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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıri1at Te Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

lluıün Alln4lnya, tarihinin en 
'YOQnlı ıünlerinden birini Y&f&
or. Van Papen hükumetinin ildi

• geçmeai üzerine dağılan 

tıclııtaı için bugün Almanyanın 
larafında intihabat yapılmakta-

A'Vt\ıpa'nın büyük dnletlerin
her hangisinde yapılan intiha

l "-ima ehemmiyetlidir. FU.t 
dtfaıu Alman intihaba- müs
"" lıir ehemmiyet nre.ı huıuai-

tt, dalıili vaziyetin her zamaııkiıı
<inule müphem olmaamdadır. 

bir hiilriimet vardır ki, Baı
~i, ııalıık Baıv~lril Brünins'in 
"-ama menıuptur. Fakat bu fırb 

, 1ndan benimaenmernittir. Hü
"""" mü dele halinde bulunan 
ıı-ı..ıardan biç birlne istinat etmi
or. Anıızın iktidara ıeldikten son
Alıııanya için hayati olan iki 

eransta memleketi temsil et-
tir. 

>ı. l'&tnirat meaeleıini halletmiı ve 
.. 1ıııanyayı üç aene sonra da olsa, 

, ~ lllilyar albn mark tediyesi gibi 
iıı- bir taahhüt altına koymuıtur. 
~didi tealihat konferansında Al-

lıııi "11Yanın hedefi olan müsavatı te
" edemediği için aleyhe rey 

.trırıiştir. Dahilde Prusya bükfıme
ı..."" Yazıyet etmek gibi çok tenkide , .. ._.,z kalan bir harekete tevessül 
~tir. Bütün bunlar, Reichatag'a 
4liıı.aı eden bir Brüning hükumeti

Y•pılacak intihabat neticesinde 
lidaro ıeçecek olan hükumet ara-
~da gelen bir istihale hükfuneti-

11 Yapacağı ıeyler değildir. Diğer 
. lan hükumetin intihabat netice
~llde. nuıl iktidarda kalabileceğini 
hlhın etmek te müıküldür. lktida

. reçtiği günden beri bütün faa
l)etj so) ve vasat cenah fırkaların 
11•1lıinde olmuştur. Sağ cenah fırka 

r da hükfımeti lıenimaemiyorlar. 
lfitleriıtler hükümetin tek bir uz

ndau baıka -müdalaai milliye 
~ Von Schlaher- diğer izala

emniyetleri olmadığını alenen 
.. an etmektedirler. Diier taraltaıi 
kluneıe mü:ıahir olan bir kaç ga

::ttte, ınüntehiplere fU nasihati ver

lııektedir: Hükumetin iktidarda kal
""'•ını isteraeniz, sağ cenah fırkala-
r. rey veriniz. • 

, Almanyanın dahili vaziye-
litıdeı.; kanııldığın derecesi 
t~dan anlatılabilir ki, hükumetin 
• lidarda kalabilmesini temin etmek 

1 ~İıı miintehipler bile kime rey vere
•.ı.ıenni bilmiyorlar. Bu, ıimdiki 
~~tin vaziyetini ıöıtermesi iti
~e de dikkate ıayandır. 

Bununla beraber, eier intiha bat
la lağ cenah fırkalar lıazaııacak o-
1ıı.-..., timdiki hükfımetin teıkili
lı.,da intihabatın neticesine uysun 
lı;, tadilit mümkün olduğu gibi ik
li"-n, doğrudan doğruya onların 
~Uerine ıeçmesi de kabildir. Her iki 
lııtikaJ ..,kli de pek az tqettütü 
bıucip olur. Çünkü üç aydan beri 
••barüz eden vaziyete bakılınca an
~•lır ki, gerek Hugenbeırg milli
•derinin, gerek Hitleristlerin ve 
toreı. Von Papen hükumetinin arka
~daki kuvvet Von Schleicher'e 
•Yanıyor. Bunlar biribirinden ayn 
~'hakla beraber, birleıtikleri nok
'1.ır çok tur. Diğer taraftan eğer 
loıyaiiıtler ve vaıat cenah kazana
"'k olursa, iktidarın fimdiki eller
de,, yeni ellere İntikali kolay olmı
)acaktır. EvvelB başla Rei•icümhur 
·~dır. Hindenburg ile bu zümrele
'"itı araaı Brüning'in i katından be
ti derin ve genİl bir uçurum ile a
Ç•lınıştıı-. Almanyada artık Reiıi
tiİnılıur Fransada olduğu gibi bir , .. 
.. "' olmaktan çıkmış, siyasi hayal 
~erine birinci derecede amil olan e-
tnuniyetli bir unsur halini almı§-

1•r. Sonra Von Schleicher ile aske
li hizip vardır ki, bunlar da hükü
ltıetin tekrar sosyaHstlerin eline geç
lrıtsine mani olmağa azimkir görü
ıı ·• llYorlar. Von Schleicher, son nut-
kunda dem ittir ki: 

"'Alman askerinin hiç hotlanma
~tı iki t•Y vardır: Biri ıiyasiyat
~ uğraımak, ikinciıi de poliı vazife 
lini görmek. Fakat timdiki anarşik 
•ııziyeı ~vam tıikçe her ikisile de 
lıı gul olmağa mecburdur.~ 

Bu sözlerden de anlatılıyor ki Al
lııanyada pek kuvvetli olan bu ana
'~ı-, bükiımetin, itimat edemedikleı·i 
~llrru-eJerin eline geçmesine karıı 
Ioı;;;yt kalmak emelinde değillerdir. 

Görülüyor ki Al=nya intiha
Lat gününü idrak P.l-terken bir çok 
•ilziyetler ile knı·şılaşmaktadır. Ba
~•l1rn bugiinı~Ü intihubatJn neticesi 
t'- rnü~c\ vcş va::lyeti ne dereceye 
""'ar t.Jof!rc <J<-cck 

er ında En· 

Gazi Hz. Bütün dünyanın gözü bugün bir 1( 
tek noktaya çevr·ldi: Almanya.. Bubirikigüniçin-

de lstanbulu 

• 

f;leyecanh Gün! 
1Ziraat bankası buğday 
mübayaasına başlıyor 

Almanya bugün en heyecanlı 
yaşıyon intihabat var •• 

•• •• •• gun nu şereflendirecekler 
Gazi H. dün akşama kadar 

Yalova Kaplıcalarmdalci kö§kle
rinde meşgul olmu§Iar ve Baş
vekil ismet P§. Hz. ile görüıt
mü§lerdir. 

Bankaya satılacak buğdaylar 
için okka başına beş buçuk 

uruş fiat tesbit edildi Bitler fırkasının bu intihapta yüzde 44 nisbetinde meb'us 
çıkarmuı ihtimalinden de bahsediliyor Büyük Reisimizin bu bir iki 

giin zarfında lstanbulu teıpifleri 
ve Dolmabahçede ikamet buyur
ma/arz galip bir ihtimaJ dahi
lindedir. 

Fransacla batday i-ISllLr:ı 
Almanyada aon propağanda 

lıaftuı da lıittl. Buıün intihap var. 
Bütün Alman mahafilinde ve ıa· 
zetelerinde, bugüne kadar yeni 
Reicbataı'm ne suretle tetekkül 
edeceği etrafında az çok doğnıya 
yalr.m tahminlerle uğratılmıfb. 

Geçen eyluldeki reiaicumhur 
intiltıabının iki devresinde ve on.
dan ~nra muhtelif Alma~ iı:ükı'.lmel 
leri parli.mentoları için ıntıhaplal' 
da tezahür eden neticeye bakılır
sa, b.ı defaki ıezahunı.n de alaca
ğı umumi ıeyri tabının etmeli o 
kadar güç olmayacaktır. . 

Bir laararname ile feahedılen 
geçen Reichatağ'ta, meclisin tetek 
kül tarzı ,öyle idi: . 

Komüniatler: 76, Soayalııtler 
143 Demokratlar 30 Merkez ka· 
tolikler 68 Bavyera katolikleri 
19 Ehali 29, Ekonomiatler 23, 
Hrlstiyan ıoayali~tlar .14, Huıe'!· 
berg lırkaaı 4, Hıtlerciler 107, Dı-
ğer muhtelif fırk=•::•a::r....:.35.;_. --== 
- Şu halde geçen mecliste 575 
aza vardı. yeni mecliain 590 ve~a 
595 azası olmaaı muhtemeldır. 
Hitlercilerin en mühim gnıpu lef· 
kil edeceğine 4üphe yoktur. Asıl 
mesele her fırkanın kaç meb'uı 
çıkaracağını bilmektedir • 

En kuvvetli fırka olan Hitlerci· 
lerin bu defa meb'ua adetlerini 
200 veya 210 a çıkarabilecekleri 
tahmin edilmektedir. Yani mecli· 
ain yüzde kırk dördüne kadar 
varabileceklerdir. 

Maamafih bugünkü intihap hak
kında bu aktamdan itibaren gele· 
cek telgraflar bittabi kat'i netice
leri bildirecektir • 

intihap arifesinde 
BERLIN. 30. A. A. - Havas a,., 

ianıı muhabirinden bildiriliyor: 24 
&aat sonra Weimar rejiminin albn
cı parlimentosu intihap oluna~k
tır. Bu parlimenlo, A"?-"Y• cum
huriyeti tarihinde eınaalı mesbuk ol 
mıyan bir takım siyasi terait ve ha 
va İçinde intihap olunacaktır. 

Siyasi ihtiraıların birkaç aydanbe
ri son haddine kadar ileri götürül 
müt olduğu ve bu yüzden kanların 
döküldüğÜ bu memlekette timdiki 
intihap mücadelelerinde görülen 
gnteldik ve cansızlık, garip bir İn
tiba tevlit etmektedir. 

Hayat 
Pahalılanıyor! 

Beş nüfuslu, orta 
halli aileye 

139 lira lazım •• 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
Hükümetçe Ziraat Bankaaına mü 
bayaa edilecek buidaylar hakkın 
dald kanunun latbikabna dair ta• 
limatname hakkında kararname 
henüz ili lastikten ıelmemiftir. 
Yann gelmesi muhtemeldir. 

Bu taktirde talimatname res
mi gazetenin pazart.eai nüshaıın
da neırolunacak ve derhal tatbı
kma geçilecektir. 

Hayat pahalılığı 
maddeler 

üzerinde görülüyor? 

Talimatnamede buğday alım, 
aabm muhafaza tarz ve ıartlarile 
alım ve satıı mahalleri buna mu
lenevvi diğer huaualar tafsilen 
gösterilmiştir. Müıtahıilin Ziraat 
Bankaaına aabhğa arzedeceği buğ 
day için okka baıma bet buçuk 

hangi kunq teabit olunmuıtur. 
Fakat memnuniyetle mütalıe

de edilmektedir ki yeni mahsul 
bu aene belki de bu tesbit edilen 

Ticaret odası haziran ayma fiatan fazla satılabilecektir. Mah-

b 1 b l
' · sulü bu aene geçen senekinin an-

ma sus atan u un geçınme __ ._ ·· t 'ki · · t t bil " tah • • • • çaa uç e ı aını u a ecegı -
endeksını neşretmıttır. min edilmektedir. 

Endekse nazaran, 1914 ıe- \ Bu vaziyet karşıaında buğdaya 
nesi birinci nısfında ana, baba kolaylıkla ve beı buçuk kuruıtan 
ve üç çocuktan mürekkep fazla fiatla müşteri bulacağı ve 

bir ailenin bir aylık ge
çinme masrafı 100 itibar eililir
ıe ayni ailenin hazirandaki ge
çim nisbeti 1196 dır. Endeks 
ortaballi ve beş nufualu bir ai-

Relslcümhur HlndeniJurg torunları ile beraber.. lenin 138 lira 91 kurut 30 para 

BERLIN, 30. A. A. - Siyasi ma yapılmas.nı natik bir emirname neı ile geçinebileceğini göstermek-
hiyette arbe ~er hakkında ber sün re-i muhtemeıdir. • teilir. 
----"'en h"'-oda dun.. 5 mu .. htelil H · d l buld h t .. ...,.~u .._..,. • .. d"I •. edil / azıran a atan a aJa 

d b. k •--- ···'-'·'- ld .. ougun, neşre ı Cı.."'e1ıl u.nn en • J 
~İ.ı~;lr. a.T,,..........,. 0 usu bu mütareke emirnameainde J.apaJı nıaan ve mayıs ay arına naza. 

yerlerde bile aiyasi auılıiyette her- ran pahahlaşmıştır. Bu pahalı-
Hitler fırkasma menaup bir kiti hanıri bir nümayit ve tezahür ya- !aşma nisbeti yüzde 1.5 kadar-

ile İmperatorluk bayrağı tetkilitı P- pılmuı men'edilecektir. dır. 

- 1 Von Papen kabineıi evvelce M. Haziranda pahalılık bilhassa 
Bruning tarafından almmıı olan ted yiyecek ve içecek fiatlerinde ol 
biri tecdit ederek letrii intihabattan muştur. Bu ayda yakma ve ay
aonra parlamentoda bir hükumet dınltma maddelerinde de dıem 
koalisyonu tetkili hakkındaki müza- miyetli bir yükseklik vukubul
kereleri kolayla,tmnak makaadile si mut tur. 
yasi intiraslardan mütevellit heye-

Şükrü Bey 
Ziraat Bankasına sabnak zanıre· 
tinde kalmıyacağı zannedilmekte
dir. 

Hükômetin bir kanunla Mecliı 

ten salahiyet almaıı ,,. bu fiatı 
teabit ebneai buiday diitküa fiat• 
la aatılmaaına mini olmak, bir 

Muhlis Bey 
hudut tayin ebnek ve bir nazım 
rolü oynamak maksatına matuf
tur. 

Ziraat Banka11 petin para ile 
salıcı kendiıine borçlu olıun olma 
ıın bu cihet nazarı ibDaren alın· 
madan müatahıilden pazar yerle
rinden ve iataayonlarda buğday 
sabo alacakbr. 

Teabit edilen beş buçuk kurut 
fiat haddi memleketin her tara
fı için aynidir. Mübayaa Ziraat 
vek&letinin mürakabeai altında 
cereyan edecektir. Ziraat Ban
kau talimatnamenin kendisine teb 
liğine intizaren mübayaa için her 
türlü haz.ırlıklarmı ikmal ebnit· 
tir. Milbayaa için bankanın aça· 
cağı kredinin ınikdan icra vekille 
ri heyetile banka arasında karar· 
laıtmlmııbr. 

Diğer taraftan ıelen maluma• 
ta nazaran Franaada buğday İçin 
muayyen mühim kararlar ittiha:ıı 
edilmiıtir. Buğday ithalat ve ihra 
cahnın inhisara almdıiı bildiri!. 
mektedir. 

canı bu emirname ile teakin etmek 
niyetinde bulunmaktadır. 

Oldenburg aya/etinde 
Gorgulof 
Etmiyor 

Bir sualin • 
ımza cevabı 

--+--
Esat Bey bugün 

Mahkemede kendi
sine "fena doktor,, 
denilmesine kızmı~ 

rasathanede 1 ı.--~;;_. 
tetkikat yapacak 1 

Maarif vekili Eıat B. dün Y alo 1 
vaya gibniştir. Esat ~· Y alovada ı 
Gazi Hz. ne arzı tazımat ettikten 
aonra bu sabah ,ehrimize avdet 
edecektir. Maarif vekili B. bugijn 
Kandilli rasathanesini ziyaret ede 
rek yeni getirtilen aletleri tetkik 
edecektir. Eaat B. yarın da lıtan
bul San'at mekteplerini tefti§ ede 
cektir. 

Meclis Reisi 

• 

Gorgulof son muhake
mesinde .• 

P ARiS, 30 A.A. - Gorguloff 
hapishanede elleri ıerbeıt ve fa'. 
kat ayaklan prangalı olduğu hal
de bulunmaktadır. Merkum, tem
yiz: iatidaıını imzalamamıttır. 

Eğer dünyada ölüm 
olmasaydı küre

hali ne olurdu? • 
nın 

Herşeyden evvel devamlı 

• 
ınsan 

harpler 
kalabalığını temizlerdi 

Besim Ömer Paşanın ilk suale cevabı 
Acaba, insan ömrünü gayri 

mahdut uzatmak kabil olıa ve Ö
lüm, hiç gelmese dünya naaıl bir 
dünya olurdu? 

Ve ebedi bayat, ebetlere aüren 
hayal arzu edilir bir teY midir? 

Bu aual, belki çok gariptir. Fa
kat, herhalde alaka uyandırmaya 
cak bir aual de sayılamaz. Bazı 
tanınmış doktorlanmıza bu ıuali 
sormak hatınmızdan geçti. 

ilk olarak Beıim Ömer Paıaya 
müracaat ettik. 

Muhterem Doktor seyahat ha
zırlığı ile mefguldü. Beni karıısın 
da görünce, gülerek: 

- Tam gününü buldunuz, de-
di. 

- Seyahat ne tarafa paşam? 
- Kaplıcalara gidiyorum 1 
Sonra ili.ve etli: 
- Malüm ya ... •enede bir kere 

aıhhat dilenciliğine çıkarım .••. 
Kendisine güze1 bir eeyahat 

temenni ettim. 
Besim Ömer Pf. neıeli görünü

yordu: 
- Eeee? Ne aoracakaınız baka 

lımu .. Gt>ne maymun knlbi meaele
ai mi? 

kaha aavurduktan aonra dedi kiı 
- Ölüm olmasa dünya pek CÜ• 

rültülü, pek can aıkıcı, hasılı pek 
zevkaiz bir dünya olurdu. 

insanların ebediyen yaşaması 

iatanbul Halkevi güzel san'atlar şubesini11 ilk resim 
ısı bugün Galatasaray mektebi salonlnrında açı

::;!ktır. Resmimizde bugün resmi küşadı ynpr.~B!;Bk ,. 

IZMIR, 30 (Milliyet) - Meclia 
reiıi Kazım Pş. Hz. nin bir müddet 
istirahat etmek üzere ÇCfme ılıca
hrını teırif edeceği h•ber alınmış-

Maitre Geraud, mahkiam ile 
görüşmek üzere yeniden hapisha· 
neye gitmiştir. Mu01aileyh, Ha· 
vas'ın bir muhabirine, Gorguloff' 

- Hayır, dedım, soracağımız 
,u, Eğer ölüm olma.. dünyanın 
hali ne olurdu? ve siz, ıahıen e
bedi yaıamağa taraftar mııınz? 

Dr ... Be.<;im Ômer Pş. 
fU ~e~ektir: Evveli nüfua, deh· 
tellı bır surette çoğalacakbr. Bu
giinküleri bile doyurmaktan aciz 
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Adana' da geceler dam 
üzerinde geçiyor! 

Sıcaktan hemen herkes dam_ 
ların üzerine serilen 

yataklarda geceyi geçiriyorlar 
Adanadan son gelen haber

lerden sıcaklann tehammülü 
mütkil bir hale geldiği anlatıl
maktadır. Halk geceleri açıkta 
yatmaktadır. Bazı evlerin üze
ri taraaa halinde olduğundan 
bir çok kimseler geceyi damın 
üstündeki bu tarasalarda ge
çirmektedir. Bazı kimseler dam 
ı.izerine yatak tqımak külfetin 
den kurtulmak için garip bir u 
sule müracaat etmitlerdir. 

Eski benzin tenekelerin bir 
kaçını miiatatil şeklinde dize
:rek içine toprak doldurmutlar 
ve Üzerlerine birer sırık dik
mişlerdir. Müstatil şeklinde di
zilen bu sırıklar üzerine bir ku
maş parçası gererek çardak şek 
linde bir melce vücude getirmit 
ler ve bunun altma serilen til
teler üzerinde geceyi geçirme
ğe başlamışlardır. Resmimiz 
damlar üzerindeki yataktan 
göstermektedir. 

Dam ilzerine kurulmuş 
bir yalak daha •• 

Pr~~!t~ee tahtt;lbajOkyanos havasında 
hırı ıçm merasım muntazam servis 

_ Ş~RBURG, 30. - M. Her- OTT AVA 30. A. A. - Al-
rıot ıle bahriye nazın M. Ley
gues, mağruk Promethee tah
telbabrinio kurbanlarile ailele
rine F ranuz hükümetinin ıe
limlarmı iblağ için buraya r;el
miılerdir. 

Y apdacak olan bahri mera
sim bugün tahtelbahrin enkazı 
nm üzerinde açık denizde ıcra 
edilecektir. 

isyana karşı sigorta 
DUBLlN, 30. A. A.- İkti

sadi harbin muhtemel neticele
ri hakkında serbest lrlanda bü 
kı1meti dahilinde bat gi>ster
miş olan endi9eler dolayisile 
birçok lrlandalılar, ısyan ve 
kargaşalıklara kartı kendileri
ni sigorta ettirmektedirler. 

Ç 1KT1 
Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin .,.ki mÜf'lhe

delerini tamamlayan, iki inkılip re
jimini Kemalizm ile kartılaştman, en 
r.on rejim davalarını tahlil eden son 
eseri buırün çıktı. 75 kuruı. Kitap
çılarda arayınız. .. 

man tayyareciı• von Gronau 
büyük Okyanos'a kadar yoluna 
devam etmek meselesi ile İz
landa, Groenland ve Laırador 
tariki ile muntazam bir Okya
nos semaı ihdas_.,m imkanı 
hakkında federasyonun, tayya
recili erkanı ile görütmek üze
re buraya gelmiştir. 

Dantzig'de yasak 
edilen 

bir Leh gazetesi 
V ARŞOV A, 30. A. A. -

Dantzig ayan meclisi, "llluıt
rovany Krujer Codzienny" is- • 
mindeki Leh gazetesinin ser
best şehir dahilinde satılması
nı ve boşredilmeıin i men'et
miştir. 

İtalyan sefirleri ara 
sıddaki değişiklikler 

ROMA, 30 A.A. - ltalya'nın 
ecnebi hükumetler nezdinde pek 
yakında yapılacak değiıiklikler 
meyanında Moakova Sefaretine 
M. Bottai'nin tayin edileceği teey
yüt etmektedir. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Bir cevap 

Burhan Aaal'a 

Azizim, 
Hakimiyeti milliye'nin 13 tem

n.1uz tarihli nü.abasında çdr.an •e 
Yun anca - litince meselesinden 
bahseden makaleni tekrar tekrar 
okuduğum halde İyice kavnyama 
dım. Her parça ayn ayrı alınmca 
anlaşılıyor; fakat hadisat için tek 
lif ettiğin izahlar, ileri aürdüğün 
fikirler araaında ben o kadar ay
nlılılar, batta zıddiyetler goruyo
~m ki külle bir türlü nüfuz ede
miyorum. 

Orta - Zaman insanlıimın bir 
taraftan dln taauubuna, bir taraf 
tan da iskolaatik fikir darlığına 
bailı olduğunu söylüyor ve Renais 
.. nce'ın in.aa.nhğr bu hallerden 
lturtartl•lını kaydediyorsun. Keli-

melerin bir kıymeti varsa bu "kur 
tarmak" kelimesi de aenin Orta -
Zaman'ı ittiham ve RenaisaanCe'ı 
tebcil ettiğini cöaterir. Orta - Za
man Kilise sultaaının gayesi ne
dir? Bütün dünyada, hiç olmazaa 
Papalığın hükmüne tabi memle
ketlerde bir görüş, duyuı, düıü
nüt birliii teıis etmek değil mi? 
Papalığın hükmünün yalnız ruha
ni değil, siyasi de olduğunu tea .. 
lim ediynraun. 

Ya ben büsbütün yanılıyorum, 
ya senin Orta - Zaman'da gOrdii
ğün ana - fikre • teferruata değil, 
eaaaa - hak vermen liznndır; çün 
kü makalenin sonlarına doğnl: 
"Acaba T ürlr lise•inin mevzuu, 
inlııltibımua göre, bafa,.ılması iti· 
zım büyük kurtulaı tlavcuına gö
re bu mutlur?'' diyorıun. Demek 
ki aen de bir görüı, duyu§, düşü-

•' .. 
HARiCi HABERLER 

Irak mandası 
Meselesi 

İngiltere Cemiyeti 
akvama 

bir tebliğ gönderdi 
CENEVRE, 30 A.A. - lngil

tere hükumeti Cemiyeti Akvama 
aıağıdaki tebliği ıröndermittir: 

Cemiyeti Akvam Mecliai, 20 
kinunusani 1932 tarihli karar au
retinde lrak'ta tatbik edilen man 
da idareaine iki tart mukabilinde 
nihayet vermek buauaundaki niye 
tini teyit ebnİftİr. Bu ~artlardao 
biri lrak'ın Cemiyeti Akvama ka
bulüdür. 

