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Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
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1 Fransız Gazetelerinde Minah ve Heyecanh Haberler! ~ 
:::: ........ = 
~ • = 
; Bazı mehafil ltalya, Rusya, Al~anya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye= 
·: mukarenetinden bahsediyorlar. Italya-Fransa münasebab gerginleŞmektedir! ~ 
- -::: = il ROMA, (Başmuharri- hatin. manasını tefıir et- mukarenetinden musir- Bu gerginliğe başlıca ıe- ka İtalya siyaıetinin Ver bu muhalefet şiddetlen- daki Soviyet sefareti la- =: 

rimizden) _ F.-nsız ga mektedirler. Buı siyasi ren bahsetmektedir. bep, Versaillea muahede- ıailles muahedesine kar- mittir. halyan'lar bu met Paşa ve heyet şerefi-
uteleri İımet PafUUD mahafil Ruıya, İtalya, İtalya ile Fransa ara- sinin tadili lüzumunu 1- tı daima ayni muhalif va muahedeyi adaletsizliğin ne bir ziyafet vermiştir. -
Roma seyahatine ait ma- Almanya, Türkiye, Yu- ımdaki münaaebat her talya'nm açıktan açığa i- zİyet aldığı maliimdu. bir nümuneıi olal"ak tav- ~ 

~ kaleler yazarak bu ıeya- nanistan ve Bulgaristan gÜn gergİnleşmektedir. 1 leri sürmesidir. Filhaki- . Fakat ııon zamanlarda sif etmektedirler. Roma- Mahmut 

:-- 111111111 --ııuu uıaıımınıııınuumım ı• mmıamuııııuııu11111ıuıııı11111 mıııııııııııııu1111111111111111111111111111uıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııınınıııııııııınıııı111uıuııuııııııuıınnnııuııııı nıııımıı~ 

f taJyada umumi ve he-1 1 Makina.lJa verilirken . -

yecanlı bir faaliyet v~r ltalya Türkiyeye 
Romalılar memleketinde her_ 

kesin ruhuna 
emiş bir disiplin seziliyor

Faşist ltalyadan ilk mektup •• 

ROMA, (Batmuharririmiz
cle.) - Buıün Romaya ıel
dik. Meakova'dan sonra Roma 
ya •elmek; bir miifabit için 
çok mtereaan bir mevzudur. 
Ro- ile Moskova biribirine 
~ok Slt iki rejimin tatbik eclildi 

1 ği bİret" alemdir. 

tahsmda toplanmıttır. Muhak
kak iri, her fert Muuolini'ye 
kaqı yüreğinde ya derin bir 
saygı, yahut saygılı bir korku 
taııyor. 

halya, tarih noktai naza
rından daima tetkike değer, 

- - --
Roma'ya iki sene evvel de 

gelmittim. O vakitki vaziyeti, 
Faaliyet menulannı görmüf, 
tetkik etmittim. Bu gelitimde 
de aradaki farkı tesbit edebile· 
ceğimi sanıyorum. Her halde 
ıon iki sene zarfında sarfedilen 
faaliyet - anlattıkJanna gö· 
re - çok mühimdir. Esasen 
daha ilk balatta bunu hisset
mek mümkün oluyor. 

bir zemindir. Fakat Fati•t hal 
ya; her millet için, hele beyne! 
milel konserde vaziyeti olan 
her mrllet için mutlak. yakın.. -
dan tetkiki icap eden derin bir 
mevzudur. Burada yeni bir tec 
rübe, yeni bir inkılap yapılı

Kemall..t ye F111ist iki mil/etin başvekil/eri Roma isfa.~yonunda .• 

.. . . 
ismet Pqa; ve Türk heyeti 

Brendizi ve Bari'den Roma'ya 
kadar; Möıyö Musıolini'nin 
trenile •elmitlerdİI'. Batveki
limia RClllla aannda; MuHoli
ni, Graadi, Roma valisi, bazı 
nuıılar ve birçok resmi zevat 
ve _.a11er tarafından karıı
landıı. Musaolini Paşanın elini 
aamimfJetle ııktıktan sonra de 
di kiı 

"On aenedir Lauaanne'daıı 
beri airiit--1ik. Fakat bura
da arblı uzun uzadıya ıörüt
ınek 'mümkün olacak •• Sizi Ro
nta'da ıörmekten çok memnun 
ol~ .... 

• • • 
Fatiıt halya'daki kısa ika

metim esnaaında gördüklerimi, 
öğrendiklerimi, İtalyanın dahi
li ve harici politikası hakkın
daki mütalealamnı aziz kari
lerime tabii bildireceğim. F •
kat Fatist ltalya'da olup biten 
İtlerden evvel, Fatizmin ne ol
duiu.nu, hangi gayeleri istihdaf 
ettiiiai bir defa daha tekrar 
etmeliyim. Faşizmin mahiyet 
•e ••yesi hakkında birçok F ran 
•ıaca lritaplarda yazılmıt şey· 
fer ftr. Bunların çoğu biribiri 
aia ıınldı .. Hele bilhassa biç bi
ri lıltaraf değil... Onun için bu 
eaulı noktayı onu tatbik eclen 
lc:ulesıı, meseli herkese tercihan 
Maaaelini'den dinlemek fayda
lı olacak.. Yarınki mektubum
da Mu11olini'nin esas mesde 
lıaldundalri beyanat1111 yazaca
tnn ... 

ltalyada umumi "' heyecan
lı bir faaliyet olduğu muhak· 
l.ak.. Bu faaliyetin plana, besa 
ha ve tekniğe müatenit olduğu 
llu söylemeğe lüzum yoktur. 
Duranın umumi hayatında sıkı 
hir disiplin hakim olduğu ko
laylıkla seziliyor. Bu disiplin; 
~anki her vatandatın ruhuna 
ı9Jemiı .. Yine pek kolaylıkla 
•nlatılıyor ki, reiimin rubu, 
herkesin itimadı, meır leketin 
~ büyük kuvveti Muuolininin 

yor, ·demektir. 

İtalya kıt'ası; biribirine ben
zemiyen kısımlardan ibarettir. 
Meseli timal kısnıı, bildiği
miz garp memleketlerinden sa
yılır. Cenup knmı, arap, lapan 
yol, Yunan iatililanna maruz 
kalmıı .. Tabiatile §İmale naza. 
ran batka bir karakter ar:aecli
yar. Hatta bir nevi ıarklılık 
hiHi bile veriyor. 

ltalya, daha yakın Yakitlet"e 
k.dar coğrafya noktai nazann
dan bile biT vahdet arutmiyor 
du. Fatizm idaresi; memleke
tin lıenı coğrafi, hem de aiyaıi 
••hdetini yapmağa çab91yor, 
manevi vahdetini. kuruyor. Bu 
itin zorluğu meydandadır. Fa
kat it batında olanlar, zorlu· 
ğun derecesini tamametı anla
mıt adamlardır. T eclbirlerini, 
tertiplerini ona göre yapıyor. 

lar. 

halya'nın çok yerlerinde ta. 
biat çok güzeldir. Tabiabn CÜ 
zetliğini esirgediği yerleri de, 
yeni rejim, son senelerde eme
ğile, ilmile bezetmeğe çalıtı· 
yor. 

Cenubi İtalya, hatti Roma
nın etrafı, adeta bir çöl gibi idi. 
Şimdi imar faaliyeti; bu bavali
nin de rengini ve karakterini 
değiıtiriyor. Güzelden ve ıü
zellikten bahseclince Türkiye 
ve lstanbulu hatırlamamak ka
bil değil.. 

ltalyanların bir aozu var: 
Napoliyi gör, sonra öl •• derler. 
Limartin; lstanbulu aördük-

d . ı.:· "B ten sonra emış ı: u güzel-
lik mecmuasını baıka yerlere 
benzetmek, hilkati tahkir olur. 
Boğaziçini ıördükten sonra Na 
poli körfezini de, güzel manza. 
ralarmı da ebediyyen unut. 
tum .. ., 

lıtanbulun güzelli.ğini mo:ıte 
den İtalyanlar da var: Deami
çi'nin lstanbulu tavsifi de Li
martinin yaptığından aşağı kal 
maz •. 

Yarın, Roma İntibalarımı 
yazmakta devam ecleceğim. 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

M. Mussolini meb'usla 
rımızla görüştü •• 

''Türk inkılabı, tarihin en büyük 
inkilaplarından biridir,, 

M. Mussolini diyor ki " Gümrük duvarları 
siyaseti tarihin aksine bir gidit-

tir; Milletleri birbirinden uzaklaşhrır" 
ROMA, 28 (Telsizle: Baımuharririmi:zden) - M. Muaao

lini bugün heyetimize dahil olan meb'ualan kabul etmit ve ken
dilerile uzun müddet görütmüştür. İtalyanın büyük batwkili 
ilk önce inlolibımızdan bahaetmit ve ezcümle demittir ki: 

- Türk inkılabı tarihin en büyük inkilaplarmdan 
biridir. 

Türk - İtalyan münasebatına temas eden M. Muuolini söz
lerine hararetle devam ederek: 

-- Türkiye'ye karşı olan dostluğumuza yalnız de-

( Devamı altıncı sahifede ) 

Son talebeye son 
şahadetname! •. 

Şimendifer mektebi lağvedildi 
ve mektebi bitiren 

talebeye diplomaları verildi .. 
Haydarrata ~imendifercilik 

mektebinin 18 inci tlevre mezun
larına diplon\a te\'dii meraıimi 

dün öğleden ıonra saat 15,30 da 
lıalabalrk bir davetli zümruinin 

D~vamr altıncı •ahif~de) 

Hayret 
Ve ayıp 
Bunal 

Brland Fransaslle Temp 
Fransası ara1;ındaki şa
yanı hayret tezat ve 

tecelli! 

. Milletlerin hayatında a•-
rip tecdliler vardır. Milli 

ücadele aoenelerinde Türk 
·neti, arkasında lnailtere 

bulunan Yunan ordusile bo. 
ğufurlı:en, •e bütün dünya· 
da bize dütman iken o za
man İngiliz Baıvekili olan 
Loyd George bizi "Etkıya., 
diye tavsif etmitti . 

Müteveffa Briand Fran
sız parlamentosunda bu İsna 
datı mevzuu bahsederek, 
hepimizin tükranla hatırla
dığımız tu sözleri ıöylemit· 
ti: 

- Bizde böyle insanlara 
e,kıya dt"ğil , vatanperver 
derler. 

Bugün lngiltere kralı haz 
retlerinin hükumeti Gaziye 
"Asil bir dütman,, hitabesi
le hürmet beyan ederken, 
Fransız hariciyesinin resmi 
organı olan T emps gazetesi 
Devamı altıncı sahifede 

Büyük ve 
ilk 
Yarış .. 

l 7 Haziran cu
ma; Milliyet'in 
otomobil yanş 
günüdür. 

Yarış na1Jıl olacak, kim
ler yazılıyor, imdldt•n na 
.~ıl hazırlıklar yaptlı11or? 

Yazısı iç sahifede 

kredi açıyor •• 
Ticari ve iktısadt itler 

ROMA, 2!J (Sa6alı •acıt 4 (Milliyet) - ltalya llülıWnwtiniıe Tiir
lriyc'ye bir kredı acacaiı ri11ayet edilmektedir. Açılacak lıredi lttİ.lıla· 
rı 20 ilci 30 milyon araandOllır. Bunun JIGTIBI nakten uailecektir. 

Rumi tebliğ henWı ne,,.edilmaniftir. ltalya - Türkiye ticari, ilı-
6-di İflerinin tan.simi İçin miift•rek bir kombine:ıon yapılacaktır. 

!mıet P<lfD hakkında yapılan te:ıahürat çok aamimi ,,. )'ÜkHktir. 

ROMA, 28 (Milliyet) - M. Muaolini .)'arın lııuıui büro-.da 
bir öğle yemeği l)f!recektir. Ziyafete l•met Pı., Teufik Rüıtü Afyon 
,...,eb'usu Ali, Vaaıf 11e Siirt meb'...., Mahmut Beyler llauatliJirln. 

Tiftik ve halıya karşı 
her şey •. 

-··---
Dün gümrüğe mühim bir karar 

name tebliğ edildi •• 
Dün ı.ıanbul gi.ımrüklerine mü gümrügı.i tarafından d t 

him bir takaa kararnameai tebliğ tacirine bir ve1oika verilecektlJ'. 
edilnaiıtir. Bu kararnamede tiftik Bu menfe şebadetnameoi ve '"' 
ve halı ihracatına mukabil ayni sika mukabilinde ayni ı..,.-ı 
kıymette her nevi mevat ithal e- te her lıanııi bir ithal maddeai 
dilebileceği bildirilmektedir. memlekete kontenjana tabi ol 

Kararnameye nazaran ithalat maluızın ıirecektir. 
kUJılığı olarak yapılacak halı ve lıtanbul rümrülderi baıaüdüı 
tifblı: ihracatı için mahalli Tica- lüğü dün bu yeni tekli mıntaka
ret odalarından mente tehadetna ı aındaki bütün ıümrüklere bildir· 
ınesi alınacalrtır. Aynca ihraç miştir. 

Pek yakında başlıyor 

Ölenler yaşıyorlar mı? 
Hüseyin Rahmi Bey 
bunu anlatacak •• 

Milliyet pek yakında 
Rom- üstada KOSE
YİN RAHMi Beyin en 
110n hazarladağı felsefi 
ve fantastik bir roma
nını tefrikaya haıhyor. 

İsmi, bilyük ıöhreti 
ve eserlerinin cazibe 
ve kudreti ile her oku
yucunun kulaiında 
derhal sihirkar tesir
lerini gösteren gUzide 
romancımı:r. Milliyet i
çiıa hazırladığı bu ese
rinde okuyuculannı 
meraktan meraka sü
rükleyecek ye onları 
yepyeni bir alemin i
çinde kalem.inin reh
berliği ile dolaıbra
caktır. 

HtlSEYIN RAHMi B. 
yeni romamnda bize 
şunları tahlil edecek: 
insanlar iJ/lirlerken giJz 
/erini yeni ı•e bilmedi
ğimiz bir 8/nne mi arı
yorlar? 
lrimlzde ı•e.. aramızda 
yaşayan IJ/iiler mi var? 
Ruh ı•ar 1111? 

Yaşıyor mu? .• 
Ebedi oıi? 

HOseyin Rahmi Bey 

Bütün bunları 
•• Olenler 

• 

Yaşıyorlar 
Mı? 

Romanında balacak, 
heyecanla, hayretle o
ku7acaksımz. 

011tadın kudretli us
lup ve sihirkar bulrış

larının en yeni bir mi
sal ııe oıahsulii olan 
TOSUN ısımu bir hl
kaye.<ıini de karilerimi
Nn telzlzi fikri i('ill salı 
günkii niisl111111ızda ne -
redecf'ğiz. 

Pek yakında MİLLİYET'te 



• 
Türk-Italyan dostluğu Fransız Meclisleri 

Alman 
Kabinesinde 

ve onun yolunda •• 

' 

Ayan ve mebusan 1 
meclisleri 

Yunanistanda Türk dostluğu nasıl açılacak? 

Groener dahiliye 
nezaretinden 

de çekilecek mi? Mecliste barut, müskirat ve tuz 
inhisarları bütçeleri kabul edildi bütün halkı kazanmış 

bir fikire inkılap etmiştir .. 
PiRE, (Baımubarririmiz

den) - la.met Paıa, Tevere 
vapurunua merdivenlerini çıkı
yor. Yanımda duran ve Hay
darpafa gan için hangi padiıa 
hın aarayı olduğunu soran bir 
ltalyan kadını: "Fakat Batve
kiliniz ne kadar genç, net'eli 
ve sevimli!., dedi. Onun genç. 
li ğ i ve ihtiyarlığı meselesi ilze. 
rinde durmak itime gelmez: Te 
vellüt tarihimiz aynidir. idare 
mea'uliyetinin kendiaini ne ka
dar yorduğunu gözlerinde Ye 
vaktinden evvel tamamen ak. 
laşmıt saçlannda okuyor ve 

aezıhoruz. 

ki hafta evvel Ruaya dö
nüşü Boğaziçine girerken, aan
ki bir ıeTgiliye, bir cennete ka. 
vuşmuı gibi içimiz heyecanla 
dolmuttu. Şimdi latanbuldan 
uzakla91rken de, geriye bir ba
kıt; imana ayni heyecanı ilham 
ediyor. latanbul; Türk milleti 
ne hakkın ihsanıdır. Muhak. 
kak ki. tabiat; dünyanın hiç bir 
tarafında ona benzer bir bedia 
yaratmamıı •• 

Marmara o kadar sakin ki .• 
Zaten Akdenizin dalgalan Ka
radeniz gibi sert ve hırçın de. 
ğil.. Guruba doğru; Çanakkale 
yi geçiyoruz. Çanakkalenin A. 
nadolu sahilinde hayli uzaktan 
okunabilen bir ya.zı var: "18 · 
3 • 1915., bu rakamlar; yalnız 
1915 sene.inin on aekiz martın 
da cereyan eden en büyük bir 
deniz harbini hatırlatmıyor. 
Bu kitabe, Türkün boğazını ıdr. 
mak iatiyeceklerin mukadder 
olan akibetini ihtar eden açdr. 
bir hitabedir ! .. .. . 

nan iatikrazlarının çoğu kıaa 
vadelidir. İtte timdi taluitle
ri gelmit borçları ödeyemiyor· 
lar. MC>&yö Venizeloı; memle. 
ketin tediye kabiliyeti olmadı. 
ğını alakadarlara göateriyor ve 
ödeyemiyeceğini aöylüyor. Ve
ni.zeloıı'un hakkı var. Fakat 
alacaklı bu halden memnun ol. 
ma:ı:. itimat azalır. işte ikin· 
ci bir iatikra.z talebi reddedil. 
mittir. Cemiyeti Akvamın ma.. 
li komiayonu bile Yunaniatanm 
para derdine çare bulamadı. 
Yahut bulmak istemedi. Aca
ba itin içinden nasıl çıkılacak? 
Şunu ilave etmeliyim: Hasta
lık, tedavi edilmiyecek kadar 
derin değildir. Yunanistan bu
na elbette çare bulacak.. Şim. 
diden ba.zı tedbirler bile alın. 
mıttır. Kambiyo ve ithalat eş
yası üzerine konan bazı tahdi. 
dat ile itin kısmen olsun, önü
ne geçmek mümkündür. 

Yeni hükômet henüz teşek

kül etmedi. Bütün fırkalar rüe 

ıaaının dahil olacağı büyük bir 

kabine teşkili mevzuu bahistir. 

Bu kabineye kraliyet fırka11 

reuı Çaldaris'in de girmesini 

iıtiyorlar. Maksat; büyük 

memleket meselesini, bütiln fır 

kalann mea'uliyeti altında hal

le çalı9maktır. V eni.zeloa, bu 

hükUmete riyaset edecek mi? 

ihtiyar Batvekil; henüz kararı 
nı vermmıittir. Belki de inti

habat arifesinde hariçte kalma. 
yı tercih edecek.. .. ... 

Çok sakin geçen bir gece- Komtulannn:ı:ın dahili poli-
nin aabahmda Pireye yaklatı· tikaaına kantmak vazifemiz 

yo ruz. lımet Patanın Yuna. değildir. Ancak dostluk hiasi
nistanı •on ziyaretinde burada 

yatı; dü,ündüklerimizi aöyle. 
yapılan tezahüratı, sanki tek-
rar gözlerimizle görüyoruz. Li meğe mani olmıyor. Muhalif 
manda yine bir faaliyet, kala- fırkalar; memleketin iktısadi 
balık var. ve mali mütkülahndan istifade 

Vapur, rıhtıma yanaşıyor. için buhranı daha ziyade teşdit 
Hariciye nazın Mösyö Mibalo ediyorlar, Venizelos'u kırıyor
kopuloı, Müdürü umumileri, ae lar. Bu bal; oturduğu dalı kır. 
firi miz Enis Bey ve sefaret er. 
kanı ve daha birçok zevat Pa- mak istiyenlerin halidir. Ve-
ıayı iatikbale gelmitler.. Mös- nizeloa gibi beynelmilel alem. 

yö Venizelos; bilebitten, ay~ de itimat ve hürmet kazanmıt 
!arından muztarip .. Çıkacak bir adam; memleket için bir 
halde değilmi1 .• Madam Veni- nimettir. Onun tecrübesinden, 
.zelos bunu teessürle Pataya . hariçteki tesirinden istifade et. 

anlatıy~r. Vapur bura~~ il;ri 
1 
memek mıes'uliyeti ağır bir şey 

saat ka.acak. •• Bundan bılıatı- d' H h ld h ı·fı b 
f d 1 P V 

• I ır. er a e mu a ı er u 
a e •met aşa, enıze osu , 1. . ükl' eki 
· . . mes u ıyetı y enm e mem-

zıyarete gıttı.. 1 k I • • ·ı ·k I 
.,. ..,, .,. e et enne ıyı ı yapmış o mı-

Son günlerde Yunanistanda 
cereyan eden ıiyaai hareketler· 
dikkate şayandır. V enizelos i~ 
ki gün evvel istifa etti. Onu 
istifaya aevkeden sebeplerin 
başında tabii mali ve ikhaadi 
müşkülat var. Yunaniatan'm 
mali vaziyeti müşkül bir safha 
dadır. Ticaret müvazeneainde
ki açığın miktarı mühimdir. 
Yur.aniatan memleketin imarı 
için fırsat ve imkan buldukça 
isti k razlar yaptı. Her yer de 
aynidir: Bir memlekete hariç
ten istikraz tarikile olsun para 
girdiği zaman hükumet ve halk 
gen iş genit nefes alır, memnun 
olu r . Fakat bu neş'e uzun •ür
mez. Alman borçlann taksit- ı 
!erini ödemek lazımdır. Yu. 

yorlar. 

• • • 
Şurasını ilive etmeliyim: 

Yunaniatanda Türk dostluğu; 
yalnız iktidar mevkiinde bulu. 
nan devlet adamlarını değil, bü 
tün halkı kazanmıı bir fikre 
inkılap etmiıtir. Yeni hükUme 
tin mahiyeti, tetekkülü ne o
luraa olsun; Türk - Yunan 
münasebatı; mutlaka inkitaf 
yolunda devam edecektir. Hari 
ciye nazın M. Mihalokopuloa 
söz arasında bunu bilhaaaa te
yit etti. Birkaç dakika ıonra 
Pireyi terkediyor, ltalya'y~ 
doğru yollanıyoruz .. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

PARts, 28. A. A.- Ayan mecli
sinin mutat olduğu veçhile 2 bazi. 
ıran ı.rihlnde tekrar celıelerine ip -
tldar etmesi aükıinetle vukubulacak 
ııı'bi ııörünmektedir. 

Celaeye riyaıet edecek olan M. 
Rablıw, müteveffa reiaicümhurun 
hatıraann tazizen bir nutuk inıt ey
liyecelr, ecnebi devletler ayan mec
llilerinden gelen taziye telgraflarmı 
ve sabık iyan reiıi M. Lebrun'ün 
latifanameslni okuyacaktır. 

Ayan maliye enciimeni reisi M. 
Junnecy'nin hemen hemen bütün 
arkadatlarının ittifakı irasile yük
sek meclis riyaıetine getirilmesi 
muhtemeldir. 

PARIS, 28. A. A.- Mebuaan 
mecliainin celecek içtimamın hazi
ran ortalarına kadar devam ebnesi 
muhtemeldir. 

ilk açıht celse&İne ve riyaset di
varunın kat'i intihabına kadar diğer 
cellede en yqlı mebuı olan M. 
Grouıaeau ri1uet edecektir. 

Mümaileyh refakatinde katip .... 
ntile .... &'""'i mebuılardan altıaı bu
lunduğu halde müteveffa reiai M. 
Doumer'in habraamı tebcil eyliye
cek Ye buna hükllmet nemoy M. 
Tardieu de ittirak edecektir. Bunu 
müteakip matem alameti olarak cel
se bir saat müddetle tatil olun•ok
tır. İdare heyetlerinin kur'a ile m.. 
tibabr yapıldıktan IOllrll mebualann 
mazi.talan tetkik edilecektir. Mec
lis riyaaetine yegane namzet aabdı: 
reiı M. Boui11on'dur. 

Bir şey 
Çıkmayacak 

Amerika Cenev
reden bir şey çıka
cağını zannetmiyor 

CENEVRE, 28. A. A.- Amerilıa 
heyeti murahhaauı, M. Gibson'un 
tatil gÜnlerine rağmen müıbet bir 
netice elde edilinciye kadar konf.. 
l'lllllln mesaisine devam etmesi h.u
auıunda M. Henderson nezdinde te 
ıebbüaaııa bulunmut oldufunu bil
dirmelrtedir. 

Amerikalılar, ıilahl•rm evaafına 
ait uzun müzakerelerin akamete ut 
ramaamın hemen hemen kat'i gibi 
görünmeainden dolayı, bilhaua çok 
müteessir olmu' gibi görünmekte ve 
yakından alakadar ol"" bükiimetle
rin konferansın idaresini ellerine al
malarını temenni eylemektedirler. 

Viyanada arbedeler 
ViYANA, 28. A. A. - Yeni baıt

vekil M. Oollfuu, milli mecliı buzu 
runda kabinenin beyannameaini o
kumuttur. Bu beyannamede kabine 
nin ıulh arzusundan, ıağlam bir ba4 

zine &İyaaeti takip etmek lüzumun
dan, bütçede ve ticaretle muvazene 
huıule getirmek zaruretinden ve 
ayni mali bir muavenete ihtiyaç meY 
cut olduğundan bahaolurunaktadır. 

Sosyalistler, bir ademi itimat 
takriri vermişlerdir. Celae eanaamda 
binlerce Nazi, Viyananın merkezin
de nümayİ9ler yaparak parlamento
nun feshini talep etmitlerdir. Polis, 
parlamento civannda mühim kor
donlar ve setler vücude getirmit
tir. Nümayiıçiler arasmda komünist 
ler de bulunuyordu . Bunların "Ya
tasın Kızıl Cephe" nidaları Nazile
rin "Kahrolıun Yahudiler! Ya9um 
Hitler!" nidalarına karışıyordu . 

Naziler, birçok yahudileri dövmüt 
!erdir. Birçok kiti tevkif edilmittir. -·· .. 
iki lngiliz tayyaresi 

kayıp! 

LONDRA, 28 (A.A.) - Ha
va itleri nezareti, Kürdistanın fi .. 
malinde bir iatiktaf tayeranı yap 
makta olan iki fngiliz aıkeri tay 
yarecinin kaybolduğunu ve tay
yarelerinin de bulunmadığını bil 
dirmekıedir. 

BERLIN, 28. A. A.- Almanyacla 
hükumet buhranının ne ıuretle hi
tam bulacafmı kimae kestiremez. 

iyi maliimat almakta olan mahafil 
de deveran eden §ayİalara nazaran, 
M. Brüning jlll*'ai Groener"i dahi
liye nezaretine getirmek için Hin
denbourg nezdinde büyük bir gay
ret aarfetmeğe karar vermİftİr. 

Bu şayialar, mar.,.al Hinden
bourg'un, jeneral Groener'in kabine 
den çekilmesini istemekle olduğu:ıa 
dair olan haberleri teyit eylemelrte
clir,. 
Mareşal Hindenbourg, bu tayini 

kabulden imtina eylediii takdirde 
M. Brüning için serfUru etmekten 
başka çare yoktur. 

lıte o zaman bir dahiliye nazın 
bulmak zarureti. hükiimet reisini 
yeni ve ciddi bir mütkil karş11mda 
bulunduracakhT. 

Japonya 
Teminat verdi 

Harekat Sovyetlere 
matuf değildir 

MOSKOV A, 28. A. A.- Tasa a· 
jan11 bildiriyor: 

Gazeteler, Alman matbuabnda 
Sovyetlerle Japonya araımda bir 
harp vukuu tehlikesi hakkında bir 
takım mucibi endite haberlerin in
titarı üzerine Almanyaclaki Japon 
tirlı:eti mümesıilinin Japonya'run 
Bertin ael'ıri M. Obata ile yapmıt 
oldufu mülika.t baklanda Berlin
den gönderilen haberi netrediyor. 

