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Son günlerde bazı Fruııız f gazetelerinde ve. b.u ~ey.an~~ 
Tempa'da Türkıyenın ııtıklalı 
aleyhinde yazılar görüyoruz. 
Bilmiyoruz ki, bu yazılar; 
F ranaız politikasının hakiki bir 
ifadesi bir müdafaası mıdır? 

: uhtelit Encümen· M z ası Dün liste § 

5 n ve ı na lan uc • p Ol u ; 
, . 

Yoksa bu gazeteler fuzuh avu-
katlık mı yapıyorlar? 

lyi bildiğimiz bir tey varsa 
o da tutulan yolun bizzat Fran 
sız menafiine taban tabana zıt 
olmasıdır. 

Tempa'nın neşriyatı; en kuv 
vetli olarak yalnız bir noktayı 
iabat ediyor: Kemalist Türki
yenin harici politikada tuttu
ğu istikamet, en doğru ve mem 
leket ihtiyaçlarına en uygun 
olanıdır! 

Temps gazetesi Fransa -
ltalya münuebatını tetkik e
den bir makalesinde İtalyanın 
dıleklerini haklı buluyor: İtal
yanın umumi harp neticesinde 
diğer muzaffer devletler gibi 
fedakarlıklarının mükafatım 
görmediğini, İtalya yarım ada 
sının kırk iki milyon nüfusu 
besliyemiyeceğini, ltalya'nın 
inkitafa, mültemlekeye ihtiya
cı olduğunu itiraf ediyor. Fa
kat bu hakaızlığı tamir için 
Avrupada nizamın bozulmama 
ıını Fransa'nm elinde bulu-

' nan yerlerden, müstemlekeler. 
den bir zerresinin bile batka
larma verilemiyeceğini tart o
larak kottuktan sonra, yel'ine 
çare olarak hülisaten tunlan 
ilave ediyor: 

"Bir taraftan Türkiye; ge
nit bir memlekettir. Burada it
lenmemit madenler, toprağın 
altında ve üstünde gömülü ser 
vetler vardır. Diğer taraftan 
ltalya'nm inkitafa ihtiyacı var. 
O h&lde ltalya gitsin, cenubi 
Anadoluda yerleşsin ve orada 
inkişaf etain ... İtalya'nın böyle 
bir hareketini; Fransa iyi biı
nazarla görmeğe hazırdır.,, 

İki sütunu dolduran maka
lenin yazıht tarzında hem Tür 
kiye'ye karıı bir hakaret, hem 
de Latin hemtireye kartı aci 
bir istihza açık açık sırıtıyor. 
İtalya; hak ve ihtiyaç diye ara 
dığı feyi; yeni bir harp, yeni 
bir fedakarlık mukabilinde iate 
miyor. O, umumi harpte dök
tüğü kanların bahasını istiyor. 
H&lbuki T empsnın yaptığı ıey, 
Latin kız kardeti yeni bir har. 
be, yeniden kan dökmeğe sev
ketmektir. Zira, Türkiye'den 
bir karı§ toprak almak için, 
dünya bilir ki, çok kan dök
mek uzun seneler harbi göze 
alm~k lazımdır. Tecrübe edil. 
mit bir macerayı kim var ki; 
Yeniden tecrübe etmek ister? 

Maatteeasüf Franaa'da bu 
fikirde olanlar, yalnız T emps 
değildir. ltalya ile uyuşmak j,_ 
çin Anadolunun bir kısmını 
bol keseden ona hediye etmek 
isti yen bazı Fransız politika. 
cılarmın mevcudiyetini de öte
den beri biliyoruz. Hatırlarda
dır ki, bundan birkaç ay ev
vel Fransa'da bir anket yapıl
mııtı: Fransa - halya muka
renetini temin için belli batlı 
tedbirler nedir? .. 

Bu ankete cevap veren mü. 
him bazı tahsiyetler, bugün 
T emps'nın yazdığı gibi, ltalya
nın Anadoluya gitmesini tav
ıiye etmiflerdi. Demek ki; bu 
fikir Franıa'da yürüyen bir ce 
reyan halindedir. 

Demek oluyor ki, Fransa'da 
Anadoluyu istila etmek ve ora 
da rahat rahat yerlqmek me
selesi iıtihsali kolay bir hedef 
telikki ediliyor. O halde iti 
daha baait bir tekle irca etmek 
ınümkündür: İtalya, harpsİa; ve 
külfetsiz hakkını ve ihtiya
cını aramaktadır. Eğer Temps 
hın ve onun fikrine ittirak eden 
lerin Franaası Anadoluda yer
letmeyi kolay sanıyorsa, mese 
I&, T unusu veya iyi idare ede. 
llıediğini, bir türlü iıyandan 
"'e anarıiden kurtaramadığını 
dünyanın bildiği Suriyeyi ba
l:ır hazır ltalya'ya versin, ken-
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Encümenin mazbatası Üzerine E~ir ~a~~ı 
d h•IA • t d•I d•ı• Dun gıtti a 1 1 DJZamname 8 ) e 1 JyOr Buakşa-;;;Gaziffz.in 

Tetkikat için Halil, Salahaddin, Sait Azmi, ziyafetinde 
hazır bulunacaklar Tevfik Fikret ve Celil Nuri Beylerden 

mürekkep ihzari bir encümen teşekkül etti 

İsmet Bey " Çorum,, CelAI Nuri Bey '' Gelibolu ,, 
SalAhaddin Beu " Koce eli ,, Süreyya Bey 

-·---_.....-
Şeref Bey " Edirne ,, 
" Aksaray ,, 

Tadilat ne suretle yapılacak? 
.. ANKA~A, 1! (Telelon) -.Muhtelit -;ncü~en heyeti umumiye 
rçtrmaını muteakıp toplanarak nr.zamnamer dahıliyi tetkik cıe meccıut 
cıa,.iyete. göre nasıl bir tadilat icrası l<izım geldiği cıe diğer memle
ketlerin usul V•? nizamnnmelerini. tetkik ederek bir karara varılma .. 
sı mülôhazaaile ihzari bir encümen teıkili tekarrür etmiıtir • 

lhza'! encüm~ne !Jalil (/zmir ), Salôhattin (Kocaeli) Sait A.zmi 
(Kayuırı), Tcııfık Frkı"Ct (Konya) Celal Nuri (Tekirrhiiı) Beyler 
seçilmiılerdir. 

Hazretlerinin riyaaetlerinde topla... I melde olup teırii masuniyetinin kal 
mııbr. dınlması meseleıine temaı olunma· 

Celoenin açılmasını müteakip Trab ı drğnu ve bu vaziyet lmrtıoında muh 
zon mebusu Hasan Bey hakkındaki telit encümenin vazifeleri cümlesin
muhtelit encümen mazbatası okun- den olan tqrü maıuniyetin kaldınl
muıtur. Encümen bu mazbataamda ması meselesiyle iıtiğale imkan gö
müzakeresi havale edilen Bll§veki- rülınediğini mecliı tahkikatı içinde 
let ve Adliye vekaleti tezkereleri •· heyeti umumiyece bir kare.r itıihazı 

, - ld de mevzuubahs Ankara birinci mü 1• dahili nizamname 1&nıh~ iktizasm 
Bir usul vaz ı zarurı O u- tantildiği karanuuneıinde yelnız H • dan bulunduğunu bildirmekte idi. 
ğunu söyleyen Recep Beyi san Beyin veki.leti ~na ait;,. ~'?atanın ukunmasını ~t"""!~ 

ANKARA, 11. A. A. - B. M. raatmdan dolayı tahkikat icrasııı ı .!."" Kizun Paııa Hazretlerı dahili 
Mecliai b ... ün Reis Kizım Pata meclisi aliye ait olduğunu ifade edi <Devamı 6 ıncı sahifede) 
................................................................. , ~······ ' ••••••••• 1 

! Fazlı Bey 
Gidiyor 

Geminin güııertesinde yığılı duran makine sandıkları 

Rusyadan gelen eşya 
tesellüm ediliyor 

Dün bir kısmı çıkarıldı, bugün 
mütebakisi çıkarılacak 

Rusyadan Leningrat •apuru ile 
Jiınaııımıza gelen eıyanm dün vapur 
elan çıkarılarak teseHümüne baılan
mıtbr· Gelen qya 7 tank, 10 trak
tör, pulluklar, kamyon, otomobiller 

ve aairedir. Tesellüm muamelesi bu
gün de devam ve intaç edilecektir. 
Gelen ziraat makineleri, An.kanaya 

göderilerek montaji ve tecrübeleri 
orada yapılacaktır. 

disi de gelsin, kolay kolay A- ı detmiyecek, hürmetle sıkacak
nadoluyu alnıak tecrübesine gi tır. 
rişsin.... Her halde biz Temps'nın ve 

Muhakkak ki, böyle bir tec emsalinin bütün bu çirkin De§

rübe· Türkiye - Fransa poli- riyatına rağmen Fransada ek
tikas'.nın atisi için çok iyi bir ıeriyetin Türkiye hakkında 
netice verecek •. O vakit Temps' bu kadar fena ve menfi düşün
nın F ranaası- Kemalist türkiye mediğine, hele yeniden ikti. 
ve Türk istiklali aleyhinde yÜ- dar mevkiine geçen Herriot 
rümenin kafayı kayaya çarp- hükfımetinin böyle tahrikat 
maktan 'batka bir şey olmadı. poljtikacılığına tenezzül etmi. 
ğını anlayacak, ondan sonra da yeceğine inanmak İstiyoruz. 
Ankara'nın her vesile ile Pari- Siirt Meb'usu 
se uzattığı dostluk elini red- MAHMUT 

Fazlı Beye yeni 
vazifesinde 

muvaffakıyet dileriz 
İstanbul vali muavini iken 

terfian birinci müfetti§lik bat 
müıavirlj.ğine tayin edilen 
Fazlı Bey yann Ankara tari
kile memuriyeti mahalline 
gidecektir. Fazlı Bey dün 
gezetelere veda etmiştir. 
Memuriyeti esnaııda vazife. 
sinin müsait olduğu nisbette 
gazetelere ve gazetecilere yar. 
dım eden Fazlı Bey matbuata 
da kendisini pek zi.yade sevdir 
mişti. Fazlı Bey, matbuatı ida 
re hususunda idare iılerindeki 
kadar muvaffakıyet göıtenniı
tir. Esasen Fazlı Bey matbua. 
tı idare itlerinden ayn telakki 
etmemiı, idare namına ondan 
i.atifadeyi ihmal etmemişti. 

Fazlı Beyin müfarekatile 
İstanbul idare makinesi en mü 
hinı bir rüknünü kaybetmiı o. 
luyor. Fazlı Bey daima hal. 
kın dertlerini dinlemek ve on. 
!ara çare bulmak için vaktini 
esirgememiıtiı-. Çalı,tığı oda 
kapısının üstüne "vurmadan i
çeri giriniz,, yazan F azh Bey, 
daima her müracaat sahibini 
dinlemeğe ve onunla meşgul ol 
mağa amade idi. Dürüstlüğü, 
vazifeşinaslığı ve yorulma bil
mez mesaisile kendiıini berke. 
se sevdiren Fazlı Beye yeni me 
muriyetinde muvaffakıyet di
leriz. 

Ankarayı ziyaret edecek olan Hi
caz ve Necil kralı lbnuuut ffz.nin 
ikinci oğlu Emir Faysal Hz. dün 
aktam maiyetleri ile refakatlerinde 
Hariciye kalemi mahıus müdürü Re 
fik Amir B. bulunduğu halde An
karaya hareket ebnitlerdir. Muhte
rem misafirimiz dün Perapalas ote
linde istirahat etmİfler ve aktam ü
zeri otomobille Dolmabahçe san.yı 
nhtnruna gidereık oradan Yeni Say
yat muıu ile HaydarpafAya geçmİf· 
)erdir. Emir Hz. istasyonda Vali ı 
Muhittin, poliı müdürü Fehmi B. <- 0 -,;,c.,. 
lerle" bir çok zevat tarafından tqyi ,.~;:~ 
edilmiıler "e bir müfreze asker ve ----------.;_-~~'"'-......_ ___ __. 
poliı efradı ve muzika tarafından ae 
limlanmışlardır. Ankara treninin ar 
kasına Emir Hz. için hususi bir va
gon ilave edilmittir. Muhterem mi
safirimiz teşyi• gelenlere veda ve 

1 teşekkür edere~ vagona binıniı, tren 
de saat 6,5 da hareket etmi,tir. E
mir Fay1&l H:ı. üç gün Ankaracla 
kalacaklar ve Tahran'a gitmek üzre 
perıembe günü ıehrimize ndetle 
dört gün lstanbulda kalacaklardır. 
Bu müddet zarfında müzeleri, saray 
lan ve camileri ziyaret edeceklerdir. 
Emir Hz. 19 Haziran pazar günü 

Emir Faysal Bz. 

Batum tarikile lran•a hareket ede
celderılir. 

Muhterem ınioafjrimiz cuma günü 
Y qilköy ve T opkapı cinrında olc>
mobille bir gezinti yapmqlar ve ak
tam üzeri Pı:rapalaa otelinde otur
makta olan ltalyan gazeteci Mel 
Marcella d' Ar!e ile otelin gazinoaun 
da bir müddet görüımüşlerdir. 

----·--··-·-····---·---
Ongedi 

Haziran 
Cuma! 

Otomobil yarıt 
günüdür 

17 haziran cuma gününe bir haf. 
tadan az bir müddet kaldıfı için 
yarıp girecek olanlar artık sıkı an
tröııömanlarına batlanutlarclır. 

lstinye köprüsünün Maslak tarafın. 
daki batından batlayacak ve Zencir
li kuyu karakoluna 200 metre kala 
bulunan tepenin bükümünde bitecek 
tir. 

Otomobiller yarıfa teker tekeı- gi
recekler ve meıafiyi en az zaman 
zarfında kat'eden birinci olacaktn-. 

<Devamı 6 rncı sahilt!dt) 

Fırıncıların ellerindeki unu saklayarak fada para 
kazanmak i{'in az ekmek tabıh ettikleri tahakkuk 

ediyor. Bu resim, boş fırınlardan birisini g6sterlyor 

Az ekmek çıkaran 
fırıncılar 

mahkemeye verilecek 
Dün buğday fiatlan düştü; fa_ 
kat akşam gene ekmek yoktu! 
Belediye fqpıcılann elindeki stok unun 
eski fiattan alınmıt olduğu kanaatinde. 
Akşam hiç bir yerde ekmek yoktu! 
Buğday ve un fiatlerinin bir

den bire nisbetaiz derecede yük. 
aelmeainden aonra tevellüt eden 
vaziyeti, tetkik ettik. Alakadar 
tacirler, hala havalar kurak gitti 
ği ve bu yüzden mahıul bozul
mak tehlikeai geçirdifi için buf· 
day piyaaaıınm yülueldiğini iddi
a etmektedirler. 111 gün evvel ok
ka11 5 kurut 30 paraya alman ek
stra buğday perfembe günü bor
sada 9 kurut 10 paraya kadar 
muamele görm6ftü. 

Bufdaya tabi olarak un fiatle
ri da yiiluelmit; 15 gün eyye) 72 
kiloluk çuvalı 4711 kunıta saplan 
un perıembe günü 676 - 700 ku
rufll fırlaırufbr. 

Yağmurlar yaf1ınca .. 
Uç gündür yafmur yafmiya 

batlamaaı üzerine fiatlann düı- rt:=•~!!!!!!'!~~~~~:'.'.1 
meıi ümidi haaıl olıntıt, dün aks- • 
lra buğday fiati okkada bir ku
rut kadar diitmüttür. Oıt U.te 
muhtelif cins buğday Borsada 7 
- 8 kunıt Üzerinden muamele gör
müttür. Buğday fiatlerinin böyle 
birden bire tereffüünde, yeni se
ne rekoltesinin, geçen aeneki mab 
ıulden % 30 - 40 niıbetinde az ol 
duğu rivayetleri de müeuir görül 
mektedir . 

Piyasaya henüz yeni aene mah 
ıulü çıkmamı9br, daha bir ilU ay 
eski aene mahaulü yenilecektir. 

Müvaredat vaziyetinde pek •· 
aaılı fark yoktur. Cuma günü Ye 
dün tehrimize gelen bufday mik
tan 63 vagondur. Köylüde geçen 
sene mahıulünden az dahi olsa 
bir miktar buğday bulunduiu, 
maamafib geçen aene mahaulü
nün mühim bir kıammm tüccar e
line geçmit olduğu temin edilmek 
tedir. latanbul'da aagari bir aylık 
ihtiyacı karıılıyacak miktarda 
ıtok bulunduğu da anlatılmakta
dır. 

Buğday ve undan 
sonra ekmek 

Buğday •e un fiatlerinin teref-

Vitrinleri boş bir fırın 
daha .. 

füü, ekmek fiatlerine de müeuir 
olacaktır. 

Ekmekçiler cemiyeti, Belediye
ye müracaatla ekmek fiatlerine 
zam yapılmasını iıtemiılerdir. Fı 
nncılar, 10 ıründür yiiluek fiatla 
un salın aldıklannı ve eaki fiatla 
aallf yapbklanndan zarar gör
düklerini iddia etmekte .. ., zarar 
etmemek için her gün çıkardıl.la
n mikdardan az ekmek imaline 
mecbur kaldıklannr aöylemekte
dlrler. 

Ekmekler kaplf kaplff 

Fmnlar, ihtiyaçtan az ekmek 
çıkardıklan için, eYVelki ırün ol
dufu gibi, diln de lstanbulun bir 
çok semtlerinde bilhaaaa aktam 
üatleri kafi ekmek bulunaınamıt 
halk sıkmb s:ekmlttir. Birçok aemt'.. 
!erde pek az ağu ekmek çıkarı). 
mıt. halk kap19 kapıf bunlan ı.;.. 
hamlede almıt ve bu auretle ek
mek kalmamı9tır. Ekmek narhı 
un fiatlerine göre teabit edildiii' 

CD~vamı 6 rncı sa ifede) 

Tayyare piyangosunda kimler kazandı? 
Hüseyin Rahmi Beyin " Ölüler yaşıyor
lar mı?" isimli romanı bugün başladı. 4 
ve 5 inci sahifelerimizdedir. 
Tayyare piyangosu numarala;ını 7 nci 

sahifemizde okuyunuz. 
a nnru•aa%%Q%Rtl&n n n n u 
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Bektaşiler ayin yapar
lar en yakalandılar 

İzmir' de ayin yaparken ya. 
• kalananlar 

arasında kadınlar da vardır •• 

HARİCİ.· HABERLER 
Cenevre ve 
Lausanne 

-·--
Mac Donald ve Sir 

Joh Simon 
Londradan ayrıldılar 

• 
lrlanda 
Uyuşma yor 

De 'Valera ile müza- j 
kerattan hiç 

bir netice çıkmadı 

Yeni Prusya 
Kabinesi 

---
Yeni başvekil ayın 

22 sinde 
intihap ediliyor 

Mektep pansiyon) 
kanunu kabul edi 

1ZM1R, 11 (Milliyet) -
Şehrimizin Bozyaka mahalle
sinde mestut bekta•ı tekkesi
nin açık bulunan ve Sivaslı Ha 
san babanın ikametine tahsis e 
dilen iki odasında Bektqiler 
ayin yaparlarken cürmü mq
hut halinde yakalanmı,tardır. 
Yakalananların dördli kadın 
dokuzu erkektir. 

Yunan konsoloshanesi kavası 
Tayip, imam hani musteciri E
tem, san'atlar mektebi talebe. 
sinden 17 yaşında Selim, amele 
den Kanber, Focalı Kadriye ve 
kızı N uriye, iki sene evvel ölen 
mezkur tekye aeyhi Hüseyin 
babanın kansı Hayriye ve kızı 
Fatmadır. Hapishaneye sevke
dilen maznunlar polis müdiri
yeti birinci kısmında ifadeleri 
alın irken dediler ki: 

LONDRA, 11. A .A. - Ba,vekil 
refakatinde Sir John Simon ile La
dy ve Miı izabe! Mac Donald bu
lunduğu halde saat 11 de Panoe 
müteveccihen Londradan ayrılmıt~ 

LONDRA, 11. A. A. - M. Mac 
Donald ile dominyonlar nazın M. 
Thomas. dün sab<>h saat 8 de İstas
yona giderek ıaat S,50 de mu vaıa
let etmiı olan M. de Valerayi ıe
ıamlamışlardır. 

BERLIN, 11. A. A.- Pruıya di
yeti lrudema mecliıi, diyetin önü
müzdeki celsesinin içtima tarihini 
15 haziran olarak tesbit etmiştir. 

Bir kısım memurların coc 
rına pansiyonlarda tenzili 

ANKARA, 11 (Telefonla) 
- Bugün mecliste müzakere 
ve kabul edilen mektep pansi
yonları kanununa göre bundan 
sonra pansiyon talebesinden 
alınacak ücret mektebin bulun 
doğu mahallin rayici ve mas
raflara leyli ve nihari tqkili. 
tına ait bulunan kısımlan naza 
ra alarak her sene bütçe kanu. 
nile tesbit olunacaktır. 

kanunun yedinci ve d 
derecelerine tekabül 
tarlarda bulunan devi 
lan çocuklarından 
tenzilat yapılacaktır. 

Zabıta memurları iceriye gi. 
rince bunları Necmi babanın 
nefesini okurlarken ve mey - Tesadüfen birleştik. Mak 

ıat yoktu. Bir kaç kadah dem 

aldık. Aramızdan Giritli Mus

tafa Necmi babanın nefesini o

kumağa ba9ladı. Bizler de i,ti

rak ettik ve bu halde yakalan
dık. 

tır. 

M. H11man.~ Cenevrege 
• girli11or 

CENEVRE, 11 . A. A. - Belçika 
hariciye nazırı ve Cemiyeti akvam 
fevkalade içtimamda reiı olan M . 
Hymans, pazartesi ak,am1 Cene.-re
de beklenmektedir. 

Mümaileyhin u:ı:ak tark vakayü
ni takip için heyeti umumiye tara~ 
fından tay;n edilen 19 lar komitesi
ni içtimaa davet edeceği zannedili-

Saat 11,30 da M. de Valera,. r<>
fnkatinde muhtat- lrlanda hüküme
ti batvekili muavini M. Ocallaigh 
bulunduğu halde bafvekilet daire
sine ıritmiı ve orada M. Mac Donald 
tarafından kabul edilmittir, 

Hemen müzakerata başlanılmış
tır. 

lnıriliz bafvekilinin yanında M. 

Erteoi ,ünü, ikinci bir cebenin 
aktedilmeai ve diyet meclisinin mü .. 
teakiben M. Otto Braun'un yerine 
ırele<:ek batvekilin intihabı için ayni 
ayın 22 inci günü toplanması ihti .. 
mali vardır. Diyet meclisinin bugün 
toplanacak olan hukuki komisyonu 
Naziler tarahndan teYdi edilen Ye 
bazı siyui mahkUmlann affını iı
tihdaf eden kanun layihaoını kabul 
eylemiıtir. 

Pansiyonlarda ten 
bi çocuğu bulunan bu 
lardan vefat edenlerle 
dilenlerin çocu ki arı bu 
!arı tahıil devresini ik 
ceye kadar tenzili ttan 
edeceklerdir. 

demlenirken yakalamı,tır. A
yin esnasında yanan ınumlar, 
postlar, tespihler de bulunmUJ 
tur. Yakalananlar ,unlardır: 

Sıvaslı Hasan baba, vapur 
amelesinden Mustafa, Focadan 
Recep, Sökeli Mehmt.c Tevfik, 

Sulh cemiyetinden 
beş kadın geldi 

Mensup oldukları cemiyetin 
gayesi her memle_ 

kette sulhu tarsin etmek. 
Merkezi Cenevrede bulunan Bey

nelmilel kadınlar Sulh ve Hurriyet 
oemiyeti azasından beş Amerikalı 
kadından mürekkep bir heyet ,eh
rimize gelmİftir. Heyetin reiıi Mr~ 
Mildreet Scott Almıteet'tir. Kendi
sine zevci Mr Almıteet'te refakat 
ctm~tedir. Heyetin diğer azası da 
Mias Ellen Brintoro, Miu Ruth 
Meller, Miu OliYİa Fay, Mios Ma- 1 
ry Kutchin'den ibarettir. Cemiyetin ' 
reiıi bulunan Miu Jame Adans, 
sulh hakkındaki meaaiıile tanınmış 
ve geçen aene Nöbel ıulüh mukifa
tini kazanmıttır. Mra. Mildreet 
Scott Almsteet dün Royal otelinde 
bi :.e:e t=emİyetin maksat ve sayesi ve 
heyetin seyahati hakkında tu ma
lümüatı vennittir: 

- Cemiyetin ııayeıi harp aley- M s 8cott J. !nıstee 

hinde ve ıulhün teeuüıü için pro- F dan hal tik da 
pag~nda yapmaktır. Cemiyetimizin j ran_oa , . yaya ır~ ora n 
26 lek tt be · d Am · Yuıı.amıtan a gıderken Pilsna va-

mern e e fU aı VBT ır_ erı d l 1 dan d k 
k c! bar k ti C d t 

..._, purun a ta ya av et etme le o-
a an e e e enevre e enu I . 1. d krat L.. kili 

1. .. ı an sevım t ve eıno uatVe -
tes ıhat konferan11 muzakeratını ta- 1 • 1 p ·ı .. .. t · k 1 t 
kip ettikten sonra konferansa iıti- nız ~meTt - f · .1 e . gonı~ll!'h· •time 

k d ahh I la .... tük.Se Pt. bıze urkiyeıun mı ı udu arı 
ra h etten '.'.'.~: ___ daı ar tgok~!-lib t ' dahil inde •ulh emelleri beslediğini 
ya a en ........- uruz er ı ~ a k 1 ·ı · · · k ld 
k f •- • · ıı· k d fek t ı ve omıu an e ıyı geçınmc te o u-on ~ a.n.ına 11 ra e e;ı meın e - .., - I di 
lerı dolafArak · tulh hakkmda ne fi- gunu soy e · 
kir beslenildiğini tetkik etmektir. Burada harp aleyhinde ve sulhün 

Türltiye ile Ruıya terki teolihat 
1 

tekarrürü hakkında bazı temaslarda 
k llferansmc!a muhim tekliflerde bu bulunmak an.usundayız Turk ka

dınlarının da bizimle tesriki mesai 
ıun ... lar, bundan ıonra mühim tek- . · edeceklttini ümit ederız . Buradan 
lifler serdeden ltalya geliyor. Ce- Rusya, Fenlandiya, Almanyaya gi
nevredcn sonra Fransanm Grenoble dei:ek oradan Amerikaya avdet ede ... 
ıehrinde Cemiyetin 3 ıenede bir ceğiz." 

loçlanan kongreaine i,tirak ettik. Amerikalı kadınlar Amenkan kız 
Kongreye 300 kadar kadın murah- • College'i ile Robert College'i ziya-
!taı iştirak etmiıtir. 1 ret etmiılerdir. 

Muhahzgücü 
Bisikletçileri 

BUCAK, 11 A.A. - Muhaftz 
ı:ücü bi•ikletçileri buraya ıreldi. 
ler, ve sabahleyin Ant.alya'ya ha
reket ettiler. Bisikletçi!.,.. yarın 
Antalya'dan vapurla Mersin'e ıre 
çeceklerdir. 

