyle bir ,eydir ki, ar
tistin yüzündeki en küçilk itmi 
zazı bile zapt eder. Halbuki sah 
ne artiıtliğinde bu hususiyet 
yoktur. Seyircilerin aktörün yü 
zündeki bütün hareketlerin hep 
sini görmeleri mümkün değil
dir. Hatta ilk sırada oturan se
yircilerle ücüncü, drödüncil sı
ralarda oturan seyirciler arasın 
da görmek noktai nazarından 
büyük farklar vardır. Ben kendi 
heaabıma sinemanın her şeyi 
yapabileceğine kanaat hasıl et
tim. Yeter ki çalışalım. Saha o 
kadar geniş. yapılması müm
kün feyler o kadar çok ki, o nia 
bette çalıtmak icap ediyor. 

Raimu yakmcla Alphonae 
Daudet'nin meşhur Tartarin de 
Tarascon'unu de çevirecektir. 
Tartarin rolü tam Raimu için 
icin bicilmit bir ka[ta~dır. 

aı pek o kadar uğurlu haftalar- ı ' 
da değildir. Drothy Machalll komedisi için MJgl~nenlerl dinliyor 

Françes Du acaba ne 
düşünüyor? 

F atib sulh 3 üncü hukuk bikiın
liğinden: T erekeai mahkememize• 

tasfiye olunan müteveffiye Sadri>" 
hanımın ubdei mülkiyetinde bulu
nan Clbalide O skübi mahalle ve cad 
deıinde 106 numaralı hanenin nısıf 

hiaaeai bu kerre berayi tasfiye aatı
lığa çıkarılrnqtır. 1 - mezkur nıaıl 

hane tarihi ilandan itibaren bir af 
sonra ayni 10-11-932 saat 14 ten t6 

ya kadar mahkememizde müzayrd• 
suretile &atılacaktır. 2 - Bütün ha· 
nenin kıymeti muhammenesi olan 
2563 lİftrun nrsfınm yüzde yetmit 

beşini bulduğunda ihale olunacaktı•· 
Şayet bu miktarı bulmadriı takdir
de en son artıranın teabbüdü beki 
kalmak üzre müzayede oa bet gÜn 
daha temdit olunup tep"lııl sanini~ 

27 ind pazar ııünü saat 16 da en f8' 
la artırana ihale krlmacaktır. 3 -
müzayede tartnamesi 11 tqrini ~ 
tarihinden itibaren mahkeme kale
minde umuma açık bulundurulaca· 

ğından iıti,...k edecekla-in f&rlnamll 
evaafı hakkın:la lizmı ııelen malu· 
mat edinmek üzre heT ııün 931-sd 
numaralı dos.yaıına müracaat edebi
lecekleri ilan olunur. 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
~ıtap evı va kırtasıyecilik 

Ana(artl'lar <:addtıi 
J <"İc:lun : 3377 

Her lisanda gazete 
mecn1ua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e:yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör:i~lcti 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Galatıuarayda Kaıızük ec• 

zahanesi karııaında Sahne -
kajmda 3 numaralı apartımarı· 
da 1 munara. - Telefon 4.4354 

DOKTOR 

r- .vl 1 N Ş O K R O 
C ...ıilli hastalıklar m6tehassı•1 

Her ııün öileden sonra İstanbul 
Türba Babtali Caddesi No. ıo 

Telefon 2,2622 

Göz Hekimi 
~ Süleyman Şükril 

Bll'lncl sınıf mOtehassıa 

(Babıali) Ankara caddeal No.60 



• 
Muhabir mektubu \ lat. Mr. Kumandanhp 

Sabnalma kom. UAnlan Milliyet 
SEYRJSEF AIN 

Matbaası 
~rlı:u -Dta: Oalata Jtllprii 

lşile, gücü ile ve alışve- Halıcıoğlu İhtiyat Zabit mek 
tebi ihtiyacı için 5 kalem ampul 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 10-10-932 pazarte9i gü
nli ıaat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı aatınalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin izahat almak İ· 
çln her gün ve pazarlığa iıtirak 
için de muayyen vaktinde ko
miıyonda hazır bulunmalan. 

ıı.p B. J!U. 8a!ıe 4. llrlııeci 

lılllhtln!arsade ı... 2. 1740. 

IZM.IR • PİRE • lsKENDE-

rişi ile meşgul bir köy •• HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
RİYE POSTASI 

( EGE) 11 Birinci teşrin 
salı 11 de. 

Buhranın girmediği mes'ut 
köylerden bir tanesi de budur 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt

Zarf - Kartvizit -

TRABZON POST ASI 

(KARADENİZ ) 12 birin-
cİ tefrİD çarfamba 18 de 

(133) (5304) 
•• .y. 