Sefir M. Obata fU l>eyanatta bu
lunmutlur: 

" Japon hükıimetl, Sovyetlerin ti
mali Mançurideki ft\C!ru menfa.atla
rına harfiyyen riayet edilmesi için 
daima dikkat etmektedir. Japon hü
kumeti, timali Mançurideki Jr.pon 
aıkerlerinin harekiıtmda yegane he
defin mahallinde bulunan Japon te
baaının muhafaza ve müdafaası ol
duğunu ve bu hareki.tm başka hiç
bir maksat takip eylememekıe bulun 
duğunu Sovyet hükiimetine kat'i au 
rette beyan etmiştir. 

Sovyet hükumetinin, Japon hükii 
metinin hakiki niyetlerini anlamıı 
olduğunu ve bu hususta hiçbir ade
mi itimat hi11i beılememekte bulun
duğunu teyit edeceğine kanüz. Ma
mafih, Japonya ile S<ıvyetler ara11n
da bir harp tehlikesi mevcut bulun 
duğu hakkında bazı menabiden fi
kirleri teıviş edebilecek '8Yialar çı
karılmaktadır. 

Bu neşriyatm hakiki hedefi~ ya 
böyle bir müaademeden iıtifade et
mek ve bulanık suda avlanmak gibi 
fena bir niyet ve arzudı.n veyahut 
muayyen ve mevcut bazı eırann ta
hakkuku imkanım temin edebilmek 
makaatlarmdan ileri gelmektedir.~ 

Salto kabinesi 

LONDRA, 28. A. A.- Timea ga
zetesi yaziyor: 

Amiral Saito'nun baıvekil tayine 
dilmeıi, Japonyayı çekmekte. oldu
ğu ıiyaai rahatsızlıktan şıfayap 
eder..ıc 1918 ıeneaine kadar mnvaf
fakiyetle kulhuulmıt olan uıullere 
rucuunu temin eylemek için yapıl
mtf bir teşebbüs f'.ibi cörünınekte
dir. 

Siklon 
CALICUT, 28 (A.A.) - Mad 

raı eyaleti dahilinde Calicut mm 
takaıında bir aiklon zuhur etmq 
tir. Şimdiye kadar 11 kqi ölmiit
tür. Hasa ut on binlerce lngiliz il 
raaı tahmin edilmektedir. 

Fas'ta askeri 
harekat 

RABAT, 28 A. A. - VadiiiJ. 
habip mınlakaamda yapılan aıke 
ri harekat neticeıinde işgal aaha
sı genişlemiştir. 

Müzakerat esnasında irtişa hadisesi de mevzuv 
bahsolmuş, reis bir meh'usun ifadesine müra_ 
caat hakkındaki talebe ait evrakın m.-"' •• ' 

geldiğini söylemiştir-
ANKARA, 28 A.A. - B. M. 

Meclisi bugün reisi Kazım Pqa 
Hazretlerinin riyaaetlerinde top· 
lanmııtır. Bazı meb'ualann mezu
niyetlerine ait riyaaet divanı tez
keresi okunarak kabul edilmit ve 
barut inhisar idareai bütçeıinin 

mit ve idarenin 1932 aeneıi ınaaa- ı lira lahıiaat kabul edilmittir idare 
nfatı kartılığı olarak 318 bin 21 nin bu seneye ait varidatı 7 milyoı 
lira kabul edilmiştir. idarenin 9 bin 700 lira olarak t•hmin olun 
mezkUr .eneye ait varidatr 829 muttur. 
bin 501 lira tahmin olunmuttur. 

Müskirat iııhisarı bütre.d 
müzakeresine geçilıniıtir. 1 

Maliye Abdülhalik Bey bu mü
naaebetle &Öz alan bazı hatiplere 
cevap vererek mefsuh banıt ve 
mevaddı infitakiye tirkeıinin sure
ti tetekkülü hakkında izahat ver 

Müteakıben iıpirto ve İspirtolu 
içkiler inhiaan bütçe.inin müzake 
reaine ceçilmitlir. Sorulan bazı 
suallere cevap veren gümrük ve 
inhisarlar Vekili Ali Rana Bey in· 
hisar idaresinin mübayaatından 
müata1'ıilleri daha evvel haber
dar etmek auretile himaye edilme
leri huauıundaki teme nniyata İt· 
tirak eylediğini kaydetmit ve İn· 
hisar idanıinin fabrika ve imıılit 
haneletinin a:ı;İyeti hakkında iza 
hat vermi4tir . 

Tuz inbiaarı U. Müdürlüiünii< 
bütçeai üzerindeki müzakerat esna
ımda sorulan ıuallere ceviılieii gün 
rük ve inhiaarlar vekili Rana B.ı 
Tuz aatıf fiyatlanrun kiiıunu m8b 
auauna tevfikan tespit edil i bulur 
dujunu kaçak olan yeri tuıı: fi 
yaılannın indirildiğini hayvanatt 
verilecek tuz meselesinin ziraat veki 
!etiyle müttereken tetkik ildiilni 
ancak tenziline imkan bulunamadJiı 
ru aöylemİf ve ihracat eıyalarmda 
kullanılan tuzlara kartı okkada bet 
kurut prim verildiğini ilave e iı 

miş ve demiştir ki: 
"Her anonim tirketi gibi barut 

ve mevaddı infiliıkiye ,irketi de 
bir mecliıi idare tarafından idare 
edilmitlir. Şirket 1927, 928 sene
lerinde kir etmiş ve hükılmete i
aabet eden hisseler temamen alın 
mıttır. Fakat 1929 senesinin 3 un· 
cu taksitini ıirkeı veremedi. 1930 
seneıinin ilk taksitinin de tediye 
edilememeai üzerine vaziyet mÜf· 
lereken tetkik edild:. ilk mukave 
lede derpİf edilen aatq miktan
nın elde edilmeaine imkiın bulun
madığı görüldü ve muaddel bir 
mukavele yapıldı. Fakat buna 
rağmen tirkeı hazineye ait inhi
aar hakkını vermekte devam elli. 
Maliye vekiletinin tirketıe hiıae
dar olmaktan batka ayni zaman
d a inhisar hakkına da malik bu
lunma11 dolayııiyle hazineye ait 
bir hakkın hazineye verilmemeai
ne lik1tyt kalamamzdı. Bundan 
dolayıdır ki 1 kiınunuaani 932 den 
itibaren tirkete vazıyet edilmiıtir. 
Hali hazırda muvakkat idare he
sabatı tetkik ve teıviye etmekte
dir. Neticede hazinenin hiueai a
lındıktan sonra geri kalan kııım
dan da terik sıfatiyle hiıaemizi a
lacağız." 

Vekil Bey inhiaerm yeni bir 
tirkete verilip verilmiyeceği hak
kında sorulan bir auale cevaben 
de; öyle bir teYde diitünülmemİf• 
tir. Eaaaen ıirkeılerden aldığımız 
inhiıarların badema doğrudan 
doğruya hükiimet tarafından ida
reaine karar vermit olduğumuzu 
bir kaç defa Teailelerden iaıifade 
ederek bu kürsüde aöylemİ§Iİm. 

irtifa nıeselesl 
Barut inhisar idaresine ait bir 

irtifa hiıdiıeıi etrafındaki tahki
kat nelayicine dair Adliye vekilin 
den sorulan bir sual Üzerine ma
kamı riyaaet mecliaten bir meb' • 
usun ifadesine müracaat hakkm
daki talebe ait evrakın mecliae gel
diğini ve muhtelit encümene tev· 
di edilmek Üzere bulunduğunu 
aöylemittir. Adliye vekili Yusuf 
Kemal Bey hadiae etrafındaki 
tahkikat safahatına dair malu
mat vermittir. 

Rana B. in izahatı 

Gümrük ve lnhiaarlar Vekili 
Ali Rana Bey mevaddı infilakiye 
fabrikalarının vaziyeti hakkında 
izahat venniı bugün barut fiatı
nın yüksek bulunması mübayaa 
edildiği zaman yükaek bir fiatla 
1tlınmıt olmaamd1tn ileri geldifini 
ve eldeki iıtokun sarfından aonra 
dahilde imal edilecek barut ve 
mevaddı infilakiyenin daha ucuz 
bir fiatle aatılabileceğini aöylemİf 
tir. 

Bütçe encümeni reisi Huan 
Fehmi Bey Barut inhiaar idaresi 
bütçesiyle verilmekte olan 500 
bin liralık istikraz aalahiyetini i
cap ettiren zarureti izah eylemit 
ve b1trut ve mevaddı infiliıkiyede 
gözetilen noı.t .. nm bir satış ve 
kar meaelesinden ziyade bu me
vaddın memleket dahilinde temi• 
ni için buna muktezi fabrikaların 
vücut bulması oldu1!unu aöylemiıı
tir. Bütçenin heyeti umumiyeai ü
zerinde müzakere kafi görülerek 
maddelerin miizakeresin ,reçil-

Vekil Bey Tekirdağmda farap 
fabrikası teıiıinin o havalide bağçı
lığın ve latanbulda leıiı olunan li
kör falırika11nın de meyveciliiin in
kişafında Ye cinslerinin nefasetine 
ihtimam hususunda büyük yarclun
lan dokunduğunu Patabahçeaindekl 
ispirto ve rakı fabrikasında bu sene 
içinde yeni bir tasfiyehane ile teluun 
mür müddetini azaltacak teaiaaı ya
pılacağını satıı mağazalarının daha 
ziyade birer mether mahiyetinde bu 
lunduğunu söylemiı ve idare ma
mulab ile hariç satııı aruındaki far 
ka dair ifadelere inbiaar idareıi ma
mulatmın Londra ıergiıinde mazhar 
olduğu ı..kdirin bir cevap letkil ey
lediğini ilave eylemi§tİr. Bu izahat
tan sonra maddelere geı;ilmiı ve ida 
renin 1932 senesi maıarifatı kart•· 
lığı olarak bir milyon 720 bin 939 

tir. 

Heyeti umumiyeai üzerindeki iza 
hat ki.fi görülerek kanunun madde
leri müzakere edilmiş ve idareni• 
932 ae.-ine 932 maaarifa llı--
ğı olarak 886 bin 194 lira ı i 1 
kabul olunmuttur. idarenin varida
b 8 milyon 173 bin 329 lira tehrİ 
tahmin edilmiıtir. 

Müt ... kıben yük .... mübendi•melı 
tebinin ve Ankara şehr i imar müdür 
lüğünün bütçeleri müzakere edilme 
mi,tit-. 

Bu kanun liyihalariyle mühendis 
mektebinin 1932 ıenesi maaarifab 
kartıhiı olarak 268 bin 390 lira talı 
aiaat verilmekte ve varidatı da o ka
dar tahmin olunmaktadır. 174 bin 
512 lira tahsisat verilmit ve varlda· 
b da aynı mıktarda olarak tespit e
dilmiıtir. Meclis yarın saat 14 ta 
toplanacaktır. 

Balkan murahhaslarının Gazi 
Hz.ne. tazimat/arı 

lSTANBUL, 28 A.A. - Balkan haftası münaaebetile Balkan Bir
lii~İ Cemiyeti lıtanbul Mümeuili larafmdan Reiaicumhur Hazretleri
ne atideki telgraf gönderilmiıtir: 

Türkiye Reisicumhuru Go.ıı:i Mu•talo Kemal Hcuretlari: 
Mütterek gayeye doiru mühim bir adım tetkil eyledifine kani 

bulunduğumuz Balkan Ticaret ve Sanayi Odaaının Balkan haftası 
münaaebetiyle latanbulda teaia edildiğini timdiye kadar bu yolda met 
buk ola n meaainin zatı devletlerinde gördüğü büyük himayeyi bir 
an unulmıyan ve ileride muvaffakiyetlerinin temadiıini bu yüksek 
himayenin devamında gören bütün Balkan murahhaalan namına ve 
en derin hünnetlerimize terdifen yiikaek huzurlarına arzeylerim E-
fendim Hazretleri. Balkan Birliği Cemiyeti lıtanbul 

Mümeısili ue Hukuk Fakülteai Redi: Tahir 
Reiıicumhur Hazretleri atideki tel grafla mukabele buyurmuılar• 
dır: 
Tahir Beyefendi, Balkon Birliii Cemiyeti lıtanbul MümaasUi v• 
Hukuk Fakülteai Reiıi: 
C. Balkan Ticaret ve Sanayi Odaaının lıtanbulda teaia edildiğini 

bildiren telgrafnamenizi memnuniyetle aldım. Muhterem murah!tU< 
ların hakkundaki samimi hislerine teşekkür eder ve mesainizin mu .. 
vaffakiyetle temadisini dilerim efendim. 

Reisicumhur: Gazi Mustafa Kemal 

Varşova sefirimizin beyanatı 
VARŞOVA, 28 (A.A.) - Türkiye'nin yeni Varıova büyük 

elçisi Ferit Bey Londradan Ankaraya hareket ederken Pat Ajan 
aı muhabirine fU beyanatta bulunmuttur: Türkiyenin gayet 
mühim addettiği bir makamı işgal ebnek üzere bulunuyorum. 
Türkiye ve Lehistan arasındaki an'anevi dostluğu idame ve 
tevsi huauaunda bana diifen vazifeyi bihakkin takdir etmek· 
teyim. Lehistanın beyndmilel sabada günden güne artan iti· 
bar ve nüfuzu itibarile büyük bir siyaıi ehemmiyeti haiz olan 
vazife ve memuriyetimin bu ehemmiyetini bihakkin müdrU< 
bulunuyorum. 

Bir Yunan gemisi karaya otur:.du 
CASABLANCA, 28 A.A. - Burada telsiz telgraf iıtaıyonu Styli· 

anoı Comunsodonto• vapurundan imdat talep eden bir S. O S if&reıi 
almıttır. Mezkur gemi Cebelittarık boğazı yakınında Avrupa bumu 
fenerinin altında karaya otunnuflur. 

lzmir belediye bütçesi 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Vilayet, Belediye bütçeaini iıtikraz kar• 

şılığı tahıisatı olmadığı için iade etmiştir. Bu mesele hakkında Bele• 
diye reisi ve daimi encümen azaları Dahiliye Vekiletine ma Wnat 
•ermek üzere Ankaraya gideceklerdir. 

Fiıkat bu, o ma•alların bazda- vaziyetimi teıbite çalıımaktır. Fa e•ki ifadelerin bir devıunıdır. Zan dece cemiyetin elinde bir alet, ıu- lafına gittikleri için yeni bir teY 
rıru mizacımıza uygun bulup mii- kat inaanın ayniyeti, halta kaina- nederim ki bu Jıuauıta lımail Hak urauz bir alet haline indirmit ol- getinni,, evvela iatihzaya, !taka· 
dafaa etmemize, diğerlerini de tın birliği "teklif" ine de iıtir<ık kı Bey ile benim aramda bir ay- muyor mu? San'atkar yeniyi iıti- rele uği-amıf, nice eziyetlerden 
benimaiyemediğimizi aöylememi- ettiğim :çin sırf kendimi söylemek rılık yoktur. Fakat o, aan'atkann yor, fakat ancak vicdanında bu- sonra kabul edilmit aan'atk.iı'la• 
ze mini değildir. Ben, lunail le - aöylemeğe muvaffak oldu- yalruz kendi cemiyetini tetkik luyor; vicdanı da kendi zeki.ar- rm, filozofların mevcudiyeti izah 

K •• lt ~ • t Hakkı Beyin "teklif" !erini ret gum" niıbetıe - hemcinslerimden ile, hatta belki de aadece ona tabi nın r•hımasmm aemereai defi!, olunamazdı. U ur ve Cemıye parçasına raıgelinir. Buna kani ~ ..-veya cerhetmeğe kalkmadım; an- de haber verdiğimi zannediyo- olmakla yeni gÜzelin ifadeıini ancak cemiyetin vicdanını akaet- lçtimaiyalçılann bunu bir dia• 
olduğum içindir ki fikirleri, vaııl k 1 ··t d b · b d 1 ·ı H kk b b ld k 1 k 'k 1 • h · ' Geçen hafta lımail Hakkı Bo- ca on arın o e en erı ana a· rum. Bugün yine ımaı a ı ulacağına inanıyor ve: "Mazide tiren bir aynadır. O a e endi&i e tı oyunu i e ıza ettiklerını 

y.İn "Sa.n'at ve mefküre,, iıimli oldukları netice için deiil, sırf ha munis gelen zıtlarını - gücü.. Beyin o yazııını, kendimi arama.. yeni mefkUrenin unsurları dahi hiçtir, hatt& yoktur, cemiyet her pek ili biliyoruz: "San'atlr.i.r, ce 
yazmrun bir parçaaından bahııet- kendileri için aeverim ve hiçbirini mün yettiği kadar - müdafaaya ğa vesile edeceğim. yoktur" diyor. ıeydir. miyetle eaaaen bulunmıyan hiç 

yanlıştır diye reddetmem. Her fi. t tını 1 ·ı H kkı B ,. * • b" t B. kı ' mit ve o yazının ihtiva ettiği di- ça ıı · smaı a ey, 0 ya- lamail Hakkı Beyin, bazı içti- Ben ifte bu fikre kendimi alıt ır ıey yara amaz. ırta m aan 
*er fı"kı" rler ka~mndakı· akau-"- kir, içinde yaıadığımız bu muam- zıaından anladığıma göre, haddi lımail Hakkı Bey "Mazide mel · 1 'b. f d h. b C atkirların zamanlarında kabul 
• • • ıa • ı · · d ı · ı maıyatçı ar gı ı, er e ıç ir bramıyonan. emiyeti inkara 
mellenmı. · de kayde çal-~-ı--· ma a emını ay ın atmaga ça •tan zatında güzelin var olduğu "tek- kıirenin unaurlon var mıdır?" edilen kıymetleri inkar ile yeniY• 

- ~ b. ı kl.ftir" dd k d d • mevki vermeyip her hamlenin yal '--ıı..--. hatt" • t ·· 1 · · B ı · ır e ı , zı ı a ar ogru· lif" ine i•tirak etmiyor·, halbuki sualine de "hayır" diye cevap ve- ,.. ~,orum; a onun, aan a • buldukları da malılm. Fakat ce· soy emıttım. azı ıey en açıkça d k k d nız cemiyetten geldig" ini aöyliyen- k" t" · h d t · · 
1 im. ur ve anca o a ar doirudur. ben - bilbaua aon. zamanlarda riyor. San'atıe mefku"renı·n ancak ann ye ıımeaı uausun a eaırı miyetin, kendisini en iyi go-atere· 

.Oy emek kafi ge ıyor, onları Om H lerden olmadıg" ını biliyorum. Fa- 1 d ı S • k" 
her ••fer ıe'-ar etmek de la"zun er ayyam: "Bütün ilimleri - bazı heyecanlarımı kendi ken- güzellik olabilecevine kaniim ve 0 maaını a anıyorum. an at ar cek vasıflarının en göze çarpan· 

- .. T • ti · "ha · k 0 kat: "Gerçi (bütün san'atkarlar d h · ·b· " · ku 
1 B 'h . ·· 1 ed' ve •an a erı ı te etmıı, emal dime izah edebilmek için onu ka- aiözelin her cemiyetle ayrı ayn a, er ınaan gı 1• cemıyel · ları olması lazım gelmez·, bili.ki• 

o uyor. u ı tıyah &'Ol erm ı- ı hb I •- ve bilhaaaa "Sinan da dahil oldu · · 
:r.· • • h f ki da arıyan ara re erik etmiı olan· bul etmemi (benim kabul «fme• tecelli etmesine ra<nn_ en bir oldu- ran ve cemıyetaız yaıayamıyan en derin, kendilerini ilk nazarda 
,.ım ıçın geçen a ta yazım lar bile bu karanlık geceden kur ") • ~-·· ğu halde Tiirk mimarlan") yeni- h dır" h ld d · 
hl·ç ka·-'etm· ... ,. "un" ~ylor de bul- mı zarun görüyorum. g" una da inandıg" ımı ıöyledikten • ayvan • 0 a e 0 a cemıyet en az •Öaterenleridir. Zaten bir 

"" ..., ,. ,.... tutacak b" ol b '--- -d ı yı İatediler amma vicdanlannda t ··ı · l k F k • 
k kab·ı ld i rc1 ·· ır 1 uuuna ı ar ·ore bi- Ne kinueyi cerh• ne de kimse sonra bu suale "Evet" diye cevap en mu eeaaır 0 aca lır. a at o- cemiyeti en iyi gösteren vasıflar, 

ma ı o u unu cö um. f - ı · k . ·ı.n ~ buldular. Bu vicdan ""'tiyan '"' d · t ·· · t · · Benim hakikati aradıfmı yok- rer e sane soy eyıp uy uya var• yı ı aa kalkqıyorum. Bütün ar- verdiğimi kayde bilmem b1tcet ~-r nun a cemıye uıı:erme eaırı var- en yeni olanlar değildir; yeni ça· 
tur,· ona -i.Ulemez Ye her fik:-. dılar" diyor. EYet, hepai de ancak zu ettifim feY "fikirler ve inaan- var mı? :yaratan cemiyetin CIİcdanıdrr, bir dır; cemiyetle eıasen bulunmıyan buk seçilmez, çünkü eaki if1tde v• 

-· -r .. birer maaaJ IÖJl-it, fakat ne ııü· 1 r" h kik . -fu H makarı da 'llln' otkôr ruhudur'' unıaurlar icat edip cemiyete ka- -~-ı ,._ F k t . t, 

-
____ _.i-.Al!l&lllu.lıiı!lliidıi..%!U'JL..-lUJda.k....biı~..zeıLı ... .aallıı.r.l .............. ..:.~L...ıaı....;~·~'n..:..~aı;,:,:::a=t=ın~eı:_:n~u::.:.::z:.._~e~tm:::e:k:.JL,.,..:~e:r~c~e:m:.'.iy~e:t:ls~ü~z:e~l~i!çı~·n!2y~e~n~i ~b~i~r.Ld~e~r~k~e~n~f~e~•~d~i.:..zYU. ~k~a~n~d~a~k~a~!:d~!l~l!•-:.J~!!!..~.!.!!:lı::...!2J:l.!ı:..2!!!!!!!!>.iıı!.i.....ı;A:..l...l:~~arına aıe, .. az. a" cemıye bul ettirir. Bö le olmaaa i · ebe olduiu o vaaıfları do•lii":ıı.t:...• 



MILLltt. ı 

Ekono,,.; 
• 
Izmir kontenjanından 

• 

Maarifte 

Pr.-Malche 
Yarın gidiyor 

Ucuz hayat için 
kooperatif lazım! 

Istanbula mal 
•••••••• 

İzmirde toplanan manifatura 
tacirleri ne kararlar verdiler? 

Dün Hukuk fakül
tesi imti

hanlarında bulundu 
Darülfünun hakkında vücuda ge

tirdiği raporunu vekalete takdim et· 

Liman şirketinin kooperatifi 
diğer muadil 

müesseselerda alaka uyandırdı 
mek üıere Pr. M. Malche yarın ak- Liman Şirketi'nin tesis ettiği 

lttanbul manifatura tacirlerinin 

1 
ıönderilmesini iltizam etmektedir. 

lıunir kontenjanından İstifadelerine Diier taraftan lzmir ta~irlerinin 
aıani olmak için lnnir manifatura ele buan l•tanbul kontenıanından 
tacirleri toplanmıılar n bazı mu- istifade ettikleri söylenmektedir 

tam Ankaraya ııidecektir. mahdut sermayeli "Liman Koope-
Pr. M. Malcbe dün hukuk fakül- ratif Şirketi", hazirandan itiba-

• lesi imtihanlarında hazır bulunmuf- ren, Liman Hanı kartısında açtığı 
tur. M. Malche birinci smıfta ceza. mağazada hariçten iatiyenlerle 
ikinci smıfta hukuku buouıiyi dü- de satış muamelesi yapmıya bat· 
vel ve üçüncü sınıfta da hukuku me lıyacaktır. Memleketin yeni iktt
deniye imtihanlanndR talebenin •al bünyesinin kurulması için Ko 

lıarrent ittihaz etmiperdi. l:ıanir t• 
cirlel'inin v•clikleri kararlar ıunlar
dır: 

1 - latanbul tüccarının lzmir 
aümriiklerinden çıkmak üzere gön
derecekleri emval ve "4Yayı ne biz
:ııat çekmek ve ne de bilvasıta çek
ıneğe vuıta olmıyacağız. 

2 - Gümrük muamelelerimizi 
Yaptırn.kta olduğumuz komiıyon
<ulanmı:r.m dahi lstanbul tüccarla
rının ııönderecekleri lllJlllan konten
.iana koymak ve pmrük muamelesi 
yapmaktan içtinap etmeleri talep 
ve nca edilecektir. Bu şeraite riayet 
etmiyen gümrük komİgyoncusu ' ile 
ınumneleye devam eclilmiyecektir. 

3 - Bu suretle lstanbul mallan

Kambiyo sigortası 
Her memlekette kambiyo muame- v_erdiği cevaplan alaka ile dinlemit- operatifletmekten ba~ka çare ıö-

18tı üzerine son zamanlarda vazedi- tır . . . .. . rülemediğioe göre, Liman Şirketi 
\en takyidat, şanj tahavvülatı bir ta . Bırıncı •ınıfta ceza ımtihanında nin bu tetebbüsünde ne dereceye 
kım spekül~syonlara yol açmakta- bır talebe cevaplannı fransızça ola- kadar muvaffak olduğunu, ıimdi-
d 1 rak vermiş ve M. Ma1~e talebenin den sonra ne yapılacağını ôğren-

"5· 
1 

d baz 
1 

k lisandaki vukufunu fevk1Uiı.de takdir mek üzere şirket umum müdürü 

1 
on zam!"' ar.;:;,. b.' m~ ~ et- etmittir. Pr. imtihanlardan çıkarken J Hamdi B. le görü,tük. Hamdi B. 