Muhafızgücü atlılan 
UŞAK, A. A. - Muhafız,ücü 

aılıları dün saat 14 te Utağa ırel 
mişler ve C. H. F. Belediye erka
nı ve halk tarafından hararetle 
iatikbal edilmiflerdir. 

Misafirle.-, burada bir gün ioti 
rahatten sonra Esmeye aidecek
lerdir. 

Temaşa 
San'atkarlanna 

Halkevi tenuil tubesindenı 
Tiyatro mııh.ibbi, temaşa eseri 

muharriri, temata haveskar ve 
.aan'atkArlanndan arzu edenlerin 
ıubeye aza kaydolmak üzere her 
ırüıa ıaat 17,S tan sonra Gillhane 
bahçeai medhalinde Alay Köşkün 
deki Müdüriyete müracaatları. 

Emil Ludvig 
BERLIN, 11. A . A. - Maruf Al 

man muharrirlerinden Emil Ludviır 
alman tabiyetini terketmittir. Uzun 
senelerdenberi ikamet etmekte oldu
iunu Teısin kantonu kendisine la
viçre tabiiyetini vet"mİftİr. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

yor. 
Filhakika, mioakin 12 inci madde

ıi ahkamına tevfikan ve Mançun 
meseleaine ait olarak verilecek veaai 
kin tevdii için derpİf edilen 6 ay 
müddetin n1unkazi olmasına mebni 
bu müddetin biraz daha temdidi bu 
içtimada mevzuu bahoolacaktır. 

Al111a11yanın uıusm111e'daki 
L•azigefi 

Baldvin. M. Thomaı, harbiye nazı
rı Lord Hailoham ve dahiliye nazın 
Sir Herbert Samuel bulunuyordu. 

Londradaki lrlandalılar mahafilin 
de dün mevcut olan intibah, daha 
ziyade bedbinane idi. 

Söylendiğine ıröre, lngiliz noktai 

Bir kulp 
Buldular 

nazarında ve tarafeynin vaziyetle- B • f • ti 
rinde hiçbir tcb~ddül yoktur. enzın ıa arı 

Bir itilaf elde edilemedi A vrupada da 
yükselmiş imiş 

LONDRA, 11. A. A. - İrlanda B . f" I · b 
l ·ı 1 d k enzın ıat erı son on on et ve ngı tere nazır arı arasın a a to- ı .. . . d "k" d f ff"" ·· t 

1 k f 7 d h . gun ıçın e ı ı e a ter e u gos er 
unan on eranı, ıaat 1 e ıtam d" B .. nk.. · t b k ı 
bulmuıtur. ı. ugu u vazıye e . a ~ ırsa 

1 
At"d k ' · tebliğ neşrolunn'-t kumpanyalar arzu ettıkçe fıatle-

BERL N, 11. A. A. - Deutsche 1 e 1 reımı ri zaman zaman böyle yükselte· 
Allgemeine Zeitung, Almanyanın j turB'. t af be l I d h .. ._ . bileceklerdir. lıtanbul Ticaret o-

ır ar tan set" st r an a u .. u- d b d - ı b · 
Lauıanne konferansında alacağı va- meti başvekili M. de Valera ve baı- f"asıl ~nd an on. gunb.?vvb.e '~knzıln 
• • ba '-") B .. · . . · . ıat erın e gayrı ta ıı ır yu ae -

zıyetın, şveou runıng tarafın- vekil muavmı M. O'Callaigh ve ld - t tk'k t b 
d "A · di" af l iliz ba _,_,.. M. me o ugu zaman, e ı a a aş-

an rtık tedıyat yapamayız• oöz ger tar tan ng şv ...... ı lamış ve bu meyanda kumpanya-
l~ril~ pek güzel bir sure!te ilham e- Mac J?onald,_ . başvekilet . lordu M. !ardan hu tereffüün sebebini aor-
dılmış bulund'!ğunu _yazıyor. Baldvın, dahilıy~ nazırı Sır Herbert muıtu. Buna Standard Oil kum-

Bu gazete dı~or. kı: . . . Samuel ve Domınyonlar nazırı ~- panyaaının yerine kaim olan yeni. 
Hattı hareketimız, hiçbır ~,phe- !~omas ara~ın~a .saat 11,30 da bır Amerikan kumpanyası verdiği 

Y~ mahal brrakmamalıdır. lngilter<>- ıçtı~ a~tedılmı,tır. . cevapta :son tereffüün cihan piya
nın.~n~ra protokoluna _haya~ vet"- Bu ıç~, oaat 13,30 a talık olun- sasında görülen yükselmeden ile
megı ıstihdaf ede~ Hemot plinma mut ve bir oaat aonra .. te~ar . top- ri geldiği, eaaaen her sene bu 
muvaffak.at etme.ınin &'•Yrİ mü.ın- landmııtır.NazrrlaT, munazıunfih me mev&imde petrol ve benzinde fiat 
kün olduğu olduğu lunaatindeyiz. ıeleler hakkında uzun m~er~.~- tereffüü vukuu mutat olduiu ce-

' • UH 0 , de bulunmuılardır. Fakat bir ıtılif vabmı vermittir. 

Belediyede 

Elişleri 
Sergileri 

Dün açıldı; birinci 
gelen sergiye 

mükafat verilecek 
l lk mekteplerde talebenin bir se

nede vücuda getirdiği el itlerine 
dair eserler dünden itibaren sergi 
halinde t~hir edilmeğe batlanm•t· 
tır. Sereiler bir hafta müddetle a
çık dura,.ı.tır. Son 11nıf imtihanlan 
nı müteakip gene el itlerine dair 
ıruntaka •ergileri vücuda getirele
cektir. Sergiler arasında birincilik 
muoabakası yapılacaktır. 

Otomatik hesap 
makinaları 

Belediye hesap işleri ve istatiıtik 
ıubeleri için otomatik heoap maki
nalan al.mağa karar vennqtir. Yeni 
bütçe taıdikten gelince mubayaat 
yapıı......ktD'. 

istatistik yıllığı 
Şehre dair 76 hadioe ve madde ü

zenne vücuda ıretirilen belediye iı
tatiıtik ydlıiı bu ay sonunda n"fTo
clilecektir. Yıllık 25 formalık türkçe 
ve fransızça mufaual bir cilt tut
maktadır. 

Kastamonide 
Şiddetli yağmurlar 
KASTAMONU, 11. A. A. - Dün 

öğleden aonra ıürekli ve pddetli 
yağmur yağmıJlır. Şehirde seller 
hisd olmuş ve Kaıtamonunun için
den geçen det"e tatmıştır. 

Tahribat olmamıftır. Yağmur mah 
ıuli.t için faydalı ve çok fey;zli ol
muttur. 

luğunu gördüğümüz için- gir
mek iatemiyoruz .. 

elde edilmeıi mümkün olamaımt- Ticaret müdürlüğü bu cevap ü-
tır. zerine cihan piya&asında benzin 

M. de Valera, Dublin'e 
diJndü 

LONDRA, 11. A . A. - Görütme 
fer biter bibnez M. de V alera ile 
refakatinde biılunan zevat, trene bin 
miıler ve Dublin'e hareket etmiı
lerdir. Kendililerini iıtaıiyonda M 
Mac Donald'i teniail eden M. Tho
maa ile muhtar İrlanda hükiımeti
nin Londradai ali komiseri M. Du
lanty teşvİ etmitlerdir. 

M. de Valen, İıtaıiyonda toplan
mıı olan birçok lrlandalılar tarafm
dan 'iddetle alkıılannuttır. 

Mümaileyh, mülakatın mahiyeti 
ve konuıulan meıelelet" hakkında be 
yanalla bulunmaktan imtina eyle
miştir. 

Gandhi'yi 
Sürüyorlar 

Daha bir çok Hint 
vatanperverleri bir 
adaya nefyediliyor 

BOMBA Y, 11. A. A. - Annada 
vapuru yakında Gandhi'nin taraftar 
!arından bir takım ıiyaıi tahrikitçı 
!arla müfrit ibtililcdarı ve bizzat 
Gandbi'yi bamil olduğu halde 8-
ırale körfezi takım adalarından o
lan Anılam&n adalanna hareket &

docektir. 
Bu tedbir, mevlruflarla ağız ağı

za dolu olan hapishaneleri booalt
mak maksadile ittihaz edilmiştir. 

Hindiıtan'da yalnız kadınlarla az 
tehlikeli olan erkekler bırakılacak
lardır. 

Konya gençler bir
li~inin piyangosu 
KONYA, 11 . A. A.- Konya 

Gençler Birliğinin tertip ettiği eşya 
pİyangoıu çekilmeğe batlanmııtır. 
65.494 numara F ord tenezzüh oto
mobilini kazanmıftır. Ketide devam 
etmektedir. 

fiatlerinin aon bir aylık vaziyeti
ni Ticaret odaaından aonnuıtur. 

Bu tetkik.at kumpanyalar aley
hine bir netice verirse Ticaret mü 
dürlüğü kumpanyaları mahkeme
ye verecektir : 

Bitaraflann 
Hakemliği 
Dün komisyon yeni 

vaziyetten res
men haberdar oldu 

Muhtelit Mübadele komiıyonu he 
yeli umumiyeoi dün umumi bir içti
ma aktetmiıtir. içtimada bitaraf a
zanın hakemliğine havale edilen me 
selelerde ittihaz edilen kararları iki 
bitaraf azanın İmzaya ulihiyettar 
olduklarına dair neşredilen kanunun 
tebliğ edildiği hakkında, Türk ve 
Yunan murahhas heyetlerinin mek
tupları okunmuştur. Bu suretle Yu
nan oefin M. Polihronyadiı ile Ha
riciye mütep.n Nüman Bey araıın~ 
da teati edilen mektuplara tevfikan, 
hikern kararlarınm, iki bitaraf izi 
tarafından İmza edileceğinden lro
miıyon haberdar edilmittir. Bitaraf 
azaı ittihaz ettikleri kararlan bu
rün veya yann Türk ve Yunan he
yeti murahhaaalanna teblii edeeek 
let"clir. 

Fennın en modern nazariyele 
rini, hayatın tatlı sahifelerini, 
Türklerin parlak ırünlerini Öğren 
mek, istikbali yaıamak iotiyen
ler: 

Akif Saffet Beyin "Otuz sene 
aonra Türk radyoteknik hayatı" 
kitabmı okusunlar ... 

Yeni Temyiz azası 
ANKARA, 11 (Telefonla) 

- Ankara ağır ceza mahkeme 
si azaaı Şevki Bey Temyiz mah 
kemesi azalığına intihap olun
muştur. 

1-Köklere doğru 

Avrupalıları niçin anlamıyo
ruz ve niçin tercüme edemiyoruz? 
Anlamıyoruz, çünkü - urf vakit 
geçirmek için okunan kitapları 

İnanarak taadik ediyoruz. ilmi, yazanlar müateına - bug{in.kü 
irfanı ile en çok uğraıtığmuz ec- Fraııaız, Alman, lngiliz muharrir 

';:ok aceleci insanlarız; her şe- nebi memleket, bugüne kadar, terinin, filo!IOflarınm hiç biri bat 

!erini ve sebeplerin ı.ebeplerini 
ara,trrarak ilk devirlere doğru 
gidecek. Biz de felsefeyi öğren
meğe Bergson'u tetkik ile ha,lıya 
biliriz; fakat 4nlamayız, çünkü 
kendinden eve! gelmit filesofla
rın neticesidir. O halde onları da 
okur ve böylece ta en eskilere ka 
dar çıkabiliriz. Böyle yapmıyo
ruz; ya Bergaon'un yalnız anlıya 
bildiğimiz kısımları ile iktifa edi 
yoruz, ve yahut ondan evelki fi .. 
losoflan ıade<:e hüli.aalardan öğ
renmeğe kalkıyonız. Bergson"u 
ilk hatırıma gelen diye yazdım; 
onun ismi yerine "modem felse .. 
fe" denince daha doğru olur . 

lil mevki, kültür tüfeylisi olmak, 
yani kendisinin de zeneinle,tir
mek hevesine dütmediği bir kül
türden istifadeye kalkmasıdır.Bir 
aün bizim de Avrupa medeniyeti 
ne, kültürüne kendi cinsinden, fa 
kat bizim mührümüzü tatıyan bir 
kol ilavesini dütünmüyoroak, o 
medeniyeti, o kültürü benimseme 
ğe hakkımız yoktur. yı en kısa, en :zahmetsiz yoldan hiç JÜphe•İz Franoa'dır; fakat lanırıcı ve sonu kendilerinde olan 

oğrenip bilmek istiyoruz . Avru.. franıızca bilmiyenlerimiz, o mem insanlar- değildir; hepsi de Kuru 
palı büyük muharrirlerin, filo- leket ediplerinin kaç tanesini oku nu-Uli.'da başhyan Avrupa mede 
aofların eserlerini değil, onlar yabiliyorlar? Moliere'i Vefik Pa· niyetinin birer parçaaıdır. Baılan 

u•1•A ... ı.,•o yazılmış tetkik kitapla şa tercüme ehnİf; Montaigne' i, gıçlan ta kadim Yunaniıtan'da .. 
!eri veçhile lannı okumağı, ter- Racine'i, Paacal'ı, Voltaire'i Ue, drr. 
nakıanaa ~m ._ ediyoruz Bunun İ· M. LanBOn'un hülisa srnı hüliıa e Giovanni Papini, franaızcaaı 
rı.,da hüla u,. • .._ .

1 
• 

. t ·Ll32 satJ<kı e anlıyamı- derek öfretmeğe kalkıyoruz . yeni çıkan ve Fikret Adil'in, tercü-
cumeyı ercın. _ . . . . . 
çind ir ki on1 zırı ~i kunı ~ ... R:~m:z.! Be n de acele ~-dıyorum sanma 1 me edeceğini ilinlarda öğrendi-
yoruz. Hemen hemen ~~~t 14 te V' yın; hen:'en tercu~eye başlıya.. ğimiz Gog'unun bir parçasında, 
AYnJpa'nın dünkü veya buır\inl<İran F demıyorum, dıyoraam da o ter.ine yazılmq bir tarih taoav
sanatkirlan, mütefekkirleri hak- 1 lcdirci~mele~~n ne kadar kusurlu o- vur ediyor. Bu tarih eski Mısırlı
kında kendiliğimızden hüküm ve· ter. .. ve nı bul yorum. Fakat Avru- lar ile baflayıp zamanımıza ka
rebilecek hAlde değiliz, kıymet- j lacai'ir" hak kile anlamak, İyi ter. d a r gelmiyecek, bilakis en yeni 
!erini ya gördükleri rağbete Ye- 1 palılaı edebılmek yoluna --ı.ızun- Vi\kayiden başlayıo onlarrn scbrp 

ya içlerinden birinin tehadetine l cüme 

istediğimi teY Avrupalıları Üs 
tün körü bilmek, üç bet ki,i için
de malılınat aatmakoa bu kadarı 
kafidir. Fakat gayemiz hakika· 
ten medeni olmak, yani m ensup 
olduğumuz medeniyette b iz im de 
ibda edebilmemiz ioe bu , elbette 
ldifi değildir.Bir millet için en ze-

Ancak küllü bildikten aonra 
cüzleri hak.kile anlıyacağız ve on 
lan anladıktan sonra iyi tercü
me etmemiz kabil olacak. 
Bu kolay, çabuk bafarılabilir bir 
it değildir. Fakat uzun zamana 
asırlara mütevakkıf olmasının ne 
zararı var? Mesele milletin ebe .. 
diyeti meselesi, yani bir gün inki 
raz bulmasa dahi aon insanın ölü 
ınüne kadar hayırla yadedilmesi 
ni temin etmek megelesi .. 
dir. Böyle itler çabucak olamaz 
ve hiç bir millet buna çabucak eri 

Müteeddit kardetlerin ikin
cisinin ücretinden yüzde on 
beş, diğerlerinin ücretlerinden 
yüzde yirmi tenzilat yapılacak 
tır. Maaşları 1452 numaralı 

Pansiyon talebesind 
cak ücretler eylGI, ki 
vel ve mart aylarında 
üzere üç taksitte alına 

Kayser imparatorl 
tan feragat etmiy 

Almanyada rejim tebeddül 
delalet edecek emmareler 

PAR1S, 11 (A.A.) - Sabık Kayser tarafından bazı 
gemileri mürettebatına hitaben gönderilen telgrafı 
mevzuu bahis eden Le Matin gazetesi, bu telgrafın , K 
Almanya İmparatoru olmak itibarile haiz olduğu hukuku 
talebe etmek manasını tazammun ettiğini yazıyor. 

Halbuki Kayserin F elemenkte ikamet edebilmesi ıçı 
hukuktan feragati yegane şart olarak ileri sürülmüştü. 

Binaenaleyh, Kayserin hattı hareketinde vukua gele 
tebeddül müvacehesinde Felemenk hükumetinin nasıl bir 
yet alacağı cayi sual görülmektedir. 

Le Matin gazetesi, saltanattan feragatin münhasıran 
sere ait olduğunu ve Hohenzollerin hanedanına hiçbir ş ' 
bulunmadığım hatırlatmaktadır. 

Bu itibarla Almanyada vukua gelecek bir rejim teb 
lünün kendi kendine veliahtin lehinde tebarüz etmesi pek 
kündür. 

Bu suretle sabrk Kayserin telgrafı veliahtin namze 
aleyhinde sarih bir protestoya muadil bulunmaktadır. 

ismet Pş. ziraat enstitüsün 
tetkikat yapıyor 

ANKARA, 11 (Telefonla} - ismet Pata bu,ün Ziraat en 
!erini gezd;. Tetkikat yaııtı. Bu ziyareti esnasında Ziraat V 
Ziraat vekaleti erkanı hazır bulundular. 

Başvekil yarın da enotitülere ~iderek tetkikatma devam ed 
tir. 

Ecnebi san' atkô.rlara verile 
mühlet temdit edildi 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Türk vatandaşlarına tahais e 
kanun layihasının ikinci müzakereai bugiin yapıldı . Kanunda h 
icrayi aan'at edeu ecnebilere dair olan müddet Tahsin Bey (J( 
monu) un teklifi üzerine altı aydan bir seneye iblağ edildi. 

lzmirde ekmek buhranı 
lZMIR, 11 (Milliyet) - Un fiatlannın gayri tabii tereffüü ii 

ne iki ııünden beri ~hrimizde ekmek buhranı bat göstermittir. 
Ekmeıiin kilosu sclı.iz kuru§& iken dokuz kuruta kadar aatı 

Belediye tarafından iki gün iqoinde ekmek fiatı on kuruta çıkart 
Her tarafta" yağn•ur haberlerinin ırelmeıi piyasayi değiftirece~i 
mit edilmektedir. 

Suriye reisicümhuru seçildi 
ŞAM, 11 (A.A.) - Süriye parlamentoau Reisi cümhu 

ğuna sabık Maliye nazırı Mehmet Ali Ahit Beyi intihap 
miıtir. 

Yugoslavganın Ankara sefiri 
BELGRAT, 11 (A.A.) - Hariciye nezareti müdürleri 

den doktor Jankoviç Yugoslavyamn Ankara sefaretine 
olunmuıtur. 

tememiştir. 
Mekteplerimize latince, yunan 

ca derslerinin konmasını isterken 
bunu düşünüyoruz. Şiirin, felsefe
nin yalnız eski Yunaniatan'da bu
lunduğunu iddia ebniyonız; hat• 
ta en iyilerinin onlarda bulundu
ğunu, Sofoklis'in Shakespeare 
veya Goethe'den, Aristot'un Deı 
cartea veya Kant'tan büyük oldu
funu söylemek zannederim ki 
gülünç olur. Fakat eskiler bilin
meden yeniler anlatılmaz. 

Eskilerin bugünkü dillere- ter
eümeai ile iktifa etmek fikrine ge
lince bu, bir eserin haddi zatında 
ki kıymetini, en iyi tercumede da
hi kaybolan sım unutmak demek 
tir. Yalnız şiirden, edebiyattan 
bahsetmiyorum. Eflatun'u, Ari• 
tot'u lngilizler, Almanlar, Fran
sızlar mütemadiyen tercüme edip 
duruyor. Evvelkiler f.O~na olmu9 
da onun için mi yeni5İni yapıyor~ 

Jar7 Valna bu da var; yeni ket 
lunan bazı eserler, parçalar el 
evvelden mevcut olanlan bi 
daha aydınlatıyor. Fakat buaıl 
ibaret değil. Her kitabın, bilha~ 
büyük eserlerin, yazanın kaad 1' 
ginden batka birçok manaları ,.Jj 
yor. Onları her asır batka tiiı~ 
tefoir ediyor; bunun için yeniıl 1 
tercümeye lüzum görüyor. s..1' 
iyi bir tercüme de kendi bat~ 
aslmdan ve mütercimin kaad ,r 
dan ayn olarak, yeni manalar 
zetmeğe batlıyor. 

Bir kitabın tercümeıi hiç ~V 
zaman yalnız aalı gÖstermea; ~ 
dan ba; ka tercüme edildiği df 
rin temayüllerini, mütercimin ~ 
vetli veya :ıayıf olın tahaiye~ 
de gosterir. Her tercüme bir l· 
airden başka b ir şey değildır • 
Yunencayı, li.tinceyi .c;~ 

ce o diil <> rde yazılr- .- .. -· sJ 
zim de kendimi7MATBAA 
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Düşüyor? ~P-amuk Fiatları Niçin 
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• Ekonomi Bu tayfa Defterdarlığa Sokakta Teberru Ankara yolu 

Pamuk fiatlarında 
görülen düşüklük 

Fazla tenezzül ihtimal içinde •• 
Ofia pamuk vaziyeti hakkın~& hal 50 • 60 a Jiikaeltmiılerdir. 

aon haftabk raporunu neı,..mııt· Y ağınur çileklere dokunmakla 
tir. Bu rapora nasaran pamuk beraber bahçelerden müllim bir 

luaım mabaul toplanmıt olduğu İ· 
Taziyeti ıudur: b"" 

Bu hafta pamuk fiatl•iJ>de ıı• çin fiabn yükaeltilmeai ga}'ri ta n 

Ç4ll hafta7a n~bet.le .. d~ .. ma~- dir. " 
~ ıı6ı bir t-e~zul 'orülmuıtür. Bıl lık arpa mahSWU 

haaaa Amenka pı7aaalannda pa- . . b 1-1 ' muk fiatleri mevsim bidayetinden Bu senenın ılk arpa ma .•u. u 
tİi heri cörülmemit bir vaziyete diit· ı dün lata.nbul _bo~aaıı;ıa_ celm~tı~. 

·· tür Ramıde bır kö7lünun yet,.tır· 
mut . • b ı- d"" z· 

. ı Han t.ora.-da pamulıı fiatle diii bu .. '~ ·~~ aa ıu ~ 1lll 
1
• 

" rindeki tenezzül henüz aacari raat mudurluiiine .~elm':' ~ '?ra· 
ııi ı. dd k d · • t" dan da boraaya condenlmiıtır. a e a ar ınmellllf ır. 
., Son haftanın pamuk piyaaall yeni muamele ver-

ı..,ı.ca .;7aai ..., mali bldlıeler• • • • "I 

Nerede? Bir ihbar Bir yaralı Listemiz 

Cinayet mi, esra
rengiz bir 

tagayyüp mü? 
Liman tahmil Ye tabliye tirke

ti mavnalanndan biri dün kum 
yüklü olduğu halde Haydarpaııa· 
ya gelirken taifeden biri eararen· 
ııiz blr surette ortadan kaybolmuı 
tur. Tayfanın bir cinayete kurban 
olma&ı ihtimali vardır. 

Tahkikatla Oıküdar Müddeiu
mumiai Burhanettin B. me.aul ol· 
maktadır. 

Bugüne kaldı 
Edirnekapıda yumurtacı Kör 

ÖmeTden Oıman iıminde biri iki 
yumurta alıyor. Fakat, evde yu
murtalan kmp ta bozuk olduiu
nu anlayınca iade etmek istiyor. 

Bir milyon liralık 
emlakin vazi

yeti tetkik ediliyor 
İatanbul Defterdarlığına hazi

neye intikal etmeai li.zım celen 
bazı emlak haldunda bir ihbar 
vaki olmuttur. Mesele tudur: 

Abdülha.rnidin zeycelerinden 
Fatma H. 928 aeneainde .. efat et· 
miş ve geride mirasçı bırakrnamıt 
tır. 

Bu vaziyet kartııında Fatma 
Hanımın tehrimizin muhtelif yer
lerinde bulunan birçok -1lk ve 
mallan hazine7e intikal etmek 
lizundır. Bu emlakin kıymeti bir 
milyon liradan fazladır. 

İfade veremeden 
hastanede öldü 
Küçükpazar'da Hac:ılı:adın ma 

balleainin Meyvalı bostan aokaiın 
da evvelki ııece ya(murlar altın
da yatan yaralı bir tahıa bolun-
muıtur. 

fade vermeğe muktedir olamı 
yan lıu ıahıa baataneye kaldırıl
mıı, fakat orada ölmiiftür. 

Polisçe yapılan tahkikat bu 
,.ham SeyTiaefain vapurunda ııe· 
mici Trabzonlu Lutfi efendi oldu 
tunu _,.dana çıkarm,.tır. Mak
tulün validesi verdiği ifadede, 
Lutfinin tey:ıeoinin koea.11 olan 
Mehmet Bey namında bir zattan 
4üpheai olduğunu söylemit ve 
Mehmet B. poliae celbolunmUf• 
tur. Mehmet Bey Beykozda çift
lik aalübidir. 

Lutfi'7i kimiJ> öldürdüğü henüz 
malüm değildir. 

----
Fen.-balıçe kulübüniin hazin 

~ıyaı dola:yıaile ve ufak bir yar· 
dım temin elmiı olmak kanuaile 
açtıiınuz teberrü liatesi devam e
diyor. 

Her aporcu ve her FeMl'li Yiia'· 
unun yettiği kada.- bu liıteyi 
yiikseltmelidir. Bu adeta bir m-
leket borcudur. Çünkü milli for
mamızı aenelerce omzwılarında 

taşıyan ve daha senelerce tatıya
çak olan bu gençleri dü,ünmek 
her Türk vatandatının borcudur. 

TEBERRO LiSTESİ 
Kuruş 

Kemal B. demıc yolları 
~murla.rından 

Diyon.isos eft"ruli 
200 
100 

100 
of()() 

1000 

Otomobille gidip 
gelenler 

neler anlabyorlor 
Ankara'da bulunmakta olan ı. 

tal7a ııefareti maılabatııü:u.rı M. 
Kock ye atafe komeraiyal M. Ar
rinbene ...-velki gün otomobille 
tehrimize ııelmİflerdir. Otomobil 
kullanmakta oldukca mahir olan 
M. Kock ve M. Arrivabene Anka• 
ra lzmit araamdalri meıafeyi 18 
saatte katehnİflerdir. 

