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Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

ilic 
Maarif bütçesi görüşülürken Mecliste hararetli münakaşalar oldu,. kızlarımızın 
terbiyesine temas edildi ve Vekil ~sat B. maarif si asetimizi anlattı. ( Tafsilat altıncı 

sahifemizdedir ] 

Cenevre ve Lausanne-' C · · Ak ' 
d .. •tı· h k ti emıyet vama a umı ı are e er.. . " 
Hoover'in teklifini reddetmek 

mes'uliyeti harbi 
umumi mes'uliyeti gibi ağırdır 

Bütün milletler gözlerini 
dört açmı§, Cenevre ve Lau. 
aanne'dan çıkacak kararları 
bekliyor. Son gü~lerin ~aliye. 
ti; insanları tatmın degıl, da. 
ha ziyade ümitsizliğe sevkede
cek bir mahiyette idi. Tahdidi 
teslihat konferansı mesaisine 
tubatın ikisinde batlamıştı. Fa 
kat bugüne kadar mak~adı i~
tihsal yoluda müsbet bır netı. 
ceye varamadı. Bu konferansı? 
muvaffakıyet göaterememesı, 

tabiatile Lausanne müzakere
leri üzerinde de tesiri olacak
l.. itte böyle bir zamanda ~me 
rika Reisicümhurunun yenı tek 
lifi yüreklere serinlik verdi. 
M.' Hoover· milletlere bugün• 
kü deniz v: kara kuvvetlerinin 
üçte bir nisbetinde azaltılma
sını seyyar ve ağır topların ve 
kimya harbiııin ortadan kaldı
rılmasını bombardıman tayya
relerinin 'ilgasını teklif ediyor. 

Hoover'in teklifi müsbet ve 
radikal bir mahiyettedir. Me
ıelenin en kestirme yoldan hal. 
li bOyle olur. Mütehaasıaiarm 
faraziyelerinden, formüllerin
den ameli bir çare göstereme
yen' raporlarından bir şey çık. 
rııaz. 

Meselenin husu~iyeti şu
dur: Bu öyle bir teklif ki, müs. 
bet netice vermek için bütün 
devletler tarafından kabul ve 
tatbik edilmek lazımdır. Bir 
devlet hele büyük devletlerden 
biri mÜsten·kif kalınca, i!İn yü. 
rütülmesine ihtimal olmaz. 
Fransa, kat'i olarak muhalif 
bir vaziyet alacak mı? Buna da 
ihtimal vermek güçtür. Niha. 
yet Pariste de Fransa menafi. 
inin umumi konserden ayrıl. 
mamak yolunda olduğunu gö- 1 
recek gözler ekseriyettedir. 
Amerika; hatta Avrupa meae. '! 
lelerinde bile ihmal edilemeyen 
bir kudret haline gelmiştir. 
Halbuki mevzuu bahis mesele; 
bütün dünyanın imar, tenıik 
ve ihyası mesele~idir. Hi~ bi~ İ 
millet cihan efkarı umumıyeaı 

' . . nin linet ve nefretıne maruz 
kalmayı göze almadan kanser
den ayrılamaz. 

Lausanne konferansında ta. 
mirat ve borçlar meseleleri 
halledilecekti. Amerika, bu 
konferansa İttirak etmedi. Bu 
şerait tahtında Lausanne mü. 
zakerelerinin çok esaslı netice. 
ler vermesi zor olurdu. Halbu
ki Amerika Cenevrede yaptığı 
teklifin kabulü halinde Lau
aanne konferansına kartı da 
lakayt kalamaz. Çünkü bu i~ 
mesele biribirine o kadar bag. 
lıdır. Borçlar ve tamirat mes~
lesinin halli: Her devletten zı
yade Amerikanın elindedir. 
Amerikayı gücendirmek kimin 
itine gelir? Şimdiden anlatıl. 
dığına göre Avrupa devletleri, 
eğer Amerikanın teklifini ka. 
bul etmezlerse, Amerika da o 
devletlerde~ olan alacaklarını 
tec:il etmeyecek, derhal isteye. 
cek. .. 

gırmege 

dave ediliyoruz .• 
• • 
ilk celsede ltalya, Almanya, 
Yunanistan, Bulgaristan v. s. 
devletler teklif yapacaklar 

Meclis çarşamba günü fevkalade 
içtimaını yapıyor •• 

Türkiye'nin Cemiyeti Akvama dahil olma11 bir gün me
...Jesi, bir formalite meselesidir. Uk İçtimada muhtelif dev. 
!etler tarafından böyle bir teklif yapılacağını daha evvel bil. 
dirmittik. içtima günü yaklaşıyor. Haber aldığımıza göre 
teklif edecek devletler arasında İtalya, Almanya, Y unanis. 
tan, Bulgaristan, Macaristan ve daha bazı devletler vardır. 
Akvam Cemiyetindeki temayülata nazaran bu teklifin itti. 
fak ile kabul edileceğine muhakkak nazarile bakılıyor. Ha. 
tırlardadır ki, bundan clört ay evvel tahdidi teslihat konfe
ransından avdet eden Hariciye vekilimiz; Cemiyeti Akvama 
kartı Türkiyenin hiç bir menfi noktai nazarı olmadığını, bu 
cemiyete girmemek için hiçbir karar ve huauınetimiz bulunma 
dığmı söylemiı, yakında Cemiyeti Akvama girmemizin kuv. 
vetli bir ihtimal dahilinde olduğunu da ima etmitti. Daha 
bundan bet gün evvel Hariciye bütçeıinin müzakeresi müna. 
sebetile mecliste irat ettiği nutukta Hariciye vekili ayni me. 
seleye temas etmiş, ve Türkiye'nin bu müeeaeıeye karşı ta. 
'<ip ettiği sağlam dostluk aiyasetini batırlatara tahdidi tea. 
lihat konferansına iştiraki sıraların a bu siya ti alakadar. 
ıara izaha çalııtığını söylemiştir. >.iılfolıı 1\1 n §U tebli. 
ği de verdiğimiz malumatı teyit 

A. A.nın 1ebliği .. 
" CENEVRE, 25 " A. A ,, - CemigeN akvamın 

fevkalBde olarak içlimaa davet edilen heg'etl 
umunıigesinin, ('arşamba günü iJğleden sonra akdi 
mutasavver celsesinde cem ·yete ,µ!ni azanın gir
mesi meselesile iştigal etmesi nıuhtenıeldır.Bu geni 
aza Türki11edir. ,, 

Bizim tahkikatımıza ve cemiyetin mevcut ve müteamil 
formü1lerine göre Türkiye murahbaaının Cemiyeti Akvamda 
resmen temsil edilmesi için uzun müddet geçmiyecektir. 

Eylul içtimaına iş1irak 
PARIS, 25 A.A .- Havas Ajansı bildiriyor: 
Petit Parisiyen gazetesi Cenevre'den öğreniyor: 
M. Mihalakopulos salı günkü Cemiyeti Akvam büyük 

meclisinde Türkiyeninn eylul içtimaına iştirak edebilmesi i; 
çin Cemiyeti Akvama girmeğe davet edilmesine teklif edecek. 
tir. 

Tabiidir ki, Amerika Cüm
hur reisinin teklifinden mem
nun olanlar ve bunu kayıtsız ve 
§artsız kabul edenler var. ltal. 
Ya, Almanya ve R~s:ıı:a ~ibi.. 
Teklifi bir takım ıhtırazı ka
yıtlarla talil edenler de var. 
Franıa gibi .. Franaız gazetele
ri bu münaıebetle tiddetli net· 
riyatta bulunuyorl~r.. Hoo
ver'in teklifinde ıamımıyet ol
madığını, bunun yakında Ame
rikada yapılacak Reisicümh~r 
intihabı için hazırlanmıt bır 
manevra olduğunu söyleyorlar. 
Şüphe yok ki, en hali.• bir m~k
satla ortaya atılan bır teklıfe, 
çamur atmak daima kolayd~r. 
Fakat 0 teklifin samimi ve c;ıd
di olduğunu gösteren seb~pler, 
deliller ve bilhassa teklıf sa. 
hibi tarafından ihtiyar edilmiş 
fedakarlıklar varsa; bütün ta
rizlerin kıymeti sıfıra düş~.r. 
Bu noktai nazardan Hoover ın 
teklifine dil uzatmak o kadar 
kolay değildir. Amer!~• Cüm: 
bur reisi yaptığı teklı~~ ~endı 
memleketine olan tesınnı çok 
iyi hesap etmİ§, bu tesirlere 
katlanacr.ğını timdide~ taah
hüt ediyor ve: "Amerıka, ta~
didi teslihat proğramının bır 
kısmını icra maksadile 300,000 
ton miktarında gemisini 
tahrip etmeğe elli bin tond~n 
fa:ı:la inşaattan vaz geçmege 
imadedir. Dedikten sonra: "Bu 
Proje, Amerikadaki 1000 ağır 
lop ile 900 tank ve 300 bo~
bardıman tayyaresine de şamıl 
oldug' unu da ilave ediyor .. 

Bir sene eV'vel M. Hoover'in 
moratoryom teklifi dünya ef
karı umumiyesinde iyi bir te
sir bırakmıştı; fakat yeni tek. 
lifinin tesiri eskisinden çok bü. 
yüktür, çok şümullüdür. Sene
lerden beri bunalan halk, yal. 
nız böyle bir dilden anlar. ! ek: 
rar ediyoruz: U mul~n net;c:~~ 
almak için milletlerın bırlı gı 
lazımdır. ltalya hariciye nazm 
Grandi'nin dediği gibi: "Mil
letler arasındaki musliha"e 
münasebat, ancak bütün mil. 
Jetler tarafından yapılacak müş 
terek fedakarlıklara istinat 
eder." Emnü ıelametin tehli. 
keye düşmesi ise varit değil. 
dir. Çünkü milletlerin ittihadi. 
le teessüs edecek emnü selil. 
met; gene bütün milletlerin 
zaman ve kefaleti altına gir: 
miş olacaktır. 

Eroin kaçakçıları şebe 
ke halinde yakalandı! 

" 
Yeni teklif milletleri müda-

faa silahlarından değil, tecavüz 
~ilahlarından tecrit ediyor. T e
cavüzkir maksatları olmayan 
nıilletler bundan memnun ol
ırıalıdırl~r. Şimdiki halde buna 
en ziyade muarız görünen dev
let Fransadır. Fransız matbua. 
tı. gene emnü selamet politi
kasından dem vuruyorlar. U
ırıuıni harp neticesinde yapı
lan muahedelere her hangi bir 
~kilde ilitilirse bu emnü .~e: 
1•ınetin tehlikeye dütecegını 
&öyleyorlar. 

Hoover'in teklifini reddet. 
mek meı'uliyeti ağırdır, umu
mi harp mes'uliyeti gibi ... 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

Romanyada tasarruf 
BO.KREŞ,25. A. A. - Maliye na-

bütün nazırlardan, mevcut ma
zın, . . 
li mütkilat dolay11ile sene nihayeb
ne kadar ecnebi memleketlerdeki 
kongre ve konferanılara mur~has 
göndermekten fariğ ol~ını 11t_e- , 
mittir. Cemiyeti akvam, 11bına edil-

mittir. 

Zabıta 

çıkardı 

mühim bir şebekeyi 
meydana 

ve tevkifat yapıldı 
Kaçakçılar kimler? 

. lstanbul polisi mühinı bir ero
ın kaçakçılığı şebekeıini meyda
na çıkarınıttır. 

Mısır hükiimeti zabıtA'I M181 .. 
ra Türkiyeden kıymetli mektup
lar içinde eroin kaçınlma kta oldu 
ğunu it'ar ebnittir. 

Ve bu hususta polis müdiriyeti 
le temasta bulunmak Üzere laken 
deriye poliı müdürlüğü erki.nın
dan A. G. Flet her bir hafta ev
vel de ıehrimize gelmiı bulunmak 
tadır. 

Bu zat polis müdiriyetile temas 
ta bulunarak izahat venniştir. 

Verilen izahata &Öre lıkende
riye'de bir po5ta kutusunda, ha
riçten ırönderilen kıynıetli mek
tup birikiyormuf. Bunlan Romen 
teba.aaından bazı kimseler bu mu- 1 

ayyen posta kutusundan gelip ge. 1 
)ip alıyorlarm•t· Mısır zabıtası 
bundan şüphelenmit ve zarflar i
çinden eroin, kokain çıktığını tfl"!'. 

bit etmiştir. Zl'rf]ar Üzerindeki 
pullar ve damgalardan da bunln
nn lstanbul'dan ırönderildiği ta
bii anlatılmışbr. 

Mmr poliıi lıtanbul'da bulu-
Polis müd/Jrll Fehmi B. (Devamı 6 ıacı sahıude) 

Barut 
Meselesi 

Encümen tahkikat 
• 
ıcra~1na 

lüzum gördü .. 
ANKARA, 25 (Telefonla) 1 

- Barut ve mevaddı infilikiye 
meselesine dair tetkik encüme. 
ni tarafından yapılmakta olan 
tetkikat ikmal edilnıit ve en
cümen mazbatası tab olunarak 
bu akşam mecliı azalanna tev
di olunmuıtur. 

Mazbatanın yarın mecliste 
müzakeresi çok muhtemeldir. 
Encümen kerıdiıine havale edi 
len evrakı tetkik etmit ve tet. 
kikatı dört mesele üzerinde 
cereyan etmittir. 
- l - Barut ve mevadclı infi 

Encilnıen reisi Rasih 
Be11 "Antalya,. 

!ikiye inhiaarının müzayede ve 
ihale muamelesi. 

2 - Devlet hesabına rovel. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

··--··············-----·······-·······-
Sırrı Beyi 
Protesto 

Lausanne·aa hegerı murahhasa/ar reisleri iki celse 
arasında konuşuyorlar 

Lausanne'da asıl düel
lo pazartesiye başlıyoı 
Samimi görünen ilk mükaleme-

/erden sonra Alman ve Fran
sız Başvekilleri avdet ettiler 

Almanya yeni tekl~f yapacak 
[Lausanne konferanaı aaıl bun- cereyan eden müzakerelere, intibalı 

dan sonra ehemmiyet kesbediyor. ra ve tahminlere ait dün ıelen lcl
Şimdiye kadar murahbaalar ara- ıraflıar ıunlıardrr:] 
amda vukua gelen huıuıi temaa LAUSANNE, 25 A.A. - Alman 
ve mükilemeler etrafında aızan batYekili ile M. Herriot araıında
haberlere nazaran, Lau.aanne kon ki buıuıi müki.leme, evvelce der
feranaı artık bir tamirat konfe- pİf olunan müddeti tecavüz etmiı 
ranaı olmaktan çıkmıt, beynelmi- ve SO dakika devam eylentiştir .. 
Jel bir iktisat konferan11 haline Son bir çeyrek aaat zarfında Al 
ginnittir. man hariciye nazırı Baron VQn 

Alman murahhaılarının ilk te.. Neurath'in da bu mükilemeye it 
maılarda doğrudan doğruya eıaı tirak ebneıi rica edilmittir .. 
taleplerine ıiriımedikleri, Fran· Saat 10,55 de Alman 've Fran
ıızlarm da, tamirat meıeleıini, ~ z baıvekilleri, M. Herriot'nun 
Avrupanın iktıaaden yeniden ih- f'.r artnnanını terketmitler ve ole· 
yası çerçiveai içinde görütülmesi- !in ait kabndaki büyük salona eit 
ni istedikleri anlaşılıyor. Şimdi mi,lcrdir. Orada kendilerine lam 
gerek Berlin ve Pariıte.gerek Lond- bir halde bulunan her iki heyet a· 
ra ve Romada pazartesi cünü açıla~ T.•~• İntizar etmekte idi. 
cak mühim celaeler için hararetli Parlak bir surette tenvir ecliJ. 
hazırlıklar var. mit o]an salonun ortasında Yuvar. 

Fransız ve Alman batvekilleri· lak bir masa bulunuyordu. Bu mı 

Bursa ko-ylu-lerı• "işte nin pazartesiye dönmek üzere ha- sanın etrafında batvekillerle baş-
reketlerinden evvel Lausanne'da (Devamı 2 inci sahifede) 

pek ala kooperatif ====~===~========= 

yaptık" diyorlar Ticaret odaları kon-
BURSA, 25 (A.A.) - Bursa 

köylerinde teıekkül eden 23 zirai gresı· du·· n açıldı kredi kooperatifi 
idare meclisleri --'-=-
Ziraat Banka' 

:ür~~e~:~!" !. Kongrede Trakya, Marmara 
tima ederek, ko-

:."e::i!~~~remü:~'. ve Zonguldağa kadar 
kere etmit ve btı 1 h ı• d t •1 d•1• 
:,e1~t;i b~'~rıi o an ava ı e emsı e ı ıyor 
tekarrür etmittir. 
Müteakıben A· Kongrenin açılış celsesinde neler yapıl ı? 

rabayatağı kö- .._,_._...__. 
yünden Ali efen· İstanbul ve Marmara mıntaka· kadar olan Karndeniz mıntc.kaaı~ 
di, cebinden bir Sırrr Bey lan ticaret odaları 1932 kongreıi dan gelen murabhaılann iştiraki· 
lstanbul gazeteıi çıkararak, Mil- dün öğleden sonra oaat 15 de Ti- le toplandı. 
!et Meclisinde müstakil meb'us caret Odası salonunda Trakya, Celseyi Ticaret mıntakası mü 
Sırrı beyin kooperatifler hakkın- Marmara havzası ve Zonguldağa <Devamı 6 ıncı sahifode) 
daki beyanatına iıaret etmiş: 

- Köylü neden kooperatif ya 
pamazm1ş? işte nümuneai bizle .. 
riz. Pek al yaptık ve muvaffak ta 
olduk, diyerek, Sırrı beyjn beya
natının proteıto edilmeıini teklif 
etmiştir. Bu teklif üzerine, Riya
•eticümhura, Meclis RiY', ~etine, 
Başvekalete, Frrka katibi um~mı 
Jiğine müteaddit telgraflar çekil 
mi~tir. 

r 
Bugün 

2 nci aahifede 
NurullıJh Ata 

S iı•d aah1ferle 
Burhan Ca/ılt 
Etem izzet 
Elif Naci 
Se/Ami izzet 
Reşat Feıızi 

Beylerin Edebiyat ve Bulg~ •'.1'.ıtleri.diin ıece .D".'iilbedayi ~yatroıunda ilk muvaffakiyetlı 
San'at makaleleri... leuıailleruu verdıler. Reamımız Bu~ar artıotlerini Ankarada ismet p • lh. 

'------------~ 1 ve Tevfik Rüıtii Bey ile birlikte ıöotermelrtedi.. 1 



ausanne a ası ue o 
pazartesiye başlıyor 

HARiCi HABERLER 
(Batı l inci sahifed•) 

lıca meaai arkadatları olan M. 
Yon Neurath ile Alman Maliye 
Nazırı M. Von Kroa.ik, ve Franaıs 
!ardan M. Cermain Martin, M. 
Julien Durand, M. Paııanon Ye M. 
Georges Bonnet mevki almıtlar
dır. Alman ve Fransız mutehauıı 
ve müşavirleri de yanlarda bulu
nan masaların etrafında oturmuf 
!ardır. 

Takdim merasiminin icrumdan 
...,nra Fransız ... Alman konferanaı 
başlamutır. Dıoanda birçok me· 
nklılar, toplanmıtlar bekliyorlar
dı. 

Uzlaşma arzusu 
LAUSANNE, 25 A.A. - Dün 

ıabahki Franaız • Alman mükale
meıi, mühim bir hadise tetkil el· 
miştir. 

Sulhten beri, iki memleket na· 
zırlan Franaız ba9vekllinin Al· 
man b-.vekili Yon Papen ile icra 
ettiği huıuıi mükaleme eana11nda 
oldutu kadar tam Ye müsbet bir 
~urette noktai nazar teatisi fırsa
tını nadiren elde ebnişlerdir. 

iki bükGmet relıi, bu mütekad· 
dim mükllemenin planını daha ev 
velden teablt ebni9ler idi. 

M. Herriot'nun Hava• ajanaı 
muhabirine vaki beyanatına naza 
ran "Taziyeti mlltekabilen ve mU. 
tereken anlamaktan mütevellit o
lan u•iafllUl arzuaunu" ebemınl
yetle kaydetmeleri icap eder. 

Mllteakiben mütehau11lann da 
huaurile iki heyetin tam olarak 
vuku bulan tellkilerinde de ayni 
zihniyet blkim olmu9tur. 

Takdim meraaiminden ıonra M 
Herriot, girizgah olmak üzere bir 
iki söz söylemiı ve Alman ba9ve
kili de bu .özlere ayni mücemele 
karane ifade ile mukavelede bu
lunmu9tur. 

Bundan aonra mesai celıesi he
men ba9lamı9br. 

Alman maliye nasırı, Almanya' 
nın iktıaadi ve mali vaziyeti hak· 
kında teknik İzahat vermlttir. 

M. Von Papen memnun 
LAUSANNE, 25 A.A. - Fran

sız ve Alman heyetleri aaat 17 de 
y~niden toplanm.ıılardır. 

Heyetler, saat 18,15 de müzake 
rat salonunu terketmişlerdlr. M. 
Yon Papan, otomobille Berlln'e 
avdPt etmiıtir, pazartesi gilnü tek 
raı· j!elecektir. 

M Herriot, Alman baıvekiline 
otomobiline kadar refakat etmit 
ve bu ıırada kendiıi ile doatane 
bır surette görütmüttür. 

M. Yon Papen, cereyan atmek· 
te olan müki.lemelerden memnun 
olduğunu beyan etmi9tlr. 

"-iman ba9vekilinin aYdetlni mü 
t••kip celae, hemen tekrar baıla
mıft•r. 

~f. Herrlot Parlse diJndll 
LAUSANNE, 36 A.A. - M. 

Herriot, aktam yenıeğini M. Mac 
Dona ld ile birlikte yedikten aonra 
•aat 23 de Lauaanne'dan hareket 
'.!tmİ}tİr • 

Resmi tebllfl 
LAUSANNE, 25 A.A. - Saat 

19,15 de hitam bulan Alman Ye 
F ranaız na.arrlan iç:tim.amm hita
mında atideki tebliğ netredilmit
tir: 

Franeızlarla İn«ilizler araaın .. 
daki mü:ııakareler öileclen aonra 
devam etmiftlr. Franaız maliye 
nazın M. Cermain Martin'ia ver .. 
mit olduğu izahattan aonra her 
iki tarafın mevzuu bahiı meael ... 
lerin bütün anafınnt eaaımdan 
tetkik etmek için izhar etmit ol
duklan anu daireainde nokta! 
nazar teatiılnde bulunulmuıtur. 
Onümü.zdelr:i celae, pazarteai gÜ· 
nü saat 16,30 da inikat edecektir. 

Asıl mllbarezeye hazırlık 
LAUSANNE, 25 A. A. - M. 

Herriot ile M. Yon Papen'ia ııay. 
bubiyetl dolayıalle tamirat Konfe 
ransı önümüzdeki Pa:rartesl ııllnü
ne kadar adeta kmlınıt bir layiha 
halinde kalacaktır. 

Lauaanne'da bulunan lngiliz 
'\aurlarmm Londra'ya c;ağnlmıt 
olduklanna dair olan haberin e· 
aaıtan lri oldufunu kaydetmek 
muvaflk olar. 

Hakikatı halde, Lauaanne'da 
bllkiim alinnelı:te olan buııünkil 
aükfuı Hhiridir, n heyetler kendi 
kendilerine faaliyetle c;alıımakta· 
dırlar. Hepıi de Pazartuiden iti
baren aktedecek mühim içtimala· 
ra hazırlanıyorlar. 

Almanya neler isteyecek ı 

Almanyada dahili 
vaziyet karışıyor 

Her yerde arbedeler oluyor. 
Zabıta seferber, mitralyözler 
işlem eğe amade bir halde! 

BERLIN, 25 A.A. - Alm"n 
mali mehafilinde deveran etme!t
te olan ve henüz teeyyüt etmeyen 
bir ıayiaya göre Almanya, ihti· 
mal önümüzde cihan iktısat kon
feransında, Almanya'nın ecnebi 
memleketlere olan husuıi borçla· 
rmın tenkisini iıtiyecektir. Al
manya'nın beynelmilel borçların 
cihan piyaıalarında fiatların düt· BERLIN. 25 .A. A. - Almanya yet kabul etmiyeceklerini bildirmİf· 
meıi yüzünden hadis olan vaziye dahili va:ı.iyetinin ciddiyet keıbet- lerdir. 
te intibak ettirilmeıini talep ede- miş olduğunda ,üphe yoktur A /manya ile Bav yara 
ceği de söylenmektedir. Havyara ile olan ihtilaf, ıükıinet 

Bu meselenin atil krediler me· bulmadıktan başka, had bir şekil al- arasında ihtilaf 
selesini tetkik edecek olan konfe- mışbr. MONIH, 25. A. A.- Havyara 
ransın İçtimaı eanaaında ileri ıü- Bavyara hükUmeti, umumi inti- Başvekili M. Held bu ıabah Bavya-
rülmeai muhtemeldir. zam ve asayişi temin için zaruri o- ra diyetinde Münih hükU.metinin 

Feci Jıarp faturasını lan bütün tedbirleri ittihaz hakkını Bavparada siyasi fırkalar mensupla-
imha etmeli muhafaza etmekte ve nümayİ.f ser- rının üniforma taşımaları memnui-

LAUSANE, 25 A.A. _ Dün bestesine. siyasi te,kilatların ünifor- yetinin kaldırılmaaı için Almanya 
Lauıanne'da bulunan Almanların ma tqımala.rı hürlyetine müteallik dahiliye nezareti tarafından vuku bu 
Alman ticaret odaaındaki içtima- husuaatta merkezi hükumete imtisal lan talebi kabul etmemeie ittifak i
mda bir nutuk aöylemit olan M. den imtina eylemektedir_ le karar vermiş olduğunu beyan eyle 
Yon Papen, şöyle demittir: Binaenaleyh fmperatorluk hükıi- mittir. 

"Almanya'nın çekmekte oldu- metin önümüzdeki hafta bidayetinde itfaiye efradı tarafıııdan 
dd• f ı · k 1 l k · yeni bir kararname ne,rederek bu . ğu ma l e a et er. mem e etın sula11a11 .bir nümayl" 

hudutları dahilinde kalmaktadır. meıeleleri bütün Almanyaya şamil v 
lbtiraalarda fevkalade gerginlik. bir tekilde halletmesi ve Alman hü- BERLIN, 25 A .A.- Komüniıt-
bizzarure Avrupa'nın içtimai mÜ· kUmetlerinin inzibat meıJailindeki İm ler dün Berlin'in birçok mahallele
vazenesini sargn tehditkir bir ta tiyazlannı tahdit eylemesi muhtemel rinde nümayİf icrasına teıebbüı et 
kım akialer haaıl etmiştir. Son dir. mişlerdir. Zabıta, mildahele mecbu
harbin bize bırakmış olduğu feci Diğer taraftan Berlinde ve Alman riyetinde kalmıı ve zırhlı itfaiye oto 
faturayı kat'i aurette imha etme· yanın diğer bir çok yerlerinde ve mobilleri, efrat tarafından işletilmit 
miz icap eder. 1 bilhassa Rhenanie'da gizli bir dahili ve nümayi9çiler hortumlarla sevko-

h h ""k ·· ·· kt d' A J lunan ıularla epeyce islatılmıfbr. ita/yaya göre lemanıile arp ~ um •urme e "· me e ma 100 kadar tevkifat vardır. il 1 hallelerınde her gece kargatalıklar 
ga. 1 tek•rrüı· etmektedir . Alman sosyalist ve komü-

LAUSANNE, 25 !'·A· - !tal· Sağ ve sol cenaha mensup siyaıi nlstleri birleşecekler mi? 
yan murahhas heyetı M; l\~.a:. D?· rak;pler arasında h"kiki mücadele-
nald'e gelecek Pazartesı gunu hır let· olmaktadır . Barikatll\r vücuda ge BERLIN, 25 .A. A. - Aralennda 
muhtira verecektir. Bum. uhtırada tirmeg" e çalı,ıl:nakta, tüfek ateıi tea Einıtein, muharririnden Heinricb 

1 1 rl Mann ve Erneıt Toller bulunan ıi-harp borç arının ~amamıy e o •· ti olunmaktadır. Zabıta, :;eferber hal 
d k ld 1 t k b Yaıet ve edebiyat alemine mensup an a ın maaı ıs enece ve U dedir. Zırhlı otomobilleri v e mitral- . · 
cihet mümkün olmadığı ve tediyat .. l .. 1 - • d b 1 bırçok zevat, hır beyanname neıret
huıuıunda dig" er bir uıul kabulü- yyoz erı .'~ emelge amal . e u unbu_yorok. miılerdir, bu beyannamede yakında 

1 evmı 11yan arın p ançoıu , ır ç R · h · · 1 k · 'h bat ne karar verildiği takdirde talya ··-' .. t dd't t f'k t .. t eıc ıtag ıçın yapı aca ıntı a • 

Hoo-ver'in 
Teklifi ---
Felemenk te 

kaydü 
şart kabul 

bilA-

etti 
VASHINCTON, 25. A.A. -1~. 

ya büyük elçial, ftalyarun Hoover 
terlci teılihat planını bili. kaydil,.rı 
kabul etmekte bulundupndan M. 
Stimson'u haberdar etm.ittir. 

Amerika hariciye nezareti, Fele
menk'in de itbu planın tamamen lo
binde olduğunu La Hayedaki orta 
elçisinden haber almııtır. 

M. Stimaon, devletler ımıı..ha.1111 
lannın planı ,teferriıatile tetkik ede
bilmelen için terki teslibat konferan 
sının talik edilmesi ihtimali olduğu 
mutaleasını serdeylemittir. 

M. Gibson'u tebrik 
ediyorlar 

CENEVRE, 25. A. A. - Ameri
ka bat murahba11 M. Cibaon, Amen 
ka sulhperverleri t8fkili.tı mümesail 
!erini kabul etmiştir .Mümeaıiller, 
M. Hoover'in tealibatın tahdidine 
müteallik plinm te..dü münaaebetile 
kendiıini tebrik etmitlerdir. 

Bu tebriklere cevap Yet'ell M.Cib 
aon, M. Hoover'in tekliflerinin mün 
ferit bir hareket İcraaı veya bu tek· 
liflerin yekcibet olarak kabulü mak
sadile yapılmayıp Amerikan hükü
met ve milletinin tahdidi teılibat sa 
haaında müıbet neticeler dde etmek 
ve bu suretle cihanın iktisaden ve 
manen ihyasını temin eylemek arzu· 
ıunu gÖıtennekte olduğunu beyan 
etmittir. 

Alman filosu 
Dantzig'te 

. .. . yanuı ve mu ea ı ev ı a gos er- .. k b" ı· · 
nın kendi hissesini istıyecegı be- k ed" ta muştere ır namzet ıstesa nq· 

. . me t ır. 1 k ·ı r t komi! 1 . 1 • 
yan edilecekt~. • . Dün ak""" yüzlerce komünist ve "':tmerkasulretı e sberaosy";,~.. vfeaal' - Lehıstan gazete en 

Avrupa'nın ıktısadı sabada ıh- N 1. t d d ,_ b 1 nıst fı arının ...,..ce ıyet-
. ... b l asyona ıı arasın a P vu.:.u u an b l 1 •tti 1 kta d- .. .. 1 ? 