~r bu. vazı yete . '·' ır nevı am- ı hukuk fakültesinin met\aİ&İnden cok bize fU izahab verdi: 
bıy~ 51ırortası tatbıkine ';>a~lamışbr. memnun kaldığını söylemiştir. • "- Bizim Kooperatifin 9 aylık 
Tıcaret odaaı bu yeru sıgortanm M M 1 b b ·· 0 taı.·· d ,.._ : b" hayatı vardır Kooperatı"f ta· 
h. • · k"k k ed" . a c e ugun r oy e ....,. ır . 

ma ıyctını tet 1 etmf'" t ır. Jatasaray li"e~inin ilk kıamını ziya- rafından idare edilen mutbak ve 

Yeni ~eker 
Fabrikaları 
Aldığımız malumata nazaran \ıey-

ret ederek küçükler hakkında tetki- 1 lokantamız da 2 ıenelik bir ömre 
kat yapacaktır. . 1 maliktir. Bizde, kooperatif fikri, 

Bir senelik elişleri 
ıu lzmir uümrüklerinden muamele . • nelmilel pançar ittihadı Türkıyede Maarif müdürlüğü ilk tedrisat mü 
gördürmeğe vRSıta olmamaları :ı:ım- muazzam bi, şeker fabrikası vücu- fetti ,leri dün bir İçtima yapaııok ta
rnıncla bankalar nezdinde de teteb- da uetirmck için tetkikat yapmak- !ebenin bir senelik el i•leri faaliye-

evvela batladı. Sonra, lokantaya 
aldığıınız etya ve erzalun toptan 
alınıp isti yen mernurlanmıza u
cuzca satılması fikri ha11l oldu.Ni 
hayet, memurlanmızın arzu•u ve 
gene onlann paraaile bunu reami 
bir kooperatif haline koyduk. Li
man hanında bir odada küçük bir 
mağaza açarak 9 ay çalıttık ve 
bundan cesaret alarak, şimdi ha· 
nın kartııında bir mağaza aç.arak 
hariçten diğer memur ve mü,teh 
tiklerle de muamele yapmak Üze 

büsat ve riuda bulunulacaktrr. • 1 ' tadır. ttihadm bu yolda anlqnıak I tini göstermek Üzere açılacak sergi 
4 - Doğrudan doğruya Avrupa için bir pançar grupu aramakta ol- hakkında bazı mukarrerat ittihaz 

komisyonculuğu yapan komisyoncu- duğu söylenmektedir. Diğer taraf- etmi~lerdir. 
!arın dahi hu §ekilde bir harekette tan. Ziraat lmnkası da Adana civa
Luluııınamalan talep edilecektir. rında bir şeker fabrika11 vücude 

5 - Herhangi birimizin yedinde ııetirmek tasavvurundadır. 
elin latanbul tüccarlarına ait kon
tenjana ithal edilmiı muamele var- İhraç mallarında 

1 
1a bu clalıikadan ih"'lıaren hemen • • • 
durdurulup konıimento ve evrakı yenı hır sıgorta 
ınüteferrilı:ası derhal sahiplerine İa· • 
de eclilecektir ihraç mallan iıtandardize edilme 
l:mıh tacirlerinin bu kararlan lı- yen memleketler ihracatta bir çok 

lıuıbal manifatura tacirleri aııoaında I müşkülita teıa~üf etmekt~dirl~r.Ba 
cleriıı bir infial ve teliı uyandırınıt- zen. alıcıya emnıyet ver~ıyı;n ıhraç 
br. lmıir komlıyonculan lstanbul emtiası satılamamak tehlıkesıne ma
tacideriııin ma\1111 çıkarmaktan im- ruz bulunmaktadır. 
tina ettild..; takdirde buradakiler Son zamanlarda bazı Avrupa mem 
lıtaabulclan Jzmire ı• 'komisyoncu leketleri bu vaziyete kartı yeni bir 
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;in de 11İcdanının bir makarı olan 
-...•atk&r ruhunu intihap eder.'' 

Bunu ben de kabul edeceğim, 
ı..ı.at iti bozan bir nokta var. 
l\tıhu. cemiyetin vicdanına ma
t... olan san'atk&r hiç bir zaman 
'81ettayin, ce:ıbe7e tutulmut ııi
~i hareket eden bir adam olmı
Yo~. Bili.iris, daima :teki bir fert· 
lla- ve muhakkak okumut ,,e ~ok 
~lifiimnii§tür. O halde lamail Halı 
<ı Be,ı "Hadei veren cemi:rettir'' 
iediii zaman: "Belki amma ne 
llaılüm 1 Belki de kültürdür" di
roruz. Hadsin cemiyetin defi!, 
~~ürün bir mevhibesi olmasına 
""llıln aldDB daha çok yabyor. 

Zat- lunail Haklu Be,in ya• 
lıonıda beni iıyan ettiren .., ( ia
'~n da kuvveti tudiktir), aan'at• 
'ti~ •e yeniliğin cemi7etle iaah 
~ılınesi değil, o yeniyi bulmak i
. .., aan'atkann maziyi bilmefe 
~bur olmanıur fikridir. 

1-1...ta ( intuiıion) b~ninı anlıya-

ıiııortalı ihracat ,ekli tatbikine haf· 
larruşlardır. Sovyetler ihracattaki 
muvaffakiyetlerini bu sayede temin 
ettikleri gibi. Yunanistan da bilhas
la üzüm ihracatmda bu ıigcrtalı ih
racat ~eklinden azami iıtifade et
mektedir. Bu yeni tekilde ihraç olu
nacak maim miktar ve keyfiyeti si
gorta edilmektedir. 

Ticaret oda11 tetkikat şubesi mü
dürü Halda Nezihi Bey ba hususta 
yaptığı tetkikat neticesinde bir ra
por hazırlamııtır. 

Poli:tte 

iple 
Boğdular 

Silivrinin Kurbağalı 
köyünde 

bir cinayet oldu 
Silivrinin Kurbağalı köyünde otu

ran Belrir J<a_ya ismindeki tah11 ay
ni köyde sakin Şaban oğlu lımail 
ile iki arkadqı iple feci bİl- ,ekilcle 
boğarak öldürmüılerdir. 

Katili.,. yakalanrnıfbr. 

Trenin albnda öldü 
Kartalın Harınanlı köyünden Veli 

oğlu Halil Kartal ile Pendik an11n 
da tren yOlundan ıreçttken birden
bire kendisini ala.ınıunı§ ve trenin 
altında kalarak ôlmüttür. 

Bu ne cür'et? 
Arnavutköyünde Bekir ve Kara 

Mehmet İıminde iki kiıi berber Ni
koliyi dö•erlerken polis gelmittir. 

Bunlar polise karJı da gelmitler 
ve memurların yalra ve tabancaaına 
sanlmışlardır. 

ikisi de karakola ııötürülmüt ve 
bunlardan Kan Mehmet memurun 
üzenne hücum etmiştir. 

Haklannda zabıt tutulmuıtur. 

şey değildir: 
"Zarathoatıtrcı. «Niçin mi?» de

di. «Niçin mi diyorsun? Ben ver
dikleri hükmün a .. bebi sorulacak 
inıonlardan değilim. 

«B .. nim ömrüm daha dünkü iı 
mi? B•n kanaatlerimin aebepleri
ni Y"flYalı çok ollQfOr. 

cSebepleriıni de saklıyabilm .. lı 
~ benim hiç olnu•ua bir hafu;a 
lıçuı olmam IUım ttelme:o miy. 
di? .. 

NietzKhe•nin bu sözleri "intui
tion" un ne olduiu!Ju çok İJİ an· 
labyor: Verdiiimiz hükmün, yap
bğımız canlı ve ebemıniyetli bir 
hareketin ıoebeplerini, san'at ese
rini meydana ıetirdiğimiz zaman 
tabi olduğumuz kanunlan, tatbik 
ettifimiz eski Y87a yeni kaideleri 
derhal aöyliy--k. Fakat Za
rathouatra da onların bir oebebi 
olduiunu kabul ediyor, yalnuı 
"Unuttum" diyor. O halde onlar 
da aklın meyveaidir, fal.at dal ve .. . 

·------
Elim bir 
İrtihal 

uharrir Agah B. 
vefat etti 

Bir müddetten beri hasta bulunan 
Çümhuriyet gazetesi muharriri rin
den Mehmet Agiılı Beyin dün ak
tam vefat ettiğini teessürle haber al
dık .Agiılı Bey gazetecilik aJemin
de herkeoia muhabbetini celbetrniı 
bir arkadapmızdı. Ufulü büyük bir 
botluk bırakmıştır. 

Kederdide ailesine taziyetlfll'imizi 
beyan ederiz. 

Matbuat cemiyeti reisliğinden: 
Cümhuiyet gazete&İ muharrirle

rinden Mehmet Aıriih B. bu akf'UD 
irtihal etmiştir. Bütün matbuat men 
suplannm candan sevdiği Agah B. 
cemiyetimizin Te idare he,etimizia 
de kıymetli bir uzvuydu. Mesleğe 
ciddi bir alaka ile bağlı ve ıazeteci
lik vaZifesine en sandık bir sima o
larak tanıdığımız Agiihın bu pek 
vakitsiz ziyaını arlm.dnşlarımıza e
lem ve teeHÜr içinde haber veriyor 
ve kendilerini bupnkii cenaze ,.,.. 
rasiminc çağmyoruz. 

Cenaze yann (bupn) öğleye doğ 
ru K.ıztltoprakta istasyonda polis 
merkezi yanındaki evinden kaldı
nlacaktrr. 

ltalyan seyyahları 
gelecek 

Çarıamba günü konvansiyonel 
treni le Sofya' dan tebrimize 38 ltal
yan seyyahı gelecektir. 811 meya.n 
da Milano avukatlanndan ~·ua 
M. Filippo Mez:ıi de bulunmakta
dır. ltalyan seyyahlar Ciimburiyet 
abidesine bir çelenk koyacaklar, te
reflerine Casa cl'ltalia'da bir resmi 
kabul yapılacaktrr. Seyyahlar pa;ıar 
günü halyaya döneceklerdir. 

Kibrit şirketi 
müdürü geldi 

Kredi tedariki için Avrupa' da bu
lunmakta olan kibrit ıirketi müdü
rü M. Holmann tebrimize gelerek 
Ankaraya gitmiştir. M. Hofmaruo 
kibrit şirketinin baziııeye henüz te
diye diği 1,6 milyon dolar hak
kında Maliye veki.letile temas ede
cektir. 

tir. Zat büyük adamlann "par 
intuition" yaptıktan feylerin ak· 
la muvafık olduldan sonradan ıö 
rülmÜyor mu? "lntuition" aklın 
eseri ol aıa idi onu akıl naaıl ka 
bul edebilirdi? O halde "intuiti
Oll", !kültürle inkitaf etmit aklın, 
aaflaımı , muhakemeye artık 
zum ıgörmiyen bir §eklidir. 

Böyle bir kuvveti cemi7et na
aal •erebilir? Verebilirse de kime 
verebilir? Dinlerde Allah emirle
rini kullarından ahl&kı - taniz 
adam vaaıtası ile teblif ediyor; 
her din hanisini ııayet temiz bir 
inaan olarak tanır. Sazan onun 
okuyup yazmUI olmadıiım aöy
Jer .. de akıllı olduğunu iıılı:&r et
mez. Cemiyet de, ruhlarını vicda
nına makar edindiği aan'atkarla
n her naaılsa hep böyle akıllı ve 
ahlalıı en t .... i. (burada "ahlakı 
en temia" kelimeleri sadece okuv 
-m bir lıültür sahibi• demektir) 
adamlardan intihap ediyor. 

ı re ortaya atılıyoruz. 
Bu mağazada, toptan fiatları

na cok yakın ucuzlukta eşya sa• 
tac~ğtz. Hariçten, eşya aatın o
lanlara da birer defter vereceğiz; 
bu deftere bir sene zarfında ne 
kadar mübayaat yaptıklarmı ya-
2acağız. Her İıtiyen, herhangi bir 
mağazaya olduğu gibi, mağazamı 
za gelecek, şimdilik satacağımız 
ev, iate mevadından ihtiyacı °"' 
lan şeyle~ paraaıru •ererek, mak 
tu bedel mukabilinde alacakbr. 
Sene aonunda, kooperatifin cirosu 
ne kadarsa kan o ciroya taksim 
edilecektir. Bu ki.r, ikiye ayrıla
cak, yanıı sermaye ve yarısı da 
istihlak Üzerine taluim olunacak 
yarı kin ıermayedarlar ve yan 
kİlrı da mağazamızdan mal alan 
mÜ•tehlikler. almış oldukları ma· 
im kıymeti umumiyeıine göre a
Jac1t.klardır. Ayni zamanda aerma 
yedar olan müıtehlikler de hem 
sermaye ve hem müstehlik karla
nndan müstefit olacaklardrr. 

Maksadıınız, bir ticaret tirke
ti yapmak değil, malı mü.tehlike 
ucuz maletmektir. Uzak semtler 
için servisler tanzim ettik. Mağa
zamızdan toptan alınan eşya, 
Kooperatifçe meccanen herkesin 
evine sevkedilecektir. 
Mağazamızda olmıyan etya ta

lebedecek memur ve abonelerimi 
2e de istediklerini en iyisinden ve 
en u~uz olarak tedarik ederek 
kir zammetmekıizin vereceğiz. 

Bundan başka, lstanbul'da ne
rede bir •eya birkaç iatihliık ko
operatifi açılına, onlara, bizim 
toptan aldığımız fiatlara bir f<'Y 
zammetmeden etYa vermek kara 
rındayız. Bundan maksadıınız, 
Mır tarafta kooperatifler açıhraa 
bunların bir heyeti merkeziyeaini 
yapmak ve o zaman rnaiazamı:z.ı, 
Liman Kooperatifi maiaza11ndan 
çıkartarak heyeti merkeziyenin 
toptan ıatıt merkezi haline setir· 
mektir. 

Bir iki aya kadar büyük bir te
~cbbüse de girişeceğiz: lstanbul' -
un yağ meaeleaini halletmek isti
yoruz. lstanbul'a Trabzon, Halep 
ve civarından yağ geliyor. Biz, 
oralardan doğrudan dofruya müs 
tahsilden toptan yağ mübayaa e· 
decek bunları latanbul'da buzha
nelerde muhafaza eyliyec:ek, ııe
rek aaf olarak, ııerek muayyen 
tip ve vaaıflar dahilinde muayyen 
mahlütlar halinde iıtibllli çıkal' 
tlı.cağız. Eğer, memleketin başka 
taraflarında da iatihlak •• istih-

auale, yani "Bir aan'at mefkiiresi 
naaıl doğar?" sualine verdiği ce .. 
vapta, biribirine tamamile zıt 101 
lardan ııitmemize rağmen, kendi
si}~ ~irleşiyorum. Sözlaini §Öyle 
bılırıyor: 

"Yeni hayat İfİn ha)latta ttıda. 
lar aramak l<Uandır. Konf,.ranacı 
lilo=I B .. ryıon'an ( 1) bir aö;ıiinü 
hatırlıyarak bitirmek uterim: 
"Biiyükliilünü daima muhafaza 
etmif 11411' at an' G1Nmiz., an' anevi 
yi tekrar ed .. ede d .. lilı f>İ:&.:&at Y.· 
niliii aramak ıuretile hizmet .. de 
bili.U." ltt• bü:ffik lilo.rıol l>öyl .. 

(1) Bu filozofu bilmiyorum ve 
bilmem ismi doğru mu? (Belki Berg 
son'dur) Fikirler mecmuasında o 
kadar tertip hataaı var ki insan bil: 
yazıyı okumak için ~ok mü1külit 
çekiyor. Meseli. İsmail Hakla Beyin 
yine o nllahada <;•itan '"İnaaniyatçı
lar" ya:ası okunmaz bir hale gelmiş: 
k_tl!mcler yanlış dl.tilmis, satırlar bi-

mlliiılliiilıiİI 

sal kooperatifleri çoğalırsa, ayni 
münasebeti biribirlerimizle Y•P
mak isteriz. Meaeli., onlann iste
diğini buradan biz temin edip 
fiata zammetmeden gÖnderecak 
ve iatediğimiz yağı da onlardan 
ayni auretle getirteceğiz. 

Şimdiye kadar yaptığımız te
tebbüslerde kazanç aramadık; 
ziyan da etmedik. 9 ayda 1000 
lira kadar bir kazancımız oldu, 
onu da ihtiyat akçesi ayırdık; ilk 
sermayemİT olan 5 bin lirayı his
sedarlar yavat yavaş vererek 10 
bin liraya çıkardılar. Eser.en Ko
operatiflerde büyük sermaye mev 
zuu bahİ• değildir; yalnız malal
mak için paraya ihtiyaç var. Onu 
da 1 O - 15 gün sonra bedeli veril
mek ÜzerA kredi ile malalarak te
min ediyor ve müıtehlike pefİD 
para ile aatıf yaparak borc.um\1%\1 
ödiyoruz. Bu auretle 30 bin lira 
ciromuz oluyor. Binaenaleyh, te
tebbüsümüz, ilk ıafhalarmda mu
vaffak olmuştur. Lokantamızda 
bugrün kuzu kızartması, taze ay
§ekadın zeytinyağlı, çilek kompos 
toau, iyi su, ekmek ve servis da· 
hil öğle yemeği memurlanmı:z ;. 
çin 30, hariçteki kimseler için 35 
kuru9tur. Muthağımızdan yemek 
alan abonelerimizden 4 nüfuslu 
bir aile heröiünde Üçer kap ol
mak üzere bir aylık yemeğini 30 
- 35 liraya temin ediyor. Bundan 
aonraki tetebbüalerimizde muvaf 
fak olmak için, şimdiye kadar al
dığımız neticeler bize ceaaret ve .. 
riyor. Haziranın 1 inden itibaren 
bir de (Kooperatif) ünvanlı bir 
mecmua çıkanyoruz. Bu mecmu· 
a, kooperatifçilifi halk araaında 
neşredecek ve kooperatif yapmalı: 
iıtiyenlere yardım eyliyecek bir 
netir vaaıtaıı olacaktır. Koopera• 
tifletmekten batka çare yoktur. 
Gerek müstahsil ve ııerek müateh 
likin bu büyük ııaye etrafında 
toplanmaları zaten inlulabnnızın 
esaslarından biridir. Biz, buna 
kendi küçük sahamızda elimiz
den geldi fi kadar çalıtacafız." 

Diğer taraftan yapbimuz tah 
kikata nazaran Liman Şirketinin 
kooperatif teıebbiiaü, muhtelif 
müesoeaelen:e alaka ile takip Ye 
tetkik edilmektedir. Ezcümle la
tanbul Belediyeai, kendi memurla 
n için ucuz bir lokanta ve sabf 
maiaza11 açacak bir kooperatif 
vücude getirmek ÜHre projeleri 
hazırlamııtır. 

lnlıiaarların alacağı vwyet ta
vazzuh ettikten aonra, böyle bir 
kooperatif vücude getirmek için 
Müskirat inhisarı ldareainde de 
temayül vardır. 

Tütün amelesi de, aralarında 
bir kooperatif teaiai için ııörii4-
mektedirler. 

Liman Tahmil ve Tahliye ce
miyeti azasından Y akup B. de, 
kendiaile ııörüf- muluırririmize, 
Liman Şirketi Kooperatifinin ala
cağı neticelere söre, kendilerinin 
de bir kooperatif !etkili tasavvu· 
runda bulunduklarını aöylemittir. 

Bir iki ay içinde bu suretle 8 -
10 kooperatif kurulacağı tahmin 
edilmekte ve ne kadar çok koope 
ratif oluraa onlardan her birinin 
o kadar çok yaf&IJlak imkanını 
elde edecekleri ve hayatm bu aa
yede 3 20 - 30 arasında ucozla
tılabilecefi beyan olunmaktadır. 

Auguste Kral 
şerefine ziyafet 

T ebüde sevke<lildiğinden dolayı 
salı ciiaü memleketimizden müfare 
kat edecek olan Avusturya ıefiri 
M Auguste Kral ıerefine dün 
alqam Avuıturya kolonisi tarafın
dan Anuturya klübiinde bir ziya
fet verilmittir. 

diyor. Filhakika yeniliği bulma· ,.m m..ıoJu yoeniyi aramalı, icat• 
tır!' 

Bu eözlere tanıamile, can .,.. 
ÖDÜiden ittirak ediyorum, Fakat 

il Hakkı Bey, bu parçadaa 
hemen evvel ya:ı:dıiı: "Ma:oidm 
•ir &oerlJİ yapıp yeni İnaCllllll pllİİ 
önüne kaymayın. Bu m<Uİ ptUa• 
nnda yeni hayata yarıyacak mal 
Z.aİama...,,ız'' taıbibi ile, befea
dijini •e zannederim kabul de et• 
tifini aöylediği: "Biiyükliiiünii 
daima nmlıalıua .ın.İf alem .an'
at an'anemi.a.-!' aözünü bilm
naaıl telif edebiliyor? 

Yeniyi vücuda ııetiree aadeca 
cemjyetin vicdanı ise aan'atldra 
bu yeniyi aramağı, icadı tavaiye 
etmek de neye yarar? 0--. ki 
yeni, cemiyetin Ticdanınm san'at 
kar ruhunda tecelliainden ibaret 
değilrnio, bir aramayı illi- edi
yorTBus? Bunu söylemek külli ira 
de\ cü'i iradeyi telife kallrmak gi-
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Maltkem elerde 

Bir kaçakçı 
Kadın 

Madam itin 
miyetini 

ehem
ilk 

önce anlamamış! 
Beyoğlunda oturan Madam Kati

nanın kaçakçılık yaptığı polisa ha
ber verilmiı, evinde tabarriyat ya
pılmıf, 1592 yaprak sığar& k&fı
dıyli hiT miktar kaçak püro sıpraaı 
bulunmuıtur. 

Bu kaçak "fY• müaaclere ecl.ilmİf, 
Madam Katina ile ayni evde bera
ber oturan matmazel E vdoluiya do
kuzuncu adli ihtilU mabkemeaine 
sevlı:edilınişlenlir. 

Dün cereyan eden muhakeme -
ticeainde madam Katinanın cürmü 
sabit olmuı, mezbure 6 ay hapse, 11 
ğara kağıtlarmdan dolayı 1592 ku
ruş, püro "garalarından dolayıda 
800 kuruş para ceza11 vermiye mab 
kum olmuş ve derhal T evlrif edilmit 
tir. 

Matmazel ETdokıiya cürmü sabit 
olmadığından beraet etmiştir. 

Madam Katine hükmü likaydi ile 
kar\ılamıı, fakat tevkif edilince i
tin şaka olmadığım anlamış, teliıte 
dü,müı. koridorlarda haykıra haykı
ra bağırıp ağlıımiya başlamıı, 
jandarmalar tarafından tevkifaneye 
müıküliıt!a gotiirülmüştür. 

Belediyede 

Süprülürken kal
kan tozlar 

Yaz mevaimhıin huluillü dolayısi 
le caddeler oüprülürlıen bilhuaa 
daha çok toz kalkmaktadır. Beledi
ye kaymakamlıklara bir tamin gÖn· 
dererek cadd leri.n ıüpiilÜ>'me aaati 
ni mıntakalarla gore tertip edilmesi
ni ve ııünün kalabalık saatlerinde 
tanzifat faaliyetinin durdurulrnuJDl 
bildirmİ§tir. 

Aylık tahsilAt 
Belediye ka:r-kwnlıklara bir ta 

min göndererek badema her ay ni
hayetindeki tahsiliı.tın bir füte ha
linde derhal merkez muhasebesine 
gönderilmesini bildirmiıtir. 

İtfaiye için 
mütehassıs 

Bir itfaiye mitehu .. ı celbedll 
nıek üzere Viy-ya miincaat eclil
llllİfti. Belediye itfaiye teıkil&b mü
kemmel olan Roma, Vedia ve Var
ıovaya müracaat ederek bir mÜt• 
bauıs celbi için muhaberata giriJ
mİJIİr. ED munfık t• ·ti hanci mö 
tehauıs dermeyan edne o tercih • 
clilec:ektir. 

Ayaspaşada 
keşif 

ikinci 

Ayupafa mearlıiı için teı 1 kiil 
eden ehli vukuf bu ıün mezarlık 
mahallinde ikinci kqif yapacakbr. 

Yeniden 500 lamba 
Bazı branlıı. •dde ve aoblı:la

ra yellİden 600 limba taliki için he. 
lecliye elektrik ıirketi ile miizak
ye ciripniftir. 

Yeni eğlence yerleri 
Bir ecnebi ....,;.y..ı.,. rP ı,.ı.. 

diyeye müracaat ederek lstanbalıla 
asri eylence yerleri yapmak İstediği 
ni bildinnittir. Grupun ıartlan ...e 
teklifleri loelediyece tetkik edibnelı
tedir, 

Deniz hamamları 
Deniz hamamlarınm münabaa11 

bitmiı ve y«leri tertip edilmiıtir. 
Belediye ınhhiye n fen heyetleri ha 
mamlıırı muayene ebnektedirler. Mü 
eaade verilenler derhal faaliyete ge 
çecelıtir. 

iki iradeyi telife çok çalqmış, fa
lıat muvaffak olamamı§. Bu faait 
dairenin terbii belkı yMİ .,...iyet 
cliaine, geleceii her taraftan ba· 
ber Yerilen yeni Orta - Zamaa 
dogmuma müyeaser olur. 

• * • 
y_,... ve Liıtin mubarrirlerilli 

yalnız ten:iimelerinden deiil, -1 
metinlerinden okuyabilmemiz il· 
zını ııelditi fikri bende..' sünden 
sün• kuvvetleni7or. Bu olmayın
ca tam••ile a.......,.l•p•••za im 
ün yoktur. Güzeli, 2'anıa- -
kavemet edebileceği ae:ı:diren kUY 
veti, yani fikir saha11ndaki "intui
tion" u ancak o ,,eriyor. ~imdilri 
halde biz, hangi muharrirlerin iyi 
olduğunu rivayet kabilind- lıili
yonız. Retat Nuri B. "0maıaiım" 
makaleaiııde, pek ha!W olarak 
,öyle diyor (ezberden zikrediyo
ram): cYunanlılan, Litinleri bil
mİyenler Prowt'u bırakıp da De
kobra'yı okusalar daha iyi ed.,r-
1 1 -~ · 

1 Beş ay daha 
Sürecek 

3 

Mübadele komisyo . 
• • • nu ıçın yenı 

tahsisat kabul edildj 
Muhtelit Mübadele komiayonu 

hazirana kadar itlerini bitire-me
diğinden komiayona büt~e .. ncü
meni tarafından yeniden bet ay· 
lık tahaisat verilmiatir. Ankara'
dan avdet etıni~ olan Türk mu• 
ralıhas heyeti teiıi Şevki B. dün 
bir muharririmize hu hususta •u 
izahati vermittir: 

- Bütçe encümeninde, komis
yonun itlerinin el'i.n bitirilemedi
ğia.i izah ettim. Encümen komis
yon için y~niden tetrinievvel nİ• 
heyetine kadar beş aylık olmak 
Üzere 75 bin liralık tahsiaa t ka
bul etmiştir. Komiayonun eeçen 
seneki bütçeai 245 hin lira idi. 
Encümende verdiğim izahat sıra· 
sında i,leri beş ayda bitirmeğe 
çalı,acağimi, maamafih imk&:nıız· 
hk karş11mda kalırıak yenider 
tahaiaat istiyeceğimizi söyledim. 
Bununla beraber emelimiz iıleri 
het ayda :.itirmektir. Komisyon
da iki bitaraf azanın hakemliğine 
havale edilen meselelerden Türk 
ve Yunan hükümetleriniıı iki bita 
rafın reyi ile iktifa edeceklerin 
dair teati edilen mektuplar da 
mediate verdiğim izahat üzerine 
tasdik .. dilmittir. Bitaraf aza ha· 
kem ufatile ittihaz edecekleri 
kararlarda ittifak edemedikleri 
takdirde, Türk ve Yunan murah· 
haı heyetleri, aralarında muhte
lit hakem mahkemeleri re~I rİn· 
den birini hakem olarak İntihap 
edeceklerdir. Binaenaleyh böyle 
bir vaziyet bisıl oluraa Yunan 
heyeti murahhasası reisi ve ben 
ikinci bir hakem İntihabında her 
halde anlaşacağız. 

Mektuplann tasdikine dair o
lan kanunun resmi ceridede inti
.-rmı muteakıp, hükümetçe iki 
bitaraf azanm hakem aıfatile rey 
itasına salahiyettar olduklan ken 
dilerine tebliğ edilecek, tatbikata 
geçilecektir. 

