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Umumt Neıriyat Ye Y ıw Müdüril 
ETEM iZZET 

Mali 
Politikamıza 
Dair 

Hariciye Vekili Mecliste Beyanatta Bulundu •• 
I Yeni itlere başlarken, bu

güne kadar başardığımız bazı 
işleri hatırlamakta çok fayda 
vardır. Bu hatırlayışın bir ta

~ raftan maneviyatı yükseltmek, 
yeni işler için yeni enerji ve 
ümit vermek noktasından fay. 
daaı olduğu kadar eski denle. 
rin tecrübesinden istifade cihe 
tinden de tesiri çoktur. 

Şüphe yok ki, başardığrmlZ 
ve çok iyi yürüttüğümüz işler 
arasında milli paramıza ver· 
diğimiz vaziyet ve istikrar, bi. 
rinci safta gelir. Bizde vergi. 
lerin ağırlığından bahsedenler 
bulunabilir. Vergilerin tahsil 
ve cibayetinde yolsuzluk oldu
ğunu iddia edenler olabilir. 
Gayeye varmak için tatbik ve 
tahakkukuna mecbur olduğu
muz birçok işler daha olduğu-
nu söyliyenler olabilir. Fakat 
Yerli ve yabancı insaf ve man
tık sahibi hiç bir fert bulun. 
maz ki Türkiyenin yüksek mali 

1 politikasının çok iyi idare edil
diğini, bilhassa milli paranın 
istikrarında alman tedbirlerle 
rnemleketin şeref ve itibarına 
en büyük bir hizmet yapıldığı
nı İnkir etsin. Nihayet bi
zim vaziyetimizle umumi tera
iti bizim memleketin ayni olan 
baska memleketlerin hali göz 
önÜndedir. 

Sözüne, tecrübesine ve bil
hassa salahiyetine çok hürmet 
edilen ecnebi bir dostumuz dün 
diyordu ki: 

"Türkiyenin para politika
aında aldığı netice bir harika
dır. Bu neticenin kıymetini 
ölçmek için başka memleket
lerin ayni politika sahasında 
geçirdiği tecrübeleri, uğradığı 
felaketleri, halkın ve memleke 
tin bu yüzden çektiği ıztırap. 
lan göz önüne getirmek lazım 
dır. Türkiye 1914 senesinden 
beri sabit ve salim bir para po. 
litikası takip ediyor. Umumi 
harpte, mütareke devrinde ve 
bilhassa bu devirleri takip e
den tereddüt ve teşettüt anla. 
rında birçok milletler infilasi
yon yaparak paralarının kıymet 
leri üzerinde müessir olmağa 
çalıştılar. Bazıları büsbütün 
başka yollardan daha üıtün ne 
tice almak hayaline kapıldı. 
lar. Bu tecrübelerin milletlere 
mal olduğu fedakirlıklan hep 
biliyoruz .. Türkiye; bu tertip
lerin hiç birine uymadı. İtidal 
ve hesap yolundan ayrılmadı. 
Aldığı her yeni tedbir ile milli 
parasının kuvvetini, kıymetini 
biraz daha yükseltmek istedi. 
Unutmamalı ki, Yeni Türkiye. 
yi bu yollara sevk için dahil
den ve hariçten hükfunet üze
rinde müessir olmağa çalışan 
mütehassıs, daha doğrusu öy. 
le geçinenlerin sayısı da az de 
ğildi. 

Bugün Türkiye temiz ve 
fuurlu mesaisinin haklı müki. 
fatını görüyor.,, 

Türkiyenin aleyhinde yazı
lan ve söylenen yalan, yanlış 
İsnatlar bizi ne kadar mütees. 
•İr ediyorsa, bize taalluk eden 
hakikatleri byölece bitarafane 
anlatan ecnebileri işitmekten 
de ayni derecede memnun olu. 
Yoruz. 

Bir felaketi tamir etmek 
ne kadar büyük hüner ise, o 
felaketin daha evvelden önüne 
geçmek ondan daha büyük bir 
rnarifettir. Bizde maatteessüf 
en az bilinen hakikat budur. 
Onun içindir ki gerek milli pa
ramızı korumak ve gerek iktı. 
•adi buhranı kar9ılamak için 
hükumetçe alınan tedbirleri 
rnütalea ederken bu hakikatin 
nıutlaka unutulmaması lazım. 
dır. 
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Türkiye - Iran arasındaki hudut 1 

itilifnamesi Mec iste kabul edildi 
irtişa 

Meselesi 
Encümen dün ilk 
içtimaını yaptı 

ANKARA, 18. (Telefonla) -
1 rtİf& meselesinde iıımi geçen 
meb'us hakkında Meclis tahkika-

Hariciye vekili beyanatında iki memleket 
arasındaki iktısadi, Harsi münasebet_ 

lere temas etmiş, Sırn Beye cevap vermiştir .. 
ANKARA 18 A.A. - Bü. ran hükllmeti arasında aktedi- noktada anlatmamışlar ve cet. 

yük Millet Meclisi bugün reis len hudut hattının tayini. hak. se birden bire durmuş ve diğer 
vekili Hasan Beyin riyasetinde kındaki itilafnamenin tasdikı. taraf mütehassısları mevzu hak 
toplanmıştır. Bazı azanın me- na dair kanun layihası müzake kında imirlerinden emir al. İ 
zuniyetleri hakkındaki Divanı re edilmiş ve Hariciye vekili mak iatemitler. Hususi mutta
riyaset tezkeresi okunarak tas- Tevfik Rüştü Bey bu münase. li olduğum malumata göre bu 

betle atideki beyanatta bulun

tına mahal olup olmadığını tayin 
edecek olan encümen bugün öğ
leden sonra toplandı. Meclise gel
miş bulunan bir ıandık evrik en
cümene teslim olundu. 

Encümen reisliğine Rasih Bey 
(Antalya) J!,,.zbata muharrirliği

ne Faik B. (Tekirdağı) intihap 
olundular. Eacümenin tetkikatı 

bir kaç gün devam edecektir. 

muştur: 

"Arkadaşlarım, bugün tas
diki alinize arzedilen muahede 
hakikaten iki komşu devlet ara 
srnda asırlardan beri süren ve 
hep yanlış anlamak ve anlama 
mazlık yüzünden devam eden 
bir ihtilafa nihayet veriliyor. 
Onun tarihine avdet ederek he 1 

pinizin bildiği §eyleri tekrar et 
mekten içtinap ederim. Varılan 
netice her iki tarafı memnun e
den bir neticedir. O halde hiç 
şüphe yoktur ki her iki mem
leket kendi varlığının müdafa- ' 
asını meşru haklarla düşün. 
mekle beraber bu muahede her 
iki taraf için çok samimi kom-
şu ve hatta kardeşçe bir hava Sırrı Bey "Kocaeli,, 
içinde yapılmıştır. Bizim bu hu iş ta Şah Hazr •erine kadar in 
sustaki samimi müsbet kanaa. tikal etmiş. 
timiz budur. Büyük reisi ~ vlet, mütehas 

1 Emir Faysal 
' Hazretleri 

Dün bazı camileri 
ziyaret etti 

Emir Faysal Hz. dün Pera
palas otelinde istirahat etmit
ler ve öğledtn sonra otomobille 
İstanbul'a geçerek bazı camiler 
le müzeleri ziyaret eylem;şler. 
dir. 

Gazi Hz.ne 
Tazim •• __ .. __ 
Gayrimübadillerin 
yeni idare heyeti 

Tevfik Rüştü Bey 

Meclisi ilinizin çizdiği yol. sıslardan niçin .lıalletmiyorlar 
da dostane yürüyen hariciyeci- diye sordurmu ileride Türki. 
nizin lran komşusuna karşı di. ye ile her hangl bir ihtilata bu 
ğer her komşusuna olduğu gi. yer bir müdafar noktasını teş. Gayrimübadiller kongresi-
bi dostane düşüncelerini tekra- kil edecektir . miştir. Buna nin geçen perşembe günkii iç. 

vip edildikten sonra Türkiye ra ihtiyaç bile yoktur . Fakat di karşı Bü ül< ~ i slevlet de- timaında heye. 
Cümhuriyeti ile İran hükumeti ğer tarafın da ne kadar ayni miştir 1 . ı nokt.ı. ti idare azalık. 
arasında aktedilen u:rlaşma, ad hisle düşündüğünü arza veşile dan tli~ •nyye!ı. ': a.e !•nna intihap-~ 
li tesviye ve hakem muahede.

1 

olmak için ufak bir fıkrayı yıı. İran hu; Uı r ..,tt ... u.eılıl.n · •• na" 7-..ıı.t, du 
sinin tasdiki hakkındaki kanun detmek İsterim: Hatırlayama. bir ihtilafa 8İ _eyecektir." ilk içtimalannı 
layihasının ikinci müzakeresi dığım hudut mıntakalarııulan (Bravo sesleri ve şıddetli alkış cemiyet mer. 
yapılara~ kabul olu~mu?t.ur. / birinde ~~tehassı~lar hud!'" lar) ve mesele de bu suretle hal kezinde aktede. 

Türkiye Cümhurıyetı ıle 1. dun teferruatını çızerken bır <Devamı 6 mcı sahifede) rek gayrımu. 
• • •, • • • • • , • , , , , , , •, , , . , , , • , , , , • • • • • • · • • • • .,., • • • • ' • • , • , , , , , , , , , , • , ' • • • • • • • • • • • • • • • • badillerin tazi-

Dahiliye Vekili Bele- 1 T'!:ri.~te 
d• d • h • d• Gorulmeyen 
ıye en ıza at ıste ı Şey 

mat ve ihtiram 
lannı Reisicüm 
hur Hazretleri. 

• 

Şükrü Kaya Bey ekmek mes_ 
elesi ile yakından meşguldür 

Vekil Beyin beyanab 

Dahiliye Vekili Şükril 
Kaya Bey 

miştir. Vekil B. rahat11z bulunan 
çocuğunun tedaviıi için lıtanbul'a 
gelmiıtir; Yarın ak§&JD Ankara'
ya avdet edecektir . 

• • • 
Vekil B. bir kaç gün evvel Vi

layetlerde yeni teıkilat yapılaca
ğına dair hazırlandığı yazılan ye. 
ni layiha hakkındaki suale ceva
ben demiıtir ki: 
"- Yeni teıkilitı mülkiye mev 

zuu bahis değildir. Hazırlanan la
yiha, ancak Vilayetlerin işleri da
ha mükemmel tedvir edebilmeleri 
gayesine matuf ve dahili ıervia
lerinin tanzimine aittir. Bu dahi
li aerviılerin tanzimi, işi çok, mın
takaaı vasi Vilayetlerde fazla, di
ğerlerine az memur bulunduruJ .. 
mak auretile temini tabiidir." 

Vekil B. aabık Vali muavini Faz 
lı B. in latanbul'dan ayrıldığı mev 
zuuna temaı edildiği zaman, mu .. 
maileyhin güzide bir idare ada
mı olduğunu söylemiş, lstanbulda 
umuma kendisini sevdirdiği, bili 
tefrik matbuatın hakkında göster 
diği alaka ve tezahurattan da an
laşılabileceğini ilave ebniftir. 

Amerika sefiri Ro
bert Collegedeki 

nutkunda ne demişti 

ne ve Ba,vekil 1. Müştak B. 
ve Millet Meclisi reisi Pa,a 
Hazretlerile Maliye vekili Ab. 
dülhalik Beye telgrafla arzet
mişlerdir. Yapılan intihabatta 
cemiyet idare heyeti reisliğine 
lsmail Müştak Bey ikinci reis 
liğe Esat Paşa, umumi kitipli 
ğe Hamdi Bey, muhasipliğe 
Hasip Bey, seçilmitlerdir. He. 
yeti idare, bundan sonra her 
per,embe günü toplanacak ve 
aynca bir faal komite gayrimü 
badillere ait i,leri, günü günü. 
ne tedvir edecektir. 

Komite; reis İsmail Müttak 
Beyin riyaseti altında olmak 
üzere azadan Hamdi, Nüzhet 
ve Cevat Meru§ Beyler
den mürekkeptir. Spor 

kongresinde bulunmak üzere 
Ankaraya giden heyeti idare 
azasından Tahir Kevkep Bey, 
hükllmet merkezinde gayrimü
badillere ait bazı işleri de takip 
edecektir. 

intihap edildiği idare iza-

1 
lığından kongre esnasında isti. 
fa etmiş olan Hüsnü Beyin ye. 

. rine yakında diğer bir zat inti. 

M. Car/es Şherrill 
Amerika sefiri M. Carles Şher

rill'in geçen gün Robert College'. 
de bu sene mezun olan talebeye 
diplomaları teYzii münasebetile 
bir nutuk irat ettlğini yazmıttık. 
Sefir nutkunda gençlere hitap e
derek demiıtir ki: 

1 hap edilecektir. Eski heyeti ida 
re tarafından takdiri kıymet 
komisyonu nezdine murahhas 
tayin edilen zevatın yerine ye
ni idare heyetince Esat Pa,a 
ile Tahir Kevkep, Nüzhet, 
Hamdi, Salih ve Hasan Vafi 
Beylerin intihap edildiği ma. 
!iye vekaletine bildirilmiştir. ·-İntikam Maçı 

Bugün hükUmet ve mem
leket; yeni bir faaliyet, tedbir 
Ve tanzim hareketinin arife. 
•İndedir. Bu harekette taın 
lıir muvaffakıyet için bütün 
Vatandaıların teşriki mesaisi. 
ne ve her §eyden ziyade bu 
politikaya sağlam bir İman 
~e bağlanmalarına ihtiyaç var 

lki günden beri ıehrimizde bu 
lunmakta olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, dün Tokatliyan 
otelinde bazı ziyaretleri kabul et-

Diğer taraftan mevaukan öğ .. 
rendiğimize göre, Şükrü Kaya B. 
son ekmek buhranı dolayıaile ek
mek narhınm ne suretle tayin e .. 
dildiği meselesile yakından alaka 
dar olmut ve bu hususta Beledi
yeden maliimat istemittir. Vekil 
B. in emirleri Üzerine Belediye 
ekmek iti ile daha yakından iıti'. 
gale hatlamışbr. Bu cümleden o
larak narhın haftada bir tayini u
sulü değiştirilecektir . 

"- Buradan diplomalarınızı al 
makta tahsilinizin hitam bulduğu 
nu zannetmeyiniz. Çünkü bundan 
ıonrtt ablacağıruz hayat ıizin için 
en büyük mürebbidir. Gösterdiği
niz muvaffakiyetten dolayı ıizi 
tebrik ederim. 0 

Sefir bundan sonra Gazi Hz. 
inden bahsederek demi9tir ki: 

- Gazi Mustafa Kemal Hz. 
yalnız memleketin dahili iılerini 
değil, harici itlerini de her Türk'· 
ün iftihar duyacağl bir ıekilde 
tanzim etmişlerdir. 

lSTANBUL, 18. A. A.- Selimik 
muhteliti maçtan tertip heyetinden 
tebliğ edilmiştir: 

Misafir Selanik Muhtditi takımı, 
Fcnerbahçe - Galatasaray muht.,litiy 
le yannki 19 Haziran 932 pazar gü 
nü intikam maçı için Taksim ıtad
yomunda karşılaşacaktır. 

ır Bu İman; yalnız vatan. 
rın huzur, sükun ve atiye 

olan emniyetlerini kuvvetlen
dirmekle kalmaz. En büyük 
memleket işlerinin mea'uliyeti. 
ni yüklenenlerin de emniyet, 
cesaret ve azimlE'rini arttırır. 
Unutmamalı ki onlar için de 

en büyük mükafat; hizmet ve 
faaliyetlerinin millet tarafın. 
dan takdir edildiğini görmek-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Bu aavede diğer milletler Tür
kiye hakkında o kadar iyi bir fj. 
kir sahibi • 1 mu~lardır ki, ıimdiye 
kadar tarihte buna hiç tesadüf e
dilmemitti." 

Maç tam saat 18 de ba,lıyacak
tır. Hakem Mister Ailendir. Kapılar 
ıaat 14,30 da açılacaktır. Bu maç
tan evvel saat 16 da Galatasaray B. 
talmniyle Kurtuluş takınu ara$ında 
bir maç yapılacaktır. 

. . . "' . 

Müddei Ali Yaver Bey avukatı ile beraber Adliyeden 
çıkıyor .. 

Telefon şirketinin da
vasına dün başlandı!. 

Şirket müdür muavinifazlapa .. 
ra alındığını nasıl izah ediyor? 

Müddei vekilleri şirket defterlerinin 
tetkikini ve 

fatura ile karşılaştınlmasını istediler 
Aylardan beri lstanbul efka

rı umumiyesini işğal eden Beledi
ye müfetti~lerinden Ali Yaver bey 
tarafından latanbul telefon ıirke· 
ti a leyhine açılan Dolandırıcılık 
davaomm rüyetine dün İ stanbul 
Aılil'e mnlıkemcıi ikinci ceza da 
n deinde batlu.DtnJtlır. 

Mi'baıirin koridorda tarafeyııi 
"avet eden aeai itidilince içeı iye 
evveli. suçlular, ıonra da dav cı 
girmiştir. 

Davacı mevkiinde belediye mü 
fettifi Ali Yaver beyle vekilleri 
Nazmi Nuri ve Medbi Sait beyler 
oturmuı bulunuyorladı. 

Suçlulara mahsus masada da 
Telefon tirketi müdiriumumi mua 
vini M. Anderson, Şirket muhaıe .. 
becisi M. Bonathon, muhasebe da
ireai ıeflerinden Mm Alfandari 
tahsildar Kerim beyler ve vekili~ 
ri Sadi Riza beyler bulunuyorlar
dı. 

Reis evveli davacı Ali Yaver 
beyi iıticvap etti, iunini, memuri 
yetini sorarak hüviyetini tespit et 
tikten sonra maznunlara teveccüh 
etti. Vekilleri M. Andersonla, Po 
tenhanın Türkçe bilmediklerini, 
bunun için tercüman getirdikleri
ni 'SÖy1edi.Getınten tert.:Üman. "".:•i· 
nldı, hüviyeti tesbit edilerek tele
fon tirketi muhasebe müdürü mu
avini HÜ.eyin Bezmi B. olduğu an 
latıldı. Tahlif edildikten sonra ve
satetiyJe maznunlannda iıticvap
ları yapılıp hüviyetleri teıbit o
lundu. 

Kararname .. 
Bundan aonra kararname o

kundu: 
Belediye müfettiıi Ali Yaver 

beyi dolandırmaktan maznun ... " 
diye baılıyan bu kararname me-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Konferansın" toplandığı Ouchy şatosu, sağdaki şato oteli 

• 
ilk müzakereler biraz 

müsait gidiyor 
Murahhaslar da, gazeteler de 
memnuniyet beyan ediyorlar 
LAUSANNE, 18 .A. A.- Konfe

ran11n bugün bir içtima yapmıuı mu 
karrer bulunmamakla beraber kon
ferans mehafilinde sabahleyin bü
yük bir faaliyet büküm ıürmüıtür. 

Konferansı, içtimaa davet eden 
büyÜk devletlerin pazartesi günü 
yapmalan tasavvur edilen içtimaı 
hazırlamak için murahbıular arasın
da huıuıi. mükalemeler cereyan et
mi~tir. Bilhıuaa M. Grandi, Alman 
baıvekili ile uzun müddet görüımüı 
tür. Diğer taraftan muhtelif murah 
hu heyetlere dahil mutahaaaısllU" 
defatla fikir teatisinde bulunmuşlar
dır. Bu fikir ve nazar teatileri kon
feransta mevzuu bahaolan meaelele
rin sarahat keshebneaini mümkün 
kılmı1tır, 

. Diier taraftan tahdidi t~slihaı. 
aıt muzakereler, hafta tatili eana11n
da tekrar baıhyacaktır. Sir John 
Si!"'?n daha ıimdiden Cenevreye git 
~tör. M. Mac l)onald ile M. Gran. 
eli yarın orada kendisine mülaki ola
caklardır. 

M. Herrlot nn / t rar s e .. 
PARlS, 18. A. A,- Fransız na

zırlar meclisi reisi M. Herriot bu 
aahab .saat. 7.18 de Lauaanne;dan 
Lyon 11tasıyonuna gel.mittir 
. Sabahleyin nazırlar mecliıl, bir i~
~·~a yapmııhr. M. Herriot'nun ı,.. 
ıçtimacla vaki beyanatı bir itilafa va 
11! olmak busuaundaki arzuya ve 

<Devanıı 6 ıncı sahifede 



Muhabir mektubıı 
---

HARİCİ HABERLER 
Tekirdağında suiisti
mal yapan memurlar 

Bu memurlar mahkemeye ve_ 
rildiler. Eksiklikler ne? 

TEKIRDAÔI - Çorluda de- 1 
Yam eden mtitWt -klara elaya· 
naımyarak belki biraz Mrlalik bu 
!urum diye kendimi Tekirdaiına 
att-, ve deniz kenarmda aerin 
bir nef• ald-. Deniz cllıetind
bol bir riisslr .. iyordu. Aktam 
Üzeri aziz 1Mr arkadat-la iskele 
deki Hamdi !:fendinin ıazinoau 
önünde oturuyorduk. Y arunuıı:dan 
bir kedi ıeçti ve ırayritabii sıçra· 
ytflar r,apb. B..n• ırören arkada· 
pm: " tle efendim dikkat ettiniz 
mi fU kedinin hareketi yajmura 
delalet eder. Yirmi dört aaat zar 
fında mutlaka hava bozacaktır" 
dedi. Ve filhakika da gece tiddet 
li bir fırtına çıkb ve yajmur yai· 
dı. Sabahleyin telgraflarla mÜI· 
hakattan aordurdum. Vilayetin 
her tarafında mebzul yağmurlar 
yağdıiını söylediler. Umum halk 
aevinç içinde herkesin yüzü gül
mektedir. Bilhasaa aylardan beri 
yağmura çok mühtaç olan Hayre 
bolu ve Çorlu kazala.nna mebzul 
yağmurlar yaimıt ve hali da de· 
vam etmekte bulunmuttur. Yal· 
nız Şarköy c ihetine yağmur düt
mediğini esefle haber aldım, Ha
vada henüz yağmur istidadı bu· 
lunduğundan oralara da yağma
•• m .. muldür. 

KIYMETLi BiR iNSAN 

Nazi'leri 
Kızdırıyorlar 

Cenup Alman hü
kumetlerinin 

yeni bir karan 
MONIH, 18 A .A. - Bütün Bav 

ıera dahilinde siyaııi fırkalar men 
ıuplanrun üniforma taşımaları, 
30 eylul tarihine kadar men'edil
mittir. 

Bavyera hükümetinin bu kara· 
n ittihaz etınestnin sebebi, Nazi· 
!erin dün diyetin sabah celsesine 
ünifonna giymit olduktan halde 
ittirak etmek İatemeleri yÜzünden 
vukua gelen hadiselerdir. 

'

. Reiı tarafından aüküte davet 
edilen Nazi'ler, tefevvuhatta bu-
lunduklarmdan mumaile,.h kendi 
lerin.i müzakere salonundan dıta
n çıkartmak mecburiyetinde kal
DUftır. 

Bu sırada Nazi'lerden bir meb' 
ua küraüye doğru ilerlemeğe le· 

1 tebbüa etmit ve "Kahrolsun Bav-

1

, yera hükUıneti" di_ • bağırDlJlbr. 
Celaeye fasıla vermek mecburi· 

yeti haaıl olmuttur. 
Hitterciter, müfıit mil1iyetper· 

l verlerin martını terennüm ederek 
1 salonu terketınitlerdir. 

Celse tekrar açıldıiı zaman re· 
iı, bütün Hitlel'cilerin 8 gün müd. 
detle diyetin içtimalanna iştirak 
deceklerini bildirmesi Üzerj e ye 

niden b ir takrm hadiseler olmu~
tur 

1 Şarka giden 
1 Komisyon 

Raporunu eylül ni
hayetinde verecek 

Hindistan da 
Vaziyet 

Kongre ile büke.
met bir 

CENEVRE, 18 .A. A. - Cemiye- . türlü anlafllDllyOr 
ti akvam k.i.tibi umumiai, hali ...... ,, 
zırda Pekin' de bulunmalı:ta olan tah BOMBA Y, 18 A.A. - Bugün ltu 
kik komiayon?ndan ~ir. telgraf al- I nı.da hükümet ile kongrenin gİrif
mıştır. 16 hazıran tarihli olan lıu mit oldukları müzakerelerin akame
telgr;ıfta komisyonun Mançuriyi zi- te uğramıt olduğu intibaı mevcutt
yaret ett•kten sonra toplandmıt O· t 
1 1• ...k . ur. an ma umatı tetaı ve tanzım et. 
mek ve bazı meıail hakkında Çin 1 Geçen sene Gandhi ile lord lrvi11 
mevakiinden alınan vesaiki ikma1 ey a ... ıında bir mütareke akti için mü .. 
le~ek ~zt;~ Pekin'~ avdet etmi, ol- zakera.t icrası teşebbüsüne giritmiı 
dugu bıldırılmektedır. olan liberal rüesanın müdahalesi do. 

Komisyon, Japonya hükUmeti i .. 11 .
1 

.. . ... 
1 "d .ı.tai· t ti" • t aym e, sulh muzakerelerıne cırıtıl-e yenı en nua nazar ea ııne e. . 
ve11ül etmek üzere pek yakında Ja. miı olduğuna dair bir f&yia deveran 
ponyay_a gitme~ ~a.aavvuru~~dır. • 1 etmif idi; fakat, tatbiki normal bir 

Komtayon ka~ıbı umumılıgı erki· ı· surette 15 güne kadar nihayet bul
nından bazılan ıle mutahauıslar Pe mak lazım gelen fevkalade emirna-
kinde kalacaklardır. 1 1 · · ı · d I" d 

K · J d 'k . 1 me erın geı·ı a ınacagına e cuet e e· 
omısyon, aponya a ı ameb: eı· h. . 

nasında nihai raport.ına ait müzake-

1 
cek ıçbır şey yoktur. 

relerine batlıyac:ak olup bu rapor Veatminıter'in bu mesele hakkın
kom!syonun Çin'e avdetinde kabul ! daki siyaseti valii umuminin siyase
ediJecektir Komisyon, bu raporu en ı tinden büıbÜtün batkadır Valii U· 

geç eylül ayı ot'talarma doğru Ce· ı • . • · • 
• ti" ak t d" d " · ·· 't 1 mumı, Gandhı boykotaıdan vaz ge· 

mıye vaına ev ı e ecegın1 umı 
etmektedir. çer ıreçmez kendisi ile tekrar müza-

---- kerata girişmeği derpİf etmekte fn· _..,..~ 

Amerika'da 
Cümhuriyetçiler 

İrki menınuigelilıin ilga
.~ını reddettiler 

giliz parlimentosu iıe ne aGndhi'yi 
n ne de kongreyi nazarı itibare al. 
mamaktadır. 

Gandhi'ye gelince, mümaileyh 
menfi mukavemetten fariğ olmağa 
mütemayil görünmemektedir. 