M. Kock otomobil ıeyahatinl 
'u aıretle anlatıyor: 

- Türkiye'de eıki ve yeni bil· 
kumet merkezlerini yekdiğerine 
rapteden muntazam bir yol İ~· 
•• lü-u cünclen cüne hiuedil
mektedi... Bö7le bir yolun inıaaı 
hülriımetin programına dahildir. 
Yolun in•a11 oldukça maıraflı bir 
ittir, çünkü üzerinde daglık nrazı 
vardır. Bununla beraber buraya 
aarfedilecek aermayenin kolaylık 
la itfası kabildir. den nıllteeuir olmuıtur. Alman7a gısı ve sanayıcı er 

da aon lıuhraa, tahdidi tealibat Milli eanayi birliiinde bucün 
ve Loaan konferanalan pamuk ıaat 9.5 ta fevkalade bir heyeti 
fiatleri iiaerinde teair yapnııttıı:· umumiye içtimaı Yardır. Bu ic;ti

Kör Om.er, bur;t. razı olmuyor. 
ve"geri alıreın!", chayır almam!• 
derken ~ evveli küfre, aonra yum 
ruğa biniyor. 

fakat aon zamanlarda bir zat, 
aabık aultanlardan Naile Hanon 
tarafmclan kendiaine 61 bin altın 
liralık lıir alacak senedi hnale 
edildiiini ileri aürmüt n mirum 
taafiyeai için mahkemeye müra· 
caat ebnittir. Bu vaziyet karııaın 
da Defterdarlık idareıi de derhal 
harekete l'ec;mİf ve hukuk mah· 
kemeaine müracaat ederek bu bu 
ııuata ihtiyati tedbir alrıunuını İa 
temittir. 

Maktul, vurulduiu aokağın bİ· 
raz ileriıinde bir evde oturmak
ta idi. 

Ac.ıım Sarbiy.ııa f'fendi 
ismini v~rmeyt!n bir zat 
Süleyımıniyf' kı.ilübü 

Feyzisti Ji~.vinden J üncü 
sımf talebesinden Emil 
Galip B. 

Geçtiiimiz yerlerde pek çalış· 
• kan halka raatgeldik. Memleket 

500 'ı zencindir ve mühim kıamı mum 
Aınerfkada pamuk mahsil;lü· mada Ankaradan celen aanayici 

nün iyi bir tekilde oluşu da pıya• meb'ua Viaıf Bey yeni muamele 
~J'.• tMÜ' 7apmrttır. Pa"!u!' fi":tle Y«giıi ..., sanayi muafydetleri hak
'"!nın daha fazla. tenezzuhme ID· kında izahat vencektir . 
hur edilmektedır. 

Muğla piyasası 
Mllru.A, 11 A.A. - Şehir pi· 

~aaaı ıudur: 
Yeni arpa 40, buiday 85, ak

dan 60, ınmrdan 60, çavdar 80, 
:ruli.f 40, aadeyağı 90, zeytinyaiı 
45 lnanqtıar. 

Çilek fiatları 
yükseliyor 

Bu aene latanbul civan çilek 
l&rlalan ~k İyi -haul verdiği 
için çilekler 25 - 30 kuruta ka· 
dar aatılmııtır. Her ıene lıtanbul 
civar bahçelerinden günde tehire 
15 bin sepet çilek ııelirken bu ae
ne ıründe 30 bin ııepete kadar çık 
ınıttır. Bu bolluk fiatlar Üzerinde 
dcrba 1 teıirini ııöatermittir. 

F allat evvelki ııece yağan yağ 
.nurlar dolayısile çilek fiatmı der 
' 
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U,60 
H,95 
U.75 

.M-..nı.Cllil 12.-

Eab .... 

!~ Pıu'lası 9,'iO 
Anadole 16,· 
lh(I <,IO 
sır. h•rlY" l4,llO 
Tıım\ay 45.
l mumııııort• 10.tMJ 
Btmoıd !!. 

·rakos 
Çimento Ar. 
V•1•• dey. 
$arlı •• ,. 
l!ılyı 

Şuk •·orsa 
Ttldop 

16,· 
8 ... 

il'~ 
1.15 
l,'10 
l!.40 
ıs.-

Yık fiatluı 

Pırl\ Jf.v6 Put 16,111.tll 

londrı 71b,I Vly111 47,71 

Nııyork 47,46 Mıdrit 17,75 

Mllano 9,:ı<l Ballıı ı,-

Br~htl l,40.14112 Vır~vı 1,941,5 

A na ';0,97 Peşıe ... 
Ctıevrı 1.43,lll,6 Jlökrq 8o. 
~.!) .. 67,10 8e1grat 17,6<1 J/4 

Anı ıt;frd.ae J,17~1 ft.1o.-ılova 1087,00 

Nukut (aabJ) 

ır t )rıııı• 
ı · ~ttrHn 
ı 1.o• l•r 

Kuruş -171 -
ııo 50 

CJll.O 

to liret. lllJı, 

10 ı ~.ıçın ı ı 2,-

!ill dııtunl '4i, 

~ı J.vıçre 111,-

t~ IC.ı IS.-

il llodlı ··-
t\ ı.r Ç•t.1 tı~.-

Kurut 
ı :=llln, AT. 26-,-

ı pc:ıt:ta ···-1 ııw.k i@.-
ı ı.olti 14.-
1 paıp IO,-
lllı l<y aa.-
ti cUau 7•.-
ı Çeın•"f 
ı Alıın o.aıı-

ı Me<ldlyt 4S.-

1 But•OI uı-

olacaktır; 7ani cmlardaki ruh~ 
kendimi.zinkile karıttınP ~nı 
canlı mablüklar çıkarabileceğiz. 

Bir adamı tanımak demek ~
nun hakkında kendimizden bır 
hüküm ve.-ebilmek demektir. Ki· 
taplar için de böyledir. 

İzmirden ihracat 
Jzınirclen aon hafta zarfında 

17 984 kilo tütün "" 28984 kilo Ü· zilin ve 700,000 kilo palamut ih· 
raç edilmittir. 

incir mahıulü hemen temamen 
ihraç edilm~tir. İncir stoku an
cak 3500 kilodur. 

Japonlar sünger 
istiyorlar 

Ba:ı:ı Japon firmalan Ticaret 
Odasına ma.....,caatla Türkiyeden 
aünııer almak iatediklerini bildir
mifler ve ıünıer ticare~i .. yap~n 
TUrk firmalarını adreıını ııtemış· 
!erdir . 

Japon tacirleri iyi bir anl&41Da 
tekli bulunduğu takdirde Japonya 
ile Türkiye araaında devamlr bir 
aünger ticaretine yol açılacağını 
ili.ve ebnektedirler. 

Son bir aylık ihraç 
vaziyetimiz 

ihracat ofiai Mayıa ayında bat 
bca ilınıç 91:yammn ihraç vaziyet
lerini tMbit et.mittir • 

HAarlanan iatatiatiğe aazaran 
aon bir aylık ibraç vaziyetimiz ıu 
dur: 

Madde 
Miktar 

Kilo 
Af,.oa 47..622 
Arpa 3.868.538 
Av derileri 13, 775 
Fındık K. 31,365 

i~ 404,471 
U T 

Halı 34,696 
Ham deri 79,256 
incir 22,459 
Kereıte 305,333 
Koyun ve keçi 

(bat) 
Maden kömürü 

398 

Aylık 
Kıymet 

T. L. 
717,108 

315.546 
66.059 

7.607 
199.491 

77,183 
39.427 

3,072 
75,965 

2,849 

(ton) 16,962 160,459 
Palamııt 1,886,384 69,818 

" huliua 166,673 203198 
Pamuk 100.606 85,1.32 
Tiftik 66,577 22,826 
Tütün 735,657 408,544 
Ozüm 936,887 347.458 
Yumurta 5,447,277 1,006,606 
Yün 33,254 8,507 
Zeytin7aitı 292,699 102,811 

Türk iktısatçıları 
bugün toplamyor 
Türk iktıaatçrlan cemiJ'eti onun

cu umumi toplantısını bugün aaat 
16 da Ticaret odasında yapacak· 
tır. 

Bu toplantıda iki mühim kon· 
ferana verilecektir. Ali ticaret 
mektebi muallimlerinden Supbi 
Nuri Be7 tarafından verilecek bi
rinci konferanam mevzuu "Devlet 
çilik Te kooperatifler" dir. Bun
dan aorıra Dr. Muhlis Etem B. ta
rafından Berlin cihan iktıaadiya· 
tı konferanu etrafında bir baabu
hal 7a.pılacaktır. 

türünün höklerini tetkik etmek, 
o küUiirii beni~tir.'' (1) 

lıte doğra IÖs: "Garp kültü
riiııün köklerini tetkik -ek." 
Petrarca'yı t•m•mile anlamak i
ı;iu Litinleri, Yunanhlaro tetkik 
etmek lazımdır. 

O aırada Kör Ömerin arkadq
larından Hamdi de münazaaya 
kantıyor. Oaman, Kör Ömerle ar 
kadaşı Hamdiden birkaç zorlu 
ywnnak yer yemez fena1atıyor ve 
dii.füp ölüyor. Oamanı muayene 
eden doktor raporunda kendiain
de Timüs haatahğı olduğu bildiri! 
mekle beraber, yediği yuınrukla
rın ölümde müeaair olduğu da zik 
redilmiıti. 

Bunun Üzerine Kör Ömerle ar 
bdaşı Hamdi, vefata sebebiyet 
verdikl~ri iddiaıile Ağırcezaya 
sevkedilmiılerdir. Maznunların 
Ağırcezada durutmalan yapılmıt 
ve müdafaa tahitlerinin celbi için 
muhakeme batka güne bırakılmrt 
tır. 

Albşar ay •• 
Yemit iakeleai ..e Tütün Güm

rüğü civarında bazı eınafı bara· 
ca keatikleri iddia edilerek lSO 
imzalı mazbata i)., aleyhlerinde 
Müddeiumumilile tikayelte bu
lunulan Haydar ve Hüseyin Ef. 
!er hakkında Ağırceza mahkeme 
ıi dün kararını vermiştir. 

Mahkeme, Haydar ve Hüae:rin 
Ef. l•·re atft"dilen diğer cürümleri 
aabit RÖmtemİ'I, a.ncak kalabalık 
bir mahalde ibafe kasdile ıilah 
atmalarını aaayiıi ihlil mahiyetin 
de addederek kendilerini a]tıtar 
ay hapse mahküm etmiştir. 

istinaf mahkemeleri 
teşkili 

istinaf mahkemeleri tetkiline 
dair mütalealan alınmak üzere 
Hikimler ve Baro azaıı araarnda 
Adliye Vekaletince bir anket ya
pılacağını Adliye Vekili Yıuuf 
Kemal Be7in beyanatına atfen 
yazmıttık. Anlı.et müddeiumumi
lik vautasilf' bugünlerde yapıla
cak, bikinı ve avukatlara bu bu
ouataki mütaleaları ayn ayn aoru 
lacaktır. 

Esrarkeşler mah
kum oldular 

Bası kimaeleri kira ile tuttuiu 
bir en toplayarak earar içirmek. 
le maznun Petro ve Bahaettin ile 
earar içerken cürmü methut halin 
de yakalanan Bürban, Ligor, Ke
mal, Ahmet, Muatafa, AYlli Ağır 
ceza mabkemeainde muhtelif ce
zalara çarpılmıflanh. Petro 7 ay 
hapse, 105 lira para cezaaına, 
Bürbaneddin altı ay hapae 100 
lira para cezaama, Bürhan bir ay 
hapse Te 3 lira para ceza11na, 
Kemal, Ligor, Ahmet bir ay yir
miter gün hap:ıe ve ( 3) er lira 
para cezasına Avni ve Muıtafa i· 
ki"'r ay bapae mahkum olmuslar-
du. · 

-·----
Estonya konsolosu 

mezunen gitti 
Estonya ııeneral konaoloau ıne 

zun~n memleketine ııitmqtir. M. 
Lfon F araıısi, pybubeli müdde
tince fahri viakomül olarak m•
maile7he veki.let edecektir. 

Nurettin vakit bulup Evripidia'in, 
Sofoklia'in, Ariatofania'in eaerleri
ni belki ilk defa, belki ikinci de
fa olmak ilzere kanıtınverir de 
bunların ıadece birer "çoban ııe 
korsan hiJıayelen.., olmadıjnır ııö 
rür. 

Nüabet Hatim Bey, Jtal:;aa 
fairi Petrarca'yı tanıtmalı: .İçİD 
yazdığı bjr kitabın bafJnda dıyor 
ki: "Büyülı TüTk inkılabı, Şarlıta 
Orta deviT müeueıtelerini yıkmıı· 
tıT; bizzat Şarklılığı yıknwf oe 
Jün)'a tarihinin ırittiii tek tekti· 
nıül JIOlundan, r11alum tuirler al· 
tında aynlarah bir :&ıt yola_ me~e
ııiyelin merhale merhale u.aerrne 
ırittiii hedefe varması imkci?,sı.z; 
bir aykırı yola sapmıf olan !.u~k 
tarihini, m:ikadder olan buyuk 
1Je gf'!niı yoluna .sdrmiİftÜr. • . 

"Bu yolu vüzul.la goTmek ıçın, 
bu yolda yüriimİye yarıyan ciha:ı; 
larla kendimizi hmJ1Jet!endirmck 
İçirı, en yanılmaz usul, trarp kül-

Vali Nurettin. ııeçen haftaki 
mektulımna verdiği cevapta, !atin 
ce ve y-unanca b_i~ere ihti7ac:ı· 
nıız oldutunu ao7luyor; benım 
de kabul ettiğim ıebepler cöate
riyor. Amma ymzıunı: "Hanlı: 
LiitUu!e .,., Yananicc bil"" bir mii 
"'"'"er ziimreyc ihtiyaamıs var
ılır· lalto:t Nurullah Ata Beyia 
..,;dığı Hbeplerden dolayı delil" 
diye bitiriyor. Zarar yok, doıtum. 
zarar 7okl C.7ede birletelim de 
oraya ııitmemi:ıin aebepleri var
am ayn olaun. Hem belki biz o 
noktaya varıncıya kl\dar Vil& 

KarikatürcüleTİlllizin en ..mm. 
lilerind- Cemal Nadir, cii:ael, 
fakat maatt-.iif 7anlrt bir re
sim yapımı: bir tarafta bir ajaç 
altında ohmnUf, aaçlan dafmık, 
aerıemce ve ihtimal bitli bir a
dam, elinde }'WUlllca bir kitap: 
bu bana ııöre münevver adam
mıt; öbür tarafta bir motosikle
te binmiı, aizmda kocaman bir 
puro ciiarası, inaaııdan ziyade 
öküzü andıran bir herif: bu da 
yirininci ura röre münevver •· 
dammıf. Hayır dostum, ben su 
ba,ında Virgilina okuyalım deme
dim; medeniyeti "azami konfor" 
aanmak da yalnız bu aara mah(1) Nüshet Ha1im Sin:ınoi1'1.: Petr•r· 

c• 1 cilt; Ankan.'da ba•ılmıştrr. de 'ldir. Münevver a 

Valinin ziyafeti 
Vali Muhiddin Bey tarafmdaa 

bu alqam Vali muavinliğinden 
Birinci umumi müfettislik ba~mü .. 
tavirliğine tayin edile;. Fazlı B. 
~erefine bir veda ziyafeti 'Verile
cektir. 

Fazlı Bey terefine dün aktam 
da mülkiyeli arkada,lan tarafın· 
dan ziyafet verilmittir. 

Defterdann teftişi 
Defterdar Muatafa Be7 tubele

re giderek dün bqlıyan eyta~, 
eramil, mütekaidin maatatı te-vaı
atına nezaret etmiıtir • 

36 dereceden 
10 dereceye 
Havalana serinliği 

devam ediyor 
Y ağmunuz 'Set;On mayıa ayını 

takiben haziranın ilk haftası, or· 
talıia cehennemi bir alırlık ce· 
tirmi,ti. Yakıcı uc:aktan cüçliilde 
nefea almabiliyor, mahsul ka..ru• 
lup kurumak tehlikeleri ceçiriyor 
du. Pertembe ak9amı çıkan tid· 
detlice bir rü:ı.ıan takiben batlı· 
yan yağmur dün de memleketi_n 
muhtelif akaaınmda deYaıa ebnlf 
tir. latanbulda dün hava kapalı 
ve hafif 7ağınurla geçti. 

Evvelki gece rüzgar ıiddetlene 
rek bir aralık bora halini de al
mıt, ba:ar binalarm kiremitleriai 
uc;unnuı ...., bam yerlerde da tall 
ta perdelerin ,..ı..1ınaama aebebl-
7et vermit. denizde de teairleri ol 
muştur. 

Dün, ortalığa krt manzaraıı AT 

det etmiı, toe0nlar ciJ'İlmlt. palto 
lar meydana çıkmıt. ........,..,._ 
açılmıt, evlerin pençereleri ımw· 
lu kapanını,, batta bazı evlerde 
aobalar yakılmııtır. 

Birkaç ııün evvel 36 derece,.i 
bulan hararet, dün aabah 10 dere 
ceye d~ınü,tü. Rüzginn aür'ati 
saniyede 17 metreyi bulmuıtur. 

Y eıilköy Aıkeri Raaat merke
zinin verdili maltbnata aöre, Gar 
bi Anadolu ve Trak,.a'7a da 7ai 
mur yağmıt. tarki A-dolu'da 
Kayaeri'ye kadar uzanan bir aa
bada kaaırııa ve fırtına hüküm 
aünnüttür. Orta Anaclolu'da va
ziyet deği.memlştir. 

Bir ratı (:IJktü 
Evvelki gece çıkan fırtınada 

bazı kazalar olmu9tur. 
Karagümrük'te Oamani7e ao

kağında aandalcr Muıtafa efendi
ye ait 28 numaralı evin çatıaı yağ 
mur ve rüzgann teairile çökmii!
tür. Bu eanada uyumakta olan Ha 
fiu Hanını batından ya.ralanmq 
ve hastaneye kaldınlmııtır. 

Yıhı/an a()arlar 
F ırtmanın ~ıirile Vila7et hah 

çeıinde bir ceviz ağacı da 7dnl
mı9tır. 

rin tekamülü tarihini kavra7ıp o 
motoıikletin icadına J'ardnn et
mi' olan kimaedir. Hiç bir it ciir
meden paraaım yiyen milyoneri 
medeni aayınak için hiç bir aebep 
yoktur; fakat Newton medenidir. 
Bak, uyuyup kalmamak tartile 
arasıra afaç altmda oturup dü
şünmek de iyi bir feydir, O ağa. 
çın meyvaaı insana, ca.z.ibei an.İ• 
yeyi kqfetmek ııibi ııüzel bir he

dur. Bu aebeple ticari faaliyet Kaçak tütünler 
Beyazıtta ayrancı Alinin odap 

aında yapılan tabarriyat netice
ıinde bir mikdar kaçak tütün, ai 
ııara kiiıdı lıalunmuş ve müaade 
re edilmiftir. 

Feyzi.ıı lisesinden 2 ioci 
smıf talebesinden Jl«in 
Galip B. 500 

ı. Ankara • lstanbul arasında yapı· 
lacak yolun maarafmı koruyacak· 
tir. O zaman, bugün iş1iyen öküz 

Feci bir kaza 
Kutdilinde feci bir lııaza ol

muttur: Şirketi HaJ'ri,Ye m~.r
larından Ki.mil efendı Kutcfılm· 
de Ac- Alinin kabveaine elek· 
trik takarken kahvenin önündeki 
elektirik direğine çıkmak iatemit. 
bir müddet tırmandıktan aonra 
birdenbire cereyan tutularak tat
ların üzerine dütm~tür. 

Sukut ne~inde ba.,ndan 
tehlikeli aurette yaralaruuı Kamil 
efendi ifade Yeremlyecek bir bal 
de haatabaneye kaldınlmıthr 

Süpürge sopasile 
Cevdet iaminde biri Küçük Mua 

tafapatadan ııeçmekte olan Tapu 
memuru Şefik Efendiyi aüpÜrğe 
aopaaile tehlikeli surette yarala
mıttır • 

Robert Koleç 
Müdürlüğü 

Yeni ml1dlir yahında 
lıe başlıyor 

2800 
DUnkü yekun: 1415-0 
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Yeni ölçüler 
Başlayınca •• 
Eşya fiatlarının 
alacağı vaziyet 

tetkik edilmektedir 
1933 aeneai bidayetinden 

itibaren eski ölçü sistemi 
tamamen terkedilerek yeni mik 
yaslar kabul edilecektir. 

Ticaret odası bütün mües
sesat ve ticarethanelere bu va. 
ziyeti bir tamimle bildirerek 
ıimdiden ha:ınlanmalarmı tav. 
ıiye etmektedir. 

ara.balan yerine kamyonla!' kaim 
olacak ve ziraata aeri bir inkitaf 
verecektir. Sonra bu havalide 
manzara o kadar ]İltiftir ki, müna 
kalitm kolaylığı, bura'ya pek 
çok seyyah celbedecektir. Esasen 
Türkiyenin t"kamülü de munaka 
le 7ollarımn ıalabım -retmekta 
dir. Anadolu pek az tanınmı•tır, 
da ha iyi tanınmağa layık bir yer· 
dir. Seyahatimizde fU yolu takip 
ettik: Ankara • Yabanabat • Ge
rede • Bohı • Düzçe, He.,dek • A· 
dapazarı • lzmit. 

Yabanabat civarında güzel bir 
onnan vardır. Yol, oldukça iyi
dir. Bu yolun uzandığı tepelerde 
loviçre'yi andıran latif köyler gör 
dük. Bu köylerde binalar pek İp
tidai bir halde iaeler de tip itiba
rile Alp'lerdeki kötkleri andm
yor. ı,te bu güzelliğe bir kıymet 
verebilmek İçin iyi yollar lazım· 
dır. Bu yol Üzerindeki "köprüler 
acınacak bir haldedir. En ihtiyat· 
karane hareket bu köprülerden 
yaya geçmek "Ve otomobili, de ça 
munlan Te audan seçirmektir. 

Biz de öyle yaptık. Hatta üze· 
rinden geçtiğimiz bir köpnrnün 
akabmda yrktldrğmı cördük. İz
mit'ten latanbul'a trenle geldik. 
Otomobilimiıı, lzmit'te Bahriye• 
den erilen bir tofôr ile latanbul' 
a ııetirildi. 

Robert K.oleç müdürü Dr. 
Gates'in sekilerek yerine Ame
rikanın manıf terbiyecilerin
den Dr. Monroe'nun tayin edil 
dijini yazmııtık. Haber aldı. 
ğımısa rön, Dr. Monroe eylal 
de lstanbula relerek vazifesi. 
ne baılıyacaktır. 

Ceçaı sene gene otomobil ile 
Buraa'dan Eıkitehire gitrn..iıJimı 
ııelecek aene de lnebolu • Kaata-

300 gazeteci geliyor moni 7olu ile Ankara'ya gitmek 
lıtiyonun. 

Oda diğer taraftan yeni öl. 
çü ve tartıların tatbikine batla 
nıldıktan sonra, etYa fietlan
nın alacağı vaziyeti de tesbit 
ile meıgul olmaktadır. 

Dr. Gates otua seoeye ya
kın bir müddet bu vazifeyi ifa 
etmi9ti. Otu• senelik mesai. 
den ıODJ'a istirahate istihkak 
kazandıjma 9üphe· yoktur. Bu 
tebeddül ayni samanda melde. 

ı de . . ' bin Osman ıvnne aıt an•· 
nelerinde de bir değitiklik ma. 
nasını tazammun etmesi temeD 
niye tayandır. Robert Koleç 
Te emsali ecnebi mektepler 
memlekete faydalı olabilmek 
için Cümhuriyet Türlriyesinin 
Osmanlı İmparatorluğundan 
farklı olduğunu kabul etmeli. 
dirler. Bundan böyle memle.. 
kette misyonttlere faaliyet ıa. 
hası kalmamıttır. Biee Ame
rikanın terbiye usullerile yetiı
tirilmiı milliyetperver Türk 
gençleri lazımdır. Yeni müdü. 
rün bu gayeye hadim bir yol 
takip edeceğine ihtimaJ verili. 
yor. Bu uğurdaki mesaisinde 
engel olmak iatiyenlere kulak 
aamıyarak muvaffak olmumı 
temenni ederiz. 

Garbi Trakyadan, Türk ve Yu
nan matbuatına menaıp, 300 sa
ıı:eteci .. hrimiıı:e ııelecektir. 

Bulgar gazetecileri 
sabya geliyor 

ŞehriııUze seleceiini ya:adrlr
mız Bulııar ııa:aetecileri ile artiat
lerinin aah cünü, Bulgar ııeJ'riae• 
fain acenteainin Çar Ferdinand 
Yapuru ile Varna'dan tehriınize 
muvaaalitleri beklenmektedir. 

Osküdar kaymaka
mına takdirname 
Oıküdar kaymakamı ..., beledl,.e 

reiıi ııöaterdiii DMaaicJ., dolayı bir 
takdi..- ile taltif ediJmittir. 

Adil Bey borsada 
Gümrük ve lnbiaarlar miia ...... 

Adil Bey dün Kambiyo boraaımr 
ziyaret ebnittir. -----Kastamonu Halkevi 

KASTAMONU, 11. A. A- Kaa 
ıamo- Halkevi 7akmda açılacaktır. 

Fırka idare He,.eti, memleketin 
faal ve cenç unaurlanndan mürek
kep bir beyet içtima ederek Halke
•i talimatnaıneaiııin aureti tatbiki ıre 
evin kiifat reami ı.akkı.da lıuı Jıa.. 
rarlar •.-mitlerdir. 

kullaadıldanmı atmaia. Onun i- lltince 7azmata HVlı:eclen, "coe· 
çin aizin "adı-M'' yerine «7erdell• mopolite" olmak arzuau idi; hal
derneni&i carip bulmQf-; hele buki ai:ai Ye fikirdaılarmızı bunun 
"batka" kelimeaini abp 7erina akai, yani tamamile milli kalmalıı 
cözııe» ,.i almaı11zr biiabütün sa- endi,.U ae•kediyor. Onlar bütün 
rip bulmUflum. Niçin "bqb." J'1 ilem aıılaaın diye li.tince :ra:aar· 
atıyonunwı? Bu tiirkçe kelı-- larmıt. meYCUt bir dildes latifade 
nin kabahah berkea tarafından ederlennit; aiıc "bütün llemln kul 
kullanılnıauıoda, "özge"nin s6- landıfl kalimeleri almamak için 
zelliği de Anadola'da ..., lııtanboal' yenilerini icat edl7or ....,ya aönüp 
da knllaıulmuıı•11nda mrdır? Fa ııitmqlen lh7a ediyoraunaz. 

Yeni Ankara • İstanbul yolu 
Ahımeıut • Adapazar yolu ile 
Geyve, Sabanca'dan ceçecektir. 
Bu yol 420 • 450 kilometre olacak 
tır. Halbuki biz takip ettiiimi:a 
yol ile !140 kilometre meaafe ka· 
tettik.'' 

Tasfiye 
Edilen banka 
Mevduat sahipleri 
ticaret müdürlü

ğüne tikayet ettiler 
Hali taafi7ede bul11Dan Tica. 

ret Ye aanayi bankasında mevdu
atı bulunanlardan bir l'"JP Tica
ret müdürlüiüne müracaatla 
bankadan paralarını alamadıkla
nndan Jİl<ayet ebnİ§lerd.ir. Müdi
n,.et, banka hali taafiyede lıulun• 
duğu için netice7e intiaar etmek 
lazım ııeldiğini blldirm.ittir. 