Anlı:ara'da mefgul olduğum 
meselelerin biri de, Yunan tebaa~ 
Al ve etabli Rumlara ait emvalın 
iadeai hakkındaki kanunun bir 
fıkrasının tefsiridir. Kanunun bir 
fıkra11nda abarrn hakkı tee.llük 
eden emvalde mahkeme kararları 
nın muteber olduiu zikredilm k
tedir. Bu fıkra muhtelif tarzda 
tefsir edildi. "Ahar'' kaydmdaa 
maksat aalıibi aalilerle mütefev
vizlerden gayri eıhatbr diyenler 
olduğu gibi, bunun aksi mütalea
yr serdedenlerde olmuıtur. Biz 
bu huıuıta Hariciye, Maliye ve 
Adliye Veltlletlerinin reyini _.. 
dulı. Hariciye ve Maliye ...eki.let
leri "ahar" kaydından maksat et· 
hası salise olduğunu bildirdiler; 
Adliye vekaleti bilahare ayni mü
taleada bulundu. Binaenaleyh Yu 
nan tehaauna - etabli Rumlara 
iade edilecek emval baklanda aa· 
drr olan mahkeme kararlan, mü
tefevvizler hakkında değil, sahi· 
bi ulı1er haricinde bulunan sahsı 
u.Jiaeye aittir/' 

----~--
Halkevi 
Kütüphanesi 

lıtanbul Halkevi kütüphanesi
nin kitap adedi 2500 e il>lq edil
mqtir. Bunların içinde J•ni harf
lerle olanlar yandan fazladrr. ------

Yeni bir mecmua 
lstanbul Halkevi, hara 911bele

rinin faaliyetine dair ve na.iri ef· 
karı olmak iiz•e büyiilı bir kül
tür meı:muUJ nqrine karar ver
mittir. Mecmuanın netriyatı ve i
daresi hakkında tetklkat yapıl· 
maktadır. ------

lngiliz kıralımn 
senei devriyesi 

3 haziran, fngiltenı Kralı Hz. 
nın senei devriyesine musadif ol· 
duğundan .. faret konağmda bir 
ıardenpartİ verilecelıtİT. 

nın bütün iyi muharrirleri ancak 
Kluikleri bilmek saycUnde anla
sılır. Molienı'i bizde ancalı: Ve
fik P&f& tercüme edebilmit, Jal• 
nız o lııakkile anlaDUf. Çünkü z• 
manmda yalnrıı Avrupalılarmki· 
De benziyen bir kültür görmii§ı 
ODdaa beri de üıue ııeı...-it-

Y•meı.Jdana ft Utialwiaa öi· 
nnilmai IÜ%uJWO-, 1-il Hak· 
lo Beyi tanımadan da kani idim. 
Fakat kanaatimi o bir kat daha 
k 1--'' • ti." ş· d' .. a• vet cnu.Jl'llUf on ı mçm •az 
seçiyor? Aal••e'•· 

Bu aabrları olıurken çok iste• 
rim ki benim oöniik ve acemice 
.&deriımin arka ıla ...ı da•aYJ 
ıönün.. Çiinlıii ı.u oözler on- ft. 
kirlerine karp çekilmif bir aili.h 
ohnaktan çok uzaktır Ye aul da
va ona elbette yabancı ııelmiy .. 
cektir: bugün biraz buoamıt ııiW 
ııördüğü eski bir dostu, ümanizm 
davtuıdır. 
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ldarebaae: Ankara caddeei, 
100 No. 

Telcraf adretiı lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlütü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 

IOHBITi 

Başkatip traş oluyor! Kocanın yemeği 
Resmi dairelerden birinde Biri elimden evrakı aldı, Fransızcadan -

itim vardı. ne olduğuna bile bakmadan: Amorat büyük bir n~'e i-
' Sabah saat on birdi. - Yarın geliniz, dedi. Tet- çinde eve dönüyordu. Çünkü aç 
1 Bu daireye gittim. Odacı de kik edelim! kamına töyle mükemmel hazır 
dl. ki·. Münaka'a edemezdı"m. 

T lanmıı bir sofraya oturmak, ne. 
- Başkatip Bey trat olmak Dairenin amirini bulmak, ıeye kafi bir sebeptir değil mi? 

. için çarşıya ıritti. Mukayyit bey işi yukarıdan koparmak iste- Daha yeni evlendiği ve balayın 

Türkiye içıa 
L. K. 

1 

de izinli .. Bir gün gelir, bir gün dim. Önünde soluk çehreli, sa. dan henüz dönmüş oldukları 
Harıç için gelmez. kallı bir odacı uyuklayan kapı. için, asıl karı koca bayatı o gün 

L. K. - Batka efendi yok mu? nın üzerinde yaldızlı bir: den itibaren ba,lıyordu. Ev ha-

günleri Amorat bir bahane ile 
yemeğe gelmiyordu. Ne yapı. 
yordu? Çalııtığı dairedeki dak 
tilo kızla beraber lokantaya gi
diyordu.Bu kızın yemek intihap 
ederken hep kendi zevkine ırö
re intihap ettiğine dikkat etti. 
içinden: 

- Ah, böyle bir karını olsay 
dı, mesele kalmazdı, diye dü
şündü. 3 aylığı 4 -

6 .. 7 50 
12 

" 
14 -

8-
14 -
28-

Gelen evrak ceri verilmez -
Müddeti ceçen nüshalar 10 ku · 
ru ıtur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete mürae&at 
edilir. Gazetemiz ilinlann meı'u 

liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy askeri rasat merke

ı-inden verilen malümata göre bu 
"'""" hava luımen bulutlu ve ce
nuptan hafif rüzıarlı ol.rak de
vam edecektir 

28-5-932 tarihinde hava tazyi· 
ki 764 milimetre en fazla sıcaklık 
2 7 en az sıcaklık 14 aanticrat 
kaydedilmiıtir. 

f f1:LEK;;w 
Kısıklı 

- Bir efendi daha var. O - Müdüriyet! yatı balayında otellerde, trenler 
her gün öğleden sonra gelir. Levhası vardı. de geçirilen hayata benzemez. 

Traş olmağa giden başka. - Müdür bey burada mı? de İnsanın kendi evi .• Genç karı-
tip efendinin tuvalet zamanı dim. sı Lily bütün sadakati, tefkati 
için günün bu iş saatini inti. Odacı şekerlemesini derin yemek ve fN itlerindeki maha 
hap etmesi hoşuma gitmedi. bir gerinme ile bitirdi. Gözleri reli ile ona yer yüzünde bir cen 

Yukarı çıktım. ni açtı, benden evvel kenardaki net hayatı açmıt olacaktı. 
Muhasebe dairesinde üç me galiba yangın için konmuş su Amorat yepyeni döşenmit a 

mur efendi bir masada toplan. 1 kovalarına başını sokan kediye partımanına girdiği zaman, 
mışlar konuşuyorlardı. . baktı. Güldü. Ensesini kaşıdı. mutfaktan doğru sızan ve işta. 

Henüz çarşıda tuvaletini Yarım elif mikdarı eınedL Son h.ıyı kabartan enfes yemek ko. 
yapmak sırası gelmemiş çok ra: kularını da düşündü. Mesela 
tratlı biri anlatıyordu: - Müdür bey meclise gitti, Lily timdi ona bir tavuk ha. 

- Çocukların tenezzüh gü- dedi. Bugün gelmez. zırlamıştır arkasından makar· 
nü. Gökau çayırına gidecekler. ~ "." na, daha ~rkasından zeytinyağ 
Ben dururmuyum. Evden bir Bundan yırmı ıene evvel lı enginar bir de cilek kompos 
yalancı dolma yaptırdık. Biraz Türk lisanında en İnce mizahı ı tosu .. Ohh! · 
da kuzu .. Küçük Venedik sepe yaratan bir muharririn bizdeki Apartımanın kapısını açtığı 
tine bir küçük şişe. Billah .. Öy memuriyet hayatına ait yazdı- ı zaman Lily sanki kocası cehen 
le eğlendik, öyle eğlendik ki! ğı bir ~ikayeyi hatırladım. . nem diyarından geliyormut gi-

Bu tatlı sohbeti bozmak İs- . Vak a hemen hemen benzı- t bi -daha sabah gideli üç saat 
temezdim. Fakat itim acele idi. yordu. olmuştu- hemen boynuna atıl 

- Affedersiinz efendim, de. Odacının hali, başkatibin dı. Fakat apartıman içindeki 
dim. Şu evraka bir bakar muı. tra!ı. M~~~r beyin meclis soh yegane koku, genç kadının saç 
nız. Vergi muamelesi İster mi betı aynı ıdı. !arından dağılan lavanta koku. 
acaba? Yalnız zaman ve eşhas de. su idi. 

Ve o gün daktiloya yazıha. 
nesi ile evi arasında bir apartı. 
man kiraladı. Artık hep yemek 
!erini orada yiyordu. Bu dakti. 
lo kız hakikaten sofraya Amo
rat'nm en sevdiği yemekleri ha 
zırlıyordu. Amorat kapıdan içe 
riye girince, mutfaktan doğru 
o çok sevdiği enfes kokuyu her 
zaman duyuyordu. ı 

Böyle yine bir gün öğle ye. l 
meğine gelmişti. Mutfaktan 1 

doğru hiç bir koku gelmediği. 
ni hissedince, içinden bir endi •. 
şe dalgası geçti: 

1 
- Ne var, dedi, bugün ye- ı 

mek yok. mu? 
1 

- Oli, Amol"at affet .. Bana j 
kızma .. Meğer senin karın bir 
melekmiş .. 

- Benim karım mı? Anla. i 
madım .. 

' - Bak, bir mektup gönder- 1 Üç baş hayretle yuzume ğişmişti. Amorat beklediği mutfak 

M • • baktı. Bu neş'eli mükalemeye Uzakta değil Romanyada kokuıunu duyamayınca, için-
esıreSI 1 müdahale edişim canlarını sık. bir (ferağ) muamelesi beledi. den bir inkisar dalgaaı geçti. 

miş oku! 1 

Genç kadın bir mektup uzat ! 
Aslını saklayan haramzade. mıştı. yede yarım saat içinde yapılır. Maamafih karısını göğsüne bas 

dir. Diye eıki bir söz vardır. Biter. tı: 
tı ve Amorat okudu: 

Ben Üsküdarlıyım. Doğma bü 
yüme! 

Üıküdarın en güzel yerle. 
rinden, hatta dünyanın en gü. 
zel yerlerinden biri Çamlıca 
ve civarı oldujunu yakinen bi
lirim. 

Üsküdar tramvayı yapılıp 
da Kısıklı iskeleye bağlandığı 
saman ne tatlı tasavvurlar ve 
tahaıinler yapmı9tım ... 

Kısıklı' da güzel gazinolar, 
köşkler, Çamlıcanın tepesinde 
mükemmel oteller ... Sanator· 
yomlar .. 

Dün baharın son günlerinde 
Kısıkhyı bir ıörmek istedim ... 
Seneler var ki; gitmediğim için 
terakki hatvelerini de iyi ölçe. 
bilecektim. 

Efendim! Kıaıklı yine o bi. 
zim yirmi bet otuz sene evvel. 
ki Kıaıklı.... Y almz evkafın 
yaptığı güzd bir cami ile yine 
evkafın yaptığı tramvay mey
danından batka değiımit biç 
amma biç bir fey yok! Meyda
na kartı mahut birkaç köhne 
dükkin ve ev .... Ve ağaçlıkta. 
ki meydan kahvesi .... Yalnız 
buraları eskiden çok kalabalık 
<>lmazdı, timdi tramvay saye. 
sinde dolup dolup boşalıyor .... 

Meydan kahvesine girdik .•. 
Toz toprak içinde gelişi güzel 
atılmıt teneke masalar ve ma. 
kulama açılıp kapanan demir 
ayaklı iskemleler.... Mütteri 
ıirdiği zaman kimse yer teklif 
etmiyor.... Kendisi bulursa o
turuyor. Bulamazsa çıkıp gidi
yor.... Oturabilirae kahveci ge. 
liyor.... Size ikram edebilece. 
ği şeyler çok değil .... Kahve, 
çay, lokum, gazoz ... Bundan 
ötesi de can sağlığı!. 

Su bahsine ırelince; o bol! 
Çeşme karııda.. Sabahtan kü. 
pü dolduruyorlar.. Gelen müş
~erilere bu güzel ve dünyanın 
en nefis aularmdan biri olan 
Kısıklı suyunu uzun boyunlu 

"Matınazel, 

diye memuru geldi... Ağaçlar
dan birinde asılı duran fiat lis. 
lesine yaklattı.... Dikkatle o. 
kudu ve gitti... Aman kahve. 
de, gazozda ihtikar olmasın! ... 
Fiatlar mutedil olaun .. Lakin 
efendim! Verilen şeyler nasıl! 
İçeride kahve ocağı ne i.)em. 
de? Ona bakmak yok! .. 

Romanya bizim eski prens
liktir. Bizden ayrılalı bir asır 

- Oh sevgilim, ne iyi! de- "Şu dakika hepsini 

olmamıttır. 

Fakat mülki ve siyasi ida. 
relerini ayıran Romanya ve 
Bulgarya da idare teşkilatı ta
mamile Avrupaileşmiştir. Be
lediye itleri disiplin ve siı. 
temle yürür. Geçen gun bir 
yerde okumuştum. 

di. Evimizde ilk öğle y~e~i.. I rum, her ~yi öğrendim. Belki 
- Ya, başbaşa ve evımızde ben kocamı meı'ut edemedim. 

ilk öğle yemeği .. Ben sofrayı Onun için .kendisinden ayrılaca 
hazırladım.. ğım ve bir daha benden bahse

- Yemeği lokantadan mı ge dildiğini duymayacaksınız. 
tirdin.? 

Üsküdar Tramvay Şirketi 
blançoaunu zararla kapamış! .• 
Tramvayın ucundaki güzelim 
yerler, böyle olunca elbette za. 
rar eder. 

Ben bütün bu halleri bir Is. 
tanbullu sıfatile bunu lstanbu. 
lun güzelliğine, tabiatın lil.tfu. 
na ve bizim teceddüt iddiaları· 
mıza kartı tecavüz telakki ede 
nm ... 

İstanbuldan Yunanistana gi 
den bir Rum orada sütçülük et 
mek İstemiş ve lstanbulda yap 
tığı gibi sattığı süte su karış. 

tırmış. Daha ilk günü yakalan 

- Deli misin? Ben hazırla
dım. Hem botuna ıidecek feY· 
ler hazırladım. Dedim ki Amo. 
rat beni seviyor, beni sevince 
sevdiğim şeyleri de •ever, ben 
de bütün sevdiğim jeyleri hazır 
!adım. 

- Çok İyi yapıhrşsın? E, 
sen ne seversin bakalım? 

- Evveli rafadan yumurta .. 
rruş ve altı ay hapse ve iki se. Yumurtaya pek o kadar düş 
ne de sütçülük edememeğe man olmayan Amorat: 

Mademki Amorat aizi sevi. 
yor, ıize bazı nasihatlarda bulu 
nayım. Benim kocam oburun 
biridir. Onu muhafaza etmek is 
terseniz, boğazına dikkat etme 1 
liıini-z. Belki en çok sevdiği ye. 
mekleri bilmezsiniz, yahut o si 
ze söylemeğe cesaret edememiş 
tir. Ben söyleyeyim: Rafadan 
yumurtaya, kuzu baıına, pata. 
tes yahnisine bayılır. Mes'ut 
olmanızı temenni ederim. Adi. 

Bebek bahcesinde de kahve mahkum olmuş. - Mükemmel, dedi .. Sonra? 
• S ba k b N yö!,, içilir... Taksim bahçesinde de B 1 d" "d · 1 · - onra ş uzu aaı.. e e e ıye ve ı are sıstem erı k d . b• .1 · Lily 

kahve içilir ... Kısıklı meydan . be" . k a ar ıeverım ı ıen .. 
k h . d d k h .. 1. nı genmek ve tenkıt etme ; _ y aaa 1 Sonra., 

a vesın e e a ve ıçı ır..... h . h kk d · ·h · · · 
M .. ·k 1 d - 1 b erkesın a ı ır. Bız zı nıye _ Bil bakalım sonra ne var? 

uzı a o ma ıgı zaman ar u- . . . . . . · 
raların fiatlarında fark da yok ı tın ve sıstemın kurbanıyız. - Pılıç mı? 
tur... Kahvede ihtikar olmama Neden Romanyada bir (fe- - Hayır patates yahnisi .. 
ıına çalııacağımıı yerde tabi. • ) l . tt Amorat durakladı. Karısı 

. • rag muame esı yarım saa e b h ı· k ·f tt• •· atin güzellıklerinde iğtitat ol. . . u a ı ocasının tarı e ıgı ye 
mamasına baksak daha doğru oluyor da bızde bır haftada ol. 1 melderi beğendiğine atfetti. 
olur.. mıyor. Niçin Atinada halkın 1 Sofraya oturdular. Amorat 

Dün Kısıklıda geçirdiğim gıdasına hile katan bir esnaf bir rafadan yumurta atııtırdı. 
yarım saat bana bir cehennem mahküm oluyor da bizde olmu Sıra ba!a gelmişti. Hiç ıevme-
azabı geldi ... Kahırlandım ve yor. diği için şöyle kenardan .b~r lok 
neden hala iyi bir şey yapmak ma aldı. Patates yahmsınden 
İstidadını gösteremediğimizi Bu nihayet sistem meselesi de keza .. 
kendi kendime düşündüm dur dir. Sofranın nihayetine doğru: 
dum. ' Şunu ve bunu mes'ul etme. - sevgilim, bu kadar güzel 

Amorat ıapıarı olmu!tu. 
Metresi ağlamağa ba,lamıştı: 

- Ben de onun tavsiyeleri. 
ni yerine getirdim, dedi, bu
gün sofrada rafadan yumurta, 
kuzu batı ve patates yahnisi 
var. Hep ıevditin yemekler .. · 
Haydi sofraya oturalım .. 

Vavallı Amorat boynunu 
bükerek sofraya oturdu. 

Kaza kurıunu 
Doğrusunu söyliyeyim mi?. ğe lüzum yok. Memur zihniye yemekleri suiistimal etmeye. .Urlanın Kızılbabçe nahiyesinde 

Ben Tramvay Şirketinin, daha tini ve sistem bozukluğunu lim, dedi, bugün mayıs.~n on~- I bır kaza oh~uı. ve 13. yqında Fat-
dog" nısu u·· sküda beled. esi deg·,·~tı.rmek ka·f,·. dur. Her ayın onunda böyle bır ma Ha~nm ısmınde bir kız tabanca 

r ıy • T _. • kur,urule Turulmuıtur. 
nin yerinde olsam bu dünya. Şahısların gür.ahı yok .. Bir ·~_fra fena.. degıl.. Fakat saır Komtularından Mustafa oilu 
nın en ıüzel yerini bir hala yo gu~lerde. Joyle tavuklu, ma~r Mır Ali, bahçesinde tabancasını kur . 
la çevirir, Avrupa sularındaki değirmenin çarkları arasında nalı, engınarh, kompostolu bır calarken ateı aldırnuı ~~ ~.ıkan ~ur 
gibi değilse bile oturulur kılı- bir kaç dişi sağlam olabilir. şeyler yapsak.. ıun Fatma hanınun eocsune ısa-
l>a sokarım ı Kıaıklı mesı·re. Fakat bunların sağlamlıg" ı bü. Artık Amorat her ayın onu- hetFle yaral~ırudıtır. hh. olıiü·ı 
0

• • "·· ··' • .,; atma un at ıı ı otom e sının bugünkü hali içler acısı tün öteki çürüklerin yaptıg" ı bo nu evde geçırmemege çalıtıyor lzmi eml k t h t · nald , d B" k . . . r m e e •• anesıne e-
dır vallahi! zukluğu gideremez. Bir da u. ır oca ıçın mazeret mı dilirken yolda vefat etmiıtir. Katil 

Rakkamların 

İntikamı 
irede i' saatinde traş olmak bulunmaz? llk ayların onuncu yakalannu,tır. 

ilaç t~eleri içinde ve dökme İş· Ben dünyada rakamdan 

için berbere giden başkatibi, 
arkadaşlarına kır gezintisi an
latan muhasebe memurunu. , 
( Meclia) yaftası altında işinin 

başında bulunmayan müdürü 
mes'ul tutmak için disiplin ve 
sistemi gözetmek ve bu kalen. 
derliğin hakkından gelmek li. 

Harik Hayat ve Otomobil 
porta bardağı ile veriyorlar... korktuğum kadar hiç bir şey. 

Tramvay itleıneğe baıladı den korkmam ... Çünkü rakam. 
b&!layalı orada bir hareket ol. lann intikamı hiç bir feye ben
masını bekliyenler avuçlarını zemez •. İtte misal: 
yalaıınlar !. Kıarklı oldum bit. Geçenlerde Kadıköyde F e
tim ne ise öyle kalmıt ve kala nerbahçe stadında yapılan Ga. 
caktır... latasaray - Fener maçında 

Biz lstanbula seyyah celbe. 1980 lira hasılat olduğu zaman 
diyoruz. Şehrin içinde tehirci- Abidin Daver Bey ağabeyimiz 
lik namma göıterecek meydanı bunu stadın uzaklığına ham. 
aıız, dinletecek operamız, gez. letmiı ve taksim stadyumunda 
direcek müthiş caddelerimiz bu maçın 6000 liraya kadar ha. 
yok.. Burada ancak Allabm ulat yaptığını da delil olarak 
bize verdiği güzellikleri göste. ileri sürmüıtü. 
reQiliriz. O güzelikler de böy. Cuma günü Fener - Gala. 
le zamanın ibtiyacatıoı, mede. tasaray İntikam maçı Taksim 
niyetin istediklerini takdir et- stadyumunda yapıldı .. Hasılat 
miyenlerin eline düşünce harap ne kadar biliyor musunuz? ... 
oluyor. Ben bir ecnebiyi alıp (1960) lira ... 
Kısıklıya götürürsem nerede Allah cümleyi rakam inti
oturtayım. Hangi bardakla ıu kamından muhafaza huyur. 
içireyim? Kahvede otururken; sun, 
l.i .............. ı,.~..1 ........ ..J ... t .. 1..: •• 

zımdır. 

Dairelerde kahve ve çayı 
kaldıran vekiller geldi, geçti, 
(idarei maslahat) usulü aley
hine ateı püsküren amirler gel 
di, geçti, (Havale) ve (kırta
ıiyecilik) aleyhine sahife sahi. 
fe tamimler yazan devlet erki. 
nı geldi, geçti. Fakat hali baş
katip bey trat olabiliyor. Hi
la muhasebeci bey kır gezinti. 
sini anlatabiliyor ve kapıdaki 
hademe hali uyku kestirebili. 
yor!. 

Sirgortalarınızı Galatada Unyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptu-

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Jandarma sahnalma komisyonundan: ı 
2300 : 2380 adet ekmek torbası pazarldda alınacaktır. Ta-

liplerin 30 · 5 • 932 Pazartesi günü saat 10 dan on bire kadar 
Komiayona müracaatları. (2312) 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
Nürrunesine göre 118 : 128 adet tevhit semeri pazarldda 

alınacaktır. Taliplerin 30 • 5 • 932 azarteai · 

17 Haziran Cuma 
günü yaklaşıyor 

17 haziran cuma gunu 
memleketimizin spor tarihin 
de 9ayanı dikkat bir gün ola 
caktır. ilk defadır ki T ürki. 
yede bir otomobil yarıtı ya. 
pılıyor. Alakailarlar timdi. 
den yol üzerinde antrenö
manlara başlamışlardır. Ya
rıtın esası sür'at olduğu için 
çalışanlar müsabakayı asga. 
ri bir zaman zarfında kate. 
debilmek için uğra,ıyorlar. 

Teknik heyetimizin yarış 
lar hakkında ittihaz ettiği 
kararlar ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınmalıdır. 

Evvelce de söylediğimiz 
gibi yarış ayarlı kronomet. 
relerle yapılacaktır.Yarıf es
nasında otomobillerden her 

hanıri birisine bir arıza olur 
sa o araba yolun sağ tarafı
na çekilmek mecburiyetinde 
dir. Bundan batka arkadan 
gelen otomobil öndekine 
yetişirse önde giden yol ve .. 
mek mecburiyetindedir. Ak. 

si halde diıkalife edilir. Ya
rıf esnasında eksos boruıu. 
nu açıp açmamak ihtiyara 
terkedilmiştir. T~knik heye
timiz 29 mayıs 932 pazarte 
si günü Taksimde Ford acen 
lesi önünde toplanarak ya
nş mahallini tetkike gide. 
cektir. 

Karilerimize tam malil.. 
mat verebilmek için talimat 
nameyi aynen aşağıya tek. 
rar dercediyoruz. 

Talimatname 
1 .- Birinci toplanmanın zap- meği F ord Müesaeseıi der'uhte 

tı okunmuş ve 4 Üncü ve S inci etmiştir. 

maddeler atideki şekilde tadil e- 8.- Yarışta i•teyen EKSOZ 
dilmiştir: borularıru açabilir. 

4 üncü madde: Otomobilleri se 9.- Otomobili kullanacak mua 
ri olmayan Yarı:t araba1an iıti- vin alıp almamakta serbesttir. 
rak ederlerse aralarında aynca 10.- Arkadan gelen bir otoıno 
bir yarış yapılarak birincisine bir bil önündekini geçmek ister ve 
madalya verilecektir. 5 inci mad- düdük çalarsa öndeki sağa açı ia
de: Otomobil Fabrika ve Acen- rak soldan yol veı·mck mecburi
talan tarafından mümeııiUerine yetindediı-. Yol vermeyen diska

verilip seyriseferce ıahılarına lifiye edilir. 
mukayyet olmayan Otomobiller 11.- Arabası bozulan yer var. 
ikinci yani hususi Otomobiller sa yol haricine çıkacaktır Yoksa 
ımıfına dahil olacaklardır. temarnile yolun sağına yanaııp 

2.- Y arııtan evvel i,tirak ede- j yolu serbest baakacaktır ve ilk 
celdere iki defa antrenman yap- fırsatta yof emniyet Komiserine 
mak üzere müsaade alınacak ve haber n:recektir. 
4 : 6 araımda yapılacak bu ant- 12.- Liıtiii patlayan veya 
renemaNn nizamnamesi yapıla- sair bir arızadan dolayı Y anşı ik
caktır. mal edemeyen Yarıtı tekrar ede-

3.- Y &nf meı'ul bir Starter- mez. 
tarafından baılattınlacaktır. z.. 13.- Her hangi bi<- arıza d<>
manlar Starter ve muvasalet K...,_ layısile yolun kapalı olduiu kır
nometrönik yekdiierine ayar e- mızı bayrakla itaret edilecektir. 
dilmiş saatlerile tesbit edilecek- 1 Kırmızı bayrak ıören yolun sai 
tir. Kronometrörün bir muavini kenarına yanqarak duracaktır. 
olacak ve muavin yalnız iki oto- 14.- Yolun bir arıza dolayııile 
mobilin ayni zamanda hedefe mu , kapanmalı halinde derhal Starter 
vaıaleti halinde dıttaki arabanın 

1 
haberdar edilecektir. 

zamanını teıbi.t edecektir. 1 Starter her hangi bir arıza ve 
4.- Kur'..,.a göre ııra ve bara- I saireye dair alacağı haber Ü-zeri. 

ket zamanlarını cöıterir bir cet- ne Yarııı durdurmak hakkını 

vel tertip edilecektir. Bu cetvel ı haizdir. 
dört nü ıha olacak biri Startere, 15.- Y arııı seyre ıelecek 

biri Kronometrore. biri zaman he muhterem halkın beraberlerinde 
ıap komitesine biri de Milliyet ! köpek cetirmemeleri, hem köpek
gazeteıine verilecektir. j lerini hem de Yarııçıları tehlike-

5.- Otomobillerin Y arıt me- ye koymamak i~in, rica olunur. 
ıafesini ne kadar zamanda aldtk· 16.- TEKNiK Hey'et 29 Ma
lan resmen Komite tarafından İ- 1 yıs 932 pazartesi ıünü ıaat 17,30 
lan edilmeden kimseye söylene- da Taksimde Ford Acentalıiı ö
mez. nünde toplanarak Yarı' sahasını 

6.- TEKN IK vazifelere atide- I yerinde tetkik edecektir. O gün 
ki zevat ayrılmııtır. Beyoğlu Jandarma Kumandanı, 

Starter : Yüzbatı EKREM Poliı Altıncı Şube Müdiri Be-
ROŞTO Bey. lediye Yollar Müdiri Beyfendile-

Muavini : Mösyö MULANY. 1 rin de beraber celmek üzere 
,. NiHAT Bey. Taksimde Ford Acentalıiına lut-

K.ronometrör: FUAT ROŞTO B. , fen celmeleri rica edilecektir. 
Muavini Mösyö HERR H. 17.- Kol Ordu Otomobil kı-

HIRSCH. tat.tından Motoıil.letli Zabitanın 
Hesap Komitesi: Yanıta yardımları Kol Ordudan 

NUSRET Bey rica edilecektir. 
FiKRi Bey. 18.- TEKNiK Hey'et 29-5-932 
Möıyö Aynacı-otlu, Pıuarteıi cünii saat 9 da Turing 

7.- Yan, pnü Start..- emrine ..e Otomobil Klöbünde toplana· 
kamyonu ver- calrtor. 

