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22 MAYIS 1932 

7 ine! sene No. 2254 

NUSHASI S KURUŞTUR 
• 

• 
ltalyaya 
Giderken ••• • 

Siirt meb'uıu: MAHMUT 

Batvekil Pata; bugün hal. 
yaya gidiyor. Bu seyahat le 
Rusya seyahati gibi daha ge
çen sene tekarrür etmitti. Şüp
he yok ki, Ruıyadaki temas ve 
konutmalann çok faydası oldu. 
Roma seyahatinin de ayni kuv
Yetle faydalar doğuracağını u· 
muyoruz. Biz, bütün bu temas 
ve münasebetlerden tunu bekli
yoruz: Memleketlerimiz arasın
da devamlı bir sulh,aıkı bir dost 
luk ve iktısadi münasebetler 
yolunda her gün biraz daha 
mesafe almak ... Türkiyenin mil 
li ve umumi politikasının ana 
hatları bellidir, açıktır. Muh
terem İsmet Paşanın, bu poli
tikadaki hulus ve samimiyeti 
en iyi temsil ve ifade edecek 
mümtaz bir tahsiyet olduğunu 
ise, yerli ve yabancı herkes tas
dik eder. 

1 • - ..... •" .:. ... - . 

Rusya seyahati hem hariçte, 
hem dahilde manasız dedikodu 
lara yol açmıftı. Derpİf edilen 
ihtimaller arasında gayrituuri 
olanları da çoktu. Vatandq
lar arasında, Türkiyede reji
min bile değittirileceğine ina
nanlar oldu. Bu rivayetlere ina
nanlar; memleketimiz için böy
le bir zaruret olup olmadığını 
bile düşünmüyorlardı. Vakıa 
hakikatin anlaşılması için çok 
zaman geçmedi. Fakat ne de 
ols.a, tabrikatçıların telkinatma 
uyan bazı vatandaşlar bir kaç 
gün tereddüt ve endite içinde 
yaşadılar. 

Bu sabah Başoekili hhnilen ltalyaya milteoeccihen 
limanımızdan hareket edecek olan Tevere vapuru 

Başvekil bu sabah geli
yor ve Romaya gidiyor 
• 
ismet Paşaya muazzam bir 
teşyi merasimi yapılacaktır 

Paşa, ltalya seyah:ıtinden 12 haziranda 
avdet etmiş olacaktır - Gazi Hz. 

. Başvekili Etimesut'a kadar teşyi ettiler Bir memlekette halk sınıf. 
lan arasında hak, hakimiyet, 
imtiyaz noktasından bir fark o
lursa o memlekette ihtilal mev
:ı:uu, rejim mücadelesi var, de
mektir. Halbuki Türkiyede 
böyle bir mücadele mevzuu yok 
tur. Onun için bizde, bir sınıfı 
diğer bir sınıfın aleyhine tah. 
rik etmenin yeri olmaz. Bun
dan başka Cümhuriyet Halk 
fırkası programının bir madde
sinde her sınıf balkın ayni de
recede terfibi esası kabul edil- D 

miştir. Bu madde, hükilmet ve 
icra mevkiinde bulunan fırka 
azasının göz önünden ayırma
dıkları bir mevzudur. 

Rusyanın tuttuğu yol; ken
di vaziyetine, kendi tarihine ve 
siyasi icaplarına uyan bir §ey. 
dir. Ayni şeraiti bizim memle
ket için tasavvur etmek gayri 
mümkündür. Esasen Rusyada 
yeni rejimi doğuran siyaai a. 
millerden batka esaslı bir ta. 
kım içtimai ve iktısadi amiller 
de mevcuttur. Bundan batka 
bu rejimin tamamen muvaffak 
olduğunu da iddia etmek güç. 
tür. Nihai zaferden emin ola. 
bilmek için biraz daha nikbin 
olmak lazımdır. Rusya büyük 
bir memlekettir. Her türlü bey • 
nelmilel münasebetleri bir tara. 
fa bırakarak kendi başına, yal. 
ruz kendi vesaitile yaşamayı 
düşünebilir. Davasının esası bu. 
dur. Türkiyeye gelince: Siyasi, 
coğrafi, iktısadi bir çok sebep
ler dolayısile; tecerrüt halinde, 
beynelmilel münasebetler hari
cinde yaşayamaz. 

Rusyada bolşevizmi nasıl ki; 
dahili ve tarihi bazı zaruretler 
doğurdise, ltalyada da faşizmi 
doğuran amiller aynidir. Her 
iki rejim; mana ve gaye itiba
rile tamamen biribirinin zıttı
dır. O kadar ki, birinin yaşat. 
mak istediği bir sistemi, öbürü 
layasıya öldürmek istiyor. Ga. 
Yelerinden sarfı nazar, her iki 
memleket, bilhassa sanayi ve 
i.ktısat sahasında büyük işler 
tahakkuk ettirmişlerdir. Acaba 
İt sahasındaki bu muvaffakiyet 
lerin amilleri nedir? Kanaati
mizce bu amillerin başında, u
trıı,ımi faaliyetin müntazam ve 
trıuayyen bir programa bağlan. 
lrıası, programın tatbikatında 
ilme ve tekniğe müstenit sağ
lam metotlar takip olunması
dır. Son yazılarımızda Rusya. 
nın rejimini değil, bazı metot
larını almalıyız, demekten kas
tettiğimiz mana, bu sağlam 
lrıetotlardan istifade etmektir. 
hu metotlardan istifade etmek, 

Devamı altıncı aolıilede) 

ANKARA, Zl (Telefonla) 
- lsmet Paşa refakatlerinde 
refikaları Hanımefendi ile Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü B. 
refikaları Hanımefendi ve ke
rimeleri Emel Hanım ile heye 
timizin diğer azaları bu akşam 
k' trenle lstanbula hareket 
e mişlerdir. 

Gazi Hazretleri de Başvekil 
l •aşayı t;eşyi için istasyona 

inmişler ve ayni trenle Etl
mes'uda kadar lsmet Paşa ile 
birlikte gitmişlerdir. Meclis 
reisi Kazım Paşa Dahiliye ve
kili Şükrü Kaya Bey de lsmet 
Paşaya çiftlğe kadar refakat 
etmişlerdir. 

Başvekil Paşanın gaybubeti 
esnasında kendisine Sıhhiye 
vekili, Hariciye vekiline, Da.'ıi 

Devamı altıncı sahi/ede) 

Resmi küşatta hazır bulunan zevattan bir grup .. 
• 
ipekten bu kadar en-

fes şey yapılabilir! 
• 
lpekişin dün teşhir ettiği ilk 

herkes 
kumaş lan 
harikulade buldu •• 

İpekİ§, dün saat 17 de Beyoğ 
)undaki muvakkat mağazaaırun 
ıüslü vitrinlerinden İstanbul 
halkına ilk selamını gönderdi. 

Mübalağasız denilebilir ki 
lıtiklal caddesini dolduran ka. 
labalığın hemen yansı, İpekiş 
mağazasının önünde toplanmı§ 
!ardı. 

Halk arasında sabırsızlık git. 
tikçe artıyordu. 

Henüz muayyen saat gelme
diği için kapalı duran kepenkle
ri kaldırarak içeri girmek isti. 
yenler vardı. Halkın bu tehacü
mü karşısında mağazayı beş da 
kika evvel açmaktan başka çare 
kalmamıştı. 

De""mı altıncı 11Ghifede) 

Satış şubesi açıldı 

/.{ umaşların başı11da .. 

Konferans 
Başlıyor 

Bu hafta konferans
lar verilmek suretile 
tezahürat yapılacak 

Tahir Beyin izahat ve 
beyanatı 

Dün batlaması mukan-er olan Bal
kan Tezahürat Haftası, Yügoılav 
murahhaslarının bugün tehrimize 
vasıl olaca.klan anlaıılması üzerine 
bir ırün tehir edilıniıtir. Bu suretle 
buırün lıG§byacak olan hafta, 26 ma
yia perıembe gününe kadar devam 
edecektir. Bu hafta 2arfmda Türk 
Balkan Birliği Gurupu, ıehriınizde 
Balkan memleketlerini ali.kadar &
den ticari, sinai ve iktisadi mesel&
ler etrafında tezahürat yapacak,kon
feranslar verdirecektir. Tezahürati 

Dün gelen Yugoslavya 
nıarahhasları 

idare fllecek olan 1".. S•lkan Bir
liği lstanbul ıubesi müdürü Tahir 
B. dün kendisile görüıen ınuharriri
nıize ıunlan söylemiıtir: 

- " Buırün (dün) Yugoslavya 
Devamı altmcı sahi/ede) 

Vasıf Bey 

Roma sefiri oldu ve 
hareket etti 

ANKARA, 21 (Milliyet) 
Cevat Beyin vefab Üzerine Ro
ma büyük elçiliğimize İzmir meb' 
uau ve Millet Mecliai reiı' vekil
lerinden büyük elçi Vaaıf Beyin 
tayini tekarrür etmit ve Vuıf B. 
heyetiaıizle birlikte Romaya ha
reket ebniıtir • 

T efyl merasimi çok aaınimi ve 
parlak olmuttur. 

Bir define 
Bulundu 

Çömlek içinde Ya
vuz v~ 

Kanuninin liralan 

Define naaıl bulundu? 

Kağıtane'de Silahtarağa yo
lunda bir çömlek içinde eski za. 
mana ait bir define bulunmut
tur. 

Silahtarağa yolunda çalıtan 
Belediye amelesinden Celal, Ab 
dullah, Ahmet, Ali, Osman Se
fer, İbrahim yolu kazarlarken 
bir çömlek bulmuılardır. Çöm. 
)eğin içinden üzerindeki arma. 
smdan Bizans devrine ait oldu
ğu anlatılan ve Mecidiye cesa. 
metinde üç gümüş sikke, üzerle 
rinde Sultan Selim, Sultan Sü. 
leyman yazılı iki ufak altın, Sul 
tan Selim zamanına ait ve eski 
bet paralıklar cesametinde 849 
adet gümü§ çıkını ıtır. 

Verilen malumata nazaran a
mele bunlan aralannda taksim 
için uyuşamadıklarından iş jan-
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dannaya aksetmiştir. Bulunan 
meskUkat bugün müzeler idare
ııie gönderilecektir. 

l!Fırka 
Grupu 
Takas layihasını 

tasdik 
ve kabul etti 

ANKARA, 21. A. A~ Cüm
huriyet Halk fırkaSI grupu bu
gün öğleden evvel Afyon Meb'u
su Ali Beyin riyasetinde içtima 
etmiı ve BafVekil ismet Paşa 

Hazretlerinin seyahatleri müna
sebetiyle Fllka arkadaşlarına ve· 
daım müteakip Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresine başlan
'•"§ olan takas kanun J§yıhası 

üzerinde müzakeratta bulunmur
tur. Müzakere neticesinde grup 
(ayıhanın esas itibariyle kabulü-

1 
r verilmiştir •. 

Bir sefirimizi 
Kaybettik 

Varşova büyük 
elçimiz 

Cevat B. irtihal etti 
ANKARA, 21 (A.A.) - Var 

şova büyük elçiliğinden Roma bü 
yük elçiliğine tayin edilmiı olan 
Cevat Bey bugün Val'§Ovada ve
fat etmi§tir. Cevat Beyin vefatı 
haberi hükUınet ve Ankara maha 
filinde büyük bir teeuür ve teea
ıüfle karıılannnıtır. 

VARŞOVA, 21 (A.A.) - Tür 
kiye Büyük elçisi Cevat Bey uzun 
bir rahatsızlıktan sonra bugün 
Varşovada vefat ebniıtir . 

MiLLiYET - Cevat Beyin uzun
hir rahauızlığı müteakıp irtihali 
cidden eliın olmuıtur. Merhum 
güzide ıahsiyetile Hariciyemiz 
için kıymetli bir varlık teıkil e
den diplomatlanmızdandı. 

Cevat Bey hariciyenin en kı-

Merhum Cevat Bey 
demli memurlanndandır. Genç 
yllfllldan beri muhtelif memleket 
lerde sefaret katipliği etmif, Mil
let Meclisi hükUıneti ve Cümhuri 
yet Türkiyeai zamanında Paria, 
Atina, Tokyo ve V aJ'fOVa sefaret 
!erinde bulunmuftu. 

Biraderi Bolu meb'usu Haaan 
Cemil ve Memduh Beylere tazi
yetlerimizi beyan ederiz. 

Takas 
Komisyonu 

Kanun layihası mec
liste kabul edildi 

Müvazene vergisi Uiyihaııı 
pazarteııi görütülecek 

ANKARA, 21. A. A- B. M. Mec 
!isi bugün reis vekili Haaan Beyin 
riyasetinde toplanmq ve B. M. Mec 
!isi bütçesinde 1060 liralık münakale 
yapılması hakkındaki kanunu kabul 
eylemiştir. 

Devlet demiryollan ve limanlan 
işletme umwn müdürlüğü 1932 se
nesi bütçednin bir hafta sonra mü
zakeresi kabul edilınit ve takas ko
misyonu teşkiline ait kanun layiha
sının mü:mkeresi yapılarak kabul &
dilmiştir. 

Buna nazaran bedeli devlet bütç&
sine, hususi. mülhak ve belediye büt 

Devamı altıncı ıtahilede) 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Mildürü 
ETEM iZZET 

Şayet evdeki pazar 
çarşıya uyarsa •• 

•• 
Uç çocuklu ve orta halli bir 

• 
ailenin Istanbul_ 

daki masrafı 137 lira •• 
lznıir ile lstanbul arasında ne fark var? 
İzmir Ticart odasının yaptı

ğı hesaplara nazaran, lzmirde 
baba, ana ve üç çocuktan mü
rekkep orta halli bir ailenin ay. 
da 114 lira 33 kurutla geçinebi
leceklerini tesbit ettiğini dün 
yazınıttık. 

lıtanbul Ticaret odaaı da ö
teden beri lstanbulun "geçinme 
endeksi" ni ne,retmektedir.Son 
endekse nazaran, lstanbulda ay 
ni nüfusta orta halli bir aile ay
da 137 lira 31 kurut 49 santim
le geçinebilmektedir. 

Yapılan endekste bu ailenin 
bir ayda yiyecek ve içecek mad
delerine 45 lira, 14 kurut, 85 
santim, yakma, aydınlatma ve 
temizleme maddelerine 11 lira, 
95 kuruş, giyecek e§ya ve ev et• 
yasma 33 lira 82 kurut, ev kira 
ama 25 lira, sigara, vesaiti nak
liye, doktor ve ecza için 13 lira 
75 kuruş, tasarruf ve sigorta j. 

Devamı altıncı aahifede) 

Şaşılacak bir haber 

Bu hesap ve bu bonolar 
da nerden çıktı? 

Maliye vekaletinin derhal tav. 
zih etmesi lazım gelen mesele •. 

Kibrit kralımn müessesesinde 1 7 ,5 milyon 
dolarlık Türk hazine bonosu varmış!. 
Kreuger'in bütün marifetleri 

öldükten sonra meydana çıkb: 
Öleceği güne kadar dünyanın en 
büyük maliyecisi olduğu zannedi 
len bu adanım öldükten sonra 
mahir bir dolandıncı olduğu an
lqıldı. 

Bir aralık ltalya hükUmetinin 
hazine bonolarını taklit ettiği aöy 
leruniıti.. ltalya hükümeti hunu 
tekzip etti. Son posta ile gelen 
Berliner Tal'blat gazetesi bizi 
alikadar eden bir haber nqret
mektedir. Bu Alınan gazetesi-

nin 6 may11 tarihli nüahumda 
Nevyorktan alınırut bir haber 
vardır. Bu haberde Kreuser'in 
sahibi bulunduğu lntemational 
Match Corporation'un 17 buçulıı 
milyon dolarlık Türk hazine bo
nolarına sahip olduğu bildiril
mektedir. Bu haber kaq11mda 
hayret ettik. Türk hükUmetinin 
Kreuger yedinde 17 buçuk mil
yonluk hazine bonolan yoktur. 
Acaba bu bonolar da ltalyan bo
noları sibi sahte bonolar mıdır? 

Devamı altına $ahi/ede) 
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1 Otomobil yarışı! = 

~ Her tarafta büyük bir alaka ~ 
ve merak uyandırdı = = 

~ = = 

Tertip heyeti dün toplandı, 
günü de toplanacak .. 

salı 

3 Gazetemizin tertip ettiği büyük otomobil yanşı mem-
S lekette çok mühim bir alaka uyandmnıttır. 
§ Avruparun her ıehrinde ayda beı altı defa yapılan bu 
3 nevi yarıılar çok heyecanlı olur ve binlerce meraklı tara-

fından zevkle takip edilir. Bu noktayı nazarı itibara alan 
~ Türkiye Turing otomobil klübü ve gazetemiz, topraklarnnız 
=: dahilincle de bu sporun revacmı temin etmek için böyle bir 

müsabaka ihzar ebniıtir. 
Yarış üç kategori Üzerine yapılacaktır. Şimdiye kadar 

böyle bir müsabakanın tertip edilmemiı olması halkta umu
mi merakı tahrik etmiş ve herkes 1 7 haziran tarihini 
sabırsızlıkla beklemeğe başlamıştır. Bu vesile ile artık biz 
de sık sık otomobil yarıılan yapılacak ve zaten bugÜn mü
hİın bir yekun tutan otomobil meraklılan daha fazlalata· 
caktır. 

Bu iıle me§gul olan tertip heyeti dün içtima etmit ve ya
n§ taliınatnamesini hazırlamakla meğgul olmuıtur. 

= Tertip heyeti salı günü saat on ikide Türkiye Turing oto
mobil klühünde toplanarak fenni komite ile talimatnameyi 
ve handikapa ait nizamatı teabit edecektir. 

;;;; H'!':=~~~e;:,: birinci gelecek otomobillere mük/ilat ver· 

~UDlllllllUIDlllllllllUllllUlllWUIRUWlllllllll:;~;~l;ll;ll;=llll 
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Spor 

Yüksek atlama 
lzmirde kaU1nılan rekor etra-

• 
fında lzmir gazetelerinin 

gösterdiği teliş beyhudedir 

HARöCô H.ABERLE:R llirGll _____ iJ_ 
138 ölü Yeni Fransız Bahrimuhiti D~• 
1060 yaralı Kabinesi Geçti Devlet Demır yolları 

Bombaydaki son ar· 
bedelerin blançosu 

Herriot kabinesi 
etrafında 

bazı isimler 

--
Okyanusu aşan ilk 
kadın tayyareci 

idaresinin kadrosu 
lzmir atletlerinden Cıhat bey 1.85 mızın lıilifına olaral< İzmirli cençin 

metreyi llfmak suretile Türkiye yaptıiı da-ecenin tescil edilmek is
yüluek at1- relrorww kırdıiı lıal- tenmediii, bu hususta Anadolu A
~e 13 ma}'İa cuma cünü Kadıköy jan11 vasıtasile yapılan müracaatla
tadında 1.81,5 atlayan Galatasaray- nn federasyon<:& rededilcliii tarzın

ı. Haydann yaptıiı derecenin neden daki sözler t- yalandır. 
Türkiye relr.onı olarak ilin eclildiji ·Teacil muamelesinin secil<meıi iz
i zmir gazetelerinde ve onlardan nak mir mmtakuının bu iti federasyona 
len htanbul matbuatında bir hayli gec; lıaber Yermeoinden n~'et etmit-

BOMBA Y 21. A. A. - HükUınet 
son cemaat kıyamlarının menıe •e 
esbabını uzun uzadiv' :zaı, eden bir 
beyanname n9fretmiıtir. 

Bu bilanço bilhassa perşembe gÜ
nü alqamına kadar loyam lcurbaıı... 
ları yekununun 89'u Hindu ve 48'i 
müsliiman olmak üzere l 38 telef Ye 
1060 yaralı olduğunu zikreylemek
tedir. 

PARIS, 21. A. A.- Ecbo de Pa
ria enete.ine nazaran M. Heriot' • 
nun müstakbel batW"elcil ve hariciye 
nazırı olması muhtemel ve melhuz
dur. 

Mümaifeyh, mesai arkadaşı olarak 
M. Chautemps, M. Daladier, M.Ger
main Martin ile M. Abel Gardey ve 

HARBOURGRACE "Ten-e Neu
Ye" 21. A. A. - Kadın tayyareci 
Amelia Earbant Parise ıritmelc üzre 
yalnız batına havalanmqtır. 

Mürnaileyha saat 14 te burada 
yere inmitti. 

LONDRA, 21. A. A.- Tayylll"6-
ci Mis Earhart lrlanda'da kain Lon
donderry' e gelmit ve bu tehir cin
rmda bir tarlada yere inmete mec
bur olmuttur. 

Tasarrufun mühim bir kısmı 
malzeme 

dairesinden temin edilecek •• 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Devlet Demiryolları idaresinde ha 

ziranda kadro harici kalacak memurların 150 ai ücretli miistah 
demler meyanındadır. 330 u idarenin fili l<adrosundaki memurla• 
arasındadır. 

dedikoduyu mücip oldu. tir. 
Gazetemiz bütün bu teı,,.larm 

beyhude olduiunu beyana mesele
nin e&aaını izaha mezundur. 

1 zmir Amerikan koleji talebe
sinden ve milli atletizm takımı efra
dından Cihat beyin 6 mayİsta fz
mirde 1.85 metre atladığı gazetele
rin n"'riyatından anlatdmııtı. 

13 mayıs tarihinde de Galatasa
raylı Haydar F enerlıalıse stadmm 
reımi küpdı miinasebetile yapılan 
Ptletik mu ........ larda 1.81.5 metre 
atladı. 

Bu iki derecenin her ilıisi de ııe
yircilere Y•i Türkiye rekoru olarak 
hildirildi. Çiinki Türkiye rekoru o 
rna kadar 1.80 metre ile Haydarda 
idi. Böyle munbakalarda bir musa
bil< rekoru seçecek oluna hakem
ler rel<onın lı:wddıiını ilan ederler. 

13 nıayuda Haydann 1.81.5 met
re ile yaptıfı derece Türkiye reko
ru diye ilin edilmeıine sebep Ciha
dın 1.85 metre ile yaptığı derecenin 
o ana kadar federasyona bildirilme
miş olnıas üdi. Mahaza ne olursa ol
sun taba üzerinde lıi.keml.,.. veya 
spil<erler tarafından yapdan bu re
l<or tebligatırun nizamen hiç bir loy 
m<ti yoktur. Bu yalnız musabılon 
esl<i rekoru geçtiğini bildirmel< için 
yapıldı. 

Bunlardan hangisinin yeni Tür
kiye rekoru olduiu. bahsma gelince; 
Cihat lmıirde 1.85 metreyi 6 mayıs
ta atladıiı halde lzmir mınta.kuı bu 
nu 14 mayu tarihli bir mektupla fe
deraıyona yazdığı ve bu mektup ta
bii poıta dolayısile lstanula üç gün
de gedifi için atletizm federasyonu 
'.eyfiyetten resmen ancak 18 mayıs
la haberdar olmut ve qı tetkilı:e bat
lamııtır. 

Eğer Haydarm d.,..ecesi hal<km
daki vesaik daha evvel gelse idi bel
ki 1.8.16 mebede Türkiye rekora 
olarak tescil edilir idi. 
Şimdi ...Uyet Cıbadın elde ettiği 

1.85 metrelik irtifaın tescili muame
lesini ikmaline muallaktır. 

lstihbanıtınııza nazaran bu husus
ta lzmirden eelen veaıı.ıK, teldi ni
umi de olduğundan Cdıadın dere
cesi tescil edilecektir. Bu yazdıkları-

Futbol Federasyonu11ıı11 
tebliği 

ISTANBUL, 21. A. A.- Türk.i
ye Futbol Federaayonundan tebliğ 
edilmiştir: 

T. 1. C. lttifal<ının ~O Haziran 
1932 de toplanacak olan umumi 
kongresi münasebetiyle Ankara, iz. 
mir, lstanbul futbol muhtelit takım 
lan araomda Ankarada bir turnuva 
yapdacaktır. Bütün masarifi fed6-
rasyon tarafından t~viye edilecek 
olan bu tUTnu•arun programı bili
h«e ilin edileceğinden alakadar 
mıntakaalnn talmnlarını lwvvetli bir 
tekilde ihzara §İmdiden hazırlanma
ları teblii olunur 

Giireş Federasgonuııu,. 

laozihi 
ISTANBUL. 21 . A. A.- Güret 

Federaıyonundan tebliğ edilmqtir: 
Haliç Kulübü tarafından 20 mayıs 

cuma eiınü Maluim barında tertip 
edilen gü~ müsabakalarının bur 
gazetelerle ilin edildiği gibi resmi 
ve seçme mahiyetinde olmadığı ve 
Federasyonumuzun Balkan Olimpi
yadına ittiral< ettireceii milli güreş 
takımının son seçme müsabakasının 
27 mayıs cuma rünü icra edileceği 
tahzih ilan olunur. 

lsta11bul ınıntakasınuı 
lebll(ji 

fSTANBUL, 21. A. A.- lıtan
bul Mıntakası Merkez Heyetinden 
teblii edilmittir: 

Müttefik kulüplerin nazarı dikka
tine: 
Umumi kongrenin 20 haziran 1932 

pazartesi saat 15 te Ankara halk e
vinde içtimaa daveti Umumi Mer
kezce kararlaştmlmıttır. 
Haziranın 5 ne kadar gönderilme

si icap eden aicil varalcalarırun en 
kısa bir zaman zarfında derhal Mm 
taka Merkezine verilmesi ve itbu si 
dl varak:Jannı vermeyen kulüpleri
mizin l<onereye qtirak edemiyeceii 
huıuoi ehemmiyetle tebliğ olunur. 

Japonyayı taziye ettik 
ANKARA, 21 (A.A.) - Hariciye Vekili !evfik .Rüttü Beyefe":

iinin Japon Baıvekili M. lnukaym vefa~ munaııebetil.e Japon Har~
ciye nezaretine gönderdiği teeaaür ve tazıyet telgrafı ıle buna verı
len cevap a~ğıdadır: 

Batvekil M. lnukaya yapıl~n suikast Te .. miifa_riiııiley~": ve~a.tı 
haberinden fevkalade müteeuır oldum. Cuınhurıyet hukumetinın 
en samimi ve dostane taziyetlerini zatı ililerine arzederim. 

TEVFiK R0ŞT0 

Baıvekil M. lnul<ay'm vefatı münasebetile Türkiye Cümhuriyeti 
hükümetinin hitüll<ar taziyctlerinden çok mütehassis oldum. Zatı 
alilerine en samim i te9ekkiirlerimi. ıı.rzederim. 

fürk dayinler vekili 
ANKARA, ıl. A. A.- Tiirk da

yinler W"elciletine, dayinler vekili Ze
Üi Bey teknr intihap olunınu9tur. 

Erenköy sanatoryo
mu açıldı 

Veremle mücadele cemiyetinin 
Erenl<öyiinde tesis ettiii verem sa
ııatoryomuna hasta kabulüne baı
lanmqtır. lstanbul Belediyesi ile E
lektrik ıirketi arasında Anadolu bat 
tına verilecek cereyana ait imzalıı
nan nwkaveleye sanatoryomda tesi
• t yapdmatı şartı da ilave edilıniı
tir. Elektrik ıirketinin müdürü M 
Hansens tesisatın meccanen yapd
ınasnn laıbul sureti ile alaka göster
miştir. 

Şark demiryolların
da içtima 

Şark demiryollarının Türkiye 
arazisindeki kımu için teıeldcül 
eden yeni Türk Anonim tirketi
nin ilk heyeti umumiye.si yarın 
tirketin Sirkecicedi merkezinde 
içtima edecel<tir • 

Şark Demiryollannın 930 ve 
931 heaaplannın tetkiki için ıeh 
rimizde bulunan Nafia Vekaleti 
Dcmiryollar ıumuın müdürü veki 
li Nazir B. tetkikatını ikmal ve 
Anl<araya avdet etıniıtir. 

Do-X tayyaresi 
dönüyor 

HARBOURGRACE, 21. A. A. -
DO-X tayyareıi, bu sabah saat 3 te 
hareket etmiştir. 

Kargaşa! klar hemen hemen bit
mek üzeredir • 

M. Marchandeau'yu alacaktır. 

BOMB.\ Y, 21. A. A. - Bugün 
Mecusilerle Müslimanlar arasında çı 
kan kargaşal!klardan 3 kiıi ölmüt. 
40 kiti yaralanmııtır. 

Sosyalistler, kabineye iıtirak et
miyecel< olsalar da, kabine soıyalist-
1..-in muzaheret ve bitaraflığından 
İştİfadc edecektir. 

Evvelce yaralananlardan 12 kiti 
olmii!tür. Ekserisi Hintli tüccar ol
ma.le üzre 20.000 den fazla k.imse 
bir haftadan beri Bombayi terk.et
miştir. işler felce uğramııtır. ...... ·~---
Diri Diri 
Gömülenler ---
Kurtarmak iimidi 

kalmadı 

artık 

VALPARAISO, 21. A. A . - Tü
nel içinde toprak gömülü kalan 45 
amelenin kurtanlması için son bir 
gayret daha sarfedilmektedir. 

Hava tarik.ile gelen ve hususi tu
lumbalara malik bulunP.n dalgıçlar, 
tüneldeki toprağın altında 3 kadem 
derinliğe l<adar va•ıl olmuılardır. 

