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Siirt Meb'usa MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müclürii 
ETEM iZZET 

....... 1 s ' 
V enizeloa'un iatilumdan 

sonra iktidara ıeçen Papa
anaataaius kabinesi de r.ukut 
etti Papaanastasius, bir kaç 

hakkındaki un mecliste kabul edildi 
, 1 p h , . gün evvel ımet aşa ey etı 

.Atinadan geçerken, Başmuhar
ririmiz Siirt Meb'uau Mahmut 
Beye kabinesinin muv~at 0~
duğunu söylerken, teıkil etti
ği hükumetin ömrü . ~ kad~r 
kısa olacağını kendıM de bıl
miyordu. Batvekilin bu IÖZÜ· 
nü nakleden makale daha dün 
ıazetemizde nqredilmiı ~ldu
ğu halde bugün y unanıatan 
yeni bir kabine buhranı kartı· 
ıında kalmaktadır .Bu buh~~ 
aebep ve amilini anlam~. ıçm 
Venizeloa'un istifasına muucer 
olan vaziyeti hatırlamak ve 
Papaanaıtaıius ~b!nesinin ~~ 
nan meclisinde ıaJınat ettıj1 
zümrenin mahiyetini bilmek 
lizımdır. 

M )fondur ki V enizelos ka-
b. .• Yunan meclisinde ade
ıneaı, . . . . 

mi itimat reyi aldığı. açan ~t 
fa etmit değildi. V enız~, ın· 
tihabat arifesinde mu~alif fır~a 
ları da hükumete tefrik ettır
meğe çalıımıı ve m~vaffak. °: 
lamaymca bütün fı.rkalarm. ~tı 
rakile milli bir kabme t~kı~ 
fırsat vermek için çekilmıtti. 
V enizeloı çekildikten aonra 
Çaldariı fırkaaı, meclisin der
hal daiıtdarak yeni intihabat 
yapıimumda ıtrar ettiğinden 
Yıunanhl&J'ln "ekumeniki" ia
mi.li verdikleri bütün hrkalan 
ıanıil milli bir kabine teşkil 
edilemedi. Bundan sonra Çal
daria'in kraliyetçi hrkaaı hariç 
olmak üzere Cümhuriyet fırka
larmdan bir temerküz kabineai 
tetkiline çalqıldı. Fakat ZaYi
çanoa •e Kafanclaria'in riyase
tinde bulunan müstakil libe
raller de Çaldariı'in bulunma. 
dığı bir kabineye girmek iıte. 
medlklerinden aol cenah cüm
lauriyetçi Papaanutuiua inti_..ta ..... denm. etmek 6-
zere bir kabine tqkiline muva. 
fakat etmitti. Ancak Papaanaı 
tuiaa'un kabineai doğrudan 
doğruya mecliste ekseriyeti 
haiz olan V enizeloa fırkaama 
yani liberallere iatinat ediyor
du. Çünkü ıol cenah cümbu
rİyetçiler meclisin ancak onda 
birini letkil eden küçük bir 
zümreden ibarettir. 

Binaenaleyh Papaanasta
aiua kabineainin mukadderab
na V enizeloa hilrim elemekti. 
Kabinenin mahiyeti böyle ol
duğuna göre, intihabata kadar 
idarei maslahat ederek, fırka 
progranunı tahakkuk ettirecek 
ltir takım tetebbüslercle bulun
mamuı lizımdı. Halbuki anla
pldıjma ıöre, Papaanaata· 
.. Wiaeei, fınattan biliati-
_.. ... -- c:Umhuriyetçile.. 
- ip ........ ortaya ait proı-
....... Dit ........ eltiımek 
iatemittD. V•belo., l&Jiha:ra 
....-Wr..,q:Mt•ha;P .. 
~ iaW.~tir. Bi • 
...,.leyli timdi ~ ........ ........................ 
tuiul'• blliileyi htb&tlacND 
.... .... fte'at flillhtit 
~. AOa'N .... u ne ~ 
ldlde ... edif-*f~~ 
ler mumkünclür: 

ı - Muhaliflerin tUtWaai 
lrahaJ ederek V enizeloa'an Ql4llC 
liai dajıtmap ve inti..._ 
Lat 1..-•i• muvafakat etme-
• ... 

2 - lluhalifleriD ba .......... 
nadan ... ıeçe1ek v..a.
....... arm eltili ıibi intihaba
ta katlar millt Wr lrabine tefki
liae ~ etmelsi. 

3 - Ya Waat Veilüieloa'an 
~ 1•ı ta Vetriwe-
b ma. .. iltinat ..... --
.... ti Mr ........ tefldli. 

Hmnen ,_ .a,-.. il-
~ ld fil klWwretli ihtimal 
'5QiıııclaiicltW. • ........ _ •• ..._tan enel iatillamt , •• 
.....,,... m..Uabt~ 
- ,..... ~ldaria'ha derlaa1 
~~..-............... 
~ -.ı-..eklHI 

~~-~~~~-h: ram wrı 

Ecnebiler hangi san'atl 
ları yapamıyacaklar? 

• 
IsmetPş. 
Ankara'da 
Başvekil Ankara-Dahiliye vekili Mecliste : " Biz 

bu hakkın en büyüğünü Lau. 
sanne'da kazandık "demiştir. 

Şi11ıril Kaya Be11 
ANKARA, 4 A.A. - Büyük 

Millet Meclisi buaün Reia Vekili 
Haaan Beyin riyasetinde toplan. 
mıı ve Amerika müttehit hüku
metleri ve Irak hükUınetiyle mün' 
akit ikamet mukavelelerinin ta.. 
dikı Nıklcmdaki kanun liyihala
nnm ikinci müzakerelerini yapa
rak kabul ebniıtir. 

Matbuat kanununun 38 inci 
maddesinin tefairine dair mazba
tanın ikinci müzakeresi yapıln111 
ve kabul edilmİflİJ'< • 

Türk vatandqlanna taJıaia e
dilen an'at ve hizmetler hakkın· 
claki kanumm birinci müzakeresi 
yapllmıfbr. 

Bu münasebetle sorulan bir au .. 
ale Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey cevap vererek memleket da
hilinde bazı aan'atlann vatandq 
lara hunnın bütün müstakil mil
letlerin takip ettikleri bir usul ol
duğu ve hukuku düvel ahkam ve 
kavaic:li dahilinde bulunduğunu 
kaydetmif ve demif tir ki: : 

HEvvelce amme hizmetlerine 
t~lluk eden bu gibi itlerin Türk 
vatandaf)anna haanna kapitülas
yonlar mani idi. Biz bu hakkın en 
büyüğünü Lauaanne'da kazandık. 
Ve Lauaanne muahedeıile bazı 
meslek ve san'atlan vatanda§lara 
hasrettirdik." 

Vekil Bey yeni kanunla amme 
hidematma tealluk eden diğer 
bir takım itlerin de vatandaılara 
baaretdilmekte olduğunu, hiç kim 
aenin tahsına kartı bir taarruz ol 
madığmı ilave eylemittir. 
Müteakıben maddelerin müza

keresine geçilmi~ ve kabul edil
mi~tir. Kanuna nazaran Türkiye 
Cümhuriyeti dahilinde a~ğıda 
gösterilen san'at ve hizmetler 
munhauran Türk vatandqlan ta 
rafından yapıbr. Bu aan'at ve hiz 
metlerin Türk tabiiyetinde olma
yanler ..., ..... ,...,..___ 
nildarı 

Ayak aabcrbiı, çalflcılık, fo
toğrafçılık, berberlik, mürettip. 
lik. elbise, kasket, kundura imal
ciliti, bonalarda mübayaacrlık, 
devlet inbiearma tabi maddelerin 
aabcılıiı, aeyyahlara tercümanlık 
ve rehberlik, intaat demir ve ah
fap sanayii itçilikleri, umumi nak 

[Devamı 6 ncı -.hilede] 

da mera
simle karşılandı •• 

ANKARA, 4 A.A. - Baı
oeltil lamet Paıa Hmıretlnile 
Hariciye V •kili T eolilı Rüıtü 
B•yelendi ve r-'alıatlmndeki 
uvot bugün ,.1trimU. avdet 
elmİfler &1e iatu)'Oftda Rei.i
cümhar ffazretleriı. B. M. M. 
Reisi heyeti Vekile GJUıları, 
Meb'a'itlar, MüUıi ve Aalceri er
kan ile Selirler ve Waretler 
erkônı loralmdan lıar11lanm11 
larclır. 

Piyade, Jandarmoı, Poliıı mül 
r~leri re.mai •lamı ila eyle· 
mİf oe utcu.)'011 is rM cllf'nda 
balancın binlerce laalA Btıfue
lcil PGfG Hcıaretlerini hararetli 
tezahüratla karfılolıufta'· 

Türk_ İtalyan 
Dostluğu 

Samimi telgraflar 
teati edildi 

ANKARA, 4 A.A. - Vekille
rimiz İtalya topraldanm terkeder 
ken Batvekil ismet Pata Hazret
leriyle M. Muuoliıai ve Hariciye 
Vekili T e-vfik Ri,tü Beyle M. 
Grandi araamda atideki telgraf
lar teati olunmuttarı 

Romacla ..,._'.fil M. ilıMaolini 
CenaplcınnG: Mm 

lad:r•" lıMiKlıut; ~ jWık bii
yük hümü ka1ta1aee 4hil~ Zatı. 
devletlerine tekrar kalbi tefekkür 
lerimi beran etmeldi...,._ ınüea
ade ediniz. ikametimiz eanaaında 
Zabdevletlerinin fqiat makamla
nnm ve bütün İtalyan milletinin 

[Devamı 6 ncı aalailede] 

• 
inhisarlar 
Vekili geliyor --
Tevhit tetkikabna 
baılanmak iizredir 

inhisarlar vekili Ali Rana B. 
inhisar idarelerinin tevhidine 

ait mukarrerabn yakında bilfiil 
tatbikine baılanacakbr. Tatbika
ta nezaret etmek üzere Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Rana B. in 
kariben tehrimize gelmesi muhte
meldir. inhisarlar umum mtidürü 
de bugünlerde tayin edilecek ve 
tevhit tatbikatı onun idaresinde 
yapılacakbr. Tevhit İ!İ, kısa bir 
zamanda icra ve intaç edilmekle 
beraber, bu devrede i~lerin akaa
mamasma azami dikkat olunacak 
br. Tevhit dolayı&ile inhisar idare 
lerinden bir kısım memurlar daha 
bizzanır açıkta kalacaklarından 
bunlara tazminat verilecektir. 

Söylendiğine göre, inhisar ida
releri, tevhidi müteak;p Ankara'
ya nakle kadar, ııimdilik Tütün in 
hiaannm bulunduğu bina ile kar
ıı111ndaki binada toplu olarak Ça
lıtacaklardır. 

Ruryıda 
Te ktrat 

M. Venizelos tekr 
Başvekil oldu 

M. Papanastasius bird 
bire niçin çekildi? 

ATINA, 4 (A • .A.) - Papa
nutuiua hüktlmeti dün ak. 
tamki içtimadan sonra iıtifa 

1 etmiıtir. 
(Atina Ajansı) 

ATINA, 4 (A.A.) - M. 
Papanutar.iua iıtifaamı bil
dirirken V enizeloa ekseriyeti
nin kuyudu ihtiraziye ile göı
terdiği itimadı iktidar mevkö
ni muhafazaya kafi addetmedi 
iini beyan eylemiştir. 

ATlNA, 4 (A.A.) - Yeni 
hükUmetin M. V enizeloa tara. 
fından tetkil edilmesi ve Bat
veület muavinliğine M. Milia 
lakopuloaun gelmeai çok muh
temel görülmektedir. 

(Atina Ajanıı) 
AT1NA, 4 (A.A.) - M. 

V enizeloa yeni kabineyi tetkil 
vazifesini kabul etmiıtir. Baı-

M. Papanastasi 
Maliye, nezaretini M. 
Teacoa deruhte edecekl 

vekilet muavinliği ve Hariciye Patraata baılayan ır 
nezaretini M. Mihalakopuloı, yet bulmuıtur. 

Taksi Kralı Kim 
Bunu ancak 17 Ham 

.. .. 1 bil cuma gunu an ıya ec 

9 Haziran alqamı kayıtlar kapanı 
l.tical etmek lazım.. 

Soruyorlardı: A~ 6irinci .. ıa 

han b lörii lıtıral... *'ını alaıcai 
ır anım 

- Hanıi Beyin toförü bi
. . elecek' nncı ı .. 

- Birinci gelenlere ne veri
lecek?. 

Şimdi de soruyorlar: 

-E ... 6a 6ir riith ıni 

- Bunun )'CJtutcla riit 
.; olar/ ... Herlıe• on.. 
ne binecelı, parayı o 
laerlte. öiiinınelc iPıa: 
rohaıtına binıliın. .. fÖJ'le 
trml fli)ecelı. 11mac1-
7iik ~ rütbai .,_ 

- Taksi kralı kim olacak? - Braooo. •• Ben 
Bu aual merinde aynen ıu fİİıtmemiftim/ 

muhaverenin tahidi olduk: 
- Taltailenl.,. lttqdolaftl.r 

uar mi acaba1 ... 

- Tabii ,,_.,,, 1 _..,.. .... ,.,_ 
-lf ........ , 

- .c. ..... Wttl1-
-Nqe1 ... 

-llv-;Nr••Mıi .a.ıss 
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ALDIGIMIZ 
Reichstag 
F esbediliyor 

Alman kabinesi 
beyanna

mesini hazırladı 

Yeni Fransız kabinesi 
teşekkül etti 

BERLIN, 4 A.A. - H\ikUmet 
Reicutaim. feabi h•klrmd•a lı:a· 
rarnam97i IKıgiin Reiaicümhanan 
taıvibine arzetmi!tir. Karıu:name 
hükfunetia bir beyenn•meei'• bir
likte bqfia 11efH'lileeektir. 

Rekor denilecek bir sür'atle 
teşkil edilen bu kabi_ 

nede dört sabık bQvekil var •• 
BERLIN, 4 A.A. - Hükilmet 

Reicbataim yarın feelıedilıneaini 
Reiaicümhura teklif -ie karar 
vermiıtir. 

PARIS, 4. A. A. - Reisicümhur · r 
M. Lebnın bhiaeyi lefkile M. Her
riot'yu memur etmit, M. Herriot ' 

BERLIN, 4 A.A. - Yeni intiba 
bat Haziranm 15 inden aonra ya
pılacaktır. 

Fon Papen JuılJineslnln 

beyannamesi 
BERLIN, 4 A.A. - Na2<rlar 

mecliai bu abalı yaptıjı içtimada 
hükiimet beyannameaİnİn mebıini 
kararlaıtırmqtlr. Bu metin bu ak 
şam teloizle ve diğer vautalarla 
neıredilecektir. Ayni zamanda 
Reichatag mecliainiu dafıblmaar 
hakkındaki kararname de infitar 
edecektir. 

Yeni hiikfunetin beyannemeain 
de bilha.ua dahili ıiyaaete ait şiın 
diki me.elelftoden ve hilk&netin 
iktıaadi ve içtinıai ıalahata ver· 
mek niyetinde olduğu veçheden 
bahaecfilmelrtedir. Harici siyaset 
hakkında ınufaıaal izahat veril
memektedir. Buna aebep olarak 
hükümetİll Lauaanne konferanaı· 
run arifesinde sabık Baıvekil M. 
Brüning'in siyasetinde her hangi 
bir değifiklılı: vuku bulacağına 
dair her hangi bir zan uya;ıdır
maktan kaçınnıak arzuaundlt. ol
duğu beyan edilmektedir. 

Yine bu beyannamede hükUnıe 
tin mark kıymetindeki istikran 
her vasıtaya bat vurarak muhafa 
zaya kat'i surette karar verdiği 
kaydedilmekte, Rayhİ§tağ meeli· 
ıinin dağıtılacağı ve 24 temmuz
da yeni intihabat yapılacağı bil
dirilmektedir. 

Milli mildafaa ordusuna 
begannanıe 

BERLIN, 4 A.A. - Ceneral 
Fon Schleicber; Milli Miidafaa 
Nazırının Milli Müdafaa orchuu 
mensuplanfta hitap eylediği an'· 
anevi beyannameyi netreylemittir 

Munıaileylı, bu beyannameain• 
de ezcümle, milli orduya kendi 
asli vazifesi olan Alman hudutla· 
rını himaye ve Milli emnü selBıne 
tin temini Yazifesini ordunun oh-
desine tevdie gayret edeceğini aöy 

!emektedir. 
Ceneral bundan sonra hu mani· 

:lar cümleleri yazmaktadır: 

"Memleket dahilinde müttehit 
ıe siyasi flrkalardan ayn mnata
<il bir orduya malik olmaklığanız 
ceyfiyetin Alman deYletini her 
ürlü aanmtıdan korumağa kifi 
:eleceğine kaniima" 

Nazialerin bu cümleden gizli 
>ir tehdit İMİ§MAm etmeleri muh· 
emeldir. 

Biri daha geçecek 
NEVYORK, 4 A.A. - Tayya· 

·eci Hauaner, 50 kadar mektubu 
htiva eden bir posta çantuuu be
·aberine almıftlr. Bunlan Croy. 
lon ve Le Bourget tayyare karar 
rahlanna atacağım ümit e_... 
edir. 

bu vazifeyi kabnl eylemiş tir. M. 
Heniot Meclis pubuauıı içtimaın-
dan sonra clostı.riyle siyasi şahsi
yetleri kabul edeceğini bildirmiştir. 

PARIS, 4. A. A.- Kabine §U su
retle teşekkül ebnİ§tirı 

. Batvekilet Ye Hariciye M. Her- 1 
rıot; 

Maliye M. Gemıain Marru· 
Nafia M. Daladier; 
Dahiliye M. Chautemps; 

Harbiye M. Boncour; 
Hava M. Painleve; 
Bahriye M. Leygues; 
Ziraat M. Gardey; 
Tekaut M. Berthold; 
Adliye M. Renoult; 
Bütçe M. Palnıade; 
Maarif M. Demonzie; 
Müstemlekat M. Albert Sarraut; 
Mesai M. Dalimier; 
Ticareti Bahriye M. Meyer; 
Sıhhat M. Godard; 
Ticaret M. Durand; 
Posta Telgraf Telefon M.Queuille; 

Adliye nazırı ayni zamanda Baş
vekalet muavinidir. 

M. Painleve, MiJli Müdafaa Ko
mitesinin ihtiyacatmt tanzim komi
tesine riyaset edecektir. 

/(abiııenüı siyasi 
temayiilleri 

PARIS, 4. A. A. - Yeni Fransız 
kabinesi büyük bir Kabine şeklinde 
vücüda gebnİJtİr Çünkü bu kabine
de 4 aahık Batvelı:il vardır. Bunlar 
da M. Heıriot M. Painleve M. Cha.u 
temps ve M. Leygues'ten ibarettir. 
Diğer taraltan M. Herriot'nun bu
günkü mesai arkadaşlarının hemen 
hepsi e....,elce nazırl•k mevkiinde bu
lunmuslardır. Bu zevabo hugÜn de
ruhte ~itikleri nezaretlere intihap
lan teknik cihetine büyük bir itina
gösterildiğini isbat etmektedir. 

Çünkü M. Germain Martin, M. 
Painleve, M. Leyguet ve M. Her
riot ile M. Sarrait yeniden ifgal et
tikleri nezaretlere ait işleri evvelce 
de idare ebniş bulunuyorlardı. Yeni 
Kabine esu itibariyle Radikallerden 
müteşekkil olmakla beraber merkez 
fukal.ıırma menıup bazı azayı da ih
tiva etmektedir. 

Kabinede 16 Radikal "Meb'us, 4 
Radikal, Ayan, 1 Sosyalist Cümhu
riJetçi (M. Painleve), 1 Sosyalist 
(M. de Monzie) bulunmaktadır.Ka 
bine azasından mütebaki kalan kı
snn merlcez ve Sokeoah fırkalarına 
dahil muhtelif gruplara mensup bu
lunmaktado-. 

Bunda-. dolayı yeni Kabine Sol. 
cenaha mensup mütedil bir kabine 
mahiyetini arzetmektedir. Kabine 
bilhassa harici aiyasette Cenevre ve 
Lausanne ve dahili siyasette mali 
i§ler ve bütçe miivazenesi meselele
riyle bilha .. a iştigal etmeği göz ö
nünde tutarak meclisler huzuruna 
çıkacaktır. 

Maarif Nezaretinin milli terbiye 
nezareti ismini alması suretiyle vu
ku bulan tebeddülden mütevellit ye 
niliğe dikkati celbe tın ek İcap eder. 
Radikaller hilhaua tek mektep teş
kilatı meselesine ötedenberi büyük 
bir merbutiyet vermişlerdir. 

Gazetelerin mütaleaları 
Gazeteler yeni kabinenin geç va· 

kit tqekkiil etmesinden dolayı pek 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirleı oe insanlar 
iki mektup göriirdiin. Hatti bir yazımda 

fUDU bile söylemiftim: "En gii-

V N t 1 zel aan'at eserleri, bafka bir ga-1 - a- ô ya ye daha cözelerek yazılmıı olan 
lanlır.,. Bucünkii fikrime göre 

A&izim, aan'atin kendi.inden b&§ka bir 
1 ba%iran tarihli fıkraada. bir gayesi olmıyacağı iddiası, 1an'at

.aabubalimi:zi me•:ıruu bahis edi- kirdaıı ziyade "public,, için doğ
or ve benden cevap beklediğini rııdur. Doıtoyevski'ye, yalnız u
öyliiyorsun. Vakıa bunn bildi- nntulmaz in .. nlar yarattığı için 
en cümlende İnsanı kufkulandı- değil, hiç hoılanmadığmı bir ta
acak. akla samimi bir intizarda.a lam fikirleri müdafaa etmİ§ oldu 
iy ade bir iıtiakal getirecek bir ğu için de hayranım. Doatoyeva
da seziliyor; fakat ben vwn1- ki, Akf4D1,da tefrika ettirdiğin 
uymazlığa gelecek ve ııözİİllİİn tercüıneaini kitap teklinde de çı• 
uhundan ziyade lihma itibar kartmamanı bir günah saydığım 
deceğim . Ciiriim w ~yı, Karamazol 

Bir zamanlar, san'alin aaıı'at• kanletl.r'i yazarken aan'atten 
m baıka bir gayeai olaınıyacağı baıka bir caye gözettiğine çok 
ikrine tamamile iftirak ediyor· iyi etm.if; :zaten canlı bir eaer 
um; hatta bu fikri, Tbeophile vücude getirmesi ancak bu wret
:autier gibi fazla ileri götiiriip le kabildi (belki diyecektim, vaz
an'atten fikri, hayali, hiai, ha- ceçtim) . Fakat Doatoyevaki'nin 
ılı ~ olmak endifeaini bile romanlarını yalnı.z o fikirler için 
tıp sadece kelimenin, kafiyenin, okuyana nya fikirler için oku
engin veya hattm pürüzsüzlüğü- mamağa kalkana kızryorıım ve 
e itibar edenlere, ya "San'at, "aan'atin kendisinden baıka ga· 
an'at içindir,. diyenlere de hak yeai olamaz,, derken onlara hi
eriyordum. Şimdi bunlarm büa- tap ediyorum. Yalnız onlara mı? 
ütün hakMz olduğunu söylemi- Bunu birazdan aöyliyeceğim. 
orıım ve yine ııan'at için ken• Bahsettiğin hasbuhalinüzde 
isinden başka bir gaye tanımı- birer iki4er form.alık manaaız ki· 
orum. Fakat yazılarımdan ba- taplardan şikayetime şöyle başla· 
ılarrnı okusaydın bu hususta taas nuştım (sen unutınu§ olacakıı<n): 
a)Jtan ne kadar uza " • · · 

Yeni Fran:Jız başvekili 

M. Herriot 
az muta18a beyan etmektedirler. 

Her türlü aiyaıi me•leklere men· 
sup gazeteler her ıeyden evvel M. 
Herriot'nun soğuk kanlılığını, yük
sek görüşünü ve karar almak husu
sundaki aür'atini ehemmiyetle kay
detmektedirler. 

Matin gazetesi bu kabinenin çok 
kuvvteli bir ekseriyet temin edece
gını tahmin eylemektedir. Pelit 
Journal gazete.i de kabinenin parli. 
mentoda büyÜk bir muvvafakiyet ka 
zanacağmı zannetın••ttedir. 

Paris Midi gazetesi yeni kabine
nin yalanda mevzuu bahsedecek bey 
nelmilel mühim mesleler hakkında 
müzakereye giri§ecek derecede mil
li bir mahiyeti haiz old11ğu mutaliıa 
sındadır. 

Yeni nazırların Relsi
cümhura takdimi 

Yeni kabineye dahil nazorlar tea
mül mucibince bu sabah Elyse sa
raymda Rei•icümhul'a merasimden 
ari bir surette takdim edilmiıtir. 
Yeni nazırlar Reiakümhurun sara
yına ayn ayrı ve yaya olarak gel
mişlerdir. 

M. Herriot'nun yeni mesai arka
daşları Başvekilin etrafmda toplan
ddıtan sonra M. Herriot Reiıicüm
bur M. Lebrun'un nezdine :ıirmit
tir. 

Merasim pek kısa sürmüıtür. Ka
bine ilk içtimamı Başvekilin riyase
tinde yarın oabah akdedecektir. Sa
lı günü sabahı Reisiciim:htm1n riya
setinde olmak üzre ilk kabine içti
maı yapdacaktır. Kabine salı günü 
öğleden <onra meclislerin huzurunda 
isbab Yiicut edecektir. 

Belçika kralı 
Londraya gidiyor 

BROKSEL, 4 A.A. - Kral Al
bert, lngilt.ere kralmı ziyaret et
mek üzere 8 temmuzda mütenek
kirea Londra'ya gidecektir. 

si olmadıPı fi1<ri b .. ıw doğrudur; 
fakat bu hakik•t birçok cençleri 
manasız yazılar yazınağa aev.ı.ı:edi 
yor.,, Sonra flkrimi izah eder .. 
ken, fıkrana niçin almadığım 
anhyamadrğım bir noktadan da
ha bahaetmijtim: San' atten, ken
dinden baııka gayeleri P .. ?

1<l""'r.
tırmak isliyen nazariye ile bera• 
ber, onun tabü bir neticee.i JJ.an 
"Her fert dünyanın mihveridir., 
fikri de ortaya çıktı. Bence sa.n'a 
tin olduğu gibi her ciddi itin de 
düşmanı addedilmesi lazımgelen 
"orijinallik, herkesten başkalık 
arzusu" da (rica ederim bu ar
.zu kelimesine dikkat et, çünkü 
hen orijinalliği değil, o arzuyu İt 
ham ediyorum) yayıldı. lıte bu
nun içindir ki birtakmı gençler: 
"Mademki ben de dünyamn mih· 
veriyim, aan'at de aırf kendimizi 
göstermektir, o halde yazarım gİ 
der., diyorlar. Fakat düşünmü
yorlar ki: "Herkes dünyanın mih 
veridir., sözü bir dev aynası de
ğil, bilakis vereceğimiz hüküm
lerin ancak kendimizi gösterdiği 
ni babrlatan bir "tevazua davet,. 
tir; san'atte kendinden başka ga
ye olamıyacağıru söylerken de 
başka gayelerin ne kadar doğru, 
yükaek olursa olsun san'at zaaf
larını affettirmiyeceğini ihtar
dır. 