TÜRKİYE 
TURİNG VE OTOMOBİL l{LÖBÜ 

Telefon B. 3 166 

Adalet Han-Galata 

BtRlNCl OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 
17 Haziran 1932 · 

DÜHULIYE VARAKASI 
17 Haziran 1932 tarihinde Türlüye Turinc ve Otomobil Klöbü 

Te Milliyet a-.zeteai tarafından tertip edilmit olan BiRiNCi OTO
MOBiL SURAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim 
ile iştirak ediyorum: 

Markası. . . • . 
llotör numarası ... 
Modeli. . . . • 
Meni" -m/ehti ... 
Silindir kutru . . . m(m 
Strok (piston tulu #yri) ra/nı 

Silindir adedi • • • • 
Hacmi istiabi8İ. . . • . ı;, 

. Hangi s1nıl yarışa Kir~ceji. • 
lfbu musabakaya i:rtirak için tediyesi ~fTUt 1 (üç). lira Turiııg 

ve Otomobil Klöbü vtznesine tevdi edilrrıi~tir. 
Yant tertip hey'etince yapıl•n nizamname ve hey'etin ittihaz 

edeceği her türlü tedabiri kabul ettim. 
Otomobil Y arıtları Beynelmilel nizamnamesinin maddei mah

suu.sı mucibince yarıılara ittirak eden arabaları aevk ve idare 

edenlerle bunların içinde bulunan ethaoa ıerek yarıı esnasında 

ve cerekoe yarıta hazırlık talimlerinde veya bu yarıt dolaynile 
her ha.nıi surette olursa olıun vaki olacak kaaa; zaa ar ve ziyan 

ile bu arabaların ıebebiyet venneleri muhtemel bulunan her han
ci kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türı.iye Turinc ve Otomobil 
Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet 
kabul etmez. Yukardaki huıuıatın bütün meı'uliyeti yarıb i<ti
rak edenlere ait ve racidir .. 
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Biz ve beynelmilel 
. Fikir cereyanları 

Bu da bir fikir 

Yeni 
SAN' AT 
ALEMİNDE 

•• 
Olü evleri 

• 
Be. t~ri~ "Y ~i., ye kartı fı~- ı [Hü11iyetini ıo_··ylemeğe lüzum ı ka, ltalya Çekoslo.,akya, Yuıro•· 

t b t k a Amen ·· 'L d f d (FE 1 l Ölülerinin keınikleri"i temel ı ır ı 11nmeı1 V r. : gormeyen 11e ı .. ı e a rr • • avya ve Ho landa ıribi eski müt-
kayı, bütün beferiyet "Y enı LEK) ark.adafımızın sütunların· tefik veya bitaraf memleketlerin yaparak mezarlıklara apartıman 
Dünya diye senelerce aşağılık da edebi 'tlareketler hakkında ve müteakıben de Almanya, Avus kuran bir zihniyeti taasaubumun 
, .. d" "B eni dünya eskidik kıymetli fikirleri intİfar eden bir turya, Macaristan ve Bulgaristan dilile hırpalayacak değilim. Bu in 
.or u. u y . . I' h karümiUen beynelmilel fikir ha- gibi eaki muhasım memleketlerin taalın çekiç selerini duyduğum 
.en sol'!ıradır, kı ınaan ara oş reltetleri ile bi%İm bu hareketlere Pen Club'leri iştirak etmeğe baş- günden beri sin.irlerimde ve içi· 
:örünıneğe batladı. kartı biganeliğimi:ı: hakkında kıy- lamıştır. Yedinci kongre 1929 da min pek gizli bir ucunda derin-

Bizde "Yeni., diitmanlığınm metli bir mektup aldık. Meçhal Viyanada, sekizinci 1930 da (Var ce bir sızı duyardım. "istirahati 
tok daha bariz tezahüratı var. kariimize t•ıekkür ederek bu şova) da, dokuzuncu geçen sene ebedisine" tevdi ettiğimiz ölüle 
• L b d d' ] A d 'd rimize "haydi kalkınız! Burada d . "Efradı cedide ye yeni- me .. tu a erce ıyoruı:. . mster am a ve onuncu kongre il: ... " '' . Son mektubumda beynelmılel de üç: gün evvel "Pette" de top- biz oturacağız" diyerek onları 
Çerıler bela okumuşlar Nızamı fikir hareketlerine karşı bigane lanmıştır. Bir kaç aeneden beri, rahatsız ve istiskal etmenin ben· 
cedit,. küfürlerle karşılanmıf, kalmamızdan şikayet ve her gün bir "Kalem klüpleri beynelmilel ce hazin bir tarafı var ve bu hür. 
"U k k d b' d h k ti f f b ı metıizliğe nedense üzülür durur-n apanı öprüsü,, n en geç ıraz a a uvve enen, e. yz a. •. ederasyonu" teıkil edilmiş u un 

lk 1 b t dum. Rahataız olan bu ebedi-ıneğe alıtanları ,,Cesri cedit,, la~ o ce~ey~~~ naaı .at~ a .' ecel!' duğu gibi senevi içt~maların ter· !erin fanilerin elile mezarlık 
· . 1 d" · "Y • · 1· mıze daır duıuncelerunl, bır vesı- tibine ve ittihaz edılen mukarre-

lınır en ırmı,.... enıcamı,, ı h d d ,. · b'k k .. denen bu büyük defterden mm-,, . . . ) e zu ur e erıe, arze ecegımı va- ratın tat ı ına nezaret etme u-
y enı mahalle,, yı, (Y enıkapı detmittim. lşt" 0 beklediğim fır- zere bir de "beynelmilel icra ko- !erinin silinmiş ve tarihin bir sahi 

Yı muhakkak ki eskidikten son sat zuhur etti. Dünkü "Milliyet" mite•i" de vücııde getirilmittir. fesi olan bu defterin paramparça 
ra metetmeğe batlamışızdır. in ücra bir köfC!sinde ~yle bir tel Bu te,kilitın asıl hedefi bey- edilmif olmasının bu üzüntümde 

S • f d 1 f'k • "b iıtirak hisseıi vardı. Hamlet'te Bugün de "Yeni an at a gra var ı: nelmilel temas ar ve ı rı mu a· , 

k t 
.. k"ru''yoruz E'a'k·ı "Budapeıte, 16 (A.A.) - Yir- delelerdir. Muharrirlerin maddi Ofelya nrn mezarını kazanlardan 

arşı a et pus u · . k' ·ıı b' k . . k 'b' f 1. biri ötekine sorar: .. , ... . ''B ··nkü' mı se ·~ mı ete menıup .. ır .ç~ menfaatlerını koruma gı ı aa ı 
•an atkarlanmız. ugu muharrırler (Kalem) kluplerının yeder mesleki (profeasionnelle) - Tecrübe inşaatçısı mı? Yok-
• ' t d · d "'l •arla L_ t ·ı f k · · ' M ı· aa dülger mı? Hangisi daha me-an a mo ernızm egı , , - oeyne mı e onuncu onırresını cemiyetlere bırakılmıttır. ese a 
lanizm dir diyorlar. aktetmiılerdir'. Kongre muharrir Fran•anın Sociote de3 jeus de tin bina yapar? 

" J • • k k ·ı 1 1 Arkada~ı cevap verir: F otog"" raf lan sonra resim, enn, ııyasete arışmama .-rtı e lettres'i gibi, ki muhtelif mil et e 

t b tt k 
.. es'ınde ök' sulha ne suretle hizmet edebile- rin 0 mahiyetteki cemiyetleri de - Ne o, ne de öteki, mezarcı. 

az an an sonra O§ - ki · · tk'k 1 b'I kt' " d l 1 Çünkü onun yaptıg" ı bina kıyame .. .. k - b 1 ki•. ce e~ı~ı te ı "'.I'. eye. •. e.ce ır. aynca kongre.ler e top anıyor ar, 
•~rup tı. s_ırmaga .. aş ~yan.. a Mıllıyet baımurettıbının • boş beynelmilel bır federasyon tet· te kadar dayanır. 
1 k k d d Guzel d ld k · · 1 h f d Hayır Shakespeare yanılmı•. ı musı ıye on u. yer o urma ıçın a tı sa ı e e kil eım .. k üzeı-edirler. ' 
aan'atlardan ayakta duran ede. son sütunun ta dibine sıkıttırdığı- O cihet tamamile ayrı ve bu- Ayaspaşa mezarhklarının üıtün-
L ·"' b ı f ı· d de dün daha henüz dinmemi' hıç Qiyatla mimaridir: Cazbanda nı zannettıgun u le ırra ı .. e ıme günkü mevzuumuza doğru an d 
, k d d ki · 'ı Ya•a geçen batka gazetel.,rde goreme- doğruya temas etmeyen bır meae kınltların ar ından bugün bir gra 
-.ya uy, ur u _arı ıç n. 3' • dim. Her halde kimsenin nazarı ledir. mofon Arjantin tangosuyla seıJe ... 
Yan san atı tersım de, ıakıafon dikkatini celbetmediği atikir, Kalem klüplerinin daimi te- niyor. Fani dülger, bir vakitler ya 
1 b h • · .ı_ e h tb k' .. 1 d 1 t tkik 1 · k 1 · ·ı s_ayan ve artık ebedile1.en bu İn· a ançoya emayar gıao:n r • a u ı sutun ar o usu e e maa arı ve senevı ongre erı ı e ' 
sirn tarzıdır. ve tefıire mühtaç mühim bir ha- her milletin kt>ndi eserlerinin in.. sanların evlerini yıkıp bir apartı-

Haydi edebiyatta, klasik ber. olduğu. da muhakkak. _Me~; tişarından ziyade diğer memleket manın çatısında çalışıyor. Ölü e-

t .1 'fli tt' - . . lenın evvelıyatını ve mahıyetmı !erden iktibaslara gayret ediyor. vini yıkan bu fanilere tariz değil, 
arzın tamamı e ı ı e ıgını k d b' k k ·ı . . . . . sadece hayret ediyorum. ,, . . ... ld w ıa.aca arze ersem ırço an e- Mıllı edebıyatlarda banz şahııyet 
~e Y enı,, nın ragbette o ugu rinizle biraz sizin de bana hak lere delalet eden eserlerin kendi Geçen hafta bu sütunlarda 
l\u Nazım Hikmetin eserlerini vereceğinizden eminim. diline de naklini temine çalıııyor. Reşat Feyzi, Galibin türbesinde 
llıisal alarak iıbata çalıtalım.... Bir_çok. milletlere mena. up_m_ü Esasen bir "beynelmilel edebi- Şinasinin mezarını kıran haydut-
h t f kk ı k ı h t larm gölgeleri dolaftığını yazdı. •vı.uvaffak olmamız güç. "Yeni ':. e ır er~ a em sa ıp erı~ın yat" vücude getirmek mevzuu 
,_ h ll . "Y 'k (Ye boyle senevı toplanmalarına ılk bahis deail. Bilakis, milli edebi- 5 haziran 926 tarihli Son Saat ga 
... a a e yı enı apı yı 1 bb"' d b' 1 ·ı· • . zetesinde müderris lsmail Hakkı . .)". k'd'k " be e•e uı e en ır ngı ız roman· yatların mümeyyız vaarflarını mu I 
ttıcamı ı es ı t ten sonra ... cısı Mrı Dawaon Scott'tur. Bu ka hafaz;a ve milli deha çerçevesi Beyin " stanbııl mezarhkları" 
ğenenler Nazım Hikmetin mu- dın tarafından, 1921 senesinde içinde inkitaf etmeleri matlüp. hakkındaki makalesini hatırla-
l<affakıyetini "kavli mücerret., "mademki sulh oldu, siyasi müna Takip edilen düstur şudur: dım. 
'ddedecekler Nasıl ki öyle •ebetler tekrar teesaüı etti. Millet Edebiyatta milliyet vardır; fa lamail Hakkı Bey: 
'dded' 1 · B"t" 'dt; d ler arasında fikri münasebetlere kat hudut yoktur. "Edebi" ünva- "Mezarların taılarmda bir me-

.. ıyor ar ... u un nya a de giritmeli" tarzında ortaya atı- nına müstahak her eaer bütün in deniyetin. i.bidelerinde bedii bir 
!?hret Y~~a~a batlayan Ku. lan fikir yav!-f !avaı .dal budak .saniyetin malıdır. Ond~ her insa şahsiyetin varlığı yaşar. Bunlar, 
bıst ve Futurıst reaıamların olarak evvela bır payıtahttan ge nın nasibi vardır. Siyası cereyan- ait oldukları de.-tin muhtelif icti 
tserlerini de birer birer onlara çen yabancı muharrirlerin yerli lar müaait olmaaa bite böyle eaer mai kıymetlerini tatıyan vesika-
töstermek imkinaız... Ho~, kalem arkadafl":rı tarafından ka- !erin beynelmilel tedavülü sekte- !ardır. Bu taılar üzerinde devrin 
~-- el d 1 '-1 bul ve davet edılmelerıle başla- ye u<iramamalıdır mimariıi, te1yj~at~ılığı hattatlı-
.ors 4:r e an ayamıyacaK ar... h k f d • · • yan are et on aene zar m a o- Tabiidir ki bu yolda yapılacak i•, kısmen kıya.Jeti. edebiyatı var 

Pekı amma, acaba bu ze- tuza yakın muhtelif millet mı.har ilk it tercüme meselesidir. Diğer dır. lstanbul mezarlılı:ları adeta 
'lf&t, Ankara'da, İatanbul'da, rirlerinin muntazaman her ıenc dillere nakledilmeie liyık görü- zanıan ile, açık havada teeaaÜ• 
llıemleketin her kıyı ve köşesin kongereler aktetmelerine ve bu len eserlerin bikakkin tercüme e- etmiş hrrs müzeleridir. Medeni
de sıra sıra yükselen kiibik bi- ~retl<; b~ynelmilel pek mühim dilebilrnelerini l<"min için terc~me yet tarihi muharebeler, fikirler, 
~·I f b "kal kt bi bır fıkn cereyan uyanmasına defterleri Cahier de traducbons iktısadi inkitaflar ıribi mezarlık 
• ara a n ara me ep • .. ı tu . - 1 H "b'd ı · · d k'k bn k ~ I ' bu ' I ? muncer 0 muı r. neıredılmege bat anmıttır. er a ı e erını e tet ı e e mec-
l arma ne yuruyor ar. (Pen) inırilizce kalem demek meleketin kalem klüpleri diğer buriyetindeyiz." diyor. 

Bütün bunlar "Yeni San'at., tir ve Londrada muharrirler mah milletlerin tercüme netrinde ihti- Amma iki gün evvelki Son Pos 
'ıı ıarlatanizm ohn.adığına en felinin adı Pen Club'tür; fakat oaaı olan tabılarını ve mecmuala- ta gazetesinde Nurullah Ata "yal 
~üyük delil değil midir? bu ismin bir de, tabiri caiz ise, rını, ecnebi edebiyatile mef~ul ~- nız canlıya itibarım vardır" di-

Edebiyat 

-- .. Uç yuz sene sonra 
F ransanrn kırk "Ölmezler" i 

1634 senesinde hatladığı işler. 
den ikincisini de ikmal etti. 
Fraıaız akademisi, nihayet res 
mi grameri 1932 senesinde neş 
re muvaffak oldu. 15 frank ve
rip bir gramer alabilirsiniz. 

1 RueBoetie 
Boesi sokağı 

Hakiki, akademik bir gra
mer yapılabilmesi için Fransız 
lar tam 298 sene beklediler. Ya 
ni üç asır .• Bu üç aaırda kaç ne 
sil geldi, geçti. Her nesil, ken
disini takip edenlere haber ve

riyordu: 
- Bekle, akademi gramer ya. 

pıyor .. Çabuk yapılmayan bir 
İtten bahsedilirken "akademi
nin gramerine döndü" sözü, 
bir darbı mesel olmuştu. 

Dünyanın belki en muhafa. 
zakar bir müessesesi olan Fran 
sız akademisi, 1634 tarihli ni
zamnamesinde gramer yapma
nın gayesini anlatırken: 

"Lisanımıza kat'i ve sarih 

Her sahada inkılip geçiren 
bir millet için, dil meselesinde, 
d<ıha fazla dikkatli ve titiz dav ı 
ranmak lizımdır. Yeni harfle
rin kabulünden sonra ırektep
lerde çocuklarımızın eline ver. 
diğimiz gramer taslakları bir 
lisanı öğretmekten ziyade, bili
nenleri unutturmağa yarar. 

Hakiki bir lôgata olan ihti
yaç ise gün geçtikçe kendini 
daha çok hissettiriyor. Lisan, 
muhakkak ki sıkı bir zaptı rapt 
altına alınmak lizımdır. Yeni 
Türk harflerinden sonra imla. 
mızda beklediğimiz disiplin ge 
ne hasıl olmadı. Halk iyi bilme 
diği için yanlış yazıyor, münev 
ver ge.;inenler ehemmiyet ver
mediği için yanlış yazıyor. Ba
zı muharrirler de, kendilerinde 
hususi bir salihiyet tevehhüm 
ederek, "imla lugatı" nın hari
cine çıkarak yanlış yazıyor. 

kaideler koymak, Fransız dili. Bu gidişle lisanımız ve im
ni fünun ve sanayii ifadeye ka. limız ne olacak? .• Sade türkçe 
biliyetli, temiz ve berrak bir yazalım derken lisanı basitliğe 
şekle sokmak. .. " diye tarif e- doğru götürüyoruz. Şurası mu 
diyordu.. hakkak ki saf türkçe ile bugün, 

Akademi bu gayeyi üç asır· maddi, manevi bir çok ır.efhum 
da tahakkuk ettirebildi. , ları ifade edemiyoruz. Arapça, 

'acemce kelimeleri attıkça, yer. 
Şimdi, Kardinal Richelieu I . b k 1 B bo 1 -

erı oş a ıyor. u ş ugu 
sağ olsa da kurduğu müessese dolduracak şeyi kim ve nereden 
nin ikinci zaferini görse.. 1 k' B' ,... d ,. a aca . ır taranan a ısana 

Bir lisanın gramerini yap· 
mak için üç asır çalıtmak çok 
değildir. Eğer bu gramer, o 
lisanın iskeleti ise .• 

Mektep çocuklarına sat-

mak için yapılan gramer iıe, 
on beş günde yazılıyor. 

,,. ;(. J{. 

Evvelki sene dil encümeni 
Türk lugatını hazırlamağa baş 
!arken, her taraftan feryatlar 

i§İtiliyordu: 
- Hali A harfinde sayıyor 

lar. Kırk senede bitecekmit .. 
Ve bu itlerde sabıraızlığımızı 
o kadar ileri götürdük ki ihti. 
mal bu fena hücumlar kartı
sında dil encümeni de faaliye-

' tini tatil etmeğe mecbur oldu. 
Bir gramer, bir lugat yapmağı 
apartıman yapmağa benzetiyo 
ruz. Bu İfte alamerikan düşü
nüt bilmem doğru mudur?. 

frenkçe kelimelerin adeta akı-
nı var. 

Asıl Türk lisanı nedir?. Bir 
akademi, bir encümen veya bir 
t;aşka teşekkül lisanımızın dört 
duvarını ve sağlam çatısını kur 
mağa başlamsaı zamanı gel. 
mit değil midir? Lioanı kütle
ler vücuda getirir, diye dema
goji yapmağa kalkı,mak tehli
kelidir. 

Bugün liselerde divan ede. 
biyatı konutmayan bir tat ol
mtJ!tur. Hatti Himidi, Fikreti 
anlatmak kabil değildir. 

Lisanı ve imliyı kendi hali. 
ne bırakırsak, on yirmi sene 
sonra yetişecekler için bugün
kü ifade, bir Veysi, bir Nergisi 
yazısı olacaktır. 

Retat Feyzi 

Pariste bir etine daha güç t4 
sadüf olunan sokaklardan biriS: 
Boeıi sokağıdır. San'at i~lerile ta 
kanağı, ili~ikliği olanlar bu aoka· 
ia atinadır. Buranın vitrinlerin .. 
de büyük mezonlann yeni yeni 
kreasiyorıları te,hir edilmez, o .. 
nun için orada san'attan en az an 
layan ve en az haz duyan kadın 
cinsinin kıtma şahit o1unur. Naaıl 
ki bazı nebatlar vardır içlerinde 
·kendilerinden anlamayan yaban· 
er nevileri yaşatmazlar bu aoka .. 
ğın karakteristik tarafla.rrndan bi 
riıi de fazla despot olmasıdır. 

Antikacı dükki.n1arı, ga)eı·iler 
sokak boyunca iki sıralı devam 
edip gider. Kazara başka bir i,, 
başka bir mesle:i'e ait tek bir dük 
ki.na rast geline-mez. işte aziz ka 
rilerim şimdi sizinle, kıymetli ma 
nevi huzurunuzla el ele bu aoka
ğın başında bulunuyorum. Sebep
siz bir hünn~tte sessizce ilerliyo· 
ruz. ikimizi de geniş bir hufU kap 
lamıfbr. N., o!... Hemen daha ilk 
adımda durdunuz, bakı,tarınız 
bir noktaya aaplanmış! .... Evet o
rada asırların canlandığı uçuk be 
nizli kırışık ihtiyar tava! mi yolu
nuzdan sizi alrkoyuyor·! O bir 
"civittu" dur hatti. bu kadarla 
da kalmayacak daha .... daha yak 
la.tacak burnunuzu vitrinin camı• 
na dayayarak yaasılatıncaya ka· 
dar bastıracakaınız bütün bir dik 
kat ve göz keailecekıiniz. Eaki a .. 
aırlarla yirminci asrın büyÜk bir 
sevgi ile ıröz göze geldiğini bakıf 
tıfını göreceksiniz. Sizi vitrindeki 
ne vitrindekini si:ı:e bağlayan bir 
teY vardır orada. Biz buna aan'at 
diyonaz. Dünya müzeleri haricin 
de kalmıt nice tehki.rlar oralara 
dağılmıttır. Diyebilirim ki Parisin 
en kıaa fakat kat'i en uzun aü .. 
ren bir aokaiı oraııdır. Her galeri 
nin önünde tatlı bir alaka ile 
mıhlanır kalır. neden aonra ıon· 
ıuz bir acı ile oradan adeta sö
külür, koparılırsınız. Şimdi müsa 
ade ederseniz birlikte galeriler· 
den biriaine giriverelim e mi? Şaı 
latan ayak aealerimizi ıuaturan 
l'rİ bir zemin Üzerindeyiz. Bu bir 
halı mı? Ona hiç benzemiyor .. Bir 
keçe! ... O da değil, o haldoo bu ne1 
Bu çok orijinal, modern bir t"Y· 
dit'! ..• Ayaklarınızın çamunı ora· 
da ne bir leke, nf"' bir kirdir. O 
aadcce zf'mİnİn renkaiz paletine 
bulatmı• lokalize bir renktir. Et· 
rafınızda bütün gOlgeleri kovac 
ve boğan mebzul bir ı1ık alemi 
vardır ki korkak eşyalar gölgele 
rini aalmağa cesaret edemezler 
Batınızı kaldırırsınız ziya nere· 
den sızıyor bu belli değildir. Ne
reye ıüzülüyor, bu da anlatla· 
maz. Tenvir veaaitine benzer cö· 
rünürler de bir şey yoktur yine Selimi İZZET batıni manası vardır. P.E.N. harf lan münekkitle~ini, ~uha_rrırle~; yor. Bir insanın fani vücuduna 

...________ _ terinden birincisi Poeta and Plag- ni ve muktedn· mutercımlermt değil ancak eaerine iltifat ede-
writers. lkncisi Euayists and Edi- cetvellerle alakadarlara bildiri- bileceiini söylüyor · 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • de her yer nurdur. Dışarıda ao-

B• t t nkil diJd• I ğuk ulak bir Paris krıı vardrr. 1-
11" çe e e e 1. çerisi saklanmı~ bir esatiri bir c• Macar 

Ressamları 
Galatasarayda bir 

sergi açıyorlar 

Hacar Güzel San'atlar 
··1ıadenıisi profesiJrlerinden 

Bud11ag Ggula 

tora ve üçüncüsü de Novelists'te liyor. Keza az münteıir dillerde Elinden eserini aldıktan sonra 
delalet etmek Üzere İntihap edil- tercümeye layık olan eserler hak beline bir tekme indirip çukura 
1Dİ4tir; fakat bir çok memleket· kında da nazaraı dikkat celbolu yuvarladığımız bu Adem evli.dı
ler tarafından kabul edilen bu nuyor. Geçen seneden beri bir run ne sağlıfnıda bir takdir, ne 
Pen Club ünvanını türkçemize Annuaires de• Pen • Clubs inli- de mezarında bir rahatlık verme 
Kalem Klübü diye ge<;İrmek mu- ş'ar etmektedir. Ayrıca bir de yen bir nesle mazinin gölgelilde
vafık olur sanırım. Bibliographie ırenerale des tra- rinde bütün kemikleri dölı:ülmiiJ 

Bu sene Macar payitahtında ductions vücude getirilmeğe çalı- ölüler beddüa edeceklerdir. 
yirmi aekiz millet muharrirlerini ,ılıyor. Mezar tatları apartımanların 
toplayan harekete evveli. lnrıilte- Bundan batka Avuaturyalı ro- mermer merdivenlerine yerletti
re, şimali Afrika, Fransa, Betçi· mancı Madam Grete von Urba- rildi. lslak serviler, çini sobalar

IKomıu memleketlerde 1 

Suriye 
Meclisi 

Bu ayın 30 unda top
lanacağı bildiriliyor 

nitzky'nin teşebbüaile bir de bey- da yandı ve eaerj de nankör bir 

ki 
nelmilel tercüme mükafatı ihdaa neslin elinde alay mevzuu oluyor. Şundan 22 tarihile Adana gazete-

bı·r resı'm sergısı açaca ardır. B b ı ı o1unmu:ıstur. Her memleketin ka· a a arının mezar arını ara- lerine yazılıyor: Fevka1ide komaer 
Maarif vekili Esat Beyin hima lem klüpleri tarafından intihap e yıp bulamıyacak olan yarının ço- M. Ponso bir iki güne kadar Berut
yeıinde açılacak olan bu sergi. dilen bir eser çok yapılmıı bir cuklar! Siz onlarıp. eserlerini o- tan Şama ırelecelı:tir. Bunun için 
de Macar ressamlarından bey-

1 

dile -meaeli sıra ile fr:ınsızca, kuyunuz, isimlerini yadediniz, Salihiye nıaballeıindeki komıerlik 

1 
, ·1 · d b"· ··k İngilizce, almanca ve İtalyanca· intifa]ler yapınız ve onlara birer daı'r-ı'nı'n tanzim ve tefri•İne bac.-nelmi el san at a emın e uyu s· N ~- ' ' 

1 ya- tercüme beynelmilel fede· mezar taşı koyunuz. ız urullah lanmıttır. Ponıot, Şamda uzun müd 
bı·r !o"hret kazanını• o an res- k"k ı Att B b k k .. s rasyon tarafından tet ı o una- a eye a mayınız 0 şa. a aoy det efradı ailesiyle ve maiyetiyle 
ıamlardan ve Budape§te Güzel cak ve en çok rey kazanan ese- lüyor. birlikte ikamet edecektir. 
San'atlar akademisi profesörle- re mükafat verilecek. Mükafat ta Elif NACI Mecliai niyabırun bu ayın otuzun-
rinden Rudnay Gyula ile re:- o eserin mümkün olabildiği ka· -----+ ... ....,..,______ da M. Ponıonun bir nutku ile açıla-
sam ve ayni zamanda müstet- dar çok dillere tercümeaini te- cağı kuvvetle ümit edilmektedir. Bu 

min etmek suretinde tekarrür et- Los angelos suretle Haziran İptidasında da Cüm 
rik ZaJ"ti F erene Beylerin eser- ·ı · · ı 
leri vardır. tirı mıttır. Los Angeleı'te yapılacak olan hur reisliği İntihabı yapılacağı ve 

