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NUSHASI S KURUŞTUR 
Umumi Nepiyat ve Yazı Müdürif 

ETEM iZZET 

Buğday 
koruma 
kanunu 

1 işsizlere Ve e y rdım E il ece ' •• 
Ziraat Bankası dünden itiba

t~b buğday koruma kanunu mu
tıb' •nce, okkası be, buçuk kuru§-
~u buğday mübayaasına batladı. 
h~' işarın ilgaıından ve gümrük 
llnayesinden sonra buğday ko

('.ınak yolunda. Cümhuriyet 

dUkünıetinin attığı üçüncü mühim 
• lliıdır. Aıarın ilgau, ziraat ha
~•lnada belli batlı bir inkılap idi. 
.. Unu himaye mak'sadile buğday 
l.ı~erine vazedilen ağır bir resim 
~a~ip etti. Bu gümrük resmi ile 
h 11!l'day o kadar himayeye maz-
ar oldu ki bazı seneler, ihtiya

•ınıızdan çok fazla buğday istih
&al edildi. Bu da fiatlarm sukutu

& na sebep oldu ve binnetice hima
}e •hnek istediğimiz köylü nıuta
ı;ıl"ttr oldu. Buğday koruma kanu 
lllı, fiatlarm, istihsal fiabndan da 
•tağı dü~mesine mini olmak ga
~•aiı;ıi i~_tihdaf ediyor ki, bu _sur~t
d'" koylu bir raddeden atagı fiat 
l.IŞtneıine karşı sigorta edilmit 

•luyor. 
Buğday koruma kanununun an· 

lak hol senelerde manası olabilir. 
•tihsal az olduğu senelerde fiat 

eaa.sen iatihaal fiabnı tecavüz ede
••iinden kanunun tatbikine lü
:11rıı bile kalmaz. Ancak istihsal 
ızıa olduğu ve fiatlar da düıtü
ou senelerde hükilmet, Ziraat 
ilanı.ası vat1tasile bet buçuk ku
""' Üzerinden buğdayı aatın alıp 

• :ldayacak veya kıt olan aeneler
I ı. da1ıile satacak, yahut ta kıt
ı olmazsa zaranna ihraç ede
~eı.. Zararına diyoruz, çünkü bü
t İnnetin dahilden mübayaa için 
~bit ettiği 5 buçuk kurut fiat, 
~ihan buğday fiatlarmm fevkm-
~dır. Hükfunet bu yiizden bir 

lllilyon liraya kadar zaran göze 
•ılınıttır. 

e Buğday koruma kanununun 
~"Pbğı §ey, istihsal fazlaaıru bel' 
tlınekten ibarettir ki, Amerikada 

,....,. Board'm, Kanada'da da 
'ıl.rheat Pool'un yapmak iatediii 
tey odur. 

Ancak bu tedbir buğday meae-
1•ıini esasından haUebnez. Eaa
llen hükiımet buğday koruma ka-
1111nunu me~liae arzederken bu 
llolctada fazla hayale kapılmadığı 
11• anlatını§br. Buğday meaeleai 
•ııeak bütün memlekete ıamil bir 
lıuğday siyaseti kabul ve tatbik 
edildikten sonra halledilnıit ola
"•kbr .• Bu müstakar siyaset ka
lını edilmedikçe, bütün koruma 
:edbirleri yarım tedbirler o
arak kalmağa mabkfundur. 

Çünkü fimdi gümrük himayeaile 
"'aaen buğday iıtihaali himaye 
"~ilıniş binaenaleyh tetvik edil
lllış demektir. lıtihaal fiatının ai
llorta edilmesi de ayn bir tetvik 
lllahiyetindedir. Bu kadar tetvik 
ı.,.'lllında istihsal pek ziyade ar
!-raa, bükUmet istihsali bel'etınek 
ıç;., topladığı fazla buğdap ne 
hpacak? 

Da bile satamaz; çünkü her "';· 
ile İstihsal fazlalığı vardır. Harı
Ce &ataraa zarar eder. Bu zarann 
~Ududu d~ kanun ile bir milyon 
lır., <>!arak tesbit edilmittir. Şunu 
"•brlamak lazımdır ki, buğday 
lcornma kanunu kartıaında mem
lelcette buğday istihaali ne kadar 
'iOk oluraa hükumetin zararı da 
" niıbette ~ok olmak lazımdır. 
I Bazı rüfekamız, köylüye faz
ı" Yardım olıun diye, buğday fiat
•rnun mümkün olduğu kadar 

!'ikaek nisbette tesbit edilmesini 
~lİ:ıam etınişlerdir. Köylüye yar-
lln hepimizin borcudur. Fakat 
~Uğdaya istihsal fiatının kat kat 
~Ykinde fiat vermek yardım teı
til edeceğine kani değiliz. Çünkü 
:ugün için köylünün eline bir mik-
ar fazla para geçae dahi, bu, ya• 

~-" İ<;in tehlikelidir.Aıgari fiat te• 
lı ıt etmek, teşvik mahiyetinde bir 
•rekettir. Bu fiat ne kadar yük

j."k olursa, teşvik te o nisbette 
~Yiik olur demektir. Büyük tet

•ık karşısında bir taraftan istih
'al nisbeti artacak, diğer taraf
l~ıı da okka batına fazla prim ve· 
;;•.lecek olursa, bükfunetin senede 
dır milyon liralık prim mahiyetin· 

1 .~ki parat1, daha az mikdar köy
u arasında taksim edilebilecek 

demektir. Nihayet hükilmetin her 
";~e göze alabileceği zarar ki, 
lcoylü ara11nda takıim edilecek 
llrim demektir, mahdut olmak la-
21lndır. 

Hükiımet buğday meselesinde 
köylüye yapabileceği yardımın 
::ıanıisini yapmı§ demektir. Bun-
!' köylünün de çok mühim bir va-

d:ııf,.si olduğu unutulmamalıdır. O 
il İstihsal masrafmı indirmek. 

F:.ğer köylümüz, istihsal fiatıru ci
~!'n piyaaasile rekabet edebilecek 
ır raddeye indirmeğe muvaffak 

0 1uraa, buğday meselesi kökün
deıı halledilmit olacaktır. Çünkü 
" >ıaınan ne kadar buğday yetişir
*e Yetişsin, daima ve her yerde 
o.lıcısı bulunacaktır. Şunu da te
lllennj edelim ki bu koruma ted
lıı.irleri ve tetvikler, köylüye ya-

llı İstikbalde bu imkinı da bab
~tain ... 

Halkevi büyük prog- 1 İnhi~~rlar • 
) b .. .. k Vekılı geldı 

ram a uyu 8 • Mdd • • 
ır mu et şehrımız-

İş)ere hazırlanıyor.. d:ü::·:~~h:~::a~-
İşsiz gençlere ve fakirlere 

edilecek? nasıl yardım 

Her şube faaliyete geçeck •• 
latanbul Halkevi bütçeıi bu

günlerde tasdik edilerek gelecek 
ve bu seneki faaliyet programı 
mucibince derhal faaliyete baıla
nacaktır. Halkevi reisi Hamit B. 
dün bir muharririmize bir senede 
yapılacak işler hakkında şu iza
hatı vermiıtir: 
"- Bütçemiz 40 bin lirah~tı.ı-. 

Muhtelif §Ubelerin ihtiyaçları ıçın 
tahsisat tefrik edilmittir. Onlar 

HiJmlt Bey 
ha2ırladıkları faliyet programla
nna göre ve kendilerine verilen 
tahsiaat dairesinde hemen İşe baı
layacaklardır. 

Mecmua 
Bütçe ııelince hemen ilk iı ola-

rak bir mecmua neşrine başlaya
cağız. Mecmua aylık bir ilim ve 
hars mecmuası olacaktır. ilmi ve 
hars sahasında çalışan ne kadar 
erbabı kalem varsa bu mecmuaya 
yardonlarını eairgemeınelerini ia
tiyeceğiz. Ümit ediyoruz ki her
kes seve seve yardımda buluna
caktır. Bu takdirde de mecmua 
zengin ve güzel bir tekilde çıka
bilecektir. 

Bundan başka her hafta verdi
ğimiz konferanslan da broşürler 
halinde aynca neıredeceğiz. Kon 
feranslarımız gittikçe rağbet gör
mektedir. 

Kütilphane 
Halkevinin mevcut kütüphane

si herkese açılmı§tır. Daha çok 
fayda temin edebilmesi için kitap 
mecmua itibarile kuvvetlendirece 
ğiz. Kütüphanemiz gün geçtikçe 
daha kesif ve genç okuyucularla 
dolmaktadır. 

Okuma odaları 
Bu senelik tecrübe mahiıetin 

de olmak Üzere Beyoğlu ve Uskü 
darda birer okuma odaaı açmağı 
ve kafi miktarda kitap ve mec
mua koymağı düşünüyoruz. 

Temsiller 
Halkevinin bir diğer binası o

lan Alay köıkündeki temsil ,ube
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulunan müstehaseye 
ehenimiyet veriliyor 
Mamot filinin fosillerini 

Avrupaya 
götüren müderrisler döndüler 
Küçükçekmecede hafriyata başlanacak 

Bundan bir müddet evvel Kü- 1 ~aslar ve te!k~at pek mühim ne
çilkçekınece civarında bulunan tıceler venruttir. 
cinıleri münkariz olmut Mamot Keşif mDhimdlr 
fosilleri üzerindeki tetkikatı ta-
mik ve beynelmilel jeoloji müeaae 
aeaine bunlan tanitmak için Pari .. 
se giden Darülfünun fen fakülteoi 

Müderris Hamit Nafiz ve 
Ahmet Malik Beyler 

jeoloji müderrislerinden Ahmet 
Malik ve Hamit Nafiz Beyler ıeb 
rimize avdet etınİ§lerdir. Pariste 
bu fosiller hakkında yapılan te-

Ahmet Malik ve Himit Nafiz 
Beyler dün bir mubarririmize bu 
ilmi tetkikat hakkında §U izaha
tı vermiflerdir: 

- Fen Fakültesi jeoloji enstitü
aünün ceçen aeneki tetkikatı eana 
t1nda Küçük Çekmece civarmda-

J ki üçüncü zaman tabakalan ara .. 
a&nda jeoloji noktai nazanndan 
pek mühim olan bir fıkralı bayva 
nat mecmuat1 bulmut olduğu ma
liundur. Bu zengin mecmuayı bey 
nelmilel ilim alemine tanıtmak ve 
bunları dünyanın mahdut birkaç 
yerinde mevcut olan emsali fosil 

ı iakelet nümunelerile mukayese e
debilmek için Fakültemiz tarafm
dan Avrupaya gönderilmiıtik. 
Bulduğumuz fosillerin büyük bir 
kısmını birlikte götürerek Pariae 
gittik. Pariste Sorbon darülfünu
nu jeoloji profesörü M. Jacob, 
Tarihi tabii müzeomu müdürü 
profesör Boule ve Dijon darülfü
nunu profesörü M. Cbaput taraf-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

· ,'emberlltaşta dlln biiyiikçe bir gangııı oldu. İki 
dükkiJn bir han tamamen ve bir han da kısmen 

yandı. Yazısı ücüncil salıifemizdedlr .• 

kili Rana bey dün Ankaradan 
tebrimize gelmiş ve İnhisarlar 
ve Gümrükler erkanı tarafın
dan istikbal edilmiştir. 

Vekil Bey, dün İnhisarlar 
idaresinde meşgul olmuş ve en 
cümen müzakeratında bulun
muştur. 

Rana Bey bir müddet şehri 
mizde kalacak ve inhisar ida
releri mülhakat teşkilatmın 
tevhit kadrolannın tatbikatına 
nezaret edecektir. İnhisarlar 
müsteşarı Adil Bey Ankaraya 
avdet etmiştir. 

iık kadın 
Polis! 

Hüceste H. merkez 
memur

luğuna talip çıktı 
Hukuk ve mülkiye mezunu ba

nımlarm merkez memuru ve bat 
memur olacakla. 
rma dair vili.ye
tin iliru Üzerine 
dün bir hanım 
Polis müdiriyeti
ne istida ile mü
racaat etmiıtir, 

Bu ilk talip 
Hukuk fakültesi 
932 senesi mezun 
larmdan Hüceıte 
Hanımdır. Mer
kez memurluğu. 
na talip olmut
tur. lstidau nıua- Jlvceafe H. 
mele görmektedir. 

Bundan başka Hasibe isminde 
bir hanım daha müracaat ebnif
tir. 

Hüceate Hm. bir muharririmize 
demittir ki: 
"- Ben öteden beri zabıta va

kalarmı alaka ile takip ederim. 
Yeni kanunun bahşettiği müaaa
deden istifade ederek müracaat 
ettlm. Polis ınesleğinde ıeve seve 
çabpcağunı ve muvaffak olaca
ğımı ümit ediyorum." 

Dahiliye vekili 
Dahiliye Vekili Şükrü Ka

ya Bey dün Tarabya'daki To
katlins otelinde istirahat etmit 
ve bazı ziyaretlerde bulun
muştur. 

Kemalizm 
Nedir? 
Salı günü neşre 

baılıyoruz •• 

Edime meb'usu Mehmet 
Şeref Beyin gazetemiz için ha
zırladığı yeni ve mühim bir ese 
ri salı gününden itibaren tef
rikaya başlıyacağız. 

Bu eserin ismi "Kemalizm 
nedir?,, olup yeni Türkiyenin 
kuruluşundaki ve bütün inkı
lap hamlelerindeki Mustafa 
Kemal ve onunı büyük deha 
ve felsefesini canlı bir üs-
lup ve tatlı bir ifade ile ve-
kayie müsteniden izah etmekte 
dir. 

Salı günü 

Reisicllmhur Hz. kap-
lıcadaki kllşklerlnde 
meşgul olmuşlardır. 

İstifa kabul 
Edildi 
Zeki Velidi Beyin 
istif ası kabul edildi 

Darülfünun E • 
debiyat fakültesi 
tarih müderris

lerinden Zeki Ve • 
lidi Beyin istifa
., Maarif Vekale

tince kabul edil· 
miı ve keyfiyet 
Darülfünun ema

netine bildirilmit 
tir. Zeki Velidi 

Beyin yerine, Da· 

rülfünunda yeni 
tetkilat yapılın-

caya kadar kim· Z. Ve/idi B. 
se tayin edilmiyecektir. 

Buğday 
Alımı başladı 

Banka aldığı buğ
dayı borca 

mahsup etmeyor 
Buğday alım ve satımına dair 

kanun mucibince Ziraat Bankaıı 
dünden itibaren müstahsilden 
buğday mübayaasına başlamıı· 
tır. 

Bankanın bathca buğday is
tılıaaf mıntakalan olan on yerde 
teeİlı ettiği mübayaa merkezlerin 
de banka memur]an dünden iti
baren isteyen köylünün buğdayı
nı satın almaktadılar. Malını sa
tan müstahıil bankaya borçlu ol
aa bile, bu borç verilecek para· 
dan nıabıup edilmemekte ve buğ 
da.ym bedeli tamamen verilmek
tedir. 

Bu on merkezde köylilden 
alman buğdaylar tayin eılilen 
merkezlerde depo edilecektir. 

Ziraat Bankasının buğday mü 
bayaasının buğday fiatlarmda 
fazla bir tesir yapacağı zannedil 
mektedir. Çünldl bankanın ver
mekte olduğu 5,!I kurq fiattan 
fazlaya eaaaen bugün ahcı bulun 
maktadır. Yalnız bankanın böy
le bir fiatta ıııhcı vaziyette bulu· 
nutu buğday fiatlarmın daha 
fazla dütmeıine mani olacakbr. 

Dün mübayaata baılanmau
nın İstanbul borsasında tesiri ol
mamı§lır. 

Dün tehrimize Anadoludan 
50, Trakyadan 2 vagon buiday 
gelmiıtir. 

1 •••••• 1 

Bin Faşist 
Geliyor 

Şehrimizde iki gün 
kalacaklar 

Eylulün ilk haftasında 1000 
ltalyan Fatiatinden mürekkep 
bir seyyah kafilesinin şehrimi
zi ziyarete ıreleceğl bildirilmi§ 
tir. 

İtalyan seyyahlar, 2 gün teh 
rimizde kalacak ve Taksim 
cümhuriyet abidesine çelenk lx 
rakacaklardır • 

Seyyahlar 
Şehrimize gelen Amerikalı 

seyyahlar, evvelki aktam Pre. 
sident Eonson vapurile Akde
nize avdet etmitlerdir. 

Bugünkü konvansiyonelle 
şehrimize 30 Fransız seyyahı 
gelecek ve burada 3 gün kala. 
caklardır. , ' 
Aşkı Efendi 
Yazısız Hikaye 

Hergün üçüncü 
.~a11famızda 

Keriman H. Pariste 
üç gün kalacak! 

Kraliçe şerefine Anverss'te 
büyük gece şenlikleri yapıldı 
Kraliçeye hediye edilen mücevherlerin 

25 bin lira kıymeti var 
DOVIL, 6, 

(Hususi-Ke 
riman Halis 

Hanım, kendi
si için yorucu 
olmakla bera -
her Fransaya 
yaptığı bu ae -
yabatten fev -
kalade mem -
nun olduğunu, 
Fransa seyaha 

tini bir an ev _, 

vel bitirip ana 
vatana dön -
mek için ıabır
sızlandığ ı n ı 

söylemiıtir. 

BR0KSEL21 
( gecikmiştir ) 
Keriman Ha -
lia Hanım ve 
diğer kraliçe, -
ler, burada bir 
gün kalarak 
( Ostand ) a 

barek"'t etti -
ler. 

Ostand, bu 
mevsimde Bel
çikanın en kalabalık tehirlerinden 
biridir. Güzeller, burada iki ak
§am kalarak Dovil tarikile Pari
se hareket edeceklerdir. 

Güzelleri ve burada dünya 

gÜzeli Türk kızım görmek mera• 
kile lngiltereden birçok merak• 
lılar, Ostand'a hareket etmişler. 
dir. Anvera'in büyiik ıazinosun• 

<Devamı 6 ıncı sahıtc.de) 

Barzan şeyhi Trak
ya'ya geliyor.~ 

Şeyh Ahmet maiyetile beraber 
şimdi Vanda dır •• 

Şeyhin maiyetinde en ziyade itimat ettiği 
aşiret kumandanlarıda var •• 

Barzan Şeyhi Abmet'in billdl
metimize tealim olduğu ve ıillb
lanndan tecrit edildiğini haber 
vermittirk, Şey b Ahmet maiyetin
deki buıuai müıtahdemleri ve ba-
21 kumandanlar olduğu halde 
Van'a getirilmi,tir. Şeyhin yanın
daki kumandanlar harekat ... na
sında atiretlerin batında bulunan 
ve ıeyhin itimadına en ziyade 
mazhar olan zevatbr. 

Silihlarıru terk ve hükıimetimi
ze iltica eden Barzanlılar'dan bir 
kııım henüz hudut tadırlal'. On
lar da Van'a nakledildikten son
ra Şeyh Ahmet ile birlikte Trab· 
zon'a müteveccihen hareket ede .. 
celr.lerdir. Bunlar lıtanbul'a gel· 
dilrtea _... Trakya'ya ııidecelıı-

ler '"' bllk6metin tenalblle n ıi
yui mülteci llfatile ağlebi ihtimal 
Edirne'de oturacaklardır •• 

Yukarıya koyduğumuz reıim
lerin biriai Bar.zan ,eyhinin en 
fazla itimadını haiz olan ve ba
len beraberinde bulunan kuman
danlardır. Diler resim ıudur: 

· Saidan aola doğru: Şeyhin ve:ıı. 
nedan Ali Ef., ,eybin biraderleri 
Molla Mustafa, lbrabim, Mehmet 
Sıddık, hacı Taha Ef. ler. Ortada 
oturan [ X] İşaretli zat Barzan 
,eybi Ahmet, ku-ğmda oturan 
küçük oğlu Molla Muıtafa, aolun
daki büyiik oğlu Molla Halit'tir. 
Mehmet Sıddılun önünde daran 
da kendi oiludur. 



Kadınlardan polis 
nasıl olacak? 

Avni Bey şerirlerle mücadele 
bahsinde kadının 

polisliğine taraftar değfl-
Nakiye H. ne diyor? -

.4oni Bey 

Yeni polia tetkilatı kanunu mu 
cibince kadmlarclan da polia me
muru alınabilecefini ve latanbul 
Vilayeti polia merkez memurluk
larında ve bat memurluklannda 
münhal olanlara hukuk ve Mül
kiye mezunu haıumlarmuzın ge
tirilmesi mutaaavver olduğunu 
yazmıştık. 

Dün bu meıele hakkında 
Daimi Encümen azaımdan Naki
ye Hanımın fikrini aorduk. Naki
ye H . bize şu cevabı verdi: 

- Şimdiye kadar kafamın için 
de erk'!k ve kadın diye ayrı bir 
tasnif yapmış değilim. Buna, da
ha ziyade kadınlık meıeleaile 
mefgul kimselere ve meaela Ka
dın Bir)ifi azaıına sorunuz. 

Maamafih ıahıi kanaatime na
zaran kadınlar da erkekler gibi 
zabıta hizmetinde pek ala çalıta
bilirler. Bunda muvaffak olacak
lanna tüphe etmiyorum.. lngilte
redeki kadm polialer erkek arka
da,larının yerini tutmakla kalma
mıt, içlerinde erkekleri çok ren
de bırakacak kadar zabıta memur 
luı yeti,mittir. 

Kadınlanmızm her sahada ol-

Roman yada 
Buhran 

Bu hafta içinde 
halledilecek mi? 
BÜKREŞ, ti (A.A.) - Mil 

liyetçi - Köylü fırkasına men
sup bir kabine te,kili suretile 

bu hafta içinde neticelenmesi 

beklenen siyasi buhranın bir 

!ıal suretine iktiranı birkaç gün 

daha gecikrni, gibi görünmek
tedir. 

1 
duju ribi polia meslekinde de 
muwaffak olmamaları için bir se
bep göremiyorum." 

Şehir meclisi we daimi encümen 
azaa.ndan Avni Bey de fU mütale
adadırı 

"- Zabıta itleri, ınaddi kuv
vet sarfını ve zeki. ve malômatı 
mealekiye aarfmı istilzam eden i
ki aafha l'Ö.terir. Frtret kadmı 
,erirlerle mücadele için hazırla
mamıttır .. Ancak iyi yetitmiı, ba
Jı mamur bir kadının zeki ve ma
lmaata teYaldmf eden adli zabıta 
Ti pek ali yapacaiına kaniim. 
Hakim ve avukatlıkta muvaffak 
olan, hatti. bir çok erkeklere irfan 
C•\ tefeVYUk eden hanımlan tak
dir ve hörmetle dinliyoruz. 

Maddi zahmetleri iatilzam e· 
den itlere gelince, hem bu nokta
dan kadının mükemmel bir zabı
ta memuru olabileceğini ümit et
mem. 

F el.i.ket sahnelerine, nizaını iç· 

Nakiye H. 

timai namına nıüdahale edecek 
el, çok aakin olmalıdır. 

Kadın pek nezih ve hauastır. 

Çabuk müteheyyiç olur. Tehey
yüç ise, sel&meti hareketin zara. 
nnadır. 

Brezilyada kıyamcı
lar ilerliyor 

NEVYORK, 6 .A. A. - Sao Pau 
lodıaa Reuter muhabirine ııelen bir 
telgraf, kıyam erl>ab1nın federal or
duya cenahtan tecavüz ed..-ek Cam 

' bera de Ribet-onclaro ve Paranayİ• 
:zaptetmit olduklarını bildinnekte
dir. 

BUENOS-AIRES, 6. A. A. -
Rio de Janeiro'dan bildirildiğine gö 
re Sao-Paulo ibtili.I hüklımeti, dev
letlerinden kendisinin bir muharip 
hükilmet olarak tanmmasnu talep 
etmek taaaYTurundadır. 

-······--···-···-·--··--··-
maktadır. Milliyetçi • Köylü 

Milliyetçi - Köylü fırkası fırkası mahafili, M. Maniu'nun 
bürosu, bir taraftan program ret cevabı vereceği ve yeni ka 
ve diğer taraftan kabinenin 1 bineyi M. Vayda'nın te,kil ede 
tesekkül tarzı meselelerini el- ceği zannında buunmaktadır. 
de. etmek mecburiyetinde bu. Bununla beraber, M. Maniu 
lunmaktadır. nun memleketin ekseriyetinin 

arzusunu kabule razı olması 
Bu meseleden birincisi, tas- muhtemeldir • 

fiye edilmiıtir. Fakat, ikinci- M. Vayta, meclisin gelecek 
sinin halli ihtiyatkar vaziye- içtima tarihi olan pazartesi gü 
tinde sebat eden M. Maniu'nun nünden evvel istifa etmiyecek-
vereceği ceYaba bağlı bulun- J tir. 

TOS 1932 
--- ·---· ~·- --

HARİCİ HABERLER 
Paraguay mevzileri 

top ateşi altında! 
Bitler 
Evvelden 
Anlaşmış 

---
Bolivia kuvvetine güvenerek 
bu işi silahla halledecek mi? 

Von Schleicherle 
nasıl 

pazarlık etmişler? 
BUENOS AlRES, 6. A. A. - La 

Nacion lıazeteıi, Bolivyamn l'esml 
bir bültenini neıretmektedir. Bu 
bültende Gran Chaco'nun Pilcoma
ye nehrine yakin olan mmtakasında 
kuvvetli bir topçu bombardunaıınıın 
batlamıı olduğu beyan edilmekte. 
dir. 

Paragede seferberlik 
devam ediyor 

BUENOS AIRES, 8. A. A. - As 
somptiondan bildiriliyor: Bitaraf 
devletlerin vermiı olduklan nota mü 
sait bir surette kartılarunııtır. Ma
mafih seferberlik devam etmektedir. 

Pilcomayodaki Parage mevzileri
nin bombardıman edildiği haberi As 
aomption' da büyük bir infial tevlit 
etmiJtir. 

liıinin ve birçok Avrupa devletleri
nin Parage ile mevcut olan ihtilafın BERLIN. 6. A. A. - Müfrit mil 
müalibane bir surette halledilmetıi liyetperverlerin sabık lideri Otta 
huıuıundaki arzularını yeniden iz- Straııer'in mürevvici efkarı olan 
bar etmek suretile vukubulan dos- Front Noir gazetesine Hitler ile 
tane tavaııutlarını memnuniyetle von Schleicher arasında sizli bir 
karşılamakla beraber, Chaco mesele mis":k v~~dır. . .. 
sinin nihai surette balledilmeıinin Hıtler ın asıarı 2 sene muddetle 
ııerek hali hazırda ve ııerek iatikbal 1 von. Schleicher'de.':' ilham ~acak bir 
de memleketin aaadet ve refahı na- kabıneye karşı musamahali davran
mına elzem olduğunu beyan etmr.ık- m~ğı taahh_üt etmiş olduğu rivayet 
tedir. edilmektedır. 

Son SO sene zarfında Bolivya, ik ~.una .~u~abil von Schleicber,Hi~ 
tis.adiyat ~ahaımda mütemadiyen ar ler 1n reısıcumhur. olmaıı~ m~ı 
tan bir inkişaf kaydehnit ve her •e o!~ama~ı. ve N~lerd~n bırkaç .. '?· 
ne denizde bir mahrece malik olmak 'ının kabıneye gınnesıne ve mufrıl 
ihtiyacı daha ziyade ehemmiy~tle milliye.~perverl~rin. bazı preı:'siplerin 
kendiıini hiııettirmi,tir. den ~ulhem ~ır .sıyaset talf:ıp et· 

Bu ihtiyaç bugün memleketin is- melenne ve bılhassa marksızm aley 
t.ikbali içi hayati-. bir ehemmiyeti hinde ve Almanyanın yeniden .silih
haizdir. S:ıivyanın tabii mahreci, lladnmab11l lehindl e aman~~z bıd· r müca~~ 
hukukan kendisine ait olan Parage e e u unma arına musaa e etmeffı 

-• 
Bulgaristanda mütb 

bir kasırga oldu 
Bir köy tamamile harap olm 

tur. 7 kişi 
öldü. Ekinler mahvoldu •• 
SOFY A, 6 (A.A.) - Bulgaristan'ıo ıimalindeki eyalet 

den bir çoğunda dün akşam bir kasırga olmu! ve ehemmİf 
tahribat yapmıştır. 