VALPARAISO, 21. A. A.- An
des tünelinin yıkıJan kısmında en
icaz altında l<alan l<ırk amelenin hep 
si '8ğ olarak bulunmuştur. Bunla
nn toprak ve tat yığınları altından 

çıkarılma11na çalıtılmaktadır. 

VALPARAISO, 21. A. A.- fm
dat.;ılar 40 kadar amelenin enkaz al
tında kalmıt olduğu tünelin bir kıs
mıruı l<adar varmışlarsa da tünel ıu 
altında kalmış olduğundan bütün 
kazazedelerin mahvolmuş olmasın

dan korkuluyor. 

Bunların arasında Danimarkalı 
b: • mühendis vardır. Bütün ümitler 
l<eıilmittir. 

Neville Chamberlain 
hasta 

LONDRA, 21. A. A. - Maliye 
nazırı M. Neville Chamberlain,i nik
risten muztarip olduiundan yatağa 
yatmak mecburiyetinde kalmııtrr. 

Mümaileybin Avam l<amarumın 
önümüzdeki pazartesi günü aktede
ceği içtimada hazır bulunamıyaca: ... 
henüz muhal<ka.I< olmamakla bera
ber o gün mali kanun hakkında açı
lacak olan müzal<ereleri icabında 
hazine mali müstqan M. Elliott'un 
idare etmesi mu.lıtemeldir. 

Sovyet Rusyanın 
S senelik planı 

MOSKOVA, 21. A. A. - Sovyet 
Rusyanın merkezi icra komitesi, 5 
senelik planın tatbikatı mucibince 
ye\'DÜ istihsal olarak derpit edilen 
144 adedi yerine 150 traktör çıl<art
maia muvaffak olduğundan dolayİ 
Stalingrad traktör Wırikasmı Lenin 
nUanııu vermek suretile taltif eyl6-
miıtir. 

Sir Drummond isti
f asım geri almıyor 
CENEVRE, 21. A. A.- Cemiyeti 

Akvam Meclisi sizli bir celse a.l<de
derek Sir Drumond'u dinlemiıtir. 
Mümaileyh, arkadllflannın tiddetli 
israrlarına rağmen istifasmda muııir 
olduğunu söylemiıtir. 

Meclis karannı gelecek celseye ta
lik etmiıtir. 

Dünkü ck~eriyet intizar mevkiin
de kalacaktır . 

Aynr gazeteye göre, dün içtima e
den radikal-sosyalist fırl<a11 divanı, 
soıyalistlerin kabineye iıtirak tartı 
olarak dermeyan ettikleri teslilıatın 
l<ütlevi tenzili talebinin pyri kabili 
kabul olduğuna ve bazı kayit ve Jllrl 
lar altında yüzde 10 nisbetinde ten
zilat yapılmas ıimünının ihtimal da 
bilinde bulunduğunu karar vermiı
tir. 

Divan, demiryollarile maadin si
gortalarının millilqtirilmesi husu
•undaki soıyaliıt teklifinin de aynİ 
derecede kabul edilemiyeceiine hük 
metmiıttir. 

Vapur 
Nasıl yandı? 

Yangının sebebi bir 
türlü 

izah edilemeyor 
PARIS, 21. A. A.- Mesajeri Ma

ritim kumpanyası George Philippar 
felaketi kurbanlarının 40 kiti oldu
ğunu tahmin etmektedir. 

PARIS, 21. A. A. - Matin gaze
tesi yazıyor: 

Philippar eemisinin inta edilmiş 
olduğu Saint-Nazaire tezcihları mü 
dür muavini, bir muhabire ıu beya
natta bulunmuttur: 

Bu, aklın kabul etmiyeceği bir 
ıeydir. Kumandan Vicq'in raporu
nu birkaç defa olcudwn. Bundan 
bir netice çıkarmaktan korlwyorum. 
Yangına karı• her türlü ilıtiyat ted
birleri ittilıaz edilmiı iılt Binaena
leyh bir yangın zuhuruna imkan 
yol<tu. Emniyet tedbirlerinden hiç 
biri de ihli.I edilmemitti. F dikelin 
zuhuru tarzı bizi behtühayret için
de bıraktı. E lel<trik kablolarından 
her biri, kendilerini tamamile tecrit 
eden çelik tellerle himaye altına a
lınmıştı. Hatta çekiç darbesi ile bile 
telin üzerinden kurıunu 11yrrıp çı

karmak mümkün olamazdı. Binaen
aleyh konta.kt nasıl oldu? Anlıyami. 
yoruz .Bununla beraber yekıliğerin
den oldukça uzal< bulunan birçok 
mli mihraklar, baılıca mihrak ile ay. 
ni zamanda atet almıttır. Bundan 
baıl<a geminin tertibatı o auretle vü
cude getirllrnit idi ki, yangın zuhu
runda her kompartımanı hususi ka
pdarı kapamak suretile tamamen tec 
rit etmek imkanı ardı. Binaenaleyh 
diğer kompartimanlan tehlilı:eye dü
ıürmelaizin aleti hapsetmek pekala 
mümkün iılt Benim çıkarchiım ne
tice tudur: 

Muhtelif devre!« üzerinde mu.lı
telif noktalarda ayni zamanda kon. 
takt YUkua gelmq olması faraziyeoi 
kabul edilemez. 

Mesajeri Maritim acentası müdü
rü de f(jyle clemiıtir: 

Vapurda çalqmıf olduklarından 
dolayı vapuru iyi tanıyanların ciinı
lesi, gem.ide kaza neticesi yangm 
çdanıf obnasına ihtimal vermemek
tedirler. 

Ta,.yarenin Of&pman borusu bir 
çok saat bozuk bir surette itlemiı
tir. 

Mis Earhart bir çok fırtınalara, 
sise ve yaimura kartı uirafmalı: mec 
buriyetinde kaldığını anlatınqbr. 

Mis Earbart seyahat esnasında 
benzin depoaunda husule eelıniı ol
ınatı muhtemel küçük bir çatlak mü 
tahede ettiğinden Londonderry'de 
yere inmeğe karar vermitıir. 

---~·~· ...... ···~··~·~---

ihtiralar ve 
tecrübeler 

LONDRA, 21. A. A.- Bugün aa
ri teknik sabadaki ihtiralara ait tec
rübeler yapılrnqbr. 

Saatte 140 kilometre eiden bir 
sür'at katarına raptedilmiı olan hu
susi bir vagona vaz'olunan kuTvet'i 
bir nokili sayt aleti tren yolcuları
nın katarın üzerinde uçan bir tayya 
redelı..i yolcularla 7 kilometre m.,.... 
feden mükalemede bulunmalanna 
müsaade bahsolmuttur. içinde ahize 
ve mürselc tertibatı vücude eetiril
mi tolan tayyareye 60 metre tulün. 
de bir anten konulmuttur. Trende 
ayni tertibat vücude getirilmiıtir. 

Bu uıul ile yapılan mükal-eler, 
gayet vuzuh ile eıitilmittir. 

Sovyetler ve Mançu 
ri tetkik komisyonu 

MOSKOVA, 21. A.A. - c-ü
yeti akvam meclisinin M. Littoo'un 
riyaseti altındaki ~uri tahkikat 
l<omisyonu Sovyetlerin Harbin je
neral konsolosuna müracaat edere 
Akalian'da bulunmakta olan jeneral 
Ma ile eörütmek üzere Blaeove
ceıuki tarilı:iyle mezkUr mahalle git
mek müsaadesini istemiıtir. Sovyet 
biikUıneti Mançurinin dahili itlerine 
kat'iyen müdahale etmemek prenlİ
pine sadık !<alarak bu talebi is'af e
demiyeceiini mezkU.. lıııımisyı>na bil
dinniıtir. 

Maruf bir tayyareci 
öldü 

ROMA, 21 A.A. - Atlas Ok:ra
noaunu aşan tayyareciler kongresi
ne gitmekte olan "Macariıtan İçin 

adalet' 'ismindeki tayyar~ Licteur 
tayyare karargi.hmda yere ineceği 
sırada düımüt ve tutuımuıtur. i
çinde bulunan iki tayyareci ölmüt
tür. Bunlardan biri geçen yaz Mac
yar ile birlikte Nevyork - Budaı>e§
te uçuıunu bftfaran Enclrezdir. 

Amerika Avrupaya 
altın gönderiyor 

Kadrodan çıkanlan memuriyetlerin mühim bir kısmını münhal b 
lunan memuriyetler teıkil etmektedir. Bu huausta. mezkur id 
umum müdürü Rifat Bey bana demitlir ki: 

- Tasarrufun mühim bir kısmını malzeme dairesinden ve h 
dairenin Ankara, lstanbul, Konya, Erzurum, Eskişehir - Haydar 
P•t•, Samaun mağazalarında mü.atahdem memurlar arasından ve 
kıuııen diier servislerden temin edilecektir. Tetkikata devam edili· 
yor. Bu tetkikatı yaparken çıkarılacak memurların kıdem ve sicil• 
lilerini ve kendilerinden it itibarile edilecel< istifade daima .göz ö
nünde tutulacaktır. 

Her hangi bir mağduriyetin vul<ua selmeme3ini ehemmiyetle DA• 

zan dil<kate almaktayız. Tanrruf neticesinde çıkarılacak olan bu 
memurlar ayni zamanda hiı:meti askeriyeye gitmet ve saire suret 
!erle zulıur edecek münhali.ta yine tayin edilecek ve bu suretle 
bir müddet sonra l<adro harici kalmıt olanlarm adedi azalmıı ola
cakbr. 

M. Venizelos nihayet 
dün istifa etti 

Yeni kabineyi Ceneral Kondi 
lis'in teşkil etmesi muhtemeldir 

ATINA, 21 (Hususi) - M. Ven.izelos bugün nazırlar meclisin
de saat dörtte istifa etınek kararını verdiğini bildirmiıtir. M. Veni
zelos saat betle de Reisicüınlıur M. Zaimis nezdine giderek kabine
nin istifanamesini vermiştir. Reisicüınhur istifanameyi kabul et
mek İllememiıse de M. Venizelos karannda ısrar eylemittir. 

Akııı.m saat altıda meb'ıuan meclisine gelen M. Venizeloı Yuna
nistanın mali vaziyeti etrafında beyanatta bulunduktan Ye hııcüa. 

kü vaziyeti izah eyledikten sonra istifa ettiğini söylemit "" bu vazi
yet kartısında ancak bir koalisyon hükümetinin iktidar meYlriinde 
kalabileceiini izalı etnıittir. 

Yeni kabineyi ceneral Kondilisin tetkil edeceii söyleniyor. 
yet ancak salı eünü kat'i ourette anlatılacaktır. 

ATlNA, 21 (A.A. ) - Yunan kabineai istifa otnıittir. 

Nakliyat vergisi kanunu 

Vazi-

ANKARA, 21 (Telefonla) - Yeni nakliyat vergisi kanun layi
haaı Meclis ruznamesine alınmıttır. Bu hafta sonunda heyeti uınu
miyede müzakere olunacaktır. 

Yedi arap kadını yakalandı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Eaki adetlerden kanunen memnu dana 

bayramını tes'it etmek isteyen yedi arap kadını tevkif edilmqtir. 

Bodrum hapishanesinden dokuz 
mahkum firar etti 

IZMlR, 21 (Milliyet) - Bodrum bap;sanesinin duvannı delen 
mahpwlardan ağır hapse mabkfun dokuz kiti firar etmİ§lerdir. 

Bir idam mahkumu kaçtı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - idam mahküınu Ahmet Bergama hapi

sanesinden firar etmiıtir. 

Bir şaki daha öldürüldü 
• 

UŞAK, 21 (A.A.) - Son zamanlarda takante batlamq olan 
kıpti bulduk Süleyman jandarmalar tarafından öldürülerek ,.aka· 
lanmıştır. 

Konya valisi ve/ at etti 
KONYA, 21 (A.A.) - Konya valisi izzet Bey kalp romatizma· 

aından bugÜn aaat 12 de vefat etmqtir. 

NEVYORK, 21. A. A. - Dün 
A'n'Upaya, bilhassa Fransa ve Fe
lemenk' e gönderilmek üzre 37 mil
yon 829 bin dolar loymetinde altın 
ynla çıkarrlmıfbr. 

Bu mil<tar 1932 senesinde bir 
günde yapdan altın aevl<iyatı meya
mnda bir rel<or tetkil etmektedir. 

Ağrı şakileri hakkındaki karar 
ADANA, 21 (Milliyet) - Airıdaiı takileri 

nn yarın (bugiin) tefhim edilmesi muhtemeldir. 
hakkındaki kara· 

Haftalık Edebi Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 

dir? 2 - Ma7.İde mefkurenin 
modelleri var mıdır? 3 - Bir 
•an'at mefkôrui naaıl doğar? 

di. Onların nazarında tarih geç
miti anlatmakla kalmaz, gelecek 
ten de haber verirdi. Tarih bed
bin bir ihtiyar, hep felaketler 
haber veren bir kahindir. Nefse 
itimadı en büyük meziyet aayan 
bir devrin bedbinlikten, felaket 
haberlerinden hoşlanmasına im
kan yoktur. Tarihte insanı ezici 
bir hal vardır; onuu sayıfalarııu 
kanttırdıiımız zaman kahraman 
lan, büyük san'atkir ve mütefek 
kirleri, kendilerine uırlann vor
diii prestijden ayırarak bakma
mız pek müıküldür. Racine, So
foklis'i, Evripidia'i dütündüğü za
man kendisinin onlar ayannda 
bir ıair olduğunu, olabileceiini 
zannedemiyor, tlatti. gerek ken
di zamanında, gerek daha sonra 
onlarla boy ölçiifecek adamlar 
gelebileceğini aklına sığdıramı
yordu. 

da orijinal olmak hevesi tamim 
olunuyordu. Herhangi bir aan'at
kir, yepyeni olduğunu sandığı 
bir nazariye, bir eserle ortaya çık 
aa hemen o nazariyenin bilmem 
kaç asır evvel do müdafaa edil
diğini, o eserin yine bilmem ne 
kadar asır evvel yafamıt falanca 
aan'atki.rmkilere benzediğini iti
raz eötürmez bir aurette isbat 
kabil oluyordu. Yalnız bugünün 
deiil, biç bir devrin üuanı kendi
sini devasız bir küçükliiie mah
künı görmeğe razı olmaz. 

di ve edeceklerini biliyorlardı. 
(1) 

lamail Hakkı Bey de tarihten 
batını çeviriyor ve geçmiı devir
lerin güzel eserler bıraktığım da 
inkar ediyor. Kendisinin bir san' -
atkar olduğunu söyledim; o lıalde 
maziden kalmıı eserlerin l<artı· 
amda bir heyecan duymamas• ka
bil değil. Fakat luııail Hakkı 
Bey, fikrinin sonuna kadar eit
mekten kaçan adamlardan değil
dir; bunun için nihayet kendisi
ni de ittiham ediyor ve bir §eye 

"Güzeldir,, demesinin, itibar edi
lecek bir hüküm olmadığını söy
lüyor: 

-ı, bizde )l<lf•JIOn canlı güul 
değil, tarilıi ~IJir. Giisel, ha
lin mevzuudur. Maha:ı:a bu tak
dir hadise.ini izah etmek ta ı,;. 
'"""'•r. Maz;ideki günl madem· 
ki bW,,. ~l dcğilJir, o hıilde 
niçin )'İne takdir ediyoruz;? Ben
ce aebep ıudur: 

Güzellik ve insan I nnın olduğu gibi, iıuanı ya teshir 
. . eden birer nimfa, veya çarpıfma-

Cansız fikır yok, cansız mu- ğa mecbur kılan birer ifrit hi.li
harrirler v~rdır •• He~ fil<r~n 1&?" ni alır. Hiç birinin önünden ka
~ .. ı.~vvetı, velut.lu~, ~lıne. dut- yıtsızca geçmek kabil değildir; 
<uıru ııuanın tahsıyeti nısbettnde- herlıalde ben seçemedim. 
dir. Adamının eline dütünce her . . . 
fikir bizi sürükler demiyonım; lzmır'de _çıkan F,ikı.rle!: mecmu· 
fakat hiç olmazsa bizi kendisine asının 30 ruaan tanhlı nwbasında 
kartı koyacak delilleri' aramağa ?~d.uğuın "San'_at ve mefkure., 
11evkederek zenginlqtirir. Haki- u~lı yazm da yme bazılarını 
kat her ,eyden çıkabilir; fikirle- mıza~~ ~~ uygun, ~azıla~ıı_ıı 
rin çarpıtmasından hal<ikatten ~a b~lal<ıs ıçınde yatadıgım ~ıl<ır 
daha nadir ve daha ehemmiyetli a~~~ınden ~k. ayn buldugum 
bir fey, yaratıcı kuvvet çıkar. du§&Jnceler, ıddıalarla dolu. 

fsrnail Hakkı Bey, hiç ıüpbe- lsmail Hakkı Bey, Güzel San'. 
siz ki, fikirlere canlılık vermesi- atlar Akademi.i'nin ellinci yıldö
ni bilen bir adamdır. San'atki.r- nümü münıuebetile verdiği bir 
dır; bunun içindir ki müdafaa konfcranaın metni olan o yaz4sın .. 
ettiği fikirler, Homiros'un destan da üç suale cevap veriyor: 1 -
lannda adaların ve deniz kayala- Mazi mefküre için model mi-

Birinci suale ben de, lsmail 
Hakkı Bey ile beraber "Ha:Yır,. 
diye cevap veriyorum; fakat la
mail Hakkı Bey, bu "Hayır., ı 
daha tiddetle; sesine, bazı kayıt
lar gözettiiini, bir takım tartlar 
kottuğunu ih ... edecek bir ihti
zaz vermekıizin söylüyor. Onun 
uHayll',, demainde, icabmda bu .. 
günkü insanı tarihe bağlıyan 
bütün rabıtaları da kırmağa ba
:ı:ır olduğunu gösteren bir hal 
var. Halbuki ben "Hayır,. m da
lıa son heceaini bitirmeden bir 
nedamet duymaia batlıyorum; 
doğnıou benim "Hayır., on (E
vet) i pek andırıyor • 

Arzırnızın batlıca fikirlerin-
den biri, dünkü inaanla bugünkü 
arasında eaaslı bir benzeyq bu
lunmadığıdır. Babalanmız tarihi 
bir "ibretnüma., addeder ve itle
rinde ondan ders almak isterler-

"Dünyada söylenmemiı fikir 
kalmadı., sözü de, aaırlardan be
ri col< tekrar edildi; bir taraftan 

itte bunun içindir ki tarihi ka
pattık. Yunan ve Li.tin dillerini 
öğrenmek, muharrirlerini oku
mak lıovesi dünyanın her tarafın
da azalıyoraa bunun batlıca sebe
bi demokrasinin yayılmau veya 
madde medeniyetinin inkitafı de
ğil, bu tarih dütmanlığrdır. Çün
kü demokrasi de, madde medeni· 
yeti de Yunanlılardan ve Romalı
lardan fevkalade İstifade ederler 

"Mazıide lakdir ettiğimiz gü-

(1) Eski Amerika Rcisicilmhuru 
Calvin Coolige'in Hürriyetin paba-
11 isimli kitabında Klasikler hakkın
daki nutka müracaat. Bu kitabın 
tercümesi Ankarada Halrimiyeti 
Milliye matbaası tarafından neııre
dilmistir. 

"Güzel dediğimiz; mahiyetİtı 
hayatımız;la doğrudan doğruya 
a/Gkaaı vardır. Bu hayat içtimai 
müeueaelerin tayin ettiii bir fe· 
kilden bt'§ka bir ıey delildir. Bi· 
naenal•yh ;.çtimai müeueaeleı 
aramdaki ba.zı müıab•hetler ev
oela hayat telakkileri arcuında, 

ıonra san' at telakkileri arasında 
zaruri mÜ§abehetler ve iltibaalar 
vücuda getiriyor.,, 

Bu "güzel yoktur,, derneğe vs 
nr. Mademki güzel asırdan atı· 

ra, cemiyetten cemiyete değiıi· 
yor; mademki dün güzel sayıla· 
na bugün çirl<in diye bakılabili· 

yor o halde üzel bir vehimde<' 



Mh...LlYET PAZAR 'J.'/. MAYIS 1932 

Ticaret odası iki mühim ra or hazırladı 
Ekonomi 

Mıntaka Ticaret oda
ları kongresi 

1 ••••••• 

Bu defaki senelik kongrede 
görüşülmek 

Üzere iki rapor hazırlandı 
latanbul Ticaret müdürlüiü bir liralık ve on ti)inlik İqiliz evra

ınmtakaaı dahilindeki Ticaret o- kı nakdiyesinin mahirane bir ıuret
dalan kOlll'rea.i için haaırbklara te taklit edilerek het" tarafa aürül
b..Jlaıımqtır. mekte olduğu ve hakiki banknotlar-

Bu defaki aenelik konıırede dan tefriki pek müıkül lıalanduiu 
ınüzakere eclihnek üzere iki ra- ft amillerinin meydana çıkanlmuı 
Por huırlanmııtır. Bunlardan bl- 1 için mahalli HükUmetince lazımg• 
rinciıi lıtanbul Ticaret odaaı ki- im tedbirlerin ittihaz edilmlt oldu
tibi umu.mili Vehbi Beye aittir ve ğu Londno Büyük elçilifimizin it'• 
Ticaret od alan nizamnamelerin- rına atfen Maliye V ekiletinden bil
de tecrübelerden alman neticele- dirilmiştir. 
re ıöre yapılabilecek tadilata da-
irdir. . Mayısın ilk on beş 

ikinci rapor Hakkı Nezihi Bey _ • 
tarafmdan ha.zırlanmııtır "e ibra- ünunde ihracatımız 
.,..._,,,. tezyidi, ithalahmı'&ln 

tenldal noktaımdan Odalar, bor· 
aalar ,,. Ofiıin aarfetmeai lizun 
ııelerı mlifterek meaaiye dairdir. 

Geliboluda 
babkçdık 

Gelibolu, öteden ben babkçı· 
lık aJ.nlnde miibim bir mnki al
mıftır. 

Harpten .,,,,.,ı müteaddit balık 
l.onM!l"ff fabrikalanna ve tuzla
ınahanelere malik bulunan bu ka 
aabamrzm balıkçılıktaki ealci mev 
kiini alabilmeai için çalqılmakta· 
dır. Aldıfımız malumata naza
ran, balıkçılık emtitüaü Gelibolu 
aularında tetkikat yapacak ve Ge 
libolu balıkçılanna muzahir ola
caktır. 

Sahte lngiliz evrakı 
nakdiyeleri 

Borsa ,,. Oıınanlı Banlsaaı komi
ıerlifinden: JnııiJtere banluııına ait 

BORSA _ı 
21 Mayıs 1952 

Alqam Fiatları 

fatlkraılar T ab'rilit 
ı.ı ' dı-ın 94,50 
~ırk d. yollan 3,10 
il . M..,ıb~ld< 42,00 
GU..ıUler 6,50 
5aydl ıııahl 1,15 
llıcdaı s.-
T. a>kerty• S,50 

llektrllı ! ,-
Tr .. YI! 4,91 
Tbel 5,-
ll.ıbıım 16,-
A.oadol• 1 ts,50 

,. m 11,2s 
,.Mamusıı tı,-lzmlr Bdtdly• 

btl\:ruı 94 

Eıham 

h Bani: ası 9.20 Terko!I l(>,t6 

Anadol• 15,20 Çlmeuıo Ar. 8.-

Reji 4,10 t~ayon dey. w,-
~ tr . f\a} riyı 1 4,~0 Sark dey. t,:ıo 

1 ı amYIY 46,- Bılya 1,80 

l'momllfcorta 10,80 Şark m. tcu 2,•0 

RClm r.ntl !2.5'1 Telc!oa 15,-

Çek fiatlan 

r·,, · ıt.<6 Pıaf 16.0S 
tondrı 773 Vlyua 40,40,71 
!\ U ~ork •7,:19 Madrlı 57,85 
l\.lı l atıo 9,26,5 Bertin J,99,25 
füubd a,ıı9,ı7 Vırşovı 4,13 
Atina 70,M Pııte 4,0885 

< iocvrı t.43,17 Blikrq 79,77 
~c.fya 6; ,41 Bdıraı 16,96,S 
\mi~ t trdal'I l,Ji.31, Mo~koyı 1087,50 

Nukut (aahf) 

Kuru$ - Kuruf 
~ ( t. • fi.DM'- 170,1/ ~ilin, Alf . 26,-

ı h.tcrJiD 773,- rc7.Ct& Jô,-

J doJ.ı ~ ~ı ı.s ı n1ar\: 50.-

~·o hrct 219,- ı zolti !4,-

IOIBtlçliı il'!,-
ı penıo ao.-
20 le)' 24,-

"" dı ıhml 4!,-
2G dlllar 74.-

~. ı. Jş,· içrt !22,~ 
ı Çcnıoveç 

21 J(\'.1 25.- ı Altın 9,36-
'; \ Slt.· rln 85.- t Mecidiye 45.-
21 . kor C.:ei.) 125,- ı Bıahoc t,51-

Gümrükler utatiıtik müdüriyeti 
mayıs ayınm ilk on bef ıünü zar
fında mühim ihracat limanlarınm
dan haflıca ihracat maddelerimizin 
ihraç vaziyetlerini teslıit etmiıtir. 
Yapılan iıtatiıtiğe ıöre ilk on bet 
ırün zarfındaki ihracat 1 .839.425 li
ralık bir kıymet arzetmektedir. 

Niaamn ilk on bet ııünü zarfında
ki ihracat 2.954.042 lira tutmakta 
olmaıma göre mayıatalıi ihracah
mız 1.114.617 lira nokaan olmuş
tur. 
Mayıım ilk on bet ııünlük hatlıca 

ilıracabnı qağıda göıteriyoruz. 

Efya cinai 

K<>yun (S..) 
Yumurta 
Deri 
Kürkler 
Yün 
Tiftik 
Halı 
Arpa 
Ozüm 
incir 
Fındık (Kabuklu) 
F mclık (kabuksuz) 
Pamuk tohum• 
Zeytin yafı 
Tütün 
Palamut 
Palamut büi.s&. 
Afyon 
Kereate 
Pamuk 
Maden kömürll 

Kıymet 
Lino 

757 
468.401 

4.789 
40.815 
7.260 

15.720 
23.186 

258.292 
222869 

3.063 
5.877 

129.570 
1.591 

25.584 
203.854 
60.444 
37.404 

175.338 
34.460 
72.893 
57.258 

Niaamn ilk on beı giinüne göre 
ihracatımızın tezayüt ettiği kalem
ler şunlardır: Y umurla niaanın ilk 
on bet günü içinde 515.026 liralık 
olarak ihraç edildiği bıolde mayısta 
468.401 liralık ihracat vukulıulmuf
tur Av derileri 82. 795 lira kadar 
bir· tezayüt görülmektedir. Kabuk
ıuz fındık ihracah 41.199 tütün ih
racatı 500.434 pamnk ihnocab 
382.494 maden kömürü ihracatı da 
85.995 lira bir fazlalık göıtennekt• 
dir. Buna mukabil arpa ihracatından 
38.482 üzüm ihracatında 21.256 li
ralık n<>kaan .......ın. 

Mayıa ayınm ilk onbet ıünlük til 
tün ibracab ni- nazarım 500.434 
,,. pamuk ihracab da 382.494 lira 
nokııandD'. 

Tevfik Salinı Paşa 
Ankaradan döndü 

Ebbba muhadenet cemiyeti re
iıi Dr. Tevfik Salim Pf. Ankara
dan avdet etmittir. TeYfik Salim 
P,. dün kendiaile göriifen bir mu 
harririmize demiftir ki: 

"- Ankaraya, etıbba muhade· 
net ve verem cemiyetlerine ait 
bazı itler için gihnİftİm. Bu itleri 
gördüm ve avdet ettim. Doktorla 
rın kazanç Tercisi meaeleainde 
yeni bir aafha yoktur. Tabii aafha 
aında it devam etmektedir." 

--- -

J Maarifte 

idman 
Şenlikleri 

Yann Fenerbahçede 
prova yapılacak 
Liaeler idman ıenlikleri için 

:rann Fenerbabçe atadında umu• 
mi bir prova yapılacakhr. idman 
bayramına 10 bin talebe ittirak 
edecektir. Harakatı Selim Sım 
B. idare edecektir. Şenliklerin İc• 
raaı için Fener aahaaı 100 liraya 
kiralanmıthr. 

Türk lisesi 
Kemal Zülfi Bey tarafından 

Türk liaeıi iıimli bir liae açılaca• 
fı haber alınmıttır. 

Liııe önümüzdeki derı ııeneıi 
baımde ve Şebzadebaımda açıla
caktır. 

Bu ilini ve irfan yuvaaınm bü
tiln ani ilim ,,. aıhbat teıiaatmı 
havi olmuına bilhaua gayret e
dilmektedir. 

Mektep müsamere
leri için 

Maarif vekiletinin ııeçen aene 
neırettiği mektep müaamereleri 
talimatnamesi mucibince her 
mektep temıil edeceği piyeıleri 
ve göaterecefi numaralan evvel· 
den Maarif idaresine taadik ettir· 
meai lazımdır. Son günlerde mü
aamere veren bazı mekteplerin 
bu kayda riayet etmedikleri an
latılmııtır. Maarif müdürlüğü bu 
hususta bütün mekteplerin şiddet 
le nazarı dikkatini celbetmeğe ka 
rar vermİ§tir. 