Şahsi münasebetler tesis et· 1932 dünya olimpiyadına san'at- riyasete Damat Ahmet Nami Beyin 

Antal dan bild' 'li . J ıı.r,_ ı' navann nefesile sanki ısınmıftır. 
~detli ıa..:.: Y~ a.n d bu Sadece, kübik bir etajer üstünde 

~ını1a'' . etl'k ed "--~•esbı~ eh 1 "Kargallo" nun telden bir büstü. 
cıvar ••rr ı en ıunı ır ay- b' .. d "Z k" ,, · ı ·· ı~ 
d .. ,.. eli" 1 · d d' · 1 '- ıraz ote ,.. at ın ın vo um u 

ut o u ve get" er• e ın o ara-. k . Rod ' . b" ''b akal 1 d ı ompo:z:ıayonu, e nın tr e· 
Y anmıı ar ır. İ :ze" sİt Bordelin yaralı aantunı 

Evvelce adam öldürerek kaçan An 1 hayretinizi ayaklandırır. Yalçın 
talyanm Sofular mahalleainden Hur ( duvarlar, sihirler, tıloımlar diyarı 
malının Oaman ile Kurkudelinin 1 na açılan bir penceredir. Yaldız· 
Çaykenarı n Kemzağzı köylerinden !arı kazınmış yalçın çerçevelerde 
Hüseyin ve Çetin Osman, bir de Picauo'nun d ... Jgun benyözleri, 
Konyaruİı Hadım kazasından lbra- ı içine kum karıştırılmı, harçlı bo
hiın ismindeki !erirler, seçen gece yalarla yapılmış muammalı na
iM.ıraya celmitler ve Meydan mahal- tünnortlan. Penoir'ın tombul nf>· 
lesinde Emine iıminde bir kadının veleri Chagal'in biatik ve melan
e•İne taarruz etmiılerdir. Şerirlerin, kolik resimleri, Matiaae'in aparlı 
kadını alıp kaçırmıya batladığını ha man fiatına satılan küçük odalık 
ber alan Jandarmalar derhal takibe lan zevkinizi ihya eder. Yağlı bo. 
çıkarak bunlan Kemer nahiyesi ci- ya kokuou havada erimia havaya 
varında yakalamı,lardır. Fakat hay- ainmiıtir. Azıcık sola döndünüz 
dutlar ıilih kullanmıya baflayınca mü pembe ve ırri bir armoni için
jandarmalarımız müaıııdeme mecbu- de Marie LorancCe'nin badem 
riyetinde kalmıılar ve Osmanı öl- Közlü nari!' kadınları size. b.~kar, 
dürmüt diğer üçünü de diri olarak Uzun, f<ekık boyunlu, bıJl'unah 
yakala~ıtlardır. masluplan andıran oranje bir ton 

Bu .er.,,· Tu"rk ve Macar mek itibarile pek hayrrlı olan bu ı· · b · t' d Va "' ' karların orada resim ve heykel- ve mec ıs nıya ı rıyase ıne e · b ı .. "k ı kim kal tı 
ırkda! milletlerin dostluğunu hareketlere neden biz yabancı ka traılıtı sergileri ile ittirak edecek tani fırkası Lideri Haıimületaıi Be- u :j ı;::::z:: .. ~~e ert.aD hT mıt r. 
ve kültür rabıtalarını kuvvetl89 lıyoruz? Alay kötkü içtimaları ne terini haber aldık. Amerika sefa- yi1> getirileceğine muhakkak naza- B • d rt't Mum~ 1 

a 1' •re ::z~; 

içinde mabxun modifliyaniler, ne. 
fiı bir siyahın ıerine eren Derain 
ler. kudretli Leger'ler Utrilla'rur 
alabildi~ine Fransız olan peyzaİ· 
lan ve daha neler neler. Bir rcün 
düz:ünüzü karartmaia fakat içi
ni:ıde bir günlük güne,lik yarat
mağa kifidir. Oraaı eıki i1e yeni 
nin, dün ilf- buırünün anla.tıiı, uz 
laıtıiı bir yerdir. Louvre galeri-

. b oldu? Keyif çatmaktan, sövü,üp reli Maarif vekaletine müracaat riyle bakılmaktadır. 1 ~-gdda an kkuıuf a ıre mıt 1 
tirmesi ıti arile mühimdir. dövü•mekten bafka bir tey yapıl- G . V . f k .. zalarından \ mu et teva u tan sonra ayan 

Ressam Rudnay •imdiye ka ' 1 etmit ve Vekalet te iızel San'- atanı ır a rue<a ve a tak 't . r 
.,. mayacak m1? A ay kö,küne dair atlar akademisinin bu husus hak- bazılan Suriyenin vaziyet ve vahde 1 m-: K"~tına gı ,m•• ır . • . ıh 

dar 15 beynelmilel sergiye itti kulağımda oğultusu kalan haber kındaki mütaleasını sormul. Aka- ti hakkında Hariciye ve sair neza- '; ası arı reuı t dol.:Ah-
r ak etmif ve h-.ainden yu"'kaek ler maatteessüf, pek namüsait- demı· ressamların hazırlanmaları eti 1 t ta bulunmak üzere ya met arzan. hayatına un-

.,... tı'r.' Her halde ne yapıp yapıp biz r er e emas mamalı: til biit ·· ·ı 
mükifat ve madalyalar kazan. için bir ay mühloot istemiştir. kında Parise gideceklerdir. . lik tar

1
. ela _un lı:al~fenesı.e 

de bu beynelmilel harelıiete karı, H . ..1 t • Bey fırkasında in- bır te tes ım o cagmı te ı et11111 
Dll•tır Ve eaerlerı' bugu·· n du"n b - . d b d d a•ımu e aaı ' bu ekl'f 1 k h"ı-'-·t' ka 

.. . - malıyız; fakat u lfl e e ava Akademi e hilal ~ukubularak bazı azaların çe- 1 vbule ediılcli!. dra 'b ""Ah'""" ınce. . 
ya müzelerinde yer tutmakta- Avrupa seyahat mütehauısı açık k"ldikl . d . bir gazetede çıkan gm en '' met maıye-
d ııözlere bir mekel yapmamak tar· Her sene Güzel san'atlar aka- 1 enknet . .,a•r aılüesası olmadılı.ı. ' tile ve silahları birlikte teslim ol-

ır. 1 b' k 1 yazının a ıy n • Ba"d d .. d--'•-· t' Bu 
Zajti f ernec, ise çok mahir tile. Evveli :ciddi esas ı ır a em demisinde yapılması mutat olan nı bütün fırka efradının hemfikir mu1 ve. g • a C?n enunıf. ır. 

d E mahfeli tesis .. tmek, sonra da bey Avrupa konkurları bu sene yapıl ' k .. t b' k'tl h r d bu suretle ısyan harekatı temamıle ten-
bir pastel ressam ır. serleri nelmilel cereyana katılmak neye mıyacaktır. Zaten bir kaç sene- ve ye vucu ·~ biı · ~ .'"fn ke d • kil edilmiş ve a11larm itial etmekte 
--ı. çok takdir toplamı•tır. Ken l k 1 k k lunduklarını ve hıç rını.1 ır a an .. k k ıı. . t' d t 
t""• .. mütevlı:kıf İMi ileri c• en a em d"n beri müsaba ayı azanan ta rılmak fikrinde bulunmadığını olduktan koy ve ara. o r ıs ır a 
diai ayni zamanda eski Türk sahiplerimiz dütünüp, tatınıp bu !ebeler A.vrupaya ırönderileme- a~ . . edilerek Barzan ve saır mıntakalar-
tarihiınin ve Türk san'at tarih-i i'i baoarmalıdırlar. Bu sırada mittir. soyleınıdıtır.d L ... • • 1. ·· .. , · da ıükün iade edilmittir. •- * Sen er enuerı nuı ı goru meınıt 
nin yorulmaz bir arattırıcııı.. dost ve kardeı Macar payitahtın- ! •1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 bir fırtına Berutta claJ1'ların kiremit * lralda yemen arasında Baidatta 
dır da toplanmıf bulunan kongrede lerinı' uçurmuc camları ve pancur- bir sadakat •e ticaret muahedeıi 

• !erinde olduiu gibi biribirlerine 
yan bakmazlar. Parisi ne vakit 
hatırlaaa.m Boetie'nin in.aana aan .. 
at noataljisi •eren ulak kaldırım
larında ak,amla morlatan zaval
lı aksimi göriir gibi olurum. 

Erzunım: EŞREF 

- - _........ ..... . 
Allahverdi yelken· 

)isi parçalandı · bizi de meseli. Cenab Şehabetti- resmen sefirleri İştirak etti. Dün- " ı ahha 
B ı d b k bu Sergi.ye ük' ı t' t d' !arı kırmıt ve denizde bir çok kayık akteden Yemen mur il heyeti un ar an aş a nin temsil etmesini •önül ne ka- yanın en m emme ıya rosu •· ı b' ka Idık M d 

iki Macar ressamı daha İştirak dar arzu ederdi! • ye tavsif edilen yeni binanın her lan batırmış ve bütün ağaçlardak~ Şama ge mit .v.e • ı~ ç. gü~ ~a • Karaburun kazasının or oian 
etmektedir. Bunlar da Gal F e- Söz gene uzadı; fakat bir kü- tarafında yetmi• milleıin bayrak- meyveleri yere dökmüt, ıepzelerı tan sonra Fılıstin e gıtmıttır. He- nahiyesi civarmda Philde bir kaza 

Cu .. k derdimi daha dökmeden su- ları dalaalandı. lngiltcre Başveki- mahvetmiştir. yet oradan Mısıra ve sonrada Ye- olmuctur. ı~tanhul limanında mu-
renc l"le Brenner Nandol'dır. • T ·· bek' k ba d c d"necekıı· T ~amıyacağım. Kim bi[,. bir daha li namına Mr. Baldewin o millet- * ütün ve ton ıye onan n · men' 

1
° . r. . k kayyit ve 33 tonluk Rizeli Hüaeyin 

Bu sergi ile Macar iktisatçıların ne vakit aaznnı açabilirim!?. !erin murahhaslarını selamladı, rol ücretlerinin fazlalığından tütün • Fi iıtı" ve Suriyenın bir çok ı- • 
dan Ve .an'at mu"nekkı'tlerı'n- 0 fabrı'kaları sahiplerile bayiltrile ~ev ,' sımlannda yaG-rnursuzluk ve 'ekirğe oğlu Mehmet kaptanın idaresindeki 

ll Geçen ayın 23 ünde 1ngiltere- ağırladı. Biz, Fransızların dediği o· .... ' I 1. " 1acar reS&Bnı {I(' ;ı_ı/llİ .ı.n ve·gh Yeno·· Bey me,gul b' d d b b . 1 1 'ıla'n ederek fabrika ve dükkanlarını 1 afatı dolayısile bu ... ne buğday ve (Allah verdi) namındaki ye ken ı: ue de, Shakeapeare'in maakati resin gi ı, ora a a gay u etlmız e •t• 
:ıamanda tarihçi olmaktadır. de altı sene evvel yanarak yeni- dadık! lngilterede pek maruf o- kapanutlardır. saire mahsulü olmadığı malümdur. havanın muhalefetinden Mordoğan 

den yapılan Shakespeare tiyat- ı lan büyük Abdülhak Hamidimiz Tiryaki!..-, tütün, tömbeki ve en- Bunun icin her iki hükümet bu sene civarında t-.lara çarpmı1 ve parça-
ZaJti Terene Sergi 8 hazirana kadar her rosunun küşat resmi yapıldı. Mü- 1 Türklük namına o merasime i"ti- fiyelerini Şam'dan tedarik etm•k Türkiyeden külliyetli miktarda buğ lanmıştır. Yelkenlide bulunan kap-

Ankarada resim ıergısı ııün saat 10 - 19 a kadar umu teahhit tarafından riyaset edilen r:ı.k edebilseydi ne güzel, milleti- mecburiyetinde kalmışlardır. Tütün day mübayaa edecektir. Lübnanda- , M d k 
•• 1 k D h l' b cu"leı· muı·ahhasları'le hu·· •-·-m~t mu" - da buaday fiyatfıarı "~çen aya naza .. lan ve tayfalar; or oğana çı mıt· 

llııi..!'Yl:!!a!!c:ıa~r!:....!r:!:e:!ı:!ı:!a~m!!!!a!rı!...lı.!;!:!!~~WJ!!!:~a~ı~t~ı:!r.:.·...!~u~u~ıl.!e;_,!•::;e;:r~es~t~-:.ı.maı:ıuıııı:ı:"-XSD!i!!İ1•..Jm!!l!i.!Jll!Se:ıtııinıwdg,aıu;vS,lllUi.l.,llm~iı,ızw;i~i:!n:..!n~e:...:,h:,;=>:,ı;.:ı,:,r:,:1ı~b,::ir:..,:i~;t,.:o~l:!:ıı:!ı-;.c:d~u~!:...Jı.:;.~:.,;,:::::.:..::::::::.:::::.:,-::._.:::::"="::::·.:...:::L:..J...::.:...:..:.,•~:.>~ . . .. v • .,. _ __ _._,,,rdır. N-fuoca zayiat olmamqtır. 



Bir iki gün gecikme 
si muhtemeldir 

Bunun •ebebi yeni bfltçe
nin ve muvazene vergiai 
talinıatname•İaia bek-

lenme!iidir, 

~terdarlık hazıran JruWlfHUn ita 
u için lizım l"len hazırlıkları yap
maktadır. Ancak Büyük Millet Mec 
Jişfoce kabul edilen bir aylık mu· 
Yakkat bütçe ile muvakkat müvaze
nc vergisi ve talimatnameai henü1: 
ıebliğ edilmediii cihetle maapn ne 
günü verileceği belli deiildir. 

Yalnız m&af havalelerinin ıelmek 
L re olduğu haber alınmıttır. 

Müvazene vergisi ıelince eytam, 
eramil mütel.aidin maa,lan bordro
ları ü;erinde tadilat yapılacaiı ci
hetle maq teniinin bir iki ıün ıe
riye kalması muhtemeldir. 
Aldığımız I1U1lumata ıöre, Vili

yet v<ı defterdarlık memurin kaclro
auncla bir değiıiklik yoktur. 

Kadrolar 
Geliyor 

Tütün inhisarı umum müdür 
vekili Hüınü beyin bugün Anka
radan avdeti beklenmektedir. 
ffüanü beyin avdetini müteakip 
ıugÜn olmazsa yarın yeni ida re 
kadrolan tebliğ edilecek ve açık 
ta kalanlar anlaıılarak kendileri 
'"'1e tazminat " erilec.ektir. 

Kadro dolay11ile açıkta kala
cak memurlardan bazllannın di .. 
ier münhalita tayinleri makmTer 
dir. 

lnhiaar idarelerinin yeni bütçe 
ve kadrolannın bugün retmen ve 
kaletten tebliği beklenmektedir. 

Müskirat idaresinde vefat e· 
den 5 seneden fazla hizmetleri 
mevcut memurin ailelerine birer 
maq teçhiz ve tekfin rnasrah ve 
rilmesi ayni bütçede kabul edil
miştir. 

Böyle bir 
Şey yok 

Evvelki günkü Son poata ıaze 
teai birisinin, Sultan Ahmet cami 
inin avluaundaki dı, duvarların· 
dan birini yıkarken ıörüldilfünü, 
ve aonra menedildiğini, bu zatın 
Sultan Ahmet camisi a•luaunun 
dış duvarlanndan bir kımıma ıa 
bip çıkbğını yazıyordu. Yaptığı• 
mız tahkikata nazaran~ k.imıe 
böyle gülünç bir iddiada bulunma 
mıştJT. Ne cami, ne duvarı ve ne 
de avluıa ile ali.kası olmıyan Sul
tanahmette eski bir tat odanm 
yıkılırken, buraya tasarruf iddia 
eden iki tarafın ortaya çıkma11-
dır. Bu ehemmiyetsiz mesele de 
uki olup çoktan mahkemeye İn· 
tikal etmittir. 

Cevat Beyin 
Cenaze merasimi 
VARŞOVA, 28, A.' A.- Gazete

ler Cevat Beyin cenaze aliyma ait 
merasim programını neşrediyorlar. 
Türkiye aelaretiyle iataıyon önüne 
askeri müfrezeler ikame edilecektir. 
Al.iyın ıeçeceği sokaklarda bekle
yen askerler selama duracaktır. Rei
oiciimbur, kabine rei•i tarafından 
temsil olunacaktır. Ruimeye süfera 
heyetinden ""4ka ayan ve mebusan 
meclisleri mümessilleriyle bir talcnn 
murahhas heyetleri ittirak ed~ek
ıir. 

irtihal 
Merhum hattat Yesari Meh 

met Etat Ef. mahdumu, hat· 
tat merhum Y eaari zıu:k Mus
tafa izzet Efendi hafidi , müzi 
ka ferikliğinden mütekait mer. 
hum Necip Yesari PaJa mahdu 
mu ve muharrir arkadqlanmız 
dan Mahmut Yesari ve Emlak 
'Eytam Baııkaaı memurların. 
an Şefik Yesari Beylerin p&
ıleri piyade kaymakamlığından 
mütekait Mehmet Fahrettin 
Yesari Bey, uzun müddetten 
beri müptela bulunduğu huta
lıktan rehayap olamıyarak dün 
gece Kadıköyünae Bahariye 
caddesindeki hanesinde irtiha
li danbeka eylemit ve na~ı mail 
feret nqı Karacaahmetteki ai. 
le makberesine defnedilmittir. 

Kederdide aile.ine beyanı ta 
ıriyet ederiz. 

Aakeri tebliğat 

dası 
Bir·nci satiifeilen geçen yazılar 

ar et 

Tetirli h itibarile 
na•ıl bir 

müe&&ese olacak? 

Kahveye mukabil 
takas maddele 

rini tetkik ediyor 

M. Mussolini eb'usları~ızla !Son talebeye son şahadetname 
go••ru••ŞtU.. (Başı birinci sahii~de) 1 surlar hediye etmiştir. Mektepte, 

huzurunda yapılmııtır. Dünkıi J timendi~ercili_k cereyanlan yakm· 
(Başı biri nci •ahifed~) merasime huıuıi bir mahiyet veren• dan takıp edılmekte ve talebe 

nokta, mektebin bu seneden iti· cidden kuıursuz yetiştinlmekte 
vam etmekle kalmıyacağız. Bu dostluğun nasıl inkişaf haren liivı dolayııile sonuncu de- idi. 

Balkan haftasında kil'8t ıneraaimi 
yapılan Balkan Tlcanıt odumın t• 
o.isi latanbal vilayetine blldirllmiı· 
tir. Vilayet tarafıadaa .....ı mii-
cleoi verilince Oda fuliyete ıeçeeell 
tir. 

Brezilyada kahve kralı denilen bii 
Tiik kahH tacirlerinden M. Alfredo 
Sinner bir müddetten ben şehri. 
mizde ltulnnm•lıtadır. 

ettigi.ni göreceksiniz. Bu söz bir Faşist sözüdür, yani fa diploma tevzi edilmiş olmaaı- Bu sene , un.,ndifer mektebin-
dır. den tahadetnaıae almaia muvaf. 

samimidir, demiştir. 1 Diploma tevzi meraaiminde fak olan 68 gençten (48) i hare-
M . Muaeolini dünya krizi hakkındaki fikir ve mütalealarmı Devlet Demiryolları umumi mü- ket, (20) si katar •rnıfına men

beyan etmit ve kurtulu§ yolunun tamirat borclarmın kaldırılma- dirlik erkinile timendifercilerden ıuptur. Mektebin tahsil müdürü 

Balkan Ticaret oda11nın üç nevi 
azaaı bulunac:aktrr. Bütün Tıcaret 
n sanayi odıılan, sanayi birlikleri 
ve hiiku-te tabi iktisadi mü-
1&t Odaıım faal uuı bulunacaklar
dır. lktıaadi, huauıi müesaeaat fİr
ketler umumiyetle lıazanç mlless""' 
leri Odanın ferdi azası addedilmek
tedir. Bunlann haricinde kalan IJo.. 
tisadi ı.,.ekküller üçüncü amıf aza. 
dır. 

Aldıtnnız mııliimata nazaran.kah· 
'Ye kralınm memleketimize ıelmeai
nfn sebebi Brezilya ile aramızda ta
lraı iınkinmı aramaktır. Bilbas1& 
Brezilyanm ithal edeceği kahveye 
mükabil memleketimizden kuru 
meyve ve daha bazı maddeler olabi
leceği anlqılmaktadır . M. Alfreclo 
Sinnerin tetkikatını bitirdiktea aon
ra bükiimet mebafilile temasa ııirita 
cıeti söylemektedir. 

d b .. b bedel dek' h k 1 ki d" 1 diğer bir çok zeYat hazır bulun- altı aydı. Talebe bu altı ay :zarfın 
•m a, ugun mevcut azı mua er ı a ıız ı arın uze - muıtur Mera&- kt "' "d'' da timendiferciJi;;.e ait ameli ve 
·ı . d 1 1 • • • 'h 1 • 1 • . • . d ld • ı~ me ep mu U· • tı mesm e, a tın mese esmm, ıstı sa ıt erının tanzımın e o U• rü Eıref Beyin ıenç me:&unlara nazari malUınat ile mücehhez o-
ğunu söylemi,, bu noktalara 11rar ettikten sonra sözlerine fU hitap eden nutklle batlanmııtır. !arak yetişmekte idiler. 
ıuretle devam etmietir: Eıref B. bu nutkunda timendifer- Mektep liıived.ilmit olmakla 

_ Tarih milletle~ aruındaki maniaları kaldırarak ilerilemit · cilik mektebinin taribçuinden ve beraber dar ve küçük bir kadro 
· B .. kü' .. "k d 1 · · 'h ' k . b' 'd' yaptığı hizmetlerden bahsettik- ile kura halinde tekrar açılması 

tır. ugun gumru uvar arı sıyasetı tan ın a sıne ır gı t§- 1 b me.lek ocafından ihtimalinden bahsedilmektedir. 
tir. Bu milletleri biribirinden uzaklaştırır. MAHMUT dea~::~ ;k feyizli iıler beklen Dün 1&hadetname alan bu aene 

Balkan Ticaret odasının her Bal
kan memleketinden altı aza olmak 
üzere 24 kiıilik bir meclisi olacaktır. 
Bundan mada altı kitilik bir de ida
re heyeti bulunacaktır. 

Efgan 
Sefiri 

Beruta gitmiştir, 
bir daha 

gidecek değildir 
Şehrimize ıelc!iiin.i yazdıiımn 

Efgan .. fi,.; Sultan Ahmet Han bir 
hafta aonra Anlaıraya avdet edecek 
tir. Sultan Ahmet Han dön bir mu
hıırririmize şu beyanatta bulunmu~ 
tur: 

- Gazeteler benim Berut'a ıide
ceğimi yazdılar .Bu haberde bir yan 
hılık vardır. Bundan bir müddet ev
Yel Berut'ta bir Efıan konaolosane
ıi tesisi kabil olup olmadığını tah
kik için emir alınıtlım. Bu sebeple 
Berut'a giderek avdet ettim, tetki
katıma ıöre Berut'ta 200 kadar Ef
ıan tebeasr Yardır. Bu kadar az bir 
tebea için, bu taaarnıf devrinde bir 
konsoloaane tesiıine lüzum görme-
dik. 

Sefir, Efganiatan ahvalinden bah
sederken dedi ki: 

- Efganistan'da aükiınet hiikiim 
ıürmektedir; Diyebilirim ki aon on 
aene zarfında Efıaniıtan' da uayıf 
bu kadar esaslı surette teessüs et
mesııiıti. 

Türkiye ile münaaebatımız dosta
nedir. Kral Hz. Türk matbuatını 
muntazıımen takip ediyorlar. Türki
ye'nin Kabil sefirliğine benÜz biç 
kimse tayin edilmemiıtir. l•met Pı. 
Hz. nin Romadan avdetinden sonra 
Yeni •efir tayin edilecektir. 

Bir bava 
Taarruzuna karşı! 

VILHEJ..MSHAFE , 28. A.A.-
Almanyanın bu muazzam askeri li-
manında İcra edilen hava taarruzu 
taklidi, halkın fevkaliide merakını 
celbetmek sureble bir muvaffakiyet 
kazanmıthr. · 

Filvaki. hava taarruzlarına kar" 
istimdat ve müdafaa •erviılerin.in ne 
suretle İflemelrte oldupnu tahkik i
çiıı Japılmıt olan bu "Umumi pro-

Kışlalar1 zi11aret l liyeti de muahedelerin çerçivesi da-
ROMA, 28. A. A. _ lamet p&f" I biline ?'ünhaıır kal'.l'.':'r: .~eçen sene 

Hazretleri refakatlerinde ltalya ha- Yunan11tanla ıJ.<tett~gı. ıtılaf ta statu 
riciye nezareti müsteşarı ve ıefir quo esasına muatenıttır . Mamafi lo
Baron Aloizi ve maiyetleri erkanı me~ ~a~n hemen Moskova aeya: 

Bir teberrü 
Robert College müdürü Mr. 

Goytz Y eıil Hilal cemiyetine 50 
lira teberrü etmif ve cemiyetçe 
kendiaine teşekkilr edilmittir. 

b 1 d ğu bald R ba ,__ batını takip eden Roma seyahati 
u un u e omanın zı ,...,_ eli 1 • hal'i' d bi -•- ·· 

falarını gezm.İtlerdi:r. p oması ma . ı ın e. :r çv. mu-
Müşariinileyh Hazretleri harbiye tal~ra sebebiyet venyor; . 

nazın jeneral Gazzera, yüksek rüt- _Lalôn bu aeyaba~e huıua~ bi~ <;"~ 
beli kumandanlar tarafından istikbal ~y~t atfetmek dogru detıl ırıbi go
edilmiı ve ıuvari, topçu, Beraaılie- runl.uti'!kor. Bdu ka~yabaalit ·~decbe' Ankarad lili Yunan 

Murahhasları 
- ,...__ d' ı · taJ'ml • d ha po ı asın a ı re zmın ır e • n ve ""'na ıer enn ı enn e d' F 1 ___ ,_. y · T"-'-' '-" -k ._,_ 

b 1 k L kd' et . ır . 1 VIUU eru ....... ye .... yu .,... 
zır u onara ueyanı ta ırat llUf ki ti 1 eli el · d bak 
16 ~~~uenı~e 

el · t p bu da G L olduğu iki bükümetle iyi münase-

Bu hafta içinde 
avdet edecekler 

d
. r'ıml e. taş~b- n .. nl '!'~ Garena- betler temin edecek tarzda iıleri ida 
ıe erın arı ı moze ennı ve ra- . . B ktaclan 'ki 

bi · ·ı · k ı · ı • re etrnııtır . u no ı mem-
nıerı enn ı' a11nı zıyaret ey e""' 1 k ılaki h" " .. ebatm 1 eli e et araım uınu munaı 

er r. ıdamesi politikasmı yeniden teyit et 
Ziraat enstitü.~ıinde tiğine hükmetmeğe değer. Ankara 

Balkan hafta11 tezahuratına ROMA 28. A. A.- lsmet Paşa ile Roma aıra11ndaki rejim müıabebe 
iftirak etmek üzere tebrimize ıel Hazretleriyle Tevfik Rüştü Beye- tinin bu politikayı te,hil ettiği de~ 
IDİf olan Yunan murahhasları da fendi refakatlerinde bulunan ltalya malümdur. Rejimlerin bu mllJabe
bu hafta zarfında avdet edecek· hariciye nezareti müıtetarı M. Fani beti evveli iki memleketi kolayca sa 
!erdir. Tetkil edilen Balkan Tica· Aloisi ile birlikte Romadaki beyne!- mimi münaaebata aevketti ve 1928 
ret ve Sanayi Odaaı Türk murah- milel ziraat enıtitüaünü ziyaret et- mayı11nda ela bir dostluk muahedesi 
haslan intihap edilmiftir. Bunlar mişlerdir . imzalandı. 
da Nemlizade Mitat, Mübadele Müıarün.ileyhima burada enstitü ltalya buna mukabil bilbusa ildl-
komiıyonu müıavirlerinden Ah- reisi ayandan M. de Michelis tara- sadi sabada menafi bekliyordn. Pek 
met Mitat, Habip zade Ziya, ec· fından hoş amedi beyan edilerek is- qikilrdir ki İtalya hükUmeti bu nok 
zacı Necip Beylerdir. tikbal olunmuşlardır. tada beklediğini elde edemernİftİr. 