Miifrlt milliyetperverler gürül
• U çıkarmış olduklannda n reİ:>, za 
bı ta memurlannı çaffırarak bütün 

Tekirdagı vilayeti 111ek- Nazi'lcri ve bilhıuıa diyet ikinci 
Vilayet mektupçusu Salim Bey /Upf!ISU Salim Bey reiai M . Scgawede'yi zorla dı~arı NEVYORK, 18. A. A . - Chika-

buraada herkes tarafından ı>evil· çıkarmağa m ecbur olmuştur go cümhuriyetperverler fırkaıı mec-

Bombay'da yeni 
Kargaşalıklar 

mif ve hürmet kazanmış bir tah· ,ehirde arozoz da hı~ lunduiu hal lisi, içki memnuniyetinin bilikaydü 
İyettir. Mumaileyh eaa.sen Mül- de .sokaklar aulanmamaktadır. Nazilerirı bir proleMo.~11 sart reddine müteallik olan takriri BOMBAY, 18. A . A.- Kargata· 

kiye baytar mektebi mezunlann· 4. 72 k 681 il dd t 1 ki k · ı · · tt h Zannedersem arozozlar yalnız bi MONIH, 18, A .A _ Na zi fır- reye arşı rey ere e · 1 ı ar e 11 ıntf ve vazıye e ma sus 
dan iken meoleğini tebdil ederek · · B "dd ti' bi "d 1 • na yangınla. r_ınr sondürmek için. kaıı, mare .. a1 Hindenb13urg'a ve mıştır. u rey, ~· e ı r cı. a e .. ~- bir sahih hi.sd olmut olduğu söyle-
t 7 aen .. riftlikat ve müeaaesat mü , h ek h lif h k -

ır değil, belkı ınaanlann da atetJen ı dahiliye nazırına bir""r tell{rafna· ayet ve.rm. te ve."'". te u. U · nebilir. lcık yakma memnuniyeti kal diiriyetlerinde bulunmuı ve bir &· ı ı k t • ni söndürmek ve tozl~rı bast ır- • me aönd e r crek HBad ve Bavyera I met et". e ıç ı memnuıyetı mese esın · d I t F k t M'' 1.. nlarl 
ralık Eliaiz vilayeti belediye ri- 1 ~ d . ...1 ka "ttih tın k m mış ır . a a uı uma a 

h . h" m.ık iç.indir! hükünıetleri.nin ı:::niforuıa la t.ınma e muı.ta.-. ı en rar l az e e 
yaaetini idare ederek mü ım ız 1 ' h kk b h ı k d" Mecusiler arasındaki •erginlik de skele batında belediye tara.· 111 memnuiyetini ka ld 1ran r e i21 icüm a tru a şey eme te ır. . • -
metler •erm"~iir. Bir zamanlar 1 k d" M - ı - t M • • ...,.... fından (72000) lira sa.rfile aptı· hur emirnameaini ip tAI c tmt-k te - Bundan ıonra atın ltlfı yasının vam e ıyor. us uman ar, ecusı 
uzun müddet Malatya mutaarrıf 

1 • • rılmıt olan muazzam bir bina ha •ebbü.üne kıyam etınit olmaları· muhafazaaı lehindeki proje kabul e- mahallelerindeki ve Mecusiler Müs-
lığı vekaletinde bu UIUBDf, vıla· ' be el 

rap olmağa baş.lamriıtır. GündÜT.· nı" proteıto etmj• ve bu m e$ele d-ilmiş ve keza Amerikanın yn · lüman mahallelerindeki ikametgih-yatı tarkiyede müteaddit kaaa " 
ff k feri ainema göaterilirken hariçten hakkında Bad ve Bavyera'da i.o- milel iptidai maddelerle gümüı ma- ı lan bır ,_ lard 

kaymakamlıklarında muva a ı- . . d' k I . . . d k nf . • ki I h" d ka nı .,.mış ır. · · M'"b zıya &İrmeıın ıyere pencere erl dar olunan emirnanıclenn1n feshe en o eranıına. ıttıra e ın e yelli hizmetler giSnnfittür. u a· 
delenin ilk :ı;amanlarmda Adana, idi kerpiçlerle örülmüt ve k1rıl- dilm.-~ini İ&temiıtir. rar verilmiıtir. Meclis, Amerikanın 
lzmir ve Samaun ıibi mühim mın· mıt olan camlarm yerine teneke- Hitlercllerle imperatorluk ":'~· ahva.lde C~ireti ıokvam .ile. teı 
tak.o. ialr.Üı müdüriyetlerinde bulu ler kaplanmıttır! nkı me""' etmeıım kabul etro•ıtır. 
narak i.oki.n itlerinde ..... olalli. , . H~susi muhase.b~de_n .(3) ':.f':~ l•aııra<11 mezuupları 1 M. Hoover. cüm~~p!etperverler 
'ecek İcraatta bulu.nmuftur. dıye ıtlen el çektırılmıtlır. Goru· HANOVRE, 18 .A. A- Hitler fırkası tarafından reuu:ümhur ve 

Şark vilayetlerinde mücadelei len lü_zum üzerin" mezkür ?'.uha- 1 kıtaatma menıup bir takım kim•eleı· M. Curtiss •• ·a· muavini 
miıııveh r.:•·- .... , ....... .ı.. 7liko-ck ,.ebenın heaap'"" taraf• vtlay~tJdü" sabah eosyaiist s dikaları h i- oıarak n1• .. 1 D Er-
bizmetl•r ifa eylemif. muharebe· ten ı.tzzaT t,.tkık: olunmaktaıi•r. nasma hücum ederek camJarınc k•r .. '-' ~ 
iare ırinniı çıkmıı, çöllerdeki a4i· Borsa katiplerinden biriai 61)() =~dır 1-atorluk ı.~rraiı . • ~ 
retl.,ri idare ederek hükıimet baıı lj~alık bir suiistimalden dolavı 1 kili.tına men•up bir müfr=e, bunları Menrır~ı • iıakleden 
na ga.ile çıkannalarnıa nıa.ni ol. mahkemeye wvkolunmuştur. firara icbar etmİitİr A • '- • ;,; i f 
MU§, Resülayn kaymakamlıiında Ragıp KEMAL •• -....:.. rJantın 5em s 
iken o aşiretleri hükıimeti milliye ---~~ 1 ........ • • VIGO, 18 A. A.- Birçok menfi-
lehine İmale f'derek letkil eyledi M it 'd t ' -

Bir haydudun 
akıbeti 

CHIKAGO, 18. A.. A.- Al Ca-
pone'nun "'eriki olan kaçakçı Georse 
Parl<er, çetesi efradı tarafından a
ğır ıurette cerhedilmif ve hastaha
aeye nakledilirken ölmüıtür. 

91 kişi vebaya 
tutuldu C k k a a a eşrll l...,.i nakletmi, olan Arjantin beylik 

ği milis kuvvetlerile Hahor vadi- OCU açırma -
•İnde ve Cebeli Abdülaziz havza· İntihabat nakliye gcır.isi Chaco vazifesini bi- SAINT PAUL DE LOANDA.18. 
ıında Fransız cepheaine taarruz Vak'alan tirdikten ıonra lngiltereden buraya 1 A. A.- Angola müstemlekesinde 
eylemit ve Franaızlarla teıriki O EŞ LA VALETTE, 18, A. A~ Tes gelmiştir. . 1 Ovampoda 91 veba vak'as ı zuhur et 
me511.l eden lbrahim Pata zadele f~ I KR . , • l~ (A:A.) - Bazı rii intihahatt.. Neıyonalistltt ::aıeı..; Chaco, ihtiyacatını tedarik etlik- . . B I d 

23
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ri lf.rumar ederek büyük yayar- ~ ~ ~rı ıtıbarıle .Lınderbe~~ ha· . çalmı,lar ve .35 uahktan 21 i ni d ten aonra Arjantine hareket edecek- mıştır. un ar an u 0 um e netı. 
lıklir i:'Bktermit ve bu hizmetleri· dıse~ını and~r!ln hır vaka Ko~ten· J de etmişlerdir Kanunu eı~ sinin ta. tir. celeamittir. 
ne mükafaten kırmızr teritli istik ce cıvarında .. ı Calaomer şehnnde dili tanftarfarı 2 amf!le fı-kası men İngilterede tren 
lal rnadalyasile taltif buyurulmut- ' büyük bir .heyecan uyandı~ıştır. 1 suplan. d~ 1 azaİık kazan;,,ıılardrr. 1 Gemideki infillk 
tur. n·. ,iri ko.ymakamlığı zama- Bu şehırde otura n zengın tuc- kazası 

" d h . ti b cardan M . Llnden bir müddet ev ArJ"anH::ı'de yenİdEn MONREAL, 18. A. A.- Cyıube-
nınaa. >. mu asım afıre er ey- I ld • b " k k d 1. · • d k 1 23 · dek" "h '(" f h il d k k ve a ıgı ır m" tupta en iaine _ ın gem11ın en çı an an ceset a- LONDRA 18 A A C . 
nEıln · 

11 tı ha at~ a ke-ıeı~e 1~ 50.000 ley verilmesini, buna mu· kül ya~muru yağdı 1 raıında ikinci bir infilak neticesia- 1 B" · h' · · d·-:-1 reuve •1· cezıre cep emıze u ıyet ı ve· 3 1 .. 
1 

· 
1 

M I . f . 1 __ e ırmıng am araıın a ıt eyen yo • 
sa iti nakliye ve erzak sevkine mu va fakat etmediği takdirde 5 ya- BUENOS A1RES 18 AA de o .m~ş. ~lan ont~ea dıt aıyeki~- 1 cu katarlarmdan lıiriai Staffad ci-
vaffak olmuttur. tındaki çocuğunun daia kaldınla n ·· ye altı d '1 . b" .t .la- 1 !~sı amm ıtle '?emub 1 r arakın an 3 tı- varında yoldan çılonıştrr. Şimdilik 

M k S I' B .k. cağını öğrenmittir un r n an ge en ır a m nın de cese en u unrn tadır 1 "k" ··r· ] 
d b

e ~u~ıç·u a ım .. ey 'ı' ~ne- b"· "k bi 1· gürültüleı· işitilmiı ve kül yağmuru 1 . • yanız ı ı o u aayı mıştır 
en .. n vı ayet me .. tupçu uırunu ilk dakikada uyu r te at ve - t M t hk 6 

muvııffakıyetle idare eylemekte 1 korkuya tutulan M. Linden kendi- ı' ya:"ı~ ·~ 1 D be d a usc a seneye Romanya'da 
ve deta mesalihi cariyenin mü- sinden istenen parayı venneğe ka- c1a - u a se.;;;, f 7 /a 

0 
ya;:- mahkum oldu 

him bir mihveri bulunmaktadır. rar vermiı, fabt daha tehditkar ve 1 oı!::::~:'mtedil::~;e~i:.eçme e F eye zanlar 
daha müatacel ikinci bir mektup al- VIY ANA, 18. A. A. - Bundan 

NE VAR NE YOK 

HükUmet dairesine girip çıkar 
'ır:en .aancak direğine bayrak çe· 
.cilmediiinin farkına vardım. Bir 
kaç ırün bu hal deYam edince -
bebini ııordum : "Bayrak yolı: ta o
nun .içi.n' dediler! 

Hükılmet önündeki Gazi bey· 
ulinin kaideıinde eVYelce çiçek· 
ler varken şimdi heykelin Jerefi. 
le mütenaaip olmayan bir çirkin· 
lik ıröze çarpmaktadır. Bu heyke· 
!in kaideılle etTafı1'a batka yerler 
de olduğu ıribi za,.jf ve dilerbi 
tekiller verilmeyip te böylece met 
ruk bir halde bırakılmast sezava· 
rı leesaüftür t 

Sıcaklardan ortalık yandığı ve 

ması üzerine zabıtaya müracaat et- Kreuger meselesin- birkaç ay evvel Macariatan'da bir 
mittir. Zabıta, bir pusu tertip etmiş tTeni yoldan çıkarmış olan Matuıch 
tir .Bu mektupları imza eden Olaru de mahkumiyetler ka, 6 sene ağır hizmetlere mahkum 
iaolindeki bir !alı1a bir randevu ta- olmuştur . 
yin edilmlttir, Bu adam, kendisine STOKH-OLM, 18. A. A.- Kreu-
verilmeıi vadedilen parayı almak ı ırer'in feriki cürümlerini muhakeme 
Üzere randevuya geldiii sırada tev- . eden mahkeme müd.irandan Bred-
kif edilmiftir. 1 berır'i 9 ay ağı; hizmetlere ve Kreu-

L • h ıer and Tol! müe11eaeaine merbut 
evıat an vapuru olup kend.iıinin idare etmekte oldu· 

Oturdu ğu Zurich Finangezelschaft Für ln-
duıtrie lrumpanyauna 810,000 lariç 

LONDRA, 18. A. A. - Lloyd de- re frangı zarar ve ziyan itasına mah 
niz aeyrisefer kumpanyaıı Leviat· ı küm etmittir. 
han tran1atlantik vapurunun Spit . Muvakkaten serbeat bırakılmıt o
had açıklannda bir kum talıakası Ü· ı lan Beodler ve Halım ismindeki di
zer.ine oturmuş olduğunu bildirmek· ğer iki ıeriki cürme ait muhakeme, 
tedir. devam edecektir 

fşsizler,Berlinde kar 
ı{aşahklar çıkardılar 

BERLIN, 18. A. A.- lııizlerle 
harp malulleri arasmcla dün öğle 
vaktı Almanya mesai nezareti önün 
de bir ta1mn karıraJ&lıklar çıkarmıt· 
lardır. 

Nümayitçilerden 16 lôti neuret 
binasına girmeğe muvaffak olmuı
lar ve nazırın büro,una girmelerine 
mümanaat eden zabıta memurlantt1 
ve odacılan dövmütlerdir. 

H ft 1 k Ed bt M h b bir "doae,, m.,..,feaidir. !erini kaybeder. Meaeli ispan-
a a 1 e U!ıa a e Fakat tedai ve "cliche,, , bir yolca bir eseri tercüme ederken 

cemiyetten öbürüne geçerken en "boğa,, ke1imeş,İni, hayvandan zi 

Fıl•kı•rt•r Ve ı•nsanlar çok değişen şeylerden biridir. Bir yade lapanyollarda uyandırdığı °" kelimenin, iki ayrı cemiyette, hat mücadele, kahramanlık fikirleri· 
ti. bir cemiyetin iki ayrı devrinde ni düşünerek başka bir kelime 

1 _ fki kitap ı n, fikirleri anlıyabilmemiz için uyandırdığı akisler hemen hemen ile ifadeye çalışırız ve gerek !s-
onların etrafında., eikİden beri aıla bir olmuyor. Auguste Breal, panyol cemiyetinin, gerek kendi 

Yalnız tÜrin dejil. müıbet alııtıiuruz sözlel'in, terkiplerin de "boğa0 kelimeaini miaal olarak cemiyetimizin bütün hususiyetle. 
ilimlere ait kitaplardan ~ka bulunmaaı icap eder. Kelime niha almıf, aoruyor: "Bu kelime herke rine vakıf isek muvaffak da olu-
herhangi b•r eaerin~ meıeli. bir yet can•ız bir teYdir ve ancak ain gözü önüne malUm olan hay· ruz. Fakat kullanacatımız keli .. 
ronıallln, hir felsefe kitabının bizde uyandırdığı tedailerle bir vanı getirebilir; fakat o hayvanın m ~nin bir aıır ıonra o kıymeti 
da, aılınnı bütün "nuance., lannı mana iktiaap eder. "Clich~,, den, bir lnriliz, bir Fransız, bir lapan muhafaza edip edemiyeceğini bi· 
cösterecek bir surette tercümesi beylik sözden büabütün kurtul· yol üzerinde bıraktığı tesir bir mi temeyiz. 
imk&nııE olduiuna kanüm. Şair, mak iatiyen muharrir, anlatda· dir?,, Bir kültür eserinil" dai.ma kry· 
bizde iatediti tesiri bırakmak için mamağa mahkıimdur. işte Fraıa· iyi ve tam bir tercüme ıçın, metli kalacak (yani aalı daima 
v~ziadea, kafiyeden, b.trtakım aızların en aıil tairleri•den biri eserin aırl yazıldıfı dilin bütün : ,göater:.cek) bir tercümesini yap~ 
aavt terkiplerinden iatifade edi- olan Stephane Mallannf; kendi 1 husuaiyetlerini, onu konutan "';ı . · mak imkansızdır. Fakat bu, ce
yoraa romancı ve filosof da sa.de.. yarattığı kıymetlerden batkasınc 1 !etln Adetlerini, kıymet ~.ükümle- miyetimize tanıtmak istediğimiz 
ce kelimeterln hakiki manaıı ile ~ull~nmak iıtemediği İçin eseri, I rini, eaerin y~ı:1ldığı devrin itikat eşerlerin tercümeıinden vazgeçe
iktifa etmiyor; onlar da, bazı uzerınde en çok çalışanlar tara- tarını, uml!mİ .kanaatlerini tetkik tim demel.: delildir. Va:q:eçile
"cliche,, leTin, yani ağızdan ai- fından bile tam bir ıurette anla- 1 etmek li~ımdır. Bunlar bilindik- mez, çünkü tercümeden de başka 
za dolaşarak lial.ettayin, hatti ıılamıyor. HClichC,, yi, beylik aö.. ten sonra yapılacak tercüme .cfe çare yoktur. Bir insanın ne bü. 
bayaiı birer söz hillne ıelmit zü methe kalkışmıyorum; orııı.. yine muvakkat bir zaman ıçın, tün dilleri öğren:neıi kabildir, ne 
kalıplann yardımı il• fikirlerini nal muharrirler ondan daima ka· muteberdir; çünkü mütercimin, de yalnız k~r.di cemiyetinin eaer· 
anlatıyorlar. Şairin, rQmancın1n., çınmıtlardır; fakat ondan İıtifa· aılın bütün tesirini vermek için •eri if P. iktifa etmesi doğru olur. 
filoııofun getirdiği yeni mecazla- de etmek p.rttrr. Bütün m<>sele kullandığı bütün vasıtalar kıvmet ln•an oiilu, tahakkukunun imkan· 

BOKREŞ, 18. A. A.- Tranailvan 
ya ve Bukovinada yağan ıiddetli 

yağmurlar yüzünden mühim feya .. 
zanlar olmuıtur . 

Bazı yerlerde şiddetli ftrtmalar zu 
hur etmiş ve birçok kimselerin te
lef olmasma ve mühim haaarata se
bebiyet vermİflİr. 

Bükreş'te 
Arbedeler 
BOKREŞ, 18. A. A.- Komünist

lerin bir nümayİfİ esnasında nüma~ 
yİfçİlerle polis memurları anıaında 
bir arbede olmuıtur. 

150 kiti tevkif olunmuıtur. 

aız olduğunu bilse bile, "beni a .. 
dem azayi yekdigerend,, idealini 
aklından çıkarmamalıdır. Bunu 
unuttuğu takdirde kendi men""p 
olduğu cemiyetin de, her tarafı 
kapalı bir odada kalını§ bir adam 
gibi, bunalmasına sebep olur. Du 
varları yıkmak demiyoruz, fakat 
pencere muhakkak lazımdır. Hat 
tl bu pencerelerin hazan biei ütü 
tecek, haata edecek kadar da a
çık durması caizdir; bu nevi haı 
talıklar, zaten cılız, çürük vücut· 
ları mahveder; öbürlerini ise, mu 
cip olduiu akaülamelle birkat da 
ha canlandınr. 

Tercüme, ben de dahil olmak 
Üzere çoiumuzun sadece bahai 
ile kaldığımız tercüme, buıün en 
çok muhtaç olduğumuz şeydir. 
Bundan başka Avrupa'nm fikir 
hayatını, kıymet hükümlerini, kül 
tür tarihini röıteren kitaplara 
da ihtiyac1mız var. Bunlar az çok 
ya•ı1ıvcr. 
Nüıhet Hatim Beyin ltalyan 

edebiyatına dair hazırladıiı kitap 

Esrarengiz bir had· 
lzmirde yedi buçuk sened 

beri yangın yerinde 
kovuktan çıkmayan ka 
lZMIR, 18 (Milliyet) - lzmirde yedi IM..çuk 

yangın yerlerindeki bir kovuktan pkraayaa bir 
bulunmlJ!tur. 

Kadın, verdiği ifadeye söre, umumi harpte ıevdlği bir 
le Türkiyeye gelmit, dört sene ıonra ıevdijinden ayrılmıtr 
kası ile yafamağa batlamıt ve airdiji kovuktan çıkmaınıt

Romen kadını kendiainin Romanyada anası babası 
nu, fakat yanlarına gitmeğe yüaü olmadığını ıöylemekt 

Tahkikata devam edilmektedir. Hidiee eararengiz bir 
arzetmektedir. 

Bir kamyon parçalandı 
8 kişi yaralandı .. 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Kemalpaşa ile İzmir arat 
kamyon birden bire önüne çıkan bir arabadan kaçarken 
direğine çarpmış ve parçalanmııtır. Yolculardan ikiıi 
altı&ı hafif surette yaralantnı§tır. 

Rasathane bir zelzele kaya 
IST ANBUL, 18 (A.A.) - Kandilli rasathanesindeO 

liğ edilmiştir: 
Rasathane bugün saat 12 yi 31 dakika ve 37 saniye 

gayet şiddetli bir hareketi arz kaydetmiştir. Tahminimize 
bu hareketi arzm meıkezi semti kademimize 8 ili 900 kil 
kadar bir mmtakaya tesadüf etmektedir. 

Muhafız atlıları lzmirde 
1ZMIR, 18 (A.A.) - Dün sabah Mani.adan ba .. ekel 

Muhafız Gücü atlıları dün saat 16 da şehrimize gelmişi 
nefer ve bir zabitten ibaret olan bu kafile kışlada kalmıt 
kahvaltı ve yemeklerini zabit yurdunda almışlardır. Mis 
yarın sabah saat 6 da şehrimizden hareketle Aliağa çift 
gidecekler ve oradan da Balıkesire geçeceklerdir. 

Himayei et/ al kongresi dii 
Ankara' da aktedildi 

ANKARA, 18 A .A. - Hima· ı cHın 60 o;ocuk daha alabil 
yei Etfal cemiyetinin 9 uncu ve pavyon ilive edilmiftir. 931 
onuncu aeneler umumi kong ... i .ı b'"94si itla l 99, 136 ıı,... 
bugün aaat 10 da Himayei Etfal da~ v~ ?4,051 !ira . ma~l'İf 
umumi merkez salonunda toplan edılm14tır. Cemıyetm bır 
mıştır. Kongreyi cemiyet reiai Kır büro maaarifi bütçenin yÜ9 
klareli meb'uau doktor F11at Bey dl ve ıekizini letkil etmek 
açmııtır. Kongre riyaoetlne B. M. Kabul edilen umumi me 
Mecliai Reiıi ve Balıkeııir murah· tekliflerine nazaran Anka,.. 
hasr Kazım Pata Hazretleri inti- ma~ei ~tfal tubesi ilga • 
hap edilmittir. Ba,vekil lamel Pa- vazıfeaı umumi merkezce 
şa Hazretleri ko"ırreye Ankara dlhnekte mPrkez Te şubeler 
murahhaıı ırfatiyle ittirak ediyor· dallarının yÜzde onunu 
du. merkeııe göndermekle 

Umumi merkez ve heaap mÜ· 
fettifi raporları ve umum merke· 
zin teklifleri ile yeni bütçe müza· 
kere edilmiş müteakiben umumi 
merkez heyeti azasiyle ihtiyat a· 
zanm ve müra.kiplerin intihabı y 

pılınıflır. 

Kongre Reiaicümhur Hazretle 
riyle B , M . Mecliıi Reiıi Ki.zun, 
Batvekil ismet ve B. E. Reiai F ev
zi Pata Hazeratına konrrenin hür 
met ve tazimatının arzını ve kar .. 
det teşkili.ta kongrenin sclimları ... 
nm iblağmı kabul ederek içtimaı
na nihayet vennittir. Cemiyetin 
1930 ve 1931 senelerine ait meaa.i 
rap~nına nazaran cemiyetin iki 
aenede koruduğu çocuk miktarı 
223.843 dür. Umumi merkez ken
disinden yardan iatiyen merkeıı: 
ve tubelere iki aene zarfında 
12,400 lira ıön~İf n çok ÇO· 

cuklu ailı.lere zanaret Te ihtiyaç
tan tabalıılnık eden ., fakir ali•· 
lere 1282 lira nakdi yardımda 
bulunmuttur. 

Keza ikiz ve üçüz evli.ds din~ 
yaya gelen köylülerden 25 fakir 
aileye 25 ıütlü İnek be<ıleli ola 
rak 930 lira vermiftlr. Ana kuça· 
iı 930 aeneainde 90 kimsesiz ço· 
cuiu kurtannıJbr. Ve ırörülen ih
tiyaç Üzerine bu mieueaeye yeni· 

lar, Petrarco'ıma ( 1) bakdırea, 
fevkalade ali.kabaht olacak. Nüa 
bet Hatim Bey, belki daha ziya· 
de rafbet görebilecek olan bucün 
kü ltalyan muharrirlerini, meoela 
hayab ıribl kitapları da aahte 
panlblarla dolu olan bir Gabriele 
d' Annunzio'yu cleill xıv ilacü 
aaır ltalya'alDlft hakiki büyükleri
ni tanıtmak iatiyor. Petrarca'mn. 
hayatım, eıerlerini, tesirini aala
tıyor, tahlil ediyor. Bu ıribi kitap 
!ara bir müntehabat illvesi lazım 
geldifini bildifi için tairin man
zumelerden birkaç parçayı da ter 
cüme etmiı; fakat, bilmem niçin, 
pek azla iktifa etmif. Maamafilt 
Antoloji'ainln birinci clldi çıkmak 
Üzere imit; bu kitabı o zaman ta 
mam olacaktır. 

N üshet Ha,im Bey, F r ... qe 
kelimeleri pek fazla kullantyOI". 
Bunların bir kıımına cidden Jü. 
zum vardır; fakat "'chef el' Ofllvre" 

tutulmaktadır. 

Umumi merkez heyetine 
den seçilen azalar şunlardır 

Dahiliye vekili Şükrü K• 
C. H . Fırkaaı Umumi Katil>İ 

• cep Bey, Maarif veklleti nt 
rı Salih Zeki Bey, ...... ' 
Muhafız bisikle 

leri Ceyhan'd 
CEYHAN, 18 

fo: gücü biaikletçileri bugüıı 
rimize ıreldiler. Ceyhan bi · 
!eri miaafirleri 10 kilome 
ka1'§1ladılar. Güçlüler yarıl• 
niyeye hareket edeceklerdif'• 

Yerde bulun 
bomba 

ESKlfEHIR 16 - Ha 
- ikiaci pazar günü baila' 
rmda bir çocuk kuııulannı 
ken yerde bir f&Y görmiif _. 
nun - oklutunu bilmiy~ 
llllflır. Ço.uk bu ciaimle o 
bomba infilak ebnit ve 
bir kuzuyu yere aermiftir. 

ı..ıım-ini de 
bunu "tedÖYr,, teklinde 
bihneın ne kadar dotrudot• 
het Hqİln Beyin kullan 
zı keliraelerl alıyorum: '' 
tör, kria, ıwetr (Ü.tat 
da) , j-1, paaiyon, em 
v. ı.,, ~le cümleler de vat 
kri11, ideal ve moral !Kr 

Dlimiee birçok -nebi 
!er almmaınıa, hattl 
Avrupa dilleri gibi "!itin 
dilmeaine taraftanm; f.ı-' 
het Haşim Bey ıribi ya:ıulı 
le bu böyle birdan bire Y 
birlbirimizi aal.y...,. 
geliriz. Mamafi ,_ cfl. 
edeyim ki bu nevi ifratt,.r• 
lacak ıeyl• değı1d.ir. xVI 
aırda Fnnaızlar da böyle 
"nihayet Malberbe ır~ 
ta.afiye etti. Fakat Roaaa,..ı 
kadatları, fazla kelime 
dilin inkişafını temia e 

1 cilt, 126 say. Ankara, 50 ku, Münekkit R-t Nuri ...ı 
1 bir Fransız edebiyatı ta..-

(1) 
rus. 