Harbiye ve merbutu bulunan 
mektepler ihtiyacı için 15000 
soğan, 19500 kilo patates aleni 
mllnakaıa ıuretile satın alma
caktır. Mllnakasası 12/ 10/ 932 
ÇAJ'famba günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
ıatmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartna· 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya ittirak için de mu
ayyen vaktinde komiıyonda ha 
zır bulunmaları. (131) (5302) 

• * * 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klifehanesinde yapar 

DllnOtte Tireboluya da uf· 
rayacakbr. 

tzMIR • MERSiN POSTASI 

( MERSiN) 12 birinci tet· 
rin çarşamba 10 da. Gs· 
lata rıhtımından kalkarlar. 

idare muhasebesine mü· 
sabaka ile iki memur alı· 
nacaktır. Müsabaka 16 let· 
rinevvel 932 tarihinde ya· 
pılacaktır. Arzu edenler 
teraiti 6ğre;:ımek üzere 
şimdiden muhasebe mü-
dOr muavinliğine müraca-
atlar ·. 

"GÜNEŞ" 
Sigorta Türk Anoninı Şirketi his 

GlJnen'de lıllprilge giden cadde •• 

Harbiye Mp. talebesi gaz fi. 
boratuvan ihtiyacı için 10 ka
lem (AUER) fabrika11 malı 
maske malzemesi. 11 kalem 
(Dr. Hügo Stolzenberg) fabri
ka11 malr gaz ve 15 kalem sis 
malzemeıi pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 10/ 10/ 932 
pazarteıi günü saat 10 da Top· 
hanede Merkez Kumandanlığı 
aatınalma komiıyonunda icra 
kılınacaktır. Tal iplerin izahat 
almak için her gün ve pazarlığa 
İ§tİrak için de muayyen vaktin· 
de komiıyonda hazır bulunma • 
!arı. (130) (5301) 

sedaran efendiler, Ticaret kanunu
nun olbaptaki ahkamına ve nizamnı 

mei clabilinin 49 uncu maddesine is · 
tinaden 15 Tetriniaani 1932 tarihin< 

GÖNEN: Sıcak bir havada 'edilecektir. Merkezde ve Ka
ıre iki ıaatte Bandırmadan bu· vaklı nahiyeıinde kooperatif
te.ya geldim. Kavaık nahiyesln- ler teıkil edilmittir. Kayma· 
den IOllra tekerleAin li.attğine kam Zeki Bey cevval ve faal 
çivi battığından 3 saat kadar bir idare memurudur. Çok de
• takma il 1 ol mokrat ruhlu ve ııruına göre 
ıe.ına ve e metgu • h ı b" 
d k Y il d Gö de vekarlı ve sert uy u ır 

1 

--- - ·-- - - - ----- ------ -. ---

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
saat 

latanbul ikinci iflaa memurluğun- onhirde fevlıalade bir içtimai umum; 
dan: 1 - lıtanbulda Ankara caddoı- ye davet olunurlar. 
ainde Güzel Iı matbaası aalıibi Vah 
ram Derner-yan efendi ifli.s et
mit olup 6-10-932 tarihinde ifliaı a-

müaadif salı cünü sabahleyin 

Rüznamei müzakerat : 
1 - Şirketin tasfiyesi t•klifi ı.ı . o ar zararsız ır. nen. . 

etrafı dağlarla çevrilmif bir vi gençtır. 
5ilivride ki.in Pir Mehmet Pap. camii kurtun Ye saire tamİ· 

ratınm kapalı zarf usulile icra editen münakasasında Yerilen fiat 
haddi liyik görülmediğinden 13-10-932 günü ihalesi yapılmak 
üzere pazarlıkla münakasaya konulmuıtur. Taliplerin teraiti an· 
lamak üzere her gün heyeti fenniyeye ve ibale günü de idare en
cümenine müracaatları ilin ohmur. (5319) 

* * • 
dinin ortumda ve bir nebirin TUZAKÇl KÖYÜNDE çılmq olup tasfiye adi ıekilde yapı 

lacakbr.2-Müflisten alacalı olanla murlarmın intibahı -.e ücretlerinin 
2 - Kabulü takdirinde tasfiye me 

•e.ğ sahilindedir. 
Kaymakam Zeki Beyle gö

tiiıtüm. Bu zat Suıehrioden 
llaklen buraya gelmit kudretli 
bir kaymakamdır. Kendi•i Mül 
kiye mezwılanndan olup nahi
}"e müdürlüklerinde çekirdek
len yetitmittir. Bütün kaza hal 
kı Zeki Beyio ıenasında bulun· 
llıakta ve güzel idaresinden is
tifade etmektedirler. 

Kazanın 48000 nüfusu. 103 
ltöyü ye 3 nahiyesi vardır. Mer 
kezde 10000 küsur ahali ıakin 
dir. 

BELEDlYESl 

Kasabanın ortasında bir çok 
lıaneler istimlak edilerek uri 
ıre muntazam bir cadde açılmıı 
tır, Bu güzel caddeyi açarken 
llıe.l sahipleri mümaneat etmiı
ler ve layametler koparmıılar· 
dır. Fakat sabık belediye reiıi 
fiüanü Bey bu hayırlı i'e mu-
1ra.ffak olmuıtur. Sokaklar kal 
dırımlı ve temizdir. Belediye
tıin önündeki meydanlık ta 
Sok §İrindir. Belediye dairesi 
lıu sıralarda parasızlıktan faa
liyet gösteremiyor. Bir mezar
lık meaeleaiuden belediye borç 
lltına girmittir. Bunun tesviye 
•ile uğı·aşıyor. Kasabada elek
trik olmadığından halk medeni 
}"et nurlarından istifade edeme 
llıektedir. Belediye reisi çok 
kryınetli ve batın sayılır bir 
te.ttır. tik fırsatta her ıeyi ya
hcağı tüphesizdir. 

