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Sürt Meh'usu MAHMUT 

Umumt Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Lausanne'da tamirat borcu 
etrafındaki müzakereleri kat'i 
hir neticeye iktiran etmit t&
likki etmekte azacık istical &
dildiği anlatılmaktadır. Çünkü 
İiç günden beri ajana haberle
l'İniıı mevzuu bahsettiği yeni 
lııgiliz - Fransız itilafı, tamİ· 
tat borçları meselesinin an
~ mühim bir tart• talikan 

Jel' lıalledildiğini, daba doğrusu 
hiç halledilmediğini göster· 
llıeldedir. 

lngiltere ile Fransa arasın>
- leçen gün neıredilen itila· 
hıt mahiyetinden Lausanne'da 
~ lıiteni anlamak mümkün· 
dür. MalUnıdur ki aon zamuı
larda tamirat meadeıinin bal· 
liııe en büyük engel Amerika· 
llııı bu siyaai borç ile kendi ala· 
~arı arasında bir münaıe
~t görmek istememesinden 
ileri geliyordu. Almanyanın 
•lacaklı11 ve Amerikanın da 
lıorçluau olan devletler iae, ta· 
llıİrat borcu almadan Amerika· 
Ya olan borçlarını tediye etm&
~i çoktan kararlaıtırmıt bu· 
IUıuyorlardı. 

T •mirat meselesini müzake 
~e etmek üzere Lausanne'da 
l<;tinıa eden devletler, tU tıklar 
dan birini tercih etmek mecbu-
riyetinde ırörünüyorlardı: 

l - Tamirat meselesinin, 
.\rnerika ya olan kendi borçla
~· bağlı olduğunu resmen 
llan ederek Amerika ile anlat· 
~•dıkça t~irat meselesini 

•lletmiyeceklerini bildirmek. 
, Bu, Amerikayı iğzap edece
·~den öyle anlatılıyor ki İn· 
lıltt'renin ıararile Almanyanın 
jlacakJ111 olan ete.Jetler bu yo
u takip etmemiılerdir. 

2 - Tamirat meseleıile A· 
~rılcaya olan borçlar arasında 
ır münuebet ynkmut s.ibi ba
~et ederek, Almanya ile an
aşınak ve ıonra da borçlar me-
0eieaınde Amerikanın insafına 

tica etmek. 
Lauaanne konferansının d&

~ltıı ettiği müddetçe ve konfe
:ı•nıın akibinde herkes bu yol· 
~ hareket edildiğini zannet· 

llııtti. Şimdi neıredilen iıtilif· 
11~en anlıyoruz ki Lau· 
''lllle' da takip edilen yol ne bi
~ciye, ne de ikinciye benze
~ıyeo ayrı bir yoldur: Devlet· 
"°• tamirat ile borçlar araaın· 
da bir münasebet yokmut ırilıi 
A.lınanya ile uyu9mu9lar, fa· 
~t Amerika ile borçlar meıe
l!!ilni halletmedikçe Lausanne 
ltıJlfııamesini tasdik etmeme
li, Fransa ile lngilteH araların 
da inızaladıkları ayn bir iti
llftıame ile biribirine kar,ı ta· 
~ilt etmiılerdir. lıte lnı~· 
lız - F ranuz itilafının mahı· 
)'eti budur. 
it Bu feralt altında Amerika, 
el etıdiıine boi-çlu olan Avrupa 
h ~~etlerinin müttehit bir cep· 
~11 karııaında kalıyor demek· 

· lialbuki Amerikanın kaçm
~k iıtediği vaziyet bu idi. 
-~ikalılar borçlar meselesi· 
:

1 kendilerine borçlu olan her. 
'1ı e\>~~tle ayrı ayrı müzakere et
ıı:• kabul ettiklerini, fakat 
ed la.rı kül halinde müz~ere 
d' etıııyecelderini bildirmı9ler· 
l~r lngiliz - Fram'.= itilifı~a 
h e, Amerika bu devletlerın 

1 eı>ıi ile anlatmadıkça, Lau· 
'tııı . 1 . h'' it.. e tamırat mukave esı u· 
111tı.aüz kalacaktır. 

'ta !Ju terait altında fU ıual 
lıo ~t oluyor: Acaba Amerika 
l tçlar ıneıeleıinde bu devlet· 
lı~en hepıile ve yahut birile 
r,t faınaz da Lausanne tamİ· 
lır tnukaveleıi hükümıüz ka· 
h(i~ ne olacak? Bu vaziyette 
tt en Young plinma avdet 
~~ek İcap edecektir. Ancak 
~il l'lıpa devletleri bunun müm· 
tiıı~ olmadığını takdir ettikle
~~ en lngiliz baıvekilinin de 
'il ~tn. kamarau kürsüsünden 
I~ ~ıği ~ibi, tamirat ~~s~ 
ltı:ın Yenıden müzakereaı ıçın 
~· •r bir konferanı toplana· 

oıtır 

'J.J.~en tunu söylemek li
~ır ki bu aralık vaziyet A

kanın İngiliz - Franıız 

Gazi ffz nin Yalovayı teıriflerine ait intıbalar: Sağdan sola Büyük Reis Baltacı çiftliğinde istirahat ederken kaplıc• 
• volun~a, Millet çiftliğini ziyaret.. ' 

az Hz. n 1 yı te if t 
Büyük Reis· Derince ve Yalovada1 Müne~er 

' •• Mahkumlar 
candan tezahuratla karşılandılar Hapishanede ayn 

Gazi Hz. iskele önünde ve yeni kaplıca yolunun 

kişi 

güzergahında toplanan yüzlerce 
tarafından şiddetle alk~lanmışlardır •• 

Reisicümhur Hz. Millet ve Baltacı çiftliklerini ziyaret buyur
lluktan sonra akıama doti'u k~plıcaları teırif etmitlerdir 
Milletin •özbebeii Büyük Ga

zi Muatafa Kemal Hz. dün aaba~ 
aaat 8,11 de Ankaradan huıuıı 
trenle Derinceye v&aıl olınutlar 
ve Derinceden Ertufnıl yatma ra- , 
kip olarak ~oiruca Yalovayı t•t:,, 
rif etmlılerdır. 

Aziz ve aevııili Gazimizi Derince
de iıtikbal ebnek üztte Büyük 
Millet Mecliıi Reiai Kizon Pt. 
Vali Muhittin B. kolordu kuman
dam Şükrü Naili Pı., ~rka idare 
heyeti reiıi Cevdet Kermı B. Sey
riaefain umum müdürü Sadullah 
B. cuma ııünü akta.mı y &!ovaya 
ııltmitlerdi. Mezunen ~ alo~ad~ 
bulunan Dahiliye vekilı Şukrü 
Kaya Bey de heyete iltihak et· 
mit ye müıtakbilini h&mil ol~n 
Ertusrul yab, ııece aa~t . 11 e 
D · hareket etmııtır. 

eDrınc;e:yede Milli Müdafaa vekili 
erınce J • b 

Zekai Beyle vazifeten zm.~tte u; 
lunan Milli Müdafaa muıtetan 
Sedat ve kolordu kum~ndanl~ 
dan Naci Paf&lar Gazı Hz. m ıa
tikt..I ve yata kadar te,yl et
miılerdir. 

Yalovaya ahın 
Büyük Reiain yaz tatillerini ... 

çlrmek üzere ilk o!arak Y ~!ovayı 
intihap etmeleri cıvar köyle_~d~ 
derhal f&Yi olmuı ve cum~ JUDÜ 
aabahtan itibaren halk, yuzlerce 
kifilik kafileler halinde Y alovaya 
akın etmiye baılamıfb. Yalova, 
belki kurulduiu tarihten itibar<;~ 
bütün hayatmın en heyecanlı au· 
nünü yaıadı: . · 

_ BüyÜk Gazı Y alovaya ııe-

liyor. · · k Bunu yediıinden yetmııme a 
d herkeı duymuftur· . 
ar Aktam aekizi kırk beı vapun· 

ile y alovaya ııidenler, ote~!erd: 
yatacak yer bulaınam~lar, ırçol 
lan geceyi ııeçinnek uzere ~·~ ı 
caya kadar ııitmek mecbunyetın 
de kalmıılardır. .. .. 

Kaplıcaların da he~e~ butun 
otelleri dolmuıtu. Ne buyuk ote:· 
de ne Çınar albnda, ne Tat ote • 
de' tek kitilik yer kalmamr?tı. 

Yalova Kaymakamı Şefik bey 
gece •eç vakite kadar açıkta ka· 
!anlan, bot kalan yatak~a~a ye.r· 
leıtirmek ve iatirahatlennı temm 
etmekle meıiul olmuıtur. Kaaa· 
ba, dün aabah erkenden sokakla 
ra dökülen halkla dolmuttu· 

intizar 

• 

Oazl Hz. çlfllkte istirahat buyuruyorlar 
zarau almqb. Sahile nazır Mura meb'uıu Allettin c-ıı ve Yalo
diye otelinin ••zinoıunda aabıkl va kaymakamı Şefilr. beyler, Ya· 

ta intizar ediyorlardı. 
lıkelede Ankara ve Sakarya 

motörleri harekete banr bir vui
yette idiler. Fakat intizar aaatleri 
ırittikçe uzayordu . 

Misafirler 
Bu ıırada, bir motörle Garbi 

Trakyalı Yunan ve Tiirk miaafir
lerinıiz ııeldiler. Misafirlerimiz 
vapuru kaçırdıkları için bir mo· 
tör kiralamak mecburiyetinde kal 
11Uflardrr. 

Miaafirler memleketlerine dön
meden evvel Gazi Hz. lerini •Ör· 
mek arzusunu izhar ettiklerini, 
vapuru kaçırmalarına ne kadar 
Üzülmiiflene tam vaktinde yetif. 
tiklerine de o kadar memnun ol
duklarını oöylüyorlardı. 

Sahilde bir çok kimaeler, bu •· 
rada ellerinde dürbünler, ufku 
taraaaut etmekte idiler. 

Uzakta küçük bir duman •;;.. 
ründü. Herkea yanındakine haber 
veriyordu. 

- Odur ..• Gazinin Yatıdır.. . 1 
Fakat bu •elenin Gazinin yatı 

deiil, Üıküclar Halk fırkaımın 
Gaz 'ı Hazretlerini hamil olan. tertip ettiii tenezzühe İftiralı e· 

1• Gazi Hz. motordan d ı · y · ş E • ı yatının muvaaa at aaatı en en alovaya setiren irketi 
rtu::;'da muhtelif tahminler yÜ· çıharlarhen Hayriyenin 71 No. lu vapuru ol-

e~• ı r vardı". . D "lf" .. d duiu anlaııldı. 71 No nun yolcu-
ruten e 1 1 .. 1 en iıkelenin meb'uı Fethi, aru unun mu er 

Bayrak ar. a bauı en ri man rislerinden Yuıuf Ziya, lıtanbul (Devamı 6 rncr sahifede) 
Ö 

.. d ta bır ayranı ye • 
nu • e ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,, - . . . .... . . 

• • • • d borçlar hak- rika efkarı umumıyeıının bu gıldır. Fakat tamırat meıelesi
itilifı ~a~tııınt' a. değittirmeğe borçlar hakkındaki hauaıiye- nin hallinde en büyük kazanç, 
k!ndakı ~-ıy~ıedu~ı'Jdir. Ve Ame tini bilenler, Hoover'in, intiha- kredi vaziyetinin düzdmeainde 
hıç te ':°~~~ıt h egı Hoover ayan bat arifesinde batka türlü ha- idi. Bu da bir haleti ruhiye me
rika ~~ıııcu~i ~r:ncümeni' reisi reket edemiyeceğini de takdir selesidir. Mesele pamuk ipliği
meclısı harı~ l'.. k bir mek· ederler. ne bağlandığına ve tekrar ta
Borah'a yaz ıgı a~ı h etmittir. Binaenaleyh tamirat meae- zelenmeıi ihtimali mevcut ol
tupta bu nok~ayd ızal T ve lesinin kat'i surette halledildi- duğuna göre, itimadın avdet 
Borah'tan jıya. e I' ngh'~:p e- ğini iddia etmek doğru olamaz. edebilmeıi için henüz müsait 
Fransız dev et r1 ıca ~e .~ I Gerçi Almanyanın bu nam al- bir zemin hazırlanmamıı de- ı 
den bu mektup a •.• erı a, n· da blr defa daha para tediye mektir. 
giliz - Fransız ıtılafına kartı tın . mevzuu bahi• bile de- :Ahmet SÜKRO 
vaziyet almıt oluyor. Ve Ame· etmeaı 

barakalarda 
ikamet edecekler 

Adliye veklU Edlrneye 
gidiyor 

Şehrimizde bulunan Adliye Veki
li Yuıuf K .... ' Bey yann Edirne
ye sidecektlr. 
Yuıuf Kemal Bey Edlmede ba

piaaneye ifratı tekarrür eden yuuk 
kıtlayı •örecek ve Edirne aclliyeoini 
teftit edecektir. 

Velıil Bey bapiaanelerimisln Ulah 
ve un 1ıir teki• lfraiı meseleelyle 
ciddi ıurette met· 
tul olmaktadır.Ha 
piııanelerimizia bu 
aiiııkii iptidai va
ziyetleri dNma ıöz 
llnlinde liülundu
n' '&a ve IMr 
hnatta iıı.ı.Jan cl
hetİae •idllmeı.te
dir. Vekil Bey Jı
tanbala ııeldildwi 
zaman latanbul ba
piaaneeinin lhtiyaıç
larmı tetkik etmit
ler, bllhaHa ha,pi
aane baataneıl için 
teopit edilen ihti
yaç liıt9-lnl tet- Yuııuf Kemal B. 
kik ederek liıı.cl. 
ki 8fyaatll clerbal -.hı n mUJı.ya

(Devamı 6 ıncr abHıede) . 

Turnuvamızın 
Kayıtları 
Kapanıyor 

22 Temmu:ı Cuma glbıa 
b8flayacak olan tenla tur
nuvamızın hagıtları çar
flJmba ttllnt1 iltlleden aon
ra hapanacah oe kura 
çehilecehtlr. Şimdiye ka
dar haydedllmemil olanlar 

Acele 
Etmelidirler 

lllilliy~t 
in 

Yeni telefon 
numaralan 

Matbaamız ile telefon 
la glJriişmek istegenle
rln, ayrı ayrı llç telefon 
hattımız olduğuna ve 
hangi büro ile glJrüı
mek isterlerse o numa
rayı rağırmaları /Azım 
geldiğine nazarı dikkati 
celbederiz. 
Baş muharrir oe 
mOdür 24818 
Yazı işleri mildürü 
ve tahrir heyeti 24319 
idare oe muha-
sebe mlJdürlilğil 24310 

İtalyan filosu dün 
Varnadan geldi 

Filo süvarisi bugün Vali ve 
Kolordu kuman. 

danını ziyaret edecek •• 
Limanımızı ziyaret edecliini 

yazdığımız, Amiral ltalo Moreno' 
nun rakip bulundufu Quarto kru
vazöril ve Baaaini, La F arina Cai
roli, Coaenz torpido muhriplerin
clen mürekkep olan ltalyan filoeu 
dGn aabah llmanJJDıza v&.ıl olmut 
tur. Quarto kruvazörü -•t 8,30 
ta limana •elmit ve Dolmabahçe 
önünde d-1rl•dlkten llODl'a 21 
top atarak ,.hri ael&ml&llllfbr. Bu 
toplara bllmiibbele atılan toplar 

' 

la cevap verilmiftir. Saat 9 da 
torpido muhripler! de •elerek ay
ni mevkide demirlemiılerdir. Hü. 
lıGmet tarafından amiral M-.ı' 
nun mihmandarlıfıııa rlv.-t• yib 
lt&flu Baki Hm.yln B. ta,U. edil 
mittir. Filonun d-1rl-abai ma. 
t-kip Baki Hlbeyin B. Quartcı 
kl'ln'aaöriine •ide,..ı. amiral Mo
reno•,.a hot •eldiniz d..ı,tir. 

(V..vcnu I •acı lllllıiletle) 

Halkevinde bayranılaımadan çıhan bir •rup 

Hakimiyeti milliye 
bayramı 

Bayram dün her tarafta hara. 
retle tes'it edildi 

Dün Hakimiyeti Milliye bayra- Dlin ayni zamanda Türk Maa-
mı idi. Bu münaaeb.,tle bütün la- rlf cemiyetinin rozet tevzii JÜDÜ 
tanbul T.ürk ba;rrak!arile do~an- id!. K~~ük mektepliler Maarif ce
mııtı. Dün reamı daıreler tatıl e- mıyetinın rozetlerini vatand I 
dilmlftir. Hakimiyeti Milliye bay. ra talanqlardır. •t •· 
~aını _:Jaaaebetile . ~alkevinde Dün

1 
havaıuıı da tok ucak ol-

ayr &...hirapnb a dmera~ıiml ıdyapı mıı· mau ~tanbullulara açık havada 
tır. "I" an oau o e en akta· ve denız kenarlannd b 1 bol 
ma kadar Halkevinde icrayı •· mek imklnını ve 1 ';., 0 1 :eız 
henk etmlftir. Halkevlne relen l !ular dtln Milli nnHaı.'· : •t,an. u • 

tand 1 1• ta b' k" · ''- b ımıyet ennln va &f ara unona , ıa U•ı .. ayram.ını aonau b · • • d 
ram edilmlltlr • teıit etmlflerdir." ır •ete ıçın e 



Yazan: ROMA, MOSKOV A •• Falih Rıfkı 

Şef ve arkadaşları 
-a-

İkhsat 
Konferansı 

1 De Valera 
ı Israr ediyor 1 

ın ı zO, 

Fransızların 
Teveccühü 

• 
- ~ -• 

Sakız takımı lzmire ğidi 
Biz Türldtt ıösterişçilikten, tiy•t milyonluk yığınların gönlüne ıiri

ronuuluktan bot!.nmayız. Kendi te lemez. Büyük lı:.J.balığın denizine 
fimizde en çok sevdiiimiz şey, ki atd•hilmek için iyi soyunmuş olmak, 
Gaz.i'nin büyük huıuıiyetidir, biç vücüdü batırabilecek bütün sahte
kimıenin yapamıyacafı şeyi, berke- lik 11kletlerinden kurtulmak ıerek
ıin yapabileceğini zannettiği sade- tir. 

Müzakere edilecek Londraya geldi mü- Parlamento Cenev
reye davetimiz mü
nasebetile meclisi-

lZMlR, 16 (Milliyet) - Sakızadası futbol ,ampiyo 
takımı ağustosta şehrimize gelecek ve üç maç yapa 
nanlılar Çe§me tarikile geleceklerdir. 

Yunanlı seyyahlara kola meseleler zakere baıladı 
likte yapmasıdır. Zarif giyinmek gibi, yüzü tekil-

Bize Moıkova'da: den tekle ıokmak ta Öğrenilebilir. 
tesbit ediliyor ve akim kaldı .• 

- Buıün Devlet reiıi Kalenin'i Şeflik öğrenilemez. inkılaplar oyun 
ve lıtalin'i cöıtet"ecekıiniz, declikle olmadığı için, tefler de aktör değil
ri zaman iç şef hocresini naıd bu!.- diri..-. 
cafımı hakikat merak ediyordum. Sotraya otu~duğumuz zaman, baş 

lıtalin yabancılarla ıörüımez. O· masada Kalenın, lstalin, Baıvekil 
nun için İıminin etrafı masallarla Molonof, Hariciye Komiseri Litvi
donanmı4tır. Kimi, Lenin'in çırağı- nof, Başkumandan Varaşilof, Umu
nın timdiye kadar biç bir burjuva mi katip, ve daha bir iki şahsiyet 
eli sıkmamq olmakla övündüğünü vardı. ilk alınan his tudur: Hep ar
söyler. Kimine ıöre kendini cizle- kadattılar. Daha ilk konuşmalarda 
mesinden maksat, bastalıjım ve dü- bu his şöyle tamamlanır: Fakat lı
ştincesinin basitliğini 111klamaktır. talin ,eftir. 

CENEVRE, 16. A. A.- Cem.iyeli 
Akvam meclisi ,müstakbel iktisat 
konferansına tevdi edilecek meıele
lerin evvelce mutahasııılar komis
yonu tarafından tetkik edilmek üzre 
mezkôr komiıyona tevdi edilmesi. 
suretinde Lauıanne konferansı tara
fından ittihaz edilen karan resmen 
tasdik etmiıtir. 

LONDRA, 16. A A. - M. de 
Valera, dün akşam buraya vasıl ol
muı ve iıtasyonda baş müddeiumu
mi tarafından kartılanmıttır. 

LONDRA, 16. A. A. - M. de 
V alera ile M. Mac Donald ve diğer 
f ngiliz nazırları araıında cereyan 
müzakereler dün gece .aat 22 de 
daha devam etmekte bulunuyordu. 

Kimi iıe fahıının bu eırarhğıoı bir j lıtalinin cümleleri okunmut ve 
kıymet olarak işlettiğini ileri ıürer. bellenmiş değil, kimbilir ne pahası-

Acaba niçin hiç kimse lstalin'in, na, hayat denen korkunç realitenin 
ihtililin hudutıuz işleri arasında, bağrından sökülmüş fikirlerin kalı~ 
boş aohbetlere yer ayırmak isteme- hıdır. 

CENEVRE, 16. A. A. - Cemiye 
ti akvam meclisi. cuma günü öğle .. 
den sonra aktetmi, olduğu celsede 
bir nakit ve iktisat konferansının iç
timaa davetine müteallik olan proje. 
yi kabul etmiıtir. 

LONDRA, 16. A. A.- Batveka
lette yapılan müzakereler akim kal
mıttır. 

LONDRA, 16. A. A. - M . de 
Valera, DubJen'e gitmek üzre Lond 
radan hareket etmiıtir. 

diğinden bahsetmiyor? O, bir sanİ· Sofrada bize birçok ~eyler arasında 
ye avara edilmesi. mümkün olmıyan, arkadaşlarını d" anlattı Fırkanın. 
baştan başa ve toptan bir İnşa me- bir tabaka11, vardır ki ihtilalin en 
kanbımasının düimeleri batındadır. kıymetli unsurudur. Molonof yoldat 
Emil Ludvik büyük töhnıt kazan- onlardandır. 
lnlf bir muharrir olduğundan, onu - Molooof, diyor; memleket için 
kabul ettiği zaman: de çalışmak vazifesi almış olanlar-

- Biz resminizi ağzınızda pipo İ dandı. Hapiıte olduiu zaman hür· 
le gonneie alıtbk. Hani piponuz? riyeti, hürriyet içinde mahpuıluiu 
ıuallne. tadarak yaşardı. 

- !vele •nuttum, Emil Ludvik soruyor: 
Cenbıru nmıek için bir iki saat - Lenin mülteci olarak memle-

feda etmeıine ne ihtiyacı var? ket dıtında uzun ıeneler reçirdi. Siz 
lsmet Pllf8, bir ibtilil memleketi dışaı-ıda pek az kaldınız. ihtilale en 

nin "6yük reisinin en yakın arkada- çok hizmet edenler kimlerdir? Dı
ftdll'. iki ibtilll adamının kartılaş- "'rıda bulunup Avrupayı yakından 
masında, balutmasında, el 11laşma- tanıyan ve ayni zamanda halk ile 
11nda tetrifat ve sohbet unıuru biç temasını kaybetmiyen mülteciler 
hükmündedir. iki ihtilllcinin birer mi? yoksa içerde kalıp halkı çok ve 
kelime ile aolattıklarmı, iki kliıik Avrupayı az tanımış olanlar mı? 
diplomat do.yalar tutan müzakere- - Bu mukayeseyi yaparken 
lerle elde edeme.. nini bir tarafa bırakınız. içeride bu-

Devlet reiıi ihtiyar bir köylü ol- lunanların pek azı, dıtarıda olan Le
duğu için Kalenin baba diye anılır. nin kadar köylü ve amele hareketi
Hakikaten onda bir babalığın mad- ne srkı bir bailılık gösterebilmittir. 
di, mlnevi bütün temiz çizcileri " Bugün fırkamızın iki milyon a
vardır. Biai Kremlin'İn kendisine a~ J zası arasında ancak yüz, iki yüz mül 
yınlmıt apartmanında lı:artıJadı. leci vardır. Merkezi komitenin yet
Kremltn apartmanlan be.ait, temiz mit azaıı araıında İıe bunların ade
ve bir aclem için lhım olduiu ka- di 3 veya 4 kadardır," 
dardırlar. Kalenin yoldat yemek o- Sofrayı anlatırken, arkadaş ve tef 
dasında on on iki kİfİyi aofrasına kelimelerini kullandon. l stalin Al
nasıl 11tdıracatı için epey sıkıntı man muharririni kabul ettiii zaman, 
çelnnlt olmalıdır. yalnız olarak oturduğu ma .. da on 

Harbiye komiseri Ye ha§kuman- altı iskemle varmıı. Şunu ıormuf: 
dan Varaailof, daha ilk cörüldüiü - Bulunduğumuz masanın etra
zamaırı aevilmemeaine imki.n olmı· fında on altı iskemle var. DıJ&rda 
yan bir ihtilllcı askerdir. Umumi bir taraftan Sovyel Ruıyanın her 
Ü.tip ııılatı ile ehemmiyeti ölçülmez şey kollej yolu ile kararlaşmak li. 
bir şahaiyetter. Ruıya'da Sovyetler zım gelen bir memleket olduğu, fa 
Şurası bütün cumhuriyetler için bir kat diğer taraft..n da her feyin şah
reiı, fakat bepai için bir umumi ki- san kararJ.ttığı bilinmektedir. Ka
tip ••fer. Yold8' odur. Uzun boylu. rar veren kimdir? 
beyaz bıyıklı, aıkerimıi esvaplı, o da 
kendini inaana hemen sevdiren bir e 
fendidir. 

- Hayır, tahsan karar verilemez. 
Şahıi kararlar her vakit veya he
men her valı:it birtaraflı kararlardır. 

Moskova' da ikinci ve üçüncü sı- Her kollejde, her kollektifte fikirle
nıf_ idare ve fırka adamlannın lucat 1 ri nazarı dikkate alınmak lazım ce
lerı çok dardır; onlar yalnm paro- len adamlar vardır. Yine hepsinde 
lalar!. konu,urlar. Şeflerle bulundu- doğru olmıyan fikirli adamlar da bu
lumw: ~ en çetin n kanıtlı: ve lunur. Oç ihtilalin tecrübesi bize 
şüpheli aıünakaşalara düpedüz gi- cöıterdi ki beraberce kontrol edil
rebilirainiz. Bir disiplin ve tek fırka mem.iı ve tadil edilmemiş şabıi ka 
idaresinde batka türlü olmak ta cüç rarlardan hemen hemen yüzde dok-
tür. sanı birtaraflı kararlar olmuıtur. 

l •talin, çizmesi ve kapanık yakası 
avcı esvabı ile, sol eli cebinde, ara
maa cirivercli. Solgun yüzü, Moıko 
vada az olan cün-.ten faydalanma
ia pek az fırsat bulduğunu cöıte
rir. Hiç bir maniyeri olmryan İıtali
nin yüzünde, durufunda bir irade 
ve karar mana11 vardı. Zeka ve kalp 
gibi tef le cörinden belli olur. Şef, 
bir ayrı c.inı İn.an zümreeindend.ir. 

lıtalin, uzun müddet, anlamak i
çin, bakar. Bu ıtrada kuru, tutuk 
•e iıtekıiz ıihiılir. Eier kart10mda
kinde onun biuinl yerinden oynata
bilir bir 1«rıpati ıınsunı varsa, lıta
lla'in durgvnlulu bir ..ı.- üılÜ•
•eki perde, bir ydıhz üstündeki hu 
lut cihi ııynbr. Şefler çok mür~_,._ 
beli adamlardır; içlerine dönmütler

Merkezi komite, ki bizim idare or
ganımızdır ve bütün devlet ve fırka 
organizasyonlarını idare eder yet. 
mit azadan mürekkeptir. Bu yet
mİf aza araımda en iyi &aınayicileri 
miz, en iyi kooperatifçilerimiz, en 
iyi propacandacılanmrz, en iyi tah
rikçilerimiz, Sofho• ve kolhos ve: 
ferdi ziraat itlerinden en iyi anlı
yanlarımız, Sovyet birliği milletleri
ni ve milli ekalliyetler politikasını 
en iyi tanıyanlarunız var. Bu Ae
ropajda fırkamızm bütün aklı ve 
hikmeti temerküz etzniştir. Herkea 
için her şabıi fikri ve teklifi tadil et 
mek İmkinı vardır. Eğer ha§ka tür
lü ol .. ydı, eğer kararlar şaboan a
lınsaydı pek ağır yanlıtJ.ra uijrar
dık_ 

dir. Bir teli, lıütün bir ilem olan, i- Şef ve arkadaılannm en hot!.ndı 
çinden, ırünclelik maaluısinin dıtına it şeylerden biri, hiçbir meraaim ol
~oiru çekip çıkarmak için sinirleri- maksızın, berkeain serbest ve İste
ne t-• edeı.ilmekten '-tka yol dlii cibi konutmuıdır. Merasimsiz 
yoktur. 1 ve açık bir konutma kadar iılerin 

- Lıitf- biraz ıüler misiniz? içyüzünü ortaya ıerer pek az va11-
iliraz daha tatlı ... Baklfınm da yu- ta bulunur. Bir memlekette ne ya
rtWfllhmz.. • pddıtın+ın fazla, yapılana karar ve-

Kliııik dnlet adamı, tavırlannı, renlerin •eya yapılanı benimıiyenle
yiizünii, dudaldannın hareketini, her. rın kafalannm iç tarafını öi
,.,-ini bu fotoijrafçı karı11mda öğre renmelidir. 
nip ezberlem.iıtir. Sahtelik ve maı- Emil Ludvik'in: 
ke ile bir adam kandırılabilir; fakat - Büyük Petro ile aranızda bir 

Mutaha11ıılardan mürekkep bir 
komisyon, bu konferansa tevdi olu
nacitk meseleleri bidayeten tetkike 
memur edilecektir. Komisyon, Lau
ıanne protokoluna İştirak etmiş olan 
de\'letler mümessilleri jle Amerikan 
mümeııillerinden mürekkep olacak
tır. 