On mektebe altmış 
muallim alınacak 

Önümüzdeki dera senesi baıın· 
da yeniden açılacak 1 O ilk mek
tep için lazım gelen 60 muallim 
tahaiıatını husuıi idare kabul et· 
mittir. Maarif müdürlüğü bu 60 
muallimi, muallim meltteppleı-in
den bu aene mezun olanlardan 
intihap edecektir. Bu hususta la
zım gelen muameleye başlanmıt
tır. Yeni 10 mektepten bir kısmı 
yeni inta edilen binalarda açıla
cak, bir kıamı İçin de kira ile bi
na tutulacaktır. 

Uzak semtlerde ço
cuk tenezzühleri 
Yeniden bazı çocuk velileri 

Maarif idaresine müracaat ede
rek ilk mektepte okuyan, henüz 
pek küçük olan çocuklannın te
nezzüh makaadile, semtlerine 
hayli uzak ve deniz apn yerlere 
götürüldüğünden ıikayet etmişler 
dir. Maarif idareıi bu huauata 
mektep idarelerinin nazan dikka 
tini celbedecektir. 

Hilaliahmer 
Haftası 

Mayıs 28 te başlayıp 
sonunda bitecelı 

Hilaiiahmer cemiyeti 23 mayıa pa 
zarteai ıünü baıbyarak ay ıonuna 
lıadar devam ebnek üzre mayısın aon 
haftasını Hilaliahmet" haftası ittihaz 
etmııtir. 

Bu veaileden iatifade edilerek, Hi 
lalialımer ıubeJeri tarafından her 
aemtte tezahürler yapılacak ... hal
kın -..İyeli aza kaydedilmeleri ri
ca edilecektir. 

Zeki Mesut Bey 
Diyanbekir meb'uıu Zeki 

Mea'ut Bey zatülcenpten rahat· 
aız bulunuyordu. lstihbanmıza 
nazaran Zeki Mes'ut Beyin ra
hataızlığı bafiflemit ve kendisi 
nekahat devreaine ginniıtir. Ze
ki Mea'ut Beye bir an evvel iadei 
afiyet ve aıhhat temenni ederiz. 

1 Yamyamlar 
Arasında 

Uzun müddet kal
mıı bir Amerikalı 

tehrimize geldi 
Amerikan mühendialerinden 

Mr. A. N. D. Attaya iaminde bir 
zat tebriınize gel 
mittir. Menaup 
olduğu müeuese 
içi.n tubeler ve a
centeler temin 
etınek üzere ae
yabat etmekte 
olan Mr. Atlaya 
Garbi Afrika aa
billerinde fl'Yanı 
dikkat bir seya. 
hat yapmıştır. Mr 
Aıtaya seyahati
ni bize fU ıuret-
le anlatıyor: N. D. Attaya 

- Avrupa'da seyahatimi bitir
dikten aonra lapanya'dan Afrika
ya ııeçtim. Fu, Kazablanka, Mo
ritanya ve Senegal aahillerinde 
dola;tıktan aonra Franaız Suda
nında Bamaka'ya uğradım. Ora -
dan Portekiz, Fransız Gine'lerini. 
Liberya Cumhuriyetini, Alhn ve 
Filditi aahillerini dolaıtım. Seya• 
hatimin en ıayanı dikkat kıamı 
buralarda ıeçti. Alım ıahilinden 
Dahomey'e gitmek için biç bir na• 
kil vasıtası yoktur. Bu yolun bir 
kısmını insan sırtında seçtim; Bu 
ralarda zenciler beygir yerine 
kaim oluyor. Burada bir müddet 
yerli zenciler araaında kaldım. 
Bu zenciler kıaınen vah,et halin· 
de yaıamakla beraber, Avrupa 
ve Amerikalılann her türlü arzu· 
)arını yerine getirirler; Bilhaua 
kendilerine, hiç görmedikleri ve
lev ehemmiyetsiz olsa bile, bir 
tey verecek olursanız anla"!"a her 
tü~lü hizmetinizi gördhı-ebilini
niz. Belcika Kongo'sunda Goril 
c.inıinden maymunlar vardır. Bun 
)ar muazzam cü.ueli ve inıanlar 
için çok tehlikelidirler. lapanyol 
Gine'sinde öldürülen bir Goril 
maymununun 640 kilo sikletinde 
olduğunu gördüm. Bu havalide, 
bilhaaaa aahilden biraa içerilerde 
yerli kabileler arat11nda yamyam 
lık el'an zail olmamıtbr. Bu kabi
leler, kendi arazilerin! tecavüz e
den diğer kabile efr.,dından al· 
dıklan eairleri, buyük tezahurab 
muteakip keaip yerler.' Fakat be 
yaz ve medeni inaanlara hiç bir 
zararları dokunmaz. Rivayet edil 
diğine göre bazı kabileler ele ge• 
çirdikleri beyaz kadınlan da yer
lermiıl 

Bu havalinin en büyük derdi 
haıtalıktır. Malarya'dan maada 
ainek ıaırma.smdan zuhur eden 
bazı hutalıklar vardır ki bir ecne 
bi için bunlardan tahaffuz pek 
müıküldür. Ben 1-ir çok tetbirlere 
teveuül ettiğiın halde bir kaç de· 
fa hastalandım.'' 

Mr. Atlaya uğradığı memleket 
!erde iktıaadi vaziyetin pek fena 
olduğunu, ıehrimizde iktıaadi tel 
kikatta bulunacağını aöylemittir. 
Mr. Attaya bundan evvel Ameri
kanın Boaton Darülfünunda hari· 
ei ikhsat müderrisi idi. 

Beyoğlu 
Telefonları 

Ancak temmuzda 
otomatik olacak 
Beyoğlu tarafının otomatik te

lefonlan mayıatan itibaren batla
yacakb. Fakat bazı nevakııın ik
mali için otomatik tesiaabn daha 
iki ay işleyemiyeceii anlatılmıt
tır. Beyoğlu tarafında tenınıuzda 
telefonlar muhakkak otonıatik o • 
larak i;lemeğe baılayacaktır. 

j 4numaralı 
Kontenjan -

Bu defaki kontenjan 
da bazı 

hususiyetler var 
Yeni çıkan 4 numaralı konten

jan kararnameai esaılı huıu•İyet• 
leri ihtiva ehnektedlr. 

Temmuz, ağuatoa ve eylul ayla 
nna mahau• liatelerin merbut ol
duğu dört numaralı kararname 
ile teker ve kahve ithalatı konten 
jan harici bırakılmaktadır. Şeker 
ve kahve ithalab ancak ihraç mal 
lanmızla ayni miktar kartılattıra 
rak yapılabilecektir. Şeker ve 
kahve ithalitnnıza bilhaaaa tiftik 
ve halı ihracatımız kartılık ola
rak gÖaterilmiftir. 

Bu vaziyete nazaran ihraç mal
larımızı almağı kabul eden her 
ithalatçı i.tedifi kadar teker it
hal edebilecektir. Bu muamele 
temamile huauai mübadele tek· 
linde olacak ve devletlerle aktedi 
len takaı mukaveleleri ile alika· 
dar bulunmıyacaktır. 

Yeni mason 
Mahafili 

Merkez ittihaz 
etmek üzre 

bina arayor .• 
Yeni teıekkül eden maaon mahfi

li, Cemiyetler kanununa tevfikan i
dare heyeti intihabım 7"'Pmlf, benüa 
bir içtimıı aktetıniıtir. Mabfil mer
kezi ittihaz edilmek üzere, Beyoilun 
da bina aranınalrtaclır. Bina bulun
duktan n tefrit edildikten aonra rea 
mi küşadı yapılacak ve fuliyete ge
çilecektir. Yeni mahfil kitibi umu
nüıi avukat lbrahim B. kendiaile gö 
rüfen maharririmize şunları söyle
miştir: 

- " Bizim için eaaa, her ıey ııi
bi maaonluğun da evveli milli, ıon
ra beynelmilel olmaaıdır. Bunun i
çin camiamıza intifllp edilebihnesi 
~in nizamnamei dahilimize hillıaaaa 
fU eaa11 koyduk: Maaonuk evaaf ve 
teraitini haiz bet" Türk ile erinde 
Türkçe konu,ulan ve Türk haraini 
kabul edenler mahfüimize intişap e
d4'billr. 

Yeni mahfilin aleni tqekkülünü, 
masonluğun ıimdiye kadar gizli c• 
reyan eden Adap ve erünile kabili 
telif görıniyenler olduğunu aöyli
yoraunuz. Maaonluk, bidayette, kili
ıe tahakküm ve istibdadına karıı 
ruhlanna iayan duyanların, tama
men inaani gayelet"le kurdukları bir 
teıekküldir. Bunun için, mmsupla
nnın düçari takibat olmamaları, faa 
liyetinin 81eni cereyan etmemeaini 
İcapettirmiıti. Gitgide, kilise taas
ıubu yıkıldı; istibdatlar devrildi; 
devletlerde kanunlar bikim kılındı. 
Kanun, ahlaki ve fazileti emreder. 
Maıonluğun da hedefi budur. Şu 
halde, eaaı itibarile maaonlufun bu 
gayeai hatıl olmuıhır. Bunun için
dir ki, mahfilimiz, bidat addettiii 
gizli faaliyetlere lüzum ııönnemek
tedir." 

Hapishanede 
ders okuyanlar 
Dün latanbul umumt hapi· 

aaneai mektebinde derı gören el 
li be§ mahkUm kıraat, heıap 
derılerinden imtihanlarını ver. 
mitlerdir. Az ;ı:amanda elde edi 
len netice pek ziyade memnu
niyeti mucip olmuıtur,. İmti. 
han olanlara resmen okur yazar 
vesikaları tevdi edilecektir. 
Mektebin tesisi mahkumların 
ruh ve abliklan üzerinde pek 
bariz bir surette hüuıü tesir ha 
ad etmekte olduğu görülmekte 
dir. 

VIUJyette 

Maaşahn 
Tevhidi 

Bu hususta dün yeni 
bir tebliğ geldi 

Devlet memurlan ıaaqahnın 
tevhit ,,. teadülü hakkındaki ke· 
nunun betinei madd.,.inin tehiri 
dün Vili1ete bildirilıniıtir. 

Bu tehire göre: 
Devlet memun maaıatmm tev

hit ve teadülüne dair olan 1452 
numaralı kanunun beıinci madde 
ıinin mutlak ve umumi hükümleri 
mülbak ve huauıi bütçelere dahil 
bulunan maaılı ve daimi ücretli 
tedriı hizmetlerine famildir. 

Fazlı Bey 
Birinci umumi müfettitlik bat 

mütarirliğine tayin edilen Vali 
mua•ini Fazlı Bey bazı huouai it
leri için bu ıalı ııünü lzmire gide
cek ve bir hafta kadar kalacak
tır. 

Fazlı Bey a•detten sonra hazi
ranın onuna doiru Diyanbekir'e 
hareket edecelıtir . 

Müruru zaman mı? 
Bir aktllm gazeteai Beyoilu 

kazaaı dahilinde münlni zamana 
utramıf mühim mikdarda verııi 
borcu bulundufunu yazmııtır. 
Defterdarlıktan aorduk. Bu babe 
rin doğru olmadığı c:enbı nrildi. 

Defterdarlık 
tayinleri 

Eminönü tahail memuru Bur
hanettin Bey Fatih mal müdürlü
iü icra memurluğuna Ye Y ediku
le taluil memuru Mehmet Bey de 
Eminönüne tayin edilınitlerdir. 

Balkan 
Ticaret ofisi 

Konferanstaki komi 
te bir proje hazırladı 

Balkan konferansının intihap et. 
tiii buouıi komiayon dün aabah bir 
içtima yıınıııtır. Türk heyetinden 
Müılerriı Hakkı Nezihi Bey, Yunan 
heyetinden ziraat müdürii M. Kara
manoı Ye Bulgar heyetinden M. 
Nikoloftan mürekkep <>lan bu komiı 
yon münhatıran Balkan tütün ofisi 
meıeleaini müzakereye memur bu
lunmalıta idi. 

Komiayon meaeleyi müzakere et
miş ve bir proje hazırlamııtrı. Pro
jede Balkan tütün ofiıinin bir an 
evvel teşekkülü acil bir ihtiyaç ola
rak göıterilmittir. Projeye nazanon 
Ballauı tütün ofiıinin her memlek• 
tin muralıhaslarından mürekkep üç 
kitilik bir idare heyeti ve her mem
leketin merkezi idarelerinde birer 
ajanı lıalunacalıtır. Ofiı heyeti 11-

mumİyeai üç mmnlel<etin ilıİf81' mün 
lakap murahbumm ittirakile ve her 
aene bir nıemleketin idare merkezin 
ele olmak Üzet"e içtima edecektir. 
Konferanı heyeti umumiyeai en aon 
madde oarak lıa Ofio meseleaini mü 
zaket"e edecektir. Konferana içtima
lamım lıaırün nihayet buhnaaı muh
temeldir. Bugün Tiirk muralıhaı he
yeti riyueti tarafından murahhaa
lar ıerefine Tokatliyanda bir öğle 
ziyafeti verilecektir. 

Kadastro memurla
nnın bir müracaab 

Kadeatro memurları eakiden nıaAf 
b birer memur ilıen, bilihara 111118§
lrın ücrete tah-ril edilmiıti. Bunlar 
bu auretle hakkı mükteseplerinin 
ziyaa uğradığım aöyleyerek mecliae 
müracaat etmiıler ve bu müracaat
lann 932 bütçeıinde nazan dilılıate 
ıılmac:afı videdilmiftir. Bu vadi ı... 
tırlahnak üzre kadaıtro memurlan 
tekrar mecliae telıırafla müracaatta 
bulunmuılardır. 

ibarettir, yoktur. 
Ben güzelin var olduğuna ve 

asırdan aııra, cemiyetten ceıniye
te nncak tezahürlerinin değiıti· 
iiine kaniim . Bunu kabul etme
yince insanın fevkalade bön, ila
nihaye aldatılmaoı mümkün bir 
tnahlıik olduğuna hükmetmek li
zımgelir. Çünkü bugün büyük 
kltlenin değilse de, "elite,, deni
'cn zümrenin gerek zaman, ge• 
•tk mekin itibarile kendi cemi
Yetlerinden büsbütün ayrı cemi
Yetlerin eserlerinden heyecan al
dıl<lan, yalnız taaalluf saikaıile 
değil, hakikaten heyecl\n aldık· 
tan muhar'kaktır. Cemiyetin 
•an'at telakkilerinden ayn, onla
ra t3bi olmıyan bir "güzel,. yok
la bugün Sofoklis'i Shakeapeare'i, 
l>oıtoyevıki'yi, biribirinden ayırt 
etmeden seven, bir Acem minya
türnü de, Gioconda'yı da ayni 
lıazla seyreden inaanlarm bulun
ması nasıl izah edilebilir? 

tur ve bize muhtelif cemiyetlerin nlıklanna rağmen gene Firdevai gelmit inaanlann eaerlerinden ;.. yani değifmez inaanı göatennek 1 mevcut olmaaa idi hıaan o arzuyu 
muhtelif zamanlarda verdiği eser ıibi bir adam olduğunu, ikisinin tifade edebileceğimiz de kendili- arzusunu maziden alacak, mazi· duyamazdı; ve yahut ki o arzuyu 
!eri sevdirten ıey, haddi zatında bize benzediğini ve hepimizin Dİ· finden çıkar. lnaan mademki her nin eaerlerini tetkik o aııl meTZU· . duyduiu için, eaasen mevcut ol
mevcut olan güzelin onlarda te• hayet eıı eaaalı nol.talarda bir devirde eaaııen birdir, o halde u sezmek ve aezdirebilmek kabi- maaa dahi haddi zatında güzeli 
celli etmit olmaaıdır. Çinli ile birle§tiğimizi kabul et• lıendimizden eTVelkilerin eııerle- liyetini elde edecek, fakat ibda yaratır. Bunların ikili de bir -

Bu haddi zatmda mevcut ıü· mek laznndır. Cemiyet farklan- rinde, uvahirin altını ırörebilir- ::ınında her şeyi unutmak kudre· ticeye Tanr. 
zelin ne olduğu ıualine, "insan,, nm insanları bin"birinden büabil- aek, gene kendimizi buluruz. Pek tini de göaterecektir. 
diye cevap verebiliriz. Andre tün ayri mahlilklar haline getir- ehemmiyetli olan bu meziyeti el. Modellerini maziden almafa 
Gide'in Edipoı'unun dediği gibi, eliğini iddia edenler hiç olmazsa de etmek için de gene muhtelif kalltanlar, canlı bir eıkinin c:an
"her sualin mukadder cevabı in- in-.nın her devirde ve her yerde zamanlarda ve cemiyetlerde .,;ı. 

'd ·· k- b" · " • k · t • cude ge.,_,..__,1 e••rlen· tetk"- et- sız taklidinden baıka bir şey ya-•an ır,,; çun u ız ınsaruz ve cenuyet urmuf ve cemıye aız UTUDU - ur; 1 ak 
ki el b·ı k h 1 b" ha " ld - mek ı~-dır·, run-ı.u·· bir bı"rm· de pamıyor ar; f at dikkat edin, a ım•za g e ı ece er aua • ya,ıyaınaz ır yvan o uauna _........ :s :r-

. d d ğd - · · · dı"kkat etmelidı"r. Sad-e bu ben• m" ııan rı-ıplak olarak yoktur·, maziyi hiç bilmiyenler de, içinde 
msan a o ugu ıçm yıne ceva- ~~ hepıını· !n. 7m· sanı cemı"ye•'nı"n zeva• yaıadıklan cemiyetin canauı bir 
bını inaanda bulur. Yunan tairle zeyiı daha birtakım benzeyiıler u 

rinin eserleri insanı aöyledikleri do""-·-az mı? laınail Hakkı Be- birine bürünmiiftür. Hiç bir ce- fotoğrafından batka ne yapabili-
.~~ yorlar? 

için, Acem minyatürleri bize in- yin yazmndan aldığnn parçanın miyetin malı olmıyan, aadece in
aandan haber Yerdikleri için gÜ• aon cümleaini biraz değittirerek aan olan bir mahlUk mevcut de- Bununla, yani fotoiraf ile İk· 
:.eldir; bütün aynlıklara raimen diyebiliriz ki: fildir; ona ancak Eflatun'un Mi- tifa etmek de kabildir. O zaman 
onları sımsıkı birl .. •tiren nokta aal Alemi'nde teaadüf olunabilir. aan'atkir, zamanının arzularını ...,, "Binaenaleyh içtimai müe...,.. · d ·ı be ••te budur. Fakat bu inaan hepimizin irinde, tatmın e en, aonra zamanı ı e • -. ler araaındaki teıeklıül nbcbinin 7 "d b yani perdenin arkasında vardır. raber göçüp gı en ir fani <>lur. 

Fakat bunu kabul etmek ı·,.m· bir olmaaı eaaaen hayat telakki- J 
7 "Perde kalkınca ne aen kalıraın, aınail Hakkı Beyin böylelerini 

,,. .. 
Bu ba fta Unıail Hakkı Beyin o 

güzel yazısını tamamile tahlil el• 
tikt- aonra münekkit ve müter
cim Retat Nuri Beyin 13 mayn 
tarihli Hakimiyeti Milliye'de çı· 

kan "Ümanizm" rnakaleainden 
de bahaetmek iatiyordum. Bunu 
bir batka defaya bırakıyorum. 

Retat Nuri Beyin fikirleri ara 
aında benim dütündiiklerimi teyit 
edenlerin bulıınmaaına çok mmı 
nun oldum. Bir zamanlar Türki-insanda, bütün zahiri tabavvülle leri aruında, binnetice aan'at te-

re rağmen hiç değitmiyen nokta- likkileri araaında zaruri müıabe ne de ben" sevmediğini, içinde aan'atin ebedi ye'de latince ve yunanca okutul-

j Belediyede 

Ayaspaşa 
Mezarlığı 

Y ann mahallinde 
keıif yapılacak 
Ayaıpafl' mezarlıiı meseleııl 

için yeni teıkil edilen ehli vukuf 
yarm mezarlık mahalline gide
rek kqif yapacakhr. Bu mezarlr 
fın, belediyeye haber verilmeka1 
zin metre murabbaı 7 liradan 30 
liraya kadar aabldığı teapit edil· 
mittir. 

Mezarlığm mesaha11 50 bin 
metre murabbaı olduğuna görı 
aabıtan bir milyon liraya yakın 
para kazanıldığı anlaıılmıttır. Bı 
lediye Evkafı da dava edecektir. 

Adaya güya elek
trik verildi 

Ada halkı mahalli kaymakam 
lığa müracaat ederek evlerine b& 
la elektrik verilmediğinden tiki· 
yet ehniılerdir. Kaymakamlık va 
ziyeti belediyeye bildinnittir. Be 
lediye bu huauıta tetkikat yapa· 
caktır. 

Filblıailuı Adaya ceryan veri 
leli bir kaç ay olduğu halde, he
nüz evlerde elektrik yoktur. Ada 
da bir kaç reaıni daire ile büyük 
caddelerde bir iki lamba yanmak 
tadır. Sayfiye mevıimi de hulw 
ettiği halde elektriksizlik çok 
mü•kllllb mucip olmaktadır. Al· 
dığımız: malUmata cöre, evlere 
elektrik vermek için cereyan !"'" 
bekeainin bir çok maaraflarla ge 
nitletilmeai lazımdır. Şirket ise 
Ada halkının ekaeriainin aayfiye 
olarak bir kaç ay oturduklarmı 
nazan itibare aldıimda.n yeniden 
maaraf yapmağı göze aldınna .. 
maktadır. 

Mezarlıklann devir 
muamelesi 

Belediye kanuna mucibiaıea 
tehir dahilindeki bütün mezarlık 
lar Evkaftan belediyeye dene· 
dilmittir. Halen, kanunen beledi 
ye bütün mezarlıklara aahip bulu 
nuyoraa da dmr muamelelerinin 
meraıimi henüz yapılmadığından 
mezarlık aahfmda mütkilita ui· 
ramaktadır • 

Belediye tekrar Evkafa mÜl'a· 
caat ederek bn muamelelerin bir 
an eTVel ikınalini iıtemittir. 

Halde eğlence yeri 
Bir ııennayedar Kadıköy hali 

için belediyeye müracaat etmit· 
tir. Bu aennayedar balill içinde 
bazı tadilat yaparak burada ıuri 
eğlence yerleri teıis etmek · ste• 
mektedir. Bundan baıka halia 
harici lmmmda da aari reklam 
ve afiıajlar yapılma11 için tesiaat 
vücude getirilecektir . 

Belediye bu teklifi tetkik et· 
mektedir. 

Yıldızdaki merasim 
köşkü 

Yıldız aaraymdaki meraaim 
köfkünün tekrar belediyeden ma• 
liyeye devri tekarrür etıniıtir. Bu 
köık Balkan hafta.sı Teaaire gibi 
büyük meraaimlere tahsiı edile
cektir. Sarayın diğer kı11111lan ile 
bahçe ıene belediyenin elinde 
kalacaktır. 

Belediye bu aaraydan Ye bahçe 
den iıtifade etmek için bazı tekil· 
ler dÜfÜnmektedir. 

Bazı mahpuslar bat
kayerlere gönderildi 

latanbul umumi bapiaanesinde 
ki mabpualardan l O taneıi Tekir
dafı, 10 tanesi Çanakkale, 30 ta
neai Edirne'ye nakledilmitlerdir. 
Bu nakil keyfiyeti daha ziya.de 
aaayiı nolr.taamdan yapılmıştır. 
Çünkü bu adamlarm ekııerİIİ ea
rark99 Ye aerkq adamlardır. 

maar, fikrin yanlıılığma delalet 
ebnez amma bir dostun ona aadık 
kaldığmı haber nrmeai inaanı ae
vindirİy<>r. 

Nurullah ATA 

Hamit - Dil meaeleei hakkm· 
da Peyami Sefa Beyin bana ver
diği ceT&plan okudum. Eakilerin• 
:reni bir teY ilive etmemit ,,., asıl 
aonnak istediğim noktaya dokun
mamıı: "AvrupaWann tiirkçeden 
tercüme edip edemiyecekleri bir 
meaele tetkil etmez, çünkü onlar 
bizim medeniyetimizi almak arzu 
aı.nu ıöatennİyorlar. Halbuki biz 
onlarm medeniyetini almak iıtiyo 
ruz. O halde türkçenin onlardan 
üatün olduğu buauaab değil, bili· 
kia zayıf olduğu huauaatı diifün· 
-ia daha doina değil midir?" lar bulunduğunu da kabul etmek betler n llb"baalar vücude getiri- San'atkirm, modelini mazide 1 olmaaı arzuaunu duyduğunu ya• maımı iatiyenler yirmi ohu: k:İ4İ 

lazımdır. Homiroa'un da din, li- yor.'' ~~a'!'ası iıte ~u.nun için doiru d~- ~ın~an h!~i.yo':"'."· G~el, 
1
onudn lııadar hıtuyorduk. Günden süne 

lllliiıiı .. llİ .. lill .... llll':lllllııl .. lllİlllİllİllİlllllİlllllİililİl18lllııı11llııılİlliıllıllllıİlliilıılıİilıİliılilliiıl~ııiıilİİliııııi ılllizlaiiınİİİiaiılıialziamlıivmomruİİİz.iıılTmamrmamftmamrmlmamnnİilım•iıiİ•m~malm·İılı ...................... ..;.N~.~A;;;._.J 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

22 MAYIS 1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 

Telgraf adresi: lıL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içia 

L. K. 
3ayhfı .. -

6 " 7 50 
12 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler iç.in müdiriyete müracaat 
eclilir. Gazetemiz ilanların mes'u
liyetini kabul etmez. 

Zavallı kalem, zavallı fırça! 
Geçen gün eski romancıla- J kitap aattığı bir zamanda olu

rımızdan birine para lazım ol. yor . 
muş. Romancının ne sermaye- Bu vak'a ecnebi filmlerine 
si olur. Ne kadar kitabı vana yüz binlerce lira verildiği bir 
toplamış, muhtelif isimlerdeki (İpek çorap varsın düşsün' diz. 
romanlarından sekiz binden faz lere) plağının ikişer liradan yir 
!asına müşteri aramış. mi bin tane satıldığı bir devirde 

Sekiz bin cilt roman ... Bunun oluyor. Dünyada hiç bir aan'at 
yalnız kağıdı yedi yüz lira edi- kir Türk ressamı ve Türk mu. 
yor. Fakat ne dersiniz Babı- harrid kadar hor görülmemiş
ali cadde&inde bu maruf roman tir. 
C• sekiz bin cildine iki bin lira Matbuat aleminde ömür çü-
bulamamış. rüten kalem fedailerinin kendi 

Bu hadise İstanbul beledi- cemiyetlerinden bile gördükle
i yesinin eor:ebi bir ressamdan ri dostluk tabutlarının üstüne 

1

1 dört tane tablo satın aldığı, birer çelenk koymaktan ibaret 
Ankara' da Macar ressamları. kalıyor. 

1 
nın açtığı sergiye rağbet gös- Avrupada etüdlerini bitir-
terildiği ve Beyoğlurrda Fran- miş bir genç ressamın maran-

1 sız kütüphanesinin günde iki gozlukJa hayatını kazandığını 
I yüz liralık Fransızca gazete ve söyledikleri zaman hayret et-1-------------I ... -........... u ............................. -·-·· medim.. Çünkü daha geçen kış 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y flfİll<Öy ukeri rasat merke

zinden alman malümate göce, bu
gün hava kısmen bulutlu geçe
cek ve rüqir timalden mütedil 
ku...-tte esecektir. 

21-5-932 tarihinde hava tazyi
ki 766 milimetre, en fazla sıcek
lık 18, -.>: 7 aanti.-rat kaydedil
miftir. 

f_f•LIC~~iJ 
Mürekkep' 
Lekesi 

Lekeyi sevmem! Ne lekesi 
oluna olsun, kimde olursa ol
sun ... Elmanın bile lekelisi mak 
bul değildir •. 

Geçende Yeni Postabaoenin 
önünden geçerken, toplanmı, 
halkın ortasına baktım... Ma
hut leke sabuncularından birisi 
elindeki sabunla önüne gelenin 
yakaımı temizlemeye çalı,ıp 
duruyor. Vakıa bu sabuncunun 
etrafını saranlar arasında leke. 
si çıkmayacak kadar kirliıi yok! 
Onun için sabun muvaffak olu
yor .. Fakat daha bariz bir mu
vaffakiyet olıun diye oradakiler 
den birinin yakaaınr yakalayıp 
elindeki mor mürekkeple leke 
ediyor ve arkasından sıcağı sı
cağına sabunla yıkayıp temizli 
yor .• 

Bu ameliyeden ıonra bimi 
sokuldu.. Elleri falan ıimsiyah 
olduğu halde \Utünde siyah si
yah lekeler vardı .. 

