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Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Bir Borcun 
Tasfiyesi . 

Tamirat borçlarının tasfıye
ıi için 16 haziranda to~lanan 
lauaanne konferanaı netıc:elen· 
di. Alman Batvekili ".' ~n Pa
Pen ve Fransız Batvekilı Her: 
riot tarafından"Avrupanın tarı 

ı · Hükômetimizin Cemiyeti Akvama Gönderdiği 
Cevabın Metni Mecliste Alkışlarla Tasvip Edildi 

h. d yeni bir dönüm noktası,, 
ın e . il"fn 

olarak tavsif edilen bu ıt • a •· 
me ile tamirat borcu tasfiye e
diliyor ve Veraaill~ muahed: 
•inden beri Avrupa nm sulhu
nü tehdit eden bir mesele ta
rihe karıtıyor. 

Veraailles konfer&D6l top
landığı zaman, galip d~vletler, 
dört sene devam eden cıhan har 
binin bütün masraflarım Al
ınanya'ya ödetmeği düşünmü?· 
lerdi. "Onluğuna kadar tedı. 
}'e., yaygarasından yalnız _hus~ 
•i zarar ve ziyanların t~ı!esı! 
Alınanya'nm tediye kabılıyetı 
dairesinde tediyat yapması, 
Dawea plim ve sonra Y oung 
planı çerçeveleri dahilinde te
diyatta bulunması ve nihayet 
tiındi Lausanne' da kat'i ve ni
hai tasfiye, yekdiğerini takip 
eden bütün bu safhalar, harp 
•onrası Avrupasındaki d!P!°: 
lllasi ınücadelenin uzun tanhım 
letkil etmektedir. 

Almanya, sulhün imzasm· 
dan beri tamirat borcu namı 
•hında 20 milyar altın mark 
tediye etmiıtir. Lauaamıe iti
lafına göre üç sene devam e
decek olan ~oratorium'dan son 
~~ 3 milyar daha tediye ed~ 
&ıne göre, Almanya'nm tamı· 
rat namı altında galip devlet· 
lere tediye etmit bulunacağı 
lllebliğ 23 milyar altın mark 
olacaktır. Bu tabii timdiye 
kadar emsaı •. :e tarihte tesadüf 
eciılıneyen bir harp tazminat~
dır. Fakat barba umumi de mıa 
li tarihte görülmeyen bir hercü 
!lıerç idi. Öyle badirenin böyle 
ııeaııp pualası olur. 

lauaanne konferansının bu 
ııetiCf'Si harbi umumiden beri 
A'Vrupa devletleri ara~mda ya. 
Pılan itiliflann en eheuımiyet
liaidir. Gerçi Lokamo itilafla~, 
lfarp hudutlarının kat'i ve nı
lıai olarak kabul edilmesi ve 
bianetice Alaas Loreıı mese
lesinin intacı demek olduğun
dıın hayli ehemmiyetli idi. F~
kat Lokamo'ya rağmen, tamı· 
rııt borcu Damoklis'in kılıcı 
gibi Almanya'nm batı ucunda 
••ılı durmakta idi. 

lauaanne itilifmm ehem· 
llliyetli bir neticesi de hesap 
İtlerini tasfiye etmit olması 
kadar da Almanya ile Fransa 
•r.ımda daha samimi bir mü· 
tıaaebet tesisine doğru bir a
dıın tetkil etmesidir. Fransız 
8afvekili Herriot L~u~~e'm 
lleticesi üzerine demıttir ki: 

"Biz Franaızlar, kendilerile 
'-nimi münasebetler tesiı et. 
inek istediğimiz A~~la~ 
'>ektikleri ıztıraplarm hıkayesı
tıi heyecanla dinledik.,, 

Bir Franıız Batvekilinin 
•ii:ınıdan çıkan bu ıözler, Al· 
"1aııya'ya kartı Fransız kalp
lenı;de büyük bir tebeddül ma
tı~ıı ifade eder. Ve iıtikbal i. 
çın en büyük ümit te bunda
dır. 

Cersi Lauaanne itilifile 
~"llllıa ile Almanya arasındaki 
•tllifların hepst de halledilmit 
0!"1ıyor. Fakat tamirat mesele
·~.bir düğüm noktası idi. Bu 
r~den timdiye kadar Avrupa, 
uır taraftan tamirat alacaklısı 
01ınak üzere galipler, diğer ta
raftan da verecekli olmak üze
!.e tek batma Almanya olmak 
~ere iki zümreye aynlmıttı· 
Verecekli olan bir devlete kar. 
fı, alacaklı olan devletler züm
je..iııin ayni cephede birletme
b~e mani olunamıyordu. Ve 
ır taraftan galipler diğer ta· 

~.aftan da mağlup Almanya on 
h~ •l!llelik diplomasi hayatının 
dır lıuıuaiyetini teşkil ediy~r-
~· T a.ınirat meaelesinin hallıle 

tıfıan siyaıeti derhal batka bir 
tekil alıyor. Gerçi beynelmilel 
~~cadele devam edecektir. Çün 
u ınilletler için tabii olan h~

Yıı.t hudur. Fakat mübarezenın 
tek!i ve mahiyeti 13 sened~ 
L erı görmeğe alıştığımız mu-

atezeden ayrı hususiyetler ar
~tdecekt' ır. 

Ahmet SOKRO 

Hariciye vekilinin 
Mecliste beyanah 

Cemiyeti akvam meclisine 
gönderilen cevabın metni 

Vapurculuk hakkındaki kanun kabul 
edildi. Meclisin yaz tatili 

ANKARA, 9 A.A. - B. M. veçhile mümziai bulunduğu Pa 
Meclisinin bugünkü içtimamda ris misakı ruhu dahilinde akto
Cemiyeti Akvama davetimiz et lunduğunu itaret ederim. Bu be 
rafımda Hariciye Vekili Tevfik yanalı yaparken Türkiyenin 24 
Rüttü Beyin verdiği izahattan temmuz 932 tarihinde La~ıan-

nra milletler cemiyeti katibi ne'da imzalanan mukavela~tan 
so mili(iııe gönderilecek ceya 1 münbais askeri mahiyetteki t~ 
umu ahhüdat dolayııile huıuıi bır 

Tevfik Rüştü Bey 
bm metni okunmutlur. Mecli
ıin alkıtlarla ve müttefikan tas 
vip ettiği cevap metni tudur: 

Katibi Umumi Efendi; He
yeti umumiye namın~ v~ki, d~
vetinize cevaben Turkıye nın 
Cemiyeti Akvam azası olmıyan 
devletlerle aktolunanlar da da
hil olduğu halde timdiye kadar 
aktettiği mukavelelerle deruh
te ettiği taahhüdatın C. Ak: 
vam azası vezaifi ile aslı!. l!'al'.n 
kabili telif olmadığını bildır-

kl erei kazanının. Bu. hu-
me et k' • kbu 

t eaaıen Tür ıyenm a • 
ıus a 1 büt'· !ünden evvel imza anan un 
bu muahedatm Cemiyeti Ak
vam azasının ekıenıinin ayni 

vaziyette bulunduğunu da ilive 
etmeyi vazife bilirim. Bu terait 
dahilinde Almanya hükfuneti
nin Almanyanm Cemiyeti Ak
vama kabulüne dair olarak ki. 
tibi umumiye ırönderildiği 8 fU 
bat 926 tarihli mektubunda zik
rettiği Belçika, F ranıa, lngilte 
re imperatorluğu halya, Polon 
ya ve Çekoslovakya mümessil-

i !eri tarafından mümza 1 kinu. 
nuevvel 1925 tarihli nota tahri 

1 
batını hatırlatmalıyım. Bu nota 
mn ıon fıkrası atideki tekilde i
fade edilmittir. Cemiyet azası
na bu 16 ıncı madde cucibince 
terettüp eden taahhüdat bu fe

(D amı 6 rncı sahifede) 

~~ 

Meclis tatil 
Edildi 

ANKARA 9 (Telefonla) -
Mecliste Hariciye Vekilinin he
yanahnı müteakrp Alyon meb' ... 
unı Ali cıe Tekirdağ meb'u•u Ce
mil Beylerin Meclisin yaz tatili 
hakkında cıerdikleri takrir okun
mUf cıe kabul edilmiftir. Bunun Ü· 
~erine Meclia Reisi Kcizım Paıa 
fU beyanatta bulunmuftur: 

" Elendim, bu hale göre fecıka
l&de bir lü.ıum hasıl olmaua 
Meclia Tevinisaninin birinci gü
nüne ltadar içtima etmiyecektir. 
Selcimetle gitmeni..i, •el&metle gel 
menW temenni eder, hepini.zi lıal· 
bi muhabbetle ael6mlarım." 

Gazi Hz. 

Perşembe günü 
fstanbulu 

şereflendirecekler 

ANKARA, 9. (Telefonla)
Gazi Hz. çarşamba günü An 
karadan hareket edecekler 
ve per§embe günü lıtanbul'u 
tereflendireceklerdir. 

!Vluhiddin Bey 
izahat veYiyor 
Bütçe, Düyunu U-

mumiye binası, 
Liman vapurculuğu •• 

Anlı:aradan tehrimize avdet e
den vali ve belediye reiai Muhit
tin Bey dün bir 
m u h a r ririmize 
muhtelif belediye 
itleri halduııd: 
fU izahatı venaiş 
tir: 
"- Ankarada 

bulunduğum 11ra 
da muhtelif be 
tediye İ§leri ara. 
unda aavahili m · 
tecavire vapurla .. 
n meselesine de 
temu ettim. Fa
kat yeni bir ka- Muhittin Bey 
nun yapıldı. Kanun bu meseleyi 
halletmittir. Bizim için timdilik 
bir tevakkuf mevzuu yoktur. 

Bütçe hakkında vekalet bazı i
zahat iatemiıti.Bu izahatı verdim. 
Bir kaç güne kadar laadik edilip 
geleceğini ümit ed~o. m. 

KonaervatuvlU'lri ıalahı için bir 
mütehauıı getirtmefe karar ver
miştik. Bu mütebu 11m getirilme 
ai için veki.leten müaadeaini al .. 
dık. Yakında lazım relen ecnebi 
memleketlerle temaaa geçeceğiz. 

Eski düyunu umumiye binası· 
nın belediyeye verilmesi için de 
Maliye Vekaleti ile noktayı na
zarlar teati ettik. Vekalet bu hu
sustaki noktayı nazanmızı kabul 
etti. Neticeye intizar ediyoruz." 

Merkez 
Bankası 
Hisseleri 
Satmak isteyenler 

bankadan 
makbuz alacaklar 
Evvelki gün An karadan tehrimi

ze ııelen Cümhuriyet Merkez Ban
kası idare meclisi reiıi Nusret B. 
vaki olan iatifaanmıza cevaben 2 ay 
mezuniyetle latanbul'a ııeldiğini be
yan etmiş ve memurların Devlet 
Bankası hiaaeleri hakkında da d.,.. 
mittir ki: 

Lausanne itila~name
leri dün imza edildi 

- " Banka hiaae ıenetlerinin yüz 
de 70 ini vermit olan memurlardan 
arzu edenlerin hiuelerini Maliye 
V e!Weti mübayaa edecektir. Ancak 
bunun için memurların 70 ci lirayı 
tesviye ettiklerine dair bankadan 
makbuz almıt olmalan lbımdır. 
Makbuzlar iae pek çok olup henüz 
tabedilmekte ye peyderpey aahip).,.. 
rine tevzii mukarrer bnlunmakta
dır. Memurlann hiaaelerini Emlak 
Bankaaının da mübayya edeceğine . 
dair henüz bir kanır yoktur. 

Sıra Amerikaga olan borçlarda! Racing 
Club 

Beynelmilel iktısadİ konf e_ Bugün sonuncu 

ransla devletler maçını oynuyor 

bı•1a~ hara meşgul olacaklar Racing Club bugün Takıim 
stadyumunda Galatasaray - F < 

K nferanı he li devletlere de ıamil olduğunu tasJ nerbahçe muhteliti ile dördüncü 
PARIS, ~· A: '!-· - :..ı..,.; saat rih etmiılerdir. oyununu oynayacaktır. 

yeti umunuyeıının ıon Bunun üzerine Lauaanne mu-
d lmııtır Bu maç Fransız talunnıun 10 05 e açı ' kavelenamelerinin inıza11 raoimeaine 

' bir ekiç dar- aon maçıdır. Maç Takaim ıtad M. Mac Donald'ın ç . batlanmııtır. 
lıeai, murahhaslar arasındaki b!'au- M. Mac Donald, ilk olarak lngil- yumunda olacak ve tam aaat S,S 
ıi mükilemelere nihayet vemHf ve tere namına imzalamıı ve mumailey ta başlayacaktır. 
imza merasimi batlamıtbr• hi müteakip bathca devletler yani Fransızlar yine mutat takım--

8 . birini mütee.kıp Sir John Si- Belçika, Franıa, lıalya ,Japonya,Al- larile çıkacaklardor. Bizim talu-
ır Marb. M Mos- manya murahhasları imzalamıtlar- mın na•ıl çılıacagı· henu·· z malu·m M Germain n, ' 

mo~ ln~iltere, Fransa ve ltalya na· dır. · 1 değildir , 
com, ekdiğerine mümasil beyanat- Davetli devleller arasın.da A'vuatu l••••••••••••I 
mma Y h borçlanna •'/ d ta bulunmuılar ve arp t (Devamı 6 rncı sa,,, e P 
ait tediyatın ilıra11 hususunun dave 
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Müthiş tren faciası 
Polatlı ile Beylikköprü arasındaki 

tren kazası çok korkunç oldu 
Lokomatif devrildi, vagonlar parçalandı. 37 

izinli ve terhis edilen askerden 19 u 
şehit oldu. Enkaz alhndan cesetler çıkanlıyor 
1 

Kaza mahailine derhal otomobille giden Ankara muha-\ 
birimiz faciamn bütün tafsilatını anlatıyor. Trenin kur

tulan makinistinin muhabirimize anlattıkları •• 

Dün sabah Anharadan 
112 hllometre mesafe
de bulunan kaza ma
halline otomobil ile 
giden Ankara muha
b ı r ı mi z gazetemize 
Polatlıdan kaza etra
fında telgrafla esaslı 
ve geniş tafsil it glin
dermiştir. Bu telgrafi 
atide neşrediyoruz: 

POLATLl,9. (Hususi) - Dün 
öğleyin Ankaradan 12,26 te kalkan 
muhtelit tren Polatlı Beylikköprü 
arumda feci bir kazaya uğramıftll', 

Beylik köprü iatasyonu~ bir .. bu~uk 
kilometre kala ve Demır kopruye 
200 metre mesafede 44 kilometre 
aür'atle giderken henüz kat'i mahi
yeti teabit edilemiyen bir aebep ne
ticesi lokomotif yoldan çıkm•ı ve ar 
kasındaki furgunu bir 3 Üncü mevki 
demir vagonu , birinci ve ikinci ka
nıık demir vagonu, bir ahtap C va 
gonunu ve •ekiz yük vagonunu ata 
ğı yuvarlamıttır 

Kazaya uiJragan trendeki yolcularını bekleyen ve 
onların yokluğu karşısında facianın bütün deh.,etini 

hissedenler Haydarpaşada .. 

Ölenler 16,27 de iıtaayona girmiı bulunur. 
Ani ve dehşetli bir 

Bu kaza. ?eticesinde .~t~P vagon giimbiirtli 
daki. ekıerııı aıkerden ızınlı ve bazı _ • 
1 b. d·ı · 37 kitiden henüz Dun de tam muayyen saatinde arı ter ,. e ı mış b . .d .. ""lan" 25 
ı. " 1 k ·kıa ı teabit edilmemek u vıraı a gozu Uf ve vagon ,.at ı o ara mı r j d ·bar ka Be ı·k k". ·· 
le beraber, 17 veya 19 u ölmüttür. ~n 1 et. t.~"~. ~~ Y 1 opru 
Askerlerden biri ağır yaralıdır. Mü- ı nun demır kopruaune hemen ~ak-
telıakiai kurtulmuıtur • ~mııtı. istasyon memuru treni bek 

. . liyor, hat çavuıları, makasçilar, köy 
Denur vagonlardaki yolculara ge lüler iataayonda.. Bu sırada ani ve 

1 dehıetli bir gümbürtüyü müteakip 
koca katarın büyük bir inamı raydan 
fırlayarak ormanın iki tarafına seri
liyor. 

istasyon müdürü mahiyetini anla 
yamadığı kazayı Ankaraya bildir
mek için dairetine koıuyor, fakat 
Ankaraya telgraf hatları devrilen 
vagonların altında kalmıt ve kop
muştur. 

Eakiıehir İıtaayonuna haber veri 
yor ve imdat istiyor 

iniltiler 
Kaza ani olmuıtur. Önde loko

motif yolun soluna yuvarlanmıı, ka
zan patlamıı etrafı küçük bir ııöle 

( X ) Pulatlı ile Beylik 
hlJprü arasında kBIUJnın 

mahalli vukuu 

çe..irmiıtir. arkuındaki fursun yo
lun sağına devrilmittir. Param par. 
ça olmuftur. Çünkü abıaptır. Altın 

(Devamı 6 ıncı aabilede) 

Türk kadını müstehlik 
mi, mühlik mi? 

Kazadan bir mucize ha
linde hrırtulabilenlerden 
asker Hasan ve talebe 

Enver Efendiler 

lince; bunlar kazayı bazıları ağır 
ve ekıeriıi hafif yara ve berelerle 
atlatmıtlardır. 

lzmir, Adana, l.~tanbul 
yolcuları 

Deıniryolu bir virajı müteakip 
Beylikköprü iataayonuna güzel bir 
köprüden geçerek bağlanır. latu
yonla bu virajın araaı bir buçuk kilo 
metredir. 

Beylik köprii istasyonunda gözle 
raylar labak gibi görünür. Ankara
den dün 1,2!i te kalkan ve içinde 
lzmir, Adana ve lıtanbula giden yol 
cular bulunan tren her gün normal 
olarak 16,20 de bu viraji ııeser ve 

Fazıl Ahmet Bey şayanı dikkat 
izahat ve beyanatta bulundu 

" ... ne yazık ki matbuatımızın bazı çarpık 
uzuvlan her ciddi meseleyi böyle zarafet
siz bir mizah mevzuu haline getiriyor •.• " 

Son defa Büyük Millet Mec
li.inde Maarif bütçesi müzakere 
edilirken söz alan hatipler ara
sında Fazıl Ahmet Bey dahi u
zun beyanatta bulunmuftu. (Mil
li talim ve terbiye) mefhumunu 
tahlil ile bunun muaaır ilim telak 
kilerine uygun en yeni düaturu 
ne olabilecefini Fazı) Ahmet 
Bey izah etti. Meclisle hararetli 
bir hüsnü kabul gören beyana
tının pek çok alkıılandığını ve 
kadm terbiyesi hakkında ıayanı 
dikkat müt 1 alan ihtiva ettiğini 
o zaman gazetemizde yazmııtık. 
Arkadaılanmızdan birisi Fazı! 
Ahmet Beyin sözleri araamda 
aarfettiği bir cümleyi asli teldin 
den çıkararak yeni bir anket aı:-

mtftır. (Türk kadını müı.lik mi
dir, müstehlik midir?) mı al
tında bu anket beı on rilndür d.,.. 
vam ediyor. Meselenin mahiyetini 
lenvir için Fazı! Ahmet Beyle gÖ 
riittük. Muharririmizin suallerine 
Fazı.! Ahmet Bey fÖyle cevap ver. 
mittir: 

- Evet ııörüyonun; mühlik 
ve müıtehlik kelimeleri, çelimai 
ve zayıf idraklerin mantık v: 
muhakemesine çelme takan, yük. 
ııe~ ve aeçgin bazı mütefekkir. 
len de bot boıuna yoran bir ta· 
mata olmak tehlikesi içinde! F •· 
kat ne yazık ki, matbuatımızın 
b!'zı. çarpık uzuvlan, zaten her 
cıddı meııeleyi böyle zarafetaia 

(Denmı 2 inci sahifede) 



o 

' 
r 

Orta kurun tarihine bir bakış 
Afet Hf. nin konferansı 

ANKARA, 9 A. A. - Tarih 
müderriı ve muallimleri kongresi 
bucün de içtimaına devam etmit
tir. 

Öğleden evvelki toplanııta, 
Türk tarihi tetkik cemiyeti aza .. 
sından Muallim Afet Hanımefen 
di (orta kurun tarihine umumi 
bir bakıt) mevzuu üzerinde bir 
konferans venni.ttir. 

Reieicümhur Hazretleriyle Mec 
lis Reiai Ki.zım, Başvekil lamel 
Paşalar Hazeratı kongreyi teırif 
buyurmu9lardı. 

Tarihi lıivha 
Afet Hanım, canlandırmağa ça

lıştığı tarihi levhanın başlangıcı 
olmak. Üzere dördüncü asrı aldı ve 
bu asrın ortalarına doğru Roma 
lınperatorluğunun haricindeki va
ziyetleri etraflıca hulasa ettikten 
ıonra Hünlerin Oral ve Volga va
dileri iıtikametinde ne suretle te
cavüze geçtiklerini ve bu havali
de naaıl bir devlet kurduklarını 
ve bu iatili.nın Avrupayı nasıl bir 
vaziyete soktuğunu, nihayet Avru 
paya nasıl hakim olduklarını ve 
l>etinci aann ilk yansında Hün 
lmperatorluğunun teıkilatlandıiı
nı tabiiyetine aldığı Cermen unsur 
larını tamamiyle Birliii içine sok
tuğunu, medeniyette inkişafa ~
hemmiyet verdiğini söyleınİ§ ve 
Hünlerin aannedildiii cibi Avru
pada göçebe ömrü geçirmit bir 
kavim olmadıklarmı, bilakiı top
rağa baflandıklarını, evlerde, 
köylerde tehirlerde oturduklannı 
ili.ve etmittir. 

Afet Hanım, Hünlerin Avn1-
paya girdikten sonra hiç durmak
.sızın hemen bir asır ilerledikleri· 
ni, Avn1pah kavimlerden tesadüf 
ettiklerini ya hicrete mecbur ey
lediklerini veya tabiiyetleri albna 
aldıklarmı ve beşinci aarın baş
langıcında Hün lmperatorluğu a
razisinin Kafkasyadan Elbe ırma 
ğına kadar uzandıiıru ve bu im 
peratorlujun bilhaua Atila za
manında çok yiikseldiğini, şarki 
Roma lmperatorluk arazisinden 
Trakya, Makedonya, Tesalya, Ter 
mopil'e kadar her yerine ve bü
tün Balkanların iıtila edilmit ve 
tarki Roma lmperatorlutunun ha
raca bağlanmıt olduğunu söyle
mit ve müteakıben Salouda mey
dan muharebesinden bahiale bu 
meydan mubarebeıinin tarihteki 
büyÜk eh-lyetini anlatarak 
hulasaten demittir ki: 

Atili 

'Atili. bu meydan muharebeai
ni zaferle neticelendirmit olsaydı 
bütün Avrupayı bir idare altında 
birlettinoek ihtimalini elde ede
cekti ve binaenaleyh Avruparun 
umumi manzaraıı bugün rörüldü 
fünden batka bir çehrede inkitaf 
edebilecekti. Atilanm çocukların
dan hiçbiri onun yerini tutamadı
lar ve nihayet Hünler atalı Tuna 
mmtakalarına ve Karadeniz iıtep 
!erine çekilmefe mecbur kaldılar. 
Bu suretle Avrupanın o cüne ka
dar tanonıı olduğu en büyük bir 
Türk fmperatorlufwıun birden 
bire çökmesi vuku buldu. Maama 
fih bununla Hünlerln tarihi bit
mit olmadı. Çünkü, dünyayı aaır
larca müddet büyiiklüğü ile dol
durmuş bilyük bir millet birden 
bire ve tamamiyle dünya yüzün
den silinemudi. Hün lmperator
luğu bu kanııklık devresini müte 
akip daha mütecanis, müteaddit 
zümrelere aynldı ve yeni devlet
ler teais ettiler.'' 

Afet Hanım, AtUa Drduları bü
tün Roma imperatorluğunu hat
tan bata çiğnerken Asyada da 
Ak Hün devleti ordularının ayni 
suretle lramn kalpg&hmda muha 
rebeler Yerclitini aöylemit ve sö
zünü Gök Türk devletine naklet
mittir. 

"B1111dan aonradrr lr:i. aıırlar 
imtidadmca Asyayı •e A""1payı 
halc.iııniyet Ye tesiri altında tubna 
i• devam eden .,...ürk camiasını, 
büyilk Tlirlc ailesini asil adı ile 
tanonakta, ona Türk demekte ar
tık bund- böyle cihan birlefmİf
tir. 

Altaylardan faaliyete geçen 
cök Türkler 6 mcı asrın ortaların 
da Göçenleri mağlup ederek istik 
lallerini kurtardılar ve bundan 
Göçen imperatorlutu 1"alip Türk le 
rin eline düttü. Buradan &'Arbe ve 
ıarbi cenubiye doğru genitJiyerek 
büyÜk bir Türk imperatorluğu ku 
ru ldu ve bu suretle bu devlet he
men bütün orta Aıya Türklerinin 

idaresi altına aldı. Uygur Türkle
rine gelince: bunlar evvelce Hün 
Türklerinin gittikleri yolu tutarak 
558 tarihlerinde Oral ve Volga 
ıahillerine vardılar ve Tuna boy· 
larına dayandılar. Bu zaman Bi· 
zans İınperatoru Juati.nyen'in •on 
günlerine tesadüf eder. Bu yeni 
Türk fatihleri kendilerinden bir 
aıır evvel Hünlerin imperatorluk 
merkezini kurdukları bugünkü 
Macaristan ve Patonyanın geniş 
ovalarına yerleştiler. Avarların 
Tuna ovalarında yerle4meleri Atil 
la devrinde olduğu gibi bütün Av
rupa için büyük bir tehlike vücu· 
de getiriyordu. Avarlar aşağı T u· 
na ial8.vlarını ve garp Bulgarları· 
nı tabiiyetleri altına alarak onla· 
n da istili.ianna ve harplerine it· 
tirak ettirdiler ve bunların ilk 
tehditlerine uiriyan Roma İmpe· 
ratorluğu oldu. Balkan yarım ada 
sı baştan ba,a avar dalgalan al
tında boğuldu ve doğrudan doğ
ruya latanbul tehdit olundu. Avar 
lar Dalmaçyaya, Apire, Makedon 
yanın büyiik bir kıamına ve Trak
yaya sahip ve hakim oldular. Bi
:ı.anı imperatorluğunu inkiraz üç
rumunun kenarına getirdiler. 

Hazer Türkleri 
Afet Hanını, Bizans İmpcrato

ru HerakliyÜs'un Hazer Türkleri 
tarafından te.aiı edilen Hazar dev 
letiyle bir ittifak aktederek onun 
yardımiyle !randa büyük muvaf
fakiyetler kazandığı, Avarların 
lstanbulu karadan mubaıaraları
run 619, 622 tarihine kadar de
vam ettiğini ve bu tarihte Bizansı 
haraça bağlamak auretile muha
sarayı kaldırdıklarını ve bu 622 
tarihinin Muhammedin Mekke
den Medineye hiçret tarihi oldu
junu hatırlatarak Muhammet, E
bubekir, Ömer, Osman zamanla
rma ait hi.diaelerden bahia ve ıÖ· 
zünü Arap - Türk mücadelesine 
nakletmiıtir. Afet Hanım, Arap -
Türk mücadeleainin Osmanın son 
zamanlarında batlıyarak Emevi 
saltanatının yıkılmasına kadar 
bir aıır devam ettiğini söyledik
ten sonra bu mücadelelerin mahi
yeti hakkında bir fikir verebil
mek maksadile bu devrede orta 
A•yada Türk alemini kısaca hu
lasa ebnİ4 ve; "eğer Türk alemi
nin her ferdi teıekkül eden Türk 
birliğinin, Türk devletinin bizzat 
ıuurlu sahibi Ye müdafii olabilaey 
dl, dünya yüzünde buırünkü Türk 
mirasının ne olabileceği kolaylık
la dütüniilebilirdi" demiştir. 

H illifel kavgaları 
Afet Hanım bundan aonra sö

zünü hilafet kavıalarma. nakille 
bu huıuıta bazı izahat verdikten 
aonra Emevi saltanatının dahili is 
yanlarla ıeçirdiği uzun sene için
de, Asya Türk aleminde yeni yeni 
Türk siyaıi mevcudiyetleri görül
dü~ü, ıarki Gök Türk devleti 
yerinde Türk kutluk devleti ku
rulduğu ve garbi Türk devleti ül
ke&inde de bir Türk devletinin ku
rulmasına çahııldılmı söylemi§ ve 
nihayet bu sıralarda vuku bulan 
anartıden iatifade etmesini bilen 
Çinin ıarbi Gök kabilelerinden 
bir çoğunu himayeıine alchimı ve 
bundan aonra Türkişleri de tama 
mile mağlup ettiğini ve bu taarru 
zu yapanm Çinde topa Türkleri 
kumandanlarmdan birinin kurdu
lu aüli.lenin &0n hükilmdarlann
dan biri olduğunu ve bu fellkete 
bu tarihlerde altaylar p.rkında 
henüz hüküm süren kutluk devle
tinin de uğradıfmı söylemiı ve a
p.ğı yukarı 100 sene devam eden 
Arap - Türk mücadelesi esnesm
da Türklerin çok zayiata ve zara
ra uğradıklannı ve fakat herteye 
rağmen Emevi devleti çöktüğü 
zaman Türk Beylerinin meTcudi
yetlerini muhafaza ettiklerini ve 
Türklerin ancaJc kendi iateklerile 
islim dinine cirdiklerini ve onun 
koruyucuıu olduklannı il&·..., et
m~tir. 

Afet Hanım, bundan aonra 
( (Vlll) inci asrın ortasında tark
ta tqekkiil eden Abbas deYlettin 
den bahsetmiş ve hu Abbas halita 
lannın Türk milleti ve Türk ordu 
au muhafazaımda kendini emni
yette görerek genit isl&m İmpera
törluğunda hükümran olabilmit 
olduğunu veTolun adlı birTürkün 
oğlu olan Ahmed'in Mısır ve Mı
•ıra civar mıntakalara ne suretle 
hi.kim olduğunu ve Mrıır ve Suri-

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1-"Anlamıyoruz!,, 

Kadro mecmuaırnın büyük bir 
talihi oldu: memleketimizde en 
baaitlerinden baıka her fikrin 
aleyhinde olanlar onu alaya aldı
lar. Muharrirleri için kullanılan 
muhtelif hakaret ve tezyif elfa
zı araımda "ilim" kelimeıi de 
vardı. ilimden i&tihfafla bahsedil
mesi bir 'Zaman için en ağır hü
kümler verdirebilecek ali.metler• 
dendir. Vakıa Kadro'cuların yü
zllne "Alim" kelimesini hakaret 
diye fırlataııların ne diyecekleri
ni biliyonun: maksalla.n ilmi de
iil, kendilerine iilim süaü veren 
adamları tezyif etmektir. Yoksa 
kaqılarına hakiki ilimler çıksa 

onlara dil uzatmak §Öyle dursun, 
eğilip ellerini, hatta eteklerini de 
öperler. Böyle diyeceklerini bili· 
yon1z; fakat edebiyat aleminde 
kimleri beğendiklerini ıörünce ne 
ıibi adıı.mlara alim diyebilecek
lerini farketmek de mütkül değil 
d 

• . 
ır. 