J~d,iğ~u::~~?r~: ~~:.~~an ::k.;';..:;i b
1 

ir müsa1dd~edhe ~t_uz ~.·~inin yara- ~~r. u unma arı ' zam 
0 

unma . . ne UŞUnuyor ar 
. d k' anmıt o ugu aocr verı ıyor. ... VARSOVA 25 A A M h 

Tun!' .memleketlerı hakkın. a ' Polis raporları, Bcl'linin mub- ı Prıısyada affı unıunıı ' · · .- u te-
teşkılate., ancak bu husustaki ter l"f 1 • d 'k· .. d BER iN 25 A p eli lif temayüllere sahip bütün gazete-
ıb k b 1 d 'ld""I t kd' d te ı yer enn e on ı ı muoa eme vu L . . A. .- ruıya • ler, Alman harp ıremı'len"nı'n Dant-

t ata a u e ı ı,. a ır e ya· k b 1 ld • .. t k . aff • "'·-· .. .. .. 
d d b .1 kt' u umut o ugunu gos erme te- yetı. r umumı ,,_,,,nu uçuncu • -=-'e muy---',tı mu"naı·L·•'le, Le-

r ım e e ı ece ır. d" k ·· k' kat'• tt ka ...,. ....., """" M. V: dl ? ır. unmasını mutea ıp ı sure e bistan'm Danhic'deki vaziyetinin 
. on papen ne yor· Bu aaabiyet havasının, tehlikeli bul etmiştir. Voraa.illea muabedenameai ile Cemi-
p ARfs, 25 A.A. M. Yon Pa- olmaıından korkulan bir gerginlik Merkez frrka11 ile aoıyal demolı:- yeti akvanun kefalet ve zamanı al-

pen, Matin cazetesinin Lausanne' hiaıl olmaktadır. ratlar aleyhte rey venniıl..-cffr. bnda oldupnu ehemmiyetle kaydey 
daki muhabirine şu beyanatta bu- Pruıya diyeti müfrit milliyetper- Pru~ya şurayi devleti muhalefet lemel<te müttefiktirler. 
lunmu,~r: . . . . verleri ıt'l'Ubunun bir heyeti, Alman etmediği takdirde mer'iyet mevkii- Hllkiimet gazetderi ile nim reımi 

Tam.ırat me.eleıının . tasfıyeaı dahiliye nazırına giderek komünist- ne girecek olı ...... ' unun hiya Cazeta Polıka, Alman rem.ilerinin 
babsında Fraıua.. 'nm. tavızata hak lerin tetbit hareketine bir nihayet neti vataniye <>e, caausluk lmel bl ___ ._ 

lk 1 d k Dantzig'e ge erinin iyi r taran 
kı oldu~nu ~ teı ım ': ece 0

• verilmeıini istemitler, ~k<i takdirde 

1 

lara ve bilhassa vahım olan hukuku olduiu, bunun da Almanya'nın iki 
lan ~enım; Eger bu tamıratı. nak· Naayonal Sosyalistlerin zuhur ede- umumiye cürümlerine filmıilü yok-
di bır tekilde maddeten temın et· cek vekayiden hiç bir güna mesuli-

1 
tur. yüzlü battı hareketine dünyanın göz 

mek iktldanna malik bulunıay- !erini açmaktan ve Dantzig' de olup 
diın, bunu b:itün kalbimle yapar- biten feylere Cemiyeti akvamın na-
dım. nazırlar meclisinin içtimaı bittik- sai iştiraki Avrupaya ait meıelele zan dikkatini celbetmekten d i~ 

Fakat bu mümkün değildir. ten aonra gazetecilere vaki beya· rin bütün dünyaya ıamil bir tea- bulunduğu mutaleasını ser etm.,... 
Yine bu tavizatı iktısadi saha· natında bilhaua Cenevrede hü- viye sureti bulunmadıkça halli tedirler. 

da ve merkezi Avnıpa'nın yeni- klımetler araıında cereyan eden mümkün olamiyacaiı fikrinden Bu gazeteler, Dantzigdeki Cemi .. 
den tensiki kadrosu dahilinde be· müki.lemelerin konferanıın me· 1 mülh.,m müzakerelerde karıtıklık yeti ak..am komiıeri kont Cravİna· 
raberce arayıp bulacağız. Alman· saiıinde devamını mümkün kıldı· ı vukuuna imkan bırakmamıştır. nın Lehiıtan-Dantzig ibtila.flannda 
ya'nın bütün milli kuvvetlerini ğını söylemi.ş ve demiştir ki: Dün Almanlarla yapılan içtima ekdesine düten mutavaıııtlık vazlfe
temail ediyorum. Bu hal Franaız • lngiliz itilafı- gayet memnuniyeti mucip 9erait ıini bitarafane loir surette ifa etmeel 

Franaa şimdiye kadar yapmıt nın çok hayı•lı netic~lerinden bi- içinde vuku bulmuftur. Mütehaa- nİ istemektedirler. 
olduğumuz mütekabil mukarenet rini tetkil eder. sıslar mesailerine bugün de de· 
teşebbüslerinde, yalnız aol cenah M. Herriot Fransız hükfuneti- vam etmektedirler. 
ile temaa etti. Bugün karşısında nin M. Hoover'den gelen her han.. M. Herriot Lausanne konferan .. 
saf cenahın yani bütün Almanya' gi bir teklife çok büyük bir ehem· sının samimi birçok emekler aarfı 
nm bulunmasmı istemez mi? miyet vermesi li.zım geldiği fik· neticesinde ıulhu ve binnetice em 
Pazartesi günü A.lnıa11lar rinde bulunmuştur. niyet ve itimadı artırıp kuvvetlen· 

Yeni tekliflerde bulunacak M. Herriot Hoover programının direceği ümidini izhar etmif, fa. 
bir koaliıyon teşekkülü ihtimalini kat bu gayenin tahakkuku için sa· 

P ARiS, 25 A.A. - Excelsior derpi§ edio etmediğini cayi sual hır ve soğuk kanlılık göıtermek 
diyor ki: gördüğünü söyledikten sonra be· lizım geldi~ini ili.ve etmi~tir. 

Lauaanne'da dünkü hava, sa· yanatma şu suretle devam el.mit· Avuıturyaya verilecek ödünç 
mimi olmaktan hali kalmamakla tir. işte bunun içindir ki bir Fran· para meselesi hakkında aorulan 
beraber, bazı dakikalarda, biraz aızlar beynelmilel bir teıkilat ve bir suale M. Herriot ıu cevabı ver 
aiırlaımıttır: mürakabe vücude getirilmesini mistir: 

Bu gazete ilave ediyor: M. Her daima iıtedik ve hali. da isteyo- ·Yalnız parlamento bu hususta 
riot, Franaa•nm tamiratı tema- nız. kat'i bir karar verebilir. Esasen 
men terketmekte zemini kabul et· M. Herriot Cenevre müzakere· bu istikraza ait meseleler Avustur 
menin mümkün olmadığını iddia terinin devam edeceği ümidinde ya ile olmaktan ziyade cemiyeti 
etmiıtir. bulunduğunu, Hover teklifini bil· Akvam komiteıiyle cereyan et· 

Almanlann Pazartesi günü bir yük bir ciddiyetle tetkikten geri mektedir. Çünkü bu istikraz bir 
çok teklifler aerdedebileceklerini durmiyacağını da beyan ebnittir. çok devletleri alakadar eden bir 
söylemit oldukları rivayet edil- Lauaanne konferanıına gelince mesele mahiyetini haiz olup Fran 
mektedir. mükalemeler gayet büyük bir in- ıa ise bu meselede ancak mubte· 

M. Herriot'un beyanatı tizam içinde cereyan etmektedir. lif taraflardan birini teşkil etmek 
PARIS, 25 A.A. - M. Herriot 1 Franaa ile İngiltere araaındaki me t~dir. 

Muazzam bir 
İngiliz tayyaresi 

Üç senede yapıla11 tayyare 
117 yolcu alacak 

LONDRA, 25 (A.A.) -
Muazzam bir deniz 
pazar günü denize 
tir. 

tayyareai, 
indirilmit· 

Bu. tayyarenin intaaı, 3 se. 
ne devam etmiıtir. 

Tayyare, 115 yolcu Mtiap 
edecektir. Tayyarede 1,000 
beygir kuvvetinde 6 motör var 
dır. Kanatlarının tulü 37,20 
metre ve geniıliği 20 metre. 
dir. 

İrtifaı, 9,50 metredir. Tay. 
yare aliminyomlı sert çelikten 
yapılmış olup tek satıhlıdır. 

Haftalık Edebt Musahabe yaptığı mülakatmııf ıribi aldığı ce 
vaplardan bir netice çıkarmağa 
çalıınuyor ve yahut yaptığı müla· 
katlar bir anketmiı gibi her ziya 
ret ettiği muharrire ayni aualleri 
aoruyor. Hikmet Feridun Bey A
da etekçileri ile yük eşeği sürücü 
terinin bir olmadığını kabul edi· 
yor da muharrirlerin hepıini bir 
addetmekte beis görmüyor. Bir su 
al listesi yapıyor; bunlar haricinM 
de ba-n: "Falan ıizin için böyle 
söyledi, buna ne derainiz? 0 gibi 
teYler ili.ve ediyor. 

Bu kitapta topladığı cevaplann 
bir kısmını vaktile Hakimiyeti 
Milliye' de tahlil etmiıtim; onları 
tekrar okurken o zamanki itiraz· 
larımla beraber birtakım yenileri 
de uyandı. Hikmet Feridun Beyin 
aldığı cevaplar Üzerinde düşün
mek, düıündüklerimi yazmak iıti
yorum. Fakat bugünlük kitabın 
yalnız mukaddemesi ile, yani sırf 
Hikmet Feridun Beyin fikirleri 
ile me11ul olacağım. 

ona l"Öre hücum, taarruz plinları 
yapılırmıı ... "Hiç bir =mon lıiç 
bir erk&nı harbiye claireainin aklı 
na tayyareye bir reuam bindir .. 
mek, düşman ceplı .. inin lırça ile, 
renkle, boya ile, 11öl11e ile, Je.,en
le san'atkarane bir tablosunu yap 
tırmak gelmemiıtir. En yükıek 
san' at eaeri olaa bile lıiç bir tablo 
lıiç bir erkanı lıarbiyenin İfine ya
ramamışhr. Veleuki bu tablonun 
11öl11eleri ıimal 11ecelerinin .lıaran· 
lıklarından, renkleri okyanos /IU· 
ruplarının kvıdlıklarından, kutup 
taki 11ece yaruı /IÜneıinin renkle 
ri.nden •Üzülüp almmtf olaun." 

Fikirler ve insanlar 
Anket ve tenkit 
Hikmet Feridun Bey mealeii· 

ni çok seven bir anketçidir. Ta· 
nınmış veya tanınmamıt herkesle 
gidip konu9uyor ve birtakım IU· 

allere aldığı cevaplan bir ııramo
fon sadakati ile kaydediyor. Ken· 
distnİ böyle bir makinaya benzet· 
meme elbette kızmaz; bizzat ken 
~isi bir fotoğrafa benzemek iste· 
diğini söylemiyor mu? 

Bilbaua edebi anketleri ile ta• 
nınmıtbr; fakat en çok muvaffak 
olduğu bu "genre" değildir. Mu· 
barrirlerle değil, edebiyatla hlt 
uğra4mayanlarla daha iyi konu
fUyor. Şimdiye kadar okuduğum 
yazıları içinde en hoıuma ııideni, 
Büyükada e,ekçileri ile yaptığı 
bir mülakattır. Zannederim Hik· 
met Feridun Bey o parçayı yazar
ken ıadece bir fotoğraf, bir fo
nograf olmakla iktifa etmem.it. 
duyduklarma kendi de bir takım 
oözler illn etmiftl. Katke Hik· 
met Feridun B. o tarz ya:nlannı 
da bir kitap halinde toplaaa; hep. 
ıi o .,.kçllerle mülakat cibl iae 

Refik Halit'in yazılannın çoğuna 
benzer, onlar kadar eğlenceli, on .. 
!ar kadar tatlı ve onlar kadar 
aathi bir kitap vücude getirmit o· 
lur. 

Şairlerimizle, roman veya ga .. 
zete muharrirlerimizle konuftu
iu zaman yazıları neden o kadar 
iyi olamıyor? Vak.. bizlerin Ada 
etekçileri kadar da "intereuant~' 
olmadığımızı iddia edecek der ... 
cede hürmetaiz kllnseler çıkabilir 
ve Babıali caddeıi amelesinin ço
ğu, hemen hemen hepıi, kendi 
ıahıslarma da tam.il olmamaaı 
tartile, bu ııarip mütaleaya pek 
lll i9tlrak ederler. 

Ben o kanaatte değilim, hatti. 
baeit inaanlann iyi kötü bir kül· 
tör ııöriniltlerden üıtün olduğu. 
na iman edenlerden de değilim. 
Hayır, Hikmet Feridun Beyin mu 
harrirlerimizle konutmakta o ka
dar muvaffak olamamaımı, onla
n istintakta mehareti olmamasın.J. 
hamledlyorum. Daha doğruıu 
Hikmet Feridun Bey edebiyatçı· 
!arla ııörütürken anket ile milli· 
kab blnnlrine kan,tmyor; sanki 

Anketçi bir ıual liıtesi yapar; 
onun gayesi muharrirleri tanıt
mak değil, bir meseleyi halletmek 
tir. Halbuki Hikmet Feridun Bey 
muharrirleri tanıtmak, batti. 0 ya
rın, bugünün edebiyatını tetkik e· 
decek olanlara" veıika hazırladı· 
fını söylüyor. 

Fakat bu ufak veya büyük ku
surlan ne olursa olaun, Hikmet 
Feridun Beyin anketleri yine oku· 
nuyor, etrafında dedikodular, mü 
nakaşalar oluyor. Onlann bir kıı
mını, bizde edebiyat mülakatçılı
ğına ilk batlamıt olan Ru,en Eı· 
ref Beye bir cemile olarak Bugün 
de diyorlar ki (1) ismile topladı· 
ğına çok iyi etmif. 

{l) Remzi kitaphanesi, l cilt,100 
kuruı. 

Mukaddime iki sayıfadan iba
ret, ama ne iki sayıfa ! Vakıa için 
de fikir bolluğu da yok; bir iki 
ıözden, yanlıt oluncıya kadar u
zatılmıı bir tetbihten ibaret. Fa
kat, ne yalan söyliyeyim? Hikmet 
Feridun Beyin tenkidi bor ııörme
si haylı canımı sıktı. 

Hikmet Feridun Bey tenkidi 
tabloya, resme, anketi de fotoııra
fa benzetiyor. Bu kadarı iyi; fa· 
kat fotografı tabloya., biç olmaz. 
ıa anketi tenkide tercih ediyor. 
Diyor ki: "Harpte düıman cepbe
ainin vaziyetini tesbit için tayyare 
ye bir fotoğrafçı bindirirlermiı .... 
Tayyare mümkün olduğu kadar 
siperlere yaklatmağa çalıtınnıf. 
Bu esnada fotografçı da makine· 
sini net eder, mümkün mertebe 
cephenin yakından bir reımini çe· 
kermiş. iste bu reıimler erkanı 
lıaı·biye dairelerinde tetkik edilir 

Erkanı harbiye heyetlerinin bu 
fotograflardan ne ıuretle iıtifade 
ettiklerini bittabi bilmiyorum; fa. 
kat onların birer İfaret hizmetin
den baıka bir faydaaı dokunaını
yacağı muhakkaktır. Fotograf bü 
tün cephenin resmini alamaz; rü 
yet saha11 genitledikçe müphemle 
tir. O fotoğraflardan ancak cep
heyi iyi bilenler, tafsillttan bir 
noktayı tetkik etmek iatiyenler is
tifade edebilir. Y oksll cepheyi bil
mlyen, fotograflann binlercesini 
tetkik etse yine bir plan ku~amaz. 

F otografçı yerine veya fotoğraf 
çı il" beraber, cephe tetkikinin 
ne demek olduğunu bilen bir 
"desainateur0 gönderiJebilae elbet 
te daha iyi olur. Fakat mümkün 

• 
Eskişehir - Istanb 
muhtelitleri maçı 

istanbul muhteliti dün 
maçta sıfıra 

karşi beş golle galip gelmiş 
ESKiŞEHiR, 25 (Milliyet) - latanbul ve Eskitehi 

telitleri buğün saat 17,30 da kartılqtılar. Sahada bü 
96yirci kalabalığı vardı. Maç heyecanlı bir hava içinde 
dı. Üçilncü dakikada latanbul birinci golü attı, hakem h 
takımından Nuri Bey idi. Biraz hissiyatına mağlup ol 
latanbul aleyhine iki penaltıyı görmedi. Maç sıfıra ka11ı 
ve latanbulun galebesile bitti. 

Eakitehirliler misafirleri allatlarla iatikbal ve tetyi et 

Benzinden ne suretle dahi 
istihlak vergisi alınacak 

ANKARA, 25 (Telefonla) 
- 1718 numaralı dahili istik. 
raz vergiai kanun.una müı:ayyel 
kanun layihası bugün Millet 
Meclisinde müzakere ve kabul 
olunmuıtur. 

Kabul edilen kanunun esas. 
!arına göre dahildeki memba. 
!ardan istihsal veya hariçten 
ithal edilecek 15 santigrat de. 
recei hararette kesafet derecesi 
O 786 dan atağı olan benzinin 
beher kilosundan bir kuruş sek 
sen santim dahili istihlak vergi 
si alınacaktır. 

Dahildeki membalardan İ•· 
tihsal edilecek benzin vergıaı. 
nin tarh ve tahakkuk muameli. 
tı istihlak vergiai kanuni hü. 
kümleri dahilinde cereyan ede. 
cektir. Hariçten ithal edilecek 
benzinlerin istihlak vergisi de 
gümrük resminin tahaili ara. 
sında hesap ve alısil olunacak-

tır. Maliye vekaleti bu 
nin tarh ve cibayetini ın 
kilattan defterdarlıklar, 
rükler ve inhisar idarele 
taıile münasip göreceği t 
de temine mezun oluP 
tur. 

Bu kanunun netri 
den itibaren 15 gün za 
benzin müeueselerinin d 
aı diyelerile belediyeleriP 
depolarında bulunan ben%. 
rin miktarı hakkında alik 
ları tarafından bir beyan 
verilecektir. 

Bu beyannamelerin ve 
mesi halinde vergi bir 
1:am ile tahsil olunacaktır· 
yannameler üzerine tah 
ettirilecek vergi iki müıa 
sitte ve iki ay zarfında 
olunacaktır. 

Kanun netri tarihind 
tıeber olacalrtlr. 

Milli vapurculuk inhisarı 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Milli vapurculufun in 

altına alınması meselesini tetkik için tetekkül eden fırka k 
yonu bugün tetkikata bqlamııtır. 

lzmir'de pazarlar 
İZMIR, 25 (Milliyet) - Cuma aUnü Retadiye Ye Al 

cakta birer pazar açılmıttır. 

Ali iktisat meclisi toplanıgo 
ANKARA, 25 (A.A.) - AH lktıaat Mecllai, 10 teosJllll 

toplanacaktır. 
Meclis müzakerat ruznamesi tudur t 

1 - Milli gelir, 2 - ihracat kredial ve lefkiltt, 3 - 1 
tediye müvazeneai. 

lzmir'de bir polis karısını v 
kagınbiraderini öldürdü 

lZMIR, 25 (Milliyet) - Polis Mehmet Efendi kanar 
ye Hanım ile kayınbiraderi Sadettin Efendiyi. bugün çart1 

çıkarken rövelver ku11unu ile öldürmüttür. Kadına üç Sad 
Efendiye bir kurıun isabet etmiıtir. 

Cinayetin kıskançlık saikaaile yapıldıiı 
Poli. Mehmet Efendi teYkif edilmittir. 

Dinamitle balık avlarken •• 
tZMIR, 25 (Mill~yet) - Çeımecle dinamitle balık avla 

Fethi Efendi isminde bir balıkçı dinamitin amlzın infilikı 
rine ağır surette yaralanmıt Ye ölmUttür. 

değildir, çünkü reamin çabuk ya
pılmaaı llzımdır; çabuk olmazaa 
tayyare de, "deaainateur" de teh
likeye düter. Sonra bu fotoğrafla 
rm hepsi bir araya ııetirilip elbet 
te bir terkibi, yani tenkitten ge· 
çirildikten aonra esaı noktaları ih 
tiva eden bir "deuin" vücude ce
tiriliyordur. 

Hikmet Feridun Bey anketc;lyl 
bu fotoğrafçıya benzetiyor, mü· 
nekkit için de: "Münekkit he düt 
man •iperlcrinin tablo•unu yap· 
mak için tayyare ile ufuklara yük 
selen reaaam kadar lromilı .. !' 

Hiç de değil; çünkü o reuam, 
dilJmanın aleti kartmnda tablo 
için lazım gelen vaktin bulunamı
yacağını düıünmedlğl için gillünç 
tür; halbuki münekkit atat kart•· 
11Dda değildir. Hem mesele tablo 
değil, "deaain" dir. Münekkit ka· 
billyetli bir adamaa ter temiz, bü
tün mühim noktalan göıteren bir 
"deııln' yapar ve bu, zama.nmm 
edebiyatını tetkik edenler için an· 
ketçinin fotograflanndan daha 
faydalı olur. 

Hem, azizim Hikmet F erldun 
Bey, bir münekkit çıkıp da ıize: 
"Çok doğru ıllyllyorıunus, anket
çi o fotografçıya, mllneklı:lt de er· 
klnı harbiye heyetine, yani o fo
tograflarm manaamı çıkaranlara 
benzer" ele .. ne ceva Terinlnis? 

Siz de bunu tasdik ediyora 
çünkü çektiğiniz fotografl• 
"bugünün edebiyahnı t.t.lıilı 
/ere", yani münekkitlere biz .. 
dokunacağını bizzat ıiz söylu 
aunuz. 

Buırün de diyorlar ki muha 
ananemize çok riayetkar, N 
Kemal gibi, Süleyman Nazif 
te9bible düıünilyor; halbuki 
bih daima yarımdır, bir nolı< 
tenvir için kullanılır. Ona b• 
nıp da biraz ileri götürdünil~.ı 
sizi esastan ayınr, zira keııd• 
sasm yerini alır. Ha il eaaı il~ 
r14tığınızı sanırsınız, halbu~ı 
nizde onun bir yarı benzerı 
mııtır. 

Hikmet Feridun Bey, "fold~ 
lannın" yanma Cemal Na 
karikatürlerini de almıt ve ~ll 
çok isabet etmlf. Cemal Nadır 
!erin terkibini yaptığı gibi 
met Feridun Bey de ruhla~" 
eaerlerin terkibini yapaa ne 1 

derdi. 
Bana: "Bundan yirmi otuz 

evvel yazılan tenkitleri kiıP 0 

yor ki? Şahabettin Silleyrıt•, 
bahaı bile geçmiyor!" diye tı 
Bunu aöylerae bir cevap 
mam; fakat ben de oaa ya,,_ 
sorarım: ''D:yarlar kr yi kİ111 
yor? ? 0 



mahsulü • 
ın 

• 
nı 

Ekonomi • 
Belediyede Mahkemelerde 

Tüt·· n mahsulümüz bu 
sene yüzde elli az! 

Sab.cı çok, 
Alıcı az! 

~·--

Perakende fiatlarda 
pahalılık 

buradan çıkıyor 

Katil Ligor; hakim 
de beğenmiyor! 

•••••••• 
Geçen sene mahsulünden şimdi 
ye kadar 24 milyon kilo satıld_ı 

Of · t pladıitı malümata na- 1 ve l.viçreden kavun mübayaas; ı
aaraıı:•:~tı:. urlyabrun mMDleke- çin ~imdiden bir çok muracaat ar 
tim" d b aene yu"" zde 60 noksan vakı olmaktadır. 

BazJ eıyanın toptan ve peraken
de fialan arasında çok fazla fark 
sörüldüiü, Belediyece etYa fiat
larmın 15 ı-ünde bir muntazaman 

• ••••••• 
Deli olup olmadığı hakkındaki 

raoor henüz gelmedi 

1Z e u. • 
olacatı tahm~ edııme~tec1u. . Mayısta Mersinden 

1931 sene11 mahıulunden tım-

takip edilerek ıayritabii rörüle- Bundan bir kaç ay evvel 
cek sebepler varsa icap eden ted- Beyoğlunda bir cinayet olmuf, 
birler alınacağı yazılmıştı. k • · 

Kendiaile görüftüğümüz ıala- Ligor isminde bir yan esıcı 
hiyettar belediye erkanından bir yoldan geçenlerden birisini çar 
zat bu hususla tunları ıöylemiı- parken Rü,tü Efendi isminde 
tir: bir adamın muavenetine ma

Kocaeli ağır ceza mahkeme 
ıi vaziyeti tetkik edecelc ve ka 
rarını verecektir. 

Eğer Ligonın talebi haklı 
görülürse muhakeme batka bir 
mahkemeye nakledilecek, aksi 
takdirde gene felırimiz ağır ce 
za mahkemesinde devam· edil~ 
cektir. 

diye kadar aatılmıt olan tütün ihracat 
nılktan 24 milyon kilo tahmin e-
dilnıekteclir. Sautlar devam et
nıektedir. 

Bu aene bir taraftan tütlin mab 
ıul&niin ulıjı, diier taraftan 
..,uhtellf memleketlerle yapılaıt 
anlatmalar neticeıl olarak fazla 
liitin aabtma intiaar aclil-kte
dir. 

Çimento piyasası 
Ticaret Oda11, Tiearel mllclür

litünün 9iJDento plyau.11 ~•!'km
da lıtedlfi malumatı vennlft<r. 

Odanm Terdiği mallimata na:ıa
•an, Haıdrandan itibaren elmen
lo fiatlerfnde torba bJl41na bet ku 
ruı bir tereffü blul olmuıtur. 
Buna sebep olarak muamele Ter
risi gö terllmektedlr. 

Pamuklu gönderiyor 
pamuk almayor 
Japoııyanm pamuklu menau

oat aabfı için mulıta9 oldulu pa
nıuk mlktan takriben iki milyon 
balyayı tecariıı etmektedir. 

Menıleketlmla pamuk ihracat
cıaı vazi.-etinde oldutu halde 
IDeınlekeıimlze hudutsuz ltlıalat 
Yapan Japonya Tilrldyeden buna 
1nıtkabll telı kilo bDe pamuk al
ına111aktadır. 

Takas heyeti 
Vlyanada 

Ofiıten aldıiımıs malı'.imata na
aara11t Mayıa ayı zarfında Merıin· 
d- ecnebi memleketlere 139,355 
lira kıymetinde 2391 balya pa
muk ihraç adilmiftir. Geçen ıene 
ayni ayda 1110,607 lira kıymetin
de 8301 balya ihracat yapılmıştı. 

İhracat mevaiml bidayetinden 
Mayıa ıonuna kadar 9 aylık ihra
catımız 11,233,630 lira kıymetin~e 
87 719 balyadır. Geçen oenenın 
a,;.ı devresindeki ihracatımız iae 
8 298 804 lira kıymetinde 82,403 • • 
balya idi. 
Mayıa ayı zarfında seçen sene

ye nazaran lngiltere hariç diğer 
memleketlere yapılan ihracatmua 
umumiyetle nokaandır. Bu tena
kus mütterilerimiz:in pamuklanru 
bu aydan evvel almıf olmalann• 
dan ileri relmektedir. 

Yağan yağmurlar 

ihracat ofiainin n91rettiii rapo 
ra nazaran, Çarıamba gÜnÜ Kar
sa 1, Gireauna 3, Rizeye 6 mili
metre yajtmur ve Erzuruma 24 
milimetre dolu ile karııık yaimur 
yağmıştır. 

Yunanistan limon 
istiyor 

- "Toptan ve perakende etYa ruz kalmış ve Rüttü Efendiyi 
fiatları araımdaki farkın batlıca 
bir sebebi vardır: vurup öldürmüttü. 

1 - lıtanbul nüfuıu 1 milyona Ağır ceza mahkemesinde 
yakınken 700 binden afağı d~t- muhekeme edilmekte olan ve 
m\i4tür. Eksilen nüfusun ekıenf" her celsede heyeti hakimeye 
tini de zengin, vakti hali yerinde kar<ı küstahane ve biedebane 
olanlar teıkil ediyordu. Buna mu- • 
kabil 1 milyonluk bir ıehre röre tavurlar takınan Ligor bir ara. 
mevcut kaoap, bakkal, ıebzecl ve lık deli olduğunu iddia etmi,, 
aaire mikdarı ualmamıı, belki de berayı mütahede tıbbıadliye 
artmııtır. Binaenaleyh, Taziyet gönderilmişti. Tıbbıadli deli 
tudur: Nüfuı azalmıı, kalan nü- ldu" k · 
fuıun i•tira kabiliyeti ekıilmqtir. 0 guna arar vermı,, tımar. 
Halbuki oatıcı adedi çoialmııtır. haneye göndermit, fakat Maz
Bu vaziyette, eıkiden 2 koyun aa- har Osman Bey Ligorun deli 
tan kasap •imdi bir koyun; eski- olmadığını bildirerek mahkeme 
den 2 bin ekmek çıkaran bir fırın ye iade etmiştir. 
timdi 1500 ekmek aaliyor ve es- Buna rag" men Ligor deli ol 
naf tabiatile eıki aatııının karını 
bulmak için ıimdiki satıı fiatlan- duğunu iddiada 11rar ettiği için 
nı yilkıeltiyor. Buna kartı en cez- iki mütebayin fikir kartısında 
ri çare, eczaneler sibi, eınaf dük- mahkeme mütereddit kalmı, 
kanlarını da hakiki ihtiyaç niıbe ve mulıakemenin geçen celae
tinde tahdit etmektir. Bu iae tica sinde memleketin en meşhur 
ret ıerbeıtiıine temas ettiğinden 
çok derin tetkikata mütevakkıf ve en salahiyettar asabiye mü. 
bir meseledir. tehasa11lan olan Mazhar Os

Bunun haricinde, Belediye, pi- man, Fahrettin Kerim ve Ra
yaaa vaziyetini takip etmekte ve 'it Tahsin Beylerin huzurlari
sayri tabii sebepler ıörüliirae iza- le tıbbıadlide Ligorun muaye. 

1 lesine çalıtılacağı tüpheıiz bulun 
maktadır." ne edilmesini ve tıbbıadlfnln 

Büyükadaya bu bu mütehassıalarm da imzalan 
nı ihtiva eden kat'i bir rapor 

Gelen malümata nazaran, Yu- sene rağbet yok vermesine karar vermişti. 

Fakat bu takdirde Llgor 
aleyhine bu küstahlığmdan do 
layı da kanuni takibat yapıla. 
caktır. 

Papağan barındaki 
hadise 

Paparan bannda Sofya ismin
de bir kıza kokain vererek ve bu 
kokai,.i çekmeli için ıilahla teh
dit edip korkutarak kalbinin dıır
maıına ve ölümüne aebebiyet ver 
mekten maznun Arnavut Süleyma 
nın muhakemesine dün afırceza 
mahkemesinde devam edilmittir. 

Mahkeme evvelki celaeainde bb 
bıadliden tabanca ile tehditten 
korkmak ıuretiyle felci kalbi olup 
olmıyacağını 8llrmuı, fakat dünkü 
celoede bu ıuale cevııp relmedifi 
anla,ılmıtlır. 