Mazbata muharriri, mecLiae 19 
mayıa tarihinde bu mesele hakkm 
da teYdi ettiği raporda yukanda 
zikri geçen karar auretine dikkati 
celbetmiı ve lrak'ta manda idare 
aine nihayet veriJmeainin bu mem 
leket, milletler Cemiyeti misakı 
ahkamına tevfikan Cemiyeti Ak
vama kabul edilmedikçe mümkün 
olamıyacağını ehemmiyetle kay-
debılİftİr. 

Irak baıvekili, bu huauata bir 
müracaatte bulunm.uttur. Bu mü
racaatın Cemiyeti Alr.vam büyük. 
meclialnin ruznameaine kaydini 
ve ayni zamanda Cemiyeti Akvam 
azası devletlerin ittiti.fma arzını 
rica ederiz. 

Peıte'de iki komü
nist asıldı 

BUDAPEŞTE, 30 A.A. - Dev 
letin emniyet ve &eli.metine karı• 
sizli tertibatta bulunmakla maz
nun komünist feaatçılardan Sal
lay ile Furst, divanı harbe aevke
dilmiJlerdir. 

Zabıta, bu muhakemenin aü
kUn dahilinde cereyanını temin i
çin lazım gelen her türlü tedbirle
ri vaktiJe almıtlır. Muhakeme bat 
lar başlamaz, müddei umumi mu 
hakeınenin hafi surette cereyaDIDI 
talep etmittir, fakat mahkeme, bu 
talebi reddetmi,tir. 

Maznunlar, faaliyetlerini giz
lemek için kullandıklan 5 yahut 
6 sahte ismi söylemişlerdir. 

Sallay, kendiainin mücrim nlma 
dığıru, fakat koyu bir komüniat 
olduğunu söylemittir . 

Sallay ile Furat aaılmalr. sureti
le idam cezasına mahkU:m edilmit 
lerdir. 
BUDAPEŞTE, 30 A.A. - Dün 

divanı barp tarafından idama 
mahkıim edilmiş olan komünist 
Sallay ile Fürst, dün aktam asıldı 
lar. 

Fransız - İngiliz 
itilafı 

SOFYA, 30, (A.A.) - Bulgariı 
tan hükiımeti, Franaız-lnpiz iti
mat itilafına iltihaka karaı vermiı

tir . 

M. von Schleicher'in 
nutkundan sonra 

BERLIN, 30 A.A. - Nim r.,.. 
mi bir membadan mülhem olaıı 
bir tebliğe göre, imperatorluk hü
kıimetinin bütün erkanı, ahiren 
M. Yon Schleicher'in telsizle nq
ro)unan nutkunda ileri sürm.üı ol 
duğu noktai nazarlara ittirak et
mektedirler. 

Bilhaaaa bu meıele hakkında 
M. Von Schleicber ile bqvekil M. 
Von Papen araımda hiçbir ıüna 
ihtilif me•cut olmadığı ve milli 
müdafaa nazmrun bu meselede 
İmperatorluk hükUmetine zahir 
olduğu söylenmektedir . 

Bir timendifer 
kazası 

V ARŞOV A, 30 A. A. - Poz
man - Odnya, treni yoldan çılonıı 
trr. 2 telef, 48 yaralı vardır, 11 
nin yarası ağırdır. 

nü, birliğine, hatti ayniyetine ta
raftarsın, Orta - Zaman Ki.liseai
ninkine benzer bir aulta istiyor
sun. (Bu sultanın, Papalığmki ıri
bi U11iversel olup olmaması ehem
miyeti haiz değildir). "Stantlar
Jisation des esprits." Bu arzuna 
bir itirazım yok, fakat Orta · Za· 
man'a hücumunu anlıyamıyorum. 

Vakıa büttin İnsanların,, bilhaı
aa. bir cemiyet insanlarmın naaıl 
olsa biribirlerine benziyeceii, o 
halde onlara görü" duyuf, düıü· 
DÜ! hususunda biribirlerinden ay
rılabilecelderi zehabmm bahşedil
mesi insanlığın "miaaion" u için 
daha hayırlı olduğu fikri bana da
ha müliiyirn ırelmektedir. Fakat 
aenin arzunu kabul edince de yi
ne yunanca ve li.tincenin lüzum
auzluğuna kanaat getiremiyorum. 
Sen o dillerin ve o dillerin edebi
yatlannm ancak temsil ettikleri 
medeniyetlerin kanaatlerini telkin 
edebileceğini sanıyorsun. Bu ba
na, mutekit katolik Paateur tara
fından ketfolunduğu için kuduz 
a'ııının hıriıtiyan olmıyan cf"m1-

1 Çin'in bir 
Mukabelesi 

japonyaya tazminat 
tediyatının kesti 

CHANGHAl, 30 A.A. - Çin 
hükümeti, Japonya'ya yapmıt ol
duğu Boxer tazminatı tediyatını 
muvakkaten tatil etmeğe karar 
vermittir. 

Maliye nazırı M. Soong, Japon
ya'nın istikrazlarla tazminatların 
tediyesine hasredilmiş bulunan 
Çin'in Mançuri'deki varidatını 
zaptetm.İf olma.sına rağmen Çin 
hükiimetinin bu tediyatı şimdiye 
kadar her ay muntezaman icra 
eylemit olduğuna nazarı dikkati 
celbeylemit ve zaptedilen mebaJi
ğin azamet ve vüsati hasebile 
Çin'in Japonya'ya yapacağı tedi
yatını artık icra edebilecek vazi
yette olmaarğını söylemiıtir . 

Maliye nazırı, Japonya'nın güm 
rük varidatına vaziyedetmit oldu
ğu tarihten ~ri Çin'in Mançuri 
gümrükleri varidatını alamadığ'ı
nı ve hatti vazıyedden mukad
dem bulunan bir kısım varidatın 
da hilen Japonya'run veyahut ye
ni Mançuri devletinin elinde bu
lunduğunu ili.ve eylemİftİr. 

---~ ...... . 
24 üncü Esperanto 

kongresi 
P ARiS, 30 A.A. - 34 milleti 

temsil eden 1500 murahhaatan 
mürekkep olan beynelmilel 24 Ün 
cü Eaperanto kongreai bugün Pa
ris'te açılmıttır. Bütün müzakere
ler ve mesleki içtimalardaki mÜ· 
kilemeler, Esperanto liaanile ola
caktır. 

Julea Romain.a'in Knok iaminde 
ki piyesi BelçikA 'lı artiıtler tara· 
fmdan bu lisanla temail edilecek 
tir. 

İtalya'da valiler ara 
sında değişiklikler 

ROMA, 30 A.A. - Valiler ara 
smda yapılan değifiklikler dola
yıaile 16 Vali tekaüde sevkedil
mi~, 4 vali açığa çıkarılmış ve 11 
ri batka yerlere nakledilmiştir. 
13 vali muavini Valiliğe tayin o
lunmuıtur. 

Yeniden 3 vali tayin edilmittir. 
Bunlardan Binbafı Vara..ııo'u Te
ramo, D ktor Nutenelli, Brendizi 
ve ~>ktor Danderea Caltanisetta 
Va hliklertne tayin olunmuılardır. 

Bu yeni Valiler tamamı ile Fa
şiıt fırkaıına mensupturlar. 

Beynelmilel da va 
vekilleri kongresi 
LA HA YE, 30. A.A. - Beynelmi 

le! dava vekilleri birliği kongresi, 
dün Felemenk Adliye nazın tara
fından açılmıfbl'. 

Mısır Baıvekili 
Roma da 

ROMA, 30 A.A. - Mmr Bat
vekili Sıtkı Pata Roma'ya selmit, 
Pantheon'u, meçhul aakerin meza 
nnı, Campidoglio'yu ve Kapitol' -
deki müzeleri ziyaret etmiıtir. 

Almanyada radyo 
servisleri 

BERLlN, 30 A.A. - lmpe 
ratorluk hükumeti, radyo teıki 
!atını battan başa tanzim eden 
yeni bir emirname neşretmittir. 
Radyo teşkilatı, bundan sonra 
imperatorluk hükılmetinin kon 
trolu altında bulunacaktır. Si
yasi noktai nazardan kontrol, 
bir Alman komisrin tevdi edi
lecektir. Bu memuriyet ıçın, 
Nasyonal - Sosyalist fırkası 
menıuplarmdan ve Almanya 
dahiliye nezareti memurların
dan birinin ismi ileri sürülmek 
tedir. 

yellere sokulması doğru olmıyaca 
ğıru iddia etm"'k kadar yanlıt gö
züküyor. Böyle bir kıyasa omuz 
ailkeceğini biliyorum; çünkü ilmi 
keşiflerin, kendileri kabil kılan 
içtimai şartların fevkine çıkabile
ceğini kabul ettiğiniz halde felse
fe ve san'at eserlerinin de böyle 
bir hassası olabileceğini tealim et
miyorsunuz:. Yunan - litin mede
niyetlerini öğrenmenin lüzumsuz, 
hatti belki zararlı olduğunu söyler
ken elbette ki yalnız şairleri, filotof· 
lan kastediyorsunuz; lc:oğduğ-unuz a 
damlar araıına meaeli bir Arhi
medea'i elbette ithal etmiyorsu .. 
nuz. 

Yunan ve Li.tin şairlerini, filo
soflarını okumak bir insantn o ce
miyetler akidesine bağlanmasına 
hiç de sebep olmuyor. "'Capitaliste 
bourgeoiı'' medeniyetinin onlar 
dan dersaldığını söylüyorsun; çok 
doğru, fakat ıerek capitaliım, ge
rek "bourgeoisie" ile ali.kası olmr 
yan cemiyetJer de onlardan tesİ?6 
alabilirdi. Franaız kralları araıın
da humaniıtleri tetvik ve himaye 

1 "Jonh Bull, 
Artık uyan!'' 

İngiltere Otta vada 
son kozunu oynayor 

P ARiS, 30 A.A. - Matin De
partemental, Ottava konferansı
nın içtimalarını aktetmekte oldu
ğu fU sırada lngiltere'nin bulun
duğu vaziyeti tetkik etmektedir: 

Bu öyle bir hi.diıedir ki bunun 
muvaceheainde yalnız gözlerimizi 
kapatmakla iktifa etmemiz, dost
luğa yakıımaz. lngiltere'nin iki a
sırdan beri nail olduğu refah, 3 
noktaya İstinat ediyordu. Şimdi 
bu 3 nokta, haleldar olmu,tur. 

lngiltere, dünyada en mükem
mel sınai techizata malik idi, yi
ne dünyanın en geni' ve Malta, 
Singapor ve Cebelitarık gibi em
aalıiz üısübahrilerile vahdeti tah
ki:n edilmi, bir müatemleki.t İmpe 
ratorluğa ve ticari ve aıkeri dün~ 
yanın en kuvvetli filoıuna ıahip 
idi. 

Şimdi lnıriltere ne yapacak? 
Rakipaiz bir banka ve ticaret ais
temi ile bütün dünyada İftihar 
ebnİ.ş olan ırkının nüfuzundan i
baret bulunan aon kozlarını oyna
mak için ne suretle hareket ede
cek? 1914 tarihinde harpten bi
raz evvel beıinci George'nın: 
"John Bull, Uyan Artık" nidasına 
n ... ıl mukabele edecek? 

lngiliz planı 
LONDRA, 30 A.A. - Daily Te 

legraphe gazeteıinin husuai muha 
birleri, pek yakında Otta va kon
feransına arzedilecek olan İngiliz: 
pli.nının tam bir neticeye vi.sıl ol
maaı için 1 O sene li.zım olduğ-unu 
bildirmektedirler . 

Ana hatları itibarile bu plan, 
ıimdiki tarifelerin tedricen tercih 
edilmesini ve niıbetlerinin de ya
Vaf yavaı tenkiı olunmaaını der
pif etmektedir. 

Bundan bafka, Büyük Britanya. 
Dominyonlar mahsulitı ile doğru
dan doiruya rekabet eden ecnebi 
mahsullerjne bir takım rusum 
vav'ını da taahhüt etmektedir. 

M. Baldwin, İmperatorluk ecza
sı araıındaki ticarete müteallik 
bir memorandom vermiştir. Bu 
memorandom, Dominyonların ec
nebi memleketlerde Büyük Britan 
ya'da aarfetmiş oldukları meblağ
dan 130,000,000 lngiliz lira•• faz 
la sarfetmi, olduklarını cöster
mektedir. Ayni sene zarfında ln
giltere,nin Dominyonlardan yap
IDlf olduğu mübayaat, Dominyon· 
ların Ana vatandan satın almıf ol ... 
dukları emtianın kıymetinden 
100 milyon lngiliz liraaı fazladır. 

Yeni bir soğutma 
aleti 

PRINCEETON, 30 A.A. - (Ye· 
ni J ersey) Darülfünun laboratu
varlarında mayi halinde müvelli
dülma kullanılacak ve 204 dere
ceden qaiı bir M>ğukluk temin e
debilecek yeni bir aletin pek ya
kında vücude ıretirilebileceği bil
dirilmektedir. 

Bu alet, profesör Rudolph La
denburg ile fizik ilimleri enatitü
aü müdürüne ve doktör Henry 
Barton'a maden cüzü fertlerini 
rontken ıuaalart vaaıtaıile ve fo
tograf vaaıtasile teabite, ayni za
manda billuri terekküpleri tetki
ke hizmet edecektir. 

Bu aletle Atom'un keadiaini ter 
kip eden eczaaını tefrik için bazı 
tecrübeler yapılacaktır .• 

Bir hadisenin sonu 
ISKENDERIYE, 30 A.A. - Ge 

çen gün plajlardan birinde vuku 
bulan hadiseden dolayı Avuatur
ya Orta elçiıine tarziye verilmit
tir. 

Hariciye nezareti tarafından bu 
huıuıta ne§redilen bir tebliğ bu 
hadiseyi her iki tarafın memnuai 
yetini mucip olacak bir surette ka
patmaktadır. 

lskenderiye valiai lakenderiye 
Belediyesi namına tahaen tarziye 
vermİftİr. 

edenler çoktu; bu, krallığı yıkan 
ihtililcilerin de Yunan ve Latin 
hakimlerine dayanmalarına mini 
olmadı. Zamanımızda milliyetçi, 
krallık taraftarı, ferdi teşebl..üale
rin müdafii Charles Maurraa Yu
nan irfanının mabıulü ve &kıtı ise 
Jaur<:a de milliyetçiliğin, krallığm 
hasmı olmaıına rağmen yine o ir .. 
fanın mahsulü ve aşıkı idi. Hatta 
cazetesinin ismini ''ffumanite" 
korken kelimenin her iki manaaı· 
nı da kasdettiğini yine o ırazetede 
okumuttum. Görülüyor ki yunan
ca ve li.tince fU veya bu fikirlerin 
telkin vaaıtaaı değil, aadece fikri 
bir discipline meselesidir. Geçmit 
asırların edebiyatlarını tetkik et
mek İnsanı zamanından ayırmı
yor; bil&kis onu daha iyi anlama
sına yardım ediyor. Müsbet ilim
lerin verdiği "eaprit de g9ometrie" 
yi ceaprit de fineaıe• ile itmam e
diyor. 

•Biz tli:yoraun, fimtli Renai•
.sance'ın Renaissance'ını clefil, bU 
~at garp metlf!niyefİnin RenaUsan 
ce'ını ha,.,rlamakla mükellef mil-

DAl(i 
• 

Gazi Hz. nin lzmi 
halkına selamları 

IZMIR, 30 (A.A.) - Heykellerinin küf'lt resmi münasebetile 

miz namına Belediye reisi Dr. Behçet Salih Bey tarafından arzı tii 

ve tazimatı mutazammrn olarak çekilen telgrafa Gazj Hazretleri ~ 

ati telgrafla mukabele buyurmuşlardır: 

Belediye reiti Behçet Salih Bf. ye. 

Milli: mücadele ve heyecanımızın timsali ol;ın güzel lzmirde be 

min rekzi veailesile muhterem İzmirlilerin hakkım ... 11. g\iıt,rdikleri 

ıinaılıktan ,.e çrk ~ıiline duytfulardan pek mUtcheyyicim_ r.lu!oterefl' 

mirJiJerc teşekkürlerimin, selim ve sevgilerimin ibli.ğ-ını rica eGeriın. 

lteiıicümhur 

Gazi Mustafa Kemal 

ismet Pş. Ankara 'ga dönügol 
Al\KARA, 30 (Telefonla) - Heyeti vekile 3 ağuttoala içtima ed 

tir. !.met Pş. ile refakatmdaki Tekiller çarşamba aabahı burada bul 

a.klardır. 

Ziraat müsteşarı geliyor 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Bir ay mezuniyet alan z'raat mütl 

rı bu akşam latanbula hareket etmittir. Kenditİne tefti~ heyeti resii N 
Bey vekiilet edecektir. 

Yeni mensucat fabrikaları net 
/erde tesis edilecek? 

ANKARA, 30 (A.A) - Memleketimizde yeniden tesis 

muklu mensucat fabrikaları için bazı yerler dütünülmüşse de haber ,ı 
ğnnıza nazaran bu yerlerin kat'iyyet kesbetmesi ancvak mütehas ;ıs 
yetin Anadoluda yapacağı tetk;kat neticesine bağlıdır. 

Türk - Sovyet mütehassıslarından mürekkep olan bu heyete 

olacak Sovyet mütehaısııları ilk vapura İntizaren elyevm 

lunmaktadır . 

Bektaşiler mahkum o!dular 
IZMIR, 30 (Milliyet) Bozyakada iyin yaparlarken yakalal'an be 

şilerin muhakemesi bugün neticelendi. Maznunlardan Şeyh Ha"an 

ile arkadaştan üçer ay hapia ve ellişer lira para cezasına mahkUm oldul 

Hariciye vekili lzmire gidiyor 
IZMIR, 30 (Milliyet) - Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. on beş il" 

iatirahat etmek üzere bir hafta sonra tehrimize gelecektir. Vekil B. •' 

!idesinin evinde kalacaktır. Kerimeleri Emel Hf. yi lttanbula ırider~ı' 
burada bırakmıılard ... 

Almanyada arbedeler ve ölen/el 
BERi iN. 30 (A.A.) - Muhtelif mıntakalarda vuku bulan siyasi rıtl 

hiyette arbedeler neticeainde bet kiıi ölmüt, bir kaç kİfİ de yaraluunıtl 

Romanyalılar sovyet vapu
runu yakaladılar 

BOKREŞ, 30 ( A.A.) - Hanı Ajanaı bildiriyor: 

Romanya hudut aalıil muhafızları, içinde, 20 kiıi bulunan Ye Uae•• 
giderken yolunu faıırdığıru söyleyen Maxcim Gorki iamindeki Sovyet •' 
purunu Dinyeater mansabında yakalamıflardır. Yapılan tahkikatta 
ııeminin Sovyet ajanlarını Romanya aahiline çıkarmak makaadiye yakl•I 
tığı sabit olmuştur. 

Türk - Alman iktisadi birliği 
ANKARA, 30 (A.A.) - Kredi ve takaa esaları üzerinde Türkiye.it 

nafia İnşaatında bulunmak ve lüzum cörülecek makine Ye aaireyi ter11İ" 
etmek üzere letekkül ettiğini ve hükıimetimize teldifatta bulunduğunf 
bildirdiğimiz (Türk-Alman iktıaadi münaaebahnm inkişafı birliği) n• 
mındaki konaoraiyoma iJtirak eden firmalar tunlardır: 

Freid, Krupp, Verinigte, Stahlvertae, Gutehveffmmıratutte, A.E.G• 
Simena, Yukina, Berırertfieffcan, Hanover, C. Pinini (Hamburır). Ge.,.... 

Brandy (Hamburır) Otto Wolwf. 

Şirketin ilk aermayeai olarak 200 milyon mark tahsis edilmiştir. Şi'· 
ketin kredi i,lerile Reichabank mqgul olacaktır. Şirlıet iki memleket ar•· 
amdaki mütekabil ithalit ve ihracatta takat muamelatına ve karşı1'k1 

İhracat eıyamızla ödenmek üzere uzun vadeli kredi teminine tavassut e 

decektir. 

letlertlen biriyiz. Çünkü buırün 
batmakta olan Roma medeniyeti 
değil, garp medeniyetidir/' 

Don Quixotte'nin aapıtmaıma 
yardmı eden sözleri pek andıran 
birinci cümleyi pek anlıyamadım; 
maamafib meıhur chevalier'nin 
akibetini de cöze alarak onu bir 
çözmeğe çalıtalım. Zannederim 
ki "Rena.inance'ın RenaUaance'ı•• 
terkibi ile bir cinas sevdaama düt
müyor, yani "Renaiuance devri
nin kanaat, fikir ve zaruretlerinin 
ihyaaı" demek iatemiyoraun; malı. 
aadın onun yerine gelecek bir me
deniyettir. Anladığım doğru ise o 
iki cümleyi, daha vazib olduğunu 
umduğum ıu tekilde tercüme ede 
biliriz: "Biz timdi, Roma medeni
yetini iatihli.f eden Renaiuance' -
m değil, batmakta olan ll'arp me
deniyetinin yerine yeni bir medeni
yet hazırlamakla mükellefiz." Fa 
kat Avrupa, yani garp medeniyed 
nedir? Renaiaaance devrinde 1r3-
zükmeğe batlıyan fikirlerin teka
mül etmit bir fekli, neticeai, haıi
lı Renaiaıance medeni etinin ta 

kendiai değil mi? O halde bugü~ 
onlar batıyor ve biz onların yeri· 
ne yeni bir kıymetler manzumeıi 
koymakla, yani - senin tabirinle ' 
''Renaiısance'ın Renai.ısance'' '"' 
hazırlamakla mükellefiz. KaadıO 
bu iae bütün "viaM" leri Yuna" 
cemiyetlerininkinden ayn olması .. 
na rağmen Roma lmperatorluğu
nun Yunan medeniyetinden, hiriv 
tiyan Orta - Zaman'ın da, yan p• .. 
gan, yan ~iriıtiyan bugünkü A•" 
rupa cemiyetlerinin de Yunan ·~ 
Roma medeniyetlerinde kendile".' 
ne ırıda bulabildikleri halde yenJ 
lrurulacalr. medeniyetin onlardaP 
istifadesi kabil olmadığını, olanı•• 
yacağını iabat et. Onların göçmÜI 
medeniyetler olduğunu söylemelı: 
ki.fi değildir; çünkü batmakta ol• 
duğunu ve yerine batkaaını ha%" 
lamamız lazım ıreldiğini habef 
verdiğin sarp medeniyetinden it", 
tlfade edebileceğimizi - bel~' 
farkına varmadan - kendin it•' 
raf ediyorsun: 

"Biz, meuzaa $İyaai ve ilıhsalt . . . . . .. ~ 



• 
ıç bir yerde 

Ekonomi 

ütün zeriyatımız 
özde elli noksan! 

' •••••• 1 

'4eınleketin hangi mıntakala
rında ne kadar tütün ekildi? 

~ihracat ofisinin topl:'d!ğ! maluma- 1 T~tün mahıulünü!' bu ı~e iyi ol
"elı~ran, memkktlımızın bu ·~- ~yaca!• ve 25. mıly~~ kıloyu ıeç· 
~ 1 tutun zeriyatı .geçen seneye nıs mıyecegi tahmın edıhyor. 
"1 1• YUzde 50 derecesindedir. Ege y • l 
~kasında bu sene tütün zeriyat unanıstan a 
~ ı ıso bin dönüm tahmin edili- Ticaretimiz 

.. 931 &enesi tütun satışlannda 
r•u!en fiat diitkünlügü müstahıi- Türk Yunan iktisadi vaziyetinin 
ii; ınudl\il bir vaziyete düıürdü- inkişafı için teıekkül eden komite 
~den bu ıene tütün mahsulü 31 çarfamba g 'nü son içtimaın ticaret 
~ •ınde 25 milyon kiloya yakın i- odasında yapacaktır. 
t , hıı aene i tıh-.liı t -a cak 8 ila 
..,'!'41

1 
Yon kiloyı geçmiyecegi tahmin Bu içtimada bu hususta hazırla

..., 'J'or. Ödemit havali sinde tütün nan proje tetkik edilecektir. Proje 
li"'tı geçen senekine yakındır. vekalete gönderilecektir. 

1 
la Muiila havaliaincle geçen Komite tetkıkatı esnasında ıarip 

:;ıeıain "). 40 na yakın olacaiı tah- bir vaziyetle karıılaşmıttır. Komit&
"-1 tı ~ili~or. ~er.~ama, Ç~ş'°?.'e!. Tor nin iki m~leket istatistiklerinden 
t 1 de Gi.vırkoyu havalısı tutun ze aldığı nebce istatistiklerin doğru 
~Y•t nisbeti daha azdır. Akhiıar ve olmadığını ve bugunkü vaziyetin 
~·-.;~e Soma tütün zeriyatı ~eç~ J rakkamların ifadesinden başka şe
tıo n..,ın °, 70 İne yakındır. Tıre lı- kilde olduğudur. 