HAZtRAN 3 

~ğday fiatı ene yükselmeye baş adı 
Ekonomi 

Buiday eski tereffu 
seviyesini de geçti 

1 Evkaf 
Kadrosu ----
Açıkta kimse kal

mamıf, bazı 
terfii r olnıuıtur . . .... . ' 

u tereffu piyasada iki sene
d n beri görülmüş değildir 

lstanbul Evkaf müdüriyetinia 
kadrosu gelmittir. Kadroda açık
ta kİtP•e Dırakdmamı~trr. Kadro
da bazı y61li taluil şubeleri ih· 
das edilmiştir. 

8 · tiay fia.tl.-i düa •-e ylik- ı retten men' ine karar ve ilJllôıtir. 
erııoı.'4111te devam etti, hattl o de· Bu karar Borsa sakınunda ilan 

Evvelce mevcut Üsküdar, B ... 
yqğlu, Kadıkiiy, merkez taba.il şu
belerine ili.veten Beykoz, Yeni· 
kQy, Ha.ek.Oy, Kocarnuatafapata 
tahıil §Ubeleri ibdao olunm1J1ru~. 
B .. ykoz tahıil tubeai memurluiu· 
na Evkaf muhaaebe kalemi me
murlarından Feridun Bey, Koca 
mu&tafapaşa tahsil ~ubeai memur 
luğuna muhasebe kalemi. memur 
lnrından Namok Bey, H .. ıköy tah 
ail tubeai memurlufuna muba e
be memurlarından Vasfi Bey, Ye 
niköy tahsil şube•i memurluğuna 
Üsküdar tahoil •ubesi memurların 
dan Hakkı Beyler terfian tayin e 
<lilmialerdir. 

lıd, bundan evvelki fiat te· edilmi~tir . 
191Dfia'™'"":;!~d!1ı:· ... tıtlar ,,5 ku fngilterenin ticareti 

-lltılMl<ıe yapıbnakta idi. Fa· Gelen malômabı. nazaran lngiltere
t - daa aai bir fwla)'lf oldu. nln 1932 may11 ayı zarfındaki ith.a-

1 - 4 .. vdarlı çırekli mahıulü Jatı 55. 730.000, ilıracatı 30.698.000 
Harlar 9,11 kunıttan satıldı. ıterlindir, hh.ıi.t fazlalıiı 13 mil-
!ahire boraumda dün bujday yon küsur isterlindir 

inde. ç..lı: az •uamele obnuf 
• Din Anadohıdan 64 vagon 
lclay gelmişti. Bu da •öateriyor 
tiiccar elan silolara stok yap· 

alıta dfl'am etınelı:tedir. 
Dün borsada bufdaya verilen 
fiat bu teneft.İn v• l'eçan sene .. 
en ytlksek fiatidir. 

Elun~k fiatı 

Bele.iiye eli,.ek me .. lesi ltak
da ı.Wdkatım ltitinnelı üzere· 
• 4~e verlleulc fırınlar 
it İflll"· 

Elt....ı.. narluıua yenidaa tebcli
ldn Wr sebep görlllmemelı:tedir, 
iufdar fiatlarnun yeniden yülr 

fe ,...,. tuanası üzerine narh 
ntlnct.e evvel fiatlarda teneilat 
Pıl.,yacaktır. Orıiimlizdeki haf 
narbr İ4İn Belediye kat'! hesap 

"1lı l>a ak••• yap&cak ve IH
edllecıelc azami fiyat ~rf&Dlba 

il itibaren tatbik edilecektir. 
saplar tetblt edilirken fiatın 

_Para kadar cltteoefi ve ÖnÜ· 
•delr:I hafta ekmeitlB 8,11 a sa• 

llacatı zannedilmektedir. 

Btr frrın<'t tecziye edildi 
Fasla ~a .. darlı elr.mek çıkardı· 
dan clalayı latanbulun en bü
fırnocılanndan buh•nalll Ha.
Berin 15 güa müddetle tica-

BORSA 

l 8 Hazire• l 911 
Akf- Ptatten 

1 

lııtb2Mır 
t .iıi.I ti.
ık e. YoJ!ııtı l.Q<J 

Mn -·••.~~ 

Tah'ffllt 

tlei<trli 5.-
1"rcnn: ır '4.'>5 

~r h.- Ttt .. ı s.-
~dı ıııalı l 
Kdll 

n ıbrım 1.5,t/O 
.Anadolu J r. ,:-o 

,,. W ~tı, S!S 

• MüMc.ıstl ft, .~O ... 
E.._ 

Bıuia< ı Q,W Tırko~ H, -

ıdolu '" '° Çimento Ar. 6.40 

Jı •• (lnt•• dey. 

r. hı' ıi"e 14,6-0 Şark dc y. 

ını\ a\ ....... l lıl)I 

ıun) uıonı 10.~1 Şır~ m rcu 
n' tılU H . . 1'cJ,frı n 

Çek ffatları 

lll,l•o Prat 
:ı; ı Vlyııt ı 

47.t. Mıdıiı 

-.,'i. B«lhı 

ftJ.-
2, -

l ,<ıO 

2,40 
14,75 

Jb.IJS.\i:.'i 

... :-.:s 
57,75 
2,

.S,242.~ ı.40 . 141/2 Vuıova 

.. 0.9i' Peıre. 

Y.41 . 7~ 1 Btıl"<f 
tı:, ı o 8dıraı 

1 ~\trd•ı ı.; ) , l~ :'i2 ~1o •k f•\.t 

•• 
~" 

Y7.(lıg J/4 

Nukut ( .. bt) 

1 \irana 111 ~ l ' :11irı . A•. 
h·terhn 7fb.- ı petcra 
ol cı Yl2.0 1 nıarli. 

a t _ J 1 ı.ok l 
lırr t ;ıı; • • ı, -t ı pıuııQ 
1 J'.tl\' lkl l it,- f . . + !O . e ~ 

drahıaı '4~ . ~ t '1ft dın t'!' 

ı h;,• ıt; r~ J2Y. f ı ( 'r:rnn\·t!Ç 

l!1a ~5.- ı ı Alıın 
fl t)I .o •!, ı l\"ltcidi.\'e 

lı.ur ' · ) ı vs , 1 8A ıt lı n <ıı 

ıo ı:ı:- ,so 

l<urut 
~ 

:ll>, .... 
''°· 
~·. 
30,· 

ı+,, .. 
",21-
..... -
uı -

iyor. (2) . Ref&t Nuri ~?" 
nız Franıı:ı: edebiyatını de~ıl, 
iinkü Anupa edebiyatııu da 
İyi bilenlerimi:adendir. F ,.kat, 
Yale.ıı .Oyliy~, bu kit•bı Ö· 
•ttitlm gibi bubadım. Bir ı.. .. 
çin xvıı inci aıırclan batlı· 

? Fraıwz edebiyatının, Fren
için değilse da, diğer memle· 
ler için en faydalı, en gilzel 
ri zannederim XV inci ve XVI 
aıırlardadır. Racine'i çok 

erim va dünyanın en büyülı; ele 
e de en mükemmel, yam ea 
':1~•uz f&İrİ addetm!kten ~zak 
ılım, Fakat Racine'ın duny~ 
r hayatındaki tesiri, mesela 

Rabelaio'runkinin, bir Mon· 
ne'inkinin yamnda hemen he· 

n hiçtir. . 
akıa R"!al Nuri Bey, XVll ın· 
•ırdan batlamaoının sebepleri 
z edıyor 'e: "On yedinci 

Odalar kongresi 
lstanbul ticaret mıntaka11 dahilin 

tleki Tjcaret odaları kongresi bu 
ıryın 25 inde toplanacağından h.a
zırhklara bqlamıttır. 

Bu seneki koqre için Müderrio 
Hakkı Nezihi Bey tarafından ••Y•· 
nı dikkat bir rapor baz:ırlanmut•· 
dır. Bu raporda fİmdiye kadar ya
pılan ı.e, konıredeki temen
niler ve verdiii neticelerin ne oldu
iu mütalaa edibnekteclir. 

Yeni ölçülere 
h~czırhk 

i&J3 .. neoi bidayetinden itibaren 
bütün menılekette tatbik edil-ıt <>
lan yeni ölçüler itile Ticaret od:ısı 
yakından m"!ıul olmaktadır. 

Odaya kayıtlı bilcümle mÜeHeoal 
ve ticarethanelerle bor1alara yeni öl 
çüler kanununun metni bildirilmiş
tir. 
Diğer tar.ttan iSl'edenberi ölçü i

malile iştigal eden imalatineler yeni 
gramlar ve metreler imaline lıaıla
mı,lardır. 

Fındık rekoltesi 
Ticaret odası muhtelif mıntakalar

dan frndık rekoltesi hakkında malu
mat İ•temiştir. Gelen malumata na
zaran, umumiyetle fındık netvüne
maıı çok eyidir. Kalite itibarile çok 
yükıek bir mahsule intizar eclilebile 

Evkaf masraf miidür:ü Sabir B. 
A11kara Evkaf müdüriyeti umumi 
yeıi idare encümeni tevcihi cihat 
komisyonu riyasetine tayin edil
miş ve muraf müdürlüiüne de 
Evkaf levazım müdürü Sait Bey 
tayin edilmiıtir. 

Evkaf zat maa,ları mümeylzi 
Avni Bey ınuhasiı> mea'ullüğe 
terfian tayin edilmi9tir. Ankara 
Evkaf müdüriyeti uaıwniyeei mu
amelat müdür muavini Rahmi B. 
de latanbul levazım müdürlüğüne 
tayin edilmiatir. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti mü 
ra.kalıe ve teberrilklt miimeyizi 
Ali Hilmi Bey tahılla! müfetti4li
ğine ve yerine Rifat Bey tayin 
edllmittir . 

Muhasebe mümeyizi lbrahim 
ve vezne mömeylzi Ferit Beyler 
kendi taleplerile tekaüde sevk•· 
dilmiş ve iki mümeyizlik muha
sibi mes'ullük ile tevhit edilerek 
birleftİrilmiştir. 

Belediyede 

Altı iskelenin yeri 
deği§İyor 

ceği t"min edilme~tedir; ~u. ay. •<>- Şirketihayriye belediyeye miira
n~na kadar fevkalade bı~ badıoeı ta: ) caat ederek 6 iskelenin yerini t~ 
bııye olmadıkça maho~l~.n çok •_Y• için müsaade isternİftir. Bu iolMler
olacağı muhakkak gorulmelı:tedır. 1 ıer akıntı vesaireye kar" miieait ol· 
Mutat old11ğu üz.,... haziran soaun- 1 madığından deiİftirilecektir. Beledi 
da kat'I rekolte tahmini yapılacak- 1 ye daimi enciim~..n.i yaptıiı tetkikat 
tır neticeoincle tebdile müoaade etmit-

T akas komisyonu tir. Yerleri deiiteeek iıkeleler şun-
1 ıardır: 

kadrosu Yenlköy, Kiroçl>urnu, P...,.ı..J.çe, 
.. d d • - t·'--- Kanlıca, Rumelihioan, Anadoluh.i-

y eni teşekkul e en aınu. ---:- ıarı. 
komisyonun!'n kadro•~ ~~.P edil- 1 Şirket bu yaz içinde İntulı ikmal 
mİJlİr. Komısyonun bir katibi umu· dec kt" 

• . lü k dar e e tr. mtai, bir mua~l'Rı ve zumu a 
memuru bulunacakm. 9 3 2 bütçesi 

Ki.tibi umumi b._.ıe ikinci de-
recede bulunacaktır ... vuifeye ha 1932 ~~iye b~tçe,Unin bugiin
len A vrupada takas tetkikatı yap- ler~ D~hye v~kilet.ı ta~ef~d~ 
makta olan Ziraat müsteşarı Atif tasdık . edılerek. ıonderılmeıme ıntı
Beyin tayin edilmesi muhtemeldir. 1 zar edilmektedır. 

1. . • • j Tekaüt Mayısta zmıre gırıp • . 
kan vapurlar Nızamnamesı 

Ç1 Dahiliye vekaleti, belediye memur 
Mayış ayı zarfında hmir limanı- ları için yapmakta olduğu tekalit 

na ıirip çıkan Türk ve ecnebi va- nizamnamesine dair bazı ıüaller •<>
pllrlan Ti~et odasın~ şu suretle rarak izahat iıtemİ§tir. Belecllye bu 
tesbit edilmiıtir . 54 Turk, 4 Alman, izahatr hazırlamaktadır. 
1 Amerikan 4 Franaııı, 3 Holanda, 
18 ltalyan is lngiliz, 1 lsveç, 1 Mı 
aır. bir Norveç, 1 Romen , 1 ~u11 
Yuıoolav ve 4 Yunan vap.uru ,k• ~ 
man yekün 113 vapur gelıp ıııtmıı· 
tir. 

Kitapçılar saat 
18,5 da kapalı 

Ankara cadd.,.indeki kitapçı
lar aralarında imzaladıkları bir 
itilafnanıeye tevfikan hergün ak· 
şamla.rı saat 18 buçukta dükk&n
lanru kapamayı teahhüt elmİf· 
!er ve bu kararlanm dünden itiba 
ren tatbika başlamıtlardır . 

.. 
asır Fran.sız;canın bpgi:r.Jıii 9.icli
ni almaja başladıiı devrin ilk =· 
manlandır,, diyor. Fakat bu ıe
bep beni ikna _edeme.~. Ba~~a 
bir milletin edebıyatı b~zil~' odd~~nl, 
abideleri"! ihtiva etm<ıaı e e.,ı 
neşrettiği fikirlerle al.akadar ~~ 
bilir xıv üncü Louıs asn, bulun 
airİeri hatta belki Deacartes da 
~ahll ~lduğu halde filo.sofl'.'rr v_e 
rnünekkitleri ile bir netıce.dır, hı~ 
cereyanın tahaccür etmıf tekh, 
ölümüdür. Onun karpsında duy
duğumuz hayranlık ne olur~ ol; 
sun, pınarın da.ha ehemmtyetlı 
olduğuııu unutmamalıyız. 

izmir belediyesinin 
bir müracaatı 

Şahadetname, ehliyetname gibi 
vesaikin taıdikini tepi! ebnek mak
aadile lzmir belediyesi lotanbul be
lediyesine bir tezkere yazarak bu hu 
susatıa kullanılan mühür ve tlamga 
)arın bir aurelİni İstemiştir. ___... __ -

Fuat Bey 
Garbi Trakya tali mübadele 

komİ•yonu Türk murahhası Fuat 
B. komisyon tarafından vaki olan 
da .. et Üzerine dün lıtanbul'a 11"1-
miıtir. 

bilhassa mekteplil•r isin, faydalı 
olduğunu aöyliyebiliriz, Gençle
rin, eserlerini bilmedikleri mulıar 
rirler baklanda da malUnıat edin 
meai lüzumundan bahsedenler 
var. 

Kitalun raiı..t ıörmeıini te
menni ederken R<>tat Nuri Bay• 
den de eserini ikmal etıneeini, ya 
ni bu tarihin zaruri bir zeyli olan 
Müntebabat kitabmı da hazırla
maırnı rica ederiz . 

2 - Mektup 
Burhan Calıit Beye 

Bunlan kaydederken Retat 
Nuri Beyin, bir kolekıiyonun, Beyefendi, 
Resimli Ansiklopedi koleksiyonu- . Y ~nanca ve l~tince iijrenme-

ayesine tabi ke1maia mız luzumuna daır yazdıklarıma, 
rıun esaa g .. 1 d·kı · d k 
mecbur olduğunu unutmıyoı:uz· 1 1"°>: ~ l"~rımile temokaad e en ma a
fak.at XVI ıncı asır da, Montaıgne j enız.ı a .~~ .. e u ~ın . Aramız 
d hl• olmusa XVU inci asrın ve 1 dakı duşunuş farlı.ıru ızaleye im- ı 
•, 9'2 r· · k "' lmadı ını 

Mahkemelerde Vilayet <e IGene 
Yükseliyor mu _Kitapta matbaanın 

t ismi neden yok? 

Para 
Mükafab 

Tavukçuluk sergi .. 
•••••••• sin n ka n-

Ticaret müdürlüğü 
bir türlü tah

kikatını bltiremiyoı 

Tabi, harflerin kıtabı basar
kenkırılmış olduğunu söylüyor 

lara tevzi ediliyor 
Ziraat oda&ı, clü.R öileclen 

annra içtima ed-.k çiçek selı. 
ze ve tavuk seqıisinde para mil 
k~fııh kpanuılarıı. mükafatları 
ıiı kıtmen tevzi etmittir. Müki 
fal sahiplerinin bir kıamı, dün 
tevziat yapılacağından haber
dıır olmadıkları için, \,unların 
ınükafJtları önüİn\izddı:i pa:ıar 
gilnü öğleden sonra saat 15 ten. 
itibaren tevzi edilece!<tir. Sergi 
ye ait Madalyalar, bitli.hare ve. 
rilecek ve tevzi edilecekleri gün 
ııazetelerle ayrıca ilan edilecek 
tir. 

Benzin fiatlerinde U ırün ev· 
vel bir yik•elit oldu. Bunu p<ılı 
.. , ıonra bir tereffıi daha takip 
etti. 

Ti.,... müdiirlüiü vaaifeıi ol. 
malı. itibarile ve iktiaadiyatı kQl'U· 
ma kanununun verdiii salAhiyetle 
fiatlerin ne.den ve kimler tarafın· 
dan yökoeltildifini tetlı:llae başla· 
dı. Falııat, k....,. bu -yj tetkika· 
tın "tıami ıiir'atl bitiribn••ini a 
mir olduğu halde, Ticani m\idir· 
lüp bir aya yakın :<all>andan be· 
ri bu tetkikatı hll& ikmal edeme· 
ınİftir. 

"Mevlinllllm rübaileri" na. 
mındaki eseri tabettiği zaman, 
esere Jllatbaımm iımini koyma 
dığı içhı aleyhine dava açılan 
Sinan matbtt.a., sahibi SinanB. 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
muh•kwne edilmittir. 

Muhakemede Sinan bey bu 
esere matbaasının ismini koy
ınasının kendisi için en büyük 
ıeref olduğunu aöylemit ve eae 
re matbaa ismini koyduğunu, 

Moarift~ 

Bakalorya 
İmtihanları 

·--
VekAletten gelen 
süaller dün açıldı 

u .. lerİll on birinci .. nof baka· 
!orya imtihenlan, tabiiye gnıpu 
dün itimin li.e!vde ayni saatte 
yapılMJttır. l<•palt zarfla vekll.t 
t•n golen sualler tam ıaat 8,6 da 
ınümeyizler ve talebe hu1:unında 
açılmıtlır. 

Hueua liııelerin imtiha.a..rnula 
velı:ii.lat umumi m6fettitleri hazır 
bulunınuılardır. laklfap ve lıtik
lll li"leri iMtiı.anJa.1 darilfüaun 
laonferana aalonllllda. yapdıouttır. 
lıntibanlar talariridlr. Veklletin 
tertiı> ettiti a...tlw fllnlardır: 

1 - Böbreklertla flziyolo;iıi 
2 - Asabın fiziyolojiıi 
3 - Fili ' 
4 -ru 
5 - .-..,. 
e - Klorofl 

rofill 

nyeıi 
uyeai. 

•• temessü Hl lılo• 

7 - ikinci samaaıa avıafı, ele• 
•İrleri v mümeyyiz ıulaıuru. 

ilk mekteplerde 
ıahadetname 

llk mllneplerin sahadatnameletoi 
huar!amıaıttır. 811 lıafta i!'IMe lıer 
ıınelrtepte meraeimle memuı taı.ı... 
ye tevsi eclahiltıoelctir . 

Türk talebe birliği 
Yeniden ihya edilen M. T . talebe 

birliği idare heyeti, ltirliğln "!)la va 
saireoini yedi wai&.ıı.a teoellüm ..t· 
mlfllr Blrlik finıcli kadınlar birltil
nin itial ettiii yerde bir daire tut
_., ve faaliyete •iripni,tir. 

Hüsnü Bey bugiln 
geliyor 

lnlı.iserlar umUlll •Üdtirii Hii • 
nü B. İn IMoı\ln Aalıara'dan avde
ti 19uhtemaldir. inhisar idareleria 
de telllJllUZ bidayetinden itibaren 
tatbika batlanacalı: tevhit iti do
lay11ile açılı.ta kalacak mernurla
rm teıbiriaa bu idarelerde nıiit• 
tekkil birer komiıyon larafıadan 
siciller üzerinde tetlı:ikat Y•Pıla· 
rak devam edilmektedir. İnhisar
lar umum müdür muavinleri de 
bugünlerde tayinleri kesbi kati· 
yet ederek vazifeye ba hyacakl.ar 
dır. 

Halkevi idare 
heyetinde 

Halkevi umumi idare heyeti 
dün içtima ederek şubelerin faa. 
liyet programları üzerinde tetki
kat yapmıştır. 

verebildiiim fikirlerin taraftarla
rı araaındaki ünakaşarun har 
devirde tazelenip biç bir devirde 
netice veremediğini gösteriyor. 

Malı:aleni:ııin bir yerinde: "Bu. 
.W.ün mütalelrlriri bana lıalırea 
latitı.,. deiü, ingi/iue, J.,ponca 
lıilm•IUIP.,, diyorıllnuz. Nihayete 
doğru da: "Zaten culture'den 
maksat scholastique bilgilerle 
lrafa doldurmak değildir. Buıü
nün h.f!fİf ve icatlarını ha:zmet
meklir,, diyorsunuz:. 

Bu iki cümleyi, aramızdaki 
farkı çok iyi meydana çıkardıkla 
n için aJıyorum. İnanır nuaınız? 
ben böyle düşünmek şöyle dur
ıun, biiyle düşünmenin imk&runı 
dahi tasavvur edemiyorum. Hiç 
ıüpheıiı: ki "ingilizce,, derken 
Shakespeare'i Mereditb'in, hat· 
ta F ord'un memleketinden olma· 
aına rag!"en PoC'nun. kitaplarını 

mü ftiumumiliit• kanu.- ıöo 
derilen eaerde de matbaa iııni
nin yasılı oldqunu, fakat tabı 
aonlaruıa doiru sayfaıla nı•tba 
a isminin kırıldıjmı ve höyle 
50 eşey ltuıldığı söylemiş, k••t 
olmadığı iddia etmittir, 

Muhakeme matbaanın ismi 

yazılı olan eserlerden birisinin 

getirilmesi için başka bir güne 

talik edildi. 

Şerif zade 
Merhum 

Dün dostlarının göz 
yaşları 

arasında defnedildi 
Tüccıardan ve İt Limited ıirketl 

müeıoislerinden lıtanbul Ticaret ve 
aaoayi ~sı ikinci reisi Şerif zade 
Süreyya B. berayı tedavi gittifl Av
rupadan ahiren lstanbula avdet e
dttkf'll Pirede vefat etmiıti. Merhu 
mun cenazeei dün saat 11 de Maç
kaııla Gö•- apartımanından lıold1-

rdm19lr. 

Cenaze meraıinıinde Dahiliye Ve
kili Şiilırti Kaya Bey, Vali Muhid
din Bey lt Bankası ve Ocla erkan ve 
memurini merhumun dostları ve da
ha bir çok :zevat hazır bulunmuş

tur. 

Cenue nama.u Beşlktatta Sinan
paşa eamlinde loluıdıktan aonra,g& 
:Jatlan ara11nda Yalaya "'-di lrab
rlıtanaıdaki met!Nni ma.hıu una P.. 
Hirülmiıtür. 

Merh-un kederdide aileaiııe ı... 

yanı taziyet ederiz. 

Eytam ve era~ll 
maat tevziatı 

Evlsııf müdüriyeti sandıktan 
maaı almakta olall evtam, eramil 
ve mütekai<lboln ÜÇ aylıklarınm 
tulıeden maaf almakta ola• ey
tam ve aram.ilin maaJ tevsie.tı 21 
hasirana kadar devam edecek, 22 
hazirandan itibaren de lnÜlekaidi 
nin ınaafl1t.rının itasına başlana· 
cakbr. 

Malmüdürlfllı;leriıı• "'erbut 10 
ıubeden mııa talmakta olan ey
tam, araıl'lll ve· mütekaidinin de 
üç aybklannın İta•ına devam edil 
mektedir. 

Perakende satan 
ecza depoları 

Türk F armakolo•ı.r Birliiin· 
ce, halka perakende ec:ıayı tıbbi
ye satan dopo sahipleri hakkında 
ahklmi kanuniyenin harfiyen tat· 
biki için Vekil.Jete müracaat edil· 
dilini yazrnıttık. Bu suretle halka 
perakende ilaç satbklari tesbit e
dilen Beyoğlunda bir kaç depo ıa· 
hibi, 15 er lira cezayı nakdiye 
tabi tutulmuılardır. Tekerriiriin· 
d" bu depolar üç aya kadar .. d. 
edilecektir. 

Bazı eczahane sahiplerinin, 
depolarm perakende ilaç sat
tıklannı cürmü m.,.hut ha· 
)inde teshil ettirmeği kendilerine 
İş ııüç edindikleri görülmektedir. 

Tıp mezunlannın 

mecbııri hizmetleri 
1932 senesinden itibaren Tıp 

fakülteainden netet edecek ta. 
biplerin mecburi hiımetlerinin 
lağvı ve leyli Tıp talebe y11rdu
n• alınan Tıp talebesinin tabi 
olacakları mecburiyetler hak
kındaki kanun Vilayete tebliğ 
edilmiştir. 

Bu kaauna nazaran 1932 d• 
itibaren, kecluı ol•wı, erkek ol. 
ıun, latanbulT ıp faki.iltetiadeo 
mezun olacakl-.r ile ecnebi Da· 
rülfünuıılJrmdan neıet ederek 
tv.babet etmelerine usulü daire
sinde ruhsat verileceklerin tabi 
oldukları iki senelik mecburi 
hizmet kJldırılmıthr. Mecburi 
hizmeti taahhütle leyli Tıp ta
lebe yurduna kabul edilmit o
lanlar Sıhhat ve içtimai mu. 
avenet Vekaletinin tensip ede. 
ceii mahallercle talebe yurdun 
da geçirdikleri zamanın iki sü
lüsü 111üddetle hizmet ifaaına 
nıecburdurlar. Bu hizmeti ka. 
bul etmiyenler, yahut muay. 
yen mildcleti bitirıneden terke
denler yurtta kendileı-i için ser 
fedilen paranın iki mlılfnl öde. 
miye ıneclturdurlar. Parayı yer 
meyenler hapis cezasına. mah. 
kum edilirler, Ye para.yı ödeme 
dikçe hiçbir müessesede istih· 
daın edilem.esler. 

lıtihdam edenler bin liradan 
ataiiı olma.mak üsere para cesa 
sına çarpılırlar. 

1932 den evveİ İstanbul Tıp 
Fakültesinden veya ecnebi Dtı 
rülfünundan neşet etmit IMılu
nan tabipler yalnız bir seneHlt 
mecburi hizmete tabidirler. El
yevm hismette bulunanlar üç 
sene mecburi hiztemete tabi
dirler. 