DEDlKODU VE ASA YIŞ 

.. iedikodu almış yürümüt
lur. Taa11up ve tesettür had· 
de.ı efzundur. 
1-" e.kat asayiıi ihlal eden bir bal 
01ınamaktadır. 
tın.dan ahlikm zaafa uğradığı 
a.nlatılmaktadTr. Binaenaleyh 
l.aayiti ihlal eden bir bal ol
tııaınaktadır. 

HAVA VE SU 

Kaymakam Zeki ve jandar- Merkez Kumandanlığına mer 
ma kumandanı lbrabim Beyler but müeaaesat ihtiyacı için 
le ve tenteli bir araba le Tuzak 6117 çeki odun pazarlıkla satın 
çı köyüne gittik. Arabamrz be- alınacaktır.Pazarlığı 11-10-932 
yaz minareli güzel bir camiin salı günü saat 14.30 da Topha
önünde durdu. Evveli munta- nede Merkez kumandanlığı aa
zam bir köy odasına götürerek tınalma komisyonun.da icra krtı 
izaz ve ikramda bulundular. Bi nacaktır. Taliplerin tartnamesi 
raz sonra da muhtarın hane· ni görunek için her gün ve pazar 
sinde çok nefis bir ziyafet ver- lığa iştirak içia de muayyen 
diler. vaktinde komsyonda hazır bu· 

Bu köy ahaliıi Gönen dere- lunmaları. (134) (5334) 
sinin ıuyunu içmekte oldukla- • * * 
rmdan mektep mualimi Haki Merkez kumandanlığı.- mer 
Beyin hiimnet ve deliletile kö but müeaaeıat ihtiyacı için iki 
ye bir ıaat mesafede buh-n bin kilo kuru üzüm pazarlıkla 
Kafara bayınndaki memba su- satın alınacaktır. Pazarlığı 9-
ywıun fenni bir ıurette getiril 10-932 pazar günü saat 10 da 
meıine baılanmıttır. Tophanede Merkez kumandan-

Köyde 280 hane ve 1400 lığı satınalma komisyonunda 
nüfus mevcuttur. Bu köyde hu icra kılınacaktır. Taliplerin iza 
bubat. koır:a, tütün, fazla mik- hat almak ve pazarlığa ittirak 
darda boetan ve mısır hasıl ol· için de muayyen vaktinde ko-
maktadır. Buranın tereyağı misyonda hazır bulunmaları. 
çok methurdur. Kaza dahilin- (137) (5337) 
de bunun kadar büyük bir köy • • • 
ve yağları nefis bir yer yoktur. Hadıiye mektebine ait 7 adet 

Köyün arazisi keıattır. Ken araba malzemesi pazarlıkla alı 
di toprağında itleyen ancaklOO nacaktır. Pazarlığı 11-10-932 
hane halkıdır; diğerleri civar salı günü saat 10 da Topbane
köylere giderek toprak itlerler. de Medı:ez kumandanlığı satın 
Köyün bavası ve suyu iyidir. alma koımiıyonunda icra kılına 
Sıtmadan eter yoktur. İtgal caktır. Taliplerin tamir edile
zamanlannda köy ahalisi kimi cek arabaları görmek için Har· 
len çalıtmıtlardır. İki kişi de biye mektebine müracaatları ve 
istiklal madalyası almıştır. Bil pazarlığa ittirak içi.n de muay

istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Riva Süvara Muhafazasının tamirine dairdir. 
1 - Riva Süvari Muhafaza mmtaka binasının mevcut ketif

namesi mJcibince pazarlıkla açık kırdınnaya konulmuftur. 
2 - Kırdırma tartları kağıdının tasdikli ıuretleri Ba!IDÜ· 

diriyetimizden alınacaktır. 
3 - Kırdınna 11-10.932 tarihine raıtlayan çarıamba günü 

ıaat 14 te Başmüdiriyetimizde kurulacak alım satım komiıyonu 
tarafından yapılacaktır. 

4 - HP.r istekli, biçilmit bedelin yüzde 7,5 iu olan yirmi 
lira 75 kurufluk muvakat gilvenme "teminat" larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

5 - Örnek: Batmüdiriyetimizdedir. İstekliler orada göre-
bilirler. (5296) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Müskirat ktsmı için mübayaa olunacak 150 ton yıkanmıt 

maden kömürünün mübayaa&ı ıartııameai mucibmce ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin tartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münakasaya ittirak etmek için yüzde ye
di buçuk teminat akçelerile birlikte zarflarını nihayet 24-10-932 
pazartesi günü saat 15 e kadar Galatada Mübayaa komisyonuna 
vermeleri. (5234) 

hassa kadınlar arslanlar gibi yen vaktinde komisyonda hazır 
1 d 1 1 bulunmaları. (135) (5335) ı ı vazifeler yapmış ar ır. tret. '(. '(. '(. 3 üncü kolordu ilanları 

kumar. ve fuhşiyat gibi ahlik-
10 Ton Topçu nakliye mekte 1-------------------··-----,. sızlrklar burada meçhuldür. Ge b' • 