Deminki suale şimdi cevap ve
receğim ve cevabımın ne olduğu
nu pek ali anladın. Yalnız, fikir 
lerine İştirak etmedikleri muhar
rirleri reddedenlere de·· 

TELGRAFLAR 
Meksikada 
Zelzele 

Bir çok ölü ve 
yaralı var 

MEKSIKO, 4 (A.A.) 
Guadalajara civarında 16 kiti· 
ııin öldüğü anlatılmıttrr. Mek
siko şehri içinde de bazı ufak 

1 tefek haaarat olmu9tur. 
MEKSlKO, 4 (A.A.) 

Bütün Meksikayı sarsan 9iddet 
li bir sademe neticesinde asga
ri olarak 23 ktşinin öldüğü zan 
nediliyor. 

MEKStKO, 4 (A.A.) 
Dün yekdiğerini takip eden sa 
demeler neticesinde 60 tan faz 
la telef olmuş ve 100 kiııi de 
yaralanmıtbr. 

Bir çok küçük şehirler he
men hemen mahvolmuşlardır. 

Guadalajara'da 30 ölü sa
ydmış ve cenubu garbi sahili 
üzerindeki Colima'da da 10 ki
ti ölmüştür. 

Almanya'da ikhsadi 
buhran arbyor 
BERLİN, 4 (A.A.) - Res 

mi istatistiklerden anlaııldığ1-
na göre Almanyamn iktısadi 
buhranı son aylarda daha ziya 
de vahamet peyda etmiştir. 

İşsizlik mütemadiyen art
makta sanayie ait istihsalat ile 
fiatlar ve piyasa faaliyeti ise 
mütemadiyen tenakus eylemek 
tedir. 

Ecnebi paralan kıymetinin 
düşmesi, bir çok memleketle
rin himaye tedbirleri ittihaz et 
meleri Almanyanm harici tica
reti üzerinde feci tesirler ha
sıl etmiştir. 

Breslau'da 
Gürültüler 

BRESLAU, 4. A. A. - Birkaç za 
mandanberi, Naziler Brealauda bir 
tethiı siyaseti takip etmektedirler. 
Dün Hitlerderden mürekkep bir 
takım gruplar şehrin caddelerinde 
dolaşmışlar, yol.-ı- ~enleri V-' bil 
haua ahudil...- eyabut yahudi 
zannettikleri kimseleri dövmüşler
dir. 

Polisin müdaheleaine mecburiyet 
haıd olmuıtur. Her iki taraftan ya
ralı vardır. Birçok kişi tevkif edil
miştir. 

İspanyada 
Kargaşalıklar 

CADIX, 4. A. A.- Medina Siılo
nia köyünden 200 amele geniı bir 
tarlada toplanmışlar aralarında tak
sim etmek istemiılerılir. 

Amele, kendilerini menetmeğe ge
len zabıtayi de hırpaladdılanndan 
dolayi zabıta kuvvetlerini silahla mu 
kabeleye mecbur etmijlerdir. 

Ameleden 2 kişi ölmüı ve 4 kiti 
ağırca yaralanmııtır. ---
Romanya'da kabine 

buhranı 
BOKREŞ, 4. A. A.- Kral, kabi

nenin tetkili vazifesini M. Titulea
coya tevdi ebniştir. Miimaileyh,dü
ıünmek için mezuniyet istemiıtir. 

rum, mukaddes bir gaye uğrun• 
da çalıtıyorum,, gibi yükaekten 
konufup sa.n'ate itibar etmiyen
lere de öyle söylüyorunı. Zanne
derim ki bu huauata aramızda 
bir ihtilaf yoktur, çünkü onlara 
sen de kızıyo.nun. 

Sana ıimdiki fikirlerimi anlat 
mağa çalı,tım; fakat, sebep oldu 
ğu bütün hezeyanlara rağmen 
eski fikrimi de müdafaa ebnek 
kabildir. "San'atin kendiainden 
başka gayesi yoktur,, sözü mana 
sız, ahenkaiz türler yazılmasına 
rebep oluyorsa kabahat o sözde 
değil, kendilerini san'atkô.r sanan 
!ardadır . 

Zaten Renaiasanc:e'tan beri 
çıkan fikirlerde zayı flan ezen 
bir hal vardır. Hürriyet fikri, 
eski Yunanistan'm anladığı '-c:i .. 
te,, menfaatlerine muvafık hürri
yet değil, büyük ferdin hürriye
ti fikri de zayıftan ezmiı, hiç ol
maz1a gülünç etmiftir. Modern 
zamanlarm batlıca vasfı "bia· 
man,, olmaktır, çünkü zekayı, 
şahsiyeti her §eyden üııtün tutar. 
Fakat böyledir diye hürriyet fik· 
rinin güzelliğini inkar edemeyiz 
ya! "San' atin kendisinden baıka 
gayesi yoktur,, fikri için öyledir. 
Whiatler'e gÜzel tablolar yaph· 
nr, zayıflara hezeyan ettirir. 

Fıkranın sonunda, ''kitap. neı
riyatımızın yüzde yetmif beıini 
teşkil eden özsüz, kıymetsiz eser .. 
lerden kurtulmak,, için çare diye 
:'~ev~et ~u~etinin,, , san'at gaye 

Roman yada 
Kasırga 

Bir çok evler yıkıldı, 
ölenler var 

BOKREŞ, 4 (A.A.) - Ro 
manyada fsmail mmtakaıımda 
son derece şiddetli. bir kasırga 
hüküm sürmektedir. Evler yı
kılmıştır. Bir çok resmi bina, 
mühim ıurette hasara uğramıt 
tır. 

Buraya gelen ilk telgrafla. 
ra nazaran 80 telef ve yüzler
ce yaralı vardır. 

lngiltere kralının 
6 7 inci yıl dönümü 

LONDRA, 4 .A. A. - lngiltere 
kralı hazretlerinin 67 inci yıl dönü
münü idrak eylemesi sayısrz ihtiram 
eıerlerinin izharına vesile te§kil ey .. 
!emiştir. Müşarünileyh, bu münaıe
betle imperatorluğun bütün hidema 
b umumiye rüesası, askeri ve mülki 
erkanın tebrikahnı kabul etmİ§tİr. 

Kral hazretleri, Londra şehremi
ninin tebrikat telgrafına cevap ve
rirken Ottava konferanaının muvaf
fakiyet iktisap edeceğine dair olan 
ümitlerini izhar eylemi! ve bu me
sainin imperatorluğunu iyiliğe ıe..
kederek dünya buhranının halli için 
mesut bir vesile olacağın• ilave et
mistir. 
Öğle üzeri Hayde Park'da 21 pa

re top atılmı§br. 
Öğleden sonra, kral ve kraliçe 

hazeratile ailei kraliden birçoklan 
at yarışlarında hazrr bulunmuşlar
drr. 

Mis Earhard 
Fransa'da 

CHERBOURG, 4. A. A.- Ame
rikalı kadın tayyareci Mis Earhart 
ve zevci M. Putman, dün sabah li
manda yekdiğerine mülaki olmuşlar 
dır. Mümaleybima 5-6 gün kadar 
F ransada kalacaklar ve müteakiben . 
Amerikaya avdet etmek üzere ile 
de France vapuruna bineceklerdir. 

M. Putman ve zevcesi dün saat 
14,50 te tran&atlantik trenile Paris'e 
gelmitlerdir. 

Cür'etkar tayyareciye istaıiyon
da hararetli bir istikbal yapılmıştır. 

fngilterede yol kaza 
)arından ölenler 

LONDRA, 4. A. A.- Dahiliye na 
zın Avam kamarası divanına 1931 
aen~sinde vukua gelen münakali.t 
kazaları hakkında bir muhtıra tevdi 
ebniştir. Bu vesikaya nazaran bu ka 
za neticesinde 6.691 kiıi ölmüş ve 
202.119 kiji yaralanmıştır. 

Bu muhtıra; kazaların en ziyade 
ağuıtoıı ayında vukua gehniş oldu
ğunu göstermektedir. 

Egypt vapurundaki 
albnlar 

BREST, 4. A. A. - Denizin hali 
pek okadar mÜl&İt olmamakla bera
ber Artiglio vapuru Egypt vapuru 
enkazının bulunmakta olduğu ma
h.ıılle gİtmİ§tİr. 

Hazine kamarası tavanında açd 
Dil§ olan delik, altm külçelerinin gı· 
kardabilmeıine mÜ•aİt olacak dere
cede geniıtir. Fakat dalgıçların 130 
metre dernliğİndea manevraya ku
manda edebilmeleri için denizin ıa
ve cereyanların zaİf olması ıazm,. 
ela; halbuki bu havalide böyle bir 
vaziyete pek nadir tesadüf olunur. 

mekteplerimizde edebiyat derale· 
rinde, gazetelerde, mecmualarda 
senelerden beri o cereyan iltizam 
olunuyor, yine neıriyatm yüzde 
dok1an beti manaaız. Hangi cere 
yan müdafaa edilir1e edilsin, 
netice değitnıez, değitemez. Ben 
ce yegane çare kültür havası 
estirmektir, bu da gençleri oku
mağa alıştırmakla olur. Mektep• 
!erimize liı.tince ve yunanca den 
!erini koymadan da kimııeyi oku
mağa ahştıramayız. 

O haebuhilimizde bundan da 
bahsetmİ§ ve "intelleetuel,, keli· 
m<>sinin tarifinde atağı yukan 
birleşmiftik. Ondan da habaetse
ne ! 

Bu ricamı yerine getirmen rİ• 
casile gözlerinden öperim. 

2 · Peyami Safa'ya 
Dostum, 

Dil meselesinden bir müddet 
olsun bahaetmek istemiyordum ve 
bunu sana bir mektubumla bil· 
dirmi§tim. Sonra araya Aka Gün 
düz de karıth ve İ§İ, benim hiç 
kasdetmediğim, zannederim senin 
de pek kaadetmediğin "öz türk
çe" meaeleaine döktü. Ben yaıı
yan türkçenin, yani konu§tuğu
muz ve düşündüklerimizi ifade 
için kullandığnnız dilin Avrupa· 
dan aldığnnız bazı fikirleri vü
zuhla ve kısaca söyliyemediğini, 
bu zaafları giderecek çareler a
~amamız lazımgeldiğini anlatmak 

~· 
Türkiye'nin sulh siya 

seti ve Balkanlar 
La Bolgarie gazetesinin makalesi 

SOFYA, 3 (A.A.) - Nim resmi "La Bulgarie" gazet 
İımet Pata ile Tevfik Rüttü Beyin Pireden geçerken Bulgaris 
tan ile Yunanistan arasında samimi münaaebat teesaüsü arzu 
sunu izhar ettikleri hakkındaki haberleri mevzuu bahsed 
rek diyor ki: 

"Türkiyenin çok esaslı bir sulh ıiyueti takip ettiğini ve Bal 
kaalarda bir müvazene unsuru rolünü oynadığını müteaddi 
defalar bu sütunlarda kaydetmiıtik. 

Ankara diplomasisi komıularile olan münaziünfih meaelele 
rini hal ve tesviye hususunda ıiddetli bir faaliyet sarfetmekt 
dir. Şarkta umumi sulh ve rasanet için çalışan Türkiye Cüm 
huriyetl Balkanlarda imtizaç inını yakınlaştırmayı kendisin 
vazife edinmiıtir. Bu maksatla hareket eden Türk zimamdar 
lan Balkan devletlerinin itilaf etmelerine mani olan hailler 
bertaraf için sarfettikleri gayrete memnuniyetle müzaheret g·· 
termişler ve Sofya ile Atina arasındaki münaziünfih mesele! 
rin tasfiyesini istihdaf eden Bulgar-Yunan müzakeratile ala
kadar olmuşlardır. 

Türk zimamdarlannm bu vadideki faaliyetleri M. Muşa. 
nof'un Ankaraya ziyaretleri esnasında en yüksek dereceyi bul
muş ve Bulgar - Yunan.meselelerinin heyeti umumiyeaile hal 
ve tesviyesi hususunda Türkiyeye tavassut vesilesini vermittir. 
Bulgaritan şark komıusuna karşı minnettardır. Türkiye Cüm. 
huriyeti Balkan davasına mütemadiyen hizmet etmekte ve sulh 
mefkuresine olan merbutiyetini isbat eylemektedir. Ankara 
zimamdarları Bulgar milletine ve diğer komıu milletlere karşı 
hayırhahla mütehassistirler. Bulgaristan Balkanlarda ahenk ve 
imtizaç husulü içiıı bak ve ıerefile telif olunabilecek her türlü 
fedakarlığı ifaya amadedir." 

lzmirde şiddetli sıcaklar 
lZM1R, 4 (A.A.) - Şehrimizde şiddetli sıcaklar başlamıt

tır. Bugün sühunet derecesi gölgede 36 ya çıkmıştır. 

Cevat Beyin cenazesinin 
bulunduğu vagon soyuldu 

BÜKREŞ, 3 {A.A.) - Gazetelerin yazdrklarma göre Ce. 
vat Beyin cenazesinin içinde bulunduğu vagon, Teouradi ve 
Köstence arasmda meçhul tabıalar tarafından soyulmuştur. 
Hırsızlar ezcümle bir takım mücevherleri havi ufak bir kasa ile 
bazı evrakı çalmışlardır. Şakilerin katara daha Varşovada bin
dikleri ve hırsızlığı yapmak için müsait bir fırıat bekledikleri 
zannolunmaktadır. Zabıta tahkikat ve taharriyatma devam et. 
mektedir. 

Soyguncular gaka/andılar 
ANKARA, 4 (A.A.) - Geçenlerde Balıkeairle Edremöt ar• 

smda bir kamyoneti soyan müselli.h iki kitiden marangoz İs· 
mail derdest olunarak gasbettiği eıyadan bir kısmı istirdat edil 
miştir. Diğer fail Mustafa zabıta tarafından pusuya dü,ürül. 
müşse de karanlıktan iatifade ederek timdilik yakayı kurtarmıt· 
tır. Şiddetle takibine devam olunmaktadır. Mustafanın anası 
saklandığı bir kuyuda yakalanarak üstündeki mağsup eşyadan 
bir kısmı daha ele geçirilmiıtir. 

Reichstag meclisi dağıtılıyor 
BERLİN 4 (A.A.) - Reichstag meclisinin dağıtılması 

hakkındaki kararname intişar etmiştir. Bu kararnamede diyet 
meclisleri için yapılan intihabatın Reicbstag meclisinin şimdiki 
teşekkül ve terekküp tarzının artık milletin hakiki fikir ve re
yine tekabül ve tevafuk etmediği beyan olunmaktadır. 

Kıral Zogo'nun 1 

sihhatı 1 
PARlS, 4 A.A. - Pariıte. 

ki Arnavut Orta Elçiliği Ar
navutluk kralının sıhhi vaziye. 
ti hakkında ecnebi gazeteler
de görülen ve bir maksadı mab 
susa müsteniden ortaya çıkarı. 
lan şayiaları yeniden tekzip et 
miştir. 

yapıyor; Sinan Pata ile, Cenap 
Şahabettin Bey ile birleıiyor, ko· 
nu~tuğundan baıka türlü yaz
malı: iotiyor. Çok şükür ki roman 
larmda bu dalalete pek diişmÜ· 
yor. 

Beni bu dil meaelesine avdete 
Aka'nm yazısı değil, Mnİn Son 
dua mecbur etti. Ona bir türlü 
amin diyemiyeeeğim. Sen de türk 
çe kamuaunun elbirliği ile, bir 
an evvel yapılmasına taraftar rö· 
züküyorıun ; gramerim.izin hazır .. 
!anmasından bahaediyoraun. 

Bu fikre iftirak edemiyorum, 
batta bunu dilin ilerlemesine en 
cel addediyorunı. Bırakın, dil 
yavat yavat ilerlesin. Yeni fikir
ler geldikçe yeni kelimeler, yeni 
cümle tekilleri de doğar. Kamus· 
lar - bu huanata fikrimi kaç de
fa söylediın ! - dili ilerletmez, 
durdurur. 

Diyorsun ki ı "Dil mu' eleaüufa 
ağ.zını açaıı ilk meslektaıa, •ıra 
aru itira:s etmekle vakit kaybet· 
mesel< te, ayni noktalar üstünde 
f>ulu~ak, çal.,sok ııe bira" mü .. 
bet İf... göraek . ., 

Yani Akademi, Dil Encümeni, 
v. s. itte bu itime gelmez. Başka 
bir teklifim var: Yegane miiabet 
it, kitap tercümesidir. Tercüme· 
de müşkülata raatgeldikçe yeni 
bir kelinıe, yeni bir şekil bul
mağa mecbur olacağız; dil bu 
suretle zenginletir, yeni fikirler
le ber 

Amerikada yeni 
vergiler 

WASHiNGTON, 4 (A.A.) 
- iki meclis izaundan müte

şekkil konferana, bütçenin mü. 

vazenesini temin için vazolu. 

nan yeni resimler hakkında 

kat'i ıurette itilaf basıl etmit

tir. 

sonra tercüme değil; evveli ter
cüme, sonra liigat. 

Hem ben sana bir f"Y söyliye 
yiın mi? Biz, bilhaasa dilden hah 
ıetmediğimiz zaman, pek i.la miU 
bet it görüyoruz. Yazı yazıyo

ruz ve ekserisini Avrupa kitapla 
rmdan aldığımız fikirleri ifadeye 
çalışıyoruz; yani - karınca ka· 
rarınca - türkçeyi zenginleştin 
yoruz. Senin de "istedilin, diledi 
ğin, bekleJiğin,. bu imitı bak 
müteradifleri yan yana getirip 
yann lügat yapacak adama hiz
met etmiı oluyorsun 1 

Türkler Arap - Acem medeni 
yeline girdikleri zaman o alem
den fikirle beraber kalıp da al· 
mıılar, dilimis ceniflemif. F a.zla 
kelime aldıldan da olmuı. Bu· 
ırün Avrupa medeniyetine ciriyo
ruz; yine fikirle beraber kalıp 
da alacağız; bazdanmız yine 
zevksizlik edip fazla kelime ala
caklar. Ne yapalım? İyiai bu iti 
kolayla§brmak, yani hızlandır· 

maktır. Yani la tinceyi, yun anca· 
yı öğrenmek. .. 

Onlan öğreniraek daha a:ıı 

zevksizlik edeceğimizi de aöyli
yenler var ve ben onlat'a inanıyo 
rum. 



lzıııirde Çok 
Ekonomi 

Adanada şeker kamışı 
yetiştirilecek 

Yapılmakta olan tetkikahn ilk 
kısmı müsbet netice verdi 

Hükıimet memleketimizde ıe· 
ker oanayÜnin inJıitalma büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Bu 
.....,...ela Ad•nada teker ~ 
flJltluı teker iathaal edeeelı: bir 
f•brikanm teıiainin muvafık olup 
olmıyacait ciheti tetkik edilmek· 
ıe :idi. 

Aldıfmıız ma11lmata nazara~, 
ı... tdkikabn 1ıirinci kıımı muı

bet bir ,ekilde Mticele~ "~ !"· 
"···de teker kaınıtı zıraatının 
kabil olduiu anlafılmı~tır. 

Sovyetlerin lzmir
den mübayaatı 
SoY}'et ittilaatlan 1-8- Tica; 

ret iim ıwili 1 • rdeD 46000 kı
lcı mau ,atın alarak Rusyay~ sev 
ltetnıqdr. M• "ilik aynı za· 
-nda 340 lıİD kilo da palamut 
hq!a •• ,, mübayaa etmirftir. B~ 
1ar 4a yaJancia R,..yaya ..,..kedi
lacektir. 

Viyanadan bir talep 
v.,.anaı1a W76k bir ~ 

m='-ka•imizden Ak, ~ • Çi! 
bldik müba:ra• -• utedıf:inı 
T"ıearet odıuma lıildinnlftir· . . 

Oda 1ıoı teklifi Villyetlere bildır· 
mittir • 

Bulgar tütün 
• 

pıyasası 

Ticaret odaama selen -1• 
mata nazaran, - aünlerde Bul· 
aar tütiin piyU&1111d• lıüyük lıir 
faaliyet .... rdır. 

Bumm bathca oelıebi bir kaç 
ocnebi tütün firm&11n11> birden 
rekabetle mübayata airişmeleri· 
dir. 

Amerika Yunanista
na buğday veriyor 
Şdırimiır.e sel.on .,.. ı..ı.-

nazaran, Amerikada iki mühim 
firma Yunanistaııla bijyük bira... 
lapna yap1111.larclır. 

Bu anlapnaya nauran, bn iki 

Villlgette 

Maaş 
Veriliyor 

Vilayetin kadrosu 
da dün geldi 

Vilayetin, ziraatin, Milli mü
dafaaam yeni - kaclrolan ael
miı Te maatlar bqlamlJlır. Vila
yetin ,..,..; kadroaunda yalruz na
lıiye müdürlükleri had-leri n 
müdiirlue ait hayvanabn yem 
b dell•ri kaldınim)fbr. 

Ada kadastrosu 
Biiyu'lı:denı kadaıtroaunun ik-

mal edildiğini yazmıftık. Ada 
Karanfil mahalleainin riyaset bii
roıundaki tetkikatı ikmal edilmlt 
ve Tapu idareai- da..,..,dilmittlr. 
Yakında sahiplerine Tapa ve 
çaplan verilecektir • 

Bol terkos 
uyu ----
Şirketin sipariş 

ettiği yeni 
malzeme geldi.. 
Terkos tirketinin tehre fazla 

au verilmeaini temin için Terlr<>A 

aoliindeki sifonların tal.ıriye.inc 

karar verdiğini :r•vnıthk. Bunun 

içiıı taolh &a,,..zı.nı. aöl -
da ana hattı tqki) ecl- Manalo
va ile UzuncaOTa mıntüumda 

leaviyei türabiye ameliyeeine bat
!annuıtır. Buraya 900 milimetro 

kutrunda borular ferfedilecaktir. 

Diier taraftan ıirketin lipari! 
ettiği malzeme aümrüğe aelmit

lir. Bunlann kontenjan harici ola 
rak çıkanla ihneai için be,eti 

• kilece br:· kftrar v~ ilmeoi bek· 

mühim firma Yunaniatana 250 
milyon ton buğday satacaklardır. 

Bu buğdaym mukabili Yuııania 
tan tarafından iki senede tütün 
-.erilerek ödenecektir. 

EORSA 
----~-- -
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lıtilıra:dıır i TahYillt 
ı.ı. ılılıı11 '"'·· -
~ırl tl. \' nlları a.ıu S f:J~ktrtl: 5,~ 
D. r.ıın·ahh.Jd!' 4~,2."J I T~amvay 4-~ 
Cunırük:Jrr 7,- Tun~l 5., 
~.,- uı rııa111 .s_:ı~ RıhtıDI l~- -
!ırdat ~.50 Aıwl•>lu 1 lliJIO 
T askerin o.sn t • m 21,50 
Jzmlı Bcİcdiye f ,.Mümessil ! •,'fO 
ı~l k-razı 0 • f' 

Eıbam 

'fetkoi ~"' . lı Bolasl •ı,20 
Aıac!ola ıo,ıo ÇIJUClllO J.r. ı.-

Rtjl 4,til 
• sır . bayth'• 14,SQ 

Tromvar 45,.'iO 

fD'.\ftO dC}• 1'1,50 
ş .. t dey. 2.JO 
Jl.alyı ı.10 

uınuınlsiaort• 10,50 
Roıııomıti 21,75 

Şart m. ecza !,40 

Parl" 
Loodn 
Nbyork 
Mllano 
Briiüd 
A!ln.1 

Tcle!oo 

Çek fiatl•ı 

JY.ı 31 Pra# 
ı;l\.,J5 Vl\"ır:ı 

-t':!.fıO ~J;ıdrit 
tı,28 f' Berlfn 

15, -

16.0US 
47,15 
:5i.7:J 
t.-

1.242.5 
4, 

11<1, Cin evre 
Sof ya 

3,40, l<l/I \"aflO'a 
iO,Q7 Pe~tc 

~.4J Bilk·eş 

6?,tO Be1ırıc 
ı.ıi52 M~kova A tırtsıentam 

17,6~ t 
ıua., , v 

Nukut (taht) 

Kuruş • 

fr l.Franıt• ı;:ı.: i ı filin. A•. 
ı ..ırrllıı 7'6.75 I 1 p<UU 
ı dolar 21" 5 1 mm 
ıu li:ct '.il Y.- 1 zol"' 
IO ı Belçikı ı ıt. 1 pcnıo 

ltıı drılhmi 4?, 
iV L lıvlçrt 82:1. • 

IQ !hı 
t~ !lorta 

20 lty 
2Cı dinar 
ı Ç«rno•01 
ı Altuı 
1 Mccldiy• 
! Banknot 
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/fılahlıeaıelerde 

Avda ikram 
edilen likör 

Kuıuş 

26,
lö,
~~ -
!4,-... 
30,-
24, ,,_ 

U4 
45,

ı.ıı ı -

Kaçakçılık sabit 
olmadığından 

Kadri ef. beraet etti 
' Dün dokınunca ihtisas a.hkeme 

oinde Çekmece köylü Kadri efendi
nin DLDhakaemıine devam edilmiş
tir. 

Çekmece ""' ciYannıı avlamnak İ· 
p.. selen ecnebi mioafirlere likör, 
fS11P ıre oaire pi İçkiler iknmı el· 
titi görülen Kadri efendinin e~i _a· 
ranDlllf ve bir çok buıdrolauz likör, 
,arap, viıki, vermut bulunmuttu. 

Kadri efendi bunların evvelce rı
loryada qlettiği ıre lıilüuıre kapatb 
ğı gazinodan kaldığını, bimlan sa!
madığruı, yalnız kendisine selen mı
aafirlerine kahıre makammcla ikram 
ettiğini söylem~ bu iddiımın aJui. 
de •abit olmadığmdıan beTMtİ"" ka
rar verilmiştir. 

Kongreye 
Hazırlık 

Gayrimübadillerin 
ellerinde 

üç liste dolaşıyor 
ca,.; mülıadiller koaar-i, ö

.. met.ki ça......,ba aüaü topla· 
num ·- -''d . .d --•-- Şi_.. ea c-yet ı are necaa.ua• 
heyetine taraftar olan -.e olmıyan 

1 araaında hararetli hazırlıklar ::ze çarpmakta, yeni heyeti İci•· 
re için namzet Jioteleri elden ele 
dolaflDdmaktadn-. 