Üçü nakit ve üçü iktisat mea.ele
leri için, bu meselelerdeki ihtisasla
nna göre üçerden 6 zat daha bu 
komiıyona memur edilecektir. 

Amerika ve Fransa -
lnglltere itUA/ı 

VAŞiNGTON, 16. A. A.- Fran 
sız - l ngiliz itili.fnamesinin mahiye
ti hakkında İngiliz, hük\ımetinin 
V aşirglondaki sefiri va11taıile yapı
lan taırihat ve Fransız hükümeti ta
rafından verilen re.mi izahat ve ay· 
ni mesele hakkında M. Hoover'in 
M. Borach'a göndermiş olduğu son 
mektubu Amerikada selametbahı 
bir tesir icra etmi,tir. 

Bir vapurda infilak 
LLOYDS "Yeni Orleanda" 16 

(A.A.) - Louiıineda Coodhope
deAmerikalı bandıralı Rawleigh 
Warner vapunında bir infil.k ol 
muttur. 

istasyonda kendi•ini hükumet na 
mrna baş müddeiumumi ile, ba,veki 
lin ve diğer hükUmet erkanının mü 
mesı•Ueri teşyi etrni,lerdir. 

M. de Valera hareketinden biraz 
evvel bat müddeiumumi ile bir ınüd 
tlet görüşmütlür. 

QUEBEC, 16. A. A.- ''lrlanda, 
serbest olmak iıtiyor ve ıerbest ola 
caktır''. Ottava konferansındaki lr
lancla heyetine riyaset edecek olan 
M. O'Callaigh'in Quebec'e vaııl o
lur olmaz söylemi' olduğu söz bu. 
dur. 

Serbest lrlanda hükumeti İcra mec 
lisi ikinci reiıi. serbest lrlanda hü
kUmetinin İmperatorluk eczası ara
sındaki ticarete mümkün kadar ge
nit bü- mikyasta iıtirek etmek ar
zusunda bulunduğunu ve konferanı· 
ta mütekabil menafi prenıipini mü
dafaa tasavvurunda olduğunu ilive 
etmittir. 

İtalya Kralı M. Mar
coni'nin 

yatını ziyaret etti 
Tam benzin hamuleıile yüklü ROMA. 16. A. A. - ltalya kra-

bulunan bu gemide infilik netice lı, M. Marconi'nin yatını ziyaret et
ıinde 4 kiti kaybolmuf ve S kişi j mit ve yapılan telsiz telefon tecrü-
de ağır surette yanmıttır. beterinde hazır bulnmuftur. 

benzerlik yok mudur? 
Sualine lıtalin fU cevabı vermit

tir: 
- Hiç bir benzerlik yoktur Ben 

sadece Leninin çırağıyım ve gayem 
ona layık bir ÇD'&k olmaktan ibaret
tir. Lenin'le Bilyiik Petro'ya edin
ce, Büyük Petro denize dökülmüt 
bir damla ıudur; Lenin ise bir um
mandır. 

Usta ve çırak, Rusya'nın her tara
fında, sokakta, büroda, evde, ku
lüpte yanyana veya kartı karııya
dırlar. 1 nsan bütün bu reıim, hey
kel ve kabartmalar arasından ceçti
ği zaman, Lenin'in ölmüt olmaıın
dan §Üpbe eder. 

Kızıl meydandaki büyük yapmm 
karş11mda, Kremlin duvarlımna da 
yanmıt, renkli mermerden mezann i 
çine cirdikten, ve bir cam sanduka
run içinde ıefin elektrikle aydınla
tılmıt, kumral sakallı solgun yüzü
nü ıördüfü vakit, bu şüphe duru
lur. Fakat bütün Sovyet fenni öl
müı olanın cetedini çürütmemek i
çin naıd çalı,ıyorsa ,bütün Sovyet 
san'atı Lenin' ciliii ruhlarda her za
man o kadar diri, heyecanlı ve titiz 
tulmai'a uir8'ı:ror. l~asız hıriıtiyan 
lık gibi, Lenin .. iz Boltevizm tasav
vur edilemez. 

• • 
1 mayıs günü Türk misafirlerine 

aynlan tribün bu mezann yanında 
kurulmuştu. Yüz binlerce halk, kızıl 
meydana gelmek için caddeler bo
yunca bazırlanmıftır. Bütün duvar
lar sokağa verilen raporlarla dolu
dur. Bu afiıler toplanıp küçültüldü
ğü zaman, Sovyet Ruıyasının 1932 
vaziyetini cöıterir bir cilt meydana 
gelebilir. Her ıeyi sokaia bildirmek, 
sokakla konuşulmak, sokaia hesap 
verilmek orada iyi bir inkilap iı!e
tidir. 

lıtalin ve arkadatlerı Kremlin'den 
yaya selerek arka mezarın yanına 
geldiler ve üıtüne çıkıp kartllann
daki asker saflarını selamladılar. 

Hepıi ihtilalden evvel, hapiste ve 
kaldmm üstünde ıiymİf oldukları 
esvapları deiııtirmemifler cibidlr. 
Kızıl meyd na; aaJıiz İnsan ve 
hareket tl~koru içinde, hepsini yara
tan ve bütün dünyaya kartı yeni 
bir insanlık davası güden ihtilalciler 
fırkasının rei•lerinin bu .. deliii ha
kik.ı.ten heyecan verir. 

Önce yaya aıker, atlı asker, sün
gü, top, tank, kamyon bütün yeni 
cihazJ.r ıeçti. En aiır top arabalan 
nın atlan hile, yeleleri ürpermlf ve 
biç bir fey çekmiyorlar gibi, aer
beıt ve dört nala koıuyor. lllr Ro
men yarışım: andıran dört nal ceçiı
leri, Ru•lara mahsuı bir şeydir. 

Bu harp ıeridi, V arqilof'un blr 
ıulh nutku ile baılanuıbr. Bu ıulb 
duygusu Moskovada. bizde oldutu 
kadar samimidir .Fakat her iki inki
libın da sulh timsali, Avrupa'nın, 
kanatlı topuğu kadar yalan olan et 
göğüslü sulh orospusuna benzemez; 
bizimki "&"Öpı kemilderi inip çıkan, 
balkın yürüdüğü katı toprakta aya 
tı naaırlaşan bir ana ve bir kız kar
de,tir, 

Askerlerin arka11ndan seçen sililb 
lı ve inzibat çemberi içine alınmıı 
ıivillerin bir minaıı vardır. Ruıya' 
da bütün ameleler ve talebe!~ ıillh 
lıdır. Bu yığm öyle let"biye ediliyor' 
ki ondan muntazam bir ordu çıkar
mak artık bir terzilik itidir. 

1 mayıı cüneşi, yüz binlerce bal
kın Leninin mezarı önünden geçen 
dalca!.rı üstünde söndü. Burada 
halk yığınlarının yeknaaaldıfı o ka 
dar azaltılmıthr ki hattan haşa sey
redebilmekten bıkılmaz. Her ldime
nin musikaıı vardır. Her grupun e
linde bayraklar, levhalar, karikatür
ler, raporlar, renk renk uçuıup du
rur. 

1 mayısta kızıl meydan, Moıkova 
ihtilalinin telkin, propacanda, yıfın 
aan'atlarındaki hususiyetlerini aöı
teren en iyi sahnedir. 

Falih RIFKI 

mizi tebrik etti •• 
PARIS, 16 A.A. - Birçok me

buslar, Türkiyenin Cemiyeti Ak
vama kabulü meselesinin acilen 
rnüzakeresi talebini mutazammın 
bir takrir sureti tevdi etmitlerdir. 

Karar ıuretinin esbabı mucibe .. 
ai, fevkalide müsaittir. 

lZMlR, 16 (Milliyet) - Çe,meye gelecek Yunanl 
lara kolaylık olmak ve pasaport muamelesi teshil e 
Çeşme plajlarında bir polis karakolu ihdas edilmiştir. 

Yugoslavganın geni torpi 
BELGRAT, 16 (A.A.) -Yeni inşa edilmiş olan O 

torpitosu Yuğoslavyanın Kotor üssüb~hrisine iltihak e 

Türkigenin Cemiyeti ak 
kabulü ve Fransız mecli 

Mebuaan _meclisi, Ankara Bü .. 
yük Millet Meclisine bir telgraf 
çekilerek meclisin Türk milleti 
hakkında müttefikan izhar eyle
mi, olduğu teveccüh ve muhab
bet tezahüratını ibli.ğa karar ver-
mi,tir. Bunun üzerine riyaset di- PARJS, 16 (A.A.) - Hükılmet meb'uaan meclisin 
vanı, atideki karar suretinin ka- yar hazine bonosu ihracına ait kanun layihasile Ceza 
bulünü teklif eylemittir. pılacak nafia işlerine tahsis edilecek 3,300 milyon 

°Fransız millt"tinin Türk mille mas 
tine kartı beslemekte olduğu ana- tiyarma mezuniyet veren layihayı tevdi etmiştir. 
nevi dostluğa tercüman olan Fran Meclis reiıi Türkiyenin cemiyeti akvama kabulüne 
sız mebuıan meclisi, Türkiyenin karar sureti layihaS1 almış olduğunu söylemittir. Mecl' 
Cemiyeti Akvama kabulü münase yihayı hariciye encümenine göndermiıtir. 
ıebetile Türkiye parl.imentosuna ~ 

en hararetli ve samimi tebrikleri-1 / f D • f "kh l h l 
ni arzeder ve Türkiyenin Cemiye- sm e ış. gı ıs ı a azır ı 
te dübulünü ıulhun atiıi için meı' 

ut hir hadise telakki eyler.'' lZMlR, 16 (Milliyet) - Gazi heykelinin küşat mer 

• uu • • de bulunmak üzere cehrimizi tetrif edecek olan Baıveki 

Avusturya istikrazı 
protokolu 

CENEVRE, 16. A. A. Sir 
Jobn Simon, konseyde bulunan rü
fekası tarafından beynelmilel iktisa
di konferansı hazırlamağa memur 
komitenin riyaıetini deruhte etmeai 
busu•unda vaki olan teklifi kabul ey 
lemi~tir. 

Pş. yı İstikbal hazırlıklarına devam edilmektedir. 
İsmet Pş. yı F1rka reiıi Hacım Muhittin B. Afyonda, 

Menemende karşılayacaklardır. Burada da büyük bir k 
Beşvekili karşılayacakbr. 

Silahlı meçhul iki şaki 
lZMlR, 16 (Milliyet) - İki gün evvel Çeımenin lldı 

kiinde bir çobanın gördüğü meçhul iki silahlı tahıa tü 
yandırmışbr. Bu iki silahlının yakalanması ıçın Çt!!m 
ve Sefrihisar kaymakamları Çetmede içtima edere t 
almıılard1r. 

Üç kazanın jandarma kumandanları derhal takip faali 
geçmitlerdir. 

Konsey, mü,tenkif Almanya mÜı· 
tesna olmak Üzre Avusturya istikra
zı protokolünü müttefikan kabul et
miıtir .Bu protokol ezcümle Cemiye 
ti Akvamın Avuıturyaya bir mümes ı 
sil tayin eylemesini ve Avusturya 
milli bankası nezdinde bir mÜfllvİr 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 
bulundurmasını derpif eylemekte
dir. 

Bu İatikrazın menafii ber iki mii
me11ilin mutabakatile istimal oluna
caktır. 

lnciltere, Fransa, ltalya ve Belçi
ka hükumetleri dün bu protokolu im 
za ebnitlerdir. 

F ranıa ile 1 ngiltere bu iotikraza 
100 milyon tiling, ltalya 30 milyonla 
İftİrak edecekler ve Belçika ile Çe
koılovakya da ittiralderi imkinmı 
bilibare derpİf eyliyeceklerdir. 

Cemiyeti akvam mu 
rahhası Bükreş'ten 

hareket etti 
BOKREŞ, 16.' A. A.- Cemiyeti 

akvam katibi umumiliği murabbası 
M. Avenol, dün saat 20 de hareket 
etmittir. Miiıııaileyb, Romanyayı iyi 
intibalarla terketmekte olduğunu ve 
Cemiyeti akvamın Romanyanın ma
li kalkınmaıı için zaruri olan yar
dunda bulunacağından ümitvar bu
lunduğunu söylemittir. 

----····-····-···············--·-·····-

Amerikaga giJre Avrupa 

Talebe 
Ve siyaset 

Cenevrede 
Son hafta 

Berlin darülfünunu Konferansın ilk 
tekrar kapatıldı hası nasıl bltec 

BERLIN, 16 .A. A.- Dün açd
auı olan darülfünun, talel>e araamda 
büküm sürmekte olan aiyaai ihtlraı
lar ve caleyanlar do!.yıaile iruıilıa 
tın ve nonna-1 bir ıurette tedriaa
hn tesis ve i.eraıına imldn bu.Jun
medıfını cören darülfünun emininin 
emrile yeniden kapadılmııtır. 

Almanga'da geni kanlı 
hadiseler 

BERLIN, 16 A .A.- Evvelki ce
ce de memleketin birçok mahallerin 
de yeniden kanlı bir takım arl>ede-
1..- olmuıtur. 

Frankfurt-am-Mein'da poliı, ken
disini muhafaza için iııizler tarafın 
dan ttttip edilmit bir nümayİften 
celen biF !alnın cruplara ateş 8Çtna• 

ia mecbur olınuttur. iki atır yara
lı vardır. Birçok polio memuru yara
lanmııtır. 

Komünistlerle Naziler ara11ndıt 
ıla Alman - Felemenk hududu dva
r1nda lô.in Nordhorn'da mütbit ra
hedeler olmuttuı'. Bir9Qlı: yaralı var
d1r. 

Empress of Brltain 
gemisinde 

EMPRESS OF BRITAIN, C.. 
milinden, 16. A .A. - fagllz •• 
Hint murahbaılan bu sabah ... t 
10,30 dan 12,20 ye kadar bir konf• 
ranı aktetmitferdlr. Bütün Hint na 
:orlan bu içtimada hanr bulunınuı 
lardır. Hint heyeti de tamamile ha
zır bulunuyordu. 

Hint heyet.inin mU5 panıuk ve 
madeni sanayi mahıülitııun himaye 
edilmesi lizumunda israr etmİf oldu 
iu zannolunuyor. 

CEENEEVRE, 16 (A. 
Havas ajanaı muhabirinden: 

Hafta, tahdidi teslihat 
ranımın ilk safhasına bir 
v.....,_; llzım celen karar ıur 
metni baklı:nıda bir itilaf elde 
den, ceçmiıtir. 

Koafenınaın salı veya çar 
cilnii daiılınuına ihtimal v 
nikbinlifi, bazı heyetlerin i · 
kar~ıanıda kıyınetini kaybe · 

Teılihat müsavab tezine .. 
J.n Alman heyeti ile kendi t · 
çenlerde bir tebliğ ile bildinnİ 
lunan Ruı heyetinden bab 
!im, fakat itili.f, bucüne kadar 
rikanın bazı itirazlarına ufr 

Bilha11a Am..-ikan beyetiul. 
hai •urette reye vazedilecelı: 
ıikanın Hoover teklifinin mev 
rat miktarına müteallik olan 
nı ihtiYa etmesini iıtemiı •e ist 
te berdevamdır. 

M. Herriot Ceneure 
gidiyor 

PARIS, 16. A. A.- M. H 
yarın saat 21,80 de Cenevrey• 
teveccihen Pariı'tea hareket 
tir. 

Katolan müna .. 
ta rağmen 

VAŞiNGTON, 18. A. A.
jantin ile Orüce arumdaki d 
ıi münasebetlerin ıon inld
men Orüce meb'uoan mecliti. 
billoimet tarafından ittihaz .-e 
mec:liıi taralmdan kabul eclil...ıt 
lan ve Mo,.tevideo' da Arjantio 
huriyeti tet"efine bir abide · · 
ne müteallik bulunan tedbiri 
etmittir. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Küfürbazlık ve. 

tenkit 

1 düşmanı değilim. Tarihe bak:: en 
büyük f&irler, muharrirler de on
dan i•tifade etmitll'rdir. Küfür
bazlığın, bir budalaya hitap eder 
kc~1: "Sen bir budalasın" diye sö
ze giri~menin tanzim ve taınif e .. 
dici bir kuvveti vardır. A•ıl fikir .. 
leri karıştıran şey, onlarla ciddi 
bir münakaıaya giriımektir. 

kir demezaek zamanımız muhar
rirlerinin çoiunun fikirsiz •Öyle
meğe mecbur kalını:. 

Sözünü herkeıe geçirecek ve 
edebiyat ilemimizin ni.zınu ola
cak bir münekkit!... Ağzından 
yeller alsın, kardetim ! Y arm kar 
şımıza böyle bir adam çıkar .. ne 
yaparız? Hem kendiıini bu mev· 
kie layik görecek olan, emin ol 
ki vaveyla kopardıklarını söyle
diklerinden biri olacakbr. 

kabul etmiyeceğim bir tefe bat
kalanaın razı olmasını beki-ek 
bir safdillik değil midir? Böyle 
bir safdillik cöıteren adamın ve
receği hükümler aman ne carip 
şeyler olur! 

yapa.mıyanları suaturay- der-
ken yep yeni oldufu için senin 
dedii'i dedik münekkidinln de 
anlıyamıyacafı eaerin çıkma11na 
mini olunun. 

Bütün bunlar, dotnıau, oöad
ibarettir. Etrafnnısda defli, içi
m.izde bir hercümerç bulundutu 
doğrudur. Buna bir çare bulmak 
lazımdır. Fakat bunu münekkit 
delil, muhanir bi .. at dii&eltirı 
okur; kendinden bafka inoaula
nn neler dlitüailp neler yaptıfını 
Öfrenlr. Okudukça içine bir te• 
vaau selir. 

kabe etmiyeceiiz, en mi.ıauız 
leriınizi süzel, en köhnelerini 
ai oandığımız için de cünden 
ne daha fena teyler Y•zacajııl; 

Belki okuyacafız; amın• 
leri 7 Ya biaim eaki tairl_;'-"I 
yani lafza birtakını iTicaçlar 
111ekton başka bir kıymeti 

Elif Naci'ye 
Azizim, 
lbrahim Necmi Bey ile bir fi. 

kirde olmam pek nadirdir; fakat 
geçeft pa.zar ciinü okudufumuz: 
••Edebiyatta münekkidin rolü ne· 
dir?" iıimli yazıamda benim de 
memnuniyetle imzamı atamıyaca .. 
ğan biç bir teY yok cibi idi. Görü
yorsun ki itana hitaben yazdığın 
ve yine o gün çile.an fıkradaki ar
zulara ittirak edemiyecefim. 

uEtraf-ızda bir hercü meTÇ" 
lııulunduğundan, ·"küfürbaz bir 

ıuru tufeylilerin vaveyli.Jarın 
dan" bahsediyor ve bu hile niha· 
yet vermek için "aan'at diiny.a.aın· 
da tok .özlü, autoritaire, hatti. bi
raz zalim ve müatebit bir tenkidin 
YÜ.cudu lizım" olduğuna kanaat 
getirdiğini aöy)üyorsun. Bir hercü 
merç vana sen de, ben de ona 
kanşmıı defil miyiz? San' at ale
minde kimler "tufeyli" addolu
nur? Oranm asıl sahipleri kimler 
oldufunu ancak zaman tayin e
debilir. 

V akı& bazı arkadaşların biri
birlerine ıavurdu.kları küfürler 
benim de ııi.nirime dokunuyor, Fa
kat, ıana bir feY aöyleyim: ben 
küfürbazlıim 111utlak bir aurett" 

Fakat senin tiki yetini mucip 
olan küfürbazlıklar o cinsten de
fil. Dikkat et: onlarda asıl oinir
lendiren şey hiç bir fikirle karıt
mıf olmamalarıdır. "Küfür için 
küfür .... " Halbuki velut küfür 
bir fikir için, bir hakikat için edi
lenidir. Senin, benim tikiyet et
tiiimiz arkadatlar hiç bir hakika
te bağlı değiller mi 1 Elbette on
ların da bağlı oldutu bir hakikat 
var: kendi ıahıılarınm ehemmi· 
yeti, eserlerinin ııördüğü veya gör 
meaini bekledikleri raif>etin pek 
haklı olduiiu ... Bu gibi feylere fi-

Münekkit, lbrahim Necmi Be
yin söylediği gibi, okudufu eser
lerden anladığını, duydutunu ya
zan adamdır. Her insan ıibi onvn 
yanıldığı olur, o da her şeyi ken
di ölçüleri, kendi temayülleri, pe

tin hükümleri ile ölçer. Böyle bir 
adamın sözüne her muharririn i
taat etmesi naaıl olur? Ben, ken· 
di heaabıma, bunu kabul etmem. 

Bu mevkii bana teklif ediyor
un.. Y. 

"Cenaure" iatiyorıun. Joaephe 
de Maistre, pek budalaca aöal.,_ 
rin ceaaıını vennefe memur bir 
-bkeme taoa.-vur edermİf. Fa
kat timdiye kadar felsefi ve bedü 
cenaure dünyamn hiç bir tarafın
da cörülmemi§tir. Ceıuure ancak 
Katoliklerin lndex'i cibi dini, ah
ini, aiyaai olabilir. Bunun hile ı.. 
tibdaf ettiii cayeye lmımetten 
ziyade mazarratı olduiu söyleni
yor. Bedü husu .. tta ise her 111u
harririn tabiati, hadisatı hep bir 
adese arkasından ıörmesine, yek
naaaklığa, aamimiyetaiıı:lite, h .. ı
lı aan'.tın ölmeıine sebep olvr. 

Bilikiı mizaçlann tenevvuuna 
çalıımalıyız. Birtakun h kiifür. 

Ro111alı bir hatibin her nutku
nu: "Kartaca'run incirleri çok p .. 
zeldir" diye ltitirdiil aöylenir. Be
nan de nereye nnnak iatediiiml 
elltette aahyonun. Bu it yuaan
caaız ve lltinceoiz olınaıı:. O dille
ri öirenmedikçe dünyanm buıüa
lıü ... güzel eserlerini de anlıyamıJa 

yan eserleri veyahut hupnkİİ 1' 
nıpa romancdannın derhal 
betle karplanan, yani mod•J• 
yarak yaıı:ıldıklan için ancak 
bun köpüğü kuvvetindeki ki~ 
rmr ... 

Allah Hnİ de, heni de, ,. 
rirlerimiain hepsini de o :r_•-.,,k/I 
izhar ettitin arzuların talıP'"' 
kundan konıaun, kardetÇitit11· 
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2 - Bir mektup 
Burlıan Calıit Beyi 



-· 

kesme Şeker Şehriınizde Çok Güçlükle Bulunabiliyor 

kösele fiatlarında 
bepsiz tereffu var 

·Posta 
Vapurları 

Kesme şeker 
Azaldı 

OilmriJkler 

Komisyon 
e• 

Balık 
Konserveciliği 

Vl/Agt'ftt' 

Askeri 
Muhakeme ·-

Mevcut hususi va
purların çoğu 

işe yaramıyacak 

Bir çok yerlerde 
bulmak 

kabil olmayor .• 

Ucretleri 

Sabit bir esas 6ze
rinden 

Balıkçılar cemiyeti 
reisi ne diyor? - -

Bazı maddesinde 
tadilAt icrasına dair 
kanun tebliğ olunda buld muafiyetten istifade 

·ıerek stok edilmiş 2,5 mil-
11 kiloya yakın kösele vardır 

Poıta vapurcului'unun Devlet 
inhisan- alınmaoı hakkındaki kan• 
nun tatlıiln- ait hazırlıklara lıatlan 
mak üzeredir. Huıuai Yapurlar· 

Takas usulile kontenjana tabl 
olmako111m kahve, ıeker •e çay 
ithali haldnndald kanun Cümrilk· 
lere teblii edilmifee de talimabıa 
meai henüz aelmeditinden .w. .. 
rüklere selen .. ı.er, kahve ye çay 
lann ithaline beniiıı: müsaade edil 
memektedir. Talimatnamenin vu
ruduna intizaren gümrüklerde bi
riken tekerlerin İmranna mllsaa• 
de edilmediiinden piyaaada , .. 
lıı:er azalmıf, keame teker mevcu .. 
du he..JMln kalmamııtır. 

tayin edilecek •. 
Muamele Yergioi, lthalit .. ,...,nm 

nıente lu1ın..'1İle -"dine kadar si 
den bilumum munflann yekunu i 
zerinden tarhedilnıektedir. G6mriilı 
komioy-larma tüccar tarafmdan 
verilen Ücretler ele bu masraflar me 
yanında nazan dikkate .ı-kta• 

dır. Halbuki, komisyoncularm ald• 

lamft. balıkçılar emniyetinin * 
Balık lcoaaerve &ıbrilraoı teoiai içia 
hiikçmettea yardım t-llİaİacle ı.. 
lundujuau yazmıttık. Böyle bir ı.
•erve fabrikaaını ıdırimiade ele .. Aalıerf nRlhakeme uıulü kan• nu

-n bazı maddelerinde tadilat ir.ro.
ıına dair kanun Tilayete teblii o•un 
IDUflur. 

........ nayi kanununa mer- 1 Ruayada hülnimet bujday İa· 
... adı İptidaiye muafiyet IY. I tihsalit ve ticare~ini temamen 
. il ııenelik müddeti bibni•- kontrol etınektedır. 
~ lktıaat,.., Maliye Yeki.- ltalya'da bükümet bujday me· 

dan hanı ilerinin poıta va-
puru evaafı- malik oldu-
ğunu ve bunlardan da kaçınuı 
seyrüsefer~ kabiliyetli bulundutunu 
teobit için iktisat veı.Aletince bir ko 
miıyon tetkil edilecektir. lıtanbul 
Deniz Ticaret müdürlüfii heyeti fMI 
niyesinde de bu husuıta iatifade o
lunacaktır. 

ılması nıılmlriln o 
up olmedaltnı ..,_ 
'-" Ü-. ken
disile ırörittüiG
mtiz lıtanbul Ba
ldıçılar cemiyeti 
reiıi Ahmet B. de. 
mittir ki: 

Kanuna göre, Askeri adli hakim
ler kanunwıdalıi dereceler içi. 
muayyen müddetleri Hkeri ı.aJriıa. 
ilkte ilunal etmek fllrlile o d....
lercle hukuku haiz birinci 11ruf adli
y~ aokeri lıikimlerinden olup cŞ. 
rfim ve muhilli hayoiyet harek~lewl 
vukuunda haklannda 44 üncü mad
de hükmü tatbik olunur. 

Yeni bir liate ihsar edil· sele•ine büyük bir ehemmiyet al· 
d lr. Ancak bu listeye hangi fetmiş ve buğday harbi ılan edil-

Posta vupuru e"aafı nelerdir? Dlln Liman kooperatifinin aaht 
malazaaında halka yanın okkayı 
geçmemek üzere keame tekerin 
okkaaı 118 kunıttan aatılmı•tır. 
Perakendecilerde kesme teker bu 
lunamamıfbr. Talimatnamenin bu 
hafta teblifine intizar edilmelct• 
dir. 

ları ücretler ıiimrilje mabtelif milı: - •' lzmlr' de bir 
darlarda ıınedilmekte ve bu ücret- Balı~ konMM1e fab 

• lı~ı lptidaiyenin }~h~I edile- miştir .. Buğd.a~ va~iyetini ve !ica• 
Te,kil edilecek komisyon hangi .. 
aaılara göre bunu tayin eclecelrtirı 
bu cihet çok mühim telikkl edilmek 
le beraber, bu evaal yeni kanunda 
taırib eclilmit delildir. Komlayonua 
posta vapurltll'llllll umumi Y• malum 
evsafına SÖrıt me"t'CUt vapurlan Af· 

racap udatılmaktadtr. 

ler dahili h~ft edilirken halıilaıte rika&1 t.,..ı.bilsil-
--.- nün muhakkak ııu- . ~edıür kanunun 20) inci madcle

Mnın 6 umaralı hkra11 ataiıda yam 
lı ıurette tadil edilmişitr: 

nllıı: malilm degıldır. retini ıalah ıc;ın bır çok tedbırler 
• J'eoıl liateyİ beklemiyen ba- alrnmıt. ltalya'da milli bi~ mahi· 
~laaller., bilhaaaa deri ve köae· yet iktiaap eden buiday zıraat ve 

tlannı yülueltmitlerdir. Bu istihsali.tı hakkmda propaianda

en yakın ..Wt bir mikclan11 - tu- rette zarara mtin· 
tulma&1 muvafık sörülrneltteclir. Bu- cer olacaima be-

lı;ı..ıe flatı 120 kunattan lar yapılmı,, halkı tenvir için kon 

nun için ııümrük idaresi, tllccar t• · Balıkçılar c•m»e- nüz. Bir k1re dti
rafından'. günaiik komioyonc:ulerma : d relol Ahmet B. ıünelim : ~alık k~ 

ril .. cret milularlan hakkında aa konıeneoı, taze •· 

Hi.lcimlerin müddeiumumi ile 
maznun ve müdafii muhakf':tne usul 
lerine riayet edilmediği veya uoulde 
hata edildiii hakkındaki iddialanno 
nın zapta ıeçirilmeaini talepte hak
kı vardır . 

lıııl'\afa kadar yükaelmi,tir. feranılar tertip edilmittir. 
....:elic..i olarak kundura fi- Bir çok memleketlerde buiday 
" ela te~ffü edece.ti ~- ihracat ticareti inhi!"r al~ alın 

Ciddi ve bütün teforrüab aran
mak suretlle tefrilt muameleol yapddt 
iı takdirde mevcut huausi ftpurfar 
dan ancak 6. 7 sinin hakiki posta n 
puru aımfma aynlabileceti temin 
edilmelrtedir. Bir az gen it hareket 
ediline, nihayet 10-12 vapur, poota 
ftpuru smıfma ayrılalıileceldir. Bu 
cihetle aMYcut bulunan 30 laıdar htıı 
su•İ v-rdan her halde 20 ye ya
lun adedinin hiikıimetçe mllbayaa 
edilemiyeceji anlafllnıalıtadw, 

ve en u . . ı.... para edip satılanuyan balıklar-
bit bir esas teıbitını Ticaret odasm dan y.pılır. Halbuki, 1 zmirde tutu
dan talep etmittir. Odaca, bu huıuı- lan balıklar taze iken para eden dm 
ta tetkikat yapılacaktır. ye mlkdarda balıklardır. Sonra bir ~tedir. Halbukı, tehn- mı,tır. inhisar uaulunG tatbık ~

-afi,.etten iatifade edı- den bathca memleketler Bulgarıa 
~arda stok edilmit 2,5 tan, Yugoalavya, Estonya, Leto.n
I kıloya yalun köaele ve de- ya lıveç ve Norveçtir. Bulıans· 
llnclufu tahmin edilmekte· ta~'da hiikümetçe tetkil edilen 

Milyoner Roçllt 
yah ile geldi 

Methur mily-r Baron Roçilt, 
La Resolue iamiadeki yatile, te
nezzüh için tehrimize ıelmittir. 
Baron Roçilt bir kaç ıiin ııebrimis 
de kalcblı:taa _.a Maroilya'ya 
avdet edecektir. Geçenlerde vefat 
eden .. ker kralının oiullan, a.. 
ron Roçllt'e refakat etmektedir
ler. 

lumıerve fabrikuı, ITigorifık teoira-
Mezkur kanunun 137 inci madıle

sile matlabı aşağıdaki surette tatHJ 
edilmiştir. 

bir komiayon buidayı dotrudan 
doiruya müatehailden :""tın al
makta ve ihraç etmekt~ır. Bu !'" 
aulün Bulgaristan'da mü.bet faı
deleri görülmüttür. 