Dütlüğü yerlerde 10 santimetre kalınlığında bir tabaka 
sıl eden dolu ile karışık gayet tiddetli yağmurlar ekinleri ta 
mile mahvetmiıtir. 

Kasırga, birçok ağaçları kökünden söküp çıkarmıttır. 
lefon hatları ehemmiyetli surette hasara uğramıftır. 

Bu kasırga, Navosen köyünü hemen tamamile harap 
miştir. Kasırga ile ayni zamanda bu köyde bir de feyezan 
muştur. 

Ahaliden 7 ki!i ve külliyetli miktarda hayvan sular altı 
kalmış ve boğulmuştur. 

Romangaga giden izci/erimi Bir Bolivya taarruzunun 
tardı 

BUENOS AIRES, 6. A. A.- A
samptiondan bildirildiğine röre Bo· 
livyalılar bir istilıkama taarruz et
miılerae de püskürtülmütlerdir. 

ne-hridir. taahhüt eylemektedir 
Bolivya, bu nehir üzerindeki hu - Siyasi arbedelerin BÜKREŞ, 6 (H. M.) - lstanbuldan gelen Türk izcil 

kl-Jc.ından vaz ge.;mek arzusunda bil" dün Bükreşteki meçhul asker abidesine merasimle bir çel 
de ··ıd· . bö" 1 b" f • 1 "ktı BnfOSll k d 1 S h ( gı ır, zıra Ye ır eraga 1 - I , oy u ar. onra te rin görülmeye değer yerlerini gezdi 
saden İntihar demek olur. Ayni za- BERL N, 6 .. A. A. -;-- A~ma~ya B . . ed R 1 d 
manda Bolivya, müstakbele refaha nın Prusyadakı kanunı komıserı M. ugün ıntışar en omen gazete erin e izcilerimiz ve se 

Bolivya lıakem makem kavuşmak ümidini de terketmek ta- Bracht tarafından neşredilen resmi hatleri hakkında sitayişkar yazılar vardı. 
dinlemiyor savvurunda değildir. bir liste, B~r!in hariç o~ak ~zere İzciler Rnmanya'nın meşhur şehirlerini 

1 
Şimdiye kadar bitaraf devletlerin Prusya dahılmde 1 hazıran. ıle 20 gelecek cuma avdet edeceklerdir. 

gezdikten so~ 

BUENOS A RES, 6. A. A. - Pa müdahelesi "htililf ve niza halinde temmuz arasında vukua gelmış O• 

raguay hükumeti , Bolivya ile olan ' 1 1 322 · • bed d 72 1 if / k t • • d ihtilafın hakeme tevdii hususundaki bulunan ik~ memklekete ~a~şı iktiıa I ~n. · ··11 y~sı ar e es~a.sı~ a JJrJem e e ımız e 
d" boykotaı yapılmasını ıstılzam et- 1 kışının olmuş ve 497 kışının yara- hava 

Amerika ittihadı birliği tarafından 1 t td • ·· elet d" ı . t"r anmış o ugunu ııostenn e ır. ANKARA 6 (AA ) B .. 1 b 1 "k" .. 
vukubulan teklifi bilakaydütart ka- m';ı~lbuki Bolivya, etrafı karalarla Poliı raporlarına nazaran, bu ar- ! . • . - et gun evve at ayıp ' - ı gun 
bul eylemittir. h ld • h ld p a e'nin de- bedelerin 203 ünden komünistler, hassa Karadenız ve ~arkı Anadoluda devam eden yagmur 1 

· · Ch mu at 0 ugu a e ar g · d d k ·ı · t" Ü ·· d b · b b'" ·· 1··· k" Bolivya hükumeti ıse aco ara- nizde aerbest bir mahreci vardır. 76 sından Naziler _ve 21 ın en e mamen esı mış ır. ç gun en en emen utun ur ıy 
zisine ait ihtili.f1, kendiıine Para- Binaenaleyh devletlerce yapılan rr ü f Tunç Cephe teşkılitı mensupları sema açık suhunet tedrici bir surette yükselmekte devam eyi 
guay nehrinden geçe bir manoap te- dahele, Bolivya için adeta bir ablo- ~s'.uldürler. ~S ar~denin. mes'u!le mektedir. 
mİn etmek suretile halle karar ver- ka mahiyetini iktisap eylemekte ve r~ kımler oldugu taym edılememış- Ankarada ayın üçünde günün en yüksek suhuneti 29 il< 
mit olduğunu ileri sürerek ve Chaco mezkur devletlerle Parage arasında tır. d . • b" . ·1 b .. 6 d 39 bııl 
daki Bolivya ordusunun bizzat ken- b"I b" . "f k ki" . almakta- Resmi mehafil, Koenigıberg ha- te rıcı ve muntazam ır seyır e ugun ayın sın a u 
d

. . . .. . d b 1 d • "d ı kuvve ır ıttı a ıe ını . "zah t B ""k kl"k .. d h . d l"b" d"kk . .. ı anız.ısı uzerın e u un ugunu ı d B b" ae Bolivya hükumeti diseleri hakkında yenı ı at ver- muş ur. u yu se t gunette a a zıya e ca ı ı ı attı. ,,. 
dia ederek Amerika ittihadı birliği- ..::·slih':.":e ~; h:ı •uretinin tahakku me_mektedi~. Yaln_ız. ort~da Hitlerci- karada güneşte suhunet bugün 34 tür. 
nin bu teklifini reddetmittir. kunu arzu etmekle beraber devlet- le~ın m~~ulıyetlerını gosteren res- Cenup ve şarki Anadoluda- gölgede suhunet Diyarıbekird 
Londradttki Bolivya sefa- lı:rte Y~_pıla~~ her tü1"rl~ mü.dha~ele- mı5tebbllıg .va~dırH. 1 tei hükUıneti 40, Urfada 41, Malatyada 36 dır, Merkezi Anadoluda yal 

. nın munaznfib meıe enın nı aı ve c esvıg a s n . 9 d ·ı Y .. hn k .. h d .. d 
reliııln bir lebligi dev:.ınlı bir •urette hallini istihdaf reisinin rapor" , Altona, da dahıl ol- 2 erec;e t e. ozgat mustesna o a. uzere er yer e. gun , 

LONDRA, S. A. A. _ Bolivya ae eden sarih bir proje ile müterafi~ duğu h~lde bu ':?"'takada vukua ge suh~n-;tı 33 tle 36 a~asındadır. Gar.bt Anadoluda. Manısada 3• 
fareli tebliğ ediyor: ı olmadıkça. tak.ip edilen rayeye asi:' len ha~aeler~ ~ucum kıtalanru".. h~- Denızlıde ve Balıkesırde 38 derecedır. En mutedıl mıntaka J<• 

Bolivya hükümeti, Amerika itti- hadim olmıyacağmı beyan etme'.tı re~~tlenne bi.~ 0:::r:ı mufı:it radeniz sahillerinde gündüz en yüksek derece 28 dir. Ve g 
hadı birliği ile Cemiyeti akvam mec zaruri addeder. mıldllıklyetperve~ etnn sektedi'.Y vermıt 18 den &!ağı düşmemektedir. Gece suhuneti en dütük olan "f 

o u arını goı erme r. .. .. . 
M. Bracht. fırka farkı gözetmek- orta Anadoluda Sıvastır. Buradagunduz 30 ıken gece 9 dıı1 

Lloyd George 
Alay ediyor 

Bir ay havada 
k~lacaktı 

aizin, iğtİfllf amillerin• kart• .. "°n Çorumda suhunet gündüz 33 gece 11 dir. Uşakta gündü:& 
d~ece şi~detle ~~eket edeceğinı ye gece 11 dir. Memleketin ber tarafında üç günden beri sıcakl• 

LONDRA, 6 (A.A.) - Mr. 
nıden teyıt etmıtbr • vardır. Tazyikte büyük tahavvül yoktur. 

Ortada 

Victor Bruce, refakatinde iki 
pilot bulunduğu halde, havada 

bir kome- uzun müddet kalmak rekorunu 

didir oynanıp 
gidiyormut 

kırmak üzere Portsmouth'dan 
bavalaomıttır • 

Mumaileyha, bir ay havada 
kalabileceğini ümit etmekte-

LONDRA, 6 (A.A.) - M. d. 
T lbo 

ır • 
Lloyd George, Po_rt ~ t LONDRA, 6 (A.A.) - Ke 

Büyük netice 
Çıkmıyacak 

Ottava konferan
ıunda vaziyet 
ne merkezde? ( Ga~les ır.emleketı~ ?d~. b~r nu sif bir sis içinde 15 saat de

tuk ırat e-lerek mıllı huk~met vam eden yorucu bir uçuftan 
aleyhindeki tenkit ve hecıvle- l sonra kadın tayyareci Mis Bru OTTA VA, 6 . (A._A._) 
rini tekrar etmittir. M~a- ce Manş denizi üzerinde ben- 1 K~nf~rans, netayıç ıstı~al 
ileyh, hükiıme~i . beyne~mılel zi~ kaçmasından ve telsiz cilıa- ~ılebılecek noktaya gelmış-
meselelerde ~tıl ~ır . vazıyette zının fena işlemesinden dolayı tır · . . . 
kalmak suretıle hıçbır şey yap W eight adası açığında denize Umumi olarak ıyı bır mem-
m~~ıt olmakla muaheze eyle- inmeğe mecbur kalmıştır. badan alınan .'."~liımata . göre, 
!!1ıştır. M: . ~loyd . George, Deniz tayyaresi, sahile çe- konfe~ansın ~uyu~ . netıcelere 

Dostane ıtılaf!, v~ ~mparato~- kilmiştir. Mis Bruce tamiratın destens olabıl~esının pek. az 
luk konferansı ıle ıstıhza_ etmış vakit ve zamanile yapılacağını muhtemel oldugu beyan edıle-
ve bu kon~er~nsı Hayır .•le Şer ve yarın uçuncü teşebbüsüne bilir. 
arasındakı ~~zaı . teşhır ~~en başlıyabileceğini ümit eylemek Muhakkak olan ,udur ki, 
Tannha~se~ ın bır . temsılıne tedir. ı bir takım rüçhan şekilleri teıis 
benzetmıştır. Mumaıleyh de- • • edilecek fakat büyük şeylere 
miştir ki: "Hangisi galebe ça- M. Venızelos Panste 1 intizar .:.ı<-: dominyonlar ihti-
lacak? Bunu ben değil, müel- PARIS 6 A A _ p • t mal verildig"ine göre az çok in rf bT , . . . ar11 en ıı•ç-
1 1 ır.,. J mekte olan M. Venizelos, Herriot i- kisara uğramış olacaklardır. 

M. Lloyd George, netice ola le ıaat 18,30 da görüşmüttür. Maamafih salihiyettar mü-
rak, "lngilterenin mütemadi- .......... ·--·----·--....... - ..... tahitler, mamulat ve piyasalara 
yen ric'at etmekte ve timdi dö demittir ki: Bu merdiveni ne ait olarak birçok domioyon-
nen bir merdiven üzerinde bu- 1 kadar sür'atle çıkarsak çıka- lar için vaziyetin mutlak suret 
lunduğunu,, beyan etmiştir. lım, o daha ziyade sür'atle ini te ıslah edilebileceğini düşün. 

Mumaileyh, son söz olarak 1 yor.,, mekte müttefiktirler. Diğer ta 

Almanya' da suikastlar 
tahrikat 

ve 

BERLlN, 6 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Almanya· 
da yeni tethit suikastları bilhassa Kiel, Nuhlbeim, Brımawid 
ve Schwerin'de mühim tahribata sebep olmu,tur. 

Denizlide futbol 
DENlZLl, 6 (A.A.) - Aydın futboh:ülerile Denizli spat· 

cuları arasında dün yapılan futbol maçında iki taraf birer saf 
berabere kalmıtlardır. Oyun çok heyecanlı ve nezih cereyan e1 
!emiştir. 

raftan müttehit kraliyet murah 
haslarının, Büyük Britanya tica 
retinin inkitafı için ehemmi
yetli suhuletler istihsal eyleme 
leri çok muhtemeldir. 

Anıerikanın bir daveti 
NEVYORK, 6. A. A.- Nevyork 

Times ıazeteainin yazdığına göre 
Ottavadaki Amerika sefareti, Oıta
va konferansı murahhaılarıru, kon

Oturan vapur 
LONDRA, 6. A A. - Karaya v 

turan Saint Patrick vapurunun içifl 
de bulunan 314 yolcu saf ve sali(11 
olarak Jersey 'de karaya çılmuılar· 
drr. 

Açores adalarında 
zelzele 

feransın kapanmasından sonra Ce- PANPA DELGABA, 6. A. A _, 
mahiri müttehideye relmeğe davet Saint Nichael adasının Cenup sahi· 
eylemiştir. tinde oturan ebali yer altından ge-

Ayni gazete, Amerika hariciye ne- len boğuk rürültülerden büyük bit 
zareti yükaek memurlarının bu tak korku ve telaşe düımütlerdir. 12 ki 
dirde aaıahiyettar şahsiyetlerle ray dar ev yıkılmı,tır. Nüfusca biç bir 
ri resmi müzakerat icraıı imkinı hi zayiat yoktur. 
sıl olacağı kanaatini izhar etmekte Faya! da Terra ada.:nda da bir 
olduklarını ili.ve ediyor. ' zelzele olmuıtur. 

Haf··.11Jık Edebt 

Fikirler 
Musahabe 

oe insanlar 1 

ne zıt gibi ııôzüken yollar tutmuf, 
fakat timdiye kadar görülen ihti
lallerin belki "n tümullüaü olan 
Hıriatiyanlık ihtilali ile bile yıkıl
mamı,tır. Hatta muhtelif devre-

istediğini yazmakta aerbest olma
sı, herkeain bayrı ıerden tefrika 
kadir addedilmeai birçok kimaele
re aklın bir türlü alamıyacağı 
şeyler gibi gözüküyor. Bunun için 
san'at eaerlerine dahi hükUmetin 
müdahalesini bizzat san'atkirlar, 
daha dün herhangi neviden olur
sa olsun "cenaure" Ün düşmanı 
olan, onu san'ate edilmit en bü
yük hakaret aayan san'atkarlar 
İstiyor. 

ne gelmiyen satırlan muharrire 
sormadan çıkarmıf. Fakat sa.n'a· 
tin hürriyetinin tahdit olunması· 
na talip bir makaleyi neıretmif. 

Rene Clair, birçok. filimlerin 
manaaızltğından, sinema işleten .. 
lerin san'atten ziyade kir dütün .. 
melerinden ~ikiyet ettikten aon
l'a diyor ki: 

kabule haz;ır bir çocuktur: beğen
diji ba;ıan çok güzel bir eıer, ba
~n da manasız bir kafanın mah· 
oulüdür ... Bu ahlcik hocalığı e
den veya fevkalade /ikri bir aine
ma deiil, kudretinin kendine ver
diği mes'uliyeti müdrik bir ıine· 
ma bekliyoruz. Abaent ve uyuflu
rucu maddeler ticareti birtakım 
müdafaa tedbirlerine çarp;yor da 
budalalığa karfl niçin tedbir alın
nuyor? Bir milletin kalası, vücu
clünün sıhhatinden daha az ehem
miyetli bir fCY midir?" 

dafaa edenlere: Hayır!" diye
mem. Fakat sa.n'atki.rın cenıure 
iatemeainin bir defitiklik olduğu· 
nu kabul etmekle beraber, bunud 
fikir, san'at* hasılı meden~yet ve 
kültür işlerinde eoaslı bir inkıl&ıı 
oldufuna inanamam. 

lerini biribirine sımsıkı bağlayan 

Esas değifmiyor ı Avrupa medeniye~ --ç~k kulla- bir zincir vardır ki bunun parça
rulmıt olmasına ragmen ıhaas kuv- ları, Ariatoteles, Saint Thomaı, 

Gcçmit zamanların İnsanları bi- vetini kaybetmiyen bir tabir ile- Kant, Bergson gibi biribirine biç 
ze eks.eriy~,b.mduasırlanmızm eri· bir "dönüm noktası,, odadır, mü- benzemez isimler tafımalarına 
şemeyeceğı ır erecde büyük gÖ- easeaelerinin bazılannı değittir- rağmen hep bir hamurdandır. 
zükürle~. F~anaızca b?" darbmıe- mek Üzerindedir. Değişen, lehli- Zamanımızda aaıl deiiten, aaıl 
sel: "Hıç k.ımae kendı memleke- kede olan müeaaeaeleri hepsinin münaka~a olunan 19yler uzak bir 
tinde peygamber olamaz,, der; fevkinde, hep&inin n.&zımı aayan- mazinin değil, XIX uncu asrm ıni
Hicret de bunun doğru olduğunu lar elbette ki bir cihanın yıkıl- raoı olan müesaeaeler, fikirlerdir. 

lisbat eder. Fakat bir zamanın ha- makta olduiunu haber vermekte Leon Oaudet, beş altı sene ev
diaeleri, inoanlannın aksine ola- haklıdırlar. Fakat kadm elbiaele- vel haylı gürültülere aebep veren 
rak, geçmif zamanlannkinden he rinin açılıp kapanmaıını, uzayıp bir kitabmm imıini "l~e atupüle 
men hemen daima daha ehemmi· kıaalmaamı kıyametin yaklatıP u- XIX ieme .•iecle" koymuttu; bu-
yetli zannediliyor. zaklatmaaına delil addedenlerin (Ün görülen hareketlerin hemen 

Burhan A.af, geçen hafta balı- haklı olduiu kadar... hemen hepsi geçen asrın İnsan 
acttiğim yazıamda, Avnıpa mede- Siyasi, iktuadi müeaaeselerde cemiyetleri için çok zararlı ideal .. 
niyetinin batmakta olduğunu aôy- bir haylı deiitiklikler olması ler beslediğini söylemekte mütte
lüyordu; zamanımız kantıklıkla· muhtemeldir. Bunlar bayatın di- fiktirler. 
rını onun gibi tefsir eden daha ğer aahalarmda da küçük, büyük Hem bu gibi hükümleri yal
birçok muharrirler, mütefekkirler birtakım tahavvüli.ta, tebeddü- nız siyasiler, siyasi fırkalar men
var. Onlar haksız mı? Hayır; an- fi.ta aebep olacaktır. Fakat man- suplan vermiyor; muayyen siya
cak iti İzam ettiklerini, hem de zaranın az veya çok deiiflneıi e• ai bir kanaatleri olmayan, varsa 
biraz değil, haylı izam ettiklerini aaaın yıkıldığını göstermez. Av- da izhara lüzum görmiyen aan'at
zannediyorum. rupa medeniyeti timdiye k:odar karlar bile onlara i,ıirak ediyor. 

Bir bakımla iktifa ettikleri için birçok mevzii veya umumi ihti- Bilh•ısa hürriyet ve müsavat 

•. , - ·-;. • • , .... ~ •n • -ı·!·~~-~~~==fd§n~~-~'afi ·~nı"i'l~-.._,,ı:i 
Ca- ' tıhyor. O-

"Sinemanın tesiri tiyatronun.ki 
gibi değildir; DetJlet de sinemayı, 
tiyatroya da tatbike cesaret ede
mediği bir censure' e tabi tutar· 
ken bu farkı ifaret etmi§tir. Bu 
indi tedbiri meıru göstermek için 
Devlet, sinemanın halk üzerinde 
ıcra ettiği bü-yük tesiri ileri sürü
yor. (Fakat ıinemanın milyonlar
ca seyirci üzerinde nüfuzu varsa 
bu kuvvetin birkaç mali grupun 
eline bırakılması ve onlara, ken
dilerine kar temin edecek bir ti
cari muamele ile halkı budalalaf
tırmak hakkının bahşedilmesi 
doğru olur mu?) (1) Halk ( pub
lic) kendisini eğlendiren her feyi 

Franaızca Le Temps ıazetesi
ni gerek sağ, gerek sol yeni fikir
lere temayiille ittibam kabil de
ğildir. O, iradei cüz iye temeli ü
zerine kurulmuf iki müeaaeaenin, 
Fransız proteatanismi ile parle
mental'İımin bağlannı tatır. itte 
Le T empa razeteai bile bu son 
günlerde, sinema için Fransa.'da 
mevcut ahliki censure ile iktifa 
edilmeyip bir de bedii censure 
istiyen bir makale neşretti. Vakıa 
makaleye imzasını atan RenC 
Clair o gazetenin daimi muhar
rirlerinden değil, yaz tatiline gi
den tiyatro münekkidinin sütu-
nunda düşüncelerini izaha davet ( 1) Kerıe içine aldığım satırlar 
edilmiş bir misafirdir. G~zete, Le Tem!Js'ın 'iıkardıgı plrçalar
bürriyete hürmetini her fırsatta dandır. Bu parça.arı Lı.ı. •.:e ilonde I 

1 ~ rn'.1.kn.!~de i!>İ 1 mecmu3l1.rı ne$retti. 

Rene Clair yalnız Soviet Rua
ya'da ıinemanın iyi eaerler verdi
ğini kaydediyor. San'atin ıahoi 
teşebbüslere bırakılması cajz ola· 
mıyacağrnı söyliyenler, Devlet 
müdahalesinin Rusya'daki hayır
lı tesirini ileri sürmek fırsatını ka· 
çırmıyorlar. 

Si.nemaya pek az giderim; Rus 
filmlerini gönnedim, fakat methi· 
ni çok duydum. Yalnız Rua film
leri acaba Eiaenstein gibi hariku
lade olduğu söylenen bir regi
sseur'ün eseri oldukları için mi, 
yok.sa Devlet mÜt"Akabesine tabi 
oldt!kları için mi güze!dir? Bu 1 

kolay kolay halledilecek me.ele- j 
terden değildir. lkinci ııkkı mü-

Bugiinkü ıan'atk&r niçin dev" 
!etin müdahalesini jatiyol'? Dlİn" 
kü niçin istemiyorsa bugünkü d• 
onun için, yani aan'•ti "routine'' 
den kurtarmak, güzelliği mü ıl•· 
faa etmek için istiyor. "Aapira· 
tion" lar deği,memiştir; isyan e" 
ıa•a değil, şekillel'edir. 

Avrupa medeniyetinin batmak· 
ta olduğunu aöyleyenlerin, iddi•• 
larını tevsik için gösterecekleri 
misallerin çoğu -içlerinde beniıtt 
anlıyamadıklarım oldufu içİd 
hepsi demiyorum- bunun gibİ" 
dir ! zahiren bir İsyan, fakat İn .. " 
nın daimi, ebedi ideallerine yara· 
dıcı bir mütavaat. 

Garp medeniyeti batmıyor. 

XIX uncu asrın bilançoau çıkarılı· 
yor. Evveli. zarar ve ziyan hane" 

sinin göze çarpması tabiidir. 

Nurullah ATA 



istinaf 

unanlılar meyvaları 
kışın da satacaklar 

1 ••••••• 

şın pahalıya sahlacak olan 
meyvalar yazın frigo- · 

klerde mu haf aza edilecek 
r· ıc.ret odasına gelen malfı.· 

llazaran, Yunanlılar meyve 
lnu arttırmak için eıaalı 
~r İttihazile metıruldürler. 

"ıı letbirler meyanında Yunan 
•ha1111lannm taYsiye ettikleri 
""' dikkat bir teklif vardır. 
teklif meyve mevıimini değİf· 

ktlr. Yunan meyvecilik müte 
,_,•lan yazm toplanan meyvele 
"•'loriflk odalarda muhafaza 

k bunlan te,riniaaninden 
ctıı..ya plyaıaıma çıkarmağı 

ektedirler. 

8., mevsimde hiç bir yerde 
e bulunmıyacağı için Yunan 

...ınbı hem rajbet görece· 
'- ı.._ de iyi fiat bulacağı dü

hıa•lrteclir. 

ll111uk ihracabnın 
tanzimi için 

P.,_..ı. lbra-hnm tanzim ve 
il için Ziraat vekaleti pa· 

lltlhaat ve ihraç mmtakala• 
il birer nizamname ıureti İı· 
tir. 

"41...,.da t.,..kklil eden bir he· 
bıı Glzamn..- projeıini der· 
haaırlayarak Vekalete ırön· 
İttir. 

ı....,İrde de bir proje haall'lan· 
.... '""""•' dır. 

Yunan incirleri 
Odaya ırelen malfunata naza· 

Y \llla.nİıtanda bu ıene incir 
0 1teai gayet iyidir. Yunan hü
eti incirde kurda mani olmak 

. dört yerde takim merkezleri 
etmlttlr. Bu takım merkezle. 

en seçnteyen incirler ihraç o· 
mıyacakhr .. 

Yeni fındıklar 
toplamyor 

1'ic:aret odauna ıre!en malfuna 

ta nazaran, Orduda kemale ırelen 
yeni fınd1k mahsulünün toplan· 
masına bugün batlanacaktır. 

Ordunun fındık rekoltesi kat'i 

tahmini 5, 760,000 kilodur. 
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emberlitaşta bir han 
bir dükkan yandı 

iki çocukla bir itfaiye neferi 
yanmak tehlikesi geçirdi 

Yangında kast mı sP-ziligor? 
ı.,, l>ıin sabah saat aekizde Çem· 
. •litıoı. Tavukpazarında Osma· 
~ apartrmanının altındaki Lftm 
ç,L_un ahçı dükkanından yangın 
~ ""llıfhr, Dükkanın kartıamdaki 
b~ede aabah kahvelerini içmek 

te olanlar, buradan atet ve du
"'aıı çıktığını görmütler ve hemen 
l>oliae haber vennitlerdir. 

itfaiye hemen yangın yerine 
telmiştir. itfaiye civardaki cami 
~"'•cından ve Beyazıt ha...uzun· 
"" au almııtır. 
. .\ynca hortumla belediye daire 

'illin içindeki sudan da istifade 
edilmittir. Ate• birden bire Üıt 
~b 1&rmıttır. Eıya çıkanlamamıı .... _ 

Yukan katta kundakla bir ço
~tık ile yedi yaımda biı kız çocu· 
tlı hulunduiu haber almmıt ve İt· 
fıoiye efradı tarafından kurtanl. 
llıııtır. 

lı Bir itfaiye neferi de dördüncü 
atta alev ve dumanlar içinde çok 

llıiişkül bir vaziyette kalmı,, yük
a,,ı, merdiven uzatılarak kurtanl
llııttır. 

Oda oda kll'aya verilen han ta. 
""1men yanmııtır .. 

Y angm bir vakit, nızgi.nn teai
tile Yanındaki eve de sirayet lehli 
1' aini gOatermi4 iae de itfaiyenin 
ta.yı-eti ile buna meydan verilme
llııiıı.r. 

1 
Li.mbo, kuyruk yagı eritirken 

-..:erenin devrilerek yanım çıkb 

Polia raporuna nazaran: 

"Limboya ait dükkan bin lira 
ya ıigortalı olup kasten yakıldığı 
anlatıhnıf ve maznun yakalana· 
rak tahkikata batlarunıtlll'-" 

Bundan bir müddet .evvel de 
bu hanın yanındaki marangoz 
dükkanından yangın çıkmıt ve bir 

bina yanmıftı. 

Sovyet mütehassıs
ları ayın 14 ünde 

gelecekler 
Rusya'dan getirilen makinele· 

rin montaj edileceği ma.halli he· 
yetimizle birlikte teabit edecek 
Soviyet müteha11ıslan ayın 14 ün 
de tehrimize muvaaalat edecekler 
dir. 

Moskova ve Bükreş 
sefirlerimiz 

Moskova Büyük Elç~ı~ Hüseyin 
Ragıp B. in bu hafta ıçınde ..,h. 
. . vaaali.tı beklenmekte· 
nmıze mu 
dir. S hi 

Bükret elçisi Hamdullah up . 
B. de ay sonunda ınezunen tehrı 
mize gelecektir. 