Yal ovada. zirai 
tetkikat 

Vilayet Ziraat müdürü T ah. 
sin Bey zirai tetklkalta bulun. 
m•k üıere dün Y alovaya ıit
miştir. Tahsin Bey, Yalovadan 
sonra Borsaya uğrayacaktır. ..... 
Bir Mısırlı tayyareci 

geldi 
Mısır tayyarecilerinden Ah

met Salim B. huıuıi tayyareei. 
le tehrimize gelmittir. Ahmet 
Salim Beye refikası da refakat 
etmektedir. Buradan Bükret'• 
sideceklerdir. 

u vazb-et tabii fa,ıaule lııum
••nyalal'm iJİne yaramaktadır 
Son bir kaç gilndiır benzin fiatle
rinin yeaiden yilktıeleeeii ~ay;.,ı,.. 
rı ııau teyi ablııelttedir. 

Bulgar 
Misafiri el 

•· 
ugün Ankaraya 

hareket ediyorlar 
Şehri•ize pl"'q olan lhılra~ 

ıaze ileri ile falıe leri..delı:i 
ame.tw artietler bu aı.,..,.. A11lra
raya gideceklerdir. Bu sebeı>le 
!"hrimizde varecelılerini )'a•d•i•• 
qıız oyunlar Ankara'dan avdetle .. 
rine tehir edilmiştir . 

-····-Yeni Tapu aicil 
muhafızlıkları 

Tapu sicil ni&1t111nameahıe gö
re, kadaatroıu ikınal edilen tsmir, 
Manisa vt Deaisli Vllayetlerin<kı 
lr.ızyudat, ıoafta, lırolıi ve sair ve
saiti mut.afu etmek, l.ılllmum 
muamelatı tatarnı.fiy<>fİ idare et
mek içQ. Tapu müdiU-lüitu m.aka
rnına kain olmak üzere, Tapu •İ· 
cil muhafııılıklan ihdas edilmit
tir, 

Üakidaı- Tapu D.fmemu•u Ta· 
llt B. ı .... T•pu ıicll muhafızh· 
Jına1 B•.Yotlu Tapu meıuurlarrn
dan Mlllıain B- Manisa •lcil mulıa
ftz --!iği- Uelrihlar Tapu 
baıle&tllti Eı•ef 8. b.a;.ı; oicil ıııuı 
loafı-"'ına lıayioa edilmitlerdir. 
Üakiidar Tapu baııne .. urlııiuna 
K-.daotro ıneılelı ,.ektebi müdüı-ü. 
Yusuf B. ta)'İıı edllmitlir . 

lıt"•bulun kadaJtrqeu lıenü~ ik 
mal edllıın.ediği cihetle, şimdilik 
fatanbulda ıicil mulıtafaza !etki· 
latı yapdnııyacakbr. 

Tapu ltoy..ti feıı,aiy ~ d~ 
lr.adroau ll"baittir. Kır.droya 11na· 
ran letanbul feıı ltayetlrufen Re· 
flk Halit ve F arulc ve !illeyman 
Beyler Aı.kara merı..1: heyeti fen 
niyesine naltleclilııalı,lercür . 

Sofya Hukuk kon
gresinden avdet 
Balkan heftaoı ıaüna..,betile 

5ofyada toplanan hukuk kongre• 
ılne ittirak eden murahhaı)arunız 
müderris Samim B. ve Na.aıtn Bey 
bucün teltrimi2e avdet ecı.c kln
tlir. - ---· 

Yıldırımdan iki 
kişi öldü 

Tarouıclen 14 tarihile yazıl;yorı 
iki •ün evvel yağmı4 olan J'1limur
Iar.ı.n Tanua 1 rmaiı taıllllş e · r 
kaç yeri aul•r Jıumı,ttr. Suların boo• 
mıt oldujiu yederde iki ev yıkıltnıı 
i....ıe n1tfusca zayiat <'lmemı:;tır 
Yalru,. Düt""' yılohr-lao·.ı...n şehir 
de iki 90Cuk bayılmıştır. Ku, temut 
nahiyeıine tabi ballıca köyünde Haı 
putlu l•meil oflu Durıun ve yİjienl 
Necmiyeye yıldırım isabef ederek ö! 
ınütlerdir. 
Yağan yağmurlar kaza için ço~ 

faideli olmuıtur. Yağmur Naml'U • 
nahiyesine yağmamıştır. 

Maddi medeniyete, icatlara, ı Jçlerine ••r nedense Petran:a, l eli. Her a.11r in•an oğlunun aaı·ı· 
itibar etmiyorum diyecek deii- Danla ve Boccacio, gibi Raııaiuan drr ve iman oğlu daima büyük 
Iim. Bilakis! Fakat "cııltura,, , ce'm İtalyan tairleriııi de kattıiı· §eyler yaratır. Bakın, Yunanlılar 
yani "acholaıtique" tabiri ile zan· ruz L•tin ıairlerini, Y llllall ıairlıı· ve Latinler terakkiye imanda~ 
nederim kaıdettlğiniz nazariye riai bilm.,.. biç merak ettinis mi? vazı;ıeçirir ama İnsana bu imanı 
ve "haobi muakale,. olmayınca Okursaru:r; onların tatlı veya tat- verir . 
0 maddi medeniyet, o icatlar haa aııı: birer m.,..ldaa ibaret olmadı· Utince bilip bilmediğiıni ıoı·u 
medilemiyor. Misal mi uterai· fmı, billıa"a Yunealılar i.naan yorsunuz. Maatteessüf bilmenı.. 
niz? itte Amerika; tima!i Auıer! ruhun~ .tahlilde, ~~ buglin ve Fakat ben kendim için "intellec
ka dünyaya yalrus maddı !°~dem :rarm ıçm e~lı fik~rl.er Y.a:rna~· W.I,, sıfatını _hiç lrullanmadnn 
yetin en muhtetem eserl.,rmı ver• ta ae kadar deri ııtttıklel'lllJ gö- kt ! Alim nedır, münevver nedir? 
mekle k~1!"ıyor, "gu'.gster,, )eri rilrıiinilz, F~at okumanızı tavai dedl~l.eri zaman, kendimi pöhpib 
de yetlıtınyor. Auıerıkalılar, Yu. ye etmem, çiiıık.6 onlan okuyw,. lemegı değil, doğru b ir tarif 
nan ve Utin muharrirlerini demi- ca bugün çolı: aevdiiiniz qıuharrir .,aie çalıtırım. Ben heme Yı;;· 
yorum, kendi Emeraon'larıru, Ed· leri, ıııeaell bir Dekobr11'run ve men bir hiçim· bazı ufak nt fek. 
gar Poe'lahnı biraz daha fazla bir Blaaca İba11eıo'in birer hiç ol- mu:İyetlerim ~1-.bilir fak t e 1 okusalardı emin olun ki Al Capo duğunu anladıktan başka terakki hakiki bir " intellacU: 1 a. ~ ar 
ae da•a as kan dökerek eıkiya ye inanmaıua Ebabil lr.utlarma yanında IKllda sıfırdıre 'i t m i er 
lık ederdi. "Culture., etkıyalıtı lm•ndan farklı obaadığmı gllrür. nıa, iıter inanmay · h~l'~a-l 
kaldırmaz ıupma hiç olmazsa ha ailnüz ve bir daha "Yirminci aıır,, bilirim. Büyük!- b

1
•
11

' bıçkıgbı~I 
k t . · "i ti. d k "f 'h d ~·~ ıras a a ı . yatın ıyme ıaı o re r. er en ı tı ar uyamazaını~. dlnı kendimi on! rl uk 

Makaleaizin bir yerinde Eba· Yirminci aoırla iftihar ediyo- •ttu'.n içim kand a :. t k b. a~ea~ 
bi! kuşlarından bah.aediyorsunuz, rum, çünkü in an o )unun bil "k • ' • 1

' r 1 ır ege 

• 
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tim. Limanın bir kooperatifi 
var ... Çok ucuz ve iyi mal sa
tan bir yer! ... Liman tirketi 
bunu açmakla isabet etmit ! .. 
Bunun yanında bir de koope-

19HAZiRAN 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

1 
ratif mecmuası var .. Biz gaze
teciyiz .. Böyle bir mecmua ne 
kadar zaman alır, neye mal 
olur .. Bunları az çok biliriz ... 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Düşünüyordum... latanbul 
limanının itlerini görenler böy 
le tali feylerle uğratmağa na

! sıl vakit bulur?. Limanın siit 
limanlığı bana bunun cevabını 
verdi. 

ABONE ÜCRETLERİ: İlft.ht matmazel 
Türkiye içi 

L. K. 
3 aylığı 4-
6 .. 7 50 

i2 ,. 14 -

Hariç için 
L K. 
8-

14 -
28-

1 1930 senesinde Avrupa gü
' zellik kraliçesi olup velvelesi 
dünyayı tutan Matmazel (Dip 
laraku) ismindeki dilberin Ay

•~------------•J noroz ketitlerile olan macera-
11nı bilmem işittiniz mi?.. Bu 
güzelim Matmazel erkek kılı
ğına girmiş, bir tayyareye bi
nip doğru Aynoroza inmiş .• 
Malum ya! Aynoroz manastı
rına diti mahluk girmez... Hat 
ta tavuk bile yokmuf, horozla
rı yumurtlatıyorlarmıt ! .. Lif 
değil, ketit kerameti neler yap 
maz? .. 

Gelen evrak Seri Yerilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir, Gazetemiz ilanlann mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGONJ>O HAVA 
Y 91!l!t<)y ~'keri rasat merkesin

cı- verilee malumata söre bu
gÜn bava bulutlu devam edecek, 
rüzglr brayeld-. mütedil kuvvet 
te eoecektir. Y afmur ihtirnalı az
dır. 

18-6-JI tarihinde ha.,. tuyiki 
754 milimetre en çok aıcaldık 29, 
en az 15 aantlflTtlt kaydedilmlt

tir. 

Liman, süt 
liman 

Ben latanbu.lluyum. Ve yir 
mi bet senedir, latanbul lima
nında iılereo tirket vapurlari
le hemen hemen her ııiln lima
nı görürüm. Rua bozııunu ve 
Boltevik ihtll&li es-aında li
manda kayıkla ııe&ilecek bH
yer kalmadığını , vapurların 
Bakırkö,- açıklarından adala
ra ve Maltepe önlerindea Bü
yükdereye kadar bütün liman 
ve boğazı doldurduğunu da 
gördüm, limanın tabii zaman
lardaki faaliyetini mütahede et 
tim. Fakat latanbul limanını 
bugünkü kadar rahat, sakin ve 
tenha görmedim. Hani süt li
man derler .. itte bu ıöze tama 
men uygun •. 

Her sene deniz yarıtlarının 
nerede yapılacağını düşünen 
sporculara halisane tavsiye ede 
rim. Sakin, akıntısız, gürültü
ıüz patırtısız bir yer arıyorlar 
sa bu yarıtları limanda yap
sınlar. Hele öğle üzeri Şirket 
ve Seyrisefain vapurları da se 
ferlerini tatil diyorlar, liman, 
süt limanlık! .. 

Ben bu tenhalığın neden 
,!eri geldiğini bilmiyorum, muh 
temel ki; havalara kadar te. 
sir eden §U mahut buhrandan 
ileri gelmittir. 

Bu buhran iyi gitmiyen İf· 
ler için tahlisiye simidi oldu .. 
Her kötü iş kendini ancak bu 
ıimitle kurtarabiliyor... Yine 
tasrih edeyim, ben liman itle
rinin fena gidip gitmediğini de 
iddia etmiyorum. Ben bu mü. 
şahedemle bir mütkülü hallet. 

Matmazel (Diplaraku) bir
l<aç gün manastırda kaldık
tan sonra it meydana çıkını§ 
ve kızcağızı yakalayıp ilk ge
len vapurla Seli.niğe gönder
mitler ... itin tuhafı Matmaze. 
lin bu kadro girmiyen manas
tırdaki ikametini bazı keşişler 
teshil etmitlermif ... Bir taraf
tan bu hususta tahkikat yapı
lıyormuf, diğer taraftan da 
bizim Fener patrikhanesi bu 
manastırın dini an' anesine te
cavüz eden cür'etk&r kadın 
hakkında bir (ayıplama beyan 
namesi) yazm.ağa davet edile
cekmif •.. 

Geçen ıene mi, evvelki se. 
ne mi Fransız muharrirlerin
den Marie Choisey ismindeki 
kadın da orada erkek kılığın
da bir ay kaldığını (Erkekler 
arasında bir ay) isminde Def· 
rettlği bir kitapta yazmıftı .. 

Haydi o - yatlıca - ka. 
dının maksadı bir eser yazmak 
için yerinde tetebbu idi, ya 
Y'unaniıtanın güzel kraliçesi 
Matmazel (Diplaraku) nun bu 
ketişhanede işi ne idi? .. 

FELEK 

' Nişan merasimi 
Çocuk seıi mecmuası sahibi 

şair Mehmet Faruk Beyle müte
kait maliye memurininden Hayri 
Beyin kerimesi Muzaffer Hanı
mın niıan merasimi cuma günü 
Balurköyünde icra edilmiştir. Ye 
ni nitanlılara, saadetler temenni 
ederiz. 

1RT1HAL 
Üçüncü Ordu Müşiri merhum Ha 

cı Hayrı Paşa kerimesi ve Perittine 
meb'usu eıbakı merhum Hüseyin 
Fuat Paşa refikası Neyi re Zehra Ha 
nım düçar olduğu hastalıktan kurtu 
lamıyarak irtihali daribeka eylemiş
tir. Cenazesi bugün saat 11,5 da Di ~ 
vanyolu'nda Binbir Direk'te Fazh 
Pata caddeıinde 10 numerolu hane
sinden kald.,.darak Beyazıt camii şe 
rifinde cenaze namazı hadeleda Mer 
kez Efendideki makperei mahsusa
sına defnedilecektir. Cenabı Hak ga 
riki rahmet eyleye. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 8 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Febefi fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ 
Dilaver - Sakalının yaba

ni ot gibi fışkırarak suratını 
sarmış olmasına bakılırsa, tu
valetini yaptırtmak için Şeyh 
Hazretlerinin ahrette ucuz bir 
perukar bulamamış olduğu an
laşılıyor .... 

Çeşmi Fettan - Sus oğ
lum evliyalardan böyle eğle
nir gibi bahrolunur mu? 

Talat Bey - Dünyada Şeyh 
idi ahrette evliya oldu.. Ma
cera etraftan duyulursa yarın 
akşam mezarına kandil yak
maga kalkarlar ... 

Hanımefendi - Müsaade
nizi çok rica ederim. Bu Şeyh 
Battal İsmi bende pek merak 
uyandırdı ... 

Talat Bey - Peki sustuk 
,.fendim sorunuz ... 

1-1 ......... ,..t .... -.J: ,.... ___ ! C' .... 

Çeşmi Fettan - Ben odam 
da uyuyordum. . Yıldırımın 
dehşetinden uyandım.. Fakat 
döşeğimden çıkmadım. Bir şey 
görmeyeyim diye yorganı ba
tıma çektim ... 

Dadı, dadı kalk diye kula
~ıma bir ses geldi.. Batımı 
çıkarıp baktım Leman Hanım. 
Ne istiyorsun yavrum dedim. 
Yağmur bardaktan boşanır gi
bi yağmağa batladı. Bizim 
sandık odaaı akıyor. Her şe-
yimiz harap olacak kalk ta 
bir çaresine bakalım .. dedi. 
Kalktım. Akan yerlere koymak 
için çamaşırlıktan leğenler al
mak icap etti. Taşlığa indik. 
Dilaver de beraber geldi. Kile
ri geçtik. Uzun yoldan gider
ken mübarek adamla hapa hap 
1._._ ı. • .ı·1 n 
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Saz, söz, radyo, spor 
Serin gazıdır, olıunabfllr 

Yazılar üç türlüdür. Edebi, 1 da Hacı Arif Bey glbi, Dede 
ilmi, ıatılah dolu yazılar ağır- Efendi gibi, Şevki Bey gibi ea
dır afdalıdır. Ateıi fazladır. ki üstatların eserlerini okusun. 
Bu' sıcakta hazmı güçtür. Şun- Doğrusu onun güzel aeııine pi
dan, bundan, herkesi alakadar yasanın düttürüleyli şarkıları 
edici ıeylerden bahsedenleri yakıımıyor. 
hafiftir. Hazmi kolaydır. Serin Musikiden anlayan bir zat 
dir. dedi ki: 

Ukalaca yazılan, en zarif - Safiye Hanımın fevkali-
nükteyi galiz bir tekle koyan deliğine söz yok. Fakat radyo 
iddialı, kendini beğeomİf yazı- da okuyan bir Cemal Bey var. 
lar soğuktur. Buz gibi insanın Tanburi Refik Beyle beraber 
ha11asiyetini kaybettirir. okuyor. Bu zat Münir Nurettin 

Merak etmeyin, bu hafta Beyden daha iyi .. sesi daba em 
size ne çok sıcak, ne çok soğuk niyetli ve doyurucu. Sonra(Pre 
mevzu ile gelmiyorum. tention) u yok. Yetitirse o

Şundan bundan konuşalım. nu geçecek. 
Amerika gibi alacaklı, Al- Böyle konuştular. Siz ne 

manya gibi borçlu değiliz ki dersiniz bilmem .. 
çok dütünelim. Bu sıcak hava. 'f- 'f- • 

da en hafif mükaleme zemini Bu hafta sporcular gene bir 
dedikodudur. davaya düttüler. Kime sorsa-

Ne dedikodusu var. nız: 
Herkesin bir derdi var, de- - Bizde futbol kalmadı. 

ğirmencinin de su! derler ya.. - Gittikçe geriliyorua. 
Bir gazeteci için herkesin zev- - Ve daima yeniliyoruz.! 
kine göre yazmak bizim derdi- Diyorlar. 
miz. Ne istiyorsunuz, söyleyin, Futbolü severim. Biraz da 
neden konuşalım. anlayark seyrederim. Kanaa-

Hadi lafı ben açayım. tim şu ki bizim futbolcularımız 
- Radyonuz var mı? hesaba, kitaba muhakemeye 
Öyle ise Safiye Hanımı ra- gelmez delikanlılardır. Onların 

hat rahat evinizde dinleyebi~ir- ı kuvvetine, san'atine . g~re ka
siniz. Bu kadının hançeresıne zanmak, kaybetmek ıddıasına 
mintarafillah verilen o fevkali- giritilemez. Çünkü ummadığı
deliğe elbet hayransınız. nız bir zamanda her biri bir 

Ne güzel okuyor. Alaturka gazanfer kesilir. Dünyaya pes 
musiki teknik, beste itibarile dedirmiş ecnebi takımı yere se 
belki de can çekitiyor. Fakat rerler. 
böyle Safiye Hanım gibi, Ve- Amma bakarsınız bir de 
dia Rıza Hanım gibi muganni- huysuzlukları tutar. En becerik 
yeler onun imdadına yetişiyor- lisi topu yeni görmiit Hemedan 
lar. ferzendi gibi ayaklarını oynat-

Hatta kaldırım bestekarla- mağa korkar ve bittabi en kö
rının vezne, taktie, kaide ve tü bir Balkan takımına yenilir
ahenge bakmadan yaptıkları ler. 
bestelerin kötülüğünü bile bun Profesyonel bir takım ya. 
lar kurtarıyor. palım! diyorlar. 

Radyo şirketi Safiye Hanı
mı kadrosuna almakla çok isa
bet etmiştir. Çünkü haftanın 
diğer günleri isimlerini söyleye 
rek rencide etmek istemediğim 
bazı heyetlerin, mugannilerin 
kulağımızda bıraktıkları ıztı
rabı o ve onunla beraber bir 
kaç hanımın konserleri telifi 
ediyor. 

Geçen gün bir mecliste Safi
ye Hanımla Münir Nurettin 
Beyden hangisinin daha lezzet 
le dinlendiği münakaşa edili
yordu. Bir gazeteci vaziyetin
de alakadar oldum. Ekseriyet 
Safiye Hanımı tercih ediyordu. 
Yalnız dediler ki: 

- Münir Nurettin B. güzel 
sesini gene kendi bozuyor. Ala 
frangabğa üzeniyor.Tabiilikten 
çıkıyor. Safiye Hanıma gelin
ce; o sıcaktan bunalmış bir in
sanı kandıran kaynak gibi .. O
kurken insanı öyle doyuruyor, 
güfte ile beste arasındaki im. 
tizacı öyle kaynatıyor ki insan 
ihtiyar sız: 

- Ah bitmese! diyor. 
Biri ilave etti: 

- Yalnız Safiye Hamına ri 
ca etmeli ki hep Y orgi Efendi 
nin şarkılarını okumasın. Biraz 

kaçtı, Dilaver bir zaman beni 
yalnız bırakmadı. Nasıl söy. 
liyeyim bilmem Fantom mu? 
Şeyh Battal mı? İşte onunla 
beş altı arşın, açıklıkla yüz yü
ze durup biribirimize bakıyor
duk.. Koca yeşil sarık, göbe
ğine kadar ak sakal.. Elinde 
iri taneli bir tesbih .. Ben bulun 
duğum yerde kaskatı kaldım •. 
Ne ileriye gidebiliyordum, ne 
de geriye .. Bize o sö~ieri söyle 
dikten sonra nasıl oldu. Anlı
yamadım. Şeyh Battal birden 
bire karşımızdan kayboldu. 
Sonra bana biraz cesaret gel
di. ileri yürüdüm. Her tara. 
fa bakındım kimse yok. 

Hanımefendi - Açık kal
D11f kapı var mıydı? 

Çemıi Fettan - Hayır e
fendim bütün kapılar içeriden 
mutat üzere sürgülü ... Bütün 
pencereler demir parmaklıklı ... 
Ölü mü? diri mi, işte bu haya
let nereden girdi. Nereden çık 
tı anlayamadım ... Onlara kapı 
baca olmaz derler pek sahi.. 

Şimdi hepsi susmuştu. Bu 
garip hadise üzerine düşünü-

, l' _, .... H 

Benim onda j" · im var. 
Çünkü Avrupa pıl. y ~ileri-
nin sıkı nizamı bi ,,.. eder. 
Maişel kaygusuna düşmeyen 
en değerli gençleri toplayıp sis
tem altında çalıştırmak elbet 
te semere verir .. 

Spor, naza niyaza 
gelmez ki! 

ihmale 

Otomobil yarışlarını seyret 
tiniz mi? 

Ben ilk defa son sür'atle ve 
kilometrelerce giden bir yarıt 
otomobilinde bulundum. İnsan, 
hayatının parmak kadar bir 
direksiyon telinin ucunda oldu 
ğunu düşünmeden ve yol üze
rinde her hangi yumruk ka
dar bir taşın otomobili futbol 
topu gibi kaldırıp ağaçların ü. 
zerine atabileceğini hesap etme 
den yıldırım gibi uçarken yal
nız yarıtın heyecanını hissedi
yor. Öyle tatlı bir heyecan ki 
ölümle bu kadar yaklaşırken na 
sıl olup ta böyle lezzetli bir he 
yecana kapıldığına insan sonra 
dan şaşıyor. 

Ben tayyare ile Avrupanın 
üzerini dolaştım. Fakat otomo 
bil yarışı kadar zevk almadım. 

Yeter ki insanın altında ken 

miydi? Vak'anın leh ve aley
hinde istişhat için kuvvetli de
liller lazımdı. T alit Beyin 
nazarında bu apparltion usta 
bir hilekarın oynadığı komedi. 
den başka bir şey değildi. Fa
kat bu hakikati odada bulunan 
safdillerin cnünde na~ıl isbat 
etmeliydi ... 

Hanımefendi bir müddet 
dalgın kaldıktaa sonra biraderi 
nin itikatsızlığını sarsmak İçin 
dedi· ki: 

- Düşündüm. Bundan yir 
mi yirmi beş sene evvelki Şeyh 
Battal bütün o eski tekil ve 
şemaili ile gözlerimin onune 
geldi. Şeyh merhum hpkı tıp
kısına bunların tarif ettikleri 
kıyafette idi .. 

Talat Bey - Tabii, aktör 
temsil ettiği şahsın şekli büvi 
yetini almakta büyük bir maha 
ret göstermiş .. Vak'ada müs
bet olarak gördüğüm yalnız 
bu cihettir ... ve yahut ki .. 

Talat Bey sustu. Hanıme. 
fendi bir dakika bekledikten 
sonra: 

- Sözünüzü tamamlayı-

1932 

Şoförün intikamı 
- Fransl%catlan -

Taksi otomobilleri cadde- ı da önüne geçip yolunu kesiyor 
nin keoarında bir dizi duruyor du. 
lar. içlerinden biri, mütteri-1 Acul adam saatine bakıp, 
nio göt:ü tutsun diye, daha yep bu sefer yanındakini şöylece 
yeni, meviye boyanmıf. Şofö- itti: 
ru Saturin basamağa otur- - Yahu, mahkemem var, 
mut, çakısile iri bir portakalın dedi, beyhude lafla beni geçik-
kabuklarını soyuyor. tireceksin. 

Saturin otuz bet yatların- - Efendim, ben zatıaliniz-
da, ten çehreli bir adam .. Batın den bir akıl rica ediyorum. Ne 
daki kasket kendiliğinden göz yapayım? Sizin bir çok tanıdık 
lerine kadar inmiş.. !arınız var. 

Bir aralık arka taraftaki - Benim elimde yapacak 
otomobilin t<>förü geldi. bir şey yoktur. Yalnız müsaa-

Saturin'in portakal soyutu· de ediniz geç kaldım, gide-
nu seyretti: yım. 

- Bu ne hal be? dedi, tim Acul adam, yanındaki müz' 
di de çocuklar gibi portakal İç herifi olduğu yerde bıraka
mı soyuyorsun? rak, yeni boyalı Yetil arabaya 

- Ne yaparsın? Her hal- atladı ve elindeki portakal di
de taraptan daha iyi .. Sonra !imlerini bir tarafa fırlatarak, 
portakal cana can katar yahu! direksiyona geçen Saturinin'e: 
Bir dilim vereyim mi? - Adliyeye çek! dedi, a

- Ver bakalım, hatırın i- man, geç kaldım, çabuk! 
çin... - Siz merak etmeyin efen 

Ahbap şoför sordu: dim ... 
- işler nasıl? Saturin sanki böyle bir e-
- Çok fena .. Vallahi şo- mir almamış gibi, kendi bildi-

förlükten bıktım artık.. Ge- ğini okuyarak, müsterihane 
çen hafta otuz kilometreden motörü işletti ve yola revan 
fazla gittim diye ceza yedik. oldu. 
Bu otomobil denilen meret te Saatte yirmi kilometre mi 
nasıl kullanılır bilmem ki?.. gidiyordu, on beş kilometre 
Müşteri yavaş gidiyorsun di- mi? Öyle bir teY ! 
ye çıkışır, seyrü sefer memu- Mütteri kabına ~:ğmıyor-
ru da hızlı gidiyorsun diye ce. du. Bağırdı: 
za yazar.. Gel de iki ucunu - Yahu sürsene tunu! Geç 
birleştir. Fakat bahşı§ veren kaldır:ı diyorum sana! 
miiıteri .. Onun hoşuna gidelim Saturin seyrü sefer memur 
derken, beri taraftan bir dü- !arının bulunduğu noktalara 
dük .. Haydi efendim ceza.. geldiği zaman saatte on, bu 

- Kaza olmasın diye ce- noktaları geçtiği zaman biraz 
za yazıyorlar.. daha fazla sür'atle yoluna de-

- Yok, biraz da keyif ol- vam ediyordu. 
sun diye yazıyorlar ya.. Eğer Aşağı yukarı öküz arabası 
kaza oluyorsa belediye rei~i sür'ati! Müşteri otomobil deni 
emretsin, kimse caddelerde len sür' at vasıtasının bu beta
ya ya yürümesin .. Bak ne gü- eti karşısında hiddetinden çat-
zel olur! !ayacak gibiydi: 

- Tabii, bizim içi,r İyi o- - Ne sürmüyorsun be hay 
Iur. van herif! Diye bağıracak ol

du, fakat kendisini tuttu. Da
ha nezaketle: 

- Onlar için de iyi olur. 