Gümrük muamelesi 
basitleştirilecek 

tile büyillı ma.raf iıtilzllln eden bir 
ittir. lzmirde yapdacak fabrika İte 
klr yerine aarar ıetirttektir. 

latanbul'a gelince: burada taze i
ken satılmayan. para etmiyen balık
lar çoklar. Bu aene yalnız ben llO 
mnna İıtavriti denize dökmeie mec 
bur oldum. Bunun gibi piyaaada aa
tılmıyaralı dökül- palamut, uıklnn-

Mun.na 135 ve 136 mcı madde
ler mucibince tebligat yapıl.nca 8011 
tahkikat açılmıı olur. 

.,.~Gırı mahsulil iyi 
i:l'eti ı..riciye ofiai, bu ae11e 

ıı....-etİlaizde Y• Yunan.iatan'· 
~ ................ iyi oltlutu· 
~ etlait - ÜÜlll ihracatı 
"-dide. faaliyete ı..,ı • ..,.. 

kadar fabrika 
var? 

~Ten ıwl Cemiyeti, Cilm
icla .... inİB teeuiiaiinden 
lı:adar -leket dahilin· 

~en kurulan fabrikaların 
teebit ederek T iirlı.iye' • 

~ iatibsal kuvvet ~e kahi
lı.klunda bir eıer hazırlıya 

l>anya buğday 

lsYiçre'de bu meml~ke~e. mab
.... bir rejim ihdaa edı)mlfbr. Bu· 
rada, DeYlet, muayyen bir flatla 
müatahoilden butdayı ,.eı.aya et
meld• ..., fakat ithalatı Mrbeat 
bırakmaktadır. 

Almaaya'da buidayı ı.lıınaye 
iç.la tedbirler a1-11tır. Hali ha
sırda himayeyi -i- -ıu! llıl 
tedbirden biri ıftmrük ı:e-~nln 
t ·dı· ve di"erl de un unalınde 
ezyı " • • I' . 

bir kıaım yerli bufday ıahma ının 
mecburiyetidir. 

Lehiatan, Roman':r• ve Maca
• t n'da inhisar olmakla beraber ns a · ıe 

buiday ticareti ofioler vaMtaoı 
tanzim edilmetkedir. 

A..rupa haricindeki memleket
lerde hükfunetler buiday vaııiyeti 
ni tanzim buauaunda daha büyük 
uıütkülatla kartılaflDıtlarchr. Bu 
-mleketlerde hiikU-t1-. mev
cut otoklann sarflDI ve zen:r.abn 
tahdidini iatibdaf ede11 tedbirler 
aldıkta• ... bu tedbirleria maksa· 
dı temin etmeditini gönltiktea 
oonra müatahoilleri bimaye aiyaae
tini takibe ........... ı.rdır. . Bu 
dlmled"" olarak Kanada 3 nuaD 
931 den 3 niaan 932 Y• kadar lO 
milyon dolar kada.r ~ir .meblli 
müatahaillere tnaı -~:_td 

Avuaıuralya'de da "" ay 
·· tahoilleriae prİID olarak miih-ua para teYııi edilm~tir. ~

k ~a buld•Y .,.aaiyetile ittisal•· 
d:a Frambor mütereddit bulun-
maktaohr- . 

Franaa'da buğday meaeleıınde 
iki miihim tedbir almmıfbr. Biri 
gilmriik ..-ia~ tezyidi ... ~ile
ri un imalinde hır kııım yerlı bui 
day iatimalmın mecburiyetidir. 
Fran!IA kanttırılacak ecnebi bui
day miktarını memleketin ihtiya· 
cına göre deii,tiruıektedir. 

Tiftik ve halı 
ihracatımız 

Tiftik ve halı ihracatı . muka· 
bilinde memlekete her nevı etY• 
·ıı. 1. · ••rbeat bırakan karama· 
ı aını- . · 
me, 20 hasiranda mer' ıyete gı~-

• A dan bir aydan fazla mud 
m•f· ra ' f ' . k det geçmi4tir. ihracat o ıaı, ~rar 
..-nin tatbikinden elde edı!en 
netayiei tetlua ederek fU netıce· 
ye vaMI olmuttur: 

Mayısta tiftik ihracatım.'• 
7106, hah ihracabmız s~~. lıra 
ik haziranın aon 111 sununde ti::;. ibracabml• 25 bin ... hah 
ihracatımız 136 bin lirayı bulm';'f 
tur. Bu rakamlar, .~~ra.!"amenın 
müsmir netice verdıcı gostermek-

tedir. k 
Hah ye tiftik ihracma au •· 

bil getirilen kah.,. ve çeydm .. 5 
ten»DU• akıamı~an sonr'! • gum
rÜie relenlerin ımrarına lf arı ·-

Edime ye 
Otobüs 
Trenden çok ucuza 

yolcu tatıyorlar 
Sirkeci • Bakırkliy araoında iıli

yen otobüsler, Edime ye kadar yol
cu nakletmeie baıı.mı~lardır. Bu o
tobiioler, aabahlan 8 de Sirlıeciden 
har1'ketle Çekmece, Silivri, Çorlu, 
Lüleburgaz, Balıaeoki, Havzaya uğ
nyarak akşam üzeri Eclirneye var
maktadırlar. Halbuki tren Sirkeci
den aktuniarı harelıet edip ıabahın 
6 smda Edirneye nsıl olmaktadır. 
Bazı yolcular, hem gündüz ,özile, 
hem de trenden daha ucuıı seyahat 
için otobüsleri tercih ehnel.ıedirler. 
Eclirneye tren ücreti 2 inci mevkili 
lira, 3 üncü mevW 760 kurut oldu
Ju halde, otobü.ı. 4 liraye yolcu 
tatmıalrtadrrlar. 

1000 İtalyan sey
yahı geliyor 

Çarıamba giinii Comle Verdi 
vapurile 1000 kader ltal)'llD sey
yahı tehrimize gelecektir. Sey
yahlar iki gÜn ,.larimizde lca la
caklardır. 

bire kadar nihayet verilmit bulun 
maktadır. 

Alaçam ormanlan 
Kütahya - Balıketir arU1ndaki 

Alaçam ormanlarmı itletmek i
çİD yerli bir aermayedar grupu i
le bir Alman ırupu mahallinde 
tetkikat yaptınnaktadırlu. 

lzmirden sebze 
ihracatı 

Son iki aene zarfında yani 930 
dan itibaren lzmir limanmdan ha
rice aebııe ihracatı da hatlaınıt
tır. S..bze ihracab seçen seneye 
kadar yalnız Yunanistan adalan
na yapılmakta idi. Fakat, Türk • 
Yunan Ticaret Muahede.inin ak
tinden sonra, Yunan adalanndan 
maada diğer ıehirlerine de ihra
cat ba)amııtır. 

Yunan Adalılan hemen bütün 
sebze ihtiyaclarını uEıe" ınmta
kaaındaa tedarik etmektedirler. 
Halen lzmirde bübayaat ve aev
ltiyatla meuul birçok Yunanlı 
aeba.e matrabazları vardır .. 

Sebze ihracatının bu .. killere 
ııün ve gün i11kİfaf etınea~ Ege 
nuntakaaı aeb:ııeeilerini bir miali 
daha artınruttır .• 

Poliste 
•• 

~ 

Gümrük ve 1 nhiıarfar vekili Ra-
8. gümrüklerdelci muameliıtı daha 
basltlqtirmdı için ıümrülı bafmii· 
diirferinclen birer rapor istemİftİr. 

Olümle tehdit ve haraç 
Kel Mehmet, Ahmet Efendiyi 

haraca kesmek istemiş 
ve ölümle tehdit etmiş •• 

T opbanede oturan A)unet e
fend i müddei umumi!&;ellDiiraca· 
at ederek Arapcamiinde oturan 
kel Mehmet tarafından, muhtelif 
zama•larda kmdieinclen ..... ç • 
!arak para iatedifİnİ, alm talul;.... 
de ölümle tehtit ettitini oöylemif 
tir. Kel Mehmet aranmaktadır. 

Kızlar 
Dansetmeyince 

Artia ve A:aarik i--e i .. i 
tahto Tepebaflnda Be1aıı pi bl
raha-aine •iderek oraclalı:i .. ıs
larla danae-k iıt ..... lerdlr. 
Kızlar rası olmacbklarmdan bun
lar ... itti çıı.-rflardor. 

ikisi de yakala-lfbr· · ----
Saat çalarken 

Eminönünde tramvay beıcı-k 
te olan kabzımal Faik efendinin 
elli liraaile albn saatini K.rope 
ile Kamil çalmı' iae de yakala11-
mıtlardır. 

Çarpııma 
Karqlimrükte Fevzipata cad

de•inden Yabnan Abidin efendi
nin idareaindekl tramvay arab
toför Muhiddin efendinin otomo
biline çarparak hasara uirabnıt
tır. 

Kurtun hırsızı 
Bartınlı Haaan i.minde bir ta· 

h11 çuval içinde kurtun götürür
lı<"D çevrilmiıtir. 

Hasan kurtunlan Atlkalipa,_. 
da Hattat Rakım türbeainden çal. 
dıimı itiraf etmittir. 

Banımayınca 
yaraladı 

Oılriidarda Hüsniye harum ia
minde bir ıpnç kadm eski koca., 
tarafnıclan alır aurette yaralan.,,br. 

Vak'anm sebebi uki '"--

Hüsniye hanımla tekrar barıtmal< 
iıtemeoi ve buna muvaffak olama 
maucbr. 

Hayab tehlikede olan yarab 
iradın baataneye kaldını..19tır. 

Bu ela öyle 
Gala19cla oturan Kürt Abbaa 9 

ay ev..el aynlclıiı metresi Saadet 
1-lntielü kadın ile yeniden bant 
mak iotemit, fakat Saadetten ret 
cevabı almca bıçalııla kadını Y•· 
naklarmdan, üç yenlen yarala11-
mııtır. 

Kardeıini yaraladı 
RumelihiaarJnda oturan Lan

koki efendinin kızı 24 yaMnda 
Haykuhi eYe ıeç gelmittir. Bun
dan kardetiniıı canı aıkılmıt ve 
kı:ııı boçalı:la arkumdan yarala
..,., kaç-tır. Kız haıtaneye ya
tınlmlfbr. 

Ev kavgası 
Fındılclıda Karasu ..,lı;aiında 

il numaralı evde oturan Khnil e· 
fendinin zevceoi Li.tife hanıınla 
ayni evde oturan Nazmi efendi 
bir .....ı.cıen çıkan kavı• üzeri
ne Li.tife hanımın odaaına taar
ruz etmit ve ta~anca atmıttır. 
Kavgayı ayırmak için araya ıiren 
Raika hanım da Li.tife hannn Ye 
oilu tarafından dövülmü,tür. 

Bir hipodrom mu 
yapılacak? 

Franaa'da hipodromlar teaia et 
mit olan M. Verdier geçenlerde 
tefuimise gelmlt ve burada bir 
hipodrom taaioi hakkında bası 
tetkikatta bulunduktan aonra A· 
tiaa'ya gitmittir. M. V erdier ya
kında tetkikatın... devam için tek
rar tehrimiae gelecektir. M. Ver· 
dier Paria1te bulunan atlanndaa 
bir in-iDi bnraya nakletttek ta
.. vvunmdadır. 

ni ve sair lıalık partileri ..ı. 1tk lıu
lwuır. Bu itibarla, lstanbul, lıı:mir
den ziyade bir 8ahk konsern falıri
kaaı için elYeritlidlr. Aacak lıunun 
ic;ln büyük sermaye ister, lıu ııenna
ye iae yoktur. Cemi7etimiz, eline p 
çeni atil kalan lıııelıkçıya ,kec:aoı öt• 
balı~ı ailelerine, fakir dİİfeD balık
çılara yaTdnna haıaediyor, sermaye
ıi yoktur. Her ıeyden evvel, hal
kın et gibi balık yemeoi t....U. edil
melidir. Bir kaç. - ev..el W.kha
neye günde 30-40 bin kilo lıoılık ge
lir hepsi aarfedilirdi. .Şimdi ıünde 
üs~ üste 3-4 bin kllo geliyCll' ve ha· 
la eoki fiata ancak satılabiliyor. 
Halk tazeoini yemiyor lıi , bahtın 
konı....,eoini yeoin. Baııı -leket
lere taze balık İhracatımı& reome ta 
lıi deiilse de, konııene balık lthııll
tı oralarde ağır resme tabidir. B&
-enaleyh, burada dahi yapılacak 
Balık konserve fallrikaaı ela .,..., 
mücip olaaılrtır. Dİjer meYat it-. 
....... , ........ " ......... ;ı._ 
loalılı konserve fabriluıamm lcAr ede
oeiini dütünmelcte laabet yolıtur. 
Y alna elle itliyea bir 1 er H .atel
yesi belki kazanalıilir. Nlteldm telt
rimizde lııiyle Wr iki elle ı,ıı,. .. ·
telye vardır." -------
Trakyalı 
Gazeteciler 

Diln Ya/ovaya ve oradan 
Ankara,,a gittiler 

Garbi Trakyalı Türk Ye Yu
nanlı seyyahlar ile birlikte fehrİ
mize gelmİf olan Yunan gaHteci
leri dün aabah Matbuat C-iyetl 
reiai Te Gire_. meb'u... Haklu 
Tarik Beyle birlikte Gazi Hazret• 
lerine arzı tasimat etmek Üzere 
Y alova'ya citıniflerdir. Yunanlı 
meılekdatlannus aktam beri Ya 
loYa'dan avdetle Ankara1ya git
mitlerdir, yarın fehrimize aYdet 
edeceklerdir. 

InkilAp gençler 
birliği 

Gençler araamcla teaanüt te
min -k, iatidat ve kabiliyetle
ri inkİfaf ettirmek maksadıyla 
"inkılap ıençler birliii" namile 
bir c-lyet tetkil edilmiftir. Ce
miyetin -rkezi Blnbir direkte 
olup Y""İ heyeti idaNaİ intihap 
eclilmit Ye reisliiine Mazhar Lüt
fullah B. intihap ediluıifdr.. Ce
miyetin -.a - lriitllph._ ,.... 
beleri ha:ııırlanmlfbr. Mndlri .,. 
apor tubeleri de yalımda açıla
-ı.t1r . 

1. · p iatediniz; fakat ben kendime biir- eene Li.tin filo.of Ye f&İrİ Seneca' ııöz mü7 Yahu ben muaamm, - ri öiN-elc he..ed lld ihtiyaçtan ı ~ "-lı·f0-:. iktıoadiyatın.a. .. uıam. a _._ clec __ , __ .. • .,__._ •h--- b · · bi ...... ,,_ 1 meten, yani aize bu mektubu nm Me.Jea tragocliuml oyaacb. aaır!" ..ı-:.. ,_far: .. e -raan ıotı .,. 
~--:-uca enım yıne aoa - . luınalı tarı. hı.ne gÖaterdıiıntt a a· ı.·ı ol . B" - bu b - •• -... L'-' L-& -~-L 'Lt" bir d L--L· 

,,_~- ı..1ıer Yererek baflıyor . k.....,.. :um•- Av- yazmamm ka ı masım temm utün adamları ugunua ce- Hiç fiiphesi:ıı ki - oia - ._a .,...._ ,. ıyacı •e e -• te-
. ı-.......llwf ha"-·s olaun diye .. anın bır 1 

• ,.,_-' irm," ıizi öyle bir arzudan tenzih miyetinden kopyor muaunuz? bilininia, ne de bis batka bir ce- eesaüa. Bunlann birinciaİDİ reddet 
~..... d vletlerİIUD -arumuen e- ...,. y 1 k 1.--- aklka ki 

İaterdim· faut "bii- ~pa-e idiniz tiz de bn kana•· ecliyonmı. a mz kalmamzdan or-- miyet kurabiliriz. H t fU miyorua; fakat aiıı ikinckhıi hiç 
.~ ,.,,,..,;. ıl..,,inJ.. .,..ge T dan çe "L.ôlİn uerleriıti mü,.,._ ile falcat etrafmısde pek biçare •· Burllaa Cahit Bey de, N•ndlaı. kabul etıniyora-•. E•-diniz 
"'' Gaırl • • tiaisi · hiç olmaua ı an . • mefgul olan atlam bugiinltii cemi· damlardan batka kimae göremez. Ata da - aralannda meYcut bôi- -~ 
~·· h/ı~'/.,";i ;::,~:~0';;!'. kinirdiniz. ~alarda yun•""'! ::. yetin adamı olamaa'' diyorounua. oiniz. Amma aiıı de ondan lı:nrk- tiin farklara ....... --....- bemzamanlanruu sô.tenlltiniıı 
~.. _ _,, ib. latince tedrioatınm ge...,_.....I L-- Bilmem araoıra za!.met edip do-- maıısmız. adam landır; herku ceaiyetiniıı ali!Layı hemcinalerinizin ölmÜfle-

t~, .. mangala ed'" ııı . ' . L- ıu:ıı aene e.,..• _, 
'İ~ nlı:uyunca insan bahr 1• cak yirmo ""'' 0 

•• i -hur felaefe .,. edebiyat kitaplannı de- Yunan ve Latin muharrirleri- .,. zanuuunn. bir mabauliicHir. Şu rine de gösterirdinis. 
lli:~--ek töyle duraUll, bü- ladıi'~ sör~ 'd:u::ıiipbeaİ• lci miyeceğim, mefguliyetlerinisin nin eaerlerini aaıllarmdan okuyan kadar ki bir cemiyet ve bir H· Kuz,_ Beyfeadl, Nel- kül-

lı~:"""'e .. lerini unutup gül-.k· iJimlenn çogu •.:.ıf tine katlan buna ,.akit b1riıkmıyacaimı tak- lar önde, benim gibi ancak tercG man yalmz bir delil, bin bir tilrli li tııu ____ _. ba 1 el f F 
çftcl Jatince ötrenmek •u em'.ı:..a/-'"m dır· ederim - - "fikir gaaeteoi" melerinden okuyabilenler arkada, ouret anecler. BuFinüıt aııla8lı ol- ya __ ., tır a mıa • 

lıiı .1~ alamıyor. Çıkarclıl!ı". Pr ao- • ...- - dejildir. Moliire'ia, Racine•-.· 
l)e
. dıg11a Ko-ro•"lu aazeteaın. ı 1111tlardır. La - 111- hala• denilen "-riyalı, mecmuaları gÖa ai:ııinkinden ayn bir cemiyet ku· mak bir -•iY- de, bir 1&aı..-

o t•••du" '- ...Jl...d6iüm son D ·• -~ ecl ..ı_L b k F kl _. ~dar hiç okumadım; bır - ._ •- ore den geçiriyor muaunuz? Onlara ranz. Fakat dlldıat İn, biz de lıatae de (kendi ihtiyanmıala ta- ... na at a ran11s &tiklerinin 
r"~iim: 

0 
da bu kadar nnm birincle -.,dutum& g ı· fiiyle lıir lıaksama Litin Ye Yunan alhayet sai olclufumuzdan bu c.. hakkak .cı., .. ylerden olmadlfr -rleri ıle on: rın uumda Yar-

"' ı dol . · oı- Henri Poincareı "Yuuanc:el .,.d ~- muh·-'-'erinden hali habseclen, miyet ile "buııünüıı cemiyeti" o- ı.-ı.. her ikisi de detlldir), bu.. cbr. Pa.ı Bourg•t, baL.lı 0 &..llu ere u ıse emm . - :.-- ilim adam an aı· ~· iital ,. _ _. k" ı -.b a) al ~ - •~ 
L--· clık a- tınce Og•-·· _ 1 öi cı-iı..lan"ın- ea -- - lur. Dört bet - e..ve seaç Y•· in ioar bna mayın. Ale:aandre o..... glbı· na diye~ 

~ -ra ...,.., en oa ba- laytl_. g•I• • Mler bulundu;- göriinlüaüa.. .....ıa elektrik motöriinün ""-da ~ 
l),\J;İa arasında ıorecelıoini:ıı. ::...U,....... ;.. 0 eiıaiJd~ ..ıua Ell yeni söriitlenlen birini abat- öl..ı sevimli bir FraU1a •ilnelı:lri- Dünyada olup biten te7lerİD lwnduldannı bir tirli aall)'ama· 
ııı.._-t edin, latince öfre• .... .,. blllll ç ..... iıh•~-~~p • _,. -· p•-- __....,bile bir nlia eli Yardı. Tek batma aiyaai.,.. •- herkeoi alakadar ettllinl oöyll- dıiun -.llarrirleria ....ı.rini de 
~._.ala buhnanısa lliç ır k" b" ._..n .-carc • - N 

-L • • Elbette 1 ,.. L L--·na J.ia- Yunan eeerincl- tercii- debi bir -- çıkannlı; -. ,....._..._ e kadar dotn Ye • .. &mlfbr. Bi1- aöod .. Dia mö. ,_, ai:ıı,.· lıa_.bnıa; •-- • -·"•afa el-• - -ı ...._ • bir _ ..... a --- . • ~ _ _._,_ bir --- k..,....,tu. lıir ..,, "M- 1 'PDIZ motlırn tti- katlar .._, Aır.iai Hlolia ettilıı ...... ., .... ____ . -LIL.tt ,!.; ._..... eılia.. w..... bw r~ __ .-.r. • • ....... ............ ~ -- ,.._..,... _ ..._. _ • .., •• 
;:::::!!!!LJıiiıı•l&.ııllıUL!ıat!!•~;.;..ı...:-=::::a:...'•.ıı""-..'.KJ•o...lai"li"ı;;"':Ulllll."a....!tlei!..:~P::,a:na:;:":1,:.te:_:P_:i: ... =ff.:...:lı=::::.P•:•:Y:,:-=--=•:.:":_..:•::· :..!:..'_' .:oliye.:.:" :..:..-= rm.=.•::•::.'•::r:_:·_'_:'M..:.:.• .:• .:.••:.:•::..:: .. .:......:•=i.:.f_:F:.:aiı=•:t:..:tlli=•~Y•:da=..:•:lap:!:.:':i~tea~•~~·~i._ yaıü aulıanülwi ölali .._.._ 

Malriir kanunun 234 üncü mad
desi afAftda yazılı ourette tadil edil. 
miştir : 

Temyiz eden taraf, hiıkmün han
ci cihetine taarruz ·e neden dolayl 
bozulmuıru talep eylemekte oldup 
BU esbabı mucibeli lıiyihıuında be
yan eder. Temyiz için İstinat edil• 
sebeplerde muhalı.eme uıulüne mtl
teallilı hukuki bir kayde m~ yoksa 
kanuni diğer hükümlere mi muhal ... 
fet eclilmit olmasından dolayi itiraz 
edildiği göıterilir ve birinci halde 
kanuruı muhalif valaalar izah edilir. 

Mnlciir kanunun 248 inci madff. 
sine &Jllğıda yazılı fıkra ilave edil. 
miştir: 

3 - Temyiz mahkemcıi d ireı.,_ 
rinden verilmit mütebavin ka r:.ırlar 
hakkında da İçtihatların tevhidini te 
myiz müddeiumumiıi Temyiz Heye.
ti Umumiyeıinden talep edebilir. Ba 
lıaror evv~lk i mukarrernta tesir et 
mez. 

Taksitle satın 
alınan emlak 

15 ni._.,. 1341 tarjh ve 622 numa
ınılı milp kanu.ı. mukaddema ;.,_ 
tillı ,,. harp taı.rihatı dolayulle hail 
lan ı....._, olan eth•sıa uııs ... 
neıi maym nihayetine kadar H...ı. 
Deden taksitle aatın almıt oldulclan 
Irat getirmlyen analar ile her ne..t 
arazi n Bina V ergiai Ka-nile ta
yin edilen laynNti bin liradeıı doa 
meokealeriu bedellerinden heWye ı.. 
lan borçlan. Borçlanma KanuDMnda 
ki müddete cöre tahsil ediHr. Ba ... 
!ardan borçlannı bu Kanunla tayiıı 
edilen mlidcletten enel n ba ka,._ 
aun aıaiyetindm _,.,.tediye ecle
celc olanlar da 27 kinunusallİ 192a 
tarih ve 726 numaralı kanunun dör 
düncü maddesinin son fıkra11n.ı.. 
istifade ederler. 

Son günlerde sıcak
lar arttı 

Dün mevaimin saydı aıcak 
ıünlerinden biri idi. Rüzgir he
men hiç eamemitt bu yüzden or
talık yaarp kavrulmuftur. Diiıo 
hararet dereceei 27 iken ....... 
doiru 28,8 e dütmüttür. Fakat 
Hakimiyeti Milliye bayramı mii
naeebetile dün umumi tatil &Ünü 
olduğundtlJ1 halktan bir çoğu aay 
fiyef.,re giderek bir az rahat Ye 
serin ... tlar ,-e-çirmt'k imkanını 
bu lmuılardır . 

____ ..,.. 
Pr. Vellmann Kara

cabeye gitti 
Haralanmız ile yetittirme ınü

-selerimizi gezerek y ...... calı 
islaha.t hakkmda bir rapor vere
cek olan Prof, Wellmann dün re
falcatinde Ziraat Vekaleti zootek 
ni enstitüaü tefi Salahettin B. bu
lunduğu halde Karacabey hara
ıını rörmek üzere Buraa'ya git ~ 
mittir. 

elli sene l(eçmemit olan eaerlerioı 
tercmı...ine pek taraftar olmadı 
iunı .- sebeplerini ele aöyliyen6 
- bır yazımda anlatnuttun. Ar
tık Neloon külliyatının tercümeu 
halılundaki fikrimin ne 'DlacaiJw 
tasavvur edebilininiz. 

H- ai:ııe bir feY sorayan: Tele 
toy'ua imıini neden Fra-slar al
bi yaayonunus. Ancak Utis 
harflsi kullanan •illetle..., uı
ıup adamların iıuni, imlaoı detı., 
tlrllmeden yasdır. O Rua muhar
ririnin i.mini Alamanlar Tol.ta, 
teklinde de yasıyor. KaideJ.. 
riayet iyi teYdir amaa onlann -
bepleriai de öirerunek fayd 
delildir. &lla 

Allah aisi zaıaa•ınıza bai •'-
..., Be,.feadl. ı -

,. ,_ ,9" 
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Asrın umdesi '"MILLIYl!:T" tir Vlaminck 
" .. atnsi parla monsieur aaıblroise .. " 

Möıyö Ambroiae, Möıyö Am· j lecek dana butları .. 17TEMMUZ 1932 

Tanguy (Van Gogh'm, Lautrec'ın j 
boyalarını imat eden) bir gun 
Ceza:ı.ne için, bu genç büyük bir 
san'atk8.r olacak çünkti vaktini 
kahvelerde geçirmiyor ve at ya
rışlarında beygire koymuyor, de
m itti. 

Vlaminck: - Tıpkı benim gi 
bi! .. 

Aslan ve Eskihisar 
ÇiMENTO ve SU 

FABRiKALARI T. 
DARICA'DA ve ESKIHIS 

Kain fabrikalaı·ının mam.u 
TÜRK ÇIMENTO:iU VE 

A. Ş. ZEYTINBUR UN 
Ki.in fabrikasının mamuli 

idarehane: Ankara caddeai, 
100 No. 

Telgraf adresi: lat. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Sqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

Akif Efendi, karısı ve çocu
/ ğu karar verdiler, bir cuma JÜ 

nü Floryaya gidecekler. Bir kü 
çük çantanın içine yiyecek ve 

1 
sairelerini yerleştirdiler. Deni-
ze girmete de niyetleri vardı. 