Bankanın muamelatı çok kan. 
tık bir halde olduğundan taafiya 
heyeti büyiik lıir mü kili.ta teaa
düf -'r.tedir. Hatti öirendiii
mize nazaran Türk tebaasından 
olmıyan bir zatın bankanın bu
ııünkü vazi7ete düımeainde mü
hİın bir amil oldufu anlatılmak
tadır. 

iddialar" derken hukuk kitapla
nru "Ve "ıuç" u hatırlamadıın, 
Halk: cAtq olaa cürmü kadar 
yer yakan der; zannederim aılı 
.. . .. d' b b cmn ır ve c acım, oy büyük 

• .&uli'nia "Sana kaldı miirfur,,.,t, Niçin "tenkit" yerine ckmayq• 

2 B• ktu ıtenden öqe hiç kim-. 7ok" di7onunuz? Kınamak, lıeienme-
diye verir. 

lükıo mba.amda.: kullanıl;.., Her
halde darbnnesel de bu manada
dır. Ca:aete makalelerinden kü
çük makaleler neıreden bir nıec
muanm da tuhaflığını, onda. oiz 
d.e yap r•zmaaa idini:ı, zannede
nm ~9!1nn ederdiniz. On altı ta• 
yıfa ıçınd~ aekiz yazıl Mecmua 
mefhumu ıle ala7 ııibi bir feY olu 
yor. 

- ır me p mıaramda, imaı.,.. raim- s6- mek, ayıplamalı: delil midir? Hal 
Köac Rail l'Gfa oğlu zel amma bugiinkü 7aırılarda tat buki "tenkit" l 7alnız lıu manada 

Fuat Bey. aız oluJ'OI'. kullamm,.onas. 
Be7fendi, AYn>pahlarm da bir zamanlar "lfr-fliJılıı dudalt Nkmeie'' 
Son Poua'da çıkan bir yazıma iki dil k.ullandıimı söylüyor ,,. ıelince, doiruluianu J'İne kabul 

bu ;ıazetede cenp verdiniz; ben bir milletin biri yazı, öbürü ko- ed.,ınedim c ffran-k dudak 
de ize yine burada cevap verme- nu!Jllak için iki dili olmasını mil· bükmek, iir ip de dudak bük
ği daha muvafık buluyorum. dafoa etmek İ&ter ııibi cözükü- mek• pbi açık ifade dururken 

Öteden beri konu;tuğum gibi yorsunuz. ilmi eserlerin !itince •dudak bükerek iirenç oldu• lllla 
yazmaiı seveı·im; ne lüzumıuz ec yazılmıı olması ile arapça veya naııoa da gelecek 0 ifadeye ne 

Kelimelere milliyet ianadını an 
lryama.don ıritti. Türk milletinin 
kullandığı her kelime türkçedirı 
kullaumadıklan iae, aalr ne olur
aa olaun, yabancıdır. 

Hiinnetkarane aeliunlarımın 
kabulünü rica ..derim, 8eyfendl. nebi kelime kullanrnQğa kalka- tilrkçe "lugat paralamag"ı" nasıl lüzum var?, 

.. .. --~ ~ ... lliılııiııilııııiı9. ...... ~~-----~--~_:.....---· . 



Aocın wndeei "MiLLiYET" tir. 