Yunan murahha11 M. Papami- ismet Paşa Hazretleri Türkiye- Türkiyeııin, hatti bir gün ölümü pa 
haili dün bir mubarririmize Bal· ııin esasen teıriki mesai etmekte ol- hasına ,bu sahada en küçük bir e
kan haftaıı tezaburatından pek duğu en.titü hakkındaki muhabbeti- aaretten ne kadar çekindiği malfım-
memnun olduğunu ıöyliyerek de- ni izhar ve iblağ eylemiştir. dur. Yeni Kemalist Cümhuriyeti ar 

miştir E~~e edilen neticeler pek Kanat gütıü .. .. ~t. ~~~inim~tor=.il~T.; 
mühimdir. Balkan Ticaret ve Sa· ROMA, 28. A. A.- Kanat ıunu türlü nüfuzu ve vaziyeti reddedi-
nayi odasmda altı Balkan devle- merasimi Littorio tayyare limarun
tinin dörder murahhası buluna· da 400 den fazla tayyarenin iştiraki
caktır. Bu suretle 24 azadan mü- I~ mükemmel manevralar ve harp 
rekkep bir idare meclisi ı....,kkül talimleri ile yapılnutb' . 
edecektir. Oda reiıliğine Nemli· Merasimde, Kral, Prenı de Pie
zade Mitat B. intihap edilecek- n>ont, Dük d' Aate, Koni de Turin, 
tir. Bundan sonra Odanın her dav M. Muaaolini, Ceneral Balbo ve 
Jetin bir murahhaıının iıtirak et• Atlas Okyanosu tayyarecileri bulun 
tiği bir heyeti daimeai bulunacak· muştur. 
tır. idare meclisi ıenede iki defa Bqvelı:il ismet Pqa Hazretlerile 
toplanacakbr_ Murahhaslar içti- Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beye 
malara iştirak etmek Üzere sene· fendi, bu merasimi Kral Hazretleri-
de iki defa lstanbul'a ıelecekler- ııin tribünlennden aey.-etmlılerdir. 
dir. Diğer memleketler de murah Ziyafetler 
baslarını 15 temmuza kadar inti
hap edeceklerdir. Yunan murah- ROMA, 28. A. A. - Bqvekil Is
haslan salı cünü avdet ediyorlar; met Paşa Hazretleri dün akf&JD 
Ben huauıi bazı temaslarda bu- Türkiye büyük elçilitinde M. Mua. 
lunmak üzere daha bir kaç gün aolini şerefine bir ziyafet vennq),... 
bur;..da kalacaiım ve cuma cünü dir. 
Ankara'ya ıideceğim.'' Ziyafetten IOllJ1l parlak bir kabul 

M. Papamibaili, yirmi sene ev- resmi yapılmıttır. 
vel lstanbul'dan Yunaıüatan'a Atman gazetelt>rlne giJre 
hicret etmittir. Elyevm Pire'de Romadan Berfin gazetelerine bil. 
zücaciye, 1Wl1İ ıilbre ve acicle diriliyor: Siyasi mııhafil türle devlet 
sulfurique ve acide chloridrique adamlannm ziyaretine büyük bir .,. 
fabrikaama malik olduğundan, bemiyet atfetmektedirler. Bu ziya
Türkiye'ye ihracatta bulunmak retten maksat 1 talya il<' •adec:e tica
emelindedir. k d -·ı T" k ri bir itliif aktetme •8'1 , ur 

- - hükiımeti Türkiyenin cemiyeti ak-
Meccanen muayene vama kabulünü tatebe karar verditi 

zaman ltalyanm muuıkeretini de le 
ve tedavi min eylemektir. Türkiyenin yakında 

yor. 
Mamafi Türk - İtalyan tCJriki me 

aaiıi mümkünün hududu dahilinde 
iı gÖrıniiıtür. Boğazlar komisyonu
nun raporuna nazaran, ltalya asır
lardan beri ilk defa türk sularında 
deniz ticaret faaliyetinde ön safı iı
ıal ediyor. ltalya aşikar bir azimle 
dünyanın bu lnta.aında daha kuVYet
li bir mevki temin.İne çalıııyor. Bu 
ıaye için de bütün ıark memleket
leri ile 11ln rabıtalar tesisine çalıp-
yor." 

Hayret 
Ve Ayıp 
Buna! 
BBfı birinci sahi/ede 

bu necibane hareketi ayıp o 
!arak tavsif ediyor. Garip 
bir tecelli değil mi? 

Cümb · H lk F ı.a. Kızıl böyle bir talepte bulunacağı zanne-
...,,. daha feci ahval ve şerait içinde unyet a ır 1 - dil k ed' 1 

·· '.. · · toprak nahiyesi mıntakaaındııki hal - me t ır. 
ıunun binnde hazır bulunmak teh- lan t da · · Ld Jurnalın bir makalesi 
l'k • '--1 ... meccanen muayene ve e Ylll oır· , 
ı esıne maruz Kn acagımız manevra · · · dil'k D- ·ı B led' dai 1 A A H as A · lan batırlatmıtbr 1 ııçın fım ı . ~,og u e ıye - PAR S, 28. . .-_ av ıan -

diği sırada faaliyetini tatil etme- ki şimendifercilik mektebi mezun 
•İnden duyduğu teeuürü ifade e- lannın isimlerini yazıyoruz: 
derken: 

" - Eırefe şu kutsi kapının ,e
refle kapanma vazifeıinin düt· 
müş olmaoı büyük bir hicran ve 
bedbabti olacağını ketmeclemem I" 
demiıtir • 
Eşref B. bundan sonra mektebin 

aon mezunlan olan 68 ıençe ha· 
yat yolunda muvaffakiyetler te· 
menni ebnit ve: 

"- Haydi, yolunuz açık ol· 
•un!" hitabesile nutkuna nihayet 
Yermİ§tir. Eıref Beyden aonra 
Demiryollar idare.i namına Zihai 
B. bir nutuk ıöylemiı ve genç me· 
zunlara bazı kıymetli nasihatler· 
de bulıınmuttur. Bundan aonra 
yeni mezunlann diploma ve mü
kafatlan tevzi edilmiıtir. Mezun
lar araımda istaayon sınıfından 
birinci ve ikinciliii alan Hayrul· 
lah ye Emin Ef. !erle tren sınıfı· 
nm birinci ve ildncileri Muatafa 
ve diğer Muıtafa Ef. fere birer 
aaat hediye edildi. Hediyeler Eı
ref ve Zihni Beyler kendi ellerile 
ye tetvikkar bir cümle ile tevzi 
ettiler. Müteakıben birer birer 
müdürlerinin elinden diplomala
nn aldılar. Mülı:ifat olarak ken
dilerine birer saat hediye edilen 
iıtaıyon ve tren ımıflan birincile 
ri Hayrullah ve Mustafa Ef. ler, 
11ra ile küraiye çıkarak yetiıtikle
ri feyz ocağına kaJ'Şı minnet ve 
tükran hisleri beılediklerini IÖyle 
diler. 

DaYetlilere bu anada likör, 
puta Ye dondurmalar ikram edil
di ve miaafirler mektep müdürü 
Eşref Beyin büyük bir itina ve e· 
mekle YÜcude getirdiği ıimendi· 
fercilik müzesi gezdirildikten son 
ra hep bir arada gnsp halinde fo
toğraflar çıkanlarak meraıiıne 
nihaJet verildi. Bu aeneden itiba
ren kaclroau lağvedilen ıimendi· 
fercilik mektebi ilk defa bundan 
18 sene evvel İ:nnirde teıis edil· 
miş, bilahare lzmir ve Y etillcöyde 
tekrar birer mektep açılmış ve 
nihayet 1923 baziranınm ilk ıii· 
nü şimdiki mektebin ilk nüvesi 
Konyada kütat edilmittir. Mek· 
tep, 9imdiye kadar memleket ıi
mendiferciliğine çok kıymetli un-

lsta.9gon kısnıı11datı 
Haynıllab, Emin, Nuri, Meh

met, Ali, Ekrem, Ziya, Şahap, 
Nuri Ahmet, Cemal, Avni, Fethi, 
Fahreddin, Şeref, Mehmet, Abdul 
lab, Enver, Abdullah, Hayri, Ze
ki, Kimi!, Galip, Mithat, Avni, 
Omer, Ahmet, Rahmi, Muatafa, 
Sabahaddin, Muatafa, Abdurra
bim, Kadri, Enver, Hayrünnaa, 
Süleyman, Avni, Aaım, Sadi, Tur
gut, Mustafa, Enver, Muammer, 
Nimet, Ahmet, Cemil, Behçet, Go 
lip, Haydar Efendiler. 

Tren kısmından 
Veysel, Nuri, Salih, Necati. 

Mehmet, Ali Rıza, Muta, Habip, 
Halil, Salahaddin, Rifat, Salih, 
Kemal, Oıman, Nuri, Nureddin, 
Arif, Ahmet, Muhiddin, Ferit, 
Hulusi, Rıza Efendiler. 

Bir milyon 
Lira 

Darülfünun, Mısır -
daki davasını 

kazanabilecek mi? 
lstanbul darülfünununun Zeynep 

Hanım vakfından alacaiı olan biı 
milyon ve küıur liranın avası Mı 
sırda deY&m etmektedir. Bu davayı 
Mısırda darülfünunun avukatlan tıı 
kip etmelıtedw. Ml:sırdan ıelen yeni 
malürnata nazaran lstanbul darülfi 
nunu bu da .. ayı bzanııbilecektir. 
Muhakeme netiuai kuvveyi karibe
ye ge1mİ4 bulunmaktadır. 

Vali Beyi ziyaret 
Nicher Franıız beJlik ıemui 

aüvariai dün Vali Muhiddin Beyi 
ziyaret etmittir. Vali Bey, bilmu· 
kabele kartını göndermittir. 

Vapurcular şirkete gir 
.mek istemiyorlar mı? 
Dün Ankaradan dönen heyet 
vapurculara vaziyeti a tb 

1 
Milli poıta vapurlari anonim tir

keti liyibaoının bazırlıınmuı müna
sebet.ile Ankarada bulunmakta olan 

Dah "•L ba ' da _._. ol 1 reai ı.. hekımi Ihsan Ali ve Relet ., bildiriyor: Saint Bnce lamel Pa-
a auan tına vet v .. ı ur H" · Be 1 rd ·· kkil 1 · 1 T f'k R" t" B 

olmaz büyük tersanenin uzun ve bu~~~tti~.. Ye . end_lm~t"!" ~ Hazret eny e e~ ~k /şLu J e-
k~kin bir düdüğü milstahdimine tr ı ır uro tesıa e ı mıttır. yın Ronıa sf'!'yıthatı a ın a e ur 

Her cuma ve pazartesi günleri j naJ ,,azeteıinde yazdığı makalede di 
dü~man tayyarelerinin 50 kilometre 'I k d 

Daha garip bir nokta da 
şudur ki Ceneral Gouraux 
Türkiyeyi ziyaret ettiği za
man İngiltere hükfımetinin 
şimdi kullandığı lisanla ko
nutmuttu. O günkü Briand 
F ransa11 ile bugünkü T emps 
F ransuı arasındaki fark, tari 
hin yalnız on senelik hidiıe 
!erini hatırlayanların bile na 
zarlarından kaçmamak ge
ı·ektir. 

vapur aabipleri ve kumpanyalar mü 
mesıilleri şehrimize avdet etmitl.,..· 

1 
dir. 

Bu münaaebetle dün vapurcular 

purcW. bUU' bulunmuştur. Saat
leru devam eden lıa içtimada An· 
karada yapılan tetebbüaler ve ano
nim fİrketin \ekli haldnnda izahat 
YeriJmiftİr. ~ neticesi bak· 
kında kat'i bir ketumiyet muhafau 
edilmektedir . 

mesafede bulundupnu ve tehre doğ saat 10 dan 12 ye kadar müracaat 
1 

yor ki· 1928 de imza edı ere ün 
1 ld • · ı edenlerin meccanen muayene ve te- tttdit edilen dostluk muahedesi bel- vreuger ve İsveç 

.. ___________ .. , birliğinde bir içtima yapılmı,tır.Çok 

heyecanlı olan bu içtima ıeç vakite 
kadar devam etmiı ve bütün va-

Mamafi bir çok vapur sahipleri
n.İn ıirkete iıtiraktea imtina eltilde 
ri anla,ılmaktaclır. ru ıe mekte o ugunu 1 an etmiştir. . .. k n 

Bunun üzenne hemen havai mü- davileri yapılacaktır. ki başka bir iaimle tev .. me o.yı -
tır. Almanlar, Ru•lar, Türkler ve Kibrit Kralı Kreuııer'in ö-

dafaa kumandanı, huauai lut'alara e ltalyanlar t•r'-' t-lı'hat konferansın 1 h 1 • hak 
'rl • "··lam Ka M C • ~ "" ~· ümile asıl o an vazıyet • mı er vennege .... ıştır. zma me. urıe, da hemen daima •ıkı bir blok teı-

lan hamil olan ve göğüılen üzerine V 'd kil etmektedirler. Bundan baıka ce- kında İsveç gazeteleri yazılar 
luvrılmıt gaz maskeleri ile müceh- arşova a miyeti akvam mükemmel bir nıa- yazmaktadırlar. Bu ııazetele-
hez bulunan efrat meydana çıkmıı- VAR.ŞOVA, 28 ( A.A.) - Ma nevra aalıaaı arzetmektedir. Çoktan- rin yazdığına göre, Kreuger 
tır. dame Curie Skoldowaka, refaka· beri Türkler ve ltalyanlar, Alaman- hidiseıi İsveçin iktıaadi haya· 

ATkalarmdan hasta bakıcılar, it- tinde Pasteur enstitüsü ve Tıp a· lar Rudarı bu manevraya ilhak et- tı üzerine mühim bir tesir yap. 
faiye ve iab'bkilm efradı rreliyordu.. kademisi azaıın1~an profesö

1
r Re- mek arzusu ile yanup tutuıuyorlar_ mış değildir. Ahiren iktııat 

Tersanede normal bir ıekılde devam ıaud ovlduğu h,a e dlün_ t?i ed .. n Roma seyahati ve profesörlerinden Eli Hecka
etmekte olan işler, ancak dütınan sonra ar~ova ya ıe mış ır. 
tayyarelerin.in muvasalatını ibbare- Müşarünileyha, Vartovada le- Temps cher Kreuger hadisesinin iktı-
clen ikinci bir düdük üzerine dur- sis edilmit olan ve kendi namını sadi tesirleri hakkında bir kon 
muştur. Banun üzerine bütün ame- tqıyacak bulunan enstitünün pa- Tt'mps'ın Roma muhabiri 25 tarİ· ferans vermiştir. Profesör, hi-
le, kapıları sıkı aıloya kapalı bulu- zar günü İcrası mukarrer küıat hilo gazetesine bildiriyor: d' •~ d kik 

il · oL reaminde hazır bulunacaktır. " Ba•ta lamel Pat" olduiu halde ıseyi üç DO••• an tet et-
nan bir · tıc:agana doğru koşuşmut- ' ~Lb · · 1 İ 'h J 2 H Malüm olduğu veçhile Mme mühim bir türk heyeti muraa asası mıştır. - ıtı sa• - a. 
)ardır. Curie aılen Lehiıtan'lıdır. Pazar bu sabah Romaya geldi . Mıırnafi Is- rici ticaret. 3 - Tasarruf. 

Kauçuk elbiseler ıiymiı olan hu Steıi ıünü profeıseur Regaud, met Pqanın böyle kıJababk bir he· Her üç noktadan da İaveçin 
ta bakıcıları, gecikenleri toplamakta V arıova Franırz enstitüsünde kan yetle ~ahali, lıir olmazsa yek- h 

1 t • • • hal'fl •--k · · --, • iktısadi hayatı üzerine mü im ve ıaz ann esırıın ı eune •çın sere karşı mücadele hakknıda bir nazarda büyük bir ıiyaıi ebemmiye-
onlann etrafına kimyevi .nıüstabzıır- konferana verecektir. ti haiz ııörünmüyor. Bu seyahat ev- bir tesir icra etmediğini izah 
lar saçmakta idi. Mütealuben maske -.elden beri derpit edilmit ve M. etmittir. İt•iz.lik yüzünden 
li amele otomatik tulumbalar yardi Buf garistanda Gnıncli meclisteki son nutkunda da •enede zarar ancak on milyoıı 
mile gazlarm tesirin; imhaya ~la- k • ) bundan bahsetmişti. Diğer taraftan İngiliz Jiruıdn-. ltaizlerin mik 

Sergide 200 • 
cıns gül 

MükA.fatlar bugün tevzi edilecek •• 

auşlardır. çe ırge er fimdiki ıerait dahiEnde Roma ile tan da İ•v-io mecmu ımaf 
Eminönü cukarlik fUl>aİ riyw- Kumanda mevkiincle bir harita Ü- SOFYA, 28. A. A. - Svicktov Ankara arasında, yalan şarktaki bu -r 

..ıinden: 1 - 18 1Day11 932 tarih zerinde yanıp sönen lambalar endab ve K.arlova mıntakalıırında büyük ı ıünkü vaziyet üzerinde mahsus bir amelesinin ancak yüzde iki bu. 
ve 1958 numaralı kanuno ile be- ta girişilmİf oldufwnu ve bombal.- çekirıe ıürüleri ınezrualı tehlikede akis himl edebilecek beynelmilel e- çuğudur. 
deli nakdi mikdan 2!10 liraya Ye nn tehir üzerine yııfmur gibi )'84- bırakacak derecede kendilerini ıös- j herniyeti haiz yeni müzakerelere bir Ticaret nokta•mdan Krea-
idarei buauıiyelere ait hiose de on maktadi. bulundufunu ıöatermekte ;. termi<lerdir. sebep görülmiyor. Diğer taraftan ger •irketlerinin ihraç ettiklen" 
iki de bire indiri1miftir. ' • Çekirıe afeti!., mücadele için bü- bilmem bir şey var ki, Kemaliste po- kibrit ve telefon gib~ -ya İı- iki • cılık ta ı.. ı ı. Bu zat yem' yetı'ıü"r"'"' "iki cı"nı -"ı 

2 - 932 Niaa.n celbinde tam- Mnki kumandanı, telefonla et- tü'n halk ••f•r'---- edı'lmı'ıtı'r. litikaaı Duce'nin politikası ile uy- ...,. Del _,..a ,.., vu...,u u u-..• a~ 
me olarak kıt.ıııata ye mü-aata rala emirler Yeriyonlu, ve bu sırada B -

1 
~ ""'. t d ııun değildir. Türkiye hiç bir zaman veçin mecmu ihracatının ancak -ıiaini dün ele ilç bin llqi ıez· den biri.. "lıtanlıul güzeli", ötekı-

aevk edilmif bulunanlardan bede öten düdükler. hallra tehlikenin aza U gans an a muahedelerde tadilat politikası ta- yüzde ÜÇ buçuğunu t~kil ecli. miJtir. ne "Serıi cüzeli~ iımini vennİftir. 
li nakdi Yermek iateyenlerin be- mi hadde vasıl olmaı olduğunu ;. zelzele kip ettiğini izhar etmemiıtir. Bü- yordu. S...b==ilik ve meyvacılık kısmının Hacı Şükrü efendi mükafat ala-
delleri 1 temmuz 932 alqaınına liıı ediyordu. tün milli arzuları tahakkuk ettiği i- P~ofesörün kanaatine göre, pavantajı da yapılmqtır. Neticeler cakbr. Vali Muhiddin Bey kendi.ini 
kadar kabul olunacaktır. Bedel Biı-laıç dakika SOtlra yeniden """ SOFYA, 28. A. A.- Dün Kaval- çin. beynelmilel noktai nazardan Kreuger buhranının Jsveçin si- l•bit edilmektedir. Buıüa mükafat tebrik etmiıtir. 
vermek auuaunda bulunaalann nlen bôr talmn if&1'9ller, ınaae..,.._ kide tahtelıırz gürültülerle mütera- kendi talibinden hiç te miitteki de- 1-ı verilecektir. Haa .Şiilı:ri efendi Bir çolı: mektepliler 

.... ~w.~~.ıalbl...Dı.!IS!.ıl.C~t ...ııurfın:ı:ıı~d!!!...e.ıır.IU!l:luıaii....ı..l!llL.tl!!llll!L!e~ı~n~ıi!•_.,!;ol~d!u~j[u~a!o!!..!a2i~n!...!et~-:..L~6!k._.s:o~k!!.J~İd!d~etl~ı~·Z!;en!!!,i _.;bi~-~r_.;h~ar~e~k~e~ti~f-·ilı~dlıir:..J.Bruıin~a~e~n!ablız!hı.,_~b~u!li!"~nkü!!ai"~v!azr~··J.;Y~a:s:i:..;,h~a~y~a:b::.,~ü:z:e~n:"n:e:;,_:icnı~~:.ı::;et~.t:i~fi~·'..Lianun~~-:!cle~b~i~r~za~t~200~,.:'a~·n:•:...!ı~~~l~y~·etı~J~-_ı;r~e~.rmı~.~·,~.,.:e•nıdilerine 
dün ae•·ııiyi 
İzahat veril• 



Malkara nasıl yer, ahalisi ne ile 
meşgul, ticaret ne halde? 

Malkara 'da erkaııı hükıimet ve Jıimaye 

t,:ocuklardaıı biı' hı.~1111 

edile11 

MALKARA: Müreftede bir 
'ki ıaat mefB·ul olduktan sonra 
(Marmara) aeldi. Rüzair çok 
sert, vapur uzakta, korku ve he 
lecan içinde büyük bir müşkü
li.tla kendimizi güğerteye attık 
"e 3 ıaatle Tekirdağına geldik. 
Vapur iskeleye öyle bir bindir
di ki koca iskele battan bata ye· 
rinden oynadı ve öyle zannedi
yorum ki artık o iskeleden de 
hayır kalmaoı ! Eğer bir iki de
fa daha bu hal tekrar ederse o 
ıskelenin hayrini görmelidir ! 

Vapurun güğerte yolcularına 
Yiyecek ve öte beri satan bir bü
fe vardır. Burada iki kuruıluk 
bir ~i,e gazozun 10 kunıta, pq
niş bir yumurtanın 5 kunışa ve 
ra&ulye piyazınm da yirmiye sa
tıldığını hayretle gordüm. Bu 
bollukta ve Marmara havzaaın
da en adi §<lylerin bu kadar pa
'>alıya satılması §&yanı teeaaüf
tür! Bu büfelerin daimi bir kon 
trol altında bulundurulmaaını i
dareden rica ederim. 

MALKARAYA MUVASALAT 

2,2 saatlik bir seyahatten aon 
ra Malkaraya geldim. 58 kilo-
ınetre olan şosenin bazı aksamı 
çok mükemmel ise de birçok yer 
leri fena halde haraptır. Kıtm 
bir batak halini alan bu bozuk 
lu.,mlara mürunı teıhil için bir 
çok çalı çırpıların döküldüğünü 
gördüm. Maahaza bu yol idano
ten ve kısmen de mütaabhit ma
rifetile yaptınlmak üzeredir. Ye 
ili vali F ahrettin Beyin faaliyeti 
buna kifildir. Oldukça uzaklar
dan Malkarayı gösterdiler. Bura 
•ı bir tepenin Üzerinde Kartal yu 
"ası gibi bir şey! Her memleket 
derelerde ve çukur yerlerde ya
pıldığı halde buraıının tepe üze
rinde kunıbnaamm elbette bir se 
bebi olsa gerektir dedim. 

Kaaabaya giren yokuılu yol
dan tırmandıktan aonra kamyo
rıumuz bir yerde durdu. Ben o
ranın yabancm oldufwndan doi 
l'Uca hükUmet konafına aittim. 
Ve kaymakam Adnan Beye mü
laki oldum. 

Pek kibar tabiatlı olan kay
makam Bey beni hüınü kabul ede 
tek misafirpe....erliiin yüluek de 
•ecelerini aöıtenli ve burada bu 
lunduğum müddetçe her türlü 
ltluavenette bulUDdu. Şurada ba 
"-brlan yazarken kendiıine li
tinıei tillrranı ifa eylemek bor
':\tmdur. 

iKLiM VE HAVA. 

Buranın haYall pek aüzel İle 
de auyu kireçlidir. Kıım havaat-
1\ın pek sert olduğunu aöyledi
fer. Filhakika erteai aün hava 
bozdu. Yağmurlar yağdı ve çok 
keskin bir aoğuk cümlemizi man 
&alın batına topladı. Herkea 
~eniden aoba ve mangal tedariki 
n~ kalkıftı. Ben Hızırilyaı çıktı 
dıye pek ihtiyataız yola çıkmıt 
olduğumdan az kaldı donacak
lun ! 

VARLIK VE NÜFUS 

Kazanın 3 nahiyesi, 85 köyü 
ı Ve 30,000 nüfuıu vardır. 76 köy 

de köy kanunu tatb: 4t olunmak-

1 
ladır. Merkezi kazada (950) ha 
ile, 9 kahve, bir hamam 2 caıni 
3 değ' ik" .' ı- h ' ırmen, ı gazoz ıma at a .. 
11eıi vardır. Umum kazada 19 
"" değirmeni yapılmışbr ki, bun 
1•r senede ( 16,350,000) kilo huğ 
<l,.y öğütürler. Merkezi kazada 
ısoo ahali sakindir . 

KOYLULERIN HALI 

Merkezi kaza ile nahiyelerde 
lı.ooperatiflerin lefkil olunduğu 
11 11 aöylediler. Köylüler en ziya
de kut ymnine ehemmiyet ver
lllektedirler. Bu aene feyiz Ye 

~reket çok ziyadedir. Her tara-
r' zaınanında faydalı yağmur
"' Yaiınıfbr. Tarla fareleri ki-

kam Adnan Bey köylere giderek 
bizzat fare mücadeleaine ittirak 
eylemiıtir. Ahali Ziraat Banka
sına borçlu iseler de harman vak 
ti bu borçlan kurtulacaklardır. 
Köylerde yudım •andıkları teı
kilitına devam olunmaktadır. 
Bu senelik ( 11) köy muhtarına 
kısrak alınacaktır. Bu sandıkla
ra sermaye olmak Üzere icabı ka 
dar arazi emce auretile ektiril
mittir. 

lMTIZAÇ VE AHENK 

Hükiimf't memurları ile halk 
araaında mükemmel bir ahenk 
vardır. Serbeat fırkaya ge-
çen Üç bef kişi de Halk Fırkaoma 
avdet eylemi§lerdir. 

Malkarada dedikodu ekıik de 
ğildir. Asayiş çok yolundadır. 
Mahkeme hukuk davalarile meş 
guldür. Hapiıhanede yol para
sından beş on idi mevkuf var
dır. ltret, kumar ve fuhıiyat yok 
tur. Herkes it ve aüçlerile met
auldürler. Aaôdeki ve sükU.n için 
de bütün halk çalıımaktadır
lar . 