RADYO 
Bugünkü progr 
ISTANBUL (1200 m. 5 k.) 

gramofon, 19,30 alaturka 
20,5 opera, 21 alaturka musi 
orkestrL 

Dr. Celal Tev 
Zührevi ve idrar yol 

haıtalıkları mütehaııııı: 

Sirkeci Mur"diye cadde-:i, No 

Doktor 

Hafız Cem 
Dahiliye hastalıkla 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ 

sonra saat (2,30 dan Se) ka 
tanbulda Divanyolunda 118 o 
ralı hususi dairesinde dahili 
lıkları muayene ve tedavi eder. 
lefon: latanbul 22398. 

--·············--·······-··-··-.. 
ğr için, bir, mür'iç herifteP 
nirlendiği için, iki, üstelik 
de otomobil aheste beste 
dilli· için üç, son derece hi 
içindeydi. 

- Sen mahsus mu 
yavaş getirdin? Diye 
dı. 

O zaman şoför dedi ki: 

- Efendim, haydi be. 
müfteriler olaa, yavat gitti 
me kızsalar; onlara hak v 
ceğim .. Fakat siz, mahk 

Hiç olmazsa sokakta ezilecek 
adam kalmaz. 

- Nerede o günler? Sana 
bir §ey söyliyeyim mi? Valla
hi bizim kadar hiç kimse ça. 
lışmıyor. Sabahın altısından 
gecenin dördüne kadar, yağ. 
mur mu yağıyor, kar mı yağı
yor, güneş ortalığı mı kavuru
yor, biz hep direksiyon başın
da!.. Sonra da on para kazan
dığımız yok .. 

- Azizim, dedi, şu aksala. reisi, nasıl olur? 
tora bas. Çok geç kaldrm diyo Mahkeme reisi: rum, anlamıyor musun? 

Tam o sırada yaya kaldı
rımında iki kişi peyda oldu. 
Birisi pek acul görünüyordu. 
Öteki de kolundan tutup bı. 
rakmağa çalışıyordu. Sazan 
......................................................... 
di kudretine ram olan ve hava 
nın içine bir kurşun gibi gömü 
len yüksek marka bir otomobil 
olsun .. 

Yoksa kendi maharetinize ve 
kudretinize rağmen altınızdaki 
otomobilin iradenize İtaat ede
mediğini görmek, topal eşekle 
kervana karışmak gibi bir şey 
oluyor. 

Haydi hoşça kalın! 
Burhan CAHİT 

ğile bersami bir hale uğramış 
olmasın .. 

- Ne demek? 
- Yani kalfamız bir hura-

feye tutulmuş olmasın .. 
- Nasıl olur? 
- Basbayağı .. Siz biraz dü 

şününce zihninizde Şeyh Bat
talı bütiin o kallavi kıyafetile 
buldunuz .. Böyle bir (image) 
izah edemiyeceğimiz bir haleti 
ruhiye ile Çetmi Fettanın di
mağında da uyanamaz mı? 

Hanımefendi Çeşmi F etta
na dönerek: 

- Kalfam sen Şeyh Batta
lı sağlığında görmüt miydin? 

Çetmi Fettan - Hayır e. 
fendim öyle bir adamı hiç ha
tırlamıyorum.. 

Hanımefendi Lemanla Di
laveri göstererek: 

- Bu çocuklar ise o zaman 
dünyada bile yoktular .. Bira
der siz, Şeyh Battalın bu üç 
cana gözüktüğünden emin olu
nuz. Çeşmi Fettan bu yaştan 
sonra yalan söylemez. Lema
nın ise böyle şeyler uydurmak 
aıla adeti değildir. (Kızını ok 

- Kızmayın beyim, kimse - Anladım, dedi, ben 
yi ezmeden gidiyoruz itte.. öteki müfteriler gibi müşt 

Nihayet otomobil de olsa, yım. 
öküz arabası da olsa, en aheste _ Öyle amma efen 
revanlar bile menzili maksuda dört gün evvel bendenizi, 
varırlar. Nitt.kim otomobil ad-
liye sarayının önünde dur- lı gittim diye mahkum eden 
d siniz. Şimdi de sizi çabuk u. 

Müfteri mahkeme reisi idi. tireydim de, sabıkalı mı ol• 
Davaların rüyetine geç kaldı- dım? 

Harik Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Dilaver çarpık boyunla ken 
dine acındıracak bir jest ala
rak: 

- Hanımefendimiz bende
niz yalan söyler miyim? Bu ge 
ce Şeyh Battalı görmekten ne 
av an tam olabilir? .. 

- Sen sus maskara senin 
allah bir dediğine inanmam. 
Annene bütün kalbimin kuvve
tile inanırım. 

Çeşmi Fettan yine 
gürül kelimei şahadet 
rek: 

gürül 
getire-

- Yalan teytana mahsus. 
tur.. Ahrette kırk yerde suali 
vardır. 

Dilaver anaaının bu aafve
tine fıkır, fıkır e-üldü •• 

Hanımefendi - Birader, 
Şeyh Battalın bu geceki gözük 
mesinde kendi noktai nazarımı.. 
dan hiç şüpheye mahal yok
tur ... Siz de bu garibeyi kendi 
zihninize göre muhakeme edi
niz .... 

Talat Bey - Bir daha böy
le bir hayalet gözükürse hemen 
bana haber vermelerini rıca e
derim .. 

rile bizi yine müşerref ed 
ne hiç şüpheniz olmasın.. .d 

Çetmi Fettan - Oğlan !": 
pılacaksın.. Evliya ile eğlett~ 
mi? 

Dilaver - Aşağıya bir çil' 
nire ile bir zurna saklar•~ 
ğnn. Şeyh gözükür gözüIOP"' 
ala bir daha hava11 çal~ 
ğım.... ,_. 

Çetmi Fettan - Bu ojtr' 
benim yüreğime indirecek .. 

T alit Bey - O şeytaP <!' 
cuk hepimizden akıllı.. _ Jlı 

Dilaver - Sayenizde •" 
yım amma... Jr 

Talat Bey çocuğun likıP" 
yı bitirmesine vakit ve,.,, 
den: 

- Ulan s._ akıllı dedi1 
çarçabuk beni yalancı çık•~~ 
ye söylemedim ya? Kimse iP" 
senin sayesinde akıllı olaOJ_,.. 
Zeklvet hüdadat bir teydir·· _J 

Diliver - Dayı Bey~ 
nazar deymesin diye arada,.,_ 
de böyle ahmaklık yapıll 
dır ... 

ilk hatasını ikinci 
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Tiyatro müsahabeleri 
'---.L.----------------------------.... """'.'.:: __ ......... __. 

/(uı·unuııusla tigalrolar1nda sah11e tertibatı ve dekor 

61,968 mısralı 455 
şahıslı bir eser 

M LLt'l'ET PAZAR 19 HAZiRAN 

Se11ei devrigPler 

Edouard Manet 
Edouard Manet, 1832 aeneai 

kinunusanisinde doğmuş büyÜk 
bir Franıız ressamıdır. Diyebili
riz ki Manet eline fırçayı aldığı 
gün, resimde Fransız romantizmi 
son dakikasını yaşıyordu. Ayni. 
.zamanda büyiik bir Empreıiyo
nist olan Manet, Courbet'den aon 
ra devrinin mümeaıili addedebile 
ceğimiz en kuvvetli realist rea ... 
samlann batında ıelir. 

Fransa, bu aan'atklr oilunun 
yüzüncü yıldönümü veıileılle 
Orangerie müzesinde büyük me
-nsim hazırlam~l<tndır. 

Yiizüncii yıl dönümü 
doğru her taraftan hücumlara 
maruz kalan Manet atelyeainde 
birçok mühim tablolar meydana 
getirmitti. Arkadatlanndan he
nüz genç ve bilihara Manet'yi 
taklidcn şöhret aahibi olmuş ikiıi 
ni atelyesine çağırarak, resimleri 
hakkındl\ fikirlerini öğrenmek 
iatemiıti. Bunlardan büyüğü tab
lolan gördüğü zaman bir tek ke
liıne bile söylemedi, ayrılırken 
merakla bir tek söz bekliyen üı
tadın elini sıkıp gitmiıti. Ancak 
aıağıda merdiven batında küçÜ· 
ğü neden bir ıteY söylemediğİ'i'.İ 
sorduğu zaman: "Çok mütehey
;•iç oldum. Manet hepimizin en 

1 büyüiümüzdür,, diyebilmitti. Biz
zat Manet bile böyle bir takdiri 
kulaklarile ititemedi ve hatta 
kentiiaini beğenen bu mahdut san 

1 atkirların, o zaman maruf tanın-

ı mıı üıtatları ve alaycılarile hem 
fikir olduğuna zahip olmuftu. 

1 

Maamafih Beaudlaire gibi, Mal
larrne ıibi, Emile Zola gibi, Ma

l net'nin hayranları yok değildi. Ma· Kırk gün devam eden temsil_ 
1 ler _OyunlarAllah aşkına oyna_ 1 

nırdı _ ilk profesyonel aktörler ~-.!UM\ 

net mu&ıll'larınkine hiç benzemiyen 
eserler bırakmıttı. 

insanda soiuk ve cansız bir 
teair bırakıyordu. Fakat dikkat 
edildikçe insanda intiba derinli
yor ve genifliyordu. Halbuki di· 
ğer reaıamların eıerlerinde bir 
bakı,ta resim röz alıyor ve on .. 
dan sonra hiç ... 

-3-
KILISE TEftfSİLLERI 

Hıristiyanlıim günden gü~e ı ıürdü. Bu .. e~~rin 61,968 mıs
nenıalanması Barbanerm istı- ı raı 455 aktoru vardı. 
la11na ıiMt.rileo mukavemet, Bu temsiller avlulara da aı
temata faaliyetine sekte vur- famaz oldu, nihayet oyunlar 
nıu9tur. Buna raA..-ı Yunan- meydanlarda oynanmıya bat
lılarla Romalılann lwr~kları landı. Fakat kiliseden çıkmıt 
mu"zam tiyatrolar h&.k ıle yek olmakla tıarını kaybetme.il: 
ıan .ol~ds. Ba~barlar, aske- "Biçare halkın tenevvür etmesi 
ri hıç bir kıymea olaııyan bu için Allah afkına oyuanıyor" 
yerlere dokunmuldv. Ancak, du. 
temata san'ati tamamik öldü. 
Bir çok kimaeler için tiyatro 
meçhul kaldı, bir çok kimeeler 
de tcmata ze.kini unuttular. 
Hatta "Greco-Latine" haramın 
varisi olan Bizans bile "chars,, 

Misterler 
15 inci asırda tam 

devrine iriten bu dini 
Mister denildi. 

tekamül 
eserlere 

Miater'lerin temsil edildiği 
sahneler 30 ili 50 metre ırenif
liğindeytli. Sahnenin sağında 
cehennem, solunda sema var
dı. Altlı üstlü olduğu zaman 

1 ıökJüzö yukarda, cehennem 
•taiıda idi. İkisinin araaında 
dönya vardı. Sahneı:Mn dünya 
kısmı bölük bölüktü. 

Bu bölüklerde, sırasına göre 
Roma, Kudüı, Babil, sırasına 

, göre bir mebet, bir saray bir 
sahil hir orman görünürdü. 

1847 de Valanciennes'de 
1 temsil edilen "Le Mystere de 

la Pauion,,un dekoru on bir bö 
, lüktü. Deniz kısmında su ve 

içintle kayıklar vardı. 1474 te 
• ı 1 Rouen'da temsil edilen "Le 

. · Mystere de la Nativite,,nin bö
' ı lükleri 24 tane idi. '•" 

Gökyüzü dekoru ağaçlıklıy-

ı 
dı. Dallarında melekler vardı. 

ıı'.uru11uı•uMaaa İJ.r """ ' tll Cehennem dekorunun antresin 
llllllll sah11t'1Je kondugu11u de ağ~ından. alevler fıtkıra.n 

gösteren kıymetli bir ırözlehrınkde1_,ımşdekleBr çdakan ~~r 
l f"i dev ey e ı var ı. u ev gu- . 

nı nga 
1 

r nahkirları yutup zebaniler ku-
:lenilen araba koşularını, tiyat sardı. 
roya tercih etmittir. Aktörler halktan mürekkep- 1 

Nihayet ıarp ruh~nileri! ti. laa ve diğer peygamber rol
bin senesine doğru, yenıden dı ı, rini papaslar oynarlardı. Ese
~i tcınafayı ihya ettiler. Hal
kı tenvir etmek için ıöt:le görü 
len kulakla; muhavere teklin
de;' duyulan, cazip bir telkin 

şekli llzım geldi. 

On birinci a11rda 
naldedilen mühim 
temsiline ba9landı. 

lncil'de 
vakayiin 

Noel - laanın doğumu -
Vendredi Saint • ölümü - Pa
ques _ basübadelmevti - halka ı 
lıa ile azizlerini c.ınlı . olarak 
töstermek fırsatını verdı. ı .___.._ 

Fransızların "liturgique,, 
~edikleri bu dramlar on üçii.n
:ü asırda temaşa eseri addedil 
di. 

Bu dini temsillere halk her 
ll"Ün biraz daha fazla rağbet 
etıneğe batladı ve nihayet ki
liseler halkı istiab edemez ol
du. 

T emıiller kiliıe avlusunda 
verilmeğe başlandı. 

1475 ıenesinde temsil edi
len Jean Michd'iıı "Jl!'ystere de 
la Resurrcctioıı , isimli eseri 
(20,000) mısralı idi. Bu eser 
İr haftada tel'"'•;l edildi. 1536 

d Simon Gr ; '1'ın "My.te
te d actes des A - r 

Passion de Valerıcien11es
de11 bir ' sahne 

rin öbür ~şhasını, talebeler, a
meleler, esnaf aralarında pay
laşırlardı. 

Mizansen gayet realistti. 
"Noces de Cana,, nın temsilin
deki ziyafet sahnesinde, mü
meuiller mükellef ve i!tehalı 
bir yemek yediler. 

Nihayet l<!-02 <!e Pariste 
"Confreres de la Pas~ion,, ismi 
altında 1-.'r teşekkül vurudc ge
tirip aktörler toplandılar ve 
o tarihten itibaren profesyonel 
aktörlük meydana geldi. 

Berthe ı'Jforfsof "Ma11et,, 

yüzüncü aenei devriyeai mıinase
betile, reaimde büyük bir çığır 
açan bu aan'atki.rla ve eserlerile 
mefgul bulunuyor. Manet kadar 
macerası az bir hayat geçirmiş 
bir ean'at adamı azdır. O sadece 
atelyeainde reaimleri ve evinde 
anaıı, karısı ve çocuğu ile bera
ber bayatını ıeçinniştir. 

Manet'nin eserlerind-eki bu 
azinı farktır ki, o zaman her ta
rafta iıtihfafla kartılandı, fakat 
~hemmlyeti daha aonra idrak e
dildi. 

Manet romatizmalı idi. ilk 
günler haAtahğına ehemmiyet 
v";?nnedi. Hatta romatizmaaı teh
d it ettiği zamanlar bile, ayafını 

l 
1832 senesi kanunuıaniaincle 1 a 

Parlıte doğan Manet reıimlerine 
batladtfı zaman, kimse kendi
ai11in on doku2uncu aırın büyük 1 
üetatlanndan bi.ri olacağını zan 
ve tahmin etmiyordu. Hatti öl
dükten sonra borçlarını kapat
mak için eıerleri eatılmiılk Üzere 
tetlair edildifi zaman, kimaenin 
gelip te bu canıız talıtloları satın 
ahnıyacağını aöyliyenler çok· 
tu. 

Halbuki Manet bugün reıim
cle empreaiyonizme geniş bir ka
pı açmıf olan yeı8.ne iiıtattır. 
Bizzat kendisi bile vücude getir
diği inkılabın uamet ve eh-.. 
miyetini ve bilhaıaa neticelerini 
tahmin ed miyordu. Ancak eser
lerinin , o zamanı• aemltolizm. düf 
künl..-inin h<>tUna ıitmetliiini 
10rfiyor, fakat ... rlerine ka~tı 
gÖ•terilen hemen hemen umumi 
hotnutauzluia rafmen, fırçaaı· 
nın tayin ettiji iatikaaeti terket· 
meğe de lüzum ıörmiiyordu. 

insanlar tab'an alıthkluı teY· 
' r i kolay kolay feda etmek ia. 

, 

F.douard ,Jlanet 

ıürükliyerek evinin yakininde 
buluaan atelyeıine gİ .. er, çalıırr-
dı. 

1883 ıubatında haıtalık aiir'at 
le ilerliyordu. Artık Manet yürii 
yemiyecek hale gelmitti. Ve mart 
ta yatağa düştü. Nisanda ı,an 
zehirlenince, kangran olan ıol 
ayağını sür'atl ,z, kesmek zaruri 
bir tekil aldı. Fakat butalık Ô)
le bir hızla alıp yürüdü ki, (\.fa. 
net 30 niıiln 1883 akta.mı, saat 
yedide son nefeıini verdi. 

Ölümünden sonra, doktordan, 
eczacıdan, boyacıdan faturalar 
ve haciz kağıtları yağmağa bat
ladı. O zaman ailesi Manet'nin 

Olynıpia "Maııet,, 

I reiiİmlerini aatınak mecburiyetin
de kalmıttı. 

temedikleri ve hatt& yeniliğin 
daima bir hercümerç tevlit eta 
mesinden korktukları için, Ma
net'nin reaimlerinde göıterdifi 
yeniliğe adeta İıyan edenler çok
tu. Bunlar içinde büyük reaaa
mın barikulide muvaffakıyetini 
sezenler bile, bu takdirlerini gÖ
ıııüllerinde saklıyorlar, dillerile 
ikrara ceıaret edemiyorlardı . 

Hay'ltmın ıon zamanlarına 

Müteveffanm fahai dostların
dan ve hayatta hirnilerinden 
bulunan Güzel San'atlftr bütçe
si ma:zbata muharriri Antonin 
Prouat'un tavauutu ile reıimlerin 
teıhir edilmeıi ve aatrlrnaıı için 
ve zamanın maarif nRzırı Julea 
Ferry d.,n Milli Güzel San'atlar 
mektebinin •olanlarından biri ia .. 
tend.i. Buna nazır •••iı yukarı 
muvaffakat bile etm~lc iatememi, 
ti. Fakat Antonin Proust'un kuv 

1932 

vetli tahsiyeti ile muvafakate 
mecbur oldu. 

Yüz yirmi tablo, otuz kadar 
paatel, akvareller, desenler, gra .. 
vürler bu ıalona ıetirildi. Mev
cudun heyeti umumiyeai Manet' -
nin muanzJaı"1na ki.fi bir cevap , 
teıkil ediyordu. Öyle olmakla 
beraber, satıtm fiyaıko olacağını 1 

aöyliyenler vardı. Halbuki hiç te 1 

öyle olmadı. Alacaklılar, haciz 
memurları ve saire hazrr olduğu 
halde yapılan aatııtan 115,000 
frank basıl oldu. Yalnız tablo
lar 97,000 franga aatılmııtı ki, 
o zaman için mühim bir yekiln
du. 

Bu vaziyet kartısında çok kim , 
aeler fikirlerini değiştirdiler. ı 
Hatti bir "Manet muhipleri ce
miyeti,, ihdası bile düşünüldü. 
Fakat bu teşebbüs kuvveden file 
çıkmadı. 

Şimdi yüzüncü ıenei devriyesi 
münasebetile böyle bir cemiyetin 
ihdası tekrar dü~ünülmektedir. 

Fragonard 
1732 de yani bundan tam iki 

yüz sene evvel doğmut olan 
Fraganard'ın da ıenei devriyesi 
münasebetile meraaim yapılıyor. i 
Fragonard Chardin'in talebesi
dir. 

1765 te akademiye aza oldu. 
Rubena'in eakizlerini göl3edc bı
rakacak muvaffakıyet rrö•terdi. 
ihtilalin karışık günlerinde bile 
rahat yaşamış ve Dareit gibi aana 
atkirların himaye,i altında iyi 
günler geç.irmittir. 

8 mayıs 932 pazar ı:ünkü nüı 
bamız da F ragonard hakkında 
evvelce malümat vermiş olduğu
muz için burada tekrar etmedik. 

Gustav Dore 
Şu sıralarda H.n'at Aleminde 

aenei devriyeler çoğaldı. Bu me
yanda Gu.stav DorC de var· 
dır. Bu çocuk Alsasloren'de doğ
muttur. Daha çok küçük yaşta 

iken reaime bilhaııa karikatüre 
meyil göstermiı, 15 yatında iken 
yaptığı karikatürler herke.in hay 
ret ve takdirini kazanmıftı. 1847 
de aileıile beraber Parise ıitmit
ler ve bu çocuk resimlerile bera
ber bir bayie müracaat etmi,. 
Bayi de hayret içinde kaldığı için 
çocuiun küçüklüfünü nazarı dik .. 
kate alarak aileaile konutmak 
lüzumunu aöatermif. 

Kü~ük Ouetav Dor' kazandı
fr para ile aileaini cec;indirmif. 
Jurnal Porrlr'de yaptıiı karika
türlerle hem alleıini aeçindirmif, 
hem de tahallini temin etmif. 

Ertui ıene babası ölmüt ve 16 
yatında hayatıııı bol bol kazan· 
mıf. 20 yaıında iken Rayle'nin 
bir eaerlni illüstre ebnit ve tÖhre
tl o zaman derecei kuavaaını byJ .. 
muttur. 

Litoğrafya ve hak hakkında 
bir çok taheaerler bırakmıttrr. 
Bunlar arasında (Balzac) ın 
ıülünç hikayeleri (Don Ouichot
te) un cehennemi resimler gayet 
methurdur. 

Pariate Küçük Sarayda ( Gron .. 
kovsky) tarafından tertip edilen 
bir sergide buıün tanınmış bü
yük dAhinin ea.er)eri için yaptıtı 

'ml~r teşhir edilmektedir. 

30 tablo 
3,330, l &O frank 

5 

Ouroumoy'u 
• • 

sergısı 

Bu mevıimin sonunda nazarı 
kati celbeden ıergilenlen bir 
ıi de Petre Ourounov aerıUid 
Münekkidin kalemi bu un'atki 
eıetleri üzerinde daha çok zam 
evvel bayii ağır baımıı ve netic 
çok müllait bir san'atkônn iıtik 
hazırlandığı anlatılmıştı . Bütün t 
kitlere rağmen ressam akademik 

1 zamların bazan gayet zengin me 
zular iizennde inkifAfına (tam b 
iıtiklil dahilinde) mani olmaun 
rağmen nıetaiıine devam etmiştir. 

l 
Çeı;bereli Jıız "Renolr,, 

Modern Fransız ltlblolarrnı 

toplayan iki Alman amatörü ela 
!erinde bul.man kıymetli kollek· 
ıiyonları g~çenlerde P.::ıriate sat
tılar. Satılan kollek İyonlarda 
her biri ayrı ayrı kıymetti (30) 
tablo vardı. Ve müzayede ile &a
tı~tan Üç milyon Üçyüz otuz bin 
yüz frank ha>•I oldu. Müzayede 
ıalonu gerek Fransız, gerek ec 
bi gayet kalabalık bir am&tor 
cılarla dolu iJi. 

(Yam Gogh) un Arle•te Trir. 
quelaille köprüıü ioimli tablosu ı· 
300.000 frank tahmin edildi«\ 
halde 361,000 franga Amsterr' 
da ( Lutgens) isminde bir d 
tarafından aatın alındı. P~n· 

in çenberli kız iıimli tablo!u , 

000 frank tahmin edildiği halde 
( Chester Dale) İ•minde bir Ame· 
rikalı tarafından 321,000 franga 
sabn alınmıştır. Mütalea iıminde 
ki Renoir'in başka bir tabloau 
200,600 franıa, ( Ceoanne) İn ma ' 
aa üzerinde elmalar tabloıu 
300,000 frank tahmin edildiği 

hald .. 320,000 franııa kadar yiik
aelmi9tir~ Yine (Ceaanne) in a. 
iaçlar Arasında bir köy iaimli tab 
lo•u 250,000 frangı bulmuttur. 

(Renoir) İn Venedikte bilyilk 
kanalda bir gondole iıimli tablo· 
ıu 180,000 , (Corot) nun tiir iı

mindeki tabloıu 150,000 , Corot' -
nun diğer bir eseri 150,000 , Ben 
Corot'nun Normandya çiftliji iı
mindeki tabloıu da 181,000 fran
ga aatılmıttır. 

Satın alanlar araıında Fran- ~ 
sız1ard::\.n ziyade ecnebiler var-

1
· 

dır. 

Al:nanya'lr iki amatör ta .. 
rafından toplanan bu eae-rlerin 
hiç değilse birkaçının Franaızlar 
tarafrndan aatrn alınıp Fransada 
kaldığı hakkında Franoız gaze· 
teleri. izharı memnuniyet etmeka 
tedirler. 

Akademik disiplindeki asıl 
\il 11 k~ndi mizacına mezcetti 
İçin reuam, daha kuvvetli tara 
tar arayarak bu miifküli.t içera 
de san'atin çetin tepelerinde ke 
diıini göıtermiıtir. 

Güzelliğin itıklarının biriai 
Ouroumosi'dir. Eserlerinde bi 
hassa renklerin bıraktığı tu 
fayanı dikkat imiı. Serıide t 
hir ettiği resimlerde olgun 
kolorist olduğu çok İyi ıörü 
yor. Hemen bütün tevalileri a 
laıtural'da elle gÖ•terilebilec 
yeniliklerdir. 

Heyeti umumiyeıi de reaim 
kuvvetli bir telrniğe karı• halk 
bir sempati uyandn·ıyor. Resi 
de temiz modernizm istiyenl 
Ouroumoai'in bu Jergiaine gide 
lerae hotlarına gid ~ek çok şe 
görürler. 

n· . ,ehirlinin olduju kada 

Paurlık "Ourou111av,, 

bir köylünün de aevıncini ve 
derini kuvvetle ifade eden resim 
leri bilhassa şayanı dikknttir 
Bunal .. ın içinde ~n kuvvetliler 
çınıene meyhaneleri, canbazha 
ne ölüler günü, bitpazan iıimle 
ıri ta~ıyan tablolarıdır. 

TuUerie saionu 
BY aene onuncu "Tuilerie,,. aa 

ionu Pariate "Raapail" bülvar 
Özerinde "Nto Parnasse,, iımind 
yeni bir binada açJlmqtır. 

Bir çok münekkitler, binanı 
•tık tertibatını tenkit etmekle be 
raber , ıerıiye bilhaua heykel 
traı noktai nazarından ude•leri 
aergiai,, diyorlar~ 

Resim krımında Othon Frieız 
Ondre Lhot, Desire, Pierre Lap 
rat, gibi büyük tahıiyet]er 'Yar 
dır. 

Heyke-lde Wlerik, Hernandez, 
Deapiau, Cornet, Marcel Gema.nd, 
gibi büyük dı\hi 'heykeltratları
nrn ıtatü ve porlre'leri aalonun 
kıymeti hakkında güzel bir fikir 
vermeğe kafidir. ...... 