Arnavut .Süleymanm vekili diba 
kü muhakemede tahliye talebin
de de bulunmuf, fakat heyet uzun 
bir müzakereden JOnra bu tale
bin reddine tıbbiadliden vaki ıu
alin tekidine ve muhakemenin 9 
temmuza ta1ikına karAr vennittir. 

Koridorlarda bir 
kadın çığlığı 

nan hükiimeti bir milyon limon it- Yapılan tetkikata göre, Büyilk Muhakemenin dünkü cel-
haline müsaade eden bir karama- I Muhtelif kereler yankeoicilik-
me netretıniıtir. ada'da,her ~ktne kir6~0anan ev_kve sesinde bu raponın henüz gel- ten mahküm olmut oabıkalı Zeb-

h sayfiye er mı an parça 
1 

en medig" i anla•ıldı. Keyfiyetin ra dün Adliye ıarayı koridorlan-Celen malümata nazaran, mu • bu sene haziranın 16 ine kadar • k 
ıeıir memıakeııer1e takas muka- Buğday seviyesini bunlardan ancak 195 inin iıticar tekidi icin ın eme ba, a n• teıa. ve heyecan İçeriıinde bı-
• 1 1 • LA-.o.- L .ı:. yahat ·· t '1·k ft ,_,. rakan bir tirretlik •apmııtır. •e e en •a-ea uzere 

18 h f d" edildiği anlaıılmıftır. gune a ı " ı ec 'K ı. ' 
Yapmakta olan Türk heyeti Viya- mu a aza e ıyor s- A d Fakat Lir-or yeni bir h&diıe Zebra ı:ene bir yankuicilik 

bul k d urp gop avası e cürmünden ikinci ceza mahkerne-
hada unma ta ır. . B . d fiatleri dün bir kaç çıkardı, mahkemeye bir İstida sinde muhakeme edilmit ve cür-H ı v:..anada bir kaç run ug ay • s·· 1 - ·ı d 1 dd" '-ik" leb" d 2S -eye .,, l .. d - d m eden ıeviyesini mu urpagop mezar ıgına aı ava vererek re ı n ım ta ın e mü aabit olduğundan 5 ay ıun 
daha ~alacak Te '!radan doiru :fazu: eı:~ıir. n_eticel.enmek Üze!"edir. Vakfiyele bulundu ve tifahen de heveti hapoe mahkünı edilmiıtir, 
tehrlnııze danecektir. _ n tetkık eden ehlı vukufun vardı- h'k' , • h • • • edd Hükmün tebliiini müteakip 

Dün ıehrimize 56 vagon bugdny 1 ğı netice Belediye lehindedir. Car 1 ~ ımeye "'''.n epınızı r e- Zehra, can evine bıçak aaplanmıı Kavun ihracatına 
hazırlık yapılıyor 

ırelmi~ti. Bora11da da oldukça h~- ı famba günü 4 üncü Hukuk mah- dıyorum, benı batka yerde mu gibi, acı bir çığlık koparmıt ve 
raretli muameleler olmuttur. Dun kemeoi mezarlığın ciheti aidiyeti- hakeme etsinler. Hem aynca kendiıini tevkifaneye ırötüren jan 
kü u11mi fiat 8,5 kuruıtu. ne dair karannı vc;receklir. . sizi adliye vekaletine şikayet darmalara taarruz etmıı ve yum-

"} ") Takas Ay~fpasa kabrıstanı. ıne•el-:11 edeceğim ve eğer haksız cıkar ruklamafa batlamıştır. 
lzmirden OfiseJ.elen maluma- Brezı ya 1 e de ehlı vukufça derdeıtı tetir.ık d d~· Zebranın bu çığlıkları adliyede 

ta ıöre, Menemen an Mıaıra bu bulunmRktadır. aam cezama 8 razıyım, ı. dava takip edenleri merak ve he-
-e kavun ihracı için hazırlıkla- Türkiye ile Brezilya arnsında ' G • k" " •• Mahkeme Ligorun bu mü. yecana düıürmüı, herkes mütema 
ra b&1lanmııtır. M-emenden her takas esaaına .müstenit bir !""k" I azı oprusu nasebetsizliklerine ve terbiye. di çığlıklarla jandarmalan tahkir 
aene Mıura külliyetli ~avun_ ve velename akdı mevzuu bahıa ol- Gazi köprüsü projeleri Mühen sizliklet"ine ra~men hadiseyi eden bu yankeıici kadının petine 
l.arpuz ihraç edilmektedır. Aliı.ka 1 duğunu )"Azmı~tık. 1 dia Mektebi Matbaa11nda tabedil- 1 ··k• ti h k tt" dut"" mü•, ne oldu"unu oorutlurup 
d M h-k ~ etinin .. . . ' . .. au 11nP e mu a eme e ı v~ ~ " 

l'rlnarlfle 

1 ~andıman 
imtihanları 

12 1 Şimdiye kadar 
bin kağıt 

tetkik edildi .• 

Nasıl 
Yok? 

• 
ah eri 

Vekalet; Terkos 
şirketine 

tebligat yapmıştır 
Belediyede Terkoo tesısatının 

mübayaası hazırlıklarına devam 
Jlk mekteplerde yapılan edilmektedir. Heyeti Vekile de, 

. . . , Perrier Banka11ndan Maliyeniıı 
randıman ımtıhanları netıcesı kefaletle Belediyenin vaktilc yap., 
bu hafta zarfında anlaıılacak- tığı iatikrazı itfa için hazinede bu 
tır. Sadrettin Celal Beyin riya 1 lunan paradan 800 bin lirasının 
•etindeki 50 kitilik imtihan be Terkos te•iıatının. '?übayaa11n 
yeti timdiye kadar 12 bin ka. ıarfına karar ".enn';Şlı .. Bun_a ~ai· 
• t t tk•k t • • · d• bu 1 men, Terkoo Şırketı dırektoru M 
gı e 

1 
e '.?11

f • ''~ '. n an Caıtelnau tesisatın belediyece sa 
derecelere gore tasnıf ıle met- tın alınacağı kararından adem 
gul olmaktadır. malumat beyan emekte, bilaki 

Diğer taraftan tahadetname tirketin Nafia Vekıiletile mutahı 
lerin tevzii suretile ilk mektep kaldığı e!""'' ~~ireıi~de tehre 

d ded• • 2SOO d fazla ıu 11aleoını temıne çalıttıfl 
ran ımanı a ının en nı söylemektedir. 
fazla olduğu anlatılmıtlır. 

Yeni mektepler 
Üç sene<len beri Hususi mu 

hasebe bütçesinden yaptırılmak 
ta olan 36 ilk mektep binası 
eyltilde tamamen tesellüm edil 
mi, olacak, bunlarda yeni lelle 
tedrisatına batlanacaktır. 

Yeni mekteplere, muallim 
mekteplerinin yeni me:ıunlan 
tayin edilecektir. Bunlarla bir 
likte, mmtakada mevcut ilk 
mektep adedi 436 ya ve mual. 
limleri yek6nu 2 bine balif ola 
caktır. 

Liselerde imtihanlar 
bitiyor 

Liaelerde 1 ve 2 inci devre 
imtihanlan yarın bitecektir. 
İkinci devrelerden 600 ve 1 in. 
ci devrelerden 800 efendi me. 
:run olacaktır. 

Diğer villyetler liıe~. 
den mezun olacak efendUerle 
birlikte bu aene 1000 den fazla 
talebenin liseleri ikmal edecek 
leri anlaşılmaktadır. 

Maarif yıllığı 
Hazırlanmakta olan Maarif 

Ydlığı yakında netredilecek. 
tir. Yıllık, ilk mekteplerin ted 
risi, ve idari vaziyetlerini te. 
malarla ıröaterecektir. Bu hu. 
susta a1'kadarlardan mal6mat 
toplanmaktadır, 

Test yoklamaları neticesi 
ve mekteplerdeki talebe mikta 
rı Y ıllıfa dercedllecektir. 

Yıllıkta, muallimlere de ela 
ha ameli tedris ıiatemleri slle
terilecektir. 

Hukuk fakültesinde 

Bu vaziyet karıısında görüıt ·· 
ğümüz Belediye erkanından bir 
zat demiıtir ki: ı 

"- Bizim bildifimiz, Nafiac.a, 
Terkoo tirketine tesiıatın müba
yaa edileceğine dair tebliırat ya
pdmıt olduğudur. Heyeti Vekile
de 800 bin liranm belediyece bu 
ite :aarfına mezuniyet vermittir. 
31 ki.nunuevve1de tesisatın müba 
yaaaı zamanı hulül edecektir. Te
ıiaatın Belediyeye cfevri tekarrür 
etmiı olduğundan, biz bütçemize, 
her aene bu teıisata konulacak 
kıymete göre birer miktadr tııhıi
aat vazederek bu ıuretle mukar. 
ratan tediyat yapacağız. Sarfını 
mezuniyet verilen 800 bin lirayı 
da mevcut te1ıiıatın iıli.hına, da
ha fazla su celbine ve aervisin tev 
aline haıredecefiz. Belediyenin 
blldiii ve yapavağı it bundan iba
rettir." 

Diier taraftan öğrendifimize 
göre, filhakika tirket, ıehre ırün
de ıimdikinden 3000 ton fazla su 
İu.1-'!&İni temin için işletme teaiaa. 
tmı takviye etmektedir. Bunun j. 
çin celbedilen malzeme kıamen 
gÜmrükten çıkanlmııtır. Diğer 
kısmınm da kontenjan haricinde 
rümriikten çıkarılma11 için hüklı
meti merkeıı:lyeden emir beklen
mektedir. Emir relinco çıkanla
cak aletler hemen yerlerine takı· 
lacak ve bu it nihayet bir ay sür.,, 
cektir . 

Bunıınla b.-.raber, ıehre günde 
3 bin ton fazla au celbi, mevcut 
·.u vaziyetini pek cüz'i ialah ede .. 
bilecektir. 

Su derdinin halli mevcut teıiıa• 
tm eaaıb aurette defittirilmeıint 
mütenkluftır. 

Mücrim 
Çocuğu ıslah 

arlar Ofisten il~ u. ~. b" . Bre2 ilya, Turkıyeye kahve ıl- mekte ~e farlname veııa.ır teferru' ·ı cld• h•"kki • fd anlamıya uğraımıftır. lıavun ve karpuz ıtb!'!!'t~ ıçın ır ' hali mukabilinde bizd~n bazı eı- atı da Celediye Daimi Encümenin ven en re 1 u m 11 1 ası- Zehra ancak kapı altına ıötü-
kayıt vaııedlp, _eı_medıırını aoku~- ya •atın alacaktır. Bu huıuıta hü- ce hazırlanmaktadır. Yakında mü nı kabul ederek usulen Kocaeli rüldükten oonra •uımut, halk ta 
tur. Ofiı, verdıtı jevat~~- ta Y~; kümetle Brezilya •efiri araoında nakaıa açılacaktır. ağır ce:ıa mahkemesine havale mes.ıenin aadece bir tirretlik ol-
dat olmadıl~~, Y8:.nız 1 

umum 
1 

müzakerat cereyan etm~ktedir. Ş h" d d~k· etti. ı duğunu anlayınca daiıtmııtır. 

Böyle bir müessese yeni İmtihan usulü 
1 Hukuk Fakülte.inde önü- açı masına 

lıalat "fYUı .ıçı~ !'!zd,e ~ m~n;"am Sefir 15 temmu2'a doğru lıtanbu € lr tŞln C4 I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:911!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!1!!m!!!!!!!!!!Rle!!!!ll!!!!111!1!!!!91• reıim vazedıldıiını bıldırmıtlır. 1 d 1 d kı"r h l 
Bu .ene Paris, Berlin, Viyana a av e e ec 1 

• a r ar 
müzdeki sene<len itibaren tal- teşebbüs edilecek 
bik e<lilmek Üzere yeni bir ( lm 
tihan Talimatnameei) hazırlan Akıl lufz11a1hha11 Cemiyeti müc

rim çocuklarm ıalalu için bir mü
eaıeae YÜcude getiı-mek taaavvuJ 
rundadır. 1 

r-------------ı inek ahn-lam.ın asrileştirilme-
[ BORSA Vl/A.yetle si için verilen mühletin temdidi a-

- - ---- - - -
1 hır aahipleri tarafından İstendiiı 

Yugoslavya yazılmııtı. Yaplri:ımız tahkikata 25 Haziran 1952 
Akpm Fioıtlan 

lıtilırarlar T abvilit 
in. ~•lılll U.60 
~ 111 ~ ) otı.n 1.90 
IJ.M.,·ıhklck 45,~ 

•~tım-fille: "·-
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1" .,ktriyr 5,fŞ 
knıır Hrlcdlyr 
1:1.l~ratı '•4 
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15,30 
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Y.40 
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Çelı fiatlan 

' ili" Jl!,,J f Prıt ıfı.os.:s 

1.uı drı •ı.ıı vıı·••• 47,71 
lıvork <;,80 f Madrlı :.7 7!1 

•ıııanu CI • 5 Jt< rUn ı,-

göre, Belediye l mayııll\ biten •• ki ) son mühleti Arlık temdit. etmeme .. 

Ve Tur er 1 ğe Latiyen lrnrar vermittir. Bele-
diye uruuru Baytariye mUdürü E
&at 8. in izahatma na:1:aran, e.aa-

4 sen ahırların kramı azamı matlüp 
veçhiie tadil ve İnfa edilmitlir. Şe- , 
hir civarında halan bir kaç eski 
ahıra da ancak 3 ... 4 hayvan iati- ' 
ap edebilmektedir. B11nlarm iti
razllln Üzerine Dahiliye Vekale-

Emlaki olanlar 
temmuza kadar 

müracaat etmelidir 
1 'd emlak ve erazi tince Belediyeden izahat alımı, Yugoı avya a b.k d"I 1 · 

ahibi olan Türk vatandatlarının ve takt '- !fldı_e_~. mduatmbel.':nınd"!"l u_
s. k "b" ce beyanna• vafı goru ugu e e ıg e ı mış. 
aıraı anunu mucı ın 1 • B 1 ~· b h h" 1 

1 · "kt' etmektedir. 1 tır. e eaıye, u r.on a ır aa ıp e-me verme erı ı ıza . . d 1· 1 d b 
Yugoslavya hükümeti tarafın- ,· rıne e azıGm ge eb~ vaıaya a u-

1 "" kanununun lunmuştur. ene ır şey yapmaz-
dan netro uhnan agrdaı taarih edi- ı ı,.rıa ahırları •eddedilecektir. 
mevadı ma ıuıaaın a , d v • • 

ıen müracaat müddeti temmuzun Narhı egıştırecek 
d .. düncü günü hitam bulacaktır. b k I 

orHariciye Vekeletiııden dün Vi- se ep yo muş. 
!&yete gelen b;r tahriratta Yugo.• Geçen hafta deiittirilmeoi İcap 

nın vaziyetlerini tetkik etmekle· 
dir. f\.tutasamfların vaziyetleri 
tesbit edilince kt-ndilerile pazar
lık edi.l,·cel , uyutulama:z:Nt. pl5j. 
far istimlilk ıuretlle alnıacaktır. 

Belediye, latanbul lıı.rafında bir 
kaç park bulunduğu cihetle, ilk 
olarak Kadıkö •ünde bir çocuk 
b ... hçeıi vücude getirecektir. 

Perrier bankasının 
davası 

Belediyenin vaktile Türkiye 
Milli Bankasından yapmıt olduğu 
bir milyon liralık iıtikrazın sureti 
itfası için bir itilifname aktettiği 
mallımdur. Ayni suretle Bel diye
nin Pf"rrİer B8nkasına olan borcu 
için de bir itilftfname akti için Yl\• 
pı1an temaslar neticeıiz k"lmıt, 
hamiller namına Muht.,lit "rürk • 
Fransız Hakem Mahkeme.; nez
dinde Belediye aleyhine dava a
çılmıştır. Belediye, mezkur mah
kemeye müracaatla, açılan dava• 
nın Lauaanne muahedcıinil\, layin 
ettiği müddetin mururundan oon
ra ikame edilmq olduğu İçin red
di lazım releceğiııi ileri sürmllt
tür. Mesele, mahkemece tetkik .,_ 
dilmektc olup daTanın reddine in 

Rruhcı i,40. ; "" f \'.,,o ... l,!42~ 

Atına 70,97 Pt~tc 4. 

< Dcvrı ~ 42 75 I ııu•rcı 80. 

Javya'da bu kabbi~ ~mla: ';e er'i:ı- eden ekmek narhı tadil edilmedi
si bulunup !a. ugun~ ~~a_r c: ğinden halk ekmeği hala 9,5 ku
yannamclerını ve.~ıyeı;/":;,, •~rı ru,tan tedarik etınektedir. Beledi 
an beyann~m.elerını tev J e e e- ye mchafilinde, ekmek narhınm 
ri bildirilmıştır. eaaıen müddetle tayin edilmediği, 

Beyannameler d~iı;ud.ın do!ru narhın fU tarihten itibaren tatbiki Bütçe henüz gelmedı" 
B 1-ad ıefııretımıze de aon- ilan edilmekte bulunduğu, ıeçen ya e &· • t• • 

derilebilecektır. hafla ekmek ıatının değıttirilme-

tizar olunmaktadır. 

',, 6'l o Rtı'1"a< 117,11'1 J/4 

"" anı J,Ji5t A1<1~1 va 1087,10 

Nukut (aabt) 

~ Kurut 
IFrsııı;ı 17•.- • ıJlln. Av. ııo,-

1 ı.ı ... 775. ı ptzeı.1 16,· 

1 doJır Yll ı mark 1(),-

ıo liıeı 1 &Oltl H.-
110, ao.-Ilı 1 He!çtb 1 1 1 p••ı• 

IC) 14. -
dıahml o. tü d ·ar Ff, 1

' ı. b ı~ ı ıı~ 
\trnn'~ 

10 le.ı iŞ. ı Al ııı P,17-
11~ Oo11ıı ili, ı .. ·~·~· 45,--

hı Çet ı ıu. bı· la Ol ı,ıı-

Adrea: sini mı; "p olacak vaziyet haaıl ol-
Legation De ':"" Turquie Bt>l- madığı beyan olunmaktadır 

rrad • Yougoıl11vıa. Belediye lkt .. at müdürü Aoını 
_ Süreyya B. dün buğday fiatlerinin 

• seyrini tetkik etıniştir. Bugün de 
Yeni ffalkevlerı ı borsadan fiat cetveli alın cak ve 

- ı kt" uhtelif ak- yeni azami ek:nek fiatının te•biti Dun mem c m m · ...ıı • ... .. • kl"f · · ı~ lk vınin daha Beledıye uaımı encumrnınc le ı 
aamında yınnı ~a e d"l ktir 
a•ılmıs olduğu!lıı yazmıttık. " ı ece . A • 

'Tck;rdağ, Gireoon,_ Zonguldak, Floı·ya plajı 
Kastı:moni Edirne, Kutahya, Yoz

l Sinop ve diğer yerlerden al
~~ğ;mız telgraflarda açılma mera· 
• . . pek parlak ofıhbu ve bu 
sımınıu f k 

- •ebetle makıtmah ·e ır muna k"ld" erkftnına tazim t;=:lgra!JarJ çe ı ı 
-. ·ı .. 

Heyeti Vekile, Florya pliijının 
mıibaynası ıç in 145 bin ,.c çocuk 
bahçe feri vü~ude g irınek iç''1 
de 35 bin lirR sarfına Belediyeye 

vermi~t:r. Celediy..,., 

Yeni Belediye Bütçesi, henüz 
hükümelçe taıtikten gelmemiıtir. 
Bütçenin tetkiki için Dahiliye Ve
kaletinde aliıkndar Vekiletler 
mür: euillerinin İ§tirakile bir ko
miıyon teşekkül etmiıtir. Bu ko
misyon tetkikntını bitirdikten son 
ra bütçe Heyeti Vekilden reçecek 
ttr. 

Filtresiz 1{azoz 
yapıyorlarmı 

Belediye zabıtaaı, mılteaddit 
gazöz fabrikalannda filtr ileti 
bul nmadığını teabit etmiştir. Bü
tün c.aı:Öz fabr ·ttalarına h.irer filt-

.. ' . 1 . 

tebliğ cdilmi•tir • mııtır. 

fstanbul planı için Yeni talimatname, her tale 

Şehir planı için Belediyece cel- benin ayrı ayrr her denten İm 
bcdilecek müteha1111a kolaylık ol tihan edilmesi usulünü kaldır-
mak üzere, lııanbul'un bütün maktadır. 
ıemt.lerine a~t bir ç~k fotoırı;aflar j Önümüzdeki seneden itiba
ç~ktır~ecek!11~· Şehnıı .h~ıudaıyethle ren imtihanlar muhtelif ders. 
rıne ırore, pı anın tan:ıımın e te • ' .. ,. 
rin ııüzelliğile alakadar olanlann l~rden murekkep guruplar uze 
da fikrileri sorularak müteba11ıaa rınde yapılacaktır. Hukuk Fa. 
hildirilecektir . kültesi katibi umumisi Etem A 

Kuleye asansör kif Bey yeni talimatnamenin 

konulmayor yalnız mezkür fakült~ye ait ol 
-- . .. - - duğunu ve yakmda Dı-nnca tet 

Galata ~ul~ııae ·~~~r k'_'.Y- kik edileceğini ıöylemi,tir. 
mak, kulenın uatune buyuk dur· 
binler vazederek ıeyyahıann ala- Muallimler arasında 
kaıını celbetmek Üzere bir müd- f" • tih J 
det evvel Alaettin Yuıuf B. iamin ter 1 im an arı 
de bir zat, Belediyeye müracaat 
e-işti. Aradan haylı zaman seç
tiii halde, mumaileyh lC\flbbüıü
nü takip etmedifinden kulenin 
tanzimi işi gene geriye kalmrtlır. 

Kartal belediyesin
de sarfiyat _..,. 

Kartal Belediyeoindeki Hilali
ahmer kaaau, Hilaliahmer müfet
tqi tarafından t~ftit eJilmit ve 
101 lira açık zuhur etıni,ıir. Kar• 
tal Bclediye•İ bütçesinde yeri ol
madığı halde, aynca 10 bin lira
lık •arfiyat yapıldığı anlatıldıiı 
~e tahkikata Jevam <'<lildiji de 
laber verilm ktedir. 

Berberler dört 
sınıfa ayrılacak 
Belediye, b rberleri ıemt, dük-

Bu aene de 13 temmuzda 
ilk mektep muallimleri arasın. 
da Orta mektep tarilı, çoğrafya 
ve riyuiye muallimlikleri için 
terfi imtihanları açılmasına e.. 
mir verilmittir. 

Ferit Bey bugün 
Varıovaya gidiyor 

Vart0va aefirlifine tayin edil. 
mit olan Ferit B. burün Köıtence 
tarikile ve Romanya vapurile ma
halli memuriyetine hareket ede
cektir. 

Şark şimendiferleri 
erkanı gittiler 

kanda bulunan koltuk adedi ve Şarki timendifer ılrketi ile hü-
clükkin kiraaı e ılarına göre kUınet araamda aktedilen mukave 
amıfa ayıracaktır. Tasnif netice- le mucibince yeni bir Türk ano
aine göre, berber dükkanlannda nim ıirketi teıekkül etmiıti. Şir
lıraş ücretleri için de 4 fiat tarife- ket idare meclisi reçen gün top
ıi tatbik olunacaktır. lanmııtır. içtimada hazır bıılun-

lktıaat müdürlüğü mürakiple- mak Üzere şehrimize gelmif olan 
rinden Tevfik B. berb rlerin vazi- , M. Malzak, M Bade ve M. Oba
yetlcriıÜ tetkik ile m gul olmak- ı ne! Pariı'e avdet el-

Zeki arkadatlarile birlikle ayni 
derecede derı1erl haz:medem.iyeıı 
aayıf akıllı ve noksan leşekkiillü 
çocuklar için ayn bir mektep vü
eude retirilmeıi için de l~ebbü
satta bulunacaktır. Cemiyet ait ol 
duiu makamlara. vermek Üzer 
raporlar hazırlamaktadır. 

Tarih kongresi 
Tarih kongresi 2 temmuzda 

batlamak ve l 1 temmuza ka. 
dar devam etmek üzere Anka. 
rada toplanacaktır. 

Darülfünun tarih müderris. 
leri ve tarih muallimleri <on. 
grede bulunmak üzere hareket 
etmektedirler, 

Türk Tarih Enciimeni aza. 
ımdan ve Kuleli askeri lisesi 
tarih muallimi Mehmet Tevfik 
Bey de kongrede bulunnwk u. 
zere hareket etmittir. 

Kongre her halde çok ehl'D! 
miyetli olacak ve bilha ı Türlo 
tarihi tedrisatı noktai nazarın. 
dan mühim kararlar ittihaz e
decektir. 

Dilsizler cemiyetinin 
bir müracaatı 

Dllsizl"1' cemiyeti, Devlet şu. 
raıına müracaatla, cemiy tin ba
yır cemiyetleri meyanına ithalini 
iıtiyecektir. Cemiyetin yeni iunl 
(Dilsizler, Sağırlar ve Körler Hi
maye Cemiyeti) olacaktır. Cemi
yet, mek~e~ açma için de müaaa-
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Tiirkiye içi' Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıfı 4- 8-
6 H 1 sa 14 -

i2 .. 14- 28-

Gelen evrak geri ......W..ez -
Müddeti aeçen nüıhalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 

İ!ler için mtidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlarm .-'u· 
liyetini kabul etma. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy aıkeri rasat merke 

zinden verilen malOm.ata nasa 
ran buıün bava az bulutla ola 
cak, nbalr timal istikametle
rinden mütedil kuvvette ese
cektir. Dün tazyik• nesimi 156 
milimetre, hararet azami 25, aı 
gan 16 santigrat idi. 

Hikaye 

Evde 
Bekleyen -

- Franıı:ıu:adan -

Eski lise mezunlarının baloau 
ıeç bitmi,ti. Bundan başka M. 
f ack çoktandır ııörmediği eaki 
ahbaplarına böyle toplu bir halde 
kavuıunca ibram ve ı&rarlara da 
dayanamayarak, fazla mikdarda 
bufeye gidip gelmitti. Balodan ÇI· 

kıı> ta istaıyona indiii zaman &<>n 
tr nin çoktan ııittiğini öğrendi. 

Böyle geç kalan yolculan te
birde bırakan kumpanyaya bir 
hayli küfürler sa vurduktan sonra, 
v ziyeti dütündü. Geriye bir tek 
çat e kalıyordu: 

- Taksi 1 
ilk rast geldiği fQför M. 

Fack'ın ayakta duramayacak ha· 
lini görünce, çok gasyanlara Ş&· 
h t olan otomobilin ayak halııını 
yeni bir tecrübeden daha kurtar
mış olmak için, milfterinin: 

- Pıu•t fOfÖr, P .. uı ıoför! 
Nid:ılarma aldırmadan geçti, 

ıiti. 
lkiuci toför vakit hayli geçti· 

ğı için, artı~ garaja dönmek mec· 
bnriyetinde olduğunu söyledi. Ü· 
çuncü toför müşteriyi keyifli aö
riınce fazla koparmak ümidile 
hemen sordu: 

- Nereye aidecek,iniz? 
- Bolinaı'a. 
- Pek ali. amma, albnış frank 

\'ereceksiniz .. O da ıizin hatırınız 
.1ç.ın •• 

- Bolinas'a kadar altmıf 
frank •. Sen deli mi oldun? Ben 
kaç defa on franga gittim. Topu 
topu on iki kilometrelik yer .. 
• Şoför cevap bile vermeden aür 
dü. 

M. F ack böyle gece yarısından 
aanra, siptivri ortada kalınca : 

- Altmıt frank verl.'Ceiime 
yi.ırüriim, diye düşündü, hem de 
biraz açılmıt olurum. 

Hava ıerin ve kuru idi. Gök
te yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu. 
M. Fack kendisinde yaiı, benzini 
bol bir motörün hareket İttihası 
c ibi, bir yürümek i,tahası duydu. 
Şimdi kan damarlannda daha ııe· 
ri dolafıyordu. içinde kendini da 
ha kuvvetli zanneden İnsanlara 

mah•us bir çalım vardı. Yürüdük 
çe, artık bundan sonra ne trene, 
ne otomob.ile binmemeğe karar 
verecek derecede haz duyuyor
du: 

ı Tabanvaydan ali•• yokmuş, di 
1 yordu. 

Fakat ,ehir hududunu çıkınca, 
uzaktan saatin ikiyi çaldığını duy 
du. Sanki bu ıaat bir itaretnıit ai
bi, kafaaına bir takllD endifeler 
hücum etmefe batladı: 

- Eyvah kancığon, dedi, be
nim ııeç kaldığım• ııörünce kim bi 
lir aklından neler geçer? 

Maamafih vicdanını teakin et· 
meğe de çalıtb ı 

- Adam sen de.. Geç kalır-
sam, mutlaka aon treni kaçırdıfı· 
mı anlamaz mı? 

Fakat bununla da içi ıüklinet 
bulmadı. Şimdiye kadar hiç bir 
zaman eve bu kadar geç dönme
mişti. Her akşam muayyen zaman 
da evine gelirdi. Kanımm bu ka 
dar uzayan bir gaybubetinden te
lat etınemeıine imki.n yoktu. 

Kendi kendine dütündü: 
- Ah, biz erkekler de kanla· 

rımızı ne diye böyle intizama alıt· 
tırınz. Dünya bu! lnaan treni de 
kaçlrll', bir ahbabına raat ııelir 

ı •öyle bir kenarda biraz uzunca 
gevezelik te edebilir. Ne bileyim, 
bin türlü sebep çıkar, evine de 
geç gider. Vay efendim, sen mi
sin geç giden? Şimdiye kadar ne
rede sürttün? Ben senin burada 
hizmetçin nı.iyim? Kocam gelecek 
diye sofra batında bekle, bekle, 

ı bu ne rezalet? Sizde &r, hayl yok 
mu? Kırk sene aadık bir koca ol
aan bir gün geçiktin mi, hemen 
bir batka kadından tüpbe eder· 
ler. Öyle amma, ne de olaa ben 
karımı çok seviyorum. Onun da 
beni sevdiğine fÜphe yok. Kim bi 
lir, timdi ne haldedir, ne telif İ· 
çindedir. 

M. Fack bir daha geç kalma· 
mata ahtede ede yürüdü. Bir ki· 
lometre daha ilerlemiş bulunuyor
du. Fakat yolun bu kıamı taılı, 
çakıllı, bazı yerleri çukurlu, ba
taklı berbat bir haldeydi. O za. 
man içi sızladı: 

- Ketke otomobile binıeydim, 
dedi. Karım mutlaka ortalığı aya
ğa kaldırmıthr. 

Bir taraftan yorgunluk artıp, 
diğer taraftan yol kötüleıince, 
M. Fack'ta haleti ruhiye değişti: 

- Her halde karım çılgına 
dönmüştilr, diye düşünüyordu. z,. 
vallı kancığım. Kim bilir fU da· 
kika beni belki de öldü aanıyo:-. 
Olur a! lnaan otomobil altında da 
kalır, tren altında da kalır .. Kö
tenin batından eli bıçaklı herifin 
biri çıkar, teklifsiz elindekini İn· 
.sanın bir tarafına sokuverir. Za .. 
vallı karıcığım, kim bilir, bunla
rın hangisini dütünüyor. Ah, ka
bahat te bende ya .. Bu kadar geç 
kalmamalı idim. Hasialik edip alt 
mı' frank vermedim. Sanki iyi mi 
ettim? 