- Şunları çıkar! dedi .. Sa
buncu denedi. Leke cıkmadı. 
Sordu: 

- Bu ne lekesi? 
- Mürekkep! 
- Ne mürekkebi!. 
- Gazete mürekkebi! 
- Ha! gazete mürekkebinin 

lekesini dünyada sabun çıkar
maz! .. 

Ben bu sözü itilince önüme 
bakarak uzakla,tım. 

1 S numeroda yazılı 
hediye 

Ticaret serbesttir. Herkes is 
tediği gibi istediği tekilde tica
ret eder. Buna diyeceğimiz 
yok! Bir takım çoluk çocuğu 
da hediye vereceğim diye iğfal 
edip her gün ellerindeki para. 

lan çikolatalara, şekerlere ver- (Eylul) n:uharririnin belediye 
dirmek te abestir değil mi ya?. hastahanesinden belediyenin 

Dün gazeteye iki mektepli cenaze otomobili ile kaldırıl
geldi. Ellerinde 15 adet ufacık dığını unutmadım. 
resim. Bu resimlerin arkaların. Geçen gün gazetelerin kü. 
da da: çük ilanlarında Avrupada tahsi 

:'Bu resimleri ı den IS nu- lini bitirmiş bir gencin boğaz 
1 maraya kadar toplayabilenin 15 tokluğuna bir iş aradığını belki 
numaranın arkasında yazılı he- siz de okudunuz. 
diye verilir." Yeni yetişen bazı film heves 
diye muharrer... karları her gün e~erleri koltuk 

Çocuklar da 15 resmi topla. l~_rında Ba?ıali caddesindeki kü 
mışlar lakin 15 numaranın ar- tuphanelerı gezer, masrafını 
kasınd°a bir hediye yazılı değil! ! k_endileri vermek şartile eserle

Bu kolleksiyonla o şekeri ya rını bastıracak tabi ararlar. 
pan , satan ve çocukları böyle <- <- :ı: 
likle avlayan yere gitmişler Feragat, feragat, .... Anladık 
(isim tasrih etmiyoruz) 15 re- efendim .. Lakin hayat insanın 
simli kolleksiyonu göstermiş- yakasını bırakmıyor ki! ... Bir 
ler. Hediye istemisler.. kur.dura boyacısı bile müşteri. 

Hediye yerine: - den iltifat görmezse cilasını 
- Oğlum okusana! 15 numa parlatamaz . 

ranın arkasında bir şey yazılı Matmazel (Diplaraku) nun 
mt? Cevabını almrş bizim gaze tablolarına karşı gösterilen ilti 
teye dü,mütler .. Biz de küçük- fat ve se~av.'.'t, san'ati . belki 
leri müddeiumumiliğe gönder- daha samımı olarak bısseden 
dik... ressamlarımızı kıskandırmazsa 

Bir takım çikolatacı ve şe
kercilerin yaptıkları ayıptır. 
Bilbaua fakir aile çocukları
nın hediye alacağım diye elin
dekini avucundakini bu resimle 
ri toplamak için çikolataya ya
tırmalar bir taraftan onlara za
rr iken diğer taraftan böyle he 
diye vermemek için hilelere te
veuül etmek te kanunun tehdi. 
di altına girecek kadar çirkin 
bir harekettir .. 

Bu Jekercilerden bir kısmı, 
kolleksiyon tamam olmasın di
ye bir tek numarayı eksik bıra
kıyor. Artık siz istediğiniz ka
dar toplayın! Sittin sene uğrat 
sanız bottur .. Mseli 20 numara 
yoktur .. Bir kısmı da sonuncu 
numarnarn arkaıındaki hediye
yi vereceğim diyor .. Onun arka 
sına da meseli; (Bir çikolata) 
yazıyor .. Hediye diye onu veri 
yor. Bir üçüncü açık göz züm
re de anla,ılan son numaranın 
arkaıına hiç bir hediye yazmr -
yor ve gelenlere: 
- E, ne yapalım! Biz size 15 
numaranın arkasında yazılı o
lan feyi vereceğiz .. diye vadet
tik. Mademki; bir şey yazılı de
ğil .. Talihinize küsünüz ! Ceva
bını veriyorlar ... 

Bu işe, müddeiumumilik mi 
Ticaret odası mı, Ofis mi? ... 
Ki'lll8e bir nihayet verse de a
lem aldatılmaktan kurtulsa! 

FELEK 

bile inkisarı hayale uğratacağı
na ,üpbe yok! 

Türk muharriri, Türk ressa 
mı, Türk san' atkarı yerli kire
mit kadar himaye görmemis
tir. 

Diyorlar ki memılekette çı
kan kiremitlere rekabet etme
sin diye Marsilya kiremidine 
gümrük kapıları örtülmüş .. 

Türk muharriri, Türk ressa 
mı bunu istemiyor. Çünkü san'
atin hududu ve gümrüğü ola
maz. Yalnız akran muamelesi 
beklemek hakkıdır. 

Hani bir söz vardır. 
Marifet iltifata tabidir .. 
Mütterisiz meta zayidir! 
Türk ressamı, Türk mubarri 

ri, Türk şairi niçin çalı§ıyor. 
İstikbal ona ne vadediyor?. 

Bugün şöyle bir göz atsanız 
görürsünüz. 

En büyük ıairimiz meb'uı. 
tur. Ve dahii azam meb'us ol
masa o ciltler dolduran ilham 
mahsulleri bugünkü köylünün 
para etmiyen buğdayından da
ha az müıteri bulur. 

Ahmet Rasim Bey hocamız 
kırk senelik mubarrirliğinin so
nunu siyasi bir vezifenin hima. 
yesine bağlanmakla eski mesle
ğinin ne kadar ümitsiz olduğu
nu isbat etmiı oldu. 

Devlet patentesi altına gir
meden san'atinin varlığını gös
teren fikir, kalem ve fırça sahip 

!eri yok gibidir. 
Bizde cigara kağıdı satmakla 

milyoner olanlar vardır. Limon 
ticareti yaparak (Kral) olanlar 
da yetişiyor. 

Fakat fikirle, kalemle, fırça 
ile kamını doyuran işitilmiyor. 
Bu iddiada bulunanlar ömürle
rini davalan uğruna çürütüyor, 
yıpratıyor ve nihayet bu iddia
nın kofluğunu görüp onlar da 
bir hükUmet kap1&ına bağlanıp 
ahar ömürlerinde peri,an olmak 
tan güç beli kurtuluyorlar. 

Bir çifte telli plağı için en 
fakir amele bile iki lira veri
yor .. Bir iki saatlik keyif için 
üç kadehlik bir !İşe rakıya her 
kes para buluyor. Fakat kiğı. 
dı, mürekkebi, mevzuu, cildi 
ile dört yüz sahifelik bir roma
na bir lira vermek için herkes 
nazlanıyor. 

Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızr Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptrrmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Naime H. mın (45947) hesap numaralı deyn senedi mucibin 
cebir roza tek taş yüzüğü terhin suretile istikraz eylediği (otuz) 
liranın vadesinde ödenmediğinden dolayı tebligat ifası için gön. 
derilen doksan bir günlük ihbarname zahrma mahalle heyeti ihti-

ARI 

STEN GALİ 
iPNOTİZMACI 

Bugün 16 1-2 matinesile 
suvjlrede Zengin Varyete 
Numaraları. Du"ıı'ive 

20 kuruş. 41111--
ERTUCRUL SADETTiN 

VE ARKADAŞLARI 

Pazartesi aktamı: Kadıköy Süreyya 
sinemasında 

KARANLIKDA BiR BUSE 
ve ZUHAL BURCUNDA 

Perıembe akıaım ve cuma gün

düz ve gece Şehzadebaşi Millet Ti
yatrosunda matbuatın ve münevver
ı.,..;n davetli bulunduğu büyük haile 

HAMLET 
Almanya'da (kitap) çok pa

halıdır. Buna rağmen dünya
nın en çok kitap satılan memle 
keti Almanyadır. Bir Alman 
köylüsü yoktur ki evinin bir 
köşesinde bir kitap rafı ve üze
rinde beş on cilt kitabı olma
sın. 

Hele orta ve yüksek smıf 
halk evlerinin en itinalı kö§C&i 
kütüphaneleridir. En müteva· 
zı Alman ailesinin kütüphane 
odası bizim ülema ve ukala ge
çinen efendiledmi2in salonların 
dan çok zengindir. 

yariyesince yazılan meşrubattan mumaileyha Naime H. mrn ve
fat eylediği ve oğlu Muzaffer B. ile kerimesi Pakize H. dan baş
ka mirasçısı olup olmadığı ve bunların da mahalli ikametlerinin 
meçhul bulunduğu anla,ılmış olduğundan ili.ntaribinden itibaren 
doksan bir gün zarfında borç tamamen ödenmediği veya yenilen
mediği takdirde mezkur mücevheratın bilmüzayede satılacağı I 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar 

yolu hastalıkları mütehasaısı: 

Sirkeci Muradiye caddesi, No 35. .._ _____ .. 

Ve samimi bir itiraf olarak 
nöyliyeyim ki zamanın kalem, 
fırça ve fikir heveskarları mem
leketin umumi seviyesi kartı
sında çok muztarip ve mütees
sirdirler. 

Maarif bütçemizin fakri 
karşısında ondan bir şey bek
lenemez. Fakat bir çifte telli 
plağına iki lira veren balkın 
dört yüz sahifelik kitaptan bir 
lira esirgemesini ancak umumi 
t~rbiyenin sakatlığına verebili
rız .. 

Hele bir ecnebi ressamın, 
bir ecnebi fikiı· adamının yerli 
bir ressam ve muharrire göste
rilemiyen itibar ve iltifat içinde 
himaye görmesi İnsanı oldukça 
nevmit ve münkesir ediyor. 

• 
Burh;ın CAHlT 

Aske!J tebligat 1 
ı-:.:.;,,.-__ 

328 doğumlulara 
Beyoğlu askerlik tubeıinden: Yal

nız K1tıımpqa, mıntıkaıında mükay
yet ve mükim bulunan 328. Do
ğumlu Yerli ve Yabancıların ilk 
yoklamalannı yaptırrnak üzere Bey
oğlu askerlik şubesine 26 May111n 
932 den 6 Haziran 932 tarihine ka
dar müracaatları lüzumu ilin olu
nur. 4. adet vesika fotoğrafiyle ve 
yeni harflerle nufus cüzdanlarile ge
lecekler. 

( RADYO 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Güzide H. mm (41595) hesap numaralı deyn senedi muci
bince Bir roza pantantifi terhin suretile istikraz eylediği (on) li. 
ranm vadesi hitamında ödenmemesinden dolayı istikraz esnasın
da tayin eylediği ikametgahına tebligat ifası için gönderilen dok 
san bir günlük ihbarname zahrına mahalle heyeti ibtiyariyesince 
yazılan meşrubattan borçlu mumaileyha Güzide H. mın vefat ey
lediği ve nıirasçılannın kimlerden ibaret olduğunun meçhul bu
lunduğu anlatılmış olduğundan ilan tarihinden itibaren doksan 
bir gün zarfında borç tamamen ödenmediği veya yenilenmediği 
takdirde mezkur mücevheratın bilmüzayede satılacağı tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

ÜROLOG - OPERATÖR 

Dr. FUAT HAMiT 
İDRAR YOLLAR"I 

Haıtalıklan mütehassısı 

A vrupadaki tetkik seyahatinden 
avdet etmiıtir. 

Türbe, Mahmudiye caddesi 
No. 10. Telefon: 22622. 

Şitlide Tramvay caddesinde Bel

las apartımanmın (1) No. da mü

kim iken halen ikametııibı meçhul 

Belıa Balcı Beye: 1 stanbul be9inci 

icra memurluğundan: Vahan Yor

damyan efendiye dört kıt'a senet 

mucibince borcunuz olan (1545) li

ra (50) kuruıun tesviyesi zımmın

da taıtir olunan ödeme emrinin ika· 

metgiıhınızın meçhuliyeti hasebile 

tebliğat yapılamadığı mubatirin ,er

binden ve zabıtadan gelen tahkikat 

evrakından anlaşılmış ve iki ay müd 

detle ilanen tebliğat ifasına karar 

verilmiş olduğundan ber mucibi ka

r r tarihi ilandan itibaren kırk beş 
:;ünün mururundan sonra ilk işleye4 

latanbul befinci icra dairesi me~ 
murluğundan: bir borçtan dolayi sa 
tıltnaıına karar verilen gardrop oda 
takımı ve sair e,yayı beytiye 24-5-
932 tarihine müoadif sair ııünü Bey
oğlunda istiklal caddesinde Rumeli 
hanında 14 numaralı daire önünde 
ıaat on ikiden itibaren açık artırma 
ile u.tdacağı ili.n olunur. 

Bugünkü ogram 1 cek yedi ııün içinde bir itirazınız 
pr olduğu taktirde tahriren veya Jİfaen 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun 
dan: Temami onbin yüzyetmiı lira 
kıymet takdir edilen Kadıköyünde 

Osmanağa eedit Rasimpa,a mahal
le.inin atik Haydarpaşa cedit Azi
ziye ve Haydarpaşa sokağında atik 
62 mükerrer, 62 mükerrer, 62 mü
k~rrer ve cedit 4, 126,6 numerolarla 
murakkam elyövm ahtap otel ve bi
ri kirğir iki aarajin temami açık ar
tırmaya vazedilmit olup 13-6-932 ta 
rihinde şartnam- i divanhaneye ta
lik edilerek 30-G 'l32 tarihine mü
sadif pertembe günü saat 14 ten 
17 ye kadar latanbul dördüncü icra 
daireıinde ıçık artırma suretile sa
tılacaktır. Artırmaya ittirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alrurr. 
Müterakim vergi ,belediye, valof i
caresi mütteriye aittir. icra ve iflia 
kanununun 119 uncu maddesine tev 
fikan hakları tapu sicillerile aabit 
olmayan ipotekli alataklılar ile di
ğer alikadaranm ve irtifak hakkı aa 
hiplerinin bu baldann• ve hususile 
faiz ve masanfa dair olan iddialari
ni ili.n tarihinden itibaren yirmi gün 
içir.de evrakı müsbitelerile bildirme
leri lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicillerile sabit olmayanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar alakadarların itbu müddeti 
kanuniye ahkamına göre hareket et
meleri ve daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 931-651 doıya nu
marasile memuriyetimize müracaat
ları ilin olunur. 

ISTANBUL, (1200 m. 5. k.)-·· muracaatla serdedilmesi lazım gelir. 
18 gramofon, 19,30 Bedayii mc:. i itiraz olunmadığı taktirde müdde-
kiye heyeti 20 30 Karmen ope,·:ı- . . 
sı, 21 Cenn~t Hanım heyeti, 22 tın bıtamında gıyabıntzda ıcraya te 
Tango . vessül olunacağı malüm ve ödeme 

emri makamına kaim olmak üzre j 4 

ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
H.H. Sahak Altı parmakyan tirketi 
ne ait olup Felemenk Banka11na 
merhun bulunan iki adet pırlanta 
2S-5-932 tarihinde saat 14 te lıtan
bul belediyesi sandal bedesteninde 
açık artırma ıuretile satılacağından 
taliplerin yevmi mezkurda Sandal 
bedesteninde hazır bulunmaları ilan 

olunur. 

fi.nen tebliği olunur efendim. 

ZAYl - lran tab'a• '1dan Kazım 

bin Ali namına ikamet tezkerem i
le pasaportumu kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Kadıköyünde, Muvakkitha
ne caddesinde istiklal kıraathane

sinde. Kazım bin Ali. 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine : 
Noter Beyfendi, lstanbul limanına 
160 numaralı seneli bahri ile mukay 
yet olup yüzde ( 80) seksen hi11eıi 
Madenci Mehmet Arif Bey ve mii
tebaki yüzde (20) yirmi hiasesi de 
Ali Olvi Beyin ühdei teaarrufunda 
bulunan ''Zuhal'' namındaki buhar
lı gemiyi Dairei Aliyelerince 16 rna
yis 1932 tarihinde 7447 / 425 numa 
rasile musaddak satı, senedile ve o• 
bin lira bedel mukabilinde aatın al 
mlf ve yİne dairei aliyelerinin ipn 
üzerine bu babdeki muamelei kayi
diye ve tesciliyeside lstanbul Deııd 
Ticareti Müdüriyetince ifa Ye ikmal 
kılınmış olduğundan, ilan tarihinden 
itibaren bir ay nihayetinde belli ol
mayan alaceklılarm mezkur ııemi Ü

zerindeki imtiyaz haklarının kalka
cağının alikadaranca malum olmak 
üzere Deniz Ticaret kanununun 
1306 cı maddesi hükmüne te.-fikan 
reımi ve yevmi gaı.etelerle ilinaıt 

İcraaı suretile tebliğini talep ve is
tirham ederiz, efendim. Calatacla 
Murnbanede Muradiye Hanında No 
5 °Zuhal" vapurunun mutau.ITlfla. 
n; Cevdet Hakkı, lsrnail Halda, 
Alime! Hamdi, Dairede mahfwı aı

lina mutabık olan bu nüıha ntıfİr 

ve ilin edilmek üzre Milliyet gaze

tesine gönderildi. Beyoğlu Beıinci 

Noteri. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Saime hanım tarahndan Rqit ef-. 
di aleyhine ikame edilen botanma dl 
vuı üzerine mumaileybe berayi tefi 
!iğ gönderilen istidanın ikameı.-&hı· 
run meçhuliyeti hasebile tel>lii etli
lemediği görülmüt olmakla istiday• 
on gün zarfında cevap vermek n 

tayin olunan 21-6-932 ıalı günü sa
at 14 te mahkemede hazır bulunmalı 
üzere bu baptaki istidaname ve da
vetiye mahkeme divanhanesine talill 
ve keyfiyet ayrıca ıazete ile ili.n o. 
lunur. 

latanbul İcra dairesi birinci iOiı 
memurluğundan: Müfliı lskon Ara
bi yan efendinin kayt ve tahkiki d&
yun muamelesi neticeıini mübeyyin 
tanzim olunan sıra defteri sureti •· 
lacaklılara irsal ve aslı berayi tet
kik açık bulundurulmaktedır. Ala
cakları masaca kabul edilen alacak
lılann ikinci toplanma için tayin o
lunan 14-6-932 ıalı günü aaat 14 
te dairede hazır bulunmaları ilin o

lunur. 

Milliyet'in Romam: 18 f ğından yine bahsetmiyor ve ha nınca, ne çirkin oluyorlardı! 
la Namık Bey diyordu. Fakat Genç kız sert bir sesle mu-

maktan kolay bir şey de ola
maz. Beni kızdırma. Sonra o ni 
kib kağıdını duvardan alıp yırt 
mak mecburiyetinde kalırsınız! 

kıracak gibi sıkan bu 
kolların açıldığını hissetti. Sa • 
it karırlarında duruyordu. Ren
gi sapsarı, pek iltümüt gi
bi ditleri biribirine vuran ve 
zangır zangır titriyen bir Sait. 
Ağabeysinin yanında çok genç, 
çok ince, çok zayıf görünen bir 
Sa it. 

olan bu mücadele, iki dakilc.ı 
dan fazla sürmedi bile. 

Eve Düşen Yıldırım! 
Muazzez kapıdan yavııf ya

vat dönmü,tü. Bu sesin, bu ız
tırabın, bu &Jkm mukavemet 
edilemez cazibesi kendisini çe
kiyor, göndermiyor, yak1aıtrrı
yordu. Onu Sait her halde bu 
kadar sevmemiı, böyle inliye. 
rek, böyle çıldırarak, böyle he
lak ola ola sevmemiıti. O yal
vannağa biç muhtaç ohnemq
tı. Buna mecbur olsaydı da her 
halde bu kadar acı ve bu kadar 
yakıcı şeyler söyliyemezdi. Çiz 
gileri derinleşmeğe bllflryan bu 
traıı gelmi, yüz, elbette Saidin 
yüzü gibi ne taze, ne de güzel 
değildi. Fakat bu daha kudret 
li, daha canlı ve ihtiraslı, daha 
erkek bir yüzdü. Ve ona doğru 
uzanan eller Saidin elleri gibi 
beyaz ve mevzun değil. lakin 

Nahit Sırrı 
ihtiraı ve pereatit dakikalarında 
da daha güzel oktıyacak eller
di. 

Muazzez: 
- Namık Bey, niçin böyle 

söyliyorsunuz? Evli olduğunu
zu, serbest olmadığınızı unut. 
tunuz mu? 

Bizzat serbest olmadığından 
bahsetmiyor, ve artık ağabey 
demiyordu. Namığm içi hudu
dunu ve sebeplerini bilmediği 
muazzam bir ümitle doldu. - -
-Evli bir adam da aynlabi1ir, 

serbest olabilir! diye bağırdı .. 
- Hayır Namrk Bey, kendi 

nizl aldatmaymız. Bir sözle, 
"botadım !., demekle karının 
kocadan aynldığı zamanlarda 
yatamıyoruz! 

Kendisinin serbest olmadı-

. zayıf ve İradesiz Namık bun- kabele etti: 
dan cesaret alıp bir şeyler düşü - Hayır Namık Bey, bu 
necek, bir şeyler teklif edecek sozu söylemiyeceğim. Çünkü 
adam değildi. Kalbine doğan Saidi seviyorum ve yakında ni-
saadete daha ısık ve kııvvet kahımız kıyılacak!. 
vermek, bununla da iktifa et- Namık doğruldu ve acı acı 
mek istedi: güldü: · 

- Farzet ki aldanmıyorum, - Nikahınız yakında kıyıla 
farzet ki aldanmak kolaydır. cak öyle mi? 
Sen sade söyle: Eğer karımı Birde .. bire hiddet bütün 
boşayabilseydim beni Saide ter mevcudiyetini kavradı. Kızın 
cib eder miydin? Söyle, bunu üzerine doğru yürüyerek bağır 
söyle. Bunu bilmeğe ihtiyacım dı: - Bunu bana karşı nasıl 
var. Bu kadarını söyle. Bu söz söyliyebiliyorsun? Bu dağ ba. 
de senelerin felaketini unuttu- şındaki evde yapyalnız olduğu
racak bir şifa bulacağım. Söy. muzu unutuyor musun? 
le, söyle Muazzez! Fakat senelerce yarın ne yi-

Ne kadar zelil ve biçare bir yeceğini ve nereye gideceğini 
ıesle, ne kadar aci:t bir eda ile bilmiyen" bir babanın yanında 
konuşuyordu! Bu kalın ve kı- yaşamıı ve gezmiş olan genç 
ıa parmaklı ve siyah bir kılla kız, bu vaziyetten pek te kork. 
örtülü eller hükmedemeyince, madı: - Niçin, niçin söylenti. 
bir demir çember gibi bilekler- yeceğim? Diye kafa tuttu . 
den tutup çekemeyinçe, emret- - Söyleme, çünkü kırların 
mek ve kahretmek kudretinden 1 ortasında yapyanlızız. Sade bir 
mahrum böyle zelil ve aciz uza j ihtiyar kadın var, onu sustur. 

Kızın üzerine bu sefer bir 
mecnun gibi yürüyordu. 

Hırsla titıw:ııekten incelet
mı' bir sesle Namığa: 

- Rezil! diye bağırdı. 

Sait: - Rezil! diye bağtr. 
mıı ve ağabeysini kolundan. tid 
detle çekmitti. 

Namrk, gözleri kıpkırmızı, 
sesi boğuk: 

- Sus, yoksa piıman ecMı. 
rim! dedi. 

- Rezilıin! Hem de rezille 
rin en rezilisin ! Çabuk git, de. 
fol! 

Muazzez çıkmak, kaçmak, 
bağırmak istiyor ve buna cesa
ret edemiyordu. Birden bire gel 
mit bir korku ile dizlerinin ba
ğı çözüldüğü için kaçamıyor
du. Belki de sade bundan değil 
di. Belki yesin, hiddetin, kinin, 
ve bir tarafa kaçıp kurtulmağa 
imkan vermez bir alev gibi ken 
disini sarmış olan bu ihtirasın 
pençesindeki olgun erkeğin sey 
rini bırakıp gidemiyor, bunu 
bırakılamaz bir manzara bulu
yordu. Kaçmak istese de zaten 
çok geç kalmıştı! 

M . d" serbesttı'. - Bunu bana mı söyliyor. 
uazzez şım ı sun? 

Çekildi ve kapının kenarına ka 
dar giderek, iki erkeğin a1'asın 
da, artık biribirlerine sadece ra 
kip ve dü,man iki erkek arasın 
da kendisi için edilen mücadele 
yi korkunun hudutsuz büyüttü. 

- Sana ve son 
rak! 

defa ola. 

- Gitmiyorum. Fakat eğeı 
gidersem onu da beraber götü· 
.. .. ' rurum. 

Kendisini birden bire Nr.
mık kollarına çekti .. 

Fakat Muazzez haykırdı: 
ğü gözlerle oradan seyretti. d 

Eli Muazzezi gösteriyor. 
u • 

Mücadele! Bu o kadar kısa sür 
- Emine kadın! Emine ka- dü ki! Tesirleri orada bulunan 

dın ! !arın ve bulunmayanların bü-
Sonra, birden bire, kendisini tün ömürlerine hükmedecek 

- Sus, onun 
alma. Yoksa .... 

- E. yoksa? 

ismini ağzını 

(Devamı varj 



• 

Eski ve Yeni San' at 
Eski o• gtJni cereyanlar, bugUnkU 
'istt1mln lılJklerl neregtJ badlıdır'I' 

Düıünocek olunak, (San'at) 
!•diğimiz ııeY zaten tablatin k
" ruhunda meTcuttur. (San'at) 
hana ilk nefea dalga11, ilk ha. 
tt nefhıw ile beraber dofmıq-

llır, O, en iptidai (Primitive) tek 
le de aan'attir, en aarl Ye lt1-
~;, ti.fi.aıile de ayni luni tqır. 
~nu tabiatin her köteainde ayn 
1Yn bulabileceğimiz gibi, dilnya• 
1•n her nefea alan mahhiklan ara 
!'>da da görebiliris. Yalnız o, tek 
lıı.i ve cereyanını duyguya, ihti
•tca, görü,., velhıwl ruha ıöre 
l•iiıtiren bir teYdir. Kürreııin 
lıtiyar tarihi en mühim aayfala· 
lnda aan'atin izlerini aaklar. 

Birçok hayvanlardaki aan'at
ltr yaradılıı kabili inkar mıdır T 
~nlar araımda mimarlar, müziıİ· 
:~nleri bulmak biç te zor defil· 
''" Onlann eaerlerinden fııkıran 

1trbğı gizleyemeyiz. Fakat her 
ltyin derinliklerine yüzmeyi bi 
~ .. inaan teceaaüaü, bu fııkıran 
l'ıhi kuvvetin ana batlannı tabi· 
itin koynunda bulur ve bu aan'at. 
lörülür ki iptidai ve yekneaak 
~ldini en eıki zamanlardan, en 
teni günlere kadar muhafaza ede 
t~lmiftir. Çünkü yaradılııın ıöf 
~nde doğan bu aan'at, yekneaak 
tr daire içinde neıvünemaımı ya 
t~r, hiç bir ihtiyaç ve göriİf de
ııtikliği bulmadan ve cereyanını 
değiıtirmeden, yine o l'ÖfiİI için • 
de hazırlanan mezannda - yeri 
~i· baıkalanna terkederek - IÜ· 
lın içinde söner gider. 

~ 
Ne kadar mahir oluraa olıun, 

•ngi dantelicının tığı, örümce
in duvar köıelerinde, afaç dalla 

1•nda ördüğü iıi meydana ıetire 
~ilir? Fakat iıte bn hayvancık, 
~endi ihtiyacı, kendi görüflerinin 
~ lıdudu haricine çıkmayı aklma 
ile getirmemiıtir. Hiç bir örüm 

tk, bu kadar aan'at içinde, ken 

t
ı yuva11ndan baıka bir eser VÜ· 
lıde getirmemiıtir. Meseli, yani 
aıında, gözü önünde duran bir 

Jiçeğin teklini, kendi yuvasına 
~•rebilmek için uğrqmamııtır. 
(), bugünkü yuvaaınr, binlerce MI• 

e: evvelki ecdadının aan.'atkir 
!lıahareti ile ayni t ekilde meyda
il getirir. Bu san'atin son teki-
ül baaamağı, binlerce aene evvel 
i irtifaında kalmııtır. 

Bundan binlerce sene evvel ge 
n faİrler, müziaiyenler de bas\iıl 
İzim dinlediğimiz bülbülün teren 
Ümlerini duymuılar, ve bülbül 
İin naııl beateliyoraa bugün de 
l'ni heyecaru saldamııtır. Hay• 
-.nlarm aan'atinde terakki ve 
•denni olınadığı gibi onlar için
;n ne şakirt, ne üatat, ne de di 
ı yetİfmemiıtir. 

d Ruh, ıörüı, yaradılıt ve yara 
ış itibarile, diifünemiyen, aöyli
~•miyen hayvanlarınkinden çok 
~•rklı olan in.sanların .a.n'atini, 
U tabii ve doğu§ aan'atinden tef 

1
i.k etmek hiç §Üphe yok ki zor 
ır iı değildir. 