1 
'et oclaaının verdiği maliımata göt' 31 aenesi tütün rekoltesi 

tÖıı400.00o kilo iken bu sene ancak 
l .000 kiloyu bulacağı tahmin edi

Yot, Diğer mühim mıntakalın bu 
ltneı.; tütun zeriyat saha11 geçen se 
~~ niabetle hemen nı•fı derecesin 

.""'· Edimenin geçen seneki tütün 
~Jllb 23 bin dönümden 7000 ne, 
""""unun 114 bin elen 57 bine ve 
14Jiı.eairin 39 binden 20 bine, Toka
lın 33 binden 16 bine. Bunanın 18 
lin.ıe,, 9 bine, Düzcenin 45 binden 
1 lıi..e, Mani .. nın 93 binden 36 bi
.. İiitmüttür. lzmitin bu seneki tü 
!<in '>erıyatr 22 bin dönümdür. 

Ofise gelen malürnata göre bu ae
~ Yunaniıtanda tUtün zeriyal aa· 
'-ıı ge.;en seneye niabetle yüzde 30 
°tddesinde nok.andır. Mahsul nar· 
lıa) vaziyette inkit•f edemanİftİr. - ııoRsA ___ I 
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IQ. Sokral'ın biu burada öirete
Ceii bir ı«Y yoktw·. Goethe'yi Sok· 
•at' a göre izah elmektenoe 1932 
~rtları ile boiutmala mecbur 

Ürk ıJatandO#'na göre izah eyl<ı· 
ltıeii elbette iri tercih ederiz.." 

Demek ki batmakta olan garp 
-..,deniyetinin elçilerinden Goet· 
he'yı, Sokrateı ile beraber atmı ... 
Jonun. Ondan i8tifade edecekoin. 
Çünkü onun "1932 ıartları ile bo
luımaia mecbur Türk vatandaıı 
l'8. ıöre izahını" mümkün görü
)orıun; yani, doğru anladımsa, 
bugiinkü ve yannki Türk vatan· 
tlatı onun eaerlerindP.n ı..dine 
Jarıyacak hükümler çıkarabilir. 
Sokrates'ten de böyle bir kuvvet 
•lanuyacağına nereden hükmedi
J01'9un? 

Hele:"Ne fikirler, ne inaanlar, 
"e de m•deniyetler aadece eıerle
"İle miitalea edilemezler.E&erlerin 

t art· 

Petrol konferansı 
neticesiz dağıldı 
Pariste akteclilen beynelmilel ~

rol konferan11 hiç bir müabet netıce 
vermeden dafrlmıttır. Bu hususta 
tehrimizde alakadar mehafile malu
mat gelmiıtir. 

Konferanıın haıhca he~~i 
lerde bir tereffU imkanı temını 
iki çare görülüyordu: 

1 _ lstihsali.tı azaltmak. 
2 _ istihlaki çoğaltmak. 

fiat
idi. 

Bu çarelerden birincisi imkini 
"ulunamamıttır. istihlaki çoğaltmak 
iıe. konferansın elinde değildir. 

Eıaıen Ruıya konferansa İştirak 
etmediğinden ahnacak tetbirlerin 
tatbiki çaresi yoktur. 

Flistine buğday 
un idhalatı 

ve 

Fliatinde buıiday ve undan alın.an 
ithalat reıminin artması üzerine İt· 
halat hayli azal-tır. 

M11lüm olduğu üzere FJistin bui
day ve un için eyi biı- ithalit piya
ıaııdır. Hatla komtumuz Bulgaris
tan bile Flistine ihracat yapmakta 
idi. 

Abnanyada fındık 
idhalab artıyor 

Ticaret oclaaına ı.elen bir rapor
ılan Almanyanın fındık ithalatının 
seneden, seneye artmakta olduğu an 
Lıtılmaktadır Buna bir çok sebep
'- ıöaterilmektedir. Bu sebepl.
meyanında çikalata aanaytinin inki
ıtafı, çiy meyve yemek iptiwıam 
artması bulunmaktadır. Hamburı· 
tan gelen malümata nazaran bu s.e
ae fındık müatabsili bütün memle-

etlercle fındık rekoltesi geçen sene 
17e nazaran çoli fazladır, 

Veresiye tuz yok 
ötedenberi tuz tacirleri banka ke 

r faleti göstererek inhisar membala
dan veresiye tuz alırlardı. Aldıgı

:~z malU.mata nazaran, Veki.Jet iMi 
usulü kaldırmıştır. 

Erkek muallim mek
tebi taşınıyor 

Galatasaray lisesinin ilk kı~ı 
nın işgal etmekte olduğu Ortak:;' 
deki binaya latanbul . erkek .?'u -
r mektf'binin naklı tekarrur et• 
ı~t- GalataYrayın ilk kısmı 
mı=? ır. .. bi 
Beyoğlunda yapılan yenı naya 

tatınacaktır. 

. t' ,, df"dikten Goethe'yi izah için 
ıf rr · )" olma· 
Sokratea'i bilmenın ~:aumu b k 

• 'dd. e•~k bılmem ça u 
dıgını ı ıa ~ "d' ? 

bul< kavranır ..,yler_d~n mı ır . 
ça Biz, yunanca ve Jatınce tar.~~
tarlan arzuınuz tahakkuk eli!gı_ 
t kd.rde de hemen hemen bep~ı 
.in ;azılarında görülen hU. .gibı 
ıı:ıddiyetlerin kalkacağını umıt e-

diyoru:t. d 
M kalende i9aret ebne en ge· 

• • .,. Lir iddialı cumle 
çemıyeceıım " • · hl 

. "Bütiin bu taharrı ve ,_, • a
v ar. lı ıHJlıtİ bol .,. .,a,.ıf• 
rı .. ymape':t~n' muaf vatandaflcırımı:z 
gor d' • . b. haktır" ıyorıun. 
ıçın ır • ·kt d. 

Dostum sen her şeyı ı ısa ı 
bir h&dise ~tarak izaha çal~t~ v~ 
edebiyat bakımının anca~1 ı ·~~1 • 
derecede itibara ahnabı ecegını 
söylerken ne kadar mea'ulı>:et de 
vazife hİ~ıi duyuyorsa biz e 
yunanca ve I8tinceden bah&ed~r-
k k dar mes'uliyet ve vazıfe en o a .. . 

teref f u yokken bizde 
Mahkemelerde Hiç tereffu 

Yok! 

Bakalım 1 icaret 
müdürlüğü 

şimdi ne yapacak? 

Adliye koridorlarında 
bir kovalamaca! 

---·· ....•. 
Ticaret müdürlüğü petrol ve 

benzin fiatlerinde ihtikar olup, 
olmadığını tetkik ederken, dün 
ya fiatlerini ticaret odaımdan 
sormu9tu. Ticaret odası bu hu
auataki tetkikatını nihayet bi
tirmittir. 

Sivil polis, takibine memur ol_ 
duğu hır ızı adliyede görünce .. 

Odanın tetkikatıne göre, pet 
rol kumpanya'.arının iddiaları 
hilafına benzin ve petrol fiat
leri 932 senesi bidayetindenb&
ri hiç tereffü etmemi,tir. Hat
ta bazı yerlerde tenezzül ol
muştur. Hatta bir çok memle
ketlerde maliyet fiatinden •••
ğı satış yapılmaktadır. 

Dün Adliye koridorlannda bır j verken kurtarmak için müdahale 
takip ve derdest vakta.aı olmuf, ettikleri zaman kendilerini dOvmi 
fakat hadise on günden beri pek ye teşebbüs ettiğini o zaman P<>
tenha olan Adliye koridorlarında listen istimdat makaadile yere bir 
çabuk ııeçen bir heyecan tevlit et· ele tabanca attıklarını, çıkan kur
mittir şunun kaldırımlardan sokerek 

Adliyede Ajn·ceza mahkemesi- Remzinin bacağına rastaeldiiini 
nin bulundugu koridorda ~ereyan söylemışlerdir. 
eden bu hadiae ıoyle olmuştur. Muhakeme ıahitlerin c:elbi için 

Polis ikinci ıubesi bundan bir başka ıüne bırakılmıştır. 

Kumpanyalara giJre 
Benzin fiatlerinin aon tereffüil 

hakkında yapılan iıtizaha kum· 
panyalar tarafından cevap veriJ
mittir. Kumpanyalara göre, ahi
ren muamele vergisi arttırılmış, 
benzinin kilosuna• 1,80 istihlik 
resmi konulmu9, bunun netice•İ 
olarak benz;n fiatları 2 kuru• 
yÜkttelmiştir. 

-~--•,..•-•~IHl•ı.-.e-+-• ~--

inhisar/ardıl 

Açıkta 
Kalanlar 

--·--
Yarın idareden alA

kaları kesilecek 
lnhiııar idarelerinde, tevhit do 

layıaile tanzim edilen yeni karola 
rın dünden itibaren tebliğine bat
lanmıtlır. Kanun mucibince bazı 
vazifelere yeniden bazı memurlar 
tayin ed:lmit, bazı memurlar da 
taşraya tahvil edilmittir. Açıkta 
kalan memurlann yanndan itiba
ren alakaları keoilerek kendileri
ne kanun mucibince tazminat ve
rilecektir. inhisar id11releri, aiua· 
toa İptidaaından itibaren yeni kad 
ro mucibince ç.alıtm•ia bathya
cakbr. Y Dİ ı...lroda maat dere
celeri eaki niabetini muhafaza et
mektedir. 

Yeni kadrolar mucibince açık
ta kalanlar merkezden 26 memur 
dan ibarettir. Bu meyanda 3 mü
fetti,le servezneclar açdııta kalmıt 
lanlır. lnbioarlar umum muhaaebe 
müdiirl ·· üne ,400 lira ücretle la
tepan Ef. tayin ve yaprak tütün 
ve mamulat tuhelerince 200 er li
ra 'Ücretli birer muavin tayin edil
mi9tir. 

kaç ıiin evvel terzi Şe.vlı:i isminde 
evvelcıe hırsızlıktan aabıkalı bir 
ıahaı ywıkalamı,, fakııt bu ıahıs 
eanayi aevkinde polisin elinden 
kaçmıtb. 

Takibine memur dilen aıvil 
polis dün terzi Şevkiye Adliyede 
Birinci Ceza mahkemesi korido .. 
runda tesadüf elınit ve yakala
mak İstemiştir. Fakat terzi Şevki 
serkeşlik edince oivil polis Adliye 
de bulunan remni polis mernurına 
müracaatla bu adamı yakalayıp 
kendisine teslim etmeııni rica et
rniştir. 

Terzi Şevki yakalanacağını an· 
layınca hemen fırlamıt ve kaçmr· 
ya ba•lamıştır. Lakin: 

-Tutun! ... 
- Bırakmayın! ... 
- Yakalayın!.. diye haykır-la· 

.. aı. takibe batlamıı, bu esnada 
da ağır ceza riyaseti dairesi Ö· 
nünde polis Ahmet efendi tara
fından yakalanmııtır. 

Fak11t Şevki gene polise teslim 
olmak istememi.., ağırceza riyaa.e· 
tinin ka ı•ıw ..açınıya uğraıarak: 

- Bırakın b,.ni, ben Kenan B. 
i göreceğim diye hayltırmıt ve bu 
vaziyetle Müddei umumi Kenan 
Beyin huzuruna ırötürülmüttür. 

Şevki Kenan Beye poliste ken 
diaine dayak attıklannı, onun için 
kaçtığını söylemit ve polise teslim 
edilmemeaini l'İca etmrşt;r. 

Kenan Bey Şevkiyı muayene i
çin tabibi adliye gönd<!i-miş, f11kat 
arni zamand11 poliıım dayak at
mıyacağını beyan edt!:-ek maaye
ned n sonra tekrar derdeatine me 
nııur polise tesfımini eriiretmiştir. 

Terzi Şevki tAbibi adli tarahn
dan muayene edildikten ıo~ra, 
kendiıini derdeste memur polıa e
~ndiye teslim edilmiştir 

Bir sabıkası da 
varmış •. 

Erenlıöy muhitini haraca bağ
•amak ,,e ora halkıom huzur ve 
aükUnunu ihl&I etmekten maznun 
Osmamn muhakemesine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edil. 
mi tir. Tütün zeriyatının 

tahdidi görütüldü Muhakemede Oamanın aabıka
a1na dair hapiaaneden vaki suale 

1701 numaralı tütüncülük ka- •el n cevap okunmuı ve bundan 
nununun tadili için toplanan kon· Osmanm evvelce hır!ı2':hktan mah 
gre kararile tetekkül eden encü- kum oldugu anlaşıl~ı~tır •. 

el ·· d 1 h. 1 h k k mu O•man bu cevaba ıtırazla yan· men un e n ır.ar ar u u • . • . 
ıaviri Himit B in ıriya&etinde top j h olduğu~u ıddı~ etınış, fakat ce 
lanm,.tır. Dünlıii içtimai:la .tiitun vabm •arıh oldugu "':'la§ıl~ı§lır. 
zeriyatının mevzii sur~tte meni ve Bundan sonra ~ahıt1er dın1en· 
tütün ennın hangi mıntakalarda mi~, ~bu •.a~i~ler de O~man_ı~ ha
menedileceğ; hakkında mÜZllkc- raç ı•tedığını gormt;dıkhirıru, fa· 
rat cer<"yan ebnlftir. kal Erenköıriindr ıkıd birde kav 

ga ve ııürül tİI çıkardığını aöyle· 
mitlerdir. Muhakeme elmiyen fA 

lsviçrelilerin milli bitlerin celbi için ba,ka güne bı
rakılmıttır. 

bayramı 1 Asker Remziyi 
neden yaralamış? 

Yann lsviçre ittihadının 641 j 
inci tesis senesi oldugundan lıvıç- f 
re sefiri M. Henri Martin tarafın
d~n Bey~ğlundalri ik~taahında l Bir gün Zeyrekte hamam ö-
bır resmı k bul kapılacaktır. ııünde Remzi isminde .bir askeri 

~·~- 1 tabanca ile yara amış olmaktan 
Vakıf ormanlar 

müdürü 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyeai 

Vakıf orman ve arazi müdürü Me 
cit bey gelmiştir. 

rici bir İ.f" olmakla kalmayıp o 
milletin tekamülünü bitirip bahti
yarhk veya ıstırap duymıyacağı 
zamanları, yani ebediyeti ile de 
alakadar olduğunu söylerken m~l
li davaya sizden daha İyi hizmet 
ettiğ;mi:ze kaniiz. 

Allah seni yalnız kendi yaptık 
)arının, yalnız kendi düşündükle· 
rinin doğnı ve şerefli olduğu itika 
dmdan, ferdiyetçili"in bu en ego
ist ~eklinden kurtarıın, kardetim • 

28 temmuz. 1932 

2- Yeni tiir kitapları 
lnaanın, bir kitap Üzerinde ken ... 

di i!mİni görmesinin ne kadar tat
lı bir feY olduğunu elbette tasav
vur edersiniz. "İtte bak benim e
M!Tİm !" demek, içimize haklı zan
nettiğimiz bir C"Urur verir. Genç
lerimizin çoğu bu hevese mukav • 

emi or ve kita buhranın .. 

munun bulunan Bedri il .. Hnyda
rın muhakı!mesine düii ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır .. 

Bedri ile Haydar bu hadisede 
kabahatleri olmadığını Remzinin 
Celil ism!..,deki kardc§lerini dö-

boy boy şiir kıtapları diziyorlar. 
Mademki gönüllerıni eğlendiri
yor, içlerine belki meşhur oluve
recekleri iimidini veriyor, varsı• 
bu kitapçıkları ba tıraınlar ..• 

Fakat münekkidi haylı Üzüyor 
lar. Bazılarının uz.erinde bir ikı 
satırlık birer ithaf cümle.i de bu
lunan bu kitaplar masa Üzerinde 
bir'ktikçe münekkit korkmağa 
başlıyor: onlardan bahsedecek; 
f kat bunun için onlan okuması, 
belki te§vikkar birkaç ıatır bek
liyen bir gencin hiç olm11zsa kal
bjni kn"mamağı düşünmesi 18.zrm. 
Dile kolay! O gençler yalnız ken 
dilerini düşiinüyor ve münekkidin 
kitabı okuyabilmesini, te~vik söz .. 
leri bulmasını ko'-~ylathr11c 'k hiç 
bir teY yapmıyorlar. 

Azmiye Aaım Hanımın Ant ( 1) 
isimli manzum hikit.yesini okumak 
için haylı gayret ettim. Fakat: 
"Sırmalarla bez.rnen Ay,.. t.ir 

Olimpiyat mecmuası 
mahkum oldu 

Olimpiyat m<"cmuası haftada 
bir giuı .. cumal'tesi günleri .. inti'ar edeceği halde p11zarteai -günü 
dıf" ilBve nefrebnek auretile inti~r 
ettiğinden neıriyat müdürü Sadun 
Galip Bey aleyhine bir dava açıl
mışb. Bu dava intaç edilmit, Sa
dun Calip Bey 100 lira para ceza
sına mahküm olmuf, fakat cezası 
tecil edilmiştir. 

Netriyat davaları 
Vakit gazeteainin Akbaba say· 

fa~ında i.ntitar eden bir re.imden 
dolayı Yakıt netriyat müdürü Re
fik Ahmet Bey aleyhine bir müş
tehçen ne~riyat davası açılmı~tı. 
Diın bu davaya Ağırceza mahke
mesinde devam edilmiş, f&hit ola
rak Namık lsmail Bey clinlenmİf, 
muhakeme müdafaa için başka 
güne bırakılmıttır. 

Şeker davası 
Sultan Ahmet Sulh Birinci Ce

za mabkemeainde nakzan rüyet e
dilmekte olan Alpullu ...,ker şir
keti aleyhindeki de.va mahkemele 
rin tatil deVTeainde bulunması ha 
sebile 19 eylıile talik edilmiıtir. 

-----••..+• ... ......___ 
ihrahim Tali Bey 
Yalovaya gidiyor 

Birinci umumi müfettiş. İbra
him Tali B dün Vıl&.yete gelerek 
vali muavini Ali Rıza Beyi ziya· 
ret etmittir 

lbrah!ın Tali Bey Dahifiye Ve
kili Şükrü Kaya Beyi ziyaret et
m~k üz~re bugün Yalova'ya gide
cektir. 

Komserler im i anı 

} Eylülden itibaren mevkii tat
bika eçcc k olan Polis kanunu
nun bir maddesi mucibine ko· 
miserlerin untihanına 10 A •tos. 
da başlanacaktır. 

lst""t- u 1- ...... ... u 
Küçük klup namile maruf olM 

Perapala• oteli ile e•ki Amerikan 
sefareti bina•ı ara n-'akı lst.;.. ul 
kliibü Tak.ima 0<Manlı Bar.ka<ı 
mUdürü umumilenne. ait olan bina
ya nakledecektir. 

Nakil teşrinievvel İptida ında 
bitmiı: <ılacaktır. 

Güzel cer. k!'a i e i 
932 ses kraliçesini ıntihap 

etmek ıiztre hazırle.nan muaame
re dört be stiin sonra veril_.cektjr. 
Tertibatı a ilana! edilmqtır. A· 
gusto~un dörcl ·· ncü günü Mısırlı 
Oğlu bahres::ıde yaoılacak olan 
mü~abaı aya ~ehrimizin P.:n güzel 
seslı bu'u. ıı.n un'atki Jarı iştiralc 
edecekleri gibi, seslerini yalnız 
plağa veren hanunlarınuz da müsa
bık v hakem olarak miıuıbaka
rln ha7ır lıu~nnacaklardır. hakem 
heyetine· gazeteciler de dahildir. 

fHmbe çiçek; - Sahip olan Alla
ha mutlaha şükredecek" gibi iki 
mısradan ı.onra devam etmek cid
den kabil olmuyor. Azmiye Ha
nımın anlattığı hiki.ye belki çok 
güzeldir; menaur ya.,sa ne olur· 
du? Lüzumsuz hecEI r, mı~ralar 
b;zi ı.irkütmezdi ele belki sonuna 
kadar tatlı tatlı okurduk. Hikaye
nin son aayıfaaına da baktım; şöy 
le bir mrıra gözüme ilişti: "iki 
dakika ıonra Veli de tuttu yolu .. " 
Merak ettim; meger şair, "tuttu 
yolu" derken Veli'nin öldüğunü 
haber vermek iatermi • Bu kadar 
li.übaliliği bir şaire, hele hanım 

• bir pire hiç yakıtlıramaclun. 

Ne derseni:. deyin siz. ( 2) tairi 
Muharrem Zeki Bey de vezinli ve 
kafiyeli nesir yazmağa meraklı. 
Maamafih tiir de yazabileceğini 
gösteren parçalar var: "Günef r· 
lılı bir sudur; - Onu içrnelı Ute
rim.- Suaculaktan kartular. -

nasıl 
Belediyede 

Asmamı, 
Düz mü? 

Köprü, bu nokta 
halledi dikten son
ra ihale edilecek .. 

Gazi köpriiau tartnameai tek
sir ve bu huauataki formalite ik
ma I edilmiıtir. Belediye bunun j .. 

çin iki bin lira ıarfetmiftir. 
ihale için Dahiliye vekaletin

den de müaaad ıelmif ise de 
köprünün aama k.Opru mü, yoku. 
dı.iz köpriı mü yaptırılacaiı he
nüz taayyün etmemiştir. Köprü
nün ıhaleıi yapılmak ve münaka· 
sa şartnameainin ilanı için, bu nok 
tanm h11llİn<' İntizar edilmektedir. 

Gayrı muntazam 
intaat meselesi 
Güzel San'atlar Akademiai mu

alllnılerlnden n 1 J M. Eıl latan 
buldaki gayri nmae.ıa11m inşaat
tan tikayet etıniftl. Belediye rek 
mu11vini Hamit B. M. Eıl'in bu id
diasına karşı tunları .söylemekte· 
dir: 

- inşaatı durduracak elimizde 
bir kanun veya talimatname yok 
tur. Bu plan meselesidir. Şimdiki 
halde biz fenni ve 11hhi ıeraiti 
haiz her yerde her intaata mUaa
ade ebnek mecburiyetindeyiz." 

Ayaspaşa mezarlığı 

Ayaspafa mezarlığı için tahki
kata batlayan mülkiye müfeti leri 
raporlarını hazırlamıtlardır. Ra
po" makama verilecektir. 

Darülacezede itten 
el çektirilenler 
Mülkiye miifeıti lerinin bele· 

diyede yapmakta olduktan tetki
kat tevessü etmektedır. itten el 
çektirilen 30 40 Darülaceze me
mur ve müfettitincl n batka, ye
niden Darülaceze baımüfettiıi 
Ihsan Beye de itten el çektirilmit 

ve h11kkında tahkikatın tamikına 

başlanmıştır. lh .. n Beyin yerine 
vekalrten belediye müfetti9lerin
den Cemil B tayin edilmittır. Mül 
kiye müfettitlerjnin b~lediyedeki 
tahkikatları claJıa bir müddet d&
vam edecektir. 

Bir çete 
• 
imha edildi 

Dördü öldü, üçü 
yara ı 

o arak tu uldu 
Muştaıı yazılıyor: Janda.rmtt.lan 

ıon günlerce bu havalide sıkı bir 
t kip harekeli tic inde bir mu
vaffakiyet elcle etmış, şakavet yap
mak suretile halkı u.ç eden bir 
haydut çetesini ortadan kaldırmış
tır. 

Bir muddeıtenbeı İ V11rto kazası 
dahılindc r roat kollayıp haydutluk 
yapan ve köylülerin mRllannı çalıp 
ka an Çallu ve Velu ç tesi jandar

malar tarafo1ilan takip ediliyorİlu. 
Son günlerde V arlo ve Çapakçur 

jandarma mUfrezel ri, takip haTeke 
ti dolayısı! etrafı araştırırken bu 
şerirlere tesadüf etmıılerdir Jımdar
mnlar şt:ı-ırlere, teı;lim emri. veı:mi 
leı-, fakat haydutlar bu emre karp 
silith kullanml'k c.ür'etıni gôıtermİt· 
lcrdir. Bunun üzerine p.adarmalar 
takip hareketini ıiddeUendirmek 
m cburiyetindr kalmışlardır. 

Neticede rirl<rden dördu ölu ve 
iıçu de yaralı olarak ek aeçirilmit 
!erdir. Bu •uretle koylulerimız hay
dutların tecavüzünden kurtarılmış.
tır. 

içtiğim gün hül~rim." Fakat, gö
rülüyor ya, şiiri andıran edaaı t ,_ 
cak yediter hecelik iki mısra mud 
deti devam ediyor, aonra yine "an 
tilirism" batlıyor. Muharrem Ze
ki Bey de, birçok yaşıtları ııibi 
açlıktan, bilhasııa kendi açlığın.' 
dan bahsetfileği seviyor. Bunu "iç 
timai şiir" sanıyorsa yanılıyor. 
~ırf kendinden bahsetmiş oluyor, 
ııte o kadar. Zannederim bu daha 
ilk kitabı; bundaki parçalann :ta· 
afıru kendisinin gömıesini ve ikin 
ci kitabı ıle ıiire başlamasını te
menni ederim. 