Heyeti idan için mutlak oaretta 
muanz olanlarm - m\lledil ,,. 
müatakillerin ayn a:rn hazırla· 
dıklan üç liıte mevcut olduiu an
Iaıılmaktadır. 

Cemiyete yeni giren aayri mö
badillerin adedi, 600 e yalımdır. 
KaY'lt m-leaine devam edil· 
mektedir. Kongre gününe kadar 
cemiyet mevcudunun 1000 i geçe 
ceği tahmin edilmektedir. Cemi· 
··:ıt~ eskiden dabil olanlann ade-
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Huımııalı Bir Çalışma Faaliyeti Varf 
Belediyede 

Belediye 
Mahkemeleri 

Hazırlık ikmal edil
mek üzeredir. 

Emir bekleniyor 
Şehrimizde faaliyete b&Jlama

ları mukarrer olan Belediye mfth· 
kemeleri için çalışacak.lan mınta
kalardaki Sulh Mahkemeleri bina 
larında yer?eı· tefrik ve tahsis e
dilmektedir. 

İ•tanbul Müddei umumiıi Ke
nan B. vaki olan iıtifsa.nmrza ce
vaben demiştir ki: 

" - Belediye lllfthkemelerinin İ
şe batlamalan için Vekaletten e· 
mir l>ekliyoru:r. Mahkemeler, bi
rer hakim. 2 • 3 katip ve birer 

1 

mübafirden ibaret kadroya malik 
tirleı·. Emrin akfllRUl sabahı. •d
mesi memuldur; gelir gelmez, her 
halde bu hafta içinde faaliyete 
batlıyacaklardır." 

Köpükle yangın na
sıl söndürülecek? 

Belediye yangınlarda kullanıl· 
mak iizere yeni bir makine almıf'"' 
tır. Bu makineler bir ne-.i köpük
lü kimyevi gaz neıretmektedirler. 

Bu gazlar atetle hava arasın
da bir tabaka teşkil etmekte ve 
yanmaya mani olmaktadır. 

Belediye bn makinele;·den şlm 
dilik dört tane almıştır. Bunların 
tecrübeleri ve faydalan müspet 
çıkara& dahn alınacaktır. 

• 
Mecidiye köyünde 

et gene ucuz! 
Mecidiye köyü tehir hududu 

dahiline alındığı için Belediye al'· 

tık burada ıerbe•t et kcatirtme
mektedir. Mecidiye köyÜnde sa· 
tılan etler de mezbahadan gel
mektedir. 

Fakat yapılan tahkikata göre 
burada satılan etlerin tehrin di
ğer semtlerinden çok daha ucuza 
satıldığı anlaşılmı~tır. Gene bir 
çok kimseler Mecidiye köyüne gi
derek etlerini buradan tedarik et 
mektedirler. Belediye bu itin se· 
bebin.i bilememekte ve arattırmak 
tadır. ............ --
ltalyan seyyahlar 
bugün gidiyorlar 
Dante Alghieri cemiyetinin ter

tip ettiği ıeyahate iftirak ederek 
tehrimize aehniı olan ltalyan sey
yahlardan bir k11mı dün Y alovaya 
gitmiılerdir. Seyyahlar buıriin va
purla Pire ve Atinaya gidecekler ve 
orada bir kaç aiin kaldıktan sonra 
Brindizi tarikile Romaya avdet ede
ceklerdir. ------
lzmir seferlerinde 

fiat tenzilab 
Se,rlsnain idareai iktiaa.di buh

ranı nazarı clikkate alarak çok ye-
rinde bir karar vermiıtir. Seyriae
fain, lzmir ekıprea postalannda bİ· 
rinci mevki kamara ücretinde beş 
ve ikinci mevki kamarada 4 lira ten 
zilat yapmıştır. _ .. ___ _ 
Dün de siyahilerin 

günii idi 
Dün şehrimizdeki siyahi nrap· 

)arın ,.,.,...Ü mahsusu idi. 
Şehrimizdeki zenciler daha 

sabah lraranlığmdo. toplzmmıflar, 
arabalar, otomobiller ve kendile· 
rine mabsuı çnlgılarln !arlara git• 
mişler, eğlenmiJler ve aktam geç 
vakit dönmfiılerdir. 

Halkevi müsamere 
~ . encumem 

Halkevi müsamere encümeni dün 
içtima etmiş ve fuliyet programını 
tespit etmi~tİr. 

Muhafızgücü 
Edirnede 

EDiRNE,, 4. A. A.- Bu sabah 
tchrimize gelen Mubafızgücü fat
bolculan istuyonda Vali, Belediye 
Reiıi. Poliı Müdürü, Beylerle Eclir 
ne ıporcuları ve bir çok halk tara
fmdan pek haratttli ve ...mmi ta· 
rette brplandılaır ve Sp.,rculara 
tahsiı olunan FD'ka bİna•mda mİsa· 
fir edildiler. Akıam ıchir ıtadr E
dirne halkiyle dolmuttu. Saat 17 de 
başhyan maç boynk taatiainden son 
ra M. Lint'in idaresinde bafladı. 
.Biıinci devrenin ilk kıommda haki
miyet daha ziy,.de Edirnelilerle idi. 
Buna Tağmen mubafızgücii bu dev
rede 3 ve Edirneliler P"'8 elinden 
Raif'in ayağile iki !J'Ol kaydettiler 
ikinci devrede güçlülerin saba~ a
lı•tıklan ve hakimiyeti ele alchklan 

• 
1 Izmir köylüsü durma-

dan çalışıyor! .. ·····~--
Köylüler ve istihsalabmız için 

kooperatiflerin 
çok feyizli semereleri oldu •• 

Fazlı Beyin izahatı 
Birinci umumi müfettiılik bat· 

müşavirliğine tayin edilen aalHk İs· 
tanbul Vali Muavini Fazlı Bey, lz
mire gitmiş ve aelmi,tir. Fazlı Bey 
lzmir'in e•ki Vali Muavini idi 

Mümaileyh lzmir Valisi Kizım 
Paşa ile birlikte mulhakatı grzeek 
tetkikatta buluruntıttur. 
Fazlı B dün kendisi ile aöriiten bir 

mubarririmi7.e şu beyanatta bulun .. 
mu~tur: 

- lzmir'i üç buçuk senedenberi 
görmemiştim. Bu defa orada kaldı
ğım kısa zamandan istifade ederek 
mülhakattan bir çok yerleri ba11a
tan b.ı en büyük iktisat mıntakaım
zın çalışkan köylülerini gördüm. 

Kendilerile yakından tamas ettim. 
Vali P&§a Hz. hani refakatlerinde 
&Ötürmek ıuretile lutufkirhk göster 
diler. 

Köylerde benim «önlüğüme naza
ran köylümüz sıkıntıdan kurtulma 
ve refalıa ka\'utma arfeoiıujedit-. Bu 
çalışbn çiftçilu· !üç §iİJ>hesİz ma
halli hükiımetin de müeuir irşadı 
ile 94 tane kredi kooperatifi t"'kil 
dmiıloniir, 

Kredi koopeı·atifi 
B.. kredi kooperatjfleriain ıermıı-

7eleri mecınuu bir buçuk milyon li
radır. Koopeı·ntifler namına Ziraat 
Bruıkuından temin olunan itibarla 
birlik!" kredi mikdarı üç buçuk mil
yon lira1a baliğ oluyor. 

Köylü kendi biuaine mükabil faiz 
alma ve bankaya faiz ödeme araıın
da taka& yapılınca mubtaç olduğa 
parayı yüzde yedi buçuk gibi çok 
ehven bir faiz mukabilinde temin 
edebiliyor ve bu sayede ağır faizler
le para almaktan ve borçtan kurtul
muş oluyor. 

Amele 11evnıiyelerl 
lzmir mıntakaornil;ı her sene bu 

m.,,.oirilde amel iırıtrmm talıaddlis 
"diyordu vo buhran yüz.ünden IU1l6o 

le yevmiyesi dolaym ile iatibaal mu 
rafı yükseliyordu. 

Küçük müstahsiller de büyükleri 
gibi itlerini ameleye yaptmnak ıure 
tile kendileri tille efrndile beraber 
iısiz kalmayı ve mallarının irndm 
geçinmeyi tercih ediyorlardı. Bu de
fa sıkıntının verdiği İztirap yüzün
den kendi iılrt"ini k~ndi emeklcrile 
batarmnk mecburiyetinde kaldılar 
ve bnğlannı. tarlalanın çoluk çoçuk
larile imara koyuldular Bu vaziyet 
İşlerindeki el, kol mıl.darım arttır
nuı ve amele yevmiyesini mutedil bir 
mıkdara tenzil etmek auretile iıtih· 
aal maaraflannın küçülnıeıine yara
mı•br. 

lstihoalin iki mühim rüknü olan 
elemeii bu tekilde ve kredi meselesi 
de yııkzrrd~ eöylediğinı gibi koope
rntifler ıaycsi:>de halledilmek yü. 
zünden l zmir bav ali ıi çiftçileri re. 
faba doğru en büyük adımı atmı,lar 
dır. 

IUJylünün <"evabı 
Köylülere ucuza m•I olmakla be-

raber krediyi ıuüatimal etmektedir
ler. 

Köyün birinde Vali Paşa Hz. koo 
peratif reiıinden neden ikrazat ya
pılmadığını sordu. Hakikatı İyi an
lamış olan uki köylü derhal eevap 
verdi: 

- Pqam, biz kükürtümüzü, gök 
tatınuzı babçe ihtiyacunızı artık t~ 
min ettik. Şimdi yapılacak ikrazat 
mutlaka iaraf yollarına gjcler. Buna 
mahal lralmamak için şimclilik keo· 
tim. Mahsulü toplıyacağınuz zaman 
ibtiymç hasıl olunca gene başlarız" 
dedi. 

İyi nıah~ul 
Kendi sahiplerinin elinde Öz .,.... 

!it muameleıi görerek imar edil .. 
b9ğ ve bahçelerin aahiplmiıw med
yun olduklan tükranı edaym hazır ol 
dukları ela prülmeldedir. Çüııkii bu 
sene maluulleri bereketlidir. Aklıma 
köylüler para kazanınca mutlika lii
zum hı lüzumstız yerlere aarfetmU 
tureb1~ aene s ıkmtıya dü,ecekleri 
aelmi,ti. 

Bu diltiincmni izhar ile k.,tbı... 
rine nah•t etmek için ben aizom 
eçmd onlar ııöylediler: 

" - Fakat bu yıl elimize aeçecelı: 
parayı israf etmemek için ant içtik. 
Bu paranın fazlasını bonlaı; ; -.erip 
ihtiyat 111khyacağız." 

Biiti• bu gördüklerim ümit· 
lerirai kıı"f'tttlet1clirdi. 

500 kiJg nıektebl 
Köylüler ihtilis ettikleri vakitler

de çahımak ıuretile, imeee De k
di mekteplerini inşa ediyorlar. Bü
tün -rilayet dahilinde bu sene biten
lerle köy mektepleri bet yüze baliğ 
olacaktır. Bu mikclar hiç fÜpbeıiz 
iftiharla kayda layıktır. 

Yollar i11411atı 
Yollarda mütemadi tamirat tetkJ

llib aayesinde YJ1iyet yollan muıı
tazam bir bal almıttır Mütemadi 
tunint t"" Ütını yoldan geçenler
den arza edenlerin murakabe el· 
mek hakkıoa malik olduğa için bu 
tetkilit hiç durmadan çal14ıyor. 

Arzu edenlere kontrol defterlerini 
ibraz ve imza ettiriyorlar. Ba asal 
aayeaindedir ki, yolda iatirahat za.. 
manı olan aaat 12 den 13,30 kadar 
bir buçuk saathk zaman müsteana 
olmak üzre ifsiz oturur mütemadi 
tıunirat ıımeleoine teaadiif olu-.naıı. 

Ba yollardan b9fka köyliiler ken
di köyleri için bot kalchklan zaman 
\arda yaptıklan yolların mecmu11 
yüzlerce kilometreye çıkmaktadır. 
Vilayetin otomobille gidemiyecelr 
köyleri kalmamıı gib.ic!ir. Hulasa iz 
mir Tı1iyeti ve batta mıntalaısım ı.. 
oabadaki müımir faal.iyetlerile çok 
iyi bir refah devretine sİrmİt P 
dilin. 

Ziyaretler 
Fazlı Bey dün Vali MWılddia -.e 

muavini Ali Ra:a Beyleri ziyaret et
mittir. 

c z 
ılıMehmetB.in 

Ün kaldırıldı • 
Si 

Cenaze • • 
merasımı pek hazin 

oldu ve 
merhum eller üzerinde taşındı 

Dünkü niiabama.da vefatı baberi- I dar ıüzeraabta bütüa cJük!ciinl•r 
ni teessürle derccttigimiz Topkapılı kapalı kalmrştır 
Mebmet Bey dün merasimle defne- Kabir başmda merasimi diniye y .. 
dilmiştir. pdchktan sonra, Cevdet Kerim Bey 

Mübadelede 

Tevziat 
Başlıyor 

Evvela beş liradan 
otuz liraya kadar 

istihkaklar veriliyor 
Muhtelit Mübadele komiıyoou be 

yeti ulllQIDİyesi dün toplanmı, Rum 
etab]j]erinin, iadeai kabil olmıyan em 
valine mukabil Yunan hiikümeti ta
rafından komisyon -..rine Terilen 
150 bin İngiliz linwnm oureti te.
zij balduncla mü:ıakenıtı cereyan et
miştir. Heyeti umumiye tevziata beş 
liradan otuz liraya kadar iıtibkalıi 
olanlardan baflanmaaına, diğer ; .. 
tibkak sahiplerinin de istılıkaklan
nın yiizde nisbeti temyyün ettikten 
90nra tevziatta bolunuhnaıına lııarar 
vermittir. Tevziata yakında b9şlana 
eaktır. Komisyonu çekler hazırı.
nacak, aliıkadarlar çekleri ibraz ede 
rek bankadan paralannı alacaklar
dır. 

M. Sakelaropulos 
Y un&n fevkalide murabh ... ı M. 

Sakelaropuloı bugün Atinaya ndet 
edecektir. M. s.kelaropalos -
Muhtelit Mulıadele Jmmiay..,andaki 
işlerin tep"Üni ~ için muvalı.kal 
bir .. ...ue ile f"brimize aelnıiJti. 
Komiıyon i•leri tabii cettyanmı ta
kip etmekte olduğundan aali vu:ife. 
ıi olan Y ıuıan Hariciye nezareti a· 
muru siyasiye şubeoi müdürlüğü
ne avdeti tensip edilmi,tir. Yuaan 
heyeti muralıhaı-ı reiaJiii e.tki.i si 
bi M. Foku tanfmdan ifa edile
eektir. 

Hakeme havale 
edilen maddeler 

Müb9dele kamlıyon•ncla lıitanıf 
azanın biıkemlifina ha....ıe eclilen 
metelelerde Tiirk ve Yanan biikiı· 
metlerinin iki bitaraf ıuanın reyi ile 
iktifa edeceklerine c!air iki hükiı
met arumda testi edilen mektupla
nn B. M . Meclisinden taıdikine 
dair olan kanun 28 Mayİı tarlhinde 
Ceridei Resmiyede intişar ettiğin
den bitaraf azadan M. Holftttt ile 
M. Andcrıon, kanunun kendil.erin~ 
tebliğini müteftkip ittihaz ettıklen 
kararlan, Türk ve Y ımıın blikiınıet· 
!erine tebliğ edeeeklerdir. 

•• Uç aylıklar 

11 Haziran cumar
tesi günü verilecek 

Eytam, eramil ve miitekaidiıı.in 
aç aylıklarmm ltuına ""'!hnüdür 
lükleri tarafından 11 hazıran at
marteai günü batlanacaktır. Ma· 
a,lar •ki 7erlerinde -.e eaki tedi 
ye numaralan ile ....nlacUrtir. 

M&a4 yerlerinde tehacüme 
meydan •erilmemek için bir tali· 
matname hazırlanmıtı ... Defter· 
darlık m&&f aünJerini ymkmda i-
Jin edecektir. -------------·--
met Beye bitap ederek: 

" Merhılba büyük inaaıa! diye aö
ze bqllllDlt ve hıçkınklanm ~
miye muvaffak olamadan onun bü
tün mezaya11nı aaym11trr. 8ilhaua 
deraiıti-r ki: 

•• lmanhğın, ntan penerliğin ile 
ren 'Rtan için, mbbitia İçin yuyr
dm n yandın aittin. Sim<!l 1ıuza
nmcla ımin için yanan bir hallı 
.-ar/' 

A "f'Dİ B.clen ıonra Şebranlnl " 
Topbps hafkı-Necati~.birna 
tuk İrat etmif)nlulap günlennde ,.. 
tan pcrverlikte muhitinin alemdan ° 
lan Mebmet B in ayru zamancla aan 
tinin 1111 büyük bami&i olduğuma 
aöylemİf, onu';' mubi~~ ~ ı.. 
tine yapbiı bizmederı büyiik ruha· 
na ..., ıuır11lmaz •zmİnİ anlatmıtlır· 
Cenaze _....imi aaat içte bitmit " 
binlerce halk Mehmet Be7İn kabri
ai aöz y&tlarıy\& solayank döv
milf tiir. 

Cenaze ... t 11 de CerrahpafA hu tıırafmdan bir nutuk irat edilmit
tancsinden kaldırdmıı ve el üzerin- tir. Cttdet Kerim Bey: M411ımet Bey Milli miicabedeY'9 
de taı......ı. Aksaraya, ayni ıüretle •• Düne kadar aramızda mütevazı aivil bir uker aım i§tirak ebnit, ı .. 
Tc.pkapıya götürülmüt ve Ahmet- ve sakin taT1rlanyle meçhul bir as- tanbul M. M. grupUDDD batında Jıu.. 
P&ıa camisinde namazı kılnımqtır. lcer aibi :vatıyan Topkapılı Mehmet lanmıq, en tehlikeli :ıuunmılarde. en 

Namazdan soma tabut tekrar el B.bu anda kıırfınuzda malüm bir kah çetin· düfmanlarla hiç ydmadan, 
Üzerine ahnırut ve Merkez efendi raman hüviyetini almıt bulunuyor" biç fütür ıetirmeden ~ ..... 
KabMstawna gidilerek, orada aile diye Mze batlamıt ve Mehmet Be- yiik 1ıir ntanpwYa di 
kabristanına defnedilmiftir. yin kahramanhlılamu, vatan P"'"' Mehmet Bey fe..ı..tlide olarak biri 

Vali Muhiddin, Fırka reisi Cev- verlildcrini, hayabaı hülioa etmİf- be~? ....;tli, diı;_.; bliibii .-....:.ı: 
det Kerim Beylerle umumi tehir tir. ,_ ...-· ·-· ,_,_ 
meclisi ~. tebrimiz Yil&yet Te Cevdet Kerim B. nutkunıı fÖyle !!,~"~ ~y.:: _.-ı.,.: 
belediye erkanı, Halk fırkası erkan devam etmİşlİr: 
ve mcmubini. muhtelif müeoaeaat ., Mehmet Bey vatanın en lehli- rinde lıtaalıalda milli amele birlipo 
menıuplan v binlerce halk, polis ve keli n-nlannda bir vaı- ~iu- ni tesis ederek ı...- geçmiş olan 
aılrer müfrezeleri cenazeyi J'llYB 0 • nun -..ı çalqmuı iaıp ettiiini Mehmet Bey bir aralık Hakim zade 
lanık baataneclen kalını kadar tak.ip gösteren b.ir inoan aibi ÇAlıımq n Mehmet ve ıürelıiaı f"...,_.jyle 6.-
ctmiılerdir Vilayet, Belediye, fırka, muvaffak olmuıtur." cartt i1emide da f• ........ b 
umu:r.i tehir meclisi, Topkapı ıre teb Ceordct Kerim B. tecuürlerini iz. Mlılıitinin tene...vürü, iman, ıfta
remini balkı, Topkapı ermeni ve har ve taziyetlerini arzedeselr, nut. hı için çalıtan merhum lmımn ölö
Rom cemaati İ namına cenazeye lruna nihayet vermlıtir. mü iJe ticaret hayatından çdriH .. 
çelenkler eönderiJmiı6. Cevd l Kerim Beyden ıonra ..- kırmı11 7adı matemi ile öımüniiu ao-

Cenaze nıuasimİ çak hazin ol- bir ~!isi . • A • Bey bir nu- nu kadar ağlamıştı. Allah geride 
muı, cenaze hastaneden alındığı ela- tuk ırat etmı~lır. . kalan oğluna \'e llİle!İne ömür ver-

Mih4lerde 

Kıymetli 
Bir kitap! 

Yeni eserler bu
lundu, hırsız 

Adliyeye verildi 
Askeri müzede hırsızlık yap• 

mıi.k iaterken saklandığı ınaaa al
tında yakalanan Ali Kemal baJıı. 
kmdaki tahkikat ikmal ve m.,... 
kum Müddei umumiliğe aevkediJ. 
miıtir. Ali Kemalin Mmra firar 
ettiğinden bahsettiği Necatinin 
ıebrimiz(t., bulunduğa Te hatti 
Ali Kemalin komf\Jsu olduğa an
la ılmıttır. 

• Y ap!lan tahkikat Necati Ef. nin 
lf~e .•laka11 olmadıiım teebit f't· 
snqtır • 

Kıynıtılli bir eser bulundu 
. A~keri rnüze kütüphaneaindc 
rıyazıyat tarihi için çok fayanı 
dikkat bir kitaba t~düf edı • 
ti~-.. "Riaalei -ı.itiyei ti Giyasecl 
d~ı Cem4it" iamini tafl)'an ba 
kitap, senelerden beri Alman ulu. 
tnu_ tarkiye mütehaaaıJan tarafın 
dan &r&ftırrlnıakta idL 

Kitabın bütün dünyada tek .,. 
lan el :ı:_azm nüahaanu bulan A}. 
man nlumu farkiye cemi . t" • b • • _ _._ b le 1DID 
•e ~ı-..c. ulunan müm"sili 
Dr. IUtterdir. 

Dr. ~er, !'itabın fotoerafiıinl 
al~ak ıçın m.uaaade iatemiftir. 8a 
muaaade venlecd;; olu-- b" k 

·1 b" . ·- ır op yaaı e ırlıkte tercümeıini Almaa 
yada baatıracaktır. 

Bundan başka, 7 İnci aıri hic. 
ride Ebürreybanı BeJ'TUDi Unıin
deki bÜyük tark aliminin yazdığı 
"kanunu Mesudi" de Dr. Ritter 
taraf~an kopye eclilmekt dir. 
Bu !<itap ta tarkta ilk yazılnut Ri 
yazı Cografyadır. 

.Abdiilha111if deııri 
kıya/elleri 

Aakeri müze idaresi Abdülba. 
~it demne ait as eri kıyafetle
rın mankenlerini yaptırmaktadır 
Bunlar bittikten sonra meşru~ 
yet ve Cümburiyet ordusunun 
kıyafetleri ıırasil tesbit edil cek 
tir. 

Bir mütehassı geldi 
Aaan atika müdiriyeti Berlin 

Darülfiinwıu tarkı kadim asan 
müderriılerinden Pr. Ungar'ı bir 
oene müddetle Almany dan celp. 
e~itti':· Profeaör, farkı kadim 
muzennzde mevcut Asuri, Geld • 
ni, Hitit ve enuali eserleri taaruf 
ve kataloğlannı vücude ıetirec.ek 
ve müzemizin bir rehberini yapa .. 
caktır. 

Prof..öre h11 Yazifeyi ifa llrll• 

9mda müzenin ıenç ve müstait 
memartanndan bir zat uiatanhk 
edecektir. Profesör, tasnif ışmı 
bir sane zarfında ilonale çalışa· 
cak, ba miimlriin olmazsa mlidde 
ti daha bir -.e için ı elit oluna 
caktır . 

Pr. Unaar, aobak Müae müdürü 
Hamdi B. merhum zam.anında da 
latanbula gelmiştir. Müzeler IDÜ· 
dürü Aziz Bey, dün Pr. Ungar'r 
refakatine alarak farkı kadim mü 
zemizi aeMinaiıtir. Pr. iki g · e 
kadar •-n vazifesine b,..laya· 
cakbr. 

Beylerbeyi ezmesi 
Beylerbeyi terbiyei bedeni

ye klübü her sene olduğu gi i 
bu sene de bir deniz gezmesi 
tertip etmiıtir. Bu defaki te
nezzühe daha çok emek ve ter. 
tip dikkati sarfolunmuştur. Ge 
zinti Yalovaya yapılacaktır. 
Gezme günü olarak 17 haziran 
cuma günü tesbit edilmiştir. O 
rün lene2zühe tahıiı olunan 
vapur sabahleyin saat yedide 
Köprüden lıareket edecek ve 
Boğaziçi iıkelelerine de uğra
mak ıuretiJe bir Boğaz gezinti 
ıi yaptıktan ıonra doğruca 
Yalov.ya gidecektir. Yalova. 
dan da ihzar olunan vesait ile 
Kaplıcalara gidilecek, güzel 
bir gün geçirilecektir. 

Vapurda cazbant bulundu. 
nılacağı gibi daha bir çok ef· 
lenceler de tertip edilmittir. 

Çamlıca orta 
mektebinde 

Çamlıca kız orta mektelıi. 
nin ıon ımıf talebesi tarafın. 
dan bir aynlıı müsameresi Ye. 
rilmi,tir. Müsamereyi ismet 
Pafanm :refikalan Hanımefen-
di de teırif etmitler ve m fr 
fakıyetlerinden dolayı mektep 
i~aresile talebeyi ayn avn tak 



idarehane: An.kara cadd .. i , 
100 No. 

'OHBITİ 

Bir hanımın 24saati 
1 inci fasıl 

Ah, bu kadınlarf 
Telgraf aclrai : lst. Milli,.et l pod b 

Hatırlarım.. Mektepte i- mın avanta, ra, pomat, ri Kahvenin tranaında bot "Bu delikanlı, halinden bel-Telefon Numaralan: T"" 

- Fransızcadan -

dim. Boğaziçinde auları ile meı yantin ve eklatör kokularını bir masaya oturdum. Ayakları li ki fena adam değil. . Benim Batmubarrir ve Müdir: 24318 1 
Yazı .ifMri Miidürliijü 24319 hur bir köyde kadın ar gazino- rencide etmemek için evde o· mm ucunda buruşuk bir kağıt yerime bir baıka kadın olsay. 

! au açdmıttı. cak yakmak ve tencere kaynat nazarı dikkatimi celbetti. Eg"i· dı, hoıuna giderdi. Bak, sana idare ve Matbu 24310 
R Buraya yalnız hanımlar gi· maktan sakınmalıdır. lip aldım ve dikkatle açtım. bir portresini yapayım. Es. 