Parlementolar kon
feransından avdet 

Beynelmilel parlamentolar konfe 
r - ı tinık eden heyeti awrah-

eme erı ası eş 1 
Beledlgede Vl/lgette PolitJt~ 

A 

Aşıklar Yeni Katil 
Adliyede 
• 
istinaf mahkemeleri Mezarlığı Kaymakamlar Cevdet ---

Belediyeye ait ol
duğu anlaşıldı 

nasıl olacak? Bazı nahiye müdür- Çerkeşte yakalandı, 

•••••••• leri terfi ettiler buraya getiriliyor 
Kaıımpqadaki Atıklar mezarlı

ğı yüzünden E vkafla mütevelli ara· 
sında bir ihtilaf çıkmış ve it mahke 
meye intikal etmiıtir. 

Yeni layihaya göre istinaf 
mahkemelerinin 

vazife ve salahiyetleri 

Vilayetimiz dahilindeki ba- l Bundan on gün evvel yeni 
zı nahiyelerin müdürleri terfi · postane civarında komisyon
etmi• ve yeni tayinler yapılmıf : cu Kamil efendiyi öldüren Cev 

Fakat muhakeme batlayınc:a bu 
mezarlığın ne Evkafa, ne de miite
velliye ait debil, belediyeye alt ol
dugu anlatılmıthr. 

tır. , det kaçmıştı. 
Çatalca Kaymakamlığına : 

Mahkemeler tetkil&tı kanun layİ· 
hası mucibince istinaf mahkemeleri 
teşkili istihdaf edildiği malumdur. 
Layihaya göre, istinaf mahkemeleri 
hukuk ve ceza dairelerjne ayrılacak~ 
tır. Bu dairelerin adedi ihti
yaca göre çoğaltılabilecektir. 

mahıuı kanuni vazifelerden maada 
vazifesini daire reislerinden kıdemli 
ıi ve bunda müsavi iıeler en yaJhıı 
görecektir. 

sabık Lüleburgaz kaymakamı l Cevdet Kastamonunun Çer 
Cevdet Salih, İpsala kayma- kes kazasında yakalanmıştır. 

Belediye bu mezarlığın tapuaunu 
kendi üzerine yapbrmıştır, 

kamlığ!na Büyükdere müdiirü Bir iki güne kadar buraya ge 
Nurettın, Hayrebolu kayma- tirileceklir. 

Hurriyet tepesinde 
Hürriyeti ebediye abideoinin et

rafına belediye parke kaldırım yap· 
tınn ğa haşlamıtlır. 

Cenaze alayı oto
büsle gidecek 

Belediye, cer.aze otomobillerini 
takip etmek istiyenlere mahsuı ol

Bu mahkemelerin her dairesi bir 
reis ile iki azadan teıekkül edecek 
lüzumu kadar aza mülitı:ımı da bu: 
lunacaktır. istinaf mahkemeleröni 
daire reislerinin fevkinde temyiz ha 
kimliği derece5İnde bir birinci reis 
temsil eyleyecektir. 

Müfettiş hakimler 
mak ~~e otobüsle~ almağa . ka.tar Bi~in~i r4:İıin yanında teftit ve 
vermıştır. Bu otobu !er az bir Üc· 1 tahkik ıılerıne yardım etmek ve ica-
relf< kiralanabilecektir. hında azalık vıozifeaini de görmek 

Reislerden birinin gaybubeti ha· 
linde menıup olduğu daire azalann 
dan kıdemlisi ve bunda müsavi is0.o 
ler en yaşlısı vekilet edecektir. Dai 
re azalarından birinin gaybubeti ha
linde mÜfettİf aza veya İlza mUI° ZI· 

mı alınacaktır. 
Bu •uretle heyet teşkili mümkün 

olmıyan zamanlarda iıtinaf birinci 
reiaınce ilk mahkeme tıakimlerinden 
biri davet ve onunla heyet ikmal o
lunacaktır. Heyette birden ziyade iı· 
za mülazımı veya vekil bulunamıya 
caktır. 

Birinci reisin salahiyeti 
__ __ Üzere lüzumu kadar müfettit hikim 

b ı akı lıtinaf birinci reiıi, mıntakuı da-
u unac ır. Birinci reiı ..Ur vazi· bilindeki hakinı ve mahkemeler .;. 

kamlığına Alaçal müdürü Hüae 
yin, Seydişehir kaymakamlığı. 
na Erenköy müdürü Kamil, 
Kadınhana Amavutköy müdü
rü Sait,. Anamura Şehremini 
müdürü İsmail Beyler tayin e. 
dilmişlerdir. 

Maaş yoklaması 

Eytam, eramil mütekaitlerin 
maat yoklamalarına dün bat· 
lanmıttır. 

Eminönü 
Kaymakamı Sergı·ye rag"' bet felerinin müaadesine ve daire itleri- zerinde nazaret hakkını ve İstinaf 

nin azlığına göre daire reiıliklerİn· ahk · · b d · · d · t 1 1 

D d
• den birini ifa edebilecek vaziyette m

1
.h.emest. 1."'hn. er t'caı.restırın eBnyadanse Bir ay mezniyet a mıt o an 

1 
evam e IyOr ise bir daire reisinin tayininc!m> vaz ~~kıy~ ';;i, aız ? •.bat · d'!j . Eminönü kaymakamı Raif B. 

ı~ilebilecektir. ı - _a, ın ap ekve ınzık me 1ül~ enh - · · 'h t buld ğ 
-· · 1 """ı t' af ahk el . . h k k ne rıyaaet etm , mer ez ve m a- mezunıyetı nı aye u un-

D •• • h• ı ın m em ennın u u k 1-!.L! ______ , • d b". . -L-.beti d ek .f . ba lamıt un ın ısarlar veki- daireleri: at. ~~ın en ırırun p,_ an t rar vazı esme t 
• . . • 1 ı _ ilk mahk • . l'k· halınde ıııru muvakkaten ~kasına tır. 

lı sergıyı gezdı 1 . 25 ,. d emkanelerle bakinılir 1 ırördünnek, adalet kuvvetinın , ...... 
enn ıra an yu 300 aya fi . boza k h· •ı kar b .. tü. .. 

k d ·kta . nı ca aı ere fi u n cu· Türk-Yunan mahke
mesindeki davalar 

Dordüncii yerli ın..ıllar sergisi 
dün havanın bozuk ve kapalı ol
ma~nna rağmen, yine büyük bir 
kalabalık tarafından ziyaret edil· 
di. Sergiyi olün nk•ama kadar zİ· 
yaret edenlerin yekunu 89230 ki
§İyİ bulmuıtur. Bugün pazar olma 
sı dolayısile serginin daha kalaba 
lık olaca~ı tahmin edilmektedir. 

Dun sabah sergiyi ..,hrimi· 
ze gelen gı.imrük ve inhisarlar 
vekıli Ali Rana Bey ziyaret elrnİf· 
tir. Ranll Bey Ankara treninden 
çıkar çıkmaz doğru sergiye gitmiş 
ve uzun miıddet kalmı tır. Rana 
Bey bilhassa gümrük noktai na~a 
nndan erbabı sanayie bazı aualler 
aormuş ve fikirlerini a lınııtır. Ser
gi bilhaııa geceleri çok kalabalık 
olmaktadır. Halk bir türlü sergi· 
den avnlmak İ~temediklerinden 
ziller vaaıtasile aergİn • n kapanma 
ııaatinin geldiği ilan edildiği hal· 
de ıerı;i, tahlivede büyük mütki-

1 lat t .. sadüf edilmektedir. 
5ergi ainemaıı geceleri büyük 

bir rağbete mftzhar olmaktadır. 
Her ak,am proiram değifmeıİn· 
den ve sinema için hiç bir Ücret 
al ınm maıından dolayı halk sine 
maya çok ra;ıbet etmektedir. Ser
gide hRlkın çok alika11ru celbe
den bir kıamı da ni4an, kuvvet tec 
rübeleri eğlencelerine tahılı edi. 
len yan bahçedir. 

Sergiye tabıİI edilen posta mer 
kezi çok İş yapmaktadır. Al&ka· 
darların beyan ettiğine göre, aer• 
gi postahanesi tehrin en i,Iek J>OA· 
tahaneleri derecesinde fazla mek 
tup almaktadır. 

Sergi heyeti lertibiyesi dün bir 
toplantı yaparak dördüncü yerli 
mallar sergisi dekorasyon birinci .. 
)iği meseleaile metrıu1 olmuıtur. 
Sergi heyeti tertibiyesi dekoraa
yon birinciliği ve ikinciliği için 
sanayici ve sanayicilere yakın ol
mak ıtibarile kendisini bitaraf gö .. 
remediğinden bu birincilik ve ikin 
ciliği tayin edecek jüri beyetinİH 
bi.tar f zevattan İntihabını karar 
laş,dırmııtır~ Neticede jüri heyet" 
ne lıtanbul meb'usu Selah Cim· 
coz, milli ta&arruf ve iktısat cemi. 
yeti latanbul reisi Dan·ş, matbuat .. 
tan Abidin Daver, Sedat Simavi 
Beylerle Melile Fuat Hanım inti
hap edilmitlerdir . 

Sergi dekoraayon birinciliği in
tihabı 10 ağuıtoıda yapılacak ve 
1 1 ağustosda birinci gelene Kü
tahya azinı çini fabrikaaı mamul& 
tmdan iki ve ikinc.iye bir va20 ve
ril cektir. 

Merkez bankasının 
lzmir şubesi 

a ar mı r veya kıymettekı ala- ül' • •• • d L- ·iret ve hauaaİ· 
cak enk ı-· d al ·ı .. z enuzenn e """ ve m u u ayn av an e nu· eti ·· ak bed b ı nmak her se 
fu k ti ta h .h. .. . · 'lik y e mur e e u u , 

• ayı annın ı ı ıne muteıu k ülhakat hakimlerin 
d ı hakkı d d'kl . h-kü· ne mer ez ve m 
av~r 1 n a .ver ı ~. u . m den her birinin hiıl ve hareket ve 

v_e . "!" ~a ve ~~~ız gorillen ııle ehliyet kabiliyeti derecesi hakkında 
nn halumın kendılığınden yapacağı dli ekô.I ti yn mütalea 
muamelelere müteallik istinaf da- a yele " enneke ne ayı;ıfela · 1 u··ke.I 

1 k 
.. nam er v vuı erıye m 

v:ı- arını atı olarak halledebilecek· ; lef olacaktır. 
tır. ' B. . . . akab --" .. . . . . ınncı reıı mur a vaı.ueıını 
. 2 - Bırıncı fıkra haricinde kalan kendi dairesinde tetkik olunan ev· 
ıılerle kıymet takdiri mümkün ola· • k ·· derecatmdan iıtinaf nuıh· 

h 1 hakk eril h.. ra mun ' 
m .. ıyan uıu_ı ~r ında v e~ u kemesi ikinci reisleriyle müddeiurnu 
kumlerden ıstınaf olunanlara muteal · · · · b lda t~kike mÜ•· 
lik da al 

. . .. mmnın yıne u yo ~· 
v an temyızı kabı1 olmak u- t · .. dellel - e mütalealarm-.. bil ekti erııt mu r-, v 

zer
3
e gor

1
e . eafc r. k dahil. d dan, refakatindeki müfettiş hakim-

. - ıtın mınta alt ın e !eri raporlanndan ve icabı halinde 
ki. ı.'.'_~bl.kkemele~ ~j~nRd .~udkuka bizzat teftit ve tahkikten edineceği 
mut":"" ı m~c! ı a arıy~ av~ kanaatlere müstenit olarak yapa· 
nakit ve tetkıkı yukarı mel'CJe aıt cakt 
hakim reddi huıuıları hakkında ka- 8 ır. ~'eler" kemalile ifasını te-

bil k . u vazn ın 
rar vere ece lir. . . • rnin için birinci reiı merkez ve mül 
Aynı mahkemelerın ceza clairelen hakat nmhkemelerl nezdinde bizzat 

İse: 1 - ilk mahkemelerle b~klm· veya refakatindeki müfettİ4 lıikim · 
liklerin 25 liradan .~kan ~ lıra>:a l ıer marifetile teftiıler yapacak ve 
kadar para ve alelitlak hafif hap~ l ıttıliı hasıl ed<'Ceği yolsuz bil ve ha
cezalariyle üç ay ve daha az hapıs reketler hakkında ırene bizzat veya 
cezaunı muhtevi hükümlerinden İl· müfettitler marifetile tahkikat Öcra 
tinaf olunanlara ait dava!an kat'i o- edecektir. Bu itler hakkındaki ra· 
larak hal ve faıl edece~tı_r. porlan tahkikat doıyasını İcap be-

2 -Birinci fıkra harıcınde kalan yanile ~ekalete gönderecektir. 
ve ilk mahkemelerle merlıutu hakim 
lcrce görülen itlere mütetollik hüküm 
)erden istinaf olunanlara ait davala. 
n temyizi kabil olmak. Üzere göre
cektir. 

Mahkemelerde 

Katil 
Hırsız 

Muhakemesi karara 

3 - Birinci ve ikinci bentlerde 
yazılı suçlar bakında delillerin ki
fayetsizliğinden clolayi verilip iıti. 
naf mahkemesince tasdik olunan be 
raet hükümlerile mahkümiyet ka-
rarlarının feshinden sonra gene de- kaldı 
!illerinin kifayetsizliğinden dolayi 'h' d Ak · · · 'h ı 21 2-931 tan ın e saray cı· 
mahkemeıınce ıttı az o unan he- • . H · f H · 

h "kü J • kati mahiy 1 1 • varında bır g-ece a~ı e . a.nım ıs 
rael u m erı e a a minde bir kadmın evıne eınp hır .. 
caktı~. •. .. sızlık etmek isterken kendiaini 
Katı hu~unılerln b?zu~n_ıası yakalamıya .teıeb~~~ e~en maha}· 

Mubtellt Türk • Yunan mahk.., 
mealnde yeniden hükumetimiz aı..,. 
bine iki mühim zarar ve ziyan dava 
sı ikame edilmlttir. 

Davacılardan biri Konstantin 
Dauyalidis İlrlıinde birisidir. Niğde 
deki emvali için 7 bin lira tazminat 
istemektedir 

Diğer davacı da Panayol 
deki emllki için 61 bin lira 
iddia etmektedir. 

h:mir· 
alacak 

Mahkeme görülmekte olan dava 
lardan 13 Ü haldmıda ret karan ver 
miştir. Bu davalarda hükumetimiz. 
den İstenen tazminat miktarı 1156 
bin liradır. 

Mahkmne per,_,be ,.W.6 yeni 
13 davaya batlayacaktır. Bunlam1 
içinde Jorj Ma\-romani isminde biri 
nin Tanuıtaki emlaki için 450 bin 
lira alacak iddia eden bir davası var 
dır. ----

Atina- SelAnik 
seyahatı 

lzmir Himayei Etfal Cemiyeti 
tarafından tertip edildiihıi evvel 
c~ haber verdi.fimiz lzmir - A· 
tina - S•lanik aeyalıati çok raf· 
bet ııörmii§tür. Vapur Ç&l'tamba 
günü öfleden sonra tehrimizd
hareket edecektir. Seyahate işti· 
rak etmek auretile bu fırsattan ia 
tifade etmek istiyenler için pek 
az :zaman kalmııtır. Ceıniyet .._ 
yahate ittirak edenlf're bedava 
pasaport çık;,.rtmaktadır. Yarın 
akş,ama kadar müracaat kabul o .. 
lunacaktır. 4 - lstınaf mahkemeıı d~ılinde- J ıe bekçisi Rı.iıtemı o!dure~ S~la· 

ki mahkemeler arasında vazife veya hattinin muhakemeııne dun agır .. l •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il 
ıaliıhiyet ihtil.ilflarile dava nakli ve ceza mahkemeıinde devam edil· 
tetkiki yukarı mercie a!t h8.kim red miştir. Dünkü muhakeme de 
di hususları da bu daırece görüle- maktelde yapılan ketif raporu O· 

cek.tir. kunmut ve iddia makamı suçun 
5 - Ağır ceza reislerini':' İtirazı sabıl olduğunun aöyliyerek kati

kabil olmak üzere verdıkle-rı karnr- tin tayini cezasını iıtemittir. 
lar aleyhindeki itirazın da bu daire- Muhakeme karar tefhimi için 
ce tetkik olunacaktır.. . . batka güne bıra.kılmııtır. 

!at inaf mahkemelertnı kati olan • f h 
veya temyiz müddeti geçmesinden Gayrımevku mu a-
uoıayi ~tilet.:n ceza. ve_ huk~k .h~- keme edilec~k 
kumlerırun dıger katı hukmun ıçm· 
de kanuna muhalif bulunanlar gibi; Komiser muavini vazifeai gör· 
kanun nefinc bo:ıulmaaını müddei düğü eanada Çenkelköyünde Mar 
umumilerin ihbarı üzerine bat müd ta imıinde bir matmazeli taban· 
dei umumiliğe yazılı emir verebile. cayla cerheden Salahattin efendi· 
cektir. nln muhakemeıine dün afırceza 

ba,ka güne bırakılmıttır .. 

Eli usturalı kadın 
Şoför Rıza isminde bir ,..ham 

usturayla yüzünü kesmekten ıuç
lu Hafize hanımm muhakemeılne 
dün Ağırcezada devam eclilmiıtir. 
İddia makamın Hafize ha.ımm 
tatili uzva ıebebiyelten tayini ce
zaaını İatemiştir. Muhakeme mü
dafaa için batka bir güne kalmq. 
br .. 

Hafize hanım tahliye talebinde 
bulunmu,, bu talep kabul eclilmit 
Ye ırayri mevkuf olarak muhake
meıine karar verilmiıtir. 

Bir istinaf mmtakuı dahilindeki mahkemeıinde devam edllmittir. 
ilk mahkemelerin hukuk ve ceza hiı- Sali.hattin efendi bu cürmü it- Kaçakçılık dava)an 
kimleri araamda çılı.an vazife itilaf. !ediği zaman çok aarhot olduğu· 
ları iıtinıof birinci reisinin reisliği al nu ve 0 anda milli hayaiyeti ren· Dün gümrük ihtiau mahkeme 
hnda hukuk ve ceza darelerinden bi dde edihnit olduğu için kendiıini ainde transit teklinde taPka itha-

Cümhuriyet Merkez Bankaaı rer aza ile teıekkül eden heyet tara- kaybederek ne yaptıfm.ı bilmedi· li suretile yapılan kaçakçılık daYa 
lzmirde de bir ıube açmağa ka- fından halolunacaktır. Azaların dai ğini söylemif, mahkemeden de sının rüyetine devam edllmittir. 
rar vermitti. Bu ıubenin hazırlık relere tevzü birinci reise ait buluna tahliye talebinde bulumnuttur- Dokuz maznunlu olan bu dava• 
lan ikmal edilerek Ey!Ul içinde caktır. Birinci reisin gaybubiyeti ha Mahkeme tahliye talebini kabul da dün ,ahitlerin dinlenmeıine 
açılacaktır. linde bilfiil riyaset etti.il daireye etmit tahit celbi için muhakeme devam edilmiıtir. 

. ........ ~:ııı~·~·~~~·~i<:~ ...... ~ ...... ~··~~~ ...... ~ ...... ı .. ~····'lJ··~·;;·~·~;;;;;;:i ................................................. ii~~i~ii'~~~~~··· 
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Kumar 
Sirkecide İstasyon arkasın· 

da iki şahsın kavga ettigi gorü 
k~e~ bunlar merkeze getiril· 
mıttır. 

Bunlardan Mersinli Ratit 
efendinin ifadesine nazaran, Su 
leyman efendi ile Ahmet efen
dinin kahvesinde kumar oyna
yıp 30 lira kaybettiğini söyle. 
miş, Ahmet yakalanmıttır. 

Dilber H.ın başına 
gelenler 

T akıimden geçmekte olua 
75 yatında Dilber hanıma 
2426 numaralı otomobil çarpa. 
rak yaralamıttır. Şoför yaka
lanmıttır. 

Pencereden girer
ken düştü 

Cihangirde Güneşli sokak
ta kırk numaralı apartıınanm 
kapıcıaı on dört yatındaki Sup 
hi Efendi, apartımanın kapalı 
olan bir daireıini açmak için, 
pencereden içeriye girmek iste 
miştir. Zavallı çocuk bir pen. 
cereden diğer pencereye geçer
ken birden bire müvazenesinl 
kaybetmiş. Ve yükseklerden 
yere düıterek muhtelif yerlerin 
den yaralanmıttır. 

Suphi efendi tedavi edilmek 
t.i.zere bir otomobille Cerrahpa. 
ta hastanesine kaldınlmıttır. 

Kadıköy, Adalar 
Tarifesi 

Komi.~gon bugün bilet 
iJciJratını tesbit eaec 

Liman Tarife Komisyonu, 
bugün toplanarak, Seyriıefain 
idaresinin sevahili mütecavfte 
bilet ücuratma ait tarifelerim 
hazırlayacak ve bundan sonra 
mesaisini ikmal edecektir. Ye. 
ni tarifeler, İktisat V ekiletinin 
tasvibine iktiran ederek 1 ey. 
lfılden itibaren mer'i olacak. 
tır. 

Yatla bir İngiliz 
kadını geldi 

Amerika zenginlerinden Ley 
di F erheybin, İngiliz bandıralı 
çok güzel ve hususi bir yatla 
limanımıza gelmiştir. Leydi 
Ferheybin, Türkiyedeki Ameri 
ka sefareti sekreterlerinden Mr. 
Khown'un teyzesi olup muma. 
ileyhin refakatinde şehrimiziıı 
tayanı temaşa yerlerini gezmi, 
ve yatile Karadenize çıkaralı 
avdet etmiştir. 

Dr. Pr. Fahri Pş. 
öldü! 

Darülfünun Tıp fakültesinih 
emektar müderrislerinden Dr. 
Mehmet Fahri Pata tedavi e
dilmekte olduğu Cerrahpaşa 
hastanesinde dün sabah vefat 
etmittir. 

Fahri Pata Tıp Fakültesin 
de 30 ıene hocalık yapmıt, bu 
gün hemen bütün doktorlara 
hocalık etmitlir. 

Fahri Pata on bet seneden 
fazla kolordu sertabipliği yap
mıf, Balkan harbinde ltkodra
da mulıasara altında kaldığı 
vakit memlekete büyük hizmet 
ler etmiştir. 

Fahri Paşa edebiyatla da 
meşgul olmuştur. 

Merhuma Allahtan rahmet 
diler ve kederdide ailesine oğ. 
lu şair Halit Fahri beye taziyet . . . . 
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l ıtanbu l yedinci icra 
dan: Kazım efendiye bo 
Hakkı beyin hacz olun 

.. 
~ .[ ·y~t ... dört bet anahtar çıkardı. Kapt • __ Ik_tt_·s_a_d_i _B_a_h_is_le_r__.._a_ • F E ~'llrll l · l . ~ daha birinci anahtarla açıldı. _ _ • • _ 

Beş altı günlük tahkik ve ta Hoca ü.veiz mahallesinde 
ğında 5 No. lu kayden 
len üzerinde 4-13 numa 
hanenin üç hissesi itibari 
ıesi tarihi ilandan 

Asrm umdesi "MiLLiYET" tir. 

7 AGUSTOS 1932 
rassutıarmdan sonra, biliyor- Umumi vaziyet ve Türkiye t 6,000 metre havadal. 
du ki bu evin sahipleri toptan 

ı sayfiyeye gitmişlerdi. O gece Lauaanne'da beynelmilel anlq hürmet ve debdebe ile abideler 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlütü 24319 

idare •• Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayhfı 4- 8-
6 .. 7 60 14 -

i2 n 14 - 28 -

de, evin sessizliğine ve karan.- ma yolunda ümitli bir adım atıldı. kurulan meçhul aaker önünde hu-
hğına bakılırsa, içeride kimse- Kim bilir bu anlaşma hakiki yak- ılı ile çıkan silindir f&pkalardan, 
ler yok demekti. Kulak kabart laımağı kadar aonra lemin ede- atılan demet demet çiçeklerden 

cektir? Her halde harbin ve ga· değil, fakat ya§Ayarak bugünleri 
tı. Çıt yok! Y avafça mutfağa libiyetln verdiği hodbini ile ve görmediğinden mütetekkirdir. it· 

, geçti, sonra bir koridoru geçti gayriadilane, cebri bir müvaz.,ne te kuvvete, tagallübe istinat etti
' ve salona girdi. daha çok devam edemez. Yer yü- ği için vabtet dediğimiz ve onun 

Duvardaki saat 7,15 te dur- zünün her tarafına zehirli gaz gi- akai olarak kabul ettiğimiz "Me
muıtu. Ali! Kim bilir kaç gün bi yayılan ikhaatta sukut, itimat- deniyet !" .... Pırıl pırıl parıldayan 

ta tezelzül, mali buhran ve mÜfw elektrikli yirminci aınn tarihine 

1 

den beri durmu,? külatı ne yükaek giimrük duvar- hediye edilen karanlık ıahifeler .. 
Nemene ,ey olduğu belli ol- lan, ne dahili ve mevzii tedbirler Dürüıt görenler, hırsını beşeri 

mayan adam , üst kata çıktı. koruyamadı; koruyamaz da. Çün- hiaaine feda etmeyenler için bu
Bir yatağın koyu renkteki bat- kü aon a11rda be,erin ihtiyaçları gün Lauıanne'da baılayan beyne! 
taniyeaini çekti ve baıladı orta- o kadar genitlemiı, dünya deni- milel anlatma, yaklaıma hareketi 

len yer yüzü fennin tera::kileri ile doğrusu, gecikmittir bile ... Bu te-
l lığı karı,tırmağa... Eline ne o kadar daralmıştır ki, bunu mev- beddül içtimai, iktıaadi, fikri, ru-

•·--------------• i geçti iıe, battaniyenin içine at- zii, cebri tedbirlerle daha fazla hi velhasıl her taraftan lazımdı. 
Gelen evrak geri Yerilmez -

Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete Ye matbaaya ait 
itler için mlidiriyete müracaat 
edilir. Gazel.Uz ilinlann mea'u
liyetini kabul etme&. 

tı .• Açılmadık dolap, çekmece küçültmek; ufak ufak parçalara Tahmin olunur ki, artık yirminci 
kalmadı .. Alt kata inip te ev. ayırmak tabiatın kuvvetli yiirüyü- -aarın kapitalist alemi de bunu tak 
den çıkmağa hazırlandığı za- ıüne kaqı komaktır. Nitekim bü- dir etti; Lausanne'a bir ip hare

tün tedbirlere rağmen büyük, kü.. keti ile yeni bir cephe tayin etti. 
man bu battaniyenin içinde ne- çük, fakir, zengin bütün hükumet Bilhaaaa umumi harpten sonra le
ler yoktu. Yükte hafif, pahada lerin önüne yığılan dertler: Ter- şeddüt eden terörlü mali aiyaset
ağır ne varsa hepsi oradaydı. ki ticaret, ifli.~ bütçe açığı, vergi- teki diktatörizmin tahfifine mütew 

Tam 0 sırada salonun kapı- lere zam, işsizler ... ilk tedbirler mayii bu cephenin ihdasında a-
sı açılmaz mı? İyi gıyınmi•, ıiddetlendikçe dertler kuvvetlen- mil, kendi muhitlerini de adama-BUGÜNKÜ HAVA ~ di. Senelerce her cin'\ mütehaasıa- kıllı kemirmeğe başlayan iktıaaw 
otuz dört, otuz altı yaşlarında, lar yazılar, etüdler neırettiler, fi- di felaket ejderinin iatikbale doğ
güçlü kuvvetli olduğu halin- kirler çarpıştılar, harbi aratan bu ru açılan ve sırıtan korkunç diş
den belli bir adam peyda oldu. hercümerç arasında her kafadan )eridir. Evet altın yığınlarına gö
bir elinde de tabanca, namluyu bir aea yükaeldi. işte bir kaç hu- mülü en müreff~h zannettiğimiz 

Y etilköy ukeri raaat mer
keaind.ı verilan malUnıata gö
re buırün lıaYa bulutlu olarak 
rüqar fimal iatikametlerden 
k ...... etli olarak eaec:.ktlr. 

h laıa: istihsal kabiliyetinin artma memleketlerde de buhran -umu-
ırsrza çevirmiş, gözleri ateş d" f · "hl" k k b"I" m'ı ı·nhı"tat-- du~durulmaz bı"r au""r' 

8-3-932 tarihinde hava taz
yiki 757 milimetre en fazla 11-

caklık 26 en aa sıcaklık 15 san 
tigrat kaydedllmiftir. 

aı, ığer tara tan ıstı a a ı ı- ~ 

püskürüyor. yetinin azalmaıı; makineletme atle ilerledi, ilerliyor. it ihdaıı, 
Bu yeni peyda olan adam: rasyonalizm, hunun doğurduğu faizlerin, vergilerin tenkisi, gayet 
- Kıpırdarsant gebertirim, işsizlik. sermayenin fazla kir, faz .geniş kredi açılmaaı gibi sun'i ve 

dedi. la faiz alma11, itimadın tenaku- mevzii refah aşıları biç bir faide 

Hllıage 

Alto, polis! 
Vakit ıeçti, ıece ilerledi. 