Hayır; Kodro'ya edilen hü
cumlar, hakiki ilim taraftarlan
run, kendilerine i.lim afiaü veren 
cahillere karıı bir cihadı delil
dir. Böyle olsa idi o mecmuanın 
söylediklerini tahlile, iddia.lannı 
cerhe çalıtırlardı. Böyle bir §eye 
kalkıtmıyorlar; ellerinde her ka
pıyı açacalım sandıkları bir keli
me var.: 0Anlamıyoruz!0 Bunu 
söylediler mi, karıılanndakini 
toz haline setirivenliklerini sa---

yede kurulan devletin (X) uncu 
asrın ilk senelerine kadar vaziye
tini muhafaza ettiğini, Memnun 
zamanında Horasanda bulunan 
Tahir adında bir Türkün Bağdat 
ile rabıtasını keserek ilk Türk 
Mü.slüman devletini kurduğunu ve 
bu hükUmetin dokuzuncu aırın 
sonuna kadar hüküm sürdüğünü 
ve 9 uncu asrın sonunda Abbas 
imperatorluğunun siyasi bir var· 
lık olmaktan çıkmış bulunduğunu 
söylemiştir. 

Afet Hanım bundan ıonra, gar
bi Bulgarlar hakkında izahat ver 
miı ve Bulgar Türklerinin bir aıır 
süren rayret ve faaliyetleri neti· 
ceainde bütün Balkanlar mıntaka
aında hakim bir vaziyet temine 
ve büyük bir İmperatorluk kur
mağa muvaffak olduklarını söyle
miştir. 

Afet Hanım, Çar Simon'un za
manında Bulgarlar Balkan yarım 
adasında kuvvetle yerleşirlerken 
Tunanın fİmalinde hakim unsur 
olarak yafamakta bulunan lslav
ların Şarktan gelen yeni Türk ka
bilelerinin akınları önünde eriyip 
gittiklerini ve bu yeni &'elen kavim 
lerin kııa bir zaman içinde Al
manyaya, ltalyaya, Franıaya da 
tedit akınlar yaptıktan sonra Teia 
ırmaiı ve Tuna ovalarında bugün 
kü •atanlarmda yerleştiklerini ve 
Macarların Altaylardan ne ıuret 
le çıktıklıt.rını ve Macarların Hün
ler gibi tamamen ve hakiki Türk 
olduklarmı söylemiştir. 

Afet Hanım, bundan sonra yu· 
karı Dinyester, Pripet, yukan Ni
yemen sahasında Ru.s devletinin 
ilk kuruluşunu hikaye etmiş, lslav 
ve Rus tabirlerinin medlullerinin 
bir olmadığını ilive etmiştir. 

Büyük e.~erler 

' Afet Hanım nihayet Türklerin 
büyük eserlerini daima ve ancak 
kendi iıtiklalleri içinde faal olduk 
larr zaman inkitaf ettirdiklerini, 
cihan tarihi 11 inci asre ıirerken 
orta Aayarun henüz son sözünü 
söylemediğini ve Abbas halifeleri 
nin kuvvetten dütmeıi üzerine 
orta Asya Türklerinin tekrar garp 
ıafıalarında iti ellerine almağa lü 
zum gördüklerini, her devirde ol· 
dulu gibi bu defa da Türk çehre
ıinin Avrupayi büyük teli.şiara 
diifürdüğünü, 11 inci asırdaki 
Türk iatilaımm tamamen geç.mit 
asırlardaki Türk akınlannı andı
nr mahiyetle olduğunu söylemit 
Te Türklerin 16 mcı aınn sonuna 
kadar devlet mahiyetinde, fikri 
hayatta ve iktısatta yani bütün 
bara seviyeıince A vrupadan dai· 
ma ü.atün bulunduklarJnı il&ve et· 
miştir. 

Afet Hanım, bu Türk harsın
dan bahsederken Türklerin insan 
lığın batlangıcında Çinde, Hintte, 
Mezopotamya da, Mısırda, Küçük 
Aayada, Cenubi Rusyada, Ege 
havzaaında kurdukları eski mede 
niyetleri bir tarafa bırakarak yal
nız tarihin kat'i vesikalarına da
yanan malürn medeniyetlerini kaı 
tettiğinl ve Avrupalılann ancak 
16 ıncı asırdan itibaren bir müd
det evvel batlamı§ oldukları re
nöuanıı ve dini iılahat ıayesinde 
deiitmeie batladıklannı, fakat 
16 ıncı aarrn tarihte Türk aın ola
rak kaldığını söylemit ve 1 7 inci 
aınn sonuna doinı tevakkufun 
haşladığı ve çünkü Türklerin dini 
dünya itlerinden ayırma hareketi 
ne tqebbüste zamanonıza kadar 
seri kaldıklarını illYe ebnlttir. 

Afet Hanım, biltün dönüm nok 
taamın Viyana kapmnda baıladı 
fını Kara Mustafa orduıunuıı bir 
biyanet yÜzünden baskına uğra
masının bütün A""1pa Hiriıtiyan 
aleminin mukabil taarrüza 8"eç
mek için bekledifi fırsatı verdifl
ni, Tüdtlere teYcih olunan bu mfif 
terek Avrupa laarnızunun ancak 
Sakarya önünde durdurulabildifi 
ni, fakat Türklerin buırüne kaYU· 
tabilmek için aurlan:a çekmedik 
leri felaket kalmaftclmı , kencli
lerinl toplayabilmek için bat YUr

duklan bin bir çarenin fayda vor 
medifini Ye nihayet bu çareyi Af
yon, Dumlupınar zaferlerinde bul 
duklannı ve bu çarenin batl~a 
ruhu Türkün milli irade ve haki
miyetini eline alıp bizzat kullan
ması olduğunu ve Türkiye Cüm
huriyetinin bu uyanış ve dirilif
ten Dumlupinarda Türk kanile 
kurduğu tem.,ı üstünde yükııelen 
ve daima yükselecek olan abidesi 
olduğunu söylemiş ve konferanaı· 

nıyorlar. •'Anlamıyoruz! Anlamı
yoruz!" Bu IÖz her türlü makam 
!ardan tekrar olunuyor; hiddetle, 
alayla, hep bir ağızdan Yeya aolo 
bilinde tekrar ediliyor: "Anlamı
yon1z ! brekekekelu, koakı, ko
aks! ..... 

Doğru, anlamıyoraunuz, anla .. 
dığmızı iddia eden de yok; fa
kat, danlmaym, neyi anlarsmız 
ki? Bu Kadro mecmuaaı birtakım 
iktıaatmeııelelerinden bahsediyor; 
belki çok doğru görüyor, belki 
yanılıyor, belki de hezeyan edi
yor Siz iktıaat ilimini biliyor musu 
nuz? Kadro'cular hanri cereya .. 
nın adamlarıdır? hangi prenıip

leri müdafaa ederler? Onları an• 
lamıyorsunuz; fakat, Marx'ı de
miyorum, Keynes'i anlar mıımız? 

Fikir meaelelerine kartı müt
hit bir laübaliliğimiz var; her 
hangi bir yazıyı mutat rahaveti
mizle okuyoruz; eıaaen düıün
düklerimizin ayni değil&e, peıin-

, 

-:::... '- e . "-' e, 
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Batan· tahtelbahir 
kurtarılabilecek mi? 
Tahlisiye vapurları kaza ma_ 

halline vardılar e 
•• 
Umitler henüz kesilmiş değildir 

PARlS 9.A A. - Bahriye ne j bir yağmur yağmakta idi. 
zaretinde Promethee nin deni- I Bu 'hal Promethee'nin bulun 
zin dibine merbut olması muh.

1 

makta olduğu Levi burnunda 
temel bulunan telefon şaman- taharriyatı teshil etmiyecektir. 
dırasının bulunmuş olduğu te- Garpten doğru hafif bir rüz
yit edilmektedir. Diğer taraf. gir esmektedir. 
tan enkazdan çıkan bir takım Deniz açıklarında iki muaz
hava habbeleri görüln:üş oldu- zam kütle seçilmektedir: Bun. 
ğu da teyit olunuyor. !ar açık denizlere mahsus Ra

Rostro ile Artiglio Promet mier ve Nessus isminde iki ı·o-
Jıee 'nin enkazı llstiinde mör~~r olup geceyi, deniz altı 
CHERBOURG 9 . A.A. gemı~ı enkazını? bu.l.unmakta 

'. . . oldugu maballı gosteren şa-
Saat 15 te Rostro ıle Artıglıo, d k" · d · · 
P h , . .. .. d b I man ıranın ya ının e gcçırmış 

romet ee nın ustun e u unu I d" 
1 d T 1 'd 1 · er ır. 

Y
1 

or ba~ 1."k do 0~ 
1
.•kln ge mbı~ 0

" Aroglio ile Rostro, Cher-
an uyıi erın ı ere ma sus b r t 10 d ı 

bir dalgıç aleti bir mavnaya ~u,rgd~maHnml~hsaa d a ge -
· · kı d"I · • M b I mış er ır. a ı azır a tersane 

yu e ı mıttır. avna, u a e ·· ·· d t bl" · ı· · · · . .. . .. .. onun e a ısıye ame ıyesı ıçın 
~- enkazın uzerıne goturmekte. İcap eden malzemeyi yüklemek 

ırj. l V , . tedirler. Diğer bir tahlisiye ge-
u es erne nın vurudu ha- · · · · J ı y 

be 
.
1
. mısının, yanı u es erne na. 

r verı ıyor. d k" t k · · · d k" 
E d

. . . d k" d . l mm a ı ara gemııının a ı. 
nry ıce ısmın e ı enız a - k d d k"k Cb b 

1 . a an a ı aya er ouı·ga 
tı gemısı, enkazdan ge meıı ı· · · 1 k 

h 1 b
.. .. . ... 1 .. 1 . muvasa atma ıntızar o unma -

mu teme utun guru tu erı t d 
mikrofonlarla dinlemek için as·ır. ·ı . 

k
' b 11. I . . ıs, gemı erın 

va a ma a me ge mıştır. 1 t" kt d" 
eş ırme e ır. 

seyrini müşkil 
Dalga, artmış-

CHERBOURG, 9. A. A.- tır. 
Promethee deniz altı gemisini Binaenaleyh, bugün öğleden 
yüzdürmek için sarfedi\en me. 1 sonra denizin dibine inecek o. 

sai devam ediyor. Rostro t.ah~i- , lan d.al.gıçların . sarfedec:~Ieri 
siye gemisi, bu gece gelmıttır. mesaının ne netıce verecegı sua 

Artiglio'nun bu sabah gelme le şayan görülmektedir. 
sine intizar olunmaktadır. Tu- Felaketin vukuundaııberi 48 
londan Avilette gemisinin me. saat geçmiştir ve Prometbee' 
saisine yardım etmek üzere bir nin teknesi içinde kapalı kalmış 
takım dalgıçlar gönderilmit- olan betbahtların hayatı hak • 
tir. Bu dalgıçlar, ayni zamanda kında maatteessüf her türlü ü
Cherbourg limanına merbut o. midi terketmek İcap etmekt.,. 
lup tahtelbahirin tahlisine çalı- dir. 
ıan diğer gemilere de yardım ---------
edeceklerdir. 

Promethee feliJketzt>dele
rine gardını 

CHERBOURG, 9. A. A.
Şehir, bu sabah uyandığı za

man sise bürünmüt bir halde 

bulunuyordu. Ve İnce ve kesif 

---····----.-...····-·-----
nı şiddetli alkı,lar araaında bitir
mi.tir. 

Öğleden sonra Türk tarihi tet
kik cemiyeti azaamdan Samih Ri 
fat Bey, Darülfünun Şark akvamı 
tarihi müderrisi Avram Galanti 
Beyin daha ziyade Mısırlıların, 
Summerlerin ve Hititlerin ıaıni ol 
ması fikrine müstenit tenkitlerine 
kartı yaptığı tahlillerle bu mede 
niyet1f. ~in orta Asya rnedeniyeti
le olan münasebetlerini isbat et
mi§ ve bu medeniyetler hakkında 
uzun uzadıya izahat vermiştir. 
Neticede Avrap Galanti Bey, ve
rilen izahata kani olmuı ve hatibi 
bir kaç defa alk:ıılamqtır. 

Samih Rifat Bey kiirsideıı iner 
ken milli Türk Tarihi dava11ııın 
artık hallolundufunu ve memle
ketin bu büyük ilim zaferini de 
Gaziniıı dehasına borçlu bulun
duğunu söylemiıtir. 

Reiaicümhur Hazretleri, kong
rede nihayete kadar bulunmuı
lar ve müzakeratı dinlemiılerdir. 

Tarih kon2resi hak--
kında bir tashih 
ANKARA, 9. A. A. - Ta

rih müderria muallimleri içti
mamdan Darülfünun mllderria 
lerinden Şemıettin Beyin kon 
feranamdan sonra lzmirli la. 
mail Hakkı Bey tarafından 
Şemsettin Beyin noktai nazan 
m teyit ve ikmal eden izahata 
dair telgraf, ga:ıetelerde bir ke 
lime batasile intişar eylemiftİr. 

lımail Hakkı Bey, Şemset. 
tin Beyin fikirlerini cerhetme
miş, bilakis teyit ve ikmal ey. 
!emiştir. T ashib olunur. 

hükümlerimize uygun celmiyor
.... hemen "ağdalı" damgaıını vu
rup atıyoruz. Bir yazıda esasen 
alıtık olduğun fikirlerden ba9ka
ııru aramıyoraan ne diye okuyor
sun? Okumak bir ceht sarfetme
ğe ve birtakım hazırlıklara mü
tevakkıftır. Memlekette biz "au
todidacte0 ların 1üzumundan 
pek fazla müdafaa edilme&i de 
bu cehtten, bu hazırlık zaruretin
den kaçtığnnızı iabat eder. 

Belki her teyi, edebiyat ale
minde edindiğim adetlerle ölçtü
füın içindir, ne zaman "anlamı
yoruz!" avazesini duyaa.m: "Yine 

hayırlı bir yenilik var" diye se
vinjrim. Wagner'e de, Baude ... 

laire'e de, Mallanne'ye de: ' 4An
lamıyoru:ı ! ,, diye bağırmışlar; 

daha on aene evvel Ahmet Ha
tim'e de: "Anlamıyoruz'' dediler. 
Kim bilir? belki bu Kadro mec
muasındaki fikirler de, kendi sa
halannda, Wagner'in Baude-

Kaba bir 
Siyaset 
Bir Ermeninin C. 
Akvam Mecliıine 
verdiği bir istida •• 

Türkiyenin Cemiyeti Akvama cir 
mesinden telaı eden bazı Ermeni
lerin Cenevrede harekete geçtikleri 
bildiriliyor. 

Aharonyan imzarile Cemiyeti Ak 
vam mecliıi azaaına verilen ve ba~ 
zı latanbul gazetelerinde intqar e
den bu iıtidada Sevre muahedesinin 
Ermenilere Türkiyede bir yurt tah
siı eden madde&inin tatbiki iıten
mektedir. Cemiyeti Akvam mahafi
linde bunun Ermeniler tarafından 
kaba bir siyaaet hareketi telakki 
edileceğine ıüphe yoktur.Naoıl ki 
burada öyle telakki edilmittir.Zi
hinleri tetvİ§ makaadile yazılaa 
bu istidada ezcümle deniliyor k:i: 

''Sevre muahedeıi.nin aekaen M· 

kizinci maddesinde "Türkiyenin 
di(er müttefik devletler miailhi 
Errnenistanı müstakil bir hüku
met olarak tanıdığı" yazılıdır. 
Fakat bu muahede yerine timdi 
Lauaanne muahedesi kaim olmut
tur. Bunda Errnenistandan bahae
dilmeyor. Halbuki Cemiyeti Alc
Yam 1921 de Türkiyede Ye Türk 
tahakkümünden tamamen müsta
kil olarak bir Ermeni milli yurda 
vucude l"etirilmeei hakkında bir 
karar vemıifti. 1924 te bu karar 
tekit edildi. Bugün, Türkiyeııin 
Akvam Cemiyetine l"İnnefe da
vet edilditi !tir sırada Cemiyeti 
Akvam Ermeni metalibini söz ö
nüne almalıdır. Ermeni mülteciler 
sözlerini ecdatlannın memleketi
ne dikmitlerdir. Cemiyeti Akvam 
ile büyÜk devletler tarafından on
lara kartı almmıt olan kat'i taah
hüdatın he&aba katılmasını talep 
ederler. Ermeni milleti tarihi hu
kukundan mahrum kalmalı ka
bul etmiyor ve Türkiyenin Cemi
yeti Akvama girmesinin yeni bir 
ihkakı bak ve adalet devreshae 
mebde olmasını İsteyorlar .'' 

laire'in eserleri kadar canlı ve 
veluttur. 

"Kim bilir?" diyorum; çünkü 
maksadım Kadro'daki fikirleri 
tahlil etmek değildir. Bu hiç be· 
ııim işim değil; çünkü bahsettiği 
,eyleri bilmem. Yani ben de an
lamıyorum; fakat bu anlama
makla iftihar ederek, ancak keıı
di aczimi gösterecek bir kelime
ye hiç bir hakaret eda11 verme
den anlamıyorum. 

O mecmua da arrf iktısattan 
bahsetmediği için benim de biraz 
olsun anlıyabildiğim yazılar olu
yor: Y akup Kadri'nin yazılan, 

Şevket Süreyya'mn bazı makale
leri. Bunların içinde de hiç itti
rak etmedifim birtakım fikirler 
var. Kadro iktiııadi hadiseleri tet
kikle kalmıyor; her ,eyi iktisat 
bakımından görmeğe, her şeyi ik
tisadi hadiselerin peyki addetme
ğe meylediyor. Zannederim bu ik
tisat "mythe" ini. hiç bir zam.an 

Bektaşilerin muhakemesi 
lZMlR, 9. (Milliyet) - Geçende Bozyaka cıvarında kJıll 

lı erkekli ayın yaparlarken yakalanan Bektasilerin muhakeJll 
rine Asliye mahkemesinde başlanmıştır. Ma~nunlar reisi!! 1 
!erine: 

- İçtik, eğlendik; fakat ayin yapmadık. Nefes değil g 
okuyorduk, cevabını verdiler, cürmu inkar ettiler. 

Müteakıben dinlenen şahitler ise maznunların ifadelerini rf 
dettiler. Müddeiumumi maznunların tecziye edilmelerini isi 
Neticede dava haftaya talik edilmiştir. 

Ankaranın tahakkuk ettirdijc: 
r 

m uazza nıı ıslahat tf:.. 
PARIS, 9. A. A. - Beynelmilel diplomatik akademi,. ~P 

azası meyanına Türkiye Paris sefiri Suat Beyi kabul etıniıtır 0 z 
Akademi reisi M. de Fontenay Suat Beye beyanı ho,aıtt alık 

bulunarak mumaileyh in siyasi hayatını ve mesaisini izah e. 11110 

~ştir. t 

Suat Bey bilmukabele teşekkür etmiş ve akademinin me5jıı~\' 
ni methüsena eylemiştir. · 

Bunu müteakip orla elçi Kont Ostrorog bir nutuk irat ed lia 
Türk milletinin kadimden beri geçirdiği tekamülatı ve nih• tını 
son on sene zarfında Ankaranın tahakkuk ettirdiği muazz~ Ety 
Iahatı izah eylemiştir. Kont Ostrorog, genç Türkiye cü.m~~. k 
tinin dahilde ve beynelmilel münasebatında vukua getırdıgt v:' 
nilikleri müdekkikine tahlil eylemiştir. 

4 
li 

- Av 

Türk kadını müstehlik mi, 
mühlik mi? 

Yün 
lift 
Hali 
A. 
Ozü 
ı 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
bir mizah mevzuu haline getiri· 
yor! Efendim; benim beyana
tun, meclis zabıtlannda mahfuz
dur. Bunların içinde yüksek ve 
feragatli Türk kadınlığının ma
nevi şahsiyeti.ne hakaret eder de 
ğil, hatti. hürmet etmez tek bir fi 
kir varsa, gösterilmesini rica e· 
derim. Haydi farzedelim ki ben 
,iddetli bir heyecan hamlesi için· 
de söz söylemiş olayım; ya kos 
koca Millet Mecliai çocuk mudur 
ki lakırdılanmda iddia edildiği 
l"ibi bir mahiyet olsa tutup ta be
ni o kadar alkış ve takdir ile bah
tiyar etsin! O Millet Meclisi ki, 
bu memleketin tarih ve taliine en 
büyük teref ve kuvvet veren mu
azzam inkılapları sinesinde yarat 
mııtır. 

Beni sureti umumiyede "bütün 
Türk kadınına mühliktir!,, dedi 
yalanile ortaya atanlar cörmüyor 
lar ki kendileri bizzat Türk ka
dınlı(ına kartı saygı hiHini ihlik 
etmektedirler. 

Zira bunlann böyle ıımank 
bir yayıara ile, hakikati bo(aı:
layarak ve açık bir fazilet kar
manyolacılığı ederek aldatabile 
cekleri bir Türk kadınlığı yok
tur. Bütün bu millet sibi, onun 
delerli ve ışıklı kadınlan da doğ 
ruyu iftiradan kolayca ayırt et
meğe mukatedirdirler .. Eskiden 
bize sathi bir frenk mukallitli
iin.den ıeçme, Özsüz ve yapma
cıklı bir kadın hürmetkarlığı var 
dı. Yani kadına kartı reva görül 
meyen hiç bir alçaklık olmadığı 
halde, zahirde ıayet mütebea
ıim, reveranılı ve hürmetkir bu· 
lunmaktan ibaret bir hürmet taa 
lakçılığı ! 

Ben bunu daima kadma kartı 
on bayağı ve maituf hakaret ad
dettim. Kadın müvacehe&inde 
yalanırz hürmetimi, ciddi ve sa· 
mimi mül&hazalara onun dima
iından münevver bir makea bu· 
lacağunı ıöstennekle izhar et
mek istedim. Millet Meclisinde 
söylediğim sözler tamamile bu 
mahiyettedir. Ve daima öyle ola 
cakbr. Kad1n ve kız terbiyesi si
bi ehemmiyetli bir mevzuun eaa 
smı biralup ta yalnız gazete can 
bazhiı yapmak benim kanaatim 
ce zekl ve zerafet gürbü.zlüiü
ne delalet etmez. Böyle teyler 
daima kötürüm ve yatalak kabi
liyetlerin tecrübe ettiği bir am 
marazi (Atletizm) dir. 

ArkadaflDıZ olan ıazete an
ketini açtığı gÜnden beri, meclis
teki beyanatmım mühim olduğu
nu tekrar ebnek lutufkarlığında 
bulıuıdu. O halde sütunlannda 
niçin o mühim sözleri netretm.i
yor da onların altı üati1 bilinme
dikçe şümulü ölçülmek kabil ol
mayan bir cümlesini(O da muhar 
ref şekilde) yazıyor?. Bundan an 
lıyorum ki böyle mühim bir mev 
zu etrafrnda bile maalesef ciddi-

kabul edemiyeceğim, çünkü ebe
diyet "mythe" İne iman etmİfİ:m . 
Aramızda a11rlann halledemiye
ceği meseleler var. 

Tefe1Tıiatta buhqabiliriz; bu
luıtuğumuz da oluyor. Hele mu
hakkak buluıacağımızı zannetti
ğim bir nokta var: hiç bir feyi 
basit tarafından anlamamak ve 
"lytü ııut eyle bugün amma ga
mı ferdayı - Sana ısmarladılar 
mı bu yalan dün,-ayı" sözünü ka
bul etmemek. 

Kadro'ya edilen itirazlardaıı 
birine ben de ittirak ediyorum: 
frenkçe kelimeleri pek fazla kul
lanıyorlar. Sonra her feylnde bir 
Yahdet olmasını istiyen muharrir
leri, Şevket Süreyya'yı ecnebi 
iıimlerini alaturka yazmaktan 
vazceçircmiyorlar. 

2 - Bir hikctye 
itiraf edeyim ki Rus muharri

ri Turgenief'in timdiye kadar 
hi bir eser' · u 

yete ki.fi derecede ehemııı 
ve kıymet vermemiştir! Şu 
hareketi fazla lakırdıya d• 
~? j 

- Bize terbiyemiz lıakkı1' 
ki bazı fikirlerinizi söyler ıl 
niz? 

- Büyük bir memnuniY~~ 
Türkiyenin pek büyük 'rl 

zaferlerinden birkaçı ıunl• J 
Vaktile üfürükçülük, musk•. •caı 
vardı; onun yerini bugÜn bd l\)ar 
manasile ilim ve fenne da~ 'k.oy 
yeni tababet iııral ediyor. ,'ııii 
çerilik diye bir zorba ocağı diği 
cuttu. Şimdi Türk vatanını J: ılı. i 
dafaa eden kahraman ve f Os. 
kir ordu, en yeni ve muasır Gttür 
kir techizatına malik bir ıtık ut 
vaaıdır. . /, 24 

itte tıpkı bunun gibi ınıd:...ı;r ' Q 
misin talim ve terbiye mefh~!t~ · 
üzerinde de en hayırlı bir 13;; 
lip yapılmıt, maarifimizin iJ tg ·35 prenıipleri terbiye zemin r.\. 
garp lleminin en mütekamil ıv 
!erinden ııık almağa bati•! 
tır. Şu aebeple içine girdii 
bu yeni terbiye cihanının dii ,/ 
yüksek, milli ve bedii bütün 
deleri dııında kalarak 1ıaı.ı1" 
ten kaçanlar varlıklarını bot 1 lıtı 
tuna ihlak ediyorlar diyoruırt· ı •1 ~.~ 
itte daha kat'i bir kanaatle 1 '•il c 
rar edeceğim: bu cibiler, isi•~ ~ ,, • 
dın, ister erkek olaun, hem . f lrı:rn 
tehlik, hem de cidden mühh ~·rdı "' 
kr! ·~ 

Poliste 
.. ' 

lı1ı1r R 
lıın •ıı 

Polise hakaret P ı,~ .... 
Yükıek Kaldırımda oturaO Aıad, , 

tön amelesinden Nadirle 0• J ~•U 
arasında kavıa çıkmıı, (:eıı"'. Ilı h 
fena halde döğen Nadir, ka\"~ •ı •) 
ayırmağa gelen poli• meıO l"'""'" 
Kadri Ef. ye hakarette buluıııl' ~"•ııı 
fundan yakalanmıftır •. 

Üstelik dayak ta" ~q, 
Dolapderede, Viıne aokai.1 ~."'- • 

kalaycı Ali, Gümütsuyunda 1, 14 1~0'1 
met banım kapıcıaı Nihattan ''- ~1 1"

0 

cafmı iatemit, fakat parayı al~;J Au " 1 

dıktan maada üstelik bir fd lı•"' 
d L • • "" ayaa Yetnıftir. kıy. 

Silah bulundu ~ A.,ı"" 
Bayram &0kağmda Ali jle !:, 

çlikpazarh Fuadm ıüphe üz_e~ 
ilz•leri aranmıt ve birer ~ 
bulunmuftur. Haklannda tal""- lı ıt 11 
yapılmaktadır. . ıııcııı 

Nasıl yakalandı?"' 
Evvelki aabah Parmak kaP ,ı 

terzi Fransuanın dükkanma ~~ 
muncuk uydurmala çalıtan . ,,ı• 
met oğlu Yusuf, isminde birı, (ıl' 
raftan görüldüğünü anlayınc~l ı4" 
men oracıkta kıyafetini tebdı 

1
,. 

mek istemit ve beline bir pef ,• 
mal sararak cözden kaybolJll el' 
istemitae de kıskıvrak yakaY1 

venniıtir. 

ki de bu, zamanının F ranıı~ ~~ 
harrirlerine pek benzediğin• -" ıt 
!edikleri içindir. Onu hiç bir ";, 
bit: "Anlamıyoruz" diye k•t1(;, 
mamıf; iıminin etrafında, Jl.r· 
gol'unt Tolstoy'un, De»toyev-~ 
nin isimleri etrafındaki hale rt'' 
Turgenief'i Gustave Flaub:;.,n 
benzetirler; ben, Madame Bo ,,
müıtesnat Flaubert'in roınarıh• el' 
run okunmaaını pek lüzumlu ,. 
detmeın. • 

Haydar Rifat Bey o ınu~•r;;.: 
rin lllı atk isimli uzunca bı(,..d 
kayeaini tercüme ebnit ( 1 ) ·

1
.,ril". 

okudum. Bilmem en iyi eser , ~~ 
den midir? ZannetmiyoruI"• .,I· 
hikaye bir muha1Tirin me•b"' 
ması için ki.fi gelmezdi. eti' 

Bir delikanlı batından ı";J,~ 
daha doğrusu babasının batı"1,ıı
geçen bir afk maceraaınr ;!'· ır 
yor. Delikanlmın atla, ken 1

•
1 

eıı• 
( 1) Ahmet İh••n matba&•1• 

1 

dol&r 

ltı hreı 
1 ı ilet 
Ilı ( th 
lı ı .. 
l~ '" 1 • 

r 11Cirt1 

._ l•ı \. 



Istanbulda Doktor Adedi ihtiyaçtan Fazla Mıdır? 
Ekonomi v11•11~tt• Mahkemelerde l/eledlgf'de 

1 İmdadı sıhhi 
Heyetleri 

Doktor adedi 
Fazla! aziranın son on beş 

gününde ihracatımız 

Yeni 
Kanunlar 

Meclisten çıkan yeni 

kanunlar 

tebliğ ediliyor 

Papağan barındaki 
ölüm hadisesi 

-· 
---·- Bu sebepten kazan~ 

Doktorlar tayin edil- sahası daralıyormu' 

,211,914 liralık kıymettedir 
Gümrükler istatistik müdiriyeti 
ziran ayının aon on bet günü zar
da mihlm limanlarımızdan ihraç 
ilen bqlıca ihracat maddelerimizin 
taç vazlyetlerini teoblt etmittir. 

(95.622) kabuksuz fındık ihracatın 
dan ( 11.393) zeytin yağı ihracatın· 
dan ( 47.502) tütün ihrncatmdan 
(17.138) afyon ihracatından 
(111.9611) maden kömiı u ihracatın 
dan da (41.237) liralık ..,ksan var
dır. 