Harik ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tlirkiyede bilifasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

rı ABONE ÜCRETLERİ: ' der. Kahve, gazoz, terbet İçer Şimdi çilek mevsimi. Eaki- Heyecanı ifade eden bir yazı mer .• Gözleri siyah, çok siyah •• 
to lerdi. Ve biz de onları uzaktan den olsa hemen her evde ten. ile yazılmıt satırlar .. Kadın ya Aman, ne gözler? Sakın kıs- E L 1 M B 1 R Z İ YA h Türkiye i çin Hariç için 1 k J ki ki lil L. K. olıun görmek için gazinonun cere er, aynar, çi e er ayı a zısı olduğu belli .. Kağıdın man kanma Jean'cığım e mi? Kıs. lıtanbul Müe11eaatı Nafaa Komi-

L. K. 8 _ yolundan geçerdik. nır, terbetler kestirilir ve ka. zara11 altında imza olmayıfı kanmağa hiç hakkın olmasın. seri Mühendis Mustafa Arif Beyin 
3 aylrit 4 - (F h 1 1 1 ' 

14 _ Ahmet Raaim Beyin u • vanoz ar reçe , şişeler turup ar merakımı mucip oldu. Şunları Çünkü ben, bilirsin ki, mağlup refikaları ve Muhtelit Mübadele 

SEYRISEF AIN 
M~rku acenta: Galata Köprü 

bagı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MUhllıdarsade han 2. 3'140. 

R· 
R· 
Vf 

1; " 1! ~ 28 _ fU atik) indeki kafes macera. la dolardı. 1 okudum: olan kadınlardan değilim. Komisyonu Türle Katibi Umumiıi 
" ları bize ne kadar garip geldi. Şimdi bunun lakırdısı oldu Sevgili Jean "Son gezintimizi hatırlıyor Mukdim Osman ve Nazmı Osman 

bı Gelen evrak geri verilmez - se bugünün çocuklarımı. da bi- mu hemen her mecliste: "Ne acı sey~hat oldu bu! muıun Jean?. Ah, ne güzel ak Beylerin hemtireleri Seniye Arif 
Müddeti seçen 1Püah-lar 10 ku- zim bu hatıralarımız o kadar - Bizim kayın valide iyi Şöyle bir tasavvur et. Nadine, tamdı, o aqam ... Ve ben, oto- Hanım dört gün evvel icra kdmım IZMIR • PiRE - lsKENDE

RİYE Postası 
pı 

ruttur. Ga.ıete ve -•"-ya ait gülünç gelir. yapar. aenin Nadine yapyalnız ve sen mobilin içinde senin yanına gö bir ameliyattan aonra Amn huta-
ifler için müdiriyete mür-t Bugünün anneleri olan o - Rahmetli teyzem bu işin ,. den uzak! Bir haftadır geçirdi. mülmÜf. Ne mes'ut bir kadın- neainde dün cumarteıi rahmeti rah· 
edilir. Gazetemiz ilinlann mes'u- zamanın genç kızları bile on- ustasıydı. ğim günler bana o kadar kor. dım. Ah, sevgilim, niçin sen, mana kavutmuttur. Cenueai bugün 

(EGE) 7 haziran Sah 11 de 

Galata rıhtımından kalkar liyetini kabul etmez. bet yirmi seneye giren bu de- - Bizim büyük hala ala kunç geliyor ki .. Hele geceler timdi şu dakika burada değil. ıaat 10,30 da ş;.ıide Osmanbeyde 
m rin değişikliğe hayret ederler. ' reçel kaynatır. bir türlü bitmek bilmiyor.. sin? Tavukçu Fethi aokağında Kömür- 1 
bi BUGÜNKÜ HA VA Hakları vardır. 1 Gibi eskilere, maziye ait Geç vakit ancak uyuyabiliyo- "Bilsen, bu genç nasıl bana cüyan apartımanından kaldırdıacü: Karabiga hattının Cu

martesi, Çarşamba posta

larına S hazirandan itiba· 

ren her hafta pazar gtınleri 

yapı'mak ilzre bir posta 

dab~ ilile olunm11ttur. 

: Yetillılly aakeri ruat mmiı:e- • ~ zama'.1 .<Kar~kaş) Ef.e'.1. hat~r:ı-lar ve ~;ı.hass~rle~den bah rum ve sabah erken uyanıyo. I yiyece~miş gibi b~kıyor? ~~kı Teıvikiye camiinde. namazı eda kı: 
n• aindeaı veri'- malüa.ta ıröre. dının gazelım dınlemek ıçın sedılıyor; . Kımsenın .a~zından: ! rum. Birkaç saatlik uyku .. Oh, . şında bır atef var, ~s~nın ıçıne / lrnarak Maçka Kabrostanına defneclı 
R· ltupn hava umumi,etle açık "e yüzüne peçe koyup kafea arka - Bızım hanım ıyı şurup . ne kadar canım sıkıltyor , bil- kıvılcım saçıyor. Sıhırbaz ım ' lecektir. Mevla rahmet eyleye. 1 
hı tionalden hafif, riizcirlı olarak smda gizlenen han.ımm kızı yapar. ı sen ne kadar.. nedir? Fenama dokunuyor. Şu 
ec geçecıelrtiıı. bugün sahnede gazel okuyor. - Hemtire tursu kurar. . "Bana darılacaksın diye kor dakika ne bedbahtım yarabbi! 

4-6-32 ~ade, ...... tazyiki Köte penceresinde gergef Gibi cümleler · işittiğimiz : kuyorum .. Çünkü sen makul Jean, tekrar ediyorum, çabuk 
d• 80 miliınetre, en sak 11aıldık itliyen genç kız bugün barda yok! düşünen bir adamsın. Ben de gel ... Bana öyle geliyor ki, böy 
di 28, en az aıcaldık 18 derece ola- varyete numarası yapıyor. senin gibi olabilsem. Fakat le giderse çıldıracağım. Fakat 
ili rak tealıit edilmiıtir. Yabancı erkekle konutur- Peki, ili,. Fakat bugünün mümkün mü? Seni 0 kadar senin hayalin bana kuvvet ve-
m ken kulaklanna kadar kızaran hanımları ne yapıyorlar? canının icinden seven bir kadı- riyor. Atlahım, bir teyler yap 
~; 1 ,., genç kadın timdi bin befyüz Müsaade ederseniz töyle · nın, seki; gün senden uzak kal ki, bu genç artık bana bakma-
~ .. El m!!!ll ;ı kişiye konferans veriyor. vakti hali müsait bir genç aile masını dütün.. aın. Neredeyse sinirlerim boşa 
h ' __ iiiiiiiii mil_ • Ve daha neler, neler. harummın yirmi dört saatlik "Belki bunları sana söyleme nacak. Şu dakika o kad.ar sevil 
nı e• • Fakat aklımın takıldığı bir hayatını berabeı· gözden geçi- sem de olurdu. Lakin içim dur meğe ihtiyacım var ki .. Bak, 
: i lr tertip nokta var. relim: mıyor. Bir tek feyimi senden Jean, ne saçmalar yazdım. 
d. Hatası Bütün bu saydığım fark. okBir bge:<'e evvel . ~uhakkakh t saklamak, bana affedilemez bir Fakat bu bana o kadar ısedrarla 
m !ar istisnayı teıkil eder. Bugün p er, rıç partııt ve ya u cürüm gibi geliyor. Hem bütün bakan gençten nefret İyo. 
d' M•• betiJ umumiyetle Türk hanımları sinema, tiyatro eğlentisi oldu- bunları sana yazmakla, sana da rum, bu adamdan iireniyorum, unase e l ne ile ~aki~ geçirirle~?. .. .. ğuna göre hanıı::ı.efendi ancak, ha yaklaşmış olmuyor mu. bu delikanlıdan .. 
ti M h 1 bi k .. . b Eskı Turk l<adını ıçın dutun saat sekize doğru uyanır. Bey- yum? ,,. ,,. '\' 
h· eç edu _L.' baahnı~lm. ana j' meğe lüzum yok. Sokakla ali efendi işine geç kalmamak için "Hayır, sen hayatımın her 

ara sıra euıyat ıı en yaz. k 1 k f l . . k 1 k lkm t !etini . h·ı 
1
. . Mektup orada bitiyordu. 

zı d • M"ll" t k 1 I ası o mayvı, a es erınm. ar- ço evve a ış , uva dakıkasmı 1 me ısın. En e. 0 .... d·· .. .. .. 
ıgmı l ıye o uyucu arı e • k d -· .. kitm • b yapmış, hazırlanmaia başlamış h . . d 1 Ufun um, gozum.un onune 

k bette mütahede etmitlerdir. k~smb~ ~mdur esh ~ge ~~ • e1mı;nı~etsfız e 0 ıa geçkendsa· töyle bir Nadine getirdim. Bir 
ıi B h l ka .. . bund um ır a mm aya ı ma um tır. at enmı te erruatına a ar, genç kadın ki, artık iyiden iyi 
d b" kau m~ u ln(ımMıilnl. t) atn dur. Mevsime göre reçel Tam şapkasını, bastonunu hatta saniyelerine kadar bildi. 

ır ç gun evve ıye e f d . · ye aıabiletmit ve delikanlının d . . ed b' k b d b kaynatmak, tuı·ıu kurmak, te- alacağı sırada hannne en mın receğim. Şu satırları gazinoda 
ıntıtar en ır me tu un a a . l'k ak kı . 1 k . t k odaa ndan gelir· b. . . • . k•• gözlerinden kurtulmak için ka-İ . . h 1 ol mız ı yapın , na f ıt eme , seaı ya a ı · \ ır garsona getırttıgım aıı:ı· çıp gitmif .. 
kazı ~~".P bt~rtı~-- ahtataaln mut, ut, keman çalmak ve sair~ . - Bey, ak9ama o dediğim 1 da yazıyorum. Yanı batrında-

rumız ıze uu a arı yazı. · ki' · tm ·· t 1 . O sırada önümden geçen 
Yor: Bugünün kadmı ne yapı. ıpe ıyı unu. a, uç .me re 0 a- ki masada yalnız batına bır 

f '' 
• .. _ yor? cak. Tam bır kombınezonluk.. genç oturuyor. Bana öyle bakı garsonu çağırdım. Uzun za-

Dunyaıun en buyulc te'""f'J . lpekiıten amma k. B d b' f km man buranın müdavimi oldu. 
N nii11u <lalıUinin me•lıati renn<le . Bir kere yeni yetı,enlerde B,; elini kap;~ın tokmağına yor ıd.. en be o ıçk ldar a ğum için garaonu tanıyordum. 
m yeni<len İnfG .,. iloya e<lilen S/uı- 1 tur9u kurmak reçel kaynat. Y varma an ve Ullı a ırın•- Sordum: ,, t ._, t · · ı k ·b· · ı '· · ç·ı· · atmıstır. Fakat Hanımefen. dan go··z ucı·le kendı' aı·nı· taras • e•peGTe ı,.-ronınmt ye mıf mr ma gı ı ı ş erı geçın. ı ıngır . . • . . . . . . • 

lef murahloa•rnın iftiralcile yapı- fr ku k dedik d ka dının sesı yıne ışıtılır: ,ut ediyorum. Fakat acaba Na - Burada benden evvel bir 
ı ,, .. . . so ası rma , o u Y· , k d ? 
an mua.uam a,..t menumune t k d · kabul _ Kuzum bey geçerken f dine in kalbinin nerelerde oldu adm oturuyor muy u 

d lnııiltere 11elialtdınrn riyuet etti- nama ~raenız . ·•. . . ·· l ki•. il , - b'I. ? Za il Dedi.ki: 

Yeni neşriyat 

Gazi 
11i11 .J. siivarisi 

Burhan Cahit B. tuafından 
inkılap tarihimizin muhtelif 
safhaları hakkında kaleme alı. 
nan ve Kanaat kütüphanesi ma 
rifetile 1-aaılan İnkılap kütüp
hanesi külliyatının üçüncü cil. 
di de (Gazi'nin 4 suvariıi) İs

mi altında intitar etti. 

Burhan Cahit Bey bu eserle. 
rinde inkılap tarihimize temel 
olacak milli mücadele yılları

nın mühim ve mevsuk vak'ala 
rını hadiselerin kabramanlarile 
temas ederek ve onlardan ve. 
saik toplayarak hem mektepler 
de okunacak ve hem de tarihi 
birer vesika mahiyetinde kala
cak şekilde neşretmektedir. 

Birinci cildi teşkil eden ( Ga 
zi Mustafa Kemal) isimli eıer 
bilhassa Gazi Hazretleri tara. 
fından. takdir ve taltif edilmi! 
Maarif vekaletince de mektep. 
tere tamim edilmiştir. 

ikinci cildi (lzmirin roma· 
a iirıe <lair olan lılııra "müfcahhi<lin Bana oyle gelıyor ki eskisı meyvacıya ıoy e rez yo a- ı gun~ . ı ıyor m; · v~ ı genç, 
n ri,,_ti ile yapılan merıuime ... " ne nazaran bugünkü kadın ev sın! . . . vak,t,ını hoşuna kaybedıy;or. - Evet, hem de güzel bir 

lin • · B d h 1 C J h k k nı) iamile intitar etmi9tir. Bur ti ıelr •.ıırr.mlf. ··.· . • . işlerinde daha beceriksizdir. ey a .a. yenı yenı emır er : anım ean, sen iÇ or kadın oturuyordu. Bu öteki 
IC l 6a <I ı. t ek ı E keki ban k d ban Cahit B. bu eserde itgal ~ arr enmmı ar enın e•m Bugün hizmetçisi olmadığı hal işitmem ıçın: ma. r er a ne a ar masada da gayet jvi •İyİnmİf 1 

alfln<la 61ralcmamalc borcumu.:- d · · ek. · · afi · Peki peki ı der ve kendi- muhabbetle baksalar tramvay J • " tarihinin İzmir hadise erini eo 
I• <lur ... nınm. e evını ç ıp çevıreo, mıa rı . -.- · d b·· b ' 1 · · ve gözünü kadından ayırmayan mevsuk resim ve membalara iı ni ağırlayan, ütüsünü, kolasını nı dıtarı atar. . . a, oto uste ana yer ermı ve-
:1 Bu ıJelialı<I.,. ~rinc oturtulan yapan, çörek, na•ta; yemek pi Hanımefend1 yatakta bır re .. nler ne .k~dar manalı tebes. bir delikanlı oturuyordu. Ka. tinat ederek yazmııtır. Bu ki-

müteahAit oailenle .U 6ir "°' r- h d ı ı ı if t d t j h dın gelirken mektup yazmak tap dahi Büyük Millet Meclisi lılıra ,,.... fllirnnia aanmm. 9iren kadın e.lri beti bir arada •iki kere da a öner, ~~rınır, ~um ere ı t a a. e. ae er, ~: miz ve Maarif vekaleti tarafın 
'' ".,,tuLu-"-Lı' <lif- L,_ ter- lar kadar nadir. dütünür sonra kalkar. Şıtman I 711·, h, ayır, ben senı.nım, ıevgılı için kiiıt kalem istedi. Götür .. ........ ~· ...,. ı k h 1 f J 1 d B. d d dan takdir ve teşvik edilmittir. < tip lıataaı "" Soeiiti "•• Gen• Şimdi yeni ailelerin gün. sa ~ veba tı etmkez, zayOı sa z~- [ ean ım, ya nız senın.. . üm. ır saat yaz ı, yaz ı, Üçüncü cildi teşkil eden ve 
< "" l.ettre• terlıi6inin Soci.Cti "•• lük programları büsbütün baş- ten ışta ası yo tur. nun 1• "Tek batına kalan bir kadı- sonra birden bire kalktı. He- h k 

· k h 1 b h k h bugün intiıar sa asına çı an 
; Jeıu <le Lettrea olmuı<lor. Bence ka numaralarla dolu... 1 çın ço anım arın sa a a ve : nın ayağına, insanlar ne çorap men hesabını gördü ve kaçar ( Gazi'nin dört suvarisi) isimli 
ı · 6u ilıinci ,.lıil ı...,, <lelil, 6ellııi Beyin gömleği kola mı i'lti altıla~~ ~afifti~. O bazı ~ilmler ı lıır örüyorlar, ne tuzaklar kuru gibi çıktı, gitti. Delikanlı da, eser milli mücadelenin Mara• 
a&lın<lan ı"""" m<ini<lar<lor!" yor. Kim uğraşacak, köfedeki ! de gorulen ıt~a.hlı, mu~el!ef 1 yorlar. Hakikaten bu erkek. tabii, arkasından çıktı. Soka. ve Gaziayıntap kısımlarını re. 

• •• • • •• • 1 Karabete gönder yapsın.. kahvealtılara hızım evlerımız. ler ağlarını germekte akla gel 
e Kanımuım bu haklı sozlenne • .. • . d t d··f ed·tm d.k h 1 .. . aın köşesinde buluıtuklarını ! simleri ve vesaiki ile. toplamak 

• • 1 Hanımın gomlegıne roko- e esa u 1 ez. me ı ma aret er gosterıyor. " B h C h B l 
tlave edecek bir lef yok. Yal. k · I k ı· -.·· . Hanımefendi kalkar kalk. la gördüm. Konutuyorlardı. Son tadır. ur an a ıt ey e. • 

ha l t ki d.. o mu ıt eme azım. _.ım ug. r, (S L ) k 
J nız lir a ırun ; son unya k ş kız maz ilk iıi aynada çehresini İ . . ra gelip geçenlerin arasında 1 ye~ evr. "..e. auıanne . 1• 

· kd.bat .r · lok ta ra9aca · u çama9ırcmın 1 
• k nsanın cıldıracagı gelıyor. k bol . .

1 
ı tabı ıle dahılı ısyanlara aıt ta. ın a ı prenaten an Ye "El" ,, k 1• c·· de muayene etmektır Sonra yı ·a • 1 ay up gıttı er. .h. . . kt d 

otel garsonu bulq&kçı yapmıt· ıza pe a a yapar. on r B f d. . . . Ne kadar sebat ediyor ar, ne ka rı - eserını yazma a ır. 
••· Bız" ım· mu·'rettı·-ı- d·'-a m· • gitsin. hnırb. I e~e . enkının vergbı, mkta~ı dar inat ediyorlar. Sabırlarının T d ·· ·· 
... l"""'"ı - a er erını o uyup ıra ıgı h ··ıt . . h d d am o sıra a garsonun gozu ı •unı davranıp(Veli abt)ı(müte Ütü halllSlın manikürünü . H d · ve ta ammu ennın u u u kartı kaldırıma ilitti ve güle-

·ı • gazetenın anun •, ıınema, k 
1,ahhıt) J'apDMflar. Pek gadda. bozar. Mutfak itleri canını sı- moda roman ve hikaye kııım- yo · rek dedi ki: 

de··ı ederi kar. Hemen her mahallede açı ' So "Ş b d k. m d - Bakın, bakın! İtte ikisi r.rane gı zano m, larmı gözden geçirir. nra ya- u yaru atım a ı asa a 
• lan aile mutfakları sağ olsun. · · · B · · oturan gencin bir saatten beri de karşıda, otomobile biniyor· PA- u .::o.ZUD L- gı·bi yag· kokan sırı do··. vaı yavaı gıyınır. . u gıyın: 1 .. be d dt" l 
• -ır- - - 7 mek günün en mühım meşgulı göz erını n en ayırma gına ar. 

Doatumuza külmüt sefertaılarile gelen ah- yetidir. inanır mısın? Bakıtları üzeri- Hakikaten otomobile bini. 
çı.yemekleri vakıa yenir, yu. Çünkü giyinmeden evvel me ağırlık vermeğe ba9ladı. yorlardı. Genç kadın mütered 

Okur yazar olup olmadığını 
bilmiyorum: Dostlarımdan bir 
pafa Kazım vardır. Siz de ıab
san olmasa bile iımen onu ta
nırsınız. Şimendiferdedir. Lo. 
komotif değil.. vagon da de. 
ğil... Çünkü kendisi pek yola 
yordama gelir takımdan dejil. 
dtr. Galiba trenlerin hareketi
•ne karıtır bir ıeydir. Kendiıi· 
<ne ekseri tren yolculujunda te 
'aadüf ederim. Edebiyata fev. 
;kalade meraklı, felsefeye diit
,kün ve paraya i§Jktır .• Bir kaç 
eseri ve o meyanda dünyanın 
•biç bir lisanına tercüme edile
'memit olan (ameli ve nazari 
anafor) ismi altında bir kitabı 
inrclır. Fakat anafor esraruu 
öjnnirler korkuıile bir türlü 
:nqredememittir. 

Musikiye meraklı, tiyatro. 
9en-er, daoaeder, ve i9taba ile 
yemek ,,_- bir zattır. Sohbeti 
tatlı olmaeına rağmen -bcup 
'tur. Herkesle göriifemez. Sdul 
ıan ve toydur. K-diıindea 
.dün bir mektup aldım. .Resmi
mi bir ıuetede ıörmüt benim 
resmim olap olmadıiım uıla. 
mak için bana ıöndermit .. G& 

tulur şey delildir. Fakat hanı boyanma faslı vardır ki bu Gü. j O baktıkça kendiı_ni d~ha yor. dit idi, delikanlı ısrar ediyor. 
zel San'atlar akademisindeki · gun ve mahzun hıssedıyorum. du. Nihayet kadının tereddü

açık mektubla mukabele edi. amatörlerin etüdlerinden çok Aman Jean, çabuk gel, fazla dü eridi ve otomobile bindi 
yorum. daha uzun sürer. kalma! ve otomobil bir motör gürültü 

"Pqa Kazım Hazretleri! Hanımların esrarını ifşa et "Ooof ! Bu adam hakikaten sünden sonra uzaklatıp git. ı 
Mektubunuzu aldım. Hak- meğe hakkım ve cesaretim canımı sıkmağa bqladı. Şu sa ti. 

kımdaki teveccühünüze tctek. yok. Yalnız bu tnCfguliyetin tırlarda fimdi ne düşünüyor. 
kür ederim. Gazeteden keatiği bugünkü kadın için hayati bir sam, sana yazdığıma memnun 
niz resmim benim dört sene ev meaele olduğunu söyliyebili. oluyorsun değil mi? Ah, seni 
vel çekilmit bir reımimdir. Ta rim. seviyorum Jean, onun için ... 
bii bu kadar eski bir resmi si- Bu sırada elektrikçi, hava 
ze takdim etmeye cesaret ede- gazcı, sucu gibi evle alikaaı 
medijim için gelecek sene çek olan adamlar gelir. Fakat Ha. ile başına geçirir, aynanın kar 
tirecğim bir kıt'a fotoğrafımı nımefendinin bunlara verdiği şısında son bir provadan ıonra 
göndermek niyetindeyim. Ba. cevap toptan heaap tudur: sokağa çıkar. 
na vait buyurduğunuz fotoğra - Bey evde yok. Akf ama Hanımefendi, artık bir iki 
finizi bir kaç nüsha gönderine gelin! dakika evvel 9"inde perİf&ll ha 
nia cidden memnun olurum. Hanımefendi böyle baıiı lile gördüiümliz (hatun) dejil 
Çünkü burada hazan gazeteler itlerle uğra9maz. Çorap bağı- dir. Her erkek baımı çeYİrtme 
resimsiz kalıyorlar. Zaro ağa. nın ipek liıtiii atınmıttır. Onu ie kifi bir zerafetle çorap baiı 
nuı falan resmini koyuyorlar. ·almak için ıokaia çıkmak mec nın yıpraDllUf listiiini almak 
Sizin resim elde bnlunursa bu buriyeti vardır. Binaenaleyh için Akaarayd-.ı Beyoğluna 
boıluiu doldurmaya yarar. hazırlık devam eder. çıkan Hanımefendidir. 

Paıa Hureleri. Naııl efen- Çehrenin yıkanma, boyan· Bu Hanımefendinin J'İrmİ 
dimi Bilit..edel yqamak yolu- ma, buğulanma ameliyesi bitti dört saatlik hayatını bugün 
au ketfedebildiniz mi? .. ltitti. ii zaman giyinmek meselesi tekmil edip bitirecektim. Ne 
time nazaran anaforlar, ka- hatlar. . çare ki bu fası~ tahminimd~ 
zaoç, buhran ve müzavene yer. Bu fasıl da boya faslından uzun çıktı. Bınaenaleyh mu • 
gileriııden de muf imiı. O bal daha az mübim değildir. saade edeneniz Hanımefendi. 
de sizin itioiz gene it!. Darısı Saat on birde Hanımefen- nin öğleden sonraki pı-ogramı
bizim bqunıaa.. Baki selam di (Sokak hanımı) olmuttur. nı da gelecek sohbette anlata-

Tam o sırada yanı batımda , 
ki masaya bir erkekle bir kadın 1 

geldi. Erkek ıimendifer tarife i 
sini istedi. Tren saatlerine ba- ı 
karken, kadın mümkün oldu- ' 
ğu kadar dizinin dibine sokul. 
mut, erkeje diyordu ki: 

- Gitme, allah aıkına git 
me! Ben yalnız kalırsam, sen. 
siz ölürüm .. 

Hazin bir ölüm 
Mülkiye mektebi siyasi fU• 

be 930 mezunlarından ve Ha. 
riciye vekileti memurlarından 
Şefik Muhtar Bey pek genç 
yatında rahatsız olduiu haata 
lıktan kurtulamıyarak pertem
be günü Y enibahçe haataneıin· 
de vefat etmiıtir. Cenazesi dün 
Kadirgadaki hanesinden kaldı
rılarak akrabasının ve Mülkiye 
lilerin göz yaıları arasında Üı 
küdardaki aile kabristanına 

Foto Süreyya 
Foto Süreyya mecmuasının 

13 cü sayısı çıkmıtbr. 

Konya yolunda 
tahauüsler 

Şair Neriman Hikmet Hanım 
"Konya yolunda tabaaaüaler" İ· 
simli bir fİİr kitabı nep-etmiftir. 
Karilerimize tavıiye ederiz. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

lıaıtalıklan mütehaHlll: 
Sirkeci Muradi,e caddeei, No 35. 

fatih 3 iindi hu kak hikimJitin 
d•: Mfıddeiye Meliha H. mAd
deialeyb Kocaaı Saraçhane lıat• ...ı
mar Ayaz maballeaüıin Kanlah -
kajmda 7-40 aiııwola hsvdı nıtli
kim Os~n Be,. aıe,.w- iı.a- .,. 
ledlji nafaka da-dan dola,.. cari 
muhak-inde •lldd.taı.,ı.. söe· 
.ı.ileo daveti,.e vanılıuındaki mat 
....ı..tında mlddeialoıylJn ika• tsl· 
hı meçhul b.lunduiıa P.teriı.,u. ol 
masına bi- ıniiddei:rYenin talelıi 
veçhile müddeialeybe 20 gün môid
detle ilanen tebligat icruına karw 
verihnit ve mahkemeai 26-Ş.932 ta
rihine miiıadif pazartesi giinil -t 
10 ela tayin edilmit olduğundan 

yevm ve vakti mezkiırda müddeia
leyhin mahkemede bizzat hazır bu· 

' 1 ;...nmı•z• muvaaali.tı bek.leaen: 
VEST A vapuru 6 Huiran pa. 

zart .. i (ltalya ve Yunanistan) dan . 
DIAN A vapunı 7 Haziran salı 

(Ruaya, Romanya ve Bulgariıtaa) 
dan. 