' Banyo takımlarını da beraber 
i ı aldılar. Hep hirden evden çıktı 
\ tar. Yürüyerek Sirkeciye geldi-

yince, küçük kafile hu uler 
hep birlikte evin yolunu tuttu
lar. Fakat treni kaçırmamak i
çin acele gidip acele gelmek li
zımdı. Akif Efendi elinde aiır 
çanta, terini silerek kansının 
a~kasrdan s6ylene a6ylene )'Ü· 

rüyordu: 

broiae Vollard (La Tourilllire) Vlaminck kartımızda kafaı!n~ 
de mukim Maurice de Vlaminck'i tabafına "ömmüt, kö!~üle~ ıııbı 
ziyaret edecelini, ve benim de ilk önce yemeği keı;ıdı•m".' ık~"?' 
beraber selmeklilhni rica edİ· <.diyor. Bu hareketı terbı~esının 
yor. Boru delil! kıtlığından o!~";YIP ~lkı ~;8~n 

Malômu Y&Çhile Möıyö Vol· buranın efendm".ım) dıy".' d~un 
Iard yalnız Cezanna Deııaa, Re- düğünden ... Belki de hıç kımıe 
nolr Derain, Roulff&U Te Vla· kendio.ine timdiye kadar (bu ya· 
mi..d. sibl büyük üatatlann tab· pılır) (bu yapılmaz) diy".' i~tara 
lolannı aatın almakla kalma}'lp, ceııaret bulamadığından den ge· 
mumaileyh· ayni zamanda mib- liyor. . . . 
tait bir muharrir ve eaki Fran· Maamaflh berlı:eı ıstedığı tarz 

Vollard: - Societe'des artia· 
teı Françaiı'nin ressamları çok ki 
bar inıanlardır. Bir gün Lervex' 
e rast geldim o kadar nazik ki 
eğer kut yapmak için minik 
bir prensese ihtiyacım var deaey~ 
dim, bana derhal beı on tane 
takdim edeceğini vadedecekti .. 
Ne demek iatiyorum.. Artiates 
françaiı'nin reuamlarınr severim 
fakat Academie'nin ressamların
dan boılanmam .. 

AS LAN çimen 
ve S O P E R - A S L 

Markaları namile &atmak 
Müstehlikler bu markala 

mühür ile ister etiket ile h« 
çuvallar üzerinde İşar t ed' 
ve fatur•larda Aolan veya 5 
ASLAN ve malı veren 
ka İsminin mezkUr bulun 
lep etmelidirler. 

L. K. L K. 
3 aylıfı 4- 8-
8 " 

150 14 -

i2 14 - 28-

ler. Tam o sırada da çocuk, ba· 
basının ceketine sanldı: 

- Bey baha, dedi, ben topu 
1 mu evde unuttum. Denizde top 

- Akılaız batın cezasını a
yak çekermiş. Fakat akılsız ka 
dm batının cezasını batkaları
nın da ayz.klan çekiyor. 

oız Courtoiaie'ain~ bağlı elfazı da yemek yemekte hürdür. 
düzııün ve müaahebeti tatlı cbar- Vlaminck temiz bir ~alple b~· - Öyle iıe ne için onları ziya 
._ıant bir zatı teriftir . tün hiaaiyat ve harek~tını cult_ı- ret ediyorsunuz? 

Kendisine refakat etmekliğimi ve et.mit, cultive edilmıt fena bır 
benden ric:ı ediyor, buna naaıl hareketin y-;rinde ku!larul~ı~ın· 
hayır! denir. Mösyö Vo!lard; za da iyi bir teaır yapacagını bılıy?r 
manında CCzanne ve Renoir'e kaı· ve yerinde kullanılan fena hır 
fi oldukça hasis davrandıysa - maniere'in en ine~ detail'ların ... a 
bunda haklı idi, çünkü o zama ~ kadar karımndakılere yapacagı 

- Çünkü Gervex'den reiai
.,;.ümhur F elix F aure zamarunda
lti cümhuriyet etiketlerini öğren 
mek ve Franko ... Rus ittihadına 
Kron•ladt falan falan... Bununla 
beraber, yemin ederim ki (". -rvex 
çok distinP,:ue bir reaaan1dır. 

Kiralık hv 
" Makbule Hanımın kocasına 

Gelen eYrRk ııeri verBmez - I la oynayacağım. karşı öfkesi, Akif Efendinin Kadıköyünde Mısırlı 
lunda Nuhbey sokağı 
altı odalı 22 l'umaralı 
kiralıktır. Talip olanlar 1 
zetemizde Ramiz Beye 
racıa~ etsini~·. 

Müddeti pçen nüıhalar 10 ku- Akif Efendi saatine baktı. de: 

ruttur. Guete ve matbaaya ait Daha trene epeyce vakit var. 
işler için müdlriyete müracaat Oğluna çıkıtlı: 
edilir. Gazetemiz iJUıların mea'u· - Aklın neredeydi miskin! 

- Saçınız kıaaldı amma, ak 
lınız uzamadı, tarzındaki ıen:e 
nişleri ile eve vardılar. 

kimse bunların tablosuna metelik tesire evvelden vakıftır. 
vermiyordu - mumaileyh tahta - "Bert& bize kahve getir!,, 
fırçası ribi katlarına rağmen diyor ve önündeki ek~ek kırı":: 
son derece nazik bir adamdır.. tdarını avucunun teraı ıle yere do 
(Kendiıinden ödünç para ve Ö· küyor, bunu öy;le tabii bir h~r-;· 
dünç tablo iatememek ıartile.) ketle yapıyor kı, her halde ~ılaı· 

Vlami:ıclc: - EY•t Vulgaire 
olan yalnız resimleridir. 

liydini kabul etmeo:. Haydi çabuk git eve! Topunu 
al gel. Seni burada bekleyo· 

BUGÜNKÜ HAVA ruz. 
Y eıilklSy aakeri raaat mer· 

keaiaden verilen malUmata cö 
re bqün hava açık ve aa.kin 
oia...ı. devam edecektir. 

16-7-931 tarihinde hava taz· 
yiki 7115 milimetre en fazla il· 
caklık 27 - az ucaklık 17 aan 

Çocuk deniz eğlencesinin 
verdiği tevkle koşa kota gitti. 
Yedi dakika sonra elinde top 
yine koşa ko9a geldi. Eh, zara
rı yok, trene on dakika var. Ço 
cuk ta topunu aldı, geldi. 

Tam o sırada Akif Efendi-
tiğrat kaydedilmittir. nin kansı Makhule Hanım: 

~!'!!!!!~!!!!!'!'!!'l~~~~~ı - Eyvahlar olsun demez 

-;;ı .m··-- -~-=w- mi? -- -- - Ne var, ne oldu? 
- Ben şemsiyemi evde unut 

mutum. Vallahi oreıda güneş

T ekrar 0 bahis ten kavruıurum. Şemsiyesiz na 
sıl yaparım? 

Ben Oaküdarlıyım, dof- Akif Efendi bir lahavle çek 
ma büyüme ve bu kasabayı çok tiı 
severim ..• Yum da Osküdarda - Ah, siz kadınlar yok mu
otunarum. Oıtködarda bugün- aunuıı:! Bari kuş kadar heyniniz 
!erde beni - aiyade İf ıal eden olsa •. 
t6Y yipe tramvay iti... Biliyo- Makbule Hanım temsiyesiz 
rum ki; bu yuılanm kimseyi dünyada gtdemlyeceiinl aöyle-

meaınun etmiyecek •. AIOIDa ---·-- ·-----
doğru .& olmak itibarile kıy. ucuzlatmalı; 
metıiz de defil... B - Servisleri bet dakika-

Blsim trunvaym idari kıa- da bir yapmalı; 
mı hellri pek muntaıı:amdır, bel C - Vapurlarla iltisak i-
ki detil. Eminim ki; hesaplan çin tertihat almalı: 
falan pek yoluncladır. Likin Bunlar yapılırsa bu it birin
Usküdarda bu tramvay bir va- ci sene ziyan eder amma ge
ıııtai nakliye olmaktan ziyade lecek •-'er ziyanı kapatır .. 
nakliyatı ıüçlettS- bir un- Eiter timdiki halile devam e. 
sur oldu. Çünldi tramvay ile- ci- yine ıı:iyan eder, tU fark
retleri arttarıldıitından beri Ta- la ki; ıı:iyan her ıeoe artar •.. 
ridatı ualdı. Buiiu otobüsle. Bu ııözleri can ve gönülden 
re atfettiler. Otobtlaler orta- aöylüyorum ... Çünkü cilerim 
dan blclmlch. Şimdi elde hir sızlıyor. 
tram•ay Yar lriı 

1 - Kısıklıdan iakele-
ye çeyrek aaatte bir, Bait· 
larbqından Haydarpqaya 

y rmı ldl•ftr dakikada hlr 
hareket ediyor. Bu te-
kilde vaaıtai nakliye olmu ... 
Herke. vapurunu, 9imendiferi
ni kaçırma hahasma tramvay 
beklemiyor ... Otobüa te ya
sak •.. Ya otomobile biniyor, 
yahut yayan gidiyor .. ikisi de 
halk için ziyan. 

Tn>mvay iti ıı:iyan edecek 
dedimdi, ıeçen sene ziyan et
tiğini ııöylediler. Bu ziyan, 
bu şekilde aervis yapıldıkça ar
tacaktır. Az. aefwle çok para 
ku:anılmaz.. Pahalı hiletle 
çok yolcu taıınmu .. Bütün 
hunlar maaleeef bir dairei fa. 
side letkil ediyor. 

2 - Üsküdar tramvayı ıt
lesin istiyorsak: 

A - Ücretleri yüzde otuz 

Bir kadın servetini 
hayvanlara vermit 

Avrupada mı, Amerikada 
mı divane bir kadın paralannı 
hayvanlara vermiş.. Hayvan
ların istirahatine.. Gitgide g•
liba hayvanlar insanlardan faz. 
la himayeye mazhar olacak. .. 
Vaktile Pariate bir ilin gör
müttüm. Bilmem hangi mü· 
e11ese bu ilanlarla Paria hal
kı namına otobüs tekerlekle
rinin içi dolu lastik olduğu 
halde domuzları mezbahaya 
nakleden kamyonların teker· 
)eklerinin titirme liııtik oldu
ğunu yazıyordu... Kadın hay
vanlara ıervet bıraktığını gö. 
rünce o ilin aklıma geldi ... 
Hayvanların bu derece hima
yeye mazhar olıı!u çok şayanı 
dikkattir. 

FELEK 

Milliyet'in Edebt Romanı : 3 5 
•• 

lüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi lantaıtique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

Makbule Hıı:nım şemsiyesi
ni aldı. Yine ayni cebri yürü
yüfle Sirkeci garına geldiler. 
Akif Efendi derin bir nefes al
dı: 

- Oh, dedi, hiç olmazaa tre 
ni kaçırmadık. Daha iki dakika 
var. 

Bilet almak için hemen gife 
ye ko9tu. Cüzdanını çıkarmak 
için elini cebine attı. Eyhav! 
Bu sefer de Akif Efendi cüzda 
nını evde uoutmuıtu. 

iyilik etmek bizden 
Altı ay kadar evvel Sirkecide 
bizim Mukbile rast geldim. Çe 
neaini beyaz hir sargı ile sar
mış, yüzü sapsan, haip ve pe
ritan yürüyor : 

- Ne o Mukhil, bu ne hal? 
dedim. 

- Sorma birader, dedi. Bu 
ciltler yok mu? Beni 61dürecek. 
Param da yok ki, 9öyle iyi hir 
dişçiye gideyim de, güulce bir 
tamir yaptırayım ve bu detten 
kurtulayım. 

- Yahu dur, dedim. Benim 
tanıdığım bir diıçi var. Galata
da dişçi İzzet Bey.. Ona hir 
mektup yazayım. Hem sana 
taksitle ucuz dit yapar, hem de 
iyi yapr. 

Ve hir kahveye girdik. Şöy 
le bir tavsiye mektuhu yazarak 
Mukbilin eline verdim: 

"Kardetim izzet, 
"Hamili varaka Mukbtl Bey 

benim çocuklutumdan beri 
mektep arkadatımdır. Di9lerin
den fena halde muztarip .. Ken
dt.ine dostça ve ucuzca bir it 
yap .. Ücreti taksitle tediye ede 
cek. Fakat taksitlerde kendiai
ni pek 11k9tırma .. Y apacaim i-
yilik unutulmaz .. Hürmetlerim 
le .. " 

Aradan üç hafta geçti .. Muk 
bili tekrar gördüm. Büsbütün 
değitmişti. inci gibi diıleri var 
dı: 

-Oh, timdi o kadar raha
tım ki, diyordu, sana nasaıl te· 
tekkür edeceğimi bilmeyorum. 
Allah bana acıdı da seni kartı· 
ma ç.ıkardı. 

Doğrusu bir arkadqımı bu 
suretle ıztıraptan ve mütkülit
tan kurtardığım için içimde de
rin bir hiz duymuştum. 

Fakat bu sabah hzeıt Bey
den şöyle bir mektup aldım: 

"Aziz kardeşim, 
"Bana gönderdiğiniz Muk-

Vollard: - Hakiki b;: ar
tia.t hiç. te Vulgaire olmaz. 

Karilerin anlayacağı veçhile leıi böyle yapmış ahfadı da böyle 
Vollard vaktile ucuz fiata büyük yapıp gidecekti. . .. 
üstatların eserlerini toplamıt bu Berta üstadın aevgılısı.. Hed
aayede şimdi milyoner olmuş bir v;..e de kızı, daha .altı yatında: 
tablo tüccarıdır. Ve babaarnın cebınden paketi 

Refakat etmekllfimi benden çekip ıiga.ra içiyor. Vollard'la 
rica ediyor. Eğer Vlaminck'le. a- Vlaminck Derain'in zamanından 
lıı veriıte uyıqamasaa.. E•deki bahoediyorlar. Sıra ile Chagall 
pazan çarııya uyduramazsa, da- dan filan .. 
ba dofruau üatat tongaya baamaz Vollard: - "Bakınız Vla· 
aa ben aralarını bulacafmı. minck .. Vak tile bir kadın . vardı 

Fakat her ıey yolunda; Var· ve bu kadının tam manaaıle ap· 
meuil istasyonundayız; üstat oto- tal bir oğlu vardı. Kadma: " E
mobilinin içeriıinde bir hafllletme ğer oğlum ltık olacak olursa aklı 
ap gibi gömülmüt bizi bekliyor batına gelir demiılerdi. O da 
ve herkeain malik olamıyacağı mahallenin ııenç ku:lanru çaya 
bir makineye yukandan qağıya davete baıladıyaa da çocuk elle· 
bir bakıtla. "Benim biıikletim!,, rile yemek yemekten ve y~rle~e 
diyor. Dudafmın kenarındaki l~Ünnekten vazgeçme~•· .. B~r 
izmariti aaia aola atarak , kaıke gun bana danııtı. Ben de · Og
tinl burnuna kadar indirerek lb- !unuz peintvre yapsın oyalanır .. 
razı net'e eyliyor; bu halile tıpkı Belki ileride aatılır .. dedim. Bu· 
eıki zamandaki Hollandalı kor- gün o mükemmel tablolar yapı· 
aonları andınyor. Ve aperitif yor ve imzaaını da atıyor. (Bah· 
niyetine (blaiklet) i ile on bet ki- aedilen reaııam Utrillo'dur. Ve bu 
lometreyl 3yle gidiyor ki.. aün Franııanm en meı";u~ "';'"!"" 

Saatte (120) kilometre ... Bu lanndandır.) Hedvlge ıkmcı sıga 
aırada Vollard matuku tarafın- raaını yakıyor. 
dan gıdıklanan bir koca karı sibi Vollard: - Ben çocukları ae-
kendinden geçmlt bir halde... verim, h!'rikalar ya~~lırlar. 

Kahvealtı oluyor .. Muaıı:ıı:am Vlamınck: - Nıçın evlenme· 
d .. ? 

le cereler içinde on kilo patatea ınız · .. .. . 
birkaç dtlzina haılanmıt ensl· . Vollard: - D.utu,nme~~. d~-
nar ... Alb tavuk .. Ve matarada ğıl hele rue Lafıtte dekı dukka
yaıayan vab,!ler için bile çok ıı• nım varken. Fakat aonra vazgeç 
----·------'"___ tim. Eler eTlenmit olaaydım, ve 

günün birinde karım: "d6gaa'run 
hil Beyin di1'!ahı ilileri -Yeçhl 
üzere ditlerini mükemmelen te 
davi ettik. Ba,kalama yüz lira 
ya yaptığım iti, k-dialne ser
mayeeine yaptım. Bana otus il 
ra borçludur. Fakat tlmdiye ka 
dar mükerre müracaatlarımıza 
rağmen bu parayı Yermedi. S
zamanlarda da tagayyüp etti. 
Tahklkatıma naıı:aran, bu zat 
diğer hir çok yerlere de ıırtla
tına kadar borçlu hnıit ve bor
cunu vermek te ideti delil-

. " l mıt·· ve sa re .. 
Ne yapaymı? Ben de töyle 

hir cevap verdim: 
"Azizim bıı:et, 

tabloları enfea,. diy-k ohana 
kıakanacaktım. Vaktile bir hlz· 
metçim Yardı aonra evlendi.. Bir 
müddet aonra beni ziyarete sel· 
di: 

"Aman Möeyö, hayat ne ka
dar pahalı ... ,. diyordu. "Ayol ya
nımda. iken bunun farlı:mda daiil 
aıi idin?,, dedim. Öyle amma 
Möeyö, o zaman o.izin paranızı 
aarfediyord11D1, timdi iae kendi
minkini.,, 

Vlaminclu - Aklınızda uu 
Vollard bani Franlı:furd'dan bir 
tablo tüccarı o.iıı:i ziyarete selmit 
bir iki tane Cezanne almak iati 
yordu, aiz de uykuda idiniz, gö
zilnWı:ü açtınu: ve herifi koimut· 
tunuz ! 

Vollardı - Tabii ya .. O za· 
.,..,,n kollekıiyonum kıymetli ol· 
maya batlamıttı.. . . Hem kadın· 
lar ne tuhaftır bilir miıiniz? Bir 
gÜn bir Madam geldi expertioe 
için bir tabloou olduğunu söyle
di, sordum, tablonuz nerededir. 
yarunıı:da mıdır. Dedim. "Ha
yır,, dedi fakat tablomda çayır 
var, birkaç ta ağaç mutlaka Cour 
bet'tir diye ısrar ediyordu. 

Hedvige üçüncü ıigaraıını 
yakıp kayboldu. Bir müddet 
aonra llzımlığın üıtünde odaya 
girdi, fakat Bertba geldi kolun
dan tvttuğu gibi W. C. ye götür
dü. 

Meaeli. Renoir demiıti ki: 
''Tablolarımın tamamlanmış veya 
lamamlanmamıı olduğunu ben· 
den başka kimae bilmez, eğer çıp 
lak bir modelin aırl tarafını yap 
t)ğtm zaman .. Birden bire içim
den bir arzu gelip elimi kaldı
rıp modelimin o tarafına bir 
ekersem, tablo bitmittir!., 

Hedvige yine gelip sigara pa .. 
ketine elini uzatırken babası : 
"Kafi artık" diyip Vollard da 
"Kızım bu yafta aigara içmek fe 
nadir! dedikte Hedvige de bana 
dönüp: "Bu herife de ne oluyor 
aanki!,, dedi. 

Vollard: - Azizim Vlaminc:k 
eskiden beri çocuklar için çok 
taYant iıtifade olacak bir kitabın 
J.aleme alınamadığına ne kadar 
leeaaüf edilse azdır ... 

(Çocuklara adabı muaııeret 
kitabı) .. Büyüklerimiz için oldu 
ğu gibi timdiki yetişenlere de el 
zemdi. 

Bazan insanın öyle zayıf za
manı oluyor ki, ne türlü hareket 
edeceğini bilemiyor. Bir gün bil. 
yük bülvarlardaki ainemalardan 
birindeydim. Bir de yandaki 
locaya bakayım ki, ne sö
reyim... Bir Kadın. Eaki bir 
aevgili.. Farkında mısınız? Ka
dınlar •inemada aydınlık olur ol 
maz aağa. aola bakarlar, bu et
rafı görmekten ziyade kendiıi
ni ıröıtennek içindir... Belki bir 
fapka bir koatüm yahut bir brOf .. 
Veya belki bir maıuk. Kadınlar 
yeniliği aeverler.. Erkekler ise 
köhne ııeyleri, eıki elbiselerini .• 
Antikalarını, ve eald metreılerini. 
Velbaaıl locadaki eald MYSlllm 
beni cönnemezliğe seldi. Bir a
ralık locadan çıktı.. Oyun bq
larken kafamı onlarm locaaına u 
ıı:attnn. Matukuna: "Perdedeki 
yazıları okuyamıyorum, bana O· 

kur m.uaunuzt,, dedim. Genç a
dam nezaketle her yazıyı yük
aek aeale okumaya batladı. Bira:E 
dan bizimki yerine ııeldi. Ma-

Ye11i 11eşriyat 

Foto Süreyya 
Memleketimizin yeğine saJolt 

tan'at mecmuası olan Foto S 
nrn 15 temmuz nushası 932 
çaıunın muhtelif resimlerini • .,e 
çok artistleri havi olarak inbl"' 
mittir. 

-----·-·--··-······-·-·· 
tukunun ne için yükaek 
perdedeki yazıları okud 
öğrenince "Anlıyor muaun,. 
le alay ediyor,, diye tepindı 
du. Oyunun hitamında ne 
hareket edeceğimi dütün · 
genç adam ayağa kalktı 
ken hürmetle önümde bir 
verdi ki, bayıldım .. 

Siz Blaiae Cendrar'ın aora 
tabını okudunuz mu? (L'or) 
Hem hali hazırdaki tabi 
naaıl apeküle edildiği mal 
nuz mu? 

Renoirtın öldüjünü 
bir amatör kollekaiyoner 
ile tablo tüccarı P. R. den 
fiatla müteveffanın bir tab 
nu almak için müracaat e 
de P. R. üatadın vefatmdao 
vel haberdarmış! .. P. R. bu 
yeyi tair J-n Cocteau'ya 
veçhile anlatmış, dinleyin: 

"Anlıyorsunuz ya.. Koli 
yoner aklınca Renoir'i canll 
ta alacağını (ucuz d 
fakat ölü fiatına (pahalı 
mek) batka yere satacağını 
netmiı, fakat ben ona b 
llUl fiab yaptım, o canı. al 
nı zannederken ölü fiabna 
dı, fakat canlı fiatına ali}' 
zannetti,. !. • 

Haa:urunu 
kapladı ... 

Vollard: - Yeni yap 
tual'ları -örmek iaterim a 
Vlaminck... bani ya aiıı:den 1 
le donuk kırmızı tablolar a 
tını.. Onlar bili duruyor .. 

Filrret MUALLA 

ve 

Sirgortalarnıızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınıuz. 

Türkiycde bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 48Ş6. 

"Görüyorum ki ben iki tara 
fa da iyilik etmiş bir İnsan vazi 
yetindeyim. Hem ona, hem sa
na .. Bana gönderdiğin mektup 
ta senden teşekkür beklerdim. 
Halbuki sen sadece şiklyet e
diyorsun. Eğer bu Mukbil Bey 
size kendi gelseydi de, -.lişleri
ni cari tarifenize göre yaptır
saydı, ne olacaktı? Size yüz Jj. 

ra borçlu olacaktı. Demek ki 
ben sizi yetmi~ liradan kurtar
mış oluyorum. Geriye kalan 
otuz lirayı kurtarmak çaresini. 
de siz dütünün. Hürmetler .. " 

Vollard: - Azizim Vlaminck 
eserlerinizi çok severim. ihtiyar 

ahtapot şekillerine baktıkça manyalizmanın ağırlığı hili 
Dilaver gülmemek için batını üzerinden gitmemit gibi gerine 
çevirmeye mecbur kalıyordu.. gerine gülerek: 

Yazının tetkikine gırııtı- - Hah timdi haJıma bir de 
ler. Orhan bütün dikkatile bu yahudilik çıkarınız. Kimbilir 
acibelere birer mana tatbiki i- ecdadımdan birisi belki vakti
çin göz gezdirerek: le Seliniğe uğramıttır .. Belki 

mezarın methalidir .• Leman 
Velittin Hanımın on yedi ya9i 
le bet adedinin arasındaki mü 
nasebeti arayınız. 

uğrayacaktı? On yedi yafıti' 
bet adedile münasebetini ar" 
maktan ne çıkarılabilirdi? ~ 
turne seyyareainin arz ile ik~ 
'lıında teveccühe varmak 
demekti? 

Dilaver rolünün keabettiği Dilaver de dalgın bakışlar 

orada bir tahlile uğrar. (oxy
gene) li temiz kısmını bırakır 
zehirli kı.mını dışarı defeder ... 
Bu göğıümüıı:deki körük meca
niquemnet nasıl i,ler ... içeride 
kalan temiz hava ne vazife ya
par? Dışarı atılan acide car
bonique'liıi hariçte ne işler gö
rür .. işte görüyorsunuz ki me
alsiz sandığım üfürükten hin 
mana çıkıyor ... Bir çıkmaz so
kak gibi hiçliğe dayanacak 
boş hir kelime aradım bulama
dım ... T abiatte her şey biribi
rine girift sonra nasıl oldu bile 
miyorum ... Galiba !>eyhude •· 
raya araya yorulmuıum.. İn· 
aan uyurken kendini nasıl kay
bettiğini bilemez değil mi ... 
itte öyle bir bihu,iye düıerken 
kalem tutan elimden bir elek
trik cereyanı geçer gibi bir sar 
sıntı duydum ... Hah dedim ruh 
lar beni teıılim aldılar .. Lôtfen 
damarlarıma giriyorlar .. On
dan ötesini bilmiyorum. Bu ya 
zıları zihnim değil onların ida 
resindeki kalemim yazdı .. 

- Bu yazı bugünkü muse- Balatta, Hasköyde, Kuzguncuk 
vilerin kullandıkları harflerden ta bir günah itlemittir .. 
müterekkip değil.. Şifreyi halle batladılar .. lb-

(Saturne) aeyyareıinin arz 
ile iktiranında teveccüh nasip 
olursa çok ıeametler saadete 
döner .•. Korku ölümün kılavu
zudur .• Arıılanm pençesinde 
parçalanmazdan evvel korku
dan ölen ceylanın göz yatları· 
nı görmediniz mi? •.. ,, 

Hayırlı hayırsız, manalı , 
nasız Leman hakkmdaki ıifı" 
nin hu ikinci hallini hatk• -~ 
zamana hırakarak, öteki s......
ceva.bına geçtiler .. n-'Zaketi anladı. Oynadığı ko- ve yorgunluk ima eder yüz bu

.,,edyada pek ileri varmayarak ruıturmalarile ağır ağır gözle. 
iti tabitye benzer bir surette rini açtı. Hafif hafif gerine
bitirmek lüzumile elinin kiğıt rek davranmaya uğraşır gibi 
üzerindeki hareketini kesti. afiler kesiyordu. 
Fakat koca tabaka kargacık- Şimdi etrafını alan üç kar-
lar, hurgacıklarla dolmuttu.. detin sualleri başladı 
Diliver bunların hiç birine hu - Nerede idin? 
susi bir ıekil vermemek için - Bilmem .. 
uğr-.mamıttı. Beyler İbrani - Ne yazdın? 
harflerine benzetiyorlardı . Ne - Hiç farkında değilim .. 
ali.. - Kendini kaybedinceye 

Cahil hir adamın vücudüne kadar ne haller geçirdin an-
ilım bir ruh hulul edince o lat .. 
kimsenin ömründe hir kelime- - llk önce uykusunu da. 
sini tanımadığı lisanlardan ko- vete uğraşıp ta bir türlü uyu
nuşmaya başladığı bazan hay· yamıyan adam gibi bir sılm>tı 
retle görülmüştür .. Fakat u- . çektim .. Sonra bütün zihnimi 
yandıktao sonra ne söylediğini 1 onun üzerinde toplamak için 
hilmez. Ruhlarla İnsanlar ara- i manasız bir kelime aradım ... 
sında vasıtalık ettiği muhave- ı Meseli üfürük .. Üfürük hir ne
renin bir tek kelimeımden ha- j festir .. Nefes nedir? Hava ... . ' ' . ' - . 

