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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

A\rUsturya'nın 
ztıraplan ında usya' an et 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

Daha 1• ' e ıyor •. 
' . ' . ' ' ' .. . ~ · .. - ~ . : . . ,. ' 

Sovyet mütehassıslarılr Gazi Hz. 

başvekil kabul etti 

i 5 bin esnaf 
Ceza verecek 1 Kraliçelerin ekserisi 

memleketlerine döndü 

St Germaine aulhundan beri A
~llıturya böyle ölüm buhranlarını 
t~" defalar geçirmittir. 1922 de 
0:rle bir buhran içinde Avusturt'• galip devletlerin ayaklarına 
•ı>andı. Franaa baıta olmak ü

~•re İngiltere ve lıalya imdada 
t~tittiler. Bir lokma ekmek ve 
~r Yutum su mukabilinde A";"•-

':raya Cenevre protokolunu un
~' ettirdiler. St Germaine muahe· 
•ı~ A vuoturyayı Almanya ile bir 

ltıınekten menediyordu. 1922 se
~t:sirade imza edilen Cenevre pro-
101.oıu, iktıaaden de birle,~e~i 
"'•netti. Bu auretle Avusturya ıçın 
)•ıane kurtulut yolu da kapan
ııı,, bulunuyordu. Filhakika ge
ç~l\ senenin martında Avusturya 
)~ne o ölüm buhranlannın biri i
Çırıde Almanya ile gümrük ittiha
dı Yapmak istediği zaman, Cenev
'• J>rotokolunun böyle bir ittihada 
~ani olduğu Llıhaye mahkemeai
l\ıl\ verilen bir kararile anlaşıldı. 

I Avuıturya ıimdi yine o bu~ran
ı''~an birini geçiriyor. 9 mılyon 
,

4
llfdi2 liraıına ihtiyacı vardır. 

d Ce'fQiyeti akvam" firması altın-
a. Yine Franaa meydana atılmış 

;e ~arayı Avuaturyaya ve~~eği 
ı:-•klıf etmi,tir. Fakat mukabılınde 
•anııanın neler istediğine bakıl

ıın: 

k" 1 - Cenevre protokolunun ah
d~ll\Jnın yirmi sene daha temdi-

ı, 

2 - Avuaturyanın bütçesinde 
llıutlaka bir müvazene temin et
llıeaj_ 

ı. 3 - Mali ıslahat yapmasını ka-
il) etmesi. 

1 4 - Kambiyo üzerine vazedi
;n kuyudun tedricen ılga edilme••. 
.s - Avusturya maliyeainin Ce

~ı:reti akvam mürakabeai altına 
0nulmaaı. 

itin garip tarafı •udur ki, A
~llıturya alacaiı 9 milyon lira
"!n bir aülüaü ile geçen sene ln
!ıltereden aldığ~ i~ti~a.~• .. t.~diye j 
decek. Diğer ıkı ouluaunu de 
~ Vcut bon;lanna tahsis ed"':ek. 
.ın11enaleyh bu kadar ağır ııya

iı, iktıaadi ve mali prtlarla aldı-
1 Parayı vu:iyetlnl kurtarmaia 

lo.rfcdcmiyecek. Eaasen Avuıtur• 
~~ böyle iıtikrazlarla vaziyetini 
"ı b· B'I" ı.:·ç ır zaman kurtar~az. ! ~-
t" Franıanın bu iatıkrazlar ıçın 
ı 'lıtnil ettiği şartlar, bu imki.n
•ı-ı büsbütün selbetmektedir. 

Ahmet ÜKRÜ 

ile Rus İktısat vekliletl fen miişavirl 
heyeti reisi bir arada .. 

Hz. nin nezdinde kalmııtır. lımet 
Pş. heyete memleketimizde tesis e
dilecek fabrikalar hakkında hüku
metçe tanzim edilmiı olan programı 
ve kendilerinden ne ıuretle istifade 
edilmek istenildiğini izah etmiıler
dir. Heyet azaı'i lımet Pf. nın nez
dinden çıktıktan sonra Dolmabahçe 
ıaraYıni gezmitJerdir. 

Heyet reisinin beyanatı 
Heyet reiıi Prof. Orloff, Ruaya

da be' ıenelik sanayi programının 
tatbıkatına nezaret eden kıymetli 
bir mütehauıatır. Elyevm idaresi al 
tında 4500 mühendiı bulu"?'akta
dır. Prof. Orloff, dün Kontınantal 
otelinde gazetecileri kabul ederek 
JU beyanatta bulunmuıtu~: .. .. 

_ Her ,eyden evvel aıze, Buyuk 
Gaz.i'nin ve lamet P,. run. iıtilılali 
için mücadele ettikleri ve samimi, İn 
hilali kahil olnİıyan bir doatlulıla 
merbut olduğumuz Türkiyeye de 
geldiğimizden dolayı hiuettiğimiz 
meserreti ifade etmek iıterim. Aynı 
zamanda Türkiye hükumetinin hak
kımızda gösterdiği hüsnü kabule de 
iktisat vekaleti fen mütaviri ibra-

him Ki.mil, mensucat fabrika11 mü
dürü Şevket Torgut, Sanayi Banka
"' müfettişi Adnan ve Bakırköy bez 
fabrikası müdürü F azli B. lerin ~a
hıslannda te,ekkür ederim. 

Heyetimiz Rusyada bet ıenelik sa 
nayı programının tanz.iminde çalıl}
mıt ve ikinci bet senelik programın 
tanzimi için çalıtmak üzre bulunan 
zevattan mürekkeptir. 

Türkiyenin aanayileıtirilmeai İ
çin tanzim edilecek planda meaaiıi 
sefketmek Üzere buraya davet edil
memizi büyük bir ıeref addediyo
ruz. Türklerle bu huıuata beraberce 
çalıımak auretile bize tevdi edilen 
vazifeyi mümkün mertebe kıaa bir 
zamanda ifa edeceğimizi ümit ediyo 
ruz. Biz burada fabrikalann teoial 
için en müaa.it şeraitin ihzari hak
kındaki mesaiye iıtirak edeceğiz.Bu 
fabrikalar Türkiyenin aanayile,tiril
meaine dair olan planı te,kil edecek 
tir. Bize tevdi edilen vazifenin diğer 
mühim bir noktası da, teaiı edile
cek fabrikalarda memleket iptidai 
maddelerini kullanmalanru temin-

(Devaını 6 ıncı sahifede) 

Üsküdar hastanesiz
likten kurtuluyor 

Bütçe gelir gelmez Zeynep 
Kamil hastanesi açılacak .. 

90,034 hastaya bakıldı 

Sıhhiye miidürü Ali Rıza B. 

latanbul belediyesi §ehrin u
mumi sıhhat itleri için bazı mü
him kararlar vermek Üzeredir. 
Her ıeyden evvel lstanbul haota
haneleri ıehrin ihtiyacına kafi bir 
hale getirilecek, en aon sıhhi ve 
fenni vesaitle teçhiz edilecektir. 

Bütçe gelir gelmez ilk İş olarak 
Oaküdarda Zeynep Kimil haata
haneıi n· .. ' cak, ve Cerrahpaıada 
verem J-- ıtahaneıi inşaatına bat 
)anacaktır. Yeniden açılacak dis
panserler ve çocuk bakım evleri
nin de yerleri tesbit edilmektedir. 
Belediye, sıhhi faaliyeti her iıin 
başında addetmektedir. 

Halen latanbulda belediyeye 
ait 5 büyük hastahane faaliyette 
bulunmaktadrr. Diıpanaerler ve 
bakım evleri bu rakamin haricin
dedir. Bu bet büyük hastahanede 
ı 750 yatak bulunmaktadır. 

Gene latanbulda belediye mü
esseselerinden baıka 27 hastaha
ne mevcuttur ki bunlardan 6 aı 
devlete, 8 i husuıi eşhaaa, 4 Ü ekal 
liyetlere ve 9 u ecnebilere aittir. 
Bütün bu sıhhi müeıaeaelerin umu 
mi yatak adedi 5754 dür. 

Bu hastahanelerden en mühim 
rolU belediye müeııeaeleri oyna
maktadır. Belediye hastahaneleri 
fakir halka ıneccanen muayene, 
t davi yaptığı gib diapanaerlerde ' 
de meccanen ili.ç verilebilmekte
dir. lstanbuldaki yalnız beı bele
diye baıtahaneainin son bir &ene 
içinde ~ayakta, yatakta muayene 
ve tedavi ettikleri hasta adedi 
90034 dür. Bakım evlerinin ve dia 
panserlerin faaliyeti bu yekundan 
harictir. 

ReisiciJmhur Hz. dün 
kaplıcalardaki dalrele· 
rinde meşgul olmuş-
/ardır. 

Bunca seneden sonra 
karagözlüğü şüpheye 

giren KaragiJz 

muıtur. Bu meyanda aöz alanla
rdan bazılan, mezann Karagöze 
ait olduğunu, çünkü Y ıldrrım Be
yazıt zamamnda yaptırılan Ulu 
camiin inıaaı ııralarmda Karagöz 
le Haciyvadm idam edildiklerine 
dair bir çok rivayetler olduğunu 
söylemılerdir. Bir takımı da di-

(Devamı 6 ıncı sahj[ede) 

4 şüpheli 
Adam! 

Karadenizden ge
len bu adam

lar iade edilecek 
Evvelki gün Boğazdan geçen bir 

motör, deniz zabıtasının rt~zarı dik. 
katini celp ede
rek motör durdu
rulmuf, ve için· 
de bulunan dört 
ıüpheli adam ya
kalanmıştır. 

Bu adamlar 
Zivko N ikolof ia
minde bir bulgar 
bahriyelisi ile • 
Jorji lvan, la-
tefan Nikolof ve Atnnaa Arangof is 
mindeki eıhastrr. 

Bunların komuniat olmaları ve 
Ruayaya geçırck isterken dalgala
rın cereyanına kapılarak Boğaza 

- - · - -
Bu suretle oda kasa 

sına 50,000 lira 
girecek demektir 

Ticaret oda.~ı reisi Nemli 
zade Milat Bey 

Ağuıtos bidayetine kadar menıup 
oldukları cemiyetlere yazılnuyan ve 
Ticaret odaaına kayİt ve teaçil mua 
melelerini yaptınniyan eınafın teı
bitine baılanmıştır. Bunlara Oda 
meclisince 10 ar lira ceza keailmek· 
tedir. Ceza mikdarını 50 liraya ka
dar tayine medi• salahiyettar bulun 
maktadır. Odaya kayitlarını yaptır
nuyan esnafın 5 bini mütecaviz bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Bun· 
)arın her birinden onar lira alınırsa 
oda 50 bin lira varidat elde etmiı 
olacaktır. Maamafih, oda meclisince 
bu cezalann tarhında büyük bir teen 
ni gösterileceği anlatılmaktadır. 

Açlık grevi 
Tavsadı! 

Diğerlerinin de gre
vi bugün bıraka

cakları zannediliyor 
Tevkifanede komünist mevkuf 

lann başladıkları açlık grevi tav
samiştir. 

Dün 19 mevkuftan dokuzu da 
yemek yemeğe baılamışlardır. 

yemek yememekte ısrar eden 
mevkuflar dün hastalık ve zafi
yet allimi göıt~rmeğe ?at!amıı
lar bunun üzenne kendılenne au
ni ~e tıbbi tatdiye yapılmıttır. 

Mevkufların grevde devam et
miyecekleri tahmin edilmektedir. 

Grevcilerden bir kıamınm haa
talandıkları ve haıtaneye nakle
dikleri haberi doğru değildir. 
Greve batladıklan zaman mevkuf 
lar müşterek bir imza ile Adliye-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Posta 
Vapuvculuğu 

Kanun ayın 17 sinde 
meriyete giriyor 

Sadullah B. 

Poıta vapurcu
luğu Devlet in· 
hiaarı kanun 18-
yihaıı, ayın 17 
ıinden itibaren 
meriyete gİrt
ccktir. Mezkur 
tarihten itibaren 
3 ay zarfında 
mevcut hususi 
posta vapurlan 
tefrik ve matf(i. 
ha muvafık olan
lar mübayaa olu· 
nacaktD'. Seyri

aefain idareıi, lizun gelen hazırlık
lara devam etmekte-dir. 

Bag n 
2 nci sahifede 

Kemalizm nedir? 
3 üncü sahifede 

Yaş meyva ihracını 
teşmil ediyoruz. 

4 üncü sahifede 
Felek 
Hikliye 

girmiı ~lmalar_ı ihtimali_ vardır: I 
Bu dört şahıs Bulııarııtana ıade e I 

clileceklerdir. 

S inci sahifede 
San'at ve Edf'blyat 

Belediye Fındıklı caddesine 
''Ece Keriman caddesi,, 

isminin verilmesini düşünüyor 
Kraliçe yarın Paris'te 

Türk güzeli Keriman Haliı H. m 
dünya güzeli intihap edilmek •ure
tile kazanJıiı büyük muvaffakiyet, 
bütün cihan matbuatını İfgal etm~ 
te devam ediyor, Bu münuebetle, 
bir çok ecnebi gazete Ye mecmuala
rı, bir taraftan Keriman H. "' gü
zelliğinden bahıederken, cllter taraf 
tan umumiyetle Türk gilzelliğinin 
haauıiyetlerinden babıediyorlar 

Buraya gelen aon haberlere gÖre. 
Dünya Güzeli ve diğer gÜZellik kra
liçeleri, Dauville'den sonra ıittilıle
ri Baule ıayfiyeainde ı- ve etlen· 
celi bir zaman geçirmlflercllr. Gilzel 
ler, Pariı'e vaaıl olacak ve 
tezahüratla karıılanaealdardır. Pa
ria'te Keriman H. terefine ıenlikler 
ve müaamereler ha:urlanmııtrr. 

Dlinya Güzelinin bir hafta, 10 SÜ 
ne kadar ,ehrimize avdeti beklen
mektedir. 

Belediyece Fındıklı caddesine (E
ce Keriman H.) veya (Dünya Gü
zeli Keriman H.) caddesi iıminin 
verilmesi düıünüldüğü sibi, kendiıl 
ne bir ev alınması veya burada ev
lenirse çeyizinin belediyece temin e
dilmesi de düşünülmektedir. Diler 
taraftan Dünya Güzelinin ,ehrimiz
de emsalsız tezahüratla iıtikbali i
çin hararetli hazırlıklar yapılmakta
dır. Kraliçeye, muhtelif müesseseler 
tarafından pek çok buketler ve he
diyeler verilecektir. 

Keriman H. a buradan ve diğer 
yerlerden gelen binlerce tebrikname 
lerin arkası keıilmemİftİr. Dünya 
Güzeli, bunların her birine ayrı ayrı 
cevap vermek imkanı olmadiğmdan 
"liyik olmadıiım eıeri tesadüften 
dolayi"diye mütevazı bir lisanla ken 
clisini tebrik edenlere tetekkürlerini 
bildirmiştir. 

Giizeller Haule 'de 
PARIS, 12. - Keriman Halis Ha 

nrm ve güzellerden bir kıımı, dün 
Dauvilden La Baule pili.jına gitmi~ 
)erdir. J.a Baule bir kaç ıeneden l;ııı 
ri Dauville'i gölğede bırakan bir 
zevk ve eğlence yeridir . 

Büyük bir gazinoıu vardır. Ya· 
zın La Bauleye gidenler hemen u
mumiyetle İngilizlerdir . 

Bu sene buhran dolayıaile lngi
li:ıler pek az gelmi,Jerdir. Otellerin 

Keriman El·enin ye11i 
bir rf'.•mi 

yanaı kapalıdır . 

Diğerlerinde de pek az kinue var 
dır. Gazino idareai güulleri da ·<t 
ederek bu münaıebetle bir ıenlilı ter 
tip etmiı ve her tarafta büyük rel<.
liunlar yapmııtır. 

Güzeller pazar günü aktamına ka 
dar (La Baule' de kalacaklardır. O
radan Parise gelmeleri muhtf!me)dir 
Mamafih ihtida Vich'ye giderek ora 
dan Pariıe gelmeleri de muhtemel
dir. Bu husul müsabakayı tertip e 
den M. V aleff ile Vichy ıazino i
daresi araıında cereyan eden müza 
kere neticesinde belli olacakbr. 

Güzellerden büyük bir kısmı, bil
hassa Amerika ıüzellerinden ekıe
riıi memleketlerine dönmü,terdir. 

Senelerce biribirlerlnl giiren ve nihayet tanıyabilen 
iki kardeş: Ahmet, TürkAn 

Kardeş kardeşi, kızı 
anasını nasıl buldu? 

Romana yazılmamış, sinemaya 
ge~memiş bir hadise.! 

Bursa'da herkesi meşgul eden çok 
meraklı bir vak'a ..• 

BURSA, 12 (Milliyet) - Bu 
mektubumda, timdi,-e kadar an
cak romanlarda ve ainema perde

( !erinde görülebilecek lıa!Uld bir 

aile maceraaından bahıedcceiim. 
Vak'a111n kahramanlan aeneler
den beri ayni muhitte yaıayan, 

<Devamı 6 ıncı sahitede) 
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Siyasi ve tarihi tefrika S 

KEMALİZM NEDİR? 
Seliınik - Ana/ arta - Ankara .• 

Y a:ı;an: Edirne meb'u•• llebmet Şeref 
çinden yayılan tatlı ve tannan lerdi7 
bir nağme karıtarak tamamlı- inkılaba hazırlanan muhit 
yordu . hangiai idi ve nerede, kiminle, 

(Rahile) nin ince ve boya- kimler için çalııac:aklardı? 
lı dudaklanodan çıkan bu çok Bu (kimler) eğer Oamanlı-
yanık (Ya Bedri! Hubbek ki- lar idise vay vatanın haline! 
fini) nağmeai gençliğin zevk Bu Osmanlılar: Dilde, din
İstiyen ruhu ateşler gibi olur. de ayn Bulgarlar, Ulahlar, 
ken genç ve aletli gönlünü dol Rumlar, Sırplar; Yahudiler ... 
duramıyordu. Çünkü bu ses, Dilde ayn, dinde bir Arnavut
bu nağme, bu tarap, bu çalgı ve lar, Kürtler, Çerkesler; Arap
bu çok, çok güzel; kıvrak, şuh lar, Bo9naklar mıdır? 
nağmekir Türk değildi . Bunları hangi mefkure ba-

Selimin ayak bastığı gün- ğmda toplayabileceklerdi? 
den beri ıade Türkten alarak Onlara ne verilecekti? 
ona bir fey vermiyen ve daima Halbuki bunların hepsinin 
ona düşman kalmıf olan bu ah istediği milli iatiklil ve isteme
likıız şehrin sakinleri onu dev diği Türk idi. 
let için, milliyeti için çok dü- "Osmanlılık,, onlar için ay-

1 lıl iMA. 1.1 
MfLLfYET PAZAR ı4 

HARİCİ HABERLER 
Gene 1 Hitler'le 
Karışıyor mu? Müzakereler 

Kıyam 
Bastırılınca 

Hindistanda Gandhi Kabinenin yeni vazi- İspanyada tevkifat 
taraftarları yeti nasıl olacak? birihirini 

faaliyete geçtiler .BERLIN. 13· A. A. Hitler, takip ediyor •• 
Hındenbourg ve Fon Papen, bugün 

BOMBA Y, 13. A. A. - Yüksele görüşeceklerdir Merkez fırkasının MADRIT, 13. A. A - Evvelki 
mahkemenin boykotaj lehinde pro- Nazilerle koaliıyon yapmağa amade gece uzun müddet ciimhuriyet miid
paganda riı&aleleri tenlinin fevkalı- olduğuna dair olan beyanat, hükiı- dei umumisi ile ili mahkemenin fa. 
de ahval emirnameleri hili.fına bir meti hayrete düşürmüıtür. Binaen- yin etmiş olduğu husuıi hikim tara. 
hareket ıe,kil e~İyeceğine dair o- aleyh, hükumet bir müddet dütün- fından iıtiçvap edilen San-Jurjo'nun 
lan ... karan, C~ndi t~~tarları~n ha. I mek ve Nazilerle merkez fırkasının bugün askeri hapishaneye atılması 
rekatını leıhıl etmıştır. Gandi taraf mümeısilleri arasındaki ilk temasla- muhtemeldir. 
tarları, birçok defalar tayinler dur- rın neticelerine intizar etmek arzu- MümaiJeyhin dostlarından olan ve 
durarak yolculara risaleler tevzi et- ıundadır. evi muhafazakirlar tarafından umu-
ıniılerdir. Nazi fırkası halihazırda hükUme- mi karargih olarak kullanılmış bu-

Pencap'ta vaziyet gergin olmakı., te filen iştirak talebinde bulunma- lunan Markiz de Esquival, Elcezire
berdevamdır. Rakip cemaatler, dahi- yan yalnız kat'i teahhüt İsteyen mer de tevkif edilmiıtir. 
il harbe İntizar etmekte ve her va- kez frrkasının ıeraitİni kabul etnıek Markizin şeriki cürümleri olan ce 
11taya ba.tvurarak silah tedarik ey- suretile teşekkül edecek bir Hitler neral Gracia Herranz ile miralay 
lemektedırler, kabinesini tutabilecek bir ekseriyeti Esteban ve yüzbaşı San Jurjo, cene-

Hükümet, at~ ıilıihlar tedarik temin eylemek imkanına malik bulun ral, ceneral San Jurjo ile aynı ı:a
iıtimalini menetJniı olup diğer neYİ maktadır. manda tevkif edilmişlerdir, Mcvkuf
ıilihlan da menetmeği tasavvur ey- Merkez fırkasının istemekte oldu- Iar, Santa-Caterina (Kadiks'te) ıato 
!emektedir, Fakat hükümetin ı..'.ı ğu kat'i teahhütler ıunlardır: sunda hapsedileceklerdir 

-• 
Ziraat bankası alaca 
larını tahsil ediyor 

Merhun tütünleri satmak içi 
Avrupaya bir heyet gitti 

IZMIR, 13 (Milliyet) - Ziraat Bankası mahsul olmadığ 
dan üç seneden beri tecil ettiği alacaklarını bu sene heyetler 

kil ederek tahsile batlamıttır. Borçlarını ödemeyenler hak 

tahsili emval kanunu tatbik edilmektedir. Bankanın 520 bin 

matlubu vardır. 

Diğer taraftan bankaya merhun tütünleri satmak için 

kezi Avrupaya bir heyet gitmitıir. Tütünlerin tamamen satıl 
sı muhtemeldir. 

Bundan maada bankaya şimdiye kadar üç buçuk milyon I' 
lık rum emvali devrolunmuı, bunlardan iki milyon liralığı sat 

mttşır. Yeniden devredilmeğe batlananlar bundan haı-içtir. 
şündürüyordu. rılmağa aebep olabilecek en kuv 

(Rive) boğazına kadar iki vetli yardtmcı idi. 
yanda uzanıp gitmit güzel bah- Bu yalancı serap ile Türkü 
çelerle sarılı güzel bir yetil va oyalayarak ötede aaıl milli e. 
di ortasından akan nehrin sa- mellerini bulacaklardı. 

bapta giriımel< iıtecliği icraat, Sikha ı ı _ Merkez fırkasının müsama- Grande ve Sevil eyaletlerinde va-
l~in askeri sefer ve .?1enkabelerinin ha ile kar.ılayacağı HitJer hükU.me- hiın iktitatlar devam etmekte iıe de 
bır hatıraıı olmak uzre hançer ta- ti tamanıile Hitlercilerden mürek- bu iki mahaldeki kargaıalıkların ma 1 
şımalarına müsaade eden ahkam ve k:.ı, olmıyacaktır. hiyeti birbirinden farklıdır, J 

Ziraat kooperatifleri için de 13 bin ortağa üç buçuk mil 

ikraz edilmitşir. Bunun yarısı Ziraat Bankasının matlubu, ya 

kooperatiflerin sermayesidir. 

hilini takip ederek boğaza Bu, açıkça bir vatan üatün
doğru yürürken neye rast gelir deki vatandatların biribirini 
se Türk değildi. boyuna aldatmak için irtikap 

Ebi Corcun gazinosunu ettikleri bir yalancılıktı. 
dolduran zabit, memur bütün (ittihat ve Terakki) de 
kalabalığın yükselen sesleri milliyetin manası Mustafa Ke
onun kulakları kadar ince Türk mal Beyin anladığı mana değil 
duygusunu da tırmalıyordu. eli. 

Arkasındaki sırmalı, yaldız-1 Cemiyet, milliyeti, Osman-
lı üniforrr.ayı taşımak lutfunu lı camiası olarak anlarken bir 
rayegi.n etmiş tarihi varlığa ha İradi milletin birliğini tamam
karet eden yabancı bir dil ga- layan ekim, kültür nerede i
zir.oyu sarmış, bir yaygara ko- di? 
parıyordu. Bütün milletlere ezelden e-

Çalıştığı, resmi vazife gör- bede kadar medeniyet ve kül
dügü masanın başında au ge- tür vermiş olan Türkü şimdi 
tiren araptı .... Yanındaki masa vaki bir millet çerçevesine so
da onun gibi çalıtmak salibi- karak: 
yetini haiz olanlar Muaviye (Hayır, sen Türk milleti 
nin dilini söylüyordu . 

Ve bu oda içinde yüksek 
rütpeli amirden müli.zıma ka
da ' 'ndisinden başka herkes 
tür;.:çe söylemiyordu. Salihiye. 
de araplaşmı§ kürtler, dilini u
nutmu§ arapça konuşan Türk
ler, ona çok fena tesir etmitti. 

Seliniğe döndüğü zaman o
rada da her ırkın başka davasi
le kar,ılaşarak bu duygu biraz 
daha bilendi. Suriyede Osman 
lı devletinden yalnız birer pa
plık kaparak, Firavn vidisile 
Havranı bol bol soyan eıraf, 
Seli.nikte karı91k ırkların bat
ka başka emeller ardında koşa
rak, Osmanlı devleti namına 
Türkü ve Türk enerjisini istis
mar eyliyenler onu derin derin 
dü,ündürüyordu. 

Daha sonra görülecektir ki, 
o mutlaka kurtarmağa azm 
ettiği Türk için artık muayyen 
fikirlere malik idi. 

Bu fikirler, nurlu, ve şuurlu 
!taşında evrile çevrile muayyen 
tekiller alıyordu. 

Selinik, onda derin intiba
lar bırakıyordu. 

Doğduğu şehrin hayatı onu 
içten içe alakadar ediyordu. 

Bir denemeye lüzum gör-
dü. Onun bu tecrübesinin ge
niş ve kurtarıcı manasını anla
yamadılar. ittihatçılar henüz 
ne yapacaklarını bilmezken bi
le onun fevkalade fıtratını an
layamadılar. 

İttihat ve Terakki, o gün te 
melsiz bir şeydi. Bunu ilk gö
ren de Mustafa Kemal Beydir. 
Vatan haricinde bu ünvanla 
,'\!ulan üç bet kişinin ne yapmak 
İ>•tediği bile meçhuldü. 

Zaten bunlar ne yapabilir-

değil, Osmanlı milletisin ve İ§
te §U Bulgar da, bu Ulah ta, 
Arap ta hepsi bepıi senin gibi 
Osmanlı milletidir.) Diyen it
tihat ve Terakkinin ruhunu an 
lamak için çok yorulmak iıte-
mez. 

O, İttihat ve Terakki, Tür
kü değil, Osmanlıyı görüyor
du. 

Bulgardao, Romdan, Erme
nile Y ahudiden ayırdığı Türk 
değil, müslümandı. Onun um
delerinde Türk kültürü yok-
tu. 

Milliyetçi değil ümmetçi 
idi. İslim dininde Mubamme. 
de İnanmıt olan milletleri bir
le9tirerek Osmanlı vaki mille
tinde de bunlarla Muhammede 
İnanmamıt olan milletleri top. 
lamak zavallılığından bir gün 
kurtulmadı. Bunun İçindir 
ki İttihat ve Terakki siyasi bir 
tetekkül gibi ortaya çıkarken 
ona dayangaç olacak ortada 
kültür sahibi bir millet yok
tu. Ve bu milleti bulamadığı 
içindir ki 1908 de hareket ettiği 
noktaya sekiz yıl sonra çok 
tiddetle kınlarak, ve memle
keti de harap ederek döndü. 

Hayatını muaıır medeniyet
le kuvvetlendirerek milli harsı
nı bulmuı, ıurrlu bir millet ba. 
ğı yoktu. Hitap ettiği neslin 
kim olduğunu biliyor muydu? 

Yeni mefhumları haykırır
ken bunu hangi milletin vic
danında, ti içinden, milli ben. 
liğinden, milli ruhundan ko
pan bir barsta iyice sindirebil
miştir! 