Mahallenin gürtiltüaü kesildi. 
Sokaklar tenha •• Arada bir u
zaktan ıeçen otomobilin motö
rii duyuluyor ve az sonra o da 
gecenin içinde kaybolup gidi
yor. 

Sakin sokakta muayyen me
safelerdeki hava gazı lambaları 
ne için, kim için yanıyor, bili
nemez. Yatan yattı ve çoktan 
uyudu. 

iki hava gazı ltmbaamm 
orta yerinde, 28 numaralı evin 
karşısındaki apartımanın kapı
sında bir adam uyukluyor gi
bi •• Evinin yolunu şaşırmış bir 
sarhoş mu, btmekin takımın
dan mı, ne mene adamdır? Kı
yafeti öyle emniyet verecek gi. 
bi değil.. Arada bir batını kal
dırıyor ve 28 numaralı evin pen 
cerelerini dikkatle tarassut edi
yor . 

Tam ayağa kalktığı sırada 
köşeden batka bir yolcu belir
di. Bizimki sanki kundurası
nın balları çözülmüt te, bağlı
yormut gibi bir vaziyet aldı. 
Meçhul yolcu yanı başından 
geldi, geçti. Fakat ııı>z ucu ile 
de kendi gibi sokakta geç kal
mış adamı §Öyle merakla bir 
süzdü. 

Sokak yine eski seuizliti a
lınca, nemene olduğu belli ol. 
mayan adam kartı tarafa geç.
ti ve 28 numaralı evin önünde
ki parmaklığı kedi gibi bir ham 
lede tırmandı ve "hop!., öbür 
tarafa ııürültüaüzce atladı. Bir 
müddet kıpırdanmadan dur
du. Etrafı dinledi. Mükemmel, 
dünya uykuda! 

Y u•atça doğruldu ve evin 
arka tarafındaki mutfak kapı
sına gitti, kapıyı töyle bir zor-

Ayni zamanda da, tabanca
nın namlusu daima hırsıza mü
teveccih, salondaki telefonun 
ahizesini açtı: 

- Allo, Matmazel, bana en 
yakın polis karakolunu verı. 
nız. 

- Efendim, burası Ali Ve
li sokağı, 28 numara.. Bende
niz Muhsin! Evimde bir hırsız 
yakaladım.. Çabuk yetifin .. 

Hırsız tehlikeyi sezince, bir 
aralık cebine davranmak iste
di. Fakat kartısındaki meydan 
vermedi ve tabancasını atet
ledi: 

- Bavvv!! 

Kurtun hırsızın 
dibinden vızlayarak 
duvara saplandı. 

Muhsin Bey: 

kulağmm 
ııeçtl ve 

- Bir daha kıpırdarsan, 
göğsüne boşaltırım, dedi. 

O zaman hınız, tabancanın 
polisten daha tehlikeli olduğu
nu anladı ve vallahi hiç kıpırda 
madı. 

Tam o sırada polisler gel. 
diler ve bir fırtına gibi salonun 
içine girdiler. 

Muhıin Bey izah ettiı 
- Biz sayfiyeye taımmıt

tık. Bugün 1stanbula izımit
tim. Birçok iılerim vardı, tam 
evime gir«:ceA"im sırada içeride 
bir takım gürültüler itittim. 
Yavafça girdim. Bir de ne gö
reyim? Bu herif ne var, ne yok, 
fU battaniyeye toplamış, alıp 
götürüyordu. Bereket versin, 
tam zamanında gelmiıim. Yok 
sa bizim ev tamtakır kalacak
tı. Şimdi aon posta ile d!Sne
cektim. Fakat dömnıiyeceğlm. 
Yarın sabah karakola gelir, ifa 
demi veririm. 

Polisler vaktin geciktiğini 
dUtünerek, hemen o gece ifa
de almak için namuslu bir va. 
tandaşı rahatsız etmejfi dofru 
bulmadılar. ifadenin ertesi 

Milliyet'in Edebt Romanı: SS 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(.Fet .. r. lantaatiqu• roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Bu komik macera üzerine Dilaver - Maceranın bize 

üç ıenç arasında bir hayli a- taalluk eden cihetini tetkike 
!ay geçtikten ıonra Dili.ver çalıtalım .. 
söı:lerini ciddileştirmeye uğ- Bu sözün zımnında neler 
ratarak : olabileceğini biribirinden sorar 

- Müni~e yüz batman ıibi iki kardeş bakıttılar ••• 
sevda göaterip te •Azından ala Dili.ver devam etti: 
bildiğim he! dirhem aır fU ol- - Eğer ruhların ihbarları 
du: "Küçük hanıma biribirine doğru iae bize uzaktan eritecek 
rakip iki ruh &tıkmış ••• ikisi fellketin bu aileden geleceği. 
de, lıangimizin olacakıın diye n& benim 9üphem kalmadı .. Fa 
Üzerine yürüyerek Şehameti kat anlamak istediklerimi Mü
bayıltırlarmıı... Siz buna ne nireye tamamile söyleteme
derainiz? dim. Çünkü onun da derinden 

Orhan ıimdi biraz cfuşün- derine bu esrardan haberi 
celi: yok •••• 
~ Olabilir .. Ruh vak'ala- Orhan - Anlamak istedik-

rında buna benzer isbatlı, şahit !erin nedir?. 
li çok misaller o uduk... Dilaver - Bize ruhların 

au; nihayet dünya umumi serve- vermedi. Hatti büsbütün ayrı bir 
tinin, ticaret ve iı hayatrnın cebri husuıiyete sahip Amerika bile bu 
muahedelerle gayritabii ve gayri badirede kendini koruyamadı. Dü 
idili.ne bir ~zda taksimi.. . fÜnülecek olursa Amerika bir hü-

Buna çare olmak Üzere Lau- kiımet olmaktan ziyade bir kıt'a
sanne ve Cenevrede resmi Paria, dır; İptidai maddeleri, aanayi teı
Nevyork, Londra hususi şampan- kilitı, geniş ve bol pazarları ile 
yalı konferanılar aktedilir. Ak- iktısadi tecrit siyasetine en müte
vam cemiyeti metııul... Komiı- hammil bir ülke zannedilir. Hal
yonlar, içtimalar tevali edip gitti. bu ki, itte 1931 senesi Amerika 
Bugün, yarın haftaya ,gelecek aw aanayi istihsali.tının evvelki aene
ya; önümüzdeki aeneye havale- lere nisbeti : 
ler... Çünkü bu komisyonlarda 
herkes biribirini atlatmağa, her 
memleket en fazla tatmin edilme 
ğe, bun:' mukabil en az fedaki.rw 
lık etmeğe mütemayil. Binaen&· 
leylı, neticede ümitler biraz daha 
münkeıir, darlık biraz daha müte 
zayit .. 

Umumi harbin mezahiminin 
yorpnlufunun, yarlarmın ıızııını 
unutmak için aulhun refahını bek 
leyen milyonlarca insan, dünü,,, ar 
lız gençleri i .. iz, baip ve hasir 
beklediler, durdular. Kolunun 
kuvvetini, emeğini bilgiai.ni aataw 
rak yaşamak, evet haklarını, İsw 
tediler. Şüphesiz namına cali bir 

--·············-···-················ ........... . 
gün alınmasını münasip ııör
düler. Bittabi hırsızı da, bilek 
!erine kelepçeyi vurarak, kara
kola sürüklediler. 

Polialer gidince, meydan bo 
ıaldı. Eli tabancalı adam, bu 
ıefer bir de kendisi rahat ra
hat evi yukarıdan aıağı dolaı
tı. Hırsızın nasılsa göremedi
ği bir çekmeceyi daha açtı. O
rada bir hayli mücevher ve bir 
zarfa konulmuı he! yüz lira ka 
dar para buldu. Battaniyeye 
göz attı. Orada da yükte daha 
hafif ve pahada daha atır ne 
buldu iıe aldı ve bir sigara ya 
karak evden dışarı çıktı, git. 
ti.. 

Ertesi sabah, evin haklkt 
sahibi, hakiki Muhsin Bey, ga 
zeteaini okurken, evinde geçen 
vak'ayı öğrenince, soluk solu. 
At sayfiyeden latanbula indi. 
Evinin perişan halini gördü. 

Ve sahte Muhıin Beyin ye
rine polis karakolunda o ifade 
verdi. 

bun Şebamete tutul.malan çok 
garip bir vak'a olmakla bera
ber bunda bir cinayet göremi
yoruz .. iki rubun kıza olan atk 
ları bir cinayetten doğuyor. 
Yahut bu ikiz aıktan bir cina
yet doğuyor .. Bunu ke9fetme
ye uğratalım ... 

iki kardeş timdi daha zi
yade düşünmeye vardılar •• 

Dili.ver yine devam etti: 
- Çok mü,kül bir muamma 

düfünmekle bulunacağa benze
mıiyor. Bunu bize yine ya ruh 
lar haber verecektir. Ve yahut 
zamanla esrarın düğümü ken.
di kendine çözülecektir ... 

Orhan - Bize merak veri
yorsun Dili.ver .• 

Dili.ver - Merak vermiyo
rum. Sizi dikkat ve basirete 
davet ediyorum .. Çünkü itin 
aııl meraklı cihetini daha söy
lemedim .. 

Turhan - Söyle ... 

1930 seneaine niabeten ten•kua % 13 

1929 >t H n % JO 

1928 ., " " % 40 

1931 birinci klnununda yapı
lan bir iıtatia~ike nazaran Ameri .. 
kada itıizlerin yekGnu nüfuıunun 
% 8 idi. Hatta bu mikdar bazı ıe 
birlerde daha çok yüksektir. Bil
haasa İf bayatı için cennet adde
dilen Detroit tehrinde F ord ima
latını tatil ettiii zaman 200.000 
kiti sokakta kalmıt idi. 1.200.000 
nüfuslu bir ıehirde bu mikdar hiç 
te istisgar edilemez. 

1932 ıeneai ilk ayları iıtatis
tik.leri henüs ferah ıröıtermiyor. 
Vakıa Federal rezerY bankaları 
müıkili.tla mücadele, yeni iflasla
ra mani olmak üzere iıkonto be
delini yüzde üçe indirmit, kredi 
ıahaıını sayet ıenİ.flettirmiıtir. 
Buırünkü kredi yekiınu 1929 -
nesine niabeten % 40 fazladır. 
Beklenen faide ba11l olacak mı? .. 
Her halde Amerika afakını ıaran 
kabuaun ibresi aleyhte ve 1932 
ıeneainin mütebaki aylarını pek 
aıkmtılı ve kantık ıöıteriyor. 

Diğer memleketlerde de umu
mi vaziyet ayni çerçeve dahiline 
girer. Görülüyor ki, harpten son
ra takip edilen rejim hakiki bir 
çıkmaza girmittir. Şimdiden bu 
yeni ıiıtemin ne olacağı, ne şe
kil alacağının bütün hududu keı· 
tirilemezse de her halde beynel
milel rabıtaların takviyeai, pazar
ların birletmeıi, deiit tolr.uı haya
tının umumileş.meıi gibi ıon aene
ler aiyasetlnin aksi olacalı muhak 
kaktır. Bunun gayri dahili ve ha
rici siyaset hatalı olacağı fÜphe
sizdir. lıte Lauaanne itilafı bu dö 
niim noktaaırun batıdır. Bakalım 
bu herkes tarafmdan dilenen arzu 
ne kadar sonra tatbikat ıahaırna 
sirecek, ne ... akit beşer mes'ut a
kıbetine kavutacaktır.? .. 

Son seneler buhranını her mem 
leketten daba az biueden Türki
ye geniş araziai, bakir servetleri 

ikisi birden: 
- Hayır .... 
- Benim bu husustaki in-

tikalimi söylememe müsaade
niz var mı? 

Yine ikiı~ birden: 
- Hay hay var •.• 
- Sizin biriniz ve yahut 

ikiniz birden Şehamet Hanımı 
seveceksiniz .. Bora buradan ko 
pacak .... Muadeleyi müabet bir 
zemin üzerine kuralım .. Kendi
nizi yoklayarak bana bir cevap 
veriniz bakayım .... 

Orhan - Tuhaf söylüyor
sun. Daha yüzünü görmediği
miz bir kızı sevip ıevemiye
ceğimizi ne bilelim .•• 

Turhan - Bu hükmünde 
de yanılıyorsun Dilaver .•. Ağa 
beyimin gönül verdiği bir kızı 
ıevmeğe kalkıımak küıtahlı
ğmı asla benden bekleme ••• 
Buna farzen bile ihtimal yok-
tur •••• 

Dilaver - Ben önümüze 

-..... 15 gün müddetle 

Hava müsait olursa Pr. Piccard 
balonu ile yarın havalanıyor 

k.atyyesinin icrası ıçı 
deye vazedilmiştir. !hale 
de yüz liraya talip zuh 
lup talip olanların kıyme 

mene olan 672 liranın yü 
betinde pey akçaaı verme 
de 5 zam etmeleri ıaz 

katiyesi 28-8-932 tarihin 
da dairede icra olunacağı 
ait doıya numarasının 3 
duğu ilin olunur. 

Geçen ıene mayııta Bavyeradan 
havalanıp 16,000 meke irtifaa çıkan 
Pr. Piccard, bu defa tekrar hava
lanmak Ü'""' ıimdi Zurih'te bulunu
yor. Profeaör geçen ıeneki uçuıun
da bir çok fenni tetkiklerde bulun
makla beraber, ümit edilen bütün 
neticeleri temin etmemit ti, Geç on 
ıene 14000 metre mikibında olan 
büyük balonun ıtratosphere'e doğ
ru çıkışı pek seri olmut ve bazı •· 
Jetlerin bozulması takarrür eden 
bazı tetkiklere imkan bırakmamııtı. 
Onun için işe yeniden batlamak li
zım geliyordu, Hayatı bahaaına ilk 
tecrübeainden hayli ders alan Pro
fesör uzun zamandan beri inceden 
inceye hesapları ve hazırlddarı ile 
ihtimamla uğrqarak, şimdi tekrar 
havalanmak üzre bulunuyor. 

Profesör bir kamyonla ayın birin
de Brükıelden haraket etmişti. Ba
lonun 2.20 metre kutrundaki küre 
tekli.ndeki madeni sepeti de kamyo
na yükletilmiı bulunuyordu , Profe. 
sör emin adamlarından mühendis 
Destappo'm kullandığı bu kamyon
da şoför mevkiinin yanına otunnut
tu, Kamyonun arka tarafında da iki 
muavini oturuyordu. Bunlardan biri 
geçen sene profeıörle havalanan 
Kipfer, ötedi de bu defa prof...Ore 
refakat edecek olan Brükıel fizik 
laboratva.rı müdürü Max Coıyuı i
di. Kipf ... ve Cosyus tam kürenin ar 
ka11na otunnutlardı. Bunların va
zifea~ kül'edeki ha11aı aletlere za
rar gelmemesi için, en küçük aadme 
lere dikkat etmekti. Her hangi mü
himce bir sadmede ıeıleri vaktinde 
ititJJmemeai ihtimaline binaen mua
vinlerin yam batlanna birer zil de 
konmuştu. Bu ıerait dahilinde kam
yonun en düz ıoıeyi ve gayet yavaı 
yürüyerek katettiğini söylemeğe lü
zum yok. Netekim kamyon Brüksel 
den Zürih'e kadar üç buÇ°uk günde 
gelmit bulunuyor. Profesör Pic
card kendisile görüşen gazetecilere 
ıunları aöylemiltİr: 

- Mümkün olduiu kadar yakın 
bir mmanda havalanacağım. Yalnız 
bütün aletleri muayene etmek ve 
her §eyin yerli yerinde olduğunu an 
lamak için daha bir kaç gün geçe
cek. Bundan başka bava raaat mer. 
kederinin yalnız bir gün için değil, 
hatta bir kaç gün için, havanın çok 
sakin ve müsait oldutuna dair ra
porlarını da beklemek lazım gele
cek. Zira tecrübelerinin muvaffaki
yetlc neticelenmesi için stratoıphere 
de hiç rütgir olmamak lbundır. 

- Yeni sepet eıkiıinden farklı 
mıdır? 

- Hayır. Ayni eb'addadır. Yalnız 
bu defa telaiz de alıyorum. Eğer 
dağ tepelerine düşersek veyahut 
rüzgar blzi alır Afrika çöllerine a
tarsa imdat iıtemek için yannnıza 
telsiz alıyoruz, Y okaa bu telıizln bl 
ze batka faydası yoktur. Stratoıp
nere'de saatte iki yiiz kilometre ıli
ratinde rüzaarlar vardır. Bu rtizg&r 
lar bizi bir hamlede Afrlkaya atabi
lir. Geçen aeneki tecrübemde bily
le bir rüzgara teıaclilf etaeydik, ba
lonumuz ta Baara körfezine inebi
lirdi. 

Diler taraftan madeni sepeti bu 
dela beyaza boyadım. Bundan mak
aat hareketi bertaraf etmek içindir. 
Geçen defa aoğuğu bertaraf etmek 
için, kısmen ıiyahtı, Geçen seferki 
çıkıtımızda madeni küre dahilinde 
sıfırdan yukarı 40 derecei hararet İ
çinde bunalmıttık. Bu defa hararet 
derecesinin 11fırda kalacağını talı-

--·----·-·-··-·-
ile bu yeni beynelmilel anlaım• 
hayatında da en çok istifade ede
bilir vaziyettedir. 

SADREDDiN ENVER 

min ediyorum. Bu takdirde üçüncü 
defa çıkışında vaaati hararet dere
cesi elde etmek için, madeni sepeti 
ırriye boyayacağım. 
Yukarıya çıktığımız zaman hiç tel 

siz haberi gönderebileceğimizi zan
netmeyorum. Zira muavinim ve ben 
fenni tedkiklerimizle son derece m~ 
gul olacağız. Onun için telıizle ha
ber yetiıtirmeğe vaktimiz olmıya
caktır. 

- Bu defa İrtifa rekorunu kıra-
cak mısınız? 

- Fazla irtifa meıelesi benim i
çin tali meseledir. Olur ki 16.000 
metreyi geçerim, olur ki daha aıa
ğıda kalının. Benim için asıl meıele 
fenni tetkikattır." 

Hava müMit olursa profesörün 
yann havalanması muhtemeldir. 

Kari sütuııu 

Bir salata 
40 kuruş •• 

Pahalılığa karşı tiddetli müca· 
dele lüzumunu her zaman ileri sü 
ren gazetenizin daimi karilerin
denim. Fakat her tayin ucuzladı· 
ğı bu günlerde &erınayeıi azami 
bet kuruş bile tutmayan bir toma 
teı salatasını 40 kuruta yiyeceğiw 
mi biç hatırama getiremezdim. 

Cuma günü oğlum ve kızımla 
biraz hava almak için Bebeğe git 
mittik. Dönerken Arnavut köyün 
deki aahil gazinolarından birinde 
oturacak olduk. Bir aalata ve ka
ıer peyniri iamarladık. Önümüze 
hakikaten muntazam kesilmiı iki 
tomatea, bir aalatalık, on onbe, 
zeytin ve iki üç biberden mürek
kep bir halite geldi. Diğer bir ta· 
bakta da guya kızannıt kaşer pey 
nirini de ekmekle beraber önüm '.i 
ze koydular. 

Herkes gibi biz de hesabı gör
dük. Fakat bu bir porsiyon aala
ta için 40 kuruı, peynir için SO 
kuru§, iki tife Taıdelen suyu için 
30 kuru' ve ekmek için de 10 ku
rut vermek mecburiyetinde kaldı
ğımızı yazaraam siz de benim gi
bi Jatırıp kalırıınız zannederim. 

En lüka yerlerde görülmey<"n 
bu fahiı fiatlan kontrol eden yok 
mu? Ali.kadar) arın nazarı dikka
trnı celbetmenizi rica ederim. 

Ferikiiy: 
Mütekait: Ahmet Saim. 

Harem veSalacıktan 
kalkan vapurlar 
Harem ve Salacaktan mekte

be giden talebe. için Harem' den 
7, 15 ve Salac:.ktan 7,25 vapuru 
pek erken oldulundan bu ay ni
hayetinde mezkllr vapur aaatının 
Haremden 7,30 ve Salacaktan 
f,40 a tadilini Şirketi Hayriyeden 
bu civar mektepliler namına İı· 
tirham ederim. 

Ayazma kapusunda 
nan mahallesi. Sığırcdar 
eski 36 ve cedit 32 nu 
kin kaydında ve haciz 
yalnız 6 Haziran 95 tarih 
ka bir izahat mevcut değ 
len laharriyat tarih delil 
evrakı müıbite mevcut ol 
laıılmıştır, Şube ile yap 
berede fazla bir kayıt v 
elde edilemediğinden işbu 
alikaıı olan varsa bir ay 
lanbul tapu idareıine b 
bilvekale vesaikle müra 
takdirde bu tarihli itarın 
iti ilan olunur. 

lıtanbul asliye mahkem 
hukuk dairesi ticaret k 
Artin Dedeyan efendiye o 
yedi lira otuz yedi buçuk k 
lu Galatada. Pertembe 
Zencefil sokak 6-7 No. d 
Koço Koıtantinidia efend 
kur borç için mukavele ile 
tiği emval den iki bin ilci y' 
teneke benzinin tediyeyi d 
memeıinden dolayı açık ar 

ret.ile satılması ve satııın 
tarihine müaadif sah günü 
da Çubukluda 1 stanbul 
nin 11 No. lu deposunda i 
karrer bulunmuş olduğund 
lanların yevmi vakit ve ma 

kU.rda hazır bulunmaları • 
nur. 

Betik tat İcra dairesinden: 
dan dalayı satılmas:na karar 
olan bir lran halm bir cevi 
çini soba, paravana levha o 
sı pencere perdesi 13-8-932 
müsadif olan Cumartesi gü 

14 tebilmüzayede sandal 
ninde paraya çevrileceR'ind 
olanların hazır bulunan 
rnahıutuna müracaatları il 
nur. 

ZA YI - latanbul ithalat 
tünden 29-3-932 tarih ve 29 
merolu beyannameye ait 

merolu makpuz zayi olmuft 
ıi alınacağından hiilonü yok 
kırköy Bez Fabrika11, 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Unyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

gelecek felaketi niçin bizim 
tutulacağımız sevdadan çıkarı
yorsun? 

ti adeten onlardan bekliyo- pelerde edebiyattan, gen 

Dili.ver - Öyle görünü-
yor .... 

Turhan - Komtumuzun 
yüzünden diğer suretle bir ke
dere uğrayamaz mıyıı:? 

Dili.ver - Nasıl? 
Orhan - Mesel& orada bir 

yangın çıkar .•.• Bizim dama 
bir kıvılc11n sıçrar biz de yana-
nz ... 

Diliver - Evet ruh orak
lısı öyle diyor.. Oradan bir 
yang.ın çıkacak amma kıvıl
cım avimiı:in saçağına mı yok 
sa sizin gönlünüze mi sıçraya
cak? ... Bu istifhama yakın bir 
istikbal cevap verecektir. Her 
halde kendinizi denk almalısı
nıı: küçük beylerim ... 

-28-

hd komıu arasında 
dostluk tesisi 

Doktor Muammer Feyzi 

ruz..... ait içtimaiyattan, spordan 
Eski terbiye perverdeai hisler açıyorlar. Biribirleri 

Mahmur Hanımefendi adet ,i. taplar irae ediyorlar .. 
kenlikte bulunmamak için bir Her iki aile efradı öbü 
ıün Lemanı Çeşmi Fettanı rafta kendine denk bir d 
beraber alarak komtuyu ziya- karıılaşmı,tı. Mahmurla 
rete gitti . Her iki taraf ta sime Hanımlar, T ali.tla 
kırk yıllık tanışıklar gibi biı·i- latif Beyler biribirinde r 
birinden çok ho,landılar ... Ma- na birer vefadar bulm 
hınur Hanımefendi hele Şeha- O rhan Şehametle, Leman 
metin güzelliğine, terbiyesine l'ametle bağdaşmışlar, At 
bayıldı. Çok geçmedi ötekiler K okete kavuşmuştu .. 
de ziyareti iade ettiler... Yalnız Tur hanla Di 

Şimdi iki aile arasındaki açıkta kalmı, gibiydiler .. ,, 
yabancılık çekingenlik gittikçe Dilaver zannettiA'inde 
ııevtiyor ziyaretler aıklaııyor- yade bir belaya çatmıt bul 
du . Fakat nasıl oldu da ruh- yordu .. iki aile arasınd 
larm taarruzları altında ezilen dostluk teeuüs etmeye b 
bu aile birden bire biraz serbest yınca Münireden gizlice 

leyebildi? anlamaya pek lüzum ka 
Velittin Paşanınkiler timdi . mıftı .. Binaenaleyh 0 ka 

lik bu sırra akıl erdirememıek-
perili bahçenin karanlık g 

le beraber kendilerini komşu-
larının cazibesinden de kurta- !erinde aşkını bir ilahi 
ramıyorlardı. okuyan yalancı aşık şimdi 

Dilaver ·- Şimdi keyfiye- ı ihbarları •u fekildedir: "Uzak. 
tin umumiyetini bırakıp husu- ta bir cinayet vuku buluyor. 
siyetine bakalım.. Bunun sadm 

Dilavel' - Bu ailenin bize 
komşu gelmeaile ruhların ke
haneti yarı yarıya kendini gös
terdi demektir ... Şimdi mace
ranın ikinci kısmına bakalım. 

çıkan muammanın hadlerini 
tayine çalışıyorum .•• Aklım bu 
raya kadar varabiliyor. Eğer 
aiz bu meçhulün ilersini, gen-

Bey Şehametin baygınlığı ge
cesi o köşkten bu köşke fU me-

Artık bahçeden bahçeye ge şukaaile yüz yüze gelmek 
çiliyor, Orhan, Turhan, Kera- mümkün olduğu kadar k 
met, Şehamet, Leman, Dilaver yor, onun müvaceheden bu 
arasında ittikce sıcak bi 



i~ 
Gol 

al· ııı· Olinıpiyat mecmuasında Peya• 
, 

1 Safanm spor aleyhinde bir ya
~~_çıkmıı. Sporla en küçük bir 
~ olmadığı için bu mecmua

yı ~a okumam. Böyle bir yazmın 
ndt ~1lfarına, Edebiyat gazeteainde 
ii~ iti· Sami Beyin Peyami Sa faya 
ndt 1 t:ıben yazdığı bir yazının deli.-

1•tile muttali oldum. Peyami Sa
~•rurı söylediklerini bilmiyorum. 
akat M. Sami Beyin cevabındaki 

~1:1°l"U.n garip müdafaaeı karıısın
d • !akayt kalamadım. Yazılarım· 
İ?. • Oleden beri spor dü9manlıfımı 
~ ebniş olmakla beraber aya· 

;Jı ,. lD ucuna kadar gelen bu bah· 
tll:yle bir dokunuverip bh- gol 

fı ~•Pmaktan kendimi menedemİ· 
fi ıol'uın. 

ıİ f Saıni Bey, dehanın cılızda de· 
~ lliirbüzde tecelli edebilecetl· :l tn.eaeli Sezar, Napoleon, Hin· 
•ııburg, Edison gibi dahilerin 
~rcu olduklarını söylüyor, edd 

ci lı.ııan filozoflarından misaller 
l•tiriyor. 