Ragıp KEMAL 

Yeııi neşriyat 

. Gazeteci arkadaılanmızdan ve 
"Hakimiyeti Milliye' 'refikimizin ya 
zı iıleri müdürü Na,it Hakkı B. iki 
defa §ark vilayetlerini dolaıtı. Bi
rin~ aeyahati Şeyh Sait ıayanı gün 
lertne tesadüt eodiyordu. ikinci se
yahatini de aeçea ıene yaptı. 
. ~yle iki tarihte Şark vilayetle
nıu gezen gazeteci arkadatDDtZ meş 
budatını "Derebeyi ve Deraim'' i
~ b~ kitabı ile neşretti. Şark vi
layetlen vatan toprakları içinde tet 
kike değer bir parçadır. 1925 ile 
1931 arumda aeçen altı ıene bu 
".ilill'.e~eri~zin benzini hayli değiı
brmtftir. Cumhuriyetin buralanru 
ae halde eline aldığını anlıyabilmek 
için ''Derebeyi ve Dersim" i oku
yunuz. 

ihracatın tezyidi 
çareleri 

lktiaat vekaleti iktisat müpviri 
Habip Edip B. "ihracatın . tezyidi 
çareleri" etrafında tetkik mahsulü 
biı- kitap neşretti. 

Memleloetin servet menabünin en 
büyük iıtinat nolı:taaı ihracabn tez
yidi olduğuna göre, Habip Edip Be
yin bu kitabı ehemmiyetle okunma
ğ• lilyıktır. Muharrir bu kitabmda 
diğer manleketlerde ihracatın tez
yidi noktasından müracaat edilen 
u11~lleri göz önüne alarak, bu usul
lenn memleketimiz 9eraiti noktai na 
zanndan bizde ne ıekillerde istifade 
temin edilebileceğini tetkik etmekte
dir. 

Petrarca 
Bizde İtalyanm büyük §&İTierin

den "Petrarca" ya dair hemen he-
men hiç bir f"Y yazılmamqtır. Dili
mizin ve tarihimizin bir merhalesi
ni geçtiğimiz bu aıralarda baıka 
memleketlerde dile hizmet etmit a
damların hayat ve eserlerini tetkik 
etmeğe her zamandan ziyade muh
tacız, Dante'den az aor.-a yetiımit 
olan bu 9air daha ziyade latince yaz 
mış olmakla beraber, orta devrin mis 
tik ve dinci ruhundan Üm•miıt kül
türe geçit merhalesinin en yüksek 
eaerlerini vücude getirmiıtir. Nüz
het Hqım B. bu kitabı yazmakla a
radtforuz yolu aydınlatacak bir qık 
daha yalam9 oluyor. 

Grek ve Romen 
mitolojisi 

Her milletin münevverleri mut
laka kluilderi okumutlardır ve bun 
ların çoğunu ezbenlm bilirler. Biz 
de kluild• dalsa yeni lıütüp
hanelere amyor Nüzhet Hqmı 8. 
"Grek ... Romen Mitolojiıi" iamile 
.,..nıttiii lıir kilallıı ih lılüildsi 
tetlıik İçin lıir yol açaaia çalıtmak 

mektubu 1 

Almanlar Bulgarisfandan 
Tütün alıyorlar 

Almanyanın meıhur tütün 
tücarlanndan (Şnur) Bulgaris 
tandan yeniden (60) milyon le 
valık tütün almağa karar ver. 
mi§tir. Bu tütünlerin yarı bede 
li Bulgar tüccarlarının Alman 
tüccarlarına kartı olan borçla. 
rına kartı tutulacak ve yarı be. 
deli ile Bulgaristan Almanya
dan yeniden mal alacaktır. 

Yuııaııi.~tanııı geni 
Sof ya sefiri 

Yunanistanın Sofya sefiri 
Mösyö (Dendromis) Atinaya 
çağırılmıt ve yerine Yunanista 
nın Tiran sefiri (Kolaa) hak
kında Bulgar hükiimetinden 
ağreman iıtenmittir . Yunan 
ve Bulgar müzakeratına Sofya 
da devam olunacaktır. Yuna. 
nistaoın "D.urahhası yeni ıefir 
(Kolas) olacaktır. 

KONYA 
Milli Sanayi Sergiaine 

lıtirak ediniz. 
10 - 26 Temnıuz 982 

M6racaat mahalli: Konya 
Milli ikbsat ve tuamıf 
cemiyeti 

MAYi!; 1932 

ı-e 1 Sinema 

Al bert 
Prejean 

Cemiyeti tedrisiyei 
İslamiye kongresi 
Cemiyeti tedrisiyei iılim.iyeden: 

Cemiyeti Tedriıiyei lslamiye Heye
ti umum.İyeıi, Haziranın üçüne mü
ıadif önümüzdeki cuma cünü sene
lik içtimaıru aktedeceğinden azayı 
kirıumn yevmü mezkiırda saat ikide 
Darunafakayı teırifleri rica olu-
nur. 

Yalova gezmesi 
Y eıil Hilal Cemiyetiıaden: 
3 haziran cuma günü cemi. 

yetimiz azası için Y alova'ya bir 
vapur tenezzühü tertip edilmit
tir. Azayı muhteremenin umu 
mi ki.tipliğe müracaatla dave
tiyelerini almalarını rica ede-

1 Chaliapine 
Sinemada 

I 

1 rlihasla;-

Beşeriyetin sıhhati 
ne alemde? 

Malum hastalıklann günün 
birinde hakkından gelece. 

ğiz.Fakat yenileri beklemeli 
-Die Voche 'dnı

eskilerden iyi tedavi edemedik 
1 • n bahaediyorsunuz. 

- Bu mübayenet zaruridir. 
Bazı haatalıkları eskiler kadar 
'iyi tedavi edemiyoruz. Fakat 
beferiyeti birçok sari hastalık
lardan kurtarmış vaziyetinde. 
yiz. Meseli bazı hastalıklar 
vardır ki bugünkü nesil artık 
bilmiyor! Çiçek gibi •. Umum; 
harpte bazı sari hastalıkla 
anında tevkif edilmiştir. Sonra 
çocuk vefiyatıoın oldukça önü
ne geçilmiştir. Bu bırkaç misal 
bugünkü doktorluğun bilha11a 
hastalıktan vikaye usullerine 
daha ziyade ehemmiyet verdiği 
ni gösterir. YaKın bir istikbal. 
de ferdi tedaviler ::ıtalkacak ve 
her ıahaın her hangi hastalığa 
kartı masuniyeti temin edil.,. 
cektir. 

- Bir doktor Metchnikoff 
vardı. GünWı b · - d insani -
nn kat'iyen bu olmıya ı 
iddia ederdi. Bu iCldia1a oe d . " , 
suın:. 

- Bu büyük Rus bakt ·. 
yolojistinin o zamanki fikri, an 
cak fenni bir programın eııas 

hattını çizmiş a ilir. Fakat 
biz bugün biliyoruz ki sari has 
talıkları k t'i au l.'e im et
mek imkanı yoktur. 

Bu nevi hastalıklar bazan 
öyle birden bire ve salgın halin 
de çıkarlar ki nereden geldik
leri, nasıl çıktıkları bile anlatıl 
maz. Çok hastalıklar vardır ki 
bet altı asra kadar menşeleri 
ma!Uın değildir. lleride de hiç 
bilmediğimiz yeni yeni hastalık 
larm gelmiy~ini kimse te
min edemez. Belki bunlara kar 
tı bidayette ailihımı.z kafi gel
miyecektir . 

Fakat malUın olanların ta. 
mamile hakkından gelmek gÜ· 
nün birinde bp alemine müyes
aer olacaktır. ------------·-

Kari sütunu 

Başka şey 
Bulamamıı mı? 

Sultanaı-.t · · Bmaa 
pençerelerinin ikiaindea 3 erdem 
6 parmaklık krrdmtttır. Maaıaa
fih bu parmakhklann ıiklet iti
bariyle afırbiı 3 - 5 kiloyu g •. 
mez. Bu kadar küçük bir para i
çin bu kıymetli -ri tahripten 
çekinmiyen hıraızm ne kadar ae
fil ruhlu bir adam olduğu zikre 
bile defmM. Poliain bu tahripkar 
eli bir an evvel yakalamaaı bek
lenmektedir. 

Pencerelerimizi 
açamıyoruz 

Sultanahmet Naldibent caddesini 
takiben Çatladılıapı i•keleaine nakle 
dt1mekte olan moloz ve toprak ara
balarının geçtiği cadde öyle bir ha
le geldi ki,bu civar halkı aıcaktan 
tenoifüı edebilmek için pençereleri
ni açmaktan mahnım biılunuyorla.-. 
Geçen aene yalvardık. Eminönii kay 
melıemlığı haftada bi buraımın su
lanma•ına emir ,·ermi, ve bu emir 
bir müddet tatbik edilmitti. Şimdi 
toz dumandan bunaldık. Bu hale 
bir nihayet verilemez mi? 

ZEKi 

Saat bir seferleri 
E"""'ce her ııece saat birde kop 

rüden Haydarpaşa ye Kadıköye bir 
npur kalkıyordu. Yeni tarifenin tal 
biki üzerine timdi haftada üç ııece 
vapur kalkıyor. lıtanbulda öyle ·• 
&'Üç sahipleri vardır ki, her aece bu. 
saat bir vapuruna muhtaçtır. Seyri
sefain idaresi bu seferleri tahdit et· 
meyip eski haline ifrağ etse, Kadı 
köy, Haydarpata ve Osküdarda çok 
it ıı\iç sahiplerinin minnetini kaza
NT. 

l ___ RA_D_~_o _.I 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m. 5 k.) -
18 aramofon, 19,30 s.dtıyii mulİ
kiye heyeti, 20,30 - 21 tanburi ..... - . . . 



Tahtakurusu, sinek ve bütün hatarab bir FAYDA 
saniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha müessir; daha öldürücü olan yerli malı Yarı Y anya Daha Ucuzdu 
Askeri Lise ve Orta 

Mekteplere 
Talebe Alınıyor 

1 - 1932. 1933 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuleli 
•e Maltepe Aıkeri liıelerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Liıe 
ıine, Konya •e Enincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. 
2- Liaeltt 9, 10, 11 inci sınıflan (1 , 2, 3) üncü; orta mektep

lerde 6; 1; 8 inci (1, 2, 3) üncü aınıfları muhtevidir. Ve liseler 
loamma 400; 500, Orts ..ıektepler kısmına da 200; 300 talebe alı
aabilecektu. 

3 - Mektepler le-yli meccanidir. Talebenin iaıesinden bafka 
ıiy4iril-i, teçhizatı, kitap ve sairesi hükümete ait olduğu ıibi 
aynca tale•ı1e her ay bir mikdar maat ta verilir. 

4 - Liaeleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter. 
fi ederler. Ve iki fflJelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
aabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
lan yerlerde l Temmuz 932 de hatlar. Ve Ağustos 932 tarihinde 
mtam buı-. Bununla beraber kadroda münhdler kalırsa den se 
-inin cleYamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
aıatttile a.lelıe almmıya devam olunur. • 
Mektepkı in bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 

-steplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
hmıluldan :prlerin Askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

t - ~re girmek için lazım olan tartları muhtevi kayıt 
ft bW prtaameleri ve muhtaraları bütün Askerlik ıubelerinde 
-wueı. Talipler aakerlik ıubelerine ve askeri lise ve orta 
melr.t..,• •e müracaat ederek mezkur ıartları öğrenebilirler. 

(2180) 

l•tanbul ve Trakya 

ŞEKER FABRİKALARI 
T6rk Anonim Şirketinden: 

Mübayu olunacağı evelce ilin olunan ylh: bin teker 
çuvalından llk partiye ait teslim müddetinin Temmuzun 

bqinci ıüntıne kadar temdit o:unduğu alAkadaranın 
malimu olmak üzere ilan olunur 

sipin-Kenan 
Grip, Soiak alguılığuıın, 

baı. dit apılannın en 
birinci ilacıdır. 

KARON ALMAN KIT APHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Devlet Demiryolları idaresi ilinları -
On bin ton LaYe maden kömürü kapalı zarfla münakaıaya 

konmuttur. Münakaaa on dört Haziran salı günü saat on altı bu
çukta Anbrada Umum Müdürlük binasmda yapılacaktır. 

Faıı:la tafailit almak iıteyenler beter liraya satılmakta alan 
tutnameleri Haydarpaıa ve Ankara veznelerinden tederik edebi 
lirler. (2245) 

r. Celil Tevfik 
Zöhrevi Te idrar yolu 

baıtaWdlın ıniitelıaaaıaı: 

Sirkeci Muradiye cadcleoi, No 35. 

ZA YI - Biaa askenik tubesinden 
aldıiun aaken veoik- zayi ettim. 
y e.nini alac:aPHu akiainin bük 
mii yoktur. • Bica Hot Obe karye
si...., 317 ıevellütl;; Melunet oiJu 
Adil 

Betiktat ' ildıİci sulh huku .. lıl
.. iaıJiiinclea: AmH11t köyünde 
Mumhane ........ nda 19 No. lu ha· 

ne4e ınuım.. İll• ~932 tarihin
.le lıiliı varis "'8t ettifİ ihbar olu
naa Finlee ı.u..... lıali hayatta tan 

üa ettiii ı. .... ı ikinci Not•li
p.den mu........ 13 atustoa 930 
tana.ti vaoöy-..,e ile Mebruke Ha 
aıİB ~' lıirisi mahkememize 
moiracııat ecı...ıtı: vasiyet ahkamının 
H:rÜını talep et...ı.tedir. Kanuni 
~lıımo )'BhDt tuilıi mukaddem 
lıir taaarnlf ile lehlerine td.eTrüvaki l 
oı.. q'bıı... ilan tarihinden itiba- ı 
ren bir ay urfmda ..ııkemeye mü
ra~a mülıra: Yaaİyet nameye iti- 1 
raz etmedikleri takdirde ahlıimuun 
icra kıhnacaj"ı ilin olı>nur. 

lıtanbul Beyojlu 5 inci icra me
murluğundan: Mahcuz ve oablma
u,.. kanır verilen kadife oda takımı 
ile ve sair kıymetli etyalar 1 Hazi
ran 932 urihine müoadif çartaınba 
süaü oaat 12 den itibaren Beyoğlu 
Talı:sim Sıraaerviler ele "130" No.lu 
Hayat apartımanında açık artbrrna 
ile oatılac:ağından talip olanların 

mahallinde hazır bulunan memuru
- - acaatlan iliın elunur. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

"Hartuçlann tılasına mUısuı a
meliyeye dair iılihat'' hakkındaki 
ihtira isin l•Uınbul Vilayet celileoi
ne takdim edilmiı olan 18 Eylul 
1928 tarih 26244 numaralı mün
caııt ôizerindeki hukuk bu ke"' ahe 
re ferai veyahut ic:ııra verileceiin· 
cteoı talip olan :ıevatm vekili bulu
nan lıtanbuldıı Bahçebpıda Tat 
Hanında ~ numaralarda kiin 
H. W. Stock Efendiye möracaat et
meleri ilin olunur. 

Dr. Ihsan Sami-... 

Öksürük Şurubu 
Ökaürİık ve aafea darhtı 
için pek tetirli il!çbr. Di
van yolu Sultan Mahmut tir 
besi No, 189 Her eczane.le 

bulunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoflu, l atikliıl <*eldesi Bü

yük Parmak lıapu, Afrika hanı

na lıitiıik Apartıman No. 21.

Teh Beyoilu 2797. Saat: 14-18. 
• 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkları 

müteha1111ııı 
Cumadan maada herıün öğleden 

aonra aııat (2,30 dan SeJ kadar la
tanbulda DİYllnyolunda 118 numa
ralı husuai daireıinde dahili haıla
lıkları muayene ve tedavi ed.,,-. Te
lefon: 1 atanbul 22398. 

Milliyet Matbaası 
Her Nevi 

Mecmua Duv·ar Afişleri 
Mektep Kltapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatµra - El ilanları 

TABEDILiR 

Defteri kebir. Yevmiıe ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Cad<dl~sı 

Milliyet Kitap Kısmı 
• 

Telefon, 2431 o - 2431 ~ • 24318 

HAZİRAN 

1932 1932 

ÇARŞAMBA 
Liman kooperatifinin 

ACILDIGI 
Ve hayatın ucuzladığı 

GÜNDÜR 
Eminönü Liman Hanı karşısında 

( fstanbu! tramvaylarının durduğu yerde ) 

lıtanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
1932 senesi Mayııın 16 rncı .-ününden itibaren iti.nı ahire kadar muteberdi 

No Hudut 

10 Şişli - Tünel 

Va<ıla ilk Son 
hareket hare 

1 
Şişliden - Tünele 

_.M 

1 

------- Tünelden . Şitliye 

F 1 } Kurtuluf - Fatih ı Kurtuluıtan - Tünde 
• ------- Tünelden - Kurtuluta 

36 
10 

5.30 24.1 
5.50 24 

15 23.07 23 
30 23.30 24. 

3 üncü Kolordu 
lllnları 

K. O. ihtiyacı için 6000 kilo 
birinci fırka için 6,000 kilo Ça
talça müstahkem mevkii için 
1370 kilo sığır eti ve hastaha
nelM ihtiyacı için de 1527 kilo 
koyun eti ayrı ayrı şartnameler 
le ve pazarlıkla alınacaktır. İ
halesi 29.:5-932 pazar günü ata 
ğıda gösterilen saatlerde yapı
lacaktır. Taliplerin şartnamesi- ' 
ni almak üzere her gün ve pa- ı 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komi•yonu. 
muza müracaatları. (361) 

lbale 
K. O. nunki 
Birinci fırkanınki 
Çatalcanınlri 
Hastahanelerin ki 

* * * 

(2296) 
Saatleri 
14 de 
14,30da 
15 de 
15,30da 

K. O. ve birinci fırka kıtaatı 
hayvalfttı ihtiyacı için arpa ay 
n ayn tartnamerlerle ve kapalı 
zarAa münakasaya konmuştur. 
İhalesi 6 61 932 pazartesi gü. 
nü K. O. nunki saat 15 te ve 
fırkanınki saat 16 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliple 
riı1 tartnamesini almak üzere 
her gün ve münakasalarına itti 
rak edeceklerin de vakti muay 
yeninde teminat ve teklifname
lerile komisyonumuza müraca-

Merhum 
Muallim M&:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli ff arat alimi 

(Her~erl N. GASS~N )on 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmittlr. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taıraya göaderilen kitaplar için poıta Dcretl alınmaz 

~ 12 Harbiye - Fatihi Harbiyeden - Fatihe 
_ Fatihten - Harbiyeye 

~ 14 Maçka - Tünel ı Maçlıaclan - Tünele 
Tünelden - Maçkaya 

ıııı 
~ 15 Takıim-Sirkeciı Taksimden - Sirkeciye 
vv Sirkeciden - Taksime 

~ 16 Maçka -BeyazıtJ M.açkadan - Beyazıta 
vv Beyazıttan - Maçkaya 

;;, • Maçka - E. önü ı Maçkaclan - E. Onüne 
E. önünden - Maçkaya 

17 Şiıli • Sirkeci ı Şitliden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Şitliye 

18 Taksim - Fatihi Taluimden - Fatihe 
Fatihten - Tııluime 

19 Kurtulut - Beyazıt ı Kurtuıu,tan - Beya.zıUı 
Beyazıttan - Kurtuluta 

Kurtuluıtan - E. Onüne 

56 
10 

5.38 1 
5.40 1. 

ıs 20.34 23. 
30 21.00 24 

4 5 
10 

1 8 
14 

8 
ı4 

8 
ı6 

ıs 

2S 

9 
16 

9 

7.26 21 
7.48 21' 

6.23 24. 
6.04 23. 

6.18 20.~ 
6.46 20.31 

6.47 19.S 

7.56 1!1 
8.34 20. 

6,00 22.31 
6.45 23,2' 

- Kurtulı>t - E. önü ı 
E. önünden - Kurtuluta 16 

7.ı7 19.4' 
6.45 20.1! 

B .... tan - Belıeie 

" E. Önüne 

22 Bebek - E.önü Bebekten - .. 
E. önünden - Beheie 

5 
10 
15 

5.36 -/ 
5.42 -./ 
6.00 243İ 
6.00 24.4' 

- B. Tata 30 -.- tl 
ıl)ı Bebekten - ., 

e 23 Ortalıöy • Alısaray 1 Ortaköyden • Akaaraya 10 
?.j. Aksaraydan - Ortaköye 16

9 lii 34 Betiktq - Fatihi B<:Jiktaıtan - Fatihe 
Fatih- • B. T""' 17 

-- 1.ıı 

5.40 21.ı 
6.25 21 . .65 

6.00 22.o! 
6.42 22. 

1111ıı,-.ıc:ız. 111: ------------~--- 1 

Aluarııydan - Topkapıya 
32 T.kapı - Sirkeci Topkapıdan - Sirkeciye 10 

------- Sirkeciden • Topkapıya 18 
Toplrapıd ... - Akoaraya 

5.12 - ./ 
5.30 23-9 
6.04 24~ 
-.- 1 et 

atlan. (297) (2046) 

• * ah* k ı--'· 1 Tekirdag· - Ka'rabiga postası J Dr • A. KUTIEL : -
Çatalca müıt em mevKıl 

için mutfak ve çamatır odunu K U R U C A Ş İ L E İ Cilt ve ziİhı'e-fİ hastalıklar tedaviha- l&l 

Şebranini - Sirkeci ı Şehiremininden - Sirkeciye 
Sirkeciden • Şehireminine 10 

6.39 JO" 
709 2~:aı 

Ye hamam odunu aleni münaka Yeni iami 1 nesi Karaköy Börekçi fırını urıısın- 1111 

aa ile alınacaktır. İhalesi 1 / 6.ı J KENAN vapuru ı da 
34

· ; 
932 çar9amba günü ~aat 16,30 

33 

1 

Akaaraydan · Yedikuleye 
Y .kule • Sirkeci Y edikuleden-Sirkeciye ı 8 

Sirkeciden-Yedikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

5.16 - ./ 
5.34 24~ 
6.08 r 

da komisyonumuzda yapılacak 1 Her pazar ve pertembe aktamla · Sanuun Aaliye Hukuk mahlı.eme- ..ı 
br. Talipleıin ıartnamesini al. 1 rı aaat 20 de Karalı.öy rıhtımın- sinden: Sanuuncla Haci zade Me- ; 

- Samatya - Sirkeci ı Samatyadan-Sirkeciyc 
Sirkeciden-Samatyaya 

---
633 

mak üzere her gün ve münaka dan hareketle Tel&irdai, Mürefte aut mahdumları Komandit tirlı.eti z 
saya ittirak edeceklerin de vak tarikile Karabiıaya azimet ve ay- 1 tarafınclaa akit edilen konlı.ordato- -< 

10 

1 

Akaaraydan-Edirnekapıya 

37 E.kapı -Sirkeci Edirnekapıdan -Sirkeciye 1 O 
Sirkeciden-Edirneka pıya 20 
Edirnekapıdan-Aksnraya 

( f;l. rı 

ti muayyeninde komisyonumu- ni iskelelere uğny""'k çartanıba nun 5-4-932 tarihinde mahlı.emec:e ı-
za müracaatları. (365) (2320) •e pazar oabahları latanbul'a av- tasdik edilmit olmalı.la keyfiyet i- dl 

* • * det eder. Yük ve yolcu için mer- lin olı>nur. '1 - -.-
s.31 z:ı r.1 
ı.06 zc.J 

K. O. Ye müessesab ile 1. lı.ez acentau olan °"emiı solan 
ci F. Çatalca MS. MV. kıt'ala 
rı için un ayrı ayn 9artnameler 
le ve kapalı zarfla alınacak
tır. ihale tarih ve saatleri ata 
ğıda gösterilmi9tir. Taliplerin 
ıartnamderi almak üzere her 
gün Ye münakasaya i_ttirak ede 
ceklerin de vakti muayyenin.cle 
komisyonumuza müracaatları. 

(369) (2324) 
İhale tarihi 1 • 6 • 932 

K. O. nun 
1. ci F. nın 
Çatalcanın 

* • • 

Saat 
17 de 

17,30 da 
18 de 

iakeleaincle 1!1 numeroya mü
racaat. - Telefon : 22300 

SEYRISEF AIN 
. 

' Merkez aunUI: G•lata Kllprll 
bqr B. 2362. iube A. Slrlııeçi 
Mllbllrdaraade ıı.a a. 3740. 

lmıir - Pire - lskenderiye 

postaaı 

(lzmir ) 31 Mayıı Salı 11 de 
Galata rıhtımından kalkar 

DEVREDiLECEK lHTlRA 
BERATI 

" Devir hlll'eketli cephane auuiir
lerinin alt kısmını kapamap malı- · 

•ua tertilıat" hakkında llrtiut Ve-' 
Dleti Celilesi Sanayi Umum Mü
dürlüiünclen iatihaal ec1ilmit olan 19 
Haziran 1930 tarih ve 987 a-.lı 
ihtira lıenıh üzerindeki hublı k 
kere ahere devir Ye:J11 icara yeriJe.. 

1 ceğinden, lıu huauoa talip olan ze.. 

vatın latanbul'da, Bahçelrapı'da Tat 
Hanında 43-48 nwnaralarda kiin 
vekili H. W. STOK Efendiye mü-· 
racaat etmeleri il&n olunur .. 

Çatalca müstahkem mevkii 

1 
ZA Y 1 - 3827 aicil nuınerolu t<>- J bul · · ,,,. kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için atan ıkincı u.;.a memurlu-

35 000 kil l • .. k för vesikamı kaybettim Yenisi alı- aundan·. 27_ H•·ı-ran 932 tarı•hli, , o arpa a em muna a- D- -

·ı 1 k lh l • 1 6 1 nacağından eskiai hükümsüzdür. Cu"'mhun"yet, Mı.llı" yet ve ",_ ___ ıa-sa ı e a ınaca tır. a esı - • ~ -
932 çarşamba günü saat 16 da Beyoğlu Taluisind. toför Ali. ;,etelerinıle Müflis Kalinikoa Limi-
komisyonumuzda yapılacak- 1 

led Şirketinin ikinci toplanmasının 
tır. Taliplerin şartnamesini al- : MAMA , 2 Haziran 932 tarihinde olacaiı iliın 
mak Üzere her gün ve münaka ı ~ edilmiş iıe de bu tarih sehiv olup 
saya iştirak edeceklerin de vak , toplanmanın 20 Haziran 932 paz. r 
ti muayyeninde komisyonumu- ı Dr. Hakkı Ş_inaai 1

1 
resi a~nü saat 14 te olac;ıin taıhi-

. 21 Yavrumrzun "'n ubbı gıdasıdır . 1 hen ılan olunur. 

- Atikalipafll - Sirkeci ı Atıkalipatadan-Sirkeciye 
Sirkeciden-A tıkalipa aya 1 O 

Sahlık ank&Z ve boş sandıkla! 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Muhaanmen bedeli Cinai Mevl<ii 

Lira Kurut 
Ab9ap baraka enkazı Mülga harLı . '~t 

zareti kalörüfer dairesi hizasınca . 
148 216 

50 Tahta basamaklar Adliye dairesinde· 
ll ı·' 25 beher adedi 125 adet boş sandık M · • 

düyunu umumiye bahçesinde. 
ı'ukanda cins ve muhammen kıymetleri yazılı baraka tııl1 

ta merdi•en baıamağı enkazile bot sandıklar açık arttırnıa ı;; 
lile satılacaktır •• ihalesi 31 - Mayıs - 932 salı günü saat 11 
yapılacağından tafıilit almak istiyenlerin Eminönü Malmüc''r 
lüaune müracaatları. __./ 

Jandarma satınalma komis onundaı1: 
550 : 568 adet arka çantası pazarlıkla alınacaktır. T•~: 

lerin 30 • 5 • 932 Pazartesi günü saat dokuzdan ona kadar 
misyona müracaatları. 

lLLH 'J:..; t MA 'TBA 