Ne gezer? 
(Devamı v•r) 

Haftalık Edebi Mu!&ahabe -
Fikirler ve insanlar 

nizamat ile taarTUz etmektedir. Bit· 2 _ Kanunu esasiye harfiyen ria Sevildeki hareket, ahiren kral ta-
tabi müslümanlar da bıçak ve mat- yet edecek ve memleketi parlamen- ra!tarlarının yapmış oldukları l"leh· 
rak taınnak hakkına halik olmak to kavaidine tevfikan idare edecek- büoün bir aksülamelini andırmakta-
huıuıunda iarar eylemektedirler. tir dır. Bilakis Grandedeki hueket, müf 

Bu sebeplerden dolayi bükiimet, Merkez fırkasının ayni zamanda rit isırın ve Santa-Caterina kilisesi 
M. Mac Donald'tn elcalliyetler bak· Fon Schleicber'in milli müdafaa ne- ni ateşe vermişlerdir. 
lcında hakem sıfatile karar ittihu: e- zaretinde kalmasını temenni etmek· Eyaletin muhtelif noktalarında ve 
decefi gün olan 17 Ağustosta va- te olduğu da şüphesizdir. bilhassa Canchina ve Sante Fe'de a-
him badiıelet' zuhur etmesinden en- Naziler, bu teraiti kabul ettikleri hal ile polisler arasında vuku bulan 
dite .. eylemekt~d!r ... _ . . takdirde Hindenburg, kanunu ~- müsademelerde 3 kişi telef olmuş-

y uzde 5 faizli hukumet ııtıkrazı, sini,, "Uhuna muhalefet etmeksizın tur. 
rağbete mazhar olmamıştır. 1 baıvekaleti Hitlere tevdi etmekten S 'l'd b"ld" 'ld" · .. S . . evı en ı ırı ıgıne gore, an 

Hlndl.ffBnda tahrikat ımEtına edemi ez. "k" . ..

1 

Jurjo, alelacele kaçarken bütün ce-
CA VNJORE 13. A. A. - Zabıta 

11
•.ask ebn,I A many":. buk um,etınpe mu nerallerin taıımakta oldukları mavi 

. . . ... ' tea ı u unan muza ere er, rus- h ·ı· b k 
yerlı ıhtılalcılan aramakla m"lgul B h .. k - ti · · 1 k" amaı ı ıra mışt.I. 

~ . . . ya ve avyera u ume erının eş ı 
bulundugu srrada Tethışçılerden bi- ı ı· k d"I · d"I "'zakerele- MADRIT 13. A. A..- Ceneral · · b- ··k B • "'k _,_ k . ı ma aa ı e ıcraı e ı en mu , 
~aı uyu ntaıı_ya, yu. s""' omue- j re sıkı ıurette bağlıdır. Prusya hak Castello hükumetin emrile ceneral 
rı M. Marsb Smıt~.e b~r kurı~n at kında merkez mahafili bir merkez _ Gouzalese halef olmaktadır. 
mıştır. Kurtun mumaıleybe uabet N · k ı· 'h · il · · " · · · · · · · · . f-'· L'- 1. "f~ı· • . azı oa ııyonu ı tuna erını mu- Alı dıvanın ıkı haktmı fesat ııınde 
etmemış -at ı><r po ıs mu ~ ışını . b' ka lamak d .. ' · · 
yaratanı: tır. ıaıt ... •r. ıurette rşı ta ır. met~dar c;>l~nlar ıçın ... teı~l ~ ... ~en 

B" _t t kif t . dil • Bılaki• naıyonal - Alman mahafi- 1 heyeti tahkikiye hususı hakımlıgıne 
"tır d,.di_ et• 1• a 'l'hıcl ra e • mııd ve li. büyük bir kararsızlık ve tereddüt tayin edilmişlerdir 

m
1
u ea tt a eş ' 51 a ar musa ere izhar etmekte ve kendi rollerini hiçe 

o unmuş ur. indirecek olan bu koalisyondan kork Belediye daireu, cüınburiyet re-
Hini müslilnıanları ue maktadırlar. Binaeı:ıaleyh vaziyet, jimi için pek az tehalük göıteren bü 

tün memurları az.letmeğe karar ver-
A f ganisfan her za.mankinden daha ziya~e mü- miştir. 

ıevveflır ve bu bapta tahmınlerde 
bulunmak ihtiyatsızlık olur. BOMBA Y, 13. A. A. - Hint mü• 

lümanları Afganiıtandakl cemaat ih 
tili.flarına karıttmnağa çalıımakta
dırlar. 

M. Shankatalisde iıtiklil ıenlikle
ri bahaneıile Kibili ziyaret etmesi, 
Nadir Hanı mezhep taılarınm ıiy -
ıi baklarıru elde etmek içia girit
miş oldukları mücadele lehlııe imale 
etmeil iıtihct.f ediyordu. Hükümet, 
bütün bu tahriki.b pek yakından 
kontrol etmelctedft-. 

Bulgar kralı 
Geliyor mu? 

Olderıburg dayatıyor 

BERLIN, 13 .A. A. - Oldenburg 
eyaleti batvekili miifritlttden Ro
veer, Hanover'de yapdan bir hitler
ciler içtimaında Almanyada cezri 
bir tebeddül olr.1adıiı takdirde 01-
denburg eyalet hükumetinin arazi 
lpoteklttini teminat göstererek kaat 
para ihracına tevessül edeceğini be 
yan eylemi,tir. 

Almanya buraya bir yüksek komi 
ser gönderecek olur1a Oldenburg 
hükumeti ıeferberlik ilan edecektir. 
Hepıi Nazilerden mürekkep olan 
Bronıvik, Anhalt ve Meklenburg 
başvekilltti, Almanya ba,vekili Fon 
Papen'e gönderdikleri mektupta İş-

Hoover'in 
Nutku 
Sadece bir intihap 

nutku 
telakki edilmiyor 
LONDRA, 13. A. A. - lngiliz 

siyaıi mahafilinde M. Hooverin İrat 
etmiı olduğu nutuk hakkında bir in 
tihap nutku olmak itibarile, müta
lea yürütülmemeıi lazım geldiği fik 
rinde bulunınaktadrr. Riyaaeticüm
hur intihabatı bitmeden evvel ne A-Bulgar sefarethane ıizlerden kesilmit bulunan iptidai 

- tahsisatın ve 16 Haziran tarihli ka- ":'.erika hüku!"e_tinin .. ve ne de R~i~i-
&inde malumat yok 1 rarname ile tenzil edilmi, olan rant 1 cumhurun _hıçbir .müzakereye gırıt-

• _ il lıırın tamamen iade.sini talep eylemit meyecekle:rı tahmın olunmaktadır. 
Panıte beyaz ruıların çılrardıgı . Amerika tarafından son günlerde 

~p 1 d • N t"' et • d tır. · 1 · · oı e ma ovos ı gaz esın e Ottava'dakı ngıltz murahhaılannm 

Bulgar kralının son .baharda la~: l\·aziler uyuşnıayor Vaıingtona gdmeleri için yapılmı' 
bulu ve An!<arayı ~ıy~ret ed~~ırı BERLIN, 13. A. A. - _ Hitler, olan teklifi ancak bir cemile olarak 
hakkıD" ndabbı~ ~adbekr. ınbtıı1ar e~br. Batvekil Fon Pap~n ile görüştüğü ı telakki etmek muvafık olacağı be-

u_n ıe r~ız e ı u gar K:l"aret sırada mümaileyhin reiıicürnhur na- yar. olunmaktadır. 
":onaguuı muracaat ~erek, bu habo- ı mına kendiıine teklif etınit olduğu Esasen bu teklifi ınütea
nn ulını .'orduk Bıze kısaca ıu ce- ' Almanya batvekalet muavinliği jle kip resmi hiçbir davet yapılmamı,. 
Yabı v~~ıler:.. . . 

1 
Pru4Jya başvekiJliğini reddetmjştir. lir. Binaenaleyh, M. Hoover'in nut-

- Bızım böyle hır zıyaretten ma- J B" 1 h Almanya hükumeti kunda Amerikan pİyaıalarının tev-
1• okt ınaena ey . 
umatrmız Y ur. ile Naziler arasındaki müzakerele.- si;ne dair olan cümleyi bu davetin 

---·-----·- inkitaa uğramııtır. tel~rarı mahiyetinde addetmek naOe 
mev3İm olur. 

Ba'vekı"I yal ovaya Hitlerin bugün öğleden •onra ih-
timal saat 16 ile ı 7 ~rasında ba~·ıe- Bu cümle, imperatorluk konferan 

do-ndu" kil ile beraber rei$İcümhuı· Hinden- sındaki murahhaalara Amerika piva 
d sasının mevcudiyetinj ve menafii.ni 

Evvelki gün tehrimize gel mit 1 b~r~ ziyar~ti k~el5. e protokoler hato latmağa matuf bir ihtar olabilir, 
olan Batvekil lamet Pş. Hz. dün bır zıyaret 0 aca ır falott Amerika rei,icümhurunun şiın 
bir müddet Dolmabahçe sarayın- Bitlerin teklifi diki vaziyetinin mü•bet teklifler ser 
da istirahat ettikten sonra Sakar.. ·A· djne mÜ<aİt olnıadığı ·zannolunmak BERLIN, 13. A. . - - Hitler, 
ya motörüyle Yalova.'ya avdet et- saat 13_25 le Fon Papenden ayr:I- tadır. 
mitlerdir. -····-····-···-···-·· .... -·········-·•··-mı,tır. 

Celal Bey Geldi 
lı Bankaaı umum müdürü Ce

lal Bey dün Kara.deniz havalisin
deki ıubelen teftitten avdet et
miıtir. 

hitlerin şöyle bir k<>mbinezon tek cektir. Bu teklife dair pek yakında 
lif etmiş olduğu söyleniyor. bi .. lt'lrar i•tiha2 olunacaktır, 

Fon Schleicher, milli müdafaa ne- Hitler, Fon Papen'in nezdine git-
zaretini muhafaza etmekle beraber mezden evvel 5aat 10 da Fon Schlei
başvekil olacak, M. Straııer, başve cher ile bir mültkatta bulunmuş ve 
kil muavini olacak. dahiliye nazırlı- ı bu mülikat bir Raat kadar devam 
ğını da Nazilerden Frick'a verile· < tmi~tir .. 

Bütün divan edebiyatımrzr inkir vaz~eçmesini sôylemiyorum. Fa· j tıkla, tenkitle ortadan kaldırmak 
mı ediyorum? Etmeme(e İmkan var kat kıymetler arasındaki derece kabil değildir. Bunları sOylemek 
mı? Fuzuli'yi, Baki'yi, Nedim'i o- farklarını ka'f'ı~tırmamak l&zım- bir münekkide düşmez amma bir 
kurken bir nevi zevk, hem de ga- dır. Bin bir inbikten geçerek ga- eaerin zaafını, fenalığını münek
yet ''raffine,, bir zevk duyduğumu7. yet leziz bir hile gelmiş bir "li. kit gösteremez, o hatalara düşmi 
doğrudur. Avrupaldarın bugünkü que-ur", ne de olsa, şarabın ate~i- yen kuvvetli eserler sezdirjr. Bu-

Eskİ edebiyatımız t miş!,. diyec:elıler. 1 ıairlerini tetkik edenler onlarla bi- ı ni, onu verdiği kuvveti veremez. , nun içindir ki •an'at eserlerinin i-
Bunu diyenlerin az olacağını zim eski şairlerimiz arasında bir ide- Bizim edebiyatımızda o "liqueur" yisini kötüsünden ayırdede bilmek 

Koprülüzade Mehmet Fuat Be- biliyorum; bir çok kimıeltt o sayı- al birliği bulurlar E.lri Türk şait'- e kıyas eailecek beyitler, hattiıı için bir haylı kitap okumuş olmak 
yİn altmış dörder 1ayıfalık formalar falan iftiharla karııtıracak, biribiri- !erini nüfuz ile okumuş bir adam, gazeller bnlursunuz, fakat şarab• lazımdır. 
halinde neşrettiği Divan Edebiyatı ne pek benziyen o türler araaındd Fransızcay1 da İyi bildiği takdirde, aramayın. Divan edebiyatını da makaleler 
Antolojisi'nin (1) ikmalini sablJ'&ı7.· farklar görecek, teıadüfen yeni bir bir Mallarme'yi. bir Leon - Paul Her eserin yazıldığı devrin ka- le yıkmak hevesi çocukça bir şey
hkla bekliyenlerdenim. E•ki şairle- mazmun bulmuı şairi adeta bir fi- fargue'ı, Fransız edebiyatının bu naatleri, şartlan nazan dikkate dir. Onun zaafrnın anlatılması i
rimizin divanlarını tedarik edemi· kir müceddidi diye karşılıyacak· iıtİ•e uıtalannı Avrupalı münekkit alınarak mütalea edilmeai lizım- çin de humanisme ihtiyacımız var 
yen mektep talebesine yardnn için tır. Fakat onun herhangi bir Frau. !erin çoğundan daha iyi anlar. Th.; geldiği ıöylenir; fakat, kanaatler, dır. Sofokles'in bir tragodiasını, 
çıkan bu kitap biç şüphesiz ki ı:a· llZ, Alman, lngiliz müntebabatı ile ı ophil< Gautier'nin ~L'Art pour o •artlar bir eserde şu veya bu ha- velev ki ben;m gibi fra.nsızca teır
yeıini geçecektir. Bana öyle geliyor karşılaıtınlmaır, hatti Yusuf Şerif J' ... ..-• . c:;,...,ı .. t. 7<'1"'aat içindir,. na· tanın, şu veya bu zaafın bulunma- cümeainden okuyun, aonra Fuzulj' 
lci miiellifinin indinde etki edebi· veya Retat Nuri Beylerin franıız~ rariyeaini, Paul Va.Iery'nin ''L'ent aını ancak mazur göıterir, yoksa. nin bir kasidesini okuyun, ikincisi
yatımızm bir müdafaanamesi, hiç cadan tercüme ettikleri parçalarla hou - ,ia.snıc n'est P.'ll un etat d'i.me o hatayı ve zaafı ıılah etmez. \~e- nin ne kadar yarım eser olduğunu 
olmazsa ona ıtlkranlı bir selim olsa mukayese edilmesi insaflı adamla- de poete - Colkunluk bir şair ha. dim'in yaşadığı devirde irfan yal- o zaman anlarsınız. 
bile daha ziyade bir ittihamname I n iftihardan, fikirden bahsetmek- leti ruhiyesi değildir .. .özünü Ne- nız bir sınıfın imtiyazı idi, o dev- Bütün divan edebiyatımı~ yal
Jibi gözükecektir. Kitabı okuyan- len vazgeçirecektir. Bir edebiyat dim duymut olsa muhakkak ki mem rin şairi ıan'atkirın umumi hayat nız küçük bir zümreye hitap eder, 
lar:"Bunlar xııı üncü asırdan xıx ı ki neıri yok, lirik ,ürden başka hiç nun olurdu. Fakat o iddialara, ta Vazifesi olan bir nevi rakip ol- bir İstisna edebiyatıdır. Halk ıair 
ıncr asra kadar devam etmi~ bir ede t bir şeyi yok ... Neıri yok dedim; var; san'atin hayata karıtması lüzumun· maıı lizım geldiğini düşünemez- leri,. tekke fairJeri vakıa şiiri bi
biyatın en güzel parçaları; demek ama o da lirik. Tanzimat'a kadar dan bahsedenlerle beraber bir Ho- di diye hi.lıİ harıl hani "Hattı lep raz daha beterile~tinni,ler; fakat 
bızim edebiyatımız bundan ibaret- ı olan bütün edebiyatımızda birkaç miros, bir Pindaros. bir Sofokles de divanı hü•ne mısraı berce.tedir'' onlar da baait olmaktan kurtula-

müıbet ilim kitabından ve Koçi Bey iıyan ede-rdi. gazelini okumamız icap etmez. mamış. (Muta~vvıf şairlerimiz 
kadar dört forması 1 riule!erinden baıka içinde fikir bu- Ne Baki ile Nedim'den, ne de Her hangi dereceden oluna ol- belki pek basit değildir, fakat on-

"'tlWıliıi"iılii • · ö~terrn..-k hemen h~ 1altarme. ile l~on - Paul Fargue' ı sun bir güzelliği bulunan ~ir .. eseri lar hiç bi.r zaman, hiç bir yerde ,, .. 
tı ryo · 

Yalnız merkezi kaza ve Torbalıda 3 bin ortaklı 16 koope 

tif vardır. Kooperatif birlikleri satıf kooperatifleri teşkil edil 

tedir. Kooperatifçiliğin inkiıafında vali patanın himmeti çok 

yüktür. 

Gazi Hz.nin Sofya seyahatla 
rına dair haber asılsızdır 

ANKARA, 13 (A.A.) - 13 ağustos 932 tarihli Joural D' 

ient gazetesinin Reisicümhur Hazretlerinin Sofyaya seyah 

!erine dair verdiği havadis üzerine malumatlar olması lizrm 

len mahafile müracaat ederek haber soran Anadolu Ajansına h 
tarafta ademi malumat beyan edilmiıtir. 

Urla yolunda korkunç 
kamyon kazası oldu 

bit 

fZM!R, 13 (Milliyet) - Urla yolunda çok feci bir kamy 

kazası olmutşur. Kaza hakkında aldığım malUınat tudur: 

Şoför Ramazanın idaresindeki 4 numaralı kamyonun direk 

yonu bozulduğundan kamyon idare edilernemİ§, sağa sola yal 

yaparak giderken bir bağ duvarına çarpmıfhr. Bu sırada ka 

yonun merdivenine asılmış bulunan yolcu simsarı 35 yatında 
mal Ef. duvarla kamyon arasında kalarak batı ezilmİ§, batın 

yarısı koparak duvara yapışık kalmış, yere dü9en gövde sıçray 

rak can vermittir. Kamyona bir ıey olmamıf, içinde Çeşme plıi 

!arına giden yolculardan üçü hafif surette yaralanmıştır. Şo 

tevkif edildi. 

ita/yan sefiri eri arasında 
değişiklikler oldu 

ROMA, 13 (A.A.) - ftalyanm aefaretlerinde yapılan nı" 
him tebe<ldülat neticesinde Berlin ve Pariı büyük elçilikle 

neuret emrine alınmıt ve Parise M.Morano, Berline de M.Cer 

ti tayin olunmuştur. 

Diğer taraftan Arjantin büyük elçiliğine M. Arletta, Pct 
elçiliğine prens Colunna, Varşova büyük elçilifine M. Bu · 

nini ve Atina orta elçiliğine M. Lionnera tayin edilmitlerdir. 

M. Beck 
Geldi 
Leh hariciye müste 

şarı şehrimizde 
Şehrimjzi ziyaret edeceğini yazdı

zımrz Lehistan hariciye nezaı·eti 
müsteşarı M. Beck, dün sabah lto
manya seyriıefain idaresinin Oaçya 
vapurile Köıtenceden şehrimize va
sıl olmuştur. M. Beck Büyükdeı·e 
de Polonya ıefiri M. Ollonıki ve se
faret erki.nı tarafından karşılanmı,
tır. M. Beck Büyükderede vapur
dan inerek doğruca ıefirin Y eniköy 
deki ikametgahına gitmiştir. M. 
Beck dün öğleden •onra M. Olsons-

mazlar.) Halk ,iirlerinin güzelli
ğini inki.r etmiyorum: "Akıamın 
ııakti geçti - Bir güzel baktı geç
ti" beytinde bir sihir var; fakat 
ne kadar hafif ... Eski Yunanlılar 
ve X VI asır Fransız klasikleri, her 
devrin sairlerinden ziyade, incelik 
ve deri~likle herkese hitap etme
ği telif edebilmişlerdir. Mucizeyi 
andıran bu ahenk bir de xıx un
cu asırda Rus edebiyatında görül
miittür. Fakat Avrupa milletleri
nin edebiyat tarihlerinde böyle 
devirler bulmak daima kabildir; 
çünkü bepaİ de Yunan medeniye
tinin bir devamı olduğu için esas
tan, ~airin halka irfan götüren bir 
elçi olduğu esasından hiç bir za
man tamamile ayrılmamışlardır .. 
Bir dereceye kadar İstisna edebi
yatına maledilmesi kabil olan bir 
Racine'in0 bir Goethe'nin yanın
da bir MoliV.., bir Schiller bulun 
muştur. Bizim edebiyatımızda İşte 
bu yoktur. Münevver zümre halk
tan, dolayısile hayattan ayrılmı•
tır; halkın da hayatı yavanla,mı' 
tır. 

Eski divan edebiyatı ıairlerini 
alım· hatti. onlan muhak-

ı Tarife komuyono 
son içtimaını yapıya 

Liman Tarife Komi.yoma, lır 
sün IOn İçtİmaını yapacak Ye ti 
manda çalıf&D motör, kayık 
emsali küçük deniz merakibiıl" 
ait yeni ücurat tarifelerini ta.ns • 
edecektir. 

Sadullah Bey gel 
Seyrisefain umum müdüri S

dullah B. dün Yalo•a'dan avd 
etmiıtir. .. .... --·--·------"I 
ki ile birlikte huıuıi bir mu, ile ,e1ı 
re inerek bir gezinti yapmııtır. M 
zuniyet müddetini geçirmelc üz 
ıehrimize gelen M. Beck dört baftıı 
kadar burada kalacaktır. 

kak: "Bülbülü ıurideem, gülzar" 
dan ayrılmıtem" diye okumai' 
hacet yok, "Bülbülü tiırideyiııı. 
gülzanlan aynlmışım" diye de ır 
kuyabiliriz; daha munia olur, gÜ' 
zellii':inden bir •ey kaybetme~· 
Fakat duyduğumuz zevk ne olu!" 
aa olaun bütün bunların ikinci, Ü1 

çüncü derecede güzellikler oldıl' 
ğunu unutmiyalım. 

Köprülüzade Fuat Bey bilme!ll 
niçin "anthologie'' kelimeıin~ 
hem de "antoloji" yazarak kull.ıı' 
nryor? O kelimeyi almakla kiı.' 
bın içindeki tiirlerin yaıamadığı• 
nı, o ismi aldığı dilin (fran11zca1' 
değil, yunancayı kaadediyorum) i< 
fanmm o kitaptaki nıha faik ol· 
duğunu, belki gayrı ihtiyari ola' 
rak, tasdik ebniyor mu? YunaO" 
ca.nm kelimeleri ile beraber irfa· 
nmı da almamız zaruretini bil .. 
mem kabul etmiyor mu? . 

ister müdafaaname, ister itil' 
hamname addedilsin, Fuat Beyio 
kitabı hayırlı bir eserdir. O gii· 
zel, muntazam, fakat küçük, fa· 
kat biraz ölüm kokan o bahçeJf 
bazan dolaşmak tatlı bir teYdir· 

11/.,rullah ATıl .......... ______ ..... 
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meyva ihracını teşmil ediyo z .. 
Ekonoıni 

Taze meyve ihracatı 
inkişaf ediyor •. 

lınanya'ya yaptığımız ihracat 
artıyor, Parise de yapacağız 
M"'1ılelıetimizden taze meyve ve ı ıamı,tır. Ticaret odaaı bunu lktı
•c ihracatı on zamanlarda inki- sat vekiletine bildirecektir. 
a baılatnııtır, Bir çok müeoıea&- Bu tetkika~ eo~a.,nda ~l'.a i?'a· 
t.a~e meyve ve sebzelerimizi jh.. lithaneai aahıplerınden bınıı Tıca
•ıile meşgul olmağa ba,lamıf· ret odasına bir müracaatta bulun-

ld" muıtur. Bu zat müra"?tıncla m~~·
hracat ofisi bunu nRzarı dikkate leket halkının ancak yuzde 20 sının 

i ~ taz meyve ve sebze ıevkiya ayakkabılar?"" ~yat~ığmı, üıt ıaı:,a· 
Çın ıniıhim beynelmilel bir nakli- fının boya ıle hıç alakası olmadıgı 

Jat •irketilc anlaınuıtır. Bu anla•· iddia etmekte ve demektedir _ki: 
• Ya göre taze meyve ve sebzeleri· - Ayakkabı boyası medenı ve e-

Viyanaya dort, Berfin ve Parİ· [ ~nomik bir şeydir. Bunu tamim i
~ ~ günde gidecektir Şirket :ııu çın rnektepl"':de. derılerdcn ve. kon· 

ıı..'llıta Ofise teminat vermektedır; feranslardan ıJtıfade etmek lazım· 
.mevsimde •imc!i~e kadar Berh· dır. 

llıt , ... J • • 

~ç vagon uzüm ~cvk~i~tlır. 
.. a on dokuz vagon yaş uzum bu-
::ıer~e ıevkedilecektir. . Diğ~ ta-

lan uç güne kadar Parııe bir v~
~Orı bu •enenin ilk kavunu ıevkedı
'"<ektir. 

'<eni bir mukavele 
'ti"-ret odaaına ıelen malumata 
~ran Macaristanla Almanya ara
"'ııda yeni bir mukavele yapılmıştır. 
t.ıa U lllukaveleye nazaran Almanya 
ı.J caristandan yftmn milyon k~-

lıugday alacaktrr. Buna mukabıl 
~l\cariıtnn Alman mamulat ve 

~•nuabna karşı müsait tarife tat
~ edecektir. 

Y nnanlılar üzüm 
ihraç edemiyorlar 
,Yunanlılar ıenelerdenberi yaf il
~ın ihracile meşguldür. Avuıturya, 

Fransaya ithalat 
ihracatımız 

ve 

Fran11z iıtatiıtiklerine ıöre bu 
memlekete 932 senesi ilk altı ayı 
zarfındaki ihracatmuz 48 milyon. 84 
bin frank, ithalatımız 49 milyon 912 
bin franktır. Bu vaziyete nazaran 
Fransan.ın Türkiyeye ithalatı ihraca
ta nisbetle artımıtır. 

Yeni bir oda 
Madritte Şark • lıpanya namile 

bir ticaret oda11 tesiı edilmittir Bu 
Oda Ofise müracaatla tarka ait .her 
nevi iktisadi itlerle m"9gul olacağı
nı bil dirml,tir. 

Sebze ve meyva 
ihracatımız 

ISTANBUL, 13. A. A. - lhneat 
Ofüinclon teblii eclllm1ttir: 

Mahkemelerde 

Neşriyat 
Davaları 

Sıhhat 
Yurtları 

Akşam gazetesi 
hakkında 

1 

Dokiorlar yeni ka
rardan pek 

memnun değiller •• 
verilen karar 

Akşam gazetesi muharrirleri Va
la Nurettin ve Selami izzet Beyler
le mesul müdürleri lokender Fabret 
tin ve Hikmet Feridun beyler hak
kındaki temyiz nakzı üzerine muha 
kemelerine ağır ceza mahkemeoinde 
baılanılmqtı. 

Muhakemede heyeti hakime la
kender Fahrettin bey hakkındaki 
nakza ittiba etmiı, diğerleri hakkın
da da iırar karan vennİftİ. 

Fakat müdaf&ft vekili bu kanra 
rağmen müdafaasını yaparken diğ..
ıuçlular baklanda da tecil talebinde 
bulunmuıtur. 

Dün mahkeme bu davay• intaç et 
mit, lskender Fahrettin bey bir _ay 
hapse 15 lira ağır cezayı nakdıy• 
mahk~m olmuı, fakat mahkümiye 
ti sabıkası olmadıgı cihetle cezası 
tecil edilmiştir. Diğer maznunlar 
hakkındaki tecil talebi haklarında 
ısrar kararı verildiği için teşmil edi 
lememiştir, 

Hiç yoktan çıkan 
cinayet 

Çatalca yollan İnşaatında ı;alıtan 
Salih iominde bir amele Tevfik iı
minde bir arabacıyı öldürmekten 
suçlu olarak dün ağırceza mahk~e 
oinde muhakeme edilmiştir. 

Huıuıi haıtahane ve ıenatoryom
ların ticaret müeııeaesi 0 )up olma· 
dıkları hakkında uzayan münakaf8 
nihayet bulmuftur. lktiıat vekaleti 
ba müesseselerin ticarethane oldu· 
ğuna karar vermittir. Kararın bu~ 
gün yann lstanbul etıbba oda11na 
bildirilmesi beklenmektedir. Hususi 
hastahane, ıenatoryomlar bu kara
ra gôre ticaret odasına )~ydolacak
l~ ve her sene muayyen parayı ve· 
receklerdir. Temaı ettiğimiz etıbba 
odası bize bu huıuıta ıu izahatı ver 
miştir: 

- Karar verildiğini öğrendik, fa
kat henüz resmı bir tebligat vaki ol' 
madı. Bittabi bu karar hakkında o
da bir içtima yaparak itiraz1aTtnı 
serdedec tir. Daha ev\" 1 biz Sıhhi· ı 
ye vekaletine müracaat etınittik He 
nüz cevap gelmedi. Bundan batka 
biz ayrıca Paris, Be, lın Roma ebb 
ba odalarına mlİı-acaat ederek hu!lu
si hastahanelerin ticarethane addedi 
lip edilmediğini ıorduk Aldığıma: 
cevapta ticarethane ohnadığını bil
dirdiler. Diinyanın hiç bir tarafın .. 
da ııhhat müesseseleri , ticarethane ı 
addedilmemittir. Yalnız Avrupada 
bir de ayrJca iıtirahathanc1er varw 
dır. Buraları bir nevi lüks oteller
dir. Bu gibi iıtirahathaneler ticaret
hane addedilmiştir. Bizde böyle isti 
rahathaneleı yoktur.'" 