çim iyidir. Herkes hükfunete ıne Kolordu merkez kıt'atınm 4 na müracaatları. (863) (5310) 
vergiıini verebilmektedir. Do· lO T 0 '.1 Süvari Binicilik mek aylık 412 ton arpa ihtiyacı ve- • * * 

nn veya mallannda iıtibkak iddia- teapİti 
aında bulu..nıann alacak ve icldiala Fevkalide içtimaı umumiyeye İ§t 
nnı itbu ilandan bir ay içinde eyya rak için ticaret kanunu abkamma v< 
illi resmiye müstesna olmak üzere niumnamei dahilinin 31 İnci maddf!' 
her ırün saat 13 ten 17 ye kadar ıine iatinaden hi11eclaran içtimadan 
Sultanahmette vaki adliye binasında laakal on cün evvel hisse ııenetlerini 
icrai vazife eden ikinci iflia dairesi- Galatada "Bank Franko Aziyatik" < 
ne gelerek kayt ettirmeleri, senet ve tevdi eylemeğe mecburdurlar. Ban 
defter cibi delilleri her ne iııe bunla kanın tevdi makpuzları hi11e ııened 
rm aıd veya muaaddak suretlerini mukabili olarak kabul .,dilecektir. 
tevdi etemleri. 3 - Hilafına hareket Hisaedarana tevdi eyledikleri hisse 
cezai mesuliyeti müatelzim olmak Ü 

zere Müffuin borçlulannrn ayni müd 
det içinde kendilerini ve borçlulan
nı bildirmelri. 4 - Müflisin malları 
ru ne aıfatla oluraa olsun ellerinde 
bulunduranlann o mallar üzerindeki 

aenedabn numara ve adedini müş'ir 
bankadan birer makpuz ita edilecek 
ve bu makpuzlar fe,.kalide içtimai 
umumi~ dühal karb •·azifeaini ifo 
edecektir. 

Meclisi idare 
hak.lan mahfuz laılmak flll'tile bun-. -------------
lan ayni müddet içinde daireye teT 
di etmeleri ve etmezlerae -'ı:bul 
mazeretleri bulunmad•kça cezai me
auliyete uğrayacakları ve rüçhan hak 
lanndan mahrum kalacaldan: S -
11-10-932 salı günü saat 14 te yuka 
nda yazılı olan iflas daire.inde ala
caklılann ilk içtimada hazır bulun· 
malan ve müflis ile mutterelı: borç
lu olanlar Ye kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimaelerin toplan 
mada hazır bulunmağa haklan oldu 
ğu ilin olunur. 

Geyve iflas memurluğundan: TürL 
ticaret bankasma 1330 küsur lira i· 
tasına borçlu Geyvenin Gökgöz kö
yünden Darendeli be.ideal Mevlüt ve 
Osmaneli kazasından Hafız Halil e· 
feııdilerin Geyve mahkemesinin 2i 
eylül 932 tarih ve 289 numaralı hüL 
müyle iflaslanna ve iflisın l tq ri
nievvel 932 tarihinden itibaren açıl 

ma11Da karar verilmiş olduğundan a 
Iakadarlann af8iıdaki tarifat daire· 
sinde müracaatleri. 1 - iflas 1 tet· 
rini evvel 932 tarihinde açıldığına gi -------------1 re müflialer zimmetinde alacaklı o 

ğum fazladır. Bir senede 8, 10 tebıne rilen fıat gali görüldüğünden Birici fırka hayYanatı için iki 
kiti ölmüttür, Köydeki kabve· Harbiye mektebi ihtiyacı i- pazarlıkla münakasaya konul- yüz bin ki'lo yulaf kapalı zarfla t- açık artırmaya vazedilmit tayin edilen müddetin temdidi cibe-
lerde tavla ve iskambil yoktur. çin yukarıda yazılı mikdarda 20 muştur. 12/10/ 932 çartamba alınacaktır. İhalesi 26-10-932 olup lS-l0-932 tarihinde ?rtnamai tine ııidilmek üzere en ııeri vesaiti< 
Mektebe (120) talebe devam ton kuru ot pazarlıkla satın alı günü saat 16,30 da ihalesi yapı çartamba günü saat 10 da yapı divanhaneye talik edilerek 3 tqrini iflia dairesine haber vermeleri. 

!anlar ve iatihkak iddiaaında bulu
nanlar alacaklarını ve istihkakları
nı tarihi ilandan itibaren bir ay İ · 

çinde Geyve ifliı dairesine resmen 
ve ıifalıen kayit ettinneleri ve bu a· 
lacak ve istihkak idclialanrun evrakı 
müsbitelerini Teya sureti muaadc!a
kalarmı da teYdi eylemeleri. 2 -pelı 
uzak yerlerde ye yabancı memleket
lerde otunon alacaklılar veyahut İs 

tihkak iddiasmda bulunanlar varsı 

latanbul dördüncü icra -urlu
ğunclan: Temamına 12000 lire kıy
met taktir edilen Boğaziçinde Bü
yük dere s-.len ispanya ve Kiriko 
halen Lokanta aokaklannda kain es