Limanımızdan hareket edec$ 
vapurlar: 

ITALYA vapunı 5 Haziran pa

zar aabah tam 9 ela (Lloyd Ekap· 
rea olarak) Pire, Brendizi, V enedilıı 
ve Trieate) ye. 

DIANA vapuru 7 Haziran salı 
(Dedf!eğaç, Kavala, 5elinik, V oloa, 
Pire, Patraı, Korlu, Ayaaaranda, 
Brendizi V enedik, Trieate, fİWM 

ve Trleste) , •. 
VEST A vapuru 7 Hazina aalı 

(Bargaz, Varna, Köıtence ve Ocfe. 
aa) 1'L 

Şimali , Ceoubi ve -•kwf ~ 

ka ile Avuıturalya, ,eni Ze,lıuul vı 
Aksayı tarlı için dolt'u bilet verir. 
"lTALIA" vapur lnımpanya11nm 

lüln v_.-larile müttehit aerviı. 
Her nevi Ufıilit için Galatada 

Merkez Rıhtım Han (Uoyd Tries
tino) ıer acenteaine Tel. B. 771 " 
4878 veya Galataaarayındaki , ... ,. 
hane. Telefon Beyotlu: 2490 ve,... 
but Eminönü, lzmir aokalı No. 14, 
'azıbaneıine münıcaat ecın-.;. Te
lefon f.tanbul 235. 

Çorla icra Memurlujurul-: 
Şuyuunun izaleııine mahk
karar verilerek tamamma 3500 
lira luymet takdir edilen Çorluda 
Merkez caddesinde 61 ve 63 Dil• 

meralarla miiraklum altmda kalı 
ve,.i havi bir bap otel ve arlraım· 
da ,.azıbane,.i mü9temil 7 gÖzlii 
ahtap ambarın tamamı açık art· 
brmaya konulmut ve şartnameai 
4 haziran 932 tarihinde divanha· 
neye aıdmı9tır. 6 temmuz 932 
ça~ba günü aaat 14 den 16 1'• 

kadar Çorlu icra dairesinde açık 
arttırma ıuretile aatılacaktır. Ari 
tırma birincidir. Tahmin edilea 
kıymeti bulmak şartı ile en aorı 

ve en çok arttıranın Üıtünde bıra· 

kılır. Arttırmaya iftirak için "!. 7 
teminat alnıır. Miiterakim verai
lerle Belediye reıimleri, Vakıf İ· 
careai mÜfteriye ai~ · :r. Haklan 
Tapu ıicilli ile aabit olmıyan ali.· 
kadarların iddialarını ilin tari· 
hinden itibaren 20 gün içinde ,,._ 
ukaları ile birlikte memuriyetimi 
:ze bildirmeleri akıi takdi.-de ... 
bJ bedelinin payla....-ımdan ha
riç kalırlar. Ali.kadarlann icra 
ve lflls kanununun 119 uncu mad 
desine tevfikan barekeL etmeleri 
n daha fazla mahimat almak iı 
tiyenlwin 930/392 doıya numa· 
rui ile memuriyetimize miiraca· 
atlan ilan olanur. 

Beyoilunda, lıtanbal Betinei ic
ra memarlaiundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz olup aatılmaaı mukar 
rer bulunan hurelavatcıbğa müttıal

lik emvalin 9-6-932 tarihine mİİaa· 
dif p«tembe günü aaat on bir.ı.a 
itibaren, Galatada Mahmudiye cad
de.inde, 96 No. lu mağaza öniiade 
birinci artırmaaı icra lulrnacainıdan. 
taliplerin yövm ve saatı mezkıirde 

mahallinde ı.a..ır bulunacak memıt-
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r·:; triyatro müsahabeleri 1 B 1 M~ze .. Hırsızl~~ı L:. _ . _ Bırko.ç gun evvel muzelerımız 

Evvel zamanda tiyatro açık :i:u~'. .. i~::e~~e~:ı;·~'ı:.duvı::k'i:'. 
ıan1ann kendılerınden aonra ge .. 

havada Oynanırdı len~ere ~~?'i~lerinden ve nntika 
tabır ettıgımız bu efyadan baıka 
hatıra olarak ne kalıyor sanki? ... 

Tiyatro binaları bugünkü şekillerini 
nasıl aldı? Profesyonel aktör 

ve turne ne zaman meydana geldi? 
-1-

YUNAN TIY ATROSU 
·---------~- -~-~ 

Tarih dediğimiz masal kitabı 
da işte insanın bu geçmişini ak· 
settiren bir hatıra defteridir. in 
sanların beraberlerinde mezarla· 
rına götüremedikleri bu emvali 
metrukeıine tcvarüa eden müeue .. 
seler de müzelerdir. 

Babası öldükten aonra kürkü
nü bedestanda satan haylaz ço· 
cuklar gibj biz, maziye karşı öy 
le lakayt ve hürmetsiz davranmı· 
ırzdır ki bazı elimizde bulunması 
lizım gelen ~rvetler; bugün 
Louvr &ibi, BrititmÜ'l:eOm ribi, 
'Ocnebi bankalarındadır. Bunlar 
nasıl bir büyü, nasıl bir efsunla 
terki yarüdiyar etmitlerdir. Bili
nemez. Böyle it.&arı atika muha· 
ceretine, tarihin muhtelif aafha
rında tesadüf etmek mümkündür. ! 

Daha dün denecek kadar 
yakın bir mazide Milo adaaırun 1 
younaaı, koca mermer vücudile 
bir atlayıtta Parise uçmUf, ko
lu, kanadı kırık bu ilahenin 
hureti hala içimizdedir. 

Sonra delik deşik olmuş ca· 
mi, türbe, ban, medreae duvarla
rının çinileri, eli uzunca ecnebi 
seyyahlarının çantalarından 
Frenk diyarına İntikal edivennıt-

A. tltıadB JJiya11lzos tiyatrosu /ıarabelerl lerdir. 

k 1 ki Ak I' b Bir miaal; l 6 k&nunuevvel 
Tiyatro, dini, basmakalıp aya ı ara ropo un cenu i 1920 tarihli gazeteler tu havadiai 

Yazısından kurtarıp, sözlü, ve şarkiaine götürüldü. Bu yer, verdiler: "Salı günü akşamı saat 
hareketli bir telde sokmak ga- bugün hala Diyonizos tiyatro- yedi buçuğa doğru Selimi Sani 
}·eai ile bulamıttır. Din felse- sudur. türbeainden dört antika çini &fı· 
fe,,ini herkes kolaylıkla anlıya Bu tiyatro Platon'un söyle- rılmıştır. Bu çiniler on aekiz .. n. 
lnadığı için , halkın gözleri ö- di.ğinin hilafına 30,000 kiti tim tulünde ve sekiz santim arzın 

k 
dadır. Beheri on iki bin lira kıy. 
metın e ır '. Bu çinilerden bugü-nünde, daha canlı bir surette 1 değil, anca 14,000 seyirci iati · d d. • 

tasvir etmeği düşündüler, tar- ap ediyormuf, ki bugün hiç bir ne kadar bir baber alınamalDif· 
kı, moonlog ve dansla dini pro tehirde bu kadar büyük tiyatro tır. Fakat her halde hunların 
pagandaya ba,ladılar. mevcut değildir. bir Avrupa müzesine yerletmit 

K d
. y Sicilya'dakı" Taormı·n : 1·yat- olduklarından Zllnnederıem ar-

a ım unan tiyatrosunun • t k ·· h d ' • 30 1 şup e e ilemez. 
mentei, ilah Diyonizas'un mu- roau 11e - 40,000 seyirci is- N. k. · d b"l. d ıte ım ceyli.n derisi üzerine 
C 'z ) • • 1 d ki tıap e e ı ıyor u. [ b. "N ı e ermı can an ırma a vü· yazı mıf ır amei saadet in 
cude geldi, Bu tiyatronun ilk Atina tiyatroıu, halkın pek emarıatı mübarekeden nasıl ~;kıp 
şekline ditiramb iımi verildi. hoşuna gitmiyordu. Kinorsi- ta "Hunername" ( ') ile beraber 
Ditiramb, bağ ilahı ıerefine yon dağının kayalıklarında p 0 Dolmabahçe sarayındaki bir tah
yazılmıt biricik bir manzume- li.klet tarafından açılan Epidor ta dolaba niçin atılıvermiş oldu-

ğu hali anlatılamamı,tır. Bunla-
nin musiki, rakı, teganni ile tıyatroıunu tercih ediyorlardı. rın ikisi de .. kit halife tarafrn-
inşat ve temıilidir. Çünkü halk, öğlelerden sonra dan bu dolapta bulunup çıkarıl-

Bu temıiller daimadan 6 a- kayaların gölgelerine sığını~ mıttı. 
aır evvel, amatörler tarafından oturuyorlar ve oyunu rahat sey Gerçi büyük müzel.,rde sirkat 

• rediyorlardı. hidiıeleri hiç vaki olmamıt değil 
r--~--------~-- dir. Müzeler hazan gayet eırar· 

Fakat Dionizos tiyatrosu· enı:iz zabıta vak'alarına .. hne 
nun tarihi kıymeti pek büyük- olmuşlardır. Fak at bittabi bun. 
tür. Etil'in, Safokl'un Öripid"- larm bizim için bir teselli olamı
in, Ariıtofan'ın eserleri bu ti- yacağı muhakkaktır. 

Louvre'dan bir zamanlar sırra 
1 yatroda oynanmıttır. kadem baaan Leonard de Vinci'· 
1 O devrin husuıiyetlerinden n!n meşhur Filoranaah dilberi 

biri de aktörlerin taktıklan bıle onu vatanına iade etmek is. 
maskelerdir. tediğini aöyliyen vatanperver bir 

Kuvvetli goruf ziyası al- ltalyan gencinin koltuğunda ltal 
tında boyanın gayri ki.fi oldu- yaya bir seyahat icra etmiıti. 

925 te de Amerika müzelerin· 
ğunu gören Phespis, aktörle- den birinde bazı etyanın çalrndı· 
rin yüzüne bez maskeler tak- iını hatırlarız. Fakat bu çalınma 
tırdı. Eşil bu maskeleri müte- bi.diaesinden ziyade yakalanma 
ki.mil bir fekle soktu. Bu teki. hi.diaeai mühimdir. Çünkü Nev-

. 1 2 · d york müzelerinde kıymetli 8f• 
mlİ Ü ınci aaır a Yunan gra· yayı ihtiva eden her camekin 

Hı•vel :zamaa tigatrolartlltll meryeni Pollüks şöyle anlatı- veya livhalar, istimdat çıngırak· 
t1188kelerlnden biri yor: larına bağlı imit. Bu cameki.n· 

bulu d ki h. k Haile için 28, ( 6 ihtiyar 8 lara veya bu tablolara her hangi 
banın u arı .ıe ır vdeya d asa. genç adam, 3 Ufak, 1 l kadı~) bir küstah el dokunur dokunmaz 

n en genıı mey anın a ve- . 'k d 1 • • ! bu, techizatı gayet rizli olan 
rilir halk kt"" . . satırı ram ar ıçın 4, komedı ç. '". gıraklar derhal h-m mu··zenı"n 

, , a or ve mugannı- , ~ 
lerin etrafını çepçevre kuıatıp • ~. ıçınde, hPm de polis merkezinde 
ıeyrederl d. muaz~am vaveylilar koparırmış. 

er ı. 1 Am~rıkalının müzesindeki hırsız 
.535 d~ Tes.plı l<orife'yi icat 

1 

kadım_ ~ısıra ait olan ıalonlar· 
ettı. Korıfe, bır ki.inin farkı dan_ bmnden küçük bir heykeli 
aö~lemesi ."!"e t•r~rnı~ bazı yer 1 c~bıne yerl.,.tirmiş, 16 yatında 
lennde, muteaddit kimselerin bı~ çap~ındı. lıittim ki Nevyork 

b kı b
. d muzelert gece ıayet parlak b" 

u şar ya ır ağız an cevap ıtıkl~ te~vir edilir ve kapıla~: 
vermesi idi. e?'.nıye!-1• <!" muhafızın Üzerine 

Bu ilk tiyatro muhavereai kılıtlenırmıf. 
çok beğenildi; öyle rağbet ııör- .. ~Üze duvarlarında rutubetten 
dü, ki Teıpis arabasına binip, çuruyen tablolardan bahıeder-1 ~en_. .kıymetli bazı aan'at eserle-
arkadatları ile bir ikte ıehir rımızın .ve antika e§yamızm be-
~ehir dolatmağa ve temsiller destan ıatasy.onundo.n kalkan ekı 
vermeğe batladı. lıte profeıı- presle ecnebı memleketlerine na-
yonel artistlik ve bu artistlerin 18 itıci asu·da Frall.~Bda •11 uyrılıverdiklerioi vaktile yaz. 
turneye, çıkmaları bu tarihten . . bir 8{'tk lıaı•a tiyatrosu mışt·n;· B.b, .satırl .. roa elimizdeki 

b 
•ervet ere ıraz daha dikkatli 1 

aşlar. ıçın de 44 maske vardı. (9 ih- ve kuk"n'· olmamızı temenni • • 
T emıillerde muhavereyi tiyar, 11 genç, 7 hizmetci 17 den bir hüınü niyetle yazılmı~-

dinlemek için, ıeyircilerin de kadm) • • ' tır. 
temaşa vaziyetleri değiıti. Ar- Aktörler çok yüksek ökçeli Elif NACI j 
tık artistlerin etrafını çepçevre kundura giyerlerdi. Bu yüksek 
kutatmaz oldular. Sıra sıra ökçeyi Sofokl İcat etmiş İstro ( J Seyıt Lokmanın "Hünernamc" 

d
. ·ı· I . si. ki clyevm Topkapı mlizesinde-
ızı ıp, bir nim daire çizdiler. tekemmü ettırmittir. d 

T 
ır. 

iyatronun hendeıi tekli ken- Aktörün göğsü, omuzları, ............................. --·--····· .. ·--
diliğinden vücuda geldi. Sahne karnı hep yapma idi. Bu yap· sim edilmiş. Fakat bu dekor· 
ile saha ayrıldı. ma riicut üzerine aıkı bir ma- !arın arasından, hakiki manza-

Her kalabalık toplantıda, yo ıiyilirdi. ra görünüyor, dekor, temsil 
arkadakiler yükaelmeğe uğrat- Bu tiyatroda, bir çok müna mahallini tamamile kaplıyamr. 
tırfar, O zaman da, ön saftaki- kaıaları mucip olan bir fey yormuş. 
er bağdat kurup otururlar, Yardı: Dekor. Buna mukabil birçok maki. 
orta kısımdakiler çömeldiler; Herhalde, ilk devrelerde neler mevcuttu. Şeytanlar j. 

hrka aaflar ayakta durdular, da ı dekor diye bir iki ıütun var- çin sıçrama aletleri, ilahların 

VanDongen Macar ressamlığı hakkında 
bir kaç söz 

Yazaıı: Vegh Yetı6 

Türk ve Macar, bu iki kankar riatanda takriben 2500 rcasam ya 
dq millet ara11nda günden ırUne §&lllaktadır. Bunlar muhtelif Cü 
artan pek samimi rabıta ve kar· zel San'at derneklerme mensup· 
d.aılık daha ziyade kuvvetlenme- turlar • 
sı dolayısile bu muknddes kar· Bugün Yaıayan Macar ıan'at 
~~ı~e dostluiun husulüne 

1 karları arasında çoK büyük neti 
. 5 fta evvel Ankarada Ye celer elde eden, vatanlarmda v• 
ı~dı lstanbulda Galatasaray Iİae hariçte ~öhret kazanan aan'atkaı 
·~de açılmıt olan Macar aan•at- lar ınevcuttur . 
karlanru.n ilk sergiıi, bu cayeye Aralarında bilhassa önce An· 
yardım etmek iıtiyor. k M ara, timdi de lstanbul Calataaa• 

a~r G~zel San'atlarınm ray Lisesindeki sergiainde 21 tab 
~:ıt•k10 aergıai münaaebetile. loau -~eşhir olunan Rudnay Cyula 

. ı ıyet gazeteıi karileri- e? .~kaek zirveye ulaşanlarda1t 
nıze, Macariıtanda Güzel b~ndır~ San'atkirlar araımda 
San'at!ardan reaaamlığın aon a- bırçoklan kendi aan'atine aadık 
aı.rdakı ve bugÜnkü vaziyetini kalmıyarak yeni yeni yollar ara .. 
bıraz tanıtmak niyetindeyim. d~lar, Rudnay bunlardan değil-

~acar Giizel San'atlannın d.'r- Kendi çalııma yolunu lı:enc!i 
!"kı zamandan beri birçok büyük ". b~lmuş, ona sadık lı:alnuı ve 
ustatlan vardı. Onların birço- had:~t ona. hak vermiştir. Rud
iunun eserleri ya kayboldular n~y m kendı ıfadeainc göre, ıu;... 
veya hariçteki müzelerde bulunu ~ yabancı olan bir u.n'at hiç 
yorlar. Bir çoğunun büyük olma bır zaman hakiki Macar aan'ali 
dığıru yalnız eşki yazılardan ta· olamaz: Onun anayurtta çiçek· 
nıyoruz. ~ ~.aca~ reaaamlığı geçen lenmeaı ve .. anayurt tup'l"ağma o-
4Sırda buyuk bır terakkiye maz- turtulan koklerden neıvü nema 
har olmu,tu. bulm~sı l~zımdır. Şimdi Galataaa 

Parıain bir çok ırünl kadmlan 1 Van Dongen de Franıız aan·a· 
n: ba~tan çı~ar~n bu havfİ maJ,. tının bahçelerini tercih etmiş va· 
luk bır kaç ıhtıyar politika ada· ziyettedir. Bilhıuaa Normandiya 
mını da yemedi değil.Yeryüzünün oahillerine bakara aalonlarmdan 
en iyi, en samimi dootluğunu ve bakan gözile oraya kadar &'itmit 
nef'eyi inkişaf ettinneoini bilen onlanlardan daha iyi görürdü. 
tertemiz bir çocuğudur. Dostları Meaeli. "Danaaeuae etuvali" akik 
ona "Kiki" derlerdi. Kiki doimut damlayan elinin ifadeıidir. Şair 
tu. Kiki kalacaktır. Ne töhreti, ne midir? Viyoloniıt midir? Reıaam 
san'atı onun mizacında hiç bir ta mıdır? Yoku. kuyumcu mudur? 
bavvül ~iııl edemez. Geçen aene Bütün bunları en nadide tezyina
den ben onda a1nokin İptilaaı baş tile süoler ve bu ıüıler de ıark· 

Burada kısaca ve tarih sıra- ray rlLı~aın~t; Rudnay ile birliktr 
sile gerek ana memlekette ve ge- eıe erı teı ır olunan Zajti Fe
rek batka memleketlerde tanın- rene• Macar San'atki.rları araem
mıt üstatlar arasında portre aa- da bılhaasa putel resimlenle t • 
hasında Barab8ı Miklôs, manzara nı~ıştır. Zajti'nin resimlerinde 
resaamlığı sahasında Marke> Ka- daıma derin dü1ünen bir ruhun 
roly ile oğlu, reuni binaları J&h ~amgaıın~ ~zm.e.k mümkündür. 
eaer sayılan fresklerle tezyin e- . nun sa? atı re•unlerinin vahdet
den Lotz Karoly ve Szekely Ber- 11• ahe~gı v_e :zengin fantaziai ile 
talan, tarihi reıimlerile meşhur dıkkatı calıptir. 
Madari.az Viktor, büyük kompo~ Macariıtanda genç aan'.atkir
ziıyonlariJe dünyaca tanınmı~ ve ların yalnız kendi devirlerindeki 
beynelmilel töhreti kazanmıt o- arkadaşlarile değil, b"'lki önce ge 
lan Munkacsy Mihaly ve Zichy 1~~ bü~!< Ü•tatlarla da boy öl. 
Mihaly, bir çok tarihi eaerler ara çuşmeaı ıcap ediyor. Macaristan 
sında beynelmilel meşhur fevka- d~ .hakiki Ü.tatlar &ncak yükaele-

ladı Aizında pipo ve .. k ıık es· k" b. ·· b ı· · · b. arı ır ıuı me zu ıyetını tam ır 

Van Doııgen 

ki şarkıların nakaratını mırıldana 
rak ve kendi haline bafkalarınrn 
balinden ziyade gülerek içi yiizü 
gibi apaçık bir adamdır. Takdir 
edilmesini İstemez. Cemilekbane 
.özlerden hoflanmaz. Fakat me
saiei -yeainde liyakat kespetti
ğini bilerek takdirleri kabul ebe 
bile onu diğer maruf bir mahalle 
iade etmeıini de aayet incelikle 
bilir. 

Van Dongen bir tek adam
dır. Ayni zamanda bir çok adam 
dır. Ayni gün kendisini D-urille 
de Juan lea pina'de Canneı'de 

Biarritz'de bulmak kabildir. Her 
yerde erkek kadın bütün perestit 
ki.rlan kendiıini takip ederler. 
Nereye gİtae orada bayr&m var
dır. Dana ıırrmı öğrenebilmek: 

için Van Donıen'i 
görmek lazımdır. 

dansederken 

Çünkü dansta kıvranır, bükü
'ür. Sonra Kiki denilen hu adaın 

ahenk içinde mezceder. Kendisin 
den evvel, hiç bir modern rea• 
aam -belki Guatave Moreau'nun 
bir kaç eaquisae'i müıteaoa - Bi .. 
zalU biristiyan ıan'atmın incelik· 
!erini görememiştir. Vücut kadar 
bakıtlara elbioe ıriydiren bir rea· 
aamdır. 

ı· d b .... ._ .. 1 b.ılırl.er. Genç aan'atki.r n••ı'lde a e uyu,.. ve guze ( Macarla- dd h -
nn gelişi) atlı resim yapmıt olan ~~rp'ar.•zırlık ve nikbinlik röze 
F eszty Arp:ıd, yine tarihi reoim-
leri ve kompoziayonlarile methur Genç ıan'atki.rlar arasında 
B~'::'°r Gyula, empreziyonist ço~ kuvvetli.ter: Kompanzisyon
buyuk san'atkar Paal Uazlo lanle Kezdı • Koviıcs Elemer 
manzara reaimlerile tanın1DI4 o: portresile Szokol Villib:ıld, ve .,.: 
lan Baro Mednyiınazky ve Kezdi g~ııçlerden Boraos lstv~n, Nyiri 
Kov~ca Liı.az.lo, Macar Sanayii Siı.ndor, Miıte Lt.jos, Eperjesai 

Bu noktadan atelyeaine giren N fiae t h d k Zoltan, Tôth 5andor, ahir ... e. arı m e açı ha va resim Be 
ler bambatka bir intiba duyarlar. lerıle yeni bir devir açan Szinyei . nce Türk san'atkiırlannm 
Vakıa atelyeainde çok çıplak re- Merae Pal'ı, ilh. zikretmeliyim d:' Macaristanda bir mukabil oer 
simler Yardır. Fakat bu reıimler !"fac;ar reaaamlığmm bugünkü gı hazrr~malanna ıiddetle Jü-

t ki 1 v!l'zıyetın~e her yerde olduiu O'j. zum var ır. Hara rabıtalarmuz-
çrp a ık arile deiil ancak baklf bı Macarıstanda da mubafazak'i.r dan.reaaamlığın kuvvetlendiril. 
larile yüaümüzü kızartacak ma- lar ve modernciler ara1tnda ıürek mesı de her iki taraftan lazımdır. 
hiyettedir. Van Donaeıı kadın li mücadele vardır. Müfrit mO: I Macar reıaamlannın sergiıini 
reaaamıdır. Onlan iyi tanır ye ..,. demler araımda, meseli Kübiıt- ome.t ~ata Hazretlerile Yüksek 
ver. Çünkü kuıurlarını daha eY· ler, Macaristanda tutunamadılar h;md~ız M~-·~if Vekili Eaat Bey 
velden kabul etmiıtir. Salonlarda ~~car ... n'atinin yeni tekimülÜ : en ı ~e butun Türkler tarafın. 

gost.enyor ki geri kalan muhafa. an pe çok oevgi ile kabul etti-
kadrnlann ruJ·larile ıürmelenn" _ k 1 ler Ve • · za ar arla müfrit modernler ara· . . onun ıçın çok teşekkür 
den alelacele yaphiı portrelerla •m'?" hakiki kıymet l"fkil eden edenz. Kanaatime &'Ött Türk rea 
çok takdir toplamıtbr. aan at cereyanı münteıipleri an- ~!arının da ayni veçhile Maca 

cak muvaffak oluyorlar. Maca- ~atanda ııcak bir ,[,;abu! gÖrec~kl 
Renekerdylı:, Van Donıren içia nnden eminim e 

yazdıiı bir makalede ıu mukaye- ı •:~!!!!!!!!!!!!!!l!~~!!!!!!ll!!!l!!!!!!!l!•ll!!!!!l!~~~=:~!!!!!!l!!!!!l!!!ll!i!!!!!l!!!I!!!! 
oeyi yapmaktadır. "Poiret bir ... Cevat Beyin 

11 Küçük Haberler =ı 
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.3İm aergisi açmış. Bu .ergide A· 
natol France'ın Van Donger ta
rafından yapılmıt bir reımi var· 
mıı, Anatol France .a.erl'İYİ ziya• 
rete gelmiı Poiret Anatol 
Franse'a bir kadın takdim etm;.. 
Kadın denıİf ki: 

- Madem ki siz akademi iza 
ıındansınız bıeni Pierre Loti ile 
tanııtıramaz mısınız? 