Gölgeler (3), 32 ııayıfadan iba· 
ret olmasına rağmen Üç imza tat• .. 
yor! Fahri /.sun, Nihat Ziya, 
Necdet Sabih Beyler. Bu gençler 
kalplerinden. elemlerinden, ıatı
raplarmdan bahsediyorlar. Bil
mem muralarmı, o ıabraplan a• 
vutacak kader aJaenkli buluyorlar 
mı? Bizde melillerini sirayet etti-

oluyo? 
1 Balkan ka 
Yakınlığı 

----
ın 

Bir kız talebemiz 
Romanya ya çağ rıldı 

Balkan Birtiği konferansları 
esnasında Balkan memleketleri 
kadınlan araamda daimi tenıaı ve 
yakınlığın temini kararlaıtmlmıı· 
tı. Romanya kadınlar Birlifi Türk 
kadınlar birliğine müracaat ede
rek ~ kız talebenin Romanya'ya 
ıönderilmeaini İst mi,tir. Kadın 
Birliii de talep Üzerine latanbul 
k12 lisesi dokuzuncu aınıf talebe
sinden Nezahet Kamil Hanımı 
ııeçmiıtir. Bu Hanım buıün Kös. 
tenceye hareket edecektir. Turk 
hanım t11lebe Romanya'da on gür 
kadar kalacak, orada toplanmı; 
ol11n Balkan memleketlerinden 
gelen kız talebelerle temaa ede
cektir. Talebe Romanyada mubte 
lif yerleri de ~ezeceklerdir, 

Bilahare diğer Balkan memle
ketlerinden de lstanbula talebe 
gelecektir. 

"""-~-..-.. .... ~-~~ 

Umumi 
Maaş 

fstihzarat bitti, ya
rın veriliyor 

Umumi IDaaf İatibzaratı ikmal 
edilmittir. Aieutoa umami maatı 
yarın verilecektir. Orretli -mur
Jarın temmuz nıaatı din -verilmit
tir. 

Muhacirlerin iatihkalı: faıı:la• 
olan bonolann tevEİab bibaek Ü· 
zeredir. 

Otomobilliseyyahlar 
Dün Norveçten tebrimize oto

m.,..il ile 5 ae:ıryah .-.Uftir. M. 
Olaf Kaar Wiken ve refikUI, 
Mm 1.ou;.., Bjerkar Ye Mm Acnea 
Josephine Lunde ve M_ Rolf Rl&D 
dea isminde olan bu Myyablar bu 
gun otomobille Norv~'e a..ıet ..,_ 
cleceklerdir , -·---Mimar Sinan türbesi 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti Sil 
leymaniyecleki Mim11r Sinan Tür
besini yakında tamir ettinneğe 
başlay11caktır. 

~-~--

Kadınlar birliğinin 
deniz tenezzühü 
Kadınlar Birliği 30 aiustoa ıi 

nü için bir deniz teneazühü t~rtip 
etınıftir Bırtik teneuülı için t.uı.-. 
lıklara baılamışhr. Tutulacak hu. 
auıi bir vapur evveli Adalara, 
aonra Boguiçine ıidecektir. 

s 
remiyorlar. 

Bunlar ıenç tairler; kendilerin 
den ümidimizi keamiyoruz. Fakat 
Ebubekir Hazım Beyin Kır fİçelı
leri'ni de (4), Taflı oğlu Ahmet 
C det Beyin Bir faninin lıaıleh· 

· · de ( 5) ıenç lere ıösterebi
ic egimia nıu-ı.a ile kaı'!ılla· 
mak kabil değil. Onlar ciddiyet 
ya~ına ıelmlt. mes'uliyetli iti re 
geçmlı insanlardır Biri "Y olnız 
gü: .. ,ı tl*illdüo, lıiirük •ir dahi i
din, - Hayır, .s- ,,.lıken de 
büyülı l>ir daJıi idin", öburü "Bız.c 
lal~, sümbül, ırül lıiç l.U.ım drğil 
artılı - Bi.z J~mir raylı kervan 
lıatarına lıatıldılı, - Baıtan bara 
aatıldrk,- Garbin makine atlı -
O çe/ilıten auratlı - Me/ilreııi~e" 
gibi mısralar yazarken ne kadar 
qarip, ne kadar çocukça &Özler 
aoylediklerini farketmiyorlu mı? 

Nurullah ATA 

.... ____ .... 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

31TEMMUZ1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

· Telefon NumarallU'l:' 
Batmuharrir ve Müdiir: 24318 
Yazı itleri Müdiirlüifi 24319 

idare ve Mathaa 24310 

ABONE UCRETLERI: 
Tıirkiye i,in 

L. K. 
3 aylıtr 4 -
6 .. 750 

i2 ,. 14 .:.... 

Ha~iç içir1 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Cet- evralt ıreri nrilmez -
Mütldeti seç.,. nüahalar 10 lm
ruıtıır. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler için müdiriyete müracut 
edili~. ~e.tıımia ilanlımn n>«'u
liyetini kabul eQnel!. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "'ilköy Aokeri bava ra .. t 

merkezinden aldığımn: malumata 
ıöreJ bugün lıava aç-ılr: olacak ve 
~i...I iotikametlerinden hafif rüz 
garlı olarak devam edecektir. 

30-7-932 tarihinde hava tazyi
ki 762 milimetre, en çok sıcaklık 
27, en az sıcaklık 16 santigrat o
larak kaydedilmiıtir . 

insanın en kuvvetli ve müh
.ik uzvu neresidir, diye soran o
!ursa hiç çekinnıeden cevap ve
..;niz: 

- Dilidir ...• 

Allah cümhımizi kötü 
dil ıerrinden muhafaza buyur
•un. Amma itiraf etmeliyiz ki; 
tatlı dil denilen ıey de dünya
da emaal•iz bir ıeydir. Mesel 
büe vardır: (Tatlı dil yılanı yu
vadan çıkanr) derler • 

Bilmem hep bu sözler ve fi: 
kirler dütünülerek mi, yokaa 
denize doğru bir kaynana dili 
uzamq olut'9l<lan mı nedir? 
Büyükadada fU m~hur mesire 
yerine de (Dil) adını vermiıler
dir ... Böyle (Dil iıkelesi) iımi 
altında denize yürümüt batka 
kao:alar da olduğunu zannedi
yorum. 

lıte bu dil iskel•i efendim 
Emlak bankaı"uım malı imiı, 
aatdığa çıkarmıt··· Gazeteler
de de telif: 

- Vay efeodlın ! Dil 1atılr-
yor •.• 

Ne oluyoruz bi"'-m. Dil 
benİlll detil mi, ieter satar, ia· 
ter. a~~rım. Şimdiye kadar bat· 
ka. tatılmıt dil hiç rörmediler 
mi ••~eteler?! Banka yerden 
röie kadar haklı. Sığır dilinin 
okkası dört liraya ıatdırken 
o güzelim (Dil) az para mı e
der? 

-Bu ıalıt yalnız ıazeteleri 
değil, belediyeyi de telqa dü
türmüt- Eyvah mesire yerleri 
birer birec Hhhna rüaumu be
lediye azalır .. diye vesve1e et
mitltt. (Dil) in belediye tara
fı.o a&tlJl. alınmasına karar 
vroııiıler. 

Bu karar tatbik olunursa be-.. ~ ~ ' 

1 lediye için parlak bir muvaffa
kıyet olur .. Çünkü meclisile be
raber belediyemizin şimdiye ka 
dar ağzı var dili yoktu •.. Bun
dan sonra intallah dillenir. Bu
rasını satın alırsa tabii (İstan
bul belediyesine ait dil) ismini 
alacaktır. Binaenaleyh dil me
sireainden bahsedilirken bade
ma bu nokta gözden kaçırılma
malı ve hürmetsizlik manası ç1-
kacak laübaliyane sözler aar
fedilmemelidir. Belediye erki.
nından biri bizim ttuharrir ar
kadatlardan birile bu bahsi gö
rütürken: 

- Ne yapalım birader? Si
zin dilinize düşmemek için 
(Dil) mesiresinin iiltiine düt-

1 tiik. demittir. 

Bizde spor muhipliği 
Bizde -s>or ~uhipliğini ben 

frenklerin ( cerebral) 
0

ismini 
verdi.k1eri tekilde bile gören
lerden değilim. - Üç, beş, on, 
elli kiti ara ınra sporu sever, 
biraz tutar, biraz hırpalar ve 
i,te o kadar. lç:imizden bir züm. 
re sporun meraklısı ve ci.ddi 
muhibbi değildir. 

• 
iyi bir ders 

- Fransızcadan - sun, almamışam. Yazık, yazık 
M. Ballot kendisinde hayli sana? 

fazilet sezenlerdendir. Bu se- Halbuki Sigiımond ak.Ilı 
bepten nefsine azim bir itima- bir çocuktur. Babaımm hidde
dı vardrr. tini görünce, a'erzenitlere feyle 

Kaç defa yüksek sesle şöy- sofi.ne bir tarzda "eyvatlah" 
le böbürlendiğini iıittik: diyerek bcldedi. Babaıımn si-

- Ben mi? Ben bir defa niri geçince anlatmağa devam 
paramı sağlam garantisi olma· etti: 
yan i~ yatırmam.. Dünyanın - Ôyl• a~ma babacığım, 
hali malôm .. Her gün gazete- bu yaptığım it; senin · tabmi
leri alıp okuyun.. filin şirket ninden fazla b,na para kazan
iflas etmit·· Yahut filin ,irke- dırdı. Bir defa madeni satın 
tin şu zamandan beri ismi du- aldıktan sonra,. m~· itr~ bir . şir 
yulmaz olmuş. Zavalh hisse- ket yapıp hisse senetleri çıkar· 
darlar şaıkın bir lialde .. Eh, pa mak oldu. Paristeki ·kambiyo 
ra v~rip hisse salın almıtlar.. acentelerinderı ,biı:ine telgra( 
Şaşırmakta hakları var. Lakin çekt~m. ;Bu sab~ avdetlınde 
evvelce daha akdlı davranıp aqmte .ba~ bi~ m.üjde :verdi. 
ta, iti tutmayacak bir şirketin Ne kadar huıe ;enedi var_!a, 
hisselerinden almasalardı, so- hepsini toptMt satmağa mu. 
nunda da böyle apışıp kalmaz- vaffak olmut. Bu memleket· 
lardı. Ben dünyada paramı te budala amatörler olma1a, 
böyle havaya atamam. batkaları nasıl para kazanır 

Size bir misal .. . , Ballot'nun biricik oğlu var- ya? Bütün bİHe senetlerinden 
goıter.eyım... dı. Sigismond isminde bir öğ- aldığım para elli bin frankur. 

Dünden beri Amerikada lu.. Bu çocuk yirmi dört yaşı- Halbuki madene ne verdik, 
(Los Angelea) şehrinde olim- na geldiği nman, babası tİ· yirıri beş bin .. Demek ki yir
piyatlar yapılmaya baıladı. 0- caret ve maliye illerine alıştır- mi beş bic daha ticaretimiz 
limpiyatlann ne demek oldu- mak için Sigismond'a Transva var. 
ğunu size izaha lüzum yok. le kadar bir seyahat yapması- Ballot birden bire oğlunun 
Dünyanın en büyük spor hare- na müsaade etti. Bu seyahat ıöıı:ünü kesti: 
keti .• Buna bir de oyunların A- bir sene sürdü. Avdetle Sigis- -. - Allah atkına bu şirketin 
merika gibi spor beşiği olan bir ınond babasına seyahatinden ismi nedir? 
yerde yapılması kaydını da ili- edindiği intibaları ve tecrübe- ! - Beynelmilel Altm ano-
ve edersek işin sporcu ve spor leri anlattı. Fakat izahata na- nim şirketi .. 
noktai nazarından ehemmiyeti zaran delikanlı, seyahati ıçın Ballot sap san kesildi. Dili 
meydana çıkar. İsim ve resim babaamın tahmininden çok faz tutulur gibi oldu. En nihayet 
tasrihine hacet yok! İçimiızde la para sarfetmişti. Babası bit kekeliyerek dedi ki: 
her gün ve umumi buhrana tabi gayri memnun: 1 E hl 1 A 1 
rağmen bir ktıÇ yüz lirayı bir - Sen hududu hayli aşmış- ' b -.-k ~vah.ar 0 sun.. l Y~ ! 
kağıda feda edenler maalesef sın yavrum, dedi. I tu şır e 0 

•
1
•se b ·~ erını 

k ' B k b. b T B b bu · I . optan satın aan enım .. ço .. una mu a d ütün ür a asmın s-erzenıt erme 
kiyeden ve Türk tebaasından delikanlı fU cevabı verdi: 
bu olimpiyatlara kaç kiti se- A 1 b b • 

· · · · bT · .. ., - n atayım a acıgım. 
yırcı gıttı ı .,. mısınız··· Ben hakikaten hududu afma-

Memlekette 

Akşehirde bir 
Bir tek kiti .. Sava isminde dım değil. Fakat orada bir al-

bir genç. Biriktirdiği beş altı tın madeni satm ·aldım. yangın 
YÜZ lira ile (Los Angeleı) e N I l' B" it AKŞEHİR, •29 - Evvelki 

. . O I d - ası , nası . ır a ın b h h . ı. d b. gıttı. yun an seyre İp gele- m d . . t ld ., sa a te rıniız e ır yangm 
k a enı m~ sa ın a m. J ld y _,,,L fı b" ce ·· o u. angı.uıu etra 1arıp ır 

- Evet, yirmi bet bin frank ~ tehlike hıılun"'9ntası -çok 'IMllı
verdim, bir altın madeni satın temeldi. · ıı 

itte spor muhibbi, spor me
rakhıı diye böylesine denir ... 

FELEK 

Acıklı bir ölüm 
E•ki Muta .. rrdlardan Vehbi Be

yin torunu, Tahran f"bbenderli
findea Mütekait Şevki Beyin 
ojlu Rifat Bey dokuz oenedir eair 
firq old..ğu dertten tifayap olamı
yarlı: ......-be ııünü Cöztepedeki 
hanelerinde ı*< •enç y"'mda vefat 
elmİftir. Cenabı hak ırariki rahmet 
le c«ide ı..ı... ail.ei kechrdideoine 
Mbrı cemil İhlal\ eyleoin Amin .. 

aldım. F akaf alit.y itfaiyesinin tam 

Eh, araınızda .. Yirmi bet 
bin frank ta bir alhn madeni 
İçin o kadar çok bir para de
ğildir. Yalnız yeter ki maden
de altm• olsun .. Halbuki mev
zuu bahis madenin biricik ku
suru varmış. Yani istediğiniz 

zamanında bir 1 müdahale ve 
•gayreti saye.lede bir ev tama
men yanıp· iki ev de yıkıld<ktan 
sonra yangm söndürüldü. 

Bir evde on üç 
kıptı hıraız 

toprağı varmıı, fakat bir zerre Beypazarnulao yazıhyor: -
altrn, asla! Bir kayde dilencilik yaparken 1 

1932 

l_ Olimpiy.at'ta 

Dün akşam 
toplanıldı 

[Bu serviste münderiç bih'.i· 
muın havadislerin iktibas 
hakkı mahfuzdur. Ayrıca bu 
servise abone olmayanlar ta
rafından aynen veya mealen 
iktibas vukuu takibab kanu
niyeyi müstelzimdir.] 

LOS ANGELES, 30 A.A. - O
limpiyat oyunları Kon .. reai, Nur
mi'nin vaziyeti hakkında bir ka
rar vermek Üzere dün ak-tam top
lanmıftır. Habrlarda olduğu veç
hile l"eçen Nisan aymda Fenlan· 
diya'lı bu meıhur kotucu, amatör4 

J~ mahauı nizamat ahkimını ih
lal etmif .,;ıduğundan dolayı bey
nelmilel Amatörler Federaayonu 
tarafından kofl"aktan menedil
mit idi. Bµ. karar, Berlin'de ittihaz 
olunmıq . idi .-

Koncre, Nurmi'nin Olimpiyat 
müsabakalaı'tna · ittirak .etmek Ü· 

zere angaje olmak talebinin red
dine karar vermiıtir. 

Ta oabalıtan itiliaren · burada 
fevkalade bir faal;yet hüküm sür 
meğe batlanuıttr. Öğleden oonra 
. saat ikide 'icra edilecek olan Oliln
piyat oyunları kütat merasiminde 
hazır bulunmak.üzere . memleke .. 
tin her tarafından birçok seyirci
ler gelmektedir. 

Beşiktaı'ın lzmir
deki maçı 

IZMIR, 30 - Şehrimize gelen 
Betiktat takımı dün lzmirapor ta
kımile ilk maçını yapb. lzmirapor 
daha ilk dakikalardan itibaren 
gözle görülen bir hi.kiıniyet te.ia 
etmiye muvaffak olmuıtu. Fakat 
Betiktaılılarda tehlikeli akınlar 
yapıyorlardı. Tam 17 inci dakika
da lzmirapor zarif bir akından 
sonra ilk golünü yaptı. 

22 inci dakikada üe Beıiktq 
aleyhine veri'- penalb cezaanu 
lzmir takımına ikinci golll kazan 
dırdı. ikinci den-ede ~iktat ta
kımı iyice açılmıtb. Fakat ancak 
bir ıol yapabildi. Bu suretle dün
kü maç 1 - 2 lzmirıporun l"allbiye 
tile neticele11di. 

Göz Hekiml 
Profesör Dr. ESAT 

(Babıali ) Anl<'ara caddesi No. 60 

Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci Sınıf Mütehassıs 

(Babıali ) Ankara caddesi Nn. 60 

DO~TOR 
... I - • r M:tN ŞOKRO 

":: ...ııili baotalıklar miitehua111 
H .. l"Ün öfloden ....,... letaııbul 
rürbe Baldli Cadde.i No. 10 

Telefon 2,Z622 

Zayi Otomobil 
Anahtarı 

M. Ba!İot'unun bu heyecaO:- zengince-bir 1'öylünün evinin f 
lı haberi. alınca nasıl küplere kapısmı kıran ve içerden bazı 
~indiğini takdir edersiıri:ı:. Bir l kıymetli etyalar çalarak, kaçmı 
ınaan ne kadar budala oJmab ya teıebbüş .e,flen kadınla, erkek 
ki, ta Cenubi Afrikaya kadar Ii on· üç kıpti , · yakalanll\lflır. 1 
gidip, orada yirmi bet bjn fran 

1 
Bunlar, ki!ndilerini yakalamak 1 

11• kuru toprak satın alım.. istiyen !f,öy lıe)ı;çisiıne kartı gel i••ll!l••••••••••I 
Hayatta bir sani()'.e bile aidatı- mi~ler, fakat,o .sırada yetifen 
lamıyacağuu söyliyen adamm jandarm~larnu.Q: tarafından 
bu hiddetine hak vermek li- amı·sıkı yak*1aJUtrak adliyeye Geçen pazar günü öileden 

ooıara Altınkwn ile Altıntaı ara
sındalı;i yol üzerinde demir bir 
zincir üzerine bailı ü.ç otomobil 
anahtan kaybolmuıtur. Bu anah 
tarlar hiç bir kilide uymayacağm 
dan bulanlar Ank•ra caddeaincle 
Kahraman zade hanında Hofer 
Samanon lli.nat acanta11na t••· 
linı ettikleri takdirde kendilerini 
memnun edecek mukafat verile· 
cektir. 

zım .. Ayni zamanda gide:n para verilmiılerdil~· 

kendi parall.. Raıit Rrza ve arka-
- Sen aınma budab. imit- 7 _ . ld · 

sin be oğul! Hiç kıymeti ol- da.şiarı +l"ngu akta 
mayan bir madene yirmi bet ZONGUJ.ıDAK, 29 - Bir 
bin frank verilw mi? Ah, Sigia- kaç. günden·J:»eri Raıit Rıza B. 
mond senele..-dir san.• nazuı- ve arkad.atları tehrimizde bu
yelerimden bahseder, . duru- lunmaktadır. T enısillerine bi.r 
rum. Şöyle bir küçük ders ol- iki gün dab~ devam edecektir. 

D ,oktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan ma•ula hercün öjleden 

sonra saat (2,30 ' ılan 58) kadar la
tanhulda Divanyolunda 118 numa
ralı husuoi 4.aireııinde dahili huta
bkl~; muayene ve tedavi eder. Te
lefon: lotanbul 2Z398. 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgorta\a.rınızı Galatada Ünyon hanınd:ı. kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

DARÜLACEZE MÜDÜRLOCONDEN: 

Çeki Kilo Kilo Kilo IGio NeYİ 
600 15000 5000 5000 3000 16 

Gürgen odunu Yerli p;rinç Sabun Sade yağı Vejetalin Sebz• 

Şehir meclisi daimi encümeniınin 2 T e~mımz 932 tarih v• 

2440 numaralı kararile bati.da nev ve mlktan muharrer enr;ak. 

mahrukat ve aabunun şartnamesine tevfikan 8 Ağustos 932 pa

zıi.;tesi giinü devam saatinden itibaren tatil saatine kadir ve pa
zarlıkla ihalesi İcra !alınacaktır. Taliplerin teminat ıd<Çelerile 
birlikte müesseseye müracaatlu·ı. (3706) 

Emruyet ~~~~:!dür muavini ı AN nS.ı:.r ı",l'\. .. LY~OL,, 
ile aıağı cins mümas] müJ 
tabzuat arasında biç bir 
iltibasa mahal vermek im- · 
kinı mevcut değildir. "L Y
SOL,,mızır mikroplan imha 
hu.usundaki büyilk kuvvet 
ve tesirile 

Retit Beyin kerimeoi on bir y&fla
rmda Nilüfer H. kısa bir rahatsızlı
ğı müteakıp dünkü gün vefat elmİf
tir. Cenazeıi bugün Lalelideki apar 
tımanından kaldırılarak öğle namaza 
V alde camiinde badel eda Merkez
elendi kabriıtamna defnedilecektir. 
Kederdide ailesine beyanı taziyet e 
deriz • 

Ciğer parem oğlum Müncü U
taki'nin ziya1 elimi münasebetile 
ail_,iz doıtlanndan ve merhu· 
mun arkadatlanndan ırerek biz
zat ve gerekııe bilvaoıta beyanı 
taziyet eden Ye cena.ae meraaimin 
de hazrr bulunan zeYat Ye ailele
re tqelı:lriirabmızın an: Ye beya
nına muhterem. gazetenizi tav.it 
eyleriz. 