ki 12 H 2 defa mükener 12 ve ye
ni 26, 19 numaralarla muraldaım alt 
katları ülir üatleri abf&P iç ve dıt
lan Yallı bo,1ılı ve .. ektrik terkos 
tertibatlanm havi iki bap hanenin 

nacaktır. Pazarlıg"ı 9-10-932 pa lacaktır. Şartnameıini almak is lacaktır. Şartnamesini almak iı .. 1 kted. H lk d b lanİ 932 tarihıne müaadif pe11embe 3 _ müflia Mevlüt ve hafız Helil ey eme ır. a ers ane- zar günü saat 10 da Tophane- teyenlerin her gün ve ihaleye tiyenlerin her gün ilıaleye itti-
. d "mci" k d 150 k"' lü günü saat 14 ten 17 ya kadar latan- efendilere bot-çlan olanlarında bu ıın en tı ıye a ar oy de Merkez kumandanlıg" ı satın j&tirak edeceklerin • muayyen rak edeceklerin de vakti muay-

'k 1 t ~ bul dördüncü icra dairesinde açık ar- müddet içinde kendilerinin iaim ve ve&ı a a mıt ır. alma komisyonun.da icra kılına- vaktinden evvel komiıyona mü yeninden eve! komiıyonumuza 
( ) bmıa ile aablacakbr. Artırma ikin- hüviyet ve mahalli ikametlerini ve KOYON DERTLER( caktır. Taliplerin izahat almak racaatları. (865) (5312) müracaatları (855) 5243 

1 d 'f. 'f. .y. cidir birinci açık ....-Srnda 2000 borçlarının müatenidatnu müecul 
T "'t '' 1 · · t d ki 1 ve pazar ığa iştirak için e mu- • * * iki bin lira•a talip ~ı1ıırm, olup bu ve muaccel cihetlerini bildirmeleri; u un erm1 sa ama ' arı · ayyen vaktinde komi&yonda ba Kolordu ve birinci fırka kıt'. ' 7 

dan dolayı meyuıturlar. 350~ zır bulun mala (l3S) (S336) Kolordu kıt'atının ihtiyacı i- atının ihtiyacı olan 66.000 kilo kerre en çok artıranın üatüne bıra- 4 - Müflislerin mallarını her ne su 
Havası zararsız ise de içile- köylü tütünleri evlerinde beklı- • rı; • çin 100 kilo kırmızı biber müte- patateı aleni münakasaya ko- kılacaktır. Amnnaya ittirak için retle oluraa olaun ellerinde bulundu 

~ ıuyu yoktur. İyi ıu Kalfa· yor. Bir müşteri gelse de alsa Merkez kumandanlığına mer ahbidi nam ve hesabına pazarlı nulmuıtur. İhalesi 29-10-932 yüzde yedi teminat alınır, mütera- ranlann o mallar üzerindeki hakla-
Öyünden hayvanlarla getirilip diyerek gözleri yollardadır.Baş but müezseaat hayvanatı irtiya g"a konmuttur. 12 / 10;'932 ur. cumarteıi günü aaat 11 de ya- kim verciler ile belediye re.imleri n mahfuz kalmak f&rlile bunlan da •e.tılmaktadır. Kasabanın rakı· b" d 1 · k Y 1 r- • 

ka ır erten yo tur. anız cı için 106500 kilo saman, şamba günü saat 16 da ihalesi pılacaktır. Şartnamesini gör· vakıf icarai müıtenye aittir. 142ı muayyen müddet içinde iflas daire-
tııı 51 dir. benim bir derdim oldu ki o da: 141340 kilo ot. 83000 kilo ot ay yapılacaktır. Şartnamesini gör- mek isteyenlerin her gün ve iha No. lu icra ve iflas kanununun 119 sine bildirmeleri ve emrine tevdi et · 

KAYMAKAM BEYiN avdette arkamı dayadığım a· rı ayrı üç şartnamede pazarlık mek isteyenlerin her gün ve j. leye ittirak edeceklerin vakti uncu maddeaine tevfikan haklan ta- meleri. S - Makbul mazeretleri ta· 
MUVAFF AKIYETLERl rabarun çivileri yeni ceketimi la satın alınacaktır. Pazarlıkla- haleye i,tirak edeceklerin mu. muayyeninden evvel komiıyo- pu sicilleriyle sabit olmryan ipotekli hakkuk etmedikçe 3 ..e 4 üncü mad 

paramparça ebnittir! n 11-10-932 salı günü saat 16 ayyen vaktinden evvel komisyo na müracatları. (868) (5326) alacaklılar ile diğer alikadaranın ve delerdeki namiri kanuniyeye rİa)'et Kaymakam Zeki Bey Lura· 
d b k d · • Ragıp KEMAL da Tophanede Merkez kuman- irtifak hakin aahiplerinin bu haklan etmiyenlerin cezaya çarpdacaklan; e. Ü fımetin mevcu iyetini . 
lı k danlığı satınalma komisyonun T b ed k k tın alınacaktır. Münakasaaı 24- nı ve huauaiyle faiz ve maaarife dair 6 - ilk içtima 12 tetriru aani 9::2 

er ese hiaaettinniş ve etraf· da İcra kılınacaktır. Taliplerin l 4,3o da op an e mer ez u olan iddialarını ilin tarihinden itibe. tarihine müaadif cumartesi günü 
l11n hünnet kazanmı•tır. Bu D ok t o r mandanlığı satınalma komisyo 10-932 pazartesi günü saat 14. 