Eğer bu kadına "Pere Degaa" 
yı takdim etoelerdi bu kadın mut 
laka Van Don gen ile tanıfmak 
iıterdi!' diyor . 

~~~---------~~-
Sebiller 

Cenazesi 

Bugün saat onda 
merasimle 

kaldınlacaktır 
Vart0n Büyük Elçimiz Cevat 

B. merhumun cenazeai, dünkü 
ekapreale tehrimize getirilmiıtir. 
Ce11&2e, buırün aaat 10 buçukta 
merhumun kayınpederi lstanbul 
meb'uau Halil B. in Belediye bi
nası ~kaaındaki ikametırihmdan 
merasıınle kaldirilacak, namazı 
Beyazıt camiinde kılındıktan aon· 
ra Edirnekapı Şüheda kabriatan .. 
na defnedilecektir. Reisicümhur 
Hz. ve bükü.met namına Vali B. 
le Hariciye Vekaleti namına Muh 
telit Mübadele komiayonundaki 
başmurahhaaımız Şevki B. ler 
konaoloalar, Fırka, Kolordu erki· 
nı, Ticaret Odaıı ve f&İr müeaıe
sat müıneasilleri silendr tapka ve 
jaketatay !abis olduklan halde 
cenaze meraıimine i,tirak edecek 
lerdir. 

Galala.~araylıları daııet 

• ~ ikinci Kadaatro heyetinde 
katip Tevfik B. Konya ve Fahri 
~· fz'?ir Kadaatro h~yetleri kitip 
lı.klerıne tayin edilmitlerdir. Birin 
cı kadaatrodan ki.tip K&zım B. 

d~ ~a~u kayıt kalemine tayin e-
dılmı.tır . 

* Defterdıırlığa gelen K d .b. a re 
mucı ınce tahriri muıaklr:afat . 
Eet!İflerinden Hacı Vahip ~; 
kadro hancı kalmıştır. 

İnhisarlarda maaş 
verildi 

lnbiaa.r idarelerinin y • kk k enı mu-.,,. at adroları teblig- d·ı . 
Ye . b". 1 • e ı mıt . yem utçe enn tasdiki • r "k 
tıran ettiği de bildirilmi• ~dıy': 1 

dan m 1 ' 0 ugun emur ara haziran m 1 
tesviye edilmiştir aııt an 

-
Yeni memurin 

müdürü 
T- .. 1 . 

GalataMıray Tictır~t Kıamı Me· ı- ...... utün nhısarı memurin müdür 
zunlan Cemiyetinden: Cemiyeti. 1 ugu? .. tayin edilen aabık Bo 
mize '!'~naup arkadaflann Varto- ko".'ı..,r vekili btiilkadir B d"!• 
va aefırı merhum Cevat Beyin ce. yenı vazİfe$ine başlamııtrr. · un 

naze meraıimioe ittirakleri bilhaı - • • • • • •• 
sa rica olunıw. · Hanı ) . 

G. Saray Terbiyei Bedeniye m arı e ırgeme 
Klübü Reialiğinden: Vartova aefi- dern ~ . 
ri Cevat Bey merhumun cenazesi- egı 
ne bütün .sporcu arkadatların 

Reuam Fikrtt Mualli Bey ıelmelcri rica olunur. 
tarafından yakında (Sebiller G. Saraylıla.- Cemiyeti idare 
eseri ve hayatı) namında bü· Heyetinden: Galataaaray Liaesi
yük ve etraflı bir tetkikin inti nin eski ve çok kıymetli mezun-

18 seneden beri Akaarayda 
Y~sufpa,ada çalışmakta olan 
T urk hanımları esirgeme d 
negı Cağaloğlunda k I e:_f k apa ı n-

d 
•.• h larından olan Val'fOva sefiri mer 

~ar e ecegını aber aldık. hum Cevat Beyin cenaze merasi-
M .dekk•k b. . f k 1 minde umiyetimiz azuının hazır 

1 • d u k 1 'hır. 1~rl ıst a e- 1 bulunmaları rica olunur. efendim 
ı mın en çı an ı tı a cı ve san.' " • · 

ıı:ı .•rşııındaki binaya ki 
mıstır na et . . 

j arkadakiler de, ayaklarının mıt. Sonra, daha temıili dekor uçmalarına mahıus vinçler ve 1 
atına salatlar koydular. Bu !ara ihtiyaç hasıl olmuş. Tra- aaire. j 
•u;.etl~ mevki:ler haaıl oldu. jed.i için dört dekor yapılmıt: Diyonizos tiyatrosunda gö- ı 
n ına da Eıkı - Pazar meyda- 1 Mabet, Saray, Çadır veya De- rülen bütün temsiller ve dekor • .-...~~ 

4~adsalaı tribünler yapıldı. niz veya Kır manzarası. Kome 1 tertibatı, bütün Atina ve ada- hercai mefreptir, Hiç inanmaiia 

1
1 atkar (Schiller) karilerin ilk ı J,ph lıuhıuııetille teşekkür 

sahifesinden sonuna kadar me- . V A~ŞOVA, 4 A.A. - Batve. 
rakla takip edecekleri bir eser. kıl ~ı~cum~n!. Ekr.,m Beyi kabul 
dir etm~tır. Ercuınent Ekrem B. Ce· 

Gülhane 
Müsamereleri 

n a,d heyec_anlı bir temsil 1 di için, etrafında evler olan bir 

1 

ıar tiyatıolarında aynen taklit ı:~l?1ez. Hisl~rini dçek koparır 
<tsı a bu l ıbünler çöl·tü. l m ydan. şatirik komediler için · mi tiı·, gıbı alır ve yıne b'r çiçek ribi bı

ralo:ır. HC>llandadn do an ve do-

• vat Beyin vefatı vesilesiyle Tür-
(Kanaııt kiitüph nesi t;ua- kiye'nin matemine iıtirak etmiı ol 

masmdan dolayı Türk hükumeti. 

Bu ıeneki Gülhane tıbb• mil 
'~;'Derelerinin sonuncusu' bu. 
gun saat 17 de Gülhanc k f . on,. 
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Amerikan zabıtası biri Birinci sahifeden geçen . yazılar M"111'""e~--~--- ·----· 

ıkın • • 40,000 Lıra 
ç aza gırdı Taksi Kralı kim? Türk_i~Iyan Vuranlar 

Ciiriimle hiç alakası olmayan.. 
lar tahkikab altüst ediyorlar 

(Başı birinci sahifede) töhretler yaratacakUr. Kayde-

rı, bütün İstanbul halkına he. dilmek isteyenler 9 haziran ak 

yecan dolu bir kaç saat geçir- tamına kadar Turing kJüpe mü 
tecek ve bu aahada birçok yeni racaat etmelidirler. 

Llnclberı'iıı çocuiUllUll ka· laka sebepleri vardır. Göre- ,llllllHJll mıHll' 
tilleri bili bwwauaadı. Gelen ceksiniz, demiftir. •llHlllllHIRHllUllUlmlmHmlHllU1111U11 
kısa telaraflar bu esrarengiz Zabıta Curtia'in iaticvabma - -
hadisede ismi aık sık ııeçen. ait sual ve cevaplardan mürek E T O R K l Y E E 
Curtı. taminde bir milyonerden kep otuz bin kelimelik resmi =: TIJRJNG VE OTOMOBİL KLOBU 5 - -babaecli7orlar. Bu Curtia muba bir tebliğ netretmitlir. =: Teleloıı B . J ı 6 6 5 
keme eclil«:ekmit, hatta iki üç Bu tebliğe nazaran, Cur- = = - -11CDeye mahkUm olacaitmı tim tia'in ifadelerinde bazı yerle 5 Adalet Han-Galata i5 
diden tahmin edenler de var. biribirini tutmamakla beraber, E BlRlNCl OTOMOBiL SURAT KOŞUSU E 

Amerikan ııabıtaaı küçük bazı tarafları da gayet mantıki 5 17 Haziran 1932 i5 
Lindberg'in katillerini ararken, ııörünmektedir. Curtiı haydut ı= DÜHULIYE VARAKASI . i5 
ıayet zmııin bir gemi müceb- lara tava11ut eden adamların 5 17 Haziraa 1932 tarihinde Türkiye Turiıq ,,. Ot.ıHıbil Klölıi 5 
bizi olan Jobn Curtis heyecan· telefon numaralarını da vermit E ve Milliyet pzeteai tarafından tertip• Fi ·, olU BiRiNCi OTO. 5 
baht bazı ifpatta bulundui• tir. Liadberg'in mnde bulu- :S MOBiL SORAT KOŞUSUNA tarifab berveçhi ati ot-Wli- 5 
ııa-, elde eıiU.. bütün ialer nanlardan birinin ııocuiiun ka- :S ile iftiralı: ediyorum: 5 
alt Mt olmuıtu. çırılmuma yardım ettiiini de E Markası . . . • • E 

Haftalardan beri poliı Un- ifade etmiftir. 5 Motör numaruı • • 5 
tlisiai Maıcoıı ismindeki yaba Bütün bunların haricinde 5 JledeJi. E 
da ............ 1.--~-larla hali mü polisin itini karı•tırr-1- bir. -=--..--.--- ~ .....,, Men§e mem1*ati •.• 
ııal ede ııaımedi1ordu. Hatta çok ıayialar çıkarılmıı, birçok :S Siliodir ht111 . . • m/m 
birkaç defa LiD41>erı'i yatma, müracaatlar vaki olnwttur. 5 Strolt (pistoa tolu seyri) m/• • I!!! 
almq, çocup kaçıranlarm i- . Meaeli Frank Parıych is- E Siliadir lldftli . . • • E 
rinde lıulundu.lh· yab aramak minde birisi BrookJyn zabıtası =- H · · tı' .. , • • · --.- •- acmı ıs a.,.sı. . . . . 
baha-ile beyhude umanlar na müracaat ederek, çocup 5 Haagi sınıf yarıp. girecelt. E 
ka1bettirmitti. kaçıran çeteye mensup oldu&u· 5 fşbu ııııı•abakaya i~irak için tediyesi meşrut J <Oç) lira Turi111 = 

Artık kendisinden fÜphe e- nu söylemiıti. Bugün de ken. :S ve Otomobil Klöbü vezMsiDf! tevdi rdilmipir. 5 
den Jenay zabrtuı Curtia'i U· diıinin bir alkolik olduğunu ve S Yanı tertip t.ey'etince yapılan nizamname ,.. hey'etin ittihaz :S 
zun uııadıya isticvaba mecbur çocuğun kaçırrlmaımda zerre :S etleceii bor türlü teclebiri kabul ettim. 5 
olnıatba. kadar dahli bulunmadıjmı :S Otomolıil Yerıtlan Beynehnilel niamumeainin maddei -ı,. 5 

Geç- m&J'IUll 17 ıiade de söylemektedir. 5 ,....., mucibince yan,lara ittinılı eden anlıalan aevk ve idaN 5 
l emi mücebh;.: tam bır' ·ıti'raf Dr. Jobn '"·-don tarafından --- E -· '-U1' edenlerle 'bunların içinde bu'- eıbaaa ~ :rent ~ 
la bulundu ve herkes f&flı kal ııtlya haydutlara verilen 50,000 :S ve ırerekae yanşa llazrrldc tar terinde veya lıoı Ylll'IJ ılolayraiJe S 
dı. dolar meseleei hakkındaki tah- 5 her hanııi surette olursa ohun vaki olaca1ı: kaza; - ,,. zi-· E 

Çünkü C··_...· L-ydu•'-- kikat da bi.t-; • .ı~ı"ldir. Z.L-. --- ·- =--....... na u.ruıı ·--.. ""'il U1 ile 'bu ıırabalann ıebehiyet v......ıeri muh-el lıalunan her han-
1atma tesadüf ettiı.int onlar. ta he.üz Dr. John Corclon'dan --- · _L = •-·-. ıi ka:ı:a, zarar ve zıyandan d.,.,.. Türkiye T....ı.. ve Otomobil -
la ıöft:•tüinmü söyl ...... H., yatm ıüpbe etmiyor. Bu zat istı"ntak =- -·-. = ·-. •-- -.... Klöı.ü ve Milliyet C.Zetesi ve tertip lıeTeti hiç bir ,,_•aJiye1 -
,....klinı,' tayfalarm lu7afetleri- daireainden -·ı.·-ken: 5 = ..- - kabul etmez. YukRrdaki h'uıusabn t.ütün mea'uJiyeti Janta i•ti- -
ni anlatmq, hatta bu yat kap- - Daha söylen-it çok E rak edenlere ait ve rııcidir. :S 
tanmm haydutların elinde •İr ıö:aler vanbr, demitti. E = 
olduğunu ve ııavallı adamın bir Bu ifadede umumi bir heye 5 lmu · • 5 
hafta içinde saçlarının ağar. can uyandınmtbr. 5 Adres • • • § 
mıı bulundujunu da ilave et- World - Teleıram ıueteai &._ J 
mıtti. Curtis bu defa, bütün de tayanı dikkat bir teY yu. ~~llllllllltnllflflllfllflfHllflflnftftftffffnntıtfnlnfttf 'flmtf I\\~" 
bu ifadelerinin ıerapa uydur- mı,tır. Curtiı'in yüzünden 
ma olduğunu itiraf ediyordu. Lindberıı bir kaç defa beyhude 

Curtiı haydutlarla ıörüt- yere yat tenezzühü yapmakla 
mek .bahaneıile Lindberıı'i ika kalmadı. Bilikia bütün aabil 
metıihı olan HopeweJl'den muhafaza ıemileri gayrimev
alıp götürdüğü zaman, Mar- cut bir yatı aramağa koydular. 
con ismindeki yatında bir te- Acaba bundan mabat, bu 
nezzübten bafka bir fey yapıl ıemileri hakiki vazifelerinden 
mıyacajmı biliyordu. Kendiai- uzaklattırarak, ispirto kaçakçı- 1 
ne ıı&terileu yüzlerce aabrkalı larma meydan bot bırakmak de 
fotoiiraflannclan bir kaçını ayı ğil mi idi? Kim bilir, muhafaza 
rarak, bunların haydutlara ben ıemileri vazifelerinden uzakla 
:aedijini iddia edecek kadar ila ıınca, sahilin bir tarafına kaç 
riye bile varmıfb. ton iıpirto çıkanldı. 
Meğer makaadı gıueltıcillll Poliı, henüa Curtia'in 

imif / her feyİ ıöylemecliği kana-
New Jeraey poliı müdürü atindedir. Zabıta Curtis'in 2 ni 

miralay Schwartzkopof fU be. Mil •-i nerede bulanduğa
yanatta bulunmuttur- nu ve neler yaptııi;uıı da tetkik 

Dört - •1 Curt' ,. etmektedir. Malılmdur ki o ı• 
- ııun evve ıı ı 1 C d L. dbe ,. k d' . 

lıuraya çaitırdık ve :aabıta ken- ce on . 0~ m rg m en ııı 
,. • • . t ' ba it de'--'-'- ııe verdıjı 50,000 dolan, ,....,.,._ mıamı ıı ıcva ve a 1Cn11J11 . ,,,...._ 

!oiiru olup olmaclığmı tahki.. iu ~çıranlal'l;'I. ~damı old~ğ~ 
ile batladı. Sabah ... t dörtte nu soyleyen bınsıne vermı~li. 
ıuallerimizin neticesine vaıd Bu parayı alan adamın da kim 
ld-'- C t • bü't" , _ _.. olduiu el'an meçhuldür. 

~ ..... ur ıı un fUDUIJ9 N • 
kadar söylediklerinin ve verdi- ew Jeney ııabıtaıı çocugu 
.. h be 1 · h ı · . bulan veya buJunDMsma yar-
ı• a r erın mu ayye esınm _.__ ed d 'imek .. 
· d ldu • k d u.ııu en a ama verı uze-
ıc~d 0 ~~· mal :r m~ ga re bidayette 100,000 dolar mii-
:e. ere :i: ekmmb ek ekr~1• klfat verilmesini teklif elmİf· 
aı yapa ' a arı Y unu f Fakat b L' clhe •· 

para kazanmaktan ibaret bulun '· . u para. ~. ~I .m 
duğunu ıöyledi. Filbakwa bir arıı~~ı-ile :r~a ~dinim~. 
çok gazeteler ve sinema tirket u ua lf g'°! ııeçtık~ 
leri kendiıine tekliflerde bu. karıtmakt~ ve tah~at ta bır 
lunmuılardı çıkmaza gırmektedır. Şayanı 

( U tm ' 1 k' L ' db hayrettir ki, tahkikatı bu ka-
nu aya ım ı ın erıı d ·.ı..::.ı edeni ·· riimJ &.:

in ;ocuğu meselesinden Ameri ~r 1~ er, ~ • e ""!i 

kan gazetelerinin tiraji yüzde alakala? olmadığı bilabara an 
otuz yülaelmittir.) Şayanı hür laşılan m•anlardır. 
met birçok vatandaılar Curtiı'. 
in kendiıine itimat edilir bir 
adam olduğunu tekeffül etmit
lerdi. itte bunun içindir ki, biz 
ele kolayca aldandık.,, 

New Jeraey valisi A. Harry 
• Moore de Curtia'in aırlaız ifa 
delerle para ııııdırmaiia kalk. 
mıt olmaımdan, adliyeyle ala1 
etmit bulıınmaarndan ve ıreaml 
makamatı ijfal ettijindeıı do
layı ırırıbkUm olabilecejini be
yan etmİ!tir. 

Curtis eğer melıkUm oluna, 
filvaki azami cezası üç aene ha 
pia ft ltirıı dolar caayi mkti. 
4ir. 

111111 nefret 

Bütün Amerika bu bidiae 
brfıımda derin bir nefret içia 
eledir. Ve umumi hiddet ııayri · 
kabili tasvirdir. Y alnı:a Cur. 
til'in kansı ıiikUnet içindedir. 
Ve kocaıma itimadı :ııail olma· 
DUfbr: 

- Mutlaka Curtiı bunu ba1 
ntı.n ele aeıı;iımek için bir 
tüiy~ olarak kull·-ıttır. 8öy 

Çarpıpcaklar mı? 
VIY ANA, 4 A.A. - Yakan 

Avwıturya'nm -rkezi olan Linz' 
de -ditebaht bir vaziyet huıl ol 
mak üzeredir. Sa.yal demokrat
lardan olan mahalli belediye rei
Iİ, fırkaamm meaauplarmı, Hitler 
cilerin aktetmek tuavvunmda bu 
lundaldan kooııreleri .....-o et• 
meie tahrik ve te,vik eyt-lde
dir. 

Arbeiter Zeibms'a auarua 
aoayal demokratlar, taraftarJanm 
13,000 kiti İltİap eclecek kadar 
biiyilk olan iataay- '.holilncle top 
lanmaja davet ebnitludir. 

Nuder .ı. taraftarlarrncluı 
10,000 kitinin '"-sreYe ittirak e-
4eceiiai haber v-ektedirler. 

Liaa'deki ......... lutaat, kltlala 
nnda ı.er ihtimale karp harelaıte 
lıazao bul~aclır. 

Şili'de bir ihtilAI 
hareketi 

SANTIAGO, (ŞILI), 4. A. A. -
Meydana çıkanlan ibtilil hareketi 
projeli t.._,iyle .ı.im kalmqbr. 

VALPARllSo, 4. A. A. - Tay
yare ıl ı I ' iı 1ıir ia,_ harekeli 
......... 1 • .. ;.. ffijk'i • llatub ... , ,. . 

l 

==ı rekorlar 

Ecnebiler 
Hangi 
San'atlan 
Yapamayacak 

(BaJı birinci sahii~e) 
)iye vesaiti au ve tenvir ve teahin 
ve muhabere iflerinde daimi ve 
muvakkat itçilik, karada tahmil 
ve tabliye itleri, toförlük ve mua• 
vinliii, alel6mmıı amelelik, hel'
türlü mlnıeaelerle ticaretluıne, 
aparbman, ı.a., otel ve tirketler· 
de bekçilik, kap1Çıbk, odabaıılık, 
otel, han, bamam, kahveliane, ıra· 
zino, danıing •.e barlarda kadm 
ve erkek hizmetçilik, garaen ve 
aervant, bar oyuncu ve tarkıc1b· 
iı, baytarlık ve kimyaııerlik. 

icra Vekilleri kararile ruhaab 
mahsuaa ile kıbmnadıkça •tağıda 
aayılan aan'atlar ecnebiler tara· 
fından icra edilemez: 

Tayyare makinistliği ve pilot. 
luğu, devlet veya vilayetlere -r 
but müeueaat veya belediyeler i· 
le bunlara merbut teıiaat hizmet· 
leri bu kanunda Türle vatandatfa· 
rına tahıia edilmiş olan ıan'at ve 
hizmetlerin ecnebi tebaau tarafın 
dan icraaı icabmda icra vekilleri 
heyeti kararile menolunabilir. 

Afağıdaki hizmetlerde iıtih· 
dam olunan ecnebiler bu kanu· 
nun hükmünden mÜ•tesnadır: 

Türkiye Cümhuriyeti nezdinde 
bulunan ecnebi devletlerinin sefa 
rethane ve konaoloıhanelerinin 
kapıcılan ve emirlerindeki nakli
ye vaırtalanru sevk ve idare ed
kendi veya diğer bir ecnehi dev· 
let tabiiyetindeki itçiler. 

Bu kanunun netri tarihinde 
Türk vatanda,lanna tahaia edi
len aan'at ve hizmetleri yapmak· 
ta olan ecnebiler kanunun neşri 
tarihinden itibaren alh ay İçinde 
qlerini terkeı-fe mecburdurlar. 

Türk vatandatlanna tahaiı edi· 
len aan'at ve hizmetleri 5 ind 
maddede tayin olunan müddetin 
hitamından - icra eden ecne
biler mahalli.- büyÜk mülkiye 
memunmun -Ue fil- aan'at ,,. 
hizmetlerinden -nolunmalıla be 
raber tanırirn edilecek zabrt vara• 
kaaile aulh mahk~ne verilir 
ve 10 liradan 500 liraya kadar a• 
fır para ceza- mahktlnı edilir. 
Türk -tandatlan haklı:mcla idari 
ve kanuni kayıtlar koyan ec:Jlebi 
devletlerinin tebaau Türk.iyede 
yapabilecekleri aan'al ve hizmet
lerin icraaınduı icra vekilleri he
yeti karari ile -noW-bilir. 

VilaJ'et ve kaza merkezi ola-

.. , w 

ı yagıdır. 

j Ottava konferansı 
LONDRA, 4. A. A.- Ottavaela 

t~la nk olan İmperatorluk kon· 
fer~ ittink edecek olan -· 
rahbaalarla müşavirler ve muhtelif 
ı.,.kilitlar mümesrilleri 13 temmuz· 
da Londradan hlıreket edecdrkr
dir. 
Konleanı --ı.inin lıir ay de

wm edeceii ı.hmin ediliy..,, fakat 
milzakere zaniai olacak mevzularm 
büyük senifliii kar111mcla bu müd
detin v.zatdmaaı pek mimlriindür. 
Koaferanaın lnııiliz parliment ... u 

mu"hbaılan M. Baldvin ile M. Tbo 
maa ve Sir Cunliffe Liıter, M. N ... 
ville Cbmnberlallı, ıir John Gi'
ve Lord Hailaham'dır. 

Heyeti mnnbbaHımı ·-"fatı
nı kapatmak üaere 1932 ...U bit· 
çe t-lımi-tmm domİDycıalrını ait 
loımmdan 12,000 lıqiliz lirası tef. 
rik edilmittir. 

Garibaldi'nin ölümi. 
nün 50 nci yılı 
ROMA, 4 (A.A.) - Giu· 

aeppe Garibaldi'nin öldüğü gü. 
nün 50 nci yıl dönümü İtalya
nın her tarafında vatanpenera 
ne nümayişlerle tes'it edilmiş. 
tir. 

Aıüta Garibaldi'in Misten 
Ceneve'ye nakJedilmit olan be. 
kayayı izamı dün llabah Roma
y a ııetirihnittir. 

Beynelmilel Padoue 
•• 

1ergısı 

PADOUE, 4. A. A.- Padoue'da 
tertip ..ı.ıe.. 15 inci beynelmilel nü· 
muaelilı "'!J'll aerıJİai nazırlardan M. 
Botı.i, Papanm fevkalide murahJıa.. 
ıı, hlllaimet .tıim ve bir ııolı ıKal 
hazlr olclald.n ı..lde •çdnıqmo. 

M. Botı.i lıu münHebetle allyledi 
ii lıir nntakta ba aerııiyİ lıa -
dahi açmalı frraatnu elde ettiiia
.... .wa,.. pek .a,...ıe "' • ua ol
tltot- ...,.. etmiftir. 

ra,ıa çocuğu 
düşürttü 

BiiJiikMre' ele Calıir eolıajmda • 
tuna bııhcnan Salih rıia'ma -
ıi Mükerreın Hannnla ayni mahal
lede aakine Emine Hanrm arala
nnda laıYp edeslı:eu Emine H. m at 
bit lıir tafm kanuna iaalıeti netice-. .. 

Dostlugu 
[ B"fı birinci ahilcfle] 

ibzal ettikleri çok -zik&ne itina 
ve çok aamimi kabul eaerleri bizi 
deria bir ıurette mütehauiı et• 
mit. ı..lbimizde tükran bialeri u· 
yanclınmJtır. Bu hiaae pzel mem 
leketinize ııeldiğimizden beri Za· 
tıdevletlerinin )'iikaek idareleri 
altında batanlmıt olan muazzam 
itin kartmnda mütemadiyen duy• 
mut olduğumuz takdir hi11imize 
inzimam etınektetlir. Bu ikametin 
unutulma11 hakikaten muhal olan 
hatıraımı daima sakliyacağıma 
inanmanızı rica ederim. 

Haametlü Kral Hazretlerinin 
gerek bana, gerek Tevfik Rüştü 
Beye ve heyetin diğer azaaına kar 
şı ibraz buyurdukları lutufkarana 
kabulden dolayı tazimkar minnet 
tarlıiımı kendilerine arzederae
niz pek müteıekkir olacaiım. 
lıalya milletinin ıaadet ve refa

hı hakkındaki hararetli temenni
lerimle beraber Zatıdevletlerine 
olan çok aamİDIİ doatluiumun ve 
yüksek aaygılanmm temirıatmr 
kabul buyu~mzı rica ederim. 

iSMET 

BO§ıı.lıil /..,..t PQfd Ha:ıretle· 
rine: 

ltalya toprağını terkederk
Brencliziden ııöndennek llitfuncla 
bulunduğunuz pek aamimi telgraf 
tan dolayı Zabdevletlerine çok 
müt.,ekkirim . 

ltalyada geçirilen pnleri ya. 
deden aözlerinizden dolaJ'I hara
retle tetekkür ederken Zatıclev· 
Jetlerinin bana aon derece ı..,. ıe· 
len ve memleketlerimizi yekdiie
rine baibyan aamimi doatluiun 
en açık nitaneaini teıkil eyliyecek 
mahiyette hararetli kabul ile kar 
planclıi> Zabdevletlerince de m6 
şahade buynılmu, olan bu ziya. 
retinden benim de en iyi halın· 
lar aaklıyacafnna ıizi temin et• 
mek isterim. 

Zabdevletlerinin kendi naım 
ile Tevfik Rii§tü Beyfendi ve di· 
ğer meaai arkadaıları namına ifa 
de buyurduktan hiaaiyab Ha,
hi Kral Hazretlerine arza delalet 
ettim. 

Zatıdevletlerinin bana kartı 
ızhar ettikleri hiılerdt"n mütetek 
kir olarak Türk milletinin ve o
nun namdar Reisinin refahı hak· 
kında en sıcak temennilerimin ka
bu lünü ve en yükıek aaygdarım
la kalbi do•tluğuma itimat eyle· 
m enizi rica ederim. 

MUSSOLINI 

Romada Hariciye Na:z.rrı M. 