"' Eski Yunanda Isparta ile Ati· 
~anın, birinin beden, birinin fikir 
••~iyeainde gösterdiği ihtimamın 
t~~hçe ma:ı:but neticelerini hiç te 
-:-n itibara almaksızın llaetta

ı· )'j~ fertler üzerinde böyle bir mil· 
el· ~ yürübnek istisnaları sırala
•' ı,, külfeti ite yaramayan delil• 
l t .araştırmaktan batka hiç bir 

leyın ifadesine hizmet etmez. 

• 
t 

MeıeJi. " Micbel Ange 
~lılivandı, !U halde büyük 

'm olınalı: ıçın yazıları kuv
h•tlendhnıek lazım" deraek her 
lı; alde bu iddianın garabetine her· 
d ••le beraber bizzat iddia sahibi 

e gilfmekten kendini menede
llıez. 

d Salim fikrin sağlam vücutte ol-
~ğu §eklindeki bayat bir müte

arıfeye istinat eden iddiaların iflas 
•ttiğinden bihaber olanlar en bü
liik dahileri pehlivanlar arasında 
İtarlar. Bu !iakat idiaya inanan
ar, beşeriyeti medeniyete doğru 

•dalenin çekip götürdüğüne kani 
i·!anlar orta5ında insan hiyeroglif 
1&a.nile konu~mak ıztırarını duyu .. 

Yor. 

. Adalen;n zekaya olan faikıye
lırıi isbat için tabancanın namlu .. 
'Undan çıkan kurşt!nu pazısı ile 
durdurmak isteyen muhayyeril
llkuJ spor pemgamberlerini bilmi
~0ruın. Fakat öküzlerle boğu§an 
~e ınandanın bileklerini kıran u
cubelerden bahsedildiğini işittim. 

Sı><>rcunun da zihni faaliyeti 
j'ldufunu kafasile çalıftığını söy
eyenlerin topa başını siper ya

llan geniı enseli futbolcunun mi· 
&af olabileceğini zannediyorum. 
Şu .halde Dempsey'i dahi, Kurtde
telıyi büyiik bir mütefekkir ola- · 
•ak kabul etmemiz lazım geliyor 
demektir. 

l'.!üdafaai nefs için zekanın i
C&tların< bir yumrukta berhava 
~den bir adalenin yarının mede
lliyetini korumakta göstereceği f ~Yret ve dehayi dü~ünüyorum ~a ı' 

un bilir diyorum belki bu zeytın 
)'~ğife oğulmuş kıllı bir pehlivan 
toğsündeki nüshanın mucizesi 
)la.~aktır. Kim bilir belki bu ada
enın bir füsunu, bir büyiisüdür. 

I Bütün kuvayi bedeniyesini bi
•k!erinde toplamak azmile antre
tı.errıan yapan bir sporcunun bu ga 
l'e uğrunda sarfettigi emeğin be
fel"iyete olan faydalarını öğren .. 
~ek haylı istifadeli bir bahistir. 
.. . erçi fayda san' atın da gayesi de
ıtıldir. Fakat neticesidir. Beşerin 
r~fahını temin eden faaliyeti zih
h•Yesini arttıran i~ san'at, durdu
ran i, te spordur. 

. Bence spor, faaliyeti zihniye
t'. durduracak kadar bedeni terbiye
llıtı ifrabna verilen isimdir. 

Hayatımda en çok sevdiğim 
~açlar, san'at ve edebiyat müna-
R§alarıdır. Öküzü boğazlayan in

&t\n adaleainin harikasını seyrede
~toğiıne. insan zeki.sının mucizele
l'İrı.i tema§ayı elbette tercih ede
••ğim. Zira bence bir toreador 
l>ir hayvan zeka kudretine tefev
;\lk etmek isteyen 8.ciz bir inaa.n-
ır. Onun kahramanlığı bana bir 

ley söylemez. 

İki telden Maverai bir alemin 
tb.uaukiaini yaratan sıska tanbu-
1'&.ciyi dinlerken onu mesela bfr 
l>uğa ile mukayese etmek kimin 
aklından geçmİftİr? 

Bunları söyledikten sonra fu
l\_~ derhal ilB.ve etmek İsterim ki, 
lozlerimden bedeni terbiyenin lü
~~rnıuzluğunu söylemek iatedi
JJ:ırn asli. anlaşılmaınn. Ben spo
~.n, son günlerde görüldüğü gibi 
l U~n beteri ve maşeri müeasese
etl yıkmak ister gibi ifrat dere
tedeki istili ve savletine düşma
ttun. Tarih ve fizik kitabını bir ya
·•a fırlatarak stadyuma koşan li
ae talebesinde uyanan zihniyete .. . . 

Edebiyat 

San'at ve Aşk 
Seli.mi l:z:zet Bey bir ankete 

verdiği cevapta edebiyata na
•ıl ba,ladığmı töyle anlatlyor: 

- Gençtim, kOID§uımu:zun 
lı:ııunı seviyordum. Şiir yazma
ğa baıladım. Sonra hiıki.ye yu

dım.." 

San' at ve edebiyatı zırrki
mize alet diye kabul . etme~, 
bize botP. vakitler geçırten bır 
m~gale gibi anlamak ne kadar 
acıdır. Edebiyab toy atıkların 
teselli aaıu :zanııed-1er ne ka
dar çok •. Romanı, gece uyu. 
mak için yavaı yavaf göz ka
paklarının inmeaİlle yardun e. 
den bir dadı teltkki eden ne ka
dar edebiyat meraklısı ( ! ) ta· 
nınm. Sevgitiaiınin vefaaıshltı-
111 gören kaç delikanlı kaleme 
aanhp tlir yumıttrr· Bu deli. 
kanlılar san'atı, gençliğin il~ 
heyecanlı çağlarında biır süs g~· 
bi kendilerine yalı:ıttınrlar. Bır 
{61lÇ kız yil:zü onlara günlerce
ah çektirir mısralar döktürür. 
San' at bir 'İf değil, sanki bot 
vakitlerimbıl dolduran bir po
ker partl•ldir. 

San'atkir için, gençlitln ilk 
bueuiyetini ve heyecanını ki
li görenler, san'atm ne oldu. 
tunu bilmeyenlerdir. Bugün 
san' atkir için lazım olan şart 
marazi hauaaiyet değil, iyi gö
rebilmek iyi düşünebilmek, ya
ni akıldır. Alimin tartı ne ise 
•an'atki.rm şartı da odur. 

içinin 11tırabma, net' esine 
arkadaş bulmak ihtiyacında o
lanlar san'at eıen değil, çal
gılı meyhane arasınlar. Şiir, 
roman ne sevdalı delikanlıların 
dert ortağı, ne muztarip ihti
yarların enfiye kutusudur. E. 
debiyatın manasını anlamayan· 
lar uyumak için roman okuyan 
itıkken şiir ( ! ) söyleyen za
vallılardır. 

San' at yorgun kafaları din
lendiren bir eğlence değil, ol
gun kafalan yoran bir düşün
cedir. 

Reşat FEYZl 

Emine Hanım 
Sofya Koıuervatuarından 

mezun Emine lhsan Hanımın 
Darrülbedayi o 
peret heyetile 
birlikte çalıf
makta olduğu
nu haber aldık. 
Ermine İhsan 
Hanım alafı. 
ranga müsikide 
piyano ve ses 
üzerinde ihti
sas yapmağa 

çalışmış, bilhas 
E. ihsan H. sa sesinin te. 

kemmülüne büyük gayret gös
termiştir. Sobrano Emine ha-

klasik parçaları etüt et-
nım . .1 miş fevkalade müsaıt sesı .e 
Arj~ntin tangolarını büyük bır 
maharet ve :zarafetle söylemek 
tedir. Operete pek uyg':'n. ge 
len Emine Hanımın sesını y~
kmda İstanbul radyosunda dın 
liyeceğiz. Emine Hanı~ rad
yoda alafıranga tegannı eden 
ilk Türk hanımı olacaktır. Kon 
ser mevsiminin başlangıcında 
kendisi Fransız tiyatr~
ıunda bir de konser verecektır. 

dan saatlerce kotan, kafasını ih .. 
mal edip ayağile çahtan Çoban 
Mebmedin ensesine gıpta eden 

. d.. ım O ayaklar gençlerın u:ımanry • 

k . k f yu"künü tatımaktan 
ı a anın 

başka vazifesi yoktur. 

Yirminci asırda zekinın iflisı 
ve inkırazını hazırlayan bu spor 
savletinin önüne geçmek için b~y 
nelmilel cemiyetler bile teessus 

t l .d.ır Dehanın cılrzlarda mı, eme ı . . .. 
gürbüzlerde mi tecelli ettiğı m~· 
nakaşa bile edilmez. Dehanın. ~ı
lo ile satılmadığını herkes bılır. 
Fakat bedeni faaliyetin ifratı fa. 
aliyeti zihniyeyi durdurur. 

Beşeriyet için bundan büyük 
bela, bundan büyük felaket yok-

Lur. 
Elif NACI 

. ~ 
Edebi mubahase 

Muharririn akıbeti 

Peynir, balık sarılan kitap 
sahifelerinin her satırında bir 
muharririn göz nuru vardır. 

Kıymetli mealekdaıım (Vi.-Nu) 
Alqamdaki kötesinden fikri ve 
mesleki dertlerimiz hesabına. çok 
isabetli bomlardrmanlar yapı
yor. Geçen ııün de (Kitabın iti
ban) serlevhalı bir yazısını oku
dum. 

Mesleğin yirmi senelik kıdem· 
liıi olduğum için fikirleri beni 
çok allkadar etti. 

Arkadatımız ııazetede çıktığı 
zaman çok rağbet gören hikayele
rinin kitap halindeki neırinden iı
tifade edemediğini ve basılan ki· 
taplann ıimdi itportalara düıtü
iünden tiki.yet ediyor. 

Hakkı var. 
Bir zamanlar (Kitap) dini bir 

ihtimamla, içinde belki de (lımi Ce
lal) vardır kanaati!• hürmet gö
riirdü. Okunmasa bile atılmazdı. 
Peynir, balık sarılmazdı. 

Fakat bugün aalile, tercümesi
le edebi kıymeti haiz bir kita
bın ölçüsü Üzerindeki fiatı değil, 
kağıdının teraziye vurulmut ağır
lığıdır. 

Vali. Nurettin Beyin o yazısını 
okuduA'um gün bana Urfadan iki 
mektup gelmitti. 

Bunlar Urfadaki umumi kü
tüphaneye az gazete geldiği için 
balkm okumakta mÜ§külqt çekti· 
ğinden tiki.yet ediliyordu. 

Gazete ile cevap verdim, de
dim kiı 

"Bir gazete bet kuruıtur. Oku· 
ma yasma bilen Urfalılar acaba 
:ııevkleri va eğlenceleri için olıllll 
günde bet kuruş sarfebnezler mi? 
Halbuki Anadolu içinde gramo
fon plağma iki lira, ispirto rakı• 
ama üç lira, rahmetli Mes'udiye 
zırhlıaıom acem basması reımine 
elli kurut verenlerin en çok sÜ• 
rüm yapan gazete karilerinden 
çok fazla olduğunu iyi bilirim. 
Gazetelere ve kitaba karşı bu a
lil.kaaızlık neden?" 

Her sene ilk ve orta mektep
ler memlekete binlerce okur ya• 
zar yetİ§tİriyor. Yeni harflerden 
ıonra halk tabakasından gazete 
okuyanlann yekunu eksilmedi, 
arttı. Bu tabaka içinde vasati yir
mi bet bin kitinin ga:ııete okudu
funu mÜ§ahedemle ve hesapla
rımla biliyorum. Yüksek tahsil 
görmüı olanların yekunu da pek 
az değildir. Eğer bunların hepıi 
mevcut gazeteler ve çıkan kitap
larla alakadar olsalar gazeteler 
düglln, kitapçılar bayram ederler. 

Gazeteler arasıra vak,.aların, 
hadlael .... in aldığı ehemmiyetli ,ek. 
le göre ali.stiki bir raibetle ken
dilerini kurtarıyorlar. Fakat (ki
tap) için mev'ut ve memul bir ga
ye yoktur. Memlekette okur ya
zar arttıkça kitaba olan alaka ek· 
siliyor .• 

Memleketin hemen her ka-
zasında bir spor klübü var. Gülle
leri, topları, raketleri, barfiksleri 
mevcut .. Fakat bir kütüphaneleri 
yoktur. 

Eğer her kaza merkezinde 
bir kütiiphane oha kuvvetli bir İm 
za ile çıkacak her eser baskı mas
rafını ilk hamlede çıkarır. 

Fakat gramofonu. radyosu hat
f.i. sineması olan çok kaza merkez
lerinde bir kütüphane yoktur. 
Adanada yedi yüz birahane ve 
meyhane olduğu halde iki kütüp
hane olduğunu söylüyorlar. 
Uzağa gitmeğe ne hacet. 

lstanbulun öyle maruf kibar 
ailelerini tanırız ki kızları CollCge 
den çıkını§, oğulları Darülfünunu 
bitirmiştir. Fakat asrın bütün 
konforunu taııyan mükellef apar
tımanlarında değil bir kütüphane 
hatta uyku getirmek İçin göz gez
dirilecek bir cilt bulamazsınız. 

Hele Avrupada gezmiş ve ya
hut okumu~ olanlarımız için Türk 
gazetesi ve türkçe kitap ele değil 
dile bile alınmağa değmez nesne
lerdir. 

Sırası geldi de hatırladım. Ge
çen gün bir doıtum Avrupadan 
yeni gelmiş, Pariıte bir kaç sene 
hekimlikle çalışan bir Türk ha
nımı ile görüımüt, arkadafnnı bu 
hanıma (Türk muharriri) diye 
tanıttıkları için müki.leme edebi 
cereyan etmeğe başlamı§ .. 

Pariaten gelen hanımefendi 
evveli sormu§: 

- Andre Gide'yi nasıl bulur
sunuz? 

Dostum mütaleasını aöylemİf, 
küçül, bir münakaşadan sonra 
bahis Türk edebiyatına İntikal et
miş. Bir aralık (Seli.mi izzet) Be
yin ismi geçmiş. Hanımefendi sor
muş: · 

- Kim bu Selami İzzet! 
Dostum; hanımefendinin bir 

kaç s~ne Pat· iste kaldt~ını heaa n ı 

ederek onu Türk edebiyatının da
ha eski bir iamine raptederek ta· 
nıttrrmak iatem.iı: 

- Mehmet Rauf merhumun da· 
madı. demi§. 

Fransı• mnharrir)erini traşla
rındaki perdaha kadar tanıyan 
hanımefendi dudağım büzmüı: 

- Peki. Bu Mehmet Rauf kim? 
Böyle hanımefendileı·in ne di

ye edebiyattan bahse yeltendikle
rine akhm ermez. Boyadan, mo· 
dadan çene çalln. Fakat bu ma 
şerliğe ne lüzum var. Türkçeyi 
bilmeden frenk edebiyatından 
bahsebnek fifko vücudüne bak
madan kumlukta perende atmağa 
benzer. Gülünç olur. 

Bir memleket ki güzideleri tat· 
lıau frengidir. Orta halli•İ kibar 
mukallididir. Halk tabakası içki 
ve sefahet düşkünüdür. Böyle ço
rak bir toprak Üzerinde kitap o· 
kutmak Gobi çölünde balık tut
mağa benzer. lstanbulun Fran• 
sız, lngiliz mektebinde okuyan 
8enç ve ihtiyar hanımefendileri 
Türk edebiyatından çakmazlar. 
Doğru dürüst türkçe bile yaza· 
mazlar. 

Orta ıınıfm okumağa niyeti ol
ıa bile bütçesi geni§ değildir. E
ler fazla bir iki liraıı varsa onu 
kitaba değil, sinemaya, plağa 
vermeği tercih eder. 

Anadoluda mekteplerin yetİ§• 
tirditl okur yazar genç kızlar 
hemen evlenir ve okuduklarını da 
unuturlar. Erkeklere gelince onla• 
rrn alın terile kazanılmış paralan 
Tiirk muharririni, Türk kitapçısı· 
nı değil Amerikan ispirtoıu satan 
sendikacıları yatatır. 

Çok defa Anadoludan mektup
lar alırım. Derler ki: "Kasabamız 
da bir lıriitiiphane açtık. Maarife 
hizmet vecibei zimmettir. Binaen
aleyh siz de kitaplarınızdan bi
rer cildini hediye buyurunuz!" 

Haydi ben tahrir hakkımdan, 
kazancımdan vazgeçeyim. Fakat 
ben bu kitapları bastırmak için 
kiğıt parası, baskı par~sr, cilt 
pare.ıı veriyorum. ~er ~ıtaptan 
bir cilt veraem yirmı bet cılt eder· 
Yirmi bet cilt kitap neye m'.'l o
lur. Zaten her baatıfımız kıtap· 
tan Maarife, Vilayete, Adliyey':, 
ıuraya, buraya takım takım verl
yoruz. Geriye kal~nın masrafını 
kime satıp çıkaracagız. 

Hani deaeler ki kitaplarınızı 
alacağız. Fakat bize bir yardım 
ediniz. O zaman yan fiatla verme 
mek için insan utanır. Fakat aşa
ğı yukarı otuz lira tutan bir san
dık kitabı fisebilillah naaıl vere
bilirim. 

Ve iıte biz böyle bir iltifatsız, 
rağbetsiz bir toprağın muharrirle
riyiz. Onun iç.in de hayatımız mah 
nımiyet ve ızbrap içinde geçer. 
Her gün doldurduğumuz sahife
ler belki Türkiye haritasını kap
lar. Fakat hayatımız bu mütema
di si.yin semeresile değil, melil 
ve ıztırapla doludur. Çoğumuz o 
gün çıkacak yazımızı yetiştirir
ken bayatın en maddi hesaplarile 
çenkleşiriz. Kafamızda mevzu 
ile beraber o gün ödenecek borç• 
!arın yekiinu boğaz boğaza gelir. 

Geçen sene bir şey sormak için 
Le Journal'ın fıkracısı ( Clement 
Vautel) e mektup yazan akra
bamdan bir hanıma (Le Journal) 
in fıkra muharriri ki.tibi hususisi 
vasıtasile cevap vermi,ti . 

Gazetelerimizde üslUp aahibi 
maruf fıkracılarımız var. Fakat 
mektuplarına ce\l'ap verecek ki.
tibi hususileri değil, evlerinde ye
meklerini pitirecek bir aşçı kadın
ları bile olmadığını zannederim. 

Bu acı ıikayetlerde haklı de
ğilmiyiz bilmem. Bunca eser çıkı
yor. Bir tanesi doyumlu bir rağbe
te kavutıa, diğerleri için: 

- Eh, ne yapalım, onlar de
ğersizmiş te onun için iltifat gör
müyor, diyelim. Fakat böyle mu
harririne ikbal getireck bir talihli 
eser İfİtmedik. 

Netice §U. Ne yazının, ne kita
bın. ne gazetenin bir pli.k, bir §İ
şe rakı kadar kıymeti yoktur. 

Eser böyle olduğu gibi muhar
rir de ayni vaziyettedir. Ümidini 
ve istikbalini bir gazeteye bağla
yan kaç muharrir var. Daha ge
çen gün bir gazetenin tesisinde 
beraber bulunan ve dokuz sene .. 
lik ömrünü o gazeteye veren bir 
me•lekdaşımız (kapalı zarf) usu
Jile yegi.ne maişet medarı olan 
mevkiinden mahrum edildi. 

Bu akıbetin bütün kalem sa
hipleri için mukadder olmadığını 
kim temin eder. 

Aziz meslekdaşım Vala, bir 
(kitı..p) yüzünden heni epey söy
lettin, fakat "min ol ki yazdıkla
rım içimdekilerin binde biri de
ğildir. 

Burhan CAH!l 

.~ •. 
San'at San 'at haberleri 

KONSER 
\_ FIKRALAR 

Geçen gün bir meclisle Nu
rullah Ata'nın Latince-Yunan. 
ca davasından bahsediliyordu. 

Güzel san'atlar aka
demisi talebe sergisi 

münasebetile bir 
tahlil 

[ 31 Temmuz Pazar günkü san'at 
sahifemizden mabat ve hitam ] 

Tamburi Refik Bey 
ve arkadaşları 

1 
Bir arkadat dedi ki: 

- Nurullab'a nazaran bet" 
mesele Latince ve Yunancanın 

Bu duvarın kartısında Hikmet 
Bey atelyealnin itlerini görüyo
ruz. Diğerlerine nazaran burada
ki itler arasında umumiyet itiba
rile ıtık gölgeye daha fazla ehem
miyet verildiği görülüyor. Yek
diğerinden ayn iki cephe üzerinde
kô itleri ortadan yapıttmlnut gibi 
seyretmeğe tamahbül etmek bir hay 
li meıele. Bu ve bunun gibi bir ta
kım itler de bize gösteriyor ki bu a
telyenin de ilmi bir tarzda izahına 
çalııtığı enditelerl, hedefi ve gayesi 
yoktur. Çallı lbrabim Beyin atelye
ai mahsulü pencerenin altrna ve gö
ze en görünmez bir yere dlzllmit
tir. Sadece bir kaç füzenden ibaret 
olan ve bütün bir senelik talebe me 
saisi diye t6§hir edilen bu etüdlerln 1 abnmri Refik Bey 
böyle bir yere konmalı belki de bi- 4 Ağuoto• 932 perşembe ak-
raz iaabet olmuıtur. Desenlerin kıy şamı Beşiktaş Hilaliahmer kaza 

merkezi tarafınmetleri diğer atelyelerin ayni oldu-
dan tertip olunan 

ğu için Üzerlerinde hiç tevakkuf et- konser pek par-

öğrenilmesi ile kabili haldir. 
Her yazısında muhakkak bun. 
dan bahis vardır. 

Muhatap olan arkadat ta 
ona, patlıcan hikayesini anlat.. 
tı. Gülüştüler. 

"' . "' 
Babıali piyasuından iki ar

kadat föyle konuıuyorlardı: 
- Selimi l:zzet galiba tarihi 

edebiyatı tetkike baıladı. Son 
günlerde i..ıer yazdığı makalede 
ilimane hükümler savuruyor, 
her yazısında bet on tairclen ve 
eserlerinden bahsediyor. 

Edebiyat tarihini SelAnıiniıı 
kendi kendine okuyup anlaya
mayacağını bildiği arkacfatı 
güldü: 

- Yok canım, dedi, mektep. 
te l>ğrenemediği tarihi edebiya 
t~ timdi öğrenmeğe çalqıyor. 
Uç liraya çıkmıt, iki cilt "Ede
bi yeniıliğimi:z" almıttır. 

>(. "' >(. 
miyeceğiz. Her üç atelyede de kom- lak geçmiştir. 
pozlıyon tekniki olarak hiç bir şe- Tamburi Refik 
yln öğrenilmediği pek bariz bir su- B. ve arkadaşları Peyami Safa bir aamanlaı 
rette nazarı dikkate çarpmaktadır. tarafından Artis- yaın yazmıyor, imzaH guete-
Yukanda zikrettiğimiz şekilde cep- tik sinemada ve· lerde görünmüyordu. T eaadlli 
hesi üzerinde sağlam etüdleı- dahi ol rilen bu konser etti~i bir arlı:adatı aordut 
sa modelin, tuvalin içine ne suretle mevsimin sıcak - Yahu Peyımıi ne yapıyor. 
kompoze edilmesi icap ettiğinin bi- bir gününe tesa- sun, nerede çalı9ıyonun?. 
linmeoilazımgelir ki bunu araştırmak düf etmİf olması- Peyami cevap verdi: 
bugüne kadar muhtelif kompozia- na rağmen büyük ş· cliJ•k a - Bed 

bir kalabalık küt- - ım 1 ~er İ Be. 
yon zihniyetlerini izah ve tecrübe • "nd · • · • 
ettirmekle mümkün olacaktır. Akıi 

lesinin rağbetine yın evı e Y1YIP ıçıp, yabyo. 
mazhar olmuştur. rum. 

takdirde yukarıda dediğimiz gibi şu- Konser heyetinin • .Y. • 

urlu bir cephe ile yapılan etüdler kd" - · k F 1 H 1 h ye ıgerıne arşı u ya · E if Naci em fırça, hem ka-
dar bir sahada kalmıt daha doğrusu güzel bir ahenk içinde çaldığı 1 ' k d 
tam bir etüd olmıyacak ve san'atki.- müstesna parçalar, samiler tara- em san at arı ır. Bir gün one 
rına eser vermek kabiliyetini bah§et fından çok alkıılanmıştır. Bilhas- sordular: 
miyecektir. Tuvalin içine muhtelif sa Refik B. tamburu ile hazırunu - Naci sana re.sam mı di-

101.1.:ı mest ebni•, Fahire H. kemençesi· yeceğiz, edip mi? •• te 1UUU er ve mevzua nazaran ya- :r 
pılacak tahlillere göre gölgenin tar- le, Fulya H. da son derece rakik Naci: 

sesile dinleyenler Üzerinde derin y ded ben d 
zı tevzü, mikdarlan, ufki ve şakuli - a, i, e onu cfü. bir tesir bırakmııtır. 
ve mail direksiyonların aralarındaki Kemanila konaere iştirak e- şünliyorum, İstikbalde beni, r& 
müvazenelerin temini, ve uzunluk, den izzet Nezih B. sazını gayet sim tarihinin mi, yoksa edebi
kısalıkların akordu düz, yuvarlak kuvvetli bir teknikle çalmış, ke- yat tarihinin mi alması !hım?. 
hatlann mevzuu ifade hususunda mana hakim bu san'atkir çok al- • :il- 'I> 

oynadığı rol ve bunların yerlerinin kışlanmıştır. Gerek konser heye- Refik Ahmet Bey son ya:z. 
tini grekse bu konseri tertip eden 

tayini, renk, açıklık ve koyuluk le- leri tebrik ederiz. dığı bir fıkrada tenkidi: "Bir 
kelerinin cesametleri ve bunları sti- eseri tahlil ve hikaye etmek. 
!ize ederek edilecek istifadeler. Sa- tir" diye tarif ediyordu. Biris' 
tıh ve hacim ifade eden modellerin Resim Sergisi sordu: 
taı·zı tevzii ilh... gibi primtif, - Tenkit bir eseri hiklye el 
klasik ve modern san'ata istinaden Galatasaray resim sergisi- . mek değildir. Sakın Refik Ah-
izahı icap eden tekniki tahlillerin nin açıldığım geçen haftaki met Bey fıkrasoun 

0 
yerini bir 

en basit bir şek!lde dahi mevcudiye- san' at sahifemizde bildirmiş d d ed 
yer en a apte erken yanl1' 

tini göremedik. Şu halde biricik a- ve teşhir edilen tabloların bazı tercüme etmit olmasın? •• 
kademimiz resim itibarile nereye gi fotoğrafilerini dercetmiştik. Arkada,ı cevap verdiı 
diyor? Ve ne yetiştirmek istiyor? :

1 
Sergide genç ve ihtiyar bir L 

- isanımızla tenkidin bu 
Hint, lran, Mısır, Hitit. Yunan, Go çok değerli ressamlarımızın şekilde tarifi hiç bir yerde çık. 
tik ve primtif san'atları gibi her za- resimleri bulunmaktadır. Res- d 

ma ı ki .. Başka nereden adapte 
man öğretici vaziyette kalıms olan samlarımızdan Hikmet Beyin ed k? 

1 
• . e:e ... 