l bütün mualecenin eczanedeki 
1 fiab ile depo fiatı araııDcla yüa 

de Z5 fark vardır. Bu farkı ben 
, neden ecaacı efendiye vereyim 
ve bunu vermekliiimi bana 
hanııi kanun emredebilir? .. Ec 
:n.cı efendi kendiıne ııelen reçe 
teleri yapar ve ona aan'atmı il& 
ve ettiği için iliçlann maliyet 
fiatlarmdan fazla para alabilir. 
LWn ıebri, kahveyi, yağı, 
peyniri uıl ıatıcıımdan almak 
ve mutavanıtlara geçerek fia. 
b artmamak için kooperatifler 
tetkil etmekte iken 11hhatimiz 
le doğrudan doğruya alakadar 
olan iliçlarımızı ucuz verehi. 
lenden almayıp ta 11rf eczacıya 
para kazandırmak için yüzde 
25 hatti 30 fazlasına neden a. 
layım? •• 

~~~~.~ 
12HAZIRAN 1932 

ldaNhaneı Ankara cadcleoi, 
100 No. 

Bir hanımın 24 saati 
T elcnıf ad .... i ı lot. MllliFC 

ikinci fasd 

Telefon NlllDlll'T1enı 
Batmuharrir "' Midirı 24318 
Yazı ifla-1 Mlidörtilt6 141111 

idare ve Matlıaa 14310 

ABONE OCRETLERl: 
Tlirkiy~ için 

L . K. 
3ayhlı 4 -
8 n 7 ~ 

i2 " 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak ıeri nrilmez -
Müddeti ıeçen nüıbalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbuya ait 
i,ı.,,. için mücliriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlarm meo'u-
liyetini kabul ebneZ. 

BUGONKO HAVA 

Diyeceksiniz ki : 
"- Efendim, eczacı mütte 

riye tehlikeli iliç vermez, onun 
hayatını korur." 

Evveli zehirli bir ilacı ec
zacı vermediği ıibi depocu da 
vermez. Zararsız ilaçlara gelin 
ce aorarım size hangi eczacı as 
prin için, kinin için, tentürdi. 
yol ıçın, gltserin, asitborik, 
bira hülaaası; bikarbonat, el-

Öğleden evvel çorap bağı. 
nm yıpranmıt ipek lastiğini 
alınak için Beyoğluna çıkan ha 
mm yemek vaktine kadar bir 
hayli dolattıktan, bir çok ma
ğaza camekanı seryettikten 
sonra bire doğru evine döner. 

Öğle yemeği mühim bir me
sele değildir . 

Evlerimizi yaparken yemek 
odasına ne kadar ehemmiyet 
vermezaek yemek vaktine ve 
ıekline de kıymet vermeyiz. 

Eski evlerin hiç birinde {ye 
mek) için tertip edilmiş kısım 
yoktur. Evin en karanlık. Mut 
fağa en yakın odası yemeğe 
ayrılmıştır. Ve burada üç gün 
aç kalanların bile iıtahası ka. 
panır. 

Y ~ilköy askeri raaat merke 
zinden din ıılqam verilen malu
mata göre, lougiln bava kıADM 
bulutlu ve miitedil riizıirlı ola
caktır. 

11 .ş.932 tarihinde ban tazyi
ki 760 milimetre, en çok 11caldık 
l 7, en ez 11 aantierat kaydedil
mittir. 

i 
hisıl evlerimizde her gün reçe 
tesiz, doktorsuz kullandığımız 
ilaçlan ıatmak için reçete ia. 
ter!.. Bunları eczaneden alıraa 

Ne ise biz hanımefendiye 
ııelelim. 

Eğer yemek yakın bir aile 
mutfağından gelmiyorsa evde
ki kırık çarpık hizmetçi bece
rebildiği kadar bir teyler yap
mııtır. 

Dün sabah Çanakkale, Adana, 
1 zmlt, E.ıri.-W ve ıayet az ola
rak l:zmir mnotakalarıncla yağ-

mur yajm.ıfhr. 
Diln ıılqam Adana' da ıölr ırü

rültüaö ve fırtına bfilriim 11r

müıtür. 
Bucün memleketimizin tarlı. 

mmtakalarında yafmur yafacak, 

nız yüzde elli fazla vereceği.. 
nizden eminim.. 

O halde depoların peraken
de ıatmalarmm &ıüne ııeçilme 
ıini isteyenler benim, bizim 
sıhhatimizi korumak için değil 
kendi kirlarmı arttırmak için 
bunu iıtemektedirler. Göz gö. 
re göre bu kadar açık menfaat 
perestlik garip oluyor.. Bu iti 
hiç olınazaa gizlice münakata 
edip ııazetelere dütürmeaeler 
daha iyi olurdu.. Şimdi· hepi
miz biliyoruz ki; eczacı dostla 

Bakkalın vejetalin yağile kı 
zamııt patates, tohuma kaçmıf 
kabuklu bakla, çiroz salatası. 

1 nmız bizim ilaçları ucuz alma 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!~~ mızı istemiyor ve kendilerin-' ı ~ den yüzde elli fazlasına aabn t ICLE : , almamızı is~~ektedirler .. Doğ 

diğer mmtakalU"cla ı.va kıımen 
bulutlu seçecektir. 

Sokakta ipekler, kokular, 
renkler içinde gördüğünüz çok 
hanımların midesini ararsanız 
bunları görününüz. Hele o pa. 
halı yılan derisi çantalarını aç
sanız göreceğiniz manzara da. 
ha fakiranedir. O ipek kıvrım
lar arasında gözünüze çarpa
cak ıeyler ıunlardır: Kokulu 
fakat kirli bir mendil, teneke 
içinde bir ruj patı, gazete ka
ğıdına sarılmıt biraz pudra, bir 
kaç nikel ve bronz bozuk para. 
Pek, pek bir tek kiğıt lira .. İç 
gözde bir piyango bileti (her 
hanımın çantasında bir piyan. 
go biletine tesadüf edersiniz. 
Zengin olmak hulyası erkek
lerden fazla kadınlarda var. 
dır.) 

- - - rusu çok mulayım, çok mantı. 

Eczacılar ve ki bir talep. 

Depocular 
İyi saatte olsun, eczacılar, 

ı depocuların müıterilere ilaç 
aatmasına içerliyorlarmıf ... Bu 
nun önüne geçmek için toplan 
mı9lar, bağırmıılar ve çağır
mqlar .. 

Lif aramızda bİızim pera. 
kendeci tüccar arasında eczacı 
lar kadar himayeye mazhar ol-

' mut kimse yoktur. Hangi esna 
fın dükkanı gedik teklinde tah 
dit edilmittir aoranm .. Hat 
ta nüfuau az olan bazı yerlerde 
eczaneleri o kadar seyrelttiler 
ki basan acele hidiaelerde has-
taya iliç ııelmeden azrail ge. 
liyor •. 

Blribirinden bir aaat meaa. 
fede eczaneler var .. Bu imtiyaz 
onlara yeti9miyor •. Hatti baaı 
lan kırk paralık ,eyi on kuru. 
f& verdiiti de yetiımiyor •. Şim 
di depocularm reçete ile alın. 
mayan ambalijlı teyleri pera
kende olarak aatmasma m,m. 
J'or. 

Efendim, ben bikarbonat dö 
audu kilo ile alırım.. Ve kilo. 
aunu pek hatınmda kalmamıı 
ıannederim 60 kuruta alırım. 
Bunu eczaneden alırsam evve
li kilo ile bulamam, sonra el. 
li ııramlık fite veya paketi 20 
kul'Ufa alırım... Tüp içinde, ku 
tu içinde, tite içinde satılan 

Ressamlar ve 
Olimpiyatlar 

İşittim ki; Los Angeles İtte çantası elinde, adeta Pa-
olimpiyatlarının güzel aan'at- risin meşhur Patou'sunu zi. 
lar kısmına ittiraki için resaam yaretten gelir gibi azamet ve 
larımızı davet etmişler.. Teı- haımetle evine dönen hanım 
hir edilecek tabloları on para çiroz salatasile kara baklayı 
~a.araf o~m~da~ gö~derecek~e- yemeğe başlamıştır. 
rın~ de bıldırmışler.dır ... Bu ııe Ne yağın cinai, ne sehze
delalet eden Am~rıkah zat ma nin çeşidi, ne etin nev'i hanıme 
ruf ve muteber bır makam sa- ı fendiyi alakadar etmez. Önce 
bibidir. Onunla res~amlar • ra. yemek meselesi evin en mana 
aında vasıta olan bır arkaJa. sız bir angaryaaıdır. Ve o ye. 
tımız bu teklifi akademiye bil. mek yerken zihni yazlık haaır 
dirmit··· Hatti hususi artistle. iskarpinin rengi ve biçimi ile 
rin tablolarını gönderebileceği meşguldür. 
ni roylemit··· Öğleden sonraki program 

Şimdi akademi dütünüyor. hafif bir tekerlemeden sonra 
mut: Bu İf için eserler hazırla hatlar. 
maya vakit müaait değil! .. Gön Ve bu program ev~ ait değil 
dermek isteyenlere de miisaa- dir • 
de edemeyiz. Çünkü Türkiye. Kilerin eksiği halıların to
yi temsil edemez... O halde... zu yatak çart~flarmın kiri 
Onlar da spor tetkilitınm ya. ça~ takımının pau hanımefen~ 
nına! .. Mükemmel fey değil di için bir meşguliyet olamaz. 
m;?.. Bunları o kırık ve çarpık hiz. 

FELEK metçi isterse yapar. Yapmaz. 
-------------- sa da bir itiraza uğramaz. 

Kongre.. Peki hanım tunu yapmaz, 
Kadın Birliği Katibi Umu- bunu yamaz. Hannnefendi ne 

miliığinden: yapar?. 
Kadın Birliği kongresinde Efendim hanımefendinin öğ 

ekseriyet hasıl olamadığından leden sonra ziyaretleri vardır. 
ikinci kongre 12 • 6 • 932 pa- Beşiktaşta teyzesinin kızı
zar günü tam aaat 15 te yapıla nın süt biraderinin hanımı bir 
caktır. hafta evel kendisini ziyaret et-

tiği için nezaketen gidip gör
mek lazımdır. 

Sonra hazır o tarafa geç. 
miıken Maçkadaki halasının 
oğlunun karısını da görmek 
icap eder. Eğer oralardan er
ken kurtulursa Beyoğluna da 
iner, {Melek) teki filmi pek 
methediyorlar, altı matinesine 
yetişirse ne ili! 

Bu program biraz ağır ol. 
makla beraber evde yatak çar
şaflarını değiştirmeğe üşenen 
hanımefendi için işten bile de
ğildir • 

Bermutat yarım saatlik bir 
tuvaleten sanra tekrar sokağa 
çıkar. 

Akşam beyefendi işten dö
nüp eve geldiği zaman hanı. 
ınefendi henüz teşrif etmemiş
tir. Adamcağız soyunur, yıka. 
nır, hanımı bekler. 

Sekiz buçuk, dokuza doğru 
eve dönen hanımefendi ile bey 
arasında çetin bir kavga patla 
yacak diye beklemek hakkımız 
dır. Bu saate kadar sokaklarda 
kalan bir kadına elbet kocası 
da kızar, babası da kızar. Bu 
kavga gayrikabili İçtinaptır. 

Şimdi hanımefendi içeri gir 
diği için bu müthiş kavgayı 
seyre hazırlanalım. 

Beyefendi kim bilir ne hırs
la, ne haşmetle hanıma çıkışa. 
cak. 

Başlıyor: 
- Oof, yoruldum. Ter için

deyim. Yemek hazır mı Gül ter 
Ha, bey, o dediğim kumaşı 
İpekit'ten aldın mı? 

Beyefendi batından aşan iı 
leri arasında bunu unutmuş
tur. Halile bunu anlatıyor. 

Hanrmefendi dayanamıyor, 
haykırıyor: 

- Yazıklar olsun. Zaten ne 
zaman bir şey istesem hep u
nutursun. Aklın nerede be a. 
dam, sokakta hanıinların üstü
ne başına bakacağına kendi ka 
rının istediği şeyleri hatırla! 
Aman yarabbi, akşama kadar 
bekle, bekle. Ne o beyefendi, 
iki arşın kumatı unutmuş .. İs
temiyorum, vaz geçtim. Yarın 
gider kendim alırım. lnaan evi 
ne gelirken biraz düşünür. Kol 
!arını sallaya aallaya ııelmez. 
Giderken de sıkı sıkı tenbih et 
tim de, adamda kafa yok ki.. 

Bu mitralyöz aleti karşı. 
surda ki>§esine büzülen beye. 
fendi kabahatini affettirmek 
için ne yapacağını şatırır. Ha
nımefendiyi büsbütün köpürt
memek için suaar. 

Hanımefendi de söylene 
söylene odaaına çıkar. ...... 

Geçen gün bir kaç arkadat 
bizdeki kadın hayatından bah. 
sediyorJuk. 

Bir vakitler F ranaada zama 
nın muharrirlerini, ressamları
nı, san'atkirlarını salonlarına 
kabul ederek sık sık edebi, il. 
mi müsamereler tertip eden 
Fransız kadınlarını hatırladık. 

Avrupa kibar aleminde bil
hassa san' ati takdir eden ka. 
dınların hem edebi bir mecliı 
kurmak hem de devrin töhret-

Korku 
- Fran•ızcadan - 1 miş? dedi, itte bir cinayet da. 

Droaaer apartımanının kapı. ha! 
sından içeriye gireceği sırada, Drosaer karısının uzattığı ııa 
kapıda bir mukavemet hisset- zeteyi aldı ve birinci sahifeye 
ti: göz gezdirdi vr' birden bire sap 

- Gene bu bizim kadın bir sarı kesildi. İri puntuda bir ser 
icat daha çıkardı, dedi. levhanın altında şöyle bir hava 

Fakat kapının arakasından dis vardı: 
ayak seai duyulmuştu. Küçük BİR GENÇ KADINI OL. 
bir zincir şıkırtısı duyuldu, ka DÜRDÜLER 
pı açıldı ve Madam Drosser al "Simon Bellerin iımıinde, Ver 
hklı yüzü ve ev kıyafeti ile nier aokağında 19 numarada otu 

ran yirmi beş yaılarında bir ka-
meydana çıktı. dın bu sabah oclcumda, maktul o 

Drosser içeriye girerken: larak bulunmuftur. Maktulün gü-
- Deli mi oldun? Güpe gün zel ııe küçük apartunanında hiç 

düz kapıya zincir vurursun, de bir karışıklık yoktu, her şey yerli 
d · yerinde idi ... ,, 

'·_ Ne yapayım, içim rahat Drouer'in alnından soğuk 
etmiyor. Bu sıralarda 0 kadar terler dökülmeğe ba§ladı. Karı 
çok hırsızlıklar, cinayetler olu sının gözü önünde adeta bayı
yor ki .. Sen de evde yoksun. lacaktı. Fakat kendisini topla. 

Orosser dinlemedi bile .• ya. dı ve havadisi daha dikkatle o 
tak odasına girdi, iskarpinlerini lrumağa baıladı. Satırlar göz-

lerinin önünde adeta raksedi. çıkarıp ayağına pantuflaları ge 
çirdi ve 0 gün gelen mektupla- yordu. Kafasında bir fırtına 
rı tetkike koyuldu. Alelade başlamıftı. yalnız bir fikir bey 
mektuplar, davetler ve saire.. nini çivi gibi deliyordu: Si-

K d b k d mone ölmüt! Simone ölmüt! 
arısı a ir enar a, ko-

casının gelirken masanın üze- Çünkü Simone metresi idi. 
rine attığı bir akşam gazetesi. Haftada bir gün, çarşamba gün 

leri aaat 3 ile 5 araamda munta ni almış, okumağa dalmıştı. 
zaman metresinin ziyaretine 

Kadın birden bire doğrul-
du: giderdi .Ve bu da dört seneden 
_Nasıl, hakkım yok mu İ- beri böyle devam ediyordu. 

Ona mücrim aşkını saklamak --· ..... ··-·---·········-·-········---
!erini bir araya toplamak için 
buldukları bu usul bizde hiç 
bir zaman moda olamadı. 

Yirmi sene evveline gelin
ceye kadar kaç göç devri ha
kimdi. İmkan yoktu. 

Fakat epey zamandan beri 
Türk kadınlığı umumi hayat. 
la alakadardır. Hakikat olarak 
itiraf edelim ki yüksek sınıf 
kadınlarımızın ekseriyette po
kerden, dedikodudan başka bil 
gisi yoktur. Ne bir kütüphane. 
!eri, ne de salonlarına fikir ve 
san'at havası getirecek davet
lileri var! Memleketin san'at 
ve edebiyatına gözleri, kulakla 
rı, kafaları tıkalıdrr. 

Bu tip en kibar bir hanıme
fendi ile beş dakika konutu
nuz, kofluğu, hiçliği manasız. 
lığı derhal sırıtıverir. 

Fransız edebiyatında yer 
tutan Madam (Recamier) gi
bi bir hanımefendiye teaadüf 
edemezsiniz. Çoklarının gaze
te bile okumadıklarını temin e. 
derim. 

Orta sınıfa gelince; bunlar 
önlerindeki yüksek, zengin aı
nıfa yetişebilmek için didinir, 
dururlar. Netice şu ki, müates 
naları olmak tartile bizim ha. 
nımlarımız için.de bir Amerika
lı kadın ııibi evinin her itile 
canla, batla alakadar hanım. 
lar ve yahut memleketin ede
bi, ilmi hidiaelerini ve şöhret
lerini yakından takip eden İn
giliz ve Fransız kadınları gibi 
münevver hanımlar yoktur. 

Bir çok kadın tabakalraı a. 
raaında bot ve kof bir geveze
likten batka bir feye tesadüf 
edemiyoruz. Halbuki hanımla
rımız yeni cemiyetin özü ola
caklardır. Zannediyorum ki 
mekteplerimizde de ev, aile, 
memleket terbiyesi henüz dile. 
diğimiz gibi rızkedilemiyor ! 

Burhan CAHIT 

için bu apartımanı tutan da 
kendisi idi. Haftanın diğer za 
manlarında bafrikası ve evi ile 
meşgul oluyordu. 

Haftada bir yaptığı kaça. 
maklarda da azami dikkat ve 
ihtiyat gösteriyordu. Çünkü 
muhtemel bir rezaletten son de 
rece çekiniyordu. 

Fakat gazetenin bahsettiği 
facianın böyle nagihani oluıu, 
Drosseri hayretten hayrete dü
şürmüştü. Hatta ertesi gün 
metresini ziyaret edeceği gün
dü. Bir kere daha maktulenin 
gazetedeki resmine baktı ve 
sonra havadisin arkasını oku
du: 

... Derhal bQf/ayan tahkikat
tan ııe elde edilen ilk delillerden 
cinayetin kukançlık saikcuile ııu
kua geldiği anlatılmaktadır. Kuıı 
ııetli tahminlere na=ran, katil 
genç kadının dostudur. Sefil he
ri/in pek yakında derde•t edilece 
ğine fÜphe edilmemektedir. 

Madam Droaaer kocasının 
birden bire renginin değiftiği. 
ni görünce, ne olduğunu sor. 
mak istedi. Fakat kocası elle. 
rini kıravatına götürerek yaka 
aını çıkarmak iatedi, fakat çı
karamayarak yere yıkıldı, ba. 
yıldı •. 

Karısının mebzulen yüzüne 
döktüğü suyun aerinli.ği içinde 
gözlerini açtığı zaman, zaval. 
lı adam evvelemirde kafasının 
içinde derin bir botluk hinet
ti. Likin parbaklarile buruftu
rup açtığı gazete tekrar gözii. 
ne ilitince, müthit hakikati ha 
tırladı. 

Güçlükle yerinden doğnıldu 
ve hafifçe gülümseyerek, karı 
sını tatmine çalııtı: 

- Merak edilecek bir t"Y 
yok! .. Batım döndü .. Ya aıcak 
tan... yahut beyin yorgunlu. 
tundan olacak. 

Ve yatağına yattı. Yalnız 
kalınak, ıöyle enli boylu vazi
yeti dütünmek iateyordu. 

Karanlığın içinde dü§' 
\eri tebellür etmeğe bati 
Yalnız bir tek teyi anlaya 
yordu. Simone kendine ih 
etmi9ti. Fakat Oroaser de 
yapmadığı cinayetten mes'ul 
mak tehlikesini geçiriyo 
Tabii, polis timdi maktul 
doatunu aramağa çıkmış b 
nuyordu. Drosaer ise şunu 
layordu: Maktulenin iki d 
vardı: Biriai kendisi, diğeri 
kadının beraberce ihanet e 
ği adam .. Demek ki bu ad 
la kendi ismi de gazete süt 
larına geçecekti. Tevkif, m 
keme, hapiaane, menfa, kiy 
tin hepsi birer birer gözlerin· 
önünden geçti. Kalbi durac 
gibi oluyordu . 

Bi rkaç gün geçti. Droa 
biraz kendini toplar gibi old 
Karıaı hiç bir şeyin farkın 
değil gibi görür. Ü yordu. Ar 
gizlice bütün gazeteleri o 
yor, zabıta tahkikatıı:ın ne s 
balarda ilerlediğini takip ed" 
yordu. Fakat tahkikatın ye • 
de saydığı aşikardı. tik tah .,.· 
ler hilafına katili bulmak · 
türlü mümkün olamıyordu. 
vallı adam, neden polisin g !Iİ 
te, kendi ifadesine de müraca• 
at etmediğine hayret ediyordu. 
Hiç olmazsa maktulenin k .. pı• 
cısı pek ili kendisini tanıyor• 
du. Polise bunu söyleyebilirdi. 
Acaba acıyor da mi söylemi• 
yor? Hülsa öyle şeyler 
Droaser bir türlü içinden çıka• 
mı yordu. 

Bir aralık bu çıkmazdan bık 
tı. İntiharı ve yahut firarı dü• 
şündü. Deruni bir panik yavat 
yavaı enerjisini kırmağa bat• 
lamı§tı. Hatta evde, o peritan
lığımn karşısında karısının bi
le ses çıkarmayışı merakını art 
trryordu. 

En nihayet kararını verdi 
Gidip polise müracaat etmelc 
ve işi adaletin cereyanına bı· 
rakmak.. 

Cinayetten tam on beı gün 
sonra, bir sabah, artık kuvvet
lerinin son haddine gelmişti, 

o gün polise gidecekti . Fakat 
gazeteyi okurken kendisini tu
tamadı : 

- Katil yakalanmı, !. Ka
til yakalanmı' !.. diye bağırdı. 

. O zaman karı11 emreder gi
gı: 

- Öyle ise artık sükunet 
bul! Korkacak bir ıeyin kalma 
dı dedi. 

- Korkacak mı? Sen mese
leyi bilmiyorsun? 

- Evet, ben zaten meseleyi 
çoktan biliyordum. Cinayet gü 
nü de senin neden korktuğunu 
anladım. Fakat hiç sesimi çı· 
karmadım. Ümit ederim ki, bu 
deha artık sana yeti.tir ve bu iti 
bir daha yapmazsın.. Vakıa 
on bet günlük korku, benim 
çektiitim dört senelik azap 
karıısında hiçtir amma •. 

Dro11er karısını kucakladıı 
- Karıcığım, karıcığım, ka 

ncığım, dedi. 

Usun seneler bay le tefkatll 
bir deraııuttan mahrum kalUI 
kanının göz.lerinde şimdi bü· 
tüll bir gençlik canlanmııtı. O 
da kocasını göğsüne bastı: 

- Kocacığım, kocacıfım, 
zavallt kocacığım, dedi .. 

Batka bir adamın cinayeti, 
bu yuvanın eski nqesini yerine 
ııetirmitti •.• 

Milliyet'in Edebi Romanı : 1 Hangi kuYVetin mamuli.tıyız? Ahretle dünya araıında takırda- lerle çevrilmitiz. Bu YÜcutlerimiz Demeye sıkılıyor.. oğlu Orhanla Tur han •. Kızı Le 
Şükran ve tiki.yet için aradığı- yan bir ma .. dan batka tercüma- nıhlarımızı muvakkaten bapoet- Onlar rivayetlerinde ikide na- man ve daha akrabadan üç dört 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Feleeli lantadique rom<1n) 

Ya zan: HÜSEYİN RAHMi 

mız kıbleyi ne tarafta bulacağız? na da lüzum görülmez .. Her ruh mek için örülmüt birer kafeı mi- mına hakikat iddia ediyorlar. Ben ki kad b 
Kime ibadet edeceğiz? Hi.likın kendi mensup olduğu milletin dili dir? Bu layemut ebediyet kutu beynimin bütün meaamelerinl ha- . ti ve ın erkek ir kaç hiz
po&tuna, bu dünya ilim ve ilimle le konUJur .. Fakat müıbet olan nerelerden ırelerek mabpeaine zir yalata açarak bir roman yazıyo- metçile aığındıiı bu geoit bu. 
rinin umumi rey ve taacliklerile tudur ki timdiye kadar dünyevi di? Ve tekrar uçunca nereye si· nam. Cür'etki.rhkta yarqarak -- cakta hemen münzeviyane bir 
mutlak bir hükümdar geçirince- büyük mütlı:üllerden biç birinin decek? Layemut olan ezelidir lan ıeçeroem c..aretimin mazur bayat geçirmektedir. 
ye kadar dinoizliğin karanlık fit- nahlar vuıtaaile hallinden istifa- de. E:aeliyette yaratılma hu taaaY cörüleceii ümidindeyim.. Oitlanlann büyüğü yirmi bir, 
reti içinde mi yaşayacağız? de olunamamııtır. vur olunamaz. (Spirite) ler ruhu Bu-tün .. mütal-lan eınaıında k'" ··•·· k. k h 

O · · d b" · bi H kik bta ı· · dd d rl F uçugu on se ız, ız enüz om zenmız e ızı yaratan ç a aten na r ce ıp te 1111 ma e en ayınyo ar. akat bu bu son sözümü hatırlamalarını lı:a 
bir emek yoktur diye oevaba inan gayrimaddi parmaklarile bu ma· mefruz teYi o mevcutla o kadar rilerimden rica ederim.. Bu ro- alb yqmda •. 

Batlama 1 derinliğinde tertemiz iken niçin mayacağız, günahtan korkma- sa telgrafını tıkırdatıyorlar? Din kaynafmıt görüyoruz ki yağ bi- man (Fantaatİque) dir. En düriiat Societe 'den uzak büyütül· 
bu dünyadan cünablı:i.r olarak yacağız. Menfaatlerimize uy- lerin •tiki.reye vuran yalanlann- tince kandil sönüyor.. tekille hakikat değil. Zaten ha- müt bu çocuklar biraz mahcup 

Bu dünyada iki mühim bi.diae- dönüyoruz.? ıun gelince biribirimizin kanını dan sonra (ıpirite) !erin bu ruh Kadavrayı mezara yabrdıktaıa kikatin kat'i teldi de buluDAIDI- tabiatlı, çekingen, garabetpe. 
ain oyuncağıyız. Doğum, ölüm... Bizi bu ya~• meydanına çıka- mübab bilerek boıı" UtUP ıidecek iddiaları da. önünde İra'ilecefimiz sonra inbikten geçer ıibi ondan yan mua--·lardandır. b• h ·~ k ı d d - rest, ıraz ulyalı, karanlık Nereden celdiğini bilmediğimiz rana bayat ve ölümümüzle ne hiz miyiz? ço metkoik bir meae e ir. Din- çıkar ıkları nıbla iki dünya ara- 5/1/932 Heybeli Ada 

pençelerden biri bizi bir tokat- met görmÜf oluyonız? Kimi eğ- Dinlerin nıh üzerine kunıl- !erin cennet, cehennem Allabını ımda ekran çeviriyorlar.. Ruh hiıli madcll dünyaya aralık gö:t 
la bayata itiyor .. Öteki kedi yav- lendirmek için bu ebedi oahnenin mu~ fınldaklan durunca (ıprite) tahtından indiren ilim ve fen el- ıözlere görünmez gayrimaddi bir - 1 - le bakarak bir nevi maneviye. 
nıau yumakla oynar gibi tundan palyaçoluğunu yapıyoruz? ler ondan bir tube gibi ayrıldılar. bette bir gün bu latifeci nıblarm unıur iken, mezarda çürüdüğünü V (" hayatı arar gibiydiler.. Bu hal 

k<>fturdııktan oonra çukura Biz yaradılmamıt ol .. ydık o- Dinlerin, gözlere ıörünmez anka· blöflerini de meydana çıkaracak göcliğüonüz ceoetle tekrar ikisini e ıtfİD pafa ailesi lerinde kendilerini yaılarınm, 
arlayor.. nun varlığı ne ile teayün edebi- lar gibi göklere uçurduktan nah- tır.. birlettirerek akıl almaz türlü ha- · eğlencelerinden uzak bırakan 
Hayretler içinde etrafımıza ba lecekti? Ve batta şimdiki varlığı- lan berikiler masa batı yaranlığı- Ruhlarla mecliı kuranların bu dioeler cilvelendiriyorlar. Tıpkı Valdebağı eteğinde küçük 
ruz ... Nerede idik? Nereye mız bu teayün için ki.fi midir? Al- na indirmeye muvaffak oldular.. iddialarına kartı maddeci ilim maverai bir ıinema .. Bakıyorıu- bir ormancığın yeıil gölgesine inzivanın teairi vardL 

ktık? Ve nereye döneceğiz? lab yaptığı kanunlara kendi de Belki yarın öbürıün telefonla, adamlarının timdilik dedikleri nuz canlı, ifitiyorıunuz dilli, doku gömülmüt büyük bir ki>§k .. Ka Babalarının hayatında ille 
Üz yıl yafayanlar bu muamma· tabi midir? Bunları değiıtiremez- radyo ile konu,marun yolunu da tudur: "Ölüp te dimağının dün- nuyoraunuz bir şey yok.. racaahmedin geoit bir sahayı tahsilleri köşkte bir Fransı:I 
11n uçlarını bir araya ıetiremi- oe onun vücudünü taıavvura ne bulurlar. Geçmi,Ierden iıtedikle- yevi mabfuzatile tekrar dirilen Etrafıma yığdığım ciltlerde karartan matemi ıervilerile kar mürebbiyesile ba,lamıttır .. Ma 

ar .. Bu muazzam ouallerin lüzum vardır? Yoksa o, dinlerin rinizin ruhlarını davet edebiliroi- yoktur. Bu iddilar zayıf kafalar- idrake İsyan ettiren öyle acibeler k dam Lu"ı'z Sermı"n ha"la" bu aı"le-
d k k 1 d k d k d d ki b h 1 d 

' 
V d 'ı ar•ıya.. Koskocaman çatı ıoın a a aa a a un a uy ur u arı ir eyü i. mı ır. niz.. e belki e göğün kaçıncı dan doğan fikir fantomlarıdır.'' okudum ki ya yazanların çıldır- ~ 

dar cahil... Gerimizde ve önü- ilim, din hokkabazlıklarının katında oturduklarının tafııilatı- Ya, maoalan tıkırdatanlar kim dıklanna veya mütalea eanaaında likin altında yafayanlar bu sa den ayrılmamış çocuklar için 
üzde seçilmez iki sınır var. E- hilelerini birer birer tuttu .. Fakat nı yakında (indicateur) !er de !erdir? lıte biz de bu şakacıları kendi aklımı bozduğuma hükme- rayımsı meskenin içinde kaybo ikinci bir valde makamına geç-
liyet, ebediyet.. Bu hudutta hocalar, papaslar bu güveli ki- (gide) !erde okursunuz.. arayacağız. Haaeplerini neoeple- deceğim geldi. lan sekiz on kişiden ibaret bir miştir . 

· fikir duruyor .. Dimağ topaç taplann Üzerlerine eğilerek mey- Siyasi, riyazi, ilim, filozof, rini pek keşfedemez isek te bu Ortaya ilmi, fenni, öyle meş- ·ı h lk Mürebbiyenin tensibi üzeri· 
ibi donerek bulamadığı, tanıya- dana vuran foyalannı tamire ut- müven·ib, hukukçu, her hangi romanda kendilerile teklifsizce hur vak'a şahitleri çıkarıyorlar aı e a ı... ne doldurulmu! zengin bir kü-
dığı bir mevhum kuvvetin aza- raşmaktan vaz geçmiyorlar .. in. bilgi şubesinden isterseniz en met ıöriifebileceğiz. ki bu muteberl.,rin huzurunda in Velittin Paşa bu berhane ile 
ti önünde haşyet titremelerile oan oğlu kartıomda bir aldananı hurlarıru çağınp miifkülünüzii 00 Bu tabiat aleminde her f"Yİn aan• beraber varislerine geçinmele. tüpbaneleri vardır. Fakat ken• 

eye yatıyor.. bulunca yalan söylemekte çok ce- rabilirıiniz Ücret yoktur. Davet- ucu sonauzluia çıkan bir nauam· - E!-ndiler öyle f8Y olamaz rinden fazla da irat bırakm19.. Deı•amı kBl'fthl beşinci 