Merhumun Validesi, Pederi Ye 
kardeıleri. 

iRTiHAL 

"LY!~!· 
Bütün dünyada ma 
ruf ve markasını, 

müselles ile « L \' 
SOL " ismini ve 
her ~iı esin de Ham 
burg-'tı SCHUl':L 
KEL MAYR A. 
G. imzasını h!mildir. Taklitlerini 
reddediniz. Umumi ıcenııları; 

lsıınbul'da S. Jacoel Mahdumları. 

iLAN 
latanbul Yilayeti dalıilinde (Şa· 

beoo) inıal ve fruhtu için Kabatatta 
179 No. lu mahalde teais olunaa 
fabrika ıürekioınılan T•luimde Me
zarlık aolra;mda lomeil. Muıtafa 

Sabık Fırka kumandaıılanndan 
mütekait Miralay Şefik Beyin re· 
fikuı Ye tüccardan Haoan Tahsİll 
Bepin kain valdeai Mliıııey-yen Ha
nım irtihal etmiftir. Cenazeai bu· 
ııün Araopafaıılaki ikametfabm"< , Bey ~rbma~ın<la ~ No. lu daire
dan saat on birde kaldmlacalı:hr. de mukim Azız BeyJıı . ınll"1.velena-

Muınaileyhanın istiklal harf.in- -mei mahsıı•a ile. mezkür fabrikada 
de Antalya kadınlar yardım he- yüzde kırk J>eı hisse itibarile on bi< 
yefi riyaoetinde kı:yınetli hizmetle sene müddetle malik olı!uju itle-
ri ıneabuktur. • k~'f · bu.k k 

lıtanbul .ikinci iflas -urlu;un 
dan: Mlifliı Koço Beyko Efendiye 
alt Kalikiratya namı diğer Mi.;;.... 
Sinan köyünde yeddi emin muhtar 
loınail Efendi nezdinde menut yo
twttıaneye müteallik bakır ırüyüm, 
kaun, peynir bahtaoı, yayık, tava 
demir sapan, ocak demiri, ve aaire 
6 ıığu•to• 932 cumartesi gÜnÜ s-t 
11 (on birde). açık arttınna suretile 
.. blacalından talip olımlann .., sin 
ve -ita Kalikiratyada ,....... altı 
kabvesi önünde hazar bulunmaları 

ilin olun.ur • 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL - 18-19 gramofon, 

19.30 - 20 - 30 bedayii muoikiye he
yeti, 20,30 - 21 opera, 21-22 tanbu-

_ve sermaye ve u et u ve ve-
caibino lıunukavelename rizayı tara 
feynle Kuzıruncukta Tahtalı Bos
tan sokağında 32 No da mulôm Zer 
nel Abidin ve Siyami Halit Beylere 
dem .,., temlik ..e alô.kaunı kate
decrıiinden alakadaranın malfunu , 
olmak ve itbu devir ve temlik ker
fiyetinden dolayı hukukan müt.,.,.. 
ıir kimse var ise itirazlarııu resme. 
üç Jiin zarfında bildirmek ü~~e ili 
nı keyfiyet eyleriz. ~ü.ddeti mezkllı 
·.--in ;..ürurundan oo.;~a hiç .bir ırli
na itiraz kabul. olunmıyacağını ili~ 
veten beyan eyleriz • 

Siyami Halit1 Z. Abidie 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, latiklil caddesi Bu 

yük Parmak kapu, Afrilıa' haru · 
' na bitiıik A_parbman No. 21.-

Tel: Beyoğlu 2797. S...t: l~·J8. 

ri Refik Bey ve arkadatlan, _..zz_ '"••••••••••-~ 22,40 tanco orkeıtraır. ı ı 

Milliyet'in Edebi Romanı : 48 Villa da te.hkika gelen bir za
bıta memurunun karanlık oda
da üzerine hücum ettiler •. A
damcağız belinden kılıcını çek 
ti .. Bir sağına bir soluna savu
rarak ellerinden kurtulmaya 
uğraftı. Bir küçük odaya kaç
tı.. Orada kopan müthiş arbe
dede (armoire) İn aynası kırıl 
madı mı? Nihayet zavallı a
dam uğradığı dehşetten çıldır
dı .. 

ki.yet etmeli7 Ahrette CillZa 
cehennem YU'la bu ölü habiı
Jer.i niçin dirilere musallat edi
yorlar? Dünyadaki gibi bunlar 
da ahretin"'! hapishanelerinden 
mi kaçıyorlar? Burada kanun
ların ıslah.edemediği eşirra ile 
Allah ta mı bata çıkamıyor? 
F enahk yapanlara iki cihan da 
müsait... Her iki alemde de 
mi iyiler kötülere çiğnettirile
cek? 

küp te mundar nefesile bulan- j zıtlqara~ bu akd .ermez feli- ıöylemit olur. Bütü.n" mahlı'.i
hya tutulmak istemem... keti buraya bizim başımıza mı kat araımdaki bu bjrbirlni yut

Çqmi Fettan - Ah ah git davet etmek i.stiyor1un?. Kork- ma di>ğü,ü .ne. zaman nihayet •• . • l 

Olüler yaşıyorlar mı? 
(Felaeli lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Şimdi biraz kendine gelmit 

olan çocuğa ıoruyorlardı: 
- Naıd oldu? Şa.iıan ıq... 

ratma indiren eli cöremedin 
mi? 

[)itiver ıızlayan yanağını 
yoklayarak: 

- Göremedim. Yüzümde 
timtek •ür'atile bir teY pat
ladı, gözlerimden atq çıktı •. 
Y a-ğımın üzerine inen teJİD 
beı parmakh bir insan eli ol
duğunu hiasettim... Biz bu. 
nun bir mi1ali11-i Flammarion'
un tekinsiz evler cildinin ye
dinci babında okumuttuk. Ben 
pek İnanmamıştım .. 

Orhan - Şimdi inandın 
mı? 

Dilaver - Evet onların ku
duzluklarına, en cani inıanlar
dan daha sefil mahlukattan 

böyle aöylüyoraun? •• 
Dilaver - Evet ruhlara o 

alçaklara söylüyorum .. 
Turhan - Çıldırdın mı kar 

det? 
Dilaver - Çıldırtmak iste

diler amma muvaffak olama
dılar.. Ruhların da adileri, ah 
liksızları, canileri, katilleri 
var... Bu aktam bize çatanla
rın her halde evliya ruhları ol
madddarını siz de zaruri taıdik 
mecburiyetindesiniz ... 

Orhan - Bunların 
ruhlardan olduklarma 
yok .. 

terir 
şüphe 

Dili.ver - Flammarion'un 
kitabmdaki Villa Fantaıtique 
vak'aamı unuttunuz mu? Mös
yö Homem Christo benim gibi 
~amarı yedi. Gözlerinden alev 

du 

Orhan - Sen de o zavallı
ya mı b~zemek istiyorsun, .. 

Çeşmi Fettan ağız dolusu 
haykırdı: 

- Ha.y rabbim esirgesin.. 
Dilaver - Ben de bunların 

üzerine alet edeceğim .. 
Orhan - Onlara kurıun 

tesir etmediğini bilmiyor mu-
sun? · 

Dilaver - l,te bunlar erva: 
hı habise denilen soydan.. Al
çaklar, kendi eörülmez, tutul
maz vaziyetlerine güvenerek 
masumlara kahbece hücum edi 
yorlar .. Komşu Abdüllatif Be
yin köşkünde akıl almaz kor
kunç bir facia dönüyor .. Bu 

Dilaverin annesi döğüne. 
rek: 

- Ah bu oğlan yine s.açma-
lıyor... ~ , 

Dilaver - Ben saçmalamı
yorum. Siz yanlış anlıyorsu, 
nuz. Zat~n bu dünyada doğru
lar 1açma, saçmalar doğru te
lakki edilmek hatasından dola
yı insaniyet felah yüzü göremi 
yor ... 

Çeşmi Fettan - Ah hep a
buk sabuk söylüyor. Hanıme-
fendiciğim bu oğlanı Battal 
Zadeye götürüp te bir nefes 
ettirsek.. Bu mübarek adam 
onun karışık oldu'.İunu anla-
dı. 

tikçe azıtıyor... ' mu yor muıun? bulup ta umuDı.i_ sıillı i~i.Jl edi-
Diliver o yaşa kadar krm- Dilaver iıyanki.r bir bat lecek, Bütün kuvvetlerCle tesa-

seden bir fiske yemeden büyü. kaldır19la: vi hasıl olduğu gün ... Bu bay-
müt olduğu için azıldarm o to· - Hanımefendimiz artık ramı ~kliyenlere tabiat daima 
katı fena halde izzeti nefsine korkmuyorum .. Doğdum doğa· gülüyor ... Bir fil ile bir · çekir-' 
dokunmuıtu. lı hissemize düıen bu korku- geyi yanyana. koyunuz bu man 

Sonra söz Abdüllatif Efen- dan gayri usandım... Rahman- zara karşısında artık dütünü
di ailesinin muammai felake- dan kork, 9eytandan kork. Ö- nüz ... Çekiree m.j fil kadar bü
tine intikal etti. lümden kork, ahretten kork.. yüyecek .. Fil mi çekirge kadar 

Hanımefendi - Her ,ey- insanları ıslah için Allahın küçülecek? .. Bu iki Jll;ı.hluktan 
den çekinen bu sessiz komıu- ve kullarının bu korkutma sis- !>irini gadre uğratmaksızın 
ya ara S1ra neler oluyor ku- teminden batka bir usul bula- adaletin hatırı için hangi tık-
zum? madıklarma taaccüp ediyo· kı muv!'-(ık görüyo.r,imi.ız? B1;1 

Orhan - Sorma anne sor- runi. Bütün dinler, bütün ka- meseleyi fertan kada~ rahman . 
ma .. Şimdi gidip te bahçeden nunlar ve bütün haydutlar da da halledemez zannındayım. 
dinleseniz içeride Çin ile Ja. beynimizin üzerinde hep bu kır Kuvvetlerde böyle bir müva
pon muharebesinin ıeıli filmi bacı şaklatıyorlar.. iradelerin zene teaiıi İse Akva;,.. sulh ce-
göıterili:ror sanınınız.. onune çekilen bu dikenli tel miyetinin .hiç haddine dütme 

Turhan - Tokatlar, tek- örgü hududundan öteye aşabi- mittir .. D!inyada daima korku 
meler, devrilen masalar, sandal !enler ... İşte dünyanın büyük tanlar ve korkanlar olacaktır .. 
yeler .. Boğuşmalar, itişmeler... adamları.. Mahluklar;n bu sistemi halil<-
Ahlar vahlar... Çe!mİ Fettan - Neler söy- tan· örnek aldıklarını görüyo-

Hanımefendi - Rabbim lüyor bu oğlan... ruz .. 
sen esirge... Dili.ver itiliyor- Hanımefendi - Şeyh Bat- Cesmi Fettan - Hanıme-
musun, tal Zadenin dediklerini aklına fend!c:ğ:m bu sözlere.len bir ıeı 

Dilaver - İşitiyorum .. Ben getir .. O söylemiyor.. Söyleti- ı anladınız mı? 
sade lakırdısını değil hadise- yorlar... Ağız onun fakat söz Hanımefendi - Bir çarpık 

g 

t 

' 1 

c 

1 



11:.I.:.I Y ı:;·ı t' AZA-ıt 

Söz arasında 
Edebiyat Edebi mübahase 

ihtilal!. fak at nasıl?. Bir tebliğ 
Ezeli ve Ebedi Dün, Bugün ve Yann! 

- Haftalık edebi hadiseler mOnasebetlle -

Va. Nu: sı Server Bedi Beyin son bir 
Ereırköt· e~rini bitirme•i, Selami İzzet 

•• 
Ustadlar 

Hanımefendiler, Beyefen- H 
ra·en gün bir mecliste •· 

~er; - . 
1 

Yeni malzeme ile daha temiz ve ı 
itlek bir lisan dökmeğe mecburuz 

- Edebiyatımız 
den öteye geçmedi •• 

Diyor. 
Sadri Etem cotkun 

len ıelen bir inanıtl& 
l1}'or: 

Ye iÇ• 

haykr-

- ihtilal lurm .• ihtilil! 
Ye. . kaleminden kelimeler 

iilllnıilt bir kunetle taıryor: 
:.......· o.mantı imparatorluğu 
M üa.teuılike .. 
Katle uğramıt kafalar! 
Bozgun .• 
Köylü .. 
ferdiyetçi 
v •. Vs .. 
Bürhan Ümit için: 
- Ümitsiz .. 

Diyorlar . Bunun için l>ır de 
ııı-kate yazmıt. 

Yusuf Ziya bal bulaıığrna 
konan arsız sinekler gibi ede. 
biyat ve san' at alemine musal-
1,t olanları gıptaya değer bir 
''hırla tedip ve tenkile çalıtı· 
Yor. 

Peyami Safa büsbütün me' • 
Yıı.a ve ümitsiz. Bürhan Ümi
de hitap eden satırlarında bir 
tiinıle var: 

"- Yoksa bu kadar hudut
•ıı.z bir yeis ile toprağın üstün
de ne it imiz var?. Kalemleri
llıizin halledemediği davaları 
~lbancalarnnıza haYale etmek 
1. ka tı lır •. ,, 

Beyin büyük bir romanı adap· 
teye hazırlanması,ve daha son
ra büyük ıair Filorinalı N~z~ 
Beyin yeni bir "mecınuaı et.: 
ar,, neırine çalrımasıdrr. Tabu 
irfan hazinelerimiz böyle böy- · 
le yüksek ve ilmi eserlerle do
lup taıacaktır !! 

- Damlaya damlaya eöl 
olur! , ..,.j ı.ıdJ 

Çalııılmıyor .. diye tiki.yet 
edenler böylelikle ancak ken· 
dilerini inkar eder gibi garip 
bir vaziyete dütüyorlar demek
tir ki bu da epi hazin bir neti
cedir. 

lit Ziya Beyin Vali Nurettan 
Bugün öğleden sonra Ga- Beye: 

latasaray mektebinde açılacak - Son Saat cazetesinde 
olan Halkevi Güzel San'atlar çahıryorsunuz, deiil mi efen· 
tubesinin ilk resim sergısıne diın? ... dediğini yine Vali Nu
davetliyiz. rettin Bey, haklı bir aıabiyetle 

Bu seneye kadar bu salon- yazıyordu. Bir kere Son Sa· 
larda açılmakta olan sergiler at gazetesi kapanalı seneler 
artık nihayet bulmuıtur. Bu oluyor. Sanlyen Vali Alqam 

Sergi. ne Güıtel San'atlar Birli- gazetesinde çalıtıJOr. . 
Bu küçük hadise h ehemmı

ginin, ne de müstakilleri~ ser-
gisidir. Bu sergi, Halkevı te~- yetle tetkike değer bir mevzu· 
kili.tına girmeği kabul etmıt dur. Halit Ziya Beyefendi bu 

k. sözlerile kendi deviTlerinin ve 
genç, ihtiyar, yeni v~ es '. neı- kendi neslinin veciz bir psiko· 
le n;ensup güzidelerın bırlet· 

d S 1 ·· lojik tarifini yapmıt oluyor· 
tiği bir sergi ir. ene erce SU· lar. Bilmiyorum neden, ede-
ren nesil kavgaları, çekeme- ed 

1 b biyatı cedide ynıcılarına, e-
mezlikler, ahenksizlik er, u · d k 

N d · l biyatr cedide üstatları, eme Vi • u a serzenıtle ve: sergide bertaraf edilmiş o uy~r 
- Erenköyünden öteye ge- demektir. Senlik ve benlik !det olmuttur. Bu lakabı on-
ed 'k f d ı · lara kim vennittir, niçin ver-çem ı ·· davalarır:dan eragat e en erm b 
Demekte haksız. Bu kud- huzur ve sükun içinde çalış- miştir, ne vakit vermittir, u-

retli İnce görüş ve keskin ze- mak için el ele verdikleri bu rası malum değil.. 
k • · ı' h · · · · · · ka d Bu nesle men•up olanlar ası e epımızın sevgısını • sergiyi güzel bir anlaşma ev-
zanan arkadaşımız hiç olmaz- rinin mebdei olarak kabul et- da tavus gibi bir hatmet var· 
'sa söziinü Peyami'ye, Selami- mek ve san'at aleminde tees· dır. Kendilerindeki renk ve 
ye filan bakıp ta söylemeli idi. süs eden bu ı.hengi alkışlamak satvet batka hiç kiinsede yok· 
Çocuklar garbı şarka, şarkı lazımdır. tur. Şiire, romana garp tek· 
garba getirip götürmek yolun- niğini onlar getirınitler, onlar 
d ... az mı çalrtıyorlar? Kendinden sonrakilere mu- baılamıılar ve oolar bitirmit: 

habbeti, kendinden evvelkilere !erdir. Türle edebiyatı (Maı 
Bu l·kı· müstesna liyakatin k d h .. t " t 1· -' -arşı a urme ı a ım eacn ve Siyah) tan b--ka roman 

ıstanbul kütüphanelerini tek b · · t k. d k l ..,. 1 u sergıyı a ıp e ece o an görmemittir. Bu itte on arın 
satırrna varıncaya kadar garp sulh ve sükun devresinde bu- batladıklan doğrq; fakat on-
eserleri ilim ve tekniği ile dol- ·· k d b g" l aktan 1 1 , gune a ar o az •tm ara kim söy edi, siz son pey-
durduklan Paris'te, Londra'da b k · ·· 1 · t k · · aş a ış gormeyen enn, ar ı eembersiniz diye?., Son yl<l'ıru. 
deg• rı Kaf dağının arkasında 1 k · · bol k' b 1 k ça ışına ıçın va ıt u aca be~ senelik Türk edebiyatını, 
b·ııe bı.lindi.!! '. 1 d h ·k· ı· d ~ 

Diyor. arrn a ve er ı ı nes ın e edebiyatı cedide üstatlarına 
• • • Va . Nu hala: bu fırsattan her halde istifade sorunuz: 

b
• Aşağı yukarı haftanın ede- - Erenköyden öteye geçe- edeceklerine kaniim. _Ya, genç ınuharrirl~ 
ı hareket ve tezahürleri bun· medik! Bu sergi de bugün belki yetitmit diyorlar, kimlerdır 

l1.r. · Diyor. biraz isticalin intizamsızlığı- efendim bu zevat? ..• gibi neza· 
Peyami Safa ne yapmak, Ştaynburg ilimleri dün- nı ihtiva edebilir. Fakat ya- ketin istihza ile karJtık bir ce-

lle söylemek istiyor anlama- h 1 · b· ı k d · k · vabrnr alırsınız, • ll"endilerin. 
d d 

ya şa eser erme ı e tat çı a- rm ~yi en iyiye ısti rarı temın • t~ 
ık. Bu sütunlara geçir iği- 1 k y · N , 1 h k b -'en sonrakı.lerı· ~K-ip okumaz-rır u en a • Ü nun Öy e söy edeceğinde fÜP em yo gi i- u --,., 

llıiz cümlelerine bakılırsa ya I . 1i kik b k · af l lar">.. ç;:..kü· ·"'---:yet ver-. " h emesı a aten üyü ına • dir. Şu mem ekette bir avuç -· ~~wo 
tdınayet çıkaraük,' ya • inti ar sızlıktır! san'atki.r arasında bu daimi mezler, lüzum hisaetınezler, 
il! ecek, yahut ta edebi Ye be- 4 4 4 b d d k. ı'ti.matları wokturı ,· Onlar zan-d" didişmenin bir ar ak su a ı , 

ıi bir katliamın batına geçe- Haftanın en ,ay~nı dikkat fırtınadan farksız oldıığunu nederler ki Ahmet , Cemil hali. 
tek! Tabanca ile sütun muhar- hadisesi hakikaten Sadri E- idrak edenlerin sewgisinde bu- Tepebaıı bahçesinde cökten 
tirliği arasındaki münasebeti d - · · · yag"an "Baranı dürrü elmu., ı "I tem'in yazısı ır· gün göreceguıız manzara sıze 
0 çnıek güç. Yok eğer edebi _ İhtilal" her halde bu intibaı verecektir seyrediyor. 
~r varlık, feyizli bir çalrtma İhtilal zannediyorum. Halbuki bugün T epebaır 
lltiyorsa kendisi ne diye bu bahçesinde oturacal< iskeml.e 
'Özleri ile oyalanıyor? İhtilal!. Böyle olması lazım geldiği- bile kalmadı. Ahmı&t Cemı-

k 
Peyami'yi liyakatli bir ar- Fakat: ne bni olduiı.rm için böyle lin de saatlerce göğe bakıp ha-

- N asri, niçin ve ne ile? · lü k •daı ve meslektaf tanırız. söy .. yonım. yale dalmağa va ti toktur. 
~abrilideki cevteklikten ilk Sadri ne yapmak istiyor, Bütün san'at daYaları eser- Birkaç eün evvel Halit Zi.ya 
lnce kendi kendisini kurtarma yahut ta ne yapıldığını cör- le halledilir: Eser yapmayıp Beyefendi Y etilköy tremnde 
•,pek muhtaç olduiumuz garp mek petinde?. Yazıar bunu bi- sadece benlik davasında bulun- Peyami Safaya rast celmit. 
kültürünü anu ettiii sibi An- ze anlatmıyor. Halbuki. bizim mak ayıptır. • Halit Zi)'lf Beyin elinde birkaç 
kara Caddesine ııetirip dökü- sözlerimiz bakıt ve cörütlerin- kitap Yarm•t· Peyami kitap-
~ernıelidir. de yanılmıyorlarsa harp sonun- Gerek evvelki neslin, ıerek . tarın ne olduğunu sorunca Ha-

Fakat bU nakil acaba yu- dan beri baılıyan ve her gün kendi neslimin• İe~eı<se bizden lit Zi.ya Bey yavaıça eğilerek 
llıurta küfesi cibi kolaycacık bir az daha hızlanan edebi bir sonrakilerin - daYacılarına sade Peyami Safanın kulaiına: 
laıınan v~ heme11Cecik dökü- ihtilal Ye inkılabın mütabidi ce ıunu söylemek isterim: - Vallahr, Beyefendi, de
leıı bir 

1
ey ol bilir mi?. ' oluyorlar. Sah'atta, onun he- "Lif dinlemiyoruz. Eserini- mit, ben zatıi.linttin timdiye 

Peyami müstait olduğu bu men bütün ıubelerinde dünü zi görelim.;, kadar hiç bir kitabtnlzı oku-
•ahada hemen çalıımaya bat· y•kan ve yeniliğinin kemali • ,. " • madım. Kimse duyftJasın, da-
larsa .hakikaten hem edebiyat yolunda olan hareket ve eser- Nurullah Ataya: ha yeni okuyacab• .. 
ilemimiıte, hem kütüphanemi- ler var. Şiirde, nesirde, roman Tenkitte küfre taraftar ol- Bilmiyorum amına, muh-
lejı_. de irfan hayatımıza ve da lisanda, teknikte · herb1riai duğunu'lu yazdl'OIZ, kabul. terem edebiyatı cedide üstadı 
h"imize en" büyük hizmeti e- ay:.ı ayrı birer yazı değil h~~- Bir fikri, bir kanaati kuvYetle tiındiye kadar "Doktızuncu ha 
d~. ta kitap mevzuu olacak degı- ifade etmek için yapılan kü- ridye kovuıu., nu okumuı hi-

Yeter ki ilim diye sözleri- tiklikler ve hamleler v~r. ~e;· fürlere de eyvallah. Fakat tim tinniflerse, "MaYi ve Siyah., 
llııt .önüne konacak fe,"ler bir bu neslin en mütebarız ılıtı- diye kadar olduğu cibi küf. m da kovuıluk olduğunu tak-
"nlıyamamazlıirn ye hazım- lal ve inkılapçılık v~•fı san'at retmek için .küfrün san' at ve dir buyuracaklardır. f 
•ızlığm ifade ve tebarüzü ol- veçhelerini değittirmek ve ce- matbuat caddesinde hakkı ha- "Atkı memnu" Y'ozıldığı de
llıaarn. Böylelerine en çoll: miyetin ti. içindeki ma9eri ·he- yatı yok. Onlar, Balıkpazan virdeki Türk -cemiyetinin ne 
Ştavnburg ülemaaı araaınıda deflere aevketmek olmuıtur. meyhanelerini tetrif buyur- karakterini, ne de tiplerini göa 
taıgeldigimlzin ıüphesiz • Pe- Osmanlılığı ayıranlar , sunlar. Yoksa s~ ne dersen teremediği için, hayal dolu, 
hnıi de farkındadil'. de. San' at aleminde bu hale şatafatlı bir takim ' c:umleleri 

• • ı " ı ' - Biz 0 değiliz.. nazaran idarei örfiye ilin et- havi bir kitaptır. Edebiyatı 
Bürhan Ümidin ümitiizli- Diyenler, siyasette,. milli- mekten ba9ka çaremiz yoktur cedideciler kendilerinden aon-

;;· lk l · tt edebıyat ve mı·rı·m. rakileri de okusalardı, meae-
,.ı ve t ayet de pek yerinde yelle cemıye e, 
olınasa gerek. san'atta bu ayrılığı daima hırı- Elif NACI la, Etem İzzetin "Atk güne. 

Herhalde kıymetli ve ıstı- la ısrarla iman ve inanııla ti,, gibi, zamanındaki Türk 
datlr bit genç olan Bürhan O- if~de ed~ bizim neslimiz ve di neslimizin güzidelerinde bo- ideolojisini terennüm eden eser 
llıit Bey ümitsizliğe düıme- bizim kalemlerimiz oldu. lu boluna mevcut olduğuna ler yazılmış olduğumı görür 
d lerdi. 

Cenap Şababettin Bey ede
biyatı cedide hakkuıdalri zarif 
bir yazısını fU cümle ile bitir
miıti. 

" Butilnü salifenin b~e ter
kettiği mirall lisanrn üzerine 
biz de bir buse cibi fieanımı
ZI koyduk. İtte hizmetimiz! » 

Geçen haftaki edebiyatı ~ 
dide. romancılığı babainde he
m~ hemen ayni neticeyi it•· 
ret etmiıtim. 

Edebiyatı cedide iki düt· 
mania mücadele ediyordu. 
Biri kalemlerine vurulan siya· 
si zincir, biri de dimağlarma 
yapııan Endron lisanı. 

Üdebayı cedide yıllarca 
bu tazyik altında kalmaktan 
kendi kendilerine bam baıka 
bir lisan yarattılar, Fikirleri 
vuzuh i!e ifade edememek ve 
mevzulara canlılık verememek 
mecburiyetleri arasında kullan 
dıkları lisanı hamur gibi yo
ğura yoğura ağdalandırdılar. 
Ortaya hazmi güç bir halita 
çıktı. 