' tarbıamelerini görmek İçin her • l k T 30 da Tophanede me ... ·ez ku- ren 20 .n;n ;..;nde .....aıa müsbitele- saat 10 olmak üzere tenaip kıhnma. te.d · · fid 1 k t · ttird" ff f c aJ nunoa icra kı ınaca tır. alip- nı. •- ·.-
l<! il bır an 1 esıa e ı- a iZ em gün ve pazarlığa İttirak için de . . d 1 - im k . riyle bildirmeleri lizımdır. Aksi ha]. NIUl nazaran yevmi mezkiırde ala-sınden umum kaza halkı bun- k . d k • d !erin ıartnamesını görmek için man an ıgı satma a om11yo d 
d muayyen va tın e omıayon a komisyona müracaatları ve it· nunda icra kılınacaktır. Talip- de hakları tapu sicilleriyle aabit ol- caldarmı müd eti içinde kayit ettir-
()lln müstefit olmaktadırlar. Dahiliye haıtahkları hazır bulunmaları. d kt" d mıyanlar saht bedelinin paylll§ma- mi§ bulunan alacalddar Geyve bü-

e.h b" "kd · · · mu""teh••aıaı (l39 ) (53J9 ) tirak için e muayyen va ın e !erin şartnamesini. gönnek için 
ilk eda ır mı ar arazı 11tım· ~ .y. :ı. 'f. komisyonda hazır bulunmaları. her gün ve münakasaya ittirak smdan hariç kalırlar. Alakadarlann kıimet konağmdaki iflas dairesine 
lı.ı ilerek fidanlığa tahsis o- Cumadan maada bercün öğleden (1l 1) (5l99) için de tartnamesi veçhile ha- işbu maddeyi kanuniye ahkamına cö gelmeleri ve müflisler ile mütterek 
r nacaktır. Bütün köylere tele- sonra saat (2,30 dan Se; kadar Is- Harbiye mektebi talebesi ihti • • ,. zırlayacaklan teklif mektuplan re tevfiki hareket etmelai ve daha borçlu olanlar ve kefillerinin ve bor 
Onla 1 K"' il tanbulda Dh-anyolunda 1 Ul r.uma- yacı ıç" in altlı üstlü 200 çift kar -'-"iil 

1 
· 

d r yapı mıştır. oy YD arı l•tanbul Yoliama Müdürlü- nı ihale gününün muayyen vak fazla malumat almak isteyenlerin 

1 

cu to:acrr- eden sair kimıe enn top 1. )' 1 k d y kmd b" ralı hu•uai dairesinde dahili ha•ta- yola aleni münakasa suretile sa • 
... apı ma ta ır. a a ır g" u" ı"htı'yacı için 450 lavamarin tinden evvel komisyon riyaıeti 931-326 doaya numaraıiyle memu- lanmad" 1-· ' • • • · :ti\n olu· ,......_ · k "f" 1 k lıkları •.ıuayene ve tedavi eder. Te- tın alınacaktır. Münakasaaı L.:k.. .... ~-' :.:":,:r,'.:ın~~o~op~e~r~a~t,'.'.ı _'..ı _:y~a:.!p~ı:_ı.:a~c=a~L..:....:_L......J._...,.._._ ____ ..J..;,:;;.:.~;;,;;,;~;:,::.:.:..:,_..;.,:..:..,..:..,..:;._~-L.ı.;; .. ...;·iı· ,. •. ;.J.....,..Iı...,...-........ ~ ........ .Lı:ıe._veıL'lDclfın._..LLOlil.ll!il!UlJLri"vetimize - ca.at1arı ilin olunur. Dl' .. 

-
• 
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f lstanbul ve Trakya Şeker Fabrika a ı 

fÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 knrustnr. 
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: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

-----• Y A L N 1 Z ~----111! 
KOCATAŞ 

MENBA SUYU VE GAZOZU 
lÇlNlZ 

BalıreL: lnıradter kuınlanru eritir. 
Mide, damar hastalıklannm tedaviıine yarar. 

Tlirkiyenin m MI Ye hafif, en leziz fevkalide temiz ıuyudur. 
Fabrikıo: BOYOKDERE PiYASA CADDESi. Tel. 32.54. 
Merkez deposu: Galata, Fenneneciler 102 Tel. 40713. 
Beyoğlıı depoıu: Beyoilu Kooperatif bakkaliye mataza11. 

Kalyoncu-Kulluk 13-15 .Tel. 40338 ------

MACAR ZlRAA T MAKiNELERi F ABRlKASI 
Hofherr-Schrantz-Clayton - Schuttleworth A. Şirketi 

Sirkeci Ankara caddf'Si No. 18 - 24. 
Her türlü ziraat allt n -1<inderi - Motörler - Santrifüj tulumbalar 

değirmen teaiaatı. 