Kendiılle temaı ettiğimiz sıhhat 
yurdu müdürü Dr l.ütfiı 8. bu hu· 
susta diyor ki: 

-Biz bu kararın kulliyen aley· 
hindcyiz. Ticaret oda" ile hiç hir 
alaka peyda etm k istemiyoruz. Ka
rara kartı icap eden butün tedbirle
rimizi aldık. Huouıi haıtahaneJ., 
birle,erek bir vdril tuttuk, Ticaret 
oda~ı aidatı tahsil için icraya ınünı
caat ettiği gün biz de derhal mah· 
kemeye müracaat edip ticaret odası
nı dava edeceğiz. Hakkımızı almak 
için sonuna kadar uğraşacağız." 

Maarifte 

Ecnebi 
Mektepler 

Adliye e 

Mahk~me 
Tatilleri 

Poliste 

Bir otomobil 
Kazası 

Orta tedrisat mü
dürlüğüne 

raptedildiler .. 

Yeni kanunla iki ,Kazayı Çolak Hayri 
aya temdit t.dilecek 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinin orta ve lise kısımlan tedris 
ve terbiye husuaatında doğrudan 
doğruya Maarif vekaleti orta ted
riaat umumi müdürlüğüne rapte
dilmi,lerdir. Bu mektepler idari 
muamelatta gene lstanbul Maarif 
müdürlüğü ile temaı edecekler
dir. 

Yeni muallimler 

Adliyenin bir buçuk aylık yaz 
tatili 5 eylul akşamına kadar de
v"m edecek, 6 eylülden itibaren 
mahkemeler faaliyete başliyacak 
lardrr. Bu tatil eana•ınd• faaliyet
te bulunan mahkemeler, 5 eyliıl
den sonra birer ay tatil yapacak
lardır. 

Yeni hazırlanan Adli.ye teşki-
18.t kanunu li.yihaıında, mahke
meler için her sene 15 temmuz~ 
dan 15 eyliıle kadar devam et
mek üzere 2 ay tatil müddeti ka
bul edilmiştir. Nöbetçi mahkeme· 

lstanbul erkek muallim mekte 1 lerin umumi tatilden sonra yapa
bi bu sene mezunlarından 30 ııenç caklan tatil müddeti de 1 aydan 
lstanbul ilk mekteplerine tayin o- J 2 aya iblağ edilmektedir. 

lunmuşlardır. 1 F •h lh hk 
atı su nıa e-

Orta tedrisat 
müdürü geldi 

Orta tedrisat umumi müdürü 
Fuat P. dün Ankarıulan şehrimize 
gelmi,tir. 

Heybelide Orta 
mektep 

Maarif vcki.leti önümüzdeki ae
ne Heybeli&Jada bir ortamektep 
açmağa karar '·ermi~tir. 

70 muallim 
Bu sene veniden 70 liae mual

limi orta tedrisat kadrosuna da-
hil olacaktır. Bunların ekserisi 1 
tah•İllenni Avrupada ikır.al eden 
gençlerdir. 

Beş senelik maarif 
progranu 

• 
mesı taşın1yor 

Fatih Sulh mahkemeleri pek 
yakında eıki Maliye nezaretinin 

1 

arka cihetl<0rindehi mülga zat İş· 
leri maatları müdürlüğü binasına 
nakledilecektir. 

Binanın mahkeme haline ifra
ğına batlanrlmıştır. 

Burada ifayi vazife edecek 
mahkemelerden biri sulh Cf'za, Ü· 
çü de sulh hukuk mahkemeıidir. 

Belediyede 

Belediye yıllığı l 
lSiı· mliddetten berı hazrrlanan 1 

Belediye İstatistik yıllığı neıredil 
miştir. 

İlmi eaaslara iatinat etmek Üze
re lıtanbul belediyesi ilk defa 
böyle bir istatistik yıllığı neıret
mektedir. Yıllığın neşrine mütea
k>p •eneler devam edilecektir. 
Yıllık 200 •ayfa içinde çok mÜ· 
hiın ve kıymetli malUmah ihtiva 

Ef .nin şoförü yaptı 
Dün Topkapı tramvay cadde

sinde bir otomobil kazaaı olmuı
tur. Çolak Hayri Efendiye ait o
lan şoför Ahmedin idar.,..indeki 
otomobil pazar yeri önündeki kav 
si tiddetle dönerken önürıe ansı
zın bir çocuk çıkmıı ve şoför, ço
cuğu çiğnememek ıçin direksiyo
nu kırmıpa da arabanın müvaze
nesini temin edemeyerek arabayı 
tramvay direği önündeki taşa 
çarptırmıttır.Bu mii:aademe netice 
sinde direkaiyon parçalanmıf ve 
:şoför Ahmet vücudunun muhtelif 
mahallerinden yaralanmııtır. 

Guraba hastanesine kaldırılan 
mecruh toförün yaraln ehemmi· 
yetlidir. 

Sağ gözünden 
yaralandı 

Tepebaşında, Nihal sokagında 
Abuaf hanının kapıcm Durmuş ıu 
almak için Şişhane çeımeainde aı
ra beklerken Haaan isminde birie 
nin taarnızuna ugramıı ve aag gö .. 
zünden yaralanmıştır. Hasan ya
kalanmıştrr. 

Bir ceset bulundu 
Kartal jandannaıı, Kartalın 

Rahmanlı köyünde bir kuyu ba,ın 
da bir eıki ceketle bir çoban ııo
paaı bulmuşlardır. Bu e§yanın kim 
tarafından bırakıldığı tahkik 
edilmiş ve bu arada kuyu da a
raştınlmıttır. Kuyudan 19 • 20 yaı 
lannda Memiş isminde birinin ce~ 
aedi çıkmıştır. Ounan Ef. İsminde 
birinin çobanlığını yapan Memiıin 
o civarda koyunlannı otlatırken, 
kuyuya dÜ§eD bir koyunu kurta.r
maga çalıştığı ve müvaz nesini 
kaybederek kuyuya düşmüı n 
boğulmuı olmaaı muhtemeldir. 
Tahkikata devam olunmaktadır, ~nan üzümleri için ,imdiye kadar 

. "Yı lıir mahre<; idi 
fi 

lıı Son zamanlarda bu it bozulmut-

" Pariı, Berll.n ve Viyanay• sü
r'atle taze meyva ve sebze ıevki i
çin iiı.zongelen tedbirler alnvnıı ve 
lraalatın Vlyanaya dart, Bertin ve 
Pariı'e b"f J(inde yapılması esbabı 
temin eclilmiıtlr. Alakadarlar fiyat 
ve ıalı-e halckında Ofisten malumat 
alabilirler." 

Cereyan eden muhak~eden anla 
ııldığına nazaran Salih Çatalca yol
larını yapan müteahhide ait laf ocalı 
larında çalıııyonnuı. Bu ocaktan çı
kanlan !alları nakletmeği derühte 
eden arahılcı Tevfikim iyi çalııma· 
dığı, bilhaıaa daima az yilk taşıdı
iı Salibin nazarı dikkatini celbet· 
mit ve Tevfiie ihtiratta bulunmuş
tur. Tevfik bu ihtarlara kulak asma 
yıp ta gene eıkiıi gibi ekıik yülı: 
ta,mağa batlayınca Salih daha ka
ba bir tavır ne lisanla ihtannı tekra 
ra mecbur kalmış, bu yüzden de a
rabacı ile aralarında bir kavga çık
mıttır. 

İstanbul Maarif müdürlügü Is- etmektedir. izahat hirkçe ve fran 
tanbul vilayeti ile mü terckcn yap &lzca olarak verilmektedir. Bu ı 
tığı bir programda bütün lstanbul ı ilk ist'.'ti.stik 1930 • 1931 senel': l 
ilk mektep bina ihtiyacını te5bit rıı:ıe .ruttır .• Yıllık 75~. _det tabed'.I 

Karısını ölümle 
tehdit etıniş! 

Etraftan yet~ilip te kavga berta
raf edilinceğe kadar iş ıilaha hav•
le edilmit. Tevfik kazmayı kaptığı 
gibi Salibin üzerine yöriimöt. Sa
lih te tabancayı çekince T evfiki vur 

Müddet 
Uzatıldı 

. . mıştır. Alakadar butun husuaı 
etnuştır. resmi makamata gonderildi"i gİ· 

r Bunun aebebi tudur: Avuıtur
l~~a ithalat yapabilmek için muka· 
"""'de malçık rtmak, bilhassa Yllf 
~< ithalatı için huıuıi mliaaade 
-:ıtıak zarureti vardır Yunanlılar 
!~diye kadar Avuıturyaya yaptık
"Qı ya\ yüzüm ithalatına mukabil 

r ~aplık hayvan almakta idiler. y .. 
·· ~ et siyaseti dolayıaile tabii Yunan 

la,. ka'8pl•k hayvan almaz olmuş-
~. almayınca da Avuıturyaya yaş 
'<ilrn ithali imkanı ortadan kalk
"''Hır. Ticaret oda11 bu fırsattan 
ııı..,,leketimizin istifadesini temin i 
~İn •lınacak tetbirleri teıpit etmek· 
lodir. 

Ofisin bir tebliği 
lSTANBUL, 13. A. A - ihracat 

Ofisinden tebliğ edilmlıtir; 

muttur. 
Tevfik bir müddet sonra ölmüt .. 

tür. 
Bu cinayet davaıınr dün rüyet e

den ağır ceza rnahkmrıeai bir kaç ta
hit dinlemit ,fakat maznun da bu i
ti mUdafaaı nefis zımmında yapt1 • 
fmı iıpat için müdafaa tahidi ika
me edeceğini aôylemittir. Mahkeme 
mttdafaa ?hitlennin celbi için bat
k• ,üne lı:almı,tır . 

Sergi 19 ağustos 
cuma 

al~şamı kapa.nacak 

Halen yenıden yapı mış 23 ilk bi Avrupanm miilıim belediyeleri 
mektep binan mevcut bulunmak- ı ile de mübadele yapı acaktır. Yıl
ladır. Bu rakamın 150 ye ibligı ' hk Ba~vekilet istatistik um~ mü 
kararlaştırı1mışbr. Bet sene ni- 1 dürl:ügü ~ar. fı!'dan .. da tetkı~ ''e 

. . . tasvıh edılmııtır. Bö) le muapet 
hayetınde bu bınalann hep~• ya• ve ilmi bir eser vücude l'etirdiiin 
pılmış. olacaktır. den dolayı lstanbul belediyesi ve 

iatatiıtik müdürlüğü fayanı tak

Tozkoparan apartımanı kapıcı 
11 Rıza aralarında ıeçimıizlik o
lan yedi senelik kanaı Kibiıre ha
nımı, bir gUzel döiınüt ve ölümle 
tehdit ederek kadının 75 lira pa· 
raaını cebren almıtbr, Rıza hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Feci bir kaza 

' 

•• ,. ,. 
it 
I• ,. 

, 

•• 
sanayıı 

l'i.,..et odası, ayakkabı boyalan 

•· ihracat Ofiıi muhtelif memle
ketlerin kambiyo hakkında ve lthala 
tı tahdit yolunda ittihaz etikleri ka 
rarların 31 eınmuz 932 tarihindeki 
vaziyetini göıterir. Yani bir hüliu. 
neıretti. lhracatçdar Offae müra
caatla meccanen tevzi edilen bu hu
laıayi alabilirler.'' 

Londra borsası Kuduz aşısı 
NaklL. 

Henüz 
Tebliğat yok 

-.. -

dirdir. 

Başka yerlerden 
gelenler 

Dün Erenköyde tabanca ile ika 
edilen ağır bir cerh' valı'aaı ol· 
mu,tur. 

•• lllııayii hakkmda tetkikat yap· 1 LONDRA, 13. A. A. - lnıiliı: 
~kt•dır. Ayakkabı boyaluıncla Uraaırun vaziyetindeki aalib, bilhu
~t~ Vokı denilen ve hariçten ge aa ecnebi sermayelerinin çekilmeıi 
~ bır nevi madde kull~~- muamdelerlnln durmaırna atfolun-

Dördüncü yerli mallar gergisi 
dün yine binlerce kiti tarafından zi 
yaret edildi. Serginin :ziyaretçis: f!Ün 
geiti.kçe azalacağına bütün tahminle 
rin hilafına her gün bir gün evvel" 
kine nazarnn el. ha fı-tzla olmaktadır, 
Halkın bu rağb<"t ve zİyartl huıuıun 
daki tehalüki bir çok kimselerin zi
yaret edememiş oldu.gunu ve da;mi 

Bankadan hisse se
nedi alan memurlara 
makbuz verilecek 

Sıhhiye müdürü ne eliyor? müracaatları n•zarı dikkate alan •er 
gi heyeti tertibiyeai serginin açık Cümhuriy t Merkez Bankasına 

Diger vilayetlerden lıtanbula 
gelen hasta ve acezeler, memle
ketlerine dönerken belediyeye mü
racaat etnıekte ve avdet paraaı 
olmııdığından kendilerine yol 
masrafı verilmesıni i. temektedir· 
ler. 

lstanbul belediyesi foOn günler
de hu kabil o kadar yol parası 
vermi:stir ki bütçenin bu husuata
ki ya;dım. faslı bitmi•Iİr. Beledi
ye kaymakamlıklara önderdiği 
bir tamimde bad<'ma bu yolda hiç 
bir muamele yürütülmemesini bil~ 
dirmiştir. 

Erenköyde Altın tarla mevlUiı 
de bulunan bakkal AbdurTahma· 
run dükkanında bulunmakta olan 
fırıncı çırağı Zafraobollu Musa 
lımail elindeki tabanca ile o:P'nar 
ken kazaen at-. almıt. ve çıkan 
kurıun ııene dükkanda bulUD&D 
Çerk-.li Muıtafa oğlu Mehmet'e 
iaabet etmiş ve ııol memeıi altın· 
dan giren kurşun Mehmet'in ha
yatını tehlikeye ııokmuştur. Silah 
sesi üzerine vak'a mahalline ge
len zabıta memurlan lamaili ya
kalamıtlar, yaralıyı da Tıp fakül 
le.sine kaldırmışlardır. 

. Boyacılar bu me;c!denın h~- maktadır. Bu muamelelerin durma
~ ıı:etirilmeai. zaruretı old~ğunda 11 da ıpekülaıyoncular t~rafından 
~ra~ etmektedırler. H•lbuki Oda sene bidayetinde Londra p~yasa11n~ 
1"lkıkatında yerli bal ~umu~ bu yatırılmıt olan ıermayelerın ~a<rı
'!lo pek lliı kullanılabıleceğını Sil· sinin daha evvelce Nevyork P•Y•»· 

11na 11 akledilmiş olmasıd~r . 

ORSA _ı 
( l Bank •ndan alınan tct ... eldir ) 

13 Ağustos 1932 

ı. 
•,, 

Aksam 
f, 1 "lırazlı.r 

16.lli 
'oUır a 

1 
"' \ ıb•hlt 1

: t 
f trt l t'r '7 ~o 
.,.''clt n:ıh1 5.74 
~ •rdaL r..e:u 

11 Pti'fC fı,.c;n 

Fiatları 

f'Jtktrti 
ı runTI)' , ... , 
Rıbtırn 

A•ıJ<>lıt 1 

• m 

ı.-

07 51 

J~ 25 

31,SO 

~ı.ıo 

·n :ı Erir ı\e 
'ıı ı iZ 

.~411111e1~ll Si !ıl 

Eıham 
hant-. ~ ıo t 1'rr\:o 

~ll•d< ıı ıs,. 11 i \ tmcnın Ar. 

~l)ı 4,. ti ı [.ll)OD def 

1
1r fayrtyt 14,50 ~ırk ılc) 

1
1 •nı'•)' •5. Ht:l)ı 
Jtı:ırn•, ı ıta. h "1.1t iM t'ml. 

t.r 1 :ırtı ~I 40 Tt!cfna • 
Çek fiatları 

•rı. 
1 t;ndrı 
'-•ıarı 
..,1 ıne 
~IQ el 
At ııı 
(lııtYrt 
, t f a 
~ .. 

it. 3: lıaı 
4V + \ !yılıi..ı 

•:, • , $ t Mı:inı 
'-1 · ~ • ltrllıı 

1 

t 
ıı 

lı 

I~ 

1 

J,!IJ 7 V l'lUl'I 

73,t. 
f,4'l,4S 

tı. ,ıt, 

t •ım ı,ır ft 

ftflt 
1111,,., 
BIJ&ı ıc 

~1o~kC>Yt 

Nukut (satıt) 

1'\Jrus 
• tıaatlf ,, .. • till• ...... 
•ttrba .... pttttl 

•• 2 ~ 
...... 

hıoc !i';' 
soltı 

1 ~•lflkı ı 17 - ı pı•ı• 

ıbmı 1 !O ı.-
'' ~'••r V.\ C' it~ ı t, rrr:r•l et 

ha 1> ı A.t 
t}( nn ... ~1rcıdıvc 

... ~ •1) ., ... ı~ı~r. ı.ı.ot 

'>0,15 

10,'4\) 

2t.a 
t,H 
t,
t.4'1 
u.-

ıuı. 

.. ~.t-B, 

t-.8 
J,Qi,60 

4.!0.tb 

'f-.n, 
fY,~4, 

!Q,196, 
1087,iO 

Kun>4 
11-
17. 

•C. 
ı•, 

1.! 

ı~. 

.o.-
<ı.10 

··-~ . 

Ha..rp istikrazı tahvıllerıne ait 

t h il muameelıine müteallik resnıı 
• v 1 k"" d eitcelerin neşri tedavü mev ıın 

:ulunan banknotlar ~i.~tarmı!'l art"!' 

1 ~ dair olan butun endışelerın 
aca5 ma . 1 k 1 

ld II ... una ecnebı mem e et e-
esaıız o u . · · · b' 
• "k etmek 11uretile dOvız ıçın ır 

n ı n .ı .• 
mesnet teıkil edec..,,.tır. 

Selimiyede sünnet 
düğünü 

Selimiye kışlasının deniz-:_ nazır 
talimhane bahçesinde askerı Mah· 
f 1 tarafından 18 agustos 932 pe~
e be günü ve müteakip gecesı, 
~:tim ve şehit, muhta~ ~ocukl!'n· 

.. tleri icra ettınlecektır. 
nın sunne I b 1 MezkUr gili. ve gece atan u un 

f Oyuncuları tarafından en maru . 
sabaha kadar eğlenceler tertıp o-
lunacak ve fişekler endaht oluna·, 
rak şenlikler yapılaca~, Aıken 
ba do ve mükemmel ınce saz la· 
ı.U:ı çalacak!. g~enin .muhtelif 

ilerinde kopruye, Bogaza, Ka· 
aaa · · d"I k drköyüne, veıaıt temın e ı ece • 

tir. ·--
Vergi tahsilatı . 
B tahsil şubelerınde vergı 
azı .

1
• 

ve reıimlerin ta~ıı ı mduayyen on 
.. .. ddetin hıtamın an ıonra gun mu .. 

yapılmakta ve yuz~~ muihayyalen ~-ezta 
1 kladır Tahsilatta m goı e 
aınma · . d 
rilmemeıi ve vakti. ~u~yyenın e 
alınmaıı taminı edılmıltır. 

İzmirde pehlivan 
güreşleri 

lZMIR, 12. (Milliyet) - Malul 
Gaziler menfaatine yapılan Altay
K:-trşıy~kn trkaüt t~krrJları _birer ~.a , 
yi ile beraber kaldılar. Pehlıvan gc· 
re~lerind< batı Manisalı Rifat aldı. 

1 ereli idi. 

Ankara hıfzııııhha enıtitüıünün 
kuduz aıiıinin yeni bulunan bir 
formülle herkeıe kolaylıkla tatbiki 
kabil olacağı yazılıyordu. Sıhhıye 
müdürü Ali Rıza B. bu hususta bir 
muharririmize demiştir ki• 

kalacagı müddeti beş. gun <!aha t hisse yazılan memurlara verilmek l 

dit etmek mecburiyetinde kalnuştıt>. üzere m hbuzların ~ehrimizde ta- ı 
Bu suretle pazartesi cünü akıt"mı bına batlanmaktadır. 70 liraya 
kapanması miikarrer buluna d?Y'- kadar tediyat yapan meınurlara 1 
düncü yerli mnllar sergisi Ol{Ün de verilecek mu,:akkat makbuzlar 
ğil. 19 ağuıtos 932 cu. n günü ak,a da yakında tevzi edilecektir. Bun 
mı kapanacAktır Bu •uretle bütiln )ardan, arzu eden memurların ı 
lstanbul halkının ·c taşratlnn gele ı makbuzları bankaca Maliye Vekil Yeni bir tamim 

Mehmet'in hayatı tehlikededir. 
Bu feci kazanın naarl vuku• 

geldiği tahkik edilmektedir. 

Cürmü meşhut 

- lıtanbulda kuduz vakası yok
tur. icap edene aşı yapılır. Köpek 
)er !İddetli bir ıurelte takip ve iın · 
ha ediliyor. Sokaklarda hemen he 
men hiç köpek kalmamı~tır.'" 

Mecidiye köyünde 
karakol 

cckl.erind~ler~!~İ ziyaret cdCh:lrnelcri I leti hesabına mübayaa olunacak- 1 Belediyede müte ekki1 istim
teının e 1 mıştır. j tır. Bu husu•t~ Maliyeden tebligat 1 lak komisyonu azalarına takip et-

Dördüncu yerli mallar sergiıi dün vukuu beklenmektedir. tikleri it husu unda teshilat gos· Ay,?a~nk~~:;e '::'~! d:..~~~tat:. 
ak ama kadar 254,400 ki,i tarafın !erilmesi kaymakamlıklara bildi- mail oğlu Hasan, Fınızağada Ab-
c!an ziyaret edilmiştir. Bilhassa dü" Cümhuriyet bankası rilmiıtir. dullah Ef. nin evine girerek iki 
akı•.m on •ekizden •onra serci çok nın izmir şubesi Azami tasarruf metre uzunluğundaki kurıun bo-

Mecidiye köyünün Vilayet hu- k?.labalık olmuştur. Dördüncü yerli Belediye kaymakamlıklara bir 1 rularını ~~lm~tsa da kapı~an çı-
dutları dahiline girmeıi üzerine 'lh ka 1 k f" karken curmu me•hut halınd- ya malla .. sergiıi br asın ccneoı sey- Cümhuriyct Merkez Ban · sı z- tamim gönderere •ar ayatta aza- ,. "' .. 
burada bir poliı merkezi tesis e- 1 · ·· d"lrn · · b"I kalanm.ıctır 

Yahlarm nazarı dikkat ve ha}ı·etleri.. mir c.ubesi icİn zmir de nıünasıp go mi tasarrufa riayet e ı eıını ı ,. 
dileceği yazılmıştı. ' · ·· b"" d "k • nı' celbebnektedir. SCTgiyi aezen rülen bir kaç bina bulunmuttur. dinniştir. Henuz utçe taı ı ten 1 H l h 

Öğrendiğlmıze göre Mecidiye ~ 1 - - · d · h ld b" k f em yara 8Mlf em 
k 

· · seyy•hların hepsi •er.ginin Türkiye- Bankanın lzmir Müdiır Ügunc tayın dahi gelme iğı a e ır ço a· 
köyünde, Mtdcce omıser muavinh- ,.,. b · · d"' h · d f 1 l 

d ·1 b" 1· ,__ ak 1 d· sanayiin tercl•kıyatını ve si- edilen lstanbul şu e11 mıi ur mua- aılların. ta. •.ısatı yarı an az a parasını mı a mı ar 
g• i ile idare e ı en ır po ıa KBr o ıı ~ 1 · J d ı t · f d 1 M f t k d 

na·
1 
mamlıli.tın tckemmül&tını gôste- vini Nazif 8. zmırucn a\· e e mış- sar e ı mı.ştır. e ruşa ısmın a 

ihdas edilmiştir. ( ı 1 · · k ( ren en eyi bir vasıta olduğund" müt tir. Banka şubesinin 9 ey Ü zmırın hiç tahsisat a mamıtlır. 
" t d•t d•ld• tefik bulunmaktadırlar. Kurtulut günü resmi küşadı _yapıl- Maçkaya ölü 

ı 5 gun em ı e ı 1 ması anu ediliyorıa da, o tarıhe !<a-

Defterdar ~uıtafa Bey, dün Sergi temdit edildi dar hazırlıkların ikmal edilebileceği gömülmeyecek 
zannedilmemektedir. 

maaı yoklama muamelatını tefti~ .. .. .. . ıJlar . . Maçka mezarlığına ölü gömul 
etınitlir. 15 ağustosta yoklama Dorduncu yerli m ser~ııı ko- menıesine belediyece karar veril-
muamelatının nihayet bulınau i- miıerliğinden: t . . . ak Altın ordu Sakıza miştir. Bu mezarlık metruk kala-
cap etmektedir. Ancak şimdiye 15 Ağu•toı pazar eaı gunu ,,... • • caktır. Bura11 tehirin en terefli 
kadar müt.,kait, dul ve yetimler- mı kapanmaaıalml ukarrer . ~haaln,_dör gıdıyor ~eri olduğu için bilahare arsa aa-

. · ·· d d'' ·· ı· ar sergııı aımı- ., . den yoklama ıçın muracaat e en· uncu yer ı mk b 
1 

tal bi .. . lZMlR, 12 (M;lliyet). _Altın tılacaktır. Beledıye bu mezarlık-
) k d r Mu··n'letı"n daha 15 ••n ısrarla vu u u an e uzerıne • k ·· b' "d · d er pe az ı · ~ . 

932 
gu_n_ k ord yarın ikinci maçını yapma uz tan epeyce ır varı at temın e e-

.. t d" di kuvvetle muhtemel 19 .:guıtos cuma u 8 şaım- u . · kt" 
gun em 1 

• k d t dit edildiği arzolunur re yarın sakıza gıdıyor ce ır . dir. na "ar em • ................................ ..,.. ......... .,. ......... ..,.... • .....,.,.. 

..-A°Şk~·· F;f."/;;;;:;r;;k/a;,}j';k~d~ .. J--- Resimli hikaye 

Sirkecide, Karadeniz otelinde 
oturan Adapazarlı Oaman Ef. dün 
gece Şiılide, bir gazinoda ıç 
ki icerken <.algıcıların para iste
me•İ yüzünden aralannda kavga 
çıkmış ve garson Zeki ile gazino 
sahibi lamail o.ma.n efendiyi ka
~ı Üzerinden yaralamıılardır. 

Osman Ef. hu ""nada cebinde 
bulunan 150 lirasının da aıırıldı
ğını iddia etll'ektedir. 
Zabıtaca tahkikat yapılıyor. 

Omuzundan yaraladı 
Haaköyde Kalaycı bahç sinde 

Durmuş oglu Halit ve Salih i•min 
de iki çocuk aralarında kavgaya 
ıutuşmuılar, Halit Sıılihi belinde 
taııdığı bıçakla omuzundan yari\ 
lamıtbr. 