M. F ack adımlarını biraz da
ha sıklattırıyordu. Acaba kansı 
şu dakikada ne yapıyor? Pence
reyi açmış, gecelik kıyafeti ile so
kağı mı gözleyor? Ya soğuk alır 
da, hasta olur.aa, kabahat gene o
nun .. Allahım, ne yaptı da böyle 
geç kaldı .. 

Saat üç buçuğu çalıyordu ki 
M. Fack köyüne vamıııtı. O daki 
kada bütün köy halkını ayakta ve 
kar,ısınd ;ı görse. hiç f&Jlrmaya
cakb. Çünkü karm mutlal<a dün 
yayı velveleye vermiş olabilirdi. 
Halbuki öyle olmadı. Köye girdi
ği zaman, gecenin içinde bir kaç 
köpek av'avaıından maada kendi 
sini kar,ılayan olmadı. 

Nihayet evine geldi. Hayret! 
Pencerelerin hiç birinde ışık yok. 
Endi,eye düşen bir evde ışık yan
maz olur mu? 

Aklına bir şey geldi: 
- Mutlaka karım, geç kalıtım 

dan korkarak fÜpbcsiz karakola 
haber vermeğe gitti. 

Kapıyı açtı, içeriye girdi. Ev
de sanki kimseler yok! Merdive
ni çıktı. Heyecanla yatak odası
nın kapııınr açtı bir de ne gör
aün. Karısı yatağının orta yerin
de, mes'ut ve müıterih uyuyor. 
Kadın kapının gıcırtısını ve ayak 
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Recep Beyin mecliste 
irat ettiği nutkun neşri 
ne devam ediyoruz •• 

Sonra pahalı olanlar nelerdir 7 
Taınif edelim. Cinılerini ayıra
lım. lstihllk maddelerimizin bir 
kıımıı memleketin dahili mahsu• 
latı, ikinciai ithalat maddeleridir. 
Bu,ıünün dahili meıeleıidir. Bu 
gÜnÜ gününe relen bir feydir. 
Buğday ve ekmek itini halletmek 
yolunda hükiunetimizin yeni ve 
eaaılı tedbirlerle mefgul olduğu
na vakıf oldum. Buğday mese
leıi Sırrı Beyin fikirlerindeki yan 
lıthia rağmen behemehal tanzi
mi lazım ııelen bir meaeledir • 
Elunek meseleıini burada bıraka 
hm. Et pahalı, tavuk pahalı, yağ 
pahalı olabilir. Fakat, zaman 
zaman birçok yerlerde bunların 
ucuzluğundan ayni zamanda bir
çok yerlerde pahalıblfmdan ıika
yet edildiğini duyuyoruz. Bunla· 
n daba ucuzlatalım. Ne demek· 
tir tahlil edelim. Buğday müstah 
ıilin elinde değerinden fazla sa
tılıyor diyemiyeceğiz. Çünkü di
ğer taraftan müstahsilin istihıali. 
tını bazı yerlerde maliyet fiabna 
tekabül edecek bir pa/a ile sattı
ğı iddia11 da vardır. O halde dev 
!etçilik cihazlarının daha dikkat
li iılemeıi lazımdır. Başka türlü 
bir çare ile bu neticeye varmak 
imkinı varsa, Sırrı Beyden rica 
ederim, burada izah etainler. it
halat maddeleri fiatlanna gelin
ce; meseli bir manifatura a;ibi 
etyalar yerinde ucuz aatılıyor ve
ya nisbeten ucuz ...ııJıyor. Bunu 
pahalılandıran ithalat tacirleri 
midir? Kendi ifadelerinden anlı· 
yorum. Eğer ithalat tacirleri u
cuz alıyorlar, pahalı aatıyorlaraa 
bunun çaresi de aynidir. Devlet· 
çilik vaafmın me..,leye müdahale 
ai esasıdır. Eier itbali.t tacirleri
le müatehlikler arasındaki esnaf, 
spekülasyon yapıyoraa mesele yi
ne aynidir. Sırrı Beyin şikayet et 
tiği bu meselenin halli için de ça· 
re yine Sırrı Beyin beğenmedifi 
istihlak kooperatiflerinin yapıl
maımdan ibarettir. Demin de ar· 
zettifim gibi, pahalılık hakkında 
kat'i bir hüküm söylemek mÜf· 
küldür. Ben zati takdirimi aöyli 
yeyim. Memleketi tazyik altında 
bulund•ıracak derecede kuvvetli 
ve büyük bir pahalılık yoktur. 
Sım Bey. köylünün .,.e memurun 
ittira kabiliyetlerinin azaldıimı 
da söylediler. Bu azalıt neticesin 
de kazanç vergiainin ve sair ver
gilerin de verilmiyeceğini ve büt
çe yekünu daha çok düteceğini 
ifade ediyorlar. lıtenen geniılik-

-·-·--------·----
seıini duyunca bir gözünü açtı: 

- Sen miain? dedi, bari iyi eğ 
!endin mi? Amma da geç kaldın, 
saat on iki.. 

- Hangi on iki? Dörde geli. 
yor. 

Karısı bir aksi aada gibi uyku
sunun içinde tekrar etti : 

- Dörde geliyor ha ! 
O zaman M. Fack'ın kalbini 

bir meraret kapladı. Bu kadar a
lakasızlığı görünce, soğuk bir dut 
yapmı:ıA dönmüştü: 

- Bütün ıöy1eyeceiin bu mu? 
dedi, acaba bu adama ne oldu di 
ye hiç te mi merak etmedin? Ben 
ki, yol boyunca aklımdan neler 
geçirjyordum. Ne aptalmıfım, ne 
aptalmı~ım .. Ne ise ,bir daha se
fere bana ders olur. 

Falc:at bir daha aefere ne ya
pacağını söylemeği lüzumsuz bul 
du.Madam Fack bu söylenilen söz 
leri duymamıtlı bile.. Duvardan 
doğru sol tarafına dönerek, yarı .. 
da ka1an uykusuna devam ediyor 
du. M. Fack bir müddet karısının 
bu haline baktı. Ve aonra "Adam 
sen de!" kabilinden omuz silke
rek, yolda şİfen ayaklarını ıoğuk 
suda yıkamağı ihmal etmeden yat 
tı ve uyudu. 

te iftira kabiliyeti dünyada hiç 
bir memleketin büyük halk kütle 
!erinde kalmadı. Fakat, Türkiye 
de devlet bütün vatanda9ların 
takdir etınif olmalan liznn ııe· 
len tedbirlere rağmen aylıklan 
muntazaman vermektedir. Tiirk 
hazinesi tediyatını aadakatle yap 
maktadır. 

Türkiyenin dahili pazarlan 
buhrana rağmen itlemektedir. 
Diğer taraftan geçirdiğimiz 931 
mali senesi varidatından tahsil 
edilmiı yekiin bugünlerde kat'i 
rakamını almıttır. Bu dakika ö
nümüzdeki sene için kuvvetli bir 
teminat arzeder. Yeni taaavvur 
ettiğimiz tedbirler dahil olduğu 
halde geçen ııeneki tahsilat yekil 
nunu aynen alsak yeni sene büt
çesi için tahmin ettiğimiz varidat 
yekiinu olacak ve artacaktır. E
ğer önümüzdeki sene içinde bu· 
günden tahmini mümkün olmı
yan ve mali ıiyaıi hayatım.ı:z:da 
naaıl akisler yapacağını takdir 
edilemiyen hi.dit>eler olmazaa ha
zine varidatı derpif edilen maı
rafları koruyacaktır. Bu vaziyet 
karfıaında milletin gelecek sene 
vergilerini vermiyeceii fikri yan
lıştır. Zararlıdır. Hepimiz dahil 
olduğumuz halde bütün halk ta· 
bakalarına onların devlete kartı 
borçlarını ödemele'l"İ fikrini, öde
yebilecekleri kıymet ve kudrette 
olduklan kanaatini telkin ebne
mi:ı lazımdır. Maamafih, 300 -
400 kuruşa hatta bir araba sama 
nı 30 liraya aa.tmağa alıttığımız 
çok genit yaşayı9 ıünlerinin av
det etmlyecefine inanmamız la
zımdır. Bu gayri tabii kazanç 
imkanlarının ortadan kalktığına 
ve herkesin tabii kazanç ve idare 
li maatla yafamağa mecbur bu
lunduğuna ıöre, en tabii refah 
ve saadet te yafamak değildir. 
Böyle telakki ebnekte inaaf ve 
manbk olmamak lazımdır. Yal
nız bütün dünyanın iatihlak kabi 
liyeti azalıyor ve herkes içine 
girdili teraiti kendisi için tabii 
bir yol diye telakki ederken, Tür
kiyede bizler gibi meb'uslarm 
ve münevver vatanda,larm bu 
halin hakikatini İyi bilenlerin 
vazifesi bu icapları, bu hakikat· 
leri ailemize, dostlarımıza ve mu 
hitimize daima telkin etmektir. 

Ta ki, memlekette haksız ve 
gayri meşru bir bedbinlik havası 
haaıl olmaaın, ve :;,.ı.. nın her 
buhrandan daha fena, daha tesir 
)eri olan manevi darbesi vatan• 
datların kafasında zararlı tesir
lerini göstermit olmaıın. (Bravo 
sesleri) . Yok, buhran vardır, 
pahalılık vardır, Avrupanınki 
ile bizim buhranın alakaları yok 
tur, bütçemiz bozulmuıtur, tedi
ye kabiliyeti azalmı,tır, diyerek 
hep bu teraneleri tekrarlamak· 
tan fayda beklenemez. 

Arluulatlar, uzatmıyayun, eaaa 
fikirlerimi söylediğimi arzediyo
rum. Daha bir iki nokta ar:ıet· 
meden geçemiyeceiim. Arkadat· 
lar, Sırrı Bey, Yunanistan Üzerin 
de tevakkuf etti. Onun gibi tica
retimiz olaa, Pire limanı gibi li
manunız olıa teranelerinde bulun 
du. Hepimiz biliyoruz ki, bah
•ettiği bu devlet, yani Yunaniı
tan bizim iyi bir dostumuzdur. 
Çalışmakta rekabet esasında tah 
!ilini yürütseydi, bir teY demiye
cektim. Fakat, bizi tahtie eder 
gibi konuttu. Bu yanlı,ıır. Ati· 
kardır ki, her devlet ıibi onun 
da dünya buhranı yüzünden aı
kıntıları vardır. Orada müşkü
lat en çok imali cephede tecelli 
ettiğini matbuatta okuyoruz. Bat 
ladığı büyük bir zirai imar hare .. 
keti dünyada kredilerin durgun
luğu yüzünden fasılaya maruz 
kalmıt, doat memleketin sıkıntı· 
sında teselli ve mi!5al aramak 

Çeşmi Fettan - Bakınız Onların fikirleri ne idi? İki ih. 
anasına neler söyleyor.. timal arasında mütereddit idi. 
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Ölüler yaşıyorlar mı? 
Hammefendi - Evliya za- ler .•.. Kendilerince bir ölünün 

de onun adını koydu. Karışık... tecessütü kabil olduğu gibi işe 
Dilaver - Vişneli kaymak. (fraude) yani hile karıştırılma 

lı ... Ben karışığım.. sı da mümkündü. 
(Feuefi fantastique roman) Hanımefendi - İşte set der * * * 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ ken sepet diyor. Or.u tesbih- Köşke geldiler .. Herkes gö-
ten geçirtelim. Bal şerbetini içir rüp işittiğini keooi idraki nis. 

Dilaver - Çünkü pederiniz 
merhum lütfen bizim köşkü 2i 
yaretinde aynen bu kryafette 
idi ... 

Battal - Bu çocuğun karı. 
şık olduğunu size söylemiyor 
muyum ... Baknıız gözlerine ne 
!er görünüyor ... 

Hanımefendi - Yalnız o 
görmedi. Annesi de gördü. Be. 
n·m kızım da gördü. 

Battal oğlu babasının elbise 
len önünde secdeye kapanırca
sına bir ihtiram ve tazim vaz'ı 
alarak: 

- Babacıgım yeni y,.ni muci 
z,.lerle bizleri ir~at ediyorsun .. 

Gene tütsiilerle selatüse
li.mlarla bohca kapandı •.. 

~ "' ~ 
Otom<>bil ile köske döner

lerken Dilaver. B;ttal Zadeye 
karşı derin bir hınçla 

- Bu herif beni dübedüz telim.. nushayı boynuna taka. betinde bir talakatle anlattı. 
karışık alık salık bir çocuk ye. lım .. Belki biraz akıllamr.. Talat Bey hepsinin akhna a. 
rine koydu.. Elbette bir gün Dilaver Hanımefendi cındığını gösterir bir tebessüm 
gelir ki ben or.dan daha akıllı hazretleri velii nimet bu dedi. le sözlerini reddederek Dilave. 
olduğumu kendisine isbat ede. ğiniz usulde İnsan akıllandır- ri bir köşeye çekti. Söyletti. 
rım... mak kabil olsaydr dünyada bir Çocuğun fikirlerini tamamile 

Anası - Sus oğlum bir ev- tek budala kalmazdı. Bana ina. kabul etti. Apparition hi.dise
liya zadeye karşı herif tabirini nınız geçen akşam köşkte görü sini inceden inceye muhakeme 
kullanmaya sıkılmıyor musun? nen hayalet ölü babası değil ile gece hayalete Amasyalı Şe. 

Dilaver - Neye sıkılayım. diri oğlu idi .. İşte bu herifti.. rife kadının kapı açmış olması 
Hakiki evliya zade cübbe, Çeşmi Fettan - Hayaleti noktasında ittifak ettiler .. Bi. 
kavuk, çedik papuç giyip te seninle beraber ben de gör- naenaleyh isticvap içbı alt ka. 
babası ramına para dilenmeye düm .. O başka idi bu başka.. ta kadının odasına irıcliler .. 
daha doğrusu dolandırmaya Dili.ver - Evet makyajla Şerife kadın loşça odasının 
çıkmaz... çehresini biraz değiştirmişti.. köşesindeki erkin minderine 

- Sus küçük aklınla böyle Hammefendi Köşkün oturmuş önündeki mangalın 
·büyük şeylere karışmaya kal. kilitli kapılarından içeriye na- külünü , karıştmyordu. Rengi 
· kışma.. sıl girdi? Nasıl cıktı? soluk, göz l<apakları şiş, ~ayrf 

- Kendi küçük olanın mut. Dilaver - Köşke gidince dermansız gröünüyor, a,ç, ya. 
laka aklı da ufacık olacağını Talat Beyefendile beraber bu mağı Zeliha da odada gezine. 
zannedecek kadar aptalsın an- ciheti tetkik edeceğiz... rek bu hasta kadmın ufak te. 
ne .. Sen yaşça oüyüksün amma ' Orhanla T urhaıı hiç söze ı fek hizmetinde bulunuyordu. 
koca kafanın içinde kuş beyni k~rışmakaızın mii~akatayı ir:ce Kadmın rahatsızlığından ha 

1932 

aklnnızdan geçmez. Bilakis ken
dimiz aibi muzlarip oluruz. Şura 
amı müıaraatla haber vereyim ki, 
Yunaniıtanm bu mü,külittan 
muvaffakıyetle çıkacağı ,üphe
sizdir. Hüli.aa, demek istediğim, 
her devletin kendiaine göre dün
ya buhranı yüzünden duçar ol· 
dulu sılunbları olmuıtur. Umu
mi buhranın elemlerinden hiç 
bir devlet azade kalmamııtır. 
Yanımızda bazı devletlerin maaf 
lannı vermediklerini ititiyoruz. 
Yunaniıtanın ticaret filosundan 
bahsettiler. Yine kendi mikyas· 
!arını alacağım. Bizim babaları· 
mız bia:e ticaret filoau brrakma .. 
dılar. Biz de yapamadık. Amma 
devlet yapsa idi niye yapmadı 
derlerse o batkadır. Fakat Sırrı 
Beyin kavlince hepimizin kavlin· 
ce baıka ,eyler lazım. Amma 
Sırrı Beyinkilerini konuıuyoruz. 
Geçen günkü muahede müzake· 
reai eanaamda Trabzonla fran 
arasmdaki transit yollan yapıl· 
sın, diğer bir gün de lstanbul li
manını yapalını, baıka bir aün 
de ticaret filosunu yapmak diyor 
lar. Bütün bunları Sırrı Beyin 
dediği gibi her alda aelen teyi 
yapmak letebbüıü bizim değil 
çocuklarımızın bile dayanamıya
cağı yükleri yüklenmek demek· 
tir. Bu noktai nazardan dilfü· 
nüraek talepler büyük bir insaf. 
sızlık olur. 

Arkada,lar, kooperatife te-
mas etmek mecburiyetindeyim. 
Cünkü. bu fırkaca siyasi ima .. 
İıımızın baılıca temel noktaların
dan b:ridir. Sırrı Beyin burada 
bahaettiği o me:hur kitabı rör
mek İçin meraktayım. (handeler) 
devletin ve hükümetin bu kadar 
şikayetlere maruz kaldığı bir 
zamanda Türkiye dahilinde koo· 
peratif yapılamaz diyen, zirai 
kredi kooperatiflerinin aleyhin
de bulunan bir kitabın müelli
fi, o kitabı görmeden söyliyeyim 
ki, ya çok cahildir ve yahut ta 
Türlı:iyenin aarih bir düımanıdır. 
Böyle bir adamın fikirlerine fır
kamıza mensup değilse bile ıçı· 
mizde meb'us olan bir arkadaım 
bir Türkiye meb'usunun koope
ratif Türkiye için fenadır diyen 
bir adamın sözüne İnanacak ka
dar, tabirimi mazur görünüz, dik 
katsiz olmaması lizımdır. 

Arkadaşlar, şurada bittabi ko
operatif konferansı verilemez. 
Fakat, anlıyorum ki, bazı nok
taları tenvir etmek lazımdır. Ya
ni memleketimizi tarumıyan men 
faatlerimize yabancı olanların 
ıözlerine kapılan vatandatları 
tenvir etmek için de bize vazife 
dilfüyor. Anlaşılıyor ki, bu hu
suıta çok netriyat yapmak lazım 
dır. Konferanslar lazımdır. Koo 
peratiflerin lüzumu ve fırka· 
mızm buna inanmıt olmasının 
sebepleri hakkında küçük bir 
izah yapmak lazım geliyor. 

Arkadatlar ınaruzabmın huliaası 
budur. Sırrı Bey devletçiliği, halk
çılıiı tamamen yanlıt anlamıttır. 
Bunlan tarif ve manalarını biribiri
ne karıtbrmtbr. Bir taraftan devlet 
çiliğin aleyhlnde bulunurken diğer 
taraftan bir çok taleplerilc devletçi
lik taraftan olmuttur. İkinci bahset 
tiğim eaas ve mühim noktalar fUtı.
lardır. Trklyeye betbinlik telkin et
mek veya betbinlik cereyanları mev 
eu t olduğu zaman onu körüklemek 
değil bu afetin önüne geçmek vazi. 
femizdir. Bu noktada hiç birimiz ali 
kaaız dikkatoiz olmab mezun değil 
dir. Bir siyaıi fırkanın işlerini inan 
madığı halde üzmeği itiyat edinen 
bir hafiflikle değil bu davanın al.i
kadar olduğu her iti kendi kudreti
nin yettiği kadar tetkik edip İnana 
rak söyleyen bir adam aıfatile söy
lüyorum ki Türkiye parası kuvvetli 
ticari miiva.;ıenei hariciyeeini tanzim 
için daimi surette ve dikkatle her 
sün tedbir alan bütçeo.i mütevazin 
borcu hemen hiç yok denecek kadar 
az ve hazinesi tediye kabiliyetini 
daima muhafaza eden ve bir çok dev 
!etlere örnek olabilecek bu vaziyeti 
le kuvvetli bir İstikbale giden yeni 
ve canlı bir devlettir. (Bravo sesleri 
alkıtlar.) 

Recep Beyin bu izahatinden son 
ra Sırrı Bey (Kocaeli) kendi noktai 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galata<la Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bil~fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYO 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Halkevi içtimai yardım şubesinin 
himaye ve müzahereti altın~ 

Selanik muhteliti - F enerhahçe 
28 Sah ırünü saat 18 de Taksim stadyomunda 

Bütlin baaılatı İatanbulFakirlerine dağıtılacak 

nazarını yeniden tavzih etmiş, Re -
cep Bey bunun üzerine tekrar söz 
alarak demittir ki: 

Sırrı Bey arkad,...mın son te
likkilerinde yeniden bazı cevap ve
rilecek noktalar olduğunu hiHetmit 
olmaaaydım yeni bir İllalıat ihtiya
cında bulunmayacakbm. Fak.at Sırrı 
Be zannediyorum ki benim İfaret et 
tiğim noktaları yanlıt anlıyor. İhaaa 
ettikleri haleti ruhiyeye göre bu ka 
naatte bulundukuarı içindir ki tek
l"ar söz almak ihtiyacını duydum. 
Bir defa daha burada kara görücü
lük meselesi üzerinde bilhaaaa dura 
cağım . Arkada,lar devlet hangi re
fah mertebesinde bulunursa bulun
sun İnsanların mutlaka o güne alt 
bir takım 11tırapları olabileceği haya 
tın tabii manasında zaten mündemiç 
tir. 

Arkadatlar yaşamıyan bir ada
mın bir ölünün başı ağırmaz. Hayat 
ta bulunanlar ıztırabı hiaaederler. 

Dr. Celal Tev 
Zührevi ve idrar yol 

haıtahkları mütehaısıJı: 

Sirkeci Muradiye caddesi, No 

Beyoğlunda istiklal caddesind 
ki dairei mahıusunda ifayi 
eden latanbul ikinci icra mem 
ğundan: Bir alacağın temini 
mahcuz olup paraya çevrilmes 
karriir eden ve tam amma (yedi 
onsekiz) lira kıymet takdir ed 
T opkapıda Beyazıt ağa mahall 
de Topkapı caddesinde eski 45 
63 numero ile mürakkam bir bap 
nen.in birinci açık arttırmaıı 

932 tarihine müsadif cumartesi 

İzhrabı hissetmek için o adamın ha nü aaat 14 ten 16 ya kadar dai 
yatta bulunması lazımdır. Hayat a- İcra kılınacaktır. Arttırınaya itti 
limeti tabii olan icaplanru, acılarını etmek isteyenlerin mezkür ga 
hi11edehilmek haısasiyetinde olmak menkulün kıymeti muhamminesİ 
Lizımdır. Bir devlet nazari bir ölçü lan mebli.ğı mezburun yüzde '! 
ile refah ve saadetin en yüksek mer buçuk nispetinde teminat akçeıi 
tebesinde bulunsa dabi bazı anaıır meleri lazımdır. Hakları tapu si 
daima o g~n İcaplarile bir takım rile ıabit olmayan İpotekli alaca 
harici tesirlerin neticesi olarak hıtya !arla, diğer alakadarların irtifak 
tınIZda bir takım ıztırap safhaları kı sahiplerinin ve buıuıile falı 
varsa bunları daha ileri ıidip pren- masrafa dair olan iddealarını 

&İplerin ve ittiha7. edilen tedbirlerin tarihinden itibaren yirmi gün za 
fena olduğu tarzında anlamak ve da evrakı müıbitelerile birlikte d 
o anlayışı muhite telin etmek bunu reye bildirmeleri lıi.zımdır. Aksi 
yapanların bence ufak bi kelime İ- 1 dirde hakları tapu ıicillerile aabit 
le tarif ettiğim kara görücülük man mayanlar ıatıt bedelinin pay! 
aabında tavsif ettiğim zihniyetin 11ndan hariç kalırlar Müterakim • 
içinde bulnma11nın en bariz bir de- • . . .. · .t 

l ·ı·d· B "b" .. ı bu ·· ı d gı ıle belediye rusumları ve vakn 
ı ı ır. u gı ı soz er gun er e 

daha çok yol almıttır. itte benim careai mütteriye aittir .Daha f 
i,a,-et ettiğim zihniyet te budur. malümat almak iotcyenlerin 28-6· 
Vergi fenadır. Hükmet pahalılığa tarihinden itibaren daire divanhf1JI 
çare bulmayor. bir gün sonra da u- sinde asılı bulundurulacak olan rl 
cuzluğa çare lazım memleket buh- . 

· · d d" H' k" 1 b !ara ça 1 tırma tartname.ile 931-1126 No .• ran ıçın e ır. u ume un - .. 
re bu.ima yor. Teranesi nerede ve ban 1 mukayyet dosyasına muracaatla dl 

gi vesile ile olursa olsun tekrar edili kür doıya derununda mevcut 
yor. Bunu yapanlar gayrimer'i ka- mahalli mezkUnın evsafı, meaaba 
ranlık bir tehlikenin içinde bulundu !airesini havi vaziyet ve takdiri k1 
ğumuz kanaatinde bu memletete ,ü et ·· ·· nl b"I elı• 

1 • · bil k b"I m raporunu ıorup a aya ı e;: mu ve sırayetıne ere ve ı me-
yerek hizmet ebnjı; oluyorlar. Nere- leri ili..n olunur · 
de bu gizli dütmanın farkında olma 
yara tahrip yapan teıirleri.ni müşahe 
de edersek daha onların karş111nda 
vaziyet olıp onlara hakikati izah et
mek vazifemizdir. Sım Bey arkada 
tıınız farkında olmayarak bütçe hak 
kındaki mütaleabnı arzederken iti• 
bu zihniyetin revacına meydan ve
recek bir çok sözler söyledi. Bu söz 
!erin bu mahiyette olup olmadığını 
takdir ve temyiz etmek bunu $Öyle 
yen zata değil bunu dinleyen ve iti
lenlere umuma aittir. Ve zannede
rim ki ekseriyetin bu baptaki fikri 
de böyledir. (Doğru sesleri) 

(Devamı var) 

• 

B"!iktat 2 İnci hukuktan: Be 
le Küçük Bebekte 71 No. lu bal' 
de mükim iken 30-10-931 taribi.,.11 
vefat eden Fevzi Reiıin terekesİO~ 
mahkemece vaziyet edilmiıtlr tarih' 
ilandan itibaren eshabı matlup .e 1' 

ıakadaranın bir ay ve mirascılanP 3 
ay zarfında Betiktaı ikinci sulh b~' 
kuk mahkeme.ine müracaatları "' 
itbu müddet geçtikten ıonra tere!<" 
den bir hak talep edilemeyeceği ili' 
olunur. 

- Ne o Şerife Hamm bas. - Geçsin .• Biz bir şey gör. - Peki ne anladın? 
ta mısın? medik.. - Hiç bir şey .•• 
Kadın bu suale yalmz başile bir - Zeliha senin odan ayrı de. - Nasıl olur? 
tasdik itareti verdi. Bu bal ha. fil mi? - Yüzlerini seçemediğiııt 
diae hakkında vukuundan şüp. - Evet ben karı.ıki odada bir kaç kişi çığlık çığlığa met• 
belendiği bir sual cevabın önü. yatıyorum... divenden yukarı kaçr,ıyorlıar• 
nü kesmek için bir temaruz - Eh sen görmedinse belki dı. Hırsız mı var nedir dif' 
midi? Hakikat mi? Şerife kadın gömıü,Uir. Ben ben de korktum. içeri kaÇll' 

Talat Bey - Ne zamandan ona soruyorum.. kapıyı sünneledim. 
beri hastasın? - Beyefendi hayalet patır. - Köşkün bahçeye olan I<• 

Kadın bir müddet tayini tı11 koptuğu vakit ben burada prları sürgülü değil miydi? 
için düşünür gibi dururken Ze. idim . - Nasıl değil efendifl1~ 
liha cevap verdi : - Gece yarıaı odanı terke. Hepsi hem sürgülü hem kilit' 

- Bir haftadan ziyade.. dip ne münasebetle burada bu- liydi .... 

- Nesi var? lunuyordun? - Bu heyalet denilen ınet~1 
- Eskiden beri onun bir mi- - Efendim gök gürledi. nereden girdi? Nereden çıktı" 

de sancısı vardır. Çeker geçer. Şim,ek çaktı •. Hasta kadın bel. - Hiç onlara kapı bıac• 
di. Fakat bugünlerde azdı. Ka- ki korkmu,tur diye yanına gel. olur mu? İyi saatte olsunlar .. 
dına ne yemek yediriyor ne ra. dİın .• Onun da sancısı tutmut- Talat Bey düşündü. Şerife~ 
hat ettiriyor. tu. Tuğla ı11ttrm verdim .. Za. nin yerinden kalkamıyac.I; 

- Biz de buraya geçen ak. vallı hatun oğunup duruyordu. mertebedeki hastalığına, zelı· 
,amiri hadise hakkuıda bazı Hayaleti nereden görecek... hanın mürettebe benziyen söı; 
şeyler sormaya geldik.. - Dışarıda kopan gürültü. !erine pek inanmadı. fak• 

- Hadise dediğiniz hani şu yü itittiğinizi söyleyorsun. Ne inanmıt gibi görünmek lüı:ıı• 
gözüken hayalet değil mi? olduğunu merak edip te kapı- 1 munu his ile suıt1.1. Tahkikte 

- Eve .. Siz de ne gördünüz. yı açıp bakmadınız mı? ondan ileri varmadı. Aldanııııf 
se söyleyiniz.. - Açıp baktım.. görünerek onlara böyle bir k~ 

Cevabı hep Zeliha veriyor. - Ne gördün? medyayı ikinci defa oynıa01~ 
du: - Hiç bir şey.. için cesaret vermeyi düşünfll ,.il 

- Biz bir •ey görmedik.. - Kopan gürültiinün sebe- tü. O zaır.an tertibat alar 
-· Fakat hesapça hayalet bini anlamak için odadan dı!a· , hilekarları yakalayacaktı .• 

buradan sizin oda kapınızın ö. rı çıkm•.dın mı· ........... ------------~--



Söz arasında ug··n de diyorlar ki.! 
Ne diyorlar? Teselli .. Bir Teşhis ve 

• Allah rahmet eyliye Etem İzzet 
Bugü11 de diyorlar ki •.• I Ve • B h ı b k 1 b d d ı Hikmet Feridun Allah belasını versın u ran ya nız an ayı, tüc ura a ır .. 

carı, sanayii değil, herkesi ve Mü11ehkit 
Remzi klınıph>nısi. IOO knruş. Vaktile bir ressam vardı. Kol- her müessese gibi gazete mü- Çapulcu alim, baskıncı mu-

tuiuna paletini aldı ve ıehrin ka- esseıesini de sarstı. harrir ve .. Ankara caddesinin: 

ç ve zarif mealekdatı- ı' Halbu_~ en salih.iyettar ve 
ikmet Feridun Bey bir emektar udeba ve tufera o ro

yıl evvel yaptığı edebi an- mancı için (çok kuvvetli) di. 
tlarını bugün büyücek yorlar. Şu halde bu cevap sa. 

itap halinde neşretti. mimi değil! 

fen Eşref Beyin maharet- Elli yıllık muharrirliğinin 
tığı bu çığırı Hikmet F e. ıon aylarında yazmağa üzendi

Bey muvaffakıyetle ta- ği bir romanın daha ilk tefri-
etti. kasında sekiz on tane goruf, 

bilgi ve tahkiye hatası yapan 
. nket) yapabilmek için in- bir münekkit te benim için: 
r zeka, keskin bir görüş ve 
matça bir mükaleme ~if

ı ister. 