Macar resim sergisi 
Macar reısamlarından Profea.ör 

1 
Rudnay Gyula ve Zajti F erene Her 
leri ile Maarif Vekili Esat Beyin hi 

1 mayeainde önce Ankarada Halkevin 

Türk ıençliğini ve resıamlarıru bil. 
haıaa kaydetmek lizım bir va:&ifc
dlr. Gaye olan rabılayi daha çok 
kuvvetlendirmek ve daimi yapmak 
için kardaş Türk reaıamlarının Ma .. 
cariatanda bir göatenne resim sergi .. 
ııinin açılması çok faydalı bulunarak 
tiddetle iatenilmektedir. 

Avni Lifij 1927 eenesı hazia 1 

ranının üçüncü gunü vefat elmit 

tir. B~ıinci yıldönümü münaae

beltle geçen hafta pazar ıünkü 

ıan'at aahifemi:.cde merhumun 

tercümei halini neşretmittik. Bu 

hafta da re•mini dercediyoruz. 

Lemi bey 

Kadıköyünde Süreyya Sinema 
aında 23 haairaa 932 P•rteınbe 

günü geceai Üatadı mu•iki Lem'i 

Beyin beıtekarlrğınm 48 inci ... 
nc-i devriye.i münaaebetile bir 

m..ısamer verilec ktir. Müaame
rcye Tanbur: Refik, ve reflkaaı 
Fıhir' 1- ,ımJarle. Eliz l'altret-
l . ı H 1 . • ı 1 •• cı anım ar lf!irak ede-

de, sonra lıtanbulda Galataaaray li
se!inde açılmıt olan Reaim ıergiıi 
bitmiştir 

Sergi tertip heyetinden V "C'h Y .. 
nö Bey ile görüıtük. Kendiıinden Yukarıda açıldığı yazılan reaim •er 
anladığımıza ıöre Serai ayni ırktan ıiainde büyük lütuf ve müzahereti& 
olan Türk ve Macar milletinin harı rlni eairgemiyen Başvekil lımet Pa 
ıahaıında rabıtaaını temin, kuvvet~ ıa Hazretleri ile Mlaarif V~klli Esat 
lendirmek ve idame ettirmeye bir Beye ve Maarif Vekileti erkİln( ve 
önayak olmak gaye.İni ıöırününde zevali sa.ireye,eıerleri göıterileo r.ıı 11 
bu.lundunnuıtur; T.akip edilen ıay~ ~r reasamları ile ıergi tertip heye-. 
Turk halkının cıddı ve çok oamlmı tı namına Vegh Yenö Bey tarafın
a14.kaıiyle memnuniyetbeht bir ıu- ı dan ıazetemiz vaııtaıiyle canda t 
r<tlc alınn>Jftır. Bu alaka içinde ıekkürlen edilmektedir, n • 
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• Birinci Sahifeden Geçen Yazılar •• 
tik 

• 
Türkiye_ Iran arasındaki hudut itilafı mecliste kabul edildi Telefon şirketinin davası-

müzakereler 
(Bışı ı ;~, ,ahift"d~) 

binnetiee ı..- koaferanıuun 
ilk mılizakerelerinde ııörülen ıükun 
..... h ... cWiıiet tıbaıeldıdiır. 

(Bııı 1 ııu:i sahifede) 1 klflar)." 1 dı, dedi ki: 1 aı yalnız Türkiyeden geçen bir (Başı 1 İnci sahil~de) ı amele yapıldı? 
lolunmutlur. Bunu husurunuıı- 1 Tevfik Riıttıi Bey, bir meb'uı 1 - Tevzi edilen 932 sene.i yol ile ticaret yapmakta ve o ni muhakeme karariyle bitmit, fa- - .~vet:·· • 

d .. arzetmeyı. kendim ıç" in bir tarafından vaki beyanata. ceva- b""t ka ı· ·hasın 36 yol ile alemi medeniyete ba". kat hu karara hem iddia maka· Muddeı umumı - Faz:la 
ben da de-ı"ttır" k"ı.· u 

3
çe
7 

. .nunudd layı. ı .. n • h d Al" B 1 kil ka" I 1 h d"I · it 
ı ·- 1 ını, em e ıyaver ey e ve • eme nası e&ap e ı mıt ~ 

vazife ve bir zevk bildim. tte "Sırrı Beyfendı· a•kad&•ımız ve mcı ma e erı enmumen anmakta idi. O da T ebriz- Er 1 · • . . 1 "h d" ? • ., erı ittraz etmıt er, nı ayet 111:az- un· 
bu fıkra beli.satının tarif ettiii aıüsaade ederse kendilerine göriit ce görülen lüzuma mebni esbe- zurum-Trabzon yolu idi. Bu nunlann 503 üncü madde m1Ki· Ren - cevap veriaia! 
hava içinde her iki taraf tat- lerinıiz arasında büyük tefayüt bı mucibesile beraber çıkarıl. yolun yapılamaması lranı muta bince muhakemeleri kararla- - Pek hatırlıyamıyoram. S. nziyet, ı..u- konfwauı-

11111 a.eticelenmit olduiunu aöüer· 
--ı.le beraber lıtogiinlrii mütlDll
b "• atiyi 9tin.t ..... emnıiyetle lı:ar 
,ılamajıa nUilllİt bulunmaktadır. 

min edilerek ve ayrılmamak ü- olduğunu söylemekten sarfınazar UU§lır. Halen Maliye encüme.. zarrır ediyordu Fakat biz bin. ve dava ikinci ceza mahkem-'- kat fazla ya:ıan makiBelerin 

Z
••e bı"rl-mek ..,olundaki en edemiyeceğim. Evvela fırkamızın n"nd b 1 M rk B k 1 

1 f k d" ·f t" · · "hl"l sevkedilmişti. Kararname okun- kalemes.i üç dört aylık milkll 
- -• J progranundaki bir maddeye it•· kı e u unand"I~ ezt anll"ka ı ne 5 ken .d1 • mk eBn aa ıml ızı. 1 a duktan sonra auçluların vekili vasatisine ten:ı:il, ekalk yazan 
esaslı bir hatveyi atmak sureti ret buyurdular ve bu hükumetin anuounun ta ı atına aa u et etme le ı ı . u yo un ın,ası. Sadi Rıza Bey ayağa kalkmıt- kineleriBki de ayni VHatiye ı 

:w. l/erriol ne diyor? 
le hudut ihtillfatı hallolunmut programıdır. Milletin programı , tiği için encümen bu maddele- na balşandığını duyuyorum. V kil ? •uretiyle ... 
tur. Şüphesiz bu ihtilafın hal. değildir dediler. Biz o ~·~•atta· ı rin çıkarılmasına lüzum gör. Bir an evvel ikmalini temenni e soruyor Reiı bundan soııra muha 

PARIS, 13. A. A.- M. Herriot 
nazırla.- mecliılnin içtimai ııihayet 
bulduktan ıonra ga:ııetecilere vaki 
lteyanabndan Laıasanne müzakerele 
rinden f&hıen m«nnun olduğıanıa 
çünkti Avrupaya ait meıelelerin hal 
Ji lıusuauauo umumi kadroya dahil 
oldujıuıu n büyillo. müıkiili.t göı
terea lıloretoey- .-eleoinin en 
mallbki bir sıarette halledilcliiini 
söy1-qtir. M. H•riot lıeyanatnNl 
devamla demittir ki: 

Unde arkadatımm lutfettikleri yız ki, C. H. Fırkasına ıstınat -;· miiftür. ediyorum İkmali uzarsa uğra- "- Dava amme davaaıdor. Ha- M. Bonatban'a tevec:cülo etti: 
den hükumetimiıı: o kanaattedır A k d 1 k"k 1 • • b 1 b" aım aıfatının mahkemedeki vasi- - Ne diyonunuz? 

iltifatkir ıözlere teşekkürü va- ki .11 t" d h"linde pro r a .. , ar tel ı at arını ya yacagımız zarar u yo un ıze 
ki h k 

, mı e ın arzuau a ı • k b h l. f • . . .. d . yeti nedir. Onlar Mücliri umumi- Kendisi almanıı•- irJtff 
zife bilmekle beraber i · ü u- ııraın yaptık onun haricinde za· par en u ususu ut en naza. verecegı transıt rusumun an ı- M. Duğlu Watsonu dava •t· ..., 
metin bu işle uğratan ve gay. ten program:mız yoktur. (Çok rı dikkate alsınlar. baret k1.lm11yacaktır. Ayni za- mitlerdi. Bu husuıta meni muha· almıf! 
ret sarfeden adamları yanında doğru ~e•leri, alkıılar). Bu nokta Hudut mukavelesi manda ticaret yollarının cenu· keme kararı verildi. Bil.ibare - Ben t•h ... kimıeden 
ihtilafın hallini eıas itibarile yı tenvır etmekten ve ona açı~ça .. . ba doğru temayül etmesi iti- müddei umumilik makamı §u maz para almadım. 
teshil eden iki milletin yekdiğe ~arat etmekten vazgeçemezdım. Muteakıben lranla aktedı- b .1 b" . b ldan d • . nunları huzurunuza ıevketti. Ali _ Fakat şirketin alaaaı 

Ekalliyı>tler meselesine gelince 0 len hudut itili.fnamesinin mü· a.rı ~ _ızım • u yo ~ e_ceg~ Yaver Beyin buradaki vaziyeti ne ıayret gö&termitıiniz? 
rine incizabı ve ba•ta Büyük huıuıta da Tu·· ·kiyenin noktai na· k . "Jd" B .. ı mız ıstifadenm cenuba ıntıkalı dı"r? dedı" Ef d" AL- dd ' • za eresıne geçı ı u munase • · - en un oone mua 
Reislerinin biribirine olan mÜ· zarı Cemiyeti Akvamda vakit va- b l S B (K I") k" • şüphesizdir. N. Nuri Beyin cevabı rinin ya mutattan çok fazla ., 

Eaeaa ait meıelelerin müzalıereai
ne gİrifmek huıuıunda hiç bir teah
hüde girme.kaizin ve hiç bir menfaa 
tı ihlil etmekıi:ııin serbeati hanlı• 
timw mubafaze ettik. Konferanı 
muhitinde öyle bir hava vucuda gel· 
miflir ki artılı. dünyanın hüınü 
llİyetiaden ıüphe etmeğe imki\n yok 

na. -Lat ve emn1"yetı• olmuştıır. kit ileri sürülen noktai nazarlar.• .e.t e ırldrı. ,e,yB 
1
.oeae ı h, edu•-. Kezalı"k Mardinde bitmit h t k k "k d • it b"I eo d Ek il Ali Yaver Beyin vekili Nazmı" u ço e 11 yaz ıgı ana 1 

(Aıkl'ıar) her vakit uymamakta ır. a 1• suye ge 1• er ın mua eaı 1 • d"f · · t rildi. Ben de hu huıuıta bı"r . .. · d it ·· .. k . O I . l o an cımen ı erın son ıs asyo- N · B b ··t 1 
G Yeller me&elesı unrın e ugun mun arız sman ı ımparator u ~1 "h t" urı ey u mu a eaya cevap ve- ı · t d" 

Doğrudan doğruya azi bu bahsi konuşmadığımız ~in u· ğunu şarktan, tirnalden cenup. n~nu ranın orta _cı e ıne mü- rerek müddei umumilik makamı· ;:.,: :m'?:ı.:::.-:.:u=~.:.·ıv 
Hazretleri tarafından götürdü- zun uzadıya tevakkuf etmıyece· t kı tı " 1 h ""kil hur şoselerle baglamakta fay. nı Ali Yaver Beyin tahrik ettifi· sati bir hesap çıkarılmuıru emret 
ğüın hislere ş.hin Şah Hazret ğim. Yalnız •una itaretle geçece· an. rpKgı zaman. ran u • damız büyük olacaktır. . ni, davayi amme müddei•iyle be- tiler, cönderilen cetveldeki bo• 

k bel 
• 1 ğ" k" birçok devletlerle ekalli· metıne otur ve cıvarrnı ver. . raber takip ve men'i muhakeme k " · 

leri ayni mu a eyı yapmış ar yeımtlerı~n' saadetin" "ı devletlerin ıyı mi•ti" diyerek söze ba,.ladı ve Hars meselesı kararma beraber itira:ı: ettikleri- ma ınelerin üç dört aylık ev.el 
l · b 11" b" d .,_, ' ' ntükilemelerini tetkilı: ile ,, ... 

ve meH enın a ı ır an a nu münasebatında aradık ve bulduk. ilave etti: Harai cihete gelinde; hiç bir ni davada tahıi müddei aıfatiyle hesabı buldum ve tahakkuk etf 
büyük reiai devletin emirlerile ı,te komtumuz Yunaniıtan, Bul- zaman komşu bir hükUmetin bulunduklarmı söyledi. iddia ma· d" 

taM,r. Herriot tiialerine nihayet v• hükumetlerin ve mütehasaısla- garistan ile mütekabil ekaUiyetle· Sırrı B. in beyanatı dahili muamelatına dair söz kamından mütaleau soruldu. ld- ım. 
d b

• k "k · · d · · · ı ı · · ı , akta d dia malo:amın, i•gal eden Kimi! Mad~m ki ho~uJımu•• nrk .. Cenevre konferansı hakkında rın elin en ır le nı ıtın en runızm on ara ıyı an• m ' - Bun an sonra İmparator- 1 k ki d ed" •· "' ~ v• 
karflılkll do.tlukta aradık ve bul söy eme a un an geçm ıgı Bey· M d k. b •. _..:. 

hülı:.....,tler araoıncla giritllmit olan ibaret kalmı•tır. Bu hakikati lukla İran hük\lmeti arasında h · l"l • · d b ·· · - a em 1 ozulduk ru-. u•-.ı . 1 ~ dıak . Fakat, ekalliyetler da•a•ın111 eyetı çe ı enuıın e una mu- - Fiil dolandıncılık fi'lidir. yorlannıt, neden muayelle e._.. 
mıi- en hatır atmıt ve demiı- burada ı"zhar etmeğe mecbu- d • '-- hudud ·m iden cenuba do" · eki · • b A · ı· k d d f k t ... -ıiyasete alet edilmesini aıma .,... a fi a a· saade etmıyec enne emın u mmeyı a a a ar e er, a a or- misler? 
tir loi Ceneırrede olcluiu gibi Lau- nım. Aynt" zamanda bu v~ı·le ı.· b ı · · t"d t ... __ b" N hl" h tada h"r d d 1 nd lan vard .._. ... .ı. nıevz:uu bahoolan bütii• ~· ğenmedlk. Tür ıye una aa a •· ru ım 1 a e.,...ıı ır eva 1 lunduğum İçin bu ususta mü- 1 e 0 a ırı ır. - Bunu •ormak benim vaıı:if•"' 
meaehleri hall~iiimiı< qildr- ile Osmanlı hükUmeti devrin. Jet olmamıştır ve olmıyacaktır. seb'a meselesi ihtilafın mevzu· talea beyan etmeyeceğiın. . O da Ali Yaver Beydir. Davada defileli. 

d h k .k t • k d B" b h uıu pek acı tecrübelet' kil d" d B N müdahil sıfatiyle bulunabilir, de· Re,.· Mm. Alfandan"•e ı-dır Fakat bu konferanslarn öale e a ı a e yıne ar a aşımın ız u us unu tet e ıyor u. u e- y 1 b" "k" k ı· ·· l • • ı .. ög" rendik ve biliriz ve binaen&• a ruz ır ı ı e ıme soy e. di. Heyeti hakime Ali Y ever Be- vecdih etti: -
meaai uıulleri teıbit edilmittir ki uır:aktan i .. aret ettig" i gibi Çar- ı · vahii seb'anın coa"rafi vaziyeti ·· d ed" · H .. ,_.., · ··d h"I f t. ı hk d .,. leyh bizim için elral!iı.:et n:ıese eaı meme musaa e ınız. UKu· yın mu a ı sı a ıy e ma eme e _ Siz ne diyeceksini•? 
ı.ı,~ ~ neticeleri haa~ ed~ lık Rusyasının ve o devirdeki bir intanlık meıele.,dır, hır me· itibarile Anadolunun farktan metimizin unvanı mübeccelini bulunmuına karar verdi. _ Efendim itiz her ay ..,iriıoıİ' 
•lerini umıt e~ gerekbr. ~u~ İnııiltere imparatorluğunun deniyet mesele&idir. (Bra•o seıle- müdafasına yardımı olacağın. te•kil eden "Türkiye Cümhu. Davacı anlatıyor ze rapor verir, abo-lwln faall 
1loa ... ıı.un t-u• ve t.......,.ri 1 ··d h 1 ·ı "k" h ""'-" t" lk l ) B h 1 1 de d b k"l · d • • "h · ~ k · iıteıY,erae efkarı ıamumiyeden biz. mu a •.e11 e ı _ı UK~me .m ri ve aT ık~ .ar ·. uMnunt farKc nm 1 an u mev ı erın aımı ı tı. riyeti" tabiri bize her nerede Bundan sonra Ali Yaver Beye veya e sık muhabereleri mlktart· 

'ar...__ ~eıı" nı· ı"ıı--:- la"zım •e menfaatınden zıyade mudahıl- bi~im ür ıyenın, u& a a e a li.f noktasını t-kil etmesini çar k 1 . "T"" k"" " nı bildirir. başka bir ~eye karıt""' .._, ~· -·- • Türkiyesinin harici politikasında, -~ tür çe söy enır ve ur um davaaı soruldu. Ali Ya•er Bey yız. 
ıir. lerin arzu ve keyfine hizmet e- kendine mabsua diyeceğim, baria lık Rusyası arzu etmekte idi. diyen bir uzuv bulunursa onlar davaoını letrih ederek Mayıatan Rei& talıaildar Kerim Beye ır 

M. H~ yarm akııam Lauaenne derek yapılmış olan ve Büyük ali.metlerden biri de dahili ve ha· Memleketten velev az mikdar. la alikalanmamızı İcap eden tetrinie ... ele kada~ Adada o!d.ı· veccüh etti. 
' gıdeoaiinı ·~~~ muralıhaalar •· Millet Meclisi tarafından asla rici 1>0litikasının ayni olutudur. da olıun bir parça arazısının b" d G · oku ğu ve lıtanbuldakı telefonu ıtı.. 
,..tm,~:1-t eolhuaudu~ımilkild embeeler cterey'!" tanınmamış bulunan vesikalar Dahilde de milliyetçi, hariçte de başka bir tarafa geçmesini 1. ır ~evzu ur. erçı aynen j mediği halde şirketin 77 mükll• - Sia ne diyeceluiniıı? 
• '"" ,.unu a Y- Tna ı- • "h . "k I milliyetçi. Binaenaleyh do•t oldu- h d yacagım: me ücreti fazla çıkardıltını, bu - Efendim kn t.....ı..,,. ;,..-
llve etmittir. Bilhaua M. Grandi ebedi suretle tan e ıntı a et- ğumuz meml<'ketlerin milli inkita ran ükUmeti e arzu etme- "Milletimizin siyasi mukad parayı ödemekle beraber tiki.yet edilerek faturaoı verllınek aureti· 
M. Fon Papen ve M. Fon Neurath mittir. Münasebatı iktisadiye fını da candan ve rönülden iıte· diğinden daima bu hudut Oı- deratı bizden ayrı olan kütle. iç.in şirke.le gitınitsede. 0şi!<lyatini le tah•ili emredilen parayı tah•il 
ile cöri!ımiitttlr. ve haniye hususuna gelince l- riz. Herkes için, kendimiı için dü manlı İmparatorluğu ile İran !erle münasebatı yoktur. Türk kıaıseye ı&ma ~emedılını, tele· ederim, baıka vazifem yoktur. 

lngiliz Hariciye nuın Sir John ran devletile aramızda mevcut şündüıtümüz içia dü.•ündüifunü:s arasında ihtilaf mevzuu tetkil l h k d k b" sevgi fonlar otomatık olunca da gene Maanunlarm isticvabı bltmittİ. 
Simon tekrar c-wey•. rltmiıtir. .. s batı ahdiye hakkında ribi diişiinürii.z. Adeta. diyebilirim etmekte idi. yani Anadolunun er ak ın • sıca ır böyle fazla mükalemeli faturalar Rela tarafeyne sorulacak suallerl 

Y ann orada M. Grandı ve M. Mac mu~a e . • . ki genit bir milliyetçilik mefhu- ile me,bu olmaktayız." geldiğini, bu vaziyet kartısında olup ol111adığını sordu, Ali Yave# 
Donald'a mülaki olacaktır. bir ıki kelıme arzetmeyı vazıfe m~n. Mustafa Kemal Türkiyeai. müdafaası noktasından ııayet Bu cümleler hükümetimi- Beyazıt nahiye mödürlüfüne mil- Bey ayaia kalkb : 

J bilirim. Aramızda bitaraflık ve en barl:ıı bir misali ve en muvaf- ehemmiyetli olan bu cihet ev. ııin proğramıdır. Bunu tenkit racaatl~ tel.~fonunu temhU- etti- - Efendim dedi, benim kon· 
talgalllara giJre... dostluk muahedesi mevcuttur. fak yeri ve onun ldeta alemdarı: veldan beri biııim mısı aklımdan geçmez. Yalnız bir rerek cürm~ mqh~~ .~aptırdıfını törüm - za-• ı..,...ı.u,? Rei• 

ROMA, 18 .A. A.- Franıız, la- Onda• sonra bir de bili.hare dır. Binaenaleyh hep bu noktaı celbetmekte idi. hü"k-"- t ğn ld ğu telefonun halt muhurHi oldu- bu ovali M . A11derııona sordu ..,. 
-'I " ita! n.ı.11.. J h 1 b" k ı h d 1 -• d" ~ uıne pro mı O u nu, ı...nu -~yledı" . Alı' Yaver •-y da- m··-alleyh ca•ap ve--'ı" ı .~•z, yan, ...,.,.._ ve apon • yapİ an ır proto o o mua e eye nazardan komşu arunız:ıa ve ı· •·· il 1 d gu "" ne ~ "' 

Jetl.-inin beyanahnın neticesi olu inzimam etınittir. O protokolun ier devletlerle olan miinaııebatı· Hudut mestleai i ... 11.salldi fakat mi et proğramı o ma ı- vası111 bu suretle teırlh ettlkten /Jr/ sual daluJ .. 
muvakkat itilafnıune hakkında Gior birinci maddeoi, fayet tarafeyn· mııı:ı idame etmekteyiz. Yani de· Son zamanlarda o bavalide ğını söylerim. sonra Rei• tercüman va&ltauyla 
--'e d'ltalaa" atidelı:i mutalealan &er- den ben· bu"'tu··n muılihane arzula- -•· • ü" ru kı" ı"kı• tllrlll ai-Hti h d" 1 1 k' 1 b• · j Lf Lt M. Andersona sordurdu: ..., m ..... ıs yo z • ,- i ıs o an e im va a ar ı:ı:ım nce u r no .. a - Ne diyecek Mö&yö Ander· 
.ıe.ıiyor: nna rağmen bir tecavüz:e maruz mi7 voktur. b d 1 1 1 

Bu v..a.., muht.ıif memleketleri• kalırsa diğer tarafla derhal cörü- Türkiyenin iki tiirlü oözü yoktur. azı vatan at ar a vurutmak ı. Bir de ince bir nokta var- son, bak fazla para almı,lar, dof· 
-.·uı miimeaıilterinin hüsnü ni- secek, dicer taraf bu harbın önü- Dahilde de hariçte de ayni, hepsi bir ğımıııı intaç etmitti. Bu da bi. dır ki, hükumet vakti merhu- ru ıau? 
yetlerinia bir deliliclir. Ayni müm.. nü almak için elindeki bütün muı ölçil, bir nizam: Dahilde ve ha~iç~e- ııe gö.terdi ki hududun tashihi nu gelir de, ne zaman relece- Konuşmadan para?/ 
sillerin, mutahaıaıılann °"e rapo- lihane vaaıtalarile ~·lıtacak buna ki ııipl-'-••e k•-ı sadakatım•2- d h · d 1- b" •• ı..·ı 1 ..... ..- pren -u- -• -~ • a zıya e e ... em ır T""-1 a • X.:ni bilmiyorum, Cemiyeti ak. 
runda teklif ettikleri " Devamlı" hal rajmen harp zuhur edene hayır· daima aplrça ifade eclilmelı:teclir. Hu mı•tır. Buaün müzakere etti. IJ' ol d h 
SQreti·nı· de;;.1·ı L-u...: ·'Nı"haı"" bir hal bahane vaziyeti birtikte mütalea du '-·-' • d-'...: tan,-•'----ızın • " vama dahil ursa ora a er • ...... t ..,.cın """ va ............. ıı-imiz itilafnamc ile bu hudut 
ıureti lııulıaak yolu .. ııimıit olmala- ederek menfaatlerinin icap ettiii harslftlB lrorun-unı vatana merbu hanıi Dir hükilmelin kendi 
n daha ziyade müloim bir keyfiyet- kararlan alacalı:lardır. Birinci tiyetini11 idamesi, aihhatlerinin mu- me.el•i halledihııMttir, Ancak ırkdatından olan bet on kiti· 
tir. •addenin bu ahkamı sarahatle halaza ,,.. himayesi vazifemizdir. Bu halledilen bu hududwt ne dere nin menafiini aramak için ııö. 

Bıa L---ııame "·erin- ha'-' 1- · bir •Öıteriyor ki, iki memleket aruın ,_ h d · .._kat bu huıuıt• ce e kad bı"zı'm ~mal" · d ... """ - ~ auu • ,... er yer e aynı, '" · Y ar a ımıze terdi "i heyecanı gör iiğü za. 
nilobinlik basıl olmut oldugu· kayde claki dostane münasebat bitaraf- S '-- k ,__ nlattın •i k · b k 5 

hl ırrı -Y ar a.....,ımızın a •. • · ve no taı nazarımıza teta u man bu nokta u··zen"nde duru-
~ya-..._. lıktan daha ileri bir hayırha ılı: d ı ı. dabild .- .....,. bi vatan &§ ann orunması • ettig" ini anlamk için bir de bize 

Rou.o ıs. A. A.- Tribuna ga- tır. lkiıwl. maddeıinde iktısadi İt· he. k L- • t ba ı .. dü•ünee ile de- lup durulmayacağını bendeniz 
~.... k d k" ' a, ... nç 0 ,_ • bı"r krokı" verı"lmeıi l~·ımgelt·r-ı&eteoi, twınel edil• hal ıuretinin 1..- için iki memle et aruın a 1 ğildir . O ,ekllcle olmıyacakbr •. An· - timdiden tahmin edemem. Yal 

fİmdiki vaziyeti deiittirmeie mü- iktısadi vaziyetleri tanıı:im için cak ana vatanda naaılaa onlar da ay di ki üzerinde tetkikatı lizıme nız bunu bir istifham ite.reli ola 
saacle lııahıolac..ı. olan hal ıureti o- huauıi bir komisyon toplanmaaı • ki · bakk t"b" 1 k icra edelim 

el 
. d"I . . ,.._ k d "-•d ru ,. e ve aynı a • 1 0 aca • · rak •iındi heyeti celilenize ar-

lacaıı:· mı vH~•ktadır. arpı• e 1 mıftır. yere o, .. ~ an Onl ,_ h_ı_ı_ "ınkin da A k B "" ilk .1-• h --'-' • 
J -·- k T . "k 1 tır. arın "" aıuunı ı ımız llCa uy er ... anı arvı· zeder~ Bu kadar." 