Cenap Şahabettin Bey: 
" Butunü salifenin bize bı

raktığı mira" lisanın üzerine 
bir buse gibi figanımrzı koy
duk!» 

Diyor. Biz sadece edebi
yatı cedidenin bize bıraktığı 
bu halitayı çözmek ve ayıkla
makla meıgulüz. 

Bizi takip edecek nesiller 
tozunu, küfünü temizlediğimiz 
bu lisan üzerinde daha rahat 
çalııabilecekler sanırım. 

Tarihe mal olmak nokta
sından bizim hizmetimiz da
ha değerli sayılırsa bunu za
manın teveccühüne bağııla
malıdır. Öyle zannediyorum 
ki edebiyatı cedide lisanı Türk 
edebiyat tarihinin en az yer a
yıracağı bir devrin lisanıdır. 
Hiç bir edebi devir edebiyatı 
cedide kadar kıt ve kı"r ol
mamıftır. 

Bugün (Nedim) in tiirle
rinden bet on satırı tatlı bir 
hayale dalarak zevkle okuyabi
liriz. Fakat edebiyatı cedide 
romıınlarrndan okuyacağımız 
bir sahife, (Rübabı Şikeste) 
den dinliyeceğimiz iki mısra 
ne hayalimizi okt r ne ruhu
muza hareket verir. Çünkü 
·(Nedim) anadan doğma tabii
dir. Onun · lisanı arapçaaı a
cemceai bol olduiu halde o ka
dar menus ve müteharriktir. 
ki cotkun bir çağlayan eibi ta
kır takır akar. (Edebiyatı ce
dide) nin hiç f>ir mahsulünde 
:bu tabiilik yoktur. Şiirleri en 
battal lilgatlarm biribirlerine 
zincirlenmesiôden meydana 
eelmit bir esir .!<afileaine ben
zer. Romanlarındaki kahra
manlar ise selamlık resminde
ki (Vüzerayı saltanatı seniye) 
gibi konuıur Ye onlar cibi otu
Yup kalkarlar. 

Edebiyatı cedidenin haya
ta ve tabiiliğe az çok yakın 
eserlerini Hüseyin Cahit Bey 
üstadımla Ahmet Hikmet ve 
Siyat incileri müstesna olmak 
üzere Mehmet Rauf merhum 
vermitlerdir. 

(Hayatı hakikiye sahne-
leri) nde mevzular canlıdır. 
Fakat üslup ile mevzu arasın
da ahenk yoktur. Halbuki Hü-

en evvel meseli. ge- Romanlarımız, eserlerimiz, kaniiz. d.d 
il k d' ·· "C h Edebiyatı ce 1 e üstatları- lerirıi deg" ilse bile, eserler hak-
• ~ en uıne iim uriyet., '-atta· satırlarımız ferdi, fert· An k b.. ·· b fi ut 1 d · 'h n I ca ulun u vası ar nın en ilim geçineni Ahmet kında 0 vakitler "Temp,, gaze-

un arın a ıntı ara varacak ler·ı deg· ı·ı kütleyi, onun var ığı- f rf · k1.di . I h. ed " piyasayı tutan • aracı gerı- Şuayıbın ne toy, ne • basit, ne tesinde tenkit makaleleri ya-
ar yeıs e ıtap en ar .. a- nı onun neı'e ve ıztırabınr tem 1 d Şt b · · ı h · d h d1. ı.:· 

1
. k er e, ayn urg u eması sathi bir mu arrır a a doğru- zan "Gaston Deachamp,, ın 

ıına teruıye ı onuımayı sı·ı' ve terennüm ediyor. Ve.. ı fd.l ı ı. . .k. . H ve on arın sa ı mensup arı su bir mütercim oldug"unu yazılarını okurdu. Ahmet Şua-
vaıye etse ıı ayetıne mevzu Tu'"rk lı'sanrnı yapıyoruz.. e- d d ğ·t k d ol h"d. 1 . b arasrn a e ' en i mütevazı edebiyatı cedide üstatları de- yıp merhum: 
ıın a ıae errn en Üyüğünü p"ım·ı·z b'ırer rrıat aibi y.en_i_ li- h' beni.ki · · · d b d b def t · 1 H 

1 
"' k mu ıt ve ı erı açın e ü- ğil, bugünün e e İyatçılarr - Taine diyor ki .. diye ma-

e mıı o ur. em ya nız san temı·z Türkçe, edebı tur - k b. f ı ki "E ı, ta . •1 .k 1 I yÜ ır eraıat ve var ı a anlamıtlardır. smarı mat- kalesine batladı mı akan sular 
u vaıye ı e • ınama ı: çe d'avaaında yorulmadan çaht.' 1 ·· ·d ı d k lel 

S 
. . .h ça •tan genç guzı e er e aran- buat., isimli ma a er o za- dururdu: Çünkü Ha...,etl" 

-;- enı rntı ara sürüyecek yoruz. Garp lisanla. rı.na çev.rı- malıdır. b ·b· .-·- u k d • d man irer ayet gı ı okunur- Taine cenapları, edebı.yatı c~ 
a ar ye se üşüren kendi len eserler en çok hızım neslın- 1 ~ <lcz·ı ·fı· d k" d B b Yok eg"er ."adrı· Etem ken ,, bugün on ara bir göz gez- didecilere göre, bir naaaı katı' n ve ı u e en ze art ır.... k·ılerden alınıyor. ütün u ., d 

S k. 1 I . I d __ lhtı'la"I · dirmenin bile fay ası olmadıg" ı gibi her meseleyi ko··ku··nden 
a ın o , ça ıt, amir erini san'atta kafalarda, eörüı, Ü· d.. ı B·· 1 ı · kı h • İh ·1·1 meydana çıkmıttır. En töh- halletmeğe kafi idi. 

ııze t. . oy e ı e em açılır, •u··nu··t ·. karakter ve .nihayet >'.a.· tı a ·· 1 · T f"k F "k h ,.. _ ret i şaır ev ı ı relin Ah- G ·b· ki 
em de daha müspet bir yazı- pıf, yazıt, hedef, ııstem d~gı· Derken daha batka ıan'at Ş b k h arı ı fU o zamanlar cı olursun 1 1 · k ı· f met uayı a artı ayranlıg~ ı edebiyatı cedı' de u·' statlannın' 

·· •ikleri bir ihti i ve ın 1 ap ' a- d l'kl · d k D r H .. . . 
1
.• ,.. eğişik ı ermi kasdediyorsa, ve takdiri e, endi şair şöh- fantezileri saçma bulunuyor, 

eme 1• em umıtsız ıge, de etmiyor mu?.. d b . 1 t t·d· · k d t Ye'se ne lüzum var ki çalışıl- onu a ıze ana ıverme ı ır. retı a ar anınmıttrr. Çünkü buna mukabil Ahmet Şuayı-
llııyor da değil . En yakın .n::İ· Biliyoruz ki: Hayat .d.ai~a Bunu yapmak acaba zah- Tevfik Fikret Ahmet Şuayıp brn bu çok basit makaleleri 
ıalleri Peyami Safa Beyin yeni harekEt, heyecan ve yenılık ıs- met olur mu?. kadar da okumazdı. Hiç ol- takdir ve hayretle kartılanr-

._ı.:·~ır:_r!:o~m~a~n~ı!!n~ı ~t;;e!_fr~i~l<~a~y~:ı~b~aı~l:=a~m~:ı~l~t'.,'.i:!y::o'.:r.:... _::B::iz:_:d:e:_:h:_:~::_ı _:":n:.:•::s:,:•:;rı:,:n:.;;k;,:e;:;n;.·.;.----•••E•t•e•m•1•l.Zııill1E1T•••m•a1z1s:ı.A1h.m1e1t•Slulaİylı fıliıiııiıııiiiilİİordu. imdi b · 

seyin Cahit Beyin (Kavgalar) 
rndaki lisan ne tabii ne hare
ketlidir. Çünkü üstat Hayatı 
hakikiye sahnelerini, (Hayatı 
muhayyel) i yazarken devrin 
edebi cereyanındaki cayri ta
biiliğe kapılmıttır. Halbuki 
Kavcalannda dütünütü ile ka
lemi arasında beraberliii te
min etmiıtir. Bu da gösterir 
ki (Edebiyatı cedide) de san'at 
yok, tasannu vardır. 

lıte Cenap Şahabettin Be
yin vaktile yeni lisancılar di
ye istihza ettiği bizim nesil 
mahalle düğünlerinde gelin 
baılarrna konan yağlıkçı baı
lığı gibi küme küme elmas
lardan ibaret bu ağır ve zevksiz 
(tuannu)u kaldırdı. Lisan ar
tık tokmaklı hamam kapıları 
gibi battal, ağır gümbürtüler
le kulakları sağır etmiyor. Şiir 
lop etlerini sıkıttırmak için 
çendere gibi korsalara giren 
şiıman kadınlara benzemiyor. 
Vezin ve kafiye ayarları talim
li neferin adım atıtlarına ben
zemiyor. Ve her ıeyden bafka 
kahramanlar (Telemak) ter
cümesi lisanile konutmuyor
lar. İtte bizim neail bu kadar 
yaptı. 

Bizim nesil demekle ken
dimi bugünkü lisanın belli 
batlı erkanından telakki et
tiğim zannedilmesin. Ben sa
dece edebiyat alemine kom
ıuluğu olan bir gazeteciyim. 
Fikirlerim yirmi senelik bir 
müıahedenin mahsulüdür. 

Hadiseler cemiyetin hayat 
ve ahlak telakkileri fikirleri 
çelik bir törpü gibi kazıyor. 
Maitetimizde, cemiyetimizde 
bir tarih devrine sığmayan , ge
nİf mikyasta değiımeler var. 

Lisan, cemiyetin bu oynak 
ve ilerleyici hareketlerine u
yacaktır. Düne nazaran bugün 
kü lisanımız çok sade ve ber
rak gibi görünüyor. Fakat çok 
değil, yirmi sene sonra bu li
sanın ne çetrefil bir mahlut 
olduğu anlatılacaktır. 

:Lisana her gün gümrüksüz, 
kontenjansız balya balya ecne
bi kelimeler giriyor. Bakın Da
rülfünun bile bir haftadan be
ri adını değittirdi. (UniYer
site) oldu. Lisan bir taraftan 
öz türkçenin kaynaklarına 
doğru, bir yandan garp bilgi
sinin icat ettiği marifetlere 
doğru yayılıyor.. Latin harf
leri de bu harelc:ete yardım edi
yor. Garptan gelen kelime 
vaktile Şarktan gelip yennı 
pek benimsememif ııorünen ke 
limeleri kapı dııan ediyor. E
debiyatı cedidenin aerlavhalara 
kadar musallat olan (rakı) ınr 
Parisin (dans) ı Şama kadar 
sürdü, çıkardı. 

Ayağımızı Altay yaylasına 
kolumuzu Avrupa (Culture) 
üne uzattığnnız ıçın bu yeni 
malzeme ile daha temiz ye it· 
lek bir lisan dökmeğe mecbu
ruz ve bu kendiliğinden olacak 
tır • • 

Bueünkü neıil edebiyatı 
cedide kahramanları gibi ta
rihte iz bırakmadan unutulmak 
istemiyorsa hayat ve hakikat
le beraber koımahdır. Çünkü 
tabii yürüyüf bugünkü inkı
lap için hiç te kafi değildir. 

Burhan CAHIT 

!eri cülünç ve iptidai buluyo
ruz. Edebiyatı cedidenin üs
tadane fantezilerini nasıl bu
lacağımızı da artık, sız dütü· 

•• 1 nun ..• 

Nurullah Ata Bey de, 
geçen haftaki yazısında, ede
biyat hareketlerimizden bahse-
derken, vakit yakit Serveti 
Fünun mecmuası etrafında 
bir takım gençlerin toplandr
ğ1111 ve bunların edebiyatı ce. 
dideciler g ·bi olmak hülyası
na kapıldıklarını söylüyordu. 
Nurullah Ata Beyin bu satır· 
larında bir yanlıtlık olsa ge
rek!. Edebiyatı cedide üstat
ları pek hülyaperesttiler, 3m
ma bugünkü nesil hu h .. ıde -· . 

Sa11'at 

Güzel san'atlar aka. 
demisi talebe sergisi 

münasebetile bir 
tahlil 

Güzel aan'atlar ak.aclem.i.inia 
kli.ildik iddia•ında bulunan atelye 
meaaioile ı..aı,ı k.artıyayun. Ataiıda 
izah edeceğim veçhile iptidai lıir a
k.ademizm zihniyetini lıile lafaru
yan bu serciyi ziyaret ve aı- İG
tiba çok acı oluyor. Atelye -;ı.._ 
riaiıı tel.nik cephelerini tıthlile ...... 
layalrm: Evveli odanın solun ela F e1 
h-., Beyin atelye•İne ait ifleri 
rörüyonız. 11k nazarda renk ara 
mak iıteyen fUUr&uz bir m.H&İ 
nazarı dikkate çarpıyor. Buırüaa 
kadar renktinaı tanınmıt ekolle· 
rin ilmi cepheai aca'ba neden •iç 
tetkik edilmeıniJ Renkleri yelı:cliie
rine yaklaıtrrmalc: zi.hniyetinia 
mefkudiyeti reıitnleri allı yqilli 
ve renk ifadesinden uzak bir hale 
ıretirmiş. Renklerin heyeti wnumi 
yeainin bir renge akort edilmeai 
&'İbi en iptidai renk bilciıi bile 
nazarı itibara alınmamıf . İtte önü:. 
miizde bir "Venedik" ekoli ki ber 
zaman için yetiten renktinulara 
adeta bir dikaiyoner olmuıtur. 

Tiıiyen, Korejyo, Ceyorciyon, 
Puaen, Koro, Mane, Sezan, Van 
Gok, Mati• gibi renktinaslann tel 
kik.ine niçifl müıtağni kahnm.ıtbr. 
Bundan baıka teıhir edilen itler. 
de taJebe hiç olma zoa kompliman. 
ter zihniyetile çalıttınla.aydı zıt 

renklerin akordunu daha kolaylık 
la ötı"etilebilirdi. Bu olmadr!t gi
bi resmin bir tarafını akortau~ 
bir tekilde kannalı:antık renkler 
iıtili ederken tuvalin mübiin bir 
kısmı da renk ifadeıi olmayaa 
kirli bir takınt tonlara terkedilmi, 
Filvaki büyük renktiıııaslarm, ci· 
varındaki renk kıymetlerini gös
terebilmek İçin bitaraf yani renk 
ifade•i olmayan tonları kullandık· 
!arını biliyoruz. Fakat böyle lü
zumıuz bir tuvalin her tarafını 

i•tili. ettiği takdirde akademik
lerin hatalı tahlil yoluna oapıl· 

mıt olurken teıhir edilen it3de
ki bu tarz kli•iklerin akademik 
bir tahlili deiil renk ifadesinin bi 
linm.emeainden mütevellittir. Çün 
kü bütün bitaraf renkler yanında 
kıymeti aöaterilec.ek hiç bir renk 
olmadıiı halde raat rele tuvaJin 
içine aerptirilmittir. Y a.pılacak 
it ıuurlu bir tahlil ile buııünü ye· 
tittiren renktinaı ekolleri anlaya
rak tetkik ve izah etmektir. De
senlere &'elince tamamile fotofra 
fik bir cephe ile yaptırılan bu de. 
aenlerdeki insan ıuuru maattee.,.. 
aiif fotoiraf opjektifi dereceoine 
çıkaınaııiiıfbr. E ..... fotoiraf ı. .. 
zam.an için İnsan uuruna lüzu.m 
hiaaettinneden ıiateıainin eo mü. 
kem.mel t•heaerini verir. S.a'at• 
kira eser Yermek kabiliyetini hah 
tedecek de..-ı bilriıi tamamen aı 
rı ve ilmidir. itte "Manteftıya, Pi· 
yerodella France•ka, Kraaat., 
Michel .. An&'e, Dürer, Holbay• 
Jan F.uke, Sinyorelli, Butiçel~ 
ıribi ayni zamanda büyük de._. 
cilerden hanciainin fotoirafla ntü 
nuebeti vardır. ltık gölge yalauı 
ıtilizasyon ve yahut ta deforma• 
yon itibarile modellerini tahlil ,,. 
bu suretle tabiatin r aim ifadeaia.i 
çizgi olarak teabit ediyorlar. Aksi 
takdirde insani tuur ve zeüya 
lüzum vardL .Burada d, . aıuall.i. 
min yapacaiı it muhtelif deten 
cephelerini arz ve onları İnfa. • · 
den telmiki bilııinin mü.bet iz.ı.. 
olmalıdır. Ancak bu •uretleclir iti 
talebe modelini deııen i6'ıarile,. 
ne tekilde muhakeme edeceiini id. 
rak etsin. ikinci duvarda Namı!. 
1~~1 Beyin atelyeaine ait iılerı 
roruyoruz, renk ve deaen itibarile 
F eybıman B. atelyeainin ayni, Ba· 
zı etüdlerde gelifi ııüzel ıtık göl· 
ge konmuı ne ıtıkların formla mü 
nasebeti var ne aralarındaki mü 
vazene temin edilmiı, ne de ceu· 
metlerine dikkat edilmiş. Böyle a· 
rattınlacaiına nf'! olurdu Leonat", 
Tentüreıtü, Karati ve aaire gil>i 
ayni zamanda büylilr: Jlık, &'Ölıre 
Üatatlannın eıerlerinki teknik 
İzah edilae 't'e modelin karakterik • 
ifadeıi için icap eden •!•k gölce 
tevziatı nazarı itibara alınıaytiı 
hu •uretle talebe de mü•bet iti, 
bilgi elde ederdi. Ne yazık lci la· 
lebenin en iptidai ıtık aölce ..... 
IWrıatından bile mahrum oldııkla
rı l'örü1üyor. 

[Sonu gel~c•k hoflaya] 
Halil lbrahim 

yat ve Kitaplar" "Atkı mem
nu,, gibi eserler mi yazmağa 
çalııılıyor, Nurullah Ata Bey?. 

Aman, öyle İse bize çok 
yazık ediyorsun n:uhterem mü
nekkit! ..• 
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Muhabir mektubu Polisli' 

Orhangazi' de iskan iş
leri bitmiş gibidir 

Hiddetten 
Sonra ölüm 

Sofrayı sokağa 
fırlattı ve 

dütüp öldü .. Halk burada iyi çalışmakta ve Yenikapıda oturan Mustafa oğ 
lu Mehmet Efendi t•mlnde kırk 
beılil< bır adam evde yemek yer· 
ken kan>J ile bvga ctmil ve bir 
aralık fazla a!,.;.lbileşmiş, sofrayı 
ve yemek sahanlarını aokağa at
mı,tır .. Biraz sonrA Mehmet efen
diye fenalık gelmi,, düşüp ölmü1• 
tür Ce5edı morga katdırılınıftır. 

ı bir çok noksanlan 
1 telafi edilmektedir •• 

} ukard•: Uınu:n muhabirimiz Ragıp Kt>mal Bt>yle 
Orhangazi kaymakamı Na.~ıh Be11 ve kaza erkanı 
hükıimetl. Afağıda: Orhangazi köylerinde t;eklrge 
müt·adt'le.~lndt'n sonra: * Kaymakam Nasıh Bey, 

•• Mücadele nıiifettlşl TalAt Bey, *** Ziraat 
memuru ZPklU Bey 

ORHANGAZİ: Tozlu, du- ı bırakılmıştır. Onlar da zehirli 
manlı ve sıcak bir havada Or- kepeklerle bir hafta zarfında 
hangaziye geldim. Yıılovadan imha olunacaklardır. Bu mü-
0"1anırui hududuna kadar o- cadelelerde gerek kaymakam 
lan toaede seyahat oldukça ve ziraat memurlan ve gerek
z:ahmetlidir. Yeni teıekkül e- se umum köylülerin ibraz ey le
den zümrüt Yalova otobüs tir- dikleri mesai muvaffakıyetle 
ketinin arabaları yolun bu zah neticelenmiştir. 
metini bir dereceye kadar tah
fif etmektedirler ve yolcular 
da bu tirketten çok memnun
durlar. 

YALOVA- ORHANGA
Zi YOLU 

KAZADA FAALİYET 

Kaymakam Nasih Bey bu
raya geleli henüz b~ buçuk 
ay olduğu halde çok faydalı 
itler görmüştür. Hem mülki- j 
fe ve hem de hukuk mektep-

Bu yol maatteessüf bili !et-inden mezun olan bu demok 

İki eroinci daha 
tutuldu 

Polis ıkinci tubesi )eni bir ero-
İn kaçakçıhjiını meyda{la çıkar· 
mışlar ve failleri de yakalamışlar
dır. 

Bunlar ltalya tebaasından Ke
taro ve Marano isimlerinde ltal· 
yan tebaa•ından iki şah .. tır. Bu 
iki kaçakçı, Kadıköyde kiraladık. 
lan bir oda da, yaptıklan sandık 
ların kaplamaları arasına eroin 
konulmaktadır. 

Sandıklar ve temam bir halde 
elde edilmiştir. 

Bu aandıkların yapılmasında 
yol ıöateren de, eroin kaçakçılı· 
pdan hudut harici edilmiş. Luka 
namı diğer Fransiako'dur. 

Parçalanan araba 
Nişanta,ınden geçmekte olan 

.. atman Faik ef. nİn idareaindeki 
tramvay arabası Şakir ağanın 
yük araba.aına çarpmış, arabayı 
parçaladığı gibi Şahirin de yara
lanmaaıne sebebiyet vermi,tir. 

Denize döküldüler 
Üaküdarda oturan balıkçı lb

rahim, lamail, Ha.an ve Hayret· 
tin, balık almak Üzere balıkhane 
ye gelirlerken, Sarayburnu açık· 
Jarında sandal devrilmiş, hepsi de· 
nize dökülmüşlene de diğer $an· 
dalcılar tarafından kurtarilmifler
dir. 

Tramvaya çarptı 
Sof ör Muamer ef. nin idaresin 

deki 1697 numaralı otomobil Tak
sim • Harbiye yolunda ilerlerken, 
119 numaralı tramvaya çarpmış 
ve ha~ara uğramıştır. 

Denizde kayboldu 
Ortaköyde Taş merdivenlerde 

Ermeni eytamhaneainde oturan 
13 ya,Jannda Hayim, denize gir
miş, yüze bilm.,diği için bir az 
sonra sulann cereyanına kapıla
rak kaybolmu~tur. Boğulup boğul 
madığı araştırılmaktadır . 

Carih tutuldu 
Evvelki gün gömlekçi Koço İs· 

minde bir nımu Samatyada kar· 
puzcu Rıza bıçakla yaralayıp kaç 
mı,tı. Rıza dün polisçe yakalan· 
mıttır. 