. Uten Eşref Bey (üdebayı 
de) yi istintak ederken bu 

' tın ehli olduğunu isbat et 

- Onun romanlarını tersine 
çevirip okumalı! 

Diyor . 

Abe birader Sultanhama
mında canfes mi satıyorsun. 

Romanın astarı, yüzü olur mu? 

pılarmdan d11arı çıktı. Bataklar 
arasında tuvaller boyadı. Etüdler Bu kabus gazete sütunla- - Ştaynburg edibi! ! 
yaptı. Ona kimse metelik bile ver rının üstüne çökmeden evvel Yalnız güzidenin, yalnız şöh 
medi. Sonra bir gün bir •an'atki.r h-er gün kari'le başbaşa kalan ret ve liyakatin, yalnız eser ve 
dan bahaedildiğini iıittim. Kimdir k .. "d 1 d san'atın' deg" ı'I münekkidin de 
b ? ded' "B d ı d d'I ve.. onuşan guzı e er var ı: 
u. un. u a am. e ı er. y ku K d · Ah d'" d 

Şi§liden Taksime kadar bütün a- 1 a. p a n, met Ha~ım, uşmanı ır. 
partımanların misafir odalarında j Falıh R1fkı, Fazıl Ahmet, Ah- Münekkit filitredir. 
duvarları aüsleyen tabloların sahi met Rasim, Yahya Kemal, Bu fi litre sadece emeğe, sa-
hidir." O, neler yapmamıı? ipek Ruşen Eşref İsmail Müştak.. dece liyakat ve san'ata süzgeç 
Ji sedirleri dolduran atlastan yas- "b' ' olan unsurdur. 
bklar boyamış, krizantemden na- gt ıŞ.. d' h'f . Kendisinde bu filitreye vu. 
türmortlar yapmış, yaprakları bi- ım 1 gazete sa ı esı ve .. 
rer, birer sayılmış bunatürmort- gazete kasası bütün bu ağır rulacak emek, ehliyet ve liya
lar, kirpikler! t~ker tek.er .iti.en- siklet şöhretleri kaldıramıyor. kati bulamıyan yağmacr mubar 
mi§ portrelerı bıreı· banka muş. Güzidelerin sütunları ka- ı·ir ve mütercim münekkide de 

1 k
O, medi

1
• m

1
üzbakerbelerindeeftaez panların elinde kaldı. Bunlara saldırıyor ve .. ona: 

a onuşan ara era er gaz • k' 8 b ·ı· . S 
leı·in birinci sahifelerinde resmi es ı a ıa ı ve .. yem Ankara - us .. 
ve beyanatı intişar etmit büyük caddesinde: Diyor. 
bir şöhrettir. - Ştaynburg ebediyat üle- Güzidenin sükutu, münekki 

* • * ması. din av'ave ve tecavüzden sa. 
Bizde kıymete not veren mÜ· Diyenler de var. kınışı, buhranın sütun kele-i. F endun Hikmet Bey de 

sonu neslini bir mektepli 
ltonıiıer "ibi muvaffakıyet

" ticvap etti. 230 sahife için
bugunün tanınmı~ edipleri
?hretlerini bülbül gibi söy-

nekkit, pembe tırnaklı züppe ka-
Görülüyor ki hiç kimse soru dındrr. Bu soylarının aalonunda Eğer Manto ve Ştaynburg'un pircisine verdiği fırsat ~imdi 

lan suale edebi ve ilmi bir tah- resimleri olmayan san'atkar Rate- Sirkecide olduğunu öğrenme- yalnız onun sesini kulağımıza 
· dir. Bu kadının kocasına satın al- mi• olsaydık edebı'yat u"'lemaaı getiriyor : lil yaparak cevap vermemıf.. , 

d ki b·ı· dırdığı resimler, birer aan'at ese· adını alanların bu kadar _ Hamit yok!. 
Herkesin yüreg"in e m 1 ır ·d· ı ö k'l d ··ı rı ır eı" le 1 er egı · bo k k \ Fı"kret yok• .. 
ne 5ebeplerle birikmit kine, hır "Resim sergisinde balo elbi•eai ş. uru ve.. of olabi e-ttıış. 
sa hasete benzer nesneler var· giymiş, allıklı pudralı bir küçük ceklerine akıl erdiremiyecek- Yakup yok!. 

ikmet Feridun Beyin dai- m;ş, Hikmet F eridunun . mü~- hanım portresi ,·ardı. Enfea bir tik. Haşım yok 
1 

1 mütebessim duran gözle- tehz"ı ve zeki gözleri pro1ektor şey. Ressam bu e•eri yaparken yal Kıymet ı•e şlilırpfe hlicum Falih yok! 
ki . nız san' ati düşünmemİf. Bugünün Ş k ı 

e ınce b:r istihza da vardır. gibi üzerlerine çevrilince foya- ıan'atına hakim olnn modaya da Ştaynburg üleması ve .. on- u yo " 
anketçi gözü! Onunla ko- yı meydana vermi.ler. bezli iltifat etmif. San'atkar, yal· lar yalnız bo•, kuru ve .. kof de- Bu yok!. 

Url k ı· 1 • t t lı • ki "k 1 f d ' Biz varız' .. • en e ıme erı ar ma , kil k' nız san al yapma a mu e e e- g"ı'ldı'rler. 
Bakınız, es er ne tem ın- y · K k 1 k k fl k h zuu mümkün mertebe da- ğil, moda denen :r:evki bediinin anı: ıs anç ı , o u , şö -

ınalı, ve yenı yeni hücum- li, ne dürüst .. Halit Ziya BeBy, takibine de memur bir t>fendidir. Mütecavizdirler. ret yağmacılığı, kin ve .. baskın 
kartı atik, tedbirli durma- Hüseyin Rahmi Bey, Sezai · Çünkü san'at, içtimai bir müease- Kıskançtırlar.. var!. 

O -~ ı' !erken ne muasırla sedir.'' Liyakat dü•manıdırlar .. nun ı'nsanı gafı'! avlamak cevap ver r - ı "k k • Nurullah Ata'ya İmzalı im-·r d" · c" lele ne Münekkit; bun arı yu ae •ea- Şöhret yag" macısıdırlar. 
sakladığı .,·ıa·hlar s·ızı' •a•ır nnı tezyı e ıcı um ,., ı 'k k b' ı·h' ti s"yle zasız durmadan yaprlan hücum 

Q • • 1 · 'd d k eve yu •e ır aa " ıye e 0 
- Ehliyeti kıskanırlar. Liyaka 

• Gaf yaparsınız. de yetişen erı rencı e e ece di. Madem ki münekkit, intibala- lann bir manası da budur .. 
sözler söylemişler ... Hatta oku rım kaydeden ad mdır. te hücum ederler. Kazancı çe- Yağmacı teşkildttanıyor 

Evvelce l!azete- sahifelerin- madıkları gençler için bile oııu * kemezler. Şöhreti kendi vehim 
k ' k b'l•k' • h'I ı d k d' k 1 Güzidenin susufunu, mü-~e noksan olarak takip e- n:ünkesir etmeyece , ı a ıs San nt; ca 1 , şar atan ve e ep ve en ı ürsü erinde iaşe edip 

ıldiğim bu notları şimdi ki- teşvik edecek mütalea .yürüt- •İz bi~ tenkide hup mi açacaktır? ya karga, yahut ta hod am 11 _ nekkidin çekinişini, buhranın 
p halinde görunce seve seve mütler. Harpsonu neslı ara- Vaktıle hır resaam vardı. Başak- katçı ibi a 1 !;'. •• .. büyük liyakatleri sütun başın-

d k lar araamdan tuvalerini topladı, 1 ı g . P Y a~n:ıaya uşu~ur- dan uzaklaştırışını fırsat bilen 
' urn. Ve anladım ki Hi • sındaki bu İmtizaçsızlık, ahla- bir servinin gölgcainde onlarla er. Sebebı kenJısı yapamaz; d k 

e F 'd k ı 1 · " il d k b f · bu e ebiyat çeteıi ne yazık i erı un a em enne guve ki temayü er e i u zaa yetı- baş bata kaldı ve unutuldu. yaratamaz, yazamaz, yazdığını 
çok şairİeri, edipleri ins~f: şen nesil için fena bir örnek o- Elif NACI okutamu. Ve.. bütün bunları teşkilatlanmak fırsatıoı da bu-

k b.r (cebri 
0

ala2 hocuı . gıbı luyor. Zannediliyor ki mu~af- •••·············-···-················· .... ._ ••• _ yapabileni de çekemez. luyor! En büyük tehlike bura-
•· Hırtrıt: c.unk~ ~az~ .~aır ve fak olmak, töhret tutmak ıçın Edebiyat Tehlikf' ııe ı•apui ııar ı da. 
Q ler bınbırlennı kotulemek 1 yükselen şöhretlt"re hücum et- Hodbinlik ve ' Yetişmişin ehemmiyeti yok. 
ı . bu ank ~i fırsat bilerek e- ı mek lazımdır. Bu çirkin telakki B db" ;·k~ Aç kedi ciğere ve insan yü. Yetiıeceklere yazık! 

ıy ti • ti j • · · k" .. b e ınıı •• züne atılır. Bu tip muharrir de Onlar bu mutasallıt ve •öhret 
1 

a a s.ıı- a a, soru ~~ su- yi kaldırmak içın ıyı, . otu . u- ~ 
ıneuul olmayarak ışı şa. günün muharrir ve edıplerı a- Klasik divan edebiyatında : güzideye saldırıyor! yağmacısı çetenin av'avesini 

lara, hususiyetlere dökmüş- I rasmda bir dostluk ahengi kur "Şair" olmak kolay bir i~ değil- 1 Söhret kıılesinin burcunda edebiyat ve san'at sanıyorlar. 
~ M f'k . di. On ~ef, yirmi ~iir . yazıp neı- 1 otu;an güzidenin sükıitu ve Onlara: 
ıt' e~elıi .benim için ı n so. 1 mağa çalışmalıdır. Biribirin· retmek ınsanı aan'atkar yapmı-. k b I . I'"" ki , 

an bır şaır: i den bir kaç adım uzakla çalı- yordu. Na'tı ıerif, zamanın padi- mu a e esız ıgı şımarı ı~ı ~rt - Edebiyat bu .• 

B h ·ı· k d •ah ve vüzernsına methiyeler, •u t.ırıyor ve .. onlara el ve dıl bır. San'at bu! 
- O B b ·ı· dd . . (' san didi•en a ıa ı yo usun a ' ' 1 f il b ı a ıa ı ca eıının ım • • ' k k · 1 kadar adet kaaid.,, gazel, tah- ı ği ırsatını veriyor!. im u .. 

lratoru) dur. her gün bir kaç ereı· arşı a- misler,naz<reler, tarihler, kıt'alar, Tehlike var! Deniyor. 

'
an bu harpsonu n~ 1 arasın.. rübailer, beyitler, t:ızmi!ller, mea- F k d k 

B. · d lh · K · k d ' b'I' Oku ı rayı on an o uyor .. An-ın e: da bir mütareke ve su tesıs nevi, muaammat, lügazlar, muam- arı o u ugıınu ı ır. -
etmek lazımdır. Y ctişen nesle malar, müstezatlar, ve dah 3 bir yacağını bilir. Kendini, zevki. keti ondan dinleyor.. Tenkidi 

._ O edebiyatımızın 
l!İnidir! demit ! 

harp daha iyi bir yol açmak için ,im çok ıeyler viicude aetirmek, bir ni bağladığı ıöhreti tanır. ondan görüyor. Romanı, nesri, 
diye kadar nankör bir şöhreti divan netrelmek liizıru geıiyordu. Tehlike güzide için değil. tiiri onun ağzmdan tatıyor. Ta 

Ne mutlu ki bana kendi 
dimi soran Hikmet Feridu-

-"Kendim için ne ediplik, 
ııın'atkarlık iddia edenler. 
değilim. Benim gazetecili... 
romancılıktan kuvvetli

r'" d .. · emıtım. 

Harpsonu neslinin anketi 
(Üdebayı cedide) anketi a
ırıdaki bariz nokta zaten bu

da. .. 

Ruıen Eşref Beyin söylet
leri ile Hikmet Feridun Be
ıoylettikleri arasında harp
evelki neılin ahlaki telakki 

i ile hıırpsonu neslinin mes
k.i Ve ahlaki temayülleri ara

da derinliği kadar da acı bir 
rk var .. 

. . (Üdebayı cedide) arasında 
ırıb· . ' . . ırıni tahkir eden, san atı· 
' l\ıeıleg"ini a:evkiini küçült
ek · ' O ısteyen kimse yoktur. 
~· .. ttn en çetin kavgacısı olan 
·{'eyin Cahit Bey üstadımız 
1 

e muasırları hakkında hür. 
et Ve takdir dolu bir lisan kul 
l\mış tır. 

k ki 
• Bu ,ekil edebiyatçılığı tefes- dir!. rihi ondan öğreniyor! 

paylaşamayan ır ıklar mazı- süh edince, taraft;ırları, kecdile-
ye intikal etmeden bu ahlaki rinden •onra gelen ve bu kaide- Tehlike müesse• şöhretler Tahripçiler, na'racıları, bo. 
vazifeyi ikmal etmelidirler. l lere riayet etmeyenleri istihfafla için değildir!. razancıları, tenkitçileri, mutaar 

karş•ladılar, onlara aan'atkiır bile Tehlike Türk edebiyatının öz rızları, mettahları, garezkar-
Bakın (Bügün de diyorlar 

1 
d mediler. Tanzimaıta yelitonleri ve temiz eserlerini bulutlandır. ları ile fakir piyasayı tutuyor 

ki!) nin ilk sahifelerinde bü. cibaletle ittiham ettiler. Tanzi· k · b I d"I b. . ve .. yetişecek neslin kafasında 
"k d.h. Abd"lh k H• 't matçılar kendilerini takip edenle nıa ısteyen u e ve ı ırlı. 

yku a 1 ~ k a a~ı an- re: ' ğinin tahripkar kastındadır bozgun yapıyor!. 
ete cevap verır <'n ne ıyor: -Ne söyledikleri anlaıılmayor, 1 Ehliyet ve liyakatın omuzund~ {(ltap('lya taarruz 

_ Vaktile Pıırise üzeri (Bü ~ed.iler. . Ebüzzi_ya Tevfik .Bey yükselen giizide; asil vekar ve Tahripçi ve .. bozguncu ki. 

yük dahiye) yazılı bir mektup .NdumuAr.bd• .. 1 ebdekbıyHat~ ~tsmanbıyhe~' sükunetini muhafaza ettikçe tapçıya da taarruz ediyor. Ki. 
. bin e J a amı ten ~ ıs h . h fıd gelmiş. Mektubu (Vıctor Hu- biıe etmiyor. Kitabının 1329 tarih ta rıp ve gaz bomba11 bu edebi tapçı mu arrir sarra ır. 

go) ya götürmüşler. 

1 

li '::n :ah'ının muk ddeme•İnde. yat düşm~nı ve ş?,hret yağm!"- Kim okur, kin· okunur, ki. 
. ( .. "k d•h• ) . O.ı:z bu kadar sene sonra da- C'rsmın elınden duşmeyece!:tır. min kitabı basılır ve satılabilir?. 

Üzerınde .. B.~yu . a ıye ~'. bu mecmu~'.."'ara yeni bir fCY Bomba halkın edebi zevkine Bunu en iyi bilen odur. 
ismini gören buyuk şaır hemen 1 ılave edenıo<lıgıme ne kadıu enf 

1 
b'I · · t ı ·ı k• • I ' E•kı" adı .. . il h ı d B ı gı•ıne ve e a ; ısıre atı 1_ • 

mektubu (Lamartıne) e yo a- • an o sa~ az ır. u otuz •ene zar ı ı fında yetıııcn erbabı kalcmın mik- yor· - Babıali .• 
mış. darı, _belki ~ç yü:'~ ııeçer. Fakat! Sahipsiz ve değneksiz köyü Yenisi: 

Lamartine mektubun üze- Ne soylemeııe dılım varıyor; ne kurt basar. derler• - Ankara caddesi .. 

( k d · h' ) .. de •Öylemeden Jeçmeğe arzuyu G . • Olan piyasanın eski kurdu 
rindeki Büyü a ıye cum- terakki rıza gösteı iyor! Gönül iıter üzidesi su•an Türk edebi 
lesini görür görmez tekrar di ki Kemali, yahut Sadullah'ı yatı da çapulcu baskınına uğ. ve mahir sarrafı bu çeteye sa-
(Hugo) ya iade etmiş.. Mek· (Sadullah Paşa) Ziyayı (Ziya Pa radı! kalını kaptırmamıştı ... 
tup bu unvan yüzünden iki bü- şa) gölgede bırakac•k bir kaç du- Tehlike ve.. çapul budur Çetenin kitapları basılmı-
yük üstat arasında bir zaman batı marifet, veya müceddidi e- ' yor . 

1 . 1 dep zuhur etmi§ ... ilh .... " ·-····-· .. -·-··--·····----·--- Çetenin kitapları satılmı. 
gidip ge mış ·· Edebiyatımıza garp fikir, hıs- tarihimizde ilk ve son edebi ın,.k 

ve tekniiini getiren ed~biyatı lep kurdukları zehabında idilt'r. 
yor! 

Ne yazrk ki büyüklerin gös 
terdikleri bu samimi tevazua 
yeni yetişenler, yeni nesiller te 
varüs edemediler. Bugün latan 
bula üzeri (Büyük üatada) ya. 
zılı bir mektup gelse (Benim
dir!) diye kapan kapana! 

cedide san'atki.rlarından iae iıtih Milli lisan ve vezinciler edebiyat- Çetenin kitapları okunmu .. 
fafla, daha doğrusu cihalet lim<a ta en aon inkılabı yaplıkluına yor .. 
li bir lisanla bahsediyor : her iti gördüklerine, kendil•rin'. Hiddet bundan, taarruz bun-

"Bir millet, kendinden müterak den sonra aan'atkAr gelmediğine dan, şamata bunun için!. 
ki bir milletin sanayiini, uaulü ti- kanidirler. Harpsonu ya;ııcıları K 

· ·f· · ki" · d b" itapçıyı bendetmek, bir caretinı, maarı ını ta ıt ıle mem· e e ıyatıınızın "imin" ci1eridir .. 
leketind<" tatbik edebilir; bundan o.nlara göre sekiz une var ki ye kaç gazete sütununu fethet. 
büyük büyük faideler de ı;örür. nıden ne san'atkir gelmi~tir, ne mek kadar kolay değ;(dir ! 
Lakin ahar bir milletin hiuini, iti- de eaer yuılmı~tır. Teşkilat kendisine yakıtır 
yadını, ahl&kını, taklide çalıfırsa ,.. Her neılin parulası fudur: bir kitapçı arayor, var mı? 

''B b- Ugün de diyorlar ki!., e- Hele 0 mektup Babıali cad 
1 bir anket olmakla bera- desine düşerse ona sahip çıka-

r. İki nesil arasındaki ahlaki calkar arasında bir kıtal batla
~•tikliği tebarüz ettirm<'k iti masından korkulur. 
tıle ad t · · .. t t ak c a cemıyetın us a- B 

b· ~;ına çevrilmiı bir ruhiyat (Hikmet Feridun) eye te. 
iJ.~"."fidir. Genç Hikmet Fe- şekkür edelim ki edebi varlığı. 

~ıı d, biyntla beraber harp mızın derecesi le beraber ahlaki 
rp ı· hl "k" vaziyetimizin derekesini de gös i, . . o u nes ınin a a ı se-
l'lı d tPsbit etmiştir. terdi. 

Bakınız h · ı·kı ala- (Bugün de diyorlar ki!) ki-
mu rrır ı e ed b' 'h' . 

sı olan bır han•m genç bir tabı yalnız :, ıyat tarı ının 

l
ld:da: hakkır.da sorulan bir parçası deg~~· .harı_>"?nu nes 
e u cev b . · linin ruhunu, huvıyetını aydm-

a ı verıyor. ' 'k d d 1 
~ t! b• I 

1 
• latan bir vesı a ır a. 

'llıam? ı o ıua.y n eser.en Burhan CAHIT 

pek gülünç bir yol tuhnuş olur." Eyvallah! !Bizden sonra ıan'. 
k . . .. 1.. Te.~l'lli 

Burada ımın gu unç olduğunu atkar yetitmiyor .. Edebiyat aaha-
zöylemeğe lüzum yoktur. J::buzzi- 11 çorak ve bakımsızdır." Yukal'ıda da söyledik: 
ya Tevfik Bey Abdülhak Hamidi Bütün bunlar insanlığın ruhi Öz k:ıri okuduğunu bilir. O. 
nasıl kitabına alır ki, o vakitler h 1 t' · "f d el D · k " b'I' K d' ' .• ':' ın~ ı .a. e e er._ ~runı hod- I uyacagını ı n. en mı, zev. 
mualim Naci ve hempası ona "de- bınlık hıssını, .i , ·ı aleme karıı kini bağladığı şöhreti tanır. 
li" ve yazdıklanna da "aaçma" di bedbi l"k ı k d B 
yorlardı. Her devirde böyledir, n ı. a ıı - er. ııırünkü Güzidenin teselliıi budur: 

genç )"&ı-1cılara kar~ı ahnan cep~ K "I k 
Her nesil •an'atkarları kendileri. beyi, •Ö)·len"n sözleri lab'· .. - arı e onuıamayan bu 

. d H . M ha 11 gor- d I k d' k d'I 'l nı, a eta azrctı u mmet gİ- m-:.k 18.zın:ıdır. Hayat yürüyor. a am ar en t en ı erı e ko .. 
bi, son peygamber zannederler. Mutema<lı faaliyetle bulunan ki.i- r.uşuyorlar. 
Kendilerinden aonra san'atkiır gel- ~tta deği•:~lik ~'..". es~s! bir kaide Diyor ve .. ilave ediyorlar: 
meyeceğini söylerler. Gençleri ca. dır. Hegel ın dedıgı gıbı "ayni 00 S 1 • • .. v k · 
hillikle, spçmalıkla ittilıam eder kakla · d 'k' k - es erını ogme ısteyen. 

n aynı çay an ı ı ere r:e· I h d k .. I !er. çilemez." er amam a şar ı soy erler! 
Ed.,biyatı cedidecilere göı·e, Her neail inıanlannın aöyledik Demek Ankara caddesi de 

kendilerinden aanra san' tkar ye leri hem doğru, hem y nlı,tır. hamam oldu! İ 
ti§J"emiıtir Fecrinticiler edebiyat Reıat F-vz~ Etem iZZET 

1 1 Tiyatr müsa abeleri 1 l 
Lopedö Vega 1800 
ese ·n müellifidir 

Rönesans'ta halk tiyatroda ye. 
yip içer, iskambil oynardı 

-4-

B iN A DAHiLiNDE TEMSiLLER 

1? nci a.~ırda .\eylrcller oyunu sahneden seyrederlerdt 

Bildiğimiz tiyatro binaları ha güzellik arıyordu. Onuncu 
rönesans'ta inşa edilmeğe b:ıt- Leon tarafından tertip edilen 
ladı. Duhuliye kesmek röne. Vatikan tiyatrosunda Machia. 
sans'tan İptidar eder. Tiyatro- vel'in Mandragore'u temıil edi
lardan ilk defa Darülaceze his- liyordu. F erare, Urbln, Man. 
sesini Fransa almıştır. toue, Milan saraylarında, bil. 

I
• •ı hassa Floransa'da Medicis'le-
ngı tere rin sarayındaki tiyatrolar fev. 

1 kalade süslü ve ağır dekorlu 
tik tiyatro binalarının 16 ncı idi. Dekorları Le'onard de Vi. 

aaırda Londrada yapıldıgı an- nci ayarında n;ssamlar terıim 
!aşılmaktadır. Bu tiyatrolarda ederdi. 
Shakeıpeare, Mıı.rlow, Greene, 
Kid gibi müelliflerin ı.serleri oy 
namııtır. Tiyatro binasını ilk 
defa 1576 da aktör James Bur. 
bage kü,at etmitıir. Eski b · 
manastınn tiyatro haline ifra. 

1666 da lliy11nada 
lemsi/ 

bir 

ğı müsaadesini kraliçe Elisa
beth'ten almıştır. 

Bu tiyatroya giden halk, 
mevkilerinde yeyip içerler, 
hatta iskanbil oynarlar, biri. 
birleri ile şakalaşırlardı. Mys
teres, temsillerinde olduğu gibi 
bu tiyatroda dekor falan yok
tu. Yalnız perdeler bu perdele. 
rin üzerinde de vak'anm nere
de cereyan ettiğini yazan yaf
talar vardı. 

Oyun başlamadan evvel üç 
kere trampete çalınır, perde a. 
çılırdı. Shakespeare'in bütün 
eserleri böyle temsil edilmiştir. 

1594 te a~ılıın "Glob" 1585 
le açılan "la Rose" tiyatroları 
da bu ilk tiyatrodan daha mü
tekamil, daha lükı değildi. 

İtalya 
O devirde, İtalya biraz da. 

Selıalrn.\ııenre 'nln 
ict 

Espanya 
Cervantes veLope dö Vega 

ile zenginleten espanyol tema
sı pek çabuk rağbet bulmut ve 
beynelmilell"fmittir. O devir
de Madrid'te bu tiyatrolarm 
adedi de şayanı hayret bir su
rette arttı. 21 milyon mısra tu
tan 1800 eser sahibi Lope dö 
Vega doğduğu zaman iki ti. 
yatro binası mevcutken, öldü
ğü zaman arkasında 40 tiyatro 
binası vardı. 1562 den 1636 e 
kadar yani 73 ıene zarfında 
Madrid'te 38 riyatro inşa edil. 
mi• demektir. 

Tiyatro binaları 16 ncı aaır 
da hayli tekernül etti 17 nci 
asırda bilhassa Frans~'da bu te 
kıimül son merhalesini buldu. 

Fransa 
1548 de Ronsard 1552 de 

Jondelle eserlerini sahneye 
koyarak, fransız tiyatrosunun 
temellerini attılar. 1636 da Cor 
neille'nin Cid'i muazzam ve 
mükellef dekorlarla oynandı. 

1637 de Richelieu kendin~ 
mahsus bir tiyatro İnşasını em 
retti. Büyük bir tiyatro inta e. 
dildi. Bu tiyatroda, Richelieu 
nün Deanıarets ile beraber yaz 
dıkları "Mirame,, eıeri temsil 
edildi. 

Ondan aonra, Franta'da ti. 
yatro İnşaatı faaliyetıne bu-
landı. · 

Selimi izzet 

"<ilob,, llyatroııu 
Oıst 



AZIRAN 1932 

Maarif 
• 

Ü çesi görüşülürken dün Hariciye ve ili skenderon Türk-
Mecliste münakaşalar oldu lerine ait suale cevap verdi 

ızlarımızın terbiyesine temas eden Fazıl 
Ahmet Bey dedi ki: '' Kadın yalnız müstehlik 
o maktan çıkmış, mühlik bir yola girmiştir." 

Mahmut Esat Beg: ''Fransız milleti inansın ki 
Türk milleti de kendi Öz kalbinin 

bir parçasını 50 bin sene unutmayacaktır .. 
Maarif vekllinin şayanı dikkat izahatı ANKARA, 26 A.A. - B. M. mumiyetle Fransız netriyatma ba· 

Meclisi buııün reis vekili Refet kılmak, ukunmak ve inanmak İ· 
Beyin riyasetinde toplanmıttır. cap ebe Türkiyeyi muahedelere 
Mahmut Eaat Beyin lzmirin An· hürmet etınez, sözüne riayet et
takya ve lskenderun bavaliıine mez abittikon bir memleket ola. 
dair Ankara itilifnamesi ahkim.ı- rak tanımak lazım ııelecektir. Ne
run ne suretle tatbik edilmekte ol r eden mülhem olduklarını bilme
duğu hakkındaki sualine cevaben diğ:im bazı Franaı7 matbuatı Türk· 
harici,.. vekili Dr. Tevfik Rü9tü leri aleme bu §<!kilde tanıtmak iı· 

ANKARA, 25 (Telefonla) - ı nı anlattı. 
Bugün mecliste maarif bütçesi Müteaddit teşebbüslerle an· 
müzakere edildi. Bu münaıebetle cak 30 mua ll imin a ç ıkla kaldığı
ıöz alım meb'uslardan R~fik Şev 1 n.ı •oyJ .. di_ v.e bunla~m da yerletti 
ket Bey millet mekteplerıne de- rtlt'ceklennı vadettı. 
vam edenlerin gittikçe azalmak- BugÜn okuma yazma bilenle
ta olduğunu aôyledi. Bulgari&- rin iki buçuk milyonu geçtiğini 
landan gelen tarihi evrakın ne ol· memnuniyetle ifade eden maarif 
duğunu sordu. vekili bundan sonra köylü için la· 

İm/Amız zım gelen neşriy11tla al akadar ola 
calhz" dedi. 

lbrabim Bey (!aparta) liaele· 
rin çoialmaaını temenni etti. lb· 
rahim Aliı.ettin Bey (Sivas) ço· 
cuklarmwmı llçta ikiainiıı mek· 
tepoiz oldutuna itaret ederek 
maarif hayatımızda ııöze çarpan 
bazı noluanlan tadat etti. Dedi 
ldı 

- Hıuflerlmis yenidir. Kii· 
tüpbanelerimis battan b...- teala 
edilmel• mııbtaçbr. Kitapaız me 
deniyet olmaz. lmlia.mızın inziba· 
h yoktur. 

Villyat batçelerl ilk tabıili 

Kü~ük hacimde 16 sahife
lik broşüı-ler neşredeceğiz, köylü 
lerimize tarihi, coğrafi, medeni 
bittiler, ıathk bilgileri Öğretece• 
tiz. Bunları müoabaka ile yazdı 
racağız ve köylere meccanen 
tev7İ edeceğiz • ., 

Bundan ıcnra orta mektep 
adedini çoğaltmağa çalıtacağını 
aöyliyen Eaat Bey, 932 mali sene 
ai zarfında 8 kadar orta mektep 
yaptınlacağını ifade etti. 

lbrabim Beye de bitap ede
rek: 

tevai t<lyle durtAlll mevcut mel<· 
teplerin ldameslni temin edemi· Liaeleri çoğaltmak ta eme 
yor. 1 !imizdir, dedi. 

Emıela maarif Kiı.zrm Paşa (Diyanbekir) -
lbrablım Allettln Bey' mütea- Diyenbeklrde df' lise iateriz. 

ben Namık Kemal Bey merhu· • ~·"~ B<:y (Devamla) - Ora-
kı "O l d • bir aı ıçın c.e arzumuz vardır. Cevabı 
mun "' .-ke eT'l'ek ·ı·yazetıgıb. B nı verdi. 
makaleJ"I o uyara ı ave • u 
makaleden mabat evveli. maari· ilk mektep muallimleri 
fin ve bu maariften aerveti umu· 
mlyenin dotablleceğini ııöstermek 
tir. Bu fiklr 50 "Sene evvel söylen 
diğl zaman doğru olduğu kadar, 
bugiln de doğrudur, yann da do! 
ru olıu:akbr. 

Si.aa mel>' ..... mftteakıben mu 
allimleriD -"'- bedeli, ilk mek 
tep muallimlerinin taafiyeai, da· 
rülfünun hakkındaki rapora dair 
vekil beyden sualler oordu. 