Nakliyat reami - muayyen tari 
feli vesait ile seyahat eden yolcu· 
lardan alınacak nakliyat reımi 
hakkında 1 O niaan 1340 tarib ve 
472 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun dün Vilayete bildirilmitti: 

Arnavut Süleyman Ef .nin dahil 
olmadığı anlaşıldı ve 

di. Bütçenin 

gelmesi bekleniyor 

lstanbulda icrayı tababet eden 
doktorlar aon ~•man1arda iııizli. 
ğin kendilf"rİne de tesjr ettiğinden 

An• k 1 k d h !İkayetçldirler. Aldıjiımız m:ıliı-
ı aza ar vu ·uun a der al .. 

ilk tedaviyi yap b"I k · . B I ınata gore, •on zamanlarda dok-
a 1 me ıçın e e- t 1 1 b ld f k ı · d diye imdadı arhh" h ti " k " or ar ılan u a ev a a e teki· 

ı eye erı teı •· 'f tm' 1 d" Ş h . . d line karar vermiıti. su e ı~ er ır. e .. rımı2 e dok .. 
. Sıhhiye vekaleti heyetlere da- lor a~~· (1800) u ... bulmutlur. 

reli altında bulundurulma11na ı hil olacak doktor. !arı tayi 1 • Kcndıaıle temas ettııı:ımız bır dok 

dün beraetine karar. verildi 
Y •pılu istatistiie ııöre, on beş 
ıı zarfında ihracatımız 1.211.914 
alık bir kıymet arzetmektedir. Ma 
sın •on on bet ıünü zarfındaki ih· 

Madde 1 - 10 nisan 1340 tarih Bir kaç ay evvel Papaıan ba· 

lzmir ve Samsunda 

haftalık ihracat 

ve 472 numaralı kanunun birinci rında bir vak'a olmuı Sofiya io· 
maddesinde yazılı müessese ve minde bir kadın oturd~iu yel·den 
kumpanyalar tarafından bir ay yere dütmüş ve ölmüttü .• O zİa· 

t 1.563.507 lira tutmakta olma
na ıtiıre hazirandaki ilırauhmız 
1.593 lira nolı .. n olmu,tur. 

zar'ında tahsil olunan nakliyat n1an bu ölümden Arnavut Süley· 
resmi, o ay nihayetinden itibaren man isminde bir zat mes'ul tutul 

Samıun mıntakaıından aon bir kırk beşinci ıünü aktamına kadar muı,. Sofiyanın bu adamın cebren 
hafta zarfında 11,394 kilo tütün ve bir bordro ile bu müeuese ve kum koklathğı eroinden zehirlenere>k 

liazirıuun aon on bet pnlük ihra 2749 sandık yumurta ihraç edilmlt· panyalann merbut bulunduklan öldüğü ıöylenmişti. Cereyan eden 
tını "4alıda gösterivoruz. · malaandığına teslim olunur. Tes- muhakeme neticesinde bu ölümde hr . 

Kıymet 25 Hazirandan 1 Temmuza ka- !imal bordrolan, her mevki için Süleymanın dahli olmadıiı, Sofi· 
Lira dar lzmir limanından muhtelif ccne alınan bilet ücretlerini ve nakliye yanın hat tesemmümü küuliden 

Y
k.oyun ve keçi 7.736 bi memleketlere ihraç edilen emlİ· resimlerini yekunen irae eder. öldiı1".ğü aknlatılmıt, Süleymanın be· 
uınurta 433.822 anın miklan kilo olarak ıu ıurelle Maliye Vekaletinden bidayeten rae ıne arar verilmiştir. 

lianı deo1 Z0.667 tesbit edilıniıtir. müsaade alınmak prtile, bu te•Iİ· Yarın mes'ul mu'' du" rü 
/\v ıl.tJa.j 9.890 6075 bakla, 10,842 hal~ 62.065 matın bir merkezden icrası caiz-
"\'iin l56 palamut, 213,667 tütün, 47,500 va- dir. 1 bu müe .. ese ve kumpanya· hakkındaki karar 
'J:if!ilı 24.099 leks, 273,422 kepek, 10,491 mu~ lar tarafından tahsil olunan nak• Y 
.-..ui 136.703 173,525 meyankölıü, 14.649 üzüm, liyal resmi, müddeti zarfında mal " ann" 1 zeteıi mH'ul müdü 
~l'pa ll0.442 3,171 çiçek tohumu. 19,489 adet de sandıklarına teslim edilmedili rü Biirhanettin Ali ve Süleyman 

ı zii111 19.967 rl, 2,188 yumurta, 161,470 kilo kils·, takdirde, resim miktarı yilzde on bTe
1
vfikd Beklylerin tabliye talebinde 

ııcl, 858 pe, 83 lıiJo peynir, 1,~20 balmumu, zam ile tahsil olunur. Nakliyat res u un u arını ve bu talebin red· 
Fındık (\abuklu) 638 419 kilo kabuklu cevız, 841 afyon, minin, müddeti :.aarfında malsandı dedildilini yazmııtık. 
,. " (kabulısuır 68.628 865 zeytinyağı, 1,664 çamfıatığı ve ğma leılim edilmemesinden, mÜ· Bürhanettin Ali Bey bize yaz· 
«-eırtln yalı 29.7211 110 adet 11ğır. euese ve kumpanyalann müdür dığı bir mektupta tahİiye talebi· 
'rütiln 87.552 Jatanbul lzmlr, Mersin, Trab- ve muhasebecileri de mes'ul ve nin Sultanahmet Sulh ceza mah· 
PaJaınuı 311.429 zon Giresu~dan son on bet gtin zar zamindirler. kemesi tarafından reddedilmedi· 

/\f~ ı. 
1811 

111.912 . fJndaki ihracat kıymeti 1.211,9141 Madde 2 _ Gerek 10 nisan ğini. Sultanahmet Sulh ceza mah· 
Yon 1!4.968 liradır • 1 1340 tarih ve 472 numaralı kanun kemesinin tahliye talebini kabul 

Paıııuı. 600 Bu limanl~rda~ ~.59? ba! .hay· mucıhince tahakkuk edecek nak· , ve ka~a.r _ve~diğini, fakat müddei 
t.!ac1en lıl!ınüril 109.222 van, 13,590 kılo tutun ıbraç tdılmıt liyat reun.İ gerek itbu kanun mu· 1 ~~."~lığın ıtırazı üzerine Asliye 
,,..•Ytsın aon on beş gilnüne ıöre tir • cibince tahakkuk edecek zam ce- uçuncu ceza mahk mesinin bu 

ııl.,. 1 nn•zın tezayüı ett1tı kalemıer Tav11anhda meyve zaıan ıahsili emvaı kanunu hü- kar~rı ~-ef_eııı~ini yazmakta ve 
ardın ".I' kü feri dairesinde tahsil olunur A,slıye uc;uncu ceza mahkemesi· 

• .k~Yun Ve keçi mayısın aon on bet kooperatifi A r· 1 . n~n kararı~ıı temyiz edeceğini bil· 
:~ .çlnde (2.0!!2) liralık ihraç ... Gelen malümata nazaran, Tav- ı skeri ter ı ı:anunu dırmektedır. 
•i:ı lıalcle hazıranda (7,736) Jı. • • • • B• t"t"' k ık ibnı 

1 
lı b I t T"ftilı tancılda yat meyva tıcare.t ve zıraali 863 numaralı Ordu Zabıtan ır \1 un a çakÇISI 

116an. ca) llnıvulıkublru m1~!yuu!1· 1:ru"I· ı le, metgu. 1 ol.ma_k ~zere bfr lıoopere- Heyetin_e_mahsus kanu.na bir mad z 1 
G 

""" ~~ " '-'I ed ı ı d ı k ongu dakta Samanlıg"ında 8 
lhir. Halı lhnı••b ( 81 .706) --•a- uf te,ıu ı mı' ır · e tezyı ıne ve aynı_ anu_nun k"I ~ ,,_ 149• 1 k ı d 1 ı 0 !uçak tütün zuhur eden Os· 

ut (16 065) lam 1 h ""liı.saar j l d k k ., numara ı anun ı e ta ı e- d 
24.054) ı"ır- fazlalpaık ..:.ıerr:ekte- ta ya a o di_lm_ i~ ola_n b_irinci m_ addesin .. _h_ir md~nl namın " birisi ınuhakeme 

~ "" h k 1 d k V 1 e ı mek Üzere fstanbul dokuzun· 
Buft• lı bil rt ihraca· ko" mu" ru" u um ı avesrne aır anuo ı a· . 

d 
.._ mu a yuınu a b'ld" .1 • . cu. ıh_tisa!'I. mahkcmesİnt• gönderil• 

13
-., (103.183) deri ihracatından yete ı ırr mııtır. m.-trr. 
97 Gelen malumata nazaran , ltalya " 

lg.35 1) av deril.-i ihraeahndan hükumeti kok kömürlerinden alınan Madde 1 - 863 numaralı Or- Cereyan eden muhalıeme neli· 
l) özüm ihracatrnllan ba . du Zabitan Heyetine mah•us ter- ce•inde Ü•manın cünnu" sabı't 0 1. 

ıümriilı resmini ton tına 16 lı· 
rete çıkarmı,tır . fi kanununa aşagıda yazılı madde mut, 6 ay hapsine 40 lira para ce· 

BORSA 
-------

9 Temmuıı: tfS2 

Butday 
Dün lıonada buğday azarr.i 8 ku 

ruttan muamele görmüıtür 

tezyil olunmuştur. zaıı vermesine k-r t verilmittir. 

Müzedeki 

mahkum 

hırsız 

oldu 

karar verilmiştir. t~r. Belediye bütçe•i ta•di~t:nm;:: / lor bu _hususta diyor ki: ... 

S 
•h H •• •• " lır gelmez bu hususta lazım olaa .. -.-.. ' lanbulda doktorlann telıa 

enı a .ın yuzunU otomobiller de satın alınacak ve :ufu ıt sahasını daraltıyor. Maruf 
kesen adam heyetler faaliyete geçeceklerdir. e mlı ethur doktorl.~r_çok ~azla pa• M k d h ra azanırken, muhım bıı· lıısım 

Taksimde Münip Bey aparlı es en e Si hi d~ günlük ihtiyaçlannı temin ed 
manı önünde bir gece Seniha Ha· •t mıyor. Çok kazananlar 50 • 60 
nımı bıçakla yüzünden yarala· şeraı k!'dar ancak vardır. Ost tarafı 
maktan maznun, Mahmudun mu- Belediye reiı muavini H&rnit hıç ... a Gene bu maruf doktorlar 
hakemesine dün devam edilmiı· Beyle sıhhiye müdürü Ali Rr:.ıa B. re.sm~ h~suai bir çok va;,ıjfeleri de 

dün tehrin kenar semtlerini tef· kendılerınd" cemetmitlerd 
tir. Dünkü muhak medc Mahmu· tiş ederek meskenlerin teraitı aıh· Bundan baıka ortada büyük '!,;; 
dun sabıka kaydı okunmuı, iki hiyosini tetkik ebnitlerdir. 1 rekabet de vardır. 
sabıkası oldutu anlatılmıştır. Tramvay pençeresl . B.ü!ü~ d?klorlar vızita Ücret• 

Mahmudun Süleymaniye nüfıu lerını ındırm14lerdir. Hallı her 
memurluğund•n sorulan nüfus l Tramvaylarda penç re camla· , noktadan onlıın tercih ediyor 
kaydına henüz cevap gelm diği nnm ilıi taraftan da açılı bulundu Biltiln bu vaziyetler yüzlerce dok 
anla,ıldıfından muhakemeal ba.. rulduğu ve bu yila:den hastalıklar torun lıslz denecek bir halr dü, • 
ka güne birakılmıştrr. 1 olduğu ,ikayel edilmittir. Beledi· meoıne sebep oluyor." 

ye camların yalnız bir taraftan &• 

li~::ı::~ n~m~l::::f Di· . çıff:~~kİ tab:st'::;si lnhisa-;l~rd~ 
yamandi Yanakaki efendinin tem 
yizden nakzen ,eıen limon kaçak tamir ediliyor Tadilat 
çılığı davuının rüyetine diln ıe· Heselıi hastahaneılnln ıfizel 
kizinci ibtiıas mahkemesinde de· bir tekilde tamirine batlanmıttır. H 
vam edilmitlir. Dünkü celsede Bu tamirat için 12 bin lira u.-f.. Üsnü Beyin riya-
evvelce dinlenen tahitler istima· dilecektir. 
ma devam edilmi,ıir. ilk şahit 18 setinde bir 
numaralı ma,'na reisi Ahmet Nu· ~ k • 
Tİ reisi Mahmul reise verdiği sek· s . . . omısyon toplandı 
ıen sandık limonu lıalya bandıra anayı IÇın Ald ;o ı 11 ımız malümata naza. 
lı bir vapurdan aldığını ve kıa· 
men tütün iskelesine çıkardığını, Kredi ran, görülen lüzum ıizerine hı· 
limonlann kime ait oldufunu bi. tün inhisar kanununda tadılat 
lemediğini sôyledi. • - yapılması takarrür etmiıtir. U 

397 numaralı mavna resi Mah- Sanayı erbabı son mumi menfaatlere uygun ola. 
mut reis ma\'naıına muhtelif 2a· ı K f • ed 
manlarda Ahmet re;s v~ Mustafa ; vaziyetten memnun ı r~ , y~pı ması ICl\p en bu la. 
rei•İn mavnalanndan adedini bil· ı dılat ıle meşgul olmak tlzere 
mediği mil<tar limon nldıkını söy- 1 B. M. Meclisinde yeni kabul a- İnhisarlar umum müdürü Hüı: 
ledi. dilen yeni Sanayi Kredi Baokaoı nü Beyin riyasetinde bir komıı 

318 numaralı ma_.a reiıi Mu• ve Sanayi Ofisi kanunlan sanayi yon te,ekkül etmiştir. Bu ko
tafa reis de eski ifadesini tekrar 1 aleminde büyük bir alaka ile kar misyona İktisat vekaleti tara. 
etti. 1 şılanmııtır. f d N 1 d 

Bundan ıonra müddei umumi Buıün Sanayi ve Mao.din Ban· ınh.an em İ za e Mithat, lb· 
Muzaffer Bey mavnacılann 9eha· kası elinde bulunan fabrikalarla ra ımpaşa zade Hüseyin, Ki. 
detlerinin m'.'_kni ol!"'adı~ını, .bina devlete ait fabrikalar yeni tqek· tip zade Sabri, Müderriı Hak. 
e!'aleı:-h tevsır tahkıkat ıle Uma!' kül etmekte olan sanayi ofisine kı Nezihi, ticaret müıaviri Ha· 
şırketınden •orulmasını talep eıtr. devredilecektir. Ofiaın bir umum b' Ed' Of' 

Maznun vek"I" N • N • B 'd · ·· .. k" 'l'k b" 'd h 1P ıp ve ıı tütün ıapatö-ı ı azmı urı . mu uru ve uç ıfı .1 ır ı are e- .. H J k 
AJot- Fı.tlan 

~ lıtlkraıdar Tab.Ult 
Dün ~ehrimize 67 vagon buğday 

ıelmitıir . 

MUzeyycl madde - Mühendis 
zabit yelitlirmek üzere yabancı 
memleketlere ıönderilecek yük
a.ek mühendislik tahtillerini mu .. 
,~affakryetle bitiren kara, deniz 
ve hava zabitlerine aıafıda yazılı 
tartlar dahilinde dört •eneye ka. 
dar 1ud4'm zammı verilir: 

Askeri müzeden alim madalya d d " f k 1 5 · d yıze e yaz ıgını,. a at ya nız anayı ve Maadin Banlc.aaı müdür ır • 
"!akamı iddianın bu cihetleri tem Y<'tİ bulunacaktır. Dün bu hususta/ r~ a u Beyler seçilmişi r. 

! 1 ~•Mff ti 50 
l·"l < •ilan ı: l'Jei.ırlk 
c,ıı~ •• hkldo 4',45 Truı•·•f 

~
Hl 
f, ı ıtıoııcr 6, Tto•I 

'JdJ trıhı ı• Rıbtun 1: • 
114ıt •• ' ~.15 Aaıdolu t tY,-
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ttıır Rt' d 
t.ta • Dl ı ·"'" 

•ın ·• ıyı .Mtıntetıll 1.1\.~~ 
rıı 1 
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Şo1' d<Y 
llalıs 
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10,97 '''" 

•1· 
1421,1 Bnıt.ı 

ı.6,@5 Bcl1r1< 
aııu, dc.91 ı,17 Jı.toskova 

Nukut (aabf) 

Kuruş ,, -
ftıcııı 111 -

ı.1,daı f67' -
t!(llar il8 
H'tt 117 -

~ ' il • ''Çikı ı ıt-
\j •·•tıoıı . o.-
1 1 ln.ıııçre ın. ... 
l ile 16,· 

flı 19 ... " . l.1r t.tt 1 IH, 

1 1111 .. Af 
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1 pr110 
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ff dlHt 
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ıo,ı• 
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ıo.-

~.ll•.
!O,-

i'•,-
14.-
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• .... d-'·' ı, altı on yedi ya••" .,... ço· 
· ı.,..,n iktifa edebildigı sürül· 

b t, 11laaumane bir ınuha~bet. 
d aı~~ın aıln i.e ihtiraı~: ııu~

'kı~lılddere, felakete, ölume su· 
r 'Yebilen a•klardan. Kız da 
1 "•~1~ seviyor. 

I" liıkayenin güzelliği bize " 
'~a ı anlatmayıp sadece aezdi~
r:ılr:ıdc. Muharrir yalnı~ de!~· 

~ .•tıın aşkından bahsedıyor; o
~ t'tj! ihtiraı faciaıı yavaf yavatt 
~ta muharririn ar:ı:usu hil8fına 
-•ılıyor. 

u llütiin hikaye tatlı tallı oku· 
Yor •• f" b'r ti.fı. ' nıuharririn tece.ı.."'us u 1 

lttı •aaı var kı ben ona bayıl-

iı.1' <>rciune doğrusu pek iyi de· 
-:ı liay~ar Rifat Bey en l~übali 

'lekılleri ile bırtakım !uzum· 
> ar Pça kelimeleri biribirine 
"•nırırı14. lhmalkarane bir ter· 

11 " llir yerinde hikayeyi anla· 
'rn lt>nç Vladimir: "Seı..'tli gôn" 

ey melek aima st'ni" mııraını 

Ege mıntakasında 
tütün zeriyatı 

ve r~vôlver çalmaktan maznun mavnacıların sehadeti)~ manifes- muavini Ali Sami Bey demittir ki: • --·. 
İzmirli Ali Kemal halıkrndalıi lo .ka,ı:_~ı~ın. çıka~ılmaaının h•l<'p "- Bankamıza timdiye kadar Refık Amır Bey 

A) Yabancı memleketlerdeki 
Ege mıntakasınm tütün zeriyalı ; yüksek :'"ühe?dİ•)İk .. tahsilini \re 

k.arar dün .i~inci ce~a ma.hkt;m,e- edıldıgını ~?yle.dı. merbut olan fabrikalar M.nayi d • 
aınde kendısrne tefhım edılmıttır. Bunun uzerıne müddei umumi ofisine bağlanacaktır. I av et ettı 

• Ali Kemııl be, ıene hapse mah liğin talebi bilahare naan dlkka Sanayi Kredi Bankası ise bil· Hicaz ve Necil kralı fbni.ıuuut 
kum olmuş, fakat çaldığı mallar 

1

. le alınmak Üzere, m"nifeıto kay.. tün sanayi &lemi için bir kredi Hz. nin ikinci oilu Emir Feyaal bu geçen genelere nazaran çok ' multtazı fabraka ve mucsıeae ataj 

d
a.ene ]arını muvaffAJciyetle ikmal eden hafif olduğu için ce2.aaı iki bu- dının çıkarılmaıına ve muayene müea.seaeıi olacaktıı· H ük · d' ·ı · "k' hli · z. ni Batum'a kadar tetyı etmi1t 

az ır. . 150 ı 1 b" Mı takanın tütün zeı:ıyatı , ere ır ~ne; Ç seneye '!' ı~ı mııı, ı. ı çük memurlarını~ ·~bit srfatil<" celbi. Maamafih bize henüz yeni ,e. olan Hariciye vekaleti kaleml 
~nf" de emnıyelı umı•rnıye neza. ne karar verıldı. kil hakkında bir tebligat yoktur." mahsus müdürü Refik Amir B. 

000 aci'nüm tahmin ':.dll~e~tı;dir Ge B) Bunludan fen ve •an'at, as- 1 

çen sene 4)8,000 donum. •c_li· k~ri fabrikalar umum müdürlük .. 
Bufday, arpa, relıol~eaını.n de bu leri ~mirferinde veya kendilerini 

aene az olacağı tahmın edilmekte- tah~i1~ gönderen müesseselerin 
dir . nezdinde iatihdllm edilerek iki ıe· 
Fransaya yumurta ne :ı;ar~nda ?'ühendi. zabltıite 

terfilen taadık olunanlara (mu-

riye, levazım, harita. mühendiı 
ZAbit, sanayii harbiye). 

Benzin v e dahili 

istih lak vergis i 
ihracatımız hendi~ ~ahit) unvanile beraber 

1 
daha ıkı Rne; 12 Haziran 1930 tarih ve 1718 

Aldıgımu ma umata nazaran, 
yapılan te,ebbüsat üzerine Fransa C) Bu kıdemleri almı' bulunan numaralı Dahili istihlak Veı·giıi 
h "k"'meti temmuzdan eyliıl sopuna lardan bir t"t~r vücude getirerek Kanununa müzeyyel kanun Vi)i.. 
ı.:cı:r üç ay zarfrnda Fransaya ithal veya doktora y":p&rak emsalleri yete gelmiıtir. 
edilecek Türk yumurtalarınm kon- j a~asrnda lemayuz edenlere daha Madde 1 - Dahildeki memba-
tenjan miktarını 100,000 kentala 1 bır •ene. la~dan istihsal veya ~ariçten ithal 
çıkamıı•tır· Oç ay evvel bu rakam Ha_Jen ord~da mevcut ol~p mu• edılecek on bet santıgrad derecei 

1
5 000 kental idi j hendıs zabıtlık evsaf~n~ haız b~- hararette kesafet dt;r~cesi 0,780 ' F d k lundukları m• kamı aıdınco taıdık den a.ş,ağı olan ben;;c:ınJn beher kİ· 

ın 1 edilenl".r ~e yukanda yazılı hak- lo&undan bir kurut &eksen santim 

1 
0 

d d gelen malumata nazaran, !ardan ıstıfade ederler. I dahili istihlak verıı:iaı alıntl' 
r u a~murlar fındık rekoltesi 1 !'1adde 2 - Ordu zabitan he- Madde 2 - Dahildeki m~mba· 

~on . ydeag e fı' 1_;r yapmıtlD". Re- yetıne mahsu• 863 ve 1252 numa- l lardan istihsal edilecek benzı'n 
uzenn m n - da ı ' 1 f" k 1 b d • • · koltenin 100,000 kilo ka r o acacı rdalı t~r. ı adn~,? andnı!" alzı ma - vergı!!ının tarh ve tahakkuk ve 

1 . dil ktedir e erının la ı ıne aır o an 1494 muamelatı 12 haziran 1930 tarı'h 
tahmın e me · ı k b' · · d Orduda 931 mahsulünden 43,520 n.umara ı anunun ırıncı ı_na de· ve _171_8 n~maralı kanun hülıüm. 
kilo kabuklu ve 6,320 kilo iç fındık aı_n<le yaz!!'. (madde· 1) ,oyle ta- l~n daı.resınde cereyan eder, (Ha. 

lok dır dıl edılmıtlır: _ . rıçten ıthal edilecek benzinlerin 
• "yar · M dd 1 Turk y C" h . . "hl"k ' · "' .. Hakiki rekolte tahnıini 15 gün . a

0 
de - b't ıhe ~m ~drı- •s.tı a :"~rgısı de gumruk reımi-

1 kt yetı r uau za ı an eyf'lı atı ~- nın tahsılı aıraaında hl9'aap ve t h 
sonra yapı aca ır ' ki amıflardan mutesekklldirı sil olunur.) ) ' a 

Yağmurlar .. A) Muharip <ınıfla~ ~piyade, Madde 3 - Maliye Vekaleti bu 
Ticaret borıaıının netı·ettiti hava 1 auvl\rı, to~_çu, ha\·a, ıslıhkam, mu. vera:_i'!in tarh ve cibayetini, mali 

az.aran cuma sabahına 1 habere, gu':erte, çarkçı); . leş.kılnttan defterdarlıklar, güm .. 
raporuGi~ n 1 • Rizeye 2 milimel B) Muavın •rnıflar (demıryolu, rükler veya inlıisar idaroleri 
kadar reouna ' b"I ki" hh' b . va· • ğmı•lır otomo ı, na ıye, ıı ıye, ayla· sılası le münaaip göreceli •ekilde · 
re yagmur ya .,. T . 

mırıldanmağa baıln_dım diyor. 
Ben bunu okurken gulm~en ka· 
bldım; bilmem H~yd!'r Rifat Bey 
yazarken ıülmedı mı? 

Bu kitap için Ahmet Ihsan Be· 

d t ..... kkürc borçluyuz; çok· 
ye e ..,..... . b b' b rİ böyle tf'ınız, eyaz ır 
ta.'1_ de itina ile basılmıı bir ki· 
kagı a .. du""k Tertip hataları bİ· 
tap az gor . 
raz fazla. h b' k 

Haydar Rifat Bey ~a a. '!"ço 
kitaplar tercüme etmlfl kımı 1: •• 

k . . basılacak. Bunların 
aılmıs, ımı h · · 
i ind~ meıhur Alman mu ~~ın 

ınünakatalara giritmeğe mecbur 
oluyonmı. Bunların bir kıunmı 
bu "dosya" ismi altında kaydet .. 
mek istiyorum; fakat, arzu etmi
yecekleri ihtimalini gozeterek 
muarızlarımın isimlerini yazmı
yacağlm. 

Geçen gün ilmi ıstılahların im
laaı meselesinden bahsediyorduk. 
Doktor Kemal Cenap Beyin fik· 
rine iştirak ettiğimi anlat tun: 

müı·elıkep olduğunu bizzot bilmi
yoruz; Ba,kalarrndan, ba,lıa. mil
letlerın adamlanndan öireaiyo
ruz. BugÜn her hana• bir Türk 
doktoru, meaela Kemal Cenap 
Bey, kendi ilmind<' beynelmilel 
olabilecek yeni bir kelime vazet• 
meğe muktedir midir? Niye de
ğildir? Çünkü beynelmilel ilmi 
ıatı1ahlar yunanca ve li.tince kök
lerden yapılır ve Türk doktorlan 
o dilleri bilmez. 

0 Bir milletin, kendi koymadı .. 
i• ve kendi koyamıyacağı iairn1e
rin İmliaı huauaunda taa.uup gö1 .. 

lernıeıini beklemek hem boftur 
hem de haksızlık olur. ' 

1 
temin etmeğe mezundur. ti.-: 

Madde 4 - Bu Kanunun net- (Askeri memurlar; ukeri mli· 
rinden itibaren on bet gün zarfın hendialer, askeri adli hiıkimler, 
da benzin müeıseselerinin depo ukeri fen memurları, hesap me. 
ve ardiyelerile, belediyelerin gaz murları, muamele memur1an, r•
depolarında bulunan benzinlerin sat mem.urlan, muallimler, harita 
miktarı hakkında alikadarları ta· cılar, imamlar, makinistler, san'· 
rafından mensup olduklan varİ· 1 atlılırlar ve muzika muallimleri) 
dat idarelerine bir beyanname ve- 1 kıaımlanndan leşeklcül eder. 
rilme~ mec~uridir . . Bu _beyanna· Madde 2 - 1455 numaralı ı.a. 
~el~rın .v~rılme~eıı hal.ınde ver- nunun üçüncü madde•İne a•aiıda 
gı bır mıaıl zam ıle tah.ıl ve 171S ki fıkra ilave edilmİ•lir. 
numaralı kanun hükümleri daire· ' 
sinde muamele olunur. Kadroıuna ıöre aıkeri müh•n• 

disler 1453 numaralı zabitan ve 
Bu suretle verilecek beyanna• · 

meler üzerine tahakkuk ettiril.,. aıkerr memurlann maaptı halı· 
kındalıi kanunda yazılı ikinci de

cek verıi ikj müaavi takıitte ve 
iki ay zarfında tahsil olunur. recenin mukabili maaıa kadar ve 

ukerl adli hakimler de üçüncü 
A skeri memurlar derece mukabili maata kadar ma· 

k 
a, alır ve bulundulılan memurİ· 

anunu yel unvanını taıır aakeri memur-

1455 numaralı kanunun bazı 
maddelerile bu kanunun ikinci 
maddeıini tadil eden 1637 numa· 
ralı kanunun birinci maddeıini 
";'uaddil kanun Vilayete ıı:elmit· 
tır. 

Madde 1 - 1455 numaralı Aa
lceri Memurlar Kanununun ikinci 
maddesini tadil eden 1637 numa· 
ralr kanunun birinci maddesi ata· 
ğıda yazılı şekilde tadil edilmiı· 

cak yananca .. l&tince lrapıaından 
gidilir. Batlı• bir yoldan gidilebİ· 
lecefini sanıyorsa hakıızdır; çün .. 
ku baıka bir yoldan da oraya 
va1·ılıa bile bu muvakkat bir &a• 
man ıçm olur, kendiliğimizden 
yine döneriz. Kemal Cenap Bey 
ve onun gibi düşünenler bunu 
kabul ediyorlarsa aöyleslnler; ya 
ni fikirlerini neırederken evvela 
yunanca ve litince derslerinin 
teaiai zaruretinden bahsetainlet". 
Yoksa iddialarının müdafaaıına 
imkin yoktur, çUnkü bir cemaati 
bilmediği, tanımadığı ılahlara 
hürmete davet gibi bir ıey olur. 

lardır. 

Madde 3 - 1455 numaralı ka· 
nunun be!inci maddesine •t•iı· 
daki fıkra ilave edilmiıtir: 

Tahailini muvaffakıyetle biti· 
ren askeri mühendislerin memu
riyetleri betinci aınıftan ve aıkerl 
fen memurlarınınki altıncı •e tah 
ıilini muvaffakıyetle ikmal ed.,. 
miyenlerin memuriyet1eri .ekizİn· 
ci sınıftan batlar. 

ainden. yani inaanı akıldan da, &e· 

IMnette-n dıe u2akla,tıran cinıteo
dir. 

- ikisi de milhimdirı halli 
iml1smı bilmek daha mühimdir. 
imlayı bilmeyince ilme leıahüp 
de kabil olamıyacatından daha 
mühimdir. 

Bu cevabıma omu2 ıilkti, J. 
zah etıimı 

i.mil Ludwig'in Tem"!u~ 914 u de 
var. Fakat bilm"'? .nıçın. f!a~d.ar 
Rifet Bey ecnf'bİ ııım1ennı hızım 
. lamızla yazıyor; bir kltabn~da 
~briel Tarde'dan "Tart" dıye 
bahsediyor, ben Tardr oldu~_nu 
anlayıncıya kadar haylı duıun· 

"Diyoruz lıi: ııeo cevh rini co 1 Arkadaılardan biri sordu: 
şekline koymak keyfi bir hare- . - Sence geografia kelimesi· 

- Coğrafya delil, ır•o•raFıa 
veya ııeographia ya2ılması llzım· 
ıeldiğini bilmek ne demektir? 
Her feyden evvel kullanacalı lıe· 
limelerin manaaını bilmek. Her 
hanırl bir lıelimeyl, bilhaua ilmi 
ıstılablan, aılını arafhnnadan 
kabule hazD' ot.,. aclam emin ol 
ki her hanırl bir· iddiayı ela pek 
kurcalamadan kabul edebilir. ). 
lim adamına lazım olan kafanın 
zıddı. 

kettir Do<>ru•u cohoFyo d d""· nın na&ıl yazılması lizımneldlği. 
• , o e '•" • b'I k . • miz halde geografio yazmak • • nı ı me mı, yoksa o ilmi bil. 

didir. Mesele kelimenin aslı~~ mel< mi daha mühimdir? 