Yüzme bilmediği 
için boğuldu 

Kireçburnunda, Çeşme sokağın 
da oturan 17 y84ında kunduracı 
Foti Koço Memduh paşa yal111 Ö· 

1 

nünde denize ginniı fakat yüz
mek bilmediğinden sulann cere
yanına kapılarak boğul,nuıtur. 
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Bizim Alman komşuların 
gurültüleri artık haddini aştı ..• 
Bereket versin N apoliye çıkı
yorlar ... Gecenin ikisinde, ya. 
hut sabahleyin saat beşte 
(Doyçland, Doyçland) diye 

1 v ... ··- - -·-
'*$* 

Nerden nereye? 
- Fransızcadan 

Bedava muayene 
ve ilaç 

Askeri tebliğat 

Eminönü askerlik şubesinden: 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdfü·lüğü 24319 

İdare ve Motbaa 24310 

milli şarkı söylediklerini ya. 
zarsaın inanır mısınız?.. Bu a
damlara,bütün bu gürültücülük 
lerine, beni rahat uyutmadık. 
!arma rağmen dün gece acı. 
dım. Cigara salonuna, kütüpha 
neye, salona elhasıl nereye gir. 
seler orası yavaş yavaş boşah. 
yor ve yalnız kalıyorlar ... 

sikalar göstererek İran ve Tür 
kiye'den meşhur bir takım el. 
maslan satmaya memur oldu
ğumı anlatmış ... Daha bilmem 
neler yaptıktan sonra Mösyö 
(Van Heuze) yi on bin filorin 
kadar dolandırmı§ ve kaçmıJ .... 
Adamcağız hükUmete müra
caat etmit, polis takibata b&§
lamış herif bulunamamış .. Mös 
yö (Van Heuze) nin verdiği 
eşkal şudur: 

35 - 40 Y&§larmda, orta 
boylu, matruş, dolgunca yüz
lü, kumral ve elinde (İskarabe) 
denilen Mısırblara ait yeşil Fir 
avun böceklerinden birini taşı
yan bir altın yüzük var! .. 

Maurıce apartımanına gİ· ı kapının önünde buldum. 
rerken yağmur hala durmamış Bu köpek Maurice ile Ma
tı. Birden kapınm yaomda bü dam Leontine'i biribirlerine 
zülmüş, saçağın altına , iltica tanı:ttırmakla kalmamı§. Arala 

Kadıköy Türk fukaraperver 
cemiyeti merkez dispanaerine ita .. 
veten Yel değirmeninde Cumhu
riyet Halk Fırkası Ocak binası da
hilinde bir diapanser açmı.tll". A
şağıda yazill saatlerde müracaat 
edecek hastalar parasız tedavi e
dilecekler ve muhtac olanlann İ· 
!açları yaptırılacaktır: 

ÖGLEDEN EVVEL MUAYENE 
SAATLERİ 

Cumartesi saat 11-12 Umumi 
haatalıklar. 

Mülğa Sultanahmet, Süleymaniye, 
Aksaray şubelerine mensup yerli ve 
yabancılardan son yoklamalarında 
kısa hizmete ayrılmış olup da heniit 
hazırlık kıtalarına veya ihtiyat za
bit mektebine sevk edilmemi§ bulu; 
nanlar - Ellerinde ehliyetnamesi 
bulunsun bulunmasın - 1 ey)Ul 932 
tarihine kadar aşağıda A. ve B. mad 
deelrinde yazılı vesaikle şubeye mü
racaatla ahiren neşrolunan 1972 11u 
maralı kanun mücibince vaziyetleri 
ni tesbit ettirmeleri ilan olunur. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tiirkiye it;in Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığ-ı 4- 8-
ll .. 7 50 14 -

i2 
" 14 - 28 -

Gelen evrak geı·i verilmez -
~1üJdeti geçen nüsha!.,.. 10 ku
... ıştur. Gazete ve matbaaya ait 
.~ier için müdiriyete müracaat 

edilir. G:tzeteıniz i18.nlarm mea•u
' ~tini kabu) etnıel!. 

3UGONKO HAVA 
Yeşilköy askeri rasat mer

kezinden verilerı mali'tmata gö

ı·~. hu~~in hava ~kAeriyetle açık 
v· ~İı7!,.fı ·,.tika.metlerden mu

lt..•di* • ... • •' 'ette rüzgarlrı olarak 
J -"•at .. "'\ .. ._,-.:.cektir. 

J 3 P, •• 2 tarihinde hava taz

i~i i64 n.i lim~trt:' en fazla sı

caklrk 28 4'tt 11.z 15 santigrat 

!taydedilmi,tir. 

---·----~~~~~~~--~ .... 
FELEKTEN 
Sey~hat mektupları .. 

Başıma 

Geleceklere 
Bakın! 

Napoli açıkları 
7 :lgusto.ç 932 

Sanki kışın oturduğum Bey. 
<>ğlundaki lmam sokağı otomo 
billerinin saygısızca, belediye
nin yasağına rağmen yaptıkla. 
rı gürültü yetmiyormuş gibi 

' 

Halisane tavsiye ederim: 
Vapurda, yataklı vagonda Al. 
man yolcularla beraber düşme 
yin, tatsız bir şey!.. 

'!- '!- '!-

Size cidden inanılmıyacak 

1 

Kadar garip bir macera yaza. 
cağım. Dinleyin. Bu macera, 
ilk günden beri beni takip etti 
ği:ni zannettiğim Holandab ile 
olan temas üzerine meydana 
çıktı.. Dememiş miydim ki; 
metrdotel bana bazı şeyler 
söyleyecekti. Dün gece saat o. 
na doğru alem - ikinci yolcu
lar - dans ederken ben onun. 
la görüştüm ve anladım ki; 
bu adam benim hakkımda met 
redotelden tafsilat istemiş, hat 
ta pasaportumu görmek arzu 
etmİJ, bir masada yemek ye. 
mek istemiş, hatta kabinesini 
değiştirerek yanıma gelmek hu 
susunda ısrar etmiş ve metrdo
tel bu ısrardan şüphe ederek ra 
zı olmamış. Bütün bundan mak 
sat ne olduğunu da bilmiyor. 
Yalnız Holindalı olduğunu is
minin (Chmit Bloomveeck) 
olduğunu ve komisyoncu ola
rak pasaportu bulunduğunu, 
Köstence'den geldiğini fakat 
pasaportu üzerindeki vizelere 
nazaran Almanya, Avusturya, 
Macaristan' dan geçtiğini söyle 
di .. 

Siz benim yerimde olsanız 
ne yaparsınız? ... Bakınız ben 
ne yaptım: 

Hemen kamarama 
Pasaportumu aldım. 
çıktım ve Holindalıyı 
dum .. 

indim. 
Yukarı 

bul-

bu sabah saat altıda Napoli- - Bonsuvar Mösyü Chmit .. 

etmiş siyah bir köpek gördü rmda sıkı bir dostluta da vesi-
ve acıdı: le olmuştu. Leontine Adolphe 

Mösyö Van Heuze Holan
da polisinin mesaisini ağır bul. 
duğu için bir hususi polis tut
mu, ve bu işi ona tevdi etmiş. 
İtte bizim Holandah bu husu. 
si polistir. Günün birinde (Kas 
tel) eşkalinde birisi Münihte 
görülmüş, polis (Chmit) oraya 
koşmuş, oradan o adamın Vi
yana'ya, Viyana'dan Peşte'ye, 

- Vah, zavallı! dedi, ıslan ismindeki eski dostu tarafın
mış, kim bilir karnı da ne ka. dan nasıl terkedildiğini anlat. 
dar açtır. tı. Hatta Medor bile arkasm-

Maurice hemen mutfağa gir dan gittiği için o zamandan 
di. Öğle yemeğinden artan ye- beri kaybolmuştu. 
mekleri köpeğin önüne dök- Şimdi köpek ne Maurice' -
tü. ten, ne de Leontine'den ayrıla 

Köpeğin hakikaten aç oldu mıyordu. Şöyle bir karar ver. 
ğu kuyruğunu sallıyarak, ye- diler. Köpek bir hafta birinin, 
meğe hücum etmesinden bel- bir hafta öbürünün evinde ka-
liydi. lacak. 

Peşte'den Bükreş'e, Köstence Maurice üç senedir bu apar 
ye gittiği anlaşılmış. Kösten- tımanda oturuyordu. Eski bir 
cede polis böyle bir adam bil- hizmetçisi vardı. İşlerine o ba 
miyor ... (Chmit) efendi kova- kardı. 

ladığı adamı zaten görmüş de. Maurice babasından kalma 
ğildir. Köatence'den İstanbul beş on kuruş iratla geçiniyor
tarikile Marsilya'ya giden bi. du. Oı:un için bu yalnızhğın
zim vapura binerek Napoli'ye da ki1ıeğe ısındı. Ona "Me
çıkmak istemit··' lstanbuldan cloı·,, cii; e bir de isim koydu. 
ben bindiğim zaman nazarı dik 1 

Artık Maurice nereye gider 
katini celbetmİ§İm ... Aşağı yu 

se, Medor da oı·ada .. 
karı eıkalim, Mösyö (Van Heu Bir gün Medor doğru cadde 
ze) nin verdiği eşkale uyduğu 

den efendisinin arkasından gi
gibi elimde de ( iskarabe) bir 

derken, birden yan sokaklaryüzük var .. İşte herifin beni ta 
kip etmesinin sebebi bu ... Eğer 
biraz daha geçse imiş, elindeki 
hususi kağıtlara istinaden be. 
nim hüviyetimin tahkikini İtal 

dan birine saptı. 

Maurice merak <etti: 
- Dur bakalım, nereye gi. 

diyor? dedi! 

yan polisinden istiyecekmiş.. Köpek hiç sağa sola bakın
Bana bu tafsilatı vermeden ev madan biraz ileride dördüncü 
vel kendisine bütün vesika.la. 
rımı, gösterdim de öyle kani 
oldu ve bana bu tafsilatı kimse 
ye söylememekliğimi rica etti. 
Ben de yalnız isimleri değişti. 
rerek bunu size naklettim .. 

apartımanın kapısından girdi. 
İkinci kata çıktı ve oradaki a
partıman kapısını tırmalamağa 
başladı. 

Bir hizmetçi kapıyı aralık 

'<· "' 
Medor Maurice'le gezindi

ği bir hafta içindeydi. Uzak 
bir mahallede idiler. Köpek 
tıpkı evvelce yaptığı gibi, bu 
sefer de burnunu kaldırdı, or
talığı kokladı. Bu sefer de kar 
şı apartımanlardan birine dal
dı. 

Maurice te arkasmdan .. 

- Mutlaka Leontine'in an 
nesi burada oturuyor. Dün ba
na "yarın anneme gideceğim,, 
deyip duruyordu. 

Bu düşünce köpeğin abandı 
ğı ve önünde kuyruğunu salla
dığı apartımanın kapısını çalıp 
sorgusuz sualsiz içeriye girdi. 
Leontine ya annesinin yanında, 
yahut bir sürpriz yapmak İste
yor. Heyhat! köpek doğru ya
tak odasına gitti. Maurice bir 
de ne görsün. Leontine yatak
ta, yanında da tanımadığı bir 
adam .. 

İşte Napoli'ye de geldik. edip köpeği görünce: Leontine hiç ummadığı bir 
Vezüv hala tütüyor. 

FELEK 
V Med ed 1 yerde karşısında Maurice'i gö. 

- ay or ner en ge - d Z . _ "b" 
d" ? rünce şaşır ı. eytınyagı gı ı 
ın. üste kalkmak için: 

Pazar saat 11-12 umumii has
talıklar. 

Pazartesi saat 11-12 umunıi ve 
kadın hastallkları. 

Salı saat 11-12 umumi hastalık 
lar. Çaqamba saat 11-12 kulak 
boğaz burun, perşembe saat 11-12 
umumi ve kadın hastalıkları. Cu
ma saat 11-12 dahili ve sinir has· 
talıkları. 

ÖGLEDEN SONRA MUAYENE 
SAATLERi 

Cumartesi saat 14-15 idrar yo
lu hastalıkları, Pazar saat 14-15 
umumi hastalıklar, Pazartesi saat 
17-18 kulak, boğaz, burun, Salı 
sa.at 14-15 Dit ve ağiz hastalıkla
n, Çarıamba saat 14-15 umumi 
hastalıklar, Perşembe saat 14-15 
umumi hastalıklar. 

İ•t. Mr. Kumandanlığı 1 
Satınalma kom. ilanları 

Harp Akademisi hayvanatı 
ihtiyacı için 15 ton arpa pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 15-8-932 pazartesi gün:ü sa
at 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin komisyona müraca. 
atlan (151) ( 4071) 

Maarif 
Mü~üriJetin~eo: 

A; Ehllyetnameliler ehliyetnam• 
ve meJrtep ıahadetnaınesi veya vesi# 
kasile. B. Ehliyetnamesizler mekt.,.ı 
~ahadetname veya vesikalarile. 

* * * Eminönü askerlik şubesinden: 1-
1076 numaralı kanun mücibince ih· 
tiyat zabit yeti~tirilmek Üzet-e 9:\-~ 
senesinde hazırlık kıtalarına veya 
ihtiyat zabıt mektebine sevkleri 
mukarrer 324 doğumlu (Dahil) ve; 
ya bu doğumlularla muameleye tabı 
bulunan efendilerden, Piyade, te .. a· 
zun, sanaiharbiye, sınıflarına men' 
sup olanlarla diyer bütün sındlar3 
ayrılmış bulunan kısa hizmetlilerin 
aşağ-ıda A. ve B. maddelerinde ya
zılı tarihle..de mahalli mürettipleri
ne sevk edilmek üzere 1ubeye mü
racaatları • 

A - Tam ehliyetnomeli bulunan 
lar 1 eylii.l 932 de. 

B - Yüksek ehliyetnamelilerle 
evvelce her ne suretle olursa olıun 
sevkedilmemiş (D) fıkrasına men
sup bulunanlar 1/ 11 teşrin 932 de. 

2 - Bu efendilerin şimdiden !U· 
beye müracaatla mahali müretteple 
ri hakkında malumat almak sııretilc 
ihzaratlarını ona göre yapmaları 

kendi menfaatları icabı bulunduğu 
ilan olunur . 

Fatih Mal 
Müdürlüğünden: 

Çarşambada tevki Cafer ma· 
hallesinin Mesnevihane soka· 
ğında atik 9 No. lı hanenin mı 
zayedesi bir hafta temdit edilt 
rek 18 ağustos 932 tarihine ka
dar bırakılmıştır. 

den üç saat açıkta iken vapur. Şaşaladı fakat hemen kendi I 
da bir otomobil gürültüsile u- nı topladı. 

ÇANAKKALE 
Tesadüf bu ya! Meğer kö- . . 

-· h k'k• · · d M d 1 - Buraya ne hakla gırıyor-pegın a ı ı ısmı e e or 1 d" b _ d 

Malatya meb'usu doktor 
Hilmi Beyin hakkı telifine ma
lik olduğu sahife 1 ve 3 srra No. 
sunda mukayyet Cumhuriyet 
marşı eserini Beyoğlunda İstik 
lal caddesinde 68 No. da (J. 
Dandiriya) ticarethanesine dev 
retmiş olduğundan harcı resmi 
alınarak keyfiyet idaremizdeki 
kaydı resmiye tescil edildiği İ
lan olunur. (4068) 

1 ıtanbul birinci iflis memurluğun· 
dan: Müflis, Astarcı Mehmet Ziya 
beyin kabul olunan sıra defterinde 
mukayyet 54 numaradan sonra 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 No. lu alacak 
lılarm alacakları kabul ve sıra defte 
ri bu suretle düzeltildiği ilin olu· 

nur. 

Şehitlerini ziyaıet 

15 EYLÖL 
Yandım. B N · · - onsuvar... e ıstıyor-

Uyku sersemliği- geçinceye sunuz?. 

GÜLCEMAL vapurlle 
kadar \•aziyeti kavrayamadım 

- Ben de sizden onu sora-
amma, biraz sonra işi anladım: k s· b · k" ld ca tım. ız enım ım o uEfendim Katanyadan bir ka-

. ğumu, nereye gittiğimi filin dm aldık.. Bir buçuk karış bo-
yu, mısır püskülünden daha a. öğrenmek istiyormuşsunuz? •. 
çık sarı saçları, kaşık kadar yü- İşte pasaportum ... Marsilya'ya 
zü, çekiç gibi ayakları, ters gidiyorum .. Türk gazetecıaı
tüylü ufak bir Brüksel fino kö- yim ... Buraya kadar dost gibi 
peği, bir de mavi renkli güzel görüştük.. Şimdi siz bana bü
spor otomobili vaı·dı .. Sabahle- tün benim hakkımda bu öğren 
yin erkenden duyduğum motör mek istediğiniz malumatı ne. 
sesi o imiş .. Madam sabırsız... den topladığmığı söylemezse
Daha Napaliye varmadan ara- niz yarın Napoli'de sizi İtalyan 
basını güverte üzerinde tecrü- polisine teslim ettireceğim ve 
beye kalkmış ... O •ırada şeklü şimdi vapurun !mmiserine de 
şemailini görmedim amma, resmen şikayet edip kamaranı
kahvealtı İçin sekize doğru sa. zı müşahede altına aldrraca-
lona girdiğim zaman küçük -

gım .. 
hanımı krep marokenden açık 
mavi bir tulum giymiş, başına Holandalı sap sarı oldu, le. 
ayni renkte bir Lıere, boynuna !aş etti ve pasaportumu ıyıce 
da bir eşarp koymuş, olmuş bir tetkik ettikten sonra bana şun
oyuncak! Amma şık bir oyun- lan anlattı: 
cak. .. Bütün kahvealtı müdde. - Amsterdam'da elmas tüc 
tince masar.ın üzerindeki kö- carlarından Mösyö Van Heuze 
peğiui şapır şupur - hem de ismindeki zata bundan iki ay 
ağzından - öptü durdu.. evvel (Kastel) isminde birisi 

"· '' ':' gelmiş, kendisine bir takım ve-

Milliyet'in Edebi Romanı: 62 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felsefi fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
-ll2-

l\1uaşakanın ikinci 
kaynağı 

Bilmem ukaladan hangisi. 
oin keşfine göre bu alemde her 
kes çift yaratılırmış... Birleş
mek icin mütemadiyen eşini a
rarmış". Biribirine rastlayınca 
her türlü manialara rağmen 
'-.emen kaynaşırlarmış. Bu uy
durma hikmete bir nazarıye 
çeşnisi veremesek bile hazan 
emsaline tesadüf ediyoruz .. 
Derhal biribiı-ine sıçrayan bu 
yangın kıvılcımı gençler ara. 
sırda çok eörülüyor ... 

Keramet Lemanı görür gör 
mez idealine muvafık bulmuş 
kı:! da lıtı ~üze) gençten hoş
Ia,,mıştı. 

Aşkııı rıcktebi yoktur. Ho-
cası da cl!naz ... Bütün sınır 

hastalıklarının membaı bu ders 
leri tabiat verır. Bazan akıl
ları büsbütün çileden çıkarır .. 
T ecrübesizleri tımarhanelik ya 
par bırakır ..• 

Bu iki toy çocuğun biribiri. 
ne aşk ilanı pek sade ve iki eş 
güvercin arasındaki sevışme 
kadar tabii olmuştu .. Leman 
bahçeye çıkınca Kerameti bek
ler, oğlan geçikince içi sıkı
lır .. Keramet te hep ağaçlar 
arasından kızı gözetler.. Onu 
göremediği anlarda yese tutu
lurdu. 

Yüreklerinde biribirine söy. 
!emek İçin taşan çok şeyler 
vardı. Fakat bir türlü açılamı
yorlardı ... Tamam itiraf daki
kasında korkulu bir helecan 
har.çerelerini tıkıyordu. Kıza
rıyorlar, bozarıyodar. Sessiz 
lıirer itirafla bakışıyorlar. 

Bir gün bahçenin kuş yuva. 

ZA YJ - Nufuı kaaduw kaybettim 
yeniıini alacafımı ilin edet"im. Şeh
zade ba,ı Hoşkadem mahallesi No 
23 lthami. 

ZA YI - Mülga Kocamuotafa Paşa 
askerlik şubesinden almı.ş olduğum 
veıikai askeriyemi kaybettim. Yeni
sin; alacağımdan hükmü yoktur.319 
tevellütlü Mustafa oğlu Bedri. 

7.A YI - Galata l thalat Gümrüğün
den 10-11-31 tarih ve (15805) No 
beyanname ile muaf İmrar edilen 
F. S. marka 7061 No. bir sandık ma 
kineye :ııit 344 No. ayniyat makpuzu 
zavt olmuştur. Yenisi çıkarılacağın~ 
dan c~ki,inin hükmü yoktur. Ziya 
Koyuncu Halefleri. 

:ZAYi -- Fatih Malmüdürlüğünden 
almakta olduğum maaıımın makpu-
7unu zayi ettim. Yenisi çıkarılaca
.i•ndan zuhurunda hükmü yoktur. 
Polis mütekaidi Abdülbaki. 

1 
sı gibi kendilerini gizliyen 
yeşil bir bucağında yan yana 
otururlarken Keramet birden 
bire ateşli bir ah çekti. Ve son 
ı·a bu patavatsızlığından utan
mış gibi yuzunu iki avucile 
kapayarak yere eğildi. Sanki 
hicabından kıza bakamıyor gi
biydi. 

Bu jest karşısında Lemanm 
da içinden bir şeyler kaynadı 
ve kendini tutamayarak sor
du: 

- Ne oluyorsun Keramet? 
Keramet doğruldu. Parmak 

!arının ucile gözlerini sile
rek: 

- Bir şey yok.. dedi.,. 
Kız ısrarla tekrar etti 
- Söyle var ... 
- Offff ... 

- Niçin oflayorsun'! 
- Oflamasam çatlayaca-

ğım .. 
- Neden geliyor sana bu 

sıkmtı? 
- Bilmiyorum ..• 
- Ben sende bir gönül hali 

sezıyorum ... 
Bu ifşasından Leman kızar 

dı. Sustu. Keramet cevap ver 
medi ... 

Bir dakika geçti. Kız suali-

. · sunuz. ıye agır ı. 
ımış .. 

Hizmetçi sevincini izhar e. Maur~ce acı acı gülerek ce-
derken, içeriden pijamalı genç vap verdı: . . 
b" k d d h .... d .. K·· - Affedersınız Madam, ba
- ~rlrua 1~ a al g~~un ~· bople- na kalsaydı, sizi hiç rahatsız 
gı cagma a ıp opmege aş a d' F k t Med ' d etmez ım. a a or un ar 

ı.. kasına takılıp geldim. Zeki kö 
Arkadan da Maurice'in mer ,pek sizi bana tanıtıp nasıl iki 

divende durduğunu görünce: ay tatlı bir hayat yaşattı ise, 
- Sizi M. Adolphe'mu bura ihanetinizi de gösterip eliniz. 

ya gönderdi. den kurtardı. Adiyö .. 
- Hayır, Madam ben M. Ve Maurice fazla bir şey söy 

Adolphe'u tanımıyorum. Yal. lemeden, köpeği bağrına bastı 
nız bu köpeği bir hafta evvel ve, çıkıp gitti .. 

Harik Kaza ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanmdıı kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınrz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptrr

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ni tekrar etti: 
- Birini mi seviyorsun? 
- Niçin saklayayım evet ... 
-Kimi? 
- Söyleyemem. 
- Bano. bile .... 
- Evet sana bile ... 
- Bu sırrını emniyet ede-

cek kadar beni kendine dost 
bilmiyor musun? 

- Bu sırrı en ziyade sen. 
den gizlemeye mecburum?. 

- Niçin 9'illl 
Keramet ruhunun bütün 

süzgünlüğünü Lemanın gözle
ri içine dökerek: 

- Çünkü bu sır aramızda 
lafzan mevcuttur. Hakikatte 
değil.. Kimi sevdiğimi biliyor 
sun ... 

Leman bu defa büsbütün 
tecahülden gelmek istiyerek: 

- Vallahi bilmiyorum.. 
Dedi. Yine sustular. Şimdi 

sevda fesunkar bir ra' şe gibi 
göz bebeklerinde titreyerek 
derin derin bakışıyorlardı. lki 
genç ruhun mukavemeti yakan 
incizabı biihtiyar iki vücudü 
birleştirdi .. Farkında olmaksı
zın tutuldukları bir aşk sarhoş 
luğile biribirinin kucağına düş. 

tüler ... 
Bir iki dakika sonra kız İra

delerini kaybettirten bu sar'avi 
halden silkinip ayılmaya uğra
şarak: 

- Ne yapıyoruz? 
- Biz bir şey yapmıyo-

ruz .. Cinsiyet mıknatısı İrade. 
mize galip geldi .. 

- Hayır Keram-'t hayır 

iki yılışkan mahalle çocuğu gi
bi değil, iki t~rbiyeli ruhile se
vişelim. Ben ahrete tam iffetim 
le gitmek isterim. 

Keramet şaşalamış bir isti-
zahla: 

- Bu ne demek? 
- Ben yakında öleceğim .. 
- Vallahi anlamıyorum .. 
- Anlaşılmayacak bir şey 

söylemiyorum ki.. Öleceğim 
diyorum .. 

Keramet gittikçe artan bir 
taaccüple: 

- Affetmez bir hastalığa 
1111 tutuldun? . 

- Şimdilik bir şeyim yok. .• 
- Seni sapa sağlam görü 

yorum .. 
- Bu saatte öyleyim .. 
- Ne zaman hastalanacak-

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Bilumum müstahdemin için 154 takım yazlık ve kışlık elbise 

ile 154 çift fotiıi ayrı ayrı aleni münakasa suretile İmal ettirilecek 
tir. Münakasa 31 Ağustos 932 çarşamba günü saat on dörtte Ga
latada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil ko
misyonda icra ettirileceğinden taliplerin nümune ve şartnamele. 
rini grömek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlük Ayniyat Muhasipliğine ve lstanbul'da mezkur mer
kez lev-.zım memurluğuna müracaatları. (3923) 

İstanbul Gürnrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 21 No.lı motörün teknesinde yapılacak tamirat keşif
namesine göre pazarlığa konulmutşur. 

2- lhalesi; 20 Ağustos cumartesi günü saat 14 te icra edi
leceğinden isteklilerin yevmü mezkurda yüzde 7,5 teminatlarile 
Başrr.üdiriyette hazır bulunmaları. (3986) 

sın? 
- Vakti pek muayyen değil 

fakat muhakkak hastalanıp o
leceğim .. 

- Her ziruh muayyen ol
mayan olmayan bir vakitte has 
talanıp ölecektir. Bu tabii ka
nundan kimse nefsini kurtara
mak ki .. Bunun için şimdiden 
üzülmekte bir mana göremiyo-
rum ..• 

- Ben ölümün umumi kai
desinden kariç bir kızım .. 

- Bu nasıl olur? Bana an
lat ... 

- Ben sağlığımda, döşek
te yatan kendi ölümü gördüm .. 

Keramet biihtiyar yarım a
dım geri çekilerek: 

- Yanlış mı anlıyorum? 
Berhayat bir insan kendi ölü
sünü nasıl görebilir? 

- Bu yalnız bana vaki ol
muş bir hadise değil ki ... 

- Bu garibeyi ilk defa sen 
den işitiyorum .. 

- Hiç bir kitapta okuma
dın mı? 

-Hiç ... 
- Edimbomg çocuğu to-

sun gibi koşup oynarken ken· 

dini çiçeklerle süslenmiş ıçı be 
yaz saten döşeli bir tabuta u
zanmış gördü. Bu rüyetinden 
sekiz gün sonra öldü .. 

- Bu masaldan sana ne 
Lemancığnn ... 

- Masal değil bu hal bana 
da aynen vaki oldu diyorum 
sana ... 

- Bir insan ya sağ olur ya 
ölür .. Bir ölü kendi cesedini 
görüyorsa ölmemiş demek-
tir ...• 

- Her insan iki hüviyetli. 
dir. 

- Ben kendimi ve heı-kesi 
teker görüyorum .. 

- Hüviyetin biri arzi, öteki 
nücumidir. Biz yalnız biribiri
mizin arzi hüviyetini görürüz. 
Ceset mezarda çürür. Ölüler 
dirilere nücı.:mi hüviye~!erile 
görünürler .. Bazı İnsanlar sağ
lıklarında nücumi hüviyetlerile 
karşılaşırlar .. Bu hadiseler çok 
karışıktır ... 

Zavallı kız işittiği ve oku
duğu garibelerin birer sabit fi. 
kir halinde dimağında tebellü
ründen husule gelen subjectif 
hayaiatı hakikat sanıyordu .. 