Yazıyı ortaya koydular .. 
Kablettarihteo bu :ramana ka
dar olan alfabelerden hiç hiri
ae aadıran tarafı bulunmayan 

ri oktur. 
.. .,,. ....... ~-. , 'L- _.,.~,. ... "' ~~-. -6 taba rnı 

Turhan - Ben iddiamda rani alfaheıini (Alef) (bet) 
sabitim bu yazı İbranicedir.. (ğimel) (kaf) (lamed) (mem) 

Orhan - Hakkın var kar- (nfuı) (ııin) diye batından, or
detim amma hu yazı İbranice tasından, sonundan Dilaverin 
harflerin aslı değil onlardan çizdiği şekillere tatbik ile ke
ç~vrilme Tevrata ait birçok limeler tetkil ederek mana çı
(Cle) !erden birinin şifresi- karmaya uğraşıyorlardı .. 
dir. Şimdi mütkülü hallede- llkin Lemanın kendi ölüııü
riz .. Paul • c · Gagot'nun magie nü görmekten doğacak hadise 
kitabını aç. . 149 uncu sahife- hakkında cevap aldılar: 
de bu şifrenin anahtarını g'.>rür Ruhlar Dilaverin parmakla-
sün. rı vasıtasile şöyle iftaatta hu-

Kitıı:bı açtılar. Filhakika lunmutlardı : 

Salla pata çızıktırdığı karga 
cıklardan çıkarılan bu mana
lar kartısında hayretten DiJ{. 
verin ağzı açık kaldı .. Acaba 
kendi hat.eri olmaksızın bu aca 
yip tey leri hakikaten ruhların 
diktesi altında mı yazmıştı? 
Yoksa beyler zoraki bir uydu
rutla çeke çekiıtire o manasız 
lafları bu kalıplara mı dökmüt 
lerdi? Şüphesiz ki hakikat o· 
lan hu ikinci hükümdü. haber verilen sahifede Dilive- "Hayat her nefeste ölüm 

rin kargacık burgacıklarına tehlikesine maruzdur .. Zaman 
benzer tekiller buldular.. haricinde ölüm yoktur .. Zaman Her ne farzedilae sorulan 

Şifrenin halline giri9mez- dahilinde ise ölümün vukuile suale fifrede doğru bir cevap 
den evvel Orharı gülerek sor· yüz senelik hir ömür sıfıra in- görülmüyordu. Ruhların söz
du: kılip eder .. Altı yatında ile alt !erinde idi hakıcılar gibi teal

- Ruhlar if"delerini mçın mıt yatında ölmenin heyninde lüle kaçan hir muamma çeşniıi 
İbranice tesbit ediyorlar. Dili- hiç bir fark kalmu-•. Sis tim- vardı. 

l:Jzakta itlenmit meçhul ili' 
cinayetin aile hakkında ~ 
gelecek me9'um tesiri mesfll"" 
ni tetkike ıirittiler .. Keyfi~ 
höyle benzetip benzetip te -.Jı 
ne çıkarmak şekline döküleP" 
olduktan sonra Dilaver ~r,-.ı; 
masını çok mü,külleri ~ ~ 
kifayetten artacak hir mebP'" 
yetle yazmıftı.. clİ 

Tevratın esfarı hamse 
si ikinci suale şu cevapır' 
veriyordu: 

"F eıada şansla 'eam~t .% 
ma cidal halinde birıb~,_ı 
kovalarlar .. Şanslarına ın•~ 
olaaların tepelerinde ıarws ti 
dola,ır .• Şans düldülü dört 
la ko9arken birden bire 
lanır. 

verin aoyunda yahudi m~i :v;a~r?S~d~i ;de;;i~il~h~a·y~a~t:a~s~el=ir~k=en~ö=l:m:iıf:· f.L-L~-:::an:,_:icl~·~· :.:!lil!..1!11. il" ~··.,..:_ı -~---------



Söz arasında 

liyakate ve güzideye hürmeti. 
Hikmet Feridun bir kitap 

çıkardı: 

- Bugün de diyorlar ki.. 
Diyenler: Günün, dünün ve .. 
Jarmın t air, nasir, edip ve ro
lltancıları. 

Genç muharrir büyük bir 
•adakat, itinalı bir dikkat, gö
riit ve sezifindeki hususiyetle 
halcilcaten bütün denilenleri 
kitabına geçirmittir. 

Zaten bir anket tomarında 
ela bafl<a ne aranabilir? 

itlerin asıl hususiyeti temiz 
Jazdaıasında, söylenenlerin ıa
clakat ve zarafetle nakledilitin· 
'!e· ifade ve tasvirlerin kuvvet
lı ol11tunda değil söyleyenlerin 
l'ldıt ve fikri edalarındadır! 

ve tecavüzler dil dilden uzun
dur .• diye boy sırası olup ııidi-
yor. • • • 

Aralarındaki san'at teli~ki 
ve farkları ne oluna o!ı~n, bı_r
birlerini ve berabel'lennı sevıp 
aaymıyanları hiç kimse ıevmez 
ve ıaymaz. 

Halka kendi aralarındaki 
saygı örneğini bu halile veren
le.- için kütleden umumi saygı 
ve hürmet beklemek elbette 
abeı olur! 

İtle düğüm noktası ve deş~ 
tiğimiz yaranın ruh ve ıebebı 
budur. 

• • • 
San' atkir yalnız kendisinin 

değil cemiyetinin adamı ve 
malıdır. Kusdrumuzu kendi ka • • • ı lemimizle kendi yüzlerimize 

. Olnınıuı yazması olan ha: böylece vurduktan ıonra şimdi: 
lllıllette mütefekkirin, mubarn ' , 
rin, &an'atkinn ve ilim adamı- - Cemiyet her halde ıan at 
llrn kaaandrğı bir umumi say- kardan daha yü_kıek ki onu ken 
it Ye sevgi vardır. Bunu: diıine mal etmıyor ve saymı-

L. yor .. 
- ıyakata ve güzideye T k 

lıcillQetı mu diyeltm?. Yoksa ür 
" halkının fikri, hissi ve mane-

rit Cüınleai ile ifade edebili- vt varlığı üzerinde kendi irfan 
• ve eserlerinin izini bırakan 

Türk ıan'atkirları kendi ara
larında kalem; tahsiyet, fikir 
ve san'at haysiyetini yükselt
melidirler .. mi diyelim?. 

lıi Ammeden gelen saygıda 
lereı. saymak ve sevmek esu 

~d11ğu kadar göreneğin de ye
ıı •ardır. ..... 

Türlriyede bugün umumi 
~Iİ ve saygının haricinde ka
•n tek tabıiyet ıan'atkirındır. 

Fertlerin sevdiii san'atkir
lat r •ar, fakat immenin saydı

~ hiç kimse yok. Ne hazindir t ~kapafı hizasına kadar çı
bileo defil insan boyunu a-

Her halde ilk önce yapala
cak fef, ıan'atkirın hendi ara
sında: 

- Liyakat ve güzideye hür
met! .. 

etmesini bilmesidir. O zaman 
ıan'atki.r da: 

- Yok .. ta ' ' k" n eserler neıreden san at ar-
1•1'111lız bile bu saygıdan mab- Dediğimiz umumi saygı ve 
~rlar. Hatti bizim defil.. aeTgiye mazhar olabilecektir. 

tluııu.;, tarihin verdiii ,ahret 1 Hikmet Feridun'• tetekkü" 
i:ı ~etleri de 1&ramak yo- etmeli . ki bise bu bahis üze-

cLıyııı. . d ~ · · d•'kmelc 'ıçin vesi-

Onlara daı 

- Put .. 
Diyen ve yüzlerine ya kı

tı!, Ya kara çiııgi çekenle.- ge
~ Lİaim aramn:dao çıktı! 

Kendikendilerini, kendi be
l'llberlerini inkir edenler biç 
olmazsa tarihin kurduiu ve 
laydığı bu töhret!eı-e dil uzat
ıı.aktan utanmalı idiler. Y anlıt 
•nla!ılmayahm: 

- Dünkü san'atkir bugün
frıinden daha ileri, daha yükıek 
te semereli idi. 

Demek istemiyorum. Sade
~· 

- Dünkillerin bizim emek 
'- Yardımımız olmadan kazan
.. kları saygıyı da yıkmayalım! 

Diyorum. 
Bahsimiz san'at, teknik, 

~lep, mezhep, nesil farkları; 
hııilik, eskilik mevzuu değil 
lllaıutnj saygı ve bugünün san' -
'~irına kartr bunun gÖ9teril
IQ- 'd' - .. 1esı ır. .. "" 
iti._ Tü_r~ halkı, Türk san'at-
11/lllı nıçın 1&ymıyor ve aev

'JOT"?. 

811 aorgunun cevabını Hik
~ Feridun11n kitab~~· -~pa

lı.atırıak pek mümkundur. 

et .Zaten söze bqlarken iıaret 
lıiİllaiz hususiyet te buydu. 

~ lliknıet'in anket kitabmr 
~ 11Y&ll ve okuyacak olan Türk 
la 1'.unclan her kiti kitabın her 

11
• lııfeainde ve her ıöz söyleye

cıij~ ruh ve fikrinde, yahut .ta 
1 altında üç şeyi ıezecektır: 
lnkir 

Saygısızlık, 

1' ariz ve çekememezlik. 

liyakat emek eser, şahsi-
tet • t ' 
t • ilim töhret siy, her ıeY 
ır: lıep~! ' herke~in .d!l~de İ'!
r.. ~ edılıyor. Daha bın?~' .••~•
~""le ıııuharrir münekkıtı ınkar 
• llllaak e.. onu 

rın e ıçımızı o . . .. .. 
le verdi zalunete gırdı, gunun 
san' atklrlannın içini dıt yap
tı! .. 

Etem iZZET 

ı Edebiyat Haberleri 

• Reni Lolau bir yazıaında 
edebiyatta münekkitlerin hiç 
bit faidesi olmadığını, herkesin 
yine eskisi gibi kendi zevk v.e 
tarzında yazmakta devam etti

tini söylüyor. 

"' İspanya Baıvekili M. A
zana Taç isimli üç perdelik pi
yesi yaznnttır. ispanyanın muh 
telif tiyatrolarında oynanm~k
ta olan bu piyes pek çok bege-

nilmitıir. 
"' Re,at Nuri Beyin ilk eıeri 

. . es ne de romandır. 
ne bir P'Y • • b. ki 
( tlim mantık) i&imlı ır tap-

tır. 

,,. Etem izzet Beyin (Göz· 

yaşları) isimli romanı yakında 
kitap şeklinde çıkacaktır· 

,,. Mahmut Yesari Bey (Sev
cl ihtikin) ve (Sevmeyen ıev 
g~liler) unvanlı ilci roman ha· 
zırlamaktadır. 

.,. DariUbedayi 'lursaya ka
dar kısa bir tumeye çıkacak-
tır. 

.,. Halit Fahri Beyin (~e
dim) isimli pi~~i kitap balın
de intit•r etmıttır. 

.,. Hilıeyin Rahmi Bey Dariil 

bed 
. . 

1 
• ., bir piyM bazırla

ayı ıç-. 

maktadır. ----
Akademide bir 

• 
sergı 

Güzel San'atlar Akade~iıi
. t93t-t932 dera seneaı me 

nın ek üzere 
. · • -·-• arııetm saıamı um- .. -

uzun 18 İDCİ pazar gunu 
temm • • _ --• ktır 
b · talebe .ergıaı _.aca • 
~kademi binası ~·bil~ aç.la 

k olan bu sergı 10 gun de-
ca • 

Yeni eaerler 

Bir aşkın tarihi 
Her te:rin niıbi, seçici, vahi 

olduğuna kanaat ıetiren zamanı· 
mısın en bariz vasıflarından biri, 
en büyük tanıdığı inoanlann bile 
ph.ti aers\izeıtlerini eserlerine 
ten:ih etmesidir. Muharriri hak· 
kmda malUmat edinemediğimiz 
kitaplan pek okumak iatemiyo· 
ruz· daidağah bir ömür •ilnniit 
insı:nlann yazıları İse, kıymeti 
ne olursa olıun, ali.kayı celbedl
yor rağbet kazanıyor. Köteıin
de ~turup ancak muhayyel vak'a 
lar.a. karı4mıf. yalnız fikirlerin 
iıtirari çarpıtmasında bir rol oyna 
mıf tairin, filosofun e.eri iıtihfa
fı pek andıran bir eda ile karşıla
nıyor. Pek kuvvetli iae, kendiıin
den yüz çevirmemize imkin yok
ıa muharririnin hayatında her
kesten gizlemek iatediii macera
lar bulmaia uğratıyoruz; bu~.• 
da muvaffak olama21ak teceuu· 
ıümüzü temayüllerimizle telif ede 
bilmek için hiç olmazsa mubar· 
rire bir "t"'acedie interieure,, iza• 
fe ediyoruz. 

Hiç bir neviden ihtiraı duyma 
mıt adamın payedaı- bir ea.er vücu 
de setirmeıi belki hakikaten 
imkanuzdır •e bir felaefe kitabı· 
nın bile yazılma11nda aklın vazi 
feıi belki oadece kalbin vardıfı 

neticeleri aydınlabnaktan ibaret
tir. Fakat ne oluna olaun kalp 
ve ihtiraıları birer vaaıtadrr; aaıl 
ehemmiyetli olan teY verdikleri 
meyvedir •e buna o vaııtalann 
ten:ih edilmeme•i lazımdır. Mu
harriri bet on para kazandıktan 
aonra çoluğu çocuğu ile köyüne 
çekilen Shakeııpeare de olsa, za
manının ıiyaıi hi.diselerine kan 
tan Lord lnrby de oloa The tem
peat harikulade bir eoerdir •e 
kimin tarafından yazıldığını ara9-
t1rmanuza pek lüzum yoktur. 

insana yaşamaktan, faaliyet 
kabiliyetini inkişaf ettirmekten 
baıka bir gaye göıtenniyen bu 
zihniyet bedbinliğin, hem mübdi 
değil, bili.ki• yıpratıcı bir bedbin 
fiğin mahsulüdür. Zamanımız 

inaanıftln teb ... ümüade aaadet 
değil, her türlü kahramanhğı in 
klnn edaaı vardır. Zaten en bü 
yükleri bile ancak hayatlannda 
ku1111rlar, küçüklükler ııörüraek 

sevebiliyoruz. 

Edebi Bahisler 

YENİ ROMAN TEKNiGi 
Makine ve motör kuvvetinin ede

biyat ve lisan üzerindeki tesiri 

İncil hayali kı11alar ve uh- elektrik kuvvetleı-i tatbik saba 
revi emirlerle doludur. unda faal rol almağa batla-

Cevdet Pata meı-bumun mıtlardır. Bu yeni kuvvetlerin 
(Kısası enbiya) 11 dini ede- sanayide tatbiki cenıiyetleı-in 
biyatın taheseridir. Yunan ve müvaz-i ve sınıflarım der
Latin tairlerine mevzu olan ef bal değitti.rdi. Rahip, Zade
saneler di"' akidenin verebile- gi.n, Köylü sınıflarına ayn
ceği en yi. .• ıek hayal mahsul- lan eski cemiyetin tirazesi bo
leridir. zuldu. Fen tatbikleri, felıefe 

(Homere) in mqhur (L' ll- telikkilerini de alt üst etti. tik 
yade) ı Yunan hurafelerinin hamlede ruhban sınıfı azameti 
destanıdır. ni kaybetti. 

Şarkta ve garpta (Kılıç) 1 Bu boAluğu yeni bir sınıf 
kuvvetinin meydan okuduğu de j doldurdu: Amele sınıfı , Ve u
virlerde edebiyat bir ıürü za- mumi hayatta kuvvetle yer a
fernamelerden, kasidelerden i- lan bu sınıfın varlığı fikir i
barettir. Asırlar birıbirine yük leminde de hareket uyandır
lenip cemiyetlerin hamuru de dı. Ve buna birinci (İntern 
ğiştikçe lisan, fikir ve edebiyat ationale) in müe11iıi olan 
ta teklini, mecu11nı deği9tir- (Kari Marx) tarafından bat· 
meğe baıladı. landı . 

ln1an yığınları zaman za- Büyük müverrih (Wels) 
man şarktan garba, garptan bu hareketlere on dokuzuncu aı 
farka akarken ilk ihtilatlar bat rın tahammuratı ismini vermit 
!adı. Avrupaya atan Hünler, tir. 
Aıya'ya akan Salip orduları Hakikaten bu a11r birçok 
ıilihlarının zaferinden ziyade yeni yeni fikirleri mayalandır
bu temasın verdifi fikir inlali mıt ve mihaniki inkılip cemi
bı ile tarihe mal olmutlardır. yetin muhtelif sahalarında ee

Ve böyle hududu genit her nit mikyasta değişiklikler ya
hamle camialardan fikir baya· ratmıttır. 
tını da defittirmittir. Buhar, elektrik, motör kuv 

Meseli Fransa inkılabı da vetleri ile beraber meseli dar
bu fikir dalgalarından biri ol- vin nazariyeleri, (Biologie) ve 
muftur. Maitet ,ekli, hayat (Geologie) nazariyeleri, felse
tarzı değifen ve denizle müna- fe bilgileri de alt üıt oldu. İn 
ıebeti fazla olan cemiyetlerin sanların hayatında derhal bü
tefekkür ve tahassüs kabiliyet- yük bir tebeddül görüldü. 
leri daha fazladır. İnsanlann İtte yeni sınıfların peyda 
mukaddeı-atında coğrafi vazi- olduğu, yeni nazariyelerin kuv 
yetler de büyük amil olmuf- vet bulduğu bu devirde fikir ha 
tur. yatı da çetniıini değittirdi. 

Netice şu ki hayatını, zafer (Zola) papas ve amele ıı-
lerini, deıtanları'l:' yazı ile ifa- nıflarının iç yüzünü her biri 
de eden cemiyetrer dünyanın beşer santim kalınlıeında cilt
umumi inkiıaf h"1lelerine it- !erle JÖ9terdi. 
tirak etmedikleri zaman hem (Bal•ac} iokılibm meydana 
fikren gerilemiıler hem de bün çıkardıiı sınıfları ileme tanıt. 
ye itibarile Iİ:~a9mıtlardır. tı. İnsiliz ve İıveç, Alman mu 
Muhtelif camialar hakkında barrirleri de ayni yolu takip et 
tarihin kaydettiti (Granc:leur tiler. Bunlarla beraber tarihçi 
et dec:adenoe) devirleri hep bu ler, (Pedasosie) ülemuı da Lüaiyen Hannnefeadinin Let- d 'b 
hakikatin ifadesin en ı aret- bu inluliba kanıtılar. tr-• a· Abdu"lha" Hamit (1) ;_;_ 

- ,. -·- tir. İtte bütün bunlar arasında ile ne9rettifi ve yalanda türkçe 
tercümeainin çıkacaiı haber veri 
len kitap, Finten muhanirinin pe
reıtitkarlan tarafından hiç fÜp
he&iz c°'kunlukla kartılanacak
tır. Bazdan da bu mektuplan, 
l.ir atkın tarihi diye sevecekler
dir. Abdülhak Hamit Beyefen
di -lard-n bahııederken: "Bu 
mclttupl,.,.m ltıymeti edebiycfcri
ne gelince, üılüfHınan 3eraletü 
neaa•eti ue ilatleıinin .amimiye
IÜ f'llıaiyeti noktai naıuırıntlan Ja 
nadirattan addolunrnafa ae:r.adır" 
diyor. 

Bu mektuplann bazılarında 
~air bir "Prince -charrnant,, gibi 
gözüküyor; basılanndan da cün 
delik hayatına dair malumat alı
yoruz. Herhalde tairi aeven her .. 
kea bu kitabı tekrar tekrar oku
yacaktır. 

14 temmu:c 1932 
Nurullah ATA 

(1) l cilt, 150 kuru9. 

-- -···- --
Hale Asaf Hanım 

Bundan bir kaç zaman ev. 
vel ger.ç reuamlarımızdan Ha
le Asaf Hanım berayı tedavi 
Pariıe gitmitti. Hale Asaf Ha. 
nım bu fırsattan istifade ede
rek Pariste bazı eserlerini tet
hir etmi' ve büyü'' muvaffakı-

Arz üzerinde artık biribirini yep yeni bir hikiye ve roman 
tanımayan millet kalmamıt· tarzı da meydana çıktı. Cemi
tır. Bizim Bursalı Süleyman yetin umumi hayatının bir cep 
Çelebi mevludu yazarken Fran heden görülmesi şeklinde tebel 
sa ne alemde idi lngilterede ne lür eden yeni tarzı (Proust) 
vardı, ıüphesiz ki bilmiyor- tahkim etti. 
du. Ve edebiyat artık daha ha-

Sidabit ıairi Nedim Efen- yati, batti mihaniki bir tekil 
di Bahariyesini nazmederken aldı. Ve bugünden yarına doğ
Franaız edebiyatında kimler ru bakılırsa edebiyat yavat ya. 
şöhret kazanmışlardı. Hilmi- vaş lnduıtrit şeklini almakta-
yordu. dır. 

Endurui Vasıf Efendi bel- Büyük fikirleri ifade eden 
ki Amerikanın ketfinden bile yükıek edebiyatın yanı batın-
haberdar değildi! da bir de teknik inkılibı vuzuh 

Mıaırda derebeylik yapan ile anlatan ve yeni peyda olan 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa ka- sınıfların fikir ve hislerini top
ra cahildi. Fakat dünya üze- layan hikiye ve romanlar var • 
rinde yeni bir medeniyet te- dır ki bunlar cemiyetin bugün
melleri atıldığını bizim (İkin- kü vaziyetine göre yüksek ede
ci Mahmut) tan daha evvel biyattan daha mühim rol yap. 
kavramıştı. Altı yüz yıllık Os- maktadır. 
manlı impacatorluğu Avrupa Çünkü on dokuzuncu aaır 
ile harp meydanlarında yüzler batından 1914 de kadar az çok 
ce defa kartılaştığı halde o- teklini bulduiu zannedilen fi
nun asıl kuvvetini yeni fen ve kir ilemi bugün büsbütün yeni 
san'atini Kahirede tatbika bat- bir cereyanın önündedir. 
l~yan Kavalalıdan öğrenmit- Bir kere münakale va11tala-
tı. rındaki akla hayret veren sür'at 

Fransa ihtilal içinde allak ııerek iktısat, gerek san'at ge
bullak olurken bizim mutefek rek fikir hayatında yeni bir in
kirler Çe,me için tarih düıü- lalip yaptı ve yapıyor. 
rüyor,(Montesquieu) nlın mq- Çok değil yirmi sene evvef
hur (L'esprit des lois)sı Avru- ki iktısadi nazariyelerle bugün 
pada kapıtılırken bizim münev kü hakikatler birlbirinclen a111r-

; verlerimiz arasında tahnıiı tes lar kadar uzaktır. Bu taba..Ul
f/ diı müsabakaları yapılıyordu. ler milletle.- arasındaki irtibatı 

Bütün bunları kaydetmek- sıla fıkı bir hale getirmittir. 
ten maksat tudur: Dünya üze- Buna rağmen eski devlet tq 
rinodeki umumi fikir hareketleri kilitı düte kalka devam etmek 
ne İştirak etmiyen cemiyetler tedir. Milletler biribirlerile kay 
kendi dar hudutlarında nasıl naıırken gümrük tarifelri, ik
bunalırlarıa bu c:eıniyetlere tısat karanameleri, hudut tetki 
menıup muharrirler de hayatı li.tı, para tebalüfleri gibi ııit
nı yafattıkları sınıfların ya- tikçe artan tazyikler cemiyetin 
vanlığı içinde boğulup gider- yürüdüğü hakiki mecrayı ukıt 
ler. tırıyor. Bu Taziyet maliye, itc

yetler kazanmıttır. Bilhassa 
son defa açıldığını haber ver. 
diğinıiıı T uillerie salonunda tet 
bir ettiği tablolar pek beienil
mİıf ve sergiyi küpt eden 
Fransa Batvekili M. Herriot ta 
rafından iltifat edilmiftir. Rea 
mimiz 'Hile Asaf Hanımm ser 
gide te,hir ettiği tablolardan . . . ... 

Asırları değitmeğe lüzum tısat üleması ile beraber her 
yok. Maziye yürüdükçe müva meslekteki fikir adamlarını 
zenemizi kaybederiz. metgul ediyor. 

Bugüne bakalım. Arz üzerinde yalnız tayyare 
Bugünkü fikir ve cemiyet motör, radyo Ye saire gilti fen. 

hayatının batı on dokuzuncu ni harikalar defil, bü ·· bir 

Serbeat aütun 

Bir mektup ve izah 
Nurullah Ata Beyfendiye, 

Edebiyat 

San'atte şekil 
Ve ruh " Milliyet" te ( dooye) ıerlavbaıı 

altındaki yazınızı gördüm. Beyne!· 
milel n Yu-n-latin kök ve eaaolar San'at İçten gelen, içe hitar 
dan alınan ilmi tabirler ve ıoblahlar eden inııan ruhları arasında dt 
ve iM.., münevverlerimiz araıında bir .. ' • , 
bara ve iz·an meael•i adıledilmeie ı runı hır ses kanalıdır. San at & 

batladığını gönoekle bahtiyar oldu- serinde tekil ve suretten ziyaclt 
ğum meaele miinuebetiyle lütfen h . d.kk ed' 
bendenizi yadederelc (Kemal Cenap ' ma ıyet ve manaya ı at ı 

Bey haklıdır, fakat iıtediği yere an- mek icap eder. Çünkü san'at. 
cad.li~ YBaunankacabi-.latinlcdae kapı~dı~ldaebi~I si- kir, dıtı süsleyen, renk, aydın. 

ı r. t r yo n aı ı ece- I k . • . 
ğini oanıyoraa haluızdır, çünkü bat ı veren kımse degıl, tahteş. 
ka bir yoldan da oraya varılsa bile tuurumuza tesir eden bir gii-
bu muvakkat bir zaman için olur, n • · f d 
k dil ·- · · d • d- · K et veya Dır ırhna ır. en ıgımız en yane onerız. e.. 
mal Cenap bey ve onun aibi dü.tü· 
nenler bunu kabul ediyorlaroa oöyle 
sinler, yani fikirlerini netrederken 
evveLa. Yunanca ve latince deralıeri . 
nin tesiıi zaruretinden bahaetıinler) 
diyorıunuz. 

Muhterem beyim. bundan tam ye
di sene evvel liselerimize yunanca 
ve latincenin koaulıı.aı lüzumundan 
sazetelerimizde bahsetmittim. Y etli 
ıene evvelki haleti ruhiyemiz e.na 
emri. bahıetmitıim . "Milliyet" in 6 
tetrini oani 1926 tarihli nu.........,. 
da (M6den-io Kemal Cenap bey ta
tinceyi kabul etmek fikrindedir) aer 
laYhası altında bendenDJe bir ma(i. 
kat n .. redilmittir. Bu mülakatta 
fÖyle demitim: (Memleketimin ilmi 
namına bir zaruret olarak aöylanek 
mecburiyetindeyim ki Avrupa liaele 
rinde olduğu gibi bizim mektepleri
mizde de tıp ve fenne me-nıe olaralı: 
latinceyi ve eski yunancayı tedria 
etmek İcap eder,) Bu beyanat heri
ne bendenizin eskiden beri bu ölü, 
fakat beynelmilel ilmin canevi olan 
merhumları ifadeye yarayan ve yata 
yan dillerin mekteplerimizde tedrioi 
taraftarı oldui'uma inarurıınız, zan
nederim .Yalnız tunu arzedeyim kl 
derelerin, bu dilleri okuyabilecek ka 
dar öiretilmeoile iktifa edebilirdik. 
Arzu eden ileri ıidebilir. Yunanca 
ve latinceyi, arapça ve acemceyi kal 
chrdığımız 11raıla ikame etmekle biz 
lerin bir garabete düttüiümüzü aöy 
liyenleri de sördüm. Fakat biz 11r
tımızı tarka çe•irerek garp medeni-

Eski edebiyat kitaplarında 
lafza ait san'atlar diye, şelcilck 
san'at arayan müellifler, aao'e 
tın ne olduğunu bilmeyen ııa
vallılardır. Onlara göre san'at
kir bir sokak afitçiıidir. Divan 
edebiyatımız, gözleri karartan 
renkli bir •fitten ba,ka bir feJ 
değildir. 

Güzel san'at, inıanla bera
ber doğdu. İnsan çırçıplaktı. 
San' at ta çırçıplaktı. Hk zaman 
lar ıan'atm İçten gelen içe hi
tap eden deruni bir ıea kanalı 
oldufunu görüyoruz.O vakitler 
san'at manada, mahiyette, bün 
yede idi. 

San'at insanlarla bearber bü 
yüdü. insan, tabiilikten sun'i
liğe doğru değişiklikler göster 
di. Ahlakını, seci~•esini, yaıayı 
tını, değiıtirdi. San'at ta bir 
peyk ııibi bu tekimül yolların
da İnsanı takip etti. Fakat, ta
biilikten uzaklatan, insanla be 
raber gittikçe sun'ileıen san'at, 
çok fey kaybediyordu. 

yet ve kiılturuna sirdiğimiz ıırada H b 1 1 
o kulturun ifade vastıaıı olan yunan , a İ i e Kabilin aşk mace-
ca ve latinceye k&rlı çıkmamızdll' rumdaki facia ile biten sahne 
ki garabetin aııl kendlıidir. Bunda- de, dekor yoktu, •iiflör yoktu, 
ki behreaizl!iimizclir ki beynJmiJel 
(oto) prefikainin) yunanca (kulak) Ye konutmak yoktu. Fakat bu 
_,.da (-) tan ııelclitini n facia en büyük ıan'at eseri idi. 
yine ~milel (Aalo) DUft ,.... ı . . . ruh 
nanca (kendilıenıline) .ı....ı. olan naanm ıçmı, unu, bütün 
(altoo) dan ııelditini ... la-th' )e hiılerin -bamı söateriyOl'-
(auto) teklinde s•; ... bupn MI- du. 
ttln dünyaca ( Auto) tanmda ya
.. ımakta n milli alfabeta ile de te
Wfuz edilmekte oltlufuna dit..._ 
mey erek ( Automohil) 'I ( otOlllObil) 
yani (or-r kulak!) yaptık, Yine bu 
•uretledir ki yunanca (Bilııi) ve(BH 
sili) demek olan (Lopa) tan sel· 
me bir kökü (Tilrkçe kelimeler ııon 
larmda plmazlar) lcaicieoiain tatbi
kiyle (lok) yaparak lmlio lııptımı
za koyduk. '(ldeolok, imli. luplı. Sa 
hile 42). Keza (Bakterioioıı) lan
mııı: da ( Bakteriolok, imla lıiptı,aa 
hlfe 49) oldular!? Biz .ı- İçre la
tince yazımızla böyle (lok) larla mı 
çıkacaktık? 