Loit Triyeatino kumpanyaımın 
Palestina vaplJl'ile tehrimize aY• 
det etmiştir. Refik Amir B. avdet 
için Batum'da vapur beklemek 
mecburiyetinde lıaldifindan Rus 
hükUmetinin daveti ÜEerİne Tif .. 
liı•e kadar gitmiş, orada bir lkl 
sün kaldıktan sonra Batum•a don 
mü,tlir. Emir F eyaal Hz. Batum'• 
da Ruaya Hariciye komiaerlifi na· 
mına İatikbal edilerek nıkUbUna 
lahsİ• edilen huau&i bir vagon ile 
Tahran'a gitmek Üzere BakU'ya 
kadar letyi edilmişlerdir. 

Refik Amir B. buıün Ankara'· 
ya avdet edecektir. 

M evlidi şerif 
Buıün öğle namazını mütea. 

kıp Kadılıöyünde Osman Ata ca 
miinde Cüm huriyet gaaeteai mu. 
harrirlerinden mtthum Aıah beyin 
ruhuna ithafen Mevlidi ıerif kıraat 
edilect"ktir. Merhumun doaılan i
le arEu buyuran zevatın te,rifl .. 
ri rica olunur. 

• • * 
Buıün öile namazını mütea. 

kıp Kadıköyünde O•man Ata ca 
mii?de mcrhu~ Fa hı-ettin Y aıari 
beyın ruhuna ıtbafen mevlidi 1.,_ 
rif kıraat edilecektir. Merhumun 
dostları ile arzu buyuran zeva. 
tın te~rifleri rica olunur. 

melı daha hayırlı olur. 
. "Faka~ !eoloji'yi İıtemeyip Y•

rıne yerbılık kelimesini koym k 
biribirine hemen hemen tama a •. 
1 t 'k' ·· I'" d mı e zı ı ı tur u üş.üncenin eıeri 
olabilir. Biri manaaını yakınd 
bilmedikleri kelimelerden ç ka~. 

1 • d" il . 1 
n~n .enn Uf nceJt; öbürü dilde 
m.ıllıye.t la~uı_ı~u ııüdenlerin dü. 
ıuncesı. lkıncıun hiç tarafı 
değilim ve ilim için beynelmil:~ 
11tılahlann alınmasına tarafta. 
rım. Fakat yunanca ve la" t' 

• k b 1 d"' • ınce yı a u etme ıgımız takd" d 
yal<ındon bilmrdi"imı'z h 1'r e, 
1 d it • e ıme. 
eri en f';. ın~1•k endifeıi ile ile 
aır .o enaııe ı •,, türkçe kelime-
ler ıc dını beynelmilel 1 I hl • ıs ı a •· 
ra tercıh etmeliyi:ı. 

• . "Ama bunu yapabilmek nl 
düın. 

3 - Dosya 

- Fakat, dedim, Kemal Ce· 
nap Bey ya yunanca .. 18.tiuce 
derslerinin teaisine taraftar olma .. 
ğa, yahut bu fikrinden vazgeç
meğe mecburdur. Elbette ki yu. 
nanca ''geo'' ve •rrafos• keli· 
melerinden mürekkep olan "ıeog· 
rafia" kelimesini 0coğrafya" tek
linde yazmak haylı garip oluyor; 
daha doğrusu bunu bazı kimse
lerin garip bulabiJeceğini ve bun
da hakl...-ı olacağını düşünüyo· 
ruz. Bizim ııarip bulmağa hakkı
mız yoktur; çüokii doğrusu o ke
limenin 11i!to •• "Ve cgraphoı» tan 

man.aaını bilip de onu c:olrafy~ 1 Bu ıuali, çok "'"dlğim ve lıi1r-
telılınde ya:ıamıyacak adamlar ,. t ı · · k · 
yelİ.flİnnektir. Kemal Cena Be me c lıı;ım o. ar -~data hıç yakı,. 
h ki d f k • -~· . P Y l ltramadım: çunlıu bunda bı11olu 

llım ıatılahlarmı · . • 
1
Ya 

türk e k 1 ıyıce an ayıp 
Sonra diitündüm. "Geologia'· için ~ ~rtı ıklarıno koyabilmelı 

yı jeoloji şekline sokmaktansa 1 .. • e yı~e :ı:,unanca ve latince· 
Yunaca • !itince meı.eleıi ~ak; 

"''""• ı.. 7 , arlıadaılarla tıfahı a ı ır; a al ıılt:"Ut&'I yere an.. nan u8 kJ ı· n · · • • 1 &e ım en arnJyane cın· 
~ 'l'k d' ogrenmemız lazımd " Y'!r.t ı ı . ıy~, geogralia,yı da y~r- ı ır. 

çı:ı.ık gibı hır k lıme tercüme el· 

• 
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Asrın umdcsi ",l!JLLIYET" tir. 

lOTEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 

Telgraf adreıi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
YllZI itleri Müdiiriiiiü 24319 

idare -.e Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içir Hariç içio 

L. K. L. K. 
3 aybiı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 .. 14- 28 -

-
,'l'/a;ır!fle 

San'at 
Mektebi 

--+•--

Bu sene 15 talebe 
mezun oluyor 

latanbul mıntakaaı aan'at mek· 
tebinden bu sene 45 talebe me· 
zun olacaktır. ikmale kalan lale· 
benin imtihanlarına bugünlerde 
b-.lanacaktır. 

San'at mektebine rağbet çoial. 
maktadır. Açıldığı tarihten meı· 

t rutiyetin iti.nına kadar bu mek· 
, tepten aenede vasati olarak 11, 

metruliyet ilinından milli inkıli.· 
ı ba kadar 15, inkılaptan bugüne 
1 kadar da gene vaaati olarak 39 

efendi netet etmiştir. Mektebin 

) 

şimdiye kadar yetiştirdiği mezun 
ların adedi 1001 dir. 

1 Bir harp 
Tayyaresi 
Geldi 

içinde iki Fransız 
Avrupa etrafında 

seyahat yapıyorlar 

Spor 

Racing Club 
Oyuncularına 
Ziyafet ---
lstanbul mıntakası 

kongresi toplanıyor, 
klüplere tebligat .. AYrUpa'da bir tetkik aeyabati· 

ne çduıl'! olan Franaız tayyareci .. 
!erinden Colonnel Guillemeney Racing Club üçüncü maçını cu
ve kumandan Coalin dün aktam ma günü Fener ıtadında oynadı. Bu 
y etilköy tayyare karargahına vi.· maçtan sonra F enerbahçe - Galata 
aıl olmutlardrr. Franıı~ tayyare- saray komhenizonu miaafir Franıız 
cileri 6 temmuzda Panıten hare· I S d. ı· · d b·ır . ·· k Le oyuncu an na ua ıye p aıın a 
ketle Lıon, ZVagreb, BuK rek4, . m· ziyafet ve rece eğlencesi tertip et-
berg, Lido, arfova, ra ovı ve . . · 
tekrar Bükret'e uirıyarak lıtan· mı'~ .. af ·ı aat 9 5 
bul'a •elmitlerdir. Btıradan Bel- .u. zıy et vbeheıı,~ndce ds ·t 

V• d.k M ·ı , ... tan ıtıbaren aa a a .. a ar evam e grat ene ı ve arsı ya ya ug- . d t 
riya;ak Paris'e döneceklerdir. mıt, _ve son erecı: mun azam ve 
Tayyareciler biitün bu aeyahati 9 zevk!• cer~yan ~tmıf. . . 

"-d ·km ı d ki rd'r Proa- Zıyafetın valı Muhıttın Bey, Cev gu.n e ı a e ece e ı · f> • T .. k' · d 

- - - -~· 
Amerikada sivil 

tayyayecilik 
1932 "Tayyare y1llıgı'' namın

daki kitap tayyarecilik hakkında 

dikkate ıayan bazı istatialikler 
ne,retmektedir. latatistiklere gÖ· 
re Amerikada 8757 sivil tayyare 
ci ve tayyare sahibi vardlr. Bu hu 
suıi tayyare sahipleri arasında 
gazeteciler, Avukatlar ve doktor 
lar bulunmaktadır. Bunlar tayya 
reyi otomobil gibi mealek i,lerin
de kullanmaktadırlar. Tayyarele
rin bazıları 26 beygirlik küçük alet
lerden ibarettir ve otomobil gibi kul ' 
!anılmaktadır. 

Halk şiirleri 
Halk Bilgisi Derneği namına 

reis Halit ve Konservatuvar mü
dürü Ziya B. !erin 10 güne kadar 
Balıkeair, Tavşanh ve Kütahya 
havaliaine halk tarlulan, mahalli 
adetler hakkında bir tetkik oeya
hatına çıkmaları tekarrür etmiş
tir. 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanınd:ı. kfı.n 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede lıilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
itfaiye grupu için olbaptaki şartnamesi mucibince be 

metre tulünde hortum mübayaası kapalı zarf usulile münak 
konulmu§tur. Taliplerin ihale günü olan 27 Temmuz 932 ça 
ba günü saat onda teminatlarile birlikte teklif mektupların 
lediye encümenine vermeleri ilin olunur. (3 

lstanbul Ziraat Bankasından: 

Gelen enak geri verilmez -
Müddeti geçen nüahalar 10 ku
ruıtur. C..aete Ye matbaaya ait 
i!ler ir;Hı miidlriyete miiracaat 
ed.illr. Gazel_.. illnlann mee'u
liyetini kabul etma. 

Rağbetin derecesini anlamak 
1 için aon aenelerde müracaat eden 
l gençleria ancak bette birinin mek 

1 
tebe kabul edilebildiklerini aöyle· 
mek klfldlr. Mektep müdürü Yu· 

ram mucibince Bükreı, Vartova, dc:t Ker~~ ~ey, ur ıye ı .m;tn ce: 
1 t bul ve Venedikte birer gün mıyetlerı ıttıfakı merkezı ~umı Y d f 
kıa~.:acaktır. Tayyareciler oeya- 1 ai. ikinci reisi Halit B.ey, ve bırçok alova aki ha riyat Bankamıza bir borcun teminatı olarak terhin edilen b 

mezbahası Türk Anonim Şirketinin 150,000 liralık hisse s 
rinin 16 Temmuz 932 cumartesi günü kambiyo borsasmda 

-
8
•U_G_Ü_N_K_Ü __ H_A_V•A--ll auf Ziya Beyin verdiği izahata gÖ· 

re Mektep bet aınıf Üzerinedir 
Y .. ilköy ..ı..n raaat -'<e- •• orta meılek mektebidir. ilk i

zinden -.eril- -'ilmata s&e bu ki ih;oarİ sınıfta talebe esaalı bir 
rün han .....,.yede açık reçe- mealeke aynlmaz. Muhtelif atel

yelerde münavebe ile ,ünde dört 

hatlerinin fehrimiz:e kadar olan kıbar zevat ve gazetecıler bulunmuş Yalovada yapılan tarihi bafri-
kıımını arızaıız olarak yapmı,lar 1 tur ·. k dik yata dair müzeler idareıi bir bro-
d l Zıyafet eanasında ço tayanı 
ır.Colonnel Guı"llemeney Fransa 1 kat nutuklar İrat ed.i~m. i.ş ve iki mem.. şür ne~retmefe karar vermittir. 

1 - b Broşiirde hafriyata dair reımİ· 
umuru havaiye tetkik merkezi a- leket sporcu genç ıgının u muna- ler de bulunacaktır. 

sa rayicine göre kat'i surette satılacagı ilin olunur. (31 

İzmir Eşref paşa hastanesi 
Sertababetinden: 

c.ı., riıqı&r mütedil lıu•..etle e- aaat staj yapar. Üçüncü sınıfa ter 
ıecelrtir. 

1 
fi eden talebe, birinci teknik tale· 

9-7-33 tsihladıo lııava tuyltri be olur. Bunlar e-.velki seneler· 
762 ıııoillımea. - fula ucakbk 30 de röaterdikleri kabiliyetin dere· 
en .,. 14 aantis-t bydedilmit- ceaine göre mealeklere aynlırlar. 

Tedriaat programlan dört sene 
lir. evvel Maarif Vekaletinin daveti 

Üzerine gelen ecnebi mütebaa•ı•
lann iştirak ettiği bir komiıyonda 
teabit edilmiştir. 

7aıındandır. Kumandan Coslin de sebetle biri.birleı;ine. ç~k yaklaşmış 
Franaa hava nezareti erki.nındz.n olduldarı zıkredılmıştır . 

FEVKALADE 
( 'ıhanşiımııl bir Ş•)hreıi haiz 

cin•indc yekta 

Troplcal Express 
ı-:n güzel müılk lıol kraliçalırile 

meşhur mugannıy• ve balerinler
den murekk:cp 

BÜYÜK RRl·:ZILYA 
ıu:vo IH:Y~:TI 

16 Temmuz Cumarıcsi akşamı 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinin (7755) lira kıymetinde t:. 
ye ihtiyacı kapah zarf usulile J. 7 -932 tarihinden itibuen Y 
gün müddetle münakasaya konulmuftur. Edviyenin cins ve 
tarlarını görmek ve münakasanın teraitini anlamak arzu ed 
tiplerin her gün hastane komisyonuna müracaatları ve ihale 
nü olan 24-7.932 pazar günü saat on ikiye kadar encümeni 
yete müracaatları ilin olunur. (3189 

Eczahanelerin 
Sermayesi 

Mektepte gösterilen aan'atlar 
teıvlyecilik • Tornacıhk, maran· 
gozluk, elektrikçilik, aıhhi tesisat· 
çılık, aofuk ve aıcak demircilik
ten ibarettir. 

Mezunlann ek•eriıi için muhte
lif memleket müeueselerinde it 
hazırlanmı,tır. Mektep mın· 
taka mektebi haline getirildiği i
çin Zonculdak, Kocaeli, Samaun, 
Ordu Vilayetleri bütçelerinin 

dır. Bindikleri tayyare Potez 25 Evveli. vali Muhittin Bey, k11a 
T .O.E. siıteminde ve 450 beygir· bir hitabe ile ziyafette hazır ~ulu!"an 
lik bir motörle mücehhezdir. Bu ]arı Franıız takımını?" ,erefıne ı~a
tayyare iki kişilik bir terauut, iı· rei ikdahe davet etmı' buna kafı~e 1 
tikp.f ve bombardıman tayyare- reiıi Mösyö Mestre cevap vermt§ 

sidir. Son siıtem bir haTp tayyare ve bu temasın Fransız sporc:ularının 
si olan bu tayyare kısmen made· kalplerinde en unutu~maz bır .hah- j 
ni ve kumen de ahşaptır. Kanat· ra olarak kalacağını ifade etbkten 1 
1arı bezle kaplıdır ve çift satıh- sonra Türkiye cümhuriyeti ve .onun ı 
lıdır. Her türlü harp tertibatı ve büyük banisi Gazi Ha-z.retlerinın 'e
aili.hlarından tecrit edilmi, oldu· refine ve sıhhatine bardağını kaldı
ğu halde tehrimize gelen bu tay· rarak içmiştir · . 1 
yarenin silah ve techizat• hulasa· Bundan sonra <;:evd.et Kerım ':ley j 
ten tundan ibarettir: Birer foto· ayağa kalkarak ~tıdeki .. nut~u ırat Taksim Bahçesinde 
graf ve telsiz telgraf aleti, önde ederek oporculara demı,tır ki: kTayi IObiyata başlayıcılttır. 

Denizli Ziraat Bankasındaıı; 
16-7-932 cumartesi günü Hakimiyeti Milliye bayramınJ 

sadüf eylediğinden Yunanlı emvalinin ihalesi 17-7-932 pazar 
nü icra kılınacağı tashihen ilan olunur. (3194 Bir rivayete nazaran ecza 

depolarını ıeyreld91tirmek için 
bunların Nırmayeslnin bet ec
zahane ıermaye.ine yani 25000 
liraya ibllğı diifünülüyomıuf •• 
Bunun ne gibi lüzum üzerine 
duşünüldliğönü bilmiyorum 
arr.ma, eczahanelerin !SOOO lira 
sermayesi olduitu hakkmdaki 
kanaate biras aöçliikle inana· 
cağım. lıtanbulda tanıdığKR 
birçok eczahane var ki; 500 lira 
ya güç ahnm... Bunun 4,500 
lirası acaba kredi midir? •. Biz 
de rakamların manalan daima 
bir yüzde iakonto edilmek za
ruri oldu .• 

bir, arkada küçiik bir kule üzerin Arkadatlar, ben buraya_, Feı:ıe.r· • Görülmemif temaşa 
de olmak Üzere iki mitralyöz, fo. bahçe-Galataaaray kul~plerının 

1 
________ ..;. ______ _ 

mektebin maarafına i,tirakleri 

toırraf almağa mahsu• diğer bir bir davetlisi olarak geldım .. B~ra 
mitralyöz, her biri 10 er kiloluk da aöz ıöylemeği .. dÜ§Ünn:ıe.mıt~· 
on iki..,r bomba atan 6 bomba Fakat bu aamimı hava ıçınde oz 
endaht makinesi, bu makinelerin hislerimi ifade etmek fırsatını ve.~ 
iiçü kanatların altındadır. Her diklerinden dolayı aon derece mu 
kanadın üzerin,.. birer tenvir bom teşekkirim. . , . j 

Dr. Celal Tevfik İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Zührevi ve idrar yolu 

haıtahklan mütehassıaı: 

Sirkeci Muradiye caddeıi, No 35. 

vardır. Bu Villyetler, maırafa it
tirakleri nispetinde mektebe tale
be gönderiyorlar. Mektep bu itli
rak aayeainde latanbul Villyetine 
bar olmaktan kurtulduğu gibi va 
ridat da arbnutrr. Uzun aeneler· 
den beri tamir. rönneyen .mekte
bin tamirini yeni bir tarzda yap
tmlmaktadır . 

baıı konulabilir. Tayyarenin üst Arkadaşlar, spor bır denızdır. 
kanatları 14,142, alt kanatlan Sporcu da onu dolduran. oı~d~r. 
10,!>80 tayyarenin tulu 9,100 ve Deoi:ı:ler na11l kıtaları bı~bırıne 1 
irtifaı 3.670 metredir. Tayyare bağlana apor da ıporcu mıll~tl~- •••••••••••••• .. 
1551 kiloluk siklete mutehamildir ri ayni kuvvet ve dostlukla bırbı
ve 363 kilo eaans alır. rine bağlar. Spor ve sporcu kadar 

İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastahaneleri 
muktazi süt, yoğurt münakasaya vazedilmi,tir. Taliplerin ı• 
nameyi görmek üzere Adliye levazımına ve münakasaya İ!lİ 
etmek üzere 27 Temmuz 932 çartamba günü saat 15 te Defi 
darlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. ( 

Mektebin mlU'angozluk lm-
mında harice niabetle çok eh-
ven mobilyalar yaptırılmaktadır. 

Geçen aene mektepte bir ağaç 
kurutma fınnı tesia edildi. Onü
milzdeki aeneden itibaren mekte 
bin 17 • 18 bin lira mütedavil bir 
aennayesi tetekkül edecektir. Bu 
aermaye hariçte it bulamayan 
mektep mezunları için açılacak 
atelyeye aarfolunacaktır. Bu atel 
yede hariçten daha ucuza mal e
dilecek mobilye efyaıı imal ettiri
lecetkir.'" 

Bundan batka 324 kilo yük le milletleri b!"birine bağlay~~ 
alabilir. Sür'atı aaatte 208 kilo- kuvvet henı.iz mevcut deiıldır. 
metredir, 4 dakikada 1000, 14 Şimdi miaafir arl~adatlar bi;oim 
dakikada 3000 metre irtifaa çıka- •porcularımıza ,hıtap etmeme mii 
bilir. en yükaek irtifaı 5800 metre aaade etmenizi rica ederim. 

Yaş meselesi 

dir. Yukarıda da yazdığımız veç· Kendi kenıfiı.ıı-ine yarattıkla
hile bu tayyare her türlü techizat rı varlıkla iıtitdi.I harbinin hita
ve silihlarından tecrit edilmit o).. mından beri aırm icabatını yine 
duğu halde aeyahata çıkmıttır. kendi varlık.larile bütün dünyaya 

Kimıe kendini yqlı cöster. 
mek istemezdi., Yine de iste
mez.. Fakat bu iıtemeyit bir 
noktaya kadar ..• O noktadan 
sonra da İnsan kendini fazla 
ihtiyar ıöstermeye çalıtıyor. 
Zaro ağanın Londrada rağbet 
gördüitUnü ıörünce timdi 170 
yaımda bir diğeri çıktı .. Yatı 
sekseni bulmut veya çehreyi 
almıt olan biriai çıkıp: 

- Ben üç yüz yqındayrm ! 
dese kim itiraz edebilir. Zaro 
ağanm elinde nüfus kağıdı yok 
iken nasıl 157 mi 167 mi ya
şında oldujluna herkesi inandır 
diıe yeni çıkan 170 lik ihtiyar. 
dıı. ayni yoldan yürüyerek yatı 
nı isbat edebilir. Elverir ki; bu 
adam Sultan Mahmut zamanı
na ait bir iki masal söylesin!. 

İnsanın yüzden sonra kıy. 
meti yaşlandıkça artıyor •. A. 
cem halısı gibi .• 

Bir mahkemede 
Reis maznuna soruyor: 

Maarif müdürü 
mezuniyet aldı 
Maarif miidürü Haydar B. bir 

ay mezuniyet almıtlır.. Haydar 
Beye muavin Hıfzırrahman Ratit 
B. vekllet edecektir. 

Terbiye kongresine 
iştirak edeceğiz 
Bu ay aonunda Nlate beynelıni

lel terbiye kongreai toplanacak· 
tır. Kongreye memleketimiz namı 

- Bakaana! Sen sarhot ol. 
mu9sun, zabıtaya da hakaret 
etmişsin!. 

- Reiı beyefendi! Şimdi ra· 
la içmeyen var mı ki; bana su
al ediyorsunuz? .• 

- Hayır onu demiyorum .• 
Zabıtaya hakaret etmişsin!! 

- Haşa beyim! Bizim had. 

illiyet'in Edebi Romanı: 29 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felffli lanla•tİque roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

Fatih adliyesi 
Vali muavini Ali Rıza, Müddei 

umumi Kenan,Defterdar Mustafa 
Beyler dün aabah eıki muhaua· 
satı zatJye binasını gezmitlerdir. 

Bu binanın bir kıamına F at!h 
Adliye teıkilatı tatınacaktır. 

--·-·---····-·---
na da bet Maarif müfettişi ittirak 
edecektir. 

Nihayet çıkarılıyor 
Bulgaristandan avdet ettikten 

sonra aylardan beri gümrükte 
bekliyen tarihi evrak bugün niha
yet gii-,1rükten çıkartılacaktır. 
Evrakı müzeler idareıi tesellüm 
edecektir. 

dimiz mi? •.• Zabıtaya hakaret .• 
Şahit istimaına talikan mu

hakeme yevmi ihara .. 
Bu sual cevapta en şayanı 

dikkat nokta maznunun içki 
hakkındaki sözüdür.. Yeşil. 
hilal cemiyetinin kulakları çın
lasın!. 

FELEK 

den kurtarmak için uğraşır 
muvaffak olamaz .. Nihayet ha
ne sahibi rahibe müracaatla 
mimarlar, mühendisler getir
tir. Binayi çatısından teme. 
!ine kadar yukarıdan &fağıya 
muayene ettirtir.. Ehli hibre 
hanede hiç bir inhidam ema. 
resi görülemediğini bildirir .. ,. 

Orhan okumaya batlar: " - içinde musiki ile met- "Bu kuvvetli tetkik üzeri
"Sarteano Korsika'da 6000 gul bulundugunuz bu salon bü ne artık eski fikrinden vazgeç

nufuslu bir kasabadu. San'ati. tün hane ile beraber göçecek- mesi sauaroliye defaatla ihtar 
le yafamak üzere buraya Vin- tir .• Enkaz altında ezilenleri olunur, fakat onu ikna ne müm 
cent Saasaroli isminde bir mu- ıörür gibi oluyorum .. ,, kün •.. O timdi iddiasındaki 
sikitinas gelir. Kasabanın 34 "Bu ağrep keşfe muhatap garabeti daha arttırarak:,. 
kişiden mürekkep mükemmel olanlar yeni direktÖrün latife- "- Teminatınıza kapılıp ta 
bir musiki heyeti vardır. Bu he mi ettiğini yoksa birden bire bu bina dahilinde kalacak o. 
yetin reisi Mösyö Joseph Fron çıldırıvermiş mi olduğunu ta- lursam dört günden fazla ya. 
tini bazı siyasi sebepler dolayı yinde mütereddit kalırlar. Fa. fayamıyJcağımı biliyorum.,, 
sile kasabayi terketmek mec- kat Sassaroli ihbarında ısrar "Hiç bir söz kir etmiyen 
buriyetindedir.. Sassaroli'ye ettikten maada inhidamın vuku bu inat karşısırda herkesin 
kendi yerine heyete riyaset et. bulacağı saat ve dakikayı da Mayistro aleyhindeki cinnet 
nıesi teklifinde bulunuyor.. ö. haber verir . .,, şüpheleri hakikate döner.. Ol. 
teki de kabul ediyor .. Ve mu- "Bu sözleri dinleyenler söy. madık bir harekete kalkışma
siki heyetine takdim olunuyor. leyenin cinnetine hükümde ar- sı korkuıile biçareyi nezaret 
Heyetin musiki talimi için ıt· tık tereddüt etmezler. Heyet altına alırlar.,, 
gııl ettiği salon, rahip Dom zavallının bu haline gülüp taka ' "Kasabanın kahvelerinde, 
Bo.cherini'ye ait bir ' hanenin ı laşarak dağılır. Bu çok tuhaf aileler arasında artık bu diva
üçı.incü katındadır.. Bütün ce- haber memlekete yayılır .. Bu- nenin bu gülünç k"'finden baş 
nıiyetin huzurunda repetition ı na ~aşmadık kahkaha kopar- ka bir şey konuşulmaz o. 
yapıldıktan ıonra Sassaroli sa- madık kimse kalmaz.. Fron. lur .. .,, 
bık reis F rontini' ye ~u ı:arip ih I tini herkesin istihzasına ufira. "Nihayet ıuecnunun inhi. 
tarda bulunur:,, yaıı zavallıyı bu sabit fikrin- dam içia tayin ettiği ıün eel--- - . ·-

bu aahada taıııbnağa çalıtan bu 
iki güzide kulübe daha taze bir 
hayat vermek icap ettiğinin za 
nıretine kanilz. 

Siz sporcular aınn ve rejimin 
90Cuklarıamız. Siz varlığınızı ken 
di muhitini:ı:de kendi emekleriniz 
le meydana ıetirdiniz. 

Sime memleket ihtiyaç ve va:ı:İ 
feai olarak yardım •e ai:ı:lerin da 
ha mükemmel bir hale gelmenizi 
temin etmek için ve bize vatan 
yil.zl1nde tefevvuk edecek ve ra• 
kip olacak b-.ka tetekküller de 
yaratıncaya kadar biltün kuvveti 
mizle çalıtacafı:ı:. 

Bu mecliate galip mağlüp diye 
bir teY tanımıyorum. Bugün aa· 
hada ııalebelerlni temin ederken 
hürmet takdir ile rördüğümüz 
miaafir arkadaş kulüp kadar ken 
di kendini yaratarak vücude ıreti 
ren iki büyük Türk kulübünün 
kıymetli uzuvlarını da mağlubiyet 
sayısı ne oJuraa olaun takdir ile 
gördüm. Binaenaleyh burada 
dost ve karde4 inaan arasında 
bulunuyoruz. Ve yekdiğerimizi he 
pimiz diye ifade ediyoruz ve hf'pİ
miz için içiyoruz .. 

Bundan aonra da F enerbahçe 
kulübü namına Muvaffak Bey ve 

di. O akşam da repetition nö
beti olduğundan musiki heyeti 
salonda toplandı. Vakitlerini 
onu istihza ile geçirdikleri ka
çık direktörlerini bekliyorlar. 
dı. Sassaroli gecikmeden arzı 
endam etti. Çok müteheyyiç. 
ti. Musikile metgul olmak 
istemiyordu. Çünkü felaket a· 
nı dakikadan dakikaya yaklaşı
yordu . ., 

"Her sözü cinnete bir delil 
tutulan zavallı adam bütün 
belagatini toplamaya uğraşa
rak inhidam anından evvel ha. 
neyi terketmelerini heyetten 
yana yalola ricaya kalkıftı. 
Herkes onun bu ketfine inan. 
mamakla beraber, mahza hatı
rını hoş etmek için kalın tonoz 
lar üzerine kurulmuş merdiven 
!erden inmeğe başladılar .. ,. 

"Sassaroli en önde yürüye. 
rek heyete yalvanyordu: 

- Amanın basamaklardan 
yavat yavaf ininiz. Ufak bir 
sarsıntı inhidam saniyesini ta
cil edebilir." 

"Bir delinin arkasından yü. 
rüdüklerine fÜpheleri olmayan 
bu 34 kitilik musiki heyeti tür
lü latifelerle aleni ve kısık 
kahkahalar ara1tnda soka 

---·-·----...------··-
Galatuaray kulübü namına da 
Naim Cemil Bey birer hitabe irat 
etmitlerdir ve bu rüzel toplantı 
bu suretle hitama erm.İftİr. 

Şayanı teıekkür 
bir teberru 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

Cuma günü oynanan maçı tet 
rif eden Beyazıt meb'uau Halit 
ve Cevdet Kerim beylerin del&le 
tile memleketimizin en ıüzide tile 
earlanndan iki zat F enerbahçe 
klübüne biri 500 lira diieri de 
200 lira. teberrü etmiflerdir. 

11 Temmuz 1932 

İstanbul mıntakası 
kongresi 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 

10,000 lir.::lık ikramiyeler ve 

lstanbul Mıntaka•ı Ri)laH· 
tinden: Nizamnamemiz mucibin
ce Mıntaka adi kongreainin 5-8-
1932 Cuma günü akdi takarrür 
ettirilmittir. Müttefik kulüplerimi 
zin biran evvel murahhaslarını 
tayin eylemeleri ve bu hususta ıö .. 
riitülmek üzere aalahiyetli birer 
murahhaaının Temmuzun 20 nci 
Çartamba günii aktamı saat tam 
18 de Mıntaka merkezinde isbatı 
vücut etmeleri lüzumu tebliğ olu-

100,000 liralık bir mükafat 

nur. 

Kongre 
Hilal Spor Klübü Umumi Kiitip 

lijinden: Klübümüzün aenelik a
di kongreai 22-7-932 cuma günü 
aktolunacağmdan muhterem aza 
)'1 kiramın yevmi mezkiirde saat 
tam 10 da Erenköy C. H. F. Na
hiye merkezinde bulunmaları teb 
liğ olunur. 

karlar" 
"lnhidam müddeti için ha

ber verilen dakika gelir gelmez 
koca bina korkunç çatırtılarla 
gürül gürül yukarıdan aşağıya 
. " ıner .. 

"Henüz Üzerlerinden istih. 
za tebesümleri zail olmayan 
çehreleri timai derin birer hay 
ret kaplar.. Bütün memleket 
halkı şaşıra kalır. Vak'anın er· 
tesi günü en evvel belediye 
reisi bu mucizekar ihbarından 
dolayı Saasaroli'yi hararetle 
tebrike gider." 