(Devamı var) 



Edebi mubahase Tetkikler Söz arasında Edebiyat 
Saa'at aleminde 

1 1 

Türk 
Edebiyat nedir? Edebiyat İftiracı 
Üst tarafı 
Edebiyat mıdır? Tarihlerimiz! Şair 

iirkçeye dair değerli bir kitap 1ezgini San'atlarda 

1 
Adını yazamayan medreseli 

ve derdini dökemeyen 
Memleketimizde "edebiyat" Tarihin bir çok tarifleri var. Türk san'atında kadın aşkı, 

kelimesi kadar İptizale uğrayan Fakat .. Edebiyat, san'at tarih- sevip te sevilmeyenlerin ıstıra-1 
ve fakat, bir türlü hakiki mana- \erinin tarifinde ve milletlerin bı şeklinde ifade edilir. Ta, es. 
aı anlaşılamıyarak müphemiyet bedii tekamülleri, zeka terbiye. kiden beri, bir tek şair görme-

~eçen gün üstadı muhterem içinde y alovada . ~ul~ı_ıduğ~m içinde kalan bir tabire güç te. leri üzerindeki izahında bütün dim ki sevgilisinin vefasızlığın 
alıt Ziya Beyefendi ile Cenap J sırada Büyük Reısımızın Turk sadüf edilir. Her eline kalem ~aleml~r, bütün düşünüş ve bi- dan bahsetmesin. Bu topraklar 

:habettin Beyefendinin yev- çenin bir ana dil olduğu hak- alan edebiyat yaptığına kani lışler bır .. beraberdir! üzerinde yaşayan ne kadar er-
1 gazetelerde birer mektupla- kındaki derin tetebbuları ara- oluyor. Hakikatler üzerinde daima kek varsa, hepsi seviyorlar, fa-

1 çıktı. ımda bu kitabın da yer buldu- Nitekim hukuk, tababet i- çekinmeden durırak lazım. kat sevilmiyorlar. Divan edebi-

1 Edebiyatı cedide! 1 

F.debiyatı cedide üstatla. ğuna muttali oldu~. . . !imleri de son zamanlara kadar, İtiraf etmeliyiz ki, bizde e- yatı, baştan başa ihanet gör. 

l n'.ıı. tuıntıraklı, terkipli,. tav- .. (Bed_ros) efendı ısmınde bır hemen herkes tarafından icra debiyat tarihi hemen hemen müş sevdalıların göz yaşını an
Hı, ırnaleli velhasıl eakı ede. mudekkık tarafından uzun edilen bir san'at halinde idi. hiç işlenmemiş gibidir. Bu va- lata anlata bitiremiyen gazeller 
,1Yat kitaplarının (Üslubu a- mesai ~etices~nde yaz~la~- ~u Merhum Recai zade Mah- zifeyi yapmak İsteyenlerin ço- le doludur. O kadar ki kadın şa
) Ye nümune olarak seçtikleri eser Turkçeı_ıın _zannedıldıgın- mut Ekrem Bey, meşhur "Ta- ğu da Üzerlerine aldıkları mes' irler bile, ayni tesirle sevgilile
. llsanna ifadeleri Latin harfle- den çok genış bır sahada yay- limi edebiyat" ında der ki: uliyetin hassasiyet ve ağırlığı rinin vefasızlıklarmdan bahıet
ne çevrilince ne garip oluyor. gm ve hakim bir halde olduğu "Edebiyat tabiri hususile ile mütenasip eserler vereme- mişlerdir. Kadına en fazlıi ya. 
•kalını tıraş etmiş cübbesini, vesaikle meydana çıkarılnuş- beş on seneden beri erbabı ka- mişlerdir. Hatta, bi:ı:de edebi- kın tanınan Nedim bile: 
•Vı!o. k b" d tır l:em arasında en çok zebanzet yat tarihi kadar henüz müver- Zamanı vade intı·zarda ba•ka 

.,unu çı armış ır me re- • h ~ bacasının tecvitli, idgamlı (Philologie) mütehassısları olmus tabirlerdendir. Bu dere- ri i de yok.. dersek bu hüküm dır alem, 
0ıııışınasma benziyor. lisanların müşterek bir seci- ce m~nus, bu derece kesirülis- hayretle karşılanmamalıdır. gibi sevgilisinin söz verdiı}i sa-

Büyük harbin daha hatları.- yesi olduğunda ihtilafa düşmüş timal bir tabirin şüphesiz med- Hakikaten müverrih yok.. Bel- atte gelmediğinden tiklyet yol 
•1tırıda ihtiyat zabiti olmak i- !erdir. Fakat (Ari) lisanlar liilü dahi kullananlarca malum ki buihtiyacı gidermeye çalışan Ju mısralar söylemittir. Türk 
~~ harbiye mektebine gitmiş- ailesi diye gurup halinde bir. olmak icap eder. Maamafih, edebiyat muallimleri var. Ted- şairi çok seviyor, ağlayor, 11tı· 
.~. Bu arada bir çok medrese !eşen ve Hindistandan lngilte- bunun kabulü üdebaya şayan o- risat proğramlarımızın zaruri rap çekiyor, bekleyor. Fakat Soldaki resim, 18 
~.e illi tahsil gördüklerini reye kadar yayılan dillerin ye- lacak surette bir tarifi müc- neticeleri, talebenin kitap ihti. kadın, bir türlü ona ruyu il ti. inci asırda gapılmtf} 
~ıa ederek aramıza karışmış· di sekiz bin sene evvel bir esas. mel ve münakkahine şimdiye yacı, muallimin menfaati ho- fat göstermiyor?. Hakikatte bir Kur'an mahfa-
tdı. Alay kumandanı Atıf tan ayrıldığı hakkında kuvvet- kadar tesadüf olunamamıştır." kc~.ı~~ıdmız~labn.1bir kısmını üstün böyle olmadığına göre san'at- zası. Sağdaki resim, 16 net asrın çiniciliğlnden 
ey, lisana edebiyata yakın- li bir kanaat vardır. Ahiren liseler için neşredi- oru em e ı ecek edebiyat ta- kir bu hislerinde samimi de- bir nümune •. 
aıı vakıf o'lan bu zeki 've dol- Bu aslın Ural-Altay grupu·. len Ali Canip Beyin "Edebi- r~hleri, tetkikleri yazmaya, hat- ğildir. Devrin, haleti ruhiyenin Bundan evvel "Türk san'ati 
_un zat mektebi istila eden bu na dayandığı hakkındaki kana- yat" unvanlı kitabında da böy- ta yapmaya sevkediyor. lhti- tesirile belki divan şairi bu şe- hakkında bir makale yazmıştı..;'. ~~~';;;r. yüksek bir işçiliğin mahsulu 

0kıne. deri bı"r gün imtihana atleri de inkar edecek bir iddia le bir tarife hernedense yanaşıl- mal menfaatlerin ve· zaruretle. kilde yazı yazmakta biraz hak- Bu makalede gerek resim, mimari OAn • 

B 
.. h . . b . t k d k d.. ' 1 d ' 0"'9V hıc_ri senesinde İnır.a oluna• 

. tı. Hepsine birer kağıt ver- yoktur. mamıştır. umup emıyetın u rın or aya çı ar ığı bu nevi ki- lı.dır. Fakat 1932 senesinde ya. ve gere se ıger san at ar a Türk- Konyadaki Ali.ettin camii,';"in 
ı Ve l 1 A • ı· 1 r ol ak gün de devam ettig" i Peyamı· tapları bir gu··n hep bı.rden ber- 1 ·· 1 · d · f lerin garba teveccüh ederek, garl>ın be · d b men-

! 
Ya nız •u sua e cevap ver rı ısan a grupu ar zı an şıır erın e yıne ve asız- k .. ·· b. 1 1 rı e u şaheserlerden b' ·d· 

e e · · ' · ··t has la çi diki · hat Safa Beyin "Hepsi edebiyat" taraf edebilecek hakiki ve öz e- otu ır tak itçi iğini yapmakta ol- Üstat Osmanın e•eri olan buın ır rını emrettı: mu e sıs rın z erı l l lığı göz yaşını terennüm etme- duklarını,halis,öz bir Tü<k san'atinin be ba d men-
:- Bu,·aya niçin geldiniz? Tuna ve Volga havzası ile Bal- serlevhalı yazısile anlaşıyor. ser er yazı acak; yeni ve yerin- si, bilmem, nasıl izah edilebilir. benlik ve hususiyetini tamamen kay k r att nozl an mamuldür. Gayet 

klıç yüz medreselinin iki yüz tık ve Hazer denizleridir. Bu Peyami Safa Bey diyor ki: deki bu eserler Türk san' atının O kadar aradım, taradım, betm.iş olduğunu uzun uzadıya an- dıymeı·ı~r 0 

an bu menı...rin orftlar 
O " Ed b. h · f d d · kik 1 t b a va 

1 ık eden bir zat tarafında• 
.
san ikisi kag· rdı boş olarak esasa göre İngilizce ve latince •·· e ıyat, ayalı ı a e et- erın tet ve araştırmalar sevgilisine doyan, kanan bir şa- a mış ve undan mütevellit teessür ld ı ·· e d k 1·d· d ··ı ·1 Ned. b h mahsuı·· 1 b. h'" .. 1 le_rime J?Üzel temenniler ila"ve etmı··· ya rz anmış, boyanmıı ve üzerind tı Verdi. Yedı·s·ını·n yazısı oku ye ka ar endi kadrosuna alan me ı ır, egı mı. ır u a- u o an ırer teza uru ire rast ge medim. Hala kadın- - ' bazı tadilat vapılmı• oldug"unu .. • ? M kı ti• ·f d tım. Bugün de hususiyetini kaybe- J' T soy ~~a~ı. yalnız bir tanesi şu (Ari) grupunun üzerinde Ural- yat. anasız bir sürü hareke- ve yme ı ı a esi olacaktır. ların bir busesini bekleyoruz, dip günden güne artık sadece bir ~rl~·d!ak.dirıizliğin bir misali ola~ 
a ıle şu cevabı verdi : Altay lisanının analık vazifesi tin mecmuundan ibaret değil- Tarih yazan muallimlerden hala onlar bizi sevmiyor, hala mazi olarak kalan tezyini san'atlar- u 1 a_ ıs.eyı de bundan evvelki şika-
"A.h k ı· t - ·ht. ı· k ti · se "Bakı·sı· du·· rug"u b'ı nı·h t" ı·kisı· son za 1 d ·dd. b d bah d • · yet erımız meyanına ı·thal edeb'li · . tiyat zabit (zabit e 

1
• yap ıgı ı ıma ı uvve eoıyor. , aye man ar a ağır ı ıa ütün ömrümüz intizarla geçi- an se ecegım. y ·ı ç .. 1 

1 
nz. esı arapçanın (zel) harfile işte bahsettiğim kitabın bu te- değilse, hayat nedir? ve "Baki lar karşısında kaldılar. İsmail yor. Bu sahte, bu yalan duygu. Tezyini san'atlarda şaheserlerini ~'1 amıın lyas Ali tarafından 

k 1 bu bb H b 
t ·h h d" · 1 yapJ mış olan tavan tezyinab _ 

~ıılınıştı) olmak niyetile efen oıasları ifşa eden bir vesika ol- a an ku ede bir hoş sa· a İp Beyden tenkitlerindeki yu şiirden sök:ıte·· atmak lazım- an e e ıye etmış 0 

an Türkler, n:ıa ka.pıları, ikinci Muradın tü''.robe-y 
u- .b d , 1 1 da" deg"ı'\a edeb· t ed. ?" tarafkı"rlı'kle, tetkı·k ve taharrı·. d E k bugün bu ihtişamlı san'at şubesin- d k • ., canı 1·ı,.e gelmu··

5
u··z,,. agu an aşı ıyor. e ıya n ır. ve ır 0 yu·· sek ıen· h 5 ' d 1 sın e ı saçak me 1 d · az an · en yeni o arak hiç bir nümune ve. vzuumuzun şaya. 

Zeki kumandan medresede Mütehassıslara teveccüh e- nihayet makale şu cümle ile bi- erin eki ihmal ve bilhassa son atkar hazzıdır. Türk edebiyatı rememektedirler. Bunun sebeplerini ~1 
hayret misallerini teşkil edebi 

~•ekiz sene arabi okuyan bu den bu tetkik mevzuu bizim gi. tiyoı-: "Üat tarafı değil, hepsi eserinin noksanlığı ile bahsedil bu hazzı ifa. de edebildig" i gün yine kuvvetli bn- temele istinat e- lır. Yeşil cam.iin miman kim olur .. 
c ,,.. b 1 b. h.d. 1 . .. .. d b• t " d. d ' . olsun, gerek Çelebinin türbesı·n·ın 
.k,uz içareyi 

0 
gece a aya ı a ıse erı gunu gününe ta- e e ıya .... ı. samimi olacaktır. Neden kor- en san at ma:amize kar\ı alaka31z- k ı d k. d h D k Al l - d h'" . 1· gere se camiin tezyinab bizce Teb-

•ar ı. ıp e en mu arrirlerin karı de- eme ki Recai zadeden be- i Canip Bey de ağır bir kuyor, neden çekiniyoruz?. Se- ıgımız a, urmetsız ığimizde ara- rizli Ali Ustanın eseri olclugu" mu 
L•ar t tk· l' ··ıd· F k t b d k · h"J• b ·· h · t d zan altında bırakıldı. Hatta• bu mak lizımdır. hak n p en evve ı nes ın gı ır. a a en e •u anaat rı a a umup emıye evam vı·yonım dı· k d · · kaktrr Al' P ·ı T. e . T ed ' yece yer e sevışı. Türklerin çin:, t•• ve tahta oy- . ı aşa namı e ımur· 

.. tı ve ge.-i bu iki cephesi bu- var ki türkçe, bugun·· u··n ha·kı·m edip gidiyor, "Edebiyat", bo• zannı ebiyat ve san'at tarı·- yo d k ·· · ı """' lenk ordusile Sem '-- d ·d· ~ ruz, eme ayıp mı, şıırın macı ığı, yazı, tezhip, hah, kumaş erKan e gı ıp 
Uıı maziye karışmıştır. lisanları arasında henüz ham ve bir sürü havaiyat kabilinden himizde olduğu kadar efkarı san'at kıymetinden bir şey mi ve yazma boyacılığı gibi renkli ve orada nakıt san'atini öğrenen 

1 

Gazete olmy:ımayan ve adı. ve eksik görünmesine rağmen bir şey addediliyor . umumiyeye karşı da ağır bir kaYbettirir?... renksiz tezyini san'atlarda ha"ikalar ~~;:n;ıki~n Jürk sanayii tezyi . 
. Yazamayan medreseli ile kendi aslına ve hayati inkitafa Halbuki muasır telakki, bize mes'uliyet haline çıkaran ifşaat Aldanma ki şair sözü elbette vücude getirdiğini bize izah ve is- ı ın e ıra tığı bu layemut İz· q " d d · edeb. h b ·ı yapıldı. bat eden !':an•at e!';erleri henu··z ayak b:r bugün taklidi bile mümku··nsu··, 
şıı_ıı üg" ünü söylemek içı·n 1 og' ru yayılmag' a çok kabi\ı· - ıyatın em ir ı im ve hem 1 d · k ya an ır, ta durmaktadrlar. rrer mucrze halindedirler 

t ıp ve tasannu kalıplarına gi yetlidir. de bir san'at olduğunu bildiri. Gazete sütunlarına geçen bu kanaati artık yıkılmıştır. San- Bugün artık mazi olan Kütahya- !~yin~tçılıkta Türklerin vücude 
'.ıı, işitilmerr:iş kelime bulmak Bugünkü türkçenin uzviye. yor. ifşaatın kısası şudur: atkar hulyaperest bir cüzamlı nrn çinilerine, Aydın ve Uşakın hah getırdıklerı. harikalanı ait m.isalle< 
.ııı kamuslara gömülen edebi- ti, bünyesi her aşıya müteham. llim olduğuna göre her han - Ali Canip Bey kitabında, değil, hayatı herkesten iyi gö- larına bakıp hüsrana kapılmamak :"'?'makta bıtmez. Süleymaniye cami 

~1tı cedide kahramanları biri mildir, yeter ki bu · ameliyeyi gi bir lisanın mahsullerini filo- tetkik ettiği edip ve şairleri de- rebilen faal bir zekadır. Türk mümkün değildir. ~:·~ni:eı;.:;,:=;n~~';.';1 • Ayasofya tür arnaınak bı·r1• de anlatama ı"dare edenler ana en yakışan, lojik bir sistem dahilinde teteb- ğil ·, dostlarını ve isimlerinı· ,· _ d b. t h d k Bu çinilerde kullanılmış olan bo .. .. • çi,nileri, Y enl 
i 

e e ıya ı, en assas, en sa ı yalann aslı bugünün san'atkarı irin camım hu~kar. m .. ahf.ili ve çinilerô :k derdinden göçüp gitti. şivesine, seciyesine en uygun bu ederek müsbet mutalara va. Ş ttiği muharrirleri yazmıştır. olan Türk kadınına, bundan tamamen meçhul bir şeydir. ' sadef ve fıl dışı ıle •flenmif ka~~ 
gelen seromları yapsınlar. sıl olunur.Sanat olduğuna naza Kitabına geçirdiği her hangi sonra olsun iftiradan vazgeç- Bilhassa Münib da Jlfünunu pro dolap ve pencere kapaklan, mihra· 

İşte gecen gün üstadı muh- Lisan demir gibidir. İşlen· ran zeka eserlerinin nasıl ve ne b_ir edebiyatçıyı tetkik etmemiş melidir. fesörlttinden toprak ve çini müte- J bın yaldızlı Stalaktit'leri 17 inci a-
tern Halit Ziya Beyefendi- medikçe paslanır. Lisanı~ iş- suretle yazılacağını gösterir ki, tır. Kendilerine haber, mektup Re~at FEYZİ hassrsı Mösyö Fugl Türk çinilerinde sırda Türk zevkinin daha eskisine 
n: lenmesi temaslarla, adeta ticari bunlarla bir takım esaslı san'at göndermiş, tercümei hal ve e. kullanılan kırmızı rengin taklidi im- n~zaran olmasa bile bugünkü zevka 
"A.t b UI M 1 k• 1 lı" verı.•le g'b. k 1 kaideleri alakadaı·dır,· aynı' za. seri · d b. · kansız bulunduğunu ve hütün se- gore ne kadar İnce bir ifade arzet 

. e ei yayi ü ü ane e a • T r ı ı aynaşma ar- erın en ırer parça ıstemiş. 1 t al mekte olduğu ha • ltıe., la temin edilir. Eski Akdeniz manda neden dolayı karii he· Aldığı notları bir tek kelime yanlış kitapları proğramlarına n~ erce araştırm ara rağmen bu ren Si .... nu vazı . n gosterir. k 1 k ve talebeye okut k gın esrarını keşfetmeğe muvaffak nanın bu;ı:uk eserlennden Rüs-
. Serlavhasile baslayan yazısı havzasındaki (Cite) lerde ya- yecana getirdiğini anlamıya veya anaat ilavesine bile lü- a_ma. ma. va- olunmadığını söylemiştir. tem Paşa, Pıyale Pata camiile Hür 

1ıe bu hissi verdi: Tıpkı eski şayan ve ırkça biribirine uzak hizmet ettiği gibi iyi yazmak, zum görmeden bir araya topla- zıyetınd.e ka~ıyor demektir. O Biz bu çinilere, garbın hiç bir r~ _Sultan türbesinin çinilerini <ltı•k 1 k.'h 1 · ti f ı· t t iyi muhakeme etmek usutu··n·· mış, kitap yapmıştır. Anto··ı01·ı·- halde bıle bıle çocuklarımıza zaman erişemedig"i bu renk ayinine goı·dukten sonra bugün Küfahyada 
: ~ çatısına atı mış 0 ne o an cemıye er sır ıcare e- u h t ak ı ·r s d K f 1 • d ı· 1 · de ög"ı·etir. si yanlışlarla doludur. Noksan. yalnış, noksan bilgi veriyor; e. karşı zalimce bir alakasızlık göster- b~zır "":m .. ta o an çinilerin iptidai 

l
.t an ıg"ın açılışı gı.bi... 0 mas arı sayesın e ısan arını ış · b 1 E d ır taklıtçılıkt ·ı · "d d M b · k d h · b debiyatımızı ve ediplerimizi ol- mış " unuyoruz. c adının büyük . en ı erı gı eme iğine 
" ses ve sert bir küf koku- !etmişlerdir. O kadar ki bugü- uayyen ır o uyucu züm- ır, ıç ir emek ve görüşün d • d b b k kabiliyet ve göz nurunun, bu mulıay ınsan. ne kadar hayıflanıyor? 
""·· nün ticaret (lndex) )erinde bi- resinin his ve ihtiraslarını şah. mahsulü değildir. Muharrirler ugun an am ata gösteren yerülukul işçiliğin karşısında sırtı- lslamda'.' sonra resim iştiyakım 
f,} ~zı .• hisleri ve düşünceleri le o dillerden kalmış kelimeler , l~_?:d~ran her edebi ~ser.' güzel- eksiktir. vasıtalarla gençlıge tanıtıyo- mızı çevirmiş ve garbın Ccram;quc .hat.ve ~ezhıpte tatmin eden Türkün ~-·e kt d B. 1 t'• k lıgı ıfade emek hakıkaı aydın lşin en !!arı·p taı·afı her ı·kı· ruz. mütehassıdarına manasız bir hay- •dan atka. 1' ruhunun yük.sek bir ifa-
h - ıçın icat edildı'g'ı'ne go··re yaşına a ır. ız ya nız ur - ... ... ' . • - kt la 1 •• eb 1 1 t k 1 - d k il' · d b b ranl·kla ağzımızı açmışız. Yine eli- e şe 1 0 

? ya~ı ar .. kıtap tezyina 
Q Sekiz yıllık medresede oku- çemi:ıe veçhe ver ilme iyiz. a ma ! ıyı ıgı s~v ırme ' yani mua ımın e ütün u neşri- Müverrih tanıdığı, dost ol- mizcieki hu hazinelerin kıymetini tı' desenler~, ~otıAerı a•ırlarca üze-!/ adını yazamayan (Ülema) (Physiologie) de bir kaide hoşa gıtmek, t~lım etmek tesir ya~a .kar~ı susmaları ve kendi- duğu, uzak veya yakın bir aşi. takdir eden bizden gayrılandır. On rm~. ecnebılerın hayranlık ve ra~-
lkdoıı sekiz yıl Türk edebiya- vardı. İhtiyaç uzvu tevlit etm,~k ma.ksa~,'le ya~dır.. lerını mudafaa e~me.meleridir. na bulup kendisinden tercümei lar ecnebi seyyah ve müsteşriklerin bet'."' .<:!~eden halılar, boyaları h>ı 
" a yer tutup Türkçeyi Nai. eder. Derler. Lisanda da ihti. Edebıyat kelımesı med- . Bu, o demektır kı lsmail Ha hal ve eser parçası isteyebildi- hayret ve takdirini celbetmekte v~ ve ışçılıgı ,.ayanı hayret bir mah . ~sıve · · ı yac kelimeyi tevlit eder. Bu te- lul~ ~t~barile üç muhtelif mana bıp ve ~li Canip Beyler yapı- ği muharrirleri değil, okudug·u, 1 bi~im on.l_ara karşı alakasızlığımız retin delili olan yazma bezler, d~-
eb.iy tsınnde~d n:rkh.ramayan e- l't·· .k. k'ld 1 Y 1· ya ılışıyor: lan neşrıyatın dog"rulug"u v . 1 tetkı·ı ett.ıg"' ı ·d". .. gunden gune aıtmaktadır. Evvelce kumalar, kumaşlar, emsalsiz bir tez 

1 
a ı ce 

1 
e er anı ayni zah ve ut ı ı şe ı e o ur. a o ı- .. J• . . e ı. < ı, eme.< veı ıgı u- . b. .. be 1 baz ·· b yin kıymetini haiz şamdanlar ku··r-

et · k d b . d d , 1- Us up vasıtasıle h sabeti kar•ı d 0·· 1 k · d l • d'· .. ~ . .., .. yıne ır munase te ı tur e ve .. 1 k el , td ı yolun bicare kervancıla- sanın en i ünyesın en ogar, . . . . ıs ve .. T sın a s y enece zerın e ça ıştıgı, uşur.dugu nıesçit çinilerinin dikkatsizlik yü- su ~r. çe ~e~k er, nalınlar' haml\m 
ır. · yahut aşılama suretile hariçten dfı~~ierı ı~ade. etmek sanatına soz bulamıyorlar. san'atkarları ve onların eserle- zünden Avrupa müzelerine nakle- tas arı, ı rı ter, vazolar, silah ve 

Q Geçen sene Hikmet Feri. lisana alınıp yerli kaidelere gö- eha'e! e
1 

er; ıster şifahi İster . Eğer sahih olan bu İse Ma- rini kitap yapmak mecburiye. dilmekte olduğundan bahsetmiş ve h"._nçer kabzaları, cüzdanlar. tab•k, 
"~ Bey bir ankette şu suali re adeta Naturaliser edilir.. ta rırı 0 sun. arıf vekaleti de ya daha iyisi- tindedir. Ve .. edebiyat tarihi 0 _ bu alakasızlıktan bir hayli şikayet t·as~ vo; b?hurdanlar, hem zev-"•ııı 1 • 1 b 1 J Z k• \ . nin yapılmamış olması, yahut dur. etmi•tim. ı, em ıhtiyacı talın.in eden sayısız 

Uştu: Lisan a ugra•an arımız u - e a eser erıne tatbı'k ' - d it · h ' il Bursadaki Yeşil Türbenin gayet -:ı-Ya mo e erı ep bu İnce ıan'at 
il.;-e,Türkçede Frenkçeye veç. iki membadan istifade edecek- olunan kaidelerin heyeti mec- hta mua İm ve müfettişlerinin Kitabına geçirdiği muharri- kıymettaı· olan çinilerinin dikkatsiz ruhunun akisleridirler. Bugün Ma-
Or ge değer bir şaheser bili. !erdir Fakat her şeyden evvel. muasına tahsis olunur. azırladığı bu nevi noksan ve rin bir tek satırını okumadan is tik ve ihmal yüzünden zayi olmaaı dam Pegoff'un Kozmopolit eşyaları 

musunuz? bu veçheyi tayin edecek sala. ili - Bütün miiletlerin, ya- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 tediği malümat ve yazıları al- üzerine bir vakitler Bursa valiliği bu .•an•at eserlerinden boşalan yer-
•ııliatırıma gelseydi 

0 

zaman hiyettar bir heyet bulunmalı- şadığı müselsel devir içinde vü Ş h d k dığı gibi mürettiphaneye veren etmiş olan Ahmet Vefik Paşanın lerı kdol~_urm11 a~a çalışıyor. Oç be; ' 1 h 1 ı· 1 d · d'kl · b unu atır an çı arınamalı d 1. k I hiınmetile dökülmüş olan parçalar ç~rpı muse esın yan yana gelme-

1 
..... Ç:arkada•a •u cevabı verı·r- dır. Fransız ar a a ısan arı cu e getır ı erı eşeri zeka- d ki b. , I ve sonra a ıse ürsü erine çı. . .d . 1 1 1 k sınden meyd k ... • ~ h il ır , iıtün san at eser eri ya yerıne yenı en ıma o unan ar on- .. . . ana çı an abajor kari-

için uğraşıp duruyorlar. Sarf nın ma su erini anlamaya ya. "deha_ geni" nin yahut "Hü. karan muallim, münekkit veya muştu. Bu ilôve edilen çini parça- katurlerınrn altında akşam çaylan 
'iı:- T~rkçeden Frenkçeye de- kaideleri, imla usulleri ile be- rar; F1 ransızb, lngiliz,Yunan ede ner ve ehliyet_ Talent" . muk·verrihin eseri tarih değil an- !arı renklerinin donukluğu, desenle veren ve sallana aallana Rumba oy 
e:ıı eskı harflerden yeni Türk- raber lisanın aaıl kuvvei külli- biyat arı gi i; mesela: Bu sis- h l"d·· nın ca bir garibedir. rinin kabalığı ile diğerlerinden bü- ?ayan küçük hanımların zevkleri 

l

,e ~evrilmeğe değer eser var yesi sayılan kelimelerin eksik temle hareket ederek İngiliz ._ maDsuhu ur. b . f " 1 Bize başı böyle Recai zade Y~1·k. farklkar1 .ıad. ~yr1ılır. Bu da bu çi- •!thie_ bubkuvvetli bir san'at mazisine 

d kı 1 d ld 1 deb
. t t tk.k t k l e anın en arız vas ı ya h t ı· · d b' nı erın ta ı ı ım {i.nı dahi bulun- ıa p İr milletin sanay1•1• tezyı·nı·-

. ıye sorsana zı· • sım arını a urma ıyız. ıya mı e ı e me , ngı·. k d ,, "h"' · mer umun a ımı e e ıyatın- d C .. .. . .' a zı.m. l .
11 

d h ratıcı u ret , uner ve ehli d ki 1 madığına bir mi•al olabilir. ye e ne kadar tereddiye uğrad k-
dı'de_ cı .. k şukur ıkı edebıyatı c~ Burhan CAHIT iz mı i e asını tebarüz ettir. t" 1· b d " ld · ı· an na o unma, sonu kulak. Meml k " . b""t" d"' d lar '-'f. b. . ol ~ mek, demek olur. y~ e ge ınce u a o ukça tan dolma ve müsveddesi elden " •·~"ıız u un unya a ına ... ı ırer m"al abilir. 
İiph U~tadının mektupları bu "T . ., "M F bır muvaffakıyet kazanabilen J gelme edebiyat t "hl .· d -·ı çinini? şaheserini yapmış bir mem- Mekteplerimizde gösterilen re•İm 