:..ıaan ıan' ati teki.mü! ve terak 
~i içinde çırpınır. (Dün) ün ( Gü 
;•I) i - Tarihi bediiliğini muha
•za etmekle beraber - buıün 
~~tık (Güzel) olmaya bilir. Nete 

1111 de bugünün görütleri dünün 
1•1i.kkilerinde bir münakaıa mev 
1Uu bile olmamııtır. Ve bunun 
lc;indir ki insan aan'ati, doğuı 
... n'ati olmaktan ziyade bir teki.
"ıiil ve terakki aan'atidir. Her se 
~ müzik, her çizgiye resim, her 
h!lde heykel velhaaıl her ıeye 
1 ııan'at) diyemiyorlar. iptidai 
... n'at geniı bir münakata aaba11° 
d_ır. Bugünün münekkitleri ve ta
%çileri dünün her bedii eserine, 
~İftihar li.vbaaı olan (aan'at) ke 
•rneaini talik edemiyorlar. Onla· 
~n bir çoğu, bugünkü Avrupa 
~ılsileainin en yükıek ıahikaaın· 
an seçilmeğe çalııılırken, teıbit 
~~ilebilmek için çok kuvvetli dür 
lın camlan kullanmak mecburi
~•tindedirler. Halbuki, yukarıda 
• ıöylediğimiz gibi san'at, ihti

tar kürrenin en ihtiyar tarihine 
~dar aokulmuttur. Bunun en İp· 
~ ai teklini, MISIR piramitlerin· 

1,•n daha çok uzaklarda aramak 
'zomdır. iptidai ıan'al (tarihten 
~v,,.,ı) devirlerinin gizli yolların-
a aaklanmı, ve aramp çıkanı. 
~ağa değer bir kuvvettir; halbu

ı bunlara ulu orta birer (temrin 
;kli) ismini vermek doğru değil. 
dır. Hakiki tarih münekkidi o 
d Ur ki, derin tetkikleri neticeıin. 
~ kendi aari maakeıini bir yana 
~~arak, dünün l'Özlüklerini taka
~ ~lain ve dünün görüıü ile, dü· 
~" aan' atini tetkik edebllıin. 
d ademki aan'at tabiatla beraber 
~ 0inıuıtur, mademki aöyllyemi
d ~n, düıünemiyen mahh'.lk ara11n 

-_ da aan'at eaerleri meydana 
~t:re?ler vardır, o halde iptidai 
d "ati yalruz Mmrda, Aauriler
~ ·~' . Yun anı kadimde, •ıre Eıki Hı
~1•t!ya~ atillerinde aramamalı, da 
ı ·o. ılenlere gitmek kabilse gitme
~ "ke ilk ya§&yan hemcinılerlnılsin 
• lannı ketmetmemelldlr. 

Ilı' Biraz malıimat edinebildiii
'• en eaki aan'at (Palaeolithik) 

il bin .._ pbl uzun ve uzak de
mler içine g&mülilr. o devirlerin 
1&11'at kabiliyetini, buz kitlelerin 
den bade memleketlerin bıraktı 
fı islerde arar .... bulabiliriz. Me
Mll: Garbi Ruaya'da, Polonya• 
da, Atalı Avuaturyada, Şimali 11o 
viçnde, Cenubi Franaa ve Şimali 
lapanyada. Hatti. ıimali Afrika 
bile bize, iptidai aan'ati ararken" 
büyiik bir rehber olabilir. ( 1) O 
devirlerde yqayan in.aanlann, o 
ıayrl mütekamil kültürü dütünü
lüne, aan'atin, aan'at kabiliyet 
ve qkınm inaan yaradılııı içinde 
nud mllblm bir yer itıal ettiii· 
llİ hayretle l'Örürüz. 

Yalnız av hayvanlarından yi
yeceklerini temin eden, mezruat· 
tan tamamile bihaber olan ve bü
tün ihtiyaçlarını yemekle, çak
mak tatile temin eden bu eaki İn· 
aanlann bugün bizim takdirimizi 
celbedebilecek eaerler meydana 
ıetirmeıi aan' atin tabiatla bera· 
ber doğdufuna ne ıüzel bir mİ· 
aaldlr. Hatta bu uann o kadar 
eıki olmadığı iddialan bile serde 
dilmit iae de, bili.hara vuku bu· 
lan keıfiyat ve tetkikat bunların 
(Palaeolitbik) zamana ait olduk· 
lannı kat'iyetle meydana çıkar
mıfbr. Bunların ekserisini, yaba
ni atlar, ayılar, ıeyikler, gibi 
hayvan reıimleri teıkil etmekte
dir. Bir çofu kadın resimleri ol
mak üzere inaan taıvirleri bulun 
mUftur. Ve bunlann (lmpreuio
nlat) ruhlar tarafından meydana 
ıetlrildiii netlceıine vanlmakta
dır. Franaada (Saint • Marcel) 
de mahfuz bulunan ve koıan bir 
geyiii tasvir eden resimdeki hay
Tanm gözlerindeki mana bu gö
rüt ve bulut tarzının güzel bir 
nümunesidir. Gözlerdeki ve ayak 
)ardaki aert ve keskin çizgiler, 
aarı hazır reuanılannm tarzı ile 
beraber yürümektedir. Şimali la 
panyada (Altamira) ve Şimali 
Afrikadaki taavirler (lmpreaaio
nizm) in ne kadar eıki zamanlar 
dan olduğunu göatennektedir. 

Hırçın bir leopara kartı yav
rulannı müdafaa için çırpınan 
Filin yüzündeki mana bugünün 
fırçalanna bir rehber olmuttur. 
denilebilir. (2) lıte bqtin onun 
müteki.mil ve müterakki teklini 
idrak eylemekteyiz. O zamanın 
eaerlerinin ekaeriıini bu gibi hay· 
van taıvirleri teıkil etmesi, (Pa· 
laeolithik) inaanlann avla ittiga
linden neı'et etmiftir. Ve bunlar 
bütün (Naturaliat) liklerine rağ
men ilah (Symbol) leri olarak 
kabul edilmek li.zom geliyoraa 
da, onların dinle derecei ali.ka
ları kestirilmediğinden kat'i bir 
ıey söylemek pek doğru olamı
yor. Fakat beıeriyet tarihinin 
bu devirle baılamadığına ve mez
kU:r insanl•rdan evvel de arzda 
bayat bulunmaaı ihtimaline göre 
bunlann, zamanlarına röre bir 
tekamül baaamağında durdukları 
söylenebilir. 

Ve bu ıuretle bunlan dinıizler 
den ayırmak kabil olur. lti.h Sym 
bollerinin her halde (Expreuio
niıt • lmaginative) olmaları iddi 
aaında bulunmak büyük bir ha
tadır. Hıriatiyanlık zamanların
da öyle devirler zikredilebilir ki 
Naturaliat san'at dini eserlerde 
bile birer stil açınııtır. 

Dünya dönmektedir ve ( ln-
aan) , zannediyor ki kültür vadi
sinde her an yeni zir baıamaia 
baaarak yükselmektedir. Fakat 
bugünkü aan'at cereyanına bakın 
ca, döne, yüksele yine ayni nokta 
ya, çıktığımız kapıya avdet etti
iimizi görüyoruz. Farkında bile 
olmadan (Dün) ün doğuı tesir
lerini arıyor ve buluyonız. Bu ip .. 
tidai ıekillere ve tarza gösterilen 
arzu ne zamana kadar devam ede 
cektir? Yokaa az bir zaman son
ra pıychologik teceaaüı bundan 
yorulacak, uaanacak ve yine hat
lardan ve fırça darbelerinden aıy 
rılarak (Güzel) i, ıörenin gözü. 
ne kendi varlığile çarparak ve 
onda teairini yaparak değil, yine 
olduiu gibi (aakin pzellik) ile 
ıöaternıiye bqlıyacaktır. En eıki 
devirlerin aan'at tesirleri ve •tille 
ri bir yana bırakılarak, ihtimal 
yine kli.ıik aan'atki.rların, kli.aik 
müzelerde kapamp kalmıı eser
leri, kurtulınut kürek mahkUmla 
n l'ibi, yeni havayı teneffüıe baı
byacak ve bu da ihtimal uzun bir 
müddet aürdükten aonra yine bu
l'ÜnkÜ tarz meydana çıkacakbr. 
İnaan1arda her §eyden çabuk u
aanmak ve daima yenilikler gör
mek haaaa11 bulunduğundan, 
aan'atin daimi bir değitiklik için
de ilerleyip dunna11 hiç ıaıılaca.lı: 
bir ıey değildir. Uzun müddet 
bir teyden uzak kaldığ11D1z za. 
man, ona kartı garip bir arzu ve 
haaret duyan•. Çoktan beri ye
mediğimiz bir yemefl önümüze 
koyduklan zaman, yepyeni bir 

(1) Leo Frobeniua 
Afrika) , Münih 1922 
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Muhabir mektubu 

Edebiyat 

Haydutlar 
Var! 

1 Vagner 

Tekirdağda halk niçin 
elektrikten 

istifade edemiyor? 
"taşı 8 mayıs 932 pazar 
günkü San'at sahifemlzdedir. ••••••• 

Liıt, kızı Kozima ile talebesi Hana 
fon Bülovun evlenmelerine muvafa-

f mparatorluk Türkiyeıinde kat etmekle beraber, biraz beldenıe
can mal ın: haydutluğu vardı. leri lüzumunu ileri ıürüyM. Diğer 
Dafa çıkuı etkıya yol kesen kızı Blandine Pariıe clönüyOt' ve er-
fi ri k" çet ' h "ki:i t ı tesi sene, Berlinde Hedvig kiliıe-

ra . • ~y soyan e, u m~ ainde evlenme meraaimi yapJıyor. 
otontesıne meydan okuyan bı. Bu sırada Koziına 20 Bülov 26 ya
rer hayduttu •• Böyle bir zaman ımdadır. Sene 1857. Balaylarını Ce
da iıe manevi kıymetlerin mül nevre aahillerinde geçiriyorlar. Bu 
kiyet hakkı henüz tanmmamıt yer, Liatin de Kontes Daıulle ilk 
•• bil ' sevgi zamanını geçirdikleri yerdir. 
.., e .... Sonra yeni evliler Zürihe Vagnerin 

Cümhuriyet Türkiyeainde yanına gidiyorlar. Bu eınada Vag-
dağa çıkan etkıya, yol kesen ner, "Triıt.an ve lzolde' ' ismindeki 
firari, köy soyan çete birer ma eıerini tekmilliyor. Geldikleri zaman 

ilk perdeai bitmit olan eser, oradan 
zi oldu. Kanun, memleket hu- ayrıldıklan zaman bitmif bulunu
dutları içinde tek otoritedir. yor. Koziına ile Bülov, Berline dö

Şimdi de, şehir kaldırımlann nerek Anbalter aokağm daki eve yer 
da dolatan sinsi, meçhul, cahil leşiyorlar. Bu ev, ıenelerce musiki 

hayatının merkezi halini alıyM. 
haydutlar, çeteler türedi. Bu 
meçhul haydudun cana, mala, 
ırza tasallutu yoktur. 

O, bir kertenkele, bir akrep 
gibi sessiz, ti can evimize kas
dediyor. O , daha ziyade pırlan 
ta gibi kıymetli şeylere göz di
ken bir yankesicidir. Benliğimi 
ze, maneviyatımıza, varlığımı
za taarruz eden bu haydudun 
en biaman düşmanı olmak la. 
zımdır. 

Bu kaldırım serserisi meçhul 
haydut, hazinemizi soydu, tari 
hi evrak.rm121 başkasına sattı. 
Bu şehir haydudunu geçenlerde 
de eli kazmalı gördük. Şinasi. 
nin mezarını yıktı, üstüne a· 
partıman kurdu. 

Aramızda pervaıız dolatan, 
bu eli baltalı, hunhar taki 
kim? .. Onu dağa çıkan haydut
tan daha çabuk boğmalıyız. Bu 
haydut belki bir iman, bir dü. 
fÜnÜf, bir zihniyet, bir cehalet, 
bir ihmal, bir mantık veya bir 
batka şeydir. 

Fakat ... Haydutlar var!... 
Bu haydut, daha çok işler 

yapacak.. . 
Geçen gün, onu yine elinde 

bir kazma ile gördüm .• Etrafı 
kollayor. Bir karanlık, bir süki:i 
net arayor. Kazma11 yine bir 
mezar tatı kıracak, varlığımıza 
kasdedecek .... 

Bu haydut §İmdi de Şeyh 
Galib'in mezarına göz dikti.. 
Kimbilir belki de birkaç ay son 
ra, bu mezarı bulamıyacağız, 
Yerinde apartımanlar görece. 
ğiz. 

Bu haydudu tutacak jandar 
ma kim? .. Şinasinin mezarını 
kazmalarken haberimiz olma
dı, uyuduk. Haber veriyorum: 
Bu katili cürmü meşhut halinde 
yakalayınız. Türk edebiyatının 
bu en büyük lirik şaınne 
bir heykel dikemiyoruz, bari 
mezar taşını kırdırmayalım. 

Zavallı Galip: 

Gemnamlık ile bula §Öhret, 
Gemgeştelik ola soma adet. 

Mısralarını sanki kendisi için 
söylemiş! . 

Kaç gündür, Galibin mezarı 
na bakan bir pencereden, meç. 
hul haydudun gelmesini gözler 
ken,içimde merhametsiz kazma 
seslerini duyuyor gibi oluyo
rum ve bütün kuvvetimle bağı. 
rıyorum: 

- Haydutlar var, 
nuz! ...... 

Belediye, vakıf, maarif, bü. 
tün alakadarlar belki bir insan, 
bir dütünüş, bir zihniyet, bir ce 
halet, bir ihmal, bir mantık ve. 
ya bambatka bir şey olan bu 
haydudu aman vemıeden takip 
etmelidit-ler .. 

Reşat FEYZi 

taam karıısmda kalınıt gibi sevi
niriz. Bu haaaanm mide ile (Or
naniam) üzerindeki tesiri naaılaa 
ruhi ve manevi yaradıhıta da 
aynidir. Şimdi, dinin teairi altın
da en büyük din mürıidiyiz, tim
di Physic içine gömülmüıken, bi
raz aonra Metaphyaic'e karıı bir 
arzu uyanır, daha aonra derin 
taaavvuf tesiratı altında Myatic 
bir ruhun koynuna gömülürüz. 

San'at, insanların yarattığı bir 
9eydir. (lnaan) iae arzu ve ihti
yaçlarım değiıtirir. Halk ve aan'· 
atkar ikiıi de bir vücut olduğun2 
ıöre, bugÜn bir medeniyet mey
vaaı olan aan'at, artık dünkü ide-. ... . . 

Kozimanın hemıireıi Blandine, 
Pariate kendisinin ölümünd ... aonra 
üçüncü Napolyonun baıvekili olan 
avukat Oliviye ile evleniyor. Ko:d
ma, Berlinden Pariıe yeni t..U edil 
mit olan ve anneainin de "l>anyel 
Ştem" ismi altmda çahtbfı "RtMi 
jemıanik" e mektuplar yazıyor ye 
Hebbelin "Mariya Maıdal-" ılni 
tercüme ediyor. Kozima, bu aralık 
bir taraftan da, Vagnerin -vaffa· 
kıyeti içia müe&dele eden kocuuu 
ayni zamanda kendisinin de .,.... vll
cude ıreıirmeııi İçin tahrik ediyor, 
beotelenıek üzere ona "Oreati" lıı.
minde bir ınuıikl eaeri metni yaa
yor. Fakat, kendi kabiliyet ..., ikti
darından ıüphe eden kocaıo, bu ese
ri tamamlamaia bir türlü muvaffak 
olamıyor. 

Erteıi sene gene lıviçreye Vagne 
rin yanına gidiyorlar. Kontea Da
gul, onları Zürihte bekliyor, Vagne
rin yanına birlikte ıidiyorlar, bura· 
da aile ihtili.flarma f&bit oluyor ve 
itte bu sırada Vagner kanaından 
ayrılıyor. Bülovla kar110, Vagner 
Zürihi terkedinceye kadar orada ka
lıyorlar, "Hana Bülov, ıö:ıyaılan i
çinde, Koziına donuk ve süki'iti" o
radan uzaklatıyMlar. 

Karı koca, gene Berli~ı>ler. Pa
riste, Raytenhalde, Bibn~ ~e Viz
badende iken V agnere raıııelırorlar. 
Pariate "Tanhoyzer" iıİ ten\aili deb
ıetli bir tiyatro skandali t.,.kil edi· 
yor ve bu, temsilin tekran esnasın
da, Napolyonla Öjeninin hazır bu
lunmalarına rağmen, tekerrür edi
yor. Kozima, Vagnerİn ibda kudre
ti ile Bülovun kuvvetsiz takip ham
leleri arumclaki farkı, gün geçtikçe 
daha vazıh olarak seziyor. Bir ta-

. "d "M rafta Vagner "Trıstan an ayı-
terzinger" e hamle ed~ken, bir ta
rafta Bülov, mütereddit, zafa uğra
mıf, ku~ır ..... Bu arada . F ranaanın 
cenup kısmında küçük bır yer olan 
Sen Tropezden Kozimanın hemıire 
si Blandinenin ilk çocuğunu doğur
duktan sonra ağır surette rabatıız
lanclığı haberi geliyor .Ayni senenin 
son baharında hetnr;iresi ö1üyor. Bu
nunla Kozimayı mes'ut, romantik 
gençliğine bai(lıyan son bağ kop
muştur. 

1863, Rişard Va~er: . bu sene 
zarfında Beri ine gelıp gıdı yor· Teı
rinisanide bir araba gezintisinde 
Vagnerle Kozima karşılıklı muhab
bet ve istll'aplal't:nl. biribirlerine ait 
olmaları: li.zımgeldiği.ni ve "nihayet
siz derecede bedbaht" olduklannı 
anlıyorlar. ikisinin ayn. ayrı Bülo
va karşı olan vaziyetlerı. ... 

Dü~ünüyorlar, duyu~o;lar, ko'!u: 
~uyorlar. Bu tarihten. ıtıbaren ıkı 
doıt bütün kuvvetlerıle, aralarında 
dur:n kadın için mücadeleye girişi
yorla•". Kozima, bu mücadeleden v_e 
kendi kendisile mür.,.deleden pen
şan haldedir. Bülovdan iki çocuğu 
var. Danyela ve Elandine. Onları da 
anne şefkatilr 'eviyor. . . 

Vagncr konser ıayahatinde, Bü
lov, Pelersburgta bir ,efdo~kester
lik almak üzere. Oraya gıderken 
Königsbergte Bavyera Kralı ikinci 
Ludvigin tahta çıkar çıkmaz V ag
neri. yanına çağırdığını ha!»4:r . alı
yor. Bunu Vagnerİn kendısını ve 
Kozimayı Münibe Kr~.lı~ yanına da 
veti takip ediyor, Münib<; v~rıy?.r• 
!ar. 'kral, Bülovu ç~k '"~~mı, mu!
tefit kar.ılıyor. Ukın, Bulovun sı
nirleri fevkalade bozulmu,tur. 

Frantı List iııni.ni.n göz kamaştı
rıcı parlakhğından . ~e on!'n Avru
panın musiki muhıbndeki şahane 
mevkiinden kuvvet ~n ".'~ntik 
ruyaların ve ıe~çlik ıd~llennı~ d~:" 
rİ artık geçmİttir. Kozuna, muşkül 
v~ziyetlerle geçen so? senele;de Bü
lovla evlenıneainin bır ~~n_çlık ha~: 
11 olduğunu ve keodısıru~ nuıbı 
Vagner olduğunu vuzuhla ıdrak et
miıtir. O, deruni ~usun~ uygun 
ı;eeln bu nasibe inkiyat edıy~r. Za
manının musiki dehasına, tarıhi va
zifesini icra iç.in muhtaç olduğu İs
tinatgah ve yardımı temin ~tmek is
tiyor. Bu kahrama?ca ~~zife, ?nun 
için en büyük vazı.fe, !"~tebaki ha
yatının gayesi mahıyetını alı~or . rla 
sıl Paris ve babaaı Frants Lıst,genç 
liğinde içinde yaşadığı musiki haya
tının hudutları geniş merkez idişe, 
oimdi de Almanyada, Münihte l'en~ 
· · hima e eden eli al-

olarak yeni bir Alman muıiki mer
kezi vücude gelecektir. Fakat, za. 
ınaİı henüz bu büyük vazifenin ha
kikat aahaaına intikali için müoait 
değildir. 

Münihte kabine, aıılzadeler der
hal V agnerin aleyhine dönüyor. O
nun genç Kral üzerindeki nüfuzu, 
maorafb sahne projeleri ve lüka lda ... 
resi g ittikçe artan kıskançlık, iğbi
rar uyandmyor. Kozima, bütUn düt 
manlddara rağmen bu vaziyeti ve 
Kralla muhabereyi devam ettiriyor, 
bütün gayretini aarfederek "Tria
tan" ın ilk temıilini idare eden Bü
lova yorucu pruvalarda yardım edi
yor Ye İcap eden müdafaa yazmm 
da kendi yazıyor. Bununla beraber 
muanzlar partisi galebe ediyor. Vq 
ner. Münilıi tet"ke mecbur kalıyor, 
Kralla V agner araa1nda muhabereye 
va11ta olan Kozima da çocuklan ile 
onu takip ediyor. Bülov, nehile bir 
hayli uğrqbktan aonra buna razı 
oluyor. O, ne kanaıru, ne doıtunu 
büıbütün kaybetmek iıtiyor. 

Tekirdağının iktisadi vaziyeti 
tarla fareleri, mahsulatın para 
etmemesi yüzünden bozuldu! 

1866 da Vaınerin ilk kanımın öl
meai üzerine Kommanm botanma ta 
lehini daha kat'i ve devamlı tekilde 
tekrarlama11, bu ıırada Münihte 
"Ma:nterzinger'' iaminddd eserinin 
V agnerin kat'i ..., tümullü ıurette 
teıirini gÖıteren muzafferiyetini te
min etmeııi, Kozimarun onunla hal
y&J& gitmesi, dedikodulu badiaeler, 
ta:rlalar, vaziyetler ve Bülov, yalnız, 
bitkin ki.lı Vag...re duello etmeli, 
lıih lnblıan taaarlıyor. Bir doatuna 
Kozlına için "Beni mahvetti, Vagne
ri de mabvedecektirl" diyor. Vag
ner de şöyle ııöyliyor: "Yardıma 
muhtaç olduğumu biliyordu ve bana 
yardım etti." KoVm•nın her türlü 
tayip ve iıtihkara katlanarak bunu 
yapbğım ima ederek, ilive ediyor
" Omuz eriıemiyeceğinı 9eye, onun 
la yanyana erifebilirim!". 

Tekirdağ hilkdmet konağı 

TEKIRDAGI: latanbuldan j !ara diğer taraftan da Çar,ıdaki 
aonra Mannaranın Rumeli sahi- eınafa ıırtlağına kadar borçlu 
!inde en büyük ve en m91hur bir olan köylüler mahauli.tın ıu aJı:j. 
vilayet merkezi olan Tekirdağı betine uğramaamdan dolayı çok 
nı iki ıene evvel bir daha ziyaret enditeye düımütlerae de bu sene 
eylemiıtim. Bu müddet zarfmda her tarafta faydah yaimurlann 
burada göze çaq>acak bazı deii- yaima11 ve ekin vaziyetinin de 
tiklikler olmuı ve alrİ terakki mükemmel olınaaı ve o muzD" fa 
heaabrna kaydedilecek teıisat vü relerden de eaer kalmamaaı onla 
cude getirilmiıtir: Şehir elektrik n ümide dütürmüı ve yüzlerini 
le tenvir olunmuı birçok yeni ma güldürmüıtür. 
iazalar ve bunlardan daha çok y ARDIM SANDl(}I 
mühim olarak bir tarap fabrika
" yapılmıtbr. 

Nihayet, yazınm bqında kaytet
~ gibi, 1870 temmuzunda Bü
lovdan boııuuna, ağuıtoaunda V ag· 
nerle evlenme. Bundan sonra V ag· 
ner, "Nibelungen" operuını bitiri
yor. Kozima, Pariate Vagnere ilk 
defa raıl'eldiii akıam taaarlandığı
nı öğrendiği bu eserin telanillenme
ıinde bilhaıaa rol oynıyor, Vağneri 
devamlı surette huauaiyetinin teıiri 
altında tutuyor. V qner onun ken
diainin hamleain.i kuvvetlendirdiğini 
kendi aözlerile tasdik etmiıtir. 

Derken Zigfrid dünyaya geliyor. 
V •gner, mes'ut anneye bu veıile ile 
henüz tamamladığı "Zigfrididil0 ini 
ithaf ediyor .Alman • Fran11z harbi, 
Almanyanm zaferi ve birleımeaile 
neticelenince, Vagner. "Kayzer mar 
şı" nr 1a:z1yor. 

Bayroytt.a, içinde konserlerin , o
pera temıillerinin verileceii mükem 
mel bir bina İnp edilmesi fikri de, 
bu sıralarda tahakkuk safhasına gi
riyor. Evvelce Kralla mutabık kalı
nan, fakat bir müddet için Vagner 
muarlzlarının tesirile akim kalan bu 
fikrin tahakkuku için de gene Kozi
ma ön .afta faaliyet gösteriyor. Bu 
aahadaki faaliyet de çok faydalı olu
yor. Her tarafta bu fikri esaalandır
mak üzere Vagner cemiyetleri tesis 
cdili~or. Kral, ortaya tabıiaat koyu
yor, Vagner, fikir etrafında propa
ganda için Almanyada bir konıer 
seyahatine çıkıyor, her tarafta alkış
lanıyor. Berlinde Bismark kendisini 
davet ediyot". 

Bu bina temelinin kurulması ha
dise oluyor. Kral Ludvig, yardımı
nı, taahhüdünü reamileıtirerek kat'i 
ıelde sokuyor. 1876 da V agner, İn
p.sı biten binada muhteşem, mutan 
tan mÜ•amerelerine başlıyor. Ve
liaht, ihtiyar lmperator, müteaki
ben A vnıparun hemen bütün Prens
leri, dünyanın dört bir tarafından 
seyyahlar Bayroytu ziyaret ediyor
lar. '' Parzifal" in temsilife muzaffe
riyet 'On haddine irişiyor. 1882. 

Ko:ıima: ile Vagner, artık saadet
leı· i hiç bir bulutla gölgelenmeden, 
yaşıyorlor. Bu saadet, Venedikte bu 
lunduklıırı bir sırada nihayet bulu
yor. 70 yatında olan Vagner, Pa
latso Vendraminde an8İZİn, Kozi
manın kolları arasında ölüyor. Ko-

ELEKTRiK 

Elektrik fabrikası aon aiıtem 
binalardandır ve kuvvetli üç mo
törle tecbiz olu.nmuttur. Fakat 
elektriğin kilovab 35 kuruta ol
duğundan vaaat derecedeki halk 
bundan iatifade edememektedir. 
Arka aokaklarda tenvirat yolun
da olmadığı gibi büyük caddele
rin de tenviratı ıeyrek sakaldır. 

ŞARAP FABRIKASI 

Gerek harici manzarası ve 
ıerek dahildeki tertibatı itibarile 
emsali Avrupada bile bulunma
yan bu güzel fabrikayı gezerken 
göğsüm iftiharla kabardı ve mü
dürü umumi Aaım Beyin tab'ında 
ki incelik ve görüılerindeki fn
kali.delik beni takdir ve tebrik
lere sevkeyledi. Bu modern fab
rika hakkında tafailit vermek
ten iae Türk.iyede fabrika namı
na nefiı bir abide temqa eyle
mek için bütün vatandatların bir 
kere burayı :ziyaret eylemelerini 
tavsiye eylerim. 

Trakya bağcılığının terakkiıi
ne ve halkın bu yüzden azim is
tifadeler teminine aebep olan bu 
fabrikada şaraptan baıka me
takaadan yükaek konyaklar ve 
rakı için de aomalar imal olun
maktadır. Bu fabrika Trakya 
halkı için büyük bir nimet olmuı 
ve herkes dört el ile bağcılıia 
sanlmıştır. Şaraplar piyasaya çı 
karılmıf&a da konyaklar iki sene 
fıçılar içinde dinlettirildikten 
aonra piyasaya arzedilmektedir. 
Bu fabrika ile müıtemili.tı ve u
zun bacasından göklere savrulan 
sincabi renkteki dumanlan, Trak 
yanm fatihai iotikbalini Marma
radan gelip geçen vapurlara aa
rışın bir tablo halinde göatennek 
tedir . 

UMUMi BiR NAZAR 

Tekirdağının iktıaadi vaziye
ti hayli aarsılmıtlır. Buna da se
bep geçen aene bu vilayete hü
cum eden tarla farelerinin mah
sulatı tahrip eylemeleri ve müte
baki mabauli.tm da pİyaaada pa
ra etmemeıidir. 