"Vak'a tahitleri: Musiki he 
yeti, ayni hanede bulunan di. 
ğer müstecirler, komşular ve 
sonra bütün kasaba ahalisi ••• " 

Hidisenini altında Camille 
Flammarion'un şu mülihazaaı 

SATILIK UCUZ 
DÜKKAN 

Bayazitte Cümhuriyet caddesi 49 
No. lu tütüncü dükklnı ta,raya a
zimet dolayuile devren oatılıktır. 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemeıinden: Terekesine mahke
mece vaziyet olunan müteveffiye ma 
dam Mantonun uhdeıinde bulunan: 
1 - Beyoilunda Sakabafı mahalle
sinde atik SakabAfı cedit Camü J6-
rif ıokağında atik (15) cedit (18) 
no. lu ve (9000) lira kıymeti mu
bammeneli bir bap apartımanın ta
mamı; 2 - Beyoğlunda Defterdar 

nız kendi aklınızın hükmüne 
gitmek hatadır. Lakin bu iman 
sızlıkla hangi hakikate vusul 
müyesser olabilecektir?. 

Buna da inanmadınız mı? 
iman teraziniz kımıldamadı 
mı? Akıl kefenizi oynatmak i. 
çin alınız size mukabil göze ko 
nacak diğer sikletler ... " 

Müellif bu birinci vak'adan 
daha hayrete ,ayan diğer bir 
hadiseye geçiyor .. 

Dayı ve yeğen arasında yi
ne münakaşa kızıştıkça kızış
tı. Lakin biri ötekini zerrece 
iknaa muvaffak olamadı .• 

-18-

Leman kendini 
ölmüş görüyor. 

okunuyor: Talat Bey yeğenine tu na. 
"Bu kadar insanın gözleri sihatleri veriyor: 

Ebulfa:ı:ıl Mehmet efendinin ,,,. 
lesinin 1 mam sokağında Çih• 
harik mahalli dahilinde Ada (21 
rita (12) No. luya mukayyet ve 

heıi 6-73 ve 63-93 metro mura 
aahasında atik (3) No lu ve (~ 
lira kıymeti muhammeneli bir 
arsanın tamamı. Açık artırma ıU 

le rüaümu dellaliye ve ihale 
mütterisine ait o1mak Üzre 3 e~ 
932 perşembe ıaat 15 ıe aatıls <' 
tır. Talip olanların mezkUr c-ü" , 
saatta kıymeti ını.ıhammenenin 1~ 
de 10 nispetinde pey akçeofoi h 
ı~n Beyoğlu dördüncü sulh h 

1
, 

mahkemesinde hazır bulunma1•'1 

~umu ililn olunur 

dını bekleyen müsbet bunı:Jl !f 
ler var .. Psycho-physiologie,

1 ait olması lazım gelen ve ~ ' 
le henüz fen, ilim çerçeveıı1

1\ 
. . d . k'll • 

gırememış en er ,garıp va 1 
la uğraşacak siz mi kaldınııj,.ı 

C:han - Fakat dayı be1 , 
dakikası dakikasına vuku ~ 
lan inhidam vak'asına d•d, 
ya red veya kabul hakkıP 
bir şey ~öylemediniz.. ~ 

Talat Bey - Buradan ut;, 
bir memlekette bir çok ~~di' 
evvel vukubulmuş olduğu ı ~ 
edilen bir vak'a hakkında ·~e 
lev ki bin şahit gösterilse Y'._. 
beni serbest dütünmekten le:• 
se menedemez... ·f' 

Bu esnada odadan içe~ ~e 
Leman, arkasından anı~e'~ıet 
daha sonra mürebbiye gırdı1 ~ ··ı e Leman yüzü meyus ve go 
kızarmıştı.. ~ 

Hanımefendi - Birader lı' 
sanıza kızım ağlayor .. 

Talit Bey - Sebebi? 
1 

Hanımefendi - SoruY0
"' 

önünde vukua gelen bu inhida- - Oğlum bu asır müsbet İn· 
mın sıhhatindeki bedahet nasıl san asrıdır. Böyle şüpheli ve 
inkir olunabilecektir? Bu mün- mevhum şeylerle kaybedilen 
kirler İncilin şu tavsifine uy. zaman gençlik ıçın acınacak 
gun düşünmiyorlar mı: "Göz- zayiattan sayılır. Bu mücerre-
leri vardır fakat görmezler. Ku datı bırakalım. Müşahhas ci- söylemiyor.... il''' 
!akları vardır işitmezler." ln. 1 betine yani gözle görülür, el ile Talat Bey - Kızım bu, 
ki.r daima inkir, en ayan ha- 1 tutulur, fenni, ilmi, içt:mai. j temi halin nedir? Nen var· 
kikatler önünde inkar bunca bi- 1 hayati, ahl<i.ki, sınai cihete dö- . 
l•raf i · · · · · 



Edebiyatta münekki
din rolü nedir? Sansür 

Azi:ı:im Nurullah Ata! 

1 ~~ 
_I • __ I _E_~_e_b_t _ba_h_ı_sı_e_r __ I _•_ ~arasında 

Edebi ihtiyacımız Nedir? Bir dehalet 
Ve •• Af!. 

Münekkidin hakiki alakası, 
zannedildiği gibi, müellifle 
değil, kendi karileriledir. 

Ara sıra kulağına f111ldayq>, 
senin tatlı teaellilerinle rahat. 
ladığım dertlerimden birini bu 
gün açıktan açığa, biraz daha 
yüksek, biraz daha gür bir ses 
le sana ulaştırmak zaafına düş 
tüm. 

Eski Yunan ve La tin eserleri 
değil, sadece bir ( Nelson ) 

kolleksiyonu! 
Mahmut Beyin asaletine, 

Şükrü Beyin terbiye•ine ve .. 
benim vicdanıma dehotlet eden 
Selıimi İzzet Beyde yerinde 

Nurullah Ata Beyefendi yi- görmek ve tanımak ihtiyacını bir intibah var. yalnız bir iki 
ne asabileşecek!.. Fikirlerinde duyan bir muharrir için fevka- noktada yine sendelemiş. Za
pek titiz olduğu anlaşılan muh li.de bir mazhariyettir. rna':' ve ağabeyce yaptığımız 

lıtanbul edebiyat aleminde 1 Tenkitlerinin tesiri de kendisi- Kuzum kardef. Bu etrafı- terem münekkit Li.tin ve Yu- İnsanlar arasında rabıtalar nasıhatler elbette o kuıiudarı 
e . b' .. k batlaınıt· ne zevkçe yakın olanlara ver- ;;;;;daki hercümerç nedir? nan eserlerini çok güzel müda- (Beynelmilel) bir ,ekil alı- da giderecek. Şair pek haklı 0 _ 

u~ ır n:una t'anoktası d~ diği kanaatten ibarettir. Zaten Rastgele palayı sıyırarak, faa etti. Fakat bu müdafaa meş yor. Hadiseler her milleti bir- larak: 
" un en eıas ı k •t'b ·ı n yakın olma hur (Kartaca) müdafaa51 gibi den ala"kadar edı'yor. N"d' b 1 ınünekkide lüzum var mı, yok zev 1 1 an e 0 ak. 

1 
• . k - küfürbaz bir sürü tufeylilerin a ır u unur tıyneti kimil-

u'" 1· .. • d toplanı yanlar onun ten ıt erını o u- . S • 1 eski asırların şaheser zaferleri· Brezilyada kahve rekoltası d • sua 1 uzerın e - I bu vaveyli.11 nedır? an at i e. b · Ş'k dd 1 e kusur .. 
maktan haz alamaz ar. minde bu inzibatsızlık, bu asa- ne enzıyor... ı ago ca e e- n santim fark ehe teairi Le- Kem mi.yeden eyler ne ki 

1 ed. ? G rinde çadır kurup sivr:koz hiatanda Çinde ve lranda his- l h • 
Bir aralık lstanbulun yegi

ııe tiyatro müessesesi de böyle 
ikirler ne~rine kalkmıştı: 

- Münekkit nedir? Böyle 
~ir 'eye ne lüzum var? Müellif 
'"•r, onun eserini okuyan veya 
~Yreden halk zümreıi var. 

etmez mi? 

B 1 be be teokl.din e yİtıİz ik, bu anarti n ır. Ü- A 'k 11 h d.. .. • ey erse zu ur .. ununa ra r - • men a ı arı ayrete uşuren d'l'y r Londradan kalkan ln 
deb. t k k tlı' ve hiç zelin, dog"runun, san'atın ve li- H' f k' ı · 1 1 se 1 1 0 

• D' M ıyat a pe ıyıne ınt a ır erı ne akla ge mez T tayyaresi (Kalküte) de ıyor. ahmut ve Ahmet 
bir vakit iatigna edilemiyecek yakatin dütmanlığı aldı yürü- ~arifetler yaparlar, Elekt~iği ı ~~;: iniyor. (Arz) gittikçe ufa Şükrü .Beyl~rin yaradılıt ve ke
bir rolü vardır: O da eser küt- dü. Ne oluyoruz? Bir gürültü. ıcat ede?, saatte dört yüz kılo- lıyor. Bugünün (Nakliyat) sis 1 ~allerı hakıkaten Seli.mi lzze
leleri arasında halka rehber ol- dür gidiyor. metre gıdecek motörleri yapan temleri kıt'aları biribirine yak· tın Akşam gazetesindeki jur-
mall, aınn zevkine tercüman- Ortada pay edilemiyen ne Amerik~lılar Hintli fakirin ~ok laştırmıştır. Bir mütefekkir nalına hoş görmeğe manidir. 
lık etmesidir. var? San'at ve san'atkara bu kabazlıgı kar§ısında gık dıye- için yalnız memleketin hudut- Böylesine: 

Okuyucular kiltlesi arasın- suikast neden ileri geliyor? mezler. ları İçinde boğulup kalmak, yal - Yanlıt kapı çaldın .• 

, 

Heykeltnıt Hadi Beyin Gazi 

Huretlerinin bit- büstlerini yap 

mış olduğunu ıeçen hafta aao'

at sahifemızde yazm19tık. Bv 

Diyordu. Bu sözü ikinci de
f, olarak ta Sadri Etem Beyin 
'hından işitiyoruz. Voltaire'i 
1lklit eden bir lisanla o da bi
te: 

da kalabalık bir zümre vardır Bütün ömrünü çivili tahta- nız şahsi değil, ayni zamanda 
1 eki Sen bunların sebeplerini el- ) k" b' h · · İ ki okuduk arını seçm e met- lar üzerinde eskiten Hinli faki mea e ı ır ma rumıyettır. ç-

k h · bette ki hepimizden fazla bilir- • · ·ı h \ 1 1 gul olmazlar. Okuma evesı- rin bu muvaffakıyeti nihayet timaı, sıyasi, ı mi am e er e 
d b d sin! Buna bir çare aramak ve h b' b k k'I 1 ne dütenler arasın a un an bir talim ve itiyattan ibarettir. er gün ır aş a fe ı a an 

Derler. Şüphesiz bu aybını hafta da bu çok muvaffak ese
da bir daha tekrarlamıyacak- · rin fotoğrafiıini dercediyorua. 
tır. 

k 1 d haddini bilmeyenleri sustur d b h k · · k' daha kalabalık bir üt e var ır - F aidesizdir. 1932 senesinde ün yanın u are etını ta ıp 
· ed mak li.zım. ki ne okuyacaklarını tayın e her iş faide ve menfaatle ölçü- etmek lazımdlr. Muharrir, mü. 

mezler. Münekkidin eserleri, Acaba bu nasıl ve ne ile ka- lüyor. Bu hakikat karşısında , tefekkir, gazeteci ya müşahede .~ Yazanla okuyan arasında 
llıunekkit adlı bir adamın mü
••halcsine ihtiyaç yoktur. 

Diyor. 
• .,. 1f. 

1 
. Ne garip tecellidir: Şair şl

tı . 
Ilı Yazmakta serbest; roman-

asrın yazıları arasında hangile bildir? Bana öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki \itince ve ! ve tetkik ile bu noksanını dol
rini okuyacaklarını, okudukla- san'at dünyasında tok &özlü, yunancayı, öğrenmek külfeti, 1 duracak ve yahut bu yolda ha
rı arasında hangilerinin daha otoriter, hatta biraz zalim ve Hintli fakirin çivi üzerinde yat zırlanmış ve ilmi salahiyetle 
yüksek meziyetli olduğunu far müstebit bir tenkidin vücudii mak zahmetinden daha lüzum- yazılmış eserleri okuyacaktır. 
kedL-bilmek için bu kütle ve lazım. Bariton bir münekkit suzdur. Çünkü Hintli fakir bu Mesela Cava adasını Bir. 
zümrelere rehberlik eder. sesi; bu ş~şkın~ığ.ın or~a~ında 1 

zahmetine mukabil kendini teş manyayı, Çini, Japonya;ı, cenu 
Diğer taraftan edebiyat ta- seslenmedıkçe ıs~ık_a~etını şaşı hir eder, para kazanır. Fakat bi Amerikayı görmedim. Fakat 

rihi araştırmalarında münekkit ran halkın ve d. am~ı bı~ sıkıntı- ~ütün mahs~lleri buhar dev- ı muhterem Nurullah Ata Beye
lerin eserleri kadar araştırıcıya ya . ma~uz san atkarın re- r~n~en ~v~l~ı asırlarda ~alan fendinin istihza buyurdukları 
kolaylık vereni yoktur. Bir as- fahı ımkanı bulunamıyacak sa- latınceyı ogrenınek külfetı bu- , (V. B. lbanez) İn seyahatna
rın edebi zevki, anlayııı, o asır nıyorum. günün adamını ancak m~~g~- mesi bu memleketleri gezmiş, 

cı roınanını yapmakta, tiyat
;ocu oyununu oynamakta hür; 
.jkat tiirle, romanla, tiyatro 
1 e alakası olan, okuduğu ,iiri, 
'0ınanı, seyrettiği tiyatroyu 
•ıtladığını zanneden bir ada
~ın bunlar hakkında dütünce
'ı . 

ela çıkan eserler kadar ve bel- Aziz kardeşim inandım ki fa eder. Hayat o kadar yuklu- görmüş kadar bana tanıttı. 
ki daha ziyade, o eserler hak- san'at aleminde bir sansür li.. dür ki bugünün mücadelesin-
krnda 0 zaman münekkitlerinin den kurtulup maziye başımızı . (Pa.nama) kanalı. hakkı.°da 
telekkilerinde kendini gösterir. zım. Terbiye ve salahiyetin hu çevirmeğe vaktimiz yok. kı ~a~um~tımız nedır. Nıha: 111 Yazması fena. hakaız sa-

)'ılmak isteniyor. 

Acaba bunun sebebi nedir? 

.,. .,. .,. dudunu aşıp kendine bir men. Düşünmeli artık at ve araba yet ıkı kıt ayı ~y.ıra.n mesela 
fez bulabilen bu tufeylilerin fır sür'ati bugüniın l"tiyacına ki- Süve)~! kanalı gıbı b~r şey .. ~a 

Münekkidin bu kıymet ve " 1 k t (" B lba ) ladıkları delikleri tıkamak ve r· ı · H tt" · d'f a v • • nez ın eıerın-

lıi Z~nnımca bunun '.lk ~~ 
... k" k. . . ı ge mıyor. a a ıımen ı er- d (P k 

1 
. ehemmiyelını ın ar etme ıçın, · l j en anama) ana ına aıt on ara ses ve imkan vermemek, i lerin mod,.sı geçti. ! adamlan f 

1 
k 

1 1 n:unekkidin bir nevı hakım 
tlnnedilmesidir. Vaktile Jule• 
leınaitre gibi maruf bazı mü
tıekkitlerin Georges Ohnet gi-

sadece kalem ucundan dökül- onları boğmak li.zım. seyahatlerini saatte yüz elli ki ~s ı o ursaeknız a.çh•.maı.• se~e e_r 
mü• bir kaç satır ki.fi sayıla- I 'd t b'I h suren ve p mu ım sıyaıı mu 

' Azizin: Nurullah Ata biraz oml etre lgdı en ° .0b?°'de
0 ı'· ve a- zakerelere, çatıın:alara ıebep o 

maz. Çünkü-bereket versin- va arı yı ınm gı ı ıp geçen I b .. h. b h 'k 
b d • . aayret: Ya filit, ya san&ür. 1 1 1 an u mu ım erza ın ı tısa-

yer yüzünde tek aşına egı- ~ tayyare er e yapıyor ar. d" . • b""t" h . 
~ • . 'bl 

. . ı ve sıyası u un e emmıyet 
liz. Önümüzde koca bir san'at Elif NACI Parıs borsası pamuk pıya- ve kıymetini anlamı, olunu· romancılaı-ın söhretlerını r 

~~ç makale ile y;kdığı hikayesi 
h~te sanki göz da~ı oluyor za-

d .. Bu sasını Amerikadan her saniye ve edebiyat unyası var. nuz. 
kk'd ı muntazaman alabiliyor. Mesa-

du .. nyanın içinde müne ı e, Edeblı;rıf j z d · k. b · 
' · ' fe mefhumunun hiçe indiği ve .•~ne erım ı ~g~?~n mu 

tenkide verilen müıbet kıymet- · hayat miicadelesinin insan ta- . harrırı, hele gazetec111 ıçın Ka 
ler göz önündedir. Program hammülü fevkine çıktığı bir de j lif.oroiy.a m.ad. en.lerinin kı.ymeti 

Halbuki münekkit denilen 1 b 1 k Li .ı_ Bizde münekkidi inki.r etti- virde bir köşeye çeki İp Y ıınan nı, vazıyetını ı me tın şa-
'"'!biyaı adamı da diğer yazı- . d P . Bir edcı.iyat gazetesi ı:arip bir efsanele.-ini, Latin «erlerini t iri ( Virgile) in hatta kaç eseri 

ır ... 

tıl d O n ren sebeplerden birı e, eyamı tavzih neıretti . Bu tavzihe garip de ld b'lm k d h '' gibi bir yazıcı ır. nu mütalea ile meşgul olan adam o uğunu ı e ten a a mü-
d, Ötıünde ötekiler gibi, bir Safa Beyin dediği gibi, ınü- miyecektim fakat bazı cazeteler bugünkü cemiyetin ad mı ola- himdir. 
t ' y 1 nekkitliğin henüz memle- de, mizah mulıarrirlcrinin sütunla· E. 'd' d • tlkik mevzuu vardır. anız . , . .• . . . • maz. ger o ı ıa a ıse meczup. 
111 fark ı'le ki •airin önünde- ketin:izde esaslı bır san - ' nna mevzu tetkıl ettıgını gorduk- tur. 

> be . 1 rak doğ j ıen •onra garip demekte bir btis j B" l 1 • t 'ht kt M 
ki tabiat levhasına, romancı- at şu sı o a M .. k- 1 görmedim 1 h oy ed er.•lkarı ık~ çl o. ur. u 
tıı • t h"d' mamıt olmasıdır. une - . ı amme e ı t<-, ın erı yapan 

il karşısındaki camıye a ı- k' . I . 'ız'ın coüu ~ O satırlarda. Edohiyat azetesi. ~ meşhur (Bahıyra) hiriıtiyan •el · tindeki ıt geçıneı1 erım . !) , · • • • • , • • 
1 

-

frıne, t iyatrocunun e . . l I . nın hır ııaye.ı, pl'o~ramr, ıneılegı lıgın ıkınci anında ltalyada 
!\ıh tahlillerine mukabil, n:ü- bu ışı başka -~e~ga e e~ ~"'"'.n: kendine m•h•us f'kidoı; olmadığı • türeyen tariki dünyalar bu ka
llekkidin tetkik sahası eserler da şöyle gelışı g~zel. b~r ış gı~ı :azıl:ror. H~r .ıeyin pl'ograml~ştı-1 bildendir. O devirlerde yıldızla 
~e d O d yapıyorlar. Kendılerını tenkıl gı. sıstemleştığ. ı b,. asırda. ed h.ya. ra bakıp ahkam çıkaran mu-

eıerleri yazanlar ır. a, 
tı k 1. : ve talim sahuına hasreden ka- . tın ha,, bot hır yayla koçu tel kki cize n:eraklılan ile bugün La. 
il ı bir mü•errih !!İbi, e ıne d'l · ff ,.,. b. d b d 1·1,: d y f 
ı ' - 1 kla sayılacak ka- e ı meaı R e .. ı ır ır er e er ı . e tin ve unan teli atını oku • dı- · d rır lem er parma •. . . yup 

gı eıerı göz en geçı • gıldı.'. Fakat_ ben. edobıy~ıta pı·ogra: fetva çıkaran ve hatti. zevk a-
ı,hliı eder ruhuna nüfuza ça- dar azdır. m •. hır •non•m !ırket nızamnamesı l !anlar ayni saftadırlar. 
lı •r. Bunc'~n anlııdıaını ve duy 1 Tenkidi böyle üstün körü gib; kabul etmiyorum. Esasen resn-i I Muhterem ve titiz m.. k 
d .. k d k h" . ure. -
lfgı.ınu yazar. 1: yap,.nlar, tabii olarak, ço e- denef~·k. ına ıye.ııe ger"''ı· prolg~•m · kit, Nurullah Ata Beyefendi 

•... 1 1 r Şu lar, • ır ve san at aa ıyel erınde beni irsal ederek "ege L .. . 

k Münekkidin hükm. u.... ona fa da hatır, gonu ~a!ar a .. m; müsbet bir tesir yapmaktr.n uzaktır eserlerfni anlanı•mış r 1 atdın 
ln 1 e n bunun hatırı ıcın samı F . - . ·ı 1 . • • o say ı 

d mıyan h'ç kimseyı. ı.zam. : nu , . n fed~ki.rlık ya- lar. oc;rı atıcı er, c•er ·~ııu ya7. · (Blasco lbıınez) den h!lslan-
h;ınez. Halk filan şaırın şıırı kanaatlerınde . d .1 j madan evvel. muhtc§em nızanıname mazdı" 
"' f 1 ' ı G ·ya bır osta cemı e . hı· a an romancının ronıanını par ar. u d'I . ve programlarını kaleme almışlar hat D' I '"" ı· ı h vesile ken ı erıne ıyor ar . . llYup okuınıomakta, fi anca yapma< e • .. . . I ta kanuni muamel•ler yaptırmıılar- B lk' h . 
~y · kte ı'nanan okuyucu zumresını a - dı . . .e . ı akları var .. Edebıyat e&ı seyre gidip gitmeme k h h 
ile k d I ·· datmı• ve şa,ırtmış olma te · . . . . . tarı ının o kadar eskı den·ine 

a ar muhtar ise fa anca mu . • d .. I Kırk ellı kıtılık o kafıleden, hu. ait eserlerle pek me•gul l 11ekk'd· k kta likesıne uşer er. .. .. .. • o ma-
0 ı ın yazılarını o uma • .. .. . . . .. _ gun. ~albur uıtunde pek az tane sa dım. Bütün malumatım batka 
0 l\~ndfikirlerinc kaıım~kta da İşte T urk ~une.kkıdını ku yabılıyoruz.. ' lisanlara intikal eden bir ka 

ar hür ve ~erbesttır. "iten deg· eroızl"ştıren sebep- . · .. 1 d . ç 
ÇU • ·b d B' i Edehıyatımız meyhaneden çıkmıt parça eserın muta eastn an ıba 
1 den başlıcası u ur. ır ro- · · · · · o b' .L· tt' 4 ~ ~ er . . t in:,;an ıçıne gırmı•lır. na ır ÇC'llt re 1r. 

O h ·· k mancıya gıdıp te: i düzen vermek lazımdır. Ne oluyo. F k t b'·t·· L·ı· d b' kd· alde edebiyatta mune - a a u un a ın e e ıya-
1 ın rolü nedir? _ Romanınıza benim tipim- ruz. ne olacaiız, nereye .-idiyoruz?. tını öğrenseydim acaba ne isti-

8' d f b't et de bir •ahıs koyunuz! Bunları tayin etmek zamanı .--ı fade edecektim.? Ilı• •r. e a ,urasın•. t~ı ı : ' ~ t 
Ilı 'ık lazım: Münekkıdın san;ıı- Diyor muyuz? Münekkide mi,tir. Edebiyatın manası hôla ava Halbuki(Blasco banez)in on 
1 . \'e hakiki alakau, tenkıl~ re, serseri, her kayıttan azade mi ka on beşi bulan eserleri pek çok 
~:ııe. eserini mevzu. e?i?di.~i de: . b • . Jacak? .. Bugün edip, ,air, muharrir şey öğretti. Bilhassa harpsonu 
~ ".tllıfle değil tenkıtlerını goz - Benim kıta ım ıçın yazı yalnız kalbinin ilhamlarını dinleyen nesillerinin ruhi ve abli.ki tema 
l~t~IÖnüne serdiği kendi kari- yazınız! adam değildir. Gittikçe kadrolatan yüllerini ve aldığı yeni cereyan 

tı a.ı· N 1 k' . . 1· . O okudug"u c·mı'yette, muntazam bir sisteme ları bir kaç eserinde bütün kuv ... ""•r. ası 1 şaırın. ro- Dememe ıyız. , ~ 
~•-ıı .. - l"k d' . 'iham ve tabi olma°'• mecburdur. vetile anlattı. ı. - .. ın tiyatrocunun a a a- eserlerden ken ısıne 1 : ~ 
~r, d ' b' d • ·· .. k dı Bunları da bir yana bırak. 
l·~h a tuvi.r etti·k· ler.i ._ ~at renler için düşün ügunu en San'att• yeni bir kurtuluı ıava. k b k t 1 ed '• h sa üyü spanyo ibinin üç 
~i·k•aı, cemıyet koşesı. ru ın- ıi yazar. ''"a batlamalıyız. Zafere kadar, ede büyük ciltte topladığı: 

1f. .,. • 

Galiba asıl söylemek iste
diğim bahisten biraz uzaklaş
tım. Avdet edeyim. 

Bana kalırsa Latin ve Yu
nan eserlerine kadar ric'at et
meğe lüzum yok. Mütefekkir 
ve yahut münevver adam isti. 
yorsak daha insaflı ve daha 
makul olalım. 

Meseli diyelim ki bir mü
nevver için Fransız,lngiliz,Rns 
lsveç edebiyatır.ın mühim eser 
lerioi hem ucuz, hem zarif bir 
ş<kilde toplayan (Nelson) kül 
liyatını elden geçirsin! diye
lim. 

400 parçayı geçen bu küçük 
ciltler aşağı yukarı bir kaç yük 
sek milleti.o, muhtelif devirlere 
ait mühim eserlerini toplamı,. 
)ardır. Bilhassa bizimle daha 
yakın bir fikri münasebeti olan 
Fraıısanın hemen sayılı üstat
larının, her tarzda her üslup. 
ta yazıları bu kolleksiyonda 
mevcuttur. O küçük ve ucuz 
ciltler içinde (Moliere) i, (A
lexandre Dun1as) yı, (Anatole 
France) ı, (Kipling) i. (Bour
get) yi (Flaubert) i, (Daudet) 
yi ve (Tolstoi) ve daha bir çok 
maruf garp edip ve muhurirle 
rinin eserlerini bulabiliriz. 

Hatti. bunları bir elekten ge 
çirip en mühimlerinı tercüme 
ettirmek ve ayni şekilde bastı
rıp ucuzca okutmak yakın bir 
edebi devrin cereyanını göster
mek itibarile çok faidelidir sa. ~ 1

• leri ile olmaktan ziyade, Tu"rk'ıyede tenkı'dı' canlandı- hiyat bir askerlik olmalıdır: Mechu (L d' •rıı ·ı 1 ·ı d' e voyage un romancier erı c, tema•ager erı e ır. · k" et n- hizmet, muntazam p!i.nlar, ni.mü~ d M d ) nırım. 
• racak hareket, onu ın ar · autour u on e iaimli seya- Bilmem Nur il h At B 

lı ~Ünekkitıe hakimlik sıfa- mek değil, ona kıymet vermek tenahi a,k. Ve raye: Edebiyat ülke hatnamesi bugü.nün dünyasını dendi bu mütal~a~ı n:ııl ~~: 
... ~0ktur. O, tetkikine mevzu olmalıdır fikrindeyim. sinin kurtuluıu 1 o kadar muhtelıf cephelerden ı-kk· ed ki d' 
""'lld'ğ· k" k d' 1 .. d' k" 1 b 1 a ı ece er ır. ~ ı ı eser hakkında ı en ı Jbrahim NECMİ Retat FEYZ ızoster ı ı ya nız u, gezmek, 1 Burhan CAHlT 

)\ıt ve görüşlerini aakleder. 1 

Seli.minin doğru bir sözü ve 
İntibahmın en mütebariz bir ta 
rafı da vicdanımıza iltica ve 
hitap eden satırlp.rı arasındaı 
"Seli.mi izzet on sekiz ıene
dir yazı yazıyor. Hiç bir fey 
değilse bile müterciındir .. " De 
mesidir. Zaten biz de kendisi • 
ne bunu söyletmek İstemiştik. 
O halde mesele yok. Bizim sö
zümüz ediplerleydi, edebiyat
çılarladır. Ayağımızın onune 
kendi gelen ve kendi giden bu 
engele büyük uğurlar olsun. 

Muhterem mütercime mu. 
vaffakıyetler diler ve .. kendisi
ni bir iki gün yolumuzdan ala
koyduğu için alenen affederiz . 

Etem lZZET 

llô.vr .,., açık m .. lrtup 
Aktam aazetesinde ıaütercim 

ve mUaahhih ~ilmi izzet Beye, 

Bütün hüviyet ve tahaiyetimi 
ııMilliyet" e hasra mecbur oldu
iumdan; batka gazeteye maatte
easüf yazamıyorum. Muhabbetler 

E. 1. 
---·-·-····--···-······-··--

····-·--····----·-----

17 ncl asırda 
nirı bir 

Serı•andoni'

dekoru 

., 

' 
18 inci asırda Bouch~r·

nin bir delroru 

J 
.·hri bir dekor 

Dekor ve sahne tekamülü 
E ~vel~e sahne ve dekor_ ıadece ı ilk aahne ve ilk del.o..ıa ı.,. . 

lcmııl edılen yer manaıını ıfade eder kü de-kor arasında ~·hi giin 
di. Buriin artık sahne tertibatı de d il . . mu m farklar 
ko l . . ' var ır. crı tekruXi • r bat ı batına bır teknık oldu. Ti- . K n sanayıe tatbi-
yatro müellif~ aktör muvaffakıyeti kı sahnede hatka bir i.lem yaratnHt· 
h""'"n ya~ı yanya da dekora bailı· tır • 
dır. Zengın cleı.or huıün bir Pyıp Yukandaki resimlerimiz bt 
~ayıcı ~dır? Ekaer zayıf eserle lif tarihle.re ait det.orlar h : e
rın temıilı, dekorun mükemmeliyeti bir fl<i . . . • a ınde 
sayesinde büyük ıiikıe yapmıttır. kaU~ r vermeaı ıtıharile !•Yanı dilı 
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B IW~thiş tren faciası ..... ';,~~·:~:~1~:;.;~~:~;~~~~; ~: 1, raly• ~;r:.~nc~c'~::ıded~l\1 ~t~:~~Ai !ı~eadk~lmtl!~~.rdr. ~t~ 
( .a~ı J ıucı sahı t ~) ile c&.nlryolları umum müdüriyeti bulunuıu veya lokomotiften l>ir par pılar k k b 1 d"I . t" ' ~ ' ana a, acarıs 7 vrupa eve erı ı ın e,.- ; 

r! •eyyar poota mffnilru inlemekte 1 ni keyfiyetten haberdar ediytW. B" d"· · L. ..L- 1 azaaı devletlerden her biri mi- B • 8 u e 1
1 
mıf ır. lan, Yeni Zeland ve Lehistan mü- 1 için de doğrudur. Japonyanm bıl 

" 1 çanın ,..nıeaı DUna •--.. o ur. ka · · . h una nazaran stanbul Canak- ·1ı • d L I . . . . d<' 
dir • telgraf dün aktam Anloaradan kal- Maamafih lolıomoti~en böyle bir sa rıayetı temın ve er taar- k 1 b ğ 1 k ' 1 • d mesn erı e ausanne mukavelena- , ı.~maya ıltıhak etmesı ıcap e 

Bunıa•ın ar'·asındaki iki danno kan İstanbul -tasının hareketin- ruz hareketine mümanat 1'çı'n as vuake" bol a;.karı ":'ıknlata arın. al / melerini İmzalamışlardır. M. Mac Donald, netice ol .ı.. . " ,ey dü,tüğiinü hissetmedim. Bu tip u aca gemı ur arma ış e s·r k bel h . . . · . . 
yolcu vagonu .,olun soluna devd- 1 den sonra ıııolmit olacak, ki po~ta lre lokomotifler her uman 25 - 26 va- keri vaziyeti ile kabili telif ola. rini inhiaar altına almağa ve bu ne i~~;:, a 

1 
c ".nuzl hır halksularct~- ı m0ıştır ~:d . il .. ıor#. 