ı,111 eyı kendi ken.dine ay.dm. San'al haberleri aıne , uasır ransa- b. · 'd ,, B · h arı eıı egı lekettır. Yeni camiin, Rüstem Paşa- ve el iıi tedrisatını da tenkit etmek 
eıt· · Anlaşıldı kı (Edebıyatı nın meneşe'leri" unvanlı ese- ır ıs~:E~t bt.ır. ,, u ıza attan ı' liyakatleri hakkile tahlil ve te~ nm, Bursadaki Muradiye camiinin mümkündür. 
•ı'b~de) nin yoklukta bir varlık Müsteşrik ve Türkülog Mor!- rinde bu metodu tarthe tatbik so~~a. e ı~at ın n.e olabile kit etmesini bilen muktedirle- Cem Sultanın türb.-inin çinileri Akademide bir ecnebi mütehas-
• 

1 
• tmann Berlinde 72 yaşında olduğu . . cegını en şamıl manası le tarif rin emek mahsullerı' Ja·zım. esrarlı ı·er klerile Türk san'atinin smn ( ! ) gayretile vücude gelen 

lj, !:<irünen eserleri bir ecnebi halde 0··ımu·'ştu'"r. Bu alimin babası etmıştır. k k J J 1 C · b · d b ·-ıı etme o ay aşır: N r r .
1 

I u vi birer tezahürüdürler eramıque şu esm e ugüne 
~>t 1na çevrilmek •öyle dursun ve kardeşleri de musteşrik idiler. Şu halde, birinci manada ~ Ed b' fik. es ın e ıne verı ece' antiı. 1 ç· · ·ı·k • · · · ·· k. kadar vücude gelen eserler de aynı· •ıı ' ~- e ıyat, ır cereyanların \ ·· el b' t . ınıcı ı san atının en mute a-
t~tb~kevvel yeni türkçeye bile lstanbulda doğup büyümüşlerdir. debiyat, ancak bize tabiatin bir dan edebi nevi ve mesleki OJI ve ~ e .~ya tarıhleri kitap- 1 mil - nÜm•Jnolerinc Bursada Muradi- zümredendir. ı ed·ı k k bT · d İstanbul müze•İnde bulunan Ye- mevhibesidir,· ikinci mana da, d • d b' 

1
. • I er- larmı bız boyle bulmak istiyo ye carni;nde ve Yesil camile, Yeşil Bizde tezyini san'atların Türke 

·•b ı me a ı ıyetın en menin Himyeri antikaları hakkında k d en, e e ı vç; ısanı eser erden ' ı·uz • t"· L " t d''f ı · y ·ı mahsus hususiyetleri h1'iz olarak turndur. bir ta ım idaktik k .d 1 ' k .d 1 . d ' . urceuc esa " o unur. eşı ca-C mtiıar eden yegane katalog muma- aı e ere san at aı e erın en ve bunla. Hem elimizd k. k. 1 mii" ı:i:ı·ddori sütun başlıkları, ve yeniden inkişaf ve ihyasr İcin bütün 
.... ,.en. 5. şair Nazım Hikmetin ı"leyhı·n eserı·dı·r. merbut görünür,· üçüncu·· mana- t k' ··ı · h" 1 • e 

1 ıtap arın ' · · bu sistemlerin dem · d '• ·d _ rın e amu ve ın ıtat arından \ iptidailig"in k l k b . .. duvarları tekmil bu müstesna çını- . , l ~·tmesı ve üne 
hs · ıgı putlar hakikaten pek • * * da ise, hakim olan unsur, tarih, bahseden bir bilgi şubesidir ıı·f e arş~ 1 

• arı mu- !erle •Üslüdür . aıt san at eseo; eri üzerinde derin 
.ap şeylermiş! lsliim hukuku hakkında birçok lisaniyat, edebi tenkide daya. Artık bu kanevada h : e ı veya muharrırlerınde biraz Yeşil Türbenin mihrabındaki ke- ve vukuflku bı~ht~tkik neticesinde 

:ı. :ı. :ı. eserler yazan ve büyük bir Türle B 1 b b h d k l I t b. " nd'' arıçte kayıbı kazanmak emeli bulun narlıklar ve etrafındaki yazılar, ~·~ın zev vı; ı hyacına göre bir 
.,. h'bb. 1 K f O L nır. uııun a era er, er e e- a an ara nası ır a ·ı • t k t il . ı· --·' akriben yarım asır evvel mu ı ı o an on es strorog on b. d 1 h . • -· . verı. saydı işitilenler ve işittirdil·le- maclalyonlar, hep parça parça, gi- ıs' ame ver mesı .izımdrr. Yani ··~ıltered b 1 b. drada vefat etmİ•tir. Bu zatın mem ıyat, yara ı ış ve ayat hakkın mesı lazımgelecegını karileri- rimiz bu kadar acı v h . ' 1 ı-ift motiflerle işlenmiş zengin çiniler ~".· ;Avrupaya (Art decoratif) tahıi-

~ e ası mış ır eser- leketimize ait bi; çek eserleri var- J da muayyen felsefi bir "Con- min takdirine terkederim. mazdı e azın ° · dir. Bunlardan ba~ka tahta ve tat h ıçın talebe göndermekle mümkü 
_....,..._....._ _ _ ____ ,,_ __ ..;._ı..:;:,;:;;;;.;;;;;;;;..;;:;,;..:;;::..;~::..;;:;;,:;;;.:_.:,::;.;,.;.__,...;.......)•:i• ~~....;..._.;;.... .... ......;ı...,.._:~.:_:_:::_:::_:::::.:.:..::.::..:.::...Cw=~~--~~~~··:_ oymac!hğında cami kapıları, nıen- olacak biı- iı deği1dil'. n 
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Şimdi ne 
Olacak? 

Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 1 oLiMPiY AT 1 
6 • Ramakura (Japonya) 
7 - Eifly (Avusturya) 

Yiik.~ekten atlama 

T\llayers. Fr~berg ve Neumann' 
müteşekkil bulunmakla idi. 

LOS ANGELES, 12. A. A. 
Boka (Tüy siklet) Roblodı sayı h 
ıabiy)e Carlıson 'u mağlüp etmişti 

Bolivya-Paraguay 
ihtilafı hakemle 

mi halledilebilecek? 
VAŞiNGTON, 13. A. A. - Bi

taraf devletler komisyonu Chaco ih. 
tilafına nihayet verecek hakem esa
ı,ına müstenit bir uıu1 bulmak için 
çalışmaktadır, 

Eıaıen muhaıemat, tamamen dur 
muştur. 

ASSOMPTION, 13 .A. A - Pa· 
raguay•ın yeni intihap edilen Reiıİ· 
cüruhuru M Ayala, hali hazırdaki iı 
tatukoya müstenit bir mütareke tek 
lifini katiyetle reddettiğini beyan et 
mişir. 

Mumaileybin iddiasına göre böy-
1 bir eklifi k•bul etmek Bolivyaya 
tabi olmağa muadil ve bitaraf mil
letk7İn <İl h kuvvctile yapılan fu 
tuh;: t prensıplni kabul etmemek •İ-
yaıctlcrine mugayir bulunmaktadır. 

Sovyet 
Mütahassıslar 

(Batı 1 inci sahifede) 
dir. Türkiyenın aanayileıtirilmeoinl 
ve iktiıadi iktiklalini temin edecek 
olan bu planı, ,eflerinin idareai al
tında, muvalfakiyetle tatbik edebi
leceği kanaatindeyim." 

Heyetin me.~ai programı 

Kardeş kardeşi 
Nasıl buldu 

Karagöz 
Muhayyel mi? 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 
her vakit biribirini gören fakat yor ki: 
tanımayan iki kardettir. Romancı - Bu mezar Karagöze ait ol• 
lanmız için hakiki bir mevzu tq- masaydı, İstanbul matbuatına 
kil edecek derece hazin olan bu mensup ve hepimizce maruf olan 
i~ki kardeşin hayatını huli.ıatan bazı ~ahsiyetler tarafından vakti
yazıyorum.. le buna dair neşriyat yapılamaz-

Burn Ziraat müdürlüğünde dı. Bu mezar ayni zamanda dört 
daktiloluk yapan Türkiın Hanını beş •ene evvel (Karagöz) gazete
lbrahim Efendj İsminde sini idare edenler tarafından da 
birinin kızıdır. Balkan harbinden tamir edilmemit miydi? Demek o 
evvel vefat eden İbrahim Efendi luyor ki, İçtinıai tarihimizde mev· 
asri iami (Elife) olan kızı dört ya· ki almış (Karagöz) isminde biri 
tındaki Türkanla oğlu Ahmedi kü vardır. Ve bu adam da Çekirge
çük yaıta anneleri Ay~ Hanıma de metfundur. 
terkederek ölmüttür. Oldukça hararetli münakaşa· 

İbrahim Efendinin ölümile yek !ara zemin teşkil eden bu mesele 
diğerini takip ve tevali eden fe- hakkındaki noktai nazarında ıs
laketler evvelce mes'ut bir halde rar eden O•man Şevki Bey: Bun
yaşayan bu zavallı aileyi de fena \arın bir~r hikaye ve rivayetten 
halde aarsmıı, hırpalamıttır. Fe- , başka bir şey olmadığını, Kara

Kürek ve yat 
Müsabakaları 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Kürek. ( 8 kürekçi) Almanlar 
tiddetli bir rüzgarla fevkalade 
Hendikape edilmelerine rağmen 
400 metreye kadar Canadalıların 
önü11de bulunuyorlardı. 

Fakat 500 ncü metrede, adedi 
dakikada 36 ile 38 arasında ta· 
havvül eden kuvvetli kürek dar
beleri sayeıinde Canadalılar Al· 
manları geçtiler. 1500 ncü metre
de Japonlar, Canadalılara mey· 
dan okuyarak onları geçmeğe ça .. 
lıştılar. 

Fakat Canadalılar, Japonlar 
son derece yorularak partiyi bı
raktıkları ana kadar vaziyetleri
ni muhafaza ettiler, Bil"İnci seride 
lngilizler, dünkünden daha iyi 
kürek çekerek bütün yarış iı.1tida 
dınca batta geldiler. 

Evvelce bildirilen Hokey maçı
nın Roopılngh, 12; Schianchand, 
7; King, 3; Jaffar ve Pjnnigec 1 
sayı kaydetmişlerdir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Yüksekten dalma. (Yukarıda bil 
dirilen birden yediye kadar yüzü
cülerin aırasile aldıkJan puvanlar: 

40,26; 35,56; 35,22; 34,56; 
31,36; 26,76. 

10,000 &eyirci bu müıabakayl 
büyük bir dikkati alaka ile takip 
ediyordu. Yoynton jle Coleman' .. 
dan her biri dörder defa daldılar 
ve gayet mahirane bir tLurette yü
zerek harek .. ı noktalanna avdet 
ettiler. 

LOS-ANGELES. 12 A.A. 
Ayni müsabaka. 

K iirek 1Jllrtş/;ırı 
LOS ANGELES, 12. A. A. 

Dört kürekçi ile kürek yarışları h 
kında mütemmim mi\ la mat: 

Yarışın sonu fevkalade heyeca 
olmuıtur. 1800 metreye kadar iki 
ci "'aziyette bulunan Almanlar, 
langıçtan itibaren dakikada kırk 
rek darbeaiyle 400 Üncü mttrederı 
!İbaren başı muhafaza eden ltalya• 
lara karşı bir kaç aantimetre kaıJ 
mak için son 200 metrede bird 
bire ve müthiı bir surette sür'at1 
rini arttırdılar. Bu noktaya kadar 
talyanlar , Almanlardan takriben 
l 4 boy ileride bulunmakta idil" 
Bu vaziyet •on dakikalara kadar 
vam etti. ltalyanların yanında bu 
nan Lehliler 300 metre kalıncıya 
dar İtalyanlara rekabet ettiler, fa 
Almanlar ileriledikçe onlar da pek 
az sonra mesafe kaybettiler. BjraS 
sonra Lehliler, 1000 metreye kad 
üçüncü bulunan Zelandalıların hi:ı> 
•ına geldiler, Lehliler bir kaç dakik 
Almanların önüne geçmeğe muvııf· IJolitıynnın bitaraf 

devletlere ceımbı 
ŞANTlAGO DE CHILI, 13. A.A. 

Ruı mütehauu heyeti İbrahim 
Kamil, Şevket T orgut, Adnan, ve 
Fazli B. )erle birlikte dün aktamki 
trenle Anlı.araya ıı;itmitlerdir. Heyet 
3-4 gün kadar Ankarada kalacak ve 
bu günler zarfında esaılı noktalan 
teıpit edilmit olan mesai programı
nın teferrüati teapit edilecektir. 
BunGan sonra K.ayseriden başhya
rak Anadolu dahilinde bir tetkik se
yahatine çıkılacaktir. Kayseriden 
sonra Eskişehir, lzmir, Sarayköy, 
ve Denizli' de tetkikatta bulunacak 
ve oradan Konya'ya ve pamuk let
kikati için Ad naya gidilecektir. He
yet Adanada pamukların cinslerini, 
Türkiye'de pamuk sanayiinin şekli 1 
hazirini tetkik edecektir , 

göz oyt1nunun evvelit Çinliler ta
rafından icat edildiii:ini, bunlar
dan Mogollara Arap ve Acemler
den de bizlere geçtiğini söyledi. 
Bunu mÜt<'akıp tarih ve ilim nok
tasmdan eh~mmiyctli bir mevzua 1 
temaa etmesi itibarile bu mesele
nin bir kere de A1>.hibi •aliıhiyet 
şahsiyetler huzuril" -daha etraf
lı bir ıekilde- tetkik ve müzake
resi talebinde bul nulmuıtur. Ta
lep kabul edilmiftİr. Me.,,le yarın 
Halkevi tarih enc5meni huzurile 
yeniden tetkik edilecektir. 

LOS-Al~GELES, 12 A.A. - Yat, 
müsabaka., (Monotip) 

Coleman, bu müsabakada bi
rinci ~elmek fırıa tını kaçırmıştır .. 
Mumaileyha auya ağır bir surette 
d!işerek denİ•de çalkantı husule 
getirmi~ ve müteakiben pek mu
bali.ğalr bir tarzda yüzmeğe ko
yulmuştur. Sjikist, bidayette orta 
derecede idi. Fakat .ikinci ve ü
çüncü dalmalarda vaziyetini ıslah 
etrni~ ve orta derecede yüzen 
dördüncülerin en iyileri arasında 
mevki almağa muvaffak olmuı
tur. Larş.en, güzel bir dalma yap 

fak oldularaa da bo vaziyeti idıını' 
ettiremediler Ekseri zaman daki 
da takriben 35 kürek atan Al 

Bolivye bitaraf devletlere gônder
mİJ olduğu cevabi notasında, 

1 - muhasamatın tatilini, hali ha 
zırdaki vaziyetin muhafazasına tS.
bı tutmak es.nıını ileri <11Üren muka
bil teklifini teyit etm~ktedir. 

2 - Mu:ııuaınatm tatiline karar 
venldikten "°nr~ ihtilatın lı.ikem u
sullttiyle hallini kabul etmektediı-

3 -- Bolivya, f'araguayda eline 
gcçirmi~ olduğu i•tihkamlar terket
m ği kabul etmemektedir. Zira ni
hai halle kada!' ne hükumet ve ne 
de mill~t buna razı olmıyacaklar
dır. 

Bolivya kendi cmnü selame>ti için 
zaruri olan kuvvetleri ipka edecek
tir. 

1 - Muhasan1a..trn tatilinden son
ra mücademe)er vukuuna mini ol
mak için Bolivya, muhtemel ihtilaf
larm halline memur bir lııı;ornitenin 
ltıdasmı kabul etmektedir. 

Jlemlekette 

Bir idam 
Mahkumu 

-·-

Adanadan •onra Malatya. Kayıe- 1 

ri, Sivao'ta tetkikatta bulunulduk· 1 
tan sonra Ankaraya avdet edilecek- ' 
tir Bu tetkikat tahminen iki ay ka
dar siirecekir. Bu seyahat esnasın
da heyet ıızaJı meyanında bulunan 
mütehaısııları ve mimarlar, ayrıla
rak, ayn ayrı tetkikatta bulunacak
lardır. Bu tetkikatta heyete lktisnt 
vekalei fen mu.,.Yiri lbrahİm Kamil, 
mensucat fabrikasr müdürü Şevket 
Turgut, Bakırköy bez fabrikası mü
dürü Fazlı ve makine mühendioi 
Kudret Hakkı B. ler r.,fakat "decek 
!erdir. 

Te.~ı.~ edilecek 
fabrikalar 

yeni 

İbrahim Kiımil B. dün bize yeni 
teoiı edilecek fabrikalar hakkında 
fU "'yanı dikkat izahatı vermiştir: 

TilrhAn'ın hUvlyetlnt 
teıhlse vesile olan 

küçüklilk resmi 

• 

Hapishaneden ka
çıyordu, 

çarşıda yakalandı 

- Ne ııibi emtiaya ihtiyacımız ol 
duiu teopit edilmi,tir. Bu fabrika
larda yerli mevadı iptidaiye kullanı
lacaktır. Yeni fabrikalar milli ve İk· 
tiıadi bir gaye ile teais edileceğin 
den, bizdeki iptidai maddelerle arzu 
edilen şeylerin imali ne dereceye ka 
dar kabil olduğu tetkik edilecektir. 
Bu tetkikatın laboratuvarlarda İcra
" liı:mn geldiğinden, mütehassiılar J 
pamuklamnızdan ikişer balya alarak 
Ruıyada "Niti" denilen tetkik 
müeııesesinde evsafını tespit ede~ : 
ceklerdir. laketin en büyüğü Balkan harbi 

imali istenilen eıya ile kullanıla· sıralarında batlamıştır. Harpten 
cak İptidai maddeler de maliım ol- 1 evvel Yunan komitelerinin taarru
duktan aonra fabrikalar İç.İn celbi li- 1 zundan hicrete mecbur kalan mu 
zim gelen makinelerin cinsi de anla- 1 hacir kafiJeaine ht>r naaılaa. bu a· 

Swastan yazılıyor: Şehrimiz hap İl tılmış olur. Pamulı.ların evaafi d~ ile de karışmıı, yolda annelerini I 
hanesinde tayanı dikkat bir firar lıA tespit edilince Rusya bize iıtediği- kaybederek amcaları Osman Efen 
diıesi olmuştur. Hapishanede bulu- miz makineleri ne ,eraitle verilebile. di ile birlikte lstanbula gelerek İ•- ' 
nan idaın mabkuml~rından lımail ceği hakkında teklifatta bulunacak- kam muhacirin komiıyonu tara· 
İsmindeki mahkum, her naoılsa bir trr. Bu teklifler burada tetkik edil- fından Tophane semtindeki cami-

i dikten sonra makineler sipariş edile lerden birine yerleıtirilmişlerdir. 
ko ayını bularak duvardan sokağa cektı"r. Nihayet 1 1.5 seneye kadar F k h .. il" atlamış, kaçmıya ba~laınışbr. Fakat a at, mu aceretten muteve ıt 
lımail çarıı ortasına geldiiFi zaman fabrikaların açılacağını ümit ede-- sefaletin en acı ıstıraplarına ta-

e· rim. Kayseri, E&ki,ehir ve Konya,da hammül eden Ooman Ef. nin kal-
arkaclan yetişen jandarmalar tara-
fındn diri olarak yakalanmı,, tekrar 30 er bin iğlik iplik ve pamuk men. bini ezen ve kemiren yegane bir 

.ucat fabrı.kaları lesı"•"ı mukarrerdir. d k"• O da ı"ntı"k--hapiıhaneye götürülmüıtür. Bu ada ,ey var ır ı. ~ ... 
mı idam ıchpasına kadar götüren imal edilecek pamuklu menıucal 3 işte; aylardan beri kalbi ayni 
tİmdiye kadar midi görülmemiş leci kısımdır: 1 his ve ayni dü,ünce ile çarpan 

1 - Düz beyaz, 2 - yolu, karo- Osman Efendi Balkan harbinin 
"e tüyler ürpertici bir cinayettir lu zefirler ve dokumalar, 3 - bas- re~men ilin edildiğini haber alın-

Bu adam, d•ha evvel idam edilen ,..Jardır. Bu ıuretle bu saydığım ca ailesini dahi düŞünmiyerek der 
Veyael isminde diğer bir şerir ile üo cinı kumaş için. üç muhtelif fab hal gönüllü kaydedilerek gidiyor •• 
Tokat yolu iinrin.Je eşk•yalık yap- rik• tesis rdilecektir. Osman Efendinin cepheye hare
mııtır iki teriı· Tckat yolunda do Bu fabrikalar mahiyet itibarile ketini müteakıp geride bıraktığı 
laşırken, ınerkeplerile kasabaya mey de ikidir: biri sırf memlekette yeni ailesi de diğer muhacir kafileleri
vv ıtOturen iki köyJÜ)"t tesadüf et- aanayi teıisi maksadile açılacak. di- le birlikte Şama gönderiliyor ve 
mişler, paralarını so)'mak İstemişler geri de Sarayköyde olduğu ~ibi ba· bu suretle aradan tam üç ay geçi· 
tl'r. Fakat köylülerin üzerinde an- zı küçük snnayie yardım maksad;le yor. Üç ay sonra harpten yaralı 
cııık yetmiş bcı kuruş çıkını~trr. Şe. tesİ• edilecek fabrikalardır. dönen Osman Efendi, ailesinin Şa 
1lrler bu vuiyet karşrsında fena hal Memleketimize gelen Ru~ heyeti ma gönderildiğini öğreniyor, bu 
de biddetlener k köylülere şöyle ba yalnız pamuk mensucatı hakkında 1 f<;,liı~e.t üzerine a~tık büsbüt!in 
ğınnı;hrdır: ''<:'..abrk ıuraya iki me- tetkikatta bulunacaktır. Bundan bal ~aı.nısız kalan bu aıle -herçebat· 
Lar kazın!• zavalh köylüler tehlike- ka yakında üç kişilik mütehassi& abat- Ş~~ı terke mecbur olarak 
Yİ nlıynrak şerirlere canlarının ba· bir Ru• heyeti daho memleketimize hmıre donuyorlar .. Fakru sefale
ğı.;!anması için yalvarmıılardır -lecektir. Bu heyet, bir şeker, bir tjn ~~rada .. d-~ kendile .. rile .kat'fı-

Fakat mel'un he•ifleri kanlı mak ,... ı · - 1 ld k k kimva ve klor v hir de maden aştıgmı gorunce nego e ı a ra 
aatlannd..'ln vazceçirmck mümkün ol mütehı:tssııından mürekkep olacak- balarının yanma gitmeğe karar 
mamr~tn. Bunun üzerine köylü~er- tn. Bu heyete Sanayi ve Maadin v~ri~.orlar.: Fakat Osman Efendi
den büyü"ü tekrar yalvamıış ve <le- Bımkası müfettişlerinden Adn;ın B.

1 

nın oz evl~.!ı ~lınayan Ahmet ne 
mıt ki· ·•Beni ôldü,ünüz. Fakat ar: refakat edecrktir." olacak •• Cunku onu bu defa yen .. 
karlaşurnı kıymayıruz. D"h" evle,,< 1 gcsi b~raberinde götürmek istemi 
bir ay oldu" Herifi~ b.~ s<?z~~re de 

1 Rus .~efirinin ziyareti ı yor. Bir çok müzakere ve müna-
~ula1k asm.ıyanık. ı_kı koylunun bo_- lk kaşalardan sonra zavallı Ahmedi · ı k k b Ru& heyeti dün ve evve i gün şe 
:razıarına •P geç.ınn. ''.er. s1 .'.".ı. a{ burada havır sahibi bir zatın ya-l ı h ki · d d d hirda bir ge..inti yapmıtlardır Rus 
amıt ar ve tt l ı1Jn11 e ın ırı nle srfiri M. Suric tarafından evvelki nında bırakmağa karar veriyor-

zara ""Öınmüşlcrdir lar ..• 
akşam &üyükderede şereflerine bir 

Fakot hadi>eyi müteakip geçen aktam ziyafeti verilmiştir. Bu ziya
gilnlcr .tarfmda jandarmalar bu iki !elle lbrahim Kamil, Şevket Tor
terirden evvela Veyseli yakalamı1- gut. Fazlı ve Adnan B. !erde hazır 
lıtr, rouhaktme nelİC'eı.inde mel'un bulunmuşlardır. 
herif idama mıhküm edilmiştir.Vey 
ıel hakkındaki idam hükmü geçen 
ıenc infaz edilmitti. l •mail daha son 
"'a yaltnlann1ıt. onun dıa muhakeme~ 
ıi idam kararile neticeJt>nmİstİr. Hak 
kmdaki karar pmdi Millet .Meclisin 
d<' tasdik mu•mele.ini beklemekte· 
dir. 

Bursada ucuzluk 

Açlık grevi 
Tavsadı 

( Ba~ı 1 inci ~ahi/ede) 
ye hitaben bir takım metalibi havi 
bir istida vermişlerdir. 

DERViŞ 

yüdükçe hakiki annesini sorup a
ramağa başlayor. 

Türkin, bu auallerine menfi 
cevaplar alıyor. Yalnız bundan 
da nevmit olmayor ve bazı ailele 
rin şefkat ve merhametini celb~ 

· etmek suretile kendiaine' göriiçü 
aıfatile gelmelerini temin ediyor. 
Fakat bundan da bir netice elde 
edilemiyor. 

Nihayet günün birinde bu aile 
için bir Ankara seyahatine lüzum 
basıl oluyor. Türkiıın da beraber 
olduğu halde gidiyorlar. Ressa
mın Ankarada iş takibi ile meşgul 
oldulu bir sırada mühim bir ev
rakm Buraadan celbi lazım geli
yor. 

Fakat reaıamın bir evrak ıçın 
Buraaya kadar gelmesi külfetli 
olacafından Türki.nı göndermiye 
karar veriyorlar. Türkan Bursa.ya 
geliyor, evde tarif edilen çekme
ceyi buluyor. ):vrakı ararken res
sam tarafından yapılmış küçük 
bir reaim buluyor. Ve nihayet çek 
mecenin diğer bir gözünde de se
nelerden beri arayıp ta bulamadı 
ğı hakiki hüviyetini musbit evrakı 
elde ediyor. Türkan çok mes'ut
tur. Ve derhal Ankaraya dönerek 
reaıamdan gizli annesini aramağa 
başlıyor .. Günün birinde resaam 
bunu haber alarak Türkanı tazyik 
ediyor, fakat o kulak asmayarak 
faaliyetinde devam ediyor. 

Biraz sonra da ressam lstanbu
la ve Türkan da Bunaya gidiyor
lar. Genç kız burada hayatını ka
zanmak için Ziraat odaa111a dak
tilo oluyor .•• Ve macerası müdür 
Refet Beyin nazarı dikkatini cel
bederek Türki.nı himayesine alı
yor ve hep birlikte anneıini ara
mağa devam ediyorlar. Gazetele
re ili.olar veriliyor, her tarafa 
mektuplar yazılıyor ... Ve nihayet 
bir gün Refet Bey lzmir polisin
den bir mektup alıyor ve Türka
nın annesinin lzmirde Karfıyaka .. 
da olduğu anlaşılıyor. Bu haber 
üzerine hasta olan Türkan İyileşi
yor ve lzmire gidiyor ... Annesini 
buluyor ... Zavallı anne hayretin
den evveli Türkinın, kızı olduğu 
na inanmıyor. Fakat sonra kucak
laııyorlar ... Annesi lzmirde evlen 
miş hatta Türkana bir kaç karde' 
bile yapmıftır. Türkan kardesini 
de anneainden öğreniyor ve bu se
fer onu aramağa başlıyorlar ... Fa 
kat neticesiz ••• Türki.n tekrar Bur 
saya dönüyor ve bir gün annesin
den bir mektup alıyor. Bunda an
nesi lnegölde merhum amcasının 
akr~balan olacağını bir defa da 
onlara sormasını bildiriyor .. Tür
kan bu •efer de lnegöle gidiyor ... 
Lakin hiç bir müsbet netice elde 
edemiyor. Zavallı kız ... 