Kadın muallimler 

Maarif vekili ilk mektep mual 

Eroin 
Kaçak çılan 

(Baıı ı ind sahıfede) 

nan bu adamlarm beşinin isimleri· 
ni bilmekte ve yalnız bu iaimlerin 
aabte olup olmadığında tereddüt 

j etmektedir. 
Mazhar M~t ~Y (Deni'.'li) Polisimiz iş b111ında 

kadın muallilnlenn ilk tahsılde 
oynayabilecekleri role itaret etti Bunun üzerine lıtanbul polisi 
ve ezcümle dedi ki: derhal faaliyete geçmit ve bir gün 

- Kadın eli elbette küçük ço içinde bet ki.iyi müteakip günler
cuklara daha müeaairdir. Bu ner de de diğerlerini yakalamıttır. 
min eller her •uretle müreccah- Yapılan tetkikat ve tahkikat 
tır. neticesinde eroinin Yorci Camada 

Amen"kada, hatta komtulan· nos bminde b;rinin Beyoilundaki 
mız Romanya ve Bulgaristanda evinde imal edildiği meydana çı· 
iptidai mekteplerinde kadın mual kanlmıttır. 
lim adedi çoğalmaktadır. Demok Bu evde eroin imaline mahsuı 
raalde mikyas ilimdir, irfandır, , alat ve edevat ile bir mikdar af· 
fazilettir. Avukat, bakim, doktor yon bulunmut lur. 
kadm oluyor da bir arkadatımın Yorgi Camadanos'un arkadaş· 
demin aöylediii gibi neden ka· ı lan da meydana çıkanlını~tır. 
ılın muallim olmasın. Muuırlan Hep•i on bir kitiden mürekkep o· 
mu: !o.adından asker almağa baş· 

1 
lup üçü lngiliz, biri ltalyan, biri 

l;ıdılar. Belki bir ııün &<"lir de Alman diğerleri de Türk ve Yu
b;z de alacağız. Almanyada ka· nan tabiiyetindedir. Bunlardan ve 
drn poli• var. lngiliz tebaa11ndan Alexendr Wa· 

MI/it terbiye rington, Walter Warington Oacar 
Warlngton isimlerinde Üç kardet~ 
tir ve komiıyoncudurlar, yazıha
neleri 'ftrdlT. 

Denizli meb'uıu maarif Yeki· 
imden sordufu müteaddit meae· 
leleT meyanında milli terbiyeye 
de temu etti: "Bu terbiyenin un 
ıurları nelerdir. 0 Sualini irat et
ti. Profeaör Malche'ın raporu 
earar addolunamaz. Bu rapor 
tabolunaan ve bize tevzi edibin. 

Darülfünunda nok•anlar neler 
dir ötrenelim., dedi. 

Cemal Bey (Afyon) Milli ik· 
ııaat .eferberli~inde muallimlerin 
.., talebelerin vıuıifelerini layiki
le ifa etmediklerine itaret etti. 

Terbiyenin rerez kı.~nıı 
Fam1 Ahmet Bey (Elıiziz) 

çok alk19lanan uzun beya.nal!a 
bulundu. Kızlanmızm terlnyeaı
ne temas edeTek ill•e etti: 

- Maaleaef terbiyenin cici bi
ci k- bon bon •e cerez 
1rıımı terbiyemize muaallat 
olmuftur. Kadm yalmz müıteb
lik olmaktan çılmııt "mühlik" bir 
yola einnittir . 

Mazhar Müfit B. • Umam iradın 
lar ;çin mi .öyliyoraurıuz? 

F zıl Ahmet Bey (Devamla) 
- inkılap ve terakki yolunun 
en samimi yolcuau olduğum için· 
dir ki huzunınuzda bunlan söyli 
yorum. Yanlı, yolda yürüdüğü. 
müz içindir ki hedefe geç varmak 
endişeoile bu mülahazalan serde. 
diyorum . 

Bunlardan maada bu işle alaka 
dar Yanit Tali Mavrovini ve arka 
da4ları ve bir de kadın vardır. 

Bu şebekenin, Y orgi Camada
noa'un evinde imal edilen eroin· 
Jeri eHiıer, yüzer ıram olarak 
zarflara ince bir ambalaj halinde 
koyarak kıymetli mektup diye ve 
posta vaaıtaaı ile harice ve biJhas
aa lıkenderiyc'ye sevlı.ederek ka· 
çakçılık yaptıktan te•bit edilmit
tir. 

Bunlar kamilen yakalanmış ve 
Adliyeye tealim olunmu,lardır. 

lngiliz poliı memuru M. A. G. 
Fletcher dün bir muharrirlmize 
:lemi,tir ki: 
"- Türk polisi, kaçakçılarm 

yakalanmasında büyük bir sür' at 
ye maharet göstermi~tir. Bütün 
bük:imetler, kaçakçılığın takibin· 
de bu kadar ailrt at gösteraeler, 
dünyada kaçakçılık kalmazdı." 

idman cemiyetleri 
Reis ve aza ıkları 

ANKARA, 25. A. A.- idman c~ 
miyetleri altıncı umumi kongreıi bu 
ırünkü içtimaında reis ve azalrklora 
atideki zevatı intihap etmittir: 
Uınumi merkez. 
Birinci reiı Erzurum mebusu A· 

:ziz Bey, ikinci reia Bayazıt mebusu 
Halit Bey, Aza Hadi Bey, Saffet B. 
Şükrü Bey, Mahmut Bey. 

Futbol Federaoyonu . 
Reiı Hamdi Emin Bey, Şeref B. 

Sait SelahRddin B. 
Atletizm Federasyonu' 
Reis Burhaneddin Bey, Adil Gi

ray Bey, UnYan Bey. 
Denizçilik Federasyonu: 

limlerinin taafiyeainin ne sebepler 
dairesinde ve nasıl cereyan ettiği 
ni anlatarak demitllr ki: 

- Türkiye cüınhuriyeti kendi 
mukaddes gayesine varmak için 
bu haklarını cahil ellerde bıraka 
maz. Tasfiye rcvadrr. Size bir mi 
sal .Oyliyeceğim: Bir muallime 
sormutlar; bu memleketin istik .. 
lalini lemin eden ha ngi muahede 
dir ( Sevr) muabedesidir, cevabı
nı almıtlar. 

Böyle bir muallimi tasfiye de 
ğil, hudut harici yaparım.,, 

Eaat Bey milli terbiye hakkın 
da da ezcümle demi4tir ki: 

- Türk çocuğu hodbin yelit· 
miyecektir, bedbin yeti,miyecek .. 
tir. Gayeye bilgi ile •an'at ve i
lim ile gidil~ceğinden onu elin
den tutarak lazım gelen ameli 
ve nazari bilgilerle techiz edece· 
tiz milli terbiyeden anladığımız 
budur.,, 

Beıim AtRlay Bey (Akaaray) 
- içerisi yanlı9larla dolu mek· 
tep kitaplarına temas ederek ez. 
cümle demi,ıir ki: 

- Kitapçılığı inhisara alalım 
demiyorum. Fakat biç olmazsa iri 
tapçılığı ermeni ve muaevi taoal
lutudan kurtanraanız memlekete 
büyük iyilik yaparsmız . ., 

Ticaret odaları 
Kongresi 

(Batı 1 ınci sahifede) 
dürü Mubıin Bey açtı ve kongre
ye iştirak ettiklerinden dolayı aza 
ya teşekkür ettikten oonra Hakkı 
Nezihi Beyin "bet aenelik tecrübe 
den sonra mıntalı.a ikbaat konııre· 
feri" ve V ebbi Beyin "lktraat mm 
!akalan ve Marmara • lstanbul 
ikha.at mıntakaıı" mevzulu rapor 
lannın kongre heyetinin tetkikine 
arzedildiğini söyledi. Bundan son 
ra 46 Sahife tutan bu raporların 
okunması, yahut oku!l!nadan en· 
cümene havale edilmesi etrafında 
münaka,a oldu. 

Bir murahhas - Okunmaıı uzun 
sürer. Encüme-ne havale edilsin ... 

Bey 4u cevabı vennittir: : tiyorlar. 
"Arkadatlanm, Suriye ile Tür- Muhterem Beyefendileı-, bu za· 

kiye araaındaki itlerin tanzimi ü- limane nefrİyatın sebebi düyünü 
zerinde müteaddit muahedeler umumiye meselesidir. Halbuki 
vardır .. Bunların ilki Ankarada dünya sulbünün uzama11 İçin borç 
Franklen Buyon ile yapılan on· !ular borçlarmı helal ederken ala· 
dan sonra M. De Juvnel ile genİf caklılar değil böyle bir sırada 
!etilen ve bo.zı hususta lağvedilen Türkiyemiz ne yapıyor, borçlan· 
muahedeler ve diğer müteferrik na sadık kalıyor. Yalnız istediği 
mukavelelerdir. Bu muahedat ve şudur, dünya buhranının böyle 
mukavelit ahkS:mının tatbiki ye- bir vebamet arzettiği bir aırada 
ni bir çoklarınm tatbiki bir çok bu borçları Türkiyenin tahammük 
zamanı istilzam etti. Hatta hudu- edebileceği makbul talı.ait ve ted· 
dun tanzimi, hepiniz biJiyorsunuz birlerle ödemek yolunu tuttuğunu 
ki elyevm Ankarada bulunt\n görüyoruz. 
Franaanın büyük elçisi M. Kont Mahmut Eaat Bey bu borçlar : ıı 
de Chambron cenaplarının tatbiki re'•ülmal dejfil hatta faizinin faizi ol 
~ekilleri etrafında konuşulan bu duğunu ve buna rağmen Fransrzla· 
muabedeların birçok ahkamı var· nn çok makbul olan tarzı bareketi
dır. Tatbiki arta kalan ehemmi- mizi hoş görmediklerini söyledikten 
yetli ~eylerden mühim bir kısm•· sonra Anlı.ara itllafnıımesi mucibin
nın tatbiki içinde Fransa büyük ce Antakya, lsl<enderun ve bavalisin 
elçisiyle temas ve müzak~rede bu- de idi'lrei mahıusaya ve oradaki tüd: 
lunmaktavız. Bu müzakereler bay ler hakkında kabul edilen ahkama 
li ilerlemi' addolunabilir. Fran11zla rtarafından riayet edilme-

Mabmnt Esat Bey biraderimi· diğini, hatta fo.zla olarak bir takım 
zin &erahatle sorduğu ıuali dahi ıiyaıi mürtecilerin ve Türle dütman 
hükumetimizin öteden b .. ri derpit lannın oradaki 400 bin Türkün başı 
ve takip ettiği muabedatr mevcu- n" mu•allat edilditini beyan etmit
denin mühim bir kı!mma temas tir. Mahmut Eııat Bey Herrriot 
ediyor, Arzetttiğim ıebeplere hükumetinin ve M. Herriot'un tab· 
mebni bu hususta büyÜk meclise sen bunu anlamak kabiliyetinde ol· 
kafi malümat arzedecek vaziyet- duğunu beyan ile bu ıılbi hakaızlıkla 
te henüz bulı1nmayon1m. Bu hu- '" bir nihayet vefilmesini ondan iste 
susta manızatt~ ~~Iun.ınak hw~ı . yoruz. Demiı bu hava.linin bizim 
ve zamanın tayınının lutfen harı- 1 kalbünizden koparılınış bir parça ol 
ciye vekaletinize bıralulmaaını ~ 1 duğunu, bizden sonra gelecek Türk 
al aah!bi arka~a§ım~an ve heyetr nesillerinin de bu kalp parçaamı •· 
uıııumıyeden rıca edıyorum. nutmayacaklarını 50 sene Alsas Lo-

Mahm.ut E!at ~· .- Mu~t~rem reni unutmayan Franaızlara batırla
Beyefendık>r, Harıcıye vekilı Be· tarak demi,tir ki • 
yefen.~inin v-;rdiklerl cevaba ço~ Bu ıztırabın bk az sükun bulabll 
teıekur ed<'r~m. <;eva!'lanndakı m•si. o da belki Fransarun imzaladı. 
vuzuhu kendı takdırler.ıne .bıra~ı· ğı muahedeye riayet etmesile miiın
vonım. Zamanını kendılen tayın 

1 
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b';'y';'r!'c"'klar, _yalnız. dus':'n ~gun bilenler evvcltmirde kendilerinin 
bır ıkı noktayı he,·elr celrlenız U· • ti · · d- .. lid" ı O d 

b 
· . k . . vazıye ennı uıunme ır er_ n an 

zun~nda te aruz ettırme ıstıyo- ba k 1 •• •• ı el"di 
b aonra ' a anna soz aoy em ı r· 

rum. Bazı Fran•ız ntllt uatı ve u· 1 •a ı · "d' tli alkı~ er. ravo ses en şı {le T 

Jar., , • ·-······--·-····-··-····-·················-
Barut meselesi ' 

dedi. (Başı ı rnd sahiJede) 
Raporun okunmasını i•tiyenler, ver fişenkleri getirtmeği der'uh 

1 

Harfrl11e l'tıkilini11 cerıabı 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüt

tü Bey tekrar söz alaralı atideki be 
yanatta bulunmu,tur 

bililkiı, okunmadan encümene 
ı;önderilme•ini İ•tiyenler vardı. te eden İbrahim Bey Zade Lut 

Neticede reyler, Encümene ha- fi Beye buna ait mukavelename 
vale edilme.i lehinde tezahür et· hükümlerine muhalif olarak 
ti V<' Vehbi, Hakkı Nezihi, Zühtü, avanslar verilmesi. 
Hüseyin B.,dreddin, S: tkı, Şel'a· 3 _ Rovelver fişenkleri mu 
feddin, Ragıp Beylerden mürek
kep yedi ki~ilik bir encümen te,ki kavelenamesine zeyil olarak 
!ine karar verildi. Ancak bu sefer ikinci bir mukavele yapılma-

Arkadaılarım, Mahmut Eaat Bey 
biraderimizin sözleri arasında işaret 
ettiği muaheddere müteallik busua
laı· az çok redaksiyon fikrile abkiuni 
akdiyede mevcut olan şeylerdir. Hat 
tiı Türkiye hükumeti istediği za~an 
lskenderun limarun ahir mıntaka
nın talep üzerine icarı dahi ahki.nu 

de başka bir mütalea ortaya a- AI. Sekı·z seneıı·k kı·ra 
tıldı: 4 - On bin rovelverin itha 

- Encümen, tetkikatını hangi B ·· d b d il • 
noktadan yürütecek? Tetkikata li için Lıitfi eye muaaa e ve. e e erı 
•adec<' raporlar esas olacaksa f'n- rilmesi. ANKARA, 23 - İktıoat 
cümen tetkiline hiç lüzum yok. Bu işlerde e•kiden vekil ve · vekaleti vilayetlerdeki kira be-

Vebbi B. • Ne kadar uzun olur halen meb'us olan zata taallu- delleriııi mukayeseli bir suret
aa olsun bu raporu dinlemek kül· ku ı'tı"barı"le encu"'men •u nokta-
f · · h · ~ te tetkik ettirmektedir. Bu mu elını eyetı umumiye üzerine al- lar üzerinde tevakkuf etmia. 
malıdır, teklifinde bulundu. 7 kayeaeli tetkik neticesinde an-

Hakkı Nezihi Bey de Vehbi B. tir: latıldığma göre, bazı vilayetler 
in fikrine ittirak edel'ek dedi l<i: Otomobil, fiıenk işinde a- de kira fiallan artımı, bazda-

- Encümen raportörle muta- vans, fişenk, mukavelesine mü. rında da eksilmittir. 
bık mı kalıyor? Kim kimi nakzet· zeyyel mukavele (10) bin 1 
mi,tir? Bu hu•uslar anlatılmalı- rovelver me•eleai. Mukayeseler 926 senesi e 
d·~ Encümenler, bir nevi heyeti 932 senesi arasındaki kira fiat 
mümeyyize vazifuini Üzerine al· Encümen mazbatasında; ları üzerinde yapılmıştır. 
mıştır. Raporun okunmumı ben "gerek maliye müfettişleri ve Alman neticelere aöre muh 
çok liizumlu _llÖrüyorum. gerek ııdli makamlar bu işler. telif vilayetlerdeki kira vaziyet 

Azadan bır za.t •ordu: de mevzuu bahis zatın mathal leri •o""yledir: 
- Raporu tetkık edecek olan- J • ·h • l" · 7 

!ar kiml .. rdir? Encümene aza 0 • ve müşareketı 1 tıma ınr ge- Edimede iki ve üç odalı ev 
!anlar, rapor hakkmnn mütalea rek muamelatm tarzı cereyanı Ier sekiz sene zarfında 2 lira· 
denneyanına aaliı.hi~ettar zevat gerek maznunların kendi arela dan 5 beş odalılar 5 liradan 10 
mıdır? rındaki Muhaberatı ve gerek liraya, daha büyük evler 15 -

Raporun oku~?'ası f!kri tekrar bunlardan bazılarının bilii.hara 20 lı"raya yu··kaelmı"ctı0 T. 
galebe çalır.ak uzere ıken Mub- .. . • • Y 

sin B. araya girdi ve dedi ki: muslantık huzurunda ınkar et. T ekirdağmda 926 da 6,5 li. 
- Be~, iki .noJ.:tai naza;.' telif ti~leri İsnatl~rı delaletile der. raya olan evler, 6 - 15 liralık 

edecek bır fıkır soyleyecegım. Ra- pış etmektedırler ve bundan do lar 14 - 20 liralıklar 18 liraya 
porları tetkik edilmek üzere ko· layı enak meclisi aliye takdim 1 d'" .. t'" 
misyona veririz. Komi3yon tetki- .. . . t d" ed"l . uşmuş. ur. 
k t b· ı· d"kt h .. ve encumenıımze ev ı ı mış Jzmıtte •ekiz sene zarfında a ını ı ır ı en sonra em encu- • 
menin vereceP,i raporu, hem ra· bulunmaktadır,, denmekte ve ev kiralannda hiçbir tebeddül 
portörün raporunu okuruz. Bu mü ilave olunmaktadır. olmamıştır. 
t~va .. ıt tek!if, itf:ifakla :'<!'~ul e.dil "Bir taraftan bazı delillere Zonguldakta kiralar sekiz 
dı ve Mubarn B. ın teldıfı uzerıne de il<tiran eclen bu ihtimalin ed be · ••t d" d'" 
konf!rc-nin açılmaıı münaaehetile ~ sen en n mu ema ıyen 1;11 
Re;;icumbur Hz. !erile Bn~vekil mahalle taa~~uk etmemek~e mektedir. Meaela 9Z6 seneııın 
ve M. Meclisi Reisi Pa,alara ve olması ve dıger taraftan hruz de 10 - 15 lira kira getiren 
lktıut vekiline tazim ve ihtiram olduğu sifat itibarile ne adlt evler şimdi 8 - 12 lira kira ge. 
tel<rra!lan çeki~e~i kararile cet- ne idari makamlar ve ne de en tirmektedir. 25 liralık evler 20 
acy e nıbayet venldı . .. · · t f d ı· · kted" B od ) 

Encümenler, önümüzdeki ulr cumebnıh~ız ~fradın an ~dev- ıra getırme ır. eı a ı 
ve çarşamba günleri toplanarak zuu a ıs .zatın 1 a. eve mu a- 35 - 50 liralık evler 30 - 40 
tetkikatl~rmın netice•ini bir ra· faasının dınlenmesı ve bu su- liraya düşmüttür. 
o - rla te•bit ed .. ceklerdir. retle itlerdeki müphem ve ka- 1 b I .. h ) 

1 k k 1 · ·ı · atan u un mutevaaaıt a • 

Bin bir eziyet içinde mayi~t 
be!A11nm itkancesi içinde Türk ir· 
f:ın orduıunun naaıl çalışmakta 
olduğunu pek iyi bilirim. Bütün 
bu •Ö2lerimden muallim arkadaı· 
tarıma ıerzeniş manaıı çıkarma
yın, ıamato.aız, gürültüsüz, asil 
iffet ve İsmt't kuvvetile halı.ika. 
ten vatana irfan ve marifet getir 
mek makuJ:te maarifin batmda 
çalı•an erkadatrmız Eaat Beyin 
bizi tenvir etmesini rica ederim,, 
dedi 

Uaarl/ tll•kllinln cevapları 

Reis Mehmet Ali B. Riza B., Ca
vit Bey. 
Güreş Federasyonu: ııücü bisikletçileri, dün ..,Iırimize 
Reis Ahmet Fetgeri Bey, Sadul· gelmit ler ve bugün Bireciğe gitmit-

Jab B~ Seyfi B. !erdir .Sporcular bavaoın fırtınalı ve 

ran ı no ta arın tenvın e ıı- kı d ğ 1 · k" 1 
ı ddi k b"I 1 nm otur u u ev erın ıra a-

nat arın re . a ı o maması d tebedd .. I kt K"" ··k 
tetkikata mahal yoktur, de. nn a u Y~ ur. uçu 

ek · k" elbetmekte- apartımanlarm kiraları artmı§-Maarif 'ekili Eaat Bey küraiye 
ıreldi. Kendioinden •ondan muh
telif uallue ayrı ayn cevaplar 
verdi. hk mektebi maarifin teme 
li olarak tavsif etti. Vilayetlenn 
gün geçtikçe r ektep kapattrklan 
mevzuuna temas etti, müteaddit 
mi ali er :<ikretti. Konyada ( 40) 
mektep kapatılmak istendiğini bu 
radan 139 muallimin açıkta kal· 
malr tehlikesine maruz kaldıkları 

Eskrim F"deraayonu: ~olu? a~•:ı;&ı .... oiıı::ası~dan Akça.köy 
Reis Fuat Bey Rıdvan B. Kazım 1 unnu yuruyu•u mutlı.ül olmuttur. 

Bey. ' 1 AZIP, 25. A. A.- Mubafızgücü 
Esu Müfettişler: bisikletçileri ~uıiin saat 1~ .d~ An. 
Rasim Bey Vufi Bey. tepten çıkaraı< saat 13 le Nızıp e gel 

" mitler ve halk tarafından hararetli 
Mahafızgiicu bir surette karşıla111111,lardır. Sporcu 

b• •ki t •ı • lar Belediyenin verdiii öile :ziyaf~ 
ısı e ÇI eri tinden sonra ,saat 16 da Pireciğe 

ANTEP, 26. A. A. - Muhafız· rridecelılerrlir. 

m ım anını • B"" '"k ki 1 d" tır. uyu apartıman ra an 
ır.M l . . . ·ı h k"k düşmüştür. 

eıe enın tenvırı ı e a ı a 
tin meydana çıkarılmaıı mev. 
zuu bahis zatın ifade ve müda
faasına mütevakkıf olduğu ci
hetle encümenimiz nihayet tah 
kikat icrasına mahal oldugu 
kanııatine varmr~trr .•. 

Daülkelp tedaviha
neleri müdürleri 
lıtanbul Darülkelp tedavibana 

si müdürü Eşref bey Diyarıbekir 
' Kuduz tedavibaneai müdürlütüne 

akdiyenin icaplanndanda. Mesela: 
Bu son nokta hakkında bükiimetimi 
tarafmdan bir talep yapılmamıı ve 
bu itibarla filen tatbik edilmlt de
ğildir. Ancak tenvir etmek iate
diğim iki nokta var biri Suriye kıt'a 
sile Türkiye araoında kat'i hudut 
çizilmit ve B. M. Meclisinin karan. 
na ve tasvibine iktiran etmit bulun
maktadır. Diğeri ise mevcut ah· 
kamı akdiyeye biç riayet edilmedifi 
iddiaımda bulunan arkadatrma it
tirak etmediğimdir Maruzatımı iJr. 
mal için ilave edecetim ki yeni Fran 
aız bükümetinin Türkiye ile Franııa 
ara1mda bir buçuk ıene evvel Pariı 
te imza erlilmiı olup B. M. Mecliıl
nin taaviblne iktiran etmit bulunan 
fakat mer'i olabilmeai için kartı ta 
rafın ela tasdiki lazım ııelen bitaraf. 
lık ve doıtluk muahedesi eaaılarm
dan Türkiye ile Fransa arasındald 
müna•ebatın idame ve inki9afı eme
linde bulunmakta ve bu bizim arza· 
lanmıza tamamile tevafuk etmelrt~ 
dir . 

Müteakiben münhal bulunan Şfı 
rayi Devlet azalıklanna Kiltafaya -
liıl Nüaret, •abdı valilerd,.. Hüanft 
ve Şôrayi Devlet baımuavinl Feri. 
dun Beylerin intihabı yapılmıtbr • 

Mahmut Esat B. in 
beyanatı 

ANKARA, 25 (Telefonla) 
Mecliate Tevfik Rllttü beyin izaha
tını mllteakıp aüal takrlrlnin sahibi 
Mahmut Eoat bey ıöz aldı. İzmir 
meb'usu çok alkıılanan ve (bravo) 
aeolerile takdir kazanan beyanabnda 
ezcümle dtmittir ki: 

- Eiır sulhun tem.ini, inııaıılı· 
tın selimeti muahedelere riayette 1-
ae Franaamn buna riayet -ini •• 
oradaki 400 bin Türkün muahede 
mucibince korunmaaım lıtiyoruz. 
Franaa, tarihinin tecelliyabnda ar&· 

zi kaybetmek acısını bizim kadar 
duymUJ bir memlekettir. 

Kaıılı bir parra 
lakenderonda. Antakyede 400 bin 

oz Türk yaııyor. Bu parça tabii bl
um kalbimizden kopanlınıı kanlı bir 
parça gibi bu memleketin ee kara 
pnhrinde Franaanın eline tealim e
dildi. Franaa Alsaı Loreni ~ ::ıtrna
mıttır. Ben de milliyetçi bir Türk 
meb'uıu sıfatiyle bu vatan parçaıını 
ölünciye kadar unutamam. Y alnD& 
bu kadar da delil, gelecek TilTk -
sill ... i de unutmıyacaktır. 

(Bravo sesleri, sürekli alkı,lar) 
Fransız milleti İnansın ki, Türk 

milleti de kendi Öz parçaırru, Alııas 
Lorenini 50 sene unutmadıiı keneli 
öz kalbinin bir parçasını 50 bin 
ıene unutmıyacaktır. (Alkıtlar) 

Bundan sonra müteaddit kanun 
layihalan müzakere edileli. 

j Üsküdar tramvay
larında kooperatif 
Üsküdar tramvay şirketi memur 

Te müstahdemini aralarında blr 
iıtiblak kooperatifi tetkiline teteb 
blis etmiJlerdir. Şirket muhasebe 
müdürü Mitbat Bey Belediye ik· 
tıaat mildürü Asım SüreJ'J'a Beyle 
bu huauıta gö~ü,tür. 

Anvers piyasası 
Anven pİyaaaaı hakkında bir 

rapor colmittir. Bu rapora göre 
Anvers piyau.smda arpa; Kana
da piyaaasınm tesiri1e bira:z: 
daha düpnilttür. Yeni rekolte 
Tuna malı (Almanya) Üzerinden 
muamele olmuştur. Şimalt Afrika 
nın yeni mevrudatı külliyetli ol• 
makla beraber rekoltenin mebzul 
nlmamaıından piyasaya tesiri ol· 
mıy acaktır. 

Kaliforniya malı Türkiye fiat
larmdan 5 • 6 frank dün addolun 
duğundan mevsim i in rakip ola· 
cağı anlatılıyor. ispanya hariç ol
mak üzere bütün Avrupa arpaları 
çok mü~aittir. 

Argo lugab 
Halk bilgisi demeti tarafın 

dan bir külhan beyi (Argo) li\ 
gatı yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar 3000 kelime toplanmıf· 
tır. Bu i•le meıgul olan heyet 
mesaisine devam etmektedir. 

Arao liigatmdan bazı keli. 
meleri aşağıya naklediyoruz. 

Angut - Aptal 
Andavallı - Akılsız 
Anzarot - Rakı 
Ayazlamak - Nafi.le bekle 

mek 
Aynasız - Fena 

9ey 
aksi bir 

Aftoapiyoa - Gelml9 geç-

ve Diyanbekir Kuduz tedavibane 
ai müdürü Zekai bey de latanbul 
Darülkelp tedavihane•i müdüriye 
tine nakledilerek yeni vazifeleri· 
ne baelaıroıtlardtl". 

Fabrikatör 
Toplanıyo 

1 ••• ..-

Muafiyetlerin 
rılması görüşü) 

lstanbul fabrikatörle 
gün sanayi birliğinde to 
caklardır. 

Bu İçtimada teşviki 
kanunundaki muafiy 
kaldırılmasına karşı yaP 
teşebbüaat hakkında gö 
cektir. 

Sanayi Birliği 
harici B. listesinde 
maddelerin A. listeeine 
için lktısat vekaletine 
caat etmiştir. 

Poliste 

Bir çocuk 
Boğuldu 

Oynarken ağzı 
bir kuyuya dü 
Calatada Luleci Hendeki' 

lıyan apartımanmın 5 incİ 
ainde oturan manifaturacı 
efendinin yedi yatlarında 
tini ittiaalindeki apartımaraııı 
çeıinde oynarken ai!'zı yaf'fl!' 
bulunan 4,5 metre deriıt 
bir kuyuya dÜfll'ıüt ve bol" 
tur. Ceset kuyudan çıkarı 

Bir otomobil ka 
çarph 

Beyoilunda Bruaa sok 
Haçopulo hanında ikamet 
Madam Mari, yanında akı"' 
dan Tore İsminde 6 yatınd•..., 
çocuk olduğu halde Tokat!~ 
önünden kar'fl tarafa I~ 
toför Oamanın idaresindeı.J ) 
bil Madam Mariye çarpar• 
dını aiır aurette yarala I 
Kadın hastanededir. Şoför 1 
lanmııtır. 

Hüviyetleri anlıtf 
lamayan cesetl~ 
Çırpıcıda bulunan kadıO~ 

ıedinin hüviyeti henüz anl_j 
mamıttrr. Bu kadınla ~. 
hüviyetleri teşhia edil~ 
ceoetlerin miktarı üçü bull" 
tur. 

Kapı altında kal; 
çocuk 

Kadıkôyünde T odori iti 
de 9 ya,larında bir çocuk ~ 
önünde bir kapının par!11 
demirine tırmanırken .k•'J 
külmüt, T odori altında lı , 
tır. Çocuk başından tehlilı"' 
rette yaralanmıştır. 

Toslaştılar 
Şoför N ihadın idaresirıde, 

tomobil Arnavutköyünde t 
bek yolundt> giden karııda0 

mekte olan şoför 1stepan111 ..J 
resindeki kamyonla çarpıt" 
tır. 

Çarpışmada otomobille~ 
kiıi de parçalannııthr. Ya'/ 
tahkikatta kamyonu idar~ ~ 
§Oförün kazada mes'ulıY;!, 
gösteren bazı noktalar il / 
müştür. Tahkikat devarn 
yor. 

• Uyuyan bekç• 
Dün aaban saat 7 ele~ 

!atada Hacı Ali mahallesi bll. 
si Hacı oda kapısını açık ~ 
kıp uyumakta iken, sabi ' 
Muıtafa duvarda asılı du~;fl 
bancaaı ile ceketinin cebırı f' 
5 lirasını çalmı9, kaçarkell 
kalanmı§tır. 