· - rı...L. ki - - - ld nı zanwnında hareket etmıt ı.u. •·· b'I' O l · "L" k ğ f" ki' . h b · h' · 1 tm k b'lh T'' k ı n e meını, o an şar mı numur e genı• "O ar goru ıru;tır . ..,_ sonra "çuncu ınev gon -,ıya ı ır. nun çın yuaua ca ve ço ra ı mev mı eaa a ın ıaarr '' e e ve ı a11a ur ratı ile alıik•da d Jeti b B il b' . ı'ı ' . l.inı•I 
d · a ıaalamdır aanki lunuyor · fazlalr"ından L"vle bı'r ka~- olmaır k t k b' 'k d h'I' kara •ularrnda ve 'ca d k r ev er mura - , u Y0 aı· ızı su ı, cmnu 5C tınır varon • pa ~ · "' 8 

uo, - a aca ır mı yaa a ı ınde d . 1 1 
b' İ ın da kaçı hadarı, muvakkaten islınkiıf etmi§ refahın hiıküm süreceği bir al itına ile yolun k~rı.na. yahn.lmıt- ı Anhara'dan gldt>nler ihtimali yoktur. Burada luıviste ram durüst ve müessir bir sekilde ednız er e_

1
ec?e ı hsu arın1 1 

a . ~za- !erdir. Bu devletler şunlardır: 1 götürecektir 
t r Onun yanındll ılcincr d~ır ."a- 4nkarad~n mağaza müdürü .Şa- pa esasen binde sekiz kadardır. t "k• . • ze e gemı erı ve amu e erını ve y . t P k' R I B · I k•. 

d ·- b' il b Onun için rampanın kazayi tev- e_ şrı ı mesaı etmekle mükellef yolcu mürettebatını kurtarmak unanıı:ı an, orte ız, omanya, u nutuk, uzun :-Jkışlar a gon ıger ır vagonun zerıne ın- ı...n Beyle kısım tefi Kemal Beyin • Çekoslo k y ı d ı 
• 1 d 1 lit etmesini de tahmin etmiyorum. tır. bunlara yardım etmek gibi ifleri va ya v~ ugos av~a. •r.. 1 anmıştır mı,, yanız ortasın an parça anmıt- I idaresinde imdat katan det"hal yola I . y··k k .h . I k .. T .. k"G . K Saat 10.4 ela ııruıa met"asımı bıta. M H r • t' 

ili'. Bu son iki vagonun yolculRn çıkıyor ve bunu takiben de saat 23 darenın 16 senelik itçİ•iyim. Ev 1-· .. u .•e ı tı~am arımın kabu yap':_a ~zreş· ~r . emı urt~r-1 ma ermiş olduğundan M. Mac Do J • e rw IUlll , 
~endilenni kurtarmak için çırpınmak te hükumet erkanını hamil huıusi velce atetÇi idim 3 seneden beri ma unu rıca edenm Katibi Umu- ":'ak 

1
nonk1'?

1
• hır etı namın.~•- brr nald. sÖ;; almı•trr. M Herriot, bütün muıahh" 

kinistim. Ömrüm kııvvayı milliye • Ef d' şır e let ı ı ususunda hukume- -· . ' . . ··,,.il tadırlar bir tren kaza nmlıallinf' hareket edi mı en ı. 1 I h' t .1 k d' Muınaıleyh, Belçıkalı M Theunis' namına, reıse konferansın mu 
Ü k. ki B d N f" ek'li H'I · zamanında muharebede bu yollarda e sa a ıye verı me le ır. · k" I . 1 .• . "Ş ufıı1 Aradaki ahtap üçiınc mev ı es yor. u tren e a ıa v ı ı mı, Tı fik H .. . 

1 
ın !ar ı o mıyan tamırat komisyonu 

1 

ra ve mesaııını ecaat, n 
tip 1aoclan açılır vagon yolun kena I Ankara. va.lisi Nevzat dahiliye müste ve hep bu rampa üzerinde ııeçti. et• uştü Beyle M. Hariciye ı•ehili11in beyanatı reİ•l.iğine ve F_ransız M. George Bon y~ksek b~r diifÜnce i.le'' idare 

H 1 D 1 D • il Yolu iyi tanırım. Bu makinenin map P. I B d • )d · d d 1 -•-kiıf r ı1an u•mut, inndekilerin yarısı 1 şarr ı mı ... · ... ev .et emıryo .. an a- au oncour ara.< 111 a .. .. .. . I net •n. merkez.• ve şarki Avrupa bey 1 m! '? ugun an o ayı t~"" 
• •· d R f T kiniıti Mehmet Efendi vazifeye ıel K k b ( k 1 1 1 •· b ezilmiş hurdııbat olmuttur Arkada· ~um mu uru ı at, cer reısı ev- . . .. .. .. p ARİS 9 A A _ M p l .. anunun a u unu mutea ıp ne mr e Kotrusyonu reisliğine tayini mrf r. 

ki yük vagonlanndftn ıekiz.i devril ı fık ve h~eket müdü':'i Nüzhet Bey- mcdıfınden depo muduru .tar.afından ! B T,, .. · . · · . . · au bJrıncı ce1ıeye nihayet verilmiştir. ni teklif etmiıtir. Mümailcyh, sozune devanıl~ 
• _u 1 d. üh d ı b 1 ce,alandrrılmıttı. Ben de ıhbyat ola oncour, urkıye Harıcıye Ve lk' · 1 · K" p Lausan e it'l'fl t' 1 . d mi•tir ki· miş ve pıucalanmııtır l':n gerıd""' er ve ıget' m en ıs er u unu- k k il ld • . - b ki ı k'f' • C .. . . ıncı ce se reıs azım af& n ı a arr me ın enn e ' . ı 

13 vagon İse dtmiryolu üzerinde yor• ra . u ~nr ıgım ı~ın ".e. u ma - 1 ının; enevrede Turkıyenın Hazretlerinin riyasetinde toplan- telmih edilmi~ olan beynelmilıol ikti- l Lausanne konferansı, ümit •1 

Bu tr.,n ıece ikiye doğru hileli- kneyı eakıdedn tanı~fıgımil r~rn mBuvak-

1 

Cemiyeti Akvama di:ıhi.ı!u için mış ve açrlmasııu müteakip Ha- sad konferansına gt>lince devletler bu ı miz veçhile, gerek hali hazrrd•
1
_ 

onde geçen faciadan bihaber durmak aten bura a tavzı ed dım . u ma- ku b I d · · y k'J' T f'k R" .. B 1 b'l•h I gerek ı 'ht ı ·· ı ı k rl'"' tftdrr • Bu hi.dise bir iki .aaniyenin i- •e mahalJin~ vaıd oluyor . k' ·ı 'k' el . d vu u an avette F ransanm rıcıy~ .. e ı ı ev ı Uftu eye- nun a ı a ftre mefgu olacaklar- arı e evecc~. ı .~ ~ ., 
Kaza11ın ııa:ziyefi ,,... ı e ı r ' erım. va~ .rr.,, . . . bu hususu kabulüne ait olarak fendr, soz alarak atideki beyanat drr. ' cak.~lursa b_u?u buyuk .b•~. nı-

çindc olmuıtar • Bundan •onra aıle.ının Eskı,ehır ı ta bulunmutt r· Re'• k f h ti . 1 . dahilınde reı•ıne ve me••ı r · tlıl' 
d ld ıı. if d • 'k Ef T·· k' 1 h' d · · ld u · ı , on eransa eye erın svrç- / -,"ıııdal l••Jıl/ı:lt Nafia vekili kaza vaziyetini fen- e o u,.unu a e eoen Far en- ur ıye e ın e ırat etm19 o u Arkada•lanm B 1 ·ı·-· . rede ,··rd''kl . h' .. k b ld d nın heyeti mecmuasına medyıı• ~., 11 k' d' ··dd · · B h't ed ğ 'k" . , , , em e çı ıııımrz o u en usnu a u en o-

Yolcular arasmdalri iki zatıltlmiz nen tealtit ettirmdı: için ıeç va ıte ı mu eıumumı eye ı ap ,.. u nazı ane ve cemılekarane den iki gün evvel gelen bir telgra leyi lıviçre reisicümhur" M. Motta caktır. 
kadar fen heyetile birlikte vak'a ma rek : s·· 1 d d J h • b' f ·· d · ı h b' '-k- 1 lraJmalram t-yar, ve erkanı harp - B - b d • oz er en o ayı usuaı ır me. ı muıaa enız e uzurunuzda ay ya ır teşeK ar le grafı çekilmesini Celse hit'llll bu/dil ~ç~ hallinde meşgul oluyor. Lokomoti- - u "'-Ceyı ura a mı g<ÇJrece ekkü' .. 'h . d ·ı k ı kl'f • b kt•f k • · ' < 

Ylizıı,..m Arif Beyler bir ele 1e1yar 1 -· R h"' kıl . kef 1 aerret ve l"! ru ı tıva e en nı e o uyunca maruzllhmrn mev- r ı etmıt ve u t• ı abul edil- . 11 n. al S 1 Ef fin sür'at seyrini ıösteren bant a rn gız. u uın sr •)or, a ete rap- b' t I f I zuu derhal tevazzuh eder miştir Son bır defa olarak M. Ma<,, 
po · 28 numar 1 

Ü eyman en- m•t ve bunun 53 rakamını gösterdi !etseniz ~r çocuklarımın yanına ııit ı •r e gra ım a mıştır. • "Asemblenin bu aabahki içti- · J nald. söz alarak M. Herriot'Y" • 
di, bir ıivil memıır yolculardan d• fi görülmüştiir. sem, d~ı. . . . _ Vapurculuk lilgtha.Yı maındlln az sonra Katibi Umu- ı'I-/. fi.tar Donald'tn 11uth11 ""'.' ";Özlerinden dolayi teıekkiir 
bal lrendini topla1abt1enlw araları• Cer fenninde bu tip lokomotif Tnhk.•":"lı?, ıkma!ıne. '"!:''.'."en .ANKARA, 9. A. A.- Büyük milikten aldığım mektubu aynen LAUSANNE, 9. A. A.- Saat mışbr. . ,,.: 
ela afak bir İmdat te•klllotr vücude lenn hakiki silr'atini anlamak için bu talebının rs llfınR rmkan goru)m., 1 Mıllet Meclisi buıün Reia Kazım ar:ıediyorum" 10 45 de M Ma D ald -· al k Saat 11,25 dır. Fotoğraf ve p· 

etirerel.; devril · 1 .. • de . . al d · . . . . . • • , • c on , soz ara • . _ tıf 
e; en vagon ann ıçın bu rakamın yüzde seksen betını - 1 

• Pa,a Ha"<retlerının rıyasetınde _ Vekıl Beyefendı Cemiyeti konferansın hitamı münaaebetile bir 
1 

matograf makrnelerı goz kaı]llll 
iri lcl.iılıetz..deleri kurtannıola t91eb. m .. ı. llı:ım geUmıi,, ki bu da 44 ili Ankar .. ~an har<ket eden aktam toplanmıştır. Akvam fevkalade hey~ti umumi- nutuk İrat etmiıtir. cı bir ziya içinde bu tarihi vak'• 
b& ediyorlar. Evvell 90Cuklar aon- 45 kilonıetre etmektedir. po~ta~ı Polatlıdan Sllbaha kadar belr Ziraat Vekili Muhliı Bey, Kara yeain;n Temmuz tarihli celaesin- . , . . . . . . ıon anlerini teshil etti. 
re lıadrnlar "" miltClllaben de et"kelr Polatlı ile Beylikköprü arasın• letıl!""ş .ve lstanbuldan ıelen tren de deniz mıntakaaındaki ormanlarm de ••aiıdaki iıimleri zikredilen Mumaıleyh d.~uştır ki: Bır '!'li- Murahhaslar, mütahasaıslar ~' 
leri çıı...nyorlar. bu lokomotinerin 37 dakikada kat~t E ,kıfchırde :oJakonulmu!lur. Bu sa- . itletme hakkını almıt olan Zm- memleketlerin heyeti murahha'<& ' la vasıl. olmak ıçın bet hafta m'!~- zeteciler bundan sonra bititik "'i 

Yaralı oLuılann yaraLınıu meb- melm tarife ilctiusrdır Trenın hah saat &ekiz buçuk)~ on buçuk a- · aal şirketinin len icabına muga- !arı atideki teklifte bulunmuıı- ~~l"r,<;t!ık. ~rla~ma, kolay .deiıl ,_ 
1 

da Lausanne belediyeai tarafı1' 
- imkln oannaja baılıyorlar. normal sürati aımadrtı furadan anla rasrnda aktannA ~ur~tıle y~lculann yir olarak yaptıfı kat'iyyat bak- lardrr: ". ıçın? Çunkı burada "':u~ere yapılan bir kabul reıminde fıl' 

Kısa bir uman sonra Beylik kilp fılımıktadır lci 35 inci dakikada kaza 1 yollarına d~vam ımkanı temın olun- 1 kında Sırrı Bey (Kocaeli) tara- edılmelrte olan mese_lel~re koku!'den bulundulor. 
rii İstasyonu mlireltebab Ye cinrda mahalline gelmİf hulunınaktadır. muştur · frndan verilmiı olan tifahi sual " Arnavutluk, Almanya, Avuo çık~nlıp llblmaıı muşkıl olan bırçok /il l i itil "' 
k.i köylülerden bir kısmı bu hizın• Oradan da Beylik köprü iatasyo- 1 Vıık'a mahallinde alman tertibat takririne cevap vererek, Zınıal lurya, Britanya lmperatorluğu, eakr batır~l~r pek fazla merbut bu- t' l-r ı11za e eı •, 
te ittlrak ediyorlar nu"" iki dakikalık hir mesllfe var- sayesinde hattı karlayan enkazın ormaalarrrıdaki kat'iyatrn vekil- Bula:ariatan, Kolombiya, Güba, lunmakta ıdr. . LAUSANNE, 9. A. A.- Atı~ 

Ah'll'P vaa it ela kala 1 dır. Sonra kazayİ bir çöküntüyii ve kaldınlmRsına başlanmıt ve tazyik- j letçe tayin edilmit fen memurlan D.anımarkta, ispanya, Eatonya, Mukabilinde emlea olmakMzın bir / b)i>flar bu •abah imu edilece~ 
L'--" __ ,. .on a . .'n .._. nd ar~I ya bunun ııibi bir sebebe hamletmelr le bir buçuk metre sola akan raylar mürakabesi altında yapılmakta ol Fınlandiya, Franoa, Yunanistan. memleketten diğer memleketlere mil 1 - Almanya ile yapılan itı 
-...,.u <=ıınlf, •e uzerMJFJne evn ı ''k'') k • 'I . . dü' d G t 1 M . ta 1 1 h' 'k ak!' 2 Al . . 'k 1 t • olan ük ı da k mümkün olmamııtır 1 so u ere . yenne yenı ennın tme- uğunu ve kat•iyatm norm.al bir 1 ua ama a, acana n, ta ya, ım mı tarda para n ınin 0 mem- - manyaya aıt ıntı n 
:::id 'tını varı~n a:;: h n 

8 
I ~n Zira yolun bu kısmı yalnnda sine ba,lanmışhr . •ekil de devam ve inkitaf ettifiai i Japonya. Letonya, Yeni Zeland, leket için bir ceza olmakla, kalma- !eri, 

ta b:,"tu'i' .,.:' ktın I" !'vurz 
1

• - tahkim edilmiştir: Tebdil ..dilen rayların boyu 96 kaydederek kereste piyasaunm Panama, Felemenk, Iran, Lelıia- drfı, <liğer memleketi.,,. için de pek I 3 - Almanyaya ait olmaya~ 
b" n -thn.ı:Y .ı:· ec ılermden hiç M•kiniıtin ıilr'atle gıolirkerı ani metredlr. Bu anıeli1e bu akşam oaat ı' normal bir vaziyete rıeçer geçmez tan, fsveç, laviçre, Çekoslovakya, . ziyade m91um olduğu anlaşılmıf, I ınirata ait kararname, 
ır Saa 16

1
90 sı duyulamıyor. olarnlı bir durdurtl'.ak hareketine~ 20 de ikmal edilmi1tir. barice de ihraç yapılacağını söyle Yugoslavya heyeti murahbasala- j tahakkuk etmittir. Bizim burada it- 4 - Mnkezi ve ıarki Avrupll 1 
' • de hatim 50 - 60 tebbüs etmediği de lokomotifin bu- Gelen ı•e iden trenlerin I miatir. n, Türkiye Cümburiyetinin bir tihllZ etmit oldufumuz karar ,kiya- kındaki kllrarname; 

:;:etre ";:eufeoi~ "'"'"? bu fadan~ na ait cihazmrn tetkiki ile. anlaşıl- ~ · fi • ! izahat kafi rıörülerek Türlr poo devle~~ Ce.mİyeti Akvam a~au ol 1 sete ~nun ve !"akiıldür. Alınanya- j 5 - Cihan ikt::adi ve mali ~ 
• f mil zanuı ltöyleee izah olunabı- ı mıştır. lıte bütün bu zevabır Jcı.za. rıa:zlqetı , ta vapurculuğunun devlet idaresi ~a;tı ~çın lazım gelen ve mısakm nın cıhanrn yemden imarı sahasında ransı hakkında kararname ti 

lır: • nın kat'i mahiyeti b.kkıncla bir hü- Dün Haydarpataclan bal'eket et- 1 ne alınması ve idaresi hakrndalri bırıncı mad~~ain~e derp!• edilen hisaeoini üzerine almaor nıafele mu- I Dayinler arasındaki "do•tanc 
Muthlş bir nıanzara küm vermeğe müsait bulunnuınıak- mesi mülad olan bütün trenlet", mu 1 kanun müzakeresine geçllmi4tlr. umumi feraıtr h~ı7 .oldug~nu mil vafrk olur, fakat tediyesi cihanın ik ı viye" sureti ayn bir itiLi.f teşl<U t 

Manura tasavvurun fevlnnda tadır . . . . . ayyen va~itlerinde gİ~lerdlr. Ka 1 Bu münas~betle. bazı hatipler ta. şah~~e ede~ek !urluye C~burl· tis!'~iyatrnı al.tü.ıt edecek bir tnlam !emektedir , 
heyecan ve elem verecek de c:ed Kazanın hakıkı •e~ını meyda- 1 za mahallınde yolun dun akşam sa- 1 rafından •erdedılen miltalealara yetını Cemıyetr A.k~ama ~ı~eğe muhım mebalrğı ondan talep etmek Fra/lı;t:z heııPti harehtll 
dir Bir tarafta b" t'' re 7 na çıkarmak için nafia veldli Hilmi 1 at 18 de ııçrlacağına dair Haydarpa, cevap veren bütçe encilmeni Rel- V4' kryın~ttar te,r~kı. meaarsrnden hiçbir ıeye yarayamazdr. " ~ 
yuvarlanmı dilli u uln kazanıetı e ' Bey iıe çok ehemmiyet vermiş ve it ia hareket müfettişliğine malirınat ai H ... an Fehmi Bey iunrne hiz- Cemiyeti Akvamr ıstıfade ettirme- Siyasi sahadalci beyanatta da mu- PARIS, 9. A. A. - M. Herr ,al' 
feri havada ş 1 ' v~ ~r ~! 1jkerlek I !etme idaresini ve R'\'MC& rtkiılet mü 

1 gelmiştir. Bu itibarla buradan evvel metlerine taalluk eden huauslara le dav~t etmeği heyeti umumiye- tabık kaldık . · M G~n Martin ve bütün f,J 
lif t•. "k,. m~cnm r ok 10 l<hassıslarını tahk'ke memur etmlt- ki •kf'llll hareket eden yolcu treni da bükümetin bu ııibi itleri doğru ye t4'klıf ederler. Milli servetlerin teslih•I masraflan 1 sız heyetı bu aktam Lauoannt 
ol~:::n;:ı: en. pı' arı P:;am p;ı:~a tir. ancak dün gece yar111 Anluıraya mu dan doğruya tanzim ve ialalı et- Heyeti Umumiye, ı Temuz ta- le heder edilmiyeceğini ümit ediyo- , hr.reket ed~eklerdir. Heyet;'.!, 
iıkıoletini .::..;.::on ar~ Y ~z denur 1 Bu tetkikatı yapmağa memur o- vualat edebilecekti. Dün akşam ha 1 mek salahiyetini haiz bulundufu- rihli cebesinde bu teklifi rüzna- ruz. 1 ~~· !'•~ı•'.e yası! ol~caktır. .r'
ları, yerind f-; c en ~uk ngon lanlar müşter<k k2ıldıklan noktalar- ! r~et eden posta treni İse bu sabah I nu •e bu kanun ile o vazilesinl mesine koymafa ittifakla karar 1 temmuz 1932 günü, bir zafet" gun.u ~ıçbır ıçtıma akb muta•• 
•e•ltt bui: rr am;;..;:y ar ve

1 
lra d!ln gayri ayrddıklan noktai nazar- muayyen vaktinde Ankaraya vaoıl o 

1 
yapmakta olduğunu !taret ede- vermiştir. Heyeti Umumiye ber- tarihidir. Tahdidi teslihatrn tabakku detildır. . 

Jllpkoİar ı.nJ ti yı ı. "· yırtı mıt !ar olursa, bunlan raporlannda sara lacaktrr . rek demittlr ki: mevzuu mÜzake- veçhi ati karan kllbul ebni~tir: ku anına kadar bu yolda devam et- Pazartesi güniı kabinenin bir~ 
ıoepetlerl y 1 ~ ..7&'· opmuşl yem: halen tebarüz ettirmek emir ve salll ' Kazayıı uğrayan muhtelit trenin re olan kanuna lrabul edilecefi " Heyeti Umumiye Cemiyeti meliyiz. Çünki tahdidi teslihat ol- ma •ktetmesi ve müteakiben ~ 
kani ölÜm 

1

~ 
1 

kan 
1j, parya arı .. u hiyetini almıtlardır. dün sabah sııal 8 de Haydarpaşaya rfu>ü, Türk gemicilii!inin öldüğü Akvama yeni azaların kabulüne madıkça sulh tahakkuk edemeo. cümhurun riyaaetl altında topl.,. 

ht
1 

cephesi~ d ~ n~k•n en bed- ı Nafia Vekili n yanında rıelen gdmesi lazımdı. Bu tren, yolda lıa bir rün diy., tavsif etmek yerinde dair olan ve misakın birinci nıad- Cihanın letriki mesaisi fikri, harp 11 muhtemeldir. 
hnd., lr.alıp ;.';:;de -;:'r eı" az~nın al- ~evat bu tertibatı aldıktan •onra aa- 1 zaya uğradıfından bittabi ııelem• ' bulmadıifnn bir harekettir. Her desinin ikinci fıkraarnda derpiş e 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1•!!!!!1•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!~'7 
Mehmet ikleri d "?"• a ve a eden bah Ankaraya dönmüşlerdir. miştir. Ancak Eılrişehirden tahrik gÖoterenleri diriltmit ve onlan ile dilen ,eraiti haiz olduğunu mil•• . . , . ııı' 
g· "len ı... 1 n ~;rler araamdan Eskişehirden !!elen imdat treni 

1 
edilen muhtelit bir tren, dün sabah riye doğru, İstikbale dofru ,.ürüt- bede Türkiye Cümhuriyetini Ce- takıp edıyorum. . . / Huzurunuzda husuaı bır 

id~ru Hatt&. ~c! "kian ve arkları yaralı volcuları E . kişehire nakletrnit : saat 8 de Haydarpafaya muvasalat mek auretiyle idare etm4 bir bll- miyetl Akvam azası olm11fa ve C Bei" Hf'.!çı~~ tiyarlıkla okuduğum bu huli1' 
tahta vago.:. ı.;ar k'' parça a~~·t 1 yolcuların eşyaları veııonlardan ÇJ- etmiştir . kılmote kartı "ödilrüyoraunuz" Cemiyeti kıymettar ıe,riki mesai- , em~ ... ~JSnu . lar dahi bize kafi belagat ve I 
rap olmalı Üzn r(4 Joteslnde .~~· ! karılarak kendilttine teslim edilmlı Evvelki akıam Ankaradan hare- tarzındaki ~özlere. Türk milleti ıinden müstefit etmeğe karar ver M.'

11 
lş1te saCra~etl". Ugorul.uyhor k~ rahatle ö«retiyor ki bütüıı lı' 

ere ceset roruru. ı· ket eden trf"n kaza mahallinde yol lıulak verm1yecektır." mi~tir. ı et er emıyetı mumı eyetı .:ıı .~~ 
yordıı . Bunlar olduklan yerde ve o 1 ır · kapa! lduiu~dan elemem' tir An ff4'yeti umumive Üz~rinde mü- nin kararile K.i.tibi Umumi Sir güzel sözlerde Kemalist Tıı 
'urdukları mahald~ bir istif halinde j Yar11fı!ar k 

1 0 
k k d g 1 • '' k zakere kafi görülmüş ve madde! Heyeti umumiye bu karann ne Drumond cenapları, Cümhuriyet yeye kartı muhabbette vabdl 

!azyıkle öl~iit"".'di._ ~·ha, beride Seydi şehirli, Seyit oğlu Osman ::vef.::kıa::"l:ı.:..::;,n v~~:ı 1 re rı-eçilmiştir. Kanuna nazarane- ticelend.irilm~si~i Katibi Umumi- Türkiyes~ni bu Cemiyete iltihaka tin beliğ sesini ve bizim uıııııl 
Jandarma nobetçılennın nobeı bekle ag' rryaralıdır Kondoktör Abclülka· 1 d 1 t bul ~ • • 1 1 k 1 Türkiye iskele ve limanlan araım ye tevdı etmı,tır. davet edıyor. Herşeyden evvel ıu d'' 'il ti . k .JI diki ri mahallin da .. 1 . . . e en s an u~nırun yo cu arı a - )' . k' d . unya mı e erıne ar91 yurı" 
<elı.etler -rt"I .. Y~k~n uzer erıne dir, katar memuru Alı R12a, gardo- tanna suretile Eıkişehire getirilmiı- 1 da muntazam po•ta seferleri ya- Bu kararı müıtıı.celiyetle lıükil- rasıı;u kaydet~~ ıy~ ~ :vet~ mizde halisane bealed""miı j 
lar en o u maı r ı epe! var. Bun fren Hasan kondoktör Hasan Brk- tir. Bunlar Konva trenlle dün alı- parak ?olcu eşya ve hayvan nakli metinize lıltfen teblif etm4'k ve !"klı çok na~ı. ":ne. ır. ~ ~v~b . h" . • ' ı!l'ı ,ı..r 
öfii .. 8'ki;:j altından. ?k~ılmJ? <~i taş lı&ln~i "!ubabore. al~yın_dan Çal- şom saat 17,35 le Haydarpa~ya ;,; d~vlet id.aresi!'~. alınma~tadrr. lıeye~i umumiyen!n vaVi davetine ınt~ç e~en ı~ı '?tı?'a~a~ı. büyük ıı_ı . ıuc;lerın aa~ımı bır nı,,.I 

' k il "ı. "fı ezılrıuş, bir ~l;en. 1 dıra nahıyf'smden Kllm•l oglu Fey- muvasalat etmi$lerdir 1 Alelumum ,,Jepçılıge, lertıbab T, rkıye Cümhurıyetinin vermek habpler~n ~ılletımız. ı~k~labım~z, sını ıezıyoruz. Yıne bu F.ı 
j 0 ~rr '~ mıı, bacaklan par~ zi, ıeyyar posta m•muru Rıza, y~a Dün Ankaradan muhtelit tı·en ha mal'ısuseyi haiz gemilerle hayvan ta•avvurunda bulunduğu netice,i Reisımız ve hancı sıyaseti- sözlerde milletlerin ve mili~ ;.";"'t' r ama~ fırlamıı vucudü lı Mustafa o:Tlu Rıza Anadolu A~ 1 reket etmediiii için bu sabah saat ı nakli1atma ve devlet idaresinin mümkün olan süratle bana bildi- miz hakkında söylemek liitfün Cemiyetinin cihan,umüllüi' 

e a ıne g '• 1r muhabirlerind<>n Süreyya Fehmi, 8 de Haydıtrpafaya muvasalatı icap muntazam vapurlar 41etmediiii ia rilmekle zatı devletlerine minnet- de bulundukları mümtaz nutuk doğru bir ha !es b "fbıf~ 
Farin Hacı Hüseyin oğlu Ahmet, Anka~ eden bu kal•r bittabi gelmiyecek- kele ve limanlar arasında makine tar olacağım. lar etrafında A'anslarm hulasa 1 • b" k'm .. 1 ve u 1 1

• 
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t 
Bütün bu fa.U. ''" e • da di~ tabibi Hıtlil lh•an Bey nezdin tir. Ancak dün akşam saat 18 de yol ı; ve makinesiz deniz vastıalariy Heyeti Umumiyenin yukarda • . .J k l'.enı ır te. amul merhalesi 1 