!ardan sarfı na~r menşe. e~ını yine bu sergide teşhir ettiği resim- ,,. "' ,,. 
onlarda bulaca~ımız kl~sıklere. ve ler teknikteki olgunluğu itibari Peyami Safa yazdı""" bir ma-
modernlere hatta akademıklere bıle I k d.kk tt. H'k 5 ' 

. . . . e co şayanı ı a ır. ı • kalede: 
ilmi bır cephe ıle ıatınat etmeyen bu • B .. d b · k k 
tarzı tedristen acaba ne bekleniyor met. ey. ole. e~ er~ ayı ve "Bence edebiyat llemimi• 
yoksa, ilimsiz, tekniksiz eser verme denız akıslerını tersım .e~mekte zin dramları ayni derecede ko
?İn ".eni bi~ us_ulü mü ~e.şf~dilme~ büyük_ bir maha~et ~ahıbı oldu. medi olmağa da müstaittir •• , 
ıstenıyor egeı·. ıllı~m perı~ının bakı - ğunu 1sbat etmış bır hocadır. Diyordu. T anınmı '.l 
katen mevcudıyetıne kanı olup ta Akademide yetiştirdiği talebe. mi bi h · b § v~. sevı : 
ondan gelecek sadaya intizaren tu- .dd .f .b h kk I § r mu arrır U cumleyı 

il bo b k B .. !erle cı en ı tı ara a ı o an gördü ve arkada•ına. 
va er yanıyor&a o B~ a. u mu- . . 'd · ı • · 
esseıenin mezunları muallim olabi- Hıkmet Beyın bu sergı ekı e- - Peyami edebiyat alemi. 
lirler.se de_ gençliğe1 ~uur_ vk~ san'akt 1 serleri pe~ ~üzeldir5. . B I mizden değil, kendinden bab. 
zevk• telkı" etme erı~~ ım an. ye - Nazmı Zıya ve amı ey e- sediyor .. 
tur; B~ suretle,. gençh~e verılecek rin teşhir ettikleri eserler de Dedikten sonra ila've et. 
resım ızahatı Jokont' un esrarlı k ·k · d ·· k 

be .. .. d ·ı · · ktı' te nı ten zıya e şnr arama ti: te sumun en l erı geçemıyece r.. ... • z· B 
Halbuki resimden anlamanın hakiki lazımdır. Nazmı ıya ey re- - Cidden mübalağa etmi
resim zevki duymanın evvela tekni- simlerinde mükemmel bir şair- yorum. Şahsiyetinde eserlerin 
ki bir tahlile mütevakkıf ve onlorın dir. Merhum Ruhi Beyin şim- de, Cümburiyetteki makalele
ifadc kıymetlerindeki doğruluğu an- diye kadar teşhir edilmemi• o- rı"nde b tt' t • 1 • Y ' a a arız ve taarruz-
ladıktan son_ra mümk_ün o aca_gına lan "Taşçrlar,. namındaki ese. larında bile komik im 
nazaran yetışecek munevver :zumre .. b .d .. .. k. O aktan 
için bir şife bir soğandan ibaret bir rını u sergı e goruyoru~ 1 kurtulamayan yegane adam Pe 
natünnortun mevzuu itibarile insa- merhumun maalesef bu gore- yami Safadır •• 
nı celbeden şahe~erle~ sıra.sında yer bileceğimiz son eseridir. ı 
almasının hilmetı dogru bır tarzda Her halde bu tablonun mil-
halledilemiyece~ir: Bu neti~t;Yi a- Ii bir galeri vücude geldiği :za- Berlinde bir Türk 
kademinin hedefını nazarı ıtıbara ·h 1 d'I · _. · 
al k k d acı bir şekilde man ı ma e ı mıyecegını uma genci 

ırsa , ne a ar S "d N k İ .1 karıılaşmanuz lazım. Makalemi:z;~e rız. _ergı .e am~ smaı . ve . .. 
izahına çalııtığımız noktalann ıtı- Çallı lbrahım Beyın eserlerınin Berhnde hukUmet hesabına 
raz edilemiyecek bir tarzda ~". daha bulunmayışını onların çalışma- çalışıp tahsilini ikmal etmit o
müobet olara_k anlaşıl"!a~ı ıçın ~ dıklarına mı yoksa her h · lan ressam Ki.mil Bey Berlin 
sergideki resımler klô.sık eserlerın angı T" k k 1 "b.. d 1 k d• 

yana resimlerini basıp üzerle- mazerete mi hamletmek icap ur u u un e ya mz en ı 
;i:~. izahat vermek ve mukayese edeceğini bilmiyoruz. e~erlerinden mürekkep bir ser. 
yapmak i".terdik. Fakat .. bütün bu Bunlardan başka gençleri- ıı;ı açm~t ~e çok takd~r edilmit
nevakmn ızahım deha musbet v~ d.a mizin bazı kıym tr I tır. Kamıl Bey Berlınden Pa
ha faideli olacağına kanaat getirdı- d I e. 1• ressam a. rise gidecek ve küçük bir tet-
ğimiz için doğrudan doğruya akade- rımızın a eser erını bu sergi- k.k h t. tıktan 

'
. ı .. G ı t · de görem dik G 1 d H ı seya a ı yap sonra 

ıı_ıi mual ~'? er;rın ki a .a ~·a~~Y se;g• . N de E. l.fenç ı:r en. a- lıtanbula avdet edecektir. 
sınde teş ır e ece en en ı esere- mıt ec et, ı Nacı Alı Mü ---·-··· .. ··-············--·-····-
ri üzerinde g~ste~eği doğru bul- nip, Sadık ve Şefik 'Beylerin de şehrimize gelen Roçildin 
duk Makalemıze nıhayet vermeden · 1 · · · .. b h 1 k b ·

1 
k d · · d' • b 1 . . resım en sergının en guzel en ir atırası o ara tes it edil. 

evve a a emının ıger şu e erının . . . . · b' Jd• G 
muvaffakıyet derecelerinin tesbitini canlı eserlerını ıhtrva etmek- mış ır tuva ır. enç nesil ile 
mütehassıs k..temlerden beklerken tedir. Hamit Necdet Beyin birleşen üstatların gelecek ser 
h~ykelt~~~ ~u~esine .~t hiç bir eser l portre ve çıplakları, Elif Na~i gide daha hazırlıklı bir varlık 
gormedıgımızı .tı;es süf. ve hayı:etıe Beyin "Paskalın meyhanesı,. halinde görüleceklerini şimdi. 
k,aydede~. tezy•~.' v~-~ıll>~ssa ~ıma- · ve peyzojları, Sadık B. in etüt den ümit eder ve ressamlarımı· 
rı şubosınde "Ordugumuz say ve ' 1 · b'lh "k d • d h f J J 
gayı·et ve muv~ffak yeti tebrik et- ı erı . 1 as~a zı r~ eger. eser- za a a az a ça ışmalarınt tav-
meği bir vazife addededz . lerdır. Sefık Beyın yaptrgı tab- siye ederiz. 

Halil /brahim ı lo. Roçildin yatıdır. Geçenler< R. 



Muhabir mektubu 

·Hayrebolu'da ticaret 
hayatı niçin durgun? 

Peynirin bu en meşhur yerine 
satılık peynir gene 

• 
Istanbuldan mı gidiyor? 

Hagreboludan bir manuıra 
HAYREBOLU: Hayrebolu dır. Yalnız soluk bava depo

tıminin (Ayeropoli) kelime- ları olmadığından doğruca lı
linden milttak olduğu rivayet tanbula gönderilir ve tekrar bu 
edilmdrtedlr. Bunun da manası raya gelip pahalı satılır! Bura
rüzglrlı tehir demektir. dan mühim mikdarda yumurta, 

tavuk, kuzu, koyun yapağı da-
KA YMAK.AM EMlN BEY bi ihraç olunur. Kuru ot ihra-

Bura kaymakamı Emin Bey cah da çok fazladır. 

ral19kanlıtı ve ciddt barekitile EK.İN VAZİYETİ 
~endiıini umum ahaliye sevdir 
lnit muktedir bir idare imiri
~ir. Daima köyl11lerle temas e
ıler, onların deTtlerine çare bu
lur ve herkesi bu suretle ken
llisinden memnun eden. Çerkes 
Müsellem köyüne pancar zeriya 
tına müsaade alması ve ora 
mektebinin bet ımıfa ibllğına 
touvaffak olması köy ahalisi
Jtin minnet ve !Ükranını celbey 
!ediğinden köyün ileri gelmle
ri kaymakama minnettar olduk 
1 rını bana söylediler. Fakat 
he yazık ki henüz buraya ırele
li dört ay kadar olduğu ve ken 
disinden pek çok hizmetler bek 
!endiği bir zamanda M. Kemal 
\laşaya tahvil edildiği haberi 
k'elmiştir. Bu havadisi duyun
o::a halk meyus olmuttur. 

NELER VAR NELER YOK? 

Kazanın umum nüfusu (24) 
IJin ve merkezinki ( 4000) dir. 
iki nahiyesi 52 köyil, 18 kahve 
ve 3 meyhanesi vardır. Otel ve 
lokanta gibi ,eyler yoktur. Mev 
cut aşçılar da bir şeye yaramaı: 
lıamamı da battaldır. Kıta doğ 
tu tamir edilip açılacakmıt ! 
iki gazoz imalathanesile bir un 
fabrikası da mevcuttur. 

ASA YlŞ VE AHLAK 

Asayİf iyidir! Kız kaçırmak, 
bazan darp ve tahkir, s•-'llede 
de bir iki katil vak'aaı olmak
tedır. Ahlak meselesine gelin
l'e: Umum halkta çok tayanı 
takdir bir nezahet vardır. 
Memurlar araaında mü-
kemmel bir ahenk vardır. 
Kasaba ve köy halkının ekse
risini muhacır ve mübadiller 
teş il etmektedirler. Halikan 
aşiretinden 32 hane birer köye 
yerleştirilmişlerdir. Bunlar ça
lışmıyorlar sırt üstü yatıp köy
lüler bizi beslesin fikrindedir
ler! Bir takımı da koyun sahi
bidirler. Arazi ile İştigali sev
ımiyorlar! Havadan geçinmenin 
yolunu aramaktadırlar. 

Bu sene kıt mahsulatı iyi ise 

de yazlık mahıulit yağmursuz 
luktan biraz enditelidir. Bu yaz 

her tarafa yağmur yağdıitı 
halde Hayrebolu ve Lülebur
gaz taraflarına katresi dütme
mi,tlr. Bundan dolayı zürraın 
ağzını bıçak açmıyor ve her
kes gözlerini göklere doğru dik 
mif bakıyor! 

lKTISADI VAZlYET 

Burada alıt verit mahsula.

ta münhasırdır. Bunlar da son

bahara doğru olur. Köylülerin 
bir kısmı taksimatı mülkiye 
iktizası olarak Uzunköprüye, 

Burgaza, Alpullu ve T ekirdaitı
na daha yakın olduklarından 

ahalisi oralara gidiyorlar. Bu

na binaen burada ticaret hayatı 

uyanamamaktadır. Köylüler 

Ziraat Bankasına borçludur

lar. Kesafeti nüfus yoktur. Mu 

hacir iskanına ihtiyaç vardır. 

Musevi vatandaşlardan burada 

bir fert barınamamıştır!. 

YARDIM SANDIKLARI 

Vali F ahrettin Beyin asa

rından olan yardım sandıklan 
teşkilltı 30 köyde tatbik olun

mağa başlanmıt ise de köylü

lerde tu mevsimlerde para ol. 

maması yüzünden güç hal ile 

ancak üç kısrak alınabilmit

tir. 

KARA GÜNLERDE 

Hayreboluda vatanın muz

lim ve bahtsız günlerinde çalı

şanları tahkik eyledim. Bunlar 

meyanında Hacı Şerif Beyle 

Çekeli merhum Hüseyin, mer

hum İmdat ve Mehmet Necip 

Efendilerin hizmetleri geçmiş

tir. 

VARiDAT 

MADEN KÖMÜRÜ Maliyenin varidatı 100.000 

Çerkes Müsellem köyünde 
liradır. Merkeze 20.000 lira ir-

Yusuf Efendinin bahçesinde ıalat yapılmaktadır. Tahsilat 
kömür madenine benzer bir vasati o/o 84 tür. Borçtan bir 
madde çıkmı.tır ve ateşte yan- kaç mütemerrit mevkuftur. 
makta ve maTimtırak bir gaz Maatlar muntazaman verilmek 
çıkarmaktadır. Mütehassısına tedir. Hususi muhasebenin va. 
baktırıp ne olduğu anlaşılırsa ridatı ise 60.000 liradır. Dispan 
burada mahrukat buhranı iza- ıerin idaresi yolların tamiratı 

~~ b~~:~a;l::.:~·l:d:~~e~~: yapıldıktan ve muallimlerin ma 

gundan eğer ki işletmit olsa . aşları verildikten sonra 24.000 
lıem kendi ve hem de kaza hal- lira da merkeze gönderilmek

la bundan müıtefit olabilirler. tedir .. 

MAHSULATI MAARİF 

Burası bir ziraat memleke- Umum kazada 26 mektep, 

tidir. Külliyetli kuşotu asıl bu- 37 muallim ve 1375 talebe var

t..oıdan çıkar ve Hamburgla A- dır. Merkezde biri tam diğeri 
merika ve Almanyaya sevkolu nakıs teşkilatlı iki mektep ve 
nur. Trakyada bilhassa Hay- bunlarda 267 talebe mevcuttur. 
rebolu kuşotu zeriyatile mq- Millet dersanelerinde tNtıdiye 
burdur. kadar 124-0 kiti okutturulmuş-

Burası ala beyaz pey:nirle de 
1 
tur •• 

meşhurdur ve 15 mandıra var- Ragıp KEMAL 

'" 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Halk evinin 
Programı 

'(Başı J inci sahifede) 
ai tlmdiden Halkevindeki temıil
ler için amatör san'atkir hazırla· 
mak üzere mektep tarzında bir 
kadro ile hemen çalıtmağa bat
lamı~tır .. 

Müze ve ıergi ıubeıi de bu per .. 
ıembe tetkil edilecek ve bu ay 
aonunda Zafer bayramı münaae· 
betile ilk ıergiyi açacaktır. Bu ser 
ai bir kitap sergiıi olacaktır .. Ser 
gi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

içtimai gardım 
içtimai yardım 9ubeainin fayda

lı bazı taaavvurlan vardır. İçti
mai yardıma daima büyük bir 
mevki ayırmaktayız. Bir taraftan 
ihtiyaç içinde bulunan halka müs 
tacelen yapılnıaaı elzem olan yar 
dımlan diifünürken bir taraftan 
da halka ihtiyaca düımeden bi
rer suretle yardım etmeli bir ga
ye olarak biliyoruz. Bilhaaaa bu 
ikinci noktaya çok ehemmiyet ve
rlyonu. Çalı~ma çafına gelmif, 
fakat hayatta takip edeceği aalim 
bir yolu henüz keıtirememit genç 
!ere it bulmak, yol göıtermek en 
çok üzerinde dütilnülmüt eaaslar· 
dandır. içtimai yardım tubeai bu· 
nun için tahsillerini her hangi bir 
aurett., bltlrememit veyahut her 
hangi bir tekilde kimaeıiz ve ha
miıiz kalmıt genç kızlar için bir 
himaye ve yardım mÜe•aeaeai aç• 
maltı düşünmektedir. 

Aıhaneler açılacak 
Bazı müstacel ihtiyaçlara ce

vap vermek ilıı:ere bazı fakir 
semtlerde athaneler açmalı: ta ta
aavvurlanmız araamdadır. 

içtimai yardım 9ubeıine bütçe· 
nin müsaadeai niapetinde azami 
para tefrik edilmiştir. Fakat iti
raf etmek lazımdır ki, bu para 
İçtimai yardım tubeaine teveccüh 
eden vazifeleri yapmağa, taaav· 
vurları fül sahaıına gecirmeğe aı· 
la kafi gelmiyecektir. Halkevlnin 
bu seneki bütçeıi tamamen bu 9u· 
beye tefrik edilse gene azu edil
diği kadar büyük neticeler almak 
mevzuu bahaolamaz. 

Fakat içtimai yardım itini her· 
keı ve en başta Halk fırkaar, la
tanbul vilayeti ve hatta efkarı u
mumiye birinci derecede mühim 
telakki ettiği için Halkevinln bu 
sahadaki faaliyeti inkiıaf ettikçe 
onların yeni yardımlarla bu iti 
tahvİye edeceklerini ümit ediyo
ruz. 

Güzel san 'atlar 
Güzel ean'atlar şubesinin bu 

aene mutat sergisinin Galataaaray 
da açtığı malılmdur. Böyle bir 
serginin ve daha genit mikya..ta 
bir gÜ::ıel san'at aergialnin Anka· 
rada da açılmaaı lçln bir taıavvur 
ve teıehbüa vardır. Bu serginin 
Ankarda faaliyetin daha ziyade 
takaaüf ettiği bir mevaimde yani 
büyük M. Meclialnin açılmasından 
sonra ıru.adı daha ziyade milna
aip görülmektedir. Bu huıuıta An· 
kara Halkevi de müzakeratını 
vaadetmiştir. 

Halk dershane/eri 
Ehemmiyet verilen itlerden bi

ri de halk derahaneleri ve kuralar 
9ubeıinin açacağı derslerdir. Şim
diden hazırlıklar yapılacak ve ta
til ayları geçer geçmez bir taraf
tan ecnebi liıanları tedrisine ve 
bir taraftan da ~ hayatında bu
lunanların işlerine daha salim ve 
kazançlı bir ~ekilde devamları i
çin onlara yardrm edecek mahi
mat veren dersler gösterilecek .. 
tir." 

Almanya - Belçika 
hududunda bir 

hadise 
BRÜKSEL, 6. A. A. -· Dün 300 

kadar Belçikalı kaçakçının Alman 
gümrüklerine tecavüz etmit oldukla 
n suretinde anlatılan v~k'a hakkın
da l.e Soir ga?eteti, bu vak'anın ; .. 
zam edilmiş olduğunu yazmaktadır. 

"ertembe günü, bir takım Alman 
vahtan, Belçika toprağında bu

lunan methur Moresnat tepesine git 
mişlerdir. Beraberlerinde yiyecekle
ri de bulunu ·ordu. 

Avdet ederken berah<-rlerine ihti
mal biraz fazla mik~~rda öteberi al
mışlardır. Yeni talimat almış olan 
alman gümrük memur1an mutadın~ 
dan fazla sertlik göıtennitler ve 
seyyahları aramıılardır. Memurlar, 
300 seyyahtan 200 kilodan fazla 
emta müsadet'e etmi9lerdir. Seyyah
lardan bazıları kontroldan kaçmak 
istemiş olduklarından bir iki el ateı 
edilmitlerdir. Seyyahlardan bazılan 
kontroldan kaçmak istemiş oldukla
nndan bir iki el ateı edilmiıae de 
kimse yaralanmamıııtır. 

Bir İngiliz vapuru 
karaya oturdu 

LONDRA, 6 A.A. - 314 yol
cu ile Weymouth'dan Jeraey'ye 
gitmekte olan St. Patrick vapuru 
ais yüzünden Corbiere burnunda 
kayaya bindirmitlir. 

Ambarlardan birisi aularla dol
muıtur. Diğer bir vapur yolcuları 
almıı ve St. Patrick vapurunu ye
değe alarak Saint Helier'iye doğ
ru çekmeiie baılamı,tır. 

Keriman H. Pariste 
kalacak •• 

•• uc •• gun Bulunan 
Müstehase 

(Bap l inci s;ahifede) 
da bu aktam bütün güzeller top
lanacak, ve gece, yapılacak ten
liklerde bazır bulunarak binler· 
ce kitinin arasından bir geçit rea 
mi yapacaklardır. 

Kraliçenin teşekkür 
telgraf fart 

DOVIL, 6 (Huıuai) - Keri
man Haliı hanımın Belçikadan 
ayrılıtı, çok ıamimi tezahürata 
vesile t~kil etmiıtir. 

Doğruca (Dovil) e hareket 
eden dünya güzeli Türk kızı, ken 
diıine gösterilen misafirperverlik 
ve alakadan dolayı muhtelif Bel
çika ~ehirleri belediye reislerine 
tetekkür telgrafı göndermiştir. 

Keriman Halis hanım, Fransa 
.eyahatini otomobille yapmakta
dır. Yann (bugün) Dovil'de bu· 
lunacak olan kraliçenin §erefine 
büyük gazinoda muhte~em bir zi .. 
yafet verilecektir. Fransız §ehir
lerinden Türk güzelini aelamla
mak için buraya heyetler gelmi,. 
tir. Dovil, şimdiden yüzlerce &eJ• 
yah kafileleri ile dolmuf, oteller
de oturacak yer kalmamıttır. Bu 
gece güzellerin şerefine her ta
raf donanacaktır. 

Keriman Halia hanım Dovil'de 
iki günden fazla kalmayarak Pa 
rise geçecektir. 

Kraliçenin Pariate azamı uç 
gün kadar kalacağı ve Pariı'ten 
trenle lstanbula döneceği anlatıl· 
maktadır. 

YiJz bin franklık milcevher 
Keriman Halia hanım, lıtan· 

bulda büyük merasimle karııla· 
nacakbr. Kraliçeye, bazı müeaae 
ıeler, zarif hediyeler hazrrlamıt· 
!ardır. 

Güzelimizi Edirne hududun· 
dan istikbal edenler de buluna
cağı söyleniyor. 

Güzellik kraliçeıine hediye e
dilen elmaa plikm yüz bin frank 
kıymetinde oldulunu Belçika ga• 
zeteleri yazmaktadır. 
Keriman Hanımın cevabı 

Dünya güzellik kraliçeliğine 
intihap edilen Keriman Halia ha
nıma lıtanbul valiai ve belediye 
reiıi Muhittin Bey, bir telgraf çe
kerek, kendisini tehir namına 
tebrik etmitti. 

Keriman ffalia hanımdan dün 
ıu cevabi telgı:af gelınittir. 

latanbul V aliıi Muhittin Bey
efendiye: 

Efendim, 
Hiç layık olmadığım bir tesa· 

düften dolayı vaki iltifatınıza arzı 
teıekkür ederim. Memleketim i
çin elimden geldifi kadar çalıtı· 
yorum. Ellerinizden öperim ef. 

Keriman,Hafü 

Belcika gazeteleri ne diyor 
Türkiye Güzellik Kraliçesi Ke

riman Halla Hanımın Dünya Gü
zeli intihabı Belçika'da da büyük 
alaka uyandırmııtrr. 

Belçika matbuab Türk güzeli· 
nin zaferi etrafmda havadiı ve 
mütalealara ııütwılar tahıiı etti
ler. 

Le Malin d'Anverls'teki 
gazı 

Le Matin d' Anverı gazeteai bir 
nüıhaarnda diyor ki: 

"Takriben otuz milletin güzel
lerinin ittirak etmekte olduğu 
dünya güzellik müaabakaar Belçi
ka'nm en güzel ve s.ihirli mıntaka 
larında bütün §Ataaıı, bütün za· 
rafet ve güzelliği ile latif bir gül 
demeti gibi inkifaf ettikten sonra 
nihayet bugün Spa kaaabaımda 
tetevvüç merasim.ini İcra ebniştir •• 
Bu meraaint, emu.lıiz bir zarafet, 
hararetli bir muhit içinde cereyan 
etti. 

Cihan Kraliçeliğinin intihabın· 
da azami dikkatler sarfedildi. Bu 
nun için hPr türlü tedbirler alın
mıştı. Hak ve adaletin tahakkuku 
için bu derece itina göaterilmeıi 
nadiren vaki olmuş hallerdendir. 

Seçilecek güzelin diğerlerine 
bihakkın tefevvuk etmeai için bü
yük ve titiz bir dikkat ve itina 
gÖsterilınittir. 

Jüri çok nazik bir vazife kar-
9ıaında bulunuyordu. Tam bir hak 
kaniyet ile hareket etmit ve kat'· 
iyyen aldanmamıt olmak için, gÜ· 
zelleri bir çok defa kar9ılattırmıı, 
her birinin diğerlerine tefevvülrii 
ve rüçhan sebeplerini tetkik eyle
miıtir. Jüri azaıı arasmda, müza .. 
kere ve münakaşalar çok tiddetli 
olmuttur. 

Saat bete doğru kat'i karar ve
rilmit ve Türk güzeli cihan Krali
çesi ilin edilmİftİr. Bu karar sÜ· 
rekli ve hararetli bir alkıt tufanı 
ile kartılaşmıştır. 

işte, böylece Pierre Loti'nin ta
ziz ettiği Aziyade'nin, uzak bir 
hemşiresi ıanlı dünya güzellik ta
cını kazanmıştır." 

Neptune d'Anvers'e glJre .. 
Neptune d'Anvera Spa'dan a

lrnmıı şu telgraf neırediyor: 
Dünya Güzellik Kraliçeıinin te

tevvuç meraıimi, çok IU.tufki.r ve 
parlak bir havada hararetli bir 
ıurette yapıldı. 

Spa gazi.noıunda, bir aenelik 
güzellik haşmetpenahının ilanı 
merasimi, mülhit bir kalabalık 
huzurunda İcra edildi. Gazino, 

r--------~ 
Türklüğümün en 

güzel 
kızı Kerimana •• 

Ece oldun da Keriman 
bizi mesrur ettin: 

- Doğar elbet te güzel
lik bu mübarek kandan -

O temiz alnını şefkatle 
öpüp, koklayarak 

Seni tebrik . ederim ben 
, . de kızım öz candan! 

Hüseyin Rilat 

davetli ve meraklılarla hıncahınç 
dolmuıtu. 

Spa ıehri bu münasebetle haki
ki bir bayram içinde çalkanıyor. 
Her taraf, büyük ,enliklerde ve 
milli bayramlarda olduğu gibi 
bayraklarla donatılmıştır. 

28 güzel aaat beşte, jüri önün· 
den resmi geçit yapar gibi geçmit 
tir. Bu geçitte hariçten kimae bu
lunmamıttır. Bundan sonradır ki, 
güzeller, hazrnınun kartısma çı .. 
kanlmıttır. 

Bir gün evvel Şehremini M. 
Delz'in riyasetinde tertip edilen 
gala müsameresinde, bu güzel ve 
zarif alay birbir geçit reımi yap
mıtlardrr. Müsamere cidden göz 
kamattıncı bir şafaa ile baılamıf, 
ve büyük hir tenlik ve ıevinç için 
de hitam bulmuttur .. Seyirciler, 
hakiki bir heyecan ve galeyan i
çinde hlç durmakarzm kralitelerl 
alkıılıyorlardı .• 

Halkm, en ziyade alkıtladıkla
rı güzeller ıunlardır: Türk güze
li, Alman güzeli, Yugoalavya, is
panya, Belçika ve Ruıya güzelle
ri. Bugün saat altıda, 1932 cihan 
güzellik kraliçeliği mutantan bir 
ıurette ilin edildi. Türkiye güze
li Keriman Haliı Hanım Dünya 
Güzellik Kraliçeai aeçilmi9ti. 

Keriman Halis Hannnla bizzat 
bir mülakat yaptım. Suallerime 
ıu cevabı verdi. 
"- Hayatnnı kat'iyyen değl9-

tlrmek emelinde değilim. Sadece 
tahsilime devam edeceğim." 

Dllnya Güzeline mevut yüz 
bin frank kıymetindeki mücevber 
intihabı müteakip derhal M. Mar· 
guet tarafından Kraliçeye teılim 
edilmittir. 

Türk glizeli gazinodan çıkar
ken sok ıkla merakla bekliyen ka· 
labalık re keıif bir kütle tarafın 
dan ıiddetli ve sürekli alkıtlarla 
selimlanmqtrr. 

La Nation Belge gazeteıinin 
de 1 ağuıtoı nüahaımdan ıu par
çalan yazmıştır: 

Bugün, öğleden sonra, Türkiye 
giizeli, 1932 senesi cihan Güzellik 
Kraliçesi ilan edildi. Türk güzeli 
zorlu bir mücadeleden aonra bü
tün güzellere ve Alman güzelin~ 
kartı galebe çalarak güzellik ta• 
cıru kazanmıttır. 

1932 Dünya güzeli: beyzi çeh
reıi, koyu gözleri, parlak yağız 
saçları ile gözler kamattırıyordu. 

Keriman Halis Hanım 18 ya1ın 
dadır. latanbul'da doğmU§tur. Ja. 