Birkaç giln eııvel 

Birkaç gün evvel Vilayet Zira
at müdürlüğüne gitmittim. Bir it 
hakkında müdür Refet Beyle gö
rüşüyorduk. Daktilo Türkan H. 
da vazifesile meşguldü ... Bu sıra
da kapı çalındı. içeriye kahveci 
Ahmet efendi girdi. Bir parça he
yecanlı görünüyordu. Refet Bey 
sordu: 

Şampiyonluklar. Felemenk, 87 
puvan kazanmııtır. Ondnn sonra 
Fransa, Jgpanya, Almanya, Cana
da ve İngiltere gelmektedir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. - Yat 
mü>abakası (Monotip) kat'i ya
rış, ltalya, 1-5-19; ltalya'nın ar
kasından airaaiyle lsveç, İngilte
re, Canada, Franıa ve Almanya 
gelmektedir. 

ilk altı müııabık arasındaki me
safeler, ancak birkaç aaniyelik i
di. Felemer.k, dokuzuncu olmu•-
tur. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. - Yat 
müsabakası (Yıldız sınıfı Star). 
Final. 
Amerika, 46 Puvan 
lngiltere, 36 ,. 
İsveç ve Canada, 27 n 
F Tansa, 26 ,, 
Felemenk., l 4 ,, 

, LOS-ANGELES, 12 A.A. - Sprin 
gbock. C .. nubi Afrika 7 puvan. 

Waterpolu (Su topu) Macar ta 
kanı, Amerika takımına aırrra kar 
şı 7 aayı ile ııalip gelmiştir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Boka. Ağır sikletler. 

Aleıaandri ( ltalya) ııayı hesa
bi le Walter (Fransa) e galip gel
mi~tir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Bokı Tüy ıikletler. Çeyrek final. 
Sehleinkofer (Almanya), ıayı he 
sabile Keller (Canada) e galip 
gelmiştir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. - Ea
krim (kılıç) Macarlar, 3 sayıya 
kartı 13 sayı ile Amerikalılan 
mağlüp ederek şampiyonluğu mu 
hafaza etmişlerdir. 

ltalyanlar, Lehlilere galip gel
mi,lerdir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Bokı. Orta sikletler. Pirce ( Ame· 
rika) sayı heıabile Szigeti (Maca· 
riıtan) te galip gelmiftİr. Azar 
(Arjantin) sayı hesabile Longi
notti ( ltalya) ye gafip gelmiştir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Boka orta ıikletler. Michelot 
(Fransa) sayı hesabile Bernlohr 
(Almanya) a galip ııelınittir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Yarı orta ıikletler. Ro .. i (ltalya), 
Murply (lrlanda) ya galip gelınif 
ve Murphy birinci ravundda Rin
gi terketmiştir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. - Ya 
rı orta ıikletler. Carıtenı (Cenubi 
Afrika) a Yorkensen (Danimar
ka) i mağlup etmiştir. Danimarka 
lı dört defa nakavut olmuştur. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Boks. Tüy aikletler. Robledo (Ar
jantin), sayı heaabile Smith (lr
landa) e galip gelmiştir. Carlson 
(İsveç), aayı heıablle Bues (Ame 
rika) P galiptir. 

Boks orta sikletler. 
Barth (Amerika) Cruz ( Meksi

ka) i na kavut etmi~tir. 

LOS-ANGELES, 12 A.A. -
Gayri reımi kJll"'ll•'Ulan puvanlar: 

Amerika 610 
ltalya 218 
Fenlanda 158 l /2 
lsveç 141 
Almanya 113 1 2 
lngiltere 107 
Japon 94 
Caııada 75 
Macaristar. 71 1 / 2 
Holanda 42 
Avusturalya 37 
Avusturya 37 
Danimarka 37 
Lebi&tan 25 
Cekoslovaky• 24 
lrlanda 23 
Arjantin 15 
Cenubi A frikll 13 
Hindistan 1 O 
Belçika 6 

Los Angeles'de Stadın ka
pısında Olimpiyat meş'a 

le.~l yanıyor 

mıı ve mücadelenin neticesi hak
kındaki itimadı git gide artmıt Ue 
de 7,70 puvandan fazle. kazana-
mamış.tır. 

Efly da suya ağır surette diişe
rek fena bir bqlangıç yapmıt ise 
de bili.hare vaziyeti tedricen ı.., 
lah etmiş ve bu sayede 8,65 pu
van kazanmıtbr. 

Yiiznıe 

LOS-ANGELES, 12 A.A. - 400 
metrelik serbest yüzme. Dömi fi
nal. ilk kazananlar: Madison, Ma 
akal, F arbe&. Birincinin zamanı: 
5 dakika 48 saniye 7 /10. ikinci 
kazananlar: Kniııht, Godar, Coo
per, Anderıon. Birincinin zamanı 
5 dakika 58 saniye. 

lar yarışı tcru taze bitirdiler. Şidd 
le alkışlandılar. Henüz tamamiyl• 
ymulmamış olduklarını hisseden 1 
talyanlar mağlübiyetleriyl~ ,iddel 
bir •ukutu hayale uğradılar &hu· 
sus bir zaman geldi ki ltalyanlar ıt' 
zafieriyeti ellerinde tuttuklarına t" 

mindirler. 
Boka (yarı orta siklet).- Cam 

sayı hesabiyle Ohlberg'i mağlüp el 
miştir 

LOS ANGELES, 12. A. A. 
200 metre yüzme (kolaç) dömi fio•1 

Birinci &eri. 
Kazananlar ıiraıiyle: Koike, Ts•· 

ruta, Adjaluddin, Cartounet, Rei•· 
r.oldt. 

Zaman: 2 dakika 44 ıaniye 9/1 
(Olempiyat rekoruna müsavi) . 

ikinci .... i. 
Spence. Zaman: 2 dakilra 47 ,.. 

niye 6 10. 
Üç yüzücü finale kalmı9lardır. 
LOS ANGELES, 12. A. A. • 

Kürek yantı: iki kürekçi ( dümeıı" 
•İ~) Zaman: 8 dakika. 

LOS ANGELES, 12. A. A. __,. 
Zamanı yukarıda bildirilen kürelı: Y~ 
rışında kazanan takım: Cleve ve E• 
vardı'dan mürekkep lngiltere talıı
mı bir boy farkla yarııı kazanmıttıf• 
Birinciden sonra ııraılyle geleni<' 
Yenizlanda, Lelı.iıtan '" Holanda. 

LOS ANGELES, 12. A. A. ...
Erkekler arunsda 1600 metre •"'" 
besi yüzme. (dömi final). 

1.- Kitamura, 2.- Tariı, 3.
Christy, 4- lahikanıda, 5.- Coı· 
toli . 

Birinci gelen IGtamura yeni bir O 
leınpİyal rekoru yaparak meaafeyi 
19 dakika 51 saniye 6/10 da katet· 
miştir. 

ilk üç yüzücü finale kalmı9lardır· 
LOS ANGELES, 12. A. A. -

lngiltere tarafından kazanıldığı cı.· 
ha evvel bildirilen (iki kürekçi · 
dümenciıiz) kürek yan,ında, deni· 
zin biraz sert olmaıma rağmen 111· 
gilizler mükemmel kürek çekmişler· 
dir. 

Dakikada ancak 32 kiirek attıkla· 
rı için kafi dereced.. ihtiyat kuvve4 
leri vardı. 900 metreye kadar L.
histan Önde gibnekte idi, fakat ı.o· 
rada lnıı;ilte:re ile yan yana geldilet 
1400 metreye kadar Lehiıtan ve lrı· 

At yarışı 
LOS-ANGELES. 12 

Manialı at yarı••· 

giltere ile rekabet eden Holandalı· 
lar, bu noktadan itibaren yanı ya· 

A. A. - vaş mesafe kaybetıneğe batladı\ar

Meksika'lı yüzbaşı Allende'in 
hayvanı gemi azıyaalacak suvari 
aini bir ağaç Üzerine fırlatıp at
mıştır. Mumaileyh, yaralanmış ol 
duğundan yarı~a devam ed.,me
mi,tir. 

Eskrim 
LOS ANGELES, 12. A. A. -

Eskrim (kılıç) fe-rdi müsabakalar. 

/\tideki müsabıklar döm i finale 
kalmıılardır. Yluffman, Annitage, 
Bendr (Amerika) Papee, ~ğda 
Lubrisnyz (Lehistan), Ali va, Recio 
(Mekıika). Piller, Petschauer Ko
vios (Macaristan), Piot, ~rdere 
(FranM), Casmir (Almanya) Os-
sier (Danimarka). ' 

LOS ANGELES, 12. A. A. -
Jimnastik Halka: 

Goulack 56,9 puvan, Dauton ( A
merika). 55,8, Letturada (ltalya) 
55.5 iBshop (Amerika) 55,4, Capuz 
zo 54.8 Tognini (ltalya) 54.1. 

Jimnastik. Bar Parelle: 

Neri (tlalya) 56,9, Pelle (Macıı
ristan), 55.8, Salovainen 54.8, Na. 
roma (Fenlandiya). 53,4, Lertora 
( tlalya) 52.6, YochİD (Amerika) 
52. 

Boks 

Bu gerilmeğe rağmen üçüncülük 
mcvkiini ancak bir kaç aaotimetr" 
farkla kaybettiler. Y enizelandalıl•f 
son 600 metrede fevkalade bir gay• 
ret göıterdiler. 

LOS ANGELES, 12. A. A. -
Küçük kanolar yanıı (Scula). 

Birinci Pearce (AvuıturalyaJ •· 
ikinci iMlleı·. 

LOS ANGELES, 12. A. A. __. 
Küciik kanolar yanşmm taonif m•· 
badi: 

LOS ANGELES, 12. A. A. ·
Küçük kanolar yarıtının taınif ma~ 
badi: Üçüncü Douglaı (Uruguay); 
dördüncü Southwood dört kanonuO 
yarıtı ikmal ettikleri zamanları Bi· 
rinci 7 dakika 44 saniye 4 10; i
kinci 7 dakika 45 saniye 2/10; Ü· 
çüncü 8 dakika 13 ıaniye 6 10; 
dördüncü 8 dakika 33 oaniye. 

LOS ANGELES, 12. A. A. -
100 metre sırt üstü yüzme müP· 
baka11 finali Riyokawa tarahndao 
kazarulmı9tır. 

LOS ANGELES, 12. A. A. -
Kuçük kanolar ( Scullı) yarışı hak
kında mütemmim ınal\ımat: 

Peerce 200 metrede Miller'İn ta· 
arruzun auğramasma ratmen bü· 
tün )'1U"ltm ·devamınca ciddi bir ıu· 
rette sıkıttırılamadı. Bu noktada 
Soııthwood üçüncü, Douğlar dör
düncü gelmekte idi. Fakat 500 nciİ 

BURSA. 12. - M<yva ve ıeb<e 
bolagu görülmemiş bir haldedir. Ta
bii, hölukla birlikte müthit bir ucuz 
luk da var. 

Bilha••~ toplan satı, yeri olan 1 

Mevkuflar bu istidalannda hep 
bir koğuşta oturtulmalannı, muha 
kemelerine nihayet verilmesini ve 
derhal tahliye edilmelerini i&te· : 
mektedirler. 

Ahmet'in yeni himileri eyiliği 
seven faziletkar insanlardır. Ah
met'e hakiki evlat muamelesi ya
pıyorlar, okutuyorlar. Fakat tali 
Ahmede bu IUtfu çok görmüş o
lacakki akabinde lzmir dü,man 
istilasına maruz kalıyor. Bu mü
nasebetle askere giden Mehmet 
ef. (Ahmet'in hamisi) zavallı Ah
medi Darül'eyta.me terk edip gi
diyor. Çok geçmeden burası da 
dağılıyor, Karacabeye geliyor. 
Haftalarca boş dola~ryor. Nihayet 
zengin bir zatm çiftliğine girme
ğe muvaffak oluyor. 

lıtikametle çalıfıyor. Aradan 
dört aene geçiyo;, Karacabeyin 
yanma11 dolayıaile Bur .. ya geli
yor evvela kalıpçı çıraklrğı sonra 
müstakillen kahvecilik ediyor. 

- Hayrola Ahmet ne var? .• 
Ahmet: 
- Size bir şey soracağım Bey

fendi. Bugün lnegöldeki akraba
lardan bir mektup aldım. Burada 
sizin dairenizde çalışan (Elife) i& 
minde bir kız varmış. Müsaade e
derseniz görütmek İstiyonım, de
di. 

Yeni Zelande 6 
lsvicre 5 
Letonya 5 
F"ipin 4 
Brezilyı 1 

metrede Douilar üçüncülüğü alm•· 
ğa muvaffak oldu. 1700 ncü metr.• 

LOS ANGELES, 12. A. A. - de Miller rakibini geçmek için değ.U 
Boks (horoz siklet): Zuglarki (Al- ıe bile ona yetişebilmek için fevka· 
manya) sayı hesabiyle Lang (Ame- iade ve me•buhane bir gayret gö•· 
rikaJ yı mağlup etmittir. terdi İ&e de müteyakkız bulunao 

(Yoğurt hanı) ndaki ucuzluk hayret 1 
.. dilecek raddeyi buldu. 

Orta cins ıeftalinin okkaaı 50 pa
ra, karpuzun okkası on para. doma 
tes on h<-, para ve iri patlıcanların 
on beti yİrmiıi beı kuru'4-

Küçük haberler f ___ , 
30 ağuıtoı Zafer ve Tayyare 

Layı-amı şerefine Düzce tayyare 
cemiyeti muazzam bir proğramla 
lılüyük bayramı tea'it için ha~ır· 
la==ektadır. 

Hapiıane nizamnameai muci .. 
hince müşterek ve müçtemi bir 
halde vuku bulan istidaların ka
bul edilmemesi :zaruridir. 

Bu istida da mü,terek İmzalı 
olduğu için keenlem yekun adde
dilmiş, muameleye konulmamı•· 
tır. 

Mevkufların grevi bugün ter
kedecekleri tahmin edilmekt .. dir. 
Çünkü kendileri cebri ve auni su
rette tağdiye edildikleri için bu 
1rrev onlara hiç bir falde temin et
memektedir. 

Elif eye gelince •• 
Kardefİ Elife'ye genlinee: 

Osman Ef. ailesinin Şama hic
Teti sıralarında henüz dört yaşın
daki Elife'yi beraberlerinde götür 
mek istemeyen yengeleri kızı bir 
yeı·e evlitlık veriyor. Bu aile ma· 
ruf bir ressamdır. 

Kızdan memnun olan aile onun 1 
ismini Türkan'e tebdil ederek bir 
de nüfus kağıdı çıkanyorlar. Ara-

1 

dan .eneler geçiyor, Türkan bü-

Müdür meseleyi anlamış ve 
Türkanda da büyük bir heyecan 
ve merak başlamıştı. 

Refet B<'y: 
- Bizde bu isimde bir kız yok-

LOS-ANGELES, 12 A.A. 
Yüksekten dalma. (Kadınlar: 

1 - Jonten (Amerika) 
2 Coleman (Amerika) 
3 - Roper (Amerika) 
4 - St Jokiat (lsveç) 
5 - Larsen (Danimarka) 

tur. Hem bu kı;r;ı niçin görmek is- .......... - ......................... -·-····--·-
tiyoraun 7 Ru aôz Üzerine Ahmet hali Türkanda takat bırakmamıı
yukarda yazdığım hikayeyi an- ı tı ... Yerinden fırladı ve "Ah kar
lattı ve .<vnunda da (Elife) nin de,.im" feryadile Ahmedin boynu 
kız kardeşi oldugunu aöyledi. n~ "'rıldı. Ağla,mağa buladılar. 

Ahmedin hikayesi ve me'yus Derviı 

LOS ANGELES, 12. A. A. _ rakibi gayretini taınif eder"k 314 
400 metre serbest yüzme. boy farkla birinciliği aldı . 

LOS ANGELES, 12. A. A. _. 
İtalya ikinci, Lehiotan üçüncü.Ye 1500 metre ıerbeat yüzme. 

ni Zelanda dördüncu olmuşlardır. ikinci seri Dömi final 

LOS ANGELES, 12. A. A. - 1 nci Makino; 2 • Crables; 3 • 
Boks (Tüy ıiklet) dömi final: Ryan, 4 - Flanagan; S Charlton 

Schleinkofer sayı heoabiyle Aleo- Birinci meaafeyi 19 dakika 38 ·~· 
sandri'yi mağlüp etmiştir . niye 7 /10 da katetmi•tİr. (Ol~mr•· 

LOS ANGELES, 12. A. A. yat rekoruna müsavi) 
Bugün yapılan bütün bolu matları LOS-ANGELES 12 A. A. -
dömi final müsabakalarıdır. Kürek yarışı (dört kürekçi - dünıeıı 

Biraz evvel bildirilen kürek yarı. , ci ile) Fairo (Anıerika) ikinci gelen 
şı galibi Almnn takımı Ellor. Hoedc, l Yoland'ı mağlüp etmiştir 
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Vatandaşlıktan 
ıskat edildiler 

32 

Kari süturıu -----
Halkın sıhhati 
ihmal edilemez! 

Bir kariimiz yazıyor: Bostancı
da İstasyonun İttisalinde ta§ köp-
rüyü takip eden güzel bir sahil 
vardır. Bu girin sahilde evler ara· 
sında 6/ 7 tane kasap dükkanı a- 1 
çılmıştır. Buralarda peyda olan 
sinekler ahalinin sıhhatini, raha· 
tını ihlal etınektedir. 

Ahali bir mazbata ile Kartal 
kaymakamlığına müracaat ede
rek bu dükkanların mahalleleri 
arasından kaldrrılmaıını talep et
mislerdir. 

. Orası bir sayfiye yeridir. Her
kes o civarda hava tebdil etmek 
ve deniz banyosu almak için otu
rur. Bağdat caddesi Üzerinde olan 
güzel bir sahilin böyle telvis edil
mesine nasıl müsaade edilmİ§tİr; 
ahali bu çok muhik ~ikayette bu
lunmasaydı bile, ait makamatın 
bundaki mazarratı düşünmesi i
cap eder. Her halde o civar mez~ 
baha değildir. Hallan sıhhati ih
mal edilemez. Bu dükkanlar her 
halde bir an evvel kaldırılmalı ve 
sıhhati umumiye ile alakadar bu 
gibi i~lerde ihmal ve teseyyüp göste 
renler tahkik edilmelidir . ___ _..,..,. __ _ 

7 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Muhammin ikraz 

kıymeti No. 
Merhunahn cins ve nev'ile Borçlunu 

mevki ve miiştemilatı ismi 
1520 147 Beyazıtte Beyazıt mahallesinde Beyazıt mey< 

nı sokağında atık 146, 148 ve cedit 39, 41 num 

ralı bir dükkanın tamamı. Mustafa Nihat 1 
ile Hatice Piraye ve Emine Hacer H. it 

4304 1199 Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Yelde 

ğirmeni ve Rıhtım iskelesi sokağında eski 2 

yeni 19 No. lı bir hanenin tamamı. Mm. Rah 

3024 2345 Gedikpaşada Divanı Ali mahallesinde Gedikp. 

§a caddesinde eski 85, cedit 91 numarah bir h, 

nenin tamamı. Takobi 1-
1530 2819 Topkapıda Beyazıtağa mahallesinde Aksaı·aı 

caddesi sokağında atık 79, 81 cedit 69 numara 

biı- hanenin tamamı. Feyzi Kemal E 

!erle Samiye Hanu 
2995 4637 Çeınberlitaşta mukadderr. a Dizdariya elyevı 

Eminsinan mahallesinde Silahtarağa mektel 

sokağında atık 7 Mü. cedit 27 Numaralı bir hı 
nenin tamamı. Şeküre 1-i 

•• ' - ~~ ..... .-ııc. 
Himayeietfalin 

yardımı 

Antalyalı Oirkado oğlu Marka Ko 
hen, lstanbullu Bohor oğlu Hayım, 
Natan oğlu Leon Bekeviç, Sıvaslı 
Mihak oğlu Nerses Bozca adalı ls
piro Papa Mis oiıu Y or.gi, lstan- ı 
bullu lzak oğlu Avram ve kard7şi 
lzrael, Artvinli Kerop oğlu Artın, 
lstanbul nüfusunda mükayyet lzak 
oğlu Samuel ve karısı Şarlot, Ohan
nes oğlu lstepan Kasparyan, Boz
caadalı Manoel Maltin oğlu llya, 
Elazizli Arekel oğlu Nikogos, ls
tanbullu Avram oğlu Salamon, Aşer 
oğlu Juda Ojelof, Erzrumlu Ohan
neg kızı lskohi Oiyarbekirli Ohan· 
nes oğlu Agop Minasyan, Bursalı 
Apissohom oğlu Ohanne• Osep, E
dirneli Hayım oğfu Şahat Salaınon 
Benbasat, Adanalı Salamon oğlu 
Aşar Salamon, Edirneli Yasef oğlu 
Davit Dakalo, İstanbullu Karabet 
oğlu Danyal terzi Başy.:ın, karısı E .. 
rine, kızı Yefkine Suzi ve Araki 
Hermine, Karslı Agoyans oğlu Ha-
er Ohanes, Karısı Hacı Selbit lstan 
bullu Pol oğlu Aleksandr Natan
berg, Ediı·neli Yuda oğlu Nisim Da
ne, Edirneli Ohannes Karayan oğJu 
Artin, Süretli Boğos oğlu Ohanne:>, 
Elazizli Minas oğlu Agop Mjnas
yan, Tekirdağlı lzak oğlu Samud 
Barokaş, lstanbullu Dikran Arslan
yan oğlu Manok, Kaysnili Abraham 
kızı Gülüna Nakkaşyan, lstanbullu 
Haykazom oğlu Toros Zara Pehli
vanyan, Mihran oğlu Arşak, Diy~r 
hekirli Ali Rıza oğlu Şerafettin Himayei etfal lstanbul şubesi ni
Mağmu.nu, Bo'\nalı Mehmet oğlu san, mayıs, haziran zarfında 6293 
Süleyman, Fu•t Kırklarilili Mehmet çocuğa 2577 k;lo süt, 6?93 çocuğ" 
oğlu lsmail, Edirneli Mehmet oğlu 450 kilo şeker tevzi ebniştir. 5915 
Salih, Cebelilübnanlı izzet oğlu Hü. çocuk Kalender yurdunda iaşe edil
seyin Necmi Giritli lsmail oğlu Fey miştiı. 1581) çocuk muayene ve t~
zullah, Kay:~rili tahtalı oğlu lıınail davi edilmiştir. 45 takım kundak bı
Hakkı. lstanbullu Hasan P"? oğlu keı ve fakir çocu!'larına, 14 .takım el 
Mustafa Celô.l, Hakarili Şah lbrahim 1 bioe ve 50ka<,~t bıkb~sk ve :.•kir ço~uk 
oğlu Asker Buraalr Bedros oğlu l lara . 9 K\lruş ı es ır çocugun 

4200 5671 Boğaziçinde Anadoluhisarı mahallesinde Gök 

su caddesi sokağında atık 48, 50 cedit 29, 30 n 

maralı bir bap haneyi müştemil Çömlekhaneni 1 

tamamı. Azize H 

2040 5972 Hatapkapısında Ahıçelebi mahallesinde Zinda 

kapısı sokağında atık 306 cedit 70 numaralı hi 

dükkanın tamamı. Esma ve Naşide H. la 
!f32 6495 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Servidibi 

50 
kağında eski 45 yeni 29 numaralı bir hanenit 

tamamı. Mustafa Ef 
1884 7118 Şehremininde Caferağa mahallesinde atık lna 

Los Angeles Olimpiyadına iştirak eden Hintliler 
( Bu resim olimpiyattan alınmıştır ) 

Ali Riza 8. cevap veriyor 
Ben de itiraf etmeliyim ki, 

ittifak nizamname•İni ''Kara ki
tap,, diye tavsif ettikten sonra o
na yabancı olduğunu itiraf ede.n 
hir kulüp kaptanına verilecek hıç 
hir cevabım kalmamıftır. Yalnız: 
l" eşkili.ta ve onun nizaınatına bu 
kadar )'8.bancı kalmıt bir zatın 
te,kilata dahil bir kulübün kap· 
ta.nhğ-ını naaıl başarabileceğini 
>nerak ediyorum. 

taka atletizm heyeti baıkadır. 
Ve batka baıka semtlerde ve bi
na.lardadırlar. 

Programın benim tarafundan 
tanzim edildiği hakkındaki iddia· 
31nda da bu arkadafımız yanılmıf 
br. Çünkü onu atletizm antrenö
rü atletizm federasyonunun 30-3-
932 tarihli kararma istinaden 
yapmış ve reis Adil Giray Beye
fendi taavip ederek bana mün.
bakanın bu şekilde yapılmasını 
bildirnıitti. Ve ben de kabul et
tim. Yalnız 3000 metre manialı 

kotunun yapıfmaaına en çok ben 
muhalefet ettiğim halde, akalli
yette kaldım ve yapıldı. Bitaraf
lık iddiasında görünen arkadaıı
mızın bu cihetleri de tetkik et· 
tikten sonra yazı yazmalan da
ha muvafık olurdu. Betinciye ka
dar puan vermek uıulü bu sene 
ibda• edilmiş bir §ey değildir. 
Biz daha idareciliğe baılamazdan 
çok evvel ve her kulübün ha~i: 
ki ve umumi kifayet kudretıru 

nazan dikkate alarak kendi dai
mi öz azaları olduklarına emin 
bulundukları jdmancıları vakit 
ve za.maniyle usuJi dairesinde teş· 
kilata tescil ettinnit olsalardı bu
gün ne o feragatk&rane çalışan 

Lüiz. Ankaralı Ropen ktzı Arsini, iaşesi için verilmiştir. . 
Çankırılı Topal oğlu Toros ve klZI 23 temmuz 93?. de .. mektepl~nn ta
Zaruhi Türk vatandaşlığından iıkat til olması ve talebe otede berıde da. 
edilmişlerdir. Bunların bir daha ğınık olduğundan .. 240 kutu çıkarda 
memleketimize girmelerine n1Üsaade bilerek .r?zet tevznnden 50745 ku-
edilmiyecektir. ruş hasılit alınmışbr. 

diye fırını yeni lbrahimçavuş sokağında. eski ~ 
Mü. 5 Mü. ve yeni 8, 10 numaralı bir dükki.n 

müştemil bir hanenin tamamı. İbrahim Vehbi B 

43911 7375 Fındıklıda Mollaçelebi mahallesinde Doln:aba1' 

çe caddesi sokağında atik 65:67 ve yeni 67, 6!l 
numaralı maa oda, iki dükkanın üç hisse itiba 

rile iki hissesi. Fatma Nebiye H 

Atletizm sahasında kıymetli 
bir atlet iken benim ııibi tekaüde 
Çekihn.iı ve idarecilik vazifeain
de yeni olan arkadatımla bu su
retle aynldıktan sonra, afağı.d?'
ki aatırları ne bizi sevenler ıçm 
ve ne de atletizmi sevenler İçin 
dei;il, yalnız hakikati sevenler 
İçin yazmak mecburiyetini hiaaet· 
tim. Evvela: Şu hakikati arzetme 
liyim ki; Betiktaı kulübü şam
piyonluğu iddia edildiği gibi ma
&a batında defil, aahada müaa

. 'baka meydanında kazanmııtır. 
Galataııaraym yeni kaptanının 
nizamıız yollardan müsabakalara 
ithal ettifi biitün atletlerile be
raber 11.ldıfını zannettifi puan ye
kunu 114 tür. 

Buna mukabil B<otiktaf takı
"" 116 puan kazanarak faikiyeti 
ıahada temin ebniıti. Binaena
leyh biz nizamname ahkamını 
tatbik etsekte etmeaekte, Bqik
taş yine ıampiyondur. Beni ku
lüpçülükle itham etmek iotiyen 
ınuhterem arkadaıın aahada ha~ 
kemlik yaparken bile tahidi ol
duğum ve kendisi.ne. ihta~~!' bu
lunmak .zaruretinı hıs.settigım ku
lüpçülüğü bir tarafa bıraL:ar.ı._k 
hakikati görmeıi icap ederdı kı; 
'baıkalarını itham ~tmeğe _ biraz 
haldı olabilain. Sanıyen: Eııer ~:" 
lata.arayın atletizm kap~• mu
ıabaka davetiyeaini hakı.k:-ten 
aeç almıt iııe bu kabahat bızde 
-leğil, kendi tetkilatmdadır. 

Çünkü davetler nizamın çizdi
ği müddet zarfında ve bütün ku
lüplere yazıldığı gibi ııazetelerle 
•e ajanala da ilan edilmifti. 

ilhan Beye ııelince: Vedat Bey 
•fendi bu çalıtkan arkadaıımızı 
atletizm federaayonunda araya
"aiına ıwntaka atletizm heyetin
de araııalardı elbet te böyle bir 
hataya dü9meyeceklerdi. Çünkü 
•tletizm federaayonu batka mm-

• 

daha iyi tesbit için tatbik edil. 
mittir. Binaenaleyh .b~ nokt~ ~a 
yanlııtır. Salisen: Bızım elımız
deki reımi netayiç cetvelinde yir 

. ·k· küsU.r metre cirit atarak mıı1 
1 

•• d 
klaııe edilınit bir at et lllm ve e-
receai yoktur. Bunda da büyük 
bir hata ve hilafı hakikat bir gö
rü, vardtr. Rabian: 4ıı:l500 bay· 
ra.k kofU&UDU bir kaç sene evvel 
Atletizm Federasyonu kabul ve 
son resmi bültende de bunu teyit 
etmiş olduğudan tatbik edilmi,tir. 