"Karadeniz,, aab~"' 
tevkif edilmeııı'~ 

lSTANBUL, 25 (A.A.) _....,il~ 
ııar Orta elçisi tarafmdaıı t 
edilmitlir: : ~ 

Fransızca Cümhuriyet 117 p~ 
ai 1 Haziran tarihli ve 253 P JI' 
ba.ında Sofyadan 20 Ha3'ir• ;# 
ribli aldığı bir mektubu 11eıre 
tir. • • 

11
pJI 

Bu mektupta Butgarı• ,-4'. 
Pazfrad' da intişar eden ""!.:ıiiı" 
niz" gazeteoinin aabip ve ın; .. ııJ' 
mes'ülü Arif Necip bey.İJI 1ı.I 
zabıtaaı tarafmdan tevkif "' 
aedildiği bildirilmiştir. •)ti! : 

Bulgar Orta Elçisi, aelfı<';!' 
tar Bulgar makamatr tarıı .:ıe;J 
verilen mulümata istinat e "'o'~' 
mezkur gazetenin Ke .. at" it'~~ 
vuku bulan müessif badis~hl'b'' 
kında gazetesinde çıkan r-'; 
re dair İzahat vermek üze';{ ıı il' 
ıırad polis müdürü tarafrn. ~ fi 
kaç gün eV\•el celbedildik!"~e 1 
kat ne tevldf edilmi,, hatlİrıı• 
bir saat bile alrkonmuı dd• 
nı bt' " 
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- - . - o.ı.uc1arc1a lstanbul 6 ıncı icra me Osküdarda latanbul 6 tncı İcra me 

D h··ı• v k•ı• •n Spor murluiundan: Büyük adada Büyük murluğundan: Bcıiktatla Sinanpaşa 
a 1 ıye e 1 iDi Fenerbahçe :::ç~ı~:-::~~~":;r~:.i ::.1.~:· ~ ~d~tn;;~~~~:'.:d~k:::~/7:k~ğ:-

Mec)İstekİ beyanatı !~?:':~.~!~~nerbah- :~~;~7A~çi~r.:::a~;~ ~~:i? E::;.:;~s~:::~:u2~ 
Milfettftl umumilik baholne gir- reketlerdlr. Bu h~ett.eı: ea~d~ 9e arasında yapılacak maç hazır- uhdeyi tasarrufunda iken istikraz ey deyi taaarrufunda iken mümailehu-

lnezden ft'l'el bu teıkilihn nasıl ya ekilen tohumların nebceo•:· bu..';;n lıklarına devam edilmektedir. ledifi 260 lira mukabilinde müte..ef marun istikraz eylediklerı ı300 tiİrk 
pıldığuu arzedeyhn. Müfettiti umu- tiyle ekilen fırtı~ ~o~um r Bunlar Dün Halkevinde Halkevi içti-
11\İlik 928 tarihinde bir kanunla ya- bize yıldın~ -~çbnyorla hareket- mai yardım ıubeai azuı ve Hal- fa Hiriıtaki Ni.kolaydiı efendiye ve lira11 mükabilinde mıiteveffa Hırista 
Pılmıttır. Tatbiki loe 927 oonlannaıl i mazinin .. yyıaTlld,~: E1t"ı.i'.r, anla- kevi reisi, Hil&.liahmer reiıi Ye O· faen mefru olup. Mefruğunleh vere- ki Nikolaidis efendiye ınelrüğ olup 
doğru olmuttur. BBtçede kart 1 1 leri y_.,!ara uı. .0 vuku el limpiyat gazeteıimümeHilleri yap sesine olan mezkilr deyninin ma faiz mefruğunleh veresesine olan mea
bul adılı için yalnu prk havali blsaydl bu elim hldıtel-~ ~ g tıklan içtimada maçın ihzan i~in ve masarif tahsili zımmında ihalei kur deyinlerinden dolayi ihalei ene-·l.nduenmtatbı"k edUmittlr. Müfettlti bu_ mezdl. Müfe!tİtİ um.. uımVlikb fakynauın•·_ icap eden meoail müzakere edal- ı· . . . 

k havali k e u a 1 eneliyeoi İcruı •~•n 30 gün müddet ıyeunın ıcra11 zımmında 30 gün lunmadıJı için yalnız ıar - na hakikaten annm. • • er mit ve ittihazı mukarrarat o un- ..,.. 
ıinde tatbik edll.,,qtir. Müfettiti u- da kabul olunur~ ""'."!'eketın .:!:f;k muttur. le müzayedeye vazedilmit ve icra e- müddetle müzayedeye vazedilmiı ve 
mumilik tarka ırirm .. den evvel tark ak1am1nda da mufetllt•. umu. Yapılacak maç temam~n.Hal: dilen müzayede neticesinde 2500 ti İcra edilen müzayede netice.inde iki 
ta efrat adedi 30 ile 40 ara11 ~a do- yapmak isteyoruz. H~ten. ıd~~ kevi içtimai yardım tubeoının hı· ra mukabilinde mütterioi dayinler bin lira mükabilinde müşterisi da
latan 100 taneçeta vardı ve Agrı da- nin ibtiıı:amına çok buyülı: bır ~ maye ve murakabeai altında cere- uhdesinde tekerrür ederek ihalei ev yinler uhdeıine takarrur ederek iha-

• imda 2.000 sillhlı çete alaylan m~v olacaktır. Diler ak~ .md'eketı'i yan edecektir. veliyesi icra ve ilıalei lı:atiyesinin ic lei evveliyesi icra ve ihalei katiyesi-
cultu . Cenup hudutlanmız akın dı- de bu tarın idareden ıo~a ebi~hn~ Maçın fevkalade tekilde ihza-
yarlan ıibi urbanın tecavüzüna ma lizımdır . Vaktiyle Rumelıde r ~u; rı için tertibat almmıftır. ra11 zımmında ıs gün müddetle tek nin icrası zımmında 15 gün müddet
ruzdu. Manzarayı hariciye "';' i~I. fettiıi umumilik vardı . Fakat eı s~ Bugün "Pazar" Halkevi~d~ ha· rar müzayedeye vazedilmittir. Mes- le tekrar müzayedeye nzedilmiıtir. 
Müfettlti umumilik ihda. edıldijl ile yenloi araımda fark ~ardır. _E~ yır cemiyetleri m~~H~llerının de kur mahal dooyada mevcut ifraz ha Meskur oahilhane zemin katile bera 
vakit evveli 8 oonnı 9 viliyette ge- idarei ..ıtiyet kanunu ıle ":;'ut k iıtirakile tekrar bır ı~t?"'a Y~P•!a ritası mucibince 4S8 metro murab- ber 5 kat olup, iki kat kağir diğer 
r<!k çele letkil&tı gerek menfi pro- idarei vilayet kanunu aras8ında ... ~ cak ve ha11libn tezyıdı, kşeklı cıl • bai 50 desimetro: mur. araziden tah katlar ahtap yan dıvarları kargir İç 

d 1 ve gerek etkiya takibab ldufu ıribi 0 teşkilit ı87 e ...,.. bayeti sureti tevzii müza ere o u- . . . . . 
pagan:.: f I" etlerini t ... dit etti iind "nilıat eden komioyon tarafın- nacaktır. . ırunenı29 metro mur üzerıne alt katı dıvarları k11men ahtaP dıger aksamı 
~ak~n ktad:~Y bafladı ye o gün- d\11 eB~lgariotanı Tlir_kiyeden a~r- Maçın teknik kıaımlannın ıhza ki.gir olmak üzere :3 kat üzerine İnşa ahfaptır, haricen boyalı ve 4 kat ha 
d:n ~u~ne kadar itleri munffalô- malı: niyetiyle milfettitı umumilık- rını Olimpiyat gazeteıl denıhte et edilmit hane. Ve bahçede 20 metre ricen tahta ile mestur, ve en üst kat 
yelle aönnektedir. Ah...ı. ve erkam ler ecnebiler tarafından dy~pılrrutb· mittir. mur. iızerine inta edilmit sarnıç ve ta bir balkon ve balkonun altındaki 

~ d - d d-" ki · d" d "rudan ogruya 0 

11eydandadır. Bu ogru 
80 

• ..,,.ru- Halbu t•~ ' ~.~ 1• d Hakika Belgrat kuyu havi olup malimülhudut olan katta şahnişin vardır, kapudan ıriril "d • iyeye ve af8ytf ve f lcı da gozebn.,,. azım ır. . · · d • 
ya 

1 anııı umum. , ola L' k _ ar . ...ı~- al olan vali ve me- • meskur hane alt kat pencerelerı: de 1 dıkte sağda pencerelerı emır par-emniyet mesele11ne aıt n mr ey ten ş • ., ..... ç ıtrnıt • . b" .L d d 
fi · ki ""f tti•i umumi ı bi,..nk fedalıirhklanna f&· M ı mır parmaklıklı panjurlu ve alt kat- 1 makhkh ır oda ve lantın a o un yettır eıaıen mu e ,. mur ann . y- eld"k bu aç arı 
lifin tesisİnde esaı maksadı letkll e bit olmaktayız: Sıı:-11 g •ıı:: Bu- tan bahçeye 3 kap111 \"ardır Camlı 1 ve kömürhik ve bu odanın ~anında 
den keyfiyet te bu olmuttur. Çete- kürsüden takdırlenml arze!,.. · lST AN BUL 25 (A.A.) - kapudan girildikte taslıktır. Sağ ta- merdivenle çıkılır. Dığer bir oda 
!erle mücadele meoeleslnde ilk defa1 ırün de bilvesiyle tekrard d~:ruı:;; Belorat maçlan~ın saatleri: rafta dolabı havi bir ;da ve yanında ınermer !atlık ve musluk bir ayak 
y 1 t T takibat kanunu 0 

- Bir insanın her ıey en evv • f bol k" d · 1 ı d y · k d · "ld"k · apı an fey ecı ' . " lı:ta ve • • kanıdır. Bu mem- Balkan kupaaı ut oyun- ı: o aya gırilir bir kapı solda mut· yo u var ır ıne apu an gm • · 
du Bu kanun say .. ınde .,ar metlı feyı canı ve · d dö • h - b" d bah d · k - · b" bak kebi 
ce~upta birçok asi atiretler dahallnet tekel ufrun~-~';8da budgün o"ntar; ları müddetınce du.ı1usı kt~r ra

25 
k- ~el" ' kerununda d<>lap ve ~ır ocab t~ maltaddöşeh dır mut ve ı..: 

ett"I B' k eteler dallardan • külen temiz ....... ar var ır. yo ıirküleri netre ı ece ır. omuru : mevcut olup zemını laf!- ır küp erunun a mermer mus ı er. ırço Ç b" .. _1_ detmek elbette . . - . . ·· 
di, Buaün onlar da memleketin •· burada tuknınıa J'll _ ve 26 hazıranda ve 2,3 tem- tır. Ufak bir aralıkla bahçeye çıkılır. ve gomulu kupu olan harap çama-

• 1 k emlelı:ete "f d• Diğer taraftan memur d b" . . h f K h ' . . l iki" • ..__ rer sadık evl&dı o ara .m vazı em ır . I onlan aıuzda ıaat 18 30 a ırıncı a apı ve ır abdeshane mevcuttur. J tırlılı: (ıki k111m o up ncı ıuıım· 
h. kt dirler Bır lusnnm la idarede noksan arı varta · 1 '· ·1 kt" T d" ·· · k d · k d · · ı· d d ızmet e~e ~ .. · . , obnu • n~ etmek vazifemdir. Herk- taylm netıce erı verı ece ır. ahta mer ıvenle çıkıld•kta büyu a sabıt te ne var ır) ıttısa ın e e 
yola ıı.ettrılmes• böh yklke dıdd am...!- d~. ıslah. muamele yapddığtdıt' Netriyat 56 metre tulümevç bir sofa ustünde sağda bir oda bir ' mir ocağı (yıkılmış) olan zemini 
tur Dığer k11mı a ın a a mutesaV1yen 1 1 k 18 1 . k 1 h 
il> h" taki ba tadı. Bunlann içe- ki memurun amirine kartı 0 an va· ilzerinden yapı aca ve saat abdeshane Keza dolaplı bir oda ve , malta dotelı ve sa at o mayan a-
rioiıı~: çokp mct1ur olanlardL ilk zifesini ve amirin de memu.~ k";Jı 45 te 86 metre üzerinden tek- bir büyük oda ve bir sandık odası: rap mutbak ıuahali: tahta merdiven-
hatıra, Bado Seydiresul vesaire ge- olan şefkatini J'.erin~e tuta~ u"'~ rar edilecektir, keza merdivenle çıkıldıkta camakô.n- le çıkıldıkta etrafı olmayan daraça-
1. B kil d E ma kadar lıil' enin eski hır anane 0 

• • k ""I 1 bö'I · · · · 1 d 1 '-'" ka ır. u ıa er e rzuru eferi ıy • bi esele daha vardır Oyunun sonu mutat sır u er a unmu' bır sofa ustunde ıki o- ya kapuau olan ıvar an ,...gıt P• 
lı•lehiliyorlardı.d B unlb""! '°'bı~r U.:. raflı:. tıbfı !~~kanr v': nlifuı mesel .. i- le aaat 19 da 86 metre üzerin. da bir abdeohane iki büyuk ve bir lı bir oda ve bu •dadan geçilir ufak 
ne varıncaya ka ar ırer . . 1

• u ""badd mese ·ı k t 20 d 56 k .. ·· k d · k d d da I' dolap 
ha ed leli Bu adamlar teyb Saıdin dir. iskan danmızı, mu .. ~ . den ven ece ve aaa . e uçu san ık oda11 mevcuttur, mes- I bır sandı o ası ıvar yer ı 
d{ikü~tül;,,;ndendir. Seycliresul ve lesini bir kanuni~ ~allet!-'~z~!: metre üzerinden tekrar edılecek · kur hane ikinci katından it.ibaren ön vardır. Sofada bır dolap dıvar içeri-
oair bir takım adamlar çıktılar va çen sene ane~fıns· Ş.:'noı! 120 · tir. kısmında ıabnitim vardır. Ost katta I sinde keza bir dolap ayak yolu. Yük 
bunlar cenupta k'!yyetli muav;:e;;_ ~nol"!:,~d' ;es•-· ~yu-k bir kıo- bir balkon vardır. Kapı merdiven ta mahali ve kebir bir oda (kapısı nıem 
ler "6rerek iyice ıtler yapmıt r küsur ...., ı. unun _._., S t 1 k -L, p hanne 1 1 • d bo d . d --L 
8 l . b edilmi tir. En sonra tevzi edilmitti. Dahiliye v ....... e a ı ı mı a van ar yağı boyalıdır.Harıcen e bur olup erunın e ...... cuz etYa 
1~~ aT:i~d;.ilen !elamın cesedi tlnin ve idare imlrlerinin .yaptığı Fatih Malmüdürlüğünden: yatıdır Bahçeye demir kapıdan giril mevcuttur) merdivenle ç.Juldıkta bir 
İmha edildi. Ağrı dağı hareketi 930 120 küsur ~ ~ bin;:ı..,ikl Y enikapı'da Katip Kaımı dikte merdivenle çıkılır. Demir kapı oofa üstünde 3 oda ve sandık odası 
da olmu,ıur. Onun tefernıatı bura- niıbetinde ıbraz edılmll ttır. . .... ı t, mahallesmde (113) No. lı ha- üzerinde ve bahçe.inin caddeye: na ve bir abdeahane mevcut olup bu ka 
d k 1 ld A • dagı· hareki- bunl n birçog" u yapı an muamae- · kı et" m hammenesı· y d" 
• ço an atı '· ·~· . h edildi arı ld ""·na kani olarak iti- nenın ym ı u zır divarı üzerinde demir parmaklık tın dıvarları boyalıdır. ine mer •-tının amilleri tamamıyle ım a · nin doğıu o u,.u . lr ,. __ 1 ed' • ..:;. ı· d Bedeli dört uf ı. 

Ed'I · 1 d kat Fakat bu se razlarmdan vazgeçnutlerd . oazı a- Y ı 7~ ıra ır. mevcuttur. Bahçede kuyu ve a venle çıkıldıkta bir sofa üstünde 3 o 
ne •kmıycn~rıdae lranç ~ kaçanla~ mn nnın it.irazlan da turayı deyle! ta- ıene ve dört müaavi taksitle bir havuz ve üstü demir parmaklıklı da bir abdeobane mevcut olup bu ka 

•tın 8
1<• n • le • -'-'l · · karan d k ' M"" ed ··dd ıimin tahte11ıfır 35-40 derece s.og~ rafından dahiliye v~• et•ıı::.ıd 1 Ö enece tır. uzay e mu e sarnıç ve bir manolya ve büyük bir tın divarları : kalem i,lecn.itt.İr keza 

yaptıiı bir srrada aindan t••1 gı~- kabul edilme~ suret•~~e 1 .. 
0 .~: ti 16 Haziran 932 tarihinden çam ve müteaddit: efçar mevcuttur. merdivenle çıkıldıkta ve camakanlı 

di!er ?raya mem1 ur ~~n..;~:rc::- mu,1tu~. !_0 ';;;,'::d :-m:r .:':On.:.,'ıp- 12 Temmuz 932 tarihine kadar Meokur hane kumen tamire müh- kapudan girildikte bir oda bir ara-
mız Agr•nın ta epeıın · verı m•fu..-. . . ' • L- gu"ndu' 'r Taliplerin · ~ · · L! bd 
r k fukl içinde bir tek nefer teri satılan .-llara ••brak etmekte- yırmı ~ • taçdır. Mahallı meakurun ihaleı ka- lık bir tahta bot ve .,.r a eohane 
ı..:ım:."ymc:. kadar hepsini tepele- dir. Ve Ziraat bankasında ~ '!"1- 12 Temmuz 932 tarihine mü· tlyesi 12 temmus 1932 tarihine mü- mevcuttur, elektirik teluisab dahi 
dirler. Yıdnız bu sene~_ ve~a bu yondan fazla para .vardır: ~l~ncı 11 sadif aalı ııünü ıaat onda mü. oadif oaiı ııin' " rıuıt ı4 ten ı6 yaka meYCut olup hane mübtacı tamirdir. 
maksatla dağa çıkıp huk::=ı:.ıa· nıf boı:iOlar biter bihnd ı~ıı!cı !uuf'' zayede ve ihale komiıyonuna dar Osküdarda lotanbul 6 ıncı İcra Yüzde bet z:am ile talip olanların ve 
rine itaat ~tmiyenlerdea • ~ bonolara, ondan '°~. a. ~çun~. oı- müracaatları, (2650) daireainde icra e•lilecefinden yüz\ daha fazla malUınat almak iıteyenle lerin adedini okumak ioterım. ~· nıf bonolar olacak. .. ıtıtufıme gore 
bir ibret ulur, Sait Aziz ç.eteoınden bu ikinci ve üçüncü smıf bonoları hl de bet a.mile talip olanların kıyme- rin 341-5220 dooya nu-ra11m müı 
Kör ıimi Oiyarbekir çete11nden. de· mil olan vatandaılardan ~!arı bo Osküdar hukuk hilıimliilndenı ti mulıammiııesi olan 5500 türk lira tahılben müddet meelı:ürre zarfında 
li Fettah, Zazo Hasan, Somaki fı- nolarını yüzde 30-40 ~ks~yle sa- Evlilik vazife.ini ifa ebn-ek mak- si üzerinden yüzde yedi buçuk pey dair97e muracaat eylemeleri ve iha-

. mail ve daha pek çok. ~un~ar~an tıyorlannıt· Bu tama~y!e ~ır z"!"an oadile hanei zevciyeti terk ettiğin- akçesi vermeleri mecburidir. Daha lei kat.iyesi ı2 temmuz ı932 tarihine 
S7 kiti bu sene imha edılmıştir. mabzutır. Bu bemıerılenıru temı~.'; den avdetini ihtarı hakkında Mu.ta- fazla malumat almak isteyenlerin müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
Daha imha edilmemit bir iki çete derim. Bunu maliyeden beheml fa Beyin karm Mehmet kızı Şay94te ta kadar Ooku""darda lıtanbul 6 ıncı ·,c 

k S ima rJar sata ana 341-5097 doıya numaraıını muı .. vardır Onlarda imha edildi ten son alacaklardır. a . 11 
' • "ba H. aleyhine açtı"ı davadan dolayi 

· b" h ı ı b h ld kıymetinı nazarı ıtı ra a- " ben doaya11nda mevcutı harita ve ra dairesinde İcra edilecetinden, ra tarkta 11sayit normal " a e ge er a e Mal" · bütün bun kanunu medeninin ı32 inci maddesi • • h • • 
. . · · tarak oanınlar. ıyerun evrak. oaireoinden malumat almaları. mütterilenn kıymeb mu amrrune" 

mi• olacaktır. Müfettift umumının l bo 5 milyon liradır. Emva- mücibince blr ay zarf1nda bayatı y . al lı:a · - - -•~ olan •a"A ıı·- u"zen"nden yuz-de yedı" ' d h b' ara rcu · e ih ei bye gunu v ..... ı muay- "°"" .• İ}iliklednden biri de ora a M • r trG.kenin kıymeti hazıraıı ııe 6 müıterekeye avdetinin ibtanna ve -L.. • • _.._ ~ 
umum', ve mütareke zamanlarından 1

1
.mlycon !'-dır. Mübadillerin kendi yende iıbatı vücut eylemeleri ve et- buçuk pey "'""""ını mustasaocn yev 

affak m -- . mümaileybin ikametgihı meçhul ol- · "d d .L • k" d · ba -kalan sllihlan toplamaf~ ~uv ed paralannı böyle heder etmemeleriru meyenlerden oon mutten en ma a- mi ve v-ti - ur a 11 tı vucut 
olma.,dır. Bilirsini7 ki bır seW e çok rica ederim. dufundan it bu ihtann ilim teblifi- uru = kefiye! etmit adolunacalı:- ebneleri ve etmeyenlerden oon müt-
yalnız Mardin vilayetinden! 

6 -,°, NOfus siyaseti ne karar verilmit olduiundan mlld- ları ilin olunur. teriden maduının kefiyet etmiı ad-
i lamı•ızdır. Bun ar mu e • .. • d t -'-' rfmd .. ail-ha ;~~vzer 0~r~· • te .. kilitın meaaİ$İ:ı1İ HükUmet bu memlekete nufus ıı· e me&aure z.a • mum -ı olunacaldan ili.n olunur. 

hf• umumı ı,;m ' - •-•-· · 1 ok • •· H- mil Şa -ıe barumın haneyı" zevdyete av ---------------1 tevhit ve tanzi m•derek mus~ıın yaset_ıy e ç ugraf~tur. -· : Y~• 

Limanımı- muva.alah bekle 
n~: ı 

ABAZIA vapuru 28 haziran salı 
1 

(ltalya ve Yunanistan) dan ' 
PRACA vapuru 29 haziran çar

famba (Cenova, Napoli ve Pire) 
den. 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

STELLA DITALYA vapuru 26 
haziran pazar sabah tam 9 da 
(Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Bren 
dizi, Venedik ve Trieıte) ye. 

ABAZIA vapuru 29 haziran çar
tamba (Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kala• ve lbraile) ye. 

PRACA vapuru 29 haziran (Çar
tamba ,Burgaz., Varna, Köstence ve 
Odeoa) ya. 

Şimali, Cenubi ve merkezi A
merika ile Avuaturalya, yeni Zey 
land ve Akoayı tarlı: için doğru 
bilet verir. "ITALIA" vapur kum 1 

panyaıının ]ükı vapurlarile müt
tehit aerviı. 

Her nevi tafsili! için Galatada 
Merkez Rıhtım Han (Uoyd Triea 
tino) ser acenteoine Tel. B. 771 
ve 4878 veya Galataoarayındaki 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 2490 
ve yahut Eminönü, İzmir aokak 
No. 14, ya7.ıhaneıine müracaat e
dilmeıi. Telefon lotanbul 235. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru 27 Haairan 

Pazartesi 
günü alı:tamı Sirkeciden hareket. 

le (Zonguldak, lnebolu, Sam· 

oun, Ordu, Cireaon, Trabzon, 

Sürmene ve Rize'ye cidecektiı· 

Fazla taf•ilit için Sirkeci Yel 
k-ci hanındaki •centalığına mu 
racaat. Tel: 21Sl5 

.,. Lloyd Triestino • 
Lloyd Trieıtino vapur kum

panyasının lıtanbul'da lzmir 
sokaiında 14 numarada kain 
Y&2:ıbaneai nıuamelitına ancak 
İtbu febri Hazirarun 30 Uncu 
gününe kadar devam ve 1 tem
muz 1932 tarihinden itibaren 
( aaliyetine hitam vereceiinden 
mezlır:Ur yazıhaneye müteallik 
bilUınum muamelitmm Galata' 
da Merkez Rıhtım Hanındaki 
lotanbul Umumi acentalıfı mer 
kezinde ifa edileceği muhte
rem ehaliye berayı malUmat ar 
zolunur. 

Apartıman teklinde kulla-

nılır hanenin (288) itibarile ·•-••••••••••-il 
yirmi hiueai satılacaktır 
Fatih Malmüdürlüğünden: 
Cibalide Gül cami mahalle. 

sinin Ayakapı iakeleıinde atik 
cedit (14) No. lı hanenin (288) 
hia1e itibarile yirmi biueıi a
çık müzayede ile satılacaktır. 
MezkUr yirmi hisseye ait mu
hammen kıymet (37) lira 78 
kuruttur. Müzayede müddeti 
17 Haziran 932 tarihinden 11 
temmuz 932 tarihine kadar yİr 
mi bet gündür. Peıin para ile 
iştirasına talip olanların 11 
Temmuz 932 tarihine müıadif 
pazartesi günü saat onda mü
zayede ve ihale komiıyonuna 
müracaatları. (2736) 

Osküdarda htanbul 6 mcı icra me i 
murlufundan: Büyük adada: Büyük 
ada camii mahallesinde atik yeni 
bahçe çakır, cedit çakır çıkmazı so
kağında atik 12 ~it 4-4-ı nume
rolu ma bahçe ve ahır (Ahn- mün

hedim) hanenin tamamı müteveffi 
ye Leya Firdevı hanımın uhdeyi ta
Hrrufunda iken, istikraz eylediği 

1500 türk lira11 mükabilinde müte
veffa Hıriotalı:i N ikolaidis efendiye 
vefaen mefruğ olup mefruunleb ve-

SEYRISEF AIN 

Merkez u.cnt&: Galata ıtllprü 
batı B. 2362. Şube A. S!rlteCJ 
Milhlll'darz&de han ı. 3740. 

lzMIR • PiRE - ISKENDE

RlYE ROST ALARINDA 

(fZMfR) 28 haziran salı 11 d• 
Galata rıhtımından 

TRABZON POST ASI 

( CUMHURiYET ) 29 Ha

ziran çarşamba 

18 de Galata nhhmında .. 

iZMlR- MERSiN - SOST!.-Sı 
( ANAFAR'!'A) 29 Haziran 

çarıamha 10 da idare rıh
tımından kalkarlı:r. 

IZMlR EKSPRES POS

TALARINDA 

lıtanbul - lznıir - Uçretleri 

1. nci kamara 
2. nci 

3. ncü 

Güverte 

.. .. 