Bu ıelif ıidit aedir? ~~'.~~:_~ur~"..'::.. ~~l~enl=e~n~e~k:a:h~ve~ia~t:e~r~ler~:ne~~c;a=y;-~·~ıq.,=~kİmh'=·=:YİL....P;·;~a;Y;:~:==~-=~mi;:;;;;;;~.i~~;;~.\.~~Wm•~M.;;.;..;ı;;,;;M:• :;.~.J. ______ ...,;.:.....---.:.....--
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Romalılar tiyatroyu nasıl 
öldürdüler? 

-2-
RO MA TiYATROSU 

Kadim Roma: Tiyatro 
raca• Romalılar, Yunanilerin aksine, 
ordu. engô.ver insanlardı. San'atla fazla 
k11pı• ·kalan yoktu. Bunun için onların 

or• lyatro zevki. Yunanilerin zevk.in
lirdi. ~pek ba§kadır. _Romalılar ~-

. ıteô.tre ( _ amfıteatr) ı daıma 
emı• "h · ı nk nl • cı etmiı er ve çe oyu arı 

r ki •msil eylemitler, büyük, genit mey
ıka· nda hayvanlar katletmişlerdir. 

Romalılar için dram temsili, hay-

b k an veya İnsan ölümü, kan akması 
1 ılmuttur. 

dü· Yunanı mağlup eden Roma, bu 
avaf -utuhatının zevkli hıncını, Yunan 
bat• "yatrosunun teklini bozarak çı
aD• rmak istemi, ve yeniden yaptı-

b. ı tiyatro binalarını Yunanilerin I• . 
>ınalanndan kopye etmekle be-

art ber, çok da tadil etmi,tir. 
Meaeli. Yunaniler tiyatrolarını 

rdi i ğlann kayalık yamaçlarında 
şa ederlerdi. Romalılar, tiyatro 
rınr rasgele yerlerde yaptılar. 

Y' unan tiyatrolarında güzel bir 
anzara vardı. Halbuki Romalı

bilikiı, eğer tiyatroları man
ıaraıı güzel bir yere tesadüf et
• e, bu manzarayı kaparlardr. 

faormin tiyatrosunun Etna ile Yu 
"Dan denizini gören nefis manzara 

at ını, bir duvar örerek kapatmış
rdır. tu. 

a-
ı. 

gı-

Romalılar, orkestra yerini de 
"'Vedip, orasını h&kim ve i.yan 
ra mevkii mahıuı yapmışlar, 

İyatro salonunun teklini bir nısıf 
daireye İrca ebnişlerdir. GÖ7.e da 
h a2 güzel görünen tekildeki ti-
y trolar bugün elan mevcuttur: 

et omada Marcellus, Atinada He
ot Attiküs, Fransada Orange 

•c Arles tiyatroları. 
Bunlardan gayri tiyatroların 

hepai Yunan tiyatroaunun kopya
•ıdır. 

Romada ilk tiyatro temsili lysa 
ııı_ın doğumundan evvel 362 sene- 1 
•ınde verilmitti. Aktörler Toakan J 

lı olduklanndan ve liaanlarrnı 
nrnn.ldar bilmedikleri için bu 1 

temsiller sadece muaiki ve raksa 
munha c.ır kaldı. Bundan M>nra 
"atcllane" tesmiye edilen satirik, 
entrikalı farsların temsili batla
dı. Bu aktörler Napoli ile Capu 
arasındaki Atella ayaletinden gel 
mitlerdi. Nihayet 240 da (lysa
nın doğumundan evvel) Llviua -
Androniküs Yunan trajedilerini 
tercüme et~İ. Bu tarihten itibaren 
Roma teınaşa:\ı, Yunan edebiyatı 
nın tesirinden kurtulamadı. 

Tiyatroda, ilk dekor ihtiyacını 
Romalılar hissettiler. Yunan tiyat 
rolarının manzaraıı güzel ve açık 
olduğundan duyulmıyan bu ihti
yaç, manzarası bjr duvarla Örtülü 
olan Roma tiyatroıunda kendini 
gösterdi. İlk muntazam dekoru 
ve perdevi romalılar yapmı§lar
dır. Dekör, temsili kısımlara ayır· 
dı vn bu kısımlann tertibi ıcın 
de perde kullanılmıya bn,ladı. " 

Romahlarrn anfiteatrtları mu
azzamdı.Muazzam anfiteatr İn§a 
eden bu millet, muazzam tiyatro 
lar kurmıya batladılar. Pompee 
tiyatrosu 40,000 Skaürüa tiyatro-

! su 80,000 kiti İstiap ediyordu.Bu 
i tiyatroda 3000 tane tunç heykel 

de vardı . 

Fakat bu muazzam seyirci küt 
lerine ses duyurmak mü~külleş
mi~ti. Tiyatrodan sesi hazfettiler. 
Pantomirna komedi ile trajedinin 
yerine kaim oldu. Pantomima da 
hareket ve mimikle ifadei me
ram edildiğj için, aktörlerin maı· 
ke kullanmasına hacet kalmadı. 
Maskeleri attılar ve kısa, hafif el 
biseler giymeğe ba,ladılar. 

Böylelikle Roma tiyatrosu Gre
ko - litin mitolojisinden alınmış 
mevzuların, zenf?İn dekorlar İçin· 
de gösterilen canlı tabloları hali
ni aldı. 

BüyÜk bir inkişafa namzet gi
bi görülen temaşa ı:an'atı, bu su
retle, romalıların elinde inhitat 
etti ve J,ayboldu. 

Selami iZZET 

Jiadim Roma: "'()irque,, ... 
dilerine çok feyler okutturuL 

us olmakla beraber çocuklar 
la;ik ciddi bir mektep tahsili 

törmemitlerdir... F ran11zcayı 
milletin gençleri cerbezeoile 
onuşurlar. Yüksek ilimlere a

"t olmayan her nevi kitapları 
olarlar amma tahsillerinde 

ları tehdit eden bir çok tehli
kelerinden masun kalıyorlardı. 
Valdeleri için bu da az bir kar 
değildi. Lakin gittikçe artan 
bu merakın sonu nereye vara
cağı da teemmüle şayandı ... 

Böyle ilim ve fen cihetin
den yarımın yarısı bir bilgi ile 

sas yoktur. 
F ransı2 neşriyat ummanına gir 

Anneleri bu üç evladın Ü- nıek onların önüne garip bir 
;ı:erlerine titrer. Kendi geoit tehlike zemini açıyordu. Kütüp 

ahçeleri dahilinde yapılacak 
k hanelerinin mühim bir kısmını Porlardan oyunlardan bat a 

ariçte ra;tgele gençlerle ihti- eapritiımaya, ruha, cine, pe
latlarına müsaade etmez •. On- riye, sihirbazlığa batıl ilimlere 
lar valdelerinin bu emrine mu- ait eserlerle doldurdular. Ka
idirler. Fakat hayat mücade. taloklarda, kitapçı vitrinlerinde 

lesine atılrraktan vareste kala- hep bu nevi ciltleri arayorlar. 
«:ak kadar zengin olan bu ÇO• dı. 

uklar damarlarında kaynayan ·Heyet alimi meşhur Camille 
llençlik kanlarını hangi mefgU Flammarion'un ölüın v" ölü
lıyetle avutacaklar? ınün sırrı külliyatından, ölüm-

Fikirler 

Artistik deha 
Şahuerl•r önünde cic/eta iba

deti andınr bir ıı•ct ııe huf(i cinı 
11•çircliğimiz. muhaltltaktır. Bu ıe 
bepten dolayıdır iri bu ırünün san' 
at heyecanlarını ma.zinin dini ce:s 
bel•rile mukayese edenler gün
den güne çoğalıyor. BilhasaaLuıır 
ııe Lükaemburır z.İyaretçi/erinde, 
vazilei hacci ila eden -aziz insan
telakkiıi bütün samimiyetile YIJlı 
yt.ır. Asırlarca ruh dünyasına hô
kim olan bu /erdi kudretin aza
metine, ulviyetine hayran olma
mak mümkün mü? 

Leonard ele Vinci, Michel-An
ge, Shakespeare, MoliCre, Remb
randt; Goethe, Bethoııen, Richard 
wagner san' atta birer dahi olcluk 
ları gibi Deıcartes, Napeleon, Pas 
teur'cle baıka baıka sahalarda 
birer ltüçük peygamberdirler.Her 
ku gündelik hayatı içinde birçok 
san'atkCrlarla karşılaflr, bunlar 
belki de zamanlarının en üstat ge 
çinenleridir .. Fakat yalnız bir mo 
del üzerinde çalııtıklarından ya
hut yalnız. o modelin, o eserin tek 
rarınclan bQflıa bir fe)I yapama
dıklarından dolayı bilakayc/ufQrt 
sathidirler; derin cleğilclirler. Hal 
buki orijinal san'atlıcirda yani 
dahide teneuvı.i ve mevzuda zen
ginlik birinci şarthr. Onları din
lerken seyrederken, okurken gay
ri ihtiyari bizim de onlarla bera
ber yörüdüğümüzün, onlara ka
tıldıiımız:ın, onlarla beraber te
nellüs ettiğimizin farkında ola
mayız; Bizi o derece ~aşırtırlar, 
bir.i o derece mestederler ki la
yemut his ve Fikir enginliklerinde, 
kendimize güçlükle gelebiliriz.. 

Sonra, ıahe.serler her asırda mü 
teattit tefsirlere, müteattit izah
lara da uğrarlar. Önlerinde eliz. çö 
ken her devir, bunlardan, her za
man batka bir hamle, başka bir 
lern'a bulmak ümidiyle şavaşır 
durur. Bunun içindir ki yıllardan 
beri Goeth'e enin Faust'ü Bet
houen' in dokuzuncu senloni.si 
Descartes'in Cogito'su moliere'in 
Don juvan'ı Vinci'nin joconde'u 
başlı başına birer memba halini 
almışlardır. 

Dehayı ,tabiata doğru çevri
len ııe daima yaratan bir muhay
yile feklinde tarif edenler bu
lunduğu gibi şe'niyete ,bol hayat 
malzemesine ve mütemadi bir 
Faaliyete olan ihtiyacı münasebe
tiyle Bullon'un tabiri veçhile ~~u. 
zun bir sabır'' .suretinde iz.aha ça
lışanlar'da vardır. Chateau. 
briand, dehanın en mühim kısmı
nı hatu·alarcl.a bulur, ve realitey. 
le temastadır ki insan ancak ken
di varlığını mükemmelen ilade ... 
debilir; der. Guyo'nun içtimaiyat 
noktai nar.arından san' at isimli kı 
tabında ise, dahi için" derin ve 
namütenahi bir aık sahibi, yeni 
ve canlı bir dünya ibda:ndan •on 
radır ki sükrinet bulabilen bir 
kuvvet'' gibi şatırlarc tesadül e
deri%. 

Orijinal .san' atkiır mi.ı eneuui hu 
yQt hadiseleriyle ,içtimc.: ııekayi
le, beferi utıroplarla omu;, omu%a 
yörür. Onda kesret ve ni.ıayet.si.z 
bir yaratma vardır. 

Mamafi, bu ibda keyfiydi es
rarengiz. Uir mahiyet te lı.eabedebi 
lir. Çünkü gayri met'urda gale
nen ve haberimiz. olmadan bir 
saat gibi i§leyen her hangi bedii 
bir meuce günün birinde, fuuru
mu.z da ansu:ın kendini gö.tcrir, 
biz bunun nereden geldiğinin lar 
kında olamayız.. Bu aebeplec/ir ki 
dehayı sevkitabii ile mukaye•e 
edenler bulunyor. Meıela küçük 
bir ku§un yuva yapma•ile bir 
dahinin Gle"lfllmul bir ••er ya
ratmasındaki laaliyeti aynı ruhi 
kanunla ölçüyorlar. Goeahe'e 
meıhur V erlerinin müsveddeleri· 
ni ilk defa oltucluğu z.aman hay-

Senbolizm Ressam Halit 
Mustafa 

Bugünkü edebiyatın men§e'İ ı 
"Senbolizm0 dir. Bunu anlama
dıkça yeni edebiyatı anlamak 
mümkün değildir. Şimdi ıenboliz
mi anlatmadan evvel 0 Senbo1" ün 
ne demek olduğunu izah etmeli
yim. 

malardan ıonra anlaıılabilir bir 
hale gelmifti. 

Şiirin manaaınr mantıki olarak 
anlamağa çalıtmak ırülünç netice 
lere varmak demekti. Bunun için 
şiiri aezmek, hiasetmek. tarikile o 
kumak lazım geliyordu. Senbo
liatler ibhamı severlerdi, halk ta
rafından anlatılmayı iıtenu~niı
lerdir. Gerçi bu fikir, yenilerde ol 
duğu gibi klaaiklerde de mevcut
tu. Rabbeleı "iliği bulmak için ke 
miği kırmak zahmetini ihtiyar et 
mek lazımdır." demiıtir. Bu telıa
mül ani 11urette ol mut değildir· ı 
Aıırlarrn hazrrladığı bir cereyan
dır. Fransız edebiyatı bu yeni sis
temine girmek için aıırların geç· 
me.sini beklemittir. O zamana ka
dar her hangi bir fikrin ifadesi 
demek olan tiir, ıenbolizmin te
eııüsünden aonra artık bir mana 
ifade etmek için, bi rfikrin teza
hürüne yardım etmek için yazıl

maz olmuştu. Artık kelimeler ale
lade manalarile değil, telkin et
mek istediği gizli manalarla kul· 
lanılır ve yazılrr bir hale gelmiş
ti. 

Senbol, her hangi bir şeyin ye 
rine kaim olan bir hayal bir ita· 
ret, bir timaaldir. Senbol, edebi
yatta teıbih ve iatiarenin müteka 
mil bir teklidir . 

Senbolizm, 1850 den zamanı
mıza kadar üç devreye ayrılabi
lir. 1880 tarihine doğru büyük 
senbolistler gelmiş ve yeni bedii
yatın yeni esaıların1 kurmutlar
dır. 

Beaudlaire, Rembeau, Veirlin, 
Malanne gibi. Sonra Clodel, Va
lery, Gid senboliıtler gelmit ve 
1910 da muaaır bütün şairleri te
sir altında bırakmışlardır ki itte 
bugün yeni şiirin, yeni. aan'atın 
te2ahürlerinden olan Kübist, Fü
türist, Surrealiıt, ve Dadaist mek
teplerinin ilk eıaıını kunnutlar 
demektir . 

Senbolizmin tevellüdünden son 
ra sanatta tabiat taklitçiliği itibar 
dan dü,mü,, ve tabiati olduğu gi
bi resmetmek, tabiate sadakat ba 
yağı ve adi telakki edilmeğe bat
lamııtır. On dokuzuncu aırın son 
lanna doğru her şey bir senbolle 
ifade edilmeğe baılandı. Yani sen 
boli2m moda olmuıtu. Öyle senbo 
listler gelmittir ki ıiirlerinde ııöy 
lemek istedikleri manayı ya fİİ· 
rin serlevhaıında ve yahut aonun 
da ifta ederler, bunlardan Ma
larme daha ileri giderek, "tiir, 
bir eırardır ki anahtarını kari bul 
mağa mecburdur." demİ§tİr. 

Artık tiirler bir bilmece halle 
der gibi uzun dütünce ve araıtır-

..... -............................................. .. 
ret ini saklayamamıı, "bu benim 
eserim mi? cümleyıiyle kitabıın 
yaz.arken ne kadar gayrifUuri bir 
cilemin içinde yaşadığını bize an
latmak istemiftir. 

Alman romantikleri dehada 
tıpkı tabiatin kudretine benze
yen bir enerji hazinesi görürler, 
ve onun gibi dehanında kene/ili
ğine/en halsiz., heaa~% e§ya ııe 
meııcuclat hasıl etmekPr olcluiunu 
beyan ederler. 

Sinique, Schopenhauver, Le
lut, Lombroz.o ıribi mütefekkirler 
iae dehayı deliliğe yaklaıtırırlar. 
Onların şöphelerini, melankoli/e
rini, gayritabii buhranlarını, inzi 
ııalarını, muhite intibak .. z.Jıkları
nı norııe:ııitcylc halle çall§ırlar. 
Fakat bu çürük bir iddiadır. Çün
kü dehanm en mümeyyü uaılı ta
biata yaklaıması, onda ltuııııetli 
bir realüm bulunmasulır. Cinnet 
İae İrade fikdanı bütün açıltlıiile 
mo:ıhudclur. O ne yapf1lmı, n• 
yapacağını bilmez.. Halbuki dahi 
bilhassa irade lıuurJetiyle ••erleri 
ni yaratır; ve anlan en ilôhi ve 
tabii bir 1ekilcle biz.e aunar; bu 
suTetle hialerimizle, fikirlerimizle 
konuıur. 

Taine'in meşhur bir iddiaaı var 
dır. Otla dehayı ırkın muhitin, uc 
c/eıırin mahau/ü addetmesidir. Hal 
buki doğru ır/bi görünen bu tez 
de artık yılrılmıftır. Çünkü bu ela, 
dehayı meydana getiren, kuran 
en sihirli bir kudreti tanımamak
taydı. Bu aihirli kudret fahsiyet
tir, ferdc/ir. Dahideki şahsiyet a
nın te'airlerinclen oldukça uzak
tır. O içinde yaıadığı cleııri cuır
larca weride bırakan bir ilerleme 
etmek fÜphe yok iti gayrimüm
hamlesine ma/ilt olduğu ır/bi z.u
hurunda eııııe/clo:n keıf ve tahmin 
kündür. 

iRFAN 

İtte bu cereyan buıünkü ıan'a 
tın eaaıı olmuştur. Bugünkü yeni 
.san'at nazariyeleri aenbolizmi.n 
bir tekamülünden batka bir ,ey 
değildir. Bugün artık ne edebi
yat, ne de resim veya diğer a.an'at 
lar bir şeyi hikaye eden şekiller 

arzetme:zler. Bir hiıain, bir heye· 
canın akiıleridirler. San'atki.r, 
kendisini ifade edebilmek için ta
biati bir vasıta olarak kullanmak 
tadır. Rüzgir sür'atindt. giden bir 
lokomotif resmetmek için makine 

terin teferrüatı ve onu taklit eden 
bir mana ifade etmez. 

Gerçi taklit aan'atın e&a.sıdır. 

Fakat kendisi değildir. Tabiatı ı 

taklit ile mükelef olan naturalist
ler, behemahal tabiati taklit kay
dında kalanlardır. San'at için bu 
kadarı kafi değildir. Zira aan'at, 
tabiatin manzaralarını, hıldiaeleri 

ni bize nakil ve tuvir etmekle kal 
mayacak, bize o tabiat karşısında 

ki infialatını da arzedecektir . 

Şu halde tabiat mukallitleri na 
turalistler san'atin birinci kade
mesinden ileri gidem.emitl~rdir. 

Romantikler"' gelince; onlar, ava
mili hariciyeye lüzumu kadar e· ı 
hemmiyet vermemit ve sırf kendi 
muhayyelelerine göre bir 0 fan
tezi" alemi. İcat etmitlerdir. Bu da 
naturalizmin taban tabana zıttı 
olduğu için müfrit telakki edil- ı 
mittir. Romantizm bir vehimdea 
ibarettir. 

Mademki bütün malümatımız 

bilgilerimiz (Subjectif) tir. Hatta 
yalnız alemi harici delil vicdanda 
da her bildifimiz teY infialitımı
zm bir hissi haletidir. Şu halde bi 
zim için her varlık, her feY bir 
timıaldir .. Bir remzdir. ;Yani aen
boldür. Max Nordau, hatta Spe
naer de bu noktai na.zan izah et. 
mitlerdir. Mademki her reıaam, 
bir manzarayı kendi cörütüne ve 
duyuıuna göre resmediyor. Şu hal 
de hakikatı eıyayı tamamile tarif 
ve taıvir imkinJn haricinde bir 
şeydir. San'atki.r, vicdanını bir 
timsalle ifade eden adama der
ler. Şu halde senbolizmin hakiki 
san'atin yani bugünkü aan'atin 
bir mukaddemesi, bir eıaııdır. 

Yarın san'atta ne kadar akıüli. 
meler olursa olıun, sa.n'at gene 
ıubjectif olmaktan kurtulamıya
caktır . 

• 

Halil M11.~fa/a JJey 
Pariıte intitar eden (A.B.C.) 

mecmuasında Ant. Raynolt,nın 
genç res.sam HaEt Mustafa Bey 
hakkmda yazdıgı bir makaleyi 
tercüme ediyoruz: Re5H..m Halit 
Muıtafa evvelce Türk Ocağında 
esaerlerini te.şhjr etmitti. Hocaıı 
nın şitayitlerile dolu olan bu ma· 
kaleyi aynen dercediyoruz: 

"Mektepteki muallimliğimin 
ilk günlerinde ÖnÜmf" yığılan bir 
çok dosyalarda roıeıimler, mektup 
lar arasında, talebelerin anlatma 
ğa çalıttıkları, muhtelif karakter, 
mizac ve hislerin, endiıe, emniye 
safvet veya hodbinliğin canlı mi
sali olan bir kııım yazı ve reıim
lerle yakından ali.kadar oluyo
rum. 

Böyle olmakla beraber bir 
. 7ın bir AÜroriz kar~tıında kalmış .. 

.u11it Mu.~taja /Jeyi11 bir 
eseri [İsla11bul sokakla-

rtndan biri] 
tun. lıtanbulda damgalanmış yor 
gun bir zarfrn İçeriıinden sevimli 
ve zarif krokiler çıkıvcrmitti. 

Mükemmel bir fransızca ile 
ya2ılmıt kıaa bir mektupla pek 
kıymetli ve aziz talebem Halit 
Muıtafa, ,arka mah•uı zarif tav
rile kendisini takdim ediyordu. 

Bu genç talebem hemen ken
dine göre bir yol tutdu. 

Y aradılıtmda müdakkik olan 
Halidi, portreler, figÜrler cezb ve 
İşgal ediyordu. Dütünceaindeki 
vua' atin bir timsah olarak kuvvet 
li ve canlı çizilmit muvaffakiyetli 
resimler ırönderiyordu. Çalıştığı 
Bankadaki arkadaılarını, bu iti
bar müeaaeaenin müşterileri ve 
asri simalar karşıaında canlanıyor 

- 2 
Perili şato 

( Les maiıons hantee•) (peri. gözlere görünmeyen mercileri 
li evler) isimli eseridic. ne biçim mahluklardır? 

Bazı hanelerin tekin olma- Cin, peri, ruh deyip geçiyoruz? 

ha uğraşmaktan müsbet bir ne 
tice çıkarılabilir mi? 

Vakit ı;ece yarısını geçmiş, dıkları söylenir .• Bu vadide de. Bunların ne olduklarını içimiz 
koca meskenin azalmı, seke. veran eden garip rivayetleri ço de bir bilen var mı? Cin nedir? 
nesi hep uykuda .. Yalnız oda- ğumuz i§İtmişizdir. Kendi ken Bir anadan babadan mı doğar? 
larmda iki kardeş uyanık .. Gök dine oda kapıları açılır kapa- Nerede oturur? Ne yer? Ne 
siyah, kesif bulutlarla kaplı.. nır .. Duvarlara darbeler indiri. içer? •. 
Dışarısı zifiri karanlık.. Sıcak, lir. Sofalardan, koridorlardan, Makamlarını teabit müm
durgun, ağır hava bir yağmur merdivenlerden biribirini kova. kün olsaydı gazete muharrirle. 
sıkıntısı geçiriyor.. lar gibi koşuşmalar olur, fa. ri mülakat için kapılarını atın-

Gümbürdeyecek yıldırım. kat bu gürültülerin faillerini dırırlardı. Biz de meraktan kur 
!ardan korkar gibi köşkün ö- yakalayabilmek mümkün ol. tulurduk. İyi saatte olsunlarla 
nündeki ulu çınar kısa r.öbet. maz. Her taraf ne kadar aran. pek te şakalaşmaya gelmez. 
lerle titremelere uğrayor, hı. sa, taransa göze görünür kim. Bazan da inıanı çarparak yen. 
şıı-, hışır pencereleri tırmala. se bulunamu.. geçe çeviriverirler •. 
yor. Göğün sıcak nefesi gene Bu türlü esrarengiz hadise. l,itilen gürültüler müsbet-
kesiliyor. lerin vukularmı kat'iyyetle in. tir. Fakat bunların münhaaı-

Fakat bu gürültüleri yapan 
meçhul kuvvet hangi potadan 
kaynayıp geliyor.? 

(Perili evler) müellifi bu 
ciheti aydınlatabilmek için bir 
anket açmış bu nevi hadiseler
le kartılatmıt olanlardan yüz. 
!erce değil, binlerce mektup
lar almıt bu yazılardan en mev 
suk ve mühim gördüklerini bir 
!ettirerek koca koca ciltler vü
cude getirmit tir. 

O gece (Perili evler) cildi
ni nöbet nöbet iki kardeıten 
biri okuyor, öteki dinliyor. 
du: 

"Vak'a, (Normandya) da 
Kalvados (Calvadoı) şatosun
da cereyan ediyor. Hadise ta. 
tonun mutasarrıfmdan dinleni 
lip hukuktan mezun doktor 

. Çocuklar hilkaten garip h.a- den evvel, ölümün etrafında, 
dıaelere meclupturlar .. Tahsıl- ölümden sonra ciltlerini ve da
lerirıde sağlam bir temel olma- 1 ha bu neviden maveraya gayri 
tııaıı bu garabet meraklarını , mer'iye, beşeri Aklu idrakin 
llrıden güne arttırmaktadır. 

1 
acz ile önlerirde gözleri karar 

Espı itismaya başladılar .• 1 dığı büyük e~r~ra _ait eserleri 
Hulıtarla fozla meşguFye!leri 1 kl:li1rhnrelerının ılk rafbrına 
l'uı:i.ır en Tamanın genç ıı!lliik 1 dizdiler •• 

Yuvarlak minderinin üstün kar etmek beyhudedir. Bu ga. ran cine, periye, ruha atfı doğ. 
de uyuyan iki kardeşin sevgili ribeler her memlekette vakidir. ru değilir. İşte bu yanlışlıktan 
köpekleri (Atak) ın kıvrılmış Görüp, ititmit olanlar çoktur. cinci hocalar, püfçüler, kendile 
vücudü ara sıra sinirli çocuklar Bazıları vukubuldukları mem. rine işletecek birkazanç madeni 
gibi Ürpertiler geçiriyor. Hay- leketlerin zabıta ve adliye ka. 

1 
çıkarıyorlar .. Bazı ruhi, aıabi, 

van uykusu aı-as 1nda kısık kı. yıtlarına geçmittir. Fakat §İm- sar'avi hastalıkların uğrama e. 
sık uluyup susuyor. • diye kadar bu esrara müıbet seri olduğunu iddiaya kalkışı-

İlci kardeş ortada masanın surette kimse akıl erdireme. yorlar. Bu suretle zavallı saf. 
üzerinde yanan lambanın ışığı. miştir.. dilleri kandırıp tıbbi tedaviyi 
na eğilmişler •. Paristen o gün Bazı meskenlerin altını üs. ihmal ettirterek bir çok fena
getirtmiş oldukları çok merak. ; hine '.:etiren bu gizli kuvvet ne lıklara sebep oluyorlar .. 
lı bir kitabın mütaleasına dal. dir? Cin mi? Peri mi? Meçhul bir şeyi cin, peri, 
mışlar.. Bu, Flamınarion'un 1 Rııh mu? Bu üç tüdü İsmin ruh gibi diğer meçhulatla iza. 

1 (Morice) Moris tarafından la
zım gelen şahitlerin istinıaile 
bittevsik 1893 senesi ulumu ru 
biye salnamesinde neşrolun
muıtur. 

Camille F lammarion hadi
senin mevaukiyetini şu suret. 
iP teyit ediyor: 

Avni Lifij 
Avni Lifijin vefa
hnın yıldönümü 
Ölülerimizi unutmayalım. 1927 

aenesi haziranının üçüncü cunu 
ressam Avni Lifij vefat etmitti. O 
günden beri onun hatırası ilk de
fa geçen senf' güzel aan'atlar bir 
liğinde taziz edildi. Bu aene reı· 
samlanmız kıymetli arkadaşları
nın betinci yıl dönümüne kartı 
gafil davrandılar. Avni Lifijin 
san'at hatırasına hürmetle onun 
tercümei halinden kısaca bahse· 
delim. 

Avni Lifij Kafkasyanın asil bir 
ailesi.ne mensup olan Abdullah E 
fendinin oğludur. Abdullah Efen 
di cahil ve mütaassıp bir adamdı. 
Kafkasyadan Saınsunun Kavak 
nahiye6jne ycrleşmit ve orada iz· 
divaç etmiştir. itte Avni Lifij 305 
tarihinde bur:'lda tevellüt etmit-
tir . 

A•"1i altı aylık iken ailesile be'-
raber lıtanbula gelmiş, pederi ls 
tanbulda uzun zaman metrutiye
te kadar köprü aermemurluğun· 
da bulunmuı ve ıonra tekaüt ol
muıtur. Lifij, ak ten manasına ge 
ir bir kabiledir ki bu kabilenin 
ahfadından olan Avni Bey bu İa· 
mi tatırdı. ilk tahıilini Atıkp&f& 
mahallesindeki mahalle mektebin 
de yaptı. Sonra 0 Nümunei terak
ki" mektebine girmiş. Buradan çı 
kar çıkmaz, Nafia nezaretine mü 
la2ımetle devam etmeğe başlamıı 
tır. Avni Bey bu sıralarda bir lte.l 
yandan fotoğrafçılık ve franıızca 
dersi alırmıı .. 

Ayasofyada bir gün bir ecnebi 
reaıamına tesadüf ediyor. Onun· 
la ahbap oluyor. Bilahara müze 
müdürü Hamdi Beyle tanıtıyor. 
Sonra sanayii nefise mektebine 
giriyor. Ve Avrupaya tahsil için 
gönderiliyor. Pariıte (Cormon) a 
talebe oluyor. 328 t!.:: • stanbul Iİ· 
sesine reıim muallimi olarak ta
yin ediliyor. Üç sene sonra Kan
dilli lnaa sultanisinde franıızca 
hocalığı alıyor. Avni Beyi müta· 
rekede Davutpaşa franaızca mu· 
allimliğinde buluyoruz. 

Milli idarenin teeaaüsünden 
sonra sanayii nefise mektebinin 
sanayii. tezyiniye muallimliğine 
tayin edilmiştir ki bu son vazife
si olmuştur. 

Umumi harp eınaıında Viya-
nada teşhir edilen on sekiz parça 
eserinden bazıları çok beğeni1-
mit ve Viyana gazetelerinde aita 
,. iıle eserlerinden bahaedilmi,tL 

j - . Kendisi çok haluk, mü~fik ,,. 
azimkardı, reame olduğu kadar 
yazı yazm.ağa da heveai ve meyli 
olan Avni Lifijin gayet cüzel ya
zıları da mevcuttur. 

Ölülerimizi unutmayalım. ····--·········---··-----········-···-du. 
Açıktaki satıcılar, vapurlar, Ga 

lata ve sokak köşelerinin aeyyar 
esnafı, neı'eli karikatürler zevki
mi okıayordu. 

Halit Mustafa Seri ve ekseriya 
katiyetle idare ettiii ve hakikati 
emniyetle gösteren kurıun kale
mile, Türkiyecle Avrupa adatma 
karfı ııuku bulan tahaııııülü bir 
defa daha Ubat ediyor, ve az;z 
Pier Lotimizin, DeaanchantC:ea ıin 
deki tebeuüm eden güzellerin 
peçelerini naaıl attıklarını haber 
veriyor. 

Plaj sahneleri Sosyete hayatla
rı, kır eflenceleri, gençlik ha
yatının neıelerini işaret ediyor. 

Talebelerimize, okuyucuları .. 
mıza re5imlerinden bir ikiaini cöı 
tennekle memnunun lıtidat ve 
kabiliyetinize karşı olan hürme
tim bana zevk veriyor. Şu aahife 
lerdeki resimler fÜpheaiz ıizi 
memnun edebilir. Fakat bir ar. 
tiıt hisaile düşünülürae siz daha 
iyilerini yapabilir ve yapmalıaı-

" nız. 

Ant. Raynolt 

"Ulılmu ruhiye salnamesinin 
direktörü muhterem dostum 
Dariex şato sahibinin her su
retle itimat ve hürmete şayan 
zeki bir zat olduğunu temin et 
mektedir." 

İşte yukarıda namını zikret 
tiğimiz eserin 129 uncu sahife 
sinden itibaren bir kısmının 
mücerrep kimselerdir.,, 

Şato sahibi yazıyor: 

"1875 senesi tetrinievvelin. 
deyiz: 

"Ben bu muhtıra defterine 
her gün bir gece evvel olanları 
kayıt ve zapta karar verdim. 
Bütün yerler karlar ile örtülü 
olduğu mevsimlerde gene gü. 
rültüler olur. Fakat şatonun 
etrafında hiç bir ayak izi seçi. 
lemez. Bütün kapıların, pence
relerin önlerine gizlice telleı 
gerdirdim. Muayene esnasında 
bunlardan hiç birini bozulmuş 
bulmadığımı da kayda ,ayan 
görüyorum." 

"Şatoda kaç nüfus varız: 

(Devamı var) 



1 

Cuma 
(B"41 1 iaci sohılede) 

.5ut ~ ı.:r-tntileria .ıı. 
riacle bulunan ayarlı kronometreler 
....itaıile yapılacaktır. 

17 Huin. _. ı\iıoii Türlüy• 
~ tarihinde çok t.üyillı: va paıfak 
Jıir ıahife i•gal edeceii ınubalı:lı:ak
br. 

Bundoın hatlaa o ıün Tün.iyede 
...,._bil krabnı meydana çılaarma11 
•layı aile de bir laat daha ehemmi· 
~ keapetmelı:tedir. 

Batün Türkiye, bilhaua lıtanbul 