Metruk çocuk 
Yeniköy vapur iakelc•inde 45 

günlük bırakılmıf bir çocuk bulun 
mu~tur~ Çocuğun hiiviyyeti anlA§I· 
lamanuştır. 

yapılamanrıttır. Y alovadan iti rat ruhlu kaymakam şu müd-
baren birkaç kilometresi silin- det zarfında şimdiye kadar 1 dır. 
dirlenmit ise de diğer kısımla- ihmal edilmiş olan köy kanu- KOOPERATİF 
n berbat bir haldedir. Yolun nunu bütün köylerde tatbika ı Gem'ç Seı·· · C d't M·· . . ı , ozı e ı ve us 
bir kısmına hali ta• dö•en- muvaffak olmuştur. Sımdıye )'ımselo~z'de ·· · • k d' 1 

'l' 'l' • " ... •• uç zıraı re ı <oo-
mekte ve bir takım arabalarda kadar pek az teftış gol'cn koy- puatifi teşkil edilmiıtir 1! 
dağlardan taşlar çekerek şose- lerin hepsin.i beşer. altışar defa !arın nizarr.n meleri t~sdi~; 
nin uzerine yıimaktadırlar. dolaşarak bır çok ~craatta bu- gör.derİlmiş olduğundan vüru-

Kııın bin türlü yazın da bir !unmuş ve muhtelıf meseleler- dur.da hemen faaliyete ba~I n 
kaç tiırlü meşakkat ve müşkü- den suiistirnallerl meydana çı- caktır. a a 
lit çekilen bu yol acaba ne dan 4, 5 köy muhtarını mahke 
zaman bitecektir, ltittiğime gö meye evketmi~tir. ZEYTİNCİLİK 

re bu yol ağustosun yirmisine İSKAN iSLERiNİ DE Z · · · 
do 

eytın vazıyetı geçen sene-
ğru ikmal edilecekmif. Hal BiTİRMiŞTiR den çok verimlidir. Bu sene 

buki yolda çalııan beş on a- tim ra fazlaca ehemmiyet ve-
mele ile bu yolun gelecek sene Buranın iskan işleri iyi bir rilmiştir. Zeytinlerin lalyada-
de ikmal olunabileceği şüphe- t vaziyette de-ilken medit ve yo ki la 'm k'' 1··1 .. 
lidir. nıcu bir çalıtma sayesinde k r.z~ 1 Garıı:ıı .fotyl' ~ earel~~re_t 

B 1 ·· · d k b · • d 1 k me ıç.n azı çı ıgın e u mu 
u yo uzerın e ışın sap- u ışı e yo una oymuş ve t h • lb d'I · ı 

lanıp kalan-arabalar yüzünden mevcut (1500) kadar dosya ı ~ ass~& ~: k~ k·~? ~e ~erle-
vukua gelen kazalardan dolayı tetkik ve tapu daire1ine tevdi zı bva;ıytel e kı oty fetrın agalçba· 
1 ı bul h' r · d h )' d'I . . Eld k 1 rı uoa ı ara e ra an ce e-
s an k 'ıe ır m)ec ısın eo ay 1 e 1 dmıhş_tı~k·. h fe .a .and 200k ~os dikn lıöylülere gösterilmiştir. 

muna aşa ar o muttu. za- ya a ı ı ı a ta ıçın e at ıy- B • 1 · · b 
d be · ) · 1 h' 'k I ed'l b u agaç ar şemsıye varı u man an n yapı an ış ~ ıç- yen ı ma ı ecek ve u suret d k 1 d • · ·ı 

tir. Bu halka ve bilhassa ser- le kazanın iskan muamelesi an~ra yu ~arıya .0
1 
gru sıvrık-

. ·ıı· · k d h' mesı:ıe mey..,an ven n:ezte ço 
vetı mı ıyemız no tasın an ıtam bulmuş olacaktı•. Halk h 1 kt c!' it 1 d 

b ob
'JI 1 ma su verme e ır. a ya a-

an a ve otom ı ere yazıktır. ma ının tapusuna sahip olma- k' • 1 d b ti b d 
d'k 1 • .h l . • agaç ar an u sure e u a 

MUVASALAT ı ça ça ışmaıp 1 ı;na edı.y?r: ma sı.yeslr.de azami 050) ki-
Ve devlet te bıttabı vergısını ı lo ve bizdekinden de 30 kilo 

Bu berbat ve perışan yolda 
bir kazaya uğramadan, ıofö
rıin çok ihtiyatlı hareketi aaye. 
sinde merkezi kazaya muvasa
lat ,.y)edim. Kaymakam Na
sih Beyi çekirge mücadele mü
fettiıi Talat Beyle Y eniköy 
taraflarına ıritmiı olduğudan 
makamında bulamadım. 

alamıyor. f • al k · · ı zeytın ınma ta ımıs. 
İKTiSADi VAZİYET 

Bu seneki vaziyet ~eçen se
neye nisbetle çok iyidir. Koza 
cdığa fazla ehemmiyet veril
miı old ğundan geçen seneden 
800 - 1000 kutu fazla böcek 

tohumu açılmıthr. 13inaena-

ÇEK1RGE DERDi leyh bu senenin istihsalatı sa
bık seneye nisbetle 30 - 40 

ltalya cinai çekirgelerle 
Karamürsel, y alova ve Orhan bin kilo fazla göstermektedir 

DUT VE BAG 

Halka mee<:anen 8COO dut 
fidanı ve 8000 tane de kırk 
para mukabilinde Amerikan 
bağ çubugu tevzi olunmuştur. 
Evvelce burad bag vaziyeti iyi 
'ken filokseradan mahvoldu
ğu cihetle şimdi yenidt:n ihyaı 
sına baslanmıstır. 

Geceli gün°düzlü kazanın re 
fah ve saadeti için çalışmakta 
olan kaymakam Nasib Bey her 
kesi memnun etmiş ve bulun
duğu muhitte çalışma zevkini 
halka atılamağa muvaffak ol
muştur. 

gazi kazalarında mücadeleler iri bu sene kazanın hasılatı mec 
yapılmaktadır. Buralarda 26 muu 140-150 bin kilo koza. 
mayıstan beri devam eden mü- dır. Kozaların fiatı vasati ola

cadele artık nihayet bulmuş- rak 65 kuruıtur. Bu piyasa her 

tur. Geride kalan o/c 8 - 10 çe- gün Burudan telgrafla alına

kir2eler için de muakkipler rak köyleı-e teblij! olunmakta-

Mif'T.~'t':ı~~~u;, .. ~f'!l~-;t(.~=rzl!llllll!!I!~ 
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e a r s rg sı 
yarın açılıyor 

Küşat resminin fevkalade 
parlak olmasına çalışılıyor. 

Dördüncü yerli mallar aerıri ı •on senelerdeki terakkisi hak
sinde dün gece de hazırlıklara kında bir tahlil yapacak ve son 
devam edilmiş ve bu sabah bü- bir senelik hareketin geçen se
tün tertibat ikmal edilmiş bu- nelerle mukayesesini yapacak-
lunmaktadır. hr. 

Serginin yarınki küşat resmi- Bugün sergide geçen seneki 
nin fevkalade parlak bir şekilde sergiye iştirak eden fabrikatör 
olmasına çalışılmaktadır. Kü- lere diploma ve madalyaları 
tat resmine tehrimizin güzide- tevzi edilecektir. 
!erinden bir çok zevat davet e- Bu seneki sergide izdihama 
dilmi~tir. Kü,at resmi münase- mani olmak için Avrupa sergi
betile Milli sanayi birliği umu- !erinde olduğu gibi giriş ve çı
mi klitibi Nazmi Nuri Bey bit kış kapıları temamen ayrılmıt· 
nutuk söyleyerek sanayiimizin tır. 

iyeköyü halkı
nın 1Üreğine biraz 
su serpilir oldu .• 

• 
ecı 

Halkın haklı talepleri üzerin_ 
deki teşebbüsat iyi 

neticeler vermek Üzeredir 
Belediye hududu dahiline tek· 

rar alman Mecidiye köyü ahaliai 
ahiren Tapuya ve Maliye Vekale
tine müracaat ederek kanunu me .. 
deniye uygun olo.n vaziyetleri do. 
layısileı nrazi ve emvalin te.açilini 
İst~mişlerdir. Bu auretle köylüler, 
köyün imar ve ihyatuna daha İyi 
çalı abileceklerdir. 

Fakat uzun ıeneler büyük e
melcler1e vücude getirilen bu mün 
bit araziden bir kısmı emlaki mil
liye idaresince l>a.zı kiın.elere ala· 
cnk lan mukabilinde tefviz ve 
temlik edilmek iatenmi~tir. Fakat 
defterdarlığın b yoldaki muame 
lesi lstanbul meb'usu Sadettin Rı
za Beyin Maliye vekaletine yaptı 
iı müracaat üznine köylünün le
hin.., olarak durdurubnu,tur. 

Öğrendiğ' ize göre Mecidiye 
köyündeki araz;, para&ı hazinece 
veri!mek ıurctile ahnacak ve köy 
lüyc tevzi edilrrek köylü namına 
aen'!tleri çıkartılacaktır. Mecidi.. ! 
ye köyü ahı.Hsi bu lıaberclen son 
derece memnun olr-4uşlardır. 

Mecidiye köyünün gayet ente
res.an bir tarihı vardır. 

Koy ehalisinin himmet ve gay. 
retlerilP. bugün şehre ilhak edile
cek kabiliyete ıetirilen Mecidiyc
köyü, hlU'dan altmtı yetmiı sene 
evvel, ku uçnıaz kerYan geçmez 
h..::.ldc o 12amnn için aahai unıran. 
dan fersahlarla uzak dağ başı i
krn Musa dayı denmekle maruf 
yılmaz bir Türk evladmın gölgc•i 
köyün temelleri üzerinde dola5m11 
ğa baılamıı, kim bilir hangi elim 
macera veyu. tazyıklerin sevkile 
aile ycvaıını t"'fkP. rnf"chur olan 
b\? gözü pek Türk, tarihin aığdı
ram,'\dığr asırlarca evvel köy ku. 
ran, memleket doğ-uran ecdadın· 
dan tevarüs ettiği şişkin pazısı ve 
d<"!nİı' pençesile fundalıkları yola 
rak Köyun ilk temel ta~ını atmı~ 
,.e bı: t"'bel taş,ının Üzerine koy
duğu mütevan kulubesi Mecidiye 
köyünün ilk n-#J<eni olmu ve o 
.günden heri M cidiyc köyünün u· 
fak ve fakat nezih ta•ihi baılamış 
tır. ~1ur~ davi, ka~.anesinin bah· 
çesine dikdil(i ilk dut a~acılada, 
bugün lstanbalur. dul ihtiyacını 
kısmen tatmin Qden V" ( Muıa du
du) aaır.il<ı maruf olan dut nfaç· 
lannın 11k fidanını koymuş ve ar
tık Mt:cidİyekÖyÜn;,n müessisi 
köyün ihtiyaçl2rını birer birer dü ... 
,Unmeğe ve kendisine arkadaş a .. 
ramağa başlamı,tır. Doksan üç 
harbinden evvel ve doksan Üç har 
bi sıralarında köyleri yıkılan ve 
yuvaları tahrip ve ocakları söndü~ 
riilen muhacırle.r<lan M~cidiye kö
ytinde Musa daviva iltihak eden 
onun gibi azimk3.r Türk gençleri 
de Musa dayı iie beraber Mt:cidi-

ye köyünde baıladıklan yaıamak 
mücadelesinde bugÜnkü tehir par 
çaaının ilk muvafakiyetli İmar a· 
dımlarını atmıtlar ve dağlık ve 
fundalıktan ibaret olan arazıyı 
gih lr.ız8'Jn gün~in yakıcı harare
ti ve gih tufan iaa yağmur ve kar 
fırtınaları altında yorulmak bil
meyen azimlerile ihya ederek 
dutluk, bağlık, bahçelik haline ge 
tirmiılerdir. Muaa dayının imar 
etliği hahçeainde ta küçük yaşlan 
beri babasile beraber çalıtan Mu
sa dayı zade Hasan efendinin bu 
gün bahçeJinden aldığı karanfil 
ve gül mahaulleri A vrupanın en 
mutena çiçeklerine faik dereceyi 
bulmuş ve Beyoğlunun en ileri ge
len çiçek mağazalarında •ablmak 
ta bulunmu,tur. Hatta köylüler it 
tifakla köyün bir caddeaini Musa 
dayının namile tevsim etmitferdir. 

Gorgulof imza 
Etmiyor 

(Başı 1 inci sahiltde) 

un mahkiımiyetine pek o kadar 
ehemmiyet vermemekte olduiwıu 
ıöylemiltir. Güya mahkılm olan 
kendisi değildir. ihtimal, olup bi
ten şeylerin farkında değildir, o, 
hakikat sahaaından ziyade kendi 
hayali aleminde ya,ayan hakiki 
bir Ruı'tur. Davadan bahsetmek
te berdevamdır, en ziyade müte .. 
euir olduğu cihet mahkemede 
kendiainin fena bir doktor olduğu 
nun söylenmesidir. Gazeteleri O· 

kuyamadığından dolayı müteeı
sirdil'. Rua matbuatının akıüla
mellerini bilmeği çok arzu ediyor. 
Hakkındaki şiddetli takayyütıen 
müşteki değildir. Tabiatine, cina· 
yet mahkemesine çıkmadan evvel
ki mülaymel ve sükünet gelmiıtir. 
Gardiyanları methediyor, çocuğu
nu görmek arzusunu izhar edi
yor. Merkum, kendisini lmrtuna 
dizecek olanları askercesine ae .. 
li.hlamak İstiyor~ Davasından ev .. 
V<'I okumakta olduğu meşhur Rua 
muharriri Dostoiewski'nin "Cü· 
rüm ve Ceza" ismindeki maruf 
eserini tekrar okumağa başlamış ... 
trr. 

(Bu e&er, "Cürüm ve Ceza" Ün· 
vanile lisanımıza da nakledilmiş .. 
tir.) 

Ali Sait Paşa 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Ordu müfettişlerinden Ali Sait P,. 
bu ak:aırki trenle lstanLula hare
ket .ım'.~tir 

Müddei 
Umumiler 

1~~r.alarımız 
Nasıldır? 

--
Komisyonda vaziyet 

Pr. Vellmann gor· 
düklerini anlatıyoli 

lerİ nasıl gÖrÜ~Üldü? 1 Haralarımızla hayvan yclıtfir· 
Y me müesseselerini görerek yapıl· 

Ankaradan yazılıyor: - Mah 
kemeler teşkilatı kanun layiha ... 
nı hazırlıyan komisyonda müddei 
umumilikler me.elesi göriitülür .. 
ken bizde tatbiki faydalı olacak 
aiatem üzerjnde ehemmiyetli mÜ· 
zakereler cereyan etmittir. Neti
cede müddeiumumilerin hakimlik 
aınıfmdan hariç bir teşekkül halin 
de bulunması ve heyeti mecmuası 
nm Adliye ve'kiline merbut bir ıil 
ailei meratibe tabi bulunmafan e· 
san kabul edilmittir • 

Avrupa devletlerinin büyük bir 
ekıeriyetinde ezcümle leşkilatla
rmdan i•tifade edilen Almanya, 
Fransa ve ltalyada vaziyet böyle
dir. 

Komi•yonda lngilıere müddei
umumilik tetkil8tı da mevzuu 
bah.edilmi• mahalli adet ve ana
nelere göre teessüs etmiı olan bu 
aiatemin umumi te~kilitımıza na· 
zaran bizde tatbik edilemiyeceği 
neticesine varılmı~br. 

Komisyonda müdd~i umumilik 
vazifelerini gören teşekkülün he .. 
yeti mecmuasına bir isim vermek 
ciheti de mevzuu babı olmuftur. 
Teklif edilen amme davacısı, am· 
me koruyucuıu tabirleri maksadı 
tamamen ifade eder görülmemiş .. 
tir. 

Her sene temmuzun on beşin .. 
den eylülün on beşine kadar de
vam edecek iki aylık tatil usulü 
muvafık görülmüştür. Ancak tatil 
de müalacel i,leri görecek hakim 
ve dairelerin tayini salihiyeti ia· 
tİnaf birinci. reisine verilmiştir. 

Bundan hatka müıtaceliyet ka
rarlarınm İfİn arzolunduiu mah
keme tarafından verileceğine ve 
aleyhlerine itiraz kabul elunmiya
cağına dair Jiyihaya bir madde 
konmuştur . 

Teşkilat kanununda adli sene
nin yer: alması da zararh addedil 
miş ve bu itibarla adli •enenin ka
nunusaninin birinci gününden baş 
)ryacağı ve her yerde varide kayıt 
muamele.sinin ki.nunuevvelin son 
haflaaında tadil olunarak gelmiş 
olan jflerin ikmal ve ihsai cetvel· 
lerin tanzim olunacağı ayrı bir 
madde ile layihada gösterilmiştir. 

Bir sualin 
Cevabı 

(Ba~ı 1 inci sahiftde) 
olan topraklarda timdikinin bir 
kaç yüz miali artacak olan mil· 
yarlarca bot midenin ihtiyacına 
nasıl bir mucize cevap verebile· 
cek? Eğer tabii ölüm olmaaaydı, 
bu iti harp deruhte eder ve Dün
ya yüzündeki insan kalabalığını 
makul haddine mutlaka indirirdi. 

Doktor, iskemleıine biraz daha 
yerleşti: 

- Ebedi hayat ... bunun bir ma 
naaı olabileceğini dahi kabul e· 
demem. Hayat, mevsimlerden iba
rettir: Eğer meseli., bütün aene 
yalnız bir mev•İmi idrak etmiş ol
sak her mevsimin ayn ayrı kıyme 
tini takdir etmek fıraatmı naaıl 
bulabilecetkir? Genç adam, ba
har çağını yafar. Ortayaşlılar ya
za girmiş sayılıflar. Nihayet saç
ların agarması ve dökülüşü biraz 
da yaprak dökümü zamanını ha
trılatır. Ve nihayet kıf, bütün kor 
kunçluğile aırtımıza çöker. Fakat 
bence her mevsimin kendine göre 
bir hususiyeti vardır. Bu mevsim .. 
leri ırrasile idrak ederek gözleri
mizi hayata kapamaktan daha 
tabii ne olabilir? 

ma11 lizım gelen ısl:ıhat hakkın· 
da hükümete bir ral>or verecek o
lan Budapeşle Bayın .. mektebi i· 
lisi rektörü Prof. Wclln1a.nn, tet .. 
kikatına devam etmektedır. Prof. 
~imdiye kadnr Eskişehir, 'rrakya 
ve Bursada tetkika!!a 'bulunmuş 
ve evvelki gün Yalovo.'dan ı .hri· 
mize gelmi~tir. 

Profesöı·c Ziraat vek.ıileti zoo• 
tekni enstitüsü tefi Salahattin B. 
de refakat etmektedir. Dün profe 
aör Wellmann'ı misafir bulundu• 
ğu Bri•tol otelinde ziyaret ederek 
•imdiye kadar yaptıgı tetkikatın 
netıccsini. sorduk. rofesör bize 
şu izahatı verdi: : 

- Macariılan'dan ,gelir ı_eJ• 
mez doğruca Ankaraya gitmiştim .. 
Orada Ziraat Vekili Muhlıs B. ve 
vekalet erkilnı ile görüştükten s.onra 
İ~e başladım . Evvela Eakişehire. 
giderek Cifteler aygır depoaunu 
ve İnekhaneyi, koyun nümune ağı• 
lını gördüm. Sonra Trakya' ya ge
çerek T kirdağı civarındaki lnar 
lı aygır depoiunu ve inekaneyi zİ· 
yaret ettim. Kırklnrdi ve Edime 
aygır depolarjle niımunr. ağılları· 
nı gördükten sonra Burıa"daki Ka 
racabey harasını te-tkik ettim .• Kı 
racabey haraaı Türkiyenin en b:it 
yÜk hayvan yetittirme .Jeuese· 
aidir. Orada 13 gün kaldım. B• 
müeıseıenin müteaddit şubeleri 
vardır · At1 sığır, koyun fuheleri 
ni günlerce tetkik ettikten sonra 
Uludağmdaki koyun meralarını 
ve koyunları gördüm. O civardaki 
tetkikatını bitmi~tir. Pazartesi gü 
nü buradan Konya'ya oradan da 
Adana, Malatya, Sıvas, Kayseri' .. 
ye giderek ve bili.hare Ankara'ya 
avdet edeceğim. Gittiğim yerlerde 
yalnız yetiş,tirme müesseşeferini 
tetkik ilP. iktifa etmiyorum. B• 
meyanda halkın elincle bu1unar, 
hayvanları da görüyorum. 

Şimdive kadar gördüğüm depc 
ve haralarda saf ve yarım kan a• 
rap atlarile Nonyus ırkından atla
rı çok mük,.mmel buldum. Türki· 
yenin bu ırktan olan hayvanlarn 
yetiftirilmeaine çok musait olduğ1 
kanaatindeyim. Gördüğiim yetit· 
tirme müesseseleri araıında nıu· 
hasebei hususiyeler tarafından i
dar" edilen bazı aygır depoların· 
da bazı noksanlar gördüm. Bu 
müeıaeıelerin de devlet müessese 
feri kadar tekmnülünü arzu ede
rim. Buralarda gördüğüm kusu~
lar, damızlık1arda mevcut ırsi o· 
lan bazı noksanlarla kullanılan 
ırkların memlek~t yetiştirmesi 
noktasından muvafık olmaması
dır. 

Devlete ait aygır depolarını ve 
bu depolarda mevcut damızlık 
hayvanlan çok beiendim. Bu mü
esseseler kıymetli eller ve mukte· 
dir mütehassıslar tarafından ida
re ediliyor. 

Türkiye hayvan yetiftiricili"'in· 
de, İstikbalde en mühim rolü oynı 
yacak müesseselerden biri de Ka· 
racabey harasıdır. Burada etraflı 
tetkikat yaptım ve gorduklcrimi 
pek beğendim. Karacabey harı\•• 
henüz yedi senelik bir tarihe ma 
lik olmauna rağmen yüksek biı 
aeviyeye ~ıkmağa muvaffak ol
mu~, Avrupadaki haralarla mulia 
yeıe edilecek bir mükemm •livete 
gelm;.tir. . 

- Halkın elind~ bulunan ııw· 
vanları nasıl buldunuz? 

- Kanaatime göre bu hay varı~ 
1ar çok kıymetlidiı• ve birer l('r· 
vet membaıdır. Yalnız bunları u. 
lah etmek ve bakım seraitini dü
zeltmek lazımdır. Bilhaaaa siğirla 
rm cü~selerini buyültmek, sıklet· 
lerini artırmak, İneklerin sütlerini 
çoğaltmak kabil olur ?. bu, mcm 
leketin iktısadi hayalında bir me• 
h~le olacaktır .. Bu save.ıe köylü
nün iktııadi seviyeıi de yükselmif 
olacaktır. 

Türkiyede büyük arazi .ahİp· 
leri bz olduğundan Devlet yetiştir 
me mü~ueaelerinde koyun ve ır 
iır yetistirilmeaini muvafık görü .. 
yorum. Memlekrtin ıJerv.-tini ço .. 
ğaltmak İçin yetİ.ftİrme müesae:ı.e· 
)erinde halka damızlık yelİ•tir
mek lzımdır. Bu sayede memlek~ 
tin iktısadi refahı çok takviye e
dilmiş olacaktır. 

En kuvvetli makinelerin bile 
hayatı senelerle mukayyettir. Sek 
aen ıene yaşayan Şevrôy isminde 
büyük bir kimyakenn kalbi Üze
rinde vaktile bir tecrübe yapılmı• 
tı. Bu tecrübe neticesinde tabii 
bir inıan kalbinin sek•en aenede 
YÜcude ııönderdiği kan kütlesine 
nazaran aarfettiği kuvvetle Paris
teki Eyfel kuleaini yerinden kal
dırmak mümkün oldufu heaap e
dilmiıti. Düşünün ki kalp gibi bü
tün aza da kendine göre birer e
nerji aarfederler. Neticede de el
bette kuvvetten düşer, bozulur ve 
eaki vazifelerini göremez olurlar. 
Bütün enerjimi muhafaza etmek 
şartile ebedi hayata taraftanm. 
Fak al yıprannııt bir vücudu ebe
diyete kadar sürüklemek için en 
küçük bir arzu hile duymam ... 

M. Salahaddin 

Doktor Mustafa 
Enver 8. merhum 

IZMIR. 30 (Milliyet) - Dok
tor Muıtafa Enver B. in vefab üze 
rine Baıvekil ismet Pı. ile Harici
ye, N.tia ve Maarif vekilleri burada 
iken merhumun kerimesi Mediha 
Hanıma tazıyetlerini iblija Vali 
P,. yı tavoit eylemitlerdi. Mediha 
H. Baıvekile ve diğer vekillere şük 
ran ve minnettarlıklarını telgrafla 
aruylemiıtir. Doktor Mu•tafa En
ver B. merhum namına belediye ta
rafından açılan caddeye büıtü ko
nulacaktır. 

İktısat 
Konferansı 
Vaşingtonda toplan
ması ihtimali var 
LONDRA, 30. A .A. - Londra 

aiyaıi mehafilinde, Amerika hüku-

Reşit Galip Bey 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Aydın mth'uıu Retit Galip B. ls
lanbuJa hareket etmişir. 

metinin t•Yet arzu ediyorsa resen 
bir tetebbilıte bulunmasına müsaa
debah~olmak için beynelmilel ikti
sat konferanaının içtimaa davetinin 
tehiri imkanından bahsedilmektedir. 
Bu takdirde bu konf.,..ans Vashing
ton' da toplanacak ve konferanım 
zeminini hazırlamak için eylül vey• 
teşrinievvel tıyında ihzari bir komiı 
yon loplanacaklır. 

VASHINGTON, 30. A. A. -
Hariciye nezareti, Cemabiri Mütta .. 
bidenin cihan iktisat konferanııM 
re!'men iştirak etmeıi huıuaunda C• 
miyeti Avamdan bir davt>tname al .. 
rnı;tır. 
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Çarıuyıkcbirde Kalpakçılarbatında eaki 
Ye yeni 178 numaralı otuz iki artın arsa 
üzrinııle kirgir bir katlı- tonosdur) zemi 
ni çimento, tavan bir ken:er ve aydınlığı 
ve kiracı tarafından yapılmış camekin, 
elektrik tertibatını havi bir dükkanın haf 
faf ııediğinden münkalip muayyen ma
hallin nıaıf hiısMi ile nalçacı gediğinden 
münkalip muayyen mahallin tamamı. 