M --·'-u"r ····ete dı"y"or ı.ı··. doğruya aere ranaıt tarı ıy e ·ı· d . kild .. t ;;.; T" 1 d . ..~ 
<na ·- rd b ld hı ın e aynı te e gos erece •• ıı:. ur yenin miita ea11 aıreıinde bu 

Bu -'--ten dolayı bu beyanname olan münuehetle e u yo a ne· T"" k d 1 ba • J d "'il ki _,.. · ı · •d"I b"I" ? b t t lıiyede ur vatan aş annın rız ı"tı"la"fnam-ı"n tanzı"m edı"lmı·, - 1 ran IJ J ' r f'T 
yi yalnız Lausanne"cla müme11illeri kadar 1 enye gı 1 e 1 ır · unu e imtiyazlarından biri de hepsinin ne- - "' 

M. Anderson gene tercüman va 
sıtasıyla cevap verdi:. 

- Evet doğrudur ... 
- Naaıl doğnıdur! ... Bir kaç 

kere fazla para almııtlar, l>lr ı.
de hiç konuşmadan, hiç muhabe
re vuku bulmadan para ah.ıtlar7 

- E•et. Ali Yaver Beyia kontö 
rünün hiç bir mükaleme kaydet· 
medi.fi görülünce kontoriln bozuk 
oldulu zannedilmit, o zaman da 
oto111&tlk yeni hatladığı için hu 
bozuklujiun otomatj)rten tevellüt 
ettiiine ihtimal verllmiı ve vasati 
bir hesapla bu para alınmııtll'. 

- Bu cih~t faturada neden ta• 
rilı edilmedi? 

bulunan memleketler değil, bütün kik edecek olan bu komiıyon hu- rede bulunursa bulunıun millet ve duğu esbabı mucibe maııbata- İranda Türklüğün köklerin. 
dünya dinlemelidir Bu üm"t tah k ııün• kadar toplanamamıftı. Çün- hu"" ku· met nazo.nnda mü .. vi alika aında tasrih edilmittir. Bu da d·~ L--1 k~'-1- vardır. Orada ""azla para nasıl 1tlınıyor? 
'-·k ~- · ııcek ı · b 

1 
' t"a • kü bu hudut ihtilafı ve onun de · - DllA °"' - ır' •.u. k;~ıy h alo ularscakatunun ne ıce- vamı iki memleketin ahiri.mı ah- uyandırmaaıdır. Bu itibarla tlmdiden biai tatmin etnıeie kafidir. bizim lisanımızı konuıan (4) 

11 ın tan ay o ır. . . . . d"" .. ·· 1 · • arkad••ımı bu noktada tabnin ede- Böyle bir itillfııameyi meyde.- mı"lyon ırkdat-ız var..__. El. A "ka t d" tt b 1 diyeıının, ıyı Ufunuf erının aç· -r -'~._ "... utr 
. mrrıd ra e,,za af lrutudnaml ıtya- mak iıtediii yolda yürünmeai için yim ki Tahranda ooatorumuz var- na ııetiren Tevfik R~tü Beyin bette bunların lisanı, edebiye.b 

caııız, -yııc•.,- . a a eve • · d 0 h ır .. · dır ve tehaamızla ali.kadardır. Yal- h k ·ı 
damlan bir kere ahvali olduğıa gibi ı •ngel oluydor ."· nb~nk a 1 u~lerı· nız onlann adedi iatallah daha çok idematmı ta dir 1 e yadede. içtimaiyab üzerinde İran hüki\ 

.. .. 1 d •~-- b alı 1. A ..., 0 .. ad enın tat ı ına geçı me rım l • l h sorup an a ••um oonra u va ı - . .. 1 B h d · veaaiti iıtilum edecek clereeeyi bu- •• metinin a acağı vazıyet er er 
.,__ bild" _,_ k . " tabn o muttur. u mua e enın lrMill y 1 kli .. d • d merı .. ya ınn .. de uıur etmıy~ . .. ki h ·ı · lur ve 0 huıuıtalli Bllyil etMee- anı. • rau en.. uıme en halde Konye.daki, Yandaki Tür 

eki clir ta&dıkını mutea p unıa ve11 e ıt- . ,_, -~-•- h "k-' l b k b 
c er · "b d k b kom· ıyonun top liıinin arzulannı "., .,.....,,.ıe İl u evve ır no tanın ıza ıru ken- ku··n ala•ka ı"le takip ettiği bir 
A-...:ı.. bu meıele '--k ... nda tı az e ere u 1 

• • b" f_,_v hktan -'-' 
.. ~....., ... ıu ı · · d k hük" t metiniz hıç ır -ar çaun· d"l · d · edeceg"" O d d 

teemmülde lıulu-ak huıuaunda ·~~., 1'!1n .': omttu tm kumet e ekinmı·y---'-b"r Fakat, bu 1 erın en rı~a ım. • , ,. mevzudur. Bunu ostumwı ve 
• ba . . . hancıyenız muracaa e e a- mez ve ç ...,.,.. · • e.babı muc be mazb t d 1 h '-" • d ~ızden daha b~. Fakat •auyete savvurundadır. lktısadi vaziyet te günkü adetleri acele büyük müeaae ı a asın a komşumuz ran ÜKumetı e 

ıttıla kesbetmemıze medar olan u- it d aeler yapmayı iıtilaam eclecek mahi ııCSrdüğüm fU ibareyi. bilir. 
.Wlerin kıymeti Amerikaya göre de u ur. yete gelmemiftir. Çok t-ni ede- "Het' veçhile menafiimize Doğrudan dog" ruya tebamız 
ayru'dir. Harıi vaziyet• ıelince evvelce ek ,_1_. d fık l k J 

iki momlelreti11 ve lıalk111 biribiri- rim ki, iki meml et aratınaaai oat muva . 0 an ve . 0 mtu _ra_n olan büyük bir kütlenin harsı-
Lausanne konferansında yapılabi- ne olan hürmet ve muhahb ti öte luk ve komşuluk münasehe.b sayesin d_evletile h_ars. ve ~ktıaat _vadı. nı, maneviyatım, ve milli duy-

lecek tey, hadi .. tı tebyin etmek ve den beri iki tarafı vaktiyle idare de bizdeki vücutlarından memnun d t k il d bunların Vashinııton'a tarzı ibliığini k h d 
1 

olduğumuz lran vatandatları adedin sı~ 8 etrı 1 mesaı suret. e e gularının hakkile yapması için 
ihzar eylemek ve nihayet Amen"lla- ~:~iol;;~=d~~ ;::ea:'il.~rı'ifı:~· de bizim de orada ona yalua vatan- mun~a~atım~zın daha zı~~de lazım gelen tedbirleri almak bi 
ya cihanm aair aktamına kartı bar- ra raimen devanı ediyordu. Fa- claşlanmız olsun da biz ele onların takvıyeaıne hızme~ ~ecek. zim vazifemizdir. 
barlık devrinde olduiıa gibi mi ha- kat 0 muhabbete raimen rekabet yaptıkları ayni itleri orada yapalım. Bu ibarenin daıreı şümulü- Müslümanlık hasebile orada 
relı.et etnaelı. arzuıunda olduiunu, eden hanedanlann cloğurduiu ha Müzakerabn safahatı cereyanın- nü zihnen çizemedim. Benim bulunan Türklerin daha çabuk 
yolı.ıa refahın temellerini atmak i- va bı· r·ıbı" rı"nı" ·-vmek için yaratı· ,_n L:. defa daha me&elenin ehemmi • • h 1 h Jl" k • • hi · ı ·h k k · · d" · · ~ "" .., ıçın meç .u . ve a 1 • mu tezı bulundug' u memleket icabatına 
çın ze ı tı a etme mı ı&te ığını lan bu inaanlan biribirinden uzak yetinin anlatıldığına tüphe ctmİyo- · ı k b b h 1 d 

ktır li d o mug i ır 1 are . •. ın. e kal. temeısül etmesi mümkün oldu 50nna • !attıracak çok manilerle cloldurut rum. Bunu zaten bi yor unu:ı:. nun 1 
M. Mac Donald: .. Zaaftan batka m"'tu. Bunlan kaldıracak yolda iı;in bu meaelenio müıtaceliyetle mü mıştır. Acaba bu .. ~tı a~ame- ğu için m.eeeli başka bir mem

birıcyden korkmayoı-..z." Diyor iki memleketin harai çalı,maaı en zakere ve intacını rica ediyorum." den •.onra İran hükumetıle her lekette olan bir Türkün duygu 
Biz bıına: " Geç kalmak muıtesn;ı'" e&a•lı yollardan biridir. Ve iki ta- Müstaceliyte müzakere teklifi taa meaaılde aramızda daha açık larını muhafaza için ittihaza 
icaydını ilave edebiliriz. Bu her iki rafın takip edece~ yollardan en •ı"p edilerek kanıanun maddelerine • • ·· -L-tl h" l • 1 k d _._ "' ve samımı munaaeuc er. as_ı lüzum görmediğim fevkalade 
ıhtan da ehemmıyet e ay etm .... İ· esaılıaıdır. lktı&adi ve hani nokta· ·-ilmi• ve kabul edilmittir. 1 nl kvi 

d .... • o maama ve o ann ta yeeı- tedbı"rlerı' lranda ittihaza lu ... 
"" e er. dan temaı ettiğimiz şeyler bunlar Bundan gonra Türkiye Ciimburi h 

H Y 
dır. Bu itlerin ı. .. r tarafına büyük 

1 

yeti ile içtimai Şuralar Cümhuriyet- ne böyle bir itili.fname İzmet zum görürüm. Çünkü orada 
oman11a ı•e ullani~fan Millet Meclisinin muhtelif veıile- leri ittihadı araımda Pariste imz."\ edec~ midi~? Bu cihetin iza. kaynatmak kolaydır. 

LAUSANNE . l& A. A. - Dün !erle vakıf olduiunu bildiiim i· ı edilmit olan dostluk ve bitaraflık hını rıca edıyorum. 
iğleden nra aktcdilen celsede, Ja- çin sözü uzatmaktan çekinerek muahedesiyle buna müzeyyel üç • BiigiJlt bir ııazife 
ponya mu•·ahhaaı M. Yoıhida ile aözlerime nihayet verirken bunu protokolun ve Ankarada imz:a olu Hariciye velı l/111/ıı cevabı 
M. Renkin · •eBlçilıa" M. Marinko- tekrar arzetmek isterim ki, Bü- nan 17 kiınunuevvel 1929 tarihli Sırrı Beyden sonra Tevfik Bize büyük bir vaııife teret
•iç ( Yugo•la,·ya) M. Branco ( Por- yül< Mecliıiniz bu veıikayı tasdik temdit protoı.'.olun ile 7 mart 931 Rüştü Bey ıöz aldı. Ve itilaf. tüp etmektedir. Bunu İran hü. 
ekiz ) ve M. Ccıianu ( Romanya) ederken. iki memleket &raunda ~" tarihli balıı-i pro~o~olun temdi~I name hakkında Meclisi iliyi ki'ımeti daha çok zaman evvel 
ıi:kümctlerinin noktai nazaılarıru • ı k.arde)ık ha~au a~ı>'.or ve .maz,ı~ zımnında 30 te9rınıevvel 931 tarı· d takdir ederek latanbulda yani 

f t b ı t k t · ı t k ı k tenvir e erek Sırrı Beyin sua. ah etmi§lerdir nın ena ecru e erını sure ı a ı· hinde ımza anan pro o o un a· tebaaaıam mütekasif bulundu. 
M. y oahicla buhran esıuını teşkil ved e kapatıyor. (Bravo sesleri, al bul ve .tasdikına dair kan~n l~yi· line de cevap verdi. "u bir memlekette kendi çocuk 

..lr ı timnt 'ikdarunı kaydetmi, ve haaı miisakercye kabul edılmıı ve Hariciye vekili kürsüyü ter • 
)Uhrana bir çare bulunmadığı tak zerinde fe,kalacle atır yükler tahmil pazarte&i günü toplanmak üzere kettikten sonra Sırrı Bey tek. larının harama yardım ve millt 
lirde mi&li namesbuk bir feLiketc 1 edeceğini aöylemiıtir . içtima• nihayet verilmi•tir · rar söz aldı. Ezcümle dedi ki: duygularını muhafaza için biı-
uriıklenilec ğini beyan eylem4tir. M. Marinkoviç ık herkecin bir- ANKARA 18 (Telefonla) mektep açmıttır. (Debüatam 

M. Renkin, devletler aıa • daki çok fedak&rlıkl'?" Y";Pınaia amade _ Bugün M~liıte cebe açıl. Ticaret yolu lraniyan sesleri mütekab' 
Jiger her hanıi borçların ta 'ki ile bulunduğunn &0ylemıı fakat bu fe 

- Bi:ı: hu ıikayete bilahare 
muttali olduğumuz için ta&rih İm· 
klnını bulamadık. 

- Madem ki b02ukluk talımi11 
ettiler, neden gidip m&lıineyi lllU· 

ayene etmediler? 
- Buna lüzum yoktur. Bis ••· 

ayenemizi merkez dahilinde ya-
parız . 

- Merkez dahilinde muayene 
yapıldıfı ıuunan bozulduk mu çıkb? 

- Hiç mükaleme yazmamış ol
duğ11 görülünce otomatike tahYll 
edilirken. bozulduiuna hükmet• 
mi9tik. Çünkü o z:aman buna ben 
zer baıı:ı •ak'alar daha oldu. 

- O vak'alua da böyle mi mu 

derim. lranlıların lstanbulda 
bir de hutaneleri vardır. Bi
zim de hilmukabele lranda te
baamızm mütekasif bulunduğu 
bir yerde hastane açarak onla
rın elemlerini tahfif edici ufak 
bir tedbir ittihaz etmemize lü. 
ııuıa görmez miıiniz! 

• 
Haatane ve melttep 

Omit ederim ki, haatuıe ve 
mektep meselesini alakadar ve
kaletler nazarı dikkate alarak 
icabını ye.kın zamanda İcra ede 
ceklerdir. • 

Eter bütçe vuiyetW ileri 
ıürecek olurlarta T ebrizde açı
lacak bir TUrk mektebinin ve 
bir hut.-ıin -riicud!i her hal
de lstanbulda veya lımıirde a. 
çdacak hastane ve mektepten 
daha ehemmiyetlidir .• derim. 

- Kontör otomatik münaaeb··· 
tile J9 tetrini ev .. lcle boauldu . 

Medhl Salt Bey ayağa kalktı: 

- Milfterilere ııö11derilen fatu· 
ra defter mündericabnın ayn.uru .. 
dır. 

Alldersc>n - Tamaııaiyle. .. 
Meclhi Sait Bey ayefa kalktı: 

- Efendim eledi. Biz mayıatan 
teşrinievvel sayeaine kadar Ada• 
!ar Belediye mildllıii idik. lıtan• 
huldaki evimls bottu ve telefonu• 
muz konuf!D.aclı. Halbuki bizden 
77 miiklleme paraaı feala alındı 
ve faturaları defterleri mündere
catm.ın ayni değildir. Biz bunu iı .. 
pat edecefiz. 

Satli Rın Bey ayaia kalktı ye 
cevap verdi: 

- Bla mühiirWl telefonılaa mu· 
habere ücreti olarak 11 ktaur li
re almaktan ~ olanlr rellyO>' 
nız, iddia ettikleri ııibl bir dav• 
yoktur. Olmıyan bir da"a lapat e· 
dilemez, hem ı.o, evde telefoıt 
muhaber .. i yapılmaclıiıaı iapal 
ta gülünç olur. Hiıı:metçi konusur. 
komtu konuşur ve bunlardı..n Ali 
Yaver Beyin haberi olmıyabilir. 

Dinlenecek ~hltler 
Medhi S.it Bey. Blz şirketı" 

müka1-e vaki olmadıiı lıalde 
para aldığını imme huzurundlı 
iıpat edeceğiz. Şahitlerimizin din· 
Jenmeai li.zımdrr. 

Müddei umumi muavini - Şa· 
hit celbine li!zum vardır. 

Sadi Rıza Bey - Efendim n• 
.-hidl dlnliyece · :ıı, açılan da va 
telefon fİrketine imıneain busa· 
metini celhettirmek, her fazla mil 
klleıne paraıı alman maznunun 
dahili dava ettirmek için açılma · 
mııtır. Böyle bir .-bit dinlenemu 
ancak 11 lira 47 kuruı fazla mii 
kllenıe parası alınmuuıa müte· 
dair şehit dinlenebilir. Vekil bey• 
!er ammenin veklletinl haiz de
flllerdir kL ••. 

Sacli Rıza Bey harareti eni , 
ve ı..u.ln bildin prlGğö ile söy 
yordu. Rei• müdahale etti. 

Mahkeme lıarar verecelt 
- Bu buıuıta ittihası karar et• 

'"eden evvel evrakı olı:u7acetı•· 
icabını o :saman diitüniirüz, dava• 
yı 27 haziran sabahına talik edİ· 
yorus. 

Bu karar kal"flunda maznunlar 
muhakemelerinin vekllleri huzu• 
rlle cereyanını, kendilerinin mu• 
halremede hazır bulunmaktan va• 
reıte tutulmalarını latediler. Reia 
velo:illerinin sorulacalo suallere .,.. 
vap verip veremlyeceğini ııordıa 
'Ve mÜlpet ceva 
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Oıılriidarda lataahul 6 ıncı İcra -
-rl.Paclan: T_,_ 75 lira talı: 

dit- ·- Şlifi luıriyeoiade koca -
zar mevkihule 4&4-48 n- oha MM. 

........ t iki ....._ lıi e..tek t8lola 
-~_.... ... H ...... t)'• 

ı....ı.. JMO/I ı• olıa.,. 30 Un. 
kı)'llMlti -baınmla.ıı 3 d6n ... -
.. ve ,.;.. lıaymr• -·•ıll de 
15311'.18 •-ve llO .. ktyaet 
ıauı..-.n-la Wr ...... wlıı •• 
deiU- yolıaada 1648/4 --· 
ao ıır. ı..,.- auhe h ' lıir 
cllialm lıi ...W. bııı'la w ,ı.. lııayalı 
d•e -.ı.ıınde 1490-11 No ve 30 
lra lor-et mahammllenin Wr dl
.... iki ufdı: tarle ve afıl civaml
da 1480-! No • ..., 30 llnı kıJ8M mu 
.... clıfBI s'n .... dinim tarla ve yi-

1 
ne kly alhnıla 1217-111 No. ve 80 
Ura kıymeti _.ı.-iaenin iki dö-

Hapratı ve yumurtalarını 
imha eder -

3 üncü kolordu 
ilAnları 

nlim tarta ve yine ayni mevldide 
1912-10 nWIMl'olu ve 120 lira lnJ'llM 
ti _.huamfnelln 13 cl3nüın tarla •• 
yiae karlyeyi mesl<Urıla maalimMl-

Limammıza muıxualıitı beltle hudut 1188-9 numerolu ve 100 lira 
nen: kıymeti muh-mlleli 5 dlSnlim tarla 

K. O. ve birinci fırka ihtiya 
cı için 15.000 kilo nohut aleni 
münakasa ile alınacaktır. lba
leai 9-7-932 cumartesi gunu 
saat 11,30 da komisyonumuz -
da yapılacaktır. Taliplerin ıart 
namesini almak üzere her gün 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

LEOPOLIS vapurıı 20 haziran ve yine detirmen yolu mevkilade 
pazarteai (ltalya n YaBUIİstıuo) 1647 - 3 No. ve 100 lira kıymeti ma 
dan. hamınilell: bir dönüm bir evlek tarla 

VESTA vapuı·u 21 haziran salı ve yine atıl civarında 1469-11 No. 
(Ruıya, Rumanya ve Bulgaristan) ve 30 lira• laymet muhammileli bir 
dan. danüm tarluı açık arttırmaya vaz:e

Limanımızdan hareket edecek dilmi4tir. Bit'inc.i artbrmadır ıatıt 
vapurlar: pe,indir. Mü, teri den yüzde yedi hu-

VEST A vapuru 21 Huiran salı culı: teminatı akçaları vermeleri İcap 
(Dedeagaç, Kavala, Selinik, Volos, edeı·. Meskür tarlalar 3W lira mu
Pirc. Patraı, Korfu, Ayaıaranda, kabilinde zira11t bankaın:na Wrinci 

(453) (2746) 

Brendizi, Vcnedik, Tneıte, Fiume j derecede ipotektir. Arttırma Üskü-
ve Trieste) ye. dar 6 ın<ı icra d•İre•inde 25-8-932 1 Satılık araa hisseai 

LEOPOLIS vapuru 21 Haziran tarihine müsadif pazartesi günü Fatih Malmüdürlüğünden: 
salı (Burgaz Yama, Köıtence, Su· \ saat 14-16 ya kadar icra edilecekti" Edirnekapı'da Hacımuhittin 
lina, Galaç ve lbraile) ye. Satış ;;artnameleri 1-8-932 tarihinde mahallesi.l'de Acıçeşme ve at

BULGARIA vaparu 22 haziran divan haneye talik edilecektir. Hak tar sokaklarında 16, 75, 77 No 
ça. taır.ba ( Burgaz, Var~a, Kösten-

1 
ları tapo sicilile .abit ol'."ayan İpo- 1 1~ 88 .'."etro .66 ~e~i~etro mahal 

ce. Sulına, K laı ve lbraıle) ye. tek alac:akWarla d;ğcr alakadaranın, lın dortte hır hıssesı açık müza 
Şimali, Cenubi ve merkezi A- 1 ve irtifak hakkı sahiplerini" bu hak yede ile satılacaktır. Müzaye -

nıerika ıle Avustural:~· yeni Zey j !arını ve huıu,ile faiz ve masarife ı d.e ~üddeti 15 Haziran 932 ta
land ve Akaayı §Ark ıçın doğru dair olan iddealannı iliın tarihinden i rıhınden 9 Temmuz 932 tarihi. 
bilet verir. "İTALIA" vapur kum 1 tibaren nihayet 20 gün urfmda ve 1 ne kadar yirmi beş gündür. l~
pa'!yıuını? lükı vapurlarile müt- 1 evriıln müıbitelerile bildinneferi ak 1 tirasır.a talip olanların 9 Tem
tehıt ıervı~. f .

1
• . . Gal d . ıi takdirde tapo sicilile sabit olma- 1 muz 932 tarihine müsadif cu-

Her ncvı ta aı at ıçın ata a . . I t · ·· ·· d ·· 
M 

_,_ R h H (LI d T-'- vanların ıatış bedelının pay aşma- mar esı gunu saat on a muza.-
e ..... ez ı tım an oy ne• · . ed ·h 1 k · · 

t
. • T 

1 
B 

771 
sından hariç kalırlar Alıiklldaranın Y e ve ı a e omısyonuna mu 

ıno) aer acenteaıne e . . · 1 ( 
4878 G 1 t d 

,_. icra ve ifliıs K. 119 uncu maddesıne racaat arı. 2738) 
ve veya a a asarayın a"'ı , . . . . 

h T 1 f B 
"l 2490 ıı:ore tevfıkı hareket etntt.lerı ıcap e-

yazı ane. e e on eyog u: . 

h E 
· • ·· 1 · kak <ler daha fazla malumat almak ıate-

ve ya ut mınonu, zmır so 
No. 14, yazıhaneaine müracaat e- yenlerin 31-890 numerolu doıyasile 
dilme•İ. Telefon lstanbul 23S. daireye müracaat etmeleri ilan olu-

Beşiktaş 2 inci hukuk mahkeme
ıinten: Beşiktaşta şenlik dede ma
halleainde Çukur çeşme sokağında 
bem,ireai Bedriye hanımın 27 No.lu 

Betlktaş 2 inci hukuktan: Müte
veffa Abdülhamit efendi karm Mat· 
ma nrma ait saray etyaımc:lan bir 
kısmı birinci arttınna suretile ve 

kıymeb mubıunmineıini bulamama
sı hasebik satılımayan diğer bir 
kısmı dahı •kinci arttırma ıuretile 

23 Haziran 932 Pertembe günü saat 
13 de kuru çqmede Ortaköy cad
desinde 119 132 No. lu kö•kte sa
tılacak, bitmediği taktirde müteakip 
günlerde ayni gutta cumadan ma-. 
da her gün satışa devam olunacak
tır talip olanların tayin olunRn &Ün 

ve sa:ıtı meık ır kö. kte hazır bulun-
malan lüzumu ilan olunur. 

nur 

hanesinde mülıı:im ,oför Server Bey: 
Karınız Seviye Hanım ile 4 ~mda 

Fatih sulh ikinci hukuk mahkeme- ki çocuğunuza bakmadığınızdan ma 
biye 40 lira muaveneti nakliye ne 

ainden: lstanbuld• Çemberli ıa.ta icbarınız h.al<ında ikame olunan da
Molla fenan mAhaUe~lnde tavuk pa vanın giyabınrzda turuğ ile ceryan 

caddeainde atik 19 cedit 21,21-1 eden muhak"'"e _ eanuında _evinize 
zan . _ . . j gelmemekte oldugunuz §ahıtler ta
numerolu fevkınde •ekız oda ve ıki rafından ifade kılınınıf ve bakkınız
sofa ve bir tahta bölme ile .aynlm1~ da İttihaz o~un~n h mu~eleli. ~İyap 

. .. . kararının yırmı sun muddetle ılinı-
ufak oda bır ufak bagçe alt katta ı- , na karar verilmit ve dava hüküm de 
ki ufak hela bir tulumba bir bodu- ı receain~ g~!mi_, olm~~la gelecek cel-

kat da ·baret u" r •--t k>.nr ıe gelmedıgınız ve ıtıraz etmedig" i-
rum ın n ı • .., -- - k . d -dd . -

• . _"!:L dükkanı haTİ harap ye : nız ta ~ır e mu . ıeının davasını ka-
bır büy.... . . bul ve ıkrar etmq addolunaca&tt11z 
mühtacı tamır ve mecmuu mab.iye40 : tehlii makamına kaim olmak üzere 
lira icara mütehammİ1 ve bil mesaha ilin olunur. 
tapo kaydına nazaran 174 ı-r1un .. 

1 murabbaından ibaret binanın mah- --------------

kel'll«e satılma11na karar veriln!İl- l l L A N 
Fatih •ı!lh ikinci hukuk hiıkimli- ı·r. l - Krymeti muhammineıi 4050 ' Geyvenin taraklı nahiyeıinin hi

iicden: Eski kayıtları ayınna heye- liradan iı.arettir halen İpotek ve hac 1 sar dibi mahalleainden çakır zade A
ti vektli ıtvukat Tevfik Bey tarafın- za muallak muameleai yoktuı· 2 - · li Riza efendi mahallei mezkıirden 
dan müddeaaleyh Fatihte Malta çar Şartname her ke•in görebileceği Ya , y~lı . 0ii~u .. Sabri cfondiden 324 ü.ç 

· al d d 
1 

yuz yınnı dort M!nesıncle ıareti adı-
,1.ında .,.kerci hanının 'S numcrolu zıyette 93?.-13 numar ı oıya a mu ' d t-' ttiğ• h il d T- • ~ : ye e aerru e ı ma a e erunun 
od ... ında mükim Mustafa oğlu Hak kayyettır. 3 - Tapoda muı..ccel ve da bir bap haneyi bu kerre nıuntna 
kı çanıt aleyhine ikame olunan ala- gayri m~ı.eccel ha~ ~ah.i.plerl tarihi ~uamele.i tes~iliy~ini if'a ettir.ice-

cak 
, . - muhakemesinde ilindan ıtıbaıren yınru 'fun zarfında tinden ad...,., malum olmayan Sab-
OdV&tnnın r,.111n • ef di · · 1 • · · • 

miiddea1tleyhi" ikametgahının meç· haklarını tesbit etmek üzere mahke- t ~.·. daen .nt~ban veya var~~ erınrfın ları~ı 
.. ti ı· d Ak . ı an n ı ı ren on gun zl\ ında ıd· 

hul olduğu mübaşir ve maha1le1'İ 1 meye murıt:~ "'~' t\Z"m rr • sı ı dia ve bir itira7.ı olanları evrl\kı RJÜ. 
muhtarının ,ndiği meşrubattan an 1 talı:tridc gayn muıeccel h .. k sahıple · teberelerile Geyve kazaaı tapu me
la~dmalda müddei vekili tarafından İ ri bedeli müuyedenİn payla~maıı~· murluğuna mi:iracaallan İÜtn olunur. 

lLAN 
Müıtabzaratı tıbbiyeye ait ruhsat 

harcı için lıt.anbul Vilayeti Defter
darlığı malsandıiına tealiın etmİf ol 
duğum 275 liraya ait 1109914-4114 
numcrolu ve 8-11·1930 tarihli mak-
puz ziyaa uğradığı cihetle her ne 
suretle olurı11. olsun bir güna hükmü. 
ol-dıiının gazetenizle iliıruaı rica 
ederim. 