GAYET UCUZ FiATLAR 
T elılif Ye katalog iateyiniz. 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa Komisyonu Riyase

tinden: 

Terkibinde külliyetli mikdarda iyot 

tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 

uzviyeye sür'ati temessülü sayeainde. 

kansızlığa, vereme istidadı olanlara 

ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 

umumi yeye tesiratı ıifaiyeai vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda teairatı 

nafiaaı pek seri olup renksiz, haata

lıklı, zayıf, sıraca veya kemik hasta

lıklarına müptela çocuklar az zaman 

zarhnda dit çıkarırlar. Çabuk yürür

ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençllıtini 

sui istimal eyleyenlere. ademi iktida

ra pek müessirdir. Kam tezyit ve tas

fiye. hazmı teshil, renge tazelik ve 

veçhe taravet bahteder. Bez, evram. 

cedir; çocukların yüz ve batlanndaki 

çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek 
müessirdir. 

Bakırköyde kli11 Akliye hastahanesinde yaptırılacak 8000 
lira bedeli kqifli tamirat olbaptaki ketifname ve şartnamesi veç
lıile ve 25-10-932 sab giinü aaat 14 te kapalı zarf uaulile ihale 
edilmek iızere münakaaaya konulmuıtur. Bu baptaki ketifname 
ve tartnameyi görmek iateyenlerin komisyona müracaatları. 

Hasan kuvvet §Urubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eylemi,. 
ecnebi ve memleketimizin etıbbaaının 
raporlarını kazanmıştır. Şitesi 60 bü
yük 100 kuruftur. Deposu: Hasan 
Ecza Deposudur. Eczacı'lar ve top

lllJLW'1l.l'11.WlllW:LlLWWWlll.ILUWJ.U.u..ı.ı.ı.ı.w.ı..,,.ı,w:ıu..ı~ tancılara büyük tenzilat. 

& Hükümferma olan buhrana rağmen 
1 

(5152) 
Galata'da Karaköy'de fıno sırasında büyük mahallebicinln üstünde kiio ve 

Gedikpatada Jandarma Daimıt en iyi mallan en 1atutedil fiatlarla satmakla meıhur 

Satınalma Komisyonundan: 
Taliplerince verilen en az fıat •ali •öriildüğlinden nümunesi 

gibi bet yüz adet portatif çadır pazarlıkla aatm aluuu:ak ve pa
zarlığı 11-10-932 •alı günü aaat on betten on altıya kad'ar yapı
lacaktır. Taliplerin prtname ve ntimuneyi •örmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için mezkGr günün muayyen aaatlerinde ko 
misyonumuza müracaatları. (5295) 

EKSELSiOR 
IE5i 

BÖYÖK 
Fiatlanoı tekrar şayam hayret 

Erkeklere Mahsus 
Cibanıllmul bir ılShreti haiı 

Mandelberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
27 1/2 lira 

Muflonlu • 

GABARDiN 
Pardesüler 
24 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 
İNGİLİZ 
Muşambaları 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

ELBİSE 
bir surette tenzil 

FABRiKASI 
etmekle ucuzluk rekorunu lormışhr. 

Hanımlara Mahsus 
iyi clı11 

İPEKLi 
Muşambalar 

23 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

EARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çemlebilir 

lngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuklara Mahsus 
lngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
lstanbul mahkemei Biliye 5 inci 

hukuk dairesinden: Y ervant Pek
mezyan efendinin Beyoğlunda Feri
köyünde Tatavla caddesinde 132 nu 
maralı banede oturan Aram Karakaş 
efendi aleyhine ikame eyledqi ala
cak davasından dolayi evrak ıuretle 

Kadıo, erkek ve çocuklara mab~us en mllkemmel cina kostümler, parde•lller, 
muşambalar, paltolar ve treoçkotlann müntahap çeşitleri 

~ TEDİY ATTA BÜYÜK TESHILAT 
ri ilanen tebliğ edildiği halde cevap -
verilmemiı ve bermucibi talep emri Samsun icra riyaaetinden: 

Merkezi Samsunda Buğday paza
tabkikatın 9-11-932 tarihine müsa- n caddeainde (35) numarada ve ıu
dif çarf81Dba günü saat 14 le tayin 

besi İstanbul' da Yağ lıkelesinde Su 
kılınmıı olduğuna dair çıkanlan da- ğancılar caddeıinde 1 No. Iu mağa-
vetiyenin bir nüıbaaı mahkeme eli- zanm ikinci katında bulunan Kara 
vanhanesine talik edilmiş olduğun- ! Mustafa zade Mustafa ve Memiı ya 
dan yevm ve vakti mezkürda mahke zıcı zade biraderler unvanını haiz 
mede hazır bulunması veyahut mu- Kollektif şirketi aalıabİ matluba o

aadda.k senetle bir vekil gönderme · lan borçlanru vaktında tediye edeme 
•• • 

11 
melen haaebile alacaldılarına Kon

luzumu beyan ve a.kıı halde hakkın- k d t tekl"fi · · Müh" 1 · . ... or a o ı ıçın et ıtaııru ta 
da gıyaben muamele olunacagı teb- lep ve istida eylemi§ olmakla icra e
liğ makamına kaim olıru.k üzre ilan dilen tetkikat ve tahkikat neticesin-

F rankfort ve Viyana 
Kliniklerinden mezun 

KULAK, BURUN, BOOAz 
Mütehaum: Or. 