(Başı J ınci sahıfede) 

larından büyük bir hüanü kabul 
gördük. Türk Darülfünununun 
iki hoca•ı tarafmdan diinyanJn 
en büyük ilim müesseselerinden 
biri olan Paria müzeomuna mü
him bir ilmi meselenin tetkiki için 
müracaat olunmaaı aynca hu•uıi 
bir alika uyandırmıttır. Günlerce 
Müzeomun galerilerinde, yer alb 
hazinelerinde, ve kütüphanelerin 
de tetkikat ve tetebbuatta buluna 
rak foaillerimizin hakiki cinı ve 
nevilerin tethiıi için çahttrk. Kü
çük Çekmecede bulduğumuz foıil 
ler arasında bafka yerlerdeki mec 
mualarda mevcut olmıyan tipler 
bulunduğu tahakkuk etmiftir. Ez 
cümle bulduğumuz mastodon is
keletinin büsbütün baıka bir nev' 
e ait olduğu ve diğer mecmualar
da bulunmiyan birçok hayvan is
kelet ve ditlerinin de Küçük Çek
mece yataklannda mevcut olduğu 
tamamile an!aıılmıştrr. Avrupalı 
alimler bu tetkikatımıza büyük 
bir ehemmiyet atfederek bizi teb
rik ettikleri gibi, Fransız jeoloji 
cemiyeti azalığına da intihap etti
ler. Bu tetkikabmızın neticelerini 
yakında gerek azaar bulunduğu
muz ,.Societe geologique de 
Franceu m bültenlerinde ve gerek 
fakültemizin mecmuasında daha 
mufaual olarak ne§redeceğiz. 
Fen Fakülteıi mecliai evvelki gün 
kü içtimaında bu tetkikat ve ta
harriyata ehemmiyetle devam o
lunmaar için laznn gelen tedbirle
rin almmaarna ittifakla karar ver 
mittir. 

Seyahatrmızm batlanğıcmda 
Atinaya da uğrayarak beynelmi
lel büyük bir şöhreti olan ve Kü
çük Çekmece mecmuaıile ayni 
Jeolojik yaşa malik olan Pikerml 
mecmuaar kolekıiyonlarmı tetkik 
ettik. Yunanlı profesörler Ye bil
haaaa Atina Darülfünunu emini 
ile jeoloji profesörü M. Ktenaa ta
raflarından çok dostane hüsnü ka 
bul gördük. 

Bu seyahat ilini nokta! nazar
dan bizim için pek iıtifadell oldn 
lu gibi, Darülfünunumuzun ilmi 
taharriyatmın da Avn.•,,aca tanm 
maaına bir veıile teıkil ettiğinden 
dolayı aynca bir meserret hi11et
mekteyiz." 

Hafriyata devam edilecek 
Bu meaele hakkında fen fakül 

teai reisi Pr. Muıtafa Hakkı B. de 
muharririmize !unJan aöylemittirı 

"- Küçükçekmece civarında 
hafriyat ve taharriye devam ede· 
ceğiz. Burada bulunan foıiller 
dünyanın şimdiye kadar hiç bir 
yerinde bulunamıyan yeni ırklar 
meydana çıkarmıştır. 

Esasen bu foaillerin timdiye ka· 
dar bulunan sahaları yer yüzünde 
çok mahduttur. !randa, Siyam a
dalannda, Yunaniatanda ve bir 
de bizde vardır.. Küçükçekmece 
hafriyatında, hiç bir yerde görill
miyen ayrı ve bariz vasıflara teaa 
düf edilmittir. Fakültemiz bu ilmi 
meseleye liyik olduğu ehemmiye
ti vermit ve Üzerinde iarara koyul 
muş.tur." 

Basralı zenginin 
nişanı bozuldu 

tanbul'da oturan ebeveyni ticaret Şehrimizden geçerek Karls-
le meşguldür. bat'a aitmic olan Baara'nın en 

Türk güzelinin en çok sevdiği o Y 

aporlar yüzme ve tenistir. Keri- zengin adamı Şempani Bey dün 
man Halis Hanım piyano çalmak buraya avdet etmi! ve Tokatlı 
tadır. yana inmiştir. 

Bu aktarn 1932 senesi Cihan Şempani Bey buradan ge. 
Güzeli Diinya Güzellik Kra· çerken bir Türk kızı ile nişan-
Jiçeliği remzi ve ali.meli olan ku· ...... 
payı Keriman Haliı Hanıma tak· !a.nmıı. Ve du&'?n" ~azırlıkları 
dim etmiştir. Türk güzeli, kupayı, , ıçın Avrupaya gıttıgı yazılmış. 
mütebeasim bir çehre ile kabul et- ' tı. 
ti. Almanya güzeli derhal kota· 
rak, muzaffer rakibini kucakladı 
ve tebrik etti. 

Bu akıam 1932 seneai cihan Gü 
zellik Kraliçesinin •erefine büyük 
bir ziyafet çekilmi§tİr. Türk güze· 
li yarın refakatinde bütün güzel
lerden mürekkep zarif ve sevimli 
bir alay olduğu halde Oıtend'da 
gidttektir.Jt 

Ayıp hangisi? 
Keriman Haliı Hanımm 

"Kraliçe,, intihap edilmesile 
neticelenen müsabakayı idare 
eden refikimiz, bu hadiseden 
başka gazeteler bahsedince 
asabileşiyor. Evvelki gilnkll 
nüahamıılda bir muharririmizin 
Keriman Hanımın büyük va
lidesile görüttükten aonra yaz
dığı bir yazı çıktı. Bu yazıda 
büyük validesinin ağzından 
Keriman hanımın evleneceiti 
yazılı idi. Refikimiz bunu ai
lenin harimine tecavüz telakki 
ederek bize tecavüz ediyor. 
Muhlis Sabahattin Beyin tek
zibine rağmen, muharririmiz 
Keriman hanımın büyiik vali
desile görüşmüş ve bu hanım 
da gazetemizde kendisine at
fedilen sözleri söylemiıtir. E
sasen "Kraliçe,, de olsa, bir ha
nım kızın evlenmesi kadar ta-

Bu ni,an bozulmuştur. Bas· 
r.;ı'lı zengin bir başka Türk kızı 
ile nişanlandıktan sonra evlen
me merasimi için onunla birlik 
te Basra'ya gitmek iıtemekte
dir. 

Bir polis memuru 
öldürüldü 

CALCUTA, 6 (A.A.) - Ge
çen hafta meçhul bir ,.Juı tara
fından alır surette cerhedilmlt 
olan polia memurlarından Ed
win Alliaaon, vefat etmiJtir. 

Velland kanalının 
resmi kfiıadı 

TORENTO, 6 (A.A.) 
Welland kanalmm bu sabahki 
küşat meraıimi münaaehetile Ha 
milton'da birçok 9üphell ethaa 
tevkif edilmif Ye huıuai birçok 
tedbirler ittihaz olunmuttur. 

bii bir tey olamaz. Bunda asa
biyete kapılacak bir cihet ıör
müyoruz. Ayıp, bir gazetenin 
Aktüel olan bir meaele hakkın
da karilerine karşı neıir vazi
fesini yapmasında değil, böyle 
sağa sola manasız şekilde çal
maktadır 

Tarih 
Encümeni 
İş başında 

Hazırlanan progr 
üzerinde 

bir sene çalışılaca 
Bundan iki sene evvel nf!1 

redilen (Türk tarihinin ana ha 
lan) isimli eseri tevsian yaz 
mak için yeni bir program ha 
zırlamakta olan tarih e.ıcüm 
ni vazifesini ikmal ehnit v 
heyeti umumiye içtimaların 
nihayet vermİftir. 

Son içtimada eserin muht 
lif kısım ve bahislerinin kimle 
re yazdırılacağı teabit edilmit 
ve vazifeler taksim edilmiştir. 

Bazı mühim kısımların ya· 
zılması ikişer üçer kitilik ko
misyonlara tevdi edilmittir. 

Encümen azaları ve komis
yonlar eaeri bir sene zarfında 
yazıp ikmal edeceklerdir. Ayn 
lan komiayonlar sık sık içtima 
ederek tatbikata devam edecek 
tir. 

Tadil 
Esasları 

Komisyon bugün 
ikinci 

lçtimaını aktedecelı 

Tütiin İnhisarı kanununda 
tadilat icra11 için bir kanun li· 
yiha11 projesi ihzarına memuı' 
komiıyon, bugün lnhiaarlat 
Umum müdürü Hüsnü Beyin 
riyasetinde ikinci içtimamı ya. 
pacak ve tali encümence timdi 
ye kadar hazırlanan esaslan 
müzakere edecektir. Tali en• 
cümen, dün de toplanarak ka
nunun ziraate müteallik kısım
larının mü:ıakeresile meıgul 
olmuştur. 

Asarıatika 
Sablamaz 

Bir köylüden Bizanı 
çanakları 

alan bir kuyumcu 
Dün bir gazete Müzeler ida· 

resinin Çartıda bir kontrol ıube.I 
açacaimı yazmıt ve buna ııebep 
olarak ta Tavıancılda bir köylü· 
nün ıizlice bulduğu bazı antika 
eserleri satın alan bir antikacınnı 
yakalannuf olduğunu kaydetmit· 
ti. 

Dün bu huauata tahkikatta bıı 
lunduk. Müzeler idaresinin bize 
verdiği malUmata nazaran, filva· 
ki Tavtancılda böyle bir köylll 
kendi evinin babçeainde bir takın 
Bizanı Poterileri bulmuf ve bun· 
ları Çartıda bir kuyumcuya aat• 
mııtır. Pek o kadar maddi kıyma 

ti haiz olmıyan bu eşya, gizlice sa 
tın alınıt olan antikacıdan mÜaa· 
dere edilmit ve antikaciya da biı 
daha asan atika nazamnameaine 
muhalif olarak deftere kaydet 
meden antika mübayaa ederse 
kendisine antikacılık yaptırılmıyı 
cağı tebliğ edilmiştir. 

Hi.diae bundan ibarettir. Müz.,. 
ler idaresinin antikacıları kontrol 
etmek Üzere <'ar,ıda bir şube aç
ması mevzuu bahs değildir." 

Maarif müsteıarı 
Maarif müstqan Salih Zeki 8. 

bugün berayı tedavi Romanyaya 
gidecektir. 

Ç 1KT1 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eski miitah• 

delorini tamamlayan, iki inkılap ,. 
jimini Kemalizm ile kartrlattrnuı, • 
son rejim davalarını tahlil ed• •
eaeri bugün çıktı. 75 kuruf. Kitap. 
çrlarda uayınız ... 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mQtehassıs 

( Babı•ll) Ankara caddesi No.60 
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[OLİMPİYAT 1 
Evvelki gün elde 

edilen 
nıuhtelif neticeler 

LOS ANGELES, S. A. A. -
40o metrelik k.,.a. 

l kinci seçme. 
Birinci seri. Neticeoi enelce bildi 

'İlen bu .-ide Wi110n, dördüncü ol 
"'"ttur. Döot kotucu ıeçilmiJtir. 

8 
ikinci seri: Gordon, Beuclıner ve 

afi aeçilmiılerclir. 
Zaman: 48, 6/10 saniye. Kaz.a

llan 1,8 farkla gelmi,tir. 
. Üçüncü ıeri: Birinci, Eaıtman; i 

ki~ci, Rinnor, üçüncü, s-ndvall; 
dordüncü. Stonley. 

z.,.nan: 48, 8/ 10 saniye. Kazanan 
0,9 metre farl<le gelmiştir. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
~dınlar arasında yapılan 80 metre· 
lık manialı ko,uya ait taanif: 

Birinci Didrik.IOn, ikinci, Hail, Ü
Ç~ncü Cları., dördüncü Sclıaller, be
!•nci Webb, altmct Wilson. 
Koşucular arasındaki mesaEeter: 

o.ıs; 0,90 1/ 3; 0,60; 0,90 metre. 
LOS ANGELES. 5. A. A. -

ICadınlar arasındaki 80 metre mania-
1 ı koşu birincisi Didrikson, bidayet
te fenave bozuk koşmuş ise de biraz 
•onra ilerilemeğe başlamııbr. Y arl§, 
büyük bir alaka ile takip edilmiıtir. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
a~ccali tarafından kazanıldığı evvel 
Ce bildirilen 1500 metre yarıtmın 
ilk 400 metresinde Ny batta gitmit 
lir. Kendisini sıraıiyle Edwardı,Hal 
lovell, Lovelock takip etmekte idi
ler. Bu vaziyet 1200 üncü metreye 
kadar devam ederken Comes ve 
Beccali, Cornes'i geçerek gittikçe 
gerid., bıralmutbr. 

LOS ANGELES, 5. A. A. -
Üç adım atlamayı Nambu kazanmı~ 
lır 

LOS ANGELES, 5. A. A. -
Crit atma Finalinde Matti Fenlan
diyah Y arvhıenıı'i mağlup ebniş ve 
dordüncll defa olarak Olempiyat re 
korunu lan111ttır. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
Nambu tarafından kazanıldıit bildi
rilen 3 adım atlamada bu atlet 15,17 
illet re ile dünya rekorunu kırmıtlR". 

lıvecli SvenlOD 15,04 metre, Ja
P<>n o;hima 15,04 metre, lrlandab 
F ritzgerald 15,01 metre. Holandalı 
Pevera 14,93 metre ve Amerikalı 
r.,rth 14,88 metre atlamıılardır. 

LOS ANGELES. 5. A. A. 
Cirit atma müaabakaamın derecele
ri: 

Sipala (Fenlandiya) 69,08! Peu· 
tilla (Fendandiya) 88,07; Wıema'!" 
(Almanya) 68 02; Bartleıt (Amert
ka) 64 06• Cı.urchlll (Amerika) • • 
63 .24 metre. 

LOS ANGELES, il. A. A. -
Kadınlar anı11nda islı:rim: 

Birinci Reh (AYUaturya); ilrlnel 
Bogen (Mac.) ; üçü neli Guine11 
ll ngiltere). 
MilaalıabJa bu....._ batlra L• 

viı (Amerika), Catıiot ve Boognol 
(Franaa) Larru ve Palacioı (Ar
İantin) GaıldW, ft'lılnl Ye ~ua.gna 
(lııı.lya) Lloyd (lngiltere) ıttırak 
•tnıiıtlr. 

L05 ANGELES, 5. A. A. -
"Kaılmı.r .,..,.daki iııkrim müuba
kaaım A vuoturyalı lleiH'İn kazandı 
iı bildlrilmlttl T amuvacla Rel.H ve 
Guin- ......U. Bcıc-'i yerunitler
dir. Bundan aonra da Reiao, Gul
ııen'i mağlup ederek finali kuan: 
lnıtbr. 

LOS ANGELES, 5. A. A. 
••krim kadmlut 

ltal,..ıı Ma.,U, Lloyd'I mağl~p ~ 
ınit. Rei11. Guinesı'e tldde~~L~u
cumlarda lıulunınut Ye onun manıra 
ne müdafaalanna rağmen ."":çok tut 
lardan ıonra mağlup etmıttir. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
lhfif aildetler glireıl: • 

Malinberg (h .. eç), Sperlmg (N"'; 
V•ç)'i; Reini (Fenlandiya), T~ 
(1 talya), Kurlan (Danimarka~, ~·
Yazali Japonyayi mağlüp etmittır. 

Orta siki etler gür(!!i: 
Henıen Danimarka, Dahi (Nor

•eç)'i; Jodamon (1ıveç), Zombori 
(Macariatan)'t; Kapp (Eatonya), 
Gallegate (ltalya) yi yenmişlerdir. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
( C..yri reami) Kadınlar tarafından 
kazanılan sayılar: 

Amerika, S 1 l / 2; Almanya, 16 
1 2; Lehistan, 15; Kanada, 6; ln
ııiltere, 5; Cenubi Afrika, 4; Japon 
Ya, 3. 

LOS ANGELES, 5. A. A. -
l ıkrim kadınlar: 

Rein (Avusturya) Guinnes (ln
giltere) yi mağlüp etmitıir. 

Bogen (Macaristan) üçüncü ve 
Mayer dördüncü olmuştur. 

LOS ANGELES, S. A. A. 
Greko-Romen güreş: 

Brende! (Almanya), Jukari (Fen 
landiya) yi; Mizzola (ltalya). Szek 
fu (Macaristan)'ı; Tlıuve11on (la
veç), Françoiı (Fransa) yi yen
mi,tir. 

Tüy siklet güreşi: 
Gozzi (lıalya), Koıkela (Fenlan

diya)yi; Kase, (Japonya); Chack 
( o~nimaı·ka) yi; Mander (Çekoslo
vakya), Lindelof (laveç) i; Elırl 
(Almanya), Zombori (Macaristan)'• 
:;enmiılerdir. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
Ü•· La siklet güref: 

Kokkinaen (Fenlandiya) PoilYe 
(Fransa) yi; Foldak (Almanya), 
Cadier (lsveç) i mağlup etmişler
dir 
Yarı orta siklet güreş: 
Snnson (lsveç), Ellinen (Fenlan 

diya) yi yenmiştir. 
Ağır siklet güreş: 

homati (1-

lan (ÇekoalovakJa) yi mağ.lüp et
miılerdir. 

LOS ANGELES, 5. A. A. 
Şimdiye kadar muhtelif millet tara
fmdan kazamlmlf olan puanların ye 
klinu: 

-LOS ANGELES. 5. A. A. -
ikinci Dömi Finalin tasnifi ma
bad) 

Menılekette 

Bir kardeş 
Katili 

l. ________ 3_ü_n_c_u_-_k_o~Io_r_4_u __ i_ıa_n_la....;.r~ı-------'' 
Kilo Tarihi 

Amerika, 274 1/2; Frann 89: 1-
talya, T1 1/2; f cnlancliya, 58; Al
manya, 57 1/ 2; lngilt-, 54 1/2; 
lsveç, 43; Kanada, 38; Japonya, 11; 
Lelıiıtım, 26; lrlanda, 23; Çekoslo
vakya, 19; Felemenk, 17; A.vuıtur
Ja, 13; Macariıtan, 12; Danimarka. 
12; Avaıturya, 10; ~nulıô ~I 
7 Letonya 5 Arjantin, 4; Fılippın, 

Beşinci, Stonley ,albncı, Bali. 
Birinci Döml Finalin blriociıl 

Can'ın zamanı, iki Oleınplyat re

Cinai 

Ekmek 

Sabun 

Soğan 

150000 27-3-932 
İhale günleri 

Cumartesi 
Saat 

12 
10 

• ' - ... !I 1 4; Yeni Zelanda, 3; B.-...ya, ; 
LOS ANGELES. 5. A. A. 

Pnntatblon yüzme müsabekaıı. 
Birinci seri seçine müsabakası. 
300 metre - Blırinci, Brady 4, 37, 

9 :10 dakika; ikinci, Dimonetti 
5,20, 7 dakika ; üçüncü Henko 
5,21,2; dördüncü Mersch 5,23,9. 

ikinci seri seçme müıabaka11 .. 
Birinci, Lidmann 5,05.1 dakılu.'.; 

ikinci, Rhijn 5,06 ,3 dakika; uçnncu, 
Somfai 5,07,3; . 

Dördüncü , Remer 5,08,5; beım
ci, May 5,17,4; altıncı, Duranthon 
5,47;7. 

ilk dört yüzgeç bôlhassa muvaıa
lôt anmda bir birlerine kartı pek 
şiddetli mücadele etmiılerdir. 

Casanova, mesafcy: teınam~"! kı:.
tedemediğinden t.!olayi diskahfıye ..,.. 
clihniştır. 

LOS ANGELES. 5. A. A. -
l'antathlon , yüzmt: müsabakası. 

Ücüncü seri :ecnıe müsabaka&L 
Thofelt, 4.32,6 - dakika; Barlov, 

5 02 dakika· Petenhazy, 5,02,S; • • p 
Maude 5 06 4· Hc•redia, 6.17,4: a , . ' , .. 
cini, 7f28. Son yüzgE-Ç, yarışı guc~ 

lükle bitirmiıtir. 
LOS ANGELES. 5. A. A. 

koru tesiı etmittir. 
LOS ANCELES, S. A. A. -

c.,.., fevkalide mlikemmel kotmuf 
ve eliler ko,ucular alayından bariz 
bir surette ayrılıp ileril....dttlr. 

Kardefinin kansına I 
göz mü koymuı? 

Carr, kotuculann en mükemmel 
olduiu intibaım vermiııir. Malatyadan yazılıyor: - Bu 

Golding ile Rıampling arasında ü- civarda lametpaf& nahiyaainin At
çüncülük için adeta kahremanane malı köyünde oturan Omer oğlu 
bir mübareze olmuttur. Yarıtın bi- Oaman isminde bir 4erir, lbrabim 
dayetinde vaziyeti gayet iyi olan iımindeki kardetini öldürmüt ve 
Beuclıner, ilk gayreti muhafaza ede ceaedi bir mağarada gizl<'mİftİr. 

Fakat bir tesadüf eseri olarak 
memittir . 

400 metrelik yarışın ikinci Dömi ceset mağarada görülmiif ve tab-
Finalinde Easlman, hiç bir an bile kikat neticesinde bu kanlı cinaye
rakipleri tarafından ciddi bir tebdi- tin, maktulün kardeıi Osman ia
de maruz kalmamıştır. Valtero, ya- rafından itlendiği anlaıılmııtır. 
ntı seyirciler üzerinde büyük bir Bu ıerir adam. zevcesinin mak 
heyecan uyandıran bir hamle ile bi- t~ kardetile münasebette bulun· 
tirmiıtir. duğunu ve cinayeti bu sebeple İş· 

Standvall ile Gordon ve Stoneley lediğini ortaya atmıştır. Fakat di
onun arkasından iyi birer derece a· ğer taraftan katilin kardqinin 
labilmek için şiddetli bir mücadele- zevcesine göz koyduğu ve 0 ka· ı 

dınla evlenmek maksadile kardeıi ye girişmişlerdir. 
LOS ANGELES. 5. A. A. - lbralıimi öldürdüğü ileri sürül

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 8 Ağuatoa 

Pazartesi 
günü alqanu Sirkeciden lıseket
le Zonguldak, İnebolu, 
Samıun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize'ye gidecelrtir~ 

Fazla tafoilit için Sirkeci Yel. 
kenci hanındaki acentahğına mü~ 
racaat. Tel: 21515 

SEYRlSEF AIN 
Merloe& acenta: O.lata KöprU 

ba91 8. 2362. Şube A.. Sfrloeci 
\lilhilrdarzade han 2. 5740. mektedir. 

5000 metrelik koıu. l 1 ·..,--,.---,.--...----~ 
Lehtinen. birinci gelmiıtir. ikinci ------------ IZMİR - PİRE - İSKENDE-

Hildir. Satılık mücevherat 1 RIYE POSTASI 
LOS ANGELES. 5. A. A. - f 

5000 metrelik koşu . Emi.nönü Mal Müdürlüğün. 1 ( İZM R ) 9 Ağustos s.ılı 
5000 metrelik koşuva ait resnıi 1 den: 1 ağt.-.:tos 932 pazartesi 11 de. 

tasnif henüz teıbit edilmemiştir. günü Sandal Bedesteninde sa-
Mamafih Hill'in ikinci ve Virtanen ı tılacağJ ilan olunan Polis Mü- TRABZON POST ASI 
in üçüncü oldui<u anlaşılıyor. d "" ·· d d k" ·· h 1 ( ANKARA ) 10 A" t 

Hakemler, Hill'in kendi önüne, ı uru eposun a ı mu;ev era: gus os 
geçmesine mani olmak için Leh~i- tın ~at.ışı bazı ı;nuamel~tı .~e~.mı çarşamba 18 de. gidişde 
nen'in nızam• yoldan çıkm•t oldugu 1 yenın ıkına! edılmemesı yuzun- ı Zonguldağ'a da uğrayacalttıı 
sure~nde ileri sürüle~ !ddi'.' haklan den 11 ağustos 932 perşembe 

Z. Tanesi 

Z. Yağı 
Arpa 
Saman 

G. Yağı 
Mercimek 

Bulgur 

s. eti 
K. eti 

Fasulya 

Kömür 

Odun 

Nohut 

Patates 

Pirinç 

Pekmez 

Un 

S. Yağr 
Şeker 

K. üzün, 

5000 
17000 

1000 
1200 

60000 
60000 
12800 
13000 
71000 
99000 

1200 
21000 
14-000 

700000 
19000 
8000 

15000 
11000 
15000 
9500 
2000 

11000 

.. .. 
H .. 

2.8-3-932 

H .. .. 
29-8-932 

' .. .. 
30_g_932 

.. .. .. 
~. 1-8-932 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 
Pazaı 

.. .. 
Pazarteaı ' 

.. .. .. 
Satı 

.. .. .. .. 
(.:a. amba 

•• 

.. .. 

9 
11 
10 
12 
10 
11 

9 

9 
10 
11 
12 

9 

10 

11 
11 
12 
9 

10 
11 
12 

Yukarda cins miktarı ve tarih saatleri gösterilen günlerde yir

I mi üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. Talip olanlu şart. 

1 name ve şeraiti hususiye ve evsafı anlamak üzere Kilis askeri sa

tın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur . (64İ) (3882) 

Dördü•~ cii seri sec:me müsabakası. 
Pagniru 4 34 3 dakika; dakika; • • • kika o Mac Dougall 4,48,2 da ; xens-
tierna 4,52,8; Manıfiell, 4,54; De 
Sousa, 6.42,l; Morale•, 7,21,9 ... 

da bır karar. verır:€k ıçın bir konfe- günü saat on dörde talik edil- İZMİR - MERSiN POST ASI 
rans akdetmışlerdU". · t" T ı· 1 . k 1 · 

1 
Çatalca Mst Mv mutbak ve ı 1 inci fırka ambarmdakı' 

Amerikan Juri azasının protesto- ~ış ır. a 1P enn pey a çe erı- ( ANAF ARTA) 10 Ağustos 
t k ·· M 1 "d"" çamaşır odunları pazarlıkla alı 3500 adet un çuvalı pazarlıkla 

!arına rağmen birinci hakem, Leh· nı ya ırma uzere a mu ur- ı1 çarşamba 10 da Galata rıh· f 
kt · · I" • ·· ·· 1 (3849) nacaktır. halesi 8 ·8 932 Pa- satılacaktır. Çuvalları görmek 

ıinen'i diskalifiye etme en ımbna ugune muracaat an. ı k I l 
eylemiştiı·. j tımından akar ar. zarteıi günü saat 15,30 da ya- iateyenleri.n fırka ambarına ve Paganini, daha bidayetten ·~·~~

ıen en önde bulunuyordu: But~n 
yÜ7.ıne e5118&•nda . ~x~~stıerna ıle 
Mac Dougall ikincılık ·~ son .dere
ce şiddetle mücadele ebmşlerdır. 