Turk mhikı~ının YENİ YILDIZI ilanım 

Mulıt• ıen bir saz heyeti refıkatiude her gece ;\mıvutk•iY sa!Ullndeki 
RO~l'UI( PALAS oteli bıhçe;inde dinleyicilerine en vecltli ~utlu 

•••• ~eçirtiyor. Bahçede ea yilksck aile neHhııi ve hıvuı •••• 
~· -~~~~~~~~~~~~~~~ 

l,_E_m_l_i_k_v_e_E_yt_a_m_B_a_n_k_a_s_ı_il_an_l_a_n....,11 
Şişlinin Mutena Mevkiinde 

Sablık Arsalar 
Bankamızın malı olan Şitlide halen Koros imali.thanesi ola

rak kullanılmakta bulunan 401 numaralı garaj Ye mü,temilatı 
zirddci krokide gösterilditi veçbile ifraz ve ıarajdan maada müf 
rez mahaller bedeli pe9inen tesviye edilmek 9artile satılmak üze 

re müzayedeye vazedilmi9tir. ihale 4ı7/932 pazart;_i günü sa
at on altıda yapılacaktır. Taliplerin 150 liralık teminat akçesi 

müstashiben Şubemize müracaat olunması. (2727) 
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Zinciri! Kuyu •e BüyDkdere Cııddosi 
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Gedikpaşada Jandarm.a 
Satınalma komisyonundan: 

Mevcut nümunesine ııöre 6000 adet kilim kapalı za:fla alına
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münaka 
saya ittirak için 9 Temmuz 932 cumartesi günü saat on beşe ka-
dar komisyona müracaatları. (2701) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46000. metre yerli amerikan bezi: kapalı zarfla 
11 7. 932 pazartesi günü saat 14 de. 

rnünakaaası 1 
1 

5600 metre yerli efrat elbiseliği şayak: kapalı zarfla ınüna. 
kasası 11 Temmuz 932 pazartesi günü saat 16 da. · 

5200 Ton Rekompeze maden kömürü: kapalı zarfla müna
kasası 12 7 932 Salı günü saat 14 de. 

3160 Ton Lavemarın maden kömürü: kapalı zarfla müna
kaaası 12 7 932 Salı günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için utın alınacak olan yukarıda 
cins ve rnikdarları yazılı malzemenin bizalarındaki tarihlerde 
münakasaları yapılacagından ,artnamelerini ıtörmekisteyenlerin 
her gün ve ınünkaaaya i,tirak edeceklerin münakase günü usulü 
mevzuauna tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif mektup
larile birlikte Kaaımpata'da Deniz Levazım Satınalma Komisyo 
nuna müracaatları. (2668) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Mevcut nümuneıine göre 8300 adet yerli matara kapalı zarf 
la alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ııörmek için her gün ve mü 
nakuaya iıtirak için teklif ve teminatlarile beraber 9 Temmuz 
932 cumartesi günü saat ona kadar komisyona müracaatları2702 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı askeri kereste fabrikası ambarlarında mevcut muh
telifülcina takriben (2500) m. mik'ap mam61 kere.tenin Adapa. 
z~rı iıt~syonuna nakli kapalı zarf usulile münakasaya zavedilmit 
tır. T alıp olanların '?"o 7,5 pey akçesi olan ( 528) lira ( 75) kuruıu 

ilanen tebligat icra11 talep olunmuş ı dan hariç tu~lacaklardır. 4 - ~u
H ber mucibi ı .. ı.,., 20 gün müddet ! zayedeye iştırak edecek zevat yuz
lc iliınen tcbliğat icraoına karar ve- j de !~di buçulı: niı~tinde temint ak: 
rilmiş olmakla yevmü muhakeme o- · çeıını depo ed~c<ktır. ~ :--- ~yn 
lan 18-7-932 .,n sekiz temmuz do.- merkulü mezkurunu tanhı ilandan 
kuz yüz oto:z "ki pazartesi günü saat itibaren bit" ay :zarfında 20-7.932 
14 te F~tih ·kinci sulh hukuk nmh- yinni temmuz 932 Ç«<tambaı gunu 
kemeain~ !;Clttnediğiniz veya bir ve •aat 16 d11 FAtih "'ulh ikinci hukuk 
kili k1tnuni göndennedii:iniz taktir- mahkemeıinde birinci arttırrnaıı ic
de mahkemenin giyahen icra kılma- ra olunacak ve en çok arttıran zatın 
cağı tebliğ mahrnına kaim olmalı: üzerinde bırakılacaktır. 6 - Üotün
izere ilin olunur. de bırakılan zat bedeli müudeyi 5 

gün zarfında vermeie mecburdur 
Galata' da Kürelu;ilerde Ahen 

Munih Hanında 4 üncü katta 
kim Alfred Paluka. 

ve ve yahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale o
aıü- lan 29 Haziran 932 çar9amba günü saat 14 te Adapazarı Maliye 

dairesinde komisyonu mahİusa ve şeraiti anlamak ve daha fazla 
tafsilata vikıf olmak arzu edenlerin Akyazı'da fabrika müdiriye 
tile Adapazarı Belediye dairesine müracaatları ilin olunur. 2729 

akıi taktirde muRtDele feılh ve fa-
lA YI _ 3380 plaka No. lu otom<>- rkı fiyat ile Drar n ziyandan tazmin 
bil Oıküdar'daoı Şile'ye mal nalrlet- edllecdttir. 7 - DelWiye ve ihale 
"""'te iken plakanın bir tanesi yol- pulu mütt~riye ait olacak; verıı:i, i
da düşmüı olduğundan yeniıi alma- care .air telrilifi hiuedarlar hiuelt>
:aktır eakiıinin hükmü yolrlur. Oı- ri nisbetinıt.. vennelrle mükellef o
küdar• Neftaendikat Gaz d_.u. ı lauktır ~eraiti meanide dairesinde 

' talip olanlann müracaattan ilİın olu-

nur. 
Devredilecek ihtira beratı 

k Kabili tebdil bıçak kullanan us-
turalar tıraş makinelerine ait isli- _ .. . 1 -• . . • . • · htanbul 3 uncu ıcra memur uırun-

-
Akyazı Kereste Fabrikası 

Müdürlüğündenı 

PAMUK PL 
FABRiKATÖR BOSNALI SALiH BEY 
istlcarmda ahiren faaliyete geçen 

Tarstuta llqhur Raslm Bey FabrikaalDID 
iplik ve bederini alınız. Emaaline faiktir. Bir kerre 
tecrl\be ediniz. lstaabul Balıkpazarı caddesi 55 No. da 

toptan perakende satılır. v~ s;puiş kabul olunur • 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

~~-~--~~ 
Birçok kimseler üç dört senedenberi 
kumbaralarında azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

ev sahihi olmuılardır. 

(iürkiye İş Bankası 1 

Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

Aşagıda ya:ı.ılı Askeri lise ve orta naektepleri i9ia W.•l.nnd 
gsöteril ! ı muallimlere ihtiyaç vardır. a 

A) .- Bu mekt~p.lerde muallim olmak, ya Maariftn arni -._ 
cedekı mekteple.- ıçın müseccel muallim olmak Ye yahut l.nınt1-
na nazaran sali.hiyeti haiz olmak li.aımchr. 

B) - Haftada aaıart 15 azami 20 saat dera okuııa.k. 
C) - Talip olanların muvazzah adrealeriai ha-ri ietWelari.le 

Fi,-tercümei hallerini Haziran 932 nihayetine kader Aa"-4 Li
seler müfettitlitine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahara dera -i aarfmdıa İMİ
fa etmiyeceklerine dair noterden muaaddak bir taahhüt ._ecH 
alınacaktır. 

Münhal muallimlikler 
Kuleli !-isesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, freaaıarcaı 

almanca. Ucret 84 : 98 lira. 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, fraaaıacaı 

almanca. Ücret 98 - 108 lira. • 
Maltepe liıeai için: Tarih, coğrafya, riyaziye, alma-. Ücret 

84- 98 lira. 
Erzincan orta mektep için: Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye· 

fizik; franıızca. Ücret 108 lira. ' 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş tabipliğinden: 

Hastahanenin bir senelik ihtiyacı olan 350 ton kok kömürü 

kapalı zarf usulile münakaaaya konmu,tur. Talip olanların yev

mi münkaaa oln 19 haziran 932 pazar ıtiinü saat ikiden e.vel 

hastahanede müteıekkil komisyona teminatlarile birlikte teklif. 
!erini vermeleri liizım~ır. Şartnamesini ııörmek isteyenlerin h
tanbulda Sıhh~t ve lçtımai Muavenet müdürlüğüne ve Ankara. 
da hastahane ıdare ev hesap memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. (2365) 

Nafia Vekaletinden:· 
hat" hakkındakı ıhtıra ıçın Sanayı 11 • • • lif . -

. ..• .. . ·h--' dil dan: Bir borcun temını 11 &H ıçın 
mum mudurlugunden ıstı .... e - rll • "'-ih mahcuz ve paraya çev mesı muaar 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir bıwçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer yazıha
ne, Çini soba, elektirik Loıtroıu, 

cameki.n 25-6-932 taribine müsadif 
cumarteai ırünü saat 10-11- de Bey
oğlunda Tep~ bafında Meırutiyet 

caddesinde P erapalaı kar.Hında 

Kamhi apartımanın.tn 2 nu-lu daire· 
tinde satılacağmdan Talip olanların 
mezklır gün ve saatte mahallinde 
931-4680 doıya numarasını hiımilen 
mahallinde hıızır bulunacak memura 

Akyazı ukeri kereıte fabrikasmın bir ıubeai olan Mudurnu ka 
zasına tabi Kapalı ormanındaki imalitbaneaile makta kurbun
daki araba konağı mahallerinden takriben(lOOO) m. ıııik'ap mulı. 
telifülcina nim mamul kereste ve tomrukların Akyazı'daki mer- 1100 ton yerli maden kömürü kapalı zarfla ınunakas k 
kez fabrikasına nakliye.i kapalı zarf uıulile münakasaya vazedil- nulmuttur. Münakasa 4.7.932 tarihine müsadif pazart a!a .. 

0
: 

mi~tir. Taliplerin c7
0 

7,5 pey akçeai olan (393) lira (7S) kuru9un saat ı~. te Ankar".d". Nafia Veki.l~ti binasında yapılacar~r~unu nıiş olan 5 ğustos 1930 tar v• 1 dol k ıuol k la 
1165 numaralı ihtira beratı üzerin- rer ayna 1 ap, o ~· r dar~ 

veyahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale o- Munakasaya ıttırak edeceklerın teklif mc. •tuplar ·1 b. ik müraca.atları lümmu ilan olunur deki hukuk bu kere satılacağı gibi ' oda takımı soba_ ve vazo .,,, ı e a
• . . . d daha fazla · cı Manaur aokagında 57 No. lu ha-
ıcara dahı verılecegın en ı h · 932 L. •• 

ı - 1 

1 
de, ı3 u.an pertemue gu-

malumat almak arzu eden enn s- ne • . _,_ .. ___ ·· saat 12 den ıtıbaren açoa artır-

1 H 
. 932 b 14 Ad T. Od ·k 1 · 

1 ı e ır -an 29 azıran çarşam a günü saat te apa:ı:an Mali- le ıcaret ası vesı a arı ve temınat mektuplarını • ·· 
- 1 OHOR M h · · · d k 1 ·• k k ' • · aynı gun ve ZAY M - ü iıru zatimı ye airesinde omisyonu mahsusa ye şeraiti an amak ve daha saatte muna asa omısyonuna vermelerı lizırndır, 

lanbul'da Bahçekapu'da Tat ....,.n- nu . • _ 
da 43 tarda lriin vekili ma suretile aatılacaktrr talıplannın 

-48 numara ı· de bul cak ..,_uruna 
H. W. STOK Efendiye müracaat et mahal ın • •• una 
...ı-; ilia alıuıur. müracaatlU'J ıtan olunlll". 

kaybettim. Yeniıini hakkettireceğim fazla tafsilata vakıf olmak arzu edenlerin Akyazı' da fabrika mü- Taliplerin münakasa sartnameıini ı·k· ı· k b·1· d 

h da h
-k ·· kı 8a d. · ·1 Ad Beled" d · • ·· 1 • • ı ıra mu a ı ın e An den zu urun u mu yo ur. - 1 ınvetı e apazarı ıye aıreaıne muracaat an ılln olunur. kara'da Demiryolu intaat daireainden lıt b l'd H d -

lurköyünde: Fatma Naziı (2730) 1 Liman İtleri Müdürlüğünden tedarik' ed:ıi:iet": ay (~=) 



• 
Mağan1lan: ( Sabık Bon Marşe ) • ( Beyoğlu Istiklil caddesi No. 290) 

Açılmıştır ve Zirdeki şayanı istifade malları cidden ehven fiatlarla satışa başlamıştır. 

DENİZ BANYOLARI LEVAZIMA Ti _. ...................... ~ 
' "" 

Banyo ayakkapları 
Emsalsiz İngiliz malı 

Hanımlara 
Yün banyo kostümleri. 

Erkeklere 
Ynn banyo kostümleri sonc'erece dayanıklı 

Büyük Plaj Şapkaları 
Sinema yıldızlannın Holivut 
ve Miyami plajlannda giy

dikleri son moda şapkalar 

275 Kuruş 

Cihanşümul GOLDFISH mar
kalı mükemmel biçimlerde ve 
muhtelif şekil ve renklerde 

390 Kuruş 

Şık ve zarif banyo boneleri 
lıer renkte ve binlerce çeşitte 

Plaj 

125 kuruş 
oyunc~kları, topları, simitleri ve nıre 

Fantezi eponj burnuzlan 

600 ve 390 kuruş 28 Kuruştan itibaren Müstesna fiat: 750 kr. 

Hammlara Mahsus İç Çamaşır lan Çoraplar ve Eldivenler ERKEK LEVAZIMATI 
TUiie müzeyyen Kuruş Dantela ve tülle mü- Kuruş Lüks ipek çoraplar Hanımlara Eldivenler Kuruş 

Haseden kısa iç donları 
105 

renkli patisten 
100" 

zeyyen ~tist çamaşır 425 
kombinezonlar takımı ( mlek, gece-

'' 
Kuruş Kuruş 

IMPERIAL 300 Zengin ve müntahap 125 
iyi cins " 

lik ve pantılon ) 
tabii '' 

çeşitlerde süet tak 

'' Fötr şapkalar, yeni tekil 
350 

D ntelalarla müzcy- 290 
zen ipekli jerseyden ft Yekrenk ipekli jer- 110 kombinezonlar sey külotları veni 

'' 
ipekten Heli ( musketer ) 

Fildekos 
135 Tül ve el lflemclerile mü- çins 120 ve 

G. B. L. ( musketer ) " 
ve yazlık renklerde " Panama hasır ıapkalar 

390 (Reklam fiatı) '' 
zeyyen patlat çıma- 225 Renkli patist 

165 
şır takımı ( kombine 

" zon ve ı antalon ) gecelikleri '' 
200 '' --

iNANILMIY ACAK Beyaz keçi deri- 225 

Erkek çorapları fantazi 
29 ve sağlam cins '' Emprime İpekli Kumaşlar 

ıi teminallı cins '' fakat HAKIHi 
Güderi ( yıka-

Kuru' Kuruş iPEK ÇORAPLAR nabilir ) 275 '' Erkek çorapları 
45 Krep jorjet em- ( nim ipekli ) " Spor gömlekleri, fantazi 

Şlfoa emprime, mü- 290 
325 tenevvi, müntahap 

" 
prime, yeni desen-

'' desenlerde metrosu lerd. metrosu 
Yıkanabilir ve ga-

Fantazi Süet Eldivenler 
yet sağlam cins son 

200 kumqlardan yakalığı ve 

" asorti kravab ile 
Benekli krepdöşin 290 Fiilli!, yaz roplan için27 5 
mevsimin en büyük yıkanabilir iyi cins Mavi Beyaz 

moda renklerde 
ve 

" '' Gömlekler, çizgili pop-
210 

modası metrosu metrosu 3150 ve 

ipekli kumaş. p!Aj 190 
ve Glase 

Saıen e~prime, giindüz390 

" 
pijamaları için metro-

roplan ıçln metrosu su 22!5 ve '' 39 kuruş Gayet şık ve cazip )inden 2 yakasile beraber " Pijamalar, çubuklu 

PASAJ KARLMAN'ın methali ve -Şehrin iki mühim caddesini birleştiren- geçidi Sı:;RBESTTIR. ponli11deT\ 350 

" 
PASAJ KARLMAN'da latif bir serinlik hükümferma olduğu cihetle bir çok kimseler günün en sıcak saatlerinde dolaşıp gezinmekte ve 

ı.:~& .. ~!\!l.!.:~~!'!: :.~ .. :=~~!'.:,_k:~::. ~~~~!Ae:e~us ş~~~,ı:.~~~~ ... !~dil••~~~~~~~!~~~~! 
en mükemmellerini ve il la Napolitaine dondurmalarını 10 kuruşa satmakta ve herkes kemali lezzet ve iştiha ile yemektedir. Nefis ve leziz en birinci nevi bonbonlar piyasadaki Hatların pek dununda 
ublmaktadır. Tesadüfi olarak bazılarının fiatJarı: Kokusu latif, lezzeti nefis birinci nevi fure fondan çikolatalar okkaıı 180 kuruf, Früi galse okkası 220 kuruş, mllkemmel nefis pastalar beheri 5 kuru,, 

LAPON buzlu çikolata 7 buçuk kuruş, çay için mütenevvi bisküiler okkası 160 kuruş. 

j Bahçesı BatırtöJ ~ alınü~ürlüğün~en: 
HİKMET RİZA HANIMIN 

fttirakile 15 kitiden mürekkep alaturka musiki heyeti 
Her alqam uat 18 den itibaren icrayi terennOm etmektedir 

Pertembe, Cuma ve Pazar günleri 
Hakiki Azerbaycan Türk Mu•iki heyeti 

1 Mahalle veya kariyesi Mevkii 
Bakırköy Sakı7.ağacı Alemdar 
Kalitarya kariyesi Manastır 

N. 
Kapı veya mevkii Nev'i 

46 !11..:.abahçe hane 
Yoktur Tarla ve bekçi yeri 

Mm. Üs. Bah. ve Müs. 
Mv. K. lığından: 

\4ikdan 
Kilo Münakasa tarihi Günü 

1000000 25-6-932 Cumartesi 
200000 29-6-932 Çar9amba 

250000 27-6-932 
20000 28-6-932 

7200 28-6-932 
(Kiıe) 

Pazartesi 
Salı 
Salı 

Saat Sureti ihale Cimi 
ı 4 Kapalı Ekmek 
ı4 Kapalı (koyun, kuzu, 

ı4 Kapalı 
ı4 Açık 
ı6 Açık 

11ğır) 
Sebze muhtelif 

Süt 
Yoğurt 

Kumandanlık emrindeki kıtaat ve müessesat ile Sefain ve Göl 
cükteki müesıesat için 932 ıenei maliyesi zarfında lüzumu olan 
balada cins ve mikdarı yazılı beı kalem muayyenatın münakasa. 
aı gösterilen gün ve aaatte icra kılınacaktır. Tal ip olanların tica. 
ret vesikaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile Marmara 
011ü Bahri Kumandanlığı Levazım Şubesindeki aatınalma ko
misyonuna müracaatlan ilin olunur. (248ı) 

\lava makinist mek
tebi müdürlüğünden: 

Evsaf ve mikdarları a§ağıda yazılı malzeme 19 Haziran ı932 
Pazar günü ıaat on dörtte mektepte müteşekkil komisyon vası-

1 
taıile !"azarlık ıuretile satın alınacaktır. Talip olacakların aıa
fıda münderiç evsafa veya bu evsafa yakın evsaftaki çelik nü
munelerile birlikte müracaatlan. 

EVSAFI 
Haddeden çekilmit yumutak çelik (üıtü parlatılmıt düz ola. 

tak karbon O,ıS ili 0,20 olacaktır. 
Kükürt ve f09for mikdarmm beheri 0.04 o/cı ve mecmuu 0.07 i 

lıecavüz etmeyecektir. 

EBADI 
Kalmlıtı Genitliği Tulü 
ı-8 Pua 2 Puı 25 meuıe 
1-4 

.. 3 .. 25 .. 
1-4 

,, 
3 .. 25 .. 

3-8 .. 3 .. ıo .. 
1-2 

,, 4 .. 10 .. 
3-4 .. s 

,, 
10 .. 

Mecmuu ıikleti ·•535 kilodur 

" Köy içi 
Y qilköy Şevketiye 

yeri 
Köy içi 
Anlan 8 
Sokak 

•• 

" " Hat bayu 
" " Arılan ıokak 
" Köy içi Dibek ıokak ,, " " ,, 
" Şevketiye lıtaıyon C. ,, ,, ,, 

" .. " 
" " Hat boyu 
" " Bulvar caddesi 
" " Arılan sokak 

Kalitarya kariyesi Andonun 
bağında 

ı2-ı4 
ıo 
7 
9 
3 
1 
3/1 
6 
ı9 

6 
Yoktu'i 

Dükkan 
Hane 

Hane 
Hane 
Ahır 
Ahır 

Gazino 
Gazino 

Dükkan 
Dükkan 

ldaaoahçe köşk 
Hane 

Ahtap baraka 

Y qilköy Ümraniye 3 ncü sokak 6 Ahşap hane 
" " " " ı8 Ahtap hane 
" " Mektep sokak 38 Ah,ap hane 
" " Kalaycı sokak 49 Kirgir dükkan 
" " Güğercin sokak ı3 Ahşap hane 
" " Bıldırcın sokak 13 Ahşap 1-ane 
" " istasyon C. si 86-88 Ahtap hane 
'' '' " " 90 ... 92 Ahşap hane 
" " " " ıos.ııt Ahşap hane 
" " Çekmece C. si 2 Ahır 

BakırköyKartaltepe İncirli C.si Yoktur Arsa 
Bakırköy kazasının mevakii muhtelifesinde kain numaralan 

balide yazılı 27 kalem milli emlakin bir senelik icarları müzaye 
deye konulmuştur. Talip olanların yevmi ihale olan 22 Haziran 
932 tarihine müsadif çarfamba günü saat ı3 te teminat akçeleri 
le Bakırköy Malmüdürlüğünde mütetekkil ihale komisyonuna 
ve başkaca izahat almak isteyenlerin her gün mal kalemine 
n:üracaat eylemeleri ilan olunur. (2280) ____ , ________________________________________ ..,. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpa§adan Halebe yapılacak bira nakliyatı için Adana -
Nusaybin hattile müttereken D.D./60 numaralı yeni bir tarife 
ibdaı edilmittir. Fazla tafaillt için Haydarpafa iıtaıyonuna mü 
racaat edilmelidir. (2626) 

Küçük §İteler ve binliklerle yapılacak su nakliyatına ait bo9 
tite ve ambalijlano ıS.6.932 den itibaren mahreçlerine mecca. 
nen iadeıi hakkında 27 numaralı tenzilli tarifede tadilat yapıl
mıftır. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmeli
dir. (2625) 

Lokomotif muvöman aksamının kapalı zarfla ve takas kay
dile münakasaaı 3 Ağustos 932 çarşamba günü saat ıs te Anka
ra' da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde ıs ıer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2732) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Alınıyor 
1 - ı932 - ı933 derı ıeneai için lstanbul'da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Aakeri liıelerile Bursa' da bulunan Buraa Aıkeri Liae 
aine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. 

2 - Liıeler 9, ıo, 1 ı inci sınıflan (1, 2, 3) üncü; orta mektep
lerde 6; 7; 8 inci (ı, 2, 3) üncü ımıfları muhtevidir. Ve liıeler 
kısmına 400; 500, Orta mektepler kıımma da 200; 300 talebe alı
nabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iateainden batka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükilmete ait olduğu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir mikdar maat ta verilir. 

4 - Liıeleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter
fi ederler. Ve iki ıenelik tahsilden ıonra Cümhuriyet ordusu için 
zabit olurlar. 

S - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
!arı yerlerde ı Temmuz 932 de hatlar. Ve Ağuıtoı 932 tarihinde 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda miinhalJer kalıraa den ıe 
nesinin devamı müddetince sivil liıe ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri liıe ve orta 
mekteplere talip olanlar ı Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin Aıkerlik 9ubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan 9artlan muhtevi kayıt 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaraları bütün Aıkerlik tubelerinde 
mevcuttur. Talipler aıkerlik tubelerine ve askeri liıe ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkur tartlan öğrenebilirler. 

(2ı80) 

-- Dr. İhsan Sami --• 
Öksürük Şurubo 
Ôkınrtik ve nefes darlıi' 
için pek tesirli ilaçbr. ~ 
vanyolu Sultan Mahmut t 
besi No, 189 Her eczane"" 

bulunur. 

KONYA 
Milli Sanayi Sergisi•• 

lttirak ediniz. 
1 - 15 Temmuz 932 

Müracaat mahalli: Konya 
Milli ikbsat ve tasarruf 
cemiyeti. 

Sıhhi yemekler - liuzıu 
içkiler 

FRİGECO 
Göz Hekimi 18 ay vade ile 

-•SA TiE.__, 

Dr. EP~:törPaşa 1 Dr~i;~~:~~=~te~;~rfl MAMA 
--- Ankara cadd .. ı No. 60 Hilmi kitopbancsi yanında ( ) 

------------- Ya-~:.~a~~L~!Dgta~--~ıt• 
İstanbulDeniz Levazun ·--~-- ....... .,...... 
Satınalma Komisyonundanı Zayi Mühür 

2250 Ayak Vidala) Tayyare cemiyeti lat~ 
5300 Kilo Vaketa) Kapalı sarfla münakuaııı 27~932 pazar- ıubesinden: Cemiyetimisia r-• 
ıosoo Kilo K&ele) teai ııünü ıaat 14 te. ragümrük nahiye tubeaine 111-!' 
20000 Metre İt bqılık kirpaa. Kapalı zarfla mtinakaaaaıı 27-6- ıua reıml mühür zayi edillJI~ 

932 pazartesi günü ıaat 16 da. ve yerine diğeri yaptınlarak !, 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukanda cina ve mikdan ya. tiınal edilmekte bulun.mut olo• 

zıh malzemenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarf uaulile mü- ğundan eski mühürün bir goıı' 
nakasaları icra olunacağından ıartnameaini görmek isteyenle- hükmü kalmadığı ilan olunut• 
rin her gün ve vermeğe talip olanların miinakaaa gün ve ıaatin- (2747) 
de uıulü mevzuaama tevfikan muvakkat teminat ve tıeglif mek-
tuplarile birlikte Kaıımpatada deniz levazım aatmalma komiı-

111
/LLIYET MATBAAsJ. 

yonuna müracaatları. (2399) ., 