.ı. .azarı dikkati ceıı,:.ı::s:..:Jıi::: . de Hüseyin oilu Selim hafif Y•ı:ah- açılabileceğinden dün akıam Ankara I~ her nevi na~l}yat icraır oe~bea- mezkı;ır. iki cel.s~sine a!t zabıtıa- ~eklı~de~ı. teblıgatınr arzetme. lıyor. Aynı zamanda sulh v~ İl 
tin hal"ı lokomotifi'n ti k lar meyanındadır ve bunlar Eskı,e- dan hareketi mukarrer ve mutad 0 _ tır. Kanunun dıııer madde len hu- melennr tabedılrr edrlmez gön- ıaterım kı. bu beyanatın her bı,.. ! lemtumul muhabbete yen• b, 

pa ayan azanı ' ki ·ı · 1 d' • h h' b 1 d ki d k k" ' .. ' d '"t h 1 k 1 
Din ıuJannın içinde d hitt ne edı mış er ır. lan posta treni bu~ün saat 10 da ı susr eş ae.ın sa ıp u un u an erme te uaur etmıyecegım. rın en ayrı ayrı mu e assıs o • 1 tc imül merhalesi seziliyor. r 

n yanma an fi• ' 1 hük' t f d lh ' f 'k ' · 
kan makinist Faik Efendi şatkrn bir Ölenlt'r J Haydarpaşaya muvasalat edecek- 1 vıı.!'ur arın u":.~ı tara ın an . tıramat 1 aı amın kabulü ve- mamak mümkün değıldır. (Ve- , yni zamanda ıulh ve aleıııto· 
haldedir H•rk k "N tir 1 mubayaaır ve te• ı olunacıık a- aaıre... ı kil B b d C · f Ak J h bb . ed dJ 
olduk diyorlar?:• ;::aı 0i"J~r~f e ı Atetçi M•hmet Alini~ .k?lları a- ı Kazazede trenin Eıldtthire ....,_ nonim •İrket~ ait .~ük~leri i~ti- ••. Katibi ~~um Erik Drumond e_y ura a emıye 1

• • ."~ ~u mu. ~ ete ıatinat ~~ .,ı 
di bu ' .ı.: d ':.'! yakları yanmı,br. Tedavı ıçrn Anlıa 1 dil 1 1 d dört ki 1 d" va etmekt~dır. Mııteakıben Turk Asamble ıçtımaına ait tafsilatı mm bır ve 6 temmuz tarıhlı ıç J rust polıtıkamızın salabetın• 
d" na ~':•P nre.. hal e degil- uy" .-önderilmi,tir. Fnka~ altından e en yo cu arın an ş un 1 =-=-=-- -- ~ =-- - "'=-=- ""' - = timalarında muhtelif devletler şimdiye kadar yurud "uı:ıııı1 
!"· !'~dı!ıne ~lılan ıuyu içiyor, 1 .,ıİ.arıhp yaralı iken ölenlerden biri akşam saat 17,35 le Hayda~pllf&ya 1 meğe çalışarak yakaladığun demir 1 memleketlerine gitmekte olan asker- 1 murahhasları tarafından Türki 1 ld • .u~ • ır 

brr köylunun elınden lraptıifı elemek N' -L. )' M h t -ı Ahmettir muvasalat ..den Konya tre.ırle rıel- parmaklığı sım sıkı tuttum. Bu su- !erden birço"unun yanılanmaoı fad • 1 yo a devamın ıaabetını göl,_.ı 
dil. "nl bi hal ı 1 evşcntr 1 a mu 

0
" u · · )-->· ()" 1 '- d --L 1 - " ' h kkı d ır dedı"len v• Ana · B k d h • b" "!1"' . ımı şuursuz r i e yiyor. Yozcat a<11kf':rlik :ırubcsi efradından mı, en::or . rge.r yo cuoar an Y•l'•n retle devrilen vaıonda mua.118kta aıun derec~ıini bir kat daha geni..,. ye a . n a a " rıyor. U a ar ususı ır 1 J'-

Bu _ıar~t•n .. etrafına •aıkrn bakıyor. PiredJin Kıtık kövünden Mehmet 1 o!anl•r Eskııebır memleket haotane kaldım. Hayatunı, ı.u demir parmak 
1 

letmittir • dolu A1anıı tarafından evvdce ve teveccüh tecelliyatı önüfl. 
gerıde us: u•te sırala~ıt ve alt~- oğlu Ömer ve Millet MP.clisi Muha I sın~yatırıl~şlardır · 1 lığa asılmış ol"!'ama medyunum. Bi- . Bulunduğum vagonda dört kişi j neşredilmiş olan nuntuklan o- hassasiyetimizin iıtilzam ettıf 
nn:n bogu•~- •es~.,,. Y!'~•elen de..,ur frz alayının be'inci bölüğünden Kü- 1 b'I u trej'ı~ ya';la~n k~- 1 raz sonra kendıme gelerek_ d'!an çrlc dık. Kazada.n aonrR üç yol arkadaıı kumuttur) • suretle cevabımızın yazılabilııı' 
•e '8P enaaz kutlesrnın dehtet T<O ta'· ·ah Ali Rıza ölenler meyanında- ~ 1 en yo cu an ~ 11~en Eskil"- hm. Etrllfta yaralılar senlmrı, orta mı kaybettım. Yaraar:z kurtulabi- . . . h . . • . . ~ 
,._ """'2arııaınr se)'F<'diyor • d •) l hırde ve kısmen dığer ıatasyonlartla lık muvakkat bir Jıutane halini al- l lenleri ._ __ altı kitiden 'ha et .. Vekil Bey beyanatlarına de- sı ıçın arıcıye vekaletınızc<' " 

" ır le im 1 d ~ 1 
r l'Or- 1 " h 1 · ebl" ed'I ' 1 . . "ıl" lnıdal treni · ı a 'far rr • .. mıştı. Yaralılara pansıman yapılı- düm. vam a: Ajansın u asaı t ı- ıta.r ı mı? o an projeyı so 

111 Ce.~f'tler Kazazede tren yolculanndan dün yor. bug· day yığrnlllrr altından istim K ti k 1 gatı burada bı"tmektedı"r. Nutuk mm davf'tı hakkında karar • Eok' h" · k h · · 1 1 d 'ki • azanın neaure e vu ua ge. rşe rr rataayonu imdat telııra , Ahşap vaı;ondan l.urtulanlarm a '~~ !e ı:ımız~ g.e en er en .• 1 11 dat avazaları, iniltiler ititiliyordu . cliğini pek iyi anlayamadık ise de !arın bilahare tamamı geldikçe ması teklif arzedeceğim. 
fau alır almaz 17,25 e doğru ilk im ifadesine göre vagonun altında da- 1 hen"z terhıs edrlmış asket", hırı aıek Benim de kolumun yarasını pan- l . . .. , 

1 
. . d ' 

il t tr · • - d · · ' t taleb · d"· d" .. " d b" ! ren ını•te sur at e ınıyor u ken- heyeti umumiyesini topliyarak T" k" · · bu ıJe a enını e;on cmırşbr. Bu tr.,n h• on bq on altı ceset virdrr. 1 ep esı, or uncusu e ır ma- sunan ettiler. Kazadan 4 - 5 saat k' b' ' k . 
1 

h d!. · .. ur ıyenın ışte ıure 
hasta ' clı J · ' · · · B ı.· - 11· · · d ·· · ın ır avıs en emen onmu' bir risale halinde muhterem ar- d · ıl' , _ vaı;:onu, yar '!'CI •me e vınç- Ve bunlar Seydı tehir ı ve ene •ms rr • .. sonra Eskışehır ~n . onu muteakip ı tü B l'k k" .. 

200 
avetı hakkında karar alııııfl el 

ııil>ı nndat malzemeaile vak'a mahal hirli vatandıtılardır. Bunlardan henuz 15 - 16 yaşla Ankaradan birer ımdat treni geldi. , ' ey 1 opruye metre me kadaşlarıma takdim edeceğim. t kl'f 'it' · 1 
18 

de\11 
~ne dört ~aat kadar oonra yetişmit- • • . . • 1 rında bulu'!an Çenberlitaş orta mek- Ortada 3 _ 4 ölü, birçok yaralı var aafede iken kaza vuku buldu; lo e .. 1 vı; 1 ı~asıy e ı,-tif 
lir. !~ı_n batında Eslritelıir depo ılfakınıM faık t'ft>ndint11 tep tale~ınden 314 nu'!ıaralr En- dı. Bunları toplayıp E•kişehirden 1 komotif yoldan çıktı, yürüdü, ma Cemiyeti Akvam meclisinin m~e_s"s_ılle1:' t.a~af!n,dan ta

0 
ol 

•a.mu~ru f!asan Bey •e hareket izahatı •er Efend!, ko~undan hafıf yaralı- gelen trene bindirdiler. 1 kiniat fren yaptr.Zannederıem, ka hususi içtimaında müzakerenin ver~~~ıg~ ~lçı~ızın.ış arında_. 11j. miifettitı Hullu Bey bulunuyodar- p 1 ti "dd . . · T ı-t B j drr. Terbı< edrlen muhabere aslrer-ı Yaralılar arasında kadın bulun- za da bundan iler' ld',, nihayetinde meclis reisi ve Bel- redıgımızı muteakıp müşarıl 1 dı. Doktorlar da trene alrmnrtb. k 
0 ahı ımı: udeeyıu,.pmt~;;m1 ıtahsı k~tta~ lerİnden .. H~•an Efendi, burnunun ve duj{unu göremedim. Bizi de yaralı- Kazazede yolc~ı!:da.~ ~brimi çika hariciye nazırıM. Hymana leyh mümeaaillerin menı;UP"' 

ı azama " n ' •lnrrun ustunden mecruh olmu~t • l be h E k . .,ı,· · d"I v- 1 ıı·l" Adliye iş bl?!Jtnda sonra malrinist Faik Efendiyi alarak Bak ı.·· .. d 1 ki . ~"· : ıar a ra .er • ~~ •re g<lır 1 er. ze gelen terhis edilen Asker Ha- Hazretleri hatiplerin nutukları duk arı hükümetlere Tür 1 
1 Bolal d .. .. 1.. . ır .oyun.'!' 

0 ~r~~ mıı rus~ ıza Yaram hafıf olch>ı:undan Konya lre •an efondi de demİ•!İr ki: · nı hula' sa ederek yenı" Tu''rkiye ·· h ' t' • b d net 
D. t •ya onmuş ur · 1· fendi de vueudunun muhtelrf yer · b' k 1 1 b ı ı L'fd" ' · cum urıye ının un osta ,. ığer taraftan bir köyl"n·· ha ,.._ki . F 'k Ef d' · bu d - - nıne ınere •an :ı a ge em un.,, H. F.'' d" C h • . · d h" def" 

L_ • - • _._, u ıın · ı "'"' n·~t aı en 1Y1.. _ra 8 !erinden yaralı<lır. ;ı.~an .1 en ı ne di11or? um urıyetının nam ar reaı sa uratından mütevallit ,
1 _.. vermesr uzerın v .... a.ı.n reımen Tal"t B~· •n yanında ve muddeıumu M · k b"I' d k f b' R" /'I" dl d" ? 1 G · M f K 1 H l k h ı· e' hlr bir haber almarnıı LJ p . -." • . d .. d" K d" · u<ın• • ''" en urlu a ılen ı:a ~ıf'll lif' ıyor. "-Terhis olunarak geliyor- azı uıta a ema azret e- ve ço araret ı tahassüs~ ·, 

.., . . ou unan o- nutık daa.f.ıın e gor um. en un L ı ı d- h"I" h'd' d .. • · • · 1 'd l • k ·· · · •~ 
latlr adlıyesi, Jandarmaaı, doktorla· 11 B ı d h"dır 40 yaşlarındadır. Es cu ~f cu ar: uı" 

1
" • a ıse en mo Diin g•len kazazede yolculardan dum. Vagcmda 32 kişi idik. 1().. rının feyızlı ve nuru ı are en fe kurlerını derhal arzetoıe" rİ' 

rı, ı_rezin v~ rfomobillerle vak'a ma 
1 

m:'.:nor': boyİu. nahif bir_ adamJU::. ~~;:r:!r~;~•t•n ık arını muhafaza e- makinist Rıza efendi de kazayi şöy 12 ki,i kurtulduk, diğer arkadaı •!tında vücud~ getir~iği terak- çi? neztlerindeki .mümessil.le 
hali~ lı04uyorlar • . . . Kazanın verd;ğr elemle b.ıta.~ ve ha j le nakletmiştir : lar kı•men yar.al.andı ve kı~men kı esas~armı z_ıkretm•f, ge?ç v_e mıze telgrafla talımat verdııll', 

Bı_raz sonra E•kltehır ımdat tr<nr la ,a,kı.,dır Bana k"7.ayı foyle an- Rnı•er lı/t•ndi faciayı "- Ankaradaki annemi ziyaret- kayboldular. Bızım vagon bırden kudretlı Türkıye cumhurıyetı- N ti . d h .. ·- eJlr 
ııelnuı bulunuyor 1 j l t b · d 'ld' ld - . . ez erın e enuz mulll .J 

- • • • • 1 altı: an a 11/0r len dönüyordum. ıre evrı ı, ne o ugumuzu an- nin Cemıyeti Akvam agırmeğe r . b 1 . .. A etler 
• ..,;olatlı muc!deıumumıs~. Talat. ve 1 - Makınemde bir noksanlık yok ı Bunlarc~ ·,ıebe Enver efendi Polathyı ı:e~tiktcn biraz sonra lıyamadan . ":rkamı~daki buğday da'tet edilmesinde asambleyi ımız ,u un.mı.y~n .hıı~unı in il 
J darnıa kwnandanı Eyup Sabrı B. f tu lata.yona yaklasıyorduk tam k d" ·ı - .. h . . - ' vagonları bızım vagonun üzerine .. h' .. ki b h . bu letekkurlerımızın ıblagı ıç ~· 
fer luoa bir aorgudan sonra yanılr · · al ı. "k · • b" en ısı e goruşen mu arnrımıze, müthiş feli.kel vuku buldu. Öyle a devrildi " mutte ıt gorme e a tıyar hükümetlerin Londradaki Jfl ,,, 
•-- d-'- f 1 1 ıınyn verece ı en , Rnı ır sanın- hadiıenin ureti vukuunu ,ö le an- . 1 d " b k k' 'b" jır 
N<nn ana aza ıztrrabına mahal tı oldu Lokomotif bıitün v.aınetile 1 t t Y ni bir felaket, ki bizim vagonumuz Haydarpa•• Polı's k . ı· - . un ugunu ve u ararın atı ı meaaillerini ziyaret etınef J 
vermeden i d t t . k 'il • . . a mış rr : ~ omıser ıı:ı, • t f d h T" tt' 
t nun ediyo~ v: m:kl~l:ı ;:ikı ~(;: kaydı . O ande k;ndi ni. aş.ağıda. bul "- Kırtehirde bulunan pederi- devrilmiı, arkamızdaki vaı:onlar tepe dün akşam polis müdüriyetine u~um~. ~ra ı~ an. :~en • ur- Lond maslahatgüzarıınıı• d' 
diyi nezaret altına alarek kazanm dum. Baktım, kı at~~ bır ~elı!<ten mi ııörmeğe gıtmittim. Avdetle Kır mizden atlıyordu. Mucize kabilin- verdiği tifahi raporda, lrazazede ~~y~ h~ku~et~ne ıblag edıl~ grafla bildirdim. Hakkılflll! ~ 
malıiyef i teab't lı 1 

1 

çıkıyor, b_en de ~nu !8"iP ettım. Kur !ehırden Ankaraya geldim. Cuma den knrluldum. trendeki aeyyar polisin gelmediği gını Turkıyenın cevabı gelınce bu kadar güzel sözler söy)eJ11.jjlr 
~ ça t<Yor ar tulmam bır jucıze~ır. • . nl 1 günii öğleyin trene bindim. Dört, Keşke ben de ölseydim de, bun- ni, hafif yaralı yolculardan bir la bütün bütün heyeti murahhasa lütfünde bulunmut olan bu ), 

1 Ma/1/11/stı 1111111ye11e Eğ':"kt~: ayank ~~·~· dfJŞebubn ~saat .yol ald~ktan .. so~ra._alc~~ ca vatandaşımın feci akibetlerini göz !ebe, iki asker ve bir •İvil yolcu !ara tebliğ ederek aaambleyi a- k t T" k" C"ınhutıi 
otomatı 1 yası en ıgın en • dogru bırden bire mulhış brr gunil lerimle gönmffydim. Felaketi, mub ld'kl · · d" · · A 1 18 · · · .. .. k se zeva a ur ıye u fi 

Polatlı bdumi makinistin aarhot rı tıkamaaaydr boğıılurdum . Kaza- 1 tü .oldu• ne oldug'unn anlamak için !elit katarda hu;;day '-:-- nlannrn ged ı terını, un ıecl e. ıbçrn nka-, yın ıncı pazarteıı gunu te • ti hükumeti namına hariciye ~ 
e>I ı cfı - t tkik ı·· ·· ·· af 1 k d• · ' · - "' ra an ren muvase etı eklenme- · t' d t d • · · t .er up 

0 
ma ıru e e uzum goru- , nın suyu etr • yayı mrıtı en rmr pencereye ko•tum demir parmaklı- bulunma•• büyülttü. Bire.ok yaralı- d" · · b'ld' · · rar ıç ımaa ave e ecegını ve kil iniz tarafından yapılan e, f 

wor b 1 ,_. 1 1 . . . d buld Ka T • ıgını r ırmıştır. b . • d T" k" .. ·ı , b'r' , . Sdr o, o mawgı an aşı ıyor. ıuyun ıçın e uın. zanın ne- , • r hel'ÜZ yakalayab'lmiştim ki hu- lar, buvday yı"ınları altında kalmı• H d h k .. . . 1 ll ıçtıma a ur ıye mumessı ,. k" t 1 n d b" er 1 
E.1 · eh· • t D 1 ı D · ı d ·ı · fd"l<! · b" ı·· (" k ı" ' • 6 ' ay arpafa are et mufettışı ur e ·gra arını a ır uş rr 

15 
asyonu eve emır en ı err ge 15.ru ır uru es rre- lunduğum vagort-devrildi. tı Bu zavulılan bui;dav Abd fi h b d" b h h il' / ferinin de asamble ahzı mevki d' 

yolu telgrnf haltının arızaya ul!radı miyorum Ya yolun bOzukluğu veya M··ıh' b' f-'"k k h ld - u a , ey, un sa a m11 a ı . I ' arze ıyorum: ,il' 
. ·'- •. ı. _,,, __ . , • •. ı· 1 ,,_.....;'...ıA ı.; • .ı . u ış ır .... et vu u u ugu pğınları altından çıkarabilmekk colc vakaya gıtmiştir; bugün avdeti elmış o acaklarının görmekle Vekil Bey eönduilen ull' 

ir.:" "c."37 'ra••~ - wrr """"''" n.:.:.rrRJiiJOITI -·· .... ı<91>,nn~ •unrıımn lcavho11tmP •nij~kii oldu Hele terbi& edilerek • -ltı be UH ... • \tt .. ... • A - ~· • 
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emlak 1800 18720 5948 ~~~:~~~k:i!~:a !::t~~, ı;ı:.ht~l~:i~:~ik~4 l~~~f '~ 
1
, ~ ~~~ As. mk. Sa. Al. ğu:;::~bul Birinri frı ... Memur 

16, numaralı yüz kırk dört arşın arsa üze. k •ı 1 · A H 
d ııo•••-••ı ••• - O misyonu 1 anları ~m• · erman K•z nciyan rin e k~rğ~r dört ~uç~~ kattan ibaret v_e ı:f !1 f ı t , _____________ _. ı fendı: 

dort daırelı olup bı r, ıkı, uç numaralı daı. ~-•1ııııı•••l..l•:ı.l_~r.;.ı_ı.;_ı,;~L.ı:l.~.•-L&.-U .. Ad B 

Kat'i karar ilanı reler ikişer küçük, üçer büyük oda olmak KARADENiZ POSTASI Harbiye mektebi ihtiyacı d ;et' •yoıı:lun'da Parmak 
üzere beşer oda birer mutfak 4 No. lu dai- için 14 kalem sebze pazarlıkla P• • • ıraf ıokajında 9, 11, 

re iki oda, bir mutfak, bir koridor , bir ha- ERZURUM satın alınacaktır. Pazarlığı 12 NoB d~ :·~lu fabrıkası sahibi: 

a .• ·jı "i .. -cı 
;:ı 

cı! • >.. .. il .il ~ 

"" 

• z 

r :c 

MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'fLE MEVKi VE MÜŞ 

TEMILATI 

la, daraçada umuma mahsuı çamaşırlık, ı temmuz 932 salı günü saat ı4 a_a _a ısmı ve adre•i :•zıh ol 
sabit kazan mermer tekne birinci kat: zemi 1 Vapuru 11 Temmuz ten 16 ya kadar Tophanede zatın ıflası açılıp tasflyenın adi ş 

· 1 · · d.. ı · b" d" " · b" 1 p e Merkez Kumandanlığı satına!. kıl~e yapılmasına karar verilmiş nı e van çını oşe ı ır antre ıgerı ır an- t k . d . k I duıı-undan: 
tire • bir kapucı odası, bodrum bet kömür- azar esı ma omısyonun a ıcra 1 ına-
lük birinci kattan itibaren her katta ikişer caktır. Taliplerin şartnamesini 1 - Müfliıten alacağı olan ve 

400 3500 8336 Yedikule haricinde Fatih Sultanahmet ma
hallesinde Demirhane caddesinde eski 42, 
44 yeni 90 No. h yüz yirmi arım arsa üze- · 
rinde kargir önü camekan ve tahta kepenk
li, zemini kısmen toprak ve çimentolu tah
tında bodrum, ve demir merdivenle yukarı 
çıkıldıkta hamurbane, tekne, asma bir oda, 
ve bodrumdan yukarı çıkıldıkta bir sofa, iki 
oda, tulumbalı kuyu elektrik tertibatını ve 
seksen arşın üzerinde bir ahırı havi bir furu 
nun tamamı. (Elyevm bakkaldır) Bilasa-

balkon, sahanlık merdivenler muzayık e. 1 ııünü akşamı Sirkeciden hareket- görmek İçin komisyona müra- mallarında iıtihkak iddiannda bul 
lektirik, terkos, hava gazı tertı"batını ve 1 ı caatları ve İftirak için de mu- nanların alacak ve iddialarını işb 

2000 

50 te78 

3146 

20 

Ş()I)() 47480 

• 

!ioOo 27764 20247 

soo 9020 20Z47 

1099 

le ve bilverase Celil ve Necmettin B. ler. 
Haaköyde, Sütlüce mahallesinde Karaağaç 
caddesinde eski 33, 33 maklup ve yeni 49, 
sı, 53, 53/ı, sı r ı No. lı olup 49 numaralı
sı dört yüz artın arsa üzerinde tahtında 
bodrum ahşap iki katlı sahilhane olup (bod 
rum kirgirdir) birinci kat: Mermer taşlık 
( elyevm sucuk imalatbaneıi) bet oda, üç 
heli, harici yüz on arım arsa üzerinde mu
kaddema iki mutfak elyevm yağ imalatha
nesi ikinci kat: Bir sofa, bet oda, iki hela, 
balkon, (rıhtım mahalli bahçede havuz ve 
gazino vardır harem ve selamlık bölü~leri
ni havidir) 51, 51 1 No. lı hane yetmış ar
ım arsa üzerinde ahşap üç kattan. ibaret o
lup btrinci kat: Bir adi dükkan, ~ır wutfa~, 
bir hela bir taşlık ikinci kat: Bı-r oda, bır 
ufak sof~, üçüncü kat: Bir oda, bir ufak so
fa bir hela 53, 5311 No. lı hane 90 arşın 
ar~a üzerinde bir katı kargir bir katı ahıap 
iki kattan ibaret olup, birinci kat: Bir tonos 
dükkan su mahzeni, bir oda, ikinci kat: Uç 
oda bi; sandık odası, bir sofa, bir heli; ve 
dört yüz arım arsa üzerinde zemini kısmen 
çimento ve kısmen kaldırım t~ı~, ~lu~lu 
saçtan mamul kotra binasını ve ıkı ~ın yır. 
mi arşın bahçeyi ve derununa carı yarını 
masura tatlı suyu ve elektrik tertibatını ha. 
vi emlakin tamamı. Mehmet Neıet ve 
Ahmet Naci B. ler. 
B iktaşta Köyiçi maballeeinde Kilise soka 
"Cfda eski 14 yeni 24 No. lı seksen bet ar
gın k" . d b"J h 

r.a UZ.• erinde haricen argır a ı en a 
tın• . . 

iki buçuk kattan ıbaret olup, zemın kat: 
ıap uk b" . . k b" 1 t Bodrum, odun! , ırıncı. at, ır ma ta •t 
lık bir oda; bir mutfak, bır mermer yalak
lı ~eıme, bir heli., ikinci kat: Bir sofa, iki 
oda, elektrik tertibatı ve yirmi bir arım, 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Makrina H. 
Çengelköyünde eski Hastane v~_yeni Re: 
ıadiye sokağında eski 2, 4, S Mu. ~e !em 
7 1 No. lı yüz altmıı artın arsa uzenn~e 
ahıap iki buçuk kattan i~a~et olup, ~~m-~ 
kat: Çimento bir tatlık, ıkı od~,. _(yuklu
dür) bir hela, birinci kat: .. Harıcı ~ır antr_e: 
dahili bir antre, bir sofa, uç oda, bır bela, 
bir mutfak; bir heli., bir gusülhane,_ çatı k~ 

b. f b"r oda bir ausülhane, bır hela 
tı ır so a, ı , • b b" ed' 

"ki t aralıg" ı· bir balkon ve et ın Y ı ve ı ça ı • . b" h · 
yüz otuz artın bahçeyi havı ır anenın ta-
mamı. Sai.me H. 
Kasımpafada Sinanpafa ~aballesinde Yu
muk sokakta eski 5 ve yem 25. n~maralı a~t 
mıt arşın arsa üzerinde ıı:hıap ıkı kattan. ~
baret olup birinci kat: ~ır ~opra~ •.vlu bır~-
birine geçme iki oda ikıncı kat; ıkı oda,bır 
toprak sofa, bir hali, tahtınd~ ~odruın ~e 
kı k dört arşın bahçeyi havı bır hanenın 

le (Zonguldak, İnebolu, Samsun, T d b' · · d 
tahtında bir büyük dükkanı havi bir apar- ayyen vaktinde komisyonda ha 1 an an ır •Y ıçın e eyyamı res 
tı. manın tamamı. Kiga Ef. Ordu, Gireson, Trabzon, Sürme- zır bulunmaları. (75) (3171) ye müstesna olmak üzere saat 9 da 

ne ve Rize'ye gidecektir. 12 ye le.ada Sulta ah tt 1000 13125 9159 Uaküdarda lhsaniyede orta sokakta eski * * * r n me e va 
28, 28 ve yeni 34, 34 numaralı dört yüz on Fa,la tahilat İçin Sirkeci yel / . Ha:V~ Makiniıt mektebi ih- Adliye binasında icrayi vnzife ede 

• k • h d ki t 1 • · t 3000 k"l k Birinci lflis daireıine gelerek •I arşın arsa üzerınde ki.rgir (dahili ahşap- encı anın a acen a ııı:ına mti · ıyacı ıçın 1 0 oyun " 
) k "b t T 1 " 1515 2000 kil ğ t " 1 ki caidarını kavıt ettirmelcrı" , sen•.! v tır üç attan ı aret olup birınci kat: bir n caa · e • -

1 
o sı ır e ı pazarı a ,. 

1 k iİllr•••••••••••.. satın 1 kt p 1 defter gibi delilleri her ne i•e b•• mermer taş ı antire beş ayak mermer a ınaca ır. azar ığı 11 ~ 
merdivenle çıkıldıkta, zemini mermer bi ı temmuz 932 pazartesi gunu !arın asıl veya musaddak suretleri 
kiler, bir antire, bir büyük rr.ermer taşlık saat 14 ten 16 ya kadar Top. vermeleri, 2 - Müflise borçlu ola 
ikı aynalı yalaklı mermer çeşme, taratey. hanede Merkez Kumandanlığı !arın yukarıda yazılı ol"n müdde 
mnde iki büyük oda, bir büyük ocaksız mut satınalma komisyonunda icra icinde bordon miktarını yazdırm 
fak, ikinci kat bir antre, bir salon", dört 0 _ kılınacaktır. Taliplerin sartna. ları hilafına hareketin <eza kanun 
da, bir hala, bir kiler, üçüncü kat: ikinci ka- meaini görmek için kom"isyona mucibfoce takibat ve mes'uliyete 11 

tın ayni hava gazı, terkos lertıbatı bir sar- müracaatları ve ittirak icin de nıyacaklarını bilmeleri: ,J - Mufli 
"k" k b ·· d k b h muayyen vaktinde komisy. onda ıin mallarını nakit ve tahvilatı v nıç, ı ı uyu, ın yuz o san ar•ın a çe 

d . • hazır bulunmalaı (74) (3170) buna mümasil kıy-ılı· -·rakını he mcyva ve ığer ağaçları havuz ve ayrıca iki ·ı. ··~ ~· 
b. . JI " f l * • * ne suretle olursa olsun .• eUcrınd ın yüz e ı arşın az a bahçeyi havı bir ha. H bu 

· 1 f arbiye mektebi ihti. lunduranlar ister !ahıs ister ban nenın tamamı. r an H. bııasale Emine L 

f 1 k H A yacı ıçın 23000 kilo me ,.. ve saır müessese olsun, bunla e e so ., ne Nezihan H. lar ile Mah k ·· 
1 şe ömürü talibi uhte- rın uzerindeki. hakları mahfuz kal 

mut Celi. ettin ve Ebubekir Semih Beyler sindedir. Münakua
11 

12 tem- mak prtile o malları ayni müdd 
tarafından bilveki.le inayet Bey. muz 932 aalı günü saat 14 ten içinde daireye vermeleri, vermezl 

100 2080 17465 Kadıköyünde Osman ağa mahalle.inde ara 
b 1 p· . 16 ya kadar Tophanede Mer. se cezai takibat ve mes'uliyete uğr 

yıcı aıı e yevm ırı çavuş mahallesinde kez kumandanlıg" ı satın alma Y cakl b 1 k l a arı, mazeret u unmadıkça 
s i 52 numara 

1 
yüz yirmi >ekiz arşın arsa komisyonunda İcra kılınacak. rüchan haklarından mahrum kala. 

üzerinde ahşap üç kattan ibaret olup birin- T 1 1 
tır. a ip erin _artnamesini caldannın bilinmesi: 4 _ 17. 7. 

ci kat: bir büyük taşlık, odunluk, kömürlük görmek için komisyona müra- 932 pazar ıı:ünü ıaat 14 te yukarıda 
bir mutfak, bahçede kuyu, bir hala asma ı 

caat arı ve ittirak için de mu- yaz.ılı olan iflas dairesinde alacak kat bir oda ikinci üçüncü katlar üçer oda, d 1 ·ı 
b f h 1 d h 1 ayyen vaktin e komisyonda ha arın ı k içtimada hazır bulunmalan 

irer so a a a a i en sıvaları düşmüş ha- zır bulunmalrı. (73) (3169) "fi' · 
ricen mühtacı tamir ve otuz iki arşın bah- Ye mu ısın müıterelc borçlularile ke 

* * * fillerinin ve borcu tek ffül eden aa. çeyi havi bir hanenin tamamı. Emine Na · · 
sip H. Harbiye mektebi müeuesatı lr kimselerin içtimada hazır bulun-

. "bt' · · 12 000 kil d maia hakları oldug"' u ilan olunur. 7to U sküdarda Valdei atik mahallesinde mey. ı ıyacı ıçın , o sa e ya 
dancık sokağında eski 9 yeni 11 numaralı ğı kapalı zarf suretile satın alı. 

cloksan dört arşın arsa üzerinde ahşap iki nacaktır. Münakasa11 6 Ağus. 
kattan ibaret olup birinci kat: kısmen top- toa 932 cumartesi günü ıaat 
rak, kısmen çimento taşlık, kömürlük hi.la, 14,30 da Tophannede Merkez 
mutfak asma kat bir oda diğer geçme kü. Kumandanlığı satın alma ko-
çük bir oda ikinci kat: iki oda bir sofa (alt misyonunda icra kılınacaktır. 
kat tavanaızdır) ve altmış alt; arım bah- Taliplerin şartnamesini gör-
çe ve bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. mek için koıt;;syona müracaat-

50 832 

Eır. s al H. vari.slerinden Eda H. hilesi.le ları ve İştirak için de fart. 
ve bilverase Memduh B. bilverase. namesi veçhile hazırlryacakla. 