Köylüler hemen umumiyetle 
buranın muhtekir taraflanna 
borçludurlar. Bir taraftan banka 

zima, 24 saat hiç kıutrdamadan ölü- -····•••••• .. ••••--·-·---·-·····-·-······-
nün yanında bekledikten sonra, saç- den itibaren Bayroyttaki müaamere 
!arım keserek tabuttaki cesedin göğ !ere iatirake baflamııtır. Bu arada 
aü üzerine bırakıyor. sahne işleri üzerinde anne.ile birlik-

Kozima, hayatının geri kalan kıs- te faaliyet göatenniı, aon senelerde 
mını Bay.royttaki eserin tekemmül ki müsamereler hemen hemen mün
ve takviyeai ile me§gul olarak geçir- baaıran onun tertip ve nezareti al
miıtir. 1910. Berlin darülfünunu fel bnda .-erilmiıtir. Zigfrid Vagner de 
aefe fakültesi, kendiaine ilk Alınan muıiki sahasında eaer vücude getir
k,.dıru olarak fahri doktorluk unva- mit, babaaı gibi opera metinleri yaz 
nı verdi. Kozimanın müstesna husu- mıf, eıerlerinde kendisine mahsua 
ıiliğini filo:tof Fridrib Niçe de tak- bir tan: göatermeğe çalıııruıtır.1899. 
dirki.r sözlerle teyit etmittir. ilk sahne eıeri olan ''Berenboyter" 

V agnerle Kozimarun geçenlerde Münihte temail edilmif, bunda aa-
ölen oğullan Zigfrid V agnere gelin- n'atkann cevval ve müatakil tema
ce, 6 haziran 1869 tarihinde doğan ' yülünün ifadeıini canlandırdığı gö
çocuk, onların hayatlarmın canlı bir 

1 
rülmÜ• tÜr. Net'e ve sevimlilik. .. 

ifadesi olarak muhabbetle büyütül- Va!!'ner, kanar ve oğlu._ Bilbaaaa 
müş, önce babaıı ve annesi gibi mu Almanya, derece derece üçünün ölü 
siki ile alakadar olmuf, fakat biraz 

1 

münden duyduğu teeaaürü çok kuv
sonra Şarlottenburg ve Karlarube- vetli, şümullü ve devamlı tarzda İz
de mimarlık tahsil etmiş. sonradan 

1 
bar etmiştir. Ve etmektedir. Zig

Bayroytta büyük babası Frants Lis- ı frid Vagncr, Bayroytta gömülmüı, 
tin mezarını kendi düşündüğü ve ha defin merasiminde bütün san' at te~ 
zırladığı ~ekilde yaptırmıştır. ı şekkiillerinin mümessilleri, - Mem-

Mimarlıkla bir müddet met1tul ol- leket haricinden gelenler de vardır 
duktan sonra tekrar babasının lrud- - hazır bulunmu,tur. 
ret öst.,rdiği aalıaya dönmüş, bu · ''Fridrih Ayzenlor'' dan naklen 

Yeni vali Fahrettin Bey köy
lerde birer yardım aandığı tet
kiline tetebbüa eyleaıiıtir. Çok 
mühim ve tam yerinde yapıbna.lı: 
ta olan bu t91kili.t aayeainde köy 
lülerimiz artık ıaddar aarrafla
nn elinden kurtulacaklardır. 

Mithat Pata merhumun Tuna 
vilayetindeki menafi aandıklan
na benziyen bu aandıklann tatbi 
katma kemali faaliyetle deYam 
edilmektedir. Köylünün borcu ol 
mazaa ve bir aenelik yiyeceği de 
bulunuraa o köy balkı aılnnb çek 
mezler. Köylüler bu aandıklann 
faydalannı kavramıı oldukların
dan bepıi vali Beyin etrafında 
büyük bir fevk ve heveale toplan 
mıılardır. 

Muktedir valilerimizden biri 
olan Akaaray valili Ziya Beyin 
de bundan dört bet aene evvel tet 
kil eylemit olduğu bu aandoklar 
aayeainde mühim bir aernıaye ha-
111 olmu9 ve köylülere azim men
faatler temin eylemiftir. Vali 
Fabrettin Bey dahi bu mühim 
aandıkları Afyonkarahiaannda 
da vücude ıetirmif ve büyük bir 
sermaye yaparak buraya gelmit
tir. 

MUHTARLARA KISRAK 

(lnanli) de vilayetin ıüzel 
bir ayıır depoau ve çok miktar
da da damızlık hayvanab Yara& 
da köylülerin ellerindeki kurak
lar fena ve 11fi.t yapmafa elve
ritli olmadıklanndan mezkU.. ay
gırlardan iyi bir mebııul alabil
mek için iyi cinı k11ra.lı:larm teda 
rikini vali Bey emretmittir. Bu 
emir mucibince her köy iyi cinain 
den bir kısrak alacak ve kıarak 
muhtarın binmesine tabaia oluna 
cakbr. Bu k11raklann t&aattufu 
muhtarlara ve rekabeıi de köy 
aandıfına ait olacaktır. la-i 
köylülere verilmiı olan bu ku
raklardan haaıl olacak taylar 8 
aylık olunca biralara gönderile
cek ve remont'dan aonra aablıp 
bedelleri sandıklara yatmlacak
trr • 

SU DERDi 

Tekirdağının suyu yoktur. Pa 
rası olanlar (lnanli) den ıetirte
rek içmektedirler. Vali Fahret
tin Bey bu mühim meaeleyi de 
nazarı dikkate alarak eaa- teh 
re gelmekte olan az miktarda
ki sulan toplamak ve bunlara 
diğer auları da ilave eylemek au
retile fenni, sıhhi ve tehre ki.fi 
mebzul bir au 1retirilmeaine te
tebbüa eylemiıtir. Bunun için de 
buauıi muhuebe ile belediye ida 
reıine onar bin lira koydurm&q 
Ye (100) müeaaea tarafmdan da 
( 100) zer lira temin eylemiıtir. 
Ahali dahi Aksiyon alacaklanna 
aöz vermiılerdir. Evkaf müdüri
yetinin de yardım eylemeıiçin te
,ebbüaatta bulunulacaktor 

Ragıp KEMAL 

lnfilA.kta yaralanan 
lardan ikisi öldü 

Oç l'Ün evvel lzmirde eski si
pahi pazannda bir barut fıçıamın 
İ§tİğali yüzünden on iki kiti yan· 
mak ıuretile yaralanmııtı. Haata 
nede tedav edilmekte olan yarah 
!ardan ikiıi vefat etmittlr. Bun· 
lar Y ako oilu Rafael ve Dinaatİn 

'n namındadır. 
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Bnrnncn s n Va;zoOc§lır Deli mi, 
Değil mi? • ... • "' ı • .. - • • ;:. 

Katil Ligor'un deli 
olmadığı kat't 

surette anlatıldı 

Başvekil 
B1ısabah 
Geliyor 

İpekiş 
Açıldı 

[BClfl birinci ıuılılla<laJ 

[Bafl birinci Hlıifada] Siirt meb'uı11 Mahmut Bey. 

Takas 
Komisyonu Otomobil yarışı ! 

[Bafl birinei aalılleda] 

meJt iata.,..n ac:ant.ıarin bu İçfimaa birer 
maleri lüsumu ilôn olunur . 

mümea•il •önder-Beyoflunda lıtikli.I cadde
sinde bir ıece yankeaicilik yap 
mak iıterken keadiıine mana o
lan RÜ§tü Beyi aldürmelde mas 
nan yankesici Liaorinbı muha
kemesine dün aitr ceza mahke 
meainde devam edilmittir. He
men hemta her mahkeme cel
aeainde iti delilife Tilrup küsta 
hane ve tecavüzkirane vaziyet 
ler alan Liıor tıbbı adlide mu 
ayene edildifi zaman deli oldu. 
ğuna karar verilmiı, fakat Mu 
har Oıman Bey bilmuayerıe bu 
adamm deli olmadğma dair ra 
por vermiıtir • 

Jiye vekili Şilkrü Kaya Bey ve- I cleo rica ettilerı 
JraJet edeceklerdir. • • .... ,_ -d. Buyurmaz mıımu Beye

ıen t.. 

[Bllfl birinci J<1lıile<le) 

çalerinden ve &ınme müeaıeaeleriyle 
-'ii wnum.iyeyo hadim müeue
aeler bütçelerinden nya imtiyazlı 
miieaıeae ve tirketltt tuafmdan ö
denmelc IUl'etiyle -ebi manleket· 
Jerden ithal edilecek 8fYanJD tabD 
alınmsuna ıılt talep ve hılıılifler top... 
lamak n icabonda mübayuıdıuı m6te 
Yellit her türlü mea'uliyet, bü~n
den tadiyat yapan daireye aıt ol. 
mak tartiyle icra YekiUeri heyeti ka
rarıile talıaaa tibi tutnak Ye lcra 
vekilleri heyetince bu itlerle alaka
ımdan dolay rteulp olunacak diğer 
itlerle qtlgal etmek üzen "Takat 
Komiayonu" nanılyle lkbaat Veki.
letine ,_.but bir komiıyon te,kil o
lunmaktadır. 

Yarlf naaıl olacak 
Y ONfın naratlen nereye icra oluna"4iı, İftİralr f"llwı ve 

lrata,oriler ıunlarJa: 

Mahkeme yekdiğerini nakze 
den bu iki raporun telifi için 
memleketin belli batlı aaabiye 
mütehuıılan olan, Mazhar Oı 
man, Fahrettin Kerim, Raıit 
Tabıin Beylerle müıtereken 
tıbbı adlinin tahkikat yaparak 
yeni bi,r rapor vermesine lüzum 
ıörmüt, ve dünkü muhakmede 
bu kararnı okumuıtur. 

Ancak ilim ve fen adamlan
mn, yüksek tahıil aörmüı, ze. 
ntm anlayabilecefi ilmi 
bir liaaııla yazılmıı, ince bir tet 
kile malııulü olduivna ıüphe ol 
mayan bu karar okunduktan 
aonra deli olduğunu iddia eden 
maznun Llııor kararın kendi 
aleyhinde olduğunu anlayınca 
gene lriiıtahlıta batlamı: 

- Ben deliyim itte, siz dok
torlardan daha iyi mi anlayacak 
ımız? diye haylarm.ııtır. Ligor 
esa1e11 karan okunmuı olduğu 
cihetle .. !ondan dııan çıkanl
-ıtır. 

Bir muhtelis 
mahktlm oldu 

Vilayet gazetai idare.inde
ki memw iyeti esnasında 800 
küaur lira ibtilla etınekten 
maznun Malik Efendinin mu
hakemesiıw. dün afır ceza mah 
kemainde intaç edllmif, maz
nun 6 -•, bir ay hapıe ve mü 
ebbeden memuriyetten mahru· 
miyete malıkOm olımqtur. 

Neıriyat davalan 
Kibrit kralı Kreuııerin ve 

Franaz artiıtlerinden Madam 
Debraille'in intiharlarını yazan 
Akıam ıezetesi umumi nqri. 
yat müdürü Enia T ahıin Bey 
aleyhine açılan ne,riyat dava
sna dün birinci ceza mahkeme
sinde bqlanmııtır. 

Enia Tahsin Bey her iki ha
berin Anadolu ajansı tarafın. 
dan verdiğini söylemiı, ajans 
bültenlerini gö.termiştir. El'an 
ajansm İntihar haberlerini ver
mekte devam ettiğini, fakat bu 
davalar açıldıktan sonra bu ha. 
berleri gazeteye koymadıkları
nı söylemif, bu haberleri muh. 
tevi bültenleri de mahkemeye 
ibraz etmiftir. Mııhameke da
va evrakının tetkiki için bqka 
bır güne bırakılmışbr. 

Bir doktor mahkGm 
oldu 

Dişçi Ahmet Rıza Beyin yanın 
da çalı,makta olan Melek Hanımı 

nzasıyla Jeremya haataneıine ıö 
türüp nzuıyla çocuğunu düıür· 

mekten ve binnetice ölümüne ae
bebiyet Yermekten maznun Dr. 
Şirinyan Agop Ef. ile Melek Ha-
1mnın kalp haetabiından öldüğü
ne dair rapor verip delilli cürmi 
,eyi imha etmekten maznun Dr. 
Konstantin lıtifan ef. nin mahake 
meleri dün Aiırceza mabkemeain 
de intaç edilmittir. 

Okunan karara nazaran Dr. 
Şirinyanın çocuğu aldığı anlaııla
mamıı, fakat kendiai emrazi züb
reviye doktoru olduğu halde kan 
kaybetmekte olan Melek Hanıma 
kürtaj yapnıak euretiyle ihtiAaaı
nın haricinde icray• tababet etti· 
ği, binetice acemiliği dolayıeıy· 
la vefata aebebi)'et verdiji anla • 
~ılmı,, bu cih.,tten bir sene hapsi
ne, 30 lira ağır cezayı nakti ...,r. 
miye, Melek Hanımın babasına 

da 1000 lira tazminat vennİye 
aıahkünı olmuftur. 

Dr. lıtifan Kon•tantin efendiye 
gelince bu zat Jeramya haetane
aiııin aertabibidir. Set-tabiplerin 
hastalarm tab'bi müdavileri tııra-

"" "' "' Mahmut Bey, lpeldı'in ilk 
1 - Yanı l•tinye lröpriUünün Maalalt taralııulan hatla ya. 

-it illa Zincirükuyutlalri karakolun önüntle bitecektir. Romayı ziyaret edecek olan mağuaamı aÇIDlf olmanın ver. 
Baıvekil lam et Paıa Hazretleri diği nq' e ile kapıya yakJaıtı. 
ne Hariciye Vekili Tevfik Rüt· Kepenkler açıldığı zaman, lı 
tü B. Ye refakatindeki zent bu tanbullulann fimdiye kadar hiç 
sabah Hayda rpafaya viaıl ola· bir mağazada görmeğe alıtma. 
caklardır. lamet Pt. Hz. iatuyon dığı bir dekorla karıılqtık. Ko 
da mülki ve aıkeri erkan tara· yu kırmızıya boyanmı§ ve en 
fmdan kal'fılanacak ve bir müf. modem tarzda süslemni§ bir 
reze aaker tarafnıdan remıi ae- vitrin ••• Vitrinin içi., renk imti-
lim ifa edilecektir. lomet Pı. ve zacmm harikalı bir ni.imunesi 
Tevfik Rüttü B. trenden iner in- sayılabilir. 

2 - Y C1r1fG üç mııl otomo6il girecektir. 
• - Amatörler taralırul- ııürülecelı olan lıuaıui otomo

bill•r, 
b - Şoförler taralın<lan Mlllıedilecelı olan hu•IUİ otomo-

hiUer, 
c - Takai otomobilleri. • 
3 - Her •ını/ otomobil lıantlikap ile yarıf'I girebilecalıtir. 
4 - Yarı,. kazanan otomol>illere Turing lılübü ve Milli· 

yet gaz.eteai taral1ndan mülıiilatlar verilecektir. 

mez bir muıa binerek Haydarpa Kreptonların, Diyagonalle -
ta açıklannda kendilerine intizar rin envaı. opi.iılet"in her çetidi, 
edecek olan Tevere Yapunma bi- yığm yıam reıık renk, gözleri 
necekler Ye vapur hemen Brindi· 0 

Takas komiayonu bir umumi Ü· 
tiple milli müdafaa, dahiliye, mali. 
ye, ııiimriik ve inhiaarlar, nafi&, ik
baat, ziraat, ııbhııt Ye içtimai mua
venet veki.letlerinden icra nlıilleri 
brarlyle tayin olunacak birer ua
dan ve merkezi Ankarada bulunan 
milli bankalarca müntahap birer mü 
me11ilden teteldriil edecektir. Komiı 
yonda temıil edilmiyen idare ve 
müeaoeıelere ait itlerin müzakereoin
de bu idare ve müeaıeselerden bir 
müme&aı1 bulunacaktır. 

5 - Ayrıca lıer markatlan kasanan otomobillere ait ol
dulılart acenteler taralınJan mük<ilatlar ı>11rilmesi için te
febbüııat yapılmıftır. Bası miiAim acenteler ıimdiden mülıim 
mülrıilatlar ll•rmeii vad•tmiflertlir. 

6 - Yal'lf 17 lıasiran - pnü yapdacalıtır. 
1 - Kayıt muamele•i <la mayı.an yirmi befin<le baflaya• 

calrtır. Kayıt ıeraiti yakında gazetemi:ula intifar etl•celıtir. 
zi'ye hareket edecektir. Tevere alan bir cana yakınlılıkla ziya • 
vapuru bu sabah saat 9 da, aeya. retçileri kendine doğnı çekiyor. 
bate ittirak edecek olan sevab a Vitrine yaklaıan, bir daha ora· 
larak Haydarpqa önünde demir dan aynlmak iıtemiyor. 
leyecektir. Heyetle birlikte Roma Davetlilerin aad hayranlığı 
Y• ıiclec:elı: olan Hariciye Kal..U 
malu111 müdürü Kemal Aziz, Ya- mafazanm içine girdikleri za. 
kup Kadri, Ankara valili Ne...- man bqladı. Marangoz fabrika 
zat, Ye ayni Yapurla mahalli me- aı sahibi Salibaddin Refik Be
muriyete gidecek olan Roma ae- yin kendi nazareti altında bil. 
fı:_reti 3 üncü katibi Fehmi B. ler bassa lpekit mağazaıı için yap 
dun sabah Ankaradan tehrimize 
ıelmiılerdir. tırdığı möbleler Te duvar tezyi-

lamet Pa. Hz. nin Roma aeya- natı cidden çok ince bir san'at 
zevkinin mahsulü idi. Şuraya bati 12 gün ıürec:ektir. Heyet 

dört gün Romada lıaldıktan aon- buraya ıerpittiırilen mum ıeklin 
ra gene Brindizi tarikile ,ebrimi- deki ampullarm berrak ve leke
ze .,,det edecek Ye 1 nya 2 ha- ıiz ıııfı altında davetliler ken
ziranda Ankarada bulunacakbr. dilerini her tarafı ipekten örül

!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 müş bir hayal ileminde bulmuı 
fmdaıı söylenilen aebebi meYti 
kaydederek vefat raporu Yerdik• 
leri, mevtayı bizzat muayene et
meye mec:bur olmadı.klan 11hhat 
müdürlüğünden ııelen rapordan 
anlqıluut. bunun için mumailey
hin beraetine karar verilıniftir. 

Kızın yüzünü jiletle 
kesen adam 

Matmazel Olııanın yiizünü jj. 
letJ.e keunekten maznun Feyzi 
efendinin D&kzaa muha .. sm ıine 
dün ikinci ceza mahkemeıinde 
devam edilınİftir. 

Dünkü muhakemede gene Fey 
ai efendinin ikinci defa olmak Ü· 
•Ü keatiiinden dolayı aulh ceza 
mahk-inde açılan ve aalahi· 
zere jiletle matmazelin aol yüzü. 
yet noktumdan Aıliye mahkeme 
aine gönderilen dava rüyet edil
mit, her iki dava birleıtirilnıiıtir. 

Muhakeme müddei umuminin 
iddiaaını denneyan etmee.i için 25 
mayıea bırakılDUfbr. 

Tevhit edilen yeni 
neşriyat davalan 

!ardı. 
lş Bankasının aüzide erkinı, 

Mahmut Bey, lıtanbul ıubeai 
müdürü Muammer Bey, İpekiı 
umumi müdürü Rotat Bey, iti
na ile ıeçilen misafirlerini ağır. 
lamakla metııuldüler. Davetli
ler arumda birçok Hf. ler de 
vardı. 

Kendilerine lpekişin husust 
etiketini taııyan kumaşlar ııös
terilirken hayret ve takdire de
lalet eden küçük ıayhalar ko
parmaktan kendilerin· alamıyor 
lardı. Bilhaasa Safiye Hüseyin 
H. m önüne ıerilmı kumqları 
itina ile birer birer tetkik ettiği 
ıörüli.iyordu. Kendisine yakla
fıp ııorduk: 

- lpekit'i naaıl buluyorsu
nuz Hf? 

• Bir kelime ile cevap verdi: 
- Enfes ••• 
Sonra bu IÖZi.i kifi derece 

kuvvetli bulmayarak ilive etti: 
- Harika ••• cidden harika. •• 

hele renkler o kadar ho§UDlll 
ııitti ki: 

Otelci Hf. ler de aynı fikirde: 
- Şimdiye kadar bu kadar 

düzgün kumaş görmemittik! 
Dün birinci ceza malıkenıeainde diyorlar. Kulağa çalınan muha· 

muhtelif pzete davalan rüyet edil- verelerden anlqdıyor ki İpekiı 
mittir. Bu meyanda Haber razetesi- in mevsim satıtlan için açtığı 
nin" Yeni bir uaahnü?" serlavlıaaı bu küçük mağaza, sadece bir 
ııltmda a.atlarmı loımen enaJı: o- batlangıçbr. İlerde büyük İpe. 
!arak aynen verilecefine dair aıılıız kit mağazaları açılacaktır. 
müheyyiç haber n"lretmekten, Eılri- Zengin büfeden limonat, bis-
ıelıirde vukubulaıı bir intihar hi.dioe kili d d 1 
• • ka d imek "·..&::. . ·· , pasta ve on urma i e izaz 

li·~~ L-= e d t~?'' yuourlaTalıir l!a- edilen davetliler, takdirlerini ifa 
... UCJ"aet e ec... ser vlıaaı ile d edecek ·· ) bul k 

b. yumakta dola ılan • e cum e amıyara 
~.yazı .. n 11 aç bir birer ikiter dönüyorlardı. Tam 
bınnden ayn uç davaoı tevhit edi- , bu d V ı · Be · t b"I' 
1-•- .. ed:ı....:. . sıra a a ı yın o omo ı ı 
"""" ruyet -"ttır. Gazetenin k .. .. d d d • . _ .. .. apmın onun e ur u. 
mınımı DC>lnyat muduru Hatan Ra- v r . k r 'd" 1 eki 
Iİnı Beyin ıorguau yapılnut. ne eli- • a ımız ço. ~e ~- ~ ı. !' . 
-·""' aorul ., _____ R .__ tın ıeref"ıne bır bııküı yedıkten 
··-•• muş, ........., asnn ~7 1 ki . . f 
bunların ıuç olmadığnu töylemiıtir. ıonra ~ ! ı~n muv~ hfakiyklet 
Müddeiıunwni munini dava evrilıcı- temennpekı etbetı.. ed~'7gbea a ya a 
nı tetkik edeceğini töylediğinden tarak gen ığı yaz pon
muhııkeme ayın 26 ıama talik edil- ieden bir gömleklik kestirdi. 
mittir. Vali Beyin İpekişin ilk müş. 

Birinci ceza mahkemesinde Yakıt tesrisi olmak ıerefini kimseye 
ıazeteai neşriyat müdüri: Refik Ah- vermek istemediği anla§ılıyor
met Bey aleyhin• de bir müstehren du. Vezneye parayı yabnrken 

' gu·· ıum·· sedi •• neıriyat davaaôkame edilmit balu-
nıyordu . Rel"ık Ahmet Bey bu dava- - inşallah aıftahımız uğurlu 
111Un ikinci ceza mahlı-indeki gelir! 
davasıyla tevhidini iıtedi. Talep ka- O Jık k b 1 d 
bul edildi. Refik Ahmet D...:_ ikin- rta ararmağa aı a ığı 
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" halde misafirlerin bir kısmı ha-
ci ceza mahkemeainde Prenı Ayazın la lpekit mağazasından aynla. 
intihanru yazdığı için açılan bir da- mıyorlardı, 
vaaı vardı. Miimaileyh üçüncü ceza 
mahkemeainde kibrit kralı Kreuge- lpekiı umumi müdürü Re§at 
rin inblıannı nqirden dolayı açılan Beye bir gazeteci yaklaıarak 
bir clavanm da ikinci cezadaki Prens sordu: 
Ayaz davasıyla tevhidini iıtemif, ve - Mamulatmız hakkında bir 
talep kabul edilerek dosya ikinci ee- az izahat vermiyecek mjsiniz? 
za mahkemesine aevkecliJmiıti. Re§at Bey gülümsedi: 

Dün ikinci cezada bu davalar rii- - Daha iyi değil midir ki is-
yet edilmit. malıkenıe Prens Ayaz tediğiniz izahatı camekanda t~ 
meaelesindeıı Ref"ık Ahmet Beyin bir edilen mallarımız size ver. 
beraetine karar vermiı, Kreugerin 1 sin! 
intihamıa ait doıya bu d1tH netice- ı Re~at Beyin çok hakkı var. 
lendikten aonra geldiğinden t ..... hidi- j Görünen l<öy kulavuz istemez 
n., imkan görülememiş ve ÜÇÜD(:Ü ce derler. lpeki~, artık ~atiri bir 
~aya iadeıine karar verilıniıtir. j şey olmaktan çıktı. Gözle ııörü-

DaJıili nizamnamenin 68 inci mad
desinin ikinci fıkraımın (tnlraclar ki 
bu liıyilıa .eya kanun tekliflerini eli
ler bi rmeb'uı veyahut ait olduğıı 
encümen üzerilerine alına müzake
reye devam olunur) teklinde tadili
ne dair tefl<ili.tı Maaiye encümeninin 
mazbatası müzakere ..., lnılıu) olnn
muflur. 

lhtiyatzabitleri Ye ihtiyat aakerl 
-.arlan kanunumm iiçlinetl macl
dealne miizeyyel bnunun lıirincl 
maddesinin tadili haldı:nıdald bnun 
li.yilıaaı milzalı:ere Ye bbul adibnlt
tir. Buna nazaran orta Ye muadil 
mektep mezunlan ihtiyat :rabiti ola
mıyacakLırdır. Banlarclan lıazlrhlı 
lot'alarma denedilmlt ye alb aylık 
hizmetlerini ifa ebnİf ve edecek olan 
lar hazırlık kıt'alarmda gördükleri 
hizmet kifi addedilerek terbit edile
cek, memur olanlar memuriyetlerine 
iade olunacaktır. 

icra Ye ifTi.ı kanununun tadiline 
ve tnuvakkat muavezene versıaıne 
ait kanunlann müzakereal ırelecelı 
içtimaa tehir olunmuıtur. 
Aıkcrlik mükellefiyeti kanununun 

111 inci madıleaine aıaiıdaki fıkra
nın ili.Yeti kabul edilmittir: 

" Bunlardan talim müddeti zar
fında buta ollınlarm ilaçları ve haa
tahanecle yatanların iqeleri mecca
•en ve bedelleri kendi tarafından 
teaviye eclilmek f&rlİyle köylülerin 
illını ve !ateleri kıt'aımca temin olu 
DUi'." 
Mecliı pazarteoi pnü toploınacak 

tır. 

Evdeki pazar 
Çarşıya uyarsa 

[Bafl birinci sahi/etle] 

çin 7 lira, 64 kunıt 64 santim 
konulmaktadır. 

Bu vaziyete nazaran İstanbul 
lzmirden daha pahalı görülmek 

tedir. Yalnız İzmir Odasının 
munhasıran zaruri ihtiyaçları 
göz önünde bulundurduğu anla. 
şılmaktadır. Yalnız bütün bu 

hsaplar kıb kıtına geçinen bir 

aile için yapılmııtır. Halbuki 25 
liraya ev bulmak oldukça güç. 
tür. Beyoğlunda veya Şifli, Pan 
galtı, yahut ta İstanbulun bir 

çok semtelrinde böyle bir aile

nin oturabileceği bir apartıman 
dairesi 40 • 60 • 75 liradır. T e1 

kin ve tenvir masrafı da zikro • 
lunan rakkamlardan fazlıya mal 
olınaktadır. 

Gösterilen rakkamlar içinde 
gezme vesaire aibi bazı İnsani, 
ııhhi ve içtimai ihtiyaçlara dik. 

kat edilmemiıtir. Bu nevi mas
raflar da nazan dikkate alınına 
ayni aile gene kıtkanaat dedik • 

leri tarzda 150 liraya yakın mu 
raf yapmak ihtiyacındadır. 

lür, elle tutulur bir mahlUk hali 

ne geldi. Beyoğlundaki İpekif 
mağazasının cıımelcan,lannda 
onu herkes görebilir. 

lpekiş'i görmek ise onu be
ğenmektir. 

Son söz olarak memleketin 
en kuvvetli bir ihtiyacına, en 
yüksek bir salahiyetle cevap ve
ren İpekit müeueaesini meyda· 
na getiren azimkar ,ahıiyetleri 
ni ve bu meyanda İpekif umumi 
müdürü Reşat Beyi hararetle 
tebrik ederiz 

Amatörler ve fO/örler tari/ıi alacalı olan bu ilk yanfO İf· 
fİ.r'Olı edini:z ..•. 

italyaya 
Giderken-

[Bllfl birinci aalıiled• J 
rejimlerin de kabulünü icap et
tirmes. 

Rusya ile doatluk yapmak. 
boltevik olmayı icap ettirme
diği ııibi, İtalyan dostluğu da 
faıiat olmayı zaruri kılmaz. 
Böyle bir ihtimale kapılmak, 
yalnız beıit bir hataya di.itmek 
değil; tarihi ve realitelere müs
tenit en büyük bir hakikati u
nutmak olur. Bu hakikat ta fU· 
dur: Yeni Türkiyenin kendine 
malııuı, milletin ruhundan ve 
ihtiyacından dofmu,, milli ve 
müstakil bir rejimi vardır. Bu
mm adına "Kemalizm" diyo
ruz. Bu rejimin iıtinat ettiği 
prensipler sayesinde tamamen 
batmıı bir devlet kurtanlmıf, 
modren esaılara müıteııit bir 
yenisi de kurulmuıtur. Kema
Jiımin memlekette yarııttıtı ıi
yasi ve içtimai eserlerin büyük
lüğünü ölçmek için, doğmadan 
evelki vaziyetle mukayese et
mek lizımdır. Bu eserleri, yal· 
ruz harice değil, bizzat vatan
daşlara gösterdiğimiz ihmalin 
acıklı bir fey olduğunu bu mü
nasebetle ıöylemeliyiz • 

Şunu bilhaua ilave etmeli. 
yiz: Kemalism, tabii tekamül 
seyrini takip ediyor. Şimdi bu 
rejimi değiıtirmek değil, ha§· 
ladığımız günden beri, dünya
nın muhtelif milletleri tarafın
dan muhtelif sahalarda yapılan 
tecrübelerden istifade ederek o
nu takviye yolunda devam ede
ceğiz. 