Hürmetleriyle •• mücadeleye 
devam ıem.u.iaiyle 

Kemal CENAP 

ıi tqekküllerin yeni yeni veche 
leri de görülüyor. Bütün bun
lar bugünkü halde meçhul bir 
iıtikamete doğru yuruyor. 
(Welı) e bakılırsa bu mihani
ki hareketlerle bu iktısadi zik
zaklar ancak bir Avrupa (Fe
deration) u yapmak şeklinde 
tekevvün edebilecek. 

Şüphesiz ki her fikir adamının 
bu meselede bir mütalea11 olabi 
lir. Yalnız tu vaziyete IHr ro
mancı gözile bakarsak bugü
niln romancısı için yapılacak 
it ne genç km ııönüllerindeki 
bam tabuıüsler, ne de gayri 
m99ru münuebetlerin artık 
pek iptizale dtiıen tefıvetli ıab 
neleri değildir, 

Romancının göııli arz üaerin 
deki bu fikir dalgalarmın isti
kametini kaybetmiyecektir. Ye 
ni yeni Zola'lar çıkıp bu harp
ıonu ,neslinin ruhunu ve yeni 
bayatın cereyanını tahlil etme 
lidir. 

Anlatılıyor ki (beynelmilel) 
ittirakler ikt11aclt sahnelerle be 
raber fikir ve akide sabalarma 
doğru yayılıyor. Bunu ihmal e
den romancı mesleğini benim
sememit ve dünyanın umumi 
hatlarını takip etmemit olur ki 
böyle noksan malzeme ile ya
zılacak eser üsl6p itibarile tah
eser de olsa ömiır itibarile pek 
za ıf kalır 

Falcılar, kihinler tiiri, raksı, 
musikiyi; tiyatro)'U kendilerin
de cemetmitlerdi. O adamlar 
muhakkak ki ıan'atkirdılar. 
Çünkü yaptıkları, içten ııelen 
Ye içe nüfuz eden bir teYdi. Bu 
vakitte, san'at gene yan çıp
laktı. Şiirin vezni, kafiyesi yok, 
raksın ıiıtemi yok, rahip İdado 
reço henüz doğmadritndan mu 
ıikide yedi nota yok, tiyatroda 
rejisör yoktu. Fakat mina Yar
dı. 

San'at, çirkinlqmeie batla. 
yan bir yaılı kadın gibi süslen
di, giyindi, kutandı. San' at ..,. 
tık bir moda salonunda man
ken oldu. Safiyetini, tabiiliğini, 
deruni akıcılığını kaybetmeie 
baıladı. San'at eserlerinde, eti
keti kuvvetli bir salon adanu 
ııibi, her yerde başka bir tekil 
arandı. Züppeleşti. Vezin, kafi. 
ye ile konutmağa batladı. Bü
tün san'at !ubelerinde bir tekil 
cilik, bir gardrop düşkünlüğü 
1&leın halini aldı. 

" IJ ,, 

San'atin tekil, nevi ile alib 
11 yoktur. San'at özde, minada, 
ruhumuzu harekete getiren el&. 
runi ihtizaz kuvvetindedir. San' 
at, yirminci a11rda, ilk kıyafeti 
ni almaia ba,lıyor. San'atia 
tam bir tecrit kabil delildir. Bi
ribirinden ayırarak ifade edem. 
diiimiz kanıık ruhi hislerin be 
yanına ıan'at diyoruz.Şekillen. 
diremediğimiz, tecrit edemedi. 
timiz hislerimizi, ifade ederken 
onları bir çok ayrı ayrı kahpla
ra sokmak elbette ıayri tabit

~İr. S~n:al, ruh karıııklıiınnı 
ıfadesıdır. Onun İçindir ki bu 
gün artık nesir, nazım, romu• 
büyük hikaye; piyes; yokt....: 

·-· 
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Şarbon 
Hutalıtı 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar ._l • ...... I __ s_ı_N_E_M_A_ ....... lı.,._•1 I MiZAH 

Pahalı değil! 
• 

Kartal'da ha.tabii 
var, 4 kiti 

luutaneye yabnlda 

ltalyan filosu Büyük Reisı Derince ve 
Dün geldi Yalovada 

K.utaleiY..--la,..-he·ı.
ı.ts ........ ft d~ İılti lıutalıja 
tvtaı.ııuttilr. Haıtalar derhal Hay 
darpafll _. .. ı -tuıl7e hutaaıa. 
_..,. yatmlıautlardır. 

(B•ıı J inoi Hhif_.) 
Milteaklb- ltal7.. 1ı:_..,ı...,. 

candan tezahüratla karşılandı 
M. ~lenno Mele, Yiakandl M. 
Sili bvazöre l'iderek amirala 
hotamedi beyan etmitlerdir. 

Amiral Mor- dün aal>al:ı re
fakatinde ltalya sefareti •'
•a•ali kumaadaa Soldad •• ya• 
Yeri flrkateya kaplanı Cerasuoll 
bulundatu halde aefir Baron Alo
lal'..ı. Tarahya'daki llaa.metcllu
•a ıiderek, kendiılni aiyanıt et• 
mittir. Amiral Tarabya'd.. a•
cletle Papa'nın Ankara mümeuili 
Monaenyör Marıotti'yi ziyaret et
tikt- sonra Quarto kruvazorüne 
avdet elmittlr. 

a. •aaiyet herinde ........... 
..,ntalaa l>a.ytarfıjı derhal faaU. • 
7et• cetmit. K-1 ı.ısy1.n..
bay-ta pıt.- aııu tatbik.Uw 
ba, ..... bl'. Buaunla beraber ı.. 
tanhula her türlll tehlikeden ma
aun hulundunnak için haatalıt111 
zuhur attiii Kurt doimllf, Yaka· 
Çlk, Büyiik Bakkal köyleri lıordoıa 
allma almmıt •e bu köylerin hay 
Yanlan karantinaya konmu9tur. 

Haslalıia tutulanlar Samandı
ra köyü muhtarı Şaban, Bo•lancı 
Yeni kariye muhtan Şevki çavut, 
Büyük Bakkal köyÜnden çoban 
Ahmet ve çoban Mehmettir. Kar
tal ve CIVarında bütün aıhhi ter
tıbat alınmıt bulunmaklad>r. 

Amiral Moreno bugün Vali ve 
Belediye reiai Muhittin B. i Lt' lor J 

du kumandam Şükrü Naili P, yı ı 
makamında ziyaret edece~ ,· r . 
Bilrnüknbele Muhittin B. le .<;;; "i 
Naili Pı. ve sefir Baron AloJ.r ! • t 
yaretleri iade edeceklerdi•·· 

Malftllerin 
Piyangosu 

Malullerin terfihi için Ga
latada ve Bahçekapıda aatılaa 
piyango biletlerinin müddeti 
15 •lustosa temdit edilmi,tw. 

• 

Denizli maarif 
müdürü 

Denizli Maarif mödürtl 
Şevket Süreyya Beyle Denizli 
Muallim melıtebi müdür mua-

Bugün Quarlo kruvazoriinde 
Monsenyör Margottl'nin idaresi•· 
de bir ruhani arin yaprlacaktl1'. 
Öğleden sonra ltalya aefirl tara
fmdan bir gardenparti verilecek, 
yann da Caaa d'ltalia da hir rea
mi kabul yapılacaktır. 

.Amiralin tercümel hali 

Amiral ltalo Moreno 29 mart 
1874 ele doğmuıtur. 1894 te !Mh
riye akademiıinde tahsilini ikmal 
ebnittir. 1926 .. amirallıla terfi 
ebnit, umumi bir çok muharebe!• 
re iftirak ederek yararlıklar ıO.
termİftİr. Amiral 1925 • 1926 da 
uzak Şarkla San Giorıio'da ku
mandan olarak, ve iki defa da 1-
talya kralı Hz. nm yaverlifinde 
bulunmuıtur. 1918 • 1919 aenele

vin• Nurettin Kamil Beyler me rinde ltalya orduau baılıumandan 
ZW'letı tehrimize gelmitlerdir. I htında ifayı hizmet ebnit 1931 

- -....... ..... . 
Promethe'nin yüz

dürülmesi 
mümkün değil 

PARIS, 16 .A .A. - Bahriye-. 
&ırı tarafından kabul edilen yüıditr
me meliyeleri mulahasaıaI.nndaa 
b!risi. Promrihee'llİn yüzdürülme.i
n< kalkıtmanın ıayn makul olacafl 
nı, bütün müılulit blr araya celmif: 
olduğundan dolayi yüzdürmek için 
n.rfedilecek me ainin senelerce ıüre 
ceııi. 8-10 milyon murafı iatilzam 
edeceği Ye yeni kurbanlar v"""elı 
tcl>likhi .-vcut bulundufunu b&. 
van etmi,tir. 

--·-
Fransız ayan meclisi 

mali 
projeyi kabul etti 

PARIS, 16. A. A_ - Ayan medi
ai, bütçenin muvazenesine mvteallilı 
pro~nin müzalıereslne batluııı9br. 

Ma:.bata muhuriri . raporunda pre 
ieıün meb'usan tarafından lıabul e
clilmit olan tekilde kabulü neticeoıiıo 
ek karar kılmaktadır 

M. Cailloux, nazan dikkati celbet
mq olen beyanatında ıimdiye lıAclar 
v112edilmiı olan verciler aaaıai """" 
di bulmuı ve bina.,,,.leyb yeni versf 
ler vaz"ı imkanı lıalmamıt olma
rai- masrafların lenkiai IUretİle 
itln »çinden çıkılması elzem olduğu
nu ıöylemittir . 

1933 Mneainde 8 milyara lıelii al
ması ihtimali mncut bulunan büt~ 
açığınm mütemadiyen artma-. pelı 
nh.im bir ıeyclir. 

Ba 8 milyara ,clemiryoU.. W..rele 
nne alt olan a~rk dahil delildir. . 

M. Hernot'nun bir müdahaleoi .. 
onliteelöp i.yan JMCliııi, projenin ı... 
yeti mecmuasmı reyi itııri ile lıaıı.I 
etmi tir. 

ilmi heyeti 
Seferiyeler 

LONDltA, 16 (A.A.) - Ev• 
ning N.,ws, pek yakında 3 ilmi 
h yetin 31 ağuıtosta Şimali Ame 
rikanın bir luamı ile Quebec eya 
!etinde cörülec"k olan küsufa 
kiilliyi müıahede etmek ü:ııere Ca 
nadaya ırideceiiai haber vermek 
l<'dir. 

Bu heyetle.-in en miihiınl C.... 
enwicb raaatbaneıinin i:aaa et
ll'ekte olduju heyet olup Que 
ltec'e Montcalm vapurile sitmek-

de de ltalya Ali Bahriye meclisi i-
k inci rei~liiine tayin edilmitlir. 

Amiral Moreno, harple ıöıter
diti yararlıklar dolayuile mule
addit nifan ve madalyalarla taltif 
edilmiftir. 

K11arto kruı•azlJrü 

Quarto, bu iaimde ltalya'da 
bulunan tarihi kayanın adıdır. 
Quarto kruvazörü 1911 de deni
ze indirilmit ve 1912 de hizmete 
alınıruftrr, 3000 ton hac;mındadır .. 
Quarto harple bir çok muharebe
lere itlirak etmiıtir. Quarto kru
vazörü fırkateyn kaptanı Pietro 
Barone'un kumandaaı altındadır. 

KruvazÖI' harp eanasında Ama 
rika •da bulundutu zaman refaka 
Cinde ayni tipte ilıi krunzör bu
lundufu halde Avualurya'mn Hel 
ıoland kruvazörü ile kar,ılatm•t· 
br. Quarto, Helıolaad'ı tiddetle 
takip ettifinden, Helıoland miit· 
kilatla kaçıp kurtulabilmiıtir. 
Quarto o zaman ltalya filoıunım 
en ..,.; ıemiai olup 28 mil ıürate 
malik idi. 

Bauini torpicloıu kırYet kapla· 
DJ Amato'nulJ lmmandaaı albnda 
dl1', acın zamanlarda Adriyatilr 
denlatıade ltalyan deniz tayyare
lerine iatlnat -1ı:ta11 yazifeıinl 

...... iiftör. 
Cairoll torpidoau ı.-andan 

Franceeco Toacano, C..aenz torpl
dolU kinet kaplanı E. Torreani, 
Te La Farina'da ldI"Yet kaptanı G. 
Galleılo'nun kumandaaı altında 
bulunmaktadırlar. 

Coeenz ve La Farina 1919 de 
donanmaya iltihak ebn~lerdir. 

ltalga allJfe navall 

Varaa'ya ll'İtmİt elaa ltalya 
aefaretl ata,. -•ali ı.-.ndall 
Soldati de dün Quarto lıruYazöril 
ile tehrimi:ııe ... elet etmltt9-. 

Münevver 
Mahkômlar 

( Baıı· 1 iaci 5'1hifrde) 

sını -ntmiıl...ıir. lıtalllıul hapl
neaincle teıkilit keiut luılladedir. 

H.,.. koiutta -i 40-50 lıitİılİıl 
ya'-uı İcap etmelltedir. Elıaeri ı.
iut larda bu mı.lıtarın 7~ e el. çılı
tıtı Yalı11 bulmaktadır. 

Daha aonn hapiaaneye ,...ili ı.a. 
derle cemiyetteki mevlo"leri yükaek 
zevat ı. ıirmd<teclir. Bu zevabn ba
piaanflle ikametleri için huıuai l&o
fuşlar nya mahaller yolı:lur. Bu ,.. 
•atın bapiıanede ika.,,.,tlen içi. 

ted>r ft raaal merke:ııini orm.. paviyon teklinde ve miinferit büc
içinde huluaaa P-t ......,dalô nler balinıM banlaalar yaptınlma• 
ulak kasabada YÜcude l'elİrecek ela düıünülmelıtedir. 
tir. Bu inı .. t için bapiıane dahilinde 

Heyet, bir çok fennl aleti• aıüaait aabalar ......ırr. Bu abıap -
sotiirmektedir. Bu aneyaa4a biri- •İyonlar yazın .erin olacağı ıilıi, 
nln mihrak lıu~eti 13,llO n dile loıın da mnabllecelıtir. Bu talıdirde 
rlninki 11,30 metre olan iki tel... hapis cezaaına aıalıkiım olan münn
lıop Yardır. Ba teleakoplarla l'İİ- Yeri• bıraızlar, yankesiciler, lıaniı 
netin " bilhaaaa haklanncla müp lıatiller ve takil• ı-ibi eıirra ile ay
be111 malünııat mevcut olan ıüne- ni yerel. ikamet eltirilmİyec:ekler ve 

Baltacı 
(Ba!JI J inci sahil•d•) 

!arından bir kıamı Y alov&)'a çılı· 
blar, bir kumı da Tapurda kala
ralı Gazi Hz. ni Derince açıkla
rmda istikbal etmeii tercih etti
ler. 

Beyaz bir nokta 

Nihayet saat 2 ye 20 kala ufıak 
ta beyaz bir nokta helirdi. Bil
tiin sözler bu beyaz noktaya cli
kilmiıti. Ertufnıl yab ıeliyordu. 
ilk mlljdeyi mllderris Yusuf :r;;y. 
Bey haber verdi. 

Ya ı, o eanada yol kırarak mil
let çlflill aahiline yaklatmlfb. 
Gazi Hz. nİıl çiflikte bir mtWdet 
latirahat edecekleri anlatılıyordu. 

Millet rtf lifJinde 

Sahilde toplanan iatlkbalciler 
otomobillerle doiruca Millet çif
liğine hareket ettiler. Sakarya 
molörii büyük Reiıi Ertuirul ya
lından alarak Millet çifliti kötlıü 
önündeki ialıeleye çıkardı. 

Gazi H:ı. iakelede Yalova kay• 
malıaaıı Şefik, Jandarma kuman
danı yilzba§ı Şerif Beyler tarafın
dan istikbal edildi. 

Aziz millet Reiıi, çok Mteli " 
ainde idiler. MeYıimlik sri bir 
koatümle koyu sarı renkte laka"" 
pin ıİymitlerdl. 8aılannda beyaz 
panama •ardı. Gazi Hz. refakat
lerinde Şükrü Kaya ve Fethi B. 
)erle diler ıre•al oldulu halde 
kötkiln iiniine ıeldiler. Burada 
kendilerine Millet çiflllti maı.
labndan nefia buzlu ayranlar tak
dim edildi. M6teakiben bir fincan 
kahY& içtiler. 

Ga:ıeteciler 

Ba urada, ıazetecilerİp ol
bili, çifliie yetlpni,ti. F otoıraf 
muhahirleri, Gazi Hz. ni rahataı:ıı 
etmif olmamalı için, bir az uzak
ta duruyorlardı. Gazi Hz. ıazete
dJ..; ..., fotoiraf muhahirlerini 
ya.-erleri Celll B. vasıtaaile neııt
lerine davetle daha aerbeıt çalı· 
tabilmelerine mliaaade ettiler. Fo
toiraf muhabirleri, Gazi Hz. -
tükranlamu anettikten sonn. yalı
laıhlar. 

Olı_i*liflw durmadan itliyor
ıhı 

Elinde makinaeı ba kıymetli 
müaaadeden iatlfade ederek çalı
tan "Milliyet" foto muhabirine 
Gaıd Ha . iltifat ettiler. 

- Si:ıı hanıi sa:ı:etedenainis ba
kalım? 

Foto anuhabirimi:ı:: 
- Milliyet'den efendim ... Ce•a 

bmı •eriac:e Gaai Hazretleri "Mil
liyet" e lrarJı alikalarım ızhar .... 
derek: 

- Ya ... d-ek Milliyet d-! 
"buyurdular. 

Baltacı rlfllf'llnd~ 

Ga:ııi Hazretleri, bir müddet ;... 
tirabatt- .-ra aaal ilçe doj>ru 
tekrar Sakarya motörüne biner .. 
aahili takiben Balı.cı çiftliiini ı..,.. 

rif .mitlerdir. 
Y anm ıaat kadar dinlenmitlw 

dir. Ve bir siıfara ile kahve alnut 
!ardır. Bundaa sonra, çiftlik miif.. 
temilibnı clolatmıılardır. Ga:ııi Ha:ıı

retleri; çiftlilin muhtelif dairele
rini ayn ayrı l'•zerek avdet ettik 
!eri bir aırada, miıafir Yunanlı 
l'&Zetecilerle Uaküdar Halk F,.... 
kur namına arzı tazimat için ı• 
len hir heyete: 

- Naaılaınız Beyler? diyerelı: 
iltifat huyunnaılardır. 

Kaplıca/ar'da 

ıln etrafındaki daire ile Chromos c•z•larınr medeni terait dahilinde ıe G"zi Hz. saat üç buçuia doİftl 
aphwe'nin fiziki lerkibatının bu- çirecelılerJir I refalcatlerindeki zevat ile birlik
auai aurette tetkik ...tilecefini tah Hapi •n•de ceul~rı biT ıündeoıı le Ballacr çiftliğinden mufarekal 
min olunmaktadır. 1 ÜÇ aya lıRdar olan u n hafif cezah . ye ot-billerine binerek dotro-

Ayni zamanda Amerikalı he- 1 mahkiımlar H;in de ayn lıtr mahal 1 ca kapbcalara hareket etmifler
yetıinular ela Amerikanm mub- ' tefriki, mevcut ko•u•IArın da SJhhi ı dir. Gazi Hz. cerel iıkele önünde 
telif maballeri..M bunlara miima ı ;erait dairesinde tadil ,.., tamiri dii- ve gerek yeni lı:aplıca yolunun ırü-
eil raaadat ve anü ... hedatta bulu- ıüniilmftı.IHİr. j ,.,.,.ri.hında topl3nan yüzlerce lıi-

ıcın ı.:ı, ,.,,.~u.. . l'.ab\e\\e\ - a-.ı..ı..at\\ .nttill Ü~~\\ • 1"'~aba.k. miyec~ u.ı 
9J ., " 1 ı Ca- aırn· -..-.z."' 

çlflltJlnde 
ıili.lı kealf hallı: kütleai tarafından 
ıiddetle allııtlanmıtlJr .• 

Reiakumhur Hz. kaplıçada 
ieyrieefain Ulllum mildüril Sadul
lah B. tarafından karıılanmıtbr. 

Sevıili Ga:daine bu aene lstaD
bul'dan evvel lıavuıan Y alo•a, 
dün alqam ıeç Taluta kadar ade
ı. tenlik yapan bir kaaaba halin
de idi. 

SahahleJia öteberi aatmak ~ 
çin Y alOYaya inen bir çok köylü
ler, itlerini .. ltirdilıleri halde köy- , 
!erine dönmemlt ve Caal'yl ıll"" 
mek lçbı kıasm süneı albnda aa
atlarce beklemeli ıöu aı.ıtlar
dı. 

Aıiı: vataa kurtancı•nun lıaplı. 
calara hareketinden sonra halk 
ya•aı yavat dafıldı. Kaaaha mu
tat manzaraımı aldı. Gaziantep 
meb'ıuu Kılıç Ali, Sinop meb'uaa 
Recep Zühtü, Kii" ahya meb'uau 
ve frrka umumi k&tibi Recep, me
buslardan Nuri, Bolu meh'uau Ce
vat Abbas, Yozıat meb'usu Salih 
Beyler, Gazi Hıı. nin r.,fakatlerla 
de Ankaradan ıelen ze•at meya- 1 

nrndadır. 
Re;slcUmhur Hıı. nin Yalova• 

kaç ıün kalacaklan mal6m olma 
dıfı için latanbulu tetrifleri tarlbi 
heniz teablt edilmit delildir. Ca
zi H:ı. nl iatikl>al için Y aloYaya 
tiden Vali Muhittin Beyin bucln 
avdet etmeai muhtemeldir. 

Sinema aktörlerinin 
maaşları 

NEY YORK, 16. A. A.- Müh;.,. 
bir ıinema ıirlıeti, ainema aanayü.. 
ain maruz bulundutu buhran müd
detince haftalılıları 1500 doları p
cen aktör ve aktriılerin maaılanaı 
%35 nİ•betinde tenzil etmete karar 
Hrmqlİr. 

M. Mouchanoff 14 
temmuz şen

liklerinde bulundu 
PARIS, 16 ((A.A.) -Bulıar 

Baınldli M. Mouchbanoff, 14 
T .,nunuz bayramı münasebetile 
yapılan ıeçit reaminde Reiıicüm
lıurun tribüniinole hazır balurun111-
tur. 

Mısır tahvilAtından 
kazananlar 

KAHiRE, 11 (A.A.) - Yiia
cle üç faisli n ilaruniyeli Mıa1r 
kreditfıaaiye tahvillerinin dünlıil 
ke,ideainde: 

1886 aeneainde çıkanlan 235, 
348 numaralı tahvil 50,000, 1903 
aeneııinde çıkanlan 694,353 nu
maralı tahvil 50,000, 1911 •ene
ıinde çıkarıl- 127,494 numaralı 
tahvil 100,000 frank kazanmı,lar 
dır. 

1
----
. A•kerl tebliğat 

Mal Ali erin 
İkramiyesi 

1 - Betilıtaı askeftik tubeıincle 
nıuka17et malfıl :ııabit ve efnıt ile .., 
lıit yetimlerinin tütün ilıramiyeleri
nin tevziatına S...ilıtaı kaymakamlı 
iında mületelıldl komiılyon tarafın 
elan 13-7-932 salı ırünü mubaşeret 
ve 19-11-932 ı.rihine kadar 4 ay 
milddetle haftanın ıalı ve perJembe 
sünlen devam edilecektir. 

2 - 19-11-932 tarihine lıadar aıü 
racaat etmeyenlerin h•lılan sakıt o
lacafmdan eıhabı iıihkalun muay
yen silnlerde ... t 14 le ÜÇ• fotoi
ral ve senedi ream.ilerile bizzat ı.... 
miıiyomı müracaat etmeleri. 

,___RA_D_~_o_ı 
Bugilnkü program 
lSTANBUL (1200 m.) - 18 ... 

Mofon, 19,.5 Bedayii Muıilıi heyeti 
. 20,5 ıı_ıof_ opera, 21 Tamburi 
Refi!. B. ve ... lıada,ları, 22 tanırc 

Yeni yıldızlar 
Her mevsim HollyYood'da 

çiçekleri, meyvaları ve ılık •• 
maaının nevaziılerinden maa
da, yeni yeni güzellikler de he 
diye eder. Bu gWıel kadınlar 
Brodway'ın müzikhollerin.
den, küçük kaaabalarda tiyatro 
kolialerinden, yahut yaıultane
lerden, ıuradaa buradan kopa
rak Hollyvood'a düf"rler. Hep 
sinin de bembeyaz ditleri, mu
k•vves kirpikli İri gözleri, bat 
!arının üatünde bir yıjın uçla 
rı vardır. 

Hepsinin de meYzun endam 
lan ve bilhasaa enfes bacakla. 
rı vardır. Hepsi de sıhhat, 
gençlik ve ümitle pür ıa'9aadu 
lar. Küçük rollerle batlarlar, 
mecmualarda istikbale gülen 
gözlerile resimleri intiıara, 
yep yeni, az çok tannan isimle 
ri gazetelerde görülmeğe bat
lar. Ekseriya zaman ıeçer ve 
bundan başka fazla bir değitik 
lik olmaz. Yeni mevsim gelin. 
ce, daha genç, daha ten ve da 
ha haris bir genç kız alayı Hol. 

Sl•e•ıa h•berlen: 

• Marlenı6 Dietri.ela "Sarı.,
V enos,. iıminde yeni bir film 
çevirecektir. 

• Coll- Moore Metre 
Goldwin hesabına film çerir
-t• batlayacaktır. T akribea 
2,300,000 franlı: alacalct1T. 

• Billie DoYe ve Maricm 
DaYia "iki ıarıtın kıs,, filmini 
bitirmitlerdir. 

" Belçikalı bir meb'aa, tü. 
tün satıılannm azalmasına 
aebd>iyet vermem•i için, aine 
ma aalonlamıd• ıigara içme
li meneden kararın kaldml
muı için meclise bir takrir 
Yenııittir. 

" Mısırcı. aeeli arap fil-
leri çevirmek üzere yani bir 
stüdyo daha yapılmaktadır. 

* Bir bankanın ifli11 Greta 
Garbo, Marion DaYiea, Wal
lacc. Berry, Will Roııen, 
Sohn Gilbert, Conrad Negal, 
Eddie Cantor, Conetance S.. 
nett ve diğer tanmmıt artistle
rin mevduatı üzerinde derin za 
raı-lar açmıttır. 

" Warner Brora Nevyorkta
ki stüdyolarını kapatmıttır. 

"" Kanadada buııün üç yüz 
sinema salonu •ardır. 

" ltalyan Baıvekili Mussoli. 
ninin Julea Ceaar hakkında bir 
film senaryosu hazırladıtı söy 
leni yor. 

" Alliance firması İtalyan 
muııannisi Jean Kiepura ile iki 
senelik bir mukavele aktetmiı
tir. 

" Almanyada T obis firmaaı 
kır h.,. sioıemayı daYa etmit
tir. Zarar ve :ııiyan istemekte.. 
dir. 

" Gaumont British İngiltere 
de yeni bir stüdyo açmııtır. 
Bu stüdyo yirmi üç milyon 
franga mal olmuştur. 

" Gloria Swanson İngiltere 

Ali Bey dedi 1c.i ı 
- Karımla ben 

on bet ııün adada oturmai• 
fÜDÜyoruz. 

- Pahalı defli mi7 

- Niye pahalı oleun? Sa 

ce dütünüyoru. O kadar .• 

Bu asırda 
Bir ııenç Yapurd. nasıl 

bir ııenç kızm yanma dfı!t 
lçi içi- 11tınıyor, bir türl 
yerinde duramıyordu. 

Bir aralık ıenç kız kulai 
na fıuldadı: 

- Efendim, •ter hOfWIU 
gittimM, allah için çabuca 

söyleyin. Fakat rioa ederiID 

ayağıma baııp durmaym. 

- Yahu, bldm Hul11ıl 

karısı IJ/dD/tlt>n iki a11 
sonra tekrar evlenmlf. 

- E, az/dm, saadf'llf'r 
bllmezml . .tn, rok muı•ak· 
hat ol11rl11r. 

Yatakta öltl pire 

de kendi hesabına film çevi... Adamcaiızm birisi otek 
mek arzusundadır. tik çevir ece geldi ve ertesi aabalı otelin kah 
ği "Tam muvafakat" isminde-

1 
vesine indi. Göıaleri lap kırmı 

ki filmi için tahsi servetinden 1 .d. Ot 1 b"bi ,. t . . • 
9 zı ı ı. e sa ı mut erısını 

,300.000 frank ayırmıttır. b L ld . __ _.__ 
u 11a e görf1nce •onıu: 

zın öyle fevkalade bir güzelli. 1 el d"~e rahat \lylMhmua JIMI 
ği de yoktur. Nevyorkun tah- en tm. 

Joan Bloııdt>lı 
telan: ıimendiferinde, otoma. - Ne gezar? Glloılwdl ka.,. 
tik barlarında ve yahut maia- yamadım. Yatakta ölU bir pi

lyvood'a hücum eder. Bunlar zalarında binlerce sene tesadüf re vardı. 
da ümit peşindedirler. edilen kızlar gibi bir kızdır. 

Maamafih hazan da küçük Fakat onda bir fey Tardır: Ko 
rollerden yavq y• , at sıyrıla. mik filmlerin ruhunu kavramıt 
rak, daha ziyade tııhsiyetini olması .• Temsillerinde bayat 
taazzu ettirmeğe ve kendisini ve net' e dolu !ahsiyetle.- yara. 
tanrtmağa muvaffak olanlar tabiliyor. Bu güzel yolda d\11". 
da vardır. Bunlardan bir tane 

1 
madan ilerliyeceği de anlatılı. 

si de Joan Blondell'dir, Bu la- vor. 