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

!}, ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın ahnabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaı sızi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPfRLN 20 •• 2 table tllk ambalajlar iç inde 
her yerde bulunur 

Merhum 
Muallim M-=bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GASSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gönderilen kitaplar içh posta ücre~i ahrım 1z.' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka eti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
On bir kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek iit~ 

re ıartname ve nümunesi veçhile aleni münakasa ıuretile tabel11
1 

rileceğinden münakuası 26 teırinievvel 932 çarıamba günü ııı' 
14 te Galatada Karamustafapata sokağında lstanbul Limanı 51 

bil aıhhiye merkezinde yapılacağından taliplerin fartname ve 11 ~ 
munelerini görmek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller sıhlı' 
umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve lstanbul'da meı1<11; 
merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5252 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Geyve icra memurlufundan: Gey 
ve ziraat lıankaaı ıubealne ıekiz yilz 

kiiıur Lira itasına borçlu Geynnin 
Orlıaniye -ı.aıieeinclen k.arabııca.k 

Hatan •tama itbu deyıdndeıı dola
yi tahtı hacze alman Geyvenin Ak
aeki yolu mevkilncle prlcan tarik, 
ıarben Mehmet Emin efendi vereae 

leri, tlmaJen alay müfttitü hacı Ah
met ef...ıi ve cenubea Hırkalı Ha

cı Huan otlu veraoelerl tarlalarile 
mahdut bir kat'ada 18 dönüm tarla

nın ruııf hiaaei fayİuuun aatdmaaı
na ve puaya çevrilmesine ve ihale

nin 18 Tetriniaani Ç&rflUllba günü 
aaat 18 ela lcraıma ve muhammen 

kıymeti olan ll!O lirayi bulmadıiı 

takdirde - çok artıranm taahhüdü 

balı:i kalmak prtile ikinci ihalenin 
31 T eıriniaani tarihine müaaclif per 

tembe ıünll aaat 18 da yapılnuuına 
•e o günde en çok artıranın üıtünde 

bıralalmaıma karar verilmiı ve ber 
kea tarafmclan ıörülebilmek için ar

tırma ıartn.ameainin 8 Tetriniaani 
932 tarihinde icra divanhaneıine i

liıtirilmeai tensip kılıruruı olmaaı ha 
aabile ipotekli alacaklılarla diğer a

li.kadarlann itbu mahcuz tarla üze
rindeki haklanru ve huıuıile faiz ve 

-.rafa dair olan iddialannı evrakı 

müıbitelerile nihayet yirmi ıün için 

de icra dairesine bildirmeleri ve ak
ıi halde ha.klan tapu ıicillerile sabit 

olmadıkça 1&bf bedelinin paylaıma-

11ndan hariç kalacaklan ve taliple

rin muhanmıen kıymetinin yüzde ye 
di buçuğu niıbetinde pey akçalan 

veya milli bir bankanın teminat mek 
tubunu tevdi etmeleri iktiza edece
ğinden iıbu şerait daireaindeki müş
terilerin ona göre hareketleri ve da

ha fazla malUınat edinmek isteyen
lerin 932-27 No. lu doıya ifadeaile 
Geyve icraıına ve münadiaine müra 
caatlan lüzumu ilin olunur. 

olunur. de mezkur §irketin vaki talepleri 
muvafık aıörülerek kendilerine icra 
ve iflas kanununun 287 İnci madde-

lıtanbul birinci ifliı memurluğun· 
dan: Müflis Halıcı ve Antikacı Sa
ba tay Hayım efendiye ait olup Bey
oğlunda altıncı dairede Metrutiyet 
caddesinde Amerikan Sefareti kartı
aında vaki Pantazopolo apartımanı

nın birinci katında mevcut akaju tan 
daliyeler, karyola, maroken kanepe 
muhtelif yaldızlı kanepeler, puflar, 
Edirne Betiği, İtalyan sandalyeleri, 
konetlar, yaldızlı konsol, aynalar, 
Edirne uzun saatlan, muhtelif yal
dızlı kadrolar, vesair mobilyaya mü
teallik e,yalar 12 T. evvel 932 çar
şamba ııünü aabah saat 10 dan itiba 
ren açık artınna ile satılacağından 

almak iıtiyenlerin o gün ve aaatta 
müracaatları ilin olunur. 

Göz Hekim• ı 
20,000 m 3 oksijenin kapalı zarf usulile münakasası 23· 1~ 

p ROFfSÖR 932 tarihinde Ankarada Umumi Müdürlük binasında yapıla~9d6 )>r ESAT pn5n \ tır. Fazla tafsilat, Haydarpaşa ve Ankarada İdare veznelerı1101 ZA Yl - 1178 sicil numerolu araba 
bı . ı · • tt" y · · si mucibince iki ay mühlet itasına 

cı e ıye nameını zayı e mı. enısı- A k M vo_ be · k . .. ve vu at usa ~•m yın on 
nı alacagnndan lıükmü ycktur. Ha- ı k d t k · ı· • · ı · · ka or a o onuser ıgıne ayınıne -
san o;lu lsmail Hakkı. rar verildiği ilan olunur. 

~ n n üçer liraya satılmakta olan şartnamelerde yzılıdır. (52~ 
- BABIALI - 1 ~ j 

l\NKARA CADDESİ N•OO 1 MİLLiYET MATBAA' 