Grandi Cenaplarına: 

İtalyayı, oraya geldiğimiz an
dan hareketimiz anma kadar hak 
kımızda fasılaıız bir ıurette ııöa· 
!erilmiş olan çok kabulün bizde 
bıraktığı iyi hiılerle kalbimiz do
lu olduiu halde terkediyoruz. 

lkametimizin hatıra11 zaman 
ve meıafenin bazen Üzerlerinde 
bir teair icra edebildifi hatıralar
dan deiildir. Güzel ve miaafirper 
ver ltalyaya olan bu ziyaretimiz 
derin bir kanaatm ve aarulma:ıı 
bir imanın bir milletin hayatında 
neler vücude ptirehildiiini tek· 
rar aamimi bir takdir ile ııönneme 
imkan vennelde kalmayıp bun
dan başka ıiyui ve İl<baadi ma· 
biyeli haiz beynelmilel meaeleler
le clofruduı dofnıya memleketi
mize taalluk eden -aelelerin 
yaptıinruz ummııi tetkikinde ı. 
talya ve Türkiye hükôınetlerinin 
bunlar hakkındaki göri19 birliğini 
yeniden mütabade eylemekliğime 
iyi bir veaile oldu. 

lamet P..., size derin muhab
betini ve d...tlufunun teminatrm 
ibliıia beni memur etti. 

Hükiımet Reisi Hazretlerine 
ihtir..-bmı, Madam Grandiye 
derin tazimatımr, yiikaek aayıııla
nmrn ve kalbf hiılerimin temina· 
tmr kabul eylemenizi rica ederim. 

Tevlik RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Teıılilı RÜflÜ 
Beylendi;ııe: 

Zahdevletlerinin Türkiyeye av 
det evvel göndermek lutfunda bu 
luııduklan aelim hana çok meaer 
ret verdi. İzhar buyurduğunuz hia 
siyatın ruhumda ruhumda en ... 
mimi bir mukabele bulduğuna i
nanmamzı rica ederim. 

Zatıdevletlerinin Reisinin ,,. 
Zatıalinizin ltalya hükUmeti Rei
Iİ ile yaptıktan müülenıata İfti· 
rak ebnİf bulunmaktan çok bah
tiyar olduğumu tekrara hacet gör 
ınem. Bu mükalemat memleketle
rimizi alakadar eden meaelelerde 
her iki hükiımetin. ayni ııöriitte 
olduklanru bir kere daha müşa· 
badeye vesile olmuttur. 

Selimlanmzı kendiıine iblai 
eylediğim M. Muuolini Cenaptan 
ıize tefekkür ve kalbi doatluğu• 
nun ifadesini bildirrneğe beni -
mur etti. 

lamel Pata Hazretlerinin hak· 
lumdaki nazikane dütüncelerin
den dolayı en hararetli t-.eklriir
lerimi ve en iyi hialerimi lr-dile
rine iblaia delaletinizi rica ede
rim. 

Size tetekkür ve bilmukabele 
aelim eden refikam, Madam Tev 
fik Rü,tü Beye en aamli hiaaiyab· 
nı teyit eyler. Ben de refikanız 
Hanımefendiye tazimatımr talıı
dim eylerim. En yükaek ihtirama· 
tımm ve samimi doıtlu le· 

Zonguld•ktaki soy
gunu yapanlar 

tiddetle aranıyor 
ZONGULDAK, 3 - Ereiti 

tirketinin Gelik ocağına iki kavaa 
tarafından götürülürken meçhul 
terirler tarafından aoyulan para· 
mn 40 bin lira olduğu uılaııldı. 
Şerirler henüz ele geçmiş deiil· 
!erdir. Fakat birkaç kişi zanaltr: 
na alındı. Bütün zabıta letkilab 
haydutlan takibe memur edildi. 

Ayrıca bir juofarma müfrezelİ 
haydutlarm izi \.zerinde yürüyor. 
Sahil boyunda da motörle tahar· 
riyal yapılıyor. Haydutlar hadiae 
mahallinde üç bin liralık bronz 
para bırakmıtlardır. 

Kayıkla devriAleme 
çıkan 6ç Alman 
AUJYE (Haraıi) - Kiiçik Wr 

kayıkla devriil- aeyııhatiaa çJba 
üç Alman lim·-- ..,._,br. 
Halmia imninde lıir eduılde laııuı ve 
diier bir erkektea ilılıret olan .. 
kafile Alman,acla bindikleri bu ki· 
çtik kayıkla nehirlerden aeçmİfler. 
Karadeınizd-, Marmara Ye Adalar 
denizinden ııun,.. kadar selmitler
dir. Bn iç Alman buradan Ma • 
gittiler. Mcrıinclen aalıili takip 111· 

retile lakenderiya ve oradan Septe 
boi&Zlll talolıen Hanılıarp ııidecek 
!erdir. 

Gebzeyi soyan 
iki hırsız 

GEBZE, 3.- ,..Gebzede aon aylar 
içinde bir takım .....,.rensiz hınızlııl< 
valralan oluyor, fakat banlrırm falH 
lıir türlü anla.,.._,._.. • Ki
evv .. de bOf eve hınız slrdl- Flllrat 
hırsızlar zabıtaya biç bir iz v ........ 
den kendilerini ıızun müddet aalda 
dılar. 

Bundan bir ay evvel maarif -. 
murlujunun oclaı- lıir .- hına 
girdi. 80 lira calmdı, faili nMyılrına 
çıkmadı. Bn hınızlar bilhaua reami 
dairelere musallat oluyorlardı. Nete
kim bir müddet sonra bir ııece bele
diyenin kaaaaı lmıldı ,lıırıızlar para 
zannile bir takım t1Yrıık alıp gittiler. 

Bunun da kimin tarafından yapıl
dığı anl&fllamadı. Hatta bazıları 
dedikodu teklinde bir takım namuı 
lu eaki memurlardan tüı>helendi
ler. 

Nihayet geçen sün Ç&rfının en 
büyük tuhafiyeci dülılinrna giren 
hınızlar 230 lirıı para çaldılar. 

Fakat jandarmarun gayreti raye
ıinde bu defa bırıızlar yakalandı. 
Bunlar Mehmet ve H .. lil iııninde iki 
arkaclqtır. Çalınan eıyalann, evra
kın bir kıamı civarda bir mezarldrta 
otlar arasında bulanmu9tm. 

Cenupta bir afiret 
tardedildi 

MARDiN, 3 - Son sünlenle 
Nuaaybin ve Cizre kazalan ara• 
11ndaki rmntakadaki )löylerimize 
yayılıp köylülerimizin me:ııruat ve 
mahaulatına tecavü:ııler yapan 
Şammar ilmindeki Arap afireti 
hudatlanmızdan tardedilınİftlr. 
Bu Araplarla köylülerimiz araun 
da yapılan müaademelerde 3 kiti 
ölmüttür. 

Mardin vilayeti ile Dirzor Fran 
11z Delege muavinliii araamda ya 
pılan muhabere netic-.ind• Fran 
sızlar aıker kuvvetlerile qireti, 
Suriye ve Irak iıtikametine tardet 
mittir • 

Müsademede öldürülen Türkle 
rin katilleri aranmaktadır. Fran· 
11zlar bu Türklerin kan bedelleri 
nin tazmin edileceğini aöylemekte 
dirler. 

Mardin Valiai Rifat Talat Bey. 
le Dirzor Deleııe muavini •l'allll· 
da bir müddet evvel yapılan mÜ· 
lakatlann semereli ııörülmiye bat 
lamıttır. Bu ıuretle hudutlarmuz. 
da mütekabil emniyet havaaı ırün 
geçtikçe daha kuvvetle eamİJ'e 
ba,lamrttır. 

Manisada yapılacak 
hastane 

Maniaadan bildiriliyor: - Ma· 
niaab lıkenazi efendinin vaıiyeti 
mucibince yapılmaaı takarrür e
den büyük haatanenin İllfallll& 

başlanmalı: üzere lıtanbulclan ae
leceklerini bildirdiiim .Aınerikuı 
bankaaımn miimeuilli miilıendia 
mimar Miıter Tomaon rüfeka11 
Miıter lıterlinıı ve Mİiier Hoovrt 
dün Maniaaya aeı.m.tar - Vall 
Fuat Beyle belediye reiU Rrsa 
Beyi ziyaret etmiflerdlr. 

B,..ün intaat aahc-• sW
mezkUr heyet yana İçİD li.mm .. 
len bazırlddarr bitİnaifı.dİI'. 
Haıtaııenin barici "'- 5 ayda, 
dahili teaiaat ve mualecat ve aair 
akaamıı da on bir ayda ikmal edi
lerek reami kiitadı yapılacaktır. 
Malz-i inşuiye de ııelmete 
baılamtfbr. Teaviyei türabiye a
meliyatma baılanmıfbr. Gel
heyet meyanında bulanan M. 
T~ bir hafta kad 

Tabiat 

Toprak 
Niçin kayar 

Ara sıra "Heyelan" dedi 
"toprak lraymur" hiıliı ıleliui 
riz. Geçenlerde ajam ... 
Liyoada böyle lıir heyeliın ol 
nu ve 32 kqinin topnılr albı 
chiım haber verınİflerdi . 

Bu nevi toprak facialar 
büyük mücrim, sudur. Su, t 
dü,mamdır. Su denizlerden 
halinde kalkar, 'bulut şekline 
ve rüzprlann sevkilc arazi ü 
ııelir ve orada tekiıüf ede;·ek 
mur veya kar halinde yere d 
Bu suretle gliıyeler, aeller, d 
ve nehirler tetlül eder. Bütün 
!ar cazibei arziye kanununa te 
bir mecra takip ederek tekrar 
ze döküliirler. Fakat geldikleri 
aaf ıu hBlinde denize dökülse! 
Halbuki topraktan bir çok enka 
benher aürüldeyip denize a 

Bulanık, kumlu bir nehrin 
toprajm bir nevi cenaze 
bidir. Nehirl. bu ... rette t 
her ırün parça parca denize IÜ 
lenıelııtedir • 

Btın+n bafka ıuyua batka 
rİplılr hir hali daha .......... Sa 
V&f J'llV&f topnia nüfuz eder. 
rada malraddenıtı ~-airn t 
mehiyetİne ve, kabili nifaz ola 
mamuma lıalhdrr. Su laılıili 
oldukça bütün toprak 
seçer, nihayet kil gibi aaryika 
ftaz lıir Gbakaya ar•· - ce durur 
bk bu tabelaı üzerinde aular 
küm elmeie lıetlar ve bir nevi 
bııkaaı biıd eder . 

Eier kil tabaka.. meyilli 

·"·- laıyıcr lıir hal alır. o man &ıt kısmında lıahıun bö 
rezi bu kil talıakaaımn iizerin 
evi-'. aiaçları ve aaireaile a • 
doina lrayar • 

Ba beyeliınlanlan ela ilciai 
dur: 1806 da Roaaberıı ve i 
1898 de Airolı hcyelinları.. 

Birinci heyelinda oa bet mil 
mere mükibı toprak ·vadiye k11 
b. 

Gıirilüyor ki ın ı.-ek nehir 
!inde, gerek nilfwı: ederek müt 
cliyea topnğı tahrip etmekle 
guldür. 

Bir kaç sene evvel vefat 
fen akademiıi daimi kib'lıi Arzi 
ilimlerinden Albert de Lappa 
bu tahrip bareketinin aiir'atini 
müıtü. Mumaileybin heaaplarına 
zaran, arzın belli batlı büyük ne 
leri her sene on milyar metre mü 
bı topraiı denizlere diilunektetir. 
suretle toprakla dolan denizde h 
ıene bir milimetrenin on dörtte 
kadar on yÜkaelmekteclir. 

Suların toprak Üzerindeki f 
yetinin bugünkü teklinde devam 
tiğini farzedenelı, bet milyon ı 
aonra kürei arz üzerinde toprak 
eser ıa.ı..yacakbr. Kürei arz d 
terin rathmclan "vasati,, irtifaı y 
yÜz metredir. 

Görülüy~ ki ıu ile loprafm m 
cadeleainde nihayet ıu galip gel 
tir. Beteriyet tarihinin lıetmda 
redil• tufan, bu ouretle lıeteri 
tarihioin aonanda ela lıir defa 
tekerrilr etmit olacaktao • 

••••• 
Esrarengiz bir 

cinayet 
LONDRA, 4. A. A- Tmni 

yatında hir lıadm b ' ve 
vür ile katil ikai töhmetile Lon 
da mkif edilmittir. . 
Mümııi1qhrı, Sir JoM Mgll •• 

minele ve it- çekilmeden ev 
Londnı borrauran en m6him 
aiyetlerinden birimin km Mi 
rea Bar.eyclir. 

Znci elyomn Ameribda b11lu 
Miıtrea Berney'in ikamet 
olduia Londramn en muhlefem 
partımanlanndao birinde ralı ıec 
ıabaha karşı ıaat bq buçuia do 
Cocktail tenlikleri nınm nrilen 
eğl...-den sonra feci bir cinayet 
ka olanmutlur. 

Londranın en kibar ailelerind 
birinin evladı olan 24 yqların 
Miıter Stephenı Mizhııel, göğü 
bir km1unla delinmif olduğu bal 
bulunmuttur. 

Ceaeclin y-cı.. miit-air ve 
lemli bir vaziyette bulanan Miı 
8arney cinayet hakkında hiçbir 
liimat .......-emiı ve anlatıhnaz 
leler ıımnlclıımnışlır. Maktul ile 
kadımm her ikiai de 1 +-anın 
vardalar alemine menrup bulu 
ta idiler. 

Sekteden atüm 
Kachköyinde Ferefm.di 

+ olman miitelı:ait bahriye lra 
lramr Halil Ziya B. evvelki alq_. 
p........... Haydupapıya 
eden -de kalp ıetrte.iaden 
etmİf, belecliye taı..betince m
edilerelr .Wuüıe rnhaat vcrllmiıtir• 

zere ilri mimar ııcleceldir. 

Bir liraya bir ka 
ESKiŞEHiR, 3.- Bu ıcıı• 

fiatleri çok ıliitliktür. lbdrreD.ıı 
evvel bet buçuk altı okkalık lıir 
zu 4 liraya alınırken ıimdi 109 
120 brat araamdacbr. 

Bafday fiatleri 1 ln1e 24 oldır! 
• 



---- ~---· 
lflaarl~e 

ff}ektep 
Ücretleri 

Maarif VekAleti 
tenzilini i•tecll 

Maarif Yekileti ecaeloi 1 • 
tere mühim hir temim s6ıod ·ı 
tir. T emimde leyli Te ..harf tale
IMıden alman den ka:odıod 

1 

..... lıir ...... ;.rp . .,.... 
rilnaekterlir. Mmalabtte bayat • 
auzledıl> .. ye fiatlerl cf6atülii 
halde IMo mektepler eaki Ücretleri 
ipka etmektedirler. Maarif Yek&• 
Jeti ücretlerin yeniden te.blt edi
lerek bu yaz aonunda bildirilme
Iİnİ emretmektedir. 

Maarif kitaplan 
Mektep kitaptan ıriic:ude se

tinnek üzere Maarif veki.letiaia 
tetkil ett.iii komiayon mektepler
deki imtihan faaliyeti bitince An· 
karada içtimelarma batlayacak· 
br. Kitaplann yazılmaamda ecne
bi rnernleketlerindeki umllerdeo 
İatifede edilecek, bu huuateld ki
taplar tercüme edilecektir . 

Selim Sırn Bey 
Prag'a gidiyor 

Beden terbiy.,.i umumi millet· 
tişi Selim Sarı B. Çek.,.~ 
iri aolı:ol beden terbiyesi ,..ıikle
rinde hazır bul..-1< üz..., ba· 
aün §ehrirnizden hareket edecek· 
tir. 

Maarif yıllığı 
latanbul Maarif müdürlüfü, 

latanbul Maarif mınt•ke-m bir 
aenelik faaliyetine eit r ı · li bir 
''Maarif J'ıllıiı" vücude getiııne
ie karar yermi9tir. Yıllıkta bir 
çok ilıa.; malümet, ıedria, ı..lııl 
e harekederi, bütün 1-..bal 

mekteplerine ait malU.mat veaaire 
bulunacalrbr. Bu buauate haıur
lıklara batlanmıştır. lmtibenlen 
müteak;p hazırlıklara kermi Yeri
lecek, sonbaharda yıllık n.,....m. 
ecektir. 

imtihan 
Talimatnameleri 

Ecnebi ,,e ekalliyet mekteple
rinin imtihanlenn tarzı cereyeaı
na dair hepsinin ayn ayn talimat 
nameleri olduiundan bu -ı.tep
lere giden miifettit ve mümeyiz. 
ler miqkül vaziyette kalmaktadır 
lar. Maarif müdiriyeti bu mektep 
!ere bir tamim göndererek imti
han talimatnamelerini iıtemqtir. 

Talimatnameler tetkik oluna
caktır. 

Sahte şahadetname
lere karşı tedbirler 

Şahadetname aahtekarlıiı ye· 
Pan bir febekenin meydana çık· 
maıı ve İfİn mahkemeye intikal 
etmesi Üzerine Maarif vek&leti 
tiddetli bazı tedabir almeia ka
rar vcrmit v keyfiyeti bilii~ 
bütün mekteplere tamim etmittir. 

Badema her mektepp verdiği 
ıahadetnameyi kat'i surette t
bit edecek ve Maarif veki.letine 
gönderecektir. Eu fahadeteamele 
rin fotoğrafları Üzerine Vekalet
çe aoiiuk damga baaılacakbr. Ta
lebe liseden mezun olurken ikma· 
le kalırae ikmalini verdikten aon 
ra en kua zamanda her hangi bir 
fakülteye Yeva yükaek -ı.ıebe 
muvakkaten kaydolecek ve felrül 
le veya yükaek mektep tarafın· 
dan o talebenin mezun oldaiu li
eye 30rulacaktır. 

Liaeyi bitirmeden taadilrname 
!anlar iae mektebin baflDUPYin, 
uavin, ve kitibin reanü miihiirii· 

ü okunecek §fıkilde aldığı teldilr 
name tapmıJ olacalrtrr. 

Bademe hiç bir huauai mektebe 
tihenla girmek için nki müra

:aatlar lı:ebul edilmiyecek, bebe
ehal taadikname ibrazı ıa... 
elecektir. Maarif yekileti. môifet 
· ,ıeri bütün bu buıuaetı tıddetle 
akip edeceklerdir. 
V ekilet ayrıca Darülfünun ,._ 

ültelerile bütün yükaek mektep. 
ere de .. ..m ed .. nlerin bansi liae
en çıkbldennı yeniden l:elbit ,,. 
abkik edncektir • 

ı--------·----

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.)- 18 den 

9 a ıınımofoa, 19,30 • 20,30 redyo 
· · heyeti, a,iana beberleri. ,,. 

t eyen, 20,30 • 21 sramcıloale o
a, 21 • 22 Tanlıari Refilr B. ia 

e -.......,, 22,30 ta.,..o. 

I~ G E N Ç K A D 1 N 
nıillzçe, Fran~a, Türkçe ve 
u~ liaanlara vllnf, atenografi ve 

nmhuetı bilir ---LL' -1!1-• ~ • DlUn:uulyepa 

ı Y"!"'hi!ir, it aray.,... Milliyet 
• nıuraeerıt: Jan efendiye. 

Pollate 

Bir kadın 
Cesedi 
Bulundu 

....... 

~·· 

C-e•et bir aycbr de
nizde kaldıp için ta
mnmıyaeak haldedir 

Boncuklar Faideli bilgiler Fistan üstüne yün dantela 

Diila ..at ıo INc !rte Ullkapa
n•ncle• He! ilana 'itmekte o
laa ı...h m.i aalatılamipa bir 
maCıİil' kapta. tarafmdaa Unka· 
..... kipriei altında bir -t ırö
riil....ı. oreclea s~ Siriwci aea 
deleılermden Tehir oilu Meh
met' e sö.terilmittir. Sendeler. 
aendebne bailadıiı ce...ıi köpril 
p setinnit. U,.fiyeti poliae ha· 
...... iıtir. 

Dmiıı:clea çakanlen ceaet, tab. 
min• 31 yqlanade bir kedm o
... bir .,..lan beri daaiade keldı
lmdaa t.nmm;,.ecıelı: bele selmit 
ye benli& hüYiyeti t..bit edilmne
ml9tir. c-di zabıta doktoru mu 
eye- etmi§tir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bir çocuk bir hırsızı 
yakalatb 

Kadirse tereflanade müteed· 
dit -1eri aoyea bir brnaz yekelea 
mıtbr, Celil iaainde olen bu hır· 
arz Kedırsada sene bir eTe gire· 
rek bir çok llfY• toplayıp çuvele 
doldUl'lllUf ,,. aokeim tenha bir 
zamanmde eYdea ~ıtır. 

Bu arrede teaedüfe9' orada el .... 
l.,...kta olaa ve ayni mahallede 
oturan bir çocuk Cellli ıönnfit
tür. Çocak, • pılanma niDdea 
elinde çuvalla çlken bıı t•n-•d .. 
iı edemı .. ;;.;;-. fiipheleamit ,,. 
yanma yeklefıp kim oldui-a _. 
mal< iatemittir . 

Cam boncukla iılenmlı 
/,ir motif 

Bir evde küçük teYlerden 
ne zerif tezyinat etYall fllPI· 
hr. Tahta veya cem boncuklar 
la de çok bota ridecek feyler 
yapmak mihnkiindür. Ayni 
renkte, fakat irili ufaklı boncuk 
lerla meseli evin bir kötesini 
süsllyebilecek zarif bir ağaç. 
çık yapılabilir. Bu aiacm boyu 
50 santimetredir. 

Ve murabba ,eklinde küçük 
bir kaıaya menudur. Kua ko 
vu reıile boyanır. Dallar içi, 

Kuru donuk llllçlar 
Kuru qçı ve bilhaata bet 

cildini atideki tertip ile hrçe· 
la,._)r. olursak, 1eç ymidea 
parlaklığım kazanır: 

ıs ırram sabun ruhu, ıs 
rram tentürdeben:ı:oin, ıs 
gram hind Y•iı ve ı50 gram 
alkol Bu halitaya bir kaç dem 
la livanta yağı karııtınlır. 

Yağlı saç 
Eğer seçnnu: çok raflı iae 

haftada bir defa kükürtlü aebun 
la Yeya iça'İaine badem kopeli 
veye orbekı kanıtınlmıt 11c:ak 
sabunlu su ile yıkemahyu. 
(Bir litre ıuya bir yemek katı· 
ğı boraks) Saçımızı ve bet cil. 
elini her gün kuru bir P91kirle 
uğllfturmek de iyidir. Bez fu
la yap çeker. Çok yağlı yemek 
ler yememeli. Ve her gün ri
cudümüzü soğuk ıu ile yıkma. 
hyn. -- -

Nasır 
Nasır üzerine limon parça· 

il konur. Yahut bir boz parça 
ama limon suyu damlatılarak 
nuırm üzerien konur ve kuru 
bir bealo bağlanır. 

Yahut: Soğan ortaıından 

Celil çocuiua ıreldiiiai ıröriin 
ce çayeJı -. alıp oleace hr
zile lraçmaie batl•mqtır, 

Bu vaziyet kar,ıamde itin fer. 
lrtna Yaren çocuk te: 

keeilerek keskin sirke içenin. 
de ıılandıktan ıonra yatarken 
naamn üzerine. bailamr. Sablıb 
leyin yumutamıt nasır kolay. 

1 
lıkla kopar, Ohnedığı takdirde 
ameliyeyi birkaç kere tekrarla. 
mak lizondır. - Hına kaç.,..,.., tutumu:, di

ye bafrrarek erkeamdea lrotme· 
t• bql9DUfbr. 

Onlar bin"birini kovelark- te
aedüfea bir aimitçi sörmüt. o da 
tablaamı brrelrrp lunızı ı.o..alama 
ye bqlamqtır. Solrelr ara.nde 
bir m8ddet lı:OfUftalrtan 10Dre C.... 
lil yekeleamqbr. Açık göz hınız 
elindeki eıya dolu çuYJı.lla be,.,.. 
ber polia merkezine tealim edil· 
mittir. 

Kavga ve cerh 
Celeteda Katine i-iade bir 

kadmle Müalin laıninde biriai lray 
S• etmitler, Müalin Ketiaeyı Y•· 
ral9llllfbr. 

* Çembertitetta Taif Ye Necati 
iaimlerinde ilri lriti keYge etmi§
ler, Taif bıçelda Necatiyi yarala· 
mıttrr. 

Eli pıçakh kadın 
Beyofhmde Sabahat Uminde 

bir lradmla Salih iaminde birisi 
kavga etmİf, Sabahat bıçakla Sa
libin burnuna lreomittir. 

Mısır apartımamnda 
yangın başlangıcı 

Dün aeat 4 le Beyoğluade Mı· 
aır aparbm•nmm iiat kabndaki 
çam .. rrhaneden yanırın çıkm19 i
ae de derhal yelİ§fın itfaiye tara
fından ıöndürülmüttür. 

Evi tarassut eden. 
adam 

Eyüp polia merkezi bir hrraız 
yakalamıttır. Eyüpte Otakçılarde 
oturan zabıt lı:itibi Hikmet Bey 
pençereden balrarken bahçede 
bir adamm eYİ tar ..... t -lı:te 
olduğunu ıörmü,tiir. Bu llO'ade o 
civardan geçmekte olen polia d-
riyeleri de yetİ§erek bahçedeki •· 
damı yekalamrtlardrr. 

Baaua Abdallah i-inde biriai 
olduiu ve Hilrmet Beyin eYİDİ aoy 
mek için ~·LCIJe sirdi;i ......... 
ml§br. A.ltdullahıa batlta hrnızlrk 
larfa ellleder olap olmedıl> tala 
kile edllmelıteclir. 

Zabıta vak'alanna 
karp 

Son ırünlerde zabıta vak'elan
am aıklatmuı iizeriae polia mer
kezleri yeniden aıkı tedbirler al
mıtlerclrr. Her merkez gnceleri 
lı:endi mmtelreaı dahilinde dehe 
aıkı lroatrol ,..._.,.. ba,lem•fbr. 

EVYeli ırece mahtelif aemtlerde 
yapdan arattırma -..ada 14 
ki9inİn üzerlerinde bıçak Ye ta
bancalar bulaıımıqtur. Silahlar 
miiaedere edamı,tir. Sahipleri 
Adliyeye bıllim edil....ı.hırdir. 

Bu it için yeaid- .,..... ... po
lia deniyeleri her alqem muhte
lif aemtlerde ara§trrmelara de
vem etmelrtedir . 

Bir çocuk otobüs 
albnda ezildi 

1 Yahut: Üç litre kaynar au 
' içerisine 2 • 3 yemek kqığı bo 

/ raks konur. Bunun içinde nasır 

Boncuklardan bir ağaç 
bakır teller İstimal edilir. Ev
veli bu tellere irilerinden bq. 
!ayarak küçüklerinde nihayet 
bulmak üzere boncuklar sırala. 
rur ve sonra bakır tel açık kah 
ve rengi yünle sarılır •. Böyle-
ce irili ufaldı birçok dallara 
bezırleadılrten ıonra bunla. 
nn heyeti mecmua11 küçük bir 
eğeç tetkil edecek tarzda daha 
irice bir kaide etrefıne aıre ile 
beğlerur. Yalnız bu ağaca yap 
rak te ilive etmek lazımdır. 