LOS ANGELES. 5. A. A. K" T • pılacaktır. Şartnamesini almak pazarlığa iştirak edeceklerin de 
lskrim. (Flöre) (mabad)". ıralık Dükkan ~o on Benzın ısteyenlerin her gün ve pazarlı ihale günü olan 8-8-932 pazar 

Gudini, üçüncü. Mumaileyh , 5 mü Eqıinönü Malmüdürlüğün- ğa iştirak edeceklerin de vakti tesi günü saat 14,30 da komis-

LOS ANGELES, 5. A. A. 
saf;>aka k~nmGış ve 4 md~~~~ den: Divanyolunda Sıhhiye mü ı 15 Gaz muayyeninde komisyonumuza yonumuza müracaatları. 
gaıp etmıştır. uaragna, or uncu- 1 • 1 d k' I d"'k tt 1 ( ) ( 95) 
dür. 5 müsabaka kazanmış, 4 müsa- z~ıı a. tın a ı 148 No. ı u - ıi 

5 
I müracaat arı. 632 37 Panlathlon. 

Pantathlon'un ihtiva etmekte ol
duğu bet oeçme müıabakasmdan 
dördünde atletler tarafından elde e

baka gaip etmiştir. kan bır sene müddet ve senevi 
1 

.& Mazot * * * 
LOS ANGELES, 5. A. A. - 138 lira bedelle 15 ağustos 932 ! tt Kolordu kıtaatı için 50,000 

dilen puvanlar: 
5000 metrelik koşu. · pazartesi günü saat 14 te açık 

1 

Kapalı zarf usulile satın kilo un pazarlıkla satın alına-
llk andan itibar~n i;elıtinen ba~ta arttırma usulile kira a verile. Alınacaktır. Kapalı zarflar caktır. Pazarlığı 8 Ağustos 932 

112 p bulunuyordu. Mumaıleyh, meoafe- k · T I' I . . Y • 
Mayo, 21 uvan ; nin dörtte birini katettiği anda yine ce tır. ..a ıp erın ıcar komısyo. umumi ahkam dairesinde pazartesi günü saat 15 le yapı-

Oxienstierna, 25 " 1 (3577) 1 kt ., ba•ta bulunuyor ve arkasından sıra- nuna muracaat arı. 1 tanzim edilmiş oldugu" bal- aca rr. 
Thofelt, 25 l / a ,, • Ş 
Lindman, 30 1; 2 ,, siyle Virtamen, Lindgren, Petersen, de ihale günil saat 16 ya artnamesini almak istiyenle 
Simonetti, 32 ,, Rochard ve Savidan geliyordu. 1 2 .\ y vade ile ve ayda rin her gün öğleden evvel ko-
Brady, 40 ,. Yanşın hitamından üc; ~ur evv~l üç li ra taksitle en meş- kadar komisyona tevdi misyona müracaatları ve pazar 

R 40 1 / 2 Hill, başta gidenlerin lıepsın~ ye~ş hur marka gramofonlar edilecektir. Teminat ~. 10 1 - · t" k ed ki · t · 
emer, . " tı·. Vertanen'i a-eçti ve Lehtınen'ın •. ıga ış ıra ec.e erm emma-
Mierselı, 42 1/ 2 • Su!tanhamam Dikranran .J ' ' kk 1 ·ı b' ı:ı- ak " arkasından koJmağa baJladı. Son tu f-lan ':'<o. ~ ! · uur. 11 h muva ate erı e ır nde v • 
Somfai, 42 l / 2 " ra ba•lanıldığı zaman Lehtinen yİ- 1 İhale 1)-8-932 tinde komisyonda bulunma.lan. 
Manı6eld, 42 1/ 2 " • H'll ı.. : ! ne batla geliyordu, fakat ı • e~- ( 634) ( 3797) 

Barlov, 46 " Lelıtinen muvaıalat direğine 70 met ni kasapta çalı~maktayım. iki 1 

(635) (3828) 

Selimiyedeki kavak ambarı 
866 lira 25 kuruş bedeli keşifli 
tamiratı münakasaya konmuş
tur. ihalesi 10-8-932 çartamba 
günü saat 15 te p•zarlıkla yapı 
lacaktır. Ketifnamesini almak 
İsteyenlerin her gün ve pazarlı 

· ğa i!tirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları (626) (3845) 

Pagniııi, 4S " disini hattı müstakim üzerinde geçb. ZAYi - Pangaltıda 136 No. h Ye- ı ••••••••••••IR .. 
PetndıazJ, 51 " re kala Hill'e karşı tekrar faikiyeti gün evvel o civarda içinde 37 li- Emlak ve M.uame.at 
Dunınthon, 51 1/2 " elde etti. ra ile nüfus tezkerem ve bazı mü- ' İdarebaneai İat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. lanl.iln 
Legard, 52 " Hill, heman Leh!i~en'i tekrar ıreç 

1 
~im evrak b'!lunan bir defter kaybet 1 

Banko, 52 " meg" e te•ebbüs etmıt ,,. de .Leh. ılnen tim. Bulan hıç olmaza yalnız .evrakı- Galata Mahmudiye cadde- K . 
Ma "'- 52 " • d eli d la d ,,· 138 oyun etı u-, iter halde Amerikanm ken ı n en mı yukanda yazılı o n a resıme ge-
RihJ·n, 58 .. d" 57 000 birinciliii a.lma•ına mani olmak i- tinin veya göndersin memnun e ı- Emli.k üzerine her nevi , 
Mac Daugall 60 "' " çin sola ve sağa doğra birer zikzak lecektir. Mehmet muamele ifa, devair ve müe... 400 
Pacini 60 1,- " 
Sou.. 

82 ,, ; yaptı. se.atı re.amiye ve hu.':iuaiyede 5,000 
Lehtioen, Hill'den bir metreden · ı 

Eredia 83 " daha az farkla birinel geldi, halbu- 1 .. --•••••••••••.. ve e§haı nezdinde her nevi 
Mandoza 86 " ki üçüncü gelen Virtanen ile Hill O 0 k t 0 r muamele takip edilir. Resmi 62,400 

Kuzu eti 
3000 
100 

1000 

4100 

Sığır eti 
16,000 
8,000 
6,000 

30,000 

Harbiye Mektebi 

Süvari Mektebi 

Topçu Nakliye Mp. 

LOS ANGELES, 5. A. A. - arasında 10 metre fark vardı. ve buıuıi evrak imli ve tanzim 
Decatlon, (100 metre diiz). LOS ANGELES, 5. A. A. - Rusçuklu Hakkı edilir. ı, ve iıçi arayanlara Yukarıda yudı mahallere. bizalanndaki mikdarlarda sığır, 

Birinci ceri seçme müsabakaoL 400 metre düz. (Final)· teahilat gösterilir. koyun, kuzu eti kapalı zarf ımretile satın alınacaktır. Münakasası 
Diınoa (Letonya) tt aaniye 3/ 10. Carr kazanm1fttr. Eaıtman, ikin· Beyoğlu, lıtildi.I caddesi Bü 1 ı 3 E I I 93 
!kine

·, aen· ~........ B-. (Arı'an- cldı'r. k 
1 

Y u 2 cumartesi günü ıaat 14,30 da Tophanede Merkez K11 
-...,...-- ~··~ yük Parmak apu, Afrika hanı -

ıln),11 uniye 1/10; LOS ANGELES. 5. A. A. - ıa biti•ik Apartıman No. 21.- J mandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliple-
oçüncii ıeri •-me: Jarvinen, el"k ta 'f mabadi ' 1 Gal ı ithal. ı c·· .. . .. . ...,, 400 metr ı anı · .. .. ZA Y - a a a umruııu. n 

1 
rm şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve i'tirak 

11,1/ 10; Wilson, üçüncü; Walter.•, dordun Tel. Beyoğlu 2797. Saat: 14-18 28310 64932 ta h T 

Dördüncü -i seçme: Charlea cü,· Gordon, b(!!inci; Goldıng albn- den numer~ ve n · için de ıartnameıi veçhile hazırlay•cakları teklif mektuplarını 
(Amerika), ll,2/lO ; . , li beyannameye aıt 427616 numero· "h I .. .. .. kt' d . I I I .1 h be 

T d il (J 
cı ZAYi 915 · ·ı 

1 1 
k . im t y . . ı a e gununun muayyen va ın e muae se numara ı ı mü a r 

Beıinci seri seçme ı ıs a r- ··--------••••"; - sıcı nume!'o u aı ·aba4 u ma puz zayı o uı ur, enııı a· landa), tt,3/10. . 1 cı ehliyetnamem.İ zayi ettiğimden hnacağından hükmü yoktur. Kayse· mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri. (130) (3768) 
Yat müsabakası. (Monotıp). Göz Hekimi yenisini,nlacağımdan hükmü yok- ri: Bakırcdar Şiıketi namına vekili • • • 

Birinci seri aeçme müsabakaıı: D ESAT Rataey (lngiltere), birinci 1.9.29; Profesör r tur. Tahir. Eskici zade Ziya Nafi. 

el --'-) 'k' . 1950 • • --------------------------- • • .... lul 932 cumarteıi gunu ssst Hasa (F emııına , ı ıncı • · ; (Rnhtıfi') Ank:ır -1 f''ld ~, • .: "\ 11 1 1 1 

1 
-

Lyon (Amerika) üçüncü 1,10.57. Askeri mekteplerle hastaneler 14,30 da Tophanede Merkez 
11 ıeri seçme münbakau yapıla- --------- 1 k ı Cinsi Mikdarı Kumandanlığı satın alma .ko-

caktır. Plotlar her yarıtta yatlarını O 
0 

k t 
0 

r ~V af müdiriyeti ilanları Semiz otu 15,000 misyonunda icra kılınacaktır. 
deg"ictirecelderdir. - • T b ki 10 000 T I' 1 · t · · ·· LOS ANGELES. 5. A. A. - aze a a , a ıp erın şar namesını gor-
Decatblon. Uzun atla""':· Hafız Cemal Mahalle ve mevkii Sokağ No •· Müddeti Taze kabak 25,000 j mek için komisyona müracaat-

Birinci Cbarle• (Amenka) 7 met Cinsi icarı sene Kırmızı domates 10,000 1 lar1 ve iştirak için de şartname-
ra 

24 
santimetre. Dahiliye hastalıkları Paşabalıçesinde Çınar 3 Otelin arka O. si. 1 Taze fasulye 20,000 si veçbile hazırlayacakları tek-

Charles cem'an 1768,765 puvan mütehassısı Babıali Nallnnesçit Cağaloğl• 8 Han. 1 Patlıcan 20,000 lif mektuplannı ihale gününün 

toplLamıOS,ıAırN. GELES, 
5

. A. A. _ Cumadan maada hergün öğleden Beyazıt Yabnikapaıı Cami 16 ~ 1 Bamya 5,000 muayyen vakti.nde komisyon ri 
.. baka ıonra saat (2,30 dan 5e) kadaı· Is- Üsküdar Durbalı Şair Ruhi l • l Dolmalık biber 3,000 yasetine vermeleri (131) (3769) 

Decatlıl.onki'~nd o;~~=t:u-;üz v~ tanbulda Divanyolunda l18 numa- Karakümrük Karabaı Cami ittisalinde 106 Odalar 1 Engi.nar 15,000 * * 
11ndan 1 un e ı .' k nıl b • d · · d d hil" h Beyog"lu Ka•tı'p Muıtafa- s·· ··kp ·'-'- o Mu··--m· odası 1 B 1 5 000 Bu sene mektebı'mı"ze tam uzun atlama) ilk aJtıat ehn azan- 1 uıuıı a1reıın e a ı asta- ... ~yu arm«n.11>ap1 .......... eze ya , 

ki anlar. lıkları muayene ve tedavı' eder. Te . elebi D t 3 000 de-..reli lise mezunlarından tale-mış oldu arı puv • ç ereo u , 
Charles, 1769 Puvan; lefon: lstanbul 22398. Haydaı·paıa lbrahimağa Camiişerif 19 Muvakkitane 1 Limon adet 30,000 be kabul ~ilecektir. Tabip, ec. 
Berra, 1768-: " Çakmakçılar lbrahim pa- o 111 Mektep mahalli 1 Kuru sarmıHk 4 ~ zacı ve kimyager olmak ve şe. 
DJ im~, 17~734 :. ıayı atik. Kıvırcık salata 3,000 raiti anlamak is ti yenlerden ls-
S~vı':ı,en, t655,20 ,. ; Şehzadebaıında Kalendera Tramvay cadd.46-38 Dükkan 1 Ha\'UÇ 2,000 tanbul'da bulunanlar Mektep 

Cof=n (Amerika) 1630.05 puv~ 1 ne ,, 1 Hıyar 15,000 Müdiriyet kalemine Ankara'da 
LOS ANGELES, 5. A. A. 1 Çenberlitaı Atik Alipata Çilingirler 2 ,, 1 Ispanak 5,000 kiler Sıhhiye Müfettişliğine İz-

hkrim (Flöre). . h" b' Ayasofyai kebir Cami avlusunda l ,, 1 Kuru soğan 30,000 mir ve civarındakiler İzmir 
l~a~a? şamP==~:r ,;ü.:~ Çarşı Püskülcüler 4 Pa~tes 20,000 Müstahkem Mevki baştabipliği 

maglubıyete u u" ·ı b bi- Babçekapı Şeyh Mehmet Hidayet camii al- Ardiye 1 Salça l 000 ne sair mahalde bulunanlar ise 
bakayı kazanmııtır. muma•. ey ' . 

r'ıncı· olmu•tur. ikinci, Levıs (Ame- j geylani tında 1 ~ en yakın Kolordu ve Fırka baş 
, Yukanda cinsleri hizumda-

'ka) d I Dayehatun Hamam 7/ 3 Depo 1 tabiplerine müracaat eyliyecek-
rı LO~rANGELES, 5. A. A. - Meydancık Hobyar Yeni Posta- iki hane 2 ki mikdarda yazılı sebzeler as- lerdir. Taliplerden iyi derecede 

400 metre, dliz. . . k"b' . 46/ 1 46/ 2 keri mekteplerle hastahaneler 1 } I F k 
Carr (Amerika)~ ~nı~~ız. ra ~ m~ ne • not a an ar a ransrzcaya vu u 
•
1
• ederek birıncı Domı Fınah Kesmekaya Tercuman Ya- Drağman 13 Baraka mu babçe2 için kapalı zarf suretile satın fu bulunanların tercihen alına. 

::':z~:!.ıtır. A , nu• almacaktır. Münakasaıı 3 ey- cağı ilin olunur. (140) (3854) 
LOS ANGELES. 5. A. · ' Çengelköy Kuleli C. si O Oda 2 

ikinci Dömi Finali, Easbnan ka- Çarşı Lütfullah ağa 37-39 Dükkan 2 
zanmıştır. A 1 Zeyrek Ferhat ağa O 14-120 ., z 

LOS ANGELES .. 5. A ... · -

8
. . . Do""mi Finnlın tasnıfi: 1 Sütlüce Tekkeçıkmazı O Mülga tekke .,. 
ırıncı . r bab 3 

Devlet Matbaası İdare 
Komisyonu Riyasetinden: 

Carr Vilson, Goldıng .. Ramp.•~·- çe 
Zam~n: 47,42/ 10 aa~y~ bırıncı Kapandakik Yavuzeraınan Cami alımda 7 Dükkan 3 Bir sene zarfında matbaada birikeceği tahmin edilen on san-

ı 80 metre farkla gelmııbr. Mahmutpaşa Nuruosmaniye ca- imaret mahalli 3 
' LOS ANGELES, 5. A. A. - mi avlusunda o time kadar genitlikte 2000 kilo kenar ve beş santime kadar 

ikinci Dömi Finalin tas.Uf: ._ 65000 kilo kırpuıb kağıtları müzayedeye konulmuştur. Almak is 
Eastman Valters, Gordon · Balada munarrer emlak 30 Temmuz 932 tarihinden 29 Ağuı- . . .. .. .. 
Eastman: 47 - 6 10 dakikada gel· tos 932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya teyenlerın tartnameyı gormek uzere her gun matbaa muhasebe 

mi§tİr. d · · k · · d LOS ANGELES, 5. A. A. - verileceğinden talip olanların Çenberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetin- sine ve müzaye eye ıştıra ıçın e 22-8.932 pazartesi günü saat 

Birinci Dömi Finalin 
1 

de Akarat Kalemine müracaatları. (3878), 
1 

14 te komisyona müracaatları. (3754) 
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Çimentolarla Alakadar olanlara: 
Betonlarınızın Serian Tasallup etmesini istiyor muıunuz? 
Betonlarınızın Yüksek Bir Mukavemeti haiz olmasını istiyor muausuz? 
Vakit Kazanmak istiyormuıunuz? 
Para Tasarruf Etmek istiyor musunuz? 
Bir Emniyeti Kamileuiz olmasını istiyor musunuz? 

Danca'da Eskihisar'da 

'' Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları Anonim Şti " 

ve Zeytinburnun'da 

'' Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi,, 
Mamulatı Olan: 

• 

ROBERT KOLEC <4 

Kolec kısmı - Mühendis kısmı 
Sanayi kurları. 

Her perşembe ve cuma günü saat 9 ila 12 arasında 
kayıt muamelesi yapılır. 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

lstanbul Ziraat mektebine merbut üzüm bağlarının s 
haliye mahsulatı 17 Ağustos 932 tarihine müsadif çartamba 
nü saat 15 te ihale edilmek üzere mevkii müzayedeye vazedil 
olmakla taliplerin tartnameyi görmek için İstanbul Maarif 
diriyti binasında Liseler Muhasebeciliğine ve pey sürmek i 
de vaktinde mezkur dairede kain Ziraat Mektebi mübayaat 
misyonuna müracaatları. ( En çok beğenilen 

kumaş müsa akası 
alaka uyandırdı 1 ' •• u A S L A N 

Saraçhanebaşı'nda Münir Paşa konağında 
,. Leyli Nehari - Ana - llk - Orta - Lise '' J Kız - Erkek 

1111111--=-=-lllCI• mai'kasını istimal ediniz.___ Hayriye Liseler 
S ve 6 numaralı vitrinleri 
siz de görüp reyinizi veriniz 

•• 
Usküdar.Kadıköy Su Şirketi 

300.000 Türk Lirası sermayeli Türk Anonim Şirketi 
Meııkeziı Kadıköy 

TahvilAt Hamillerine lıan 
6 Kinunuaani 932 tarihli bissedaran heyeti umumiyes; 

kararile kendisine bahfedilen selabiyete istinaden, Şir!.:ct 
amortiaman tabloaunda tayin edilen mikh rda tahvilat 
mub.~yaaaına batlamıttır. Binaenaleyh 1 Ağustos 932 
tarihinde yapılması icap eden kur'a ketidesi muamelesi 
icra olunmamııJhr. MECLiSi iDARE 

Konya Nafia Baımühendisliğinden: 
(41793) kırlı bir bin yedi yüz doksan üç lira bedeli kqifli 

Konya - Bey,ehir yoiunun 42 -. 900 ile 51 T 900 inci kilomet
roları araımda (9000) metre tulünde şose tamiratı esaaiyesile 
imalatı ıınaiye tamiratı cüziyesi kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuıtur. 

İhaleei 24 8 932 çarıamba günü saat on bette vilayet 
daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 No. ka
nun ve Nafia itleri Münakasa ıreaiti umumiyeai ahkamına göre 
hazırlıyacaklan kapalı zarfı ihale zamanına kadar Vilayet en
cümenine tftdi ve tafıilat almak istiyenlerin batmühendialiğe 
müracaatlan ilin olunur. (3726) 

Heybe Hada Sa.natoryomu 
Baı Tabipliğinden: 

Müeuesemize alınacak karyola, tnlong ve emsali 27 kalem 

malzeme ile dolap, mua, sandalya gibi 25 kalem ahtap mal:ıeme 

ve 2550 kilo Adana dat pamuğu 1000 metre amerikan aleni mü

nakasa ile alınacaktır. İhale 24 Ağuıtoı saat ikide Galatada Ka

ra Mustafa Pata ıokaiiıncla Liman Sahil Sıhhiye merkezinde ya

pılacaktır. Şartname ve tafailit için mezkür Merkez Levazım 

memurluğuna müracaat edilmeai. (3737) 

Deniz Levazım sabnalma 
Komisyonundan: 

Beyoğlu'nda 

Mağazaları 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

0/o 1 O 
0/o 2 O 
0/o 3 O 

Tenzilit1 

Darüuafaka Lisesi müdür
lüğünden: 

Darüşşafakaya bir ~ene i~in 1 
lüzumu olan 12000 kılo et ıle 
3000 metre Amerikan bez~ mü 
nakasa ile alınacağından talip 
olanların §artnamelerini almak 
üzere her gün ve ibalei evveli- 1 
ye günü olan 9 ağustos salı gü
nü ınat 14 te Nuruosmaniyede 
Cemiyeti Tedriıiyei İslamiye 
merkezine müracaatlan. 

(3677) 

~ Dr. IHSAN SAMI 

·~ .Gonokok Aşıs~ 
Bel ğulduiu ve ihtilatl~na 1 

pek tesirli ve taze qıdır. , 
olu Sultan Mahmut tür

besi No. lb!I 

Ora A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haıtalıldar tedaviha
neai Karaköy Börekçi fırını aırasm
da 34. 

600 ton kazan mayi mahruku: Kapalı zarfla münakaaa11 
8 ağustoa 932 paraztesi günü saat 14 te. MAMA 

50 ton D~el .~~yi mahruku: Açık münakasa ile 8 ağustos r ) 
932 pazarteaı gunu aaat 15 te. 1 Dr. Hakkı Şinasi 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mikdan ya- Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır 
zıh malzemenin hizalanndaki tarihlerde münakasaları icra kılı- 1 
nacağından ıartnamelerini görmek iıtinyelerin her gün ve mü ------------
nakuaya ittirak edecekelerin İstanbul defterdarlığı veznesine Oıküdar Tapu Bqmemurluğun
muvakkat teminatlarını yatırarak alacaklan makbuz ilmüha- dan: Todollu kariyesinin alem dağı 
beri ile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasımpatada Deniz caddesinde valn 121 numerolu araa 
levazım satın alma komisyonuna müracaatları. (3351) kartal kaddığından muta 24 rebii-

Gedikpaşada jandarma 
sabnalma komisyonundan: 

103 kalem ecza ve malzemei tıbbiye kapalı zarf usulile mü
ba• ı a edilecektir. Taliplerin tartnameyi görmek için Ankarada 
Ja~darma umum kumandanlığı baş hekimliğine, lstanbulda Jan
darma satınalma komisyonu riyaeetine, lzmirde 15 inci jandar
ma mıntaka kumandanlığına ve münakaıaya ittirak için de 
11 8 932 saat 14 te Ankarada J. U. K. Levazım müdürlüğüne 
müracaatları. (3561) 

Mikrobisidin Dr. ZIYA 
husus kanlı ba<. r arda ~ı la ıe ri pek nıucerreptir 

~1idc, barsak hasıılık
la rında. ishallerde, ba · 
umumi deposu Albcrt 

yülahır 1280 tarihli bir kıt'a hüccet 
mucibince Hüseyin ağanın uhde.in~ 
de iken mümaileyhin 320 tarihinde 
vefatile vereıeoi tarafından İntikal 

muameleıinin icraıı için idareye nıiı 
racaat olunmuf iıe de mezkllr gayri 
menl<ulün Tapuda kaydı olmadığın 
dan dolayı 1515 numaralu kanunun 
maddei mahıuıuna tevfikan senet
siz tasarruftan addile mahlen tahki
kat ve tetkikat tazime icra edilece
ğinden mezkür gayri menkul ile a~ 

lakai taıarrufiyeai mevcut olanlar 
varsa tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında veoaikile bet-aber Oıküdar 

Heyb e iiada Sana toryomu 
Baştabipliğinden: 

HeybeJ;ada Sanatoryomunda yapılacak olan mutbak, su 
deı;osu ve pavyon kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmut- . 
tur. 23 Ağustos 932 sah günü saat ikide Cağaloğlunda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdiriyetinde Mübayaat komisyonunda ihale 
olunacaktır. Şartnameyi görmek ve tafsilat alımak için komisyo
na ve Sanatoryom Müdiriyetine müracaatedilmesi . 

J1> Kadıköy, Pendik, Adalar ve Civarı 

HALKINA MÖJDE 
Zingıl şirketinin kercsıclcri, malzcnı ei in şaiye ve mahrukatını 

c;addeb~stan E M N i y E T deposunda 
ıskelesınde bulunur. 

Telefon: Erenköy 38, Toptan ve perakende 

ııatıı ikametgaha teslim 

Unutmayınız 

ASIPİN -KENAN 
tabletleri 

.. ğnlanna ve soğuk atwnhğına 
e n birinci iUlçtır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlıyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BüJük ikraıniJe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

Hayaarpaşa emrazı ı s.i.liiye bastanut bat tabip iği.ıaeıı: 
Müessesemiz için bir ıene zarfında lüzumu olan aıağrda 

mikdarı yazılı odun ve kömürler aleni münakasa suretile ayn 
ayrı ıatın alınacaktır .. T al ipler münakasaya ait tartnameleri gör
mek ve almak üzere hergün hastahane idare memurluğuna. Ve 
münakasa günü olarak tesbit edilen 18 Ağua.toı 932 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat on dörtte Galatada Karamuata
fapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde mü 
teşekkil ihal komisyonuna müracaatlan ilin olunur. (3658) 

120 Çeki Mete odunu 40-60 Ton kok kömürü 
120 Ton Maden kömürü 2000-3000 kilo mangal kömürü 

Maarif Vekaleti celileainin 5-4-932 tarih ve 18676 numerolu em 
bütün mekteplere tamim edildiği üzre reami muadeleti tasdik ediln> 
olan mektebimizdP. talebe kaydına batlanmıttır. Ecnebi liaanlnrına il 
aınıflardan itibaren haılanır. Nehari talebe mektebin husuıi otomobil • 
otobüslerile nakledilir. Hergün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt muaın 

leıi yapılmaktadır. Talep vukuunda poıta ile tarifname göndeTili 
Telefon: 20530 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 25000 çift yerli yün çorap kapalı z• 
la alınacaktır. Taliplerin ıarbıame ve nümuneyi görmek üz 
her gün ve münakasaya iştirak için de 28 Ağuıtos 932 pazar g 
nü saat on bette teminat ve teklifnamelerile beraber komisyo 
müracaatları. (387 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Belediye meclisi kararile Kayseri ıehrinde bundan sonra y 

pılacak bina damları behemehal çatı halinde İn§ası mecburiyet 
konulmut ve tehrimizde bu sebeple son siıtem kiremit ihtiya 
fazlala§mıt olduğu ve memlekette en iyi nevideo kiFemit imali 
salih mevadı iptidaiye mevcut bulunduğu cihetle Kayıeri' de k 
remit fabrika ve imalathaneleri kiitadı mütetebbislerine mühi 
menfaat temin edeceği alikadaraoca malum olmak üzere ilan 
lunur. (3875) 

Konya Nafıa Baımühendi•liğinden: 
(12545) on iki bin bet yüz kırk bet lira bedeli keşifli konya 

Meram yolunun mebde kısmında (1680) metre tulinde tosa t• 
miratı eaasiyeai kapalı zarf uıırlile münakasaya konulmuttur. 

lhaleai 28/8/ 932 tarihine müaadif pazar ııünü aaat on beşt 
Vilayet daimi encümeninde yapılacafmdan talip olanlann 66 
No. lı kanun ve Nafia itleri münakua ıeraiti umumiyeai ahki 
mma ııöre hazırhyacaklan kapalı zarfı ilıale zamanına kadar v· 
liyet evdiınenine tevdii ve tafsilat almak istiyenlerin Nafia B• 
mühendislifine müracaatları ilan olunur. (3876 

Ehe mektebine kayıt ve kabul şeraiti 
Tıp Fakültesi Rei•liğindenı 

1 -Tıp Fakültesi Riyasetine iıtida. 
2 - Bet tane fotoğraf. 
8- Mahalleden hüsnühal ve ikametgah ilmühaberi (Poııı 

çe muıaddak olacak) 
4 - Nüfus tezkereıi. 
5 - Atı tahadetnameai ve aıhhat raporu. 

6 - Taliplerin yatlan (20) den ataiı (35) ten yukarı ol 
mıyacak. 

7 - Orta mektep mezunları imtihansız kabul olunur. 
8 - Alınacak talebe adedi (30) dur. Orta mektep mezunla• 

n bu adede baliğ olmazsa ilk mektep mezunlanndan im· 
tihanla seçilerek talebe adedi (30) a çıkanlacaktır. 

9 - Kayıt muamel~i her ııün 10 - 14 e kadar Haydarpat• 
Tıp F akülteainde yapılır. 

10 -Tatradan TI1ku bulan müracaatlara cevap verilebilm 
için adresleri yazılı pullu zarf ııönderilmeai lazımdır. 

11 - Kayıt muameleei EylOlün on betinci günü nihayet 
~ (~1) 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti satılmak üzere evvelce müzayedeye vazolunaı 
Konya'nm Dere köyünde ve Delildi tat mevkiinde bulunan Ma· 
uif detinneni namile maruf un fabrikasının pazarlık auretile sa• 
tılmak üzere müzayede müddeti 14/8/ 932 tarihine kadar tsrulil 
edilmi.ttir. Talip olanlann encümeni vilayete müracaatlan. 3868 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Komiıyonumuzla jandarma matbaası için 165 çeki kur" 
meşe odunu ile 3000 kilo kuru Rumeli meşe kömürü pazarlık!• 
samı alınacaktır. Taliplerin 9 Ağustos 932 sah günü saat on be-