"Mu<:i:ıt> c·ot·uau.. filml11de Blanche ,,,. 
·~· 

- Allah allab, bir altı pirt 
yüzünden mi u)'Uyamadrnız? 

- Hayır, ~teki pirel.m , .. 

ziya etmeje bir celiıleri Yanlı 
ki .. 

- Ne o Makbul., yeni Wr 
dost mu peydahlaclm~ 

- Hangi yeni canım? r .. 
t•lı bir hafta oluyor. 

Kulaktan kapma 

Bir kulak miaaflri törle bir 
muhaYere dinliyor: 

Biri - Doiru süzel teJ am
ma -•rafı çok .• 

Oteki - (İçini çıelre ek) W 
alesef Clyle .. 

Biri - Bir türlO para 41ay .. 
dıramıyorum. 

Oteki - Öyle, öyle. •• 

Biri - lnaan ilk defa bir 
masraf yapıyor. Fakat arkası 

geliyor mu ya 7 
Otelri - Getir mi azizim, hiç 

&"elir mi? 

Biri - Ne yapsan mutlab 

bir tarafı aksa yor. Bir ıün İD
san kendisini tam minaıHle 
mea'ut hissediyor. Artık her 

ıey yoluna girdi zannediyor, fll 

teai gün baluyorıun ki hiç he
•apta olmayan bir tey çıkıyor· 

Öteki - Çok dofru •• 

Biri - Eziyeti Tar am .... 

keyfine de doyu .. yok •• 

Öteki - Vallahi iyi söyle

din.. 

Biri - Sonra çok dikkat .

lıtimam ıöıtermek lhı111 •• Yal 
nız benzin palııah, llstikı.r de 
çabuk eskiyor •. 

Oteki - Yahu, - 1-rwt 
'ile llstili! S.. de çocupll8-

daıı babaedi7on- :ns • ..._ 



Muhabir mektubu Doktorların kazancı Spor 
As. mk. Sa. Al. (Jıküdarda lıtanbul altıncı İcra~ 

murluğundan: Büyük adada, Buy 
ada c.a.mii mahallesinde atik..,. ~Y 
bahçe çakır. cedit Selvili sol,<aiın 

Güneş altında kamyon Bazı doktorlar bu meseleyi hal 
sırtında koru aranıyor için Odaya takrir verecekler 

Manisa idman yurdu komisyonu ilanları 
kongresi ı.._----------------~• Harbiye mektebi ve müesse- ' atik 12 cedit 1 /3 numaralı mallı 

salı için 4050 çeki odun pazar- hudut maa bahçe bir hap hane 
lıkla satın alınacaktu. Pazarlı tema.ınr Ane Vildan hanımın µh 
ğı 17 Tem muz 932 pazar gü- tas•rr~funda iken istikraz eyl~d 
nü saat 14 ten 17 ye kadar Top 25tl0 lıra mukabilinde müteveffa 
banede Merkez Kumandanlığı ristaki Nikolaidis efendiye vefa 
Satın Alma Komisyonunda İc- mefruğ olup meruğunleh verese 
ra kılınacaktır. Taliplerin şart ne olan ~ezkfo'. .deyninin maa fa 

MANİSA, (Milliyet) - İd
man yurdu senelik kongresi ev
velki akşam saat 21 de aktedil
di. Kongre riyasetine Ziraat 
bankası müdürü Nusret, l.ıhip
liklere Yahya ve Talat Beyler 
seçilmişlerdir. Yurdun bir se
nelik mesaisi raporu okunmuş 
heyeti idarenin göstermiş oldu 
ğu muvaffakıyet heyeti umumi 
yece takdirle karşılanarak ra
por kabul edilmitşir. 

Jatanbulda mevcut doktorların vizita miktarı miktarı 5 liradan 

• 
"Canım burnuma geldi. Serseri 

k " tank hendeklere dalıp çı ıyor 

keaafeti ve büyük doktorların az 50 liraya kadardır. Biz bu kadar 
ücret almaları dolayısile tanınma yükaelmesini iıtemiyoruz. Yuka .. 
mı§ hekimlerin itsiz kalmaıı me.. rıda söylediğim dört ıınJf için bi
aelesi etrafında mÜıoakaıalar de- rinci kategoridekilerin 6, ikincile 
vam etmektedir. Aldığımız malU· rin 4, üçüncülerin 3, ve pratisyen 
qıata göre bazı doktorlar Etibba !erin de 2 lira vizita almaları ma· 

· · .. k . . k . ve mesarıf tahsıh zımnında rnü 

• • 
• 

• vu.a.amln bu meseleyi bir an evvel kuldür. Bu suretle muhtelif mali 
halletmesini temin için takrirler sınıfta bulunan hastalar bütün 
haz1rlamı9lardır. Bu ay sonunda doktorlara kendiliklerinden tak
yaptlacak Etıbba Odası aylık iç- sim edilmit olur . 
timamda bu mesele müzakere ve Fakir halk için endişeye asla 
münakata mevzuu olacaktır. mahal yoktur. Meccani dispanser 

Doktorlann bu vaziyeti hak- ferde, hastahanelerde mütehaı•ıs 
kında kendiıile görüttüğümüz bir doktorlar herkese bakmaktadır-

' 

hekim §ayanı dikkat bazı izahat )ar. 
vermektedir. Bu doktor diyor ki: 
"- Memleketimizde doktorlar Maruf hekimler timdi konaül

kanunen ve resmen ı - Profesör tasyon için 40 lira değil, S ile ıs 

n11mesını gorme ıçın omısyo . 
.. . . • . . yedeye vazedden ı5 gün müddet 

na muracaatları ve ı'tırak ıçın İcra edilen ihalei katiyesinde 26 

de muayyen vakitte komisyon- lira mukabilinde müşterisi Uhdes 

Bili.hara yeni heyeti idare in 
tihabatına geçilmiş, reis vekil
liğine Nusret idare heyetine zi 

da ha~ bulunmaları. (96) de kalmış isede bedeli haddi ki.fay 
(3360) de görülemedi~inden müzayede 

,. ,. ,. ay müddetle temdit edilmiştir. M 

raat fen memuru Cevat, kadas- Kilo 
trodan Sabri, tapudan İrfan, 15000 Harbiye mektebı 
tüccardan Raşit, yağcı Cevdet 1600 Süvari binicilik mektebi 
tuhafiyeci Tahsin, ziraat me- 4600 Fen tatbikat mektebi 
murlarmdan Mahmut, müraka 2000 Topçu nakliye Mp. 
be heyetine tüccardan Osman, --
diş tabibi Hüsnü Halil, mual- ı 23200 
lim Osman, haysiyet divanına Yukardaki mahallere hizala 
avukat lsmail Hakkı, encümen rındaki miktarlarda mangal kö 
başkatibi Ferit, muallim Halit, mürü bir şartnamede olarak pa 
Cevat ve Mahmut Beyler İnti- zarlıkla satın alınacaktır. Pa
hap edilmişlerdir. zarlığı 18 Temmuz 932 pazarte 

kür mahal dosyada mevcut ifraz h 
ritaıı mucibince 458 metro mura 

baı 50 desimetre murabi>aı arazid 
tahminen 129 metre murabbaı i.ız 
rine alt katı k3.ğir olmak Üzere 

Hayrebolu'nun mesirelerinden Değirmen bendi .• 

2 - Birinci 51nıf müteha&11.1, 3 - lira arasında bir para almaktadır 
ikinci sınıf mütehassıs. 4 - Pra- lar. Maruf etibhanın 2 - 3 lira gİ· 
tioyen etıbba diye dört sınıfa ay- bi haddi asgari bir vizita kabul 
nJmııtır. Memleketimizde umum etmelerinden müteesıir ve muta
ehhbanın ald1kları vizita miktarı zarrır olan yalnız genç etıbba de· 
da (2 - 3) liradır. Yalnız iki ğildir. Çok genç hekimler Anado· 
maruf hekimimirz vaziyetlerile !uya dağılmışlardır . !stanhulda 
mütenasip olarak bet lira vizita tababet yapan en genç hekim la· 
almaktadırlar. lıtanbulda mevcut akal 15 aenelik tabiptir ve 35 ya
l 180 hekimin çoğu memuriyet ıa... şını aımııtır •.. 

hlbidlrler. Fakat aldıkları maaf Diğer· mesleklerde mesela ter. 
Mıntaka şampiyonluğunu · si günü saat 14 ten 17 ye ka

temsil etmek üzere lzmirde ya dar Tophanede merkez kuman 
pılacak grup müsabakalarına danlığı satın alma kom;syonun 
şimdiden istihzarata başlanmış da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
tır • \ ~artnamesıni görmek için ko-

kat Üzer.ine İn~ edilmil hane ve b 
çede 20 metre murabbaı Üzerine i 
şa edilmiş sahrınç ve kuyuyu ha 
olup maldrnül hudut ol"n mezk 
hane alt kat pencereleri demir pa 
maldıldı panjurlu ve alt kattan ba 
çeye üç kap1sı vardır. Camlı kap 
dan girildikte taşlıktır. Sağ tarafta 
dolabı b.avi bir oda ve yanındaki 
daya girilir bir kapı, solda mutfa 
ve derununda dolap ve bir ocak k. 

mürlük mevcut olup zemini taştı 
Ufak bir aralıkla bahceye cıkılır k 
P• ve bir apteıhane mevcuttur, Ta 
ta merdivenle cıkıldıkta büyük bi 
sofı. Üstünde sağda bir oda bir ap 

d~sthane. Keza dolaplı bir oda v 

bır büyük oda ve bir sandık odaı 
keza merdivenle çıkıldıkta cameka 

la hölünmü~ f.ir sofa ü'tiinde iki 
0 

d~ bir apdesthane iki büyük ve hi 
küçük ~andık oda~ı mevcuttur. Me 
kür hane ikinci katından itibaren Öı 
ksımında şahne,in vardır, Ü!t katt 

bir balkon vardır Kaoı ınerdiven t 

vanlar yağlı boyalıdır. Haricende b. 
yatıdır, bahceye demir kapıdan giri 

dikte merdivenle çıkılır demir icap 
üzerinde ve bahçesinin caddeye na 
zrr duvarı Üzerinde demir parmak 
lık mevcuttur, bahcedo kuyu ve u 
fak bir havuz ve Ü&tü dört bir etra 

fı demir parmaklıklı sabrın< ve bi 
mMolya ve büyük bir çam- ve mü

teaddit eıçar mevcuttur. Mezkür h, 
ne kt•men tamire mUbtaçtır. Maha 
li mttkürun temdiden ihalei katiye
sinin son mÜZayedeıi 20 ağuıtoı 
1932 tarihine müsadif cumartesi ıı-t 

nü saat ı4 ten ı6 kadar Oıküdardı 
fıtanbuJ aJtıncı jcra dairesinde icr~ 
edilec@ğiııden tt.lip olanların kıyme 
ti muhammen""i olan 5500 lürk li 
ra.sı Üzerinden yüzde 7,50 yüzde )t 
di buçuk pey akçesi vermeleri me~ 
buridir. Daha fazla malumat alma! 
İsteyenlerin 341 -5097 dosya numarı 
smı nıusteshiben dosyasında mev. 

cut harita ve evrakı sairesinden ma
IGmat almaları ve ihalei katiyye g;j 
nü ,·akti muayyende ispatı vücut ey 
lemeleri ve etmiyenlerden son müş. 
teriden maadasının keffiyet etmi, 
addolunacakları ilan olunur. 

HAY il Koca tank durduğu :ı:amaıı 
d REBOLU : Alpu u- . lemiııı dıtanya fırladrk, ve 
ı,;:j buraya her zaman vasıta b~': b" halde afaçlarm altı-

mahduttur. zilerde aralarında muhtelif dikiş 
Maruf Etıbba ve Ü.tatlar (2- Ücreti almak suretile taksimi me-

1.ukn~uyor. Gerçi 18 kilomet ıt nk Idık! Zavallı toför ve 
re 1 bir me .. fe. Fakat bu kız- na. yı. 1 

• 1 • 

sai yapmıtlardır. Hekimlerin re-
3) lira gibi haddi asgari bir vizi. fahı, cemiyeti heteriyeyi de ali.-
ta aldıklarından dolayı zengın, k:'dar e.den bir meseledir. Çünkü 
mutavauıt, fakir bütün halkı ka.R bır hekım, malUmatrnın VÜ•'ati 
binelerine celp ve cezbettnit olu.. nispetinde nıensup olduğu cerniye 
yorlar. Bu suretle 40 • SO hekimin te fazla müfit olur. Bunun için 
azami refahına mukabil, büyük de doktorlar bütçelerinden mü
bir ekseriyet itaiz kalıyor. h~ bir. kitap parası ayırmak mec 

Aza ardan bazı arı yurdun misyona müracaatları ve işti
terakki ve tekamülü için 90 li- rak için de muayyen vakitte ko 
ra teberüatta bulundular. Yeni misyonda hazır bulunmaları. 

g-tn sıcaklard ta.n.ı.cak bir talıhsız muhabir. k fırtı 
tek • a, 5 

.,. •• - •. b" Arbk kurtulmu9tu ve 
agaç bulunmayan duz. ır • d · d kurtulan yol-

heyeti idareye muvaffakıyetler (94) (3358) 
teme,1ni ederiz. - Muzaffer ıırazide araba ve hayvanla yo· na1lı bırd .. enı~t=k! Derhal ki-

a cıknı k h "ğ" . .. degı··ı cu ara orun "S 
d. · a er yı ıtın. ıtı • 1. 1 serildi. Gramofonun " 
ır Ha ı· · . d pos ım er • 1 • Y t ıntızar an sonra .. k" sesleri rüzgar ara 

~~Yı götürecek olan Jrulüstur ~ yap•:~ kulaklarımıza geliyor 
~~ kamyon geldi ve beni Hay- dar•~:zeler müteaddit şite-

~u~ıyetındedirler. Halbuki ma.işe
Avrupada hekimlerin §Öhret, tını temin edemiyen doktor bitta

kidem derecelerine göre aldıkları bi kitap alamaz." 

* * * 

t=oluy t" d" u. ' d ld a ge ır ı. ler mevkii ihtiram a yer a •· Menıleketle Üsküdarda lstanbul altıncı ıcra 
memurluğundan: Betiktafta Tetvi. 
kiye maballeainin Atik Hamamcı E
min efendi Cedit bahçe sokağında 
atik 5 mükerrer cedit 3 numaralL 
Sağ tarafı Harbiye caddesi sol tara
fı Bostan sokağı, arka tarafı Yeni 
Küşadedilen Tarik Elyevm Mektep 
sokağı. Cephesi Hamamcı Emin e

fendi sokağı ile mahdut 4495 zürra 
bir kıta arsanın 7 de bir biuesi. El-

Arnavut Hacının 
nakzan muhakemesi 

Hava Makinist mektebi ibti 
yacı için 2300 kilo ekmek 3000 
kilo koyun 2000 kilo sığır eti 
iki şartnamede pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 18 Tem
muz 932 pazartesi günü saat 
14 ten 17 ye kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonunda İcra kılına-

ENFES BİR CUMA TE- lar ve cemaatin bir kısmı zev-
NEZZÜHÜ ke daldılar! Fakat bakalım ak-

Musul meb'usu Nuri Beyi öl· 
düren Arnavut Hacının muhake. 
mesine Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmit ve vekili tarafın .. 
dan müdafaası yaprlmıştır. 

Yazın Hayreboluda ağaçlık 
Ve bahçelik bir mahal olmadı
ğınd11n cuma günleri kaza er
kanile muteberanı ,uraya bu
raya giderler. Bu cuma da he?' 
beni ağırlamak ve heı;n. de .. ~;~ 
kebap Alemi yapmak ıçın og 
den sonra kınk dökük bir kaj' 
Yona dolduk ve Çerk"" Müse • 
liın köyüne ..-ollandık · 

, il yaı:n-
Hava sıcak, yo ar h 

rı yumru! Biraz da te -
likeli ! yarı yolda ehem-

. • • • adan son· nuyetaa: bır arı:ı JOO) 
ra köye geldik. Burasj ~·· ük 
hane ve (1800) nüfus~ ~y 
b,· p k k.. ü ve eskı hır na r oma oy b 
hi k . Burada da arı· ye ıner ezı. d • 
nacak bir gölge bula~ab.'gımız 
dan koruluk dedikle!ı ır yere 
gitmek kararı verildı. Kamyon 
•af"I . "k" ayrıldık Gençler ' ı esı ı ıye · 
yaya olarak kese bir yoldan yo 
«usları tırmannıağa başladılar. 
Bi~ de kamyonla keçi yolların
dan ve biçimsiz geçitlerden yo-
l d .. "'ld''k Biraz sonra yol a uzu u .• . 
• t .. u··tı:nu··, tarlalara gır-
~as ı sur .. 
dik, fundalıklar, çal~ıklar ıçıne 
d .. t''k Kah sağa kah sola bo
uş u • b f " 
1 d k ı "Su tarafa u tara a ca a ı · - I 

k <I ları can sıkıntı arı ve umana• 
1 

her kafadan bir ses. k ı N 
K ruluktan eser yo . e 0 

·· ·· olsak 
tarafta bir 11ğaç gormu~.h di 
kamyon o tarafa teveccu . e -
Yor. Müthiş bir sıcak! Bılha~
sa ben soförün yanındayım. ~ır 
braft11~ makinenin sıcakhgı! 
diğer taraftan da yanımdaki 
k · eden · kızgın ırık pencer gıren 

!tür.eşin tesirile bacaklarımdan 
· • basla-Ve beynimden pışmege -

dıır.. ! 
al 1 tutul-Kamyon d ga ara 

' "b" yalpa lnuş balıkçı kayığı gı 1 •..• 

1'2r icinde' Hali koruluk gorun
nıüy~ı·, a~kadaşlar da meyd_'.l.11· 
da Ytık ! Yine istikameti .degış
tirdık. H- baı:n ve delık d?
"k -.- "d" z bır şı tarlalar içide gı ıyoru ' 
aşağı bir yukarı dolaşıp duru: 
Yoruz! Kamyon artık sers.erı 
bir tank halini almıştı. Meger 
!,i bu tonton beni Alpulludan 
ı. ' hut rıayreboluya getiren ma . 
kanıyon imiş! Çalı çırpıyı devı 
t~rek, ekin ve çayırları ezer~ 
büyük sarsıntılar içinde bızı 
bir semti meçhule götür~yor .. 

le reye? Bilen yok! Y ıne bır 
tebdili istikaırd ! Artık herkes 
İ~in alayında. Ben ise yüz kere 
~ ' !ltnan clmuşbım ve canım bur 
n.t'rna gelmişti! Serseri tank de 
ı·ııı nefesler alarak çukurlara! 
hendeklere dalıp çıkıyor. Arazı 
hudutsuz bir çöl halinde! A~~
talı berbat bir yer! Etrafı g'."r 
111ek kabil değil. Gözlerimız 
ltıuttasıl ağaçlık bir yer arayor. 
!iep"miz ruhen ve cismen yo
tulnıuştuk ki koruluk göründü. 
Bizden evvel gelen arkad~JI~· 
ı·ın müstehzi çehrelerini gorur 
tibi olduk! 

ama avdet nasıl olacak? Zan
!ederim itimiz Allaha kala

cak! 
MANZARASI 

Hayrebolu büyücek bir köy 
halindedir. Kasabanın metha. 
linde bir dere ve üzerindeki gü 
zelce bir köprüden sonra ilk 
göze çarpan bir dispanser bina 
sıdır. Ondan sonra uzun bir 
çarıı, sağda minaresinin küla
hı uçmuş kubbesinin kurşunla
rı düşmüş esk; bir cami ve be· 
lediye dairesile önündeki mey. 
danı solda eski Türkocağının 
zara~sız bir kıraathanui, sağda 
yine ön tarafı mezarhklı bir ca
mi ve sol tarafta jandal'ma ku 
mandanlığı daha öte tarafında 
da mahalleler·· · 

Kasabanın en iyi ~arafı dis
ve köprü başıle beledı-

Uzunköprü 
Keşan hattı 

Yeni hattın güzer
gahı tesbit ediliyor 
EDiRNE, ıs . . - Harbi umumi

de İntasına başlanılan Uzunköprü
Ketan hattında şimdi Sark demir 
yolları müdür ve mühe.;dislerinden 
mürekkep hiı· heyet tetkikat icra et
mektedir. 

Bu tetkikat eıki güzergih dahi
linde hattı yeniden fer,etmek veya
hut Alpullu, Hayrebolu. Malkara ta 
rikiJe Keşana vasıl olacak yeni bir 
hattın güzergahını tayin etmek mak 
sadile yapılıyor. 

Heyetin hu tetkikatı rıerek Uzun
köprü ve gerek Keşan halkı arasrn
da büyük bir memnuniyet uyandır
mıJtır. 

yevm mezkür ı,umaraları ile mü.r.ak 

kam ve ifraz haritası mücibince bir 

tarafı beş ve bir tarafı 4 ve bir tara
fı 7 harita nutBaralı müfrez mahal 
ve tarafı rabii harbiye caddesile mah 
dut 6 İfraz nurnarah ve 745 artın 
murabbaında bir lcrta arsanın tama
mı müteveffiye Leyli Firdevs hanı
mın uhdei tasarrufunda iken istikraz 
eylediği 2000 turk lirası mukabilin
de Müteveffa Hiristaki Ni_kolaidis 
efendiye vefaen mefruğ olup. Mef
ı-uğunleh vereıesine olan mezkiir 
deyninin maa faiz ve meıarif tahsili 
zımnında müzayedeye vazedilen 15 panser E 1 . k M • •• • J meydanıdır. v erı erpıç anısa tutiın eri 

ye d ·· kk~ 1 d gün müddetle icra edilen ihalei ka-ve ah•aptan ve u an arı a 

Müdafaa vekili kati.I Hacının 
merhum Muaul meb'uau tarafın

dan vuku bulan bir taarruz kar-
ıısında nefsini müdafaa zaruretin 
de kaldığını anlatmıı ve cinayetin 
bu vaziyette ve kendi nefialerini 
müdafaa için ika edildiğini söy
lemiş ve beraet iıtemiştir. 

Maamafih müdafaa vekili, he
yeti hakime de mil · afaai nefü 
kanaatı tebaasul etmediği takdirR 
de kadın rekabetinin nazarı dik-
kate alınarak ağır tahrikin kabu
lünü rica etmi§ ve verjlecek ceza
nın tahfibi cihetine gidilmeai ta
lebinde bulunmuştur. Karar tef· 
himi başka bir güne talik ediJmit
tir. 

Kooperatifler için 
propaganda .• 

' d" MANiSA, 15. _ Eskiden beri tiyyesinde 2100 lira mukabilinde 
Çerden çöpten ır .. . d . kkü 

maruf olan Papaslı namı diğeri Ha- müşterisi uhdesm e kalmış isede he Şehrunizde t"§e ··ı eden iıtihl&k 
HAYAT ve MAiŞET Jitpaşa köyünde bu <ene . tütün zi- j deli ha.ddi kifay~de gör.~leme-:!i.i:in- kooper~tifleri, ~elediye kooperatifi 

Burada deh~etli bir mesken raatı pek ;>zdır. Halen ekılimiı ve / d~n ~uz~y~de bır a; muddetle tem I de faalı!et~ ıı_eçtıkten sonra, arala. 
buhranı vardır. Kaza kayma- hasadına haşlamıf tütünlerin fevka- dıt .-dılmı}tır Mexkur arsanın teındi rmda bır bırlık yapacaklar, propa
kamr bir handa oturmakta ve iade iyi yetiştirildiği görülmü!tÜr. den iha!ei katiyesinin 'on müzayede ganda te,kilatı \'Ucuda rıetirecekler. 
münasip bir ev bulamadığın. Bu köydeki tütünlerin ••ki nefaseti- si 20 ağustos 932 tarihine müsrıdif dfr. Bu teşkilat, Anadolu'da koope-

. k n.i buldug .. u mütehasııılar temin et.. cumartesi günü saat 14 ten 16 k.a- ratif yapmak istiyen müesseselere 
dan dolayı ailesini getırmeıre d" d O k"" d d 1 t b 

1 
al . rehberlik edecektir. 

tedir. Hükô.met dairesi yandı- mekte ırler. ar s u ar a s an u tıncı ıcra 

g• ından emvali metruke. de. n ah· • dairesinde icra edileceğinden talip 
oap bir hane datret hü. Üç kamyon soyuldu , olanların kıyme~İ muhammenesi O· 

' 1 ur. 1 lan 3500 türk !ırası Üzerinde yüzde 
ku·rnet ittihaz o unmust 

k . Bu hafta pazartesi gÜnÜJ Bursa yedi buçuk pey akçesini müıteshi-
Havası iyi İse de suyu 1- ı d b" J k ak 1 d k l yo un a ır soyguncu u v aıı o ... ben yevmü mezkürda ve vakti muay 
reçlidir, Maişet bura a 

0 ~,:_ muştur. Bur.adan Es~~tehire git-
1 

ye!'de 341-5098 dosya numarasile 
dır. Ekmek 8,5 kur.uşa ve mekte olan yolcu dolu uç kamyon, Üsküdarda lstanhul alt . d . 
mu··r odun pahalıca ıse de kuzu Ah da" k ı k .. nl . .. ıncı ıcra aı

· ı 1 gına çı ar ar en, 0 en.ne uç re•İnde iıpatı vücut etmeleri ye et-
45, koyun 40, burma 60, tere- silahlı adam çıkını, ve tehditle kam 

k yuuıurta yonları durdurmuıtur. Bu şerirler, mivenlerin son m~!teriden maada-
yağı 70:80 uruşa "lan yolcuları tam bir tertibat dahilinde sının kef(iy~t •tmı' addolunacaklan 
kırk parayadır. Buranın y•g sararak. birer birer· ooymutlar, ve I ilan olunur. 

Fahiş faiz alanlar 
Rehin üzerine ihrazat yapan bazı. 

müesıeseler, yalnız faizin muamele 
vergi.sini alacakları yerde, kanun hi
li.fına paranın yekUnu üzerinden bu 
vergiyi hesap etmektedirler. Ticaret 
komiserliği, bu hususta tahkikat ya
pacaktır. 

ek enfes ve çok meşhurdur. tahminen ,.Jtı bin lira kadar para 
;eynirin alası 34 kuruşadır toplamıılar, ve otomobillerin lastik- =--------------.ı 

lerini patlattıktan sonra savu§muılar D o k t o r 
Zat maaşları 

rosu dar 
kad-

ELEKTRiK drr. Hadise en yakın jandarma kara-
k I · koluna ihbar ediln1iş ve ş<:rirlerin ta Rusçuklu Hakkı 

Bir çolt vilayet mder. ez hr;d~ kibine çıkılmı,tır. HRdise mahillline 
de elektrik yapılma ıgı . a Bursa valisi Fatin O.do gelerÔk tab
burada yapılmıştır. Şerıf Bey kikat yapmışfrr. Bu mütecasir eıira
namında bir zat bu elektriği nın bir kaç gün içinde yakalanacakla 

1 t bu rı muhakkaktır. kem:li parasi e yap ırm.'ş: 
.. d kasabanın şerefını art- · 

yuz en . k"I J A k " d 1 • tırmıştır. Elektriğın ı ovalı Em a muzaye e en 
20 kurusa olduğu halde maale- A.,karaya giden Gayrimadiller 
ef rağbet eden yoktur ve mec ı heyeti, bonoların kıymetlebdirilmesi 

5 
bone 150 yi geçmemekte- ' için Maliye Vekaleti nezdinde leteb 

md.u aCereyanlar resmi dairelere büslerine devam etmektedir. Bu bu-
ır • k d" İ susta alınan tedbirlerden batlıcaaı, 

12 kur9tan verilme te ır. n~k- muhtelif yerlerdeki emlakin müzaye 
tanbul ve. Tekirdağı ele

1
kt delerim aynı zamanda yaplmnak-

Beyoğlu, lıtikl&I caddesi Bü 
rük Parmak kapu, Afrika hanı

'IA hititik Apartıman No. 2ı.
TeL Beyoğlu 2797 Saat: 14-ıs . 

1 DOKTOR 

r .f'f t N Ş O K R O . 
t ...t1ili hast;ııhklar mütehassuıı 
Her gün öğleden •onra latanbul 
Türbe Babıali Caddeıi N0 , ıo 

Telefon 2,2622 

Fatih kazası malmüdürlüğün· 
. den maaı alan Eytam, eramil ve 
1 mütekaitlerin mikdarı ll,700'e 
baliğ olmuıtur. Şimdiye kadar va
ridat kadrosundan yarduncr ola-
rak verilen memurlar vekiletin 
emrile kadrolarına iade edildiği 

için, Muhasebe kadrosunda kalan 
efendiler vazifelerini ikmal için 
geç vakitlere kadar çalıtmaktadır 
lar. Bu sebept~n zat maatlan mu 
amelit kadrosunun tevıii lüzumu 
defterdarlıktan Vekalete yazıl-
mııtır. 

caktır. Taliplerin ,artnameleri 
ni görmek için komisyona mü 
racaatları ve iştirak için de 

muayyen vakitte komisvonda 

hazır bulunmaları. (93' 
(3357) 

Kilo 
1200 
4000 
800 

1200 

Gaz yağr 
Nohut 
Zeytin yağı 
Sabun 

Harp akademisi ihtiyacı için 
yukarda cinsleri hiza11nda mik 
tarları yazılı erzaklar 4 şartn11-
mede aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. Mün11kasllla
rı 18 Temmuz 932 pazarteşi 
günü saat 14 ten 17 ye kadar 
Tophanede Merkez Kumandan 

lığı satın alma komisyonunda 
İcra kılınacaktıı·. Taliplerin 1 • 

rtn 1 . . .. ek . . k 1 nakasa suretıle satın alınacak-
şa ame erını gorm ıçın o tır Mün" k ı 18 T . . . . . a aaa arr emmuz 
mısyona müracatları ve tftırak 932 pazartesi günü 511at 14 ten 
için de muayyen vakitte komis 17 ye kadar Tophanede Mer
yonda hazır bulunmaları. (92) kez Kumandanlığı satın alma 
(3356) komisyonunda İcra kılınacak-

* * * tır. T.a~iplerin .şartnamesini gör 
mek ıçın komısyona müraca11t. 
ları ve i,tirik için de vakti 
muayyeninde komisyonda ha
zır bulunmaları. (90) (3354) 

H11rp akademisi ihtiyacı j. 