Y•preklen Yetil çuhadan kes. 
mek muvafıktır. 

Boncuklarla daha çok fe71er 
yapılır. Meseli abajurları cam 
boncuklarla tezyin etmek ne 
güzeldir. lıık boncukların era
undan süzülüp geçeceği için 
manzarası daha caziptir. Bcm. 
cuklar abajurun rengine göre, 
ya tek bir renkle ve yahut mab 
telif renklerde olarak bin türlü 
tene..vü arzedebilir. 

Chemin de table 

Bazan ajurtan çok genif 
itlemeler verdır ki, her mobil. 
yaya yakışırlar. Modelini koy· 
duğumuz şömen dö tabi bu ar. 
zuya göre tetkik edilerek yapıl 
mıtbr. 

Boyu ı50, arzı 50 dir. Tez. 
7İnab çuha çiçeğidir. Ve yep
raltlan zarif bir stil Leline kon. 
muştur. 

Hıçkınk 

yumufatıldıktan sonra keskin 
pıçakla kesilir veya ıağlam ve 
sert bezle uğuıturulerak nasır 
düıürülür. 

Her ne kadar bunu birkaç 
defa yapmak icap ederse de na 
ıır tamamile tedavi edilmiş o
lur. 

Eldeki siğillerin 
tedavin 

Siğillerin üzerine günde i.
ki defa kesif ıirke !hamızı dem 
latrlır. Birkaç hafta zarfında 
siğiller zayi olur. Şu tertip da. 
hi iyidir: 8 gram asidliktik, 8 
gram kollodyum ve bir gram 
asitaalisilik. Bu halita ile siğil 
lere ıründe bir iki defa damla. 
hlır. 

Limon suyu ile siğillerin 
tedavisi daha kolay ise de uzun 
vakite muhtaçtır. 

En kat'i çaresi elektrikle 
tedavidi. Bittabi doktor tarafın 
dan yapılır. 

Saç dökülme~i 
Saç dökülmesine karşı mü· 

cerrep en iyi ilaç saçtan kat. 
ran sabunu ile yıkamaktır. Sı
cak suda lüzumu kader katran 
sabunu eritilerek köpük yapıl
dıktan sonra beş cildi kuvvet. 
lice oğulur. Sonra ılık su ile 
durulanarak kurutulur ve bu. 
nun üzerine aeç vazelinile oğu
lur . Bunu günde üç defa tek. 
rerlamak lazımdır. 

Bit 
Ba, bitine karşı petrol ıyı

dir. Alqam bata petrol sürül
dükten aonra saçlar sıktırılrr. 
Bu vazi.yette limbaya ve yanan 
muma yaklaşmamalıdır. 

Sert saç 
iyi bir cinı biryantin ile saç 

lar oğulup bat• sıkı bir file ge. 
çirilse saçlann sertliği geçer. 

Ö)ı[sürük 
Ökaürük ve nezleye karşı 

soğan iyi bir ilaçtır. Bir soğan 
dört parça yapılır ve şekerli 
autla kaynatılır. Bunun suyun. 
dan iki ıaatte bir kahve katığı 
alınır. 

Yara 
Kazara parmağımızı veya 

befka bir yerimizi keıerek ya. 
roulan fula kan akmeğa bat· 
lana derhal temiz bir parça 
pamuğu keyner suya betıranık 
yarmwı üerine armalıyız. 

Kibrit betmm parlamuile 
elimizi yekece.k olursak h
soclalı au eçeriıine sokmalıJDI. 

Nezle 
Nezle,.e kartı eski, tecrübe

li bir deva alqamlan burnumu
zu içerden df!ardan lanolin Ye

ye koyun iç yağile yaslamak. 
tır. 

Y ahutı Bir kahve katıiı to:ı: 
kifura takriben bir litre kay. 
nar au dökülür bbm ü:ı:erine 
bir kiiıt ıreçirilir. Kiğnloa u· 
cundan burnumuz ııirecek ka
dan keaildikten ıonra 10 • lS 
dakika buharı teneffüs edilir. 
Bu ameliye 4 • 6 defa tekrar 
edildikten sonra nezle geçer, 
Kaynar limonata dahi iyidir. 

Balık kılçığı 

Boğaznu:ı:da behk kılçıiı 
durursa yanm limomın suyu. 
nu sürünüz. Kılçık yumuıar YO 
tehlike kalmu. 

Dit ağrısı 
Aksi bir zemanda dqini& 

ağrımağe betlarsa hemen aYU
cunuza rum dökünüz ve bumu 
nuze çekiniz ve burun delikle
rinizi tıkayınız feyde etmezae 
tekrar ediniz. 

Çok soğuk veya sıcak su. 
yun, konyağm de uyuşturucu 
tesirleri vardır. 

Bir parça kafur veya kafur 
lu tekeri ditinizin ağrıyan ta
raftaki kulağınıza bir beze ve
ya pamuğa sararak koyanıum: 
bunun da faydası vardır. Bir 
pamuk parçasına karanfil ya
hut 90 derecelik ispirto de•le • 
trlerek ditin areıına koymak 
te iyidir. 

Bir küçük katık uitborik 
aıcek suda hel edilerelı: •iMTAD 
dişe damlatılırsa derhal ain 
geçer. 

Nezle atep 
Sık sık nezleye tutularak 

hararetiniz yiikaeliyona aafki· ' 
fur ve 100 gram alkol halitası 
ile gece yatmezdan evvel batı
ruz:ı gözünüzü ve bilhassa maf 
sallarmızı uğuşturunuz. Bunun 
tesirile terlerainiz. Sonra bir 
bardak sıcak punç yahut rum
lu çay içerek güzelce örtünür
sünüz. Rahat11zlığuıız geçer. 

Eğer fazla soğuk almış ise. 
ni'z bittabi yatakta kalmenu: 
lazımdır. 

Kadınlar ve 
Çiçekler 

- Halk .ı;lia.ı.. -

• Kadınlar bütün -ı.tülrelm 
çiçeği gibidirler. Bütün çiçekleri bir 
demet yapmak için bağlanrarz.Felrel 
bağ, kadınlann barcı deiiJdir. 

* Hazettiğin her çiçeii lr.opera 
bilinin. Fakat kadını, baz etmesen 
de koparamazsın. 

* Çiçekler, rumazlu dillet"i oldu
iu belde konuşamazlar. Kadınlar 
dilleri olmaoayclr bile, konuşmalı 
çareıini bulurlardı. 

Gül ile kadının mütabebeti, 
b'rinin dikeni, öbürünün diü olma· 
sıdır, 

• Bfr çok çiçeklerden tatlılar ya
pılır. Fakat bunu kadınla yapmağa 
kalkma1 şekeri ziyan edersın. 

Çiç< kler çok defa iliiç olarak 
kullanılır. Fakaı kadınlar her nkit 
zehirli cinsindendir. 

• Çiçekler tolu, fakat kadınlıır 
soldurur. 

Kııkançlık, 14kın dikenidir. 
• Kadınların gö~ yaşına., erkek .. 

lerin yeminine İnanma! 

Bugün dantelidan remp 1 yiline, çok zarif oluyor. Öriıl
•tağısı bir lutilde aıluttml- aıeai de gayet kolay oluyor. Di 
mak auretile fistan üzerine ri kitli taraflen sadece yanları ilt 

kol altlarıdır. Bu Öriİ! tarzı yL 
mUfak ta olduğu için vücudün 
fekline göre uyar. 

• 

Evveli temanın öl~ ıiıü vü.. 
cude göre tayin edili: Ye biı 
patron vücucle getirilir. Bir de 
tuval alınır ve tuvalin arka 
tarefma patron çizilir. Y rrtıl
mamaıı için tuvalin eski bir 
bez parçume ipelenmesi Ye 
yahut eğreti olarak dikilmesi 
daha muvafıktır. 

Bu güzel gemp için bir de. 
sen modeli dercediyoruz. Ör· 
me tarzını da gösteriyoruz. Hf 
yeti umumiyesi hakikaten ca· 
zip bir tef oluyor •. 

iyi geçinme mükifab 
lngiiterenin ea'eaeler memle

keti olduğunu herke.o bilir. Çok 
eakiden kalmıt birçok adetler 
vardır ki, lngilizler bu adetleri 
muhafaza ederler. 

Meaeli llford'da her aene 
''Hüsnü imtizaç.,, mük&fatma q .. 
tihkak keabeden kan kocalan 

tefrik etmek Iİzere bir mahkeme 
kurulur. 

Kan ve koca tam bir •ne ve 
bir gün tamamile bemehenlı: Yate 
dıklarını, aralenade delil kaYge, 
hatta münakata bile olmadığuu 
ve bu müddet zarfında erkek, ne 

kadının e..ıendiğine ııedamııt duy
madığuu iabat eylemeleri lazım· 

dır. 

ri lngilterenin bir köıeai- deid 
mı9 ihtiyar kan kocalar bu mah
kemeye daha ziyade müreceet et 
mektedirler. 

Geçen - bu miillfeb .,..... 
aeferler yapea bir Yepoıraa lrapte 
Dl lrazalUlllftr. Bu - de lreraı 
Fransız olan bir İqilia k••• ı 

tır. Mükifab ealriden llfOl'd cin
nndaki bir manaabna rahipleri 
teaia etmİflenli. Şimdi bu -
tır mevcut dellldir. Fakat ldet 
d-em etmektedir. 

Çorlu icra Memarfıılvml-: 

ı Hepsi de beki.r olmak Üzere 
altı erkek Ye altı kadından mü
rekkep bir jüri heyeti tetkil edi· 
lir ve hükmü bu jüri heyeti ,,.,_ 
rir. H&kim ve avukatlar maznun 
iare, hayır pardon, namzetlere, 
aabırlanmr auiistimal ederceaine 
ıreyet kentık ve mahirane Rraller 
sorarlar. 

Dan aut 12 de Eyip'te ?:1 inci ilk 
mektep telebeoinden arzuhalci Ce
mil Ef. aİn otla 13 J'P§IDcle Kazim 
Ef. mektepten çıkarlren lstanbul iı
tikametine gelmekte olan 3336 No. 
lu ıoför Hüseyİn'in idaresindeki o
tobüaün albncle kalmıf ve hastaneye 
götürülürken yefat etmitıir. Şoför 
yakalanmr.W. 

Hıçıkırık tuttuğu zaman der 
he1 bir kahve kqığı toz şekeT 
veya konyaklı şeker alınına 
geçer. Bir kaşık kaynar su da. 
hi ııecirir. Cam boııcu4.ı.. motiflerlle üç abajur 

Şayanı dikkattir ki, bu mahke 
meye müracaat eden genç çift· 
ier gayet nadirdir. Birçok evlat 
)'etiftirmit Ya çomık!ıl'llllll her bi 

Şuyuanun izeleaine Mahkemece 
karar Yerilerek tememma (2000) 

lil'll kıymet takdir edilea Çcırl..t. 
cemiiatik maballeainde CumJauri. 

yet aokeirnda 6 No. lu bir bap 
eh§ep beaeaia tamamı açılı ert· 

hrmaya konulınut Ye tertnemeai 

4 haziran 932 tarihinde divea ha. 
neye eaılmrttrr. 6 temmuz 932 
ÇIU'flUDba ıünü aaat 14 den 16 Y• 
keder Çorlu icra deireainde açık 
arttırma auretile aetılacakbr. Art· 
brma birincidir. Tahmin edilen 
kıymeti bulmak tprbyle en aon 
ve en çok erttıraam üatünde brre. 
kılır. Arttırmaya İttirek için 3 1 
teminat almrr. Müterakim vergi. 
lerle Belediye reaimleri, Yekıf ica 
reai miitteriye aittir. Hakları Ta 
pu aicili ile aebit olmryan alika· 
derlarm iddielennr Din teribia. 
den itibaren 20 ııün içinde veai
lralen ile birlikte memuriyetiıni. 
ze bildirmeleri akai tekdirde aa 
tıf bedelinin paylqmeaından ha. 
riç ~lrrlar. Alikederlann lera 
ve lflaa kanununun 119 uncu -d 
deaine tevfikan hereı.et etmeleri 
~e daha fazla malürnat almak ;.. 
tıyenlerin 930/392 doaya numa 
raıı ile menıuriyetimize müracaat 
lan Din ol-. 



1 

1 
1 

• 
1 
1 

1 

ı 
1 
1 

! 

' 

• • 

,. 

annelere 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 
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Birçok kimseler üç dört senedenberı 

kumbaralannda azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

ev sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Nafia Vekaleti 
Ankara lçme suyu komisyonundan: 

Münakasa ilam 
Komiay- Ankara ıebri dahilinde Çankaya su iaalesine ait 

boruların ferıiyatile bunlara müteallik müteferri imalatı 18/ 5/ 
932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf uaulile 
münakuaya vazedilmiıtir. Münakasa 8 / 6/932 çarıamba günü 
aaat 15 te Ankara'da içme Suyu Komisyonunun dairei mah
su ... mda icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aram
lan yeaaik Ye muvakkat teminat bu huaustaki münakasa ıart
nameainde izah edilen tarz Ye miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu huauıtaki ıartname ve projeleri (S} lira bedel mukabilinde 
Komisyondan alabilirler. (2165} 

' 

--- .... ----~--~--- ..--~ 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercUme 
ettiii ve matbaamızda tabedllen , 

Ameli ffaJ1al alimi 

{Berbe~ N. GASSON}nn 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet gUzei bir 
pkllde intlf8r etmiftir. 

Bütün İf adamlanna tavsiye ederiz 

• 

Tet~ .Malıalli: Milliyet Malaası 
T ...,.,. pclerllen kitaplar için posta llcretl almmu 

• = =========== • ----------------------· 
&er~gı,, ............ :t.ııı,,....,...........,,,,.,,, ... ~ ....,.., ............... '"" .... .. . . 

Milliyet Matbaası 
Her Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROiıfAN 

Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDILIR 

Defleri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Si Çocukların kemikrerini 
Kuvvetlendirir 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

Hademei hayratın mayıs 932 vazifeleri aşağıda 
rihlerde No. sıraaile tesviye edilecektir. 

Oıküdardan vazife alanların mezkiir şubeye müracaat! 
Beyoğluna ait vazifenin müdüriyet veznesinden tesviye kıl 
ğı ve 931 aeııeai ikinci taksit tarik bedelini tesviye etmiş ol 
nn behemahal makbuzlarını ve iddiayı muafiyet edenlenn 
saiklerini beraber göndermeleri. 

5/mayıs/932 1-19 
6/ " ,, 20--34 
7/ " " 35-50 
8/ " " 51--65 
9/ " .. 66--aı 

11/ " " 83--103 
12/ .. ,, 104-130 
13/ " " 131-160 
14/ " .. 161-200 
15/ " ,, 201- ili .. 

Askeri Liseler için 
Muallim aranıyor Her Müesseseye Elverişlidir • 

1 
Aşağıda yazılı askeri lise ve orta mektepleri için b' 

· nnda gösterilen muallimlere ihHyaç yardır. Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klifehanesinde yapar 

Adıres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
Caddesn 

Kısmı 

A} - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni 
' recedeki mektepler için müseccel muallimi. olmak ve yahut 

1

. tma nazaran salahiyeti haiz olmak lizmıdır. 
B) - Haftada asgari 15, azami 20 saat ders okutmak. 
C} - Talip olanların muvazzah adreslerini havi istida! 

Fit-T ercümei hallerini haziran 932 nihayetine kadar aıkerl 
; seler müfettitliğine göndermeleri. 

Tele'ffon, 2431 o - 2~319 - :24~18 D) - Kabul edileceklerden bilabara ders senesi zarfında 
tifa etmiyeceklerine dair Noterden muıaddak bir taahhüt 

, 

1 

di. alınacaktır. 
~----------

-----------

Münhal muallimlik) Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: . Kuleli lisesi için; Tarih, Coğrafya, Riyaziye, Fizik, Fr 

12500 kilo yaş sebze: Açık münakasası: 6-6-932 pazartesi gÜ- ' 
nü saat 17 de . 

' ca; Almanca. Ücret: 84:98 lira. 
1 Bursa lisesi için: Tarih, Coğrafya, Riyaziye, Kimya, f 

! 
sızca; Almanca. Ücret 98:108 lli-a. 

Maltepe. lisesi için: Tarih, Coğnfya, Riyaziye, Almanca. 
ret~ 84:98 hra. 

Erzincan orta mektebi için: Türkçe, Tarih, Coğrafya, R 
ziye, Fizik; Fransızca. Ücret: 108 lira. 

Deniz harp mektebi ihtiyacı olan yukarıda mikdarı yazılı yat 
sebzenin 29 Mayıs 932 tarihinde icra kılınan münakasasında ve
rilen fiatlar haddi layikında görülmediğinden yevmi müna~asa- 1 
nın talikine karar verilmit olduğundan daha ehven fıatla talıp o
lanlann yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde Kasımpafa 
da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (2363) 1 a,:.:..!.o:~:..:~~...;;::::ıı:ı:::::.,:,ı İstanbul Deniz Levazım 

Satınalma Komisyonunda 
• 

MARSIEYA 
8 inci Beynelmilel Sergisi 
Akdeniz •evahili ve milstemlekab Pazarı 
17 Eyi.Pi ila 2 Te~rinievvel 912 

Beyoğlu kazası 
Defterdarlığından 

Mahallesi 

Kıbnçali Pata 

" 
,, 

Siiheyil Bey .. .. 
T opbaae lclaliye 
Süheyil B. 

KdmÇf'li Pqa 

" 
" 
.. 
" .. .. 
.. .. 

.. .. 

.. .. .. .. 

.. 
" 

Hiiaeyiaap 

" 
" .. .. .. 

,, .. .. .. .. .. .. 
Toplıa- lcliliye 
CalataK-luıt 

.. .. 
K.ıomerhatan 

Sokağı • 
Kapı Na. 

... opçular 347/337 

" 
421/411 

Cami terif 6 

" 
10 

bam albncla 195 
Topçular 462/466 

· ı-opçuler 463/453 
.. 483/473 .. 351/341 

BoğazkeHn 2 
•Topçular 471/461 

" 
359/349 

" 
423/ 413 

" 
381/379 

" 
404/ 414 

Yeni çarp 1 

" 
s 

" 
7 

" 
9 

" 
11 

,, 13 

" 
ıs 

ham altuula 193 
Muotafa pllfll 60 

.. ,, 35 
Yeni tehir 31 

mumcu aoblr 

Senelilı ican 
Cins Lira Müddeti 

Düldain 350 1 aenedir 
Ootil odalı dük- 96 n ..... 
Hane 120 " Hane 180 " DiildWI 192 " Muhterikfev 1320 .. 
ziye mektelıi 
alımda 11 a-
elet düldüınlar 
Dükün 330 " 
Düldüın 200 " Oatü ocııoı. 245 " diiikin 
Oılalı ctiiilln 250 " Düldrin 96 " .. 245 " Aokeri Sana- 1so .. 
yi mektebi 
bakkaliyeoi 
Odalı dükkin 130 " Muhterik fey 300 .. 
ziye mektebi 
Dükkan 640 .. 
Dük kin 480 .. 

" 
480 " 

" 
240 " .. 480 .. 

" 
300 

" 
" 

144 " 
" 

108 .. 
Hane 240 1-

metrUkeclen 
DükD- 42.G 

" ..... 164 " 
Balida evaafı yazalı emvalin muhammen icar ile ve lıir ııene için aleni 

olarak 20 ırün müddetle müzayedeye kon..ı-.ttur. Talip cılıonlann % 7,S 
teminat akçeleftle yevmi ihale olan 11 Haziran 932 cumarteoi günü oaat 
16 ılan J7 ye kıodar Beyoilu Defterdıorbima aım-tln. (22&0). 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müesair deva SERVOIN 
hapllll"lchr.Depoau, lotanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merke:ıı eczaneoidir. 
Tatrayıo 150 kuruı poota ile ıröncle
rilir. lzmir'de lrırat pıozarmdaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Moda Banyoları 
açıldı 

IOITlN~I BanJDSU 
Yakmcla açılacakbr 

Moda atlama, 80 untimetre 
2.~.4.7 v.., 10 mPtroılur. 

Ki RALIK 
Mıoçka'da Narmnh ....-ı-nm

cla bet odalı lıir daire uimet hue
lıile m11tedil fiıotbı lairalıkbr. Sıcak 
ıu, elektrik, ıaz teoioab vıordır. Ka
pıcıya müracaat. 

BONO~ 
Gayrimllbadil ve mllbadil 
ve hazine bonolan ahr, A• 

tar, ipotek yapar. Babkpa
zar Maksudiye Han No. 35 

Uiarlu ıade M. Derviı 

2250 Ayak Vidala} 
5300 Kilo Vaketa) Kapalı zarfla münakaaası: 27-6-93~ p 

10500 Kilo Köeele} teai günü saat 14 te. 
20000 Metre it batılık kirpas. Kapalı zarfla münakaaası: 2 

932 pazarteai günü uat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda cinı Ye mikdarı 

zıh malzemenin bizalarındaki tarihlerde kapalı zarf uıulile 
nakasalan icra olunacağmdıon 9artnamesini görmek iatey 
rin her gün ve vermeğe talip olanların münakau giin ve n 
de usulü mevauasma tevfikan muffkkat teminat ve teglif 
tuplarile birlikte Kaaımpa9ada deniz levazım aatmalma k 
ycmuna müracaatları. (2399} 

Beyoğlu kazası 
Defterdarlığından: 

Senelik icarı 
Maballeai Sokak No. Cins Lira Mü 
Arap cami Kalafat yeri 74/1 Kereste deposu 960 1 
Sultan Beyazıt Karanlık fmn 6 Kapıcı oduı 24 " 
Hüseyin aia Tarlabatı 180 Dtikk&n 182 " 

Balada evıafı yazılı Beyaz Rusladan metruk emvalin 
hammen icar ile bir sene için aleni olark 20 gün müddetle 
aayedeye konulmutlur. Yevmi ihalai il haziran 932 cu 
JÜDÜ ıaat 16 dan 17 ye kadar 'Ye 7,5 teminat akçelerile Be 
lu Defterdarlığına müracaatları. (2258} 

=· 
lıtanbal Vçündi icra 111.,,,ur· 

lalrıntlan: Temamına 4741 lira 
kıymet takdir edilen Büyükadada 
Yala mahalleainde Ladıo ookağan
da 9/1 No. lu bir bap hane maa 
bahçe açık arttırmaya vazedilmit 

3 üncü Kolord 
lllnian 

K. O. ve birinci fırka 

------------1 olap 15/ 6/932 tarihinde tarlna
tı hayvanatı ihtiyacı için 
ayn ayrı tartnamelerle ve 
palı zarfla münakasaya 
muttur. İhalesi 6 ~932 
zartesi günü K. O. nunki 
15 te ve frrkanınki saat 1 
komiıyonumuzda yapıla 
Taliplerin tartnameıini 
üzere her gün ve münak 
rına ittirak edeceklerin de 
ti muayyende teminat ve 
lifnamelerile komisyon ) 
müracaatları. (297} (2046 

latanbul Malılt.,,..; Aali,,. Bi· 
rinci Ticaret Duiı eaia ... eıı: Ama· 
vutköy'iinde Kireçhane ookalı. .18 
No.lu hanede mulüm iken elyevm 
ilı.ametgiı.hr meçhul bulunan Re
tat Bey: 

Talat Hiiaeyin Beyin aleyhiniz
de ikame eylediği 450 lirıo alacak 
davau üzeri- ilı.ametıralmuzm 

meçbuliyetine binaen bir •Y müd
detle ilanen tebliırat lcruma ka
rar verilmit ve emri tabkilı.at 7 / 
7 /932 perf81Dbe ırünü aaat 14 de 
talik kılmmıı oldufnndan yevm 
.,,. vakti mezkVrda bizzat gelme
niz veyahnt bir velı.il ıönderme
niz lüzumu .,,. aksi talı.dirde siya• 
ben tahkikata duam olunacaiı 
Hukuk Usulü mnlıalı.emeleri lı.anu

nunun 141 iliı. 145 inci maddele
rine tevfikan ilin olunur. 

Zayi - KamyoaWDUD 3478 
numerolu arka pl&lı.au zayı olmut 
tur. YenİIİ almacajmdan hiilonü 
yoktur. lo/ôr PİrOll 

meai divanhaneye talilı: ve 9 / 7 / 
932 tarihine müaadif Cumarteıal 
sünii aaat 14 den 16 ya kadar 11-
tanbul Oçüncü lcra Daire.inde 
aablacaktır. Arttırma birincidir. 
Arttırmaya ittirak için % 7 temi
nat akçesi alınır. Müterakim ver
ıiJer ile Belediye nuumlan vakıf 
icareai mütteriye aittir. Haklan 
T- aicillerile aalıit olmıYllll ipo
tekli alacaklılar ile difer aliı.ka
daranm ve irtifak hakkı oahiple· 
rinin bu haklarnu huauıile faiz 
.,,. meaarife dair olan iddialarnu 
ııan tarihinden itibaren 20 ırün 
için de evrakı müabiı.lerile bildir 
mel eri lazımdır. Abi bıolde halı.· 
lan Tapu ıicillerile aahit olmıyan 
lar aabf bedelinin paylapnaaın
dan hariç kabrlar. Alllı.adarlarm 
lcra . .,. lflu kanllDWlun 119 un· 
cu maddeıl hükmüne ıröre tevfilı.i 
hareket -)eri ve daha fazla 
maliimat almak iatiyenlerin 930 / 
3679 clor.ya No. ou ile dairemize 
müriiacaatleri ilin olunur. 

Beıilttaı 2 inci Hultulıtattl 
tilı.tatta Vifneaade mahal 
Çalı.ur çeşme ookafmda !Si 
No. h hanede vefat eden 
ala terekeaine mahkemece 
yet edilmit ve terekesine ait 
11 Haziran 932 cumarteai 
aaat 16 da aablacaimdan 
Janlann mahallinde hazır 
malan iliı.n olunur . 

MlLLlYET 11.ATB 