... büyülı: günü ı..ıu,ıe beldemelı:
ledir. 

Y arıt .vvelce de yudıjmuz ıihi 
4 11nıf üzerinde yapılacak ve bütün 
... ıınıflar ayrı ayrı kotacaldardır. 

Y antın - beyec:aalı olacak lı:mm 
lııiç tÜpbe yoktur ki hanımlar ara
...ı. yapılacak olıuudır. 

'rfirlı: kadımn bütün medeni •· 
....... olduiu ... bu aahada da 
,.. • .n.ı. oldujum pbit olacaiız. 

MiiMbııkaye lı:imlerin iftirilı: ede
~ yalımda Y--tıs. 

YAl"lf i9n Türkiye Turiq otomo
WI lılilııü va ıazetemiz iki kupa 1uı.
..ı.ınq1ardır. Bundan bqlıa C.H.F. 
" da lıir kupa verecektir. Fon! acen 
... k•z•nec•k olaa hanım .. ama
• beye lıir .. ıiimii1 kupa weoecek
tir. 
Acentalw .ı. muvllffalı oı..ı... mi 

lıifat verecelıtir. 

Büyük yarış 
Gönü 

17 haziran 

Cuma 
------------.--·-
Dünkü meclis 
Müzakerab 

(B•fl ı inci ahi/ede) 

(Ba~ı 1 inci sahif~de) 

İçin, un fiaıleri boraa cet.eliııe 
ıeçip vaaatioi Belediyeye bildiri· 
)inciye ve narh konuncaya kadar, 
ffat deiitemez. Ekmek narlu bu 
hafta belediyece değiftirilecek· 
tir. Ekmekçiler cemiyeti bugün 
7,11 kurut olan narhın 9,5 kuruşa 
tezyidini İıtemekte ve fırıncıların 
buiday ve un piy ... aınm tereffiiu 
Üzerine ııon haftaki :aiyanlan 150 
• 200 lira ıöaterilmektedir. 

Ekmekcllen g/Jre .• 
Ekmekçiler cemiyeti azaamdan 

biri, kendiaile göriifen muharriri .. 
mize demi9tir ki: 
''- Buhranın devam etmemeti İ· · 

çin belediye, fırmcılarm halihazır 
da tedarik ettikleri unun fiati Ü· 
zerinden ekmek narhını teabit et 
melidir. Fmncılar, buıün az ek· 
mek çıkanyorlana, bu unu paha 
lı alıp ekmeği ziyanına aatma.lı 
mecburiyetinden ileri ıeliyor. 
Francalada da ayni variyet var-

Belediyenin yapapcağmuz te
,ebbüsü iı'af edeeetini ümit edi
yonız." 

Halbuki Belediye naıul 
düşıinıiyor? 

Un fiatlerinin yükaelmeıi Üze· 
riae ekmeklerde fiat zammı ya
pılmaaı için fırıncılar Belediyeye 
teklifte bulunmutlardır. Narh 
haftadan haftaya teabit edildiii 
için, hafta arasında narbı deiittir 
mek imkinr 1oktur. 

F mncılar bu vaziyet karştaın· 
da ellerindeki unu aaklayaralı:, 
tamamen iflememitlerdir. Bu yüz 
den evvelki ıün tehrin bir çok 
yerlerinde halk ekmek bulama
mıttır. lstanbulun tünde 300 -
280 bin kilo araımda ekmeğe ih
tiyacı vardır. 

Şehir t!knıek.9iz kalamaz 
Belediye kanunu mucibince her 

ne oluna olsun fırıncılar bu mik
tar elımek çıkartmağa mecburdur 
lar. Ellerinde, fiat ucuzken teda· 
rik ettikleri unu saklayarak, ek
mek narhının yükıelmeıini bekli 
yen ve çok kazanmak İstiyen bir 
çok fmncılar hakkında zabıt tu
tulmuştur. Bu fmncılar pddetle 
tecziye edilecektir. Cuma günü 

akıanu Beyazıt, Fatih, Eyüp, Oa
lrildar, Kadıköy, Ortaköy ve ıehria 
daha muhtelif aemtlerinde halk 
ıeç vakitlere kadar ekmek ara
ınış, bulamamıttır. Halkm en müb 
rem rıdaaı üzerinde ihtikir ya
pan ve baklannda mazbata tutu· 
lan fırıncılar mahkemeye verile
cektir . 

Un fiatları artmakla beraber 
narh ııüııü çar-ba olduiu için, 
Belediye o ıründen evvel ekmek 
fiatmı lıatiyyen değitlirmiyecek· 
tir. Eaaaen fırıncıların buııüıı elle 
rinde mevcut unun ekaeriyeti de 
ucuz fiyatla ahnm1t e.aki unlardır. 

Yeni narh 
Çal"flUDba güaü ekmek fia tla• 

nna ancak 20 para zam yapılaca• 
iı tahmin edilmektedir. Bu auret· 
le ekmelı 8 kuruşa aabhnağa bat· 
lanacaktır. Eaaaen Anadolunun 
bir çok yerlerine aon ırünlerde 
lrillliyetli yağırıur dütmiiftür. Dün 
bonaya ıelen fiatlar miibim dü
fiiklülı:ler arze-1.tedir. 

lıtanlıul piyaaa11nda diin bui
day 1 · 8 kuru, araaında muame
le gönnüttür. 

Ziraat müdilrlilğ/lne 
gelen maldmnt 

Son yatan yağmurlar haklun
da dün bir mubarririmiz ziraat 
müdiriyetine riderek izahat iate
lllİftir. 

Verilen izahata ıöre, evvelki 
gece yaian yaimurun mikdan 
27 santimetredir. 

Y afmurlar bilbaasa çiçek halin 
de bulunan buğday mabaulü Ü· 
.:erinde müfit olmutlur. Bundan 
batka mı11r, nohut, meTcimek ve 
emaali mezruat ile meyveler ...-e 
kavun, karpuz mabaullerine çolı 
faydalı olmuıtuı·. 

Gene ekmek yoktu! 
Geç valı:it aldıiımız malümata 

nazaran dün akşam .. at albdan 
itil>ar~n Çemberlitaf, Beyazıt fı
rmlarmda, bilahare de Aksaray 
Topkapı, Şehremini fmnlarmcla 
ekmek kalmamı9, balkın tehacü
mü çoğalmış, fırmcılar ekmek ye 
rine pide çıkarmtflardır. Fırıncı
ların bu ıMVi hareketleri çok 
para kazanmak kaıtile yaptıkla· 
rı anlatılmaktadır. 

....... -u. bu meaeleye ut mad
~- t- ederelı: lıir iıtizah ve 
,. lıütçe müzakeresi veyahut bil 
Wmetin umumi ıiyaaetinclen ve ve
lılletıerin ifa ve icrMına ..-bur ol 
~ vazifelerden dolayı vekiller
... birinci• veyahut İcra vekill•İ 
fıılıretinclen cezai yahut mali meau
li:reti müstelzim ef'al vukuunclan 
lıllhı ile tahkikat icraaı talep olun· 
ılıju vakit bu hususta bir takrir ve 
dıneai ve bu takrir üzerine vekil 
ft takriri veren mebus dinlendikten 
_.. meclisin reyi i9'ari ile leyb vo-

tir. 

Rect>p Beyin beyanatı 
ı encümenine gönderilmesini İs

tedi. 

ı c ya aleyhte laarar verebileceği ve bu 
1 

ı.nra ıöre tahkikat yapılabilece
p.; aöylemit ve mavzuubahs meae-

1 1 le7e dair niz.ıunııamede bir sarahat 
1 W..nmadıtmı itaret ederek meclio 
1 lııe,.eti umwniyeainin ayrıca bir lıa

,.. vet'IM9İ lazım geldifini ve bu 
J lnuuıta uıul bakkında müzakere a

' 1 çacağını söylemiştir. 
ı ı Tetkiliitı eaaaiye encümeni reisi 
1 
1 N..ıi Bey lıir auiistimal meaeleai et

dfmda adliyece yapılmakta olan 
1 talıkilıat esnaaıncla Hasan Beyin za-
_. vekiıletine ait bazı meaelelerle 

ı llliluıaından dolayı bu huauıtalıi tah 
1 ııa.&t evrikınm meclise ve heyeti U· 

ı ~ye tarııfınclan eDCiimenin kanr 
1 ittitlazına kendini ıelilıiyettar gör· 

miyenk keyfiyeti heyeti umuaıiye
ye arzetmelı zaruretİlıde bulunduğu 
- ilave eylemi~tir. 

Kütahya meb'usu Recep Bey 
her şeyden evvel meaelenin şahıs
tan tecrit edil.,rek münakap edil 
mesi ıaznn geldiğini ve bir uaul 
vaz'ı zarureti bulunduğunu aöyti. 
yenok demiftir ki: 

"Haaan Bey dojrudan doğru
ya tahkikata ceçilmesini istiyor. 
Halbuki nizamnamemizin ruhu 
yerine getirilmeden böyle bir 4e
yin yapılma11 doğru değildir. 

Recep Bey beyanatına devam 
ederek mesele Üzerinde ne kadar 
tevakkuf ediline devletin temel 
itlerinden biriıinde vatı.tile derpi4 
edilmemİ.f bir ektik nokta iizerin
de o kadar çalı~ılmı4 olacaiıru 
aöylemif ve Adliye tezkereainin 
her hangi bir meb'uı tarafından 
tekabbül edilmesi huaıııunda aer• 
tedilen bir mütaleaya cevap vere 
rek demqtir ki: 

"Böyle bir vazifeyi bansi arka 
dat tekabbül edebilir. Okunma11 
aylar ıürecek olan bir yığm doa-

1 ' Dahili niummr nin sakit oldu- yayı tetkik ederek ve kuvvetli bir 
1 ta ve lıa vuiyet lıartuında teake- kanaatle ittiham edecek vaziyete 
1 ı-. lıir mebus tarafından telıablıül ıreçer ve bunun meı'uliyetini Üze 

n ·k suretiyle bir takrir mahiye rine alır?" 
ı Iİılde telilılı:i edilebileceğini ve ve- Recep Bey, ruhi ve ameli nok-
1 lıilet mevlüine geçmif her hangi bir tadan bu cihetin gayri kabil oldu 

innu k11ytederek: 
.....,ıMtm ...ı.aleti zamanına ait bir Meıeleyi tabii bir aurette hallet 
fiilden dolayı müstantiklik tarafın· mek hüküm ve usuller ne tekilde 

1 dıa tu Yeya bu ı;<-lailde bir karar iae bu tarzda bir netice1e bağla· 
-ı.ilmaİllİn batalı lıir hareket ol- mak mecburiyetindeyiz. Bir usul 
...... bu....ı.n.uı. bıızı hatipler ta- koymak l&zımdll", demfştir. 
-'"-~- ilen" .::..:.•- mütaleel•ra --" .... -~ Bunun üzerine dahili ni2amna· 
........ OD Sef<L-d~'-- Bey "Kocaeli" "!"" • - ""' menin salı.it kaldığı bu cihetlen 
..... ntilılilı. lıar...-.eainde böyle hakkında bir hüküm nz'ı açın 
lıir talep ı.ı..aımdıfmı kaytHerek aeaelenin encümene tevdiine dair 

1 dmıittir ki: takrir okunarak kabul edilmi, •e 
"Dahili nizamnamenin tanzimi , nızna"'!'ye da~il ~dcleleria mü... 

eana11nda eaki ceza ıuulü muba- zakereame ıeçıhn~. 1 
' kemeleri cari id~. Yeni _una ...... Refik Şeolıt!t Beye glJre •• 
li mubak·=elen kabulunden aon 
ra dahili nizamnamenin buna ıö- ANKARA, 11 (Telefonla) 
re tadili lazım ıelirdi. Müatantik - MecU.te muhlelit enciime. 
Ya&İyet etmit olduta bir itte tal>- nin mazbata11 üzerine söz alan 
kikatta bulunurken bir nlıilia;.. 
mi seçiyor. Bu vekili aorguya çek encümen reiai Yunua Nadi Bey 
melı mevkimde değildir. Bu vazi· l'aziyeti izah ettikten ıonra Re 
Jet k...,......ıa bir lıarar ittilaaıı fik Şevket Bey (Manisa) bu 
etmed- .,,..el ...aôlia •ariyetiai l'Uİyet hakkında nizamname. 
tayin .a-lı l&zımdll'. Eier nkiJ nin sakit olduğunu ve adliye. 
oaçlu iae ve mesele ile alakadar i· 
ae buna ait muhakemenin cere• elen aledderecat gelen bir tez. 
J'&D edeceii yer ayndır. Ve difer kerenin takrir telikki edilemi. 
..thaldar etbaata oraya ıitmek yec:eğine göre meselenin JDiia. 
-ı»uriyetindedir. M•nuu baha takilen halli icap ettiğiııi l'e 
-lede bir karar ittihaz edilme binaenal..,,h meselenin bir tür. 
den diğer etbas hakkmda takiba -J 

ba devamına imkin yolıtur. lü maznuniyeti ilade etme- . 
mek t•rtile bir mrhtelit ene& 1 

mende ve yahut ta bir tahkikat 
encümeninde meclia namına 
tetkik edilmesini teklif etti. 

Trab- meb'ıuu Huan Bey 
~z alarak: 

Huzurunwıda iatizalı edilecek 
-lenia -biyetini bilmiyo
ram. Valıi talep mal cihetinden 
nizamumemiain ahkim..ma yuma 
maktadır. Abkiimı umumiye itiba 
riJ'le nizamnamenin aakit kaldıiı 
yerlerde teamül ve heyeti umımıi
,. brarlan bu nokunı ibnam •· 
deeek -bi,.ettedir, demif.ve •• 
kileti em·undaki muaınelibn· 
dan dolayı cevap vermek üzere 
lııer hanıi bir usul ıekline lüzum 
ıialilmeden muhtelit encümence 
lıalılunda tahkikat } apılmaaı için 
ltir karar verilmesini rica eylemif 

Süreyya Bey (Akaaray), bu 
itin halli için tek yolun takrir 
olduğunu ve bir meb'ua arka. 
dllf tarafından takrir verilmni 
lbon ıeldiiini a8yledi. 

Ha:ıırlılt tahlılltatı 

Şeref Be,. (Edirne) baııır. 
hk tahkikatı için meaelenin bir 
muhtelit encü- l'e yahut 
intihan ~ ılilecek bir tahkikat 

Süleyman Sırrı Bey (Yoz. 
gat), nizamnamenin 170 inci 
maddesine göre, mecliıin tah • 
kikat için encümene salahiyet 
verebileceğini ileri sürdü. 

Vekillel"itı vazife oe 
nıe.~'uliyetleri 

Celil Nuri Bey de i,in da
hili nizamnameye değil, tetki
litı esasiye kanununun 47 inci 
maddeıinde vekillerin l'azife 
ve mes'uliyetleri hakkındaki 
kanuna taalliik ettiğini aöyle
di. 

İsmet Bey (Çorum) dahili 
nizamnamenin tadili ve nok. 
sanların ikmali noktai nazarı
na iftirak etti. 

Hakkı Tarık Bey (Gireaun) 
tarafından verilen takrir meae. 
leyi halletti. Ve nizamnamei 
dahili üzerinde tetkikat yapıl
maıı ve lizım gelen ilavelerin 
heyeti umumiyeye teklifi için 
muhtelit encümen teşkili takar 
rür etti. -- -+••••••· 

Konser 
C. H. F. Kadıköy kaza ida. 

re hey'etinden: 
Haziranın 10 uncu cuma gü 

nü saat 15,30 da muallim Nu. 
ri Beyin idareainde bulunan 
Kızıltoprak nahiyesi saz hey' e 
ti taraf.ndan umuma mahıua 
bir konser verilecektir. Arzu 
buruyan zevatın yevm ve saati 
mezkürda Kadıköy Süreyya 
sinemaaı aalonunu t~rifleri ri- 1 

ca olunur. 1 

Maltllleri davet 
Beyoğlu Askerlik tubeain. 

den: 
Beyoğlu askerlik ıubesi mın 

takaaı dahilinde bulunan iki 
göz, iki kol, iki bacaktan mah. 
rum birinci dereceden malül 
zabit ve efradın hemen tube. 
ye müracaatları ehemmiyetle 
ilin olunur . 

Dr. Celil T evfil< 
Zührevi ve idrar yolu 

lıutahlrları müteb•uıaı: 
Sirkeci Muradiyr caddeai, No 35. 

lrtnıaı 
Nuulıi Zade büyük Hay. 

dar Efendi merhumun mahdu. 
- avukat İbrahim Bey irti. 
bal etmittir. Bugün cenauai 
öfleyia Letaf-et apartımanın. 
elan katdınlarak Edirne kap1. 
ımdaki metfenine tevdi edile
c:elıtir. 

. . 

- .. mye n ıgı em a marn, azan mevcuttur) diieri iki 
on arşın ana üzerinde ahfap iki 
ibaret olup zemin kat: iki oda, bir 

300 

100 

10 

Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

l 
UMO 

• 

1942 2309 

4813 

995 510!\ 

MERHUNA TIN CiNS VE 

NEV'İLE MEVKİ VE MOŞ.. 
TEMILATI 

1 
D·-

..E! B x·!! 
Maltepede, eıki Vapuriskelesi sokağında 
eıki 10, 10, 10, 10, yeni 13; 15; 17; 19; 
21 numaralı yüz yetmit iki artın ana üze 
rinde birer odayı, ve yüz bir ar,m bahçe 
yi havi önleri camekanlı tahta kepenk

li, zeminleri çimento döşeli bq dükka-
nın tamamı. Hacı Hüseyin Ef. 
Osküdarda Çakırcıhasan pat• mahalle
ainde Meaudiye sokaiında eski ve yeni 
ı numarah aekaen üç arıın arsa üzerin
de ahşap iki kattan ibaret olup birinci 
kat: bir çini tatlık koridor bir küçük aofa 
bir oda bir mutfak, bir hela ikinc:i kat: 
iki küçük, bir büyük ocla, bir koridor, 
bir heli, l'e yüz on iki arım bahçe ile 
bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 

Emine Faika H. 
Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde 
atik Haydarpafa cedit Hirisa.ı virgi soka 
ğında eaki 54 ve yeni 8 numaralı seksen 
iki arşın ana üzerinde kirgir üç kattaD 
ibaret olup birinci kat: B>r çini tatlık, 
bir oda, bir mutfak, bir heli, altında bod 
rum ikinci kat: llô oda, bir koridor, bir 
bala, bir ,ahni,, üçüncü kat: İki oda, bir 
sandık oda11, bir koridor, bir balkon, ve 
kırk dört artın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Ahmet Hulüai ve Feyzullah 

Ef. ler. 
Üsküdarda Selimi Ali efendi mahalle-
sinde atik Paşa cedit Hamam aokağmda 
eski 19, 19 ı l yeni 4, 4 Mü. numaralı aek 
ıen bef arım araa üzerinde ahfap iki kat 
tan ibaret olup birUıci kat: lki oda, yir. 

11() 2335 102 

100 

bir kiler, bir malta koridor, k .. 
odunluk, birinci kat, dört oda, bir 
bir hala; bir mutfak: Hariçte ha 
hamam elektrik terkoa tertibatı 
bin yedi yüz on bir arşın bahçeyi ha 
sahilhane ve köşkün tamamı. Belkit 

Kocamuatafapatada Canbaziye m 
ainde Meıelimescit sokağında eski 
be, defa Mü. 5 yeni 7, 9, 11, 13 nu 
yüz artın ana üzerinde haricen 
dahilen ah,ap iki kattan ibaret olup 
rinci kat: Toprak ev altı, bir oda, bir 
fak, bir hali, ikinci kat: Bir sofa; iki 
uma bir sandık odaaı ve ayrıca d 
l»et arım arsa üzerinde bir aakaf al 
l'e iki tarafında yangın duvarı m 
iki ahtap dükkin ve otuz bq artın 
üzerinde bir ahıap dükkanı ki cem' 
clükkin bir hane ve iki yüz yirmi 
ıayri istimlik ana ve bahçenin tam 
Hüaniye, S.icle, Ruhsar H. lar ve 
man Ef. l'arialeri Sünni, Süheyli, H .. 

H. larla Muatafa 
Beylerbeyinde Bostancı bafı Abdu 
aja mahalleainde Hamam sokağında 

4 yeai 8 numaralı yüz on dört artın 
üzerinde aht•P iki kattan ibaret nlup 
rinci kat: bir antre, bir aofa, iki oda, 
hali; yirmi üç artın ana üzerinde 
mutfak, ikinci kat: Bir sofa, üç oda, 
kiler; hariçten methali olan bir 
kömiirlük, bir knyu, ve yüz on üç 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Abdülvehhap Ef. 

~ lllO 8280 Beylerbe:finde Boatancı batı Abclu 
ala mahalleainde Gazhane elyevm 
nir Pata aokağında eski 5 yeni S, 5 
maralı iki yüz otuz artın arsa üzeri 
•ht•P iki kattan ibaret üç bölük ( a 
ayrı methal vardır) olup birinci kıa 
birinci kat: Malta bir ta ılık, iki oda, 
hali, ikinci kat; bir aofa, iki. oda, ik • 

mi dört ar,ın ana üzerinde bir mutfak, 1u .. ~ bir aatıhlı olup zemini harap çim 
bir ıofa, bir hala, ikinci kat: Birinci ka-

to döfdi, bir ta,lık, bir ocak mah 
bn ayni ve tahtında tahta kepeokli bir 

bir oda; bir koridor, bir hali, bir guıü 
dükkanı ve üç yüz elli bir arşın bahçeyi 

ne, (içinde ıu haznesi vardır.) Üçü 
havi bir hanenin tamamı. Zeynep ve 

luum birinci kat, bir ta9lık, bir mutf 
Mahmure H. larla Şevket T.. 

bir hali; ikinci kat: Bir sofa iki oda, a 
150 1000 8173 Çarfıyıkebirde, Çadırcılar Batpazarı 80· 

ca doksan artın ana üzerinde üç göz 
kağmda eski 5, 7, 9, l l ve yeni 204; 202 

ahır, ve aynca, altmıt artın arsa üzer" 
numarah yirmi beş arşın arsa üzerinde 

bir ahır, bir ocak mahalli, bir hali; 
karıir bir kattan ibaret zemini ve kepenk 

bin i.ki yüz yirmi arşın bahçe bir kuyu 
li tahta aeneden iki ve elyevm bir dükka on iki dönüm fazla araziyi havi maam· 
mn npıf hiuesi. Eıat B. temiJit, bir hanenin tamamı. Cemile 

240 muo 8W17 Kartalda İstasyon caddesinde atik 138 120 3934 883S Beylerbeyinde, Küplüce mahallesinde 
ve cedit 202. 26 numaralı yüz yirmi arfm Şemai bey ve mektep aokaimda eaki 
arsa üzerinde ahşap iki kattan ibllret o. Mü. ve yeni 1 numaralı yüz aekaen art 
lup harinci bir antre birinci kat: bir 80• ana üzerinde bir kat kirgir bir kat a 

fa, üç oda, bir hali, çimento di>!eli; bir t~~::ı:~ z:Z.:~:/t~~:::n bi~b=:~!e~lb 
tatlık, bir kiler, bir mutfak, bir kömür- aofa; üç oda, bir hala, bir mutfak, mer 
lük, ikinci kat; bir sofa, üç oda, bir hali , ven altı: Kömürlük, ikinci kat, bir aof 
(bodrum katında bir odunluk mevcut o- dört oda, (ikiai yüklüdür.) Bir hali, · 
lup mutfak hariçte kargir ve elli artın çıkma, bir balkonu bir sarnıç ve altı yül 
ana üzerindedir) ve dört yüz 1>q artın elli dört artın bahçeyi havi bir hanen" 

tamanu. Emine Yaser H. 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Neza. 1300 14&4 I008 Boğaziçinde Emirgincla Emirgin cad 

bet ve Şahinde H. larla Enver B. cleaincla. •ki 2ıO J'enİ 24 numaralı iki yüıl 
70 1:178 9005 Anadoluhisarında Göksu mahallesinde ı albluf artm araa üzerinde yanın katı kit 

atık Gökaü cedit kuyu sokağında eaki 7 gir iki kab aht•P olmak üzere iki buçiı 
Mü. yeni 44 numaralı dokaan beı arfın kattan ibaret olup zemin katı: lki mut• 
ana üzerinde iki katlı ahtap olup birinci ı fak (biri hariçte on bet artın arsa üze. 
kat: harici camekanlı biı· antre, bir sofa, rindedir) bir taılık, bir hali, iki kömür-
bir oda, bir mutfak bir hali, bir kömür- lük, birinci kat; bir koridor, dört oda, bir 
lük ikinci kat, bir sofa, üç oda bir hali; baJi ikiaci kat bet oda bir koridor bir hela 
terlcoa tesisatı ve bet yüz altmf bet ar· bar guaulhaoe çatı altı, bir oda, bir balkall 
tın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu ve ka. (harici bir antre vardır) ve (altı yüa dok 
meriyeyi havi bir hanenin tamamı. Ah. 1 aan tekiz artın bahçeyi ve derununa cari 

met Ağa ve Vaafiye H. maıf maaura mai lezizi havi bir sahilhane 
175 2300 9171& Davutpatada Kuapilyas mahalleainde, nin tamamı. Mehmet Vahit B. 

çavu,zacle .okağmda eski 9,9 ve yeni IOO 4049 9280 Beylerbeyinde .Bo.tancı batı Abdulllah 
19-2, 19-3 numaralı elli arım araa üze. aja mahalleaincle Raaim ağa aokaimda 
rinde ahıap iki kattan ibaret olup birinci eaki 3 Mü. 3 Mü. 3 Mü. yeni 9, 9/1 nu-
kat: bir malta ufak tatlık, b>r oda, bir maralı iki yüz yirmi bq arım ana üa• 
hali, bir matfak ikinci kat: bir ufak ao. rinde ahtap iki kattan ibaret olup 9 numa 
fa, iki oda, bir balkon, ve bin altı yüa rah hane birinci kat: Bir küçük :atlık. 
elli artın bostanı havi bir \ıanenin tama. bir aofa, iki oda, bir mutfak; bir ha i, bir 
mı. (Bir bostan knyuau birde ufak kuyu kömürlük, ikinci kat üç oda, çatı katı, 
l'arclır.) Nikoli Ef. camekinla bölünmüt bir oda, iki küçük 

100 Aa-MI &1.12 Fatih Hayciarda, Haaferhat mahalleain. çab odaaı, diğeri aekaen bet artın ana 
ele lahakağaçdanazı e}yevm kerpiç ıoka- üzerinde abpp iki. katlı olup birinci kAt: 
imda eaki 52 yeni 4,6 numaralı yüa yir. Bir sofa, küçük bir tatlık, bir oda, bir ha· 
mi •rtm arsa iizerinde ah,ap iki kattan la; bir mutfak; ikinci kat: Bir sofa, üç <>-
ibaret olup birinci kat: iki oda, bir ufak da, bir bali, ve bin iki yüz dokaan artd 
oda, bir ufak sofa, bir tatlık bir mutfak, bahçeyi "e ayrıca iki dönüm iki yüz alt· 
bir bali, ikinei kat: iki oda bir aofa, bir JDlf altı artm fazla bahçeyi hal'i iki hane 
hali, bir ufak, bir büyük odanın bulun- • llİıl tamamı. (Bahçede yemit ağaçlan 
duiu mahal bir satıhb olup ayn bölük o. "ardır.) biliaale ve Nanaceaim H. tara-
larak müatameldir.) iki çıkma, bodrum, fından lımekile Cemile H. 
hir kuyu, bir aarnıç, "Ye üç yüz on iki artın ı uanfa elDe w _.jle mevki "e miiftemilitı yazıb mılila 
bahçeyi lıal'i bir hanenin tamamı. Mem. 61 gün lllidclet&. icra lulman aleni müzayede neticeaincle biaa. 

duh B. l'e Lütfiye H. lannda ı&terilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek 
1800 13101 9217 Boiaziçinde Emirginda, Emirgin cadde birinci ibaleei icra n 31 gün müddetle müzayedeye l'azedilmit 

ainde eaki 36 l'e yeni 48 numaralı biri altı 18 ~ 932 tarihine müaadif pazartesi giinü aaat 14 ten 
yüa elli artm ana üaerincle ahıap iki bu. itibaren miiaayede,e mühaferet olunarak saat on 1»et buçukta 
çuk kattan ibaret olap -in kat: Oç o- artbı- bedelleri mabammen luymeti geçtiği takdirde kat'i b 
ela, (ikiai dötemesis) iki kömürlük, bir rarlannm çailm•i mukarrer bulunmuı olduiundan talip olaa 
hali, iki tatlık, diier kömürlük, bir mut. lann mesldb- güncle aaat on be, buçuğa kadar sandık idar•İIW 
fak, (harici elli •rtm ana üzerinde olup müracaat eylemeleri "e aaat on bet buçuktan aonra wkubula
bir oda11 vanhr.) Hali aamıç, birinci cak müracaatların kabul edilmiyeceği ve -kir emlike enel 
kat: altı oda, (odanın biri dötemesiz) bir ce talip olanlarm kat'i kararları esna .. nda hazır bulunmacblda 
salon, bir kiler, iki hali, ikinci kat; clo. ı n l'eya bafka talip aubur eylediii takdirde enelki talipl..U. 
kuz oda; iki aofa, bir kiler, bir harap ha- mtiaayedeJeılm çekilmit addolıuaacaklan lü.- ilan ulwwı. 
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No. 
100 
207 
230 
298 
344 
457 
sos 
558 
584 
648 

665 
692 
697 
817 

1157 

Dünkü Keşidede Kazana Numaralar 
- .... ---- ----------- ~----

Dün Hangi Numaralar Kazandı ar? Keşide Bugün De Var! 
Dün ikinci tertip tayyare piyango•unun beşiııci keşides'.ne mutat o!duğu 

üzere Darülfünun konferanı •alonunda başlanmııtır. 
Dün 800 numara çekilmit ve 15 bin liralık, 20 bin liralık büyük ikramiye

ler çıkmıfbr. 
Bugün 700 rumara çekilecektir. Bugün çıkacak ikramiyeler meyanında 

bir tane SO bin liralık, 2 tane 3 bin liralık, 6 tane 15{)0 liralık ikramiye 

L. h L. ~ L. ~- L. No. L. No. L N& L. 
40 957 40 594 1000 292 40 952 1000 307 60 992 150 
40 4073 40 607 60 308 40 15010 40 349 40 980 6~ 

1so 132 40 628 40 380 60 61 60 477 40 zz:..36 
60 181 40 ~ 40 ~ 60 ~ 40 ~ 40 ~ 
40 264 40 8121 40 412 60 95 40 694 40 383 40 
60 366 40 139 60 526 40 120 30JO 821 4a 5.SS 40 
40 402 150 143 40 715 150 166 60 8Gi! 40 65.'t 40 
40 428 150 152 60 845 40 168 40 8SG ll::O b75 40 
40 402 150 177 60 860 150 243 40 962 60 730 60 

vardır. En son çekilecek olan 20 bin liralık büyük mükifat keıideyi milteakip 
numara dolabından çt.ki'ecek ?.O numara ara•ında taksim edilecektir. 

Dün çekilen numaralar sıraya konulmuı bir cetvel halinde atağıdadır. Nu
maraların h"zalarında yazılan ikramiyeler Beyazılta yeni İkbal gfte•i tara
hadan cieı h 1 tediye edilecektir. 

No. 
26%1 

184 
179 
311 
:ı66 

412 
632 
649 
&97 

L. 
40 

1 

60 
40 
40 

150 
60 
40 
40 
40 

L. 
40 
40 
40 
40 

150 

No. 
503 
632 
735 
789 
912 

~, 
40 
6') 

L. 
40 
60 
40 
4D 
40 
60 
6(l 

40 
40 

No. 
486 
!"~'\4. 

589 
79!1 
1117 

us 
903 
911 
925 

L . 
10 
40 
40 

No. 
m: 
!;:) 1 
997 

40 47005 
4C 66 

40 493 40 221 40 888 40 28!) 60 l !10 J8 60 803 
40 S88 60 241 40 12038 40 325 40 36 50]0 872 

·10 27C57 

40 78 

1500 
150 

No 
529 
583 
631 

663 
719 
722 
759 
793 
826 
979 
S95 

150 
60 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
40 
10 
40 

33071 
131 
!34 
rns 
J95 
2-111 
654 
6~4 

7!15 

40 
6(; 

.:o 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
ıo 

40 
40 

No. 
S43 
355 
:16!1 
387 
406 
n2 
412 
427 
481 
492 
Gl2 
756 

40 
40 41036 

44 
51 

L . 
4(1 

4 1) 

6() 
41) 

40 
4) 
4Q 

40 
60 
40 
10 
40 
60 

No. 
306 
350 
4~7 

479 
489 
794 
860 
876 
902 
ll'J2 
921 
9:?4 
959 

6() 

40 
40 
40 

153 
40 

68 
75 

1oz 
205 
299 
462 
499 
674 
714 
745 
783 
938 
990 

40 705 40 345 40 118 60 369 4J 4 l 60 893 
40 779 40 356 60 158 40 427 40 140 40 23174 
60 795 40 375 40 199 60 52 l 40 202 40 J47 
60 850 40 491 60 315 40 611 40 L17 40 403 
60 933 40 507 40 374 40 684 60 236 40 431 
40 ~ 40 510 40 ~l 40 ~ 60 4D 40 ~ 
40 971 150 548 40 517 40 967 1500 49'.! 40 625 

40 ~ 40 ™ 40 ™ 60 ~ 40 - 40 -

60 1 
40 

40 ' 
4() 

40 
40 
40 
40 

40 :ıoo37 

40 
40 

89:\ 

40 929 
40 341711 

822 

995 
sn Jaos2 
4U 8-'\ 
60 341 
40 

60 

40 44057 

.ıQ ' 
4-0 
40 
60 
40 
40 
10 

L 
40 
40 
40 
40 
50 
60 
ıo 

-10 
40 

1000 
4G 

40 
40 

150 
40 226 

262 
337 
370 
412 
574 
710 
739 
820 
853 

964 
971 

2064 

1000 164 60 642 4() 742 60 16016 40 645 40 6~5 40 

173 
:?O .~ 

260 
301 
340 

360 
367 
373 