Beğenilmiyen Eyüp kulübü, 
büyüklük iddiaaında bulunan bazı 
kulüplerden daha ziyade ıporu 

spor için yapan bir kulüp _zi~niye
tile bu müsabakaya sırdı. Ve 
derece aldı. Beğenmiyen çalışır. 

Ve onu geçer de aonra beyanı mü 
talca eder. Kendinde olmayan 
şeyleri kıymetsiz ve ha kir göıter
mek marifet değildir. 

Lisana ve te&cil meaeleaine ge
lince: Resmi bir t~ıkilit sahibi 

lan ittifakımızın lısanaaız, batı 
o - .. b bot ve raat geleni resı;nı !11-u~ a-
kalanna kabul etmeıı ıstenıyor 
k' bu uıul buııün Patagonyada 
b~e kabili tatbik deiildir'. Vedat 
Abut B<oyefendi böyle nızam&1z 
taleplerde bulunacaklarına ka~ • 
tanı bulunduklan kulü'bün dahil 
bulundufu teıkilatm niz.....,,tuu 

atletlerin bu vaziyete gelmeleri
ne ve ne de böyle beyhude müna
katalara mahal bırakmamı§ olur
lardı. Kendi kusur ve kabahatini 
baıkalarına yükletmeğe ı>:< Vaf
mak bilhaasa aporcuJar arasında 
hoş bir fey olmasa gerektir. 

Son olarak ta bizi böyle hare
kete sevkeden nizamı ve esbabı 
arzedeyim: 

-1 Devlet Demiryolları fdaresi Hanları 
9000o ton kömürün Havzai Fehmiyeden Haydarpaşa, Mu

danya, Llerir.ce, lViersm ve Samsun limanlarına nakli münakasası 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryollan işletme Umum 

Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Fazla malumat Haydarpa~a ve Ankara Umum Müdürlük 

veznelerinde beser liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı. 
dır. • (4034) 

-
idaremizin Irmak • Filyos hattının henüz iltisak peyda etme 

miş olan Filyos cihetindeki istasyon ve diğer servislerinin senede 

takriben 30 • 50 ton raddesinde olan muhtelif malzeme ihtiyaca

tını gerek H. P_ den doğruca Filyosa nakletmesi ve gerek Zon

guldakta vapurdan alıp ve gümrük muamelesini yapıp Filyo~a 
devam ettirmek suretile nakle talip olanlar varsa 25/8 932 tarı. 
hine müsadif Perşembe günü saat onda H. P. Mağaza11nda yapı 

Iacak pazarlığa iştirakleri ilan olunur. (4064) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarfla münakaaası 5 

Eylw 932 Pazartesi günü saat 14 de Deniz kuvvetleri ibtiyacı i. 
çin yukarıda mikdarı yazılı mayii mahrukun kapalı zarfla müna 

kasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da te. 

minat mektuplarile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasımpa
şa' da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

(3999) 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

ittifak nizamnamesinin 64 ün
cü ma.ddesi: Senelik birincilik 
müaabakalarma mıntakalara da
hil kulüpler (ve bunların ırunta
kaca tescil edilen) azası iıtirak 
edebilir. 66 ıncı madde: idman 
cemiyetJeri ve hun1ann müsecce1 
menaub.ini itbu nizamnamedeki 
teraiti ifa ve hukuk ve derecatı 
ihraz ettikçe kendi mmtakaoı bi
rinciliği ve bunu kazandığı tak. 
dinle Türkiye birincilikleri mW.a. 
bakalanna aledderecat iştirak 
hakkını haizdirler. 154 Üncü mad 
de: Hiç bir kulüp itbu nizam
namede muaarrah olan mernnui .. 
yetler hilaftnda bir idmancıyı re.. 
mi veya ittifakın tahtı müaaade 
Yeya himayesindeki huauai müsa
bakalara teşrik edemez. ittifak
ça teocil edilmemiş olan kimse
ler bir kulübün faal azası telak
ki olunmaz , diyor. Vedat Abut 
Beyefendi 5 ağustoa 932 tarihli 
Ak.fam gazeteainde intişar eden 
mektuplarile, lstanbul sporcula
rınm ititnadile vazife batına ge· 
len bir heyet veya ıahaın, nizam
namenin bu maddelerini çiğneye
rek Galatasaray kulübü tarafın .. 
dan gösterilen gayri müseccel 
idmancdarı nazarı itibare alma. 
dığmdan dolayı itham etmek 
i.tiyor. Gönül iaterdi ki, hir ku
lüp kaptanı bir heyeti nizamsız 
hareketlerden dolayı tenkit ve 
itham etsin, nizamı rehber edil· 
diğinden değil ... 

Bu nizam ve intizam aannda 
kimin haklt olduğunun tayİninı 
yalnız hakikati sevenlerin nazarı 
muhakemelerine arzederi.n. 

Atletizm heyeti G"4oındon 
Ali Rl:.'.4. -

Mersin'de Yeni Mersin gazetesinin 18 7/932, 25-7-932, 
1 8'932, 8-8-932 ve lstanbul'da Milliyet gazetesinin 1817 /932, 
1-8-932 tarihli nüshalarında evsafı gösterilmek suretile satış i

çin müzayedeye çıkarılan ve ihaleleri 8 8.· 932 tarihinde mukar

rer bulunan 10 parça emli.kten 64, 65, 67, 68, 69; 70; 71; ?,2; 73 
sıra No. olanlarına talip çıkmadığından müzayedeleri bir hafta 

2278 7963 Şehremininde Ereyli mahallesinde Sa.-aymey. 

danı sokağında eski 40 yeni 64; 64 2,3 numa. 

ralı dükkanı müştemil maa bahçe bir hanenin 

tamamı. Mehmet Nafiz B. 

3800 8114 Beşikta!ta, atik Teıvikiye cedit Muradiye ma. 

hallesinde dergah sokağında atik 17, 19 ve ce

dit 19 numaralı bir hanenin tamamı. İhsan H. 

7079 10115 Gedikpaşada, Divani.\i mahallesinde atik Ha

mam cedit yeni sokakta atik 15 Mü. cedit 12 
numaralı bir hanenin tamamı. Karabet Ef. 

Veledi Sergi 
2875 10123 Ahırkapıda, Seyithasan mahallesinde Cankur

taran sokağında atik 34 cedit 40 numaralı bir 

hanenin tamamı. Fatma Düriye H. 
4100 10189 Boğaziçinde, Anadoluhisarı mahallesinde atik 

Sakabayırı Otaktepe yeni Sakabayırı sokağında 
eski 17 yeni 3, 3 1 numaralı maa abır bi1· ha. 

nenin tamamı. Fikri B. 

1072 10233 Kocamuatafapaşada, Kocamuatafapaşa mahal

lesinde atik Kocamustafapa!a caddesi cedit ke. 

sedar sokağında eski 258 yeni 2 numaralı maa 

bahçe bir hanenin tamamı. Hacer Peruze H. ile 

Hayriye H. 
111 l 10245 Çarşambada, Kovacıdede mahalleainde Medre-

se sokağında eski 20 yeni 38 1 numaralı maa 

bahçe bir hanenin tamamı. Hayrullah Ef. 

1099 10260 Küçükayasofyada, Cündümeydam sokağında 
atik 1 Mü. cedit 51, 51 1 numaralı tahtında bir 

dükki.İ:ıı mütşemil bir hanenin tamamı. Hüseyin Ef. 
48055 10272 Çakmakçılarda, Dayahatun mahallesinde Ta. 

rakçılar ve Bekirdede çıkmazı sokağında eski 

68 ila 80 yeni 2 ve 56 ila 62 numaralı altında 
dükki.nlan olan Ekberiye hanının yüz on iki his 

sede yüz sekiz hissesi. Sare H. 

1392 10358 Ayvansarayda, Hocaali mahallesinde Hamarn 

sokağında eski 43,45 ve yeni 43,45 numaralı bir 

hanenin tamamı. Memduh 8. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 
borcun ödenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıl
dığından talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık 
Satış Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

. . 
1 

müddetle temdit edılmiştir. Kat'i ihaleleri 15 ağustos 932 pazar 

tesi günü sa.at onda Ziraat Bankası binasında ~apılacaktır. Tali~ 1 F========================::; 
Ierin muhammen kıymeti üzerinde o,10 1,5 temınatt muvakkateyı 
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19_,12 Lo., Angeles Olimpiyadında atletizlm evlerinden biri 

fil" 

hamilen muayyen saatte bankada hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. (4055) 

-İnkılap Liseleri Talebelerine 
inkılap Liseleri Müdürlüğüııden: 

Bakalorya kurlarına ba,lanmı!tır. Bakaloryaya girecek tıale
belerimizin bir an evvel mektebe müracaatları li.zımdır. Dersler 
meccani olarak verilmektedir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

l~J~t i~raıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

TÜRliYEI 
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İpekiş gömlek ve kra
vat Dairesi açıldı 

.... Kadıköy, Pendik, Adalar ve Civarı ..... 
HALKINA MÜJDE 

Zingal sirke tinin keresteleri. malzenıei inşaive \ e mahruh ı m 

~addeb.ostan EM N ı• y ET deposuııda 
ıskelesınde bulunur. 

Telefon: Erenköy 38, Toptan ve perakende 

Unutmayınız ki 

ASİPİN -KENAN 
tabletleri 

ağrdarına ve soğuk 
en birinci iliçhr. 

1 BAKTERİYOLOG . 
Dr. I H SA N SAM l 

/ Bakteriyoloji Laboa·atuvarı 
Umum kan tahl;li\tı. Frengi nok 

1 

nazarından ( W ;.sseı·man Kalın tc 
miilleri) kan kürcyvatı .sayılması .. 

, fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi ı 
rar, balgam, carahat, kazurat ve 
tahlillitı. Ültra mikroskopi hu;• 
aşı1ar İstihzarı. Kanda üre miktart' 
run tayini ve kanın sedimantasİ 
sür'ati. Divanyolunda Sultan Malt 

aahı ikametg&ha teslim 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma glinü saat 9 ili 12 arasında 

ı•-----• kayıt muamelesi yapılır. 

Sıhhat ve içtimai mua.. 
venet vekaletinden: 

l - Ankara Nümune hastanesinde yeni yapılan büyük pavi
yonun ı - Kalorifer ve tecdidi bava ve yüksek tazyıklı buhar. 

1 2 - Alçak tevettürlü elektrik (telefon sinyal, elektrik saatleri , 
mesafe termometrosu) 3-Yüksek tevettürlü elektrik (tenvirat 

/ ve kuvvei muharrike) 4 - Su, gaz ve bulaşık sularile kanalizas
yon 5 - Muhtelif asansörler. 6 - Su depoları ve su tasfiyesine 
mahıus permotit 7 - Yemek, çay ve süt mutfakJarı 8 - Çama
tırhane 9 - Dezenfeksiyo11 istaayonu tesisatı, ıo - Tebrit ma. 
kineleri tesisatı 11 - Liburatuvar sabit tesisatı 25 Temmuz 932 
tarihinden itibaren ıiç ay müddetle ve kapalı zarf usulile ve taka
'" tabi olmak üzere münakasaya konulmuftur. 

2 - Talipler balada muharrer tesisatın her hangi bir mad-
ı desi veya bir kaçı veya heyeti umumiyesi hakkında tekJifatta bu

lunabilirler. Sıhhat ve İçtimai: Muavenet Vekaleti mezkur tesi
satı ayrı ayrı veya kısım kısım ve yahut heyeti umumiyesini bir
den bir müteahhide ihale etmekte serbesttir. 

Kız ve erkek - Leyli ve N ebari 

İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VlDİR. 

Bütün sınıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çartamb.. gönleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBASI POLİS MERKEZİ ARKASINDA 
·---------• Telefon: ZZ534 

1 

Berber Cemiyetinin -
TENEZZÜH ve KIR BALOSU 

İkramiyeli San'at Müsabakası 
ağustos cuma günü Su1diye Plaj gazinosunda icra 

edıleceğinden müsabakaya iştirak edecek berberi erin 
17 aii;ustos ak~-,mıııa kadar mürncaatlan 

ilim 

3 üncü kolordii ilanları 1 
Manisa'daki kıt'at için aşağıda miktarı ve ihale, suret ihalesi 

tarih ve saatieri yazılı odun münakasaya konmuştur. Şartnamesi 
komisyonumuzdadır. Taliplerin 16 ıncı fırka satınalma komisyo 
nuna müracaatları. ( 642) ( 3908) 

Tarihi ihalesi 
6 9 932 

Günü 
Salı 

saati 
15,30 da kapalı zarf 

mut türbesi No.189, Telefon:z()9SI 

Beyoğlu Orman 
idaresinden: 

Müsadereli emvalden ol 
Fındıklıda mahfuz bulunan ~ 
çeki mefe odunu hazine narıı' 
na müzayedeten satrlıktır. ı& 
8- 932 tarihinde saat 16 buc; 
ta ihale olunacağından talip 
rin Beşiktaş Orman idaresi 
ve ihale günü Beyoğlu kayııı 

1 
kamlığr?da müteşekkil müza) 
de komısyonuna müracaatJaı1 

(3639 

--BONO~ 
her türlü bonolarla mazbata 
senedat Üzerine her şekilde mua 
mele yapar. Bahkpazar Mak 
sudiye han No 35 Uğurlu Zo 

de M. D E R V l Ş. Tel. 2339 · 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakıf 
liğinden 

Birinci artırma ilanı: Terekes·"' 
mahkemece vaziyet ve alikadarfO'l.r~ 
nın talebile emvalinin par aycı çc' 
rilmeeine karar verilen Davud p~!' 
mahallesinde mukiın iken vefat edel 
F erbad ağanın mezkur mahalleni• 

Ismarlama gömlekler· (Muk~sı itleamif 
• oldugu halde) 

3 - Talipler deruhte etmek istedikleri te.i111t cesametinde 
tesisat yapmıı oldukJarını ve şayanı memnuniyet bir surette ne
ticelendirdikleıini tesisat sahiplerinden alınmıt musaddak veaa
ikle iabat edeceklerdir. 

4 - Talipler deruhte edecek1eri tesisat için talep edecekle
ri bedel mikdannda devletçe Jl\llteber bankalarda bir krediye ma
lik olduklanna dair banka şahadetnameai ibraz edeceklerdir. 

Miktar 
484,990 
484,990 
837,120 
309,307 

" 
6; 9; 932 
6/ 91932 

" " " " 
Pazartesi '' " " 

bıyıklı Husrev caddesinde 6 num•'' 
lı hanesi otuz gün müddetle müz•· 
yedeye konulmuştur, bane iki kati~ 
dır; birinci katta bir taş havlı ve b~ 
od& ile bir mutfak ve bir halad•"' 
ikinci katta bir sofa üzerinde üç 11 A. Sınıfı B. Sınıfı 

16 14 
liradan itibaren liradan itibaren 

Pijamalar 28 liradan itibaren -----IPEKİŞ'in B. B. markalı kravatları 
7 00 kuruşa kadar 80 kuruıtan 

Konya Nafia Baş mühendisliğindn: 
( 41793) kırk bir bin yedi yüz doksan üç lira bedeli ke,ifli 

Konya - BertehiT yolunun 42 900 ile 51 900 inci kilomet
rolan arasında (9000) metre tulünde §Oıe tamiratı esasiyesile 
imalatı amaiye tamiratı cüziyeıi kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuttur. 

lhalea 24 8 932 çartamba günü saat on beşte vilayet 
daimt eacüıneninde yapılacağından talip olanların 661 No. ka
nun ve Nafia itleri Münakasa ıreaiti umumiyesi ahkamına göre 
huırlıyacaklan kapah :ıarfı ihale zamanına kadar Vilayet en
dinıedne tevdM ve tafaillt almak iıtiyenlerin başmühendialiğe 
aıünıcaatlan il&n olunur. (3726) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden1 

1 - 6 Açıkdeniz motörü ıçin nümunesıne göre (bezi idare
den verilmek ıartile) tente yaptınlacaktır .. 

2 - Yevmi ihale, ıs Ağustos Pazartesi günü saat ı 4 te icra 
edi1eceğinden iıteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile Başmüdiriyet 
ltinaaında hazır bulunmaları. (3974) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lıtanbul Umumi hapishane ve tevkifhanesi hastahanesi için 

111uktazi etin 10 8 ; 932 tarihinde İcra kılınan münakasasında ta. 

lip zuhur etmemesine binaen münakasa bir hafta müddetle tem. 

ılit edildiğinden taliplerin 21 8 932 pazar günü saat 15 te def. 
terdarlıkta müteıekkil komisyonu mahsusuna müracatları ilin 
olunur. (4005) 

HilAliahmer haata bakıcı Hemtireler mektebi 
Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlayan 
mektebiınize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki bu 
çuk senedir. 

Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iıkan ve iatesi, giymeleri Hilaliahmer cemiyeti 

ıarafmdan temin edilir ve aynca ki.fi mikdar harçlık verilir. 
Kabul !artları: 

l- Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yatından aşağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati İyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır) 
S - İlk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal 

~denler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler ve şahadetname aldıktan sonra beş senelik mecburi 
hizmet ifa etmeyenler tahsil masrafını ödeyeceklerine dair noter 
den musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 

S - Teklif zarfları teşrinievvelin yirmi üçüncü pazar günü 
saat on be§te Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti makamında 
taliplerden mevcut olanlar hazır olduğu halde kü§at olunacaktır. 
Y evm ve saati mezkiirdan sonra vuku bulacak teklifler kabul e
dilmeyecektir. 

6 - Vekalet bir hafta zarhnda teklifnameleri tetkik ederek 
teklifi muvafık ve haddi liyıkında gördüğü talihe ihale etmek ve 

' böyle bir teklife destres olunamadığı surette ikinci bir münaka
sa açmak hakkını haizdir. 

7 - Salifiizzikir te~ieatm her birine mahsus plan, keşif ve 
şartnameleri zirde muharrer bedel mukabilinde Vekalet hususi 
kalem müdürlüğünden tedarik olunabileceği ilan olunur. 

Lira 
100 
25 
75 

100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

475 

Kalorifer, tecdidi hava ve yüksek tazyıklı buhar tesi111tı. 
Alçak tevettürlü elektrik. 
Yüksek tevettüı-lü elektrik. 
Su, gaz, bulaşık sularile kanalizasyon. 
Muhtelif asansörler. 
Su depoları ve permotit. 
Yemek, çay, süt mutfakları. 
Çamatırhane. 

Dezenfeksiyon. 
T ebrit makineleri 
Liburatuvarlar sabit tesisatı (eczane dahil) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar hapis

hanesi için muktazi odun ile kömür münakasaya vazedilmitşir. 
Şartnameler hergün Adliye levazımında görüleblir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teminatı muvakkatelerile birlikte 1 Eylul 932 
Perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona 
müracaatları ilin olunur. (3941) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Daimisinden: 
Edremit • Akçay yolunun 96 - 104 kilometreleri arasında ve 

bedeli keşfi 9834 lira 11 kuruş olan tamiratı esasiyesi 29 Ağustos 
932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiştir. Talip olanların yevmi ihaleden liakal sekirz gün evvel 
münakasa şartnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehli:tet ve
sikalarını Bahkesirde baş mühendisliğe ibraz ile tastik ettiimele 
ri ve şeraiti münakasayı öğrenmeleri ve yevmi ihalede ve vakti 
muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mektubile 
Ticaret odası vesikasını ve salifüzzikir vesaiki fenniye ve sairesi
ni usulü dairesinde teklif mektubile birlikte mazrufen encümeni 
vilayete vermeleri ilan olunur. (3949) 

Bolu Belediyesinden: 

Salı 15,30da aleni münakasa 

* • 
Denizli' deki kıtaat ihtiyacı için aşağıda isimleri yazılı senelik 

altı kalem erzak hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin Denizlide satıu alma komis-
yonuna müracaatları. ( 652) ( 4054) 

da ve bir haladan ibaret harabcadı' 
içinde kuyusu ve meyvalı mütaad
did ağaçları bulunan bahçesi mevcu 
dır, 250 zıradır, hanenin temarnıı11 

507 lira kıymet konulmuştur, kıt 
meli muhammesini bulduğu takdir 
de 15·9-932 tarihine musadif per 
şembe günü saat l 1 de ihalesi ic~ 
kılınacaktır, rusumü dellaliye ve r Erzakın cinai Kilo Ta. Gün Saat 

Kuru ot 380887 29, 8/ 932 Pazartesi 
Arpa 627871 " " 
Saman 709240 " " 
Un • 391590 27/ 8; 932 Çar,amba 

8 
hale pulu müıteriye aittir, talip 11 

lanlann yüzde on pey akçasıla yev~ 
10 ve ıaatı mezkurda mahkememiıı~ 
1 l 930-156 dosya numarasile müraca•t· 

ları lüzumu ilin olunur. 
8 

Sade yağı 9095 " " 10 BEYoGLU BEŞiNCi NOTERLJcJ 
Sığır eti ~3336 28 8 932 Cumartesi 8 CANiBi ALiSiNE 

Üsküdar cihetindeki kıt'alar 
ve müesseselerin bir aylık kara 
nakliyatı pazarlığa konmuttur. 
lhaleai 14 Ağustos 932 pazar 

· günü saat 10,30 da icra edil~ 
ı cektir. Taliplerin ıartnamesini 
almak üzere her gün ve pazar
lığa iftirak edeceklerin de vak
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (656) ( 4018) 

* * * K. O. ve birinci fırka kıt'a· 
tının 640bin kilo hamam odunu 
kapalı zarfla münakasaya kon
muttur. ihalesi 15/8/ 932 pa
zartesi günü saat 11,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır • 
Şartnamesini almak üzere her 
gün münakasaya iftİrak ede
ceklerin de teminat ve teklifna 
melerile vakti muayyende ko
misyonumuza müraı::aatları 

(S9S) (3588) 
• * * 

K. O. ya merbut kıt'aların 
ihtiyacı olan 400 bin kilo un ka 
palı zarfla münaka111ya kon
muttur. ihalesi 20-8-932 cu
martesi günü saat 11 de yapıla 
caktır. Şartnamesini almak İdı
teyenlerin her gün ve münaka
saya İştirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde teminat ve tek 
lif mektuplarile komisyomınw 
za müracaatları. (594) (3589) 

Karaman'daki kıtaatın 201 
bin ve Akşehir' deki kıtaatın 
232,500 kilo un ihtiyacları ka
palı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. 8 Eylı.11 932 per -
şembe günü saat IS te ihale o
lunacaktır. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün komia 
yonumuza ve taliplerin Konya' 

• 
da aakert aatmalma komisyonu 
na müracaatları. (667) (4058) 

• • * 
Birinci fırka kıtaatı bayva • 

natı için 300,000 kilo saman 
kapalı zarfla münakasaya kon
muttur. lhaleai 6-9-932 salı gü 
nü saat 10,30 da komisyonu. 
muzdadır. Şartnameyi almak iı 
tiyenlerin her gün, ittirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko 
misyona müracaatları. 

(666) (4057) 
• • • 

Kolordu ve müeasesatı hay. 
vanatı için 737,000 kilo saman 
kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 6-9-932 salı gü 
nü saat 1 ı de komisyonumuzda 
dır. Şartnam:eyi almak istiyen. 
lerin her gün, itfİrak edecekle
rin vakti muayyeninde komia -
yona müracaatları. 

(665) (4056) 
• • • 

Üsküdar cihetindeki kıtaat 
ve mekteplerin senelik nakliya 
tı aleni münakasaya konmu§
tur. İhalesi 3-9-932 cumartesi 
saat ı 1 de komisyonumuzda. 
dır. Şartnameyi almak istiyen
lerin vakti muayyeninde komia 
yonumuza müracaatları. 

(664) (4055) .. ,,. 
Konya' daki kıtaatın bir sene 

lik ihtiyacı olan yüz elli bin ki
lo sığır eti kapalı zarf uaulile 
münakasaya konulmuştur. 7 E
ylı.11 1932 çarşamba günü saat 
ıs te ihale olunacaktır. Şartna 
meaini görmek istiyenlerin her 
gün, taliplerin Konya'da askeri 
satınahna komisyonuna müra
caatları. (668) (40S9) 

Gerede Belediye Riyasetinden: 

EFENDiM, 

Bankamızın Galatada K.araköyd• 
tramvay caddesi ve yemiı sokağı~· 
daki merkez ıubesinln yakında lig' 
ve kapatılmaaı mukarrer olup meJ• 

kur ıubemizde isticar edilmiş bulıı• 
nan hususi kasalar müıtecirleriniJI 
nihayet bir ay zarfında bankayı t<! 
rifle kasalarını bof&ltarak terkeyl" 

meleri lüzumu beyan ve aksi takdir· 
de müddetj ınezkiirenin ınkizaaındBfJ 
ve 15 eylul 1932 tarihinde 1>e>ıaıtıl· 
mamıt bulunan kasalar, masarifi 
müıtecirlere ait olmak üzre, Noter 
huzurunda lardmlaralı: muhteviyatı 
teshil ve Bankada muhafaza edilec' 
ği ve bu yüzden bankanın bir gün' 

mes'uliyet kabul etmeyeceği ka•' 
miistecirlerinin maliımu olmak ve <Y 

na göre hareket etmek ve bankanı 1 • 

zm bilcümle hukuku mahfuz kal· 

mak üzre itbu ihtarnamemiz aslınır'I 
dairei aliyelerinde hıfıile bir sureti· 
nin 1.tanbul Vilayet gazetesile aY' 

nca Milliyet, Cümhuriyet, Vaki~ 
Akıam, Son Posta ve Fransız"". 
Stamboul ve Rumca Apoyevmati•' 
ve Ermenice Nor Lur gazetelerindt: 
ilin ettirilmeıini ve bir nüshai rnı. 

saddakasının tarafımıza itasını ta: 

lep eyleriz efendim. 
Kredi Lyone Banka•1 

lılanbul Şubesi Müdür' 
J. Hervier 

SEYRlSEF AIN 
Merlııu ııc.enta: Galata Kllprii 

bafı B. 2362. Şube A. SirkerJ 
MW.llrdarsade ban 2. 3740. 

İZMİR - PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

(EGE) 16 Ağustos salı lldr 

TRABZON POST ASI 

( KARADENiZ) 17 Ağus· 
tos çarfamba 18 de. 

iZMİR - MERSiN POST ASI 
( KONYA ) 17 Ağustos 
çarşamba 10 da Galat 
rıhtımınd;ı.n kalkarlar. 

Kazamızın kaynarlar mevkimde her aene olduğu gibi bu se
ne de küşat edilecek 1 inci panayır 30 eylul 932 tarihine müsa. ı 

dif cuma ve 1 teşrinievvel 932 tarihine müaadif cumartesi gün. 
leri olmak üzere iki gün keza 2 inci panayır 14 ve IS teşrinievvel 

932 tarihine müsadif cuma ve cumartesi günleri olarak tensip e-
7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. Bolu belediyesince alınacak hakkı yirmi beygir kuvvetinde dilmitşir. İşbu panayırda bilUnıum hayvanat ile mevaddı hayva- J 

2000 kilo sabuıı açık mü
nakasa ile satın ahnacıktır. 

İhalesi 22-8 932 fa lt 16. 
Teminat 0 10 dur. 

Bu şartlan haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mek bir adet motorpomp 31-7-932 den itibaren yirmi gün müddetle niye, manifatura ve saire gibi emtiai tüccariye mebzulen alım ve 
tep şahadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnü hal ilmühaberini ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Y evmü ihale 20 . satım yapılmaktadır. Panayıra teşrif edecek zevatın her türlü es 
beraberine alarak 15 eylule kadar Aksaravda Haseki caddesinde ,. 8-932 dir. Talipler şartnameyi imza mukabilinde İstanbul bele- babı istirahatlerini temin edecek otel. hal lokantalar mevcut ol. 
mektebimize mül"acaatları. --~L_cld~i ~e~sıi_i Jıh'ı!e~e!ıtii_:ffıe'!nıı:nı_ii~e~sin~d~e>rı,.ıwJıil" liı" ı;J· -"'--------.!Ji82:z.lJ..:d!luyğ-yj"li'iıı..ıUıırnıw:.. ________________ _ail5fil_J ___ uıı...ı...L'ı1:J;:;ı:...J!.4...ıı...:IAA..J...sJl.J..J 