Baıvekilimizin son seyahat
lerini, bilhassa gittikleri mem
leketlerin rejimlerini tetkik ile 
alakadar farzetmek yanlış bir 

hükümdür. Bu ziyaretler; ge

çen seneden beri mukarrer, doa. 
tane ziyaretlerden batka bir 
mahiyeti haiz değildir. Nete. 

kim muhterem Baıvekil; geçen 

•ene Yunanistan ve Macariata

na da böyle bir seyahat yap. 
mıı, bu iki dost memleket Baş
vekillerinin Ankara.ya olan zi. 

)'aretlerini iade etmitti. 

Muhterem İsmet Patanın; 
Rusyadan olduğu gibi, balya
dan da ayni derecede kuvvetli 
bir dostluk ve sevgi hatıralarile 
avdet edeceğini umuyoruz. Bu 
ümit; yalnız bisıi bir nikbinlik. 
ten gelmiyor. Bunu ilham eden 
amiller; İtalyanın hakiki menfa 
atleri, devleti idare edenlerin 
isabetli görÜ§Ü, bütün iktidan 
elinde tutan büyük hükUmet 
tefinin zeki ve iradesidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Doktor 

Hafu Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Camadan maada herııün ölleden 

sonra eaat (2,30 dan SeJ kadar la
tanbuldaı Divanyolunda 118 numa
ralı hususi daireıinde dahili haata
lıkları muayene ve toiavi eder. Te
lefon: lıt•,,bul 22398. 

Şaşılacak 
Bir haber 
Blqı birinci aahlfede 

Bu çok pyanı dikkat bir meaele. 
dir. 

Hük6metin kibrit inhüanna 
mukabil olmak Üzere Kreuger'. 
den on milyon dolar aYana almak 
için bir muknele imzaladıiı ma· 
IGmdur. Ve timdiye kadar bunun 
ancak 8 1/2 milyon dolan verilml1-
tir. Eğer bonolar bunlara muka· 
lıİ) verilmİfH ancak 8 1/2 ıınllyoD do 
lar olmab. 17 buçuk milyon n
den çıktı? 

.Alacaklarımıza 
gelince •• 

Kıl>rit kralı Kreuııer'ln ölümü 
üzerine Türkiyede kibrit inhisa
nnı ftletıne umurunu deruhte e
den ıirketin, hükWnetimize ver
meli taahhüt ettifi 1 O milyon do 
larhk Utikrazın mart nihayetin
de vereceii yarım milyon dolan
IU teavİye edemediğini Ye hük:U
metin keyfiyeti proteıto ettiiini 
yazmııbk.. Şirket mabafilinde; 
firketin 10 milyon dolann 8,5 
milyonunu timdiye kadar Yermek 
auretile teahhüdüuü ifa ettiği, 
kı1ırit krabnm ölümü üzerine he· 
nüz vennediii yarım milyon do
larla diler bir milyon dolan da 
teaviye için imkiın aramakta ol
duğu ve bu huıuıta hükiimetle 
muhaberata devam edildiği be
yan oluıımaktadtr. Şirt.et direk
törü M. Hofman da, bu taksitin 
teaviyeaini temin için Avrupaya 
gitmiı bulunmaktadır. 

Konferans 
Başlıyor 

[Bafl birinci salı il ede] 
ıuurahhaılanndan yal nrz biri mün
feriden tehrimize gelmiıtir. Yann 
diğer Yugoılav murahhaalan gel<>
celderdir. Balkan Tütün Konferan
sına iıtirak eden Bulgar murahhas· 
lan, Balkan Haftası tezahürabna da 
İştirakedeceklerdir. Ynnan murah
huları da bu alqam vapurla geliyor
lar. 
Programın bir gün tehiri tatbiki 

hasebile Balkan Ticaret ve Sanayi 
odaunn ıtesiıi için müesıiılerin içti
mai da pazarteıi gÜnÜ ıaat 10 buçu
ğa bırakılmıthr.'' 
Programın bir ııün tealılnirii üze

rine Tahir B. tarafından maralıluıa
lar terefine verilecek öğle ziyafeti 
de pazartesi gününe k&mıJtır. Tica
ret odası ikinci reiıi Ziya B. in ve
receği ziyafet, hafta içinde olacak
tır. 

Murahhaılar, dün de yazdığımız 
veçhile, ıelıriınizde bulunduldan 
müddet zarfında Feaane, Süreyapa-
18 mensucat, Cibali tütün, Silihtara
ia elektrik, Beykoz Kundura ve di
ğer fabrikaları ııezecekler ve burada 
ticaret ve sanayicilerimizle tanıştın
lacaklardır. 

Bııllran memleketlere araımıls, di
ğer memleketlerden daha ucuz poa
ta nakliyatı esaaına müllenit olan 
Bııllran Posta ittihadi projesinin de 
lıa hafta zarfında tatbikine çalıııla
caktır. Bu proje, diğer Balkan dev
letleri tarafından kabul edilmeue, 
timdiden Türkiye - Yunaniatan ara· 
ımda tatbika &atlanacaktır. 

Balkan Haftaıma 16 Yüroılav, 5 
Yunan, 2 Bal gar muralıhuı i9tirak 
etmektedir. Romenler ve Anıavutloı 
rm iıtirak edip etmiyecelderi henüz 
belli değildir. • 

Yugoslav murahhasları 
Balkan haftatı tezahüratına iştirak 

edecek olan Yugoala•ya mnrahhaı
larmdan ve Yugoılavya Ticareti ha
riciye ofiai müdürü M. Branko Mi
lot dün Belgrattan tehrimiu gel
mittir. Yugoılavya murabbaı heyeti 
reiıi ve Sanayi korporaıyonlan Bir
liii umumi katibi Dr Svetko Cre
gorİç, ve diğer murahbaılar Yugos
lavya Zir•at kooperatifleri Birlili:i 

• 

KADIN 

Yeni yetişen 
Çiçekler 

Şimdi birçok aileler evl.,nle 
de bahçelerde çiçekler diktiler. 
Ve yazın aıoak gÜnlerinde bol çi 
çeklere intizaren, bu taze otlar 

1 
azami itina gösteriyor la r . Ne iyi 
teYl Fakat tohum da eksen.iz, 

f 
fidan da dikıeııiz, şöyle hayat 
dolu ve inkitafa müstait gülleı 

1 
elde etmek isterseniz, çiçek leri· 
ıı.İze yakından dikkat etmek va ! onlara ihtimam göstermek lazım· 
dır. 

1 
Bir defa, çiçeklerinizi icap 

etmedikçe hiç ıulamaymız. Şu 
mevsimde geceleri ıoğuk oldufu 

1 
için, çiçeklerinizi d:ıha ziyade 
sabahleyin sulayınız. Gelecek 
ay münaaip zamanlarda •ulaya. 

1 bilirıiniz. Sonra çiçeklere mebzul 
! ıu vermekten ictinap ediniz. Faz 
ı I~ •u toprağı aertlettirir, büyük 
bır mahzur olarak da ıöylemeli 
ki, toprağı üşütür. O zaman to
humlar, filiz salarak toprağm 
sathına çıkmakta müıkülat çeker 
!er ve ekseriya da çıkamıyarak 
çürür, giderler. 

Bir meoele daha var. Hani 
kabuksuz ıümüklü böcekler var. 
dır. Bunlar taze yaprakların 1 dütmanıdırlar. Bilhaua çiçek 
nrecek filizlere .. Onun için bu 
muzır böceklere karıı harp ilin 
etmeli ve harbi kazanmak için de 
mütarekeyi kat'iyen kabul etme
meli. Bwıun için de filizleri ve 
taze yapraklan - tabiri caiz 
iae - tahkim etmek icap eder. 
. . Naaıl tahkim ebneli, diyecek· 

ımıız 7 Kolay 1 Filizin etrafına bir 
çeyre kül ve yahut kireç koymak 
kafidir. Yalruz rutubet veya yai 
murdan bu kale razanetini kaybe 
derse, çeYreyj tazelemek lazım
dır. 

Sümüklü böceklerden batka 
daha bazı hatereler vardır ki, 
hunlar da taze filizi yiyip harap 
etmekten znk duyarlar. Bunun 
için filizin etrafındaki toprağa 
ya ıiilfat danıonyak ve yahut 
ntrat d.,...t aerpmeli.. Muzir ha
tereler hu nuntakadan reçıneli 
later!erse. mahyolup siderler. 
Arn.i zaman~a bunlar çiçekler 
içın kuYVettirler. Yalnız miktar
ları bir metre mürabbaında elli 
ıraını geçmemelidir. 

Ispanak salatası 
Bir buçuk kilo upanak alıraı· 

mz, temizlerainiz, yıkar•mr7. ve 
güzelce kaynatınınız ve süzerek 
aoğumak Üzere bir kenara bıra
luraıDJz. 

Büyücek çukur bir tabağa 40 
ıranı zeytin yaiı, 25 gram iyi 
ıirke ve 20 gram da hardal ko
yaraınız. Hepaini karııtırıraıruz. 
Bu mahlutun üzerine pİşmit ııpa 
nakları ili.ve eder ve gÜzelce 
kanştını:11nız . lepanaklann iyice 
meşbu hır ha le gelmeleri için bir 
çeyrek ıaat kadar o halde bıra· 
kırsınız ve sofraya eetirirsiniz .. 

. Bu salata bilhaıaa et yemek
lerı'?de, daha iyisi söiütlerde en 
festir. 

reisi, M. Protiç, M. Cura Y elenç 
Sloven avukatlarmdan M. Gorjinç 
ve M. Anton RÜdeş bugün 9ehı-İmi
zc geleceklerdir. 

M. Branko Milo• dün Tokatliyan 
otelinde kendiıiJe görü,en bir mu· 
harririmize fU beyanatta bulunmu•
tur: 

- l stanbul Balkan haftasının en 
bariz tezaburu Balkan Ticaret oda
ıının tesiri merasimidir. Yugoalavya 
da Balkan Ticaret oda .. icin milli bir 
komite tqkil eclilmi9tir. Ticaret Oda 
ımdasmda altı Balkan devletinin 
daimi birer murahha11 bulunacaktır. 
Katibi umumilik vazifesi Türk mu

rahhası tarafından ifa edilecektir. 
Heı· clevet Ticaret oclaomın meıarifi 
ne karıılılı olmak üzet-e Odaya sene· 
de bq bin altın franlı: tahaiıat vere
cektir. Odanın bir idare meclisi ve 
bir de murakabe heyeti bulanacak. 
br. Murakabe heyetinde her Bal. 
kan devletinin ayni zamanda idare 
meclisinde de i.zi olml\k üzere iki 
murahha11 bulunacaktır. Bu murah
haslar her sene ara sıra lstanbul'a 
gelerek müzakerata iştirak edecek
lerdir. 

Balkan Ticaret Oda11nın, Balkan 
devletleri araaında iktiaacli munaıe
batın tanzimi huıuıunda büyük bir 
yardımı olacaktrı. oıı., bütün ikti
sadi haberleri cemederek bunlan ta
mim edecektir. Odanın ha.ılıca vazi
felerinden biri de Balkan devletleri 
araamcla rekabeti tanzim etmektir, 
daha doğrusu bu rekabet ortadan 
kalclmlmalıdır. Meaela Türkiye ile 
Yugoslavya, Yunaniıtan'a hayvaa 
ihracı huıuıunıla yekdiğerinin raki
bidirler. Bu rekabeti ortadan kaldır
mak için Türkiye veya Yuııoılavya 
hayvanlannı başka piyualara· bil-. 
hassa Türkiye hayvanlarmı Suriye' 
ye ihraç edebilmelidir. Huliiaa diye
bilirim ki, rekabeti ortadan kaldır
mak için. ayni cins eşyayi, ayni pİ· 
yuaya ihraç eden Balkan devletleri, 
bu qyayı başka piyasalara ihraç hu 
suaunda an~malıdrrlar. Balkan Ti
caret Odası bilha<ıa bu noktalara 
ehemmiyet ~ermelidir.'' 

Yunan muralıhası 
Yunan murahhaoı M. Mihaill 

de dün akşam Romanya vapuru ile 
geç -.akıt ~rimize geJm; tir. 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

ıı arayanlarla ifÇi arayanlar a
raımda tava11uta batlaclıimın 

günden beri, gerek iı arayanlar
dan gerekse itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
:ndduplar makaadı teshil edec:ek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığından lıabsedilen İf'İzliiİn, 

itsialeria ihtiy.ç ııahalanna daid· 
madoldanudan ileri gel diiine lıa-

Bi..p kaza merlı:ezlerincle, 
hatta Tlliyetlerde makineci, mo
lörci, tesviyeci, t.,....cı, İyi bir 
düJ...-, _.....,._, illb ziraiye 
tamİn:Uİ; elektrikçi fU YCJ'a bu 
ihtiaa itçilwi Ye ustalan yoktur. 

Omua için biz itaizlerle iıçi is
teyanler arasında taY&aautta ı.u. 
lunmak İsteyona:r. 

Gerek 1ıtanbula, g...ı. -
leketin her köıeaine pmil olan bu 
tavasıutun daha müsmir ve fay. 
dalı olması:ıı İateyMUZ. Oaua İ· 
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdiUleri ve ali
kadar idare imirleri bulunciuldan 
yerlerdeki işçi ihtiyacını (ıekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it flll'tları tnbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize mU..acaat et 

miı ve adrealerini bırakımı olar 
iııizleri kendilerine bildireceiiz 
Bu aıretle hem iısiz kalan vt 
memeleketin neresinde iı bulabi 
lecefini bilmediği için bunalaı 
utandaılarnnıza hizmet etmiı 
hem de mf!ntleketin her tarafını 
bir çok güzide ifÇilerin daiılarab 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardnıı etmİf olacaia. 

Huauıi mi ,.ıaat aahipleri ek 

bu husustaki ihtiyaçlannı bize 
bildirirlerse meaınuniyetle lıayd 
edecefiz. 

l - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mıi' 

Bize bildiriniz. 
Memur, ki.tip, muhaaip veya 

diier hizmet talep edenlerle ihti· 
yaç sahipleri arasında da bu ta
va .. utu yepacaiız. lı iateyenlet 
de, iıçi ve memur arayanlar dı 

mektuplarını "lıtaııbul, Milliyd 
gazetesi it ta•aııut büroıu" na 
nuna göndcnnelidMer 1. 

Bu, memlekete ve vatan
da:şa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • 
iş ve işçi 

• 
isti genler 

iş lstiyenler 
403 - Sirkeci Ebuuuut caddni 
No ti Sami Ef. 2S )'&fmdaclır me 

netetett.im, bi1ihanı, Amerikan, 
halyan, Belçika, İngiliz gurupla
rında müteba&sis usta batı ve •ant 
ral tef olarak fabrikalarda ameli 

muriyet anyor. 35 lira maat iıti- ve ııazari olarak çalqtım ve mem
yor. Taıraya gider. leketirnizde muhtelif fabrika moıı 

404 - Kadırııa talebe yurdun
da Mehmet el., heo- gün öğleden 
sonra ber hansi bir it oluraa ya
par. 20 lira mut istiyor. 

405 - Fatih zincirli kuyu Nu
rettia cadcleai No. 28, Fuat el.19 
yllfmdadır. Memuriyet nrıyor,tat· 

r"71' gider. 
406 - Osküdar Yddız oteli 

No. 15 lbrahim el., 19 yaımda
dır, okur yazar, kapuculuk, ha
demelik, kamarotluk, garsonluk 
itleri yapabilir, 25 lira m&llf iati
yOI, taıraya ııider. 

407-Almanyanm daimler Dİ• 
set motör ve elektrik fabribJar. 
da beş sene ikmali tahailden aon· 
ra makina ve oksijen elektrik kay 

1 nak m11telıaa1is diploması olarak 

Poliste --

taj ve intaat lnsmılacında mü
tehaıaiı 1Mta bqı sıfatile bulun
dum. 11 anyonun. Adres: Milli
yet it bürosımda Ş. B. rumuzuna 
müracaat. 

408 - Kıdemli topçu batçaYUf 
lafunclan terhis edilmiı orta tah
sili gönnüt. tahsildarlık, mua
kiplik gibi memuriyetler arıyor, 
Milliyet it hüroaunda H. E. rii 
muzuna müracaaL 

409 - B<>!ilrtaı lhlaınur Nar 
aokak No 44 Ahmet Şaban ef. 
muhtelif fenni makinaLın tesiaa-
ti ve tesviyecilik itlerinde müte
haasıı olarak bir çok müease~ 
lerde çıılıfmıtbr. lı arıyor taıra
va dahi l(İder. 

1 Lehistanla 
Ticaretimiz 

1 

Memlekette 
• 
idama 
Mahkum 

r Oldular 

Denizli ağır ceza 
mahke

mesinde bir karar 
1 Denizliden yazılıyor: - Deniz 

li mahkemesi muhitimizde büyük 
bir alaka ile takip edilen bir da· 
vayı intaç ebnİ.f ve kararmı ..er
mittir • 

Bundan bir müddet evvel Çalın 
deniz köyünde bir kadın meselesi 
yüziinden Ali.iyeli Mustafa İlm.İn 
de birini bet ki'i birden üzerine 
hücum etmek auretile feci bir ıe· 
kilde öldürmütlerdi. Yakalanan 
ka tillerin muhakemeai heyecanlı 
safhalar arzetmiş ve nihayet müd 
deiumumi tarafından katillerin 
idamları talep olunınuftu. 

Cinayet mahkemeai mazowıla 
rm müdafaalarını dinledikten 
sonra kararını vermittir. Katiller• 
den Kadir, Ounan ve Süleyman 
idama, ve bunlara kanlı iılerinde 
yardım eden 1sa ile Mestan ela O• 

nar aene ağır hapis cezaıma mab 
kam olmuşlardrr. 

Kuduz kedi 
Bitliıten bildiriliyor: - Şehri

mizde kuduz bir kedi bazı kimse
leri ıaınnıftı. Kedi bu iti yapbk· 
tan sonra ortadan kaybolmuı ve 
busiine kadu bulunamaınıfta. 
Evvela ÇaldR"an ıube reiaini uı
ran bu kedi, orada hemen yaka
lanmış ve bir kafeae konarak Da
ü.lkelp tedavihaneıine gönderil
mek üzere buraya getirilmittir
F akat ~hrimize bir saat meaafe
de her naaılaa kafesten kurtulup 
kaçmq ve etrafa aaldınnıya bat· 
lamıttır. Nihayet iki kiıiyi ısırdık 
tan sonra ortadan savuflDUttur. 
Kedi çok gÜzel ve sevimli bir Van 
kediaidir. Bir gözü sarı, bir gözü 
de mavidir. 

1 Malatyada fırtına 

Malatyadan bildiriliyor: -
Son giinlerde çıkan ıiddetli bir 
frrltna bilhassa meyva ağaçlarını 
oldukça tahrip etmittir. Fırtına· 
dan bilhassa kayısı, erik, .elma ve 
dut gibi varidat ve ihracat meyva 
lanmız hayli müteeasir olmuıtur. 
Ağaçlar üzerinde bulunan ham 
meyvaların mühim bir kısmı rüz
garın tesirile yerlere aerilmiıtir. 
Bazı ağaçlar da köklerinden ko· 
parak kıkılmıfbr. Aynca bazı kü 
çük binalar ve barakalar da ha
,.... uğramıttır. 

Duvarda köpek leşi 
Gemlikten bildiriliyor: - Ka

aabamızda üç gün evvel garip bir 
hadia& olmuıtur: Henüz hüviyeti 
meçhul birisi, sokakta bulduğu 
bir köpek leıini Belediye reieinin 
oturduğu evin duvarına aamıt, 
savufmuttur. Köpek leti biraz 
sonra görülerek duvardan kaldı· 
nlmıı ve ablınıfbr. 

Bir milyarder 
Bergamada 

Bergamadan yazılıyor: - Ber 
gamada uanatika hafriyatını, 
üç seneden beri nakdi muaveneti
le idame ettiren Amerika milyar 
derlerinden M. Oberlender zevce 
• :ı ., bi~likte Bergamaya gelmiıtir. 
Cümhuriyet Halk Frrkaamda ~
refine bir çay ziyafeti veri!miıtir. 
Ziyafette asarıatika mütehaNUI 
M. Vigand ile Madam Vigand ve 
Bersamanm münevver ailelerin· 
den birçok Hantm ve Beyler ha· 
zrr bulunmuılardır. 

Boğulan 
Çocuk 
Havuza yıkanmak 

için girmişti 

Avukat Fehmi Bey, ziyafet es
i.eh ııefiri M. Ot.o...ıd refikuile naunda gayet fasih Franaızca 

birlikte Anbradan teh • • 1- bir nutuk irat ederek aalen Al-

S !flr M. Olson•kl me:umen 
Varşooaga gidiyor 

Darülaceze civarında Rifat 
Beyin tugla harmanındaki ÖÇ 

metro derinliği bulunan havuza 
on beı ya§lllda Ayancık!~ ~us~· 
fa oğlu Aaım yıkanmak ıçm il'!" 
miştir. Zavallı çocuk yüzmek bıl
mediği için boğulmu9ltır. 

Otomobil çarpb 
Takıim'de toför Nuri efendi

nin idareaindeki 2517 numaralı 
otomobil Güzide Hanıma çarpa· 
rak yaralamışttr. 

Bir cerh 
Cibalı'de 15 numaralı hanede 

oturan Şaziye Hanımı, Zeynel 
kazma ile yaralamıfbr. 

Papaz hacılar 
Kudüsten şehrimize lspanyol ve 

ltalyan papazlarından mürekkep 67 
hacı gelmi,tir. Bu papaı hacdar, 
dün müzeleri gezmitlerd~ bugün 
T evere vapurile memleketlerine ha
reket edeceklerdir. 

Yunanlı seyyahlar 
Amerika'da tevaltun eden Yunan

lılardan mürekkep bir seyyah kafile
si ıehrimizi ziyaret etrıUt Te bura-

Atina' itmi tir. 

• • M. Ol ,_, bu ~ I" man olan M. Oberlender'in büyÜk 
~ftir. .aons.... gwı mezunen harp eonaamdaki fedaki.rlığmı 

._....,vaya gıdeeektir. 1 zikrettikten sonra Bergama haf · 
Sefir dün iki memleket munase- riyalt ile ali.kadar olmasmdaki 

batt hakkmda ıu beyanatta bulun- ehemmiyet ve kıymeti izah ebnİJ 
muıtur: tir. Fehmi Bey bilhaaaa demiJtir 

- Türkiye ile Lehistan arumda ki: 
aktedien ticaret mukavelesi Leb 
parlemontoou tarafından taadik edil
miıtir. Mukaveleniu yakında Tür
kiye B. M. Meclisi tarafından da 
tastikine İntizar edilmektedir.Bu su· 

- Bergama hafriyatı yalnız 
tarihi tenvir etmekte kalmıyor. 
Busünkü Medeniyete, bugünkü. 
haraa rehberlik ediyor. Bu ibl>ar
la cihanıiimul bir töhreti ilmiye
yi haiz olan profesör M. Visand 
tarafından idare edilen bu mesai 
ve ilmi taharriyat karfıamda hür
metle eğiliriz. 

retle Türkiye • Lelıiataıı münueba
h siyasi a&hada olduiu gibi, iktiaa
cli aahada da inkifBfa mazhar ola
cai<bL Lehistan Türkiyeden tütün, 
incir, üzüm, fmdık, ithal etmekte
dir. Türlriyede bizden madeni mevat 
ve ali.ti ziraiye ithal ediyor. Yeni ti
caret muahedesinin iki memleket ti
cari münuebabnı bir kat daha tak
viye edeceği ıüphesizdir.'' 

Avusturya sefiri 
veda ediyor 

T ekaütliiğüırii talep eden A vus
turya sefiri M. Auıuıt Kral cenap
lann fevkalade hizmetlerine müki
faten Avusturya reisi cümhuru ta
rafından yıldızlı albn iftihar madal
yası ile taltif edilmittir. 
Şarkta uzun müddet mühim vazi

feler gören M. Auıust Kral mem
leketimizde kendisini çok sevdirmiJ 
tanmn111 bir diplomattır. Bugünler
de vedanameain.i reUicümhur Hz. ne 
takdim edecektir. 

Bergama Belediye fen memuru 
Muzaffer Bey de lııgilizce bir nu
tuk irat ederek misafirleri Bele
diye namına seli.mlamqtır. 

M Ob.-rlender bu nutuklara 
mukabele ederek hakkında yapı· 
lan tezahürattan çok memnun 
kaldığını, çok entereaan ve ehem 
ıniyetli olan yeni hafriyattan fey 
kati.de mütehassis olduğuna SÖy· 
lem it ve demittir ki: 

- Bu Uarıatika Nevyork'un 
yakıninde olsaydı ilk hamlede iki 
milyon :ziyaretçi bulurdu. 

Milyarder M. Oberlender, mü
ze müdürü Kantarağası zade Sa
lahattin Bey Mezarlık batında 
Dikili ~ta başladığı mühim haf
riyab da neticelendirmek vadin
de bulunmuftur. Bu taktirde haf
riyat pek kısa bir zamanda intaç 
edilecektir. 

jKomtu memleketlerde 1 

Lübnan'ın 
İdaresi 

Kararnameler ısdar 
edebilecek bir Fran
sız hakimine verilmiş 

Beruttan Adana sazetelerine 
yazılıyor: Hiç beklenilmeyen bir 
hadise: Su komoer, seçen ııün bir 
em.imame ile Liibnan mecliaini ve 
Lübnan kabinesini lağvetti ve l.ü 
bnana bir Franaız hakimi tayini, 
auretile Lübnanda tetrii hayat 
söndü. 

Bu suretle Lübnan doğrudan 
doğruya bir mü.temleke gibi ida
re edilecek ve her teY bir F raıuız 
hakiminin emrine tabi olacaktır. 
Lizikiye gibi ... 

Bu hareketi (muvakkat) kay
dile yapan ili komiserin emİrna· 
metinde, Lübnan'da iktısadi buh
ran dolayıaile ( ! ) maaarifte ten· 
kihat yapmak İçin olduiu tasrih 
edilmektedir. Suriye mecliaWn 
de içtimaı çok !Üpheli göriilmek
tedir. 

Bilhaaaa Fransa intihabatında 
Soıyaliatlerin :zaferi Suriyenin mu 
kadderati Üzerinde de müeuir o
lacağı söyleniyor. Vataniler Şam 
dan bir heyet seçerek Franaaya 
göndermek İçin tetebbüaatta bulu 
nuyorlar. Bu heyet yeni Fransız 
ricaliyle temaa ederek Suriyenin 
müstakbel vaziyeti etrafında on· 
!arla anla9mak için çalıtacaktır. 
Şamda bu hususta azami faaliyet 
sarfedilmektedir. 

Yeni Lübnan hükıiıneti reisi o
lan bir Fransız hakim, kanun 
kuvvetini haiz kararnameler iada 
rma mezundur. Eıki kabine erka 
nı bir müdür olarak bu hakimin 
maiye tinde vazifelerine devam e .. 
decekler ve her birine bir de mü
şavir verile cektir ki bu miifavirle 
rin vazifesi maliimdur. Bu karar 
ne,redilir edilmez Lübnan meclisi 
aon defa olarak içtima etmit •e 
bir protesto tanzim ve ati komiser 
liie tevdiine karar vererek daid
mııtır. Bütün matbuat, Liibnanda 
teşrii hayata nihayet veren ve 
mutlakiyetle idareye benzeyen 
yeni kanunu protesto ebnektedir. 

Hüviyeti anlaşıldı 
Ağva'da Cendire aahilinde bir 

ceset buluımıu1.tu. Cesedin seçen 
)erde batan Mehmet kaptanın se· 
mieinde tayfa Halil lbrahim oldu 
ğu anlatılmııtır: 

Gayrimübadillerin 
yannki içtimaları 
Gayri mübadiller yarın öileden 

sonra H a lkevi'nde toplanacaklar, 
Ankaradan dönen heyetin izahatıni 
dinliyecekler ve Maliye V eki.Jetinin 
müzayedeye çıkarılan Yunan emva
linin gayri mübadillerin kuracakları 
resmi bir teşekküle devretmek tek
lifi etrafında görüteceklerdir. Gay
rimübadiller cemiyeti Kongresi de 
çarşamba günü ayrıca toplanacak
tır. 

Cemiyete muhalif ıayrİmübadil
ler, cemiyet idare heyetini tenkit i
çin hazn'lanmıtlıırdır. -·---
Mersinde tarihi bir 

lahit 
Mersinden yazılıyor: - Mer

aine ıretirilen ve harice kaçınl
mak Üzere Taı handa eşyayı tüc
cariye araama gizlenilen ve hangi 
devre ait olduğu henüz anlatıla
mıyan hali tabiide bir ta9 lahit 
polis tarafından ele seçirilmit ve 
muhafaza altına alınnuıtır. 