526 
600 
631 
68S 
701 
763 
i 82 
782 

150 
40 
4() 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4() 

40 
40 

143 

185 
240 
291 
292 
322 
327 
371 
395 
467 
484 
4114 
562 
574 

643 
654 
742 
805 
829 
880 

60 
60 
40 

;;su 

36:? 
552 

150 
4ll 

60 
40 
60 
40 
40 

421 
528 
S5e 
599 
(l85 
717 
727 
854 

150 
43 
-W 
.ıo 

40 
1~ 

-10 
60 
'10 
60 
60 

il-O 
.ıo 

4() 

ısı 

169 
lSO 
235 
446 
11ıö 

530 
582 
587 
61!! 
698 
709 
710 

910 

150 
'10 
4•) 
40 
40 
6(l 

60 
40 
'10 
6') 

40 
40 

151 
166 
182 
22S 
354 
379 
d6() 

463 
176 
483 
507 
543 
55ı; 

606 
759 
875 
!111 1 

919 

40 
40 

16 
40 
78 

1000 
60 
60 
40 
6'1 

70 -
101 
277 
288 
313 
3S6 
517 
582 
611 
615 
650 
821 
702 
880 
981 
992 

3021 
58 
78 

169 
173 
187 
366 
466 
652 
731 
800 

60 183 60 741 40 793 60 40 40 so1 150 131 
60 323 40 866 40 841 40 74 150 807 40 758 
40 429 60 900 40 13031 150 100 40 853 40 800 
40 451 60 961 60 . 85 40 141 40 886 40 803 

150 429 so 991 40 196 40 141 60 g32 40 835 
40 655 60 9088 40 325 40 160 40 20076 40 902 

40401 751 40 201 40 437 40 238 40 118 60 984 
766 40 211 150 504 40 349 40 259 40 1 24ll26 

40 ~ 60 ~ 60 ~ 40 ~ 40 N 40 -
40 
40 
60 
60 
46 

40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

40 
40 
4() 

40 

40 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 

103 40 284 1000 575 40 6H 40 493 40 269 
259 40 351 40 588 40 757 60 516 10 287 
261 60 568 40 696 40 758 40 638 40 371 
~ 40 ~ 40 n1 40 ~ 40 ~ 40 ~ 
312 40 838 40 740 60 943 40 748 40 514 
314 60 934 150 763 40 924 40 w 60 540 
381 60 940 40 904 40 17038 40 808 60 541 
434 40 10183 -co 944 40 78 40 944 40 55!1 
605 60 210 40 980 40 97 40 21013 40 610 

621 40 291 60 981 40 142 40 ı 163 40 909 
838 60 330 40 14057 40 144 40 196 60 ı5056 
884 40 341 40 119 60 330 60 204 40 67 

951 40 408 40 ! 160 60 343 40 209 40 233 
976 60 466 40 173 60 437 60 207 40 296 

7076 
78 

118 

167 
302 
318 
409 
470 
518 
532 
579 

40 582 
60 649 
40 705 
40 732 
40 785 

150 846 
150 11062 
40 
40 
60 
40 

149 
247 
263 
287 

40 201 40 504 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 

225 
270 
Z8Z 
399 
304 
438 
636 
759 
785 
836 

60 
60 
40 
40 

585 
645 

741 
883 

40 920 
40 18015 
60 
60 
40 
40 

9l 
103 
130 
241 

40 
40 
40 
60 
40 
60 
60 
40 
60 

1000 
40 

224 
300 
537 
661 
735 
738 
743 
753 
820 
920 
976 

40 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
60 
60 

301 
.;oo 
452 
472 
558 
7~ 

761 
826 
854 
887 
973 

1500 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

795 
849 
ı;93 

40 25018 
150 68 
40 
40 
60 
60 
60 
40 
40 
60 
40 

150 

60 
40 
40 
40 

173 
192 
233 

254 
322 
374 
411 
419 
508 
534 
682 
356 
998 
001 
911 

40 29192 
19:1 
339 

40 
60 

40 
150 

40 

358 
468 
480 
524 

• 0000 

60 
40 ' 

150 1 

40 
4() 31098 

300 :!49 
1500 363 

60 351 
40 
60 

40 
40 
40 
40 
40 

60' 
40 

389 
395 
434 

469 
715 
!H6 
949 
9'>S 
982 

60 32093 
40 140 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

1000 

164 
206 
274 
2SS 
350 
355 
387 

40 69:ı 

40 751 
40 756 
40 ,;23 
40 3507S 
60 1118 
60 
60 
40 

JOOO 
60 
40 
60 
60 

150 

150 
60 

:.>ıs 

229 
26!; 
;;39 
416 
454 
46C 
500 
694 
S06 
8.15 

601 880 
40 907 
40 35121 
60 189 
40 
60 
40 
oi() 

40 
60 
40 

?24 
489 
526 
576 
663 
676 
709 

40 727 
1500 878 

60 897 
10 932 

150 37257 

40 892 
-W j 997 
40 3~061 

43 127 
60 1-15 
40 274 
40 200 
40 
40 
60 
40 
ll'l 
4() 

150 
60 

396 
443 
504 
5'14 
601 
644 
;57 
951 

10 411().!I! 

lbO 
60 
60 

)Sil 

411 
<;o 

l()()f) 

so 
40 
60 
40 
40 

&7 
82 
95 

i36 
l!I? 
202 
205 
233 
2114 
394 
450 
476 

~.;...__.,~~~3:'~..:.....lı~~,~~~~~ ı~:ıı:nlllıl 
p:!::ı:ll!IEl:m::cı:m=:ıııı==::m-.t La•ter Silbermann ve Şü. l ~••m=mı-•m::ı••-ıı 1 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

SEYRlSEF AlN Doyçe Levant Linye ' Sıhhi yeme Kler - öuzlu MahktJmtJainJen: Terekealne mah 
U:erku accnta: Galata Köprü içkiler 1 kemece vazıyet olunan mütevef-. 

Hamburs, Brem, Anvera, İıtan • 
"'-•ı B. 2362. Şube A. Sirkeci FRIGECO fa Viçen Çermakyan efendinin ._, bul ve Bahriıiyah araıında azi-
MUhilıdarzade han l. 3740. uhdesinde bulunan: 

Li.manımı.za muvMalitı bekle 

nen: 1ZMIR - PiRE - ISKENDE-
RIYE POS'!' ASI 

(IZMIR) 14 haziran sah 11 
de G a 1 ata rılı.hmından 

kalkar. 

met ve avdet 

muntazam poıtalan 
Hamburg, Brem, Stetin, An. .. era 

ve Roterdam'dan limanmııza mu .. 
vualatı beklenen vapurlar:: 

18 ay vsde ile 
.__SA TtE-miM 

l - Beyoilunda Feriköyünde 
Krr sokatında atik (6) mükerrer 
ve cedit (29) No. lu ve (5000) GAŞT AYN vapuru 14 haziran 

oalı (ltalya ve Yunanistan' dan. 
AVENTINO vapuru 15 hazi

ran pertembe (Cenova, Napoli .-e 
Pire) deo. 

IZMIR EKSPRES postala

rıoıla f.tanbul - İzıair 
tere ti eri 

AKILA npuru limaı:wnuıda 
CHIOS vapuru IS hazirana doiru 
GERNIS ftpunı 13 hazirana doiı;ı 

1 
ALAYA ,..puru 26 hulrana dolru 
TINOS .-ııpııru 30 haıdrana doiı;ı 

Bursaz, Varna, Kiietence. Ka-
laı ve lbrail için limanımızdan 
hareket edecek Yapurlar: 

40 42041 
4() 

40 
150 

4il 

40 
<'.O 

4() 

':iO 
15000 

40 
10 
40 
.ı;ı 

40 
60 

40 
60 

lGO 

46 
144 
ısı 

194 
205 
254 
::6cı 

275 
291 
292 
469 
489 
504 
585 
766 
91R 
!178 
968 

«tO 9?9 • 

40 43nos 
40 
40 
60 
40 
40 
60 
40 

28 
54 
65 

146 
216 
249 
260 

1so 
40 
so 
60 
ıo 

60 
60 948 

l50 974 
•Hl 45122 

150 
4G 
40 
60 
80 

tsc 

443 

547 
soo 
527 
616 
704 
812 
&57 
961 

40 
40 
40 
40 990 
40 46050 
41) .224 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
60 

274 
2&1 
290 
309 
312 
350 
412 

150 
60 
40 
40 
40 
•IO 

150 1 
40 1 
40 
40 

40 1 
4J 
40 
40 
öO 

40 
61) 

40 

5000 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 i 

40 
60 
6\) 

60 
150 

2411 
309 
31 3 
362 
396 
530 
606 
665 
679 
;09 
829 
1186 
908 
919 
932 
980 

49162 
No. 
250 
266 
347 
357 
609 
616 

fi6S 
739 
7iZ 
8H 
826 
8311 
915 
945 

1000 
&ıl 

ıo 

150 
150 
150 
,10 

40 
4'1 
60 
10 
40 

150 

60 
ı;o 

40 
40 
4ı) 

L . 
40 
60 
40 
~o 

60 
40 
40 
IO 
ıso 

150 
1000 

40 
40 
40 

ve 

Sirgortalarmızı Galatada O'nyon hanında kain 
O'NYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede biUifasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kucopanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Limanmıızdan hareket edecek ı 
vapurlar STELLA DiT ALYA •a
puru 12 haziran pazar aabah tam 
9 da ( Uoyd Ekapres) olarak (Pi
re, Brendizi, Veaedik ve Trieste) 
ye. 1. ncl kaıı:ara. .. 

Kr. 
1500 
1000 

Gerniı vapuru ili - 15 haziran 
da tahmilde, Jandarma sahnalma GAŞTAYN vapuru 15 haziran 1 

çartamlta ( Burgaz, V ama, Köa. 
tence,S..lina, Kalu ve lbraile)ye. 

'1. nci 

\ . ncü " 
800 TINOS •apuru 30 / 6-3/7 tahmilde 

Yakında Hamburs, Brem, An
vera ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar: 

latanbul 4 üncü icra Memurlu· lira kıymeti muhammeneli hane- 1 
tandan: Tamamına 3310 lin. kıy nin tamamı 2 - Beyojlunda Fe· 
met takdir edilen Boiaz içinde riköyilnde Kır aokaimda atik (3) 
Miriün Ukeleoi karımnda eaki 30 mükerrer ve cedit 21 No. lu Ye 
,... yeni 36 N. lu sahilhanenin oe- (2SOO) lira kıymeti muhammene 
kiıı: de bet bisoesi açık arttırmaya li hanenin tamamı. 3 - Beyotlun 
"'"" edilmit olup 23 haziran 932 da Feri köyünde Büyükdere cad
tarihinde tartnameai divanhaneye deıinde atik (143) ve cedit (277) 
talik edilerek 7 temmuz 932 tari- No. lu •e (8000) lira kıymeti mu 
hine müaadif Pe11embe ırünü aa- hamıneneli bir bap hanenin tama 
at 14 den 17 ye kadar lıtanbul 4 mı. 4 - Kınalı Adada Ça111 cad
üncü icra dairesinde açık arttır- deainde atik (34) cedit (30) No. 
ma IUl'etiyle satılacaktır. Arttır- lu araanm (2SO) lira kıymeti mu . Komisyonundan : 

AVENTINO vapuru 16 haziran 
(Çarıamba, Bursaz, Yama, Kös 
tcnce, Novorosiık, Trabzon ve 

Samsun)a. -
Şimali Cenubi ve merkezi A-' . 

merika ile Avuıturalya, yenı Zey 
land ye Akıa)'I tark için doğnı 
bilet verir. "iT ALIA" vapur kum 
panya11nsn lüks vapurlarile müt
tehit ııervis. 

Her nevi tafaillt için Galatada 
Merkez Rıhtım Han (Uoyd Triea 
tino) MI' acenteaine Tel. B. 771 
vP 4878 nya Galataaarayındakl 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 2490 
ve yahut Eminönü, lzmir ..,kak 

OR1ENTMARE 
Emtia muhammillerine ilan 

Rekabet oaikaoile bazı alaka
darların çıkardıklan gayri haki
ki fllyialar hilafına olarak "FE
DEL TA" ltalyan vapurunun Trab 
.:on, Samıun, lnebolu ve latanbul 
limanlanndan doiru Napoli Bar
eelona Mar•ilya ve Cenova için 
eşya)'I ticariye kabul ve tahmil 
edeceğini muhterem emtia mu• 
hammillerinin enzan ittilaına ar 

zolunur. Müdiriyet 

ORİENTMARE 
"FEDELTA" vapuru sureti o. 14, yazıhanesine müracaat ew 

dilmesi. Telefon lstanbul 23S. kat'iyede 16 Haziran perşenıbe 
aünü ( Napoli, Baraelona, Marail-------------1 ya ve Cine..-re) ye hareket ede

I LAN 
Şirketimiz Miidürliiiünde bulu 

nan Sami lsmaıl Beyin 31 Mayıa 
1932 tarihınden ıtibaren tirket). 
ınizle alaka11 kalmadığını ilan • 
deriz. 

Balat'ta Ti.ırkıye ilk Kaskam 
- abrikn11 Limite! Şirketi. 

cektir . 
5 Temmuza doğnı ltalyadan 

beklenen "FOLGORE" vapuru 
(Napoli, Baraelona, Marsilya ve 
Cinevre) için Karadeniz limanla
nndan emtia tahmil edecektir. 

Fazla tafailit için Galata'da 
Frenkyan hanında Orientmare va 
pur acentalığına müracaat. Tele
fon: Beve4'a 227· 

MACEDONIA vapuru 10 - 12 
haziranda tahmilde. 

CHIOS vapuru IS - 17 haziran 
da tahmilde. 

AKKA vapuru 19 - 21 haziran 
da tahmilde. 

Fazla tafsilat için Galata'da 
0Yakimyan hanmda La.ter Silber 
mann ve 4üreki.11 vapur acentalı
ğma müracaat. 

Telefon: Beyoilu 641 - 674 

Satdık Otomobiller 

ma ikincidir. Birinci arlbrmada hammeneli nmf hiueai. 8800 yaatık kılıfının 7 /Haziran/ 932 de yapılan kapalı 
en -.iyade 700 liraya talip çılmııt- Açık arttırnıa suretile ruıumii zarf münakaaaaında verilen fiat cali görüldüoünden 15 6 ' 932 
tır. Bu kerre en çok :utbranın delliliye ve ihale pulu mÜfteriıi· " 
üotünde bırakılacaktır. Arttırma· ne ait olmak üzere 16 temmuz çarıamba günü saat on dörtten on bete kadar pazarlığı yapı. 
ya i9tirak için yüzde yedi teminat 932 cumarteıi saat 16 de satıla- lacak ve fiat haddi liyik görülduğü takdirde ihaleaine"teveaıül 
akçesi alınır. Müterakim vergi caktır. Talip olanların mezk\ir kılınacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte teminatlarile 
Belediye Vakıf İcareai müşteriye sün ve oaatta yüzde on pey akçe beraber komisyonda pazarlığa i,tirakleri • 
aittir. lcra ve iflAa kanununun ainl bim.ilen mahkemede hazır • • • 
l 19 Üncü maddeaine tevfikan hak bulunma lan lüzumu ilin olunur. 

ları Tapu sicilleriyle sabit obna· ı--------------l 7600 adet yatak kılıfınm 7 - 6 - 932 de yapılan kapalı zarf 
yan ipotekli alacaklılar ile diier münakasaıında verilen fi at gali görüldüğünden l 5 Haziran 

8 inci icradan: Bir borçtan do-
aliıkadaranın ve irtifak hakkı ... 932 çarfaınba günü saat on betten on altıya kad r pazarlıgı 

layı tahb hacze alınıp sahtı ta· 
hiplerinin bu haklarını ve huıusi· yapılacak ve fiat haddi layık aörüldu" oü takdı'rde ibal-ı'na t-. karrüt- eden Bahçeluıpıda Kömür • " ~• ~ ~-
le faiz ve maoarıfe dair olan id- vesıül olunacaktır. Taliplerin mezkiir gün ve saatte temı'nat. 
dialarıru ilan tarihinden itibaren çÜ ookağmda No. 14 yaicı dük- 1 ·ı be b k • .. 1 

kanında buluft4lll ııo pkka Trab- en e ra er omııyona muracaat arı, (2586) 20 gün içinde evraki müsbitelerile 
zon yağı 12-6-932 tarihinde Pa

bildirmeleri lazundır. Akai halde 
B' det kull im Ok zar günü aaat 12 - 13 kadar ma• ır a az llDI lf - haklan tapu sicilleriyle oabit ol-

I tanbul 3 Üncü icra Memurlu 
fundan: Bir borcun temini için 
mahcuz ve paraya ç vrilmeai mu 

karreı:r vitrin veaaire Mahmutpa

.. da Havuzlu han ikinci katında 

18 Haziran 932 tarihinde saat 12 

• 13 kadar açık arttırma ile satı

lacaktır. Taliplerin mahali memu

riyete nıüracaatları ilin olunur 
Sfendim, 

1 
land markalı apor otomobil, bir mayanlar aatıı bedelı'nm' paylat- hallinde satılacağından talip olan 

lann mahallinde hazır bulunacak adet az kullarulınıı ..,yriiaefer · k 
ma11ndan harıç alırlar Alaka- i memarina müracaatları. 

tak.ai numaraamı havi Oldand d 1 • b m dd · k 
I ar ann I! u • eı anunıye •·-------------markalı açık otomobil ve bir adet ahkamına göre hareket etmeleri • 

• Oldand markalı kapalı otomobil ve daha fazla malümat almak iı. 
ehven fiatla satılıktır. teyenlerin 930/ 458 dooya nÜme-

lstanbul 4 Üncü Vakıf banın. 

da Esnaf Banka11na müracaat. 
roaiyle memuriyetimızc müracaat 

leri ilan olunur. 

Zayi - Oıküdar Askerlik Şu
besinden aldığım aokeri V<»İkamı 
kaybetim. Yenisini alacağnndan 
hükmü yoktur. 1300 tevellütlü 

1 Tosyalı Abdülkadir Hasan. 

RADYO 
1 

Bugünkü progr 
lSTANBUL ( 1200 m. S k.) 18 

Gramofon, 19,S Bedayii muıikiye 
heyeti, 20,5 Opera, 21 Tamburi 

Refik Bey ve arkadaılan, 22 Or
kestra . 



l 

• 

muvakkat satış mağazası 
mn en veciz tarifi sadece IPEKIŞ tiri 

3000 den fazla cevap arasında 
ekseriyet bu noktada ittifak etti . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
En gilzel cevaplar ıu fikri ihtiva ediyorı ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

( İpek.it ) İııgiliz Ku: mek- tarafında mevki almlflardır. 
teblnin altındadır, ( İpe kit ) ( İpekif ) yalnız kadınlarııı 
T n r k u va z'ın karpıındadır, değil, kadın, erkek, küçük, 
( lpekit ) Tnnel ile Galatasa- büyük herkeıin kalbinde ve 
ray araımdadır, ( İpekit) ıu- kafasında yer almıştır. ( İpe-

Cevaplan altıncı 
Noter Galip Bingöl 
B. Tetkik ve kur'a 
ile Birinciyi tefrilt 
etti. 

radadır, ( lpekit) buradadır... kiı ) in muvakkat aatıı ma
gazasının yeri, başka bir ye
re nauran değil, her hangi 

llAh. .. diyorsunuz. 

Ha Yır efendim, hayır... bir mahal ( İpeklt ) in bulun-
( lpekit ) İııgiliz Kız mekte- duğu yere göre tarif edile-
binin altında değil, İngiliz bilir. O kadar ki daha şamil 
Kız mektebi ( İpekiş ) in Ua- bir tarif ile 11Syle bile deni'ebillr: 
tnndedir, ( İpekiş ) Turku- Beyoğlu istiklal caddeai, (İpe-
vaz'm kartısında değil, Tur- kiı ) in ISnllnden geçen cad-
kuvaz ( fpekiş ) in karı111n- dedir. 

dadır, ( lpekif ) Tünel ile Binaenaleyh ( IPEKlş ) 
Galatasaray ara11nda değil, muvakkat aabt mağa-
Tünel ve Galatasaray (İpe- zaaının en veciz tarifi 
kit ) in bulunduğu yerin iki aadeceı IPEKIŞ'tlr. 

Bizzat beğeneceği en güzel Kumaş
tan bir elbiselik kazanan hammı 

[ AYŞE LEYLA Hanım 
( Oamanh aokak No. 59 - Taksim - Beyoğlu ) 

GÖZ HEKİMİ 
Profesör ı Birinci Sınıf Mutthassıs 

Dr. Eaat Pata Dr. Süleyman Şillrrli 
•--• Ankara caddesi No. (i() Hilmi kitaphanesi yanında 

Y eşilköy Hava Maki
nist Mektebi 

müdürlüğünden: 
Kayseri tayyare tamirhanesi için afağıdaki evsafı haiz itçi

ler ve memurlar Y ctilköy makini•t mektebinde bir Amerikalı 
ve bir Türk mühendisinin ittirak edeceği bir heyetle imtihan 
edilerek muvaffak olanlar hizalarında gösterilen yevmiyelerle 
istihdam edilecektir. 

TALİP OLANLAR 
Türk olmak, Poli• vesikası, sıhhat vesika11 Aakerlik ve.i-

kası, tahsil derecesi. ' 
İki sene hizmet edeceğine dair, kadro tatbikatı veya ihtiya

cın zevali ıebebile ve yahut batka bir sebepten hizmtine niha. 
yet verildiği zaman hiç bir hak iıtemiyeceğine dair vesika (ka. 
tibi adillikten tasdikli) İ9bu ve.aiki haiz bir istida ile Yqil
köy makinist mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
· Matluba uygun vesaiki haiz olanlar mektep müdiriyetin
den bir vesika alacaklar ve 12 Haziran 932 saat 14 te Yetil. 
köyde mektebe müracaatla imtihanları yapılacaktır. 

İyi ve tecrübeli İtçilere ihtiyaç olduğundan ancak bu ikti
darı haiz olanlar müracaat etmelidirler. Çünkü Kayseride bir 
ay çalıttırılacaklar ve imtihanda muvaffak olmalarına rağmen 
ümit edilen iıçilik kudretini göstermiyenler iade edilecekler
dir. 

Tesviyeci - Çelik Tayyare parçaları veya ona mümasil in
ce çelik itlerinde tecrübe görınüt olacaktır. 

Tesviyeci - Çelik kalıp, model, alat yapabilecek iktidarda 
Makinist - T oma, freze ve Oniverael tıılama idare edebi. 

lecek iktidarda. 
Kaynakçı - Asetilen fabrika veya tamirhanelerinde tecrü. 

be görmüt olacaktır .. 
Marangoz - Tahta kalıp veya ince mobilyacılık sınıfında 

uzun müddet tecrübe görmü9 olacak. 
Bunlar aylık ücretleri iktidarına göre 90 • 150 liradır. 
Depo memurları - İngilizce bilir, fenni malzemeden anlar 

olacaktır. Ücreti 75 : 100 ücretli. 
2 - Şasör - İngilizce bilir gençlerden olacaktır. 50 lira. 
1 - Makine ressamı - İngilizce okuma bilmelidir. 100 • 150 

Lira. 
2 • Teknit - İmal olunnıut parçaları muayene edecektir. 

Fenni tahsil görınüt olmalıdır. İngilizce bilecektir. 100 _ 150 
lira ücret. (2499) 

istanbul Deniz Levazım 
Sabnalma Komisyonundan: 

2250 Ayak Vidala) . 
5300 Kilo Vaketa) Kapalı zarfla münakasaaı: 27-6-932 pazır-

10500 Kilo Köeele) tesi günü saat 14 te. 
20000 Metre İt batılık kirpas. Kapalı zarfla münakasa11: 27-6-

932 pazartesi günü saat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukandı cins ve mikdan ya. 

ıulı malzemenin hizalarındıki tarihlerde kapalı zarf uıulile mü
nakaaaları icra olunacağından ıartnamesini görmek isteyenle
rin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve saatin
de usulü mevzuasına tevfikan muvakkat teminat ve teglif mek
tuplarile birlikte Kasımpafıda deniz levazım satmaima komis
yonuna müracaatları. (2399) 

.......... ~ ... ·· ...... .......... y---~-- --··-

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

" Bailanmıt mad., ç.,berler ..,. 
! bunlann imaline mabaua m•kiuJ .... • 
hakkındaki ihtira için berat talebi 
znnnında 31 Ajuatoa 1930 tarilıiııcle 
latanbul Viliyet celileaine takdim 
edilmit olup 17244 evrak nunıarau 
Ue mukayyet mllracaat üzerindeki 
hukuk bu k""' batkaama devir ve 
feraf veyahut icara verilecejinden 
talip olan zevabn lataabulcla Bahçe
kapuda T8f hanında 43-48 numara-

' !arda kiln vekili H. W. Stock Efen 
diye müracaat etmeleri ilin olunur •• 

Zonguldak 
'Belediyesinden: 

Zonguldakta yapılacak be
ton arme iskele Haziranın yir
minci gününden itibaren yirmi 
bir gün müddetle münakasaya 

j vaaolunnıuıtur. Münakasa tem 

1 
muz ayının on birinci pazartesi 
günü saat on be9te Zonguldak 
Belediye encümeni huzurunda 

. kapılı zarf usulile İcra kılına-
caktır. Münakasaya dahil ola-

! cakların itbu münakasaya ait 
evrakı İstanbul vilayeti Beledi
ye reisliği fen müdürlüğünden 
ve Zonguldak belediye riyase
tinden bedeli mukabilinde alı-

1 bilecekleri ilan olunur. (2498) 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haatalıklar tedaviha! neıi Karaköy Börekçi fırını ııraıın~ 

' da 34. ' 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

~ üncü kolordu 
ilanlan 

Kırklarelinde bulunan kıta. 
attan çürüğe çıkarılan 76 hay
van 1, 8, 15 - 6 • 932 tarihlerin 
de üç defada satılacaktır. Ta
liplerin yukarıda yazılan gün
lerde mezkur mahalde bulunan 
kıtıata müracaatları. 

(377) (2390) 

Metanet 
Mükemmeliyet 

Ehveni yet 
Halis Isveç çeliğinden mamul Hakikt Radium tıraş bıçaklarımız son sist 

maldnalarla fabrikamızda yapılmakta olup ecnebi bıçaklarından katbek 
1iatün ve ehven olduğundan tekmil Türkiyede rağbet kazanarak mevki t 
muıtur. İddiamızın doğru olduğunu tasdik etmek için bir tecrübe kafidir. T 
sarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. Her yerde arayınız • 

RADİUM TİCARETHANESİ Tel: B. O. 287 

Şak ika 

tabir olunan , 
1 

yarım 

başağrılarında hastaya evveıa 

mutlak bir sükün temin etmeli, 

müteakıben 1 - 2 Aspirin tableti 

vermelidir. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 
• 
ISRARLA 

Devlet Demiryolfarı idaresi ilanları 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muhtelif 
yük vagonu H. P. dan Filyosa nakledilecektir. 

İtbu nakliyab icraya müsait vapurları olan tirketlerle pazar
lık yapılacaktır. 

Pazarlık,~·ıs/Vl/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da Haydarpa9a mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanla
rın ıeraiti afil!ıpak üzere mağaza müdürlüğüne her aün müra
caat edileceİileri~ Ve pazarlık gününde de pazarlığa İftİrakleri 
ilin olunur. (2495) 

lstan6uı ~. Mn~~eiumuınili~in~en: 
İstanbul, Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri ihtiyacatı için 

muktazi ekmek kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmit oldu
ğundan taliplerin §artnameyi görmek üzere her gün Adliye le. 
vazım dairesine ve münakasaya ittirak edeceklerin 26-6-932 pa. 
zar günü Defterdarlıkta müte9ekkil komisyona müracaatları. 

(2463) 

Tuz inbisan İstanbul Başmüdürlüğündenı 
Çamaltı memlehasından 932 mali senesi zarfında Foça am

barını gelecek tuzların mavnalardan ihraciye nakliyesile diğer 
mürettebat ambarlarına sevki ve teferrüatı sairesi kapalı zarf 
usulile İzmir Bat Müdiriyetince münakasaya vazedilmi9tir. 13 
Haziran 1932 tarihinde saat on be9te ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların mevcut 9artnameyi görmek üzere Tuz İnhisarı 
lstanbul Bat Müdiriyetine müracaatları. (2424) 

.-• Ankara'da ISTANBUL PALAS -il!! 

Otel ve Lokantası açıldı 
4zan Palaa otelinin sabık binası lıtanbul Palaa oteli namile açıldı. Her 
odasında •ıcalo: ve soğuk au, tele/on teaiaab, baıiyolu odaları, iatirabat 
.,.,ıonlan, r .. vkalı.de yeni mefru,at, nezareti kimileyi haiz taraça, huauıi 

·a.-----•ve resmi ziyafetler kabul edilir. ------

Askeri fabrika
lar ilanlan 

80 bin lira bedeli ke§İfli Kı
rıkkılede bir mektep binası in
ıası. 

Yukarıdaki inıaat kapalı 

zarf ile 9 - 7 - 932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
!iplerin ıartname için her gün 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı. (2568) 

* * * 
56250 adet atCJ tuğlan 
Yukarıdaki malzemenin mü 

teabhit nam ve hesabına 6 - 7 -
932 tarihinde saat 14 te kapalı 
zarfla münakasaıı yapılacak

tır. Taliplerin ıartname için 
her gün münakasaya ittirak i
çin de yevmi mezkUrda temi
nat ve tekliflerile müracaatla. 
n. (2554) 

Urolog __ 

Dr. FEY2.i 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mütehusııı 
Avrupadan avdet <tmişdr. Htr 
gün 14 ten sonra Beyotlu lsdklil 
caddesi Elhamra apartımanı No 3 

Tel. Beyotlu i885 

ilan 
Matmazel Marie Louise 

Brotte'a ait Bunada kiin; 

1 - Koca Naip Mahallesin 
de Kaplıcalar cadde9inde ( Çı
nar Onü nam mevkide) ha. 
rap bir ipek fıbrika11, kozak. 
lık ve arazisi, 

2 - Örtülü Çar9ıda, De
mir Kapıda bir bap mafaza, 

Bilmü.zayede satılacaktır. 
İhale tarihi 6 Temmuz 1932 

dir. 
Taliplerin Buna belediye 

müzayede memurluğuna müra 
caatları. 

Niçin Sizin de Güz 
Bir viniz Olmasın 

Türkiye iş Bankası 

__..FİKRİ TEVFİK 

--Taksimde Cumhuri 
abidesi karşısında No. 

Yeni 59 uncu ders dev 
Temmuz iptidasında ba~lıyac 

tın Milddet 3 ay, dersler haf 
• gündür. Mektepte verilen naz 
ve ıatblkl motor derslerinden 
ada hususi garajımızda haftada 
tamircilik tatbikatı yı>ptınl•akıa 

Mektebin ücretleri; Direkıiy 

talimlerinin adedine göre 20 -
4-0 • 50 liradır. Yaz tatilinden 
tifade ederek mekteblmize gire 

mektepli efendilere yalnız bu yaz devresine mahsus olmak üzere yö 
10 tenziliı yapılacaknr. l'nla tıhilAt almak için mektebin mat 
progrım1n1 iı;tt:yiniz. 

1\•dın ve "rkek amatörlere her saıııan hususi dersler verlllr. 

-----Telefona Beyoslu: 2S08 

K A P P S 
Almm kitapçı, Al-. kitapları 
ucuz aatar, Beyoflu, lıtildal cad 

ai 390, laveç aefareti laarııaında. 

Nafıa Vekaletinden: 
4 • 6 • 932 tarihinde pazarlıkla mübayaası mukarrer 

ton katran yağı için teklif edilen fiat haddi liyıkında g"" 
mediil cihetle 18 - 6 - 932 tarihine müsadif Cumartesi i 
saat 15 te mübayaası takarrür etmiıtir. Talipler bu husust 
f&rlnameleri İatanbul'da Liman İtleri Müdürlüiünden 
kara'da lnıaat daire.inden bet lira mukabilinde tedarik ed 
Ticaret Odası ve9ikaaı ve 11250 liralık teminatı muv 
melrtuplarile birlikte ayni giln ve saatte Nafia Vekileti 
İnıaat münakua komisyonuna müracaat edebilirler. (2585) 

Tuz lnbisan l.tanbul Baımüdürlüğünde 
Memldıalardan veresiye tuz ıatıımm kaldmldıitı aıaıı. 

rana ilin olunur. (2583) 

Jl1LL1YET MATBAA 