Kr. 

lsoo 
1000 
800 
300 

reıesinin matlubu olan m .. btatı meı MERSİN POSTALARINDA: 
kurun ma faiz ve maıarif fariğayi j 
müteveffiye vereaeoindan tahsili ıtanbul - lzmir llcretleri 

znnmında ibalei eveliyesi İcraıı İç.İn Kr. 
30 gün müddetle müzayedeye vaze- 1. nci kamara 1000 
dilmit ve icra edilen müzayede neti 2. nci ,, 800 
cesinde bin lira mukabilinde mÜtle Güverte 300 

.. üşleri neticesi olmuıtur. Şuphe- let nufusunun tezayut veya tenaku delinin ihtarı ilin olunur. 
g_or d murun il inci kolordu k". ou ile alakadar olmakta sıtma dere
sız o; ulannın ,.c zabitlerinin yük. ceıine bakar gibi her sene bununla 
man an I" oruıleri ve muvaftak<- metgul olmaktadı~. Türkiye hak~n 
"1. kutret ' e' I< namillerdi•. Bu ,.. da eskiden beri hasıl olmut oakim 
y_etlı;n ba~ta .ıı~ •lan ve cümhu•·•· bir fikir vardır. Bunu her zaman ve 

risi dayjnler uhdesinde tekarrür e- ll••••••••••••lıııııİ 
Osküdarda lotanhul 6 ıneı İcra me derelı: ihalei eveliyeoi icra ve ibalei 1 • 

murluğundan: Betiktaıta T.,.vikiye Tayyare kat'iyesinin icra11 zımmında ıs gün Laster Sılbermann ve Şü 

oıle .•1~ oı alaı ~a ; minnetlP.ri vr- her vesile ile tashih etmek çok li-
yet ı~ın carp.~or· arj diik·mlıri zımdır. Türkiyenin mesahayı sathl-
z<tmek ve azız kBn annifı d" J· . . s"ı 760 bin kilometredir, nüfusu i-

lı 1 d • me vaz em ır. ' ye . ba 
• a met e va. e.. • "lk arzeden se 14 milyondur, kılometre t•na 
k3t meseleyı hukıım~te 1 

• •ı 20 '"fu• du··,er Halbuı..: Belçikanm 1 • h il kararın:> va:. · nu · ...., 
ve bu mese eu!~ a 1 

• lb I . Ta kadar nüfuıu vardır, bunu men.· 
ta olan müfettış• umumı ra ıı.n. ·ı fU •. ı. · derken tU kadar .tü-
l" B f d"d"r Müfetti,i umı.11'• 1 :< hasına ..,..11m e kad __ ,_: b" 
' eye en ı. ı . esail" d d ilô. bu mukayese ar ııuum ır 
idal"f'İ busu•ıye. m h"ın :ıt ~ ;!....... ,er, laınaz Memleketimizin <lağlan, 
yellerin mesai11n tev '1 . ~· t~Y 0

• • • • bu ıneoabai sathİ· 
lc lların ıntı~am '" çollen Ye surell . d kolları yapara yo U · 1 dahildir Halbuki Belçıka a . . . ·n etti mnn •t e- yeye · H 

eınnıyebnı tem• mi k. 1ı· b" r .. b d .. t•• ço··ı aibi bir ,ey yoktur. ... . b \ad Me e ete ıç ır aa. ...,, o bT 
r~ne aı ı. ' f brikalan açtı. lk- kilometresinde insan barına ı ır.
rıka yokken u~ .8 brdı ~ark Fransada Belçikaya nisbetle kesafet 
ı. ·liyelere dektırıkler ya~ kil~ gibi 'tibariyle ·azdır. Mesela bizim ağrı
!•hirlerimi~de . de 1g:,ı' ~iyarıhekı- ~afırun mesahai sathiyesi 2500 kil.o 
unıru., raahyetı ~! a . • eli .r- etredir Halbuki bu kadar genıt 
rin eski h•lini bıl.•l v~~~ •• ~;' !{eza :::ıntakal;,,.da bir kitinin bile ya,aya 
lı.adaki farkı tak.dır e ~0;-"d· Yanda bilmeai imkinsızdır. Sonra Anadolu 
Osmaniye, Ela.zız ~e 0t.':n;rİır. V•n yaylannda yafyan Türklerin ne. k~
da umran faalıyell baş k t. • . di. d müıkülitla oturdukları hepımı-
b. • hal" elme uı ··• . ar 1 • ır tehir ıne r . ·l n"- in maliimdur. yağmur arın yagma-
Vanın en büyük mahrum•,\;., k; ~11 yüzünden kaç senedir ne ka· 
fusudur.Nüfus olmayınca ~.J:..'una dar 1tkıntı ç•kİyoruz. Türk çocuk
u?wand4 ge~. olur. Faka\ ak•adı•. ları daha sulak yerl_er~e v~ yeşıl .°; 
n11betle bugun mamur 0 m ld ku alarda ya,amağa layık degıl mıdır. 
Hnk&ri asırlarca dünya kuı:u u b .. Tabii nüfuıumuz arttığı gün bu 
r.,lalı keçi geçmiyen yerlerın~e Bu_ T-rk çocuğu ile memleketimizin en 
ilin otomobiller geçm~tedır. u . ~ erleri dolacaktır. BugÜn Tür
Riin Hokirililer otomobıllerleKsev· 'kl'.' Yde Türkün muhtaç olmadığı tek 

h ed. 1 R f"k Bey •· on- ıye k "D • ya at ıyor ar. e 1 
• kat b' kant toprak yo tur ogru 

Y;ı" oradaki valileri takdırl~l~. K • bır ,, bugün biz bizzat hepsine ay
'ılaınalı Dahiliye Vekili Şukru d" •· ravo muhtaçız. Onun için Türkiye 
Ya Bey müsade buyurunuz efen ım. r• .. ~yn tetkik edildiği zaman diğer 
Müfettiti umumilik hakkında mar;- n:;~:ketlerle mükayeoe yapmak ka 
~ita bulunuyorum.Vahler _hak~ın a ~- d ğru değildir.Bunu her yerde 
•ıra11 gelince söyleceğim hır muease t ıy~n ° man reddetmek ve IÖyl&
seıinin teeosüsünden evvelki vaka- veek 7- za dır Bunu anlamak için bu 
lardan mes'ul olması fikrini ilk defa md aEz~itehire kadar giderken ye 

ı -'- f d 'd . idiyo- ra an s 1 1 "d o •""' Sırn Beye en • en ış bakmak lı:ifidir. Ce en er, gı en· 
rum. Müfettiti umumilik~en ne çılt- le ""rilyor. Onlamı vaziyeti mem
!ı. Müfctt.iıi umumi gittı de orada 

1
d; ~ · · n ne kadar nüfus berındı

ırtica oldu dediler. Şeyh Sai~ İs~•n: ra~l= hakkında meddi bir mİ· 
9.2~·926 de olmuttur. Halbuki ~~e tal olur. Bizim evvelemirde nufuı 
tı!' u~miJik 928 da ıhdas ~ldı. _ olarak korumağa "!ecbur ~':. muht~ç 
~lr mueooese iki oene evvelkı vaka ld • muz kaybedılen vılayetlen 
k lllt mea'ul olur mu? Sonrak! h.are- 0 

• ul~ kendi öz karda,terimizidir. -.. ~ıı_. lı.aıtediyorlana onlar. <r~ca- 0
1~ e kendi milletlerinin kanuni• 

-n :tiyade 11yaıi idiler. lkbraki ha n an 

rına ve himayelerine mazhar ehne- mahallesinde atik hamamcı Emin e- müddetle tekrar mÜ4yedeye vazedil DOYÇE LEY ANT Linye 
ğe mani olan ne onlann arzusudur fendi. Cedit bahçe ookagında: atik Cemiyeti mittir. Meskur mahal 353 metro Hamburg, Brem, Anvera, lotanbuı 
ne de bizim iht.iyaçsızlığımu:dır. S mükerrer. Cedit (3) numerolu oaf mur. araziden tahminen ı24 metro ve Bahrisiyah arasında azimet v• 
Doğrudan doğruya maddi bazı ma- tarafı harbiye caddesi aol taralı Boo Mübayaat mur. Üzerine ahtap olarak oki kat ü- avdet muntazam pootaları 
nialardır. Fakat kendi n11talarlyle H b B 

tan sokağı arka tarafı yeni kütat .,. Komı•syonundan·. zerine inta edilmitlir. Aynca itt.isa- am urg, rem, Stetin, Anvero vo geldikleri takdirde memleket.in İote R 
dikleri yerine geldikleri giındea iti- dilen tarik elyevm mektep •olıai• linde 22 metro mur. 88 desimetro oterdam'dan limanunıza mu•aoala-
baren asıl bir vatandat olarak yer cepheai hamamcı Emin efendi soka- Şartname ve nümuneleri mur. üzerine bir kat olarak inta .. b beklenen vapurlar 
bulacaklardır. Takdim ettifİmi2 ye- ğile mahdut 4495 ııra bir kıt'a arsa veçhile " 250,000,, adet kurban dilmit ve üstü daraça ve etrafı d.. ALAYA vapuru 29 hazirana doinı 
ni bir kanunda bunlara daha fazla run yedide bir hiuesi: elyevm meo- ve aadakai fitir afiti tabettirile mir parmaklıklı mutbak mevcuttur. TINOS npuru 28 hazirana doğru 
meludlafil'.eıı .... vermelı:teyız.ü· Bkau kanuda kn kıir numaralan ile murakkam ve if- ceğinden tab'a talip olacakla- Meskur hane mermer merdivenle ca NICEA npuru ı4 1-uza doğru 
g ğı vakit ayrıca m na fa e . - "bi . nn pey akçeleri ile birlikte 29 / NAUPLIA 
tafeti nüfuo vardır. Karadeniz sahil-! raz: _hantası mucı _nce bir tarafı 5 makinlı kapıdan girildülte zemini çi I Yapuru 17 temmuza dol! 

b raf 4 b Haziran 932 çartamba günü terinde Avruparun çok keaif sayılan J ve ır la ı • ve ır tarafı 7, ha· ni !atlık Kiler 3 oda ve abdesbane ı ru. 
Franoa11ndan bile daha fazla aüfuı I rita numerolu mıifrez mahal, ve tara aaat 15 te piyango müdürlü. vardır. Tahta merdivenle çıluldıkta Burgu, Varna, Köstence, Kalao vı 
k_etafeti mevcuttur. Halk bugün ge- fı rabii harbiye caddesi ile mahdut 6 ğünde müteıekkil Tayyare Ce bir oofa üotünda 4 odayi mühtevi- lbrail için limanımızdan hareket 
çınmek. busus~~da orda zahmet çelı: 1 ifraz numerolu ve 745 arı n murab- mi yeti mübayaat komisyonuna dir. Üstü alafıranga kiremit örtülü- edecek vapurlar 
mektedır. Tabıı vatandatlamnız da- baı d b" '-·t' .. müracaatları . (2899) TfNOS 

28 30 
h 

ha iyi yerler aramak onları gayret- 0 ~ ır KJ a ~18.nın tamamı_ Mu dür, kapılar tavan dö,eme. ve mer- vapuru - aziranda 
teri nisbetinde liyik oldukları dere- teveffıye Leyla Fırdevı hanımın uh· diven ve haricen yağ'lı boyalıdır.Ha NAUPLIA vapuru ı7-19 temmuza 
cede mes'ut müreffeh bir hale getir- deyi tasarrufunda iken istikraz eyle İLAN nenin ittiıalinde ayrıca üstü çini doğru , 
mek vazifemizdir. O kanunla bunu ıliği iki bin türk lira ı mukabilinde kaplı ve etrafı demir parmaklıklı ve Yakında Hamburg, Brem, Anvera 
da temin e~mek İstiyo"':z. Maatteeo müteveffa Hirillılıi Nikot..idio efen . D'.""desti ta~f:~e ".Erdoğan Tiırk bahçeye kapusu olan ve bahçeden ve Roterdam limanları için hareket 
•Üf butçerruzde buna daır olan tah- d" .., f • I Lınutet Şırketı tasfiye memurlu- ' d . ki u ık I d k 
il.sat tamamen kaldırılmıttı. Çün•-"! c:re ,o:':"Iacu •ne {U-_,,,o up, nıefruğun . • ayrıca emır parma ıa.ıa ç ı an ze.. e ece vapurlar 

"u I I cundan: 9 Nisan ı932 tanhınde fe- ALAYA kanaatimjz şudur ki hükUme in her eh vcrr.:ıeıin.: o '"n rneıkUr deyninin Ga ı mini çini dötemeli mutbak olup de- n.puru 29-30 huirandı 
f . "f h ·ı· sih ve tasfiyesine karar verilen . · h tabm"ld ı-eyden evvel yapması !Azım olan va- ma aız ve masarı ta ıı 1 zımmında runınde ocak mevcut ısede arap ve ı e. 

if · b'"t · • te z"' tt" erek ·1 ibal · ı· · · · · latada Aıopyan hanında 3 üncü kat . ··1ı H . AQUILA z esı u çeıını va un ~ ır ı - eı evve ıyeıı ıcrası ıçın 30 gün • . . l1U11are mu taçtır. anenın pence- vapuru 4-6 temmuza doi, 
halat ve ihracatını muvozenelettire- ""dd l .. d . • 111 No da Erdoğan Turk l.unıtet I · d · d Balı 

mu et e muzaye '"Y~ vazedılmıt ve · I . k re enn e panıur var ır. edede ru. 
rek paraıını korumakllr. Her zaru· . d·ı .. d . • Şirketinden'' alacaklı olan arın evra L~ 'kda .. . IDARWAL 
ret.İn fevkinde bunu görerek bütçe- ıcra e ı en muzaye ~ netıeesınde iki . .. b 'ben 31 T J ıxr mı r "'çan muımıre mevcut- D vapuru 8-9 t mmuza 

b. 1. k b 1 d .. . . •e vesikalarını ımuta 11 em tu M-Lalll k 'h 
1 

. • d • mizden encümeni. batka başka yer- ın ıra mu ft ı '" e mutterııı da- . • k dar __ 
1 

r. an meı urun ı a eı kat'ıye oaru. 
· ._. b 1 k 31 f 1 · 1 hd · d t k .. 1 muz 1932 tarıhme a paz:art.,.. · 12 t ı932 "L:_ " · F 1 laf ·ıa • terden ım0<an u ara 7 as a 50 yın er u esın e e an-ur ederelı: İ· be .. nl . .. • 1 d 11 emmuz tarıllllle musadif az a 11 t ıçin Calatada Ova 

b. F 1 da 250 b" ı· k h 1 · ı· · • · ve perıem ıu en og e en ıonra al .. .. I-.!......... • ın ve as a •n ıra oy- a eı evve ıyesı ıcra ve ıhalei katiye k da Cal d A ı ı gunu saat 14 ten 16 ya kadar 1 ıumyan hanında La•ter ilbenn 
muftur. Memleketin hokiki bir ih- • · . d saat ıs ten ı7 ye a r ata a O ,~, I .. • ann 

11nın ıcrası zımrrun a IS gün müd- h d 4 .. k A 1 s .. udarda ıtanbul 6 ıncı icra dal- ve Şureka11 vapur acentalı .... na .. tiyacı bu suretle kıımen olıun cörü .. . aopyan anın a uncu atta ı an . . • .. •• mu-
lecekti·r. Tabiiyet meselesi de d-Lı"- detle tekrar muzayedeye vazedilmıt E k"h" M"tt h"t ç· t resınde ıcra edıleceğınden. Yüzde racaat Telefon: Beyoğlu 641-674 ..., • "h . ve a ı ııdr u e ı ımen o ve . . 
liyede aörülmektedir. Esaoen bu j. br. Meskur ananrn ' aleı kat'iyeoi . . . ·rı. . d ,. bet zammıle talip olanlann kıymeti 

e • • Su Kırecı nonun tı etın • taı""' . 
tin dahiliyede olma11 liznn gelirdi. 12 temmuı ı932 tarıhıne müsadif sa ı K t t" Yel muhamrrun 1 olan 3750 türk lira

11 
fıtanbul lldnd i r dai . 

Vaktiyle kapitulasyonların teairiyle lı günü saat 14 ten ı6 ya kadar icra ı efye mdi~urb~ otn• an ın·'-'11 .sarro.• üzerinden yüzde yedi buçuk teminat Bir borcun teminici:t'f i ~11ndenı 
hariciyeye verilmitli. Şimdi dahili- ecri • · d Y" d be . en ye ızza veya v .... en man- . • ı H ıçın malı. 
yeye alındı. Milli bir İf olorak mil- ' eceırın en. uz e f zamıle ta- f til - acaat ederek alacalı:lan akçesı vennelen mecburidir. Daha ~uz ve satılması muk•- Cal 

lip olanların veya daha fazla malı'ı- r e e m~r Dl fazla malılmat al • . - • - ve ata 
lelin yaptığı kanunlar daireainde gö al-·'- . 1 1 . K . kayt ettırmeleri lüzumu .,e mezltür mak 11teyenlerin da Bayazıt sokağında Karrop Çivi-
rülmelrtedir. Memleket için bir oçk mat .. ,... 11 eyen erın. ıym~tı mu 34ı-5099 dosya numarasile doıyuın d. Pi lı:ü · 

h. T k h . . 1 3500 1- k 1. _ tarihin mürurinden oonra müracaat- 11 s yıt fabrikıuında meveut hanlikleri za ır öz Ür ler de gel- ammıne ı o an ur ırası u- da mevcut '"ltrİta ve evrikı sairealn- • kü · 1 
dikleri •Ünden itibaren •ünü günü- z<'rinden yu·· zde yedi bu•ulı: t-ı·nat tarın kabul edilmiyeceğl ilin olunur. pd'.fs yıt e.r. 28 6-932 tarihine mü sa-

• • , ... , den malumat almaları ve ihalei kat'i 1 · 
ne muameleleri derhal ikmal edile- akçelerini müstaoaben yevmi meı- 1 oa 1 gunu saat 8 ili 10 radelerin 
rek J'ürk vatanda~lığına kabul edil k' ye gÜnÜ vak'tı muayyende İsbatı vü- de açık artırma ile satıl • d ta 
melı:tedir. Sırrı Bey bir tey kaldı mı urda ve vaktı muayyende 34ı.5093 cut etmeleri ve etmeyenlerin oon cut eylemeleri ve etmeyenlerden oon Up olan! . acaırın an 
zati alinize cevap verilecek? do•ya numarasile Osküdarda lstan mü~teriden mada11mn: kefiye! et- mütteriden maduının kefiye! etmiı d aahrınall~evnu ve saatı muay-

(Dtvımr var) b\il 6 mcı icra daıresinde isbatı vu. 1 mit addolunacakları ılin olunur. ~li~n e m •nde hazır bulunmaları 
addolunacalı:lan ilin olunur. ı n olunur. 

~----------------------------------------~~~~~~~~~ 



umıye, ış ı asız 

ve kuvvetsizlik halabnda bü
yük faide ve tesiri görülen 

• 
lpekiş'ten 

Gömleklik 

Kaç 
Sınıf İpekli 
Gömleklik 
Vardır? .. 

A - Birinci sınıf, en yiiksek ipek ten yr. pılan organ
zinlerle imal edilenlerdir. Bunları yapan fabrikalann 
adedi blltün dünyada dokuz on tanedir. Harp tenberi 
bu nevi gömleklikler memleketimize girmemiştir. Umu
mi harpten evvel, bu kumqtan yapılan bir gömlek 4,5 
albn liraya malo"urdu. Bunlar en lüks gömlekliklerdir. 

B - ikinci sıoıf, fap gömlekliklerdir. Bunlar esaı 
itibarile (A) sınıfına en yakın olan gömlekliklerdir. 
ipek kınntılarınm pamuk gibi iğrilerek ipek haline 
konmasından yapılır. Bunların, gayet ~umuşak olm!l· 
lanna mukabil, istimal kabiliyetleri (A) sınıfına nazaran 
noksandır. Elyevm memleketimize ithal edi'en lüks 
gömleklikler ve filafiller bu sınıfa mensuptur. 

C - Üçüncü sınıf krepdöıin veya birman üzerine 
yapılan gömleklikler veya filifillerdir. Bunların evsafı 
halkımızca yakından bilinmektedir. 

lpekiş'in A sınıfı gömlekliklerinin 
metresi 350 ila 535 kuruştur. 

B sınıfı gömleklikleri 
kuruştur. 

300 Ha 450 

lpekit• C. •ınıfından gömleklik y pmamaktadıT. 

Ziraat Vekaleti 
Sultansuyu Harası 

Müdürlüğünden: 
Malatya - Akçadağ Sultanauyu harasına ait elli iki para kö

yün icarei zemin bedelatı 11 Haziran 932 cumartesi gününden 
30-6-932 perıembe gününe kadar yirmi gün müddetle kapalı 
zarf uaulile müzayedeye vazolunmuıtur. 

Müzayedeye, vaziyeti maliyesini ticaret odası vesikasile bil. 
fiil iabat edenlerle yüzde 7,5 depozito mikdarı olan 1125 lirayi 
nakden Hara veznesine tediye edenler iıtirak edebilirler. 

Kul 

1 Her 
de art< 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

YALOVA KAZASI MALM0D0RL0G0NDEN 

K. O. ve 1 inci fırkanın on 
üçer bin kilo ıığıretleri ile Hay 
darpıaıa vıe Gümüısuyu haıta
nelerinin 5,000 kilo koyun eti 
ihtiyaçları ayrı ayn ıartname
lerle ve pazarlıkla alınacaktır. 
ihaleleri 27 • 6 - 932 pazartesi 
günü aıağıda gösterilen saat
lerde komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin ş:ırtnameleri 
n~ al·onak üzere her gün ve pa
zarlıklarına iştirak edeceklerin 
d" vakti muayyeninde komis
yonumuza müracaatları . 

(465) (2869 ) 
ihaleleri natleri 
1€,5 K . o. l'.Un 

17 1 fırkanın 
17,5 Hastanelerin 

Me.kü Cin-.i Dö. Lek. .7.ira Hududu 

Yalı Tarlr .. 88 Şa. Ali Hou Ca. K~k Hüaeyin Ş. Deni:ı Ç. K.öoe Bekir 
,, ,, 2 88 " 

yol .. lbrahim .. .. ç. Köse Bekir i 
,, .. z 89 .. Kadı Mehmet 

" K.öoe Bekir ., .. Ç. Köoe Bekir . .. .. 2 89 .. Arabacı Hasan " Küçük Hüseyin ., .. Ç. Köıe Bekir il .. .. z 89 .. Ahmet ., Ali Hoca .. .. Ç. Ahmet ağa 
Tarl& ~ele mahalli 1 " 

Yol .. Dere .. .. Ç. Sahibi saıet 
Yalı Tarla 8 3 300 .. Pomak Mustafa ,,Ali Pehlivan O. Mehmet .. .. ;. Köse Bekir 

" 
,, 8 3 300 

" 
Yol .. Muıtafa .. ,, Ç. Köse Bekir 

" A .. .. 8 3 300 " 
lbrahim ,, Muıtafa çavuı .. .. Ç. Köse Bekir 

8 
.. Mustafa çavut Muıtafa Ç. Köse Bekir .. .. " 

,, 
" Değinnen arsası 3 

" 
Enı<ere yolu .. Oıman kızı Emıne H. .. Liman yeri Ç. Kahraman ağa .. iskele damile 3 .. Bekir Ef. 

" Liman yeri 
" 

Deniz Ç. Hendek 
zemini 

" 
Tarla 40 .. Yol .. Kör dere .. Hendek Ç. Kahraman ağa 

83 3 1343 Yekün. 
Yalovanın Koca Derei Zir kariyesinde emvali milliyeye ait hudut ve evsafı sairesi muharrer olan on üç parçada 83 dönüm 3 Evlek v 

tarla ve denh kenannC:a bulunan kum mahallinin mü kiyeti 12-6-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müzayede vazolun 
peylerin haddi liıyik görüldüğü takdirde 4-7-932 tarihine mÜ•adif pazar günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından fazla tafsilat 
Maliye <laire:;ine ır.üracaa t eylemeleri ilin olunur. (2884) 

K. o. Ye*b;;~nctfırka ihtiya 

1 
s c K su ı Devle Uemiryolları id a resi ila 

cı için 3360 kilo merc;meK ale A .. 
ni münakasa ile alınacaktır. ı Yuk ve yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı 
İhalesi 18 • 7 - 932 pazartesi 1 Bugün hemen hemen hütun evler bir su tevzi mecrasına raptolunmus- Takas kaydile münakasaaı 6 Ağustos 932 cumartesi 
günü saat 15 te komisyonumuz / tur. Bu, evvelce bir IUk• tcli kki edilirdi. Halbrki her nı.odcm aparhmanda 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

, da yapılaca1<t•r. Ş11rtnamesini !ıa;-ıyo caire•i, tu~kt oc'.a .. 1 atta b;r veya bir kaç lavabo vardır. Tatbikatı Tafsilat Haydarpa9a ve Ankara veznelerinde onar ) 

1 almak ~ze~e her gün ve ~üra sür'atle ço!;al,.,, ı ş olan 11cak su evlerde günbegün bir ihtiyaç bir zaruret tılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 
1 kasaya ışt•rak edeceklerın de halini alı:•oı·. Onun için her soğuk yanında bir sıcak su prizi bulunmak 

1 

vakti muayyende komisyonu- elzemdir. 
muza müracaatları. Şimdiye kac1ar 11cak su lüzumu olduğu zaman hazırlanırdı. Bu suretle 

( 471) (2898) herr vakit kaybolur hem de merken hıfz11sıhha11nın asri prensipleri itibarile 
~ ., :,. evin sair yerlerinde de bulunmaıı li..zım geien ıu rlutfağa münhasır k1t· 

K. O. kıt' al arı ihtiyacı için lırdı. 
24 ton arpa müteahhit nam insanın ihtiyaçları gibi t<kr.ik de hatta daha geniş olarak tekemmülata 
ve hesabına aleni münakasa uğrıum~ ve yeni ihtivad"7a tamamen tekabül eden cihazlar icat olunmuı. 
ile alınacaktır. İhalesi 18 - 7 - tur. 
932 pazartesi günü saat 16 da 1 
kom;syonumuzda yapılacak-
tır. Taliplerin ıartnamesini al 
mak üzere her gün ve müna
kasaya İ§tirak edeceklerin de 
vakti mue.yyende komisyonu. 
muza müracaatları . 

(475) (2896) .,. .,. .,. 
Çatalca müstahkem mevkii 

kıta:ıtı için 6000 kilo sığır eti 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
27 • 6 - 932 pazartesi gunu 
saat 15,30 da komisyonumuz
da yapılacaktır. T aliplerin şart 
namesini görn:ek üzere her 
gün ve ihaleye iştirak edecelde 
rin de vakti muayyenin de ko. 
misyonumuza n:üracaatları . 

(471) (2892) .,. .,. .,. 
K. O. ve birinci fırka ihti

yacı için 15,000 kilo nohut ale
ni münakasa ile alınacaktır. lha 
lesi 9 • 7 - 932 cumartesi günü 
saat 11,30 da komisyonumuz-

' 

da yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere her 

Şti.. t,; t. ~ .. k .. zı)ade intiıar eden iddiharh elektrikli ıu ııı-
tıcı < iha:z.ı lllger cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

iddiharh e ektrikli su ısıtıcı cihazı Elek
trik şirketinin tatbik e'\tiği hususi tan
fe sayesinde su ısıtmak için sarfettiili
cereyanı pek ucuza mal eder. 

Haznesinin huıuai bir kaplamaıı aayeainde ıu yüksek hararet derece
sini bütün gün muhafaza eder. 

Arzu edilen miktarda 11cak su elde etmek için bir muıluğu açmak 
kafidir. Bunun haricinde su mtıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne neza-

gün ve münakasasına iştirak rete ne de tamire ihtiyaç göstermez. Binaenaleyh azami emniyet ve sade-
edeceklerin de vakti muayyen. Jikle azami konfor temin eder. 
de komisyonumuza m;iracaatla 
rı . ( 453) (2746) 

Eıektrikli ıu ısıtıcı cihazı her evde bulunma11 lazımgelen ideal bir ci
hazdır. - , 

Askeri fabrika- ı ! S 
lar ilan arı 

12 

A T 1 E 
Elektrikli ıu ve banyo ısıtıcı cihazlannı 

ay 

Hariciye vekaleti mübay 
komisyonun 

100 Ton kok kömürü Vekalet için 
50 ,, ,, " Misafirini Ecnebiye kötkü için 

2000 Kilo Mangal kömürü " " " " 
3000 " kırılmıt odun " " " " 

Vekalet ve misafirini ecnebiye JdStkü için mübaya 
cek yukarda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddeti 
palı zarfla münakasaya konulmuıtur. İhalesi 14 Tenmı 
pertembe günü saat 16 da icra edilecektir. Teminatı mu 
si 470 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti Levazım ve 1 
da Ankara caddesinde Hazinei Evrak Müdürlüğünden al 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümenind 

Geyve kazası dahilinde Sakarya köprüsü tamiratı 
ralık keşfi ve şartnamesi mucibince 20 Temmuz 932 Ça 
günü saat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarfla m·· 
ya konmuıtur. Talip olanların mezkUr tarihte 715 lir 
minatı muvakkate mektubu veya banka makbuzu ile tekli 
tuplarını münakasa kanunundaki tarifat dairesinde 1' 
Vilayeti Daimi Encümenine vermderi ve ıartnamesini g 
istiyenlerin Encümen kalemine müracaatları. ( 

Istanbul Sıhht Müesseseler mübaya 
Komisyonu riyasetind 

Verilen fiatlar haddi llyık görülmediğinden ihalea 
edilen sıhhi müesseselerin günlük ve aıra yumurtaları ha 
28 • 6 • 932 Salı günü saat 13 te ayrı ayrı ve pazarlıkla mu 
yapılacağı ve taliplerin yevmi mezkurda müracaatla 
olunur. (288 

Gayrimübadiller 
Takdir 

Talipler 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ihalat kanu 
nunun üçüncü maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
30 Haziran 932 per,embe günü saat on beşe kadar Akçadağ Ha- 1 
midiye mevkiinde mütetekkil komisyona tevdi edeceklerdir. 

İLAN 
Kadrolarda mün~ 

hal olmadığından 
hiç bir suretle katip 
ve fabrikalara işçi 

vade ile veresiye 
aatar ve teıiıatını yapar. 

.. -~Yerli ve .h.vrupa kumaş .anadan kuaur•uz 

Kıymet komisyonu 
Riyasetinden 

1 
Şimdiye kadar yüzde ikilerini almamış olan Gayrimü 

)erden istihkak yekô.nu 30,000 liraya kadar olanların 26 
Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyen talip

'er her gün Hara müdiriyetine müracaattan ilan olunur. (2629) 

c:: Dr. H O R H O R U N 1 
Zührevi ve idrar yo!ları teda vihanesi 

lu, Taksiro, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 315~ 

SÜ-DO- ON 
PERTEV 

TERLEMEYE ANi 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46000 metre yerli amerikan bezi: kapalı zarfla münakasası 
ll / 7; 932 pazartesi günü saat 14 de. 

5600 metre yerli efrat elbiseliğ i şayak:· kapalı zarfla müna. 
<aaa11 11 Temmuz 932 pazartesi günü saat 16 da. 

5200 Ton Rekompeze maden kömürü: kapalı zarfla müııa. 
casası · l2/7,ı 932 Salı günü saat 14 de. · 

3160 Toiı Lavemarın maden kömürü: kapalı zarfla müna
;asaaı 1~ 7 932 Salı günü saat 16 da: 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 
ins ve mıkdarları yazılı malzem~in hizalarındaki tarihlerde 
nünakasaları yapılacağmaan tartnamelerini görmekisteyenlerin 
ıer gün ve münka aya iştirak edeceklerin münakasa günü usulü 
nevzuaama tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif mektup
arile birlikte Kasımpafa'da Deniz Levazım Satınalma Komisyo 
ıana müracaatları. (2668) 

j alınmamakta oldu-
ğu c·hetle beyhude 
müracaat edilme-

(2890) • 
mesı. 

6 ' 7 1932 tarihinde müte'\h 
hit nam ve hesabına kapalı zarf 
la münakasası yapılacak olan 
(56250) adet ateş tuğlasının 
mikdarı Anadolu gazetesinde 
noksan netredildiğinden müna. 
kasa günü 1817 /1932 tarihinde 
saat 14 e tehir edilmiştir. Talip 
lerin müracaatı. (2779) 

ŞABESO 
Yemeklerde Şabeso içiniz. 
Bu nefl' içki hazmi kolay-
1.ıştırır. 
l\iicii fi. hii ·Hk ';' 1·2 k11r11stıır 

Dr. A. K ' TiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha
nesi Karaköy Börekçi fırını sırasın
da 34. 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
'-t a z,. pardesü ve elbi•eler fevkalade ucuzdur. 

Eminönü, Kazm.rci Ali Riza müessesatı 4 •••1 

Nafıa Vekaletinden 
Samsun-Sivas hattının 293--950 inci kilometresine tesadüf 1 

eden yarma dahiline tekriben 80 metre tulünde bir tünelin in- 1 

şası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur • 
Münakasa 10--7-932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 

te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iıtirak edecek. ' 
!erin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Ticaret o
dası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyonuna ver 
mel eri lazımdır. 1 

Taliplerin münakasa şartnamesini bet lira mukabilinde An- \ 
karada Demiryolları İnşaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa. 
da Liman lıleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2739) 

İstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

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

10500 Kilo Kösele) tesi günü saat 14 te. 
20000 Metre iş başılık kirpas. Kapalı zarfla münakasası: 27.6-

1 932 pazartesi günü saat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda cina ve mikdarı ya. 

zılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarf usulile mü
nakasaları icra olunaca!;ından şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve saatin
de usulü mevzuasına tevfikan muvakkat teminat ve teglif mek
tuplarile birlikte Kaaımpaşada deniz levazım satınalma komi•
yonuna müracaatları. (2399) 

ziran pazar günü komisyona müracaat etmeleri. ( 

,-DİKKAT 
Her ilaç müessir d•ğildır. 

Her ilAna inanmayınız. 

GLANDOKRATİN 
Alelade bir illç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart 
ve Schteinach'ın lı:eıfidir. 
Genç ve dinç hayvanların 
taze ve zihayat hormonla
rile ihzar edilmiştir. 

ADEMi İKTİDARA 
BELGEVŞEKLİGİNE 

Karşı kat'! tesir li devadır. Erkek, 
Kadın farkı yoktur. Her eczanede 
bulunur. Kutusu 200 kuruştur 

Umumi deposu lsL Z A M A N 
ecza deposudur. 

Dr. Beylere: tesirini hastaları 

üzerinde tecrübe için hfr kutu 
makbuz mukabilinde gönderilir 

Konya icra Rei&liiinden: Kon
ya 'tüccarlarından Sıçanlı Zade 
Ahmet efendinin vuku bulan kon· 
kurdato teklifi merciimizce kabul 
ve terviç edilerek 23/ 6 / 932 tari
hinden muteber olmak Üzere ken 
dioine iki ay mehil verildiği ve 
Konya avukatlarından Ali Hay
dar B. yin Komiser tayin edildiii 
ilan olunur 

· Konya icra reiai 
VaWiKorbt 

.S: tı.ı i :ıoemekter - t;uı• 

içkiler 

FRİGECO 

Belediyesinden: 
Zonguldakta yapılacalı 

ton arme iskele Haziranın 
minci gününden itibaren yi 
bir gün müddetle münakal 
vazolunmuştur. Münakasa l 

b. . . •• rt muz ayının on ırıncı pa~ 

günü saat on bette Zongııl 
Belediye encümeni huzıırı;;' 
kapalı zarf usulile icra kı I 
caktır. Münakasaya dahil 9 

caklarm işbu münakas•Y• .J 
evrakı İstanbul vilayeti Bel 
ye reisliği fen müdürlüg~ 

8 
ve Zonguldak belediye rı>' al 
tinden bedeli mukabilinde 
bilecekleri ilan olunur. (2 

JllLLlYET MATSA 