Bu lahdin bir kral veya bir as
keri hakime ait olduiu zannedil
mektedir. lakenderi Kebirin hoca 
aına ait olduğunu söyleyenler de 
var. 

Lazım gelen tetkikatta bulun
mak Ü.Zere Adana Müze müdürü 
Halil Bey şehrimize davet edil
miıtir. 

ikinci Ticaret Mahkemeoinden: 
Şalom Freako mahtumlanna ait o
lup Huso Stinnea müessesesine mer 
hun bulunan ve htanbul ithalat 
giimrüğü Saray burnu anterepo&Un 
da 5-6 numaralı anbarlarında bulu
nan 10 sandık lambanın 9-5-932 ta· 
nlıinde yapılan müzayedede luyme
ti mühammeneyi bulmadığuıdan İ

kinci artırma olarak 2S 5-932 tari
hinde çarşamba günü saat onda a
çık artrıma suretlle sattlacafından 
taliplerin yevmi mezkurde hazır bu 
lunma1arı ilin olunur. 

İstanbul icra dairesi birinci iflas 
memurluğundan: Müflia tüccar A
naatas lko Nomidinin kayt ve teabi
ti deyun müddeti hitam bulundu
ğundan tanzim olunan sıra defteri 
sureti alacaklılara irsal ve ulı bera
yi tetkik açık bulundurulmaktadır. 

Alacakları kısmen veya temaınen ka
bul edilen alacaldılarm 14-6-932 sa
lı günü aaal onbeşte toplanmada 
hazır bulunmak Üzere daireye mü
racaatlar ıili.ıı olunur. 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Edimekapıda, Çakırağa mahallesinde, Hançerlilriliae aokağm
da eski ve yeni 22 numaralı mukaddama hane elyeTID altmıt 
alb arım arsanın tamamı. 
Salmatomnıkta, Kefevi mahallesinde, TB.fÇI ıokağmda, eski 
ve yeni 2 numaralı mukaddama hane elyevm yüz arım ananın 
tamamı. 

Beylerbeyinde, Havuzbaımda, eski 12/ 40 yeni 12/52 numara. 
lı dört dönüm arazi ile münhedim hane arsaamm tamamı. 
Çakmakçılarda, Tayahatun mahallesinde, Valdelıanı ikinci ka· 
pı dahilinde eski Yeni 39 numaralı yüz yirmi sekiz arım ana 
üzerinde bili hava bir odıuıın tamamı • 

Kaıımpaşada, Haıköy Keçecipiri mahallesinde, Halil B. sokağın 
da eski 11 yeni 31 numaralı mukaddama hane elyevm altmıt • 
bir arşın arsanın tamamı. 

Beylerbeyinde, Bürhaniye mıahalleainde, Halit B. elyevm Bayır 
sokağında eski 2, 2 Mü. yeni 36, 36/ 1 numaralı maa bahçe bir 
köşkün tamamı. 

Emniyet ~an~ığı Mü~irli~in~en: 
ö z .. • .. 

..:ı: -
!tferhunatın Cins ve Nevile 

Mevki ve Mü,temilitı 

"' ı:: ·-..E s "" .. ..... 
o 
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5940 554 Saraçhanede Dlllgerzade mahallesinde atık Yas
kuyu cedit Küçükmeydan sokağında atik 72 cedit 
23 numaralı bir hanenin tamamı. Nuri Bey 

1640 1211 Bakırköyünde Karahüıeyin çiftliği mevkiinde a. 
tik 11, 11 cedit 36 numaralı maa tarla bir hanenin 
tamamı. Mehmet Tevfik Bey. 

1480 2513 Şehremininde Ereğli mahallesinde Camiişerif 
sokağında eski 20 Mü. ve yeni 6 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Salih Ef. 

6958 2724 Eyipte Zeynephatun mahallesinde İdrisköşkü so
kağında atik 25.27-27 Mü. Z7 Mü. 27 Mü. vece. 
dit 33,35,37,39,41;43; numaralı iki bap hane vo 

iki samar.lık ve ağılı müttemil bir ahırın tamamı. 
Salih ve Ha,im Beyler 

1693 4087 Avratpazarında Kürkçübaşı Ahmetşemaettin ma 
hallesincle Küçüklanga sokağında atik 144-146. 
• 148ve cedit 152. 152/1 numaralı dükkanı müş
teınil bir hanenin tamamı. Hafız Ahmet Ef. 

945 4239 Kara.kümrökte Haticesultan mahallesinde Kara
bat caddesinde atik 84 cedit 108-108 ' 1 numaralı 
tahtında bir dükkanı müştemil bir hanenin ta. 
mam. Recep Ağa 

7100 5930 Üsküdarda Selimiye mahallesinde atik kııla cad 
desi cedit Dayakadın mahallesinde atik 11 cedit 
69 numaralı bir hanenin tamamı. Zati B . 
bilasale ve Abdulhakı B. tarafından Zatigül H. 

bil vekile 
6547 5998 Şehvafada Mollahüsrev mahallesinde Cukurçeşme 

si sokağında atik 10 cedit 20 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Güldan H. 

5610 5999 Samatyada Hacıhüseyinağa mahallesinde Arap. 
kuyusu sokağında atik 4 ve cedit 2 numaralı bir 
hanenin tamamı. lımail Ef. 

2100 6086 Kumkapıda Çadırcıabmetçelebi mahallesinde Ba 
lıpaşa caddesinde atik 69 cedit 95 numaralı bir 
hanenin tamamı. Mm. Efrosini 

6000 7958 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Avniyo 
sokağında atik 5 cedit 1 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Esma Hayrünnüsa H. 

981 9420 Drağmanda T ercümerıyunus mahallesinde Drağ. 
man caddesinde eski 27 cedit 71 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Halil Ef. 

6341 9463 Beyoğlunda Feriköy mahallesinde Kostantin ao. 
kağında eski 57 yeni 179 numaralı bir hanenin 
tamamı. Nevart H. 

1885 9550 Balıpatada Çadırcıahmetçelebi mahallesinde San 
dalcı sokağında eski 24 yeni 16 numaralı bir ha. 
nenin tamamı. Vircin ve T akuhi H.lar 

2121 9668 Cumartesipazarında Ak,emsettin mahallesinde 
Çukurçe§me sokağında eski 63 yeni 83 numaralı 
kirgir bir hanenin tamamı. Hasan Ef. 

4512 9802 Akaarayda Muratpafa mahallesinde Topkapı 
caddesinde eıki 81-81 Mü.ve yeni 87..89-87, 87/ 1 
numaralı iki dükkanı mü9temil bir hanenin tama 
mı. Mehmet Şevki Ef. 

3300 9741 Çırçırda Hacıhaıan mahallesinde Çırçır cadd6 • 
sinde 2-2 Mü. 2 Mü. 2-4 numaralı maa dük.kin 
bir hanenin tamamı. Ruziye H. 

15670 9760 Çemberlitaıta Eminıinan mahallesinde Pertev
pafa ıokağmda eski ve yeni 4 numaralı bir hane-
nin tamamı. Belkiı H. 

1837 9774 Fethiyede Kitipmuslihattin mahallesinde Top
rak sokağında eski 43 Mü. ve yeni 53 numaralı 
• ·1anenin tamamı. Salihattin B. ta· 

rafından Dürriye H. bilvekile 
Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlakin vadesi hitamında 

borcun ödenmemeıi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkanldı. 
ğmdan talip olanlarm veya fazla tafıilit almak iıteyenlerin San. 
dık Satıı amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

1 lstanbul Belediyesi ilinlar1 

Pazarlıkla 16,000 metre 
alınacakbr 

hortum 

1 

70 milimetre kutrunda ve 30 atmosfere mütehammil yumu
tak ve haliı ketenden olmak üzere 16000 metre hortum pazarlık. 
la mübayaa edilecektir. Taliplerin nümwıelerile birlikte iki bin 
lira teminat makbuz veya mektubu ile 23 mayıı 932 pazarteıi 
rünü saat on bete kadar Daimi encümene müracaatları. (2127) 

• 
Beyoğlunda, Hüseyinağa mahallesinde, es.ki Bülbülderesi yeni 
Vişne sokağında eski üç defa 6 Mü. ve yeni 24, 26 28 numaralı 
maa dükkan bir hanenin tamamı. 
Eyipte, Kızılmesçit mahallesinde, Balcıyokuıu sokağında, es. 

ki, yeni 12 numaralı nıaa bahçe bir hanenin tamamı. 
Çubukluda, Çayır ıokağmda ski 31 ve yeni 36, 36/ 2 numaralı 

Belediye hastaneleri için 450 kilo pamuk 176 battaniye, 660 
terlik, 101 haıta abası, 76 yün fanile, 150 çift kadın yün çorabı 
pazarlıkla alınacaktır. Tal ip olanlar tafsilat almak için Levazım 
müdürlüğüne ve pazarlık için de 247,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 26/ 5/932 pertembe günü saat on beıe kadar 

iki hanenin tamamı. 
Oaküdarda, Y enimahallede, elyevm Pazarbaıı mahallesinde 
Karamanlı sokağında eıki 27 yeni 21 numaralı bili hava bir 
dükkanın tamamı. 

Üsküdarda, Selimi Ef. mahallesinde, Kerestecimanoil sokağın 
da eski ve yeni 2 numaralı dört yüz artın muhterik hane arsaaı. 
T opkapıda, Beyazitağa mahallesinde, Aksaray caddesinde, 82 
ili 88 numaralı yüz otuz bir artın münhedim dükkan araaımm 
tamamı. 

y enikapıda, Katipkasim mahalleıinde, Sandıkburnu aokağm. 
da eski 38 ve yeni 40 numaralı altm:ıı sekiz artm münhedim 
dükkan arsasının tamamı. 
Haaköyde, Sütlücede, Demirciohannes ıokağmda, eski 6 4 ve 
yeni 41, 43 numaralı mukaddama gazino ve hane elyevm yüz 
seksen arım arsanın tamamı. 
Tarabyada, T arabya caddesinde, eski 11 numaralı iki dönüm 
fundalık mahallinin tamemı, 
Osküdarda, lcadiye, Y azmacıavadıs ıokağmda eski 14 yeni 
18 numaralı bet yüz doksan yedi artın on iki parmak muhterik 
hane araaımuı tamamı. 
Arnavut.köyünde, Çarıımeydanında, eski 71, 73 ve yeni 45, 43 
numaralı iki yüz otuz yedi arımdan ibaret münhedim hane ve 

Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2177) 

~azia~ntap C. Mü~~eiunıunıiliğio~en: 
1 - Gaziaymtap hapishanesinin tebri (25000) yirmi bet bin 

kilo miktamdaki ekmek ihtiyacı mevkii münakasaya konınuttur. 
2 - Kuntrato müddeti 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bir 

senedir. 
3 - Müddeti münakasa (21) yirmi bir ııündür. 
4 - Münakasa karalı zarf uıulile olacaktır. 
5 - Muvafık bede verildiği takdirde ihalei kat'iye 1 Haziran: 

I "6/ 932 tarihine müsadif çarıamba günü aaat (16) raddelerinde 
Müddei umumilik dairesinde icra kılmacakbr. 

6 - Münakasaya talip olanlarla prtnameyi öğrenmek istiyeu 
terin müddei umum.ilikte letekkül etmit olan Komisyona müra. 
caatlan lüzumu ilin olunur. (2166) 

-
Gedikpaşada Jandarma satın-

dükkan arsasının nısıf hi11esi. • il be-L- __ ,_,_ b" ·1· · · "ki b" 
Sandığın malı olup yukarıda cins ve nev'ile mevki ve DIÜ§temİ· Şapka ve tozlugu e rıwer on ...,....... ın ı a yırmı ı ın yaz 

alma komisyonu riyasetinden: 

l•t ··ıterilen gayrimenkul emval (31) gün müddetle satılığa lık elbiıe imaliyesinin kapalı zarfla münakasasr 1 Haziran 932 
ç~k~~larak müzayede bedelleri haddi liyikında görüldüğü tak.., tarihine ll'lüıadif çaqamba ~il -~aat o~. bette yapı.~acaktır:. Ta· 
dirde 23 Haziran 932 tarihine müsadif perşembe günü ıaat on bet !iplerin tartname ve nümuneyı gormek u~ere her gun ve °!una~ 
buçiıkta kat'i ihalelerinin yapılması mukarrer bulunduğundan saya İflirak için teminat ve ~lifnamelenle __ bera~ mezkii( {8~) talip olanların Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. de muyyen ıaate kadar komısyonumuza muracaat an 



yağ, yoğurt, titelerde (pastörize) 

Gedik paşada 
Satın alma 

Jandarma 
komisyonundan: 

On iki bin metni kaputluk kuma,ın kapalı zarfla münakasası 

6/6/932 pazarleli günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 

tartnameyi gönneık üzere her gün ve münakasaya ittirak için te

minat ve teklifnamelerile mezkUr aiinıde muayyen aaate kadar I 
komisyonumuza müracaatlan. (2039) 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 cl TERTİP 5 ci KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

~OJ~k i~raıniye 5 000 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk 
mükafat vardır. 

Bursa Tayyare şubesi Sinema 
ve Gazinosunun müzayede 

müddeti temdit edildi 
Bursa Tayyare şubesi reisliğinden: 

10 Nisan 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye 
konulan Bursa Tayyare Şubesi Sinema ve gazinosu için verilen 
fiyatlar ıube idare heyeti tarafından kabule şayan görülmediğin
den, müzayede müddeti 1 Haziran 932 tarihine kadar temdit edil 
mittir. Müzayede aleni yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyen. 
ler, Ankara, Tayyare Cemiyeti merkezile İstanbul, Bursa şubele
rine müracaat etmelidirler. (2120) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yirmi beş bin takrm kısa kol ve bacak mamul çamaıınn ka
palı zarfla münakaaaaı 6/ 6/ 932 Pazartesi günü saat on beşte ya
pılacaktır. Taliplerin ıartname ve nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile mez. 
kUr günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(2040) 

c: Dr. H O R H O R U N 1 ::-J 
Zührevi ve idrar yollan tedavihanesi 

lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 

l•tanbul ve Trakya 

ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

6 Haziran 932 pazartesi günü ihalei kat'iyyesi icra 
edilmek üzre yüzbin adet ıeker çuvalı kapalı zarf usu
lile mliııakasaya konmuttur. Talip olanların tartnaınesini 
almak ilzre Dördüncü Vakıf Hanındaki şirket merk,.zine 

mnracaatlan ilan olunur. 

Sandıklı Belediyesinden: 
1 - Sandıklı merkezi kasabaaı 150 adet 2S mumluk ve 50 

adet 50 mumluk ve 25 adet 100 mumluk ve elektrik ile tenvir 
edilecektir. 

2 - Yeniden bu tenvirat için kararlatacak bedeli müteahhi
de verilecektir. 

3 - Müteahhit ıehir tenvirabndan fazla kuvvet ve cereyan 
bulundurduğu takdirde bu cereyanı talibine satabilecektir. 

4 - Şehrin haritası mevcuttur kasaba tenviratmm sureti 
tevzii harita üzerinde tesbit edilecektir. 

S - Belediye if bu tenvirat için altı sene müddetle mukave. 
le aktedecektir. 

7 - Santıral inıası için daire yer verecektir. Kasaba 1500 
hane 8000 nüfusludur bu esaslar nazara alınarak talipleri teklif 
~e projelerinin 10 mayıs 932 tarihinden 10 haziran 932 tarihine 
kadar belediyeye bildirmeleri ilan olunur. 

Nafia Vekaleti 
Ankara içme suyu komisyonundan: 

Munakasa ilam 
Ankara şehri dahilinde Çankaya su iaalesine ait font su 

borusu, dirsek, vana, müteferri boru aksamı, flotör; yangın mus 
luğu ve aaire pazarlık suretile aatın alınacaktır. 

iLLET ve BJ{LTACI • 
erı 

mamulab 

• • • 
INŞAA T SAHiPLERi 

Paranızın Kıymetini Biliniz! 
Dokuz kuru,a yerli kiremidi varken, dört ay evvel 11 kurup. 

•atılan ecnebi kiremidini bugüp 16 kuru,a almakta zarardan ba,ka 
bir fayda yoktur. 

Zira Kütahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça hiç fark olmadığı, hatta 
K "tahya kiremidinin bir iki noktadan Marsilya ki
remidine faik bile olduğu fenııi tahlil raporlarile 
sabit olmuştur. K •• f Kiremidi 927 senesi 9 ey_ u a y lül lzmir sergisinde altın 

madalya almıştır. 
lstanbul satış epo u: Gala a kalafat 
yeri No. 74 Telefon; Beyoğlu 4298 

mecmaı olan 

Her akşam gece yarı!ına kadar Şehrimizin rağbet ve teveccühünü kazanmıt en maruf Ha'l ım 

KOCA TAŞ 
SUYU VE GAZOZU 

Londra 19 3 2 sergisinde Büyük mük 
fat ve altın madalya kazanmıştır. 

lstanbulun en nefis suyu 
Tifodan kaçınmak, sıhhatini korumak isteyen Kocat 
suyu içer. Kocataş suyu maruf doktorların nezareti 

balkın daimi kontrolu albnda dolar. 

Fiatlar her yerde: 
Evinize teslim damacanalar 50 kur 

3 kilo galonlar 15 kuruştur. 
Damacana mühürlerine ve şişe bandrollarına 

sonderece dikkat e ~iniz. 
Merkez c'eposu: Fermeneciler 10011 Telefon: Beyoğlu 5 

J Sıhhatinizi muhafaza ediniz! 

1 Asipin-Kerıan 
Grip, 

ba" 
Soğuk algınlığının, 

diş ağrılannm en 
birinci ilacıdır. 

İst:=:ihl'~ileen ç•F Lırıı PA 1 ... J 
ve Beylerden mürekkep muhteşem Saz heyeti ve ayrıca mükemmel CAZBAND ------------------------4 

D vlet Demiryolları il nları 1 
. Şebekemiz üzerinde işleyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti hareketleri 25 Mayıs 932 tari

hınden itibaren &§ağıda gösterilen şekilde değiştirilecektir. Ankara • Sivas ve Çankın kıs
mı üzerinde bir değişiklik yoktur. Fazla malumat almak isteyenlerin istasyonlara müracaat 
ları ilan olunur. 

Haydarpaşı 
Ankara 
Ankara 
Haydarpaı 
Eski§dıir 
Ankara 
Ankara 
Eskişehir 

Haydarpaşı 

Adana 

Adana 

Haydarpafı 

Fevzipaşı 
Malatya 
Malatya 
Firat 
Firat 
Malatya 
Malatya 
Fevzipaşa 

H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

Her gün 
" 

Her gün ,, 

Muhtelit Tren: 
19.2S 
16,30 
12,2S 

Pazartesi, Perşembe 
8,05 

11,SO 
20,32 

9,40 
18,10 

Muhtelit Tren: 

,, ,, 
Cumartesi, Çarşamba ,, ,, 

Cuma, Pazar, Pazartesi,) 

Her gü 
" 

Her, gün 

Anadolu Sür'at: 
18,0S 
10,00 
18,42 
9,SS 

Toros Sür'at: 

· H. 
Salı; Per§ftDbe ) 1 l,SO Cumartesi, Çarşamba 10,40 
Cumartesi, Pazartesi,) M. 

H. 
Salı, Çarşamba; Cuma) 21,00 Pazar; Perşembe
Cu·· ıa, Cumartesi, Pa-) 

14,10 

M. 
zartesi, Salı; Perıembe) 7.30 Pazar, Çarşamba 
Cumartesi, Pazar, Salı,) 

14,15 

Çartamba, Cuma ) 17,3S Pazartesi, Perşembe 18,SS 
Muhtelit Tren: Muhtelit Tren: 

H. Her gün S,30 
M. " 14,40 
H. Cuma pazartesi çarşambalS.10 

\ M. " " " 16,0S 
' H. Perıembe, Pazar; Salı 11,00 
~M. " ,. - 12,14 
H. Her gün 13,00 
M. " 22,25 

Muhtelit Tren 
Cumartesi, Pazartesi, Pertembl ,, ,, ,, 

H .. 
3,18 
6,15 
6,35 

Perşembe, Pazar, Salı 9,IS 
" ,, ,, 10,10 

CumaPazarteai,Çarfamba 17,00 
- " .. 18.13 

Lisan mütehassısı: Muallim ( Anjel ) 

FRANSIZCA 
Tedrishanesi: Zabit, Doktor, Avukat ve saire efencil 
liııanın esasahnı öğrendikten ıonra muallimin yardım· 
mesleklerine ait ülfımda tetebbu ederler. Tahsil. iç· 
Avrupaya azimet edecek efendiler ihzar olunur. Ücr 

elverişlidir. Eminönü meydanında Eminönü Hanı 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Konya'nın Dereköyünde Delikli taş mevkiinde M 
değirmeni namile maruf un fabrikasının mülkiyeti satı 
üzere 22/ 6/932 tarihine kadar kapalı zarf usulile müzay 
konulınuıtur. Talip olanların encümeni vilayete müra 
ları. (2161) 

-----------11111!!( 17-5-932 tarihinde tescil v 
Sadıkzade Biraderler edilen mukavele mucibince ha 

Vapurları fiyeye vazedilen 1stanbulda 

Karadeniz Postası kalede 6 Numarada Jak Gerı 

Sakarya 
V A P U R U 23 mayıs pazarte
si gÜnü alqam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon,Rizeye, avdette 
ayni iıkelelerle Görele,ve Onye'ye 
uğnyarak avdet edecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Mey
menet hanı albnda acentahğma 
müracaat. Tele. 22134. 

mahdumu kolektif Şirketind 

Eskiıehir H. 
Kütahya M. 
Kütahya H. 
Balıkesir M. 
Balıkesir H. 
Kütahya M. 
Kütahya H. 
Eskiıehir M. 

,, ,, 
Cuma, Pazar, Çarşamba 

" .. 16,32 
11,00 
21,25 
21,40 
00,35 

.. 
'NORSKE ORlENT 

LlNlE 

caklı olan zevatın alacaklarını 
ettirmek üzre evrik ve vesai 
zunesini müstaıhaben T ah tak 
6 Numaralı mağazada tasfiy 
muru Jak Gel'Jon Efendiye p 
ıi, salı ve çarf&lllba günleri 
ten 17 ye kadar müracaat e 
ve kayt muamelesine 1932 
Haziranı gayesine kadar nihay 
rileceği ve bu tarihden sonra v 
lacak müracaatların nazara alı 

yacakt alikadaranın mali\ml 
mak üzre ilin olunur. Hali taı 
Jak Ge11on ve mahdumu k 
tirketinin taıfiye memuru J 
fOn. ,, ,, ,, 

,, 
" " 

Cumartesi, Pazartesi, Pertembe 

İzmit büfesi aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müza. 
yede 26. 5. 932 tarihine müsadif perşembe günü saat IS te ya
pılacaktır. 

Bu hususta fazla malômat almak istiyenler Haydarpaıa 
gar ve İzmit istasyon müdürlüklerine müracaatla buna müteal. 
lik ıartnamelere 15 ter kurutluk pul yapııtınp imza etmeleri 
ve 150 lira teminat akçeaile müzayede gününde lzmit lıtaıyo
nunda hazır bulunmaları ilin olunur. (1983) 

Ankara • Kayseri hattı üzerinde Balıteh istasyonu civarında 
108 . 000 inci kilometrede vakiı taşocağından çıkarılacak 8000 
M3 balaabn kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 aalı günü 
saat IS te İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikiter liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazdıdır. (2178) 

Nafia Vekaleti 
Ankara içme suyu komisyonundan: 

Münakasa ilam 

3 Uncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. ve birinci fırka lı:rt'atı 
hayvanatı ihtiyacı için arpa ay. 
rı ayn tarlnamlerle ve kapalı 
zarfla münakasaya kanmut· 
tur. ihalesi 6-6-932 pazartesi 
ııUnü K. O. nunki ıaat 15 te 
ve fırkanınld saat 16 da komis 
yonumuzda yapılacaktır. Talip 
lerin tartnamesini almak üzere 
her gün ve münakaaasma itti
rak edeceklerin de vakti muay. 
yende teminat ve teklifııe.mele
rile komisyonumuza müracaat. 
lan. (297) (2046) 

SATILIK MATBAA 
Büyük ve küçük makineler, mo

tör, tranımiıyon, kitap ve gazete i
çin muhtelif yerli ve Avrupa yazı

lan, çİzci, çiçek, tekne "· a., takım
larla hali faaliyette muntazam bir 
matbaa yolculuk dolayııile acele 
3000 liraya satılıktır. latanbul, Vili
yet konağı karımnda Nümune mat
bıuuı vasıtaıile S. Tevfik Beye mü
racaat. 

SATILIK PlY ANO 
Mükemmel Maundan bir Ameri

kan piyanosu satılıktır. Görmelı: ve 
almak isteyenlerin Nifl'Dtatında İn
giliz mektebi yannıdaki hanede Eğll 
Beye müracaat ebneleri mercudur. 

(EL1E) npuru 28 mayıste Kara 
denizden muvaseletle ANVERS, 
HAMBURG ve 1SKAND1NA VYE 
limanları için 8§yayı ticariye tahmil 
edecektir. 

Tafsilat için Galatada Frenkyan 
bıını 2 nci kat THEO REPPEN a

centeliğine müracaat. 
Telefon: Beyoilu 2274. 

SEYRlSEF AIN 

Merlııeı: acenta: Galata K6pril 
bqr B. 2362. Şube A. Slrlııeci 

MUhUl'danade han 2. S740. 

lzmir - Pire • lakenderiye 
po1tU1 

(EGE) 24 Mayıs salı 11 de 
Galata rıhbmından kalkar 

Devredilecek İhtira 
Berab 

" Mukana kutularda tekemmii
li.t" baldmıda ıinai Müdüriyeti U
mumiyeainden istihsal edilmiı olu 
27 Mayıs 1930 tarih Ye 1099 DllJllO. 

roln ihtİnl berab bu kere ferai Ye

yahut icara verileceiinden mezkiir 
ihtirayi iıticar etmek ..eyahut sabn 
almalı: arzusunda bulunan zeTabn 
lıtanbul, Bahçekapı Tat Han 4348 
de mükim vekili H. W. !STOK E
FENDiYE müracaatlan. 

Mösyö A. N. D Attaya 
Amerika' da Chicopee Fallı, Ma11' 

da kA1n of 1lıe Fiık Tire Export 
Co. DUD resmi mümessili Mösyö A. 
N. D. Attaya lıtanbul'a gelmiıtir. 
Beyoğlunda KLOP 1STANBUL'da 

Bqiktaı icra memurluğu 

Ferit, İbrahim B. !erle Münire 
Mıohdume hanımlarm taYi'a 
taaamf olduktan Kaclıköyünd 
dili caddesinde karakol kart 
173-175 No. lu 2 methal 8 oda 
hah 3 helayı hava gazı n ku 
ya ıuyu tesisatını ve dereye 
li bulunan etcraı müımire ve 
müıımireli 1100 artın bahç 
n 4000 lira kıymeti mnham 
bir bap hane 23-6-932 pe 
da açık artırma ile sabla • 
taliplerin 932-1003 dosya No 
mezki\r ııün ve ıaatte yüzde o 
akçalarile beraber B"fiktat ic 
müracaatları. 

Bozcaada icra memurluğu 

Bozca adumcla Irakli Polit 
maa masraf (808) lira (7) 
borçlu olup Yunaniıtana fira 
rek ikameq&lıi meçhul bulu 
ımlatdan Bozcaadalı Liğur Hi 
dolu namına ödeme emrinin il 
teliibi kararcir olmuttur. Borç 
maileyh Liğorun borcun 
veya bir kısmına veyahut 
nın takibat icrası hakkına clai 
itirazı vana icra kanununun 4 
cu maddesine tevfüam yedi (7) 
Zlll"fında İcra dairesine bildirme 
ıi taktirde müddeti mezki\re 
fında itiraz etmez ve ( 15) gün 
hnda borçunu da tediye etmezı 
raya devam edileceği ilanen t 
olunur. 

MiLLiYET MATBA. 

Pazarlık 7/6,ı 932 salı günü saat IS te Ankara'da içme suyu 
komisyonu dairei mahsusasında icra kılınacaktır. Taliplerden 
aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu hususta şartnamede 
izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki 
tartnaıne ve projeleri (2) lira bedel mukabilinde komisyondan 
alahı.ıh·rı r·~.....ıl2JL6A~--------~~~~~~~~....J.ı.-:~.:...~..ı.~..ı..~ı:...ı~~~-.i.2.t.ı:t::~~~~----~--l...T.J.ı:--....D....O-Al.....,~~~~---'~....._~...____..._~~~~-~~--~-----~---

Komiıyon Ankara ıehri dahilinde Çankaya su isaleaine ait 
boruların ferşiyatile bunlara müteallik müteferri imalatı 18/S/ 
932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 8/ 6/932 çarıamba günü 
saat IS te Ankara'da İçme Suyu Komisyonunun dairei mah
suaasında icra kılınacaktır. T eklifnameler ve taliplerden aranı. 
lan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa. şart. 
namesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri (5) lira bedel mukabilinde 