1550 16645 9045 Edirne kapıda Haticeıultan mahallesinde rı teklif mektuplarını ihale gü-
camii şerif sokağında elyevrı tıramvay cad nünün muayyen vaktinde ko-

lıtanbul Birinci iflas Memurlu
ğundan: Müflis, Hayım efendiye 
ait ve Tepebafında Pantazoplu a. 
.,arbrnanında mevcut muhtelit cins
te eıya Şehrihalin on üçüncü ça1-. 

•amba ıı-ünü saat 15 ten itibaren a
çık arttırma ile aatılacağ;ndan talip 
olanların yevm ve ıaıati mezkürde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

desinde eski 7,9 yeni 9,11 numaralı yüz yet mısyon riyasetine vermeleri. 
mİf arım arsa üzerinde kargir dört buçuk (69) (3128) 
kattan ibaret olup bodrum kat dört kömür- 1 ~ ~ • 
lük, natamam çam '1rl mahalli birinci H b" M kt b" "ht' · 
k · · · · ·· ·· ·· k ı· d"k · ar ıye e e ı ı ıyacı ı-at: zemını çını onu uıtor epenk ı u kan •14 I 

1 
in 2500 k"I t " t l'b. ler cemiyeti hina.ında mukim Hacı 

bir antire, bir sahanlık, iki oda, bir antire, 1 nll arı çhd · dedı.o eMr~. ykaagı •
13

1 1 Mehmet oğlu Mat.il Gui Mustafa 
b. h"I b" 1 d · · 'k" u esın ır. una ıası ır a a ır mutfak bir numara ı aıreyı ı ı f T emm 932 b - .. efendi aleyhine ikame eylediği (56) 

Sııltan Ahmet Dördüncü salh hu
lruk mahkemesinden: Miıddd Mu da 
faai Milliye vekili Tevfik beyin mud 
deaaleyh Veznecilerde M~lül Gazi .. 

üç, dördüncü katlarda dörder odalı, birer 1 K. O. ve birinci fırka ibtiya ı· t ı:z 
16 

çarşat;'da gTunu lira (70) kuru, alacağının ıah,ili 
çıni anntire birer hali. birer mutfak 2 3 41 cı için 30,000 kilo pirinç kapalı haa ed :.;n k y~ a adr ı~- hakkında cari muhakemesinde dave 
numaralı d~ireleri ve elektirik, terkos' te'rt.i ihr~la .n;~n;k;;;ya ko~.u~~ur. s::ına~ma erK::ıia;o~::d:ni~~~ tiyenin alenen tebliğ kılındığı halde 
batını ve yirmi dokuz arım aydınlığı havı a

1
es
1 

ıd k- • . pazar gdunu sa kılınacaktır. Daha dun fiatla ta 6 7-932 tarihine müaadif çartaznba 
maa dükkan bir apartımanın tamamı. at e omııyonumuz a ya. I' 1 . . .. ıünı.. saat 11 celıeıinde ııelmediği 

Hüseyin İzzet B. pılacaktır. Taliplerin şartname ıp k0
• a_nlı;;ın .şartnamesını gor- anla,ılmıı ve müddei v<kili bir kıta 

60 1170 8797 Üsküdarda Karadavut paşa mahallesinde sini almak üzere her gün ve mü ~e ıçı'? .0':°~8.Y?n~ muracaat. Noter •enedi ibraz ve muamelei gi
atik boyacı' hamamı cedit büyük hamam ao · nakasasına iştirak edeceklerin arkıı ve ışktıra. ıçın e muayyen yap kararının tebliğine karar veril-
k - d k. · d • t tekl"f kt 1 • va tta omısyonda hazır bu-agın a es ı 12 yem 10 numaralı senesen e tem•na ve ı me up arı I I miı olduğundan 15 gün müddetle 
doksan ve mahallen kırk bef arım arsa üze le komisyonumuza müracaatla unma arı. (79) (3209) ilanen giyap kararının tebliğine ve 
rinde ahşap üç kattan ibaret olup birinci rı. (480) (2913) * * * muhakemenin 19-9-932 tarihine miı 
kat: bir küçük tatlık, bir mutfak, bir tulum ~ 'i· ~ •• 1 Hava Makinist Mektebi ihti. l sadif pazart~si .!~nü ıaat on~ talı~~ 
balı kuyu, ikinei kat: iki oda, bir koridor ı . ~t~lca ~".stahkem mevkiı. yacı için 23000 kilo ekmek pa- ne karar verıldıgı _ve m~ddetınde ı~ı 
bir bili, üçüncü kat iki oda, bir koridoru nın ıhtıyacı ıçııı altı kalem yaş 1 zarlıkla satın alınacaktır. Pa. , r~ etmeaı ve aksı ıakdırde celseyı 
havi kaplamaları muhtacı tamir bir ban- sebze aleni m~nakasa ile alına. zarlığı 1 ı Tem muz 932 pazar- / atıye-~e mu.hakemeye kabul. edileme-
nın tamamı. Ayşe Sıdıka H. caktır. İhalesı 17-7-932 pa- J tesi günü aaat 14 ten 16 ya ka ~ecegı. ı_eblıg makamına kaım olmak 

taO:amı. Fatma Müzeyyen H. 
G 1 tada y enicami mahallesinde, Fenne

a ·T ~ğında eski 100, 102, 102 Mü. 
nect er. 100 102 numaralı iki yüz elli al. 
ve yenı ' • · d'" t k tt n 

uk d ' •·ı k" ·· ·ı· ·· ·· t 1130 d k · d T h ed k uzere ılan olunur '{ an a cıns ve nev ı e mev ı ve mu9temı atı yazılı emlak 

1 

zar gunu saa • a omıa- ar op an e Mer ez Kuman · 
61 gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala- yonumuzda yapılacaktır. Talip danlığr Satınalma Komisyonun 
rında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek bi- , lerin şartnamelerini almak üze da icra kılınacaktır. Taliplerin -------------

·· erinde kargır or a a 
tı artın arsa uz k .. t"" • 1 bi "nci kat: ön ve ar ası us or 
ıbaret o up n . k" k -
k kli ortadan bır came an . ap~aı mev. 

epen . " hanın antıresı, merdı 
cut olup bıT magaz~, ikinci kat: iki daire 
ven altı kahve ocagı, . . f .. 

'e
klinde beş oda, iki hali., çını so ~ uçl kvt.e 

"k" · k t aynı e e ı-d"" d'"ncü katlar ı ıncı a ın ' " 
·':: t u kos tertibatı ve on dört arıın aralı~ı 
~ . e~ dükkan ve denizden dolma maha • 

1. a~ ···temil bir hanın tamamı (antre ve 
ını ınuT . M " d F". 

merdivenler ınermerdır.) ıgkır ıç Eıf 
ren yan • 

G 1 t da Hacimimi mahallesinde Kumba-
a a ak '" da eski 4 6 8 yeni 4, 6, 10 

racı ıo agın ' ' • ·· 
1 iık . .. yetmİ§ ikı artın ana uze 

numara ı ı yuz d · · be 
. d ki.rgir altı katta bet aıreyı ;re . 

rın d . de beter oda birer mutfak bırer sa 
her aıre a mahsus çamaıırlık mut
lon v~ u;;um';: ve altında dükkanı havi bır 
fak, bır amal amı Ethem Adil B. 

tmanın am · . K b apar · · ballesınde um a-
l d Hacnnımı ma 

Ga ata a" eski 6 Mü. ve yeni 8 numa-
racı sokagmda d n geçilir) hakkı mururu 
rah. <·~~rtı~r~ttihaz kılına ve dört yüz 
havı musta 1 ı u··~erı"nde ki.rğir bir kat 
il . b" ın arsa ~ e ı ır art . " nın tamamı. 

tan ibaret bır magaza Ethem Adil 8. 

d K""kıuda köksu el-
Anadoluhisarın a ok " da eski 7 yeni 

birinci bayır so agın .. . d 
yevm 1 k b .. • artın arsa uzerın e 
11 numara 1 se sen -. bodrum kat 
h iki kattan ibaret olup d 

a !a~. d" ) iki mutfak; iki kömürlük,_ 1!1e . 
(kargır ~ kların zemini topraktır) bırıncı 
hal, (mud a "k" kü .. k sofa iki bili, ikinci 
k t iki o a, ı ı çu ' b h 
k=t· iki oda, bir sofa ve seksen artı~ a -

: h . b' hanenin tamamı (sokagın ye 
Çeyı avı ır d 6 . . . . . r sokaktır ve bu kısım a ~u
nı ısını ~n~ ı k ed' ) Fatma Fahıre 
mara gorunme t ır • ve Danyadar kalfa 

rinci ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiı 15 1 re her gün ve münakasaya işti. şartnamesini görmek için ko. 
Afustos 93Z tarihine müaadif pazartesi günü saat on dörtten iti rak edecekl~rin de Yakti muay. misyona müracaatları ve işti
baren müzayedeye mübaıeret olunarak saat on beı buçukta art- yende komuyonumuza müra- ri.k için de muayyen vaktinde 
tırma bedelleri muhammen kıymeti geçtiği takdirde kat'i karar. caatları. ( 481) (2914) komisyonda hazır bulunmaları. 

lı.tanbul 4 Üncü icra memurluiun 
dan: Temamına beş yÜ7. lira kıymet 
taktir edilen Bayzıtta Sekbanba,ı 

Y akup ağa mahallesinin Bayazıt 

aıddesinde Simkeşhane hanı tahtın. 

da tramvay caddesinde cedit 103 nu 
maralı üstünde asma od1111 bulunan 
on metre terbiinde k.lğir dükkanıo 
temanu açık arbrmaya vqedilmiş 

olup 21 temmuz 93? tarihinde tart. 
namesi divanhaneye talik edilerek 6 
ağuıtoı 932 tarihine müıadif cuınaa· 
lesi ıı:ünü saat 14 ten 17 ye kadar 
lıtanbul dördüncü İera dairesinde a 
çık arbrma suretiyle satılacaktır Ar 
tırma ikincidir birinci artrrmada en 
ziyade yüz liraya talip çıkmı,tır Bu 

!arının çekilmesi mukarrer bulunmut olduğundan talip olanların (78) (3208) 
mezkar günde saat on bet buçuğa kadar Sandık idaresine müra- 1 L A N .,. ~ ~ 
caat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak mü- , Osmanlı Ba.nkaamın Galata, Yeni
racaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip 1 cami Ye Beyoğlu devairi. hakimiye
olanların kat'i kararları esnasında hazır bulunmadıkları veya ti Milliye bayramı müna.se~il~ 
batka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayede- Temmuzun 16 ncı cumartcsı ıı:unu 
d • ..ı..:1 • dd I ki ı·· ·ı· 1 kapalı bulunacaktır. en ~ mıı a o unaca arı uzumu ı an o unur. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kilo Nevi 
500 Salça 
500 Kuru fasülve 
500 Nohut 

4000 Arpa 
4000 Saman 
3000 Kepek 

I Kule.k, Boğaz, Burun 
MütehaHfll 

Dr. Mahmut Nedim 
Kadıköy,Cevizlik, Hasırcı Batı S.48 
Cumadan maada herırün saat 1-3. 

Sıhhi yemekler - Buzlu 
içkiler 

Topçu ve Nakliye Mektebi 
hayvanatından bir Reis tay mü 
zayede suretile Htılacaktır. Mü 
zayedesi 13 Temmuz 932 çar-

ı şamba günü saat 10 da Fatih
te At pazarında İcra kılınacak
tır. Taliplerin mezkur gün ve 
saatte hayvan pazarında hazır 
bulunmaları. (77) (3207) 

200 Kaşar peynın 
1000 adet Konserve 

FRiGECO 

latanbul ikinci İflas Memurlu- kerre en çok artıranın Ü~erinde bı
ğundan: Alacaklılar birinci toplan. rakı.lacaktır. Artırmaya iştirak için 
maıına &abfın• karar verilen Şi,Ji. yÜzde yedi teminat akçesi alnıtt-1mü 
de Ahmet Bey sokağında 56 numa- teralcim vergi, belediye, vakıf İcar. .. 

! ralı Fabn°kada mevcut ve Makineler ıi müıteriye aittir. lcnı ve ifl&s ka. 

Guraba bastaneıine 932 senesi için lüzumu olan JUkarda cins 
ve miktarı yazılı sekiz kalem erzak Temmuzun üçüncü günün
den itibaren ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilerek Temmuzun 
26 ncı Salı günü saat 15 de ihaleleri İcra edileceğinden talip olan 
)arın ıeraiti anlamak üzere Her gün Levazım kalemine ve ihale 
günüde idare Encümenine müracaatleri. (3048) 

Teminatı muvakkate 
Lira Kilo 
420 28000 Pastörize edilmiş Süt 
588 28000 Yoğurt 

Guraba hastanesine 932 senesi için lüzumu olan balada mu • 
harrer 28000 kilo süt ile 28000 kilo yoğurtun 10-7-932 tarihin
den itibaren kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilerek 
Ağus"tosun üçiin<;ü çartamba gün_ü_ saat on be_şte ihaleler~ icra e. 
dileceğinden T alıp olanların şeraıtı anlamak uzere her gün Leva 
zım Kalemine ve ihale günüde uşulu veçbile pey akçesi ve teklif 
mektubunu hamilen idare Encümenine müracaa 

18 ay vade ile 
.__SATIE_ ... 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı 
hukuk dairesinden: Sofya hanımın 
Kumkapuda Kulluk sokağında 2 No 
da aalrin Jöi ve Par'l!kovi hanımlar 
ile Andon ve Kostantin efendil.,.. a. 
leyhine ikame olunan tenfizi vhİyet 
davası hakkında müddaaleyhlerin 
cümlesinin ikametgahı meçhııl olma-
11 hasebile hukuk uıulü muhakeme
leri kanunun 141 İnci maddesi mü
cibince tebliğat ıfa ına karar veril
mi~ ve muhakeme 13.9.932 salı gü
nü saat 13,30 a talık edilmi~ olmak 
la tebliğ makamına kaim olmak üze-

r 
ilıiilfii 

den maada otomobil ve ıair menkul nununun 119 uncu maddesine te\'fi
kan hakları tapu sicillet"iyle sabit ol 
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer a 
18.kadaranın ve İrtifak hakkı 8Ahiplo 
rinin bu haklarını ve huıusiyle faiz 

ve maıarife dair olan iddialarını ilin 

tarihinden itibaren 20 ıı:ün içinde ev 

eıyanın açık arttırma suretle 14 

temmuz 932 perıembe cünü saat 17 
de satı!ı yapılacağmclan İıtiyenlıorin 
yevmü mezkurda mahallinde hazır 

bulunmalan ilin olıınur. 

Iıtanbul 6 md icra memurlutun nıkı müıbiteleriylc bildirmeleri la
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve zandır. Akıi halde hakları tapu si
paraya çevrilmesi mukorrer 5000 li I cill~~yle sabit olmıyanlaı· sat'! be

ralık gayri m~ba-~il bonoları f4. 7- delının paylaımasından hariç kalır-
32 pel"lcınbe ıı:unu s t 10 dan 11 re la Al'kad 1 . 
'--d 1 ı b 1 D · d · - V kıf h r 8 ar arın ''bu maddeyi ka-KB. ar ı an u or uncu a- • 

nunıye hkômın · 1 vf"k' h nındaki Borıa anünde açık artn·ma a P.:ore e ı ı are-. 
suretile tılacağından taliplerin yev 

1 
ket etmeleri ve daha fazla malümat 

mi mezkürda mahallinde hazır bulun almak İsteyenlerin 931-914 dosya nu 
durulacak memura müracaat olun. ınarasiyle rnemuriyctimize ınüracaat 
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Ecnebi ipekliyi 
Tercihte serbestsiniz!. 

Eğer: 

ayannda biı 

ecnebi ipekli 
kumaşı ayni 
fiyatta, hatta 
yüzde elli 
daha ucuza 
bulabilirseniz. 

Bir kaç misal: 
1 -- Krep damurlar 245 ku
ruıtan itibaren ... 
2 -- Krep birmanlar 270 ku
ruıtan itibaren ••• 
!I - Krep mongollar 435 ku
ruıtan itibaren .•• 

Haydarpaşa emrazı istilaiJe 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

HaydarJ?qa E.mrazı Sariye ve İıtiliiye hastahanesi için 
Mayıs 933 nihayetme kadar lüzumu olan qağıda yazılı listedeı 
muharrer 28 kalem erzak aleni münakasa suretile ayn ayn ola
rak münakasaya konulmuıtur. 

Talipler mezk6r erzaklara ait 9artnameleri Ankarada Hu
dut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlük Ayniyat Şubesinde ve 
İıtanbulda Haydarpqa Emrazı Sariye ve İıtiliiye hastahanesin 
de görebilirler. 

Müıııakua ııünO 21 Temmuz 932 tarihine müsadif pertem
be günü olarak teabit edilmiftiı-. Münakasaya ittira:t etmek iste
nilirse teminatı muvakkate akçe.i ile birlikte mezklir günde saat 
14 te Galatada Kara Muıtafapaf8 aokağında kain İstanbul Li
manı Sahil Sıhhiye merkezinde müteeeklril ihale komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Azami Asgari ' 
1700 1300 
500 300 

3500 2500 
500 400 

2000 1500 
1500 1200 
2500 1800 
1500 1200 

700 500 
1800 1500 
800 600 
400 200 
200 150 
200 150 
250 200 
500 350 
600 500' 

~ ~ 
25000 

200 
16000 

700 
8000 
8000 • 

15000 
400 

20000 
100 

14000 
550 

7300 
7700 

13000 
200 

Bir senelik 

~lo 

• 
• 
• ,. 
• 

• .. 
• 
)) 

• 
il 

il 

adef 
kilo ,, 

il ,. 
\iMI 
kilo 

ihtiyaç 

Cinai 
Sadeyaf 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Makama 
Soğan 
Un 
Şeker 
Sabun 
Soda 
Patat~ 
Kuru faıul)I 
Nohut 
Şehriye 
Pirinç unu 
Kuru kay111 
Tereyağı 
Reçel 
Beyaz peyn1 
Mercimek 
Yumurta 
Kuru bezelye 
Ekmek 
Fırancala 
Koyun et' 
Süt 
Yoğurt 
Kuru üzüm 

• Yat ıebze 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46000 metro yerli amerikan bezi: kapalı zarfla münakasa11 
11 / 7/ 932 pazartesi günü saat 14 de. 

5600 metre yerli efrat elbiseliği ıayak: kapalı zarfla müna
kasası 11 Temmuz 932 pazartesi günü saat 16 da. 

5200 Ton Rekompeze maden kömürü: kapalı zarfla müna
kasaıı 12/ 7/ 932 Sah günü saat 14 de. 

3160 Ton Lavemarın maden kömürü: kapalı zarfla. müna
kasası 1217/ 932 Sah günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde 
aıünakasaları yapılacağından tartnamelerini görmekisteyenlerin 
her gün ve münkasaya ittirak edeceklerin münakasa günü usulü 
aıevzuaaına tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif mektup
larile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmalma Komisyo 
nuna müracaatları. (2668) 

icin beJ 

e~~~!!IJllll 
TÜRK MAARiF CEMiYETi ~ 

Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
Hareket tarihi 20 temmuz. Bilet için istical ediniz. lstanbul Halkevinde Maarif cemiye
tine ve Beyoğlunda lstiklll caddesinde (Milll Türk Seyahat şirketi - Pasrapit) Mehmet 
Hayri ve ~ürekisı ~•vabAt acente~ine müraca"t olnrmalırlır. Tel~fon Bevo~•u: 451 

lüksek Mü~en~is Mekte~i 
Mübayaat Komisyonundan 

Erzakm Cinıi Münakasa gün Şekli münakasa 

Sade yağı 
Kok kömürü 

ve saati 
13/ 7/ 932 s. 14,30 Kapalı zarf 

15 ,, 
Odun ve mangal kömürü 

)) 

)) 

)) 

» 15,30 Aleni mü
nakasa 

Yumurta, soğan, patates 16/ 7/ 932 » 14 
Zeytinyağı sabun zeytin tanesi » ,. 14,30 
Şeker » ,. 15 
Beyaz ve ka,ar peyniri » » 15,30 
Un, makama, !ehriye; irmik; 18/ 7/ 932 » 14 
pirinç unu 
Pirinç » » 14,30 
Süt, kiae yoğurdu » » 15 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

Elan.ek » » 15 30 
Mkb

. ' ,, 
e te ın Mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan yukarıda 

cins ve müfredatı yazılı erzak hizalarında muharrer tarih ve sa. 
atlerde mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu husus
taki fartnameleri görmek üzere mektebe müracaatlan ve müna
kasalarda behemehal Ticaret odasından vesaik ibraz •ctmeleri 
ilin olunur. (2748) 

KONTR PLA 
'J an taıarııı~ . .ırtıl\. .ı\vrupa dan c~I· K brıaıek !uzumu kalmadı, z ıra 

- Eyüp"ıe te si ı edilen son sistem 
fabrikada isıibsal olunan 

KONTR PLAKLAR ;,~n~~~k~n~~uı::· 
- m kla beraber 

!iıtlan çok daha ucuz sa nlmakıadır 

TÜRK KONTR - PLAK FABRiKASI 
~ektup ~drP s': f. t • nl-ul Kato.c·o2"lu """ No. ?O T P): 22409 .. : ........................... ... 

,-DİKKAT~ 
Her iliç müessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alelade bir ilaç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart 
ve Schteinach'ın keşfidir. 

Genç Ye dinç hayva,Jann 
taze ve zihayat bormonla
rile ihzar edilmi,tir. 
ADEMİ iKTiDARA 
BELGEVŞEKLİGİNE 

Karşı kat"! tesirli devadır. Erkek, 
Kadın farkı ıokmr. Her eczanede 
hu'unur. Ku.ıu su 200 kuruştu r 
Umumi deposu lstanbul ZAMAN 
ccıa deposudur. 

Dr. Beykre: tesirini hastal arı 

üzerinde [ecri.ibe içi n bir ku[u 
m:ı ~hu,. n1uk,1 hilinri .. _c:öndcrili r 

Devredilecek ihtira beratı 
" Gaz tazyiki ile kendi kendine 

dolan tüfek" hakkındaki istida için 
Sanayi müdiriyeti umumiyesinden 
istihsal edilmit olan 21 Temmuz 
1930 tarih ve 1041 numaralı ihtira 
beratı Üzerindeki hukuk bu kere 

1 

batkaıına devir veyahut icara veri
leceğinden fazla malumat edinmek 

! iıteyen zevabn lıtanbulda Bahçeka
j puda T "! Hanında 43-48 numarada 

kiin vekili H. W Stok Efendiye mü 
racaatları ilin olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha
neıi Karaköy Börekçi fırını ııraaın
da 34. 

• 
Sıhhat ve içtimai 
avenet Vekaleti Hu 

1 ve Sahiller Sıhh 
U. Müdürlüğünde 
28 kalem nakil vasıtaları işle 

levazımı, 11 kalem nakil vasıta 
tamir malzemesi, 5 kalem te 

' malzemesi ve 4 kalem tephir 
1 vasıtaları işletme levazımı aleni 
nakasa suretile Galatada Kara M 

1 
tafa paşa sokağında Istanbul Jim 
sahil sıhhiye merkezinde müteş 
kil komisyon tarafından müba 
edilecektir.Münakasa 4 ağustos 9 
perşenıbe günü saat 14 te icra kılı 
cağından taliplerin mezkur mal 
meye ait şartnameleri görmek üz 
Ankara' da Hudut ve Sahiller Sı 
hat Umum müdürlüğ-ü ayniyat J1l 

hasipliğine ve Galatada mezk 
merkez levazım memurluğuna J1l 

racaatları ilan olunur. (3203 Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
Pariı 'te Montınorency Koleji sabık Yerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz 

profesörü tarafından 0 -2 talebeye) Ismarlama elbiseler 20 liradan başl 

1 - 1932-1933 ders senesi için İstanbulda bulunan Kuleli ve 
Maltepe Askeri liselerile Bursada bulunan Bursa Askeri lisesi
ne, Konya ve E.rzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta
lebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci smıflan (1 2, 3) üncü; orta mektep 
terde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400 - 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 talebe 
alınabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iatesinden batka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükil.mete ait olduğu gi
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maat ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine 
terfi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Orduıu 
için zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
duklan yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustos 932 ta
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır
sa derı senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmaya devam olunuı·. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin askerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayıt 
ve kabul tartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik ıubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik tubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkur tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

~------------------------------Devlet Demiryollar.; idaresi ilanları 

10000 ton lave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. 

Münakasa 24-7-932 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

Fazla maliimat, Ankara ve Haydarpaıa idare veznelerinde 
5 liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3085) 

10000 ton kömürün havzai fabmiyeden, Derince, Haydar
pafa ve Mersin limanlarına nakli münakasası kapalı zarf usulile 
25-7-932 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı. 
lacaktır. 

Fazla tafsilat, beter liraya Ankara ve Haydarpqada idare 
veznelerinde satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (3084) 

Deniz Levazım Satınalma Komiayonunclam 

6000 Ton Rekompöze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 25 
Temmuz 932 pazartesi günü aaat 14 te. 

17400 Metre yerli Kirpas: Kapalı zarfla münakasası 25 Temmuz 
932 pazartesi günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarda' 
miktarlan yazılı malzemenin hizalarındaki gün ve saatlerde mü 
nakasaları yapılacğından ıartnamelerini görmek iatiyenlerin her 
gün ve münakasaya ittirak edeceklerin de münakasa günü usu
lü mevzuasma tevfikan hazırhyacakları teminat ve teklif mek
tuplarile birlikte Kasımpatada Deniz levazım satınalma komis-
yonuna müracaatları, (3008) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Kıbrıs kız lisesi ;çin bir müdür hanım ile Kıbns erkek lisesi 

için bir müdür lazıır;._. :. 
Taliplerin evsaf ve teraiti öğrenmek üzere 15 Temmuza ka-

dar idaremize müracaatları ilin olunur (3161) 

lngilizce - Almanca hazır pardeaii ve elbiaeler fevkalade ucuzdut• 
husuıi dersler veriyor. Beyoğlu'ada I .. ____ Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı --ıııı 
Tünel Meydanında Karon Alman 
kütüphanesine müracaat olunmaaL 

Darüşşafaka 
Lisesine kayıt ve 

Kabul ıeraiti 
l - Darünafakaya talebe 

kaydı mua.melesi Temmuzun 
15 inden Ağustosun 15 ine ka
dar devam edecek ve 15 Ağus
tosta kayıtlar kapanacaktır. 

2 - Mektebe kabul tartları 
9unlardır; 

A - Anadan babadan veya 
yalnız babadan mahrum ve 
muhtaç olmak. 

B - ilk mektebin 4 üncü sını
fına terfi etmit veya bu derece
de tahsil gömıüt olmak. (Tah
sili daha ziyade olanlar imtiha
na kabul edilmez). 

C - Y-tı 10 dan aıatı ve 13 
ten yukarı olmımıak. 

D - Bu tartları haiz olanlar 
arasında Türkçe kıraat, imla 
ve hesaptan (Tadat ve terkım 

ve amali erbaadan) yapılacak 

müsabaka imtihanını kazan
mak. 

E - Müsabakayı kazananlar 
alınacak talebe miktarından faz 
la ise bunların tabi olacağı kur' 
ayı bot çekmemek. 

3 - Talipler ilk müracaatla 
nnda hüviyet cüzdanlannı (nü 
fus kağıdı), mektep vesikalan, 
azami bir senelik çiçek •tısı ve
sikası, sıhhat raporu ve 3 adet 
vesika fotoilraf! getirecekler 
dir. (3093) 

• 
Istanbul Limanı Sah 
Sıhhiye Merkezi Baıtabipliğinden: 

Tuzla tabaffüzhaneei iskelesinin tamiri Galatada Karaııı 
fapafa sokağında merkezimiz dairesinde komisyon tarafındaJI 
Temmuz 932 pertembe günil saat 14 te milnakaaaya konul 
tur. Talip olanlar her gün merkez levazım memurluğuna rtı' 
caat ederek tartnameleri görebilirler. (31 I· 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Adalarda Taksitle Satılık Arsalat 
Esas Mevki ve Nevi T eO' 
270/ 281 Heybeliada Değirmen aokak arsalar. Mubl 
303 " Tur yolu 1, 2, 3 No. 5398 m. tarla 1 .,O 
304 " " " 8 No. 15905 m. tarla 4rlJ 
305 " " " 6 No. 3777 m. tarla tJl 
306 " Bayır sokak 2 No. 182 m. arsa ıS 
325 " Şadiye sokak 4 - 6 No. hane 1ı 
335 Burgazadaaı Kalpazankaya 1 No. fundalık ~ 
336 " Kalpazankaya 2 No. fundalık. >' 
iı38 Kmalıada Yalı ıokak 57 No. 4796 m. arsa ~ 
339 " Limançıkmazı 3 No. 3525 m. arsa. ;!;; 
340 " Limançıkmazı 1 No. 1763 m. arsa. "" 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle bil müzayede satıl•. 
ğından taliplerin 25-7-932 pazartesi ııünü saat 16 da ıu~.ııı 
müracaatları. (~ 

Zarfla Satılık Emlak 
Esas 
419 

Kapalı 
Mevkii ve Nevi Tertıiıı' 

1# Cağaloğlu 1 numaralı konak (Mefsuh Türk 
Ocağı Binası) 

~ 
284 Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla Bayır 

sokak l 1 No. 3950 artın araa 
252 Beykoz Tokat Çifliği 
327 Büyükada Dil M~ireai tiZ: 
307 Heybeliada Çam Limanı 9, 11, 13 No.17275 m. arı•· ~ 
258 Büyükadada Kamino önil volisi ~ 
343 Burııazadaıı Halik volisi. ~~ 

Balada yazılı emlik bedelleri petin tesviye edilmek t•~ 
ve (Kapalı zarf usulüle) bilmüzayede satılacağından taliP J· 
2-8-932 Salı ııünü saat on altıya kadar Şubemize mürac•(~ 

Pazarlıkla Satılık 
Baraka Enkazı 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: lıjlı' 
Vergiye olan borcundan dolayı Floryada küçük plaj •• ef 

Talat Beyin banyo mahallindeki mevcut (266) adet bara!<: il~ 
kazı 17-7-932 tarihine müsadif pazar günü saat 11 de ııı• .~jı' 
de ıatılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek için memuriyeti ,ııl 
ve müzayedeye iştirak için de ihale günü banyo maha11ind3~911 

memuruna müracaatları. ( ';,,I 

MİLLİYET MATBA~I 