çin 800 çeki odun aleni müna
kasa ıuretile satın alınacaktır. 
Mün11kasa11 18 Temmuz 932 
pazartesi günü saat 14 ten 17 
ye kadar Tophanede merkez ku 
mandanlığı Htın alma komiı

yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek i 
çin komiıyona müracaatları ve 

ittirak için de muayyen vakit
te komiıyonda hazır bulunma
laı-ı. (91) (3355) 

.. .. * 
Kilo 
6472 Eczacı Mp. 

15000 Maltepe Lı. 
7500 Gülhane Hı. 

18000 İhtiyat Za. Mp 
4500 Gedikli K. Z. 
8000 Ölçme Ta. 
5000 Aıkerl konak 

* * 
Harbiye mektebi müenesa

tr ihtiyacı için 12000 kilo sade 
yağı kapalı zarf suretile satın 
alınacaktır. Münakasaaı 6 a
ğuatoa 932 cumartesi günü sa
at 14,30 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda İcra kılınacak
tır. Taliplerin fartnameıini 
görmek için komisyona müra
caatları ve iıtirak için de .. rt

namesi veçhile hazırlıyacakla
n teklif mektuplarını ih•le gü
nünün muayyen vaktinde ko
misyon riyasetine vermeleri. 
(69) (3128) 

1r 1r 
• k tJerinin kulakları çın asın! tır. Yakında Samsun, Merain. Ada

şır Trakyada elektrikle. tenvir na, Kırklareli, Edremit, Tekirdağı, 
Oıuna.bı" len •ehirler Edırne ile Ayvalıkta emlak müzayed~lerine ba• 

T k 1 · lanacaktır. 
Yugoslavya 30

650
72 

" Müze Harbiye ve Süvari mektebi 
Merkez Kumandanlılt 

D o k t o r geldi 7600 Dikim evi. için 24200 kilo süt pazarlıkla 
ıefiri 

Hafız Cemal aatm ahnacaktır. Pazarlığı 20 
fıdır. Buna rağmen varidatı Yugoslavyanın Ankara sefirli- 75794 temmuz 932 çarşamba günü 
(7500) liraya .münhasırdır. DahiLye hastalıkları ğinekta;ı:in edilen M. Dr. Miroalav Kilo saat 14 ten 17 ye kadar Top-

d Yan ovıç ekapreale ~ehrimize gel-
Kendisi azim ve ira e sahibi mütehassısı miı ve istaayonda •efaret müıte- 3528 As. Tıbbiye Mp. ~anede Merkez Kumandanlr. 
fa 'al bı"r zat cldug"udnan mem- M Y · ·ı f 5000 Pı"yade Atış M t 1 

C d d h tan • uvanovıç ı e ae aret ve P gı sa ın a ma komı"syonunda 1 uma an maa a ergün öğleden 
Jekette epeyce iş er görn: üş ve konsolosane erkanı, telarim.Rde 7000 Kuleli Lı. ıcra kılınacaktır T 

1
. I •. 

d sonra saat (2,30 dan 5e) kadar Is- h ı y ı ha __ , a tp erın diğer i§ler için e pr.cğramını u unan ugos av te ur t ..... ın- · 
f B k d . . f tanbulda Divanyolunda 118 numa- dan karşılanmııtır. 

15528 
şa.rtnamesini görmek için ko. 

B 1 d . reı"sı· Musta a ey yapmı•tır. Biz en ısıne muva 
e e ıye . . T ralı hususi dairesinde dahili hasta- M. Yankoviç, itimatname&İnin y k d . . mısyonumuza müracaatları Ye 

çok faziletli ve çok ıyı kalpli fak;yetler temenni eyleriz. lıkları muayene ve t~davi eder. Te. bir ıuretini Hariciye Vekaletine u arı aki mahallere lı;zala İştirak için d ki 
bir insandır. Bütün eme~ v~ ar Ragıp KEMAL !cfon: lstanhul 22398. tevdi etmek üz.,re dün aktamki rındaki mikdarlarda manga\ kö komisyond h muay~e~ va t~~ 
zusu kasabanın imar veınkı:':a_· ....:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:__~~~~~~t~re=n=l~e~A:n:k:a:r~a:'~v:a_g:•:'t:m:i:ıt:i:~:...~~.:.'.m::u~·t~u:· ~ik::,i~ş~a~r~t:n:a:m:ed~!e~a~l~e~n~İ;,,!m~u~·-:..!,ı 2,~1~·J..ll (9S!Ş_])L~(~al5Jl~tz_ı_r~~u~u_n_m:_a~la:•:_, 

Tekirdağı ve kaza mer ez er~~ r "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=9 
d de Çorlu ile Hayrebolu . : 

enb I ve nahiye -merkezlerin 
sa a arı .. l d de 
den Barbaros ve koy er en 
Alpulludur ki o da ııeker fabn
kası sayesindedir .. 

BELEDİYESi 



Göz Hekimi 
Profesör Dr. ESAT 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

GÖZ HEKIMt 
t Dr. Sllleyman Ştikrii 

Birinci Sınıf Mütehusıs 
(Babıali) Ankara cadde•i No. 60 

Uroloı 411--

Dr. FEYZi 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mlıtehaasısı 

Her gün I 4 ten sonra Beyoğlu ls· 
tiklll caddesi Elhamra apartıman ı 

No.3 Tel. Beyoğlu 11885 

Ur. lti MlZBlB BeJ 
A nupaclan avdetle hutalannı Fa

tilıı'teki mua1enehaMSinde luıbule 
lıaılamlfbr. 

Uıldi-... lı•• '•' .ıtıncı iera 
~ı llefildatta Sinan 

~ atik malıalleoinde atik lröpril

lıatı eecllt HQrettln i.ı.elai ııobiın 
da atik 33 mükerrer cedit 23 numa

ralı - bahçe aalıilhane Hacer ve 
Khiye hanımlarla Şillıril 8"7in uh 

dei tasamıfunda iken mumaileyhi
manm iatikru qleclild.-i 1300 türlı: 
liraaı mukabilinde nriiteveffa Hiriı
taki Nikolaidiı efeacliye vefaen ınef 
nai olup ....trufua leh vereoaine o 
lan mezldlr cleyinlerinin mu faiz ve 
muarİf tahıili :mnnmda mii 
-yede7'e nzedllea onlıet ıün
müddetle icra edilen l
halei katiyeainde 2690 ıı... mabbi
Hncle müıteriai uhdeUnde 1uıJnuı iae 
ele bedeli haddi kifayecle sörüleme
difinden müzayede lıir ay müddetle 
temdit edilmittlr. Mezkür ubilbane 
Zemin katile beraber bet luıt olup i 
ki kat "'tir difer katlar ahııaP yan 
duvlll'lsı kl,jr iç duvarları kısmen °""' elit- alı....,. elıfapttır. Hui
cen boyalı n dört luıt Mricen tahta 
ile meotur ft • üıt btta lıir bel
kon ve ball&onun albnclallİ katta talı 
ait varıl• luıpıdan siri)dlkte aaida 
.--elerf demir parmaldıldı bir o
cfa ve tahhnda oWıı ve kömürlük: 
•e bu odanın yanında merdivenle çı 
kılD' cliier bir oda ma IMF tatlık ve 
mualuk bir ayalı yolu vardD', yine 
kapıdan siri)dlkte malta clöteli bir 
mutfak ve kebir bir küp derununda 
mermer muılulıı ve Gömülü küpü o
lan harap çamqırlık "iki lıı11ım o
lup ikinci kııımda aabit tekne nr
dD'." ittisalinde demir ocaiı" yekel
meı' olan zemini malta clötell ve sa
kat olmayan harap mutfak mahalli: 
Tahta merdivenle çıkıldılııta etrafı ol 
mayan daraçaya kap111 olan duvarla 
n kiiıt luıplı bir oda .,e bu odadan 
ııeçilir ulalı bir aandılıı oclaaı duvar
da yerli dolap varılD', sofada bir do 
lap duvar içeri.inde ı..,.. bir dolap a 
yak J6lıı mahalli ..e lııebir bir oda 
Mluıpm -1>11r olup derunıında 

~ qya mevaıttar' merdi.,.,,,ıe 
plulclıkta Wr ...,. l•tiinde iç oda 
Ye oanchlr oduı bir apdeotbane mev 
cut olup ba luıtın dunrlan boyalı
'1r. Yine -.liveale çıkıldılııta bir 
tola üstünde üç oda lıir apcle.tbane 
....,.,cut olup bu luıtın duvarlan luı
lem qlemnİftir. Keza merdivenle 91-

kılclıkta ve camekinlı luıpıdan slril
clikte bir oda bir aralık bir tahta bot 
Ye bir llpd•tbane mevcuttur, delııt
rik tealaatı dahi mevcut olup hane 
mühtacı tamirdir. Malıelli mezldi
run temdid., ibalei luıtiyeainin aon 
müzayedesi 20 aiuıtoa 932 tarihine 
müaadif cumarteoi ıünü ... t 14 ten 
16 ya kadar Oıküdarc!a lıtanbul al
tıncı icra claireainde icra edilece
iinden talip olanların lnyıneti mu• 
b-eoi olen 4860 türk liruı ü
zttlnden ,..ıbde yedi buçuk pey akçe 
si vermeleri mecburidir, daha fazla 
maliiınat almak isteyenlerin 341-
5220 dooya numaraıım müıteahiben 
doayumda DM'fcut harita .,e evrakı 
ıai .... inden malômat elmelan ..,. i-. 
laalei katiyye ıünü vakti muayyende 
İapatı vücut eylemeleri 'l'e etmiyen
lerden ıon mü,teriden maadaaının 

lreffiyet etmit addolunacaldan ilin 
olunur. 

ZA Y1 - Zati mühürümü zayettim. 
Y eniıini kazdıracağımdan hükmü 
yoktur. Sarıyerde: Hidayet Efendi 
baiı kartmnda merhum alay müfet• 
tiı i Ali Hulusi Efendi kerimesi Fat 
ma Lütfiye. 

Fenni SÜNNETÇi Ö.NURI 
Aıu.Uı.yda 170 No. perukar Tah

Iİıı Efendiye, Eyipte krrtaaiyeci 
l. Ekrem Beye müracaat. Td.23810. 

Jc • 

Tahli•iye Umum llildllrlGtunden ı 

Bedeli keıfi 6700 liradan ibaret olan Anadolu T ahliaiye mm 
takasının Yombumu mevkiindeki Tahlisiye binaaııım icrayı tami 
ri kapalı zarf uaulile münakasaya konulmUfbu'. 

1 Ağustos 932 tarihine müıaclif pazartesi ıünü ıaat 14 te 
ihalesi icra kılmacajmdan talip olanlann bu baptaki prtnameyi 
almak ÜZ«e Tahliaiye Umum Müdürlülüne müracaatları. (3273) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğiiıden; 
İstanbul hapishane ve tevkifhane hastaneleri için muktazi 

et münakasaya vazedilmittir. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
her gün Adliye Levazım dairesine münakasaya ittirak edecek-
lerin 31/Temmuz/ 932 pazar günü saat IS te Defterdarlıkta 

1 müteıekkil komisyona müracaatları. (3165) 

ller il!ç müessir dıtüdir. 

GLANDOKRATIN 
Alelide bir illç olmayıp 

mqhur Prof. 8. Sequart 
ve Schteinach'm ketfidir. 
Genç Ye dinç hayvanlann 
tue ve zihayat hormonla
rile ihzar edilmittir. 
ADEMİ İKTiDARA 
BELGEVŞEKLiÖfNE 

Karş ı katı tesirli devadır. Erkek, 
Kadın farkı yoktur. Her eczanede 
bul un ur. Kutusu 200 kuruştur. 

Deniz Levazım Sabnalma Komi•yonundan: Umumi deposu lstanbul ZAMAN 
ecza deposudur. 

6000 Ton Rekompöze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 2S Or. Beylere: tesirini hastalan 
Temmuz 932 pazartesi günü saat 14 te. üzerinde tecrübe için bir kutu 

17400 Metre yerli Kirpaa: Kapalı zarfla münakasaaı 25 Temmuz makbuz mukabilinde gönderilir 
932 pazarteai günü saat 16 da. / f •••••••••••••ıi 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarda 
miktarları yazılı malzemenin hizalarındaki gün ve saatlerde mü 
nakasalan yapılacğmdan 9artnamelerini görmek iatiymlerin her 
gün ve münakasaya ittirak edeceklerin de münakasa günü usu
lü mevzuaama tevfikan hazırbyacaklan teminat ve teklif mek. 
tuplarile birlikte Kasımpatada Deniz levazun aatınalma komiı-
yonuna müracaatları. (3008) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No. Cinsi Mevkii Zira Ev. Dö vergi kıy. Muahmmen 
Kıy. 

56 HefkereHiriatiyan köy 2200 ()() 250 
S7 Tarla Halit ağa K. 241 00 1/ 3 ye mötebaki 

sülüsanmın 9/l6 11 25SO 
58 ,, Kanber Hüyüğü 110 180 1650 
S9 ,, Dadalı 80 60 800 
60 " " 2 2,5 20 
61 " " ' lS 15 75 
62 " ,, 80 60 800 
63 " " 70 70 350 
64 " " 20 10 100 
65 " " 17S 175 1750 

1 - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 4 tem. 
muz 932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni müzayede suretile satılığa çıkanlmıttır. 25 temmuz 932 
pazartesi günü saat on bette ihalesi, yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale aaatinden ey. 
Yel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihafeyi müteakıp pefinen 
ve tamamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde haziran 928 tarihli talimatname ahkimına gö
re eshabına verilen gayrimüb&dil bonosu olanlar booolarıru be
deli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan diin 
küsurat nakden teaviye olunur. 

5 - Mezkiir emval ile satıt teraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak istiyenler her gün öğleden sonra 
Tanus Ziraat Bankası gayrimübadiller itleri memurluğuna mü
racaat ederler. (2842) 

_ Afyon memleket hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemizin 932 senesi 127 kalem eczayı trbbiye ihtiyacı 
24 ağustos 932 tarihine müaadif çaqamba günü aaat lS te Af. 
yon encümeni daimisinde ihale edileceğinden listeyi görmek ve 
tcraiti anlamak iııtiyenlerin lstanbol Sıhhat müdüriyetine ve 
münakasa için de yevmi mezkurda teminat ile birlikte Afyon 
encümeni daimisi riyasetine müracaatları. (3373) 

iktisat Vekaletinden: 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Oıküdar ciheti kara nakliya
tı pazarlığı 20-7-932 çartamba 
günü saat 16,30 da- komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartname
sini almak istiyeolerin her gün 
ve pazarlığına ittirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. 
(556) (3348) 

* * * 
K. O. ve 1. inci fırkanın sa

de yağı pazarlığı 20-7-932 çar 
ıamba günü sat 15,30 da yapı
lacaktır. Şartnamesini almak is 
teyenlerin her gün ve pazarlığa 
ittirik edeceklerin de vakti 
muayyeniııde komisyonumuza 
müracatlan. (557) (3349) 

* * • 
Çatalca Mst Mv ihtiyacı o

lan odun pazarlığı 20-7-932 
çarşamba günü saat 17 de ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün pazarlığa 
ittirak edeceklerin de vakti 
muyyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (555) (3347) 

* .. * 
Haydarpafa hastanesi sene

lik fırancala ve yumurtası pa • 
zarlığı 20-7-932 çarıamba gü
nü saat 16 ve 16,lS te yapıla
caktır. Şartnamesini almak isti 
yenlerin her gün pazarlığa iıti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde komisyonumuza müra
caatları. (554 1.) (3346) 

Çatalca ~l:ııı:em mevki ih 
tiyacı olan 800 kilo kuru üzü
mün ihalesi \7 ı 7 / 932 pazar gü 
nü saat on altıda ihalesi 
yapılmak üzere tekrar 
pazarlığı icra edilecektir. 
Taliplerin o gün teminatlarile 
komisyonda bulunmaları ve iza 
hat almak için öğleden evvel 
komisyona müracaatları. 

(546) (3298) 
* .. * 

K. O. ve Çatalca müstahkem 
mevkiinin ihtiyacı için müba. 
yaa edilecek 700 kilo sarmıaak 
talip çıkmadığından ihaleleri 
17/ 7/ 932 pazar günü saat 17 
de icra edilmek üzere tekrar pa 
zarlığa kOllDluftur. Taliplerin 
muayyen zamanda teminatlari
le komiayoncla bulunmalan. Bi 
rer parça da nümune 11etirilme. 
ai ve izahat almak isteyenlerin 
öğleden evvel komiıyona müra 

Vekalet: devairinin evrakı matbuasiyle aylık Vekalet mec- caatları. (545) (3297) 
muasmm bir ıenelik tab'iyesi ve aene gayesine kadar her üç • • • 
ayda bir tabı ve neırettirilecek reımi mülkiyet ımaiye gazete- K. O. merkez kıt'alan üç ay-
ai ayn ayn olarak ve pazarlıkla yaptınlacaktır. Taliplerir .... u 1 k t kr 1 - k 
· · t 1 · ı k ·· Ank d lk k"l . , ı aamaru e ar pazar ıga on 
lfC aıt t~~ ?,a~~ -~n ama uzere ara a .hıt ve .. a .~tı.::-':•· mu9tur. ihalesi 17/7/ 932 pazar 
vazım mudurlugune ve latanbulda mıntaka Tıcaret mudurlugu- ·· .. t 17 30 d 1 k 

6 - 932 rih' k d h ·· b . 1 . · gunu aaa , a yapı aca • ne agustos ta ıne a ar er gun ve u ıt ere Ut şar:tı- 1 t ş t ·n·ı alm k · t 
ı d h bed 11 • 1 'kd 1 ır. ar nam~ı a ıs eyen 

~am~ edr e mu akkammen . e 1erı ·ıyabz~ ı1 .kmı ar a
1

nkln '!oh 7
1
,S ğu !erin her gün ve pazarlığa itti. 

uzerın en muva t temınat an ı e ır ı te pazar ı a ı a e gü- k edeceklerin de vakf • 
nü olan 8 ağuıtos 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 r:nind k misyonumuz' m~ay. 
te yekalet levazım müdürlüğüne müracaatlarL ~atlar;. 0 

(543) •(:ısı;) 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonundan: 

600 ton kazan mayi mahruku: Kapalı zarfla münakasaıı 
8 ağustos 932 paraztesi günü saat 14 te. 

50 ton Dizel Mayi mahruku: Açık münakasa ile 8 ağustos 
932 pazartesi günü saat IS te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mikdan ya
zılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde münakasaları ic.ra kılı
nacağından şartnamelerini görmek istinyelerin her gün ve mü 
nakaaaya ittirak edecekelerin İstanbul defterdarlığı veznesine 
muvakkat teminatlarını yatırarak alacaktan makbuz ilmüha. 
beri ile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasmıpatada Deniz 
levazım satın alma komisyonuna müracaatları. (3351) 

~'----------------------------------------------~ Devlet Demiryollan idaresi ilanlan 

600 ton kok kömürü kapalı zarfla miiIJakasaya konulmuttur. 
Münakasa 7 8 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük 

binasında yapılacaktır. 
Fazla malumat, Ankara ve Haydarpaıada idare veznelerin

de S er liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3353) 

" . . 
K. O. ve birinci hrka ihtiya· 

cı olan Y•t • sebzenin ihalesi 
17 Temmuz 1932 pazar gü
nü saat 16 buçukta icra 
edileceğinden taliplerin muay. 
yen zamanda teminatları ile bir 
likte komisyonda bulunmaları. 
Ve ıartnameyi almak isteyenle 
rin her gün komisyona müraca 
atlan. (542) (3294) 

Devredilecek ihtira beratı 
Telıiz mevce iıaretlerinde ve bu 

qaretlere ait iılihat" hakkında be
rat talebi İçin lstanbul Viliyet celi
leaine takdim lalınmıt olan 2 ağuı

toa 1930 tarih ve 15341 evr&k nu
maraaı ile muka:ı/yet müracaat üze
rindeki hukuk bu ken- lıatkaaına de 

. vir veya icara Terilecefinden bu hu 
auıta fazla maliımat almak iıteyen

lerln lıtanbulda Bahçekapuda Tat 
Hanında 43-48 numaralarda kain 
yeldJi H. W. Stock Efendiye müra
caat etmeleid. ilin olunur. 

SEYRISEF AIN 
Mert.es acenta: Galata KlSprU 

bap B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MllhUrdarade ıı.n 2. 1740. 

tzMJR - PfRE - İSKENDE· 
RIYE POST ASI 

(EGE)19 Temmuz aalı llde 
Galata Rıhtımından. 

TRABZON POST ASI 

( KARADENiZ ) 20 temmuz 
çarşamba 18 de Galata 
rıhtımından. 

IZMIR - MERSİN POST ASI 

(ANAF ARTA) 20 temmuz 
çar9amba 10 da idare rıh
tımından kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES POS
TALARINDA 

lstanbul • lzmir • llcretleri 
Kr. 

1. uci kamara 
2. nci 
3. ncO 
Gtıverte 

" 
" 

1500 
1000 
800 
300 

MERSiN POST ALARJNDA: 

lstanbul • lzmir llcretleri 

1. nci kamara 
2. nci 
Gliverte " 

Kr. 
1000 
800 
300 

Oıküdarda lıtanbul altmcı fora 
memurluiuncLuı: Büyükadada, Bü
yük.da camii mahall~oinde atllıı yeni 
bahçe çakll'.Cedit çakD' çıkmazı ao1uı 
ğında atik 12 cedit 4-4-1 numaralı 
- bahçe 'l'e alılJ', ahır münheclim
dir, hanenin temamı müteveffiye 
Leyli Firdevs hanımm uhdei tasar
rufunda iken iıtikraz eylediği 1500 
tüıtı liruı mukabilinde müteveffa 
Hir:lıtaki Nikolaidiı efendiye nfaen 

Hali hazırda 
Beyoğlu lstiklAI caddesinde 32 No. 

KARLMAN 
mağazalannda 

Yalnız 15 Ağu•to•a kadar 

;Büyük Mevsim Sonu Satışı 
Hanımlara Mah•u• 

Roplar, mantolar, şapkalar, 
penyuarlar ve çocuklara 

mahsus elbiseler 
Fiatlan üzerinde büyük t enzilat 

PASAJ KARLMAN da 
Gayet elverişli fiıtlarla satılan binlerce çeşit mallann 

büyük ve ılaimJ sergisi. 

PASAJIN methalleri ve geçidi 
SERBESTTiR. 

8tzt . rahatsız eden 
·~ tııarın •l•glntlOlrtl 

izale ıediniz. 

,!laht 1..1 N 1 A Hal0r8aü ıırialz: 
Vllaudllnüzde mevcudiyellnl blle histi 

ııılrecekıiaiı _. GiJdiğlnlı aııden ltiblrt' 
•üouclllnüz- /u1111JJ1 bir çek santim~ 
lncelecelıtir. Fazla olar1k iyi ve ellstıı'4 
lrıkosuııuıı daimi ve müessir maS1jı sayet1" 
de ıahıııetalı ,. JorUCu rejimden arı ola,.ı 
b/Jtün fazla eemlıli§i izale edecektir· 

.!Juau, ma!lazaııııza gelip tecrübe r# 
lllz. Vıra lıarnınızıo kuturun " aıecll! 
lrllfa111 bildirerek adnısinıı. gönderliııll-

Flatı ;: 11 .(iır1 • sırah 20. ura 
•Yalnız, BeyoQlu'nda 

TQneı meydanınd• ıt 2 ""' 
lat(!r.ıaı~caddest aas PIO' 

3· 
mefrui olup mefruiun leh veresesi- maôazaıannda satılır• 

nin matlubu olan meblağı mezldlrun -~~~~~~~~~~~~~·~.t.~a~ıs~ı~ı~e~•~· ~n~o~•~ld~·~·~·~·~·~·-~·~::.~ı mu faiz ve mesarif fuiiayı mütevef ~ • 
6ye vereaelİnden tahsili Z11D11111da 
müzayedeye vazedilen 15 sün müd
detle iera eclllenihalei katiyeainde 
1060 lira mukabilinde müıteriıi ub 
desinde kalnuı loede bedeli haddi ld 
fayede sörülemedlfinden müzayede 
bir ay müddetle t_.ılt eclilmiıtir. 

Makiir nıalıal 353 nıetto murabbaı 
araziden tahminen 124 metro murab 
baı üzerine ahtap olaralı iki kat ü
zerine inta edilmittir &Jnca ittiaalin 
de 22 metre murabbaı 88 desimetre 
murabbaı üzerine bir kat olaralı inta 
eclilmit ve üıtü daraça ve ertah de
mir parmaklıklı mutfak mevcuttur. 
Mezkur hane mermer merdivenle ca 
mekanlı kapıdan ııirildikte zemini çİ 
ni tatlık. Kiler ilç oda apdesthane 
vardır, tahta merdivenle çıkıldıkta 

bir ıofa üıtiinde dört odayı muhtevi 
dir , üatü alafloanaa ım-üt örtülü
clilr. Kapılar tavan clöteme ve mer
diven ve buicen yallı boyalıdır. Ha 
nenin lttiaallnde aynca üstü çini kap 
lı ve etrafı demir parmaklıklı ft bab 
çeye kapm olan ve bahçeden aynca 
clemlr parmalıılılııla çılolan zemini çl 
ni döfemdi mutfak olup derununda 
oealıı mevcut iaede harap ve tamire 
muht.açhr. Hanenin pençerelerinde 
panjur .. ardD'. Bahçede de bir mik
tar eıcan müımire mevcuttur. Ma
halli mezldlruıı temcliden ibalei kati 
yeainln aon müzayedeli 20 aiuatoı 
932 tarihine müaadif cumartesi ıü· 
nü ... t 14 te;, 18 ya kadar Oıkü
darda latanbul albncı İcra dairesin
de icra eclllecefinden talip olanlarm 
kıymeti muhanımeneai olan 3750 li
ra Üzerinden yüzde 7,5 pey akçe
ıi vermeleri mecburidir. Daha fazla 
malumat almalı: iıteyenlerin 341-
5099 doıya numaraıım müıteohiben 
doayaaında me'l'cut harita Ye enalo 
ııalreıinden malOmat almalan n iba 
lei btiye sfinü valııtl muayyende is
pah YÜcut eylemeleri ..e etmiyenler 
den aon mllıteriden -danm keffi
Jet etmlt addolunacaldan ilin olu· 
aar •• 

GAiP ARANIYOR 
Toluıt Etrafından Müftü Zade 

Ahmet Vehbi Efendinin mahtumu
Oaman Efendi yedi ıelılz oenedir ha 
yat ve mematmdan hlç bir taraftan
malilmat almadıimuzdan gören ve 
nerede oldufunu bilenlerin Tokatta 
Açık Zade Şevki Beyin mahtumu 
Muıtafa Vufı Efendi adresine ma
liımat vermeleri inaaniyet namına 

rica olunur. 

ZA YI - Gemlik ukerlik tubeain
den aldıfım terhis ted:eremi kay
bettim. Y enilİ alacağımdan hükmü 
yoktur. 316 tevellütlü Murat · Han 
oil~ Yahya. 

Kırklareli Viliveti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kctif bedeli (6872) lira 58 kuruttan ibaret Babaetlıl 
Burgaz yolunun 75+ 787 - 76+338 inci kilometreleri aras;J 
770 metre tulündeki kısım fOHnın tamiri. . 

2 - Bedeli ketfi 6247 lira 64 kurutt•n ibaret Kırklareli "\/~ 
yolunun 55 + 250 - 69 + 627 inci kilometreleri arasında ıdil 
parça tosa tamiri kapalı zarf usulile ayn ayrı münakasaya ko# 
muıtur. 

3 - Münakaaaya ittirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesi~ 
lan Vilayet Nafia Bat Mühendisliğince musaddak olacağı .,,,, 
t" !:&ret vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi inıaattan ,P 
lamadıkları takdirde inıaatın hitamına kadar refkatleriııde k;, 
lik ehliyeti fenniyesi Nafia Bat Mühendisliğince musaddak lıi' 
fen memuru bulunduracaklarına dair noterden musaddak bir ı•· 
ahhütname itasına mecburdur. ~ 

4 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu 111• 
deai mucibince ihzar edilecektir. 

S - İtbu yollara ait tamir müddeti lS/ 12/ 932 tarihine lı'' 
dardır. 

6 - Şartname ve ketifnameleri görmek ve suretlerini alJll,l 
ieteyenlerin Kırklareli Nafia Bat Mühendisliğine müracaat1J11 
lazımdır. ~ 

7 - ltbu tamirden Babaeski - Burgaz yolu 20 Temmuz 9 zj 
çarıamba günü saat OD bette ve Kırklareli - Vize yolu tamiri J 
Temmuz 932 çarıamba ailnü saat on altıda Kırklereli D-!ı.ı 
Encümeninde yapılacaktır. (31;:., 

Mı.krobı·sı·dı·n D ZİYA J\lide, barsak hast•~~ r. ! arındı. ishallerde. 
h ısus kanlı basurlarda ş i fa tesi ri pek müccrre ptir. umu mi depo;u ı\ lb<r 
;>; iyago Ecza depnsudur. --' 

MİLLİYET MATB.V'
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