Halide H. 
11148 Kadıköyüode T oğlacıbaşı mahallesinde 

Bağdat caddesiode eski 53 yeni 171, 
171 numaralı yüz altımıt sekiz arşın ar 
ıa üzerinde ahıap iki buçuk kattan iba
ret olup haricen bir oda, bodrum kat, üç 
kömürlük, yirmi bet artın arsa üzerinde 
harici bir mutfak yirmi artın aua üze
rinde bir kümes, tulumbalı bir kuyu, bi
rinci kat: harici camekan bir antre, dört 
oda, bir sofa, bir hali, üç çıkma; ikinci 
kat; dört oda, bir sofa bir hali , çatı 
katı, -talaayon tertibatı, sakaflı bir 
ı..Ikon, bin üç yüz altmıt sekiz artın 
babç• bahçede meyva ve çam ağaçları 
ye aynca bir dönüm bin yetmit iki artın 
fada bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Hamıı:a Hünü 8. bilasale ve Perihan, 
Muhtetem H. lar tarafından bilvas~ya. 

- Osküdarda, Salmanağa mahallesınde 
Küçükyokut ve mahkeme arkası ıoka
jında eski 31, 33, 35, 37, 37 Mü. ve ye-
ni 23; 25; 27; 13, 29 numaralı iki yüz 
altmıı dört artın arsa üzerinde ahşap 
üç kattan ibaret olup :z:emin kat bir ha
li mahalli, bir toprak ev altı, bir kömür
lük, birinci kat, bir sofa; üç oda, bir hala 
bir mutfak, bir kuyu; ikinci kat; 
bir sofa dört oda; bir 

hali, ve tahtında, önleri camekan ; ve 
tahta kepenkli, üç dükkan ile , altmıt 
yedi arım bahçeyi havi muhtacı tamir 
iki hanenin tamamı. (Hane numarası 13 
Ye 29 dükkanlar 23, 25, 27 numaralıdır.) 

Mehmet Muhtar 8. 

800ll Beyoğlunda mukaddema Şitlibalmumcu. 
çiftliği elyevm Meşrutiyet mahallesinde 
Kağıthane caddesinde eski 2 ve yeni 
224 No. lı üç yüz kırk arşın arı• üıııerMı
de bir katı kirgir diğerleri aht•P otmak 
üzere üç kattan ibaret olup b•rinci kat: 
biri salon teklinde ÜÇ oda, bir mutfak, 
çini tatlık, bir hali, kömürlük, iki met
hal, birinci kattan çifte mermer merdi
venle çıkıldıkta harici bir antre, bir 
salon, bet oda, bir mutfak, alafıranga; 
hali bir banyo bir hali, koridor üst kat 
iki salan; üç oda, bir koridor, bir hali, 
bir kiler bir balkon, elektirik terkos, ha- · 
vagazı tertibatı ve bet yüz altmıt artın 
arsa üzerinde üç kısımdan ibaret (fabri
ka) ahşap kısmı demir hane garaj mahal 
li iki yazıhane ve kirgir kısmı ise üzeri 
keremitle mestur yağimalethanesi maki
ne ve kazanlar ve saç (her bir tarafı o: 
luklu saçla mesturdur) yağ mahzenlerı 

ve üç bin yüz on bet artın bahçeyi havi bir 
konak ve fabrikanın tamamı. (Her tara

h duvarla muhattır bahçede bir çok çam 
ve saire ağaçlar •ardır.) Abdülhamit 8. 

'69 Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi mahal
lesinde Kuınkapı caddesinde eski 13, ve 

· 13 15 ı 7 Mü. numaralı iki yüz 
yenı , . 
kırk artm arsa üzerinde önden bır ve ar 

k d k•ğ" "ki kat da rakı imal mahal 
a an a ır ı b" 

. 
1 

· bir bodrum ır 
lı ve kazan an vesaıre ' 
ku iki oda, bir salon ve üç yüz on ar-
tın"°~çeyi havi seneden iki dükkan v~ 
maa oda bir dükki.n elyevm rakı fabn
kaıının yüz yirmi hine itibarile otuz d~
kuz biuesile itibarı mezkurdan sek~ 
hissesinin elli aiti sehim tertibile yirmı 

b
. b" . Yu•akim Ef. 
ır se ımı. 

8421 y etilköyde Şevketiye mahallesinde Bul 

ok 
,. da -·ki 34 (elyevm 5) numa-var ı a5ın ~ .... 

rah iki yüz elli artın ana üzerinde ka~-
. .k. b k katta bodrum kattnda bır 

gır ı ı uçu • . k"" 
çini tatlık, bir oda bir odunluk, b'.r o-
mürlük, bir hali, bir çamaıırh~'. b'.r ••
bit kazan; bir mozayık tekne;bır~cı ~a~; 
dört oda; bir sofa, bir mutfak; bır hala, 
ikinci katta bir sofa, bet oda bir hama
mı (bir kurnahdır) iki harici an tire, bir 
sarnıç bir kuyu, ve yedi yüz yetmi, bet 
ar,ın ltahçeyi havi bir hanenin tamamı. .. . 

880 7190 N17 H'>C&patada, Hocapaıa mahallesinde 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar• 1 EIN .. uut sokağında eski 20 ve yeni 51 
numaralı yüz yirmi sekiz artın arsa üze
rinde kiriir maa bodrum dört buçuk kat 
tan ibaret olup bodrum kat, bir mutfak, 
ik> kömürlük bir bili, birinci kat: iki 
oda bir çini koridor, ikinci ve üçüncü kat 
larda üçer oda, birer koridor birer hala, 
üıt katta iki oda, bir hali bir çimento 
daraça, elektirik, terkos tertibatı kuyu 
ve dört arşın aralığı havi bir hanenin ta 
mamı. (Muşamba döşelidir). 

Ahmet Remzi B. 

Şilenin Avcu koru vakıf ormanları dahilinde darlık civann
da dere kenarlarında vakfa ait timşirlikten ( 60) kantar timtir 
ağacı müzayedeye konulmuttur. 

17 Ağustos 932 tarihinde ihalei kat'iyeıi ;cra kılınacağm
dan taliplerin yevmi mezkGrda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (3598) 

200 3940 4813 Kadıköyünde Osmanğa mahallesnde a-
tik Haydarpafa cedit Hır:sto virgi so
kağrnda eski 54 ve yeni 8 numaralı sek
sen iki artın arsa üzerinde kirğir üç kat 
tan ibaret olup birinci kat: bir çini t••
lık, bir oda, bir mutfak, bir hala, altında 
bcorum; ikinci kat; iki oda; bir koridor 
bir hala; bir şahniş üçüncü kat; iki oda, 

bir sandık odası,bir koridor;bir balkon,ve 
kırk dört arşın bahçeyi havi bir hanenin 
t r :namı. Ahmet 1-ıuluıi ve Feyzullah 

Efendiler. 

100 1252 4410 Üsküdarda Allun:zade n:ahalles:nde ls-
Her 

mailpaş:ı sokağ .nda eski 5 ve yeni 11, 
15, numaralı yiiz yetmiş beş ar~ın ana 
ü>.e•·ın<.e bir katı kargir, bir katı ahşap 
olmt·k üzere iki katlı ve ittiaalir.deki ha 
ne iie ayni çatı altında müsterEk ar.treli 
olup birinci kat: bir oda, bir mutfak, o
dunluk, kömürlük, ikinci kat: iki oda; 
bir koridor; bir h3la; müıterek kuyu,ve 
iki yüz otuz arşın bahçeyi na vi bir ba
nen:n tamamı. Yusuf ö. tarafından bil-

veliye Ülviye Nazire H. 
2000 36040 9038 

şırvanı bir salon, üçüncü kat: bet oda 
bir sofa, bir hali, bir çıkma, bir tahnıt; 
iki balkon, dördüncü kat; sekiz oda bir 
salon, bir hali., bir çıkmeı., üç balkon; ha 
rici ve dükkanlar yağlı boyalı, elektirik 
terkos ertibatını havi tahtında dükkiaı 
müıtemil bir otelin tamamı. 

Narinzade Y\lsuf B. 

400 6720 9346 Şehzadebatında Kalenderhaoe mahal-

Erenköyünde Göztepe mahallesKıde a
tik Göztepe cedit Mehmetefendi sokağın 
da eski 79, 80, 81 ve yeni 32, 34, 32; 34 
numaralı harem çiheti bet yüz altmıt ye 
di arşın arsa üzerinde üç katı ahtap bir 1 
katı kir gir olm "\k üzere dört kattan iba
ret olup birinci .,at: üç oda, kızma ha
mam, bir mutfak bir oda dört göz kö
mürlük, iki hali., bir tatlık, ikinci kat 
iki koridor üzerinde altı oda, bir salon, 
bir oda, iki hali, üçüncü kat: ikinci ka- 1 

tın aynıdır dördüncü kat: bir salon, iki • 
koridor, dört oda, iki hali, (iki salon ve 1 

iki odası kartonpiyer ve yaldızlı diğer 
aksam yağlı boyalıdır.) dört balkon, se

lamlık kısmı yedi yüz yetmit artın arsa · 
üzerinde bir katı kargir, b;r katı anfap 
olmak üzere iki kattan ibaret olup birin
ci kat: bır su hazneaı, üç oda, bir sofa, 
bir hala. bir kömürlük bir odunluk ; bir 
mutfak bir ahır fevkmda, bir oda, ıııemi
ni çimento, d<;şeli bir avlu, bir hali; üze 
ri iki oda; bir hali; bir ahırı semini top
rak bir avlu; üzerinde bir oda zemini çi
mento döteli bir avlu fevkinde dört oda, 
iki hali.; (bu edaların tahtında bir ara· 
balık vardır) bahçede üç kuyu iki bavu 
zu (biri li.klıdır) orman haliooe çam ve 
yemit ağaçları ve iki dönüm iki yüz alt
mıf üç arşın bahçeyi ve ayrıca yinni bir 
dönüm fazla araziyi han harem ve selim 

lesinde Tekke sokağın<:a eski 5 yeni II 
1 .. k k .. . d 1 

nc mara ı yuz ır arşın arsa uzerın e ı 

bir katı kirgir oigerleri ahşap olmak Ü- 1 

zere dört buçuk kattan :baret olup ze- ! 
m 1.n kat; ar.tre ve taşlık bir oda, bir mut 
fak, bir hali; mahalli birinci kat: iki o· ı 
~~· b~r sofa, .. ~ir h:ıli; bir sandık · d~ı, I 
ıkıncı kat: uç oda, bir sofa, bır 1 
hala ; b:r koridor, üçüncü l 
icat ikinci katın aynı olup her iki katta 
ik.şer çıkma füt katta iki çalı oduı, bir 1 

ıofo , bir hali , bir daraça, elektirik ter
kos havagazı, tutibaiı kuyu kiler ve yir 
mi arşın, bahçEyi :~avi biı· hanenin tama 
mı. Mustafa Halit B. 

200 3740 1419 Unkapanında Yan.zersirtan mahalle-
sinde Ayazma caddes!nde eski 2, 2,Mü. 
4, 568,568 ve yeni 2; 4; 6; 208 ıaımara 
lı yüz on arşm arsa üzerinde kirgir üç 
katlı olup birinci kat: önleri demir ke
penkli birinin zemini tahta diğerlerinin 
çimento, üç dükkin ve Üzerlerindeki o
daların methali ikinci kat; bir oda, bir 
sofa, bir ocak, üçüncü kat: iki oda; ve 
yalnız üzeri galvanizli örtülmüt bir dara 
çayı havi mukad~ema iki elyevm maa
odalar üç dükkanın tamamı. Hüseyin Ef. 

150 2513 9307 Kadıköyüı:de Zülıtüpaşa mahr'lesinde a-

100 2460 

800 17000 

tık Fenerkalamış cedit Retadiye sokağın 
da eski 17-10 yeni 24 numaralı doksan 
bet artın arsa üzerinde ahşap iki kattan 
ibaret olup bodrumda iki kömürlük, bi
rinci kat: bir küçük antre bir sofa, iki 
oda, bir mutfak, (otuz artın arsa üzerin
dedir) bir kumalı hamam ikinci kat: 
üç oda, bir şahnıt, bir balkon elektirik 
terkos tertibatı ve otuz bir arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. (Zemin kat 
ki.rgir ve demir parmaklıklıdır.) Has-

biye H. vekili Cevdet 8. 

150 

1916 Lütfipaşada Defterdarahmetçelebi ma- 600 
hallesinde Hatip sokalmda (mahalli 
mezkfir Y enibahçe kurbünde elye•m 
Ördek kauap mahallesine merbuttur) 
eski 30, 30 Mü. 32 34, 32 yeni 28, 30,32 
34 numaralı altmıt altı artın ana üze-
rinde bir katı kirgir bir katı aht•P ol-
mak üzre iki kattan ibaret olup birinci 
kat: bir oda, bir avlu, (kaldrrımtaıı dö
felidir) odada ocak, bir hala, ikinci kat: 
iki oda bir sahanlık ve otuz üç •rtm ar: 
sa üzerinde bostan roeki.nı ve iki bin 
bet yüz yetmit iki arım bahçe ile bir ku-
yuyu havi bir hanenin tamamı. Riza Ef. 

2690 5773 

8548 6671 

lıklı bir köşkün tamamı. Kevser H. 

Cibalide lskübi mahallesinde Bostan so
kağında eski 10,10 Mü. ve yeni 5, 7, 9, 
numaralı doksan beş artın ana üzerinde 
ki.rgir maa bodrum iki buçuk kattan iba
ret olup birinci kat: çini bir antre ; bir 
sofa iki oda, bir bala; bir mutfak, ikinci 
kat üç oda bir sofa bir hali, iki tarafa çık 
mayı ve on arşın aydınlığı ve bir kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı (bina yenidir; 
harici srvasızdır). Emine H. 

Y eılikulede Mirahorilyasbey maballeain
de Samatya caddesinde eski 343, 345, 
347 ve yeni 373, 375; 377 numaralı 
dört yüz altmıt arım arsa üzerinde kir 
gir kıamen bir ve kısmen bir buçuk katlı 
bir çini antre tarafeyninde iki oda, (oda 
!ar aht•ptır), mozayik merdivenle inil
dikte zemini beton salon makine dairesi 
ve kısmen bu dairenin üzerini qgal 
eden asma bir sofa bir hali, ve kapının 
yanındaki odaların altına müaadif iki o

da, iki hali, elektirik terkos tertibatı ve 
üç yüz altmış dört arım bahçeyi havi bir 
fabrikanın tamamı. Muhittin B. 

8999 Ayasofyada Alemdar mahallesinde Ba
buhumayun sokağında eıki 28,30, 32 ye Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müıtemilitı yazılı emlik 
ni 28, 30; 32; 34numaralı iki yüz seksen 61 gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala_ 
arım ana üzerinde aht•P dört kattan rında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek 
ibaret olup birici kat: elyevm zemini ar- birinci ihalesi icra ve 31 gün müddtle müzayedeye yazedilmit 
kada camekanla bölünmüt mutfak, ma- 1 Eyli'ıl 932 tarihine müaadif perıembe günü saat on dörtten iti.-

halli üstünde salon halinde müstamel dük baren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on bet buçukta art
kinın yansını iıgal eden ırrvan ve bir tırma bedelleri muhammen kıymeti ııeçtiği takdirde kat'i karar
hali, (önündeki camekan ve nıotfak ede lann111 çekilmesi mükarrer bulunmut olduğundan talip olanların 
vatı kiracıya aittir) kısmen tavanı kartoo mezkiir günde saat on bet buçuia kadar Sandık idaresine müra
piyerli •e yağlıboyalı lokanta ile hem• caat eylemeleri ve saat on bet buçuktan sonra vuku bulacak mü
üstündeki odaların methali hem de kah racaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlike e.velce talip o
ve olarak müstamel zemini çini önü ca- lanlann kat'i kararları esnasında hazır bulunmadıkları veya bat
mekinlı arkada kahve ocağı ve balası ka talip zuhur eyledili takdirde evvelki taliplerin müzaye-,\eden 

nın . çekilmiı addolunacakları lüzull'u ilin olunur. 

NAiM VAPUR iDARESi 

ADANA 
vapoını 2 ağuıtos SAL! günü 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle (Çanakkale, lzmir, Fet 
hiye, Antalya ve Merain'e yolcu 
ve etY•Yİ ticariye alarak azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: Galata, Gümrük 
kaqıamda Site fransez Han No 
12 yazıhanesine müracaat. Tel. 

B. O . 1041. 

SEYRISEF AlN 
Merlı:A!s ıcenta: Galata X:öprü 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
lılW.Urdarzade han 2. 3740. 

IZMİR - PİRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

(EGE) 2 Ağustos salı 11 de 
Galata rıhtımından. 

idarece asağı~a ismi ya
zıh malzeme milnakasa ile 
sahn alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 8-8-932 saat 16. 

500 kulu Mangauez ma-

500 ta-ıe 

5000 kilo 
3500 tane 
2500 kilo 
1000 .. 
1250 .. 
250 .. 

CUDU 

Atetçi küreği 
Adi so:h 
Hasır süpürge 
Arap sabunu 
Don yağı 
Kostik so1a 
Mum 

2000 tane Destere ağzı 

KÖMÖR 
100 ton Fonderi kok 
15 ton mangal kömürüne 
talip çıkmamasına binaen 
münakaııaaı temdit edilmiş
tir. Teminat 00 10 iha'e 
2-8-932 saat 16. 

l.tanbul Sultanhamarn Sebubya• 
ban ve Bahçeluıpıda tüccac Fahri 
Celiıl Bey yazıhanesinde Harputlu 
Cemal Beyefendiye, 

lıtanbul i.içüncü icrasından: Köa.c 

Ahmet :;tade Rahmi Beyin zimme 
tinde matlubu olduğu iddia ediler 
bin iki yüz on iki lira yirmi üç ku 
ruıun ma maıraf ve faiz haciz yol" 
ile tahsili hakkında vekai takip ta 

lebi üzerine tarafınıza gönderilen 
ödeme emri uhrine mübatir tara 
fından verilen meıruhatta mezküı 

mahalde olmadığınız ve elyevm ika 
metgihrnızın meçhul bulunduiu röı 
terilmesine binaen ilinen tebliğat İ< 

ra•ına karar verilmittir .. Tarihi ilin 
dan itibaren bir ay zarfında 

930-3432 doıya numaraıile mün.cs 
atla bir itiraz dermeyan eylemez vıe 
onu takip eden ıekiz gÜn içinde de 
borcu eda veya borca kiıfi mıkdarda 
mal ve saire ıöste1"111ediğiniz takdir 
de gryabını3:da muamelitı icrai. 
yeye devam olunacaiı meı:kür öde. 
me emrinin tebliği makamına kain 
olmak üzere ilin dır. 

Eyüp Sulh icra menurluğundan 
Kırk lira kıymetinde iki karyola, 

altnnı lira kıymetinde garclrop, iki 
tane seccade 10 liradan, bir tuvalet 
yirmi lira kıymetinde, 10 lira kıy

metinde bir yazı maıası, 30 lira kıy 
metinde bir yazı makinesi, bq lira 
kıymetinde dört tane ıandalya, o· 

tuz lira kıymetinde bir dıkit makine 
si ve beı lira kıymetinde bir demiı 
karyola. Osman bey' de K.iraiı sok• 
ğında 29 numaralı hanede Eyüp ic· 
rası vaııtaıile aç.:k arttırma ıuretile 
satılacaktır. Satıt şartnamesi 26- .-;
-932 pazar tarihinde divanhaneye 
talik edilecektir. 7 ağustos günü sa
at 14 ten on yediye kadar açılı art
tmna suretile satılacaktır. Satıta 
iştirak için yüzde on teminat akçesi 
alıDJr. Tellaliye müıteriye aittir 
Mezkur eıyaya talip olanların yevm 
ye saati mezkUrda borçlunun mez .. 
kür hanesinde bulunmalarının ye d• 

ha ziyade malümat almak iıte1en· 
terin Eyüp lcra•ında mevcut 932-58 
numaralı dosyaya müracaat etmele· 
ri ilin olunur. 

ZA YI - '1377 ıicil numaralı to 
fOr veıikamı kaybettim. Y enisi.ni a
lacağımdan hükmü yoktur. Takoim 
Otobüsleı-i tolörii Se,.fet~ 
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İzmir 
Himayei Etfal 
Cemiyetinin 

ANDROS 

EGEsiiTii9Ti • 

1-15 ağustos yerli mallar sergisine 
it 

İstanbul 
lzmir 
Atina 
Seliniğe 

Seyahat 

10 agustosta İıta'lbuldan 
kalkacaktır. Müracaatlar 
6 ağustos ak,amına ka
dar kabul olunur. Yer 
azalmııtır. Acele ediniz. 

Fiatlar birinciden itibar n 
43-32-27-20-15 liradır. 1 i 
kahvaltı öğle ve akıam 
ya-klerindeıı milrekkep 
bir gl\nlllk tabldot mev• 
kilere göre 2 1/2 - 1 112 
liradır. P.ıuport ve vize 
masrafları dahildir. 

fstanbul Himayei etfal 
cemiyeti telefon 20776; 
Maarif cemiyeti telefon: 
23340; Galata' da Çinili 
rıhtım hanında Yunan 
Milli seyriseferi bahri 
acenta~i: Tele fon B. O. 
2612; i ıtiklal caddesi 
Pasrapit seyahat ac~n
tau Telefon B. 0.451; 
lzı:nir' de Gazi bol varı 
Himayei Etfal cemiy~ti 
Tel~'"'l "91ı; --....... ----... 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Milli Saraylar müstahdemini için mevcut nümunesi veçhile 

doksan bet takun rami elbise imali açık olarak mevkii münaka
saya konulmu9tur. Münakasa Ağustosun on altıncı salı günü 
saat on bette Dolmabahçede Milli Saraylar müdiriyeti binasında 
icra edileceğinden ge'l'ek ıeraiti öğrenmek gerek elbise nümune
lerini görmek için talipler Dolmabahçede Saraylar müdiriyeti 
kalemine müracaat etmelidirler. (3539) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Ntimunesi gibi 25000 takım kısa kol ve bacak çamatır kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve 9artnameyİ görmek 
için her gÜD ve münakuaya ittirak için teminat ve teklif mektup 
larile beraber 20 ağuatoe 932 cumartesi günü saat oada komiayo 
na müracaatlan. (3622) 

lnhi•arlar Umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali Pabrlka11 Sandıkhanai için nürnıme ve tarlnamesi mu
dbince aleni münakua ile (30) ton yerli malı çivi satın alına
caktır. Taliplerin (C}'cı 7,5) tmninatlarile beraber (8-8-932) pa
zarteei ıünü saat (14 1/2) da Galatada Mübaya Komisyonuna 
müracaatlan. (3668) 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonundan: 

Aleni suretile münakasaya konulan Mülkiye ve Yüksek mual 
lim mekteplerin pıevantoryom müasa .. i 932 mali aeoesi sebze 
•e ekmek ibtiyacmın ituma talip :ııuhur etmediğinden mezkUr 
ihtiyaç bir hafta aaıfmda puarlık suretile ihale edilecektir. 

Taliplerin ihale günü, olan 2~932 tarihine müaadif Hlı ıü
nü saat ikide Fmdıklrda Hnayii nefise mektebinde Yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde mübayaat komisyonuna müracaat eyle
meleri ve saat betle münaka,aya nihayet verileceği ilin olunur. 

(3707) 
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vası mikyasta iştirak ediyor .• 

:\lıue, bırsak hastalık
larında. ishallerde, ba · 

tcsıri pek mücerrepıir. umumi deposu Albert 

Unutmayınız ki 

ASP. 
ta 'lletleri 

ıığrı!arına ve soğuk 
en bir:ncl ilnçtır. _..,...., 

Gedikpa~ada jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Muhtelif boyda dört bin adet tahta Hndık kapalı zarfla alı
nacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve münaka 
saya iıtirak için de 10 Ağustos 932 çarşamba günü saat on beş
te komisyona müracaatları. (3474) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
I{o!nİsyonundan: 

Mevcut Siemens muka nümuneı: veçhile 360 adet kuru pil 
pazarlıkla alınacaktır.Taliplerin 2 Ağustos 932 azlı günü saat on 
altıdan on yediye kadar komiıyona müracaatlan. (3703) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Yerli mamulatı ve dört gözlü bir yemek s~Gası pazarlıkla aa
tın alınacaktır. Taliplerin 9ekil ve teraitini öğrenmek için her 
gün ve pazarlığa ittirik için 2 Ağustoı 932 salı günü saat on bet 
ten on altıya kadar komisyona müracaatları. (3704) 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
66 dağ livasının Ezine ve Bayramiçteki kıtaatının ihtiyacı 

olan a9ağıda yazılı muhtelif erzak hizalarında gösterilen tarihler 
de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin ıartnamelerini almak üzere 
her gün münakasaya i9tirak edeceklerin de vaktinde 'muvakkat 
teminatlarile Ezine livası alım satım komisyonuna müracaatlan. 

(614) (3711) 

Ezine Bayramiç lhae tarihi 

Bulgur 40,000 15,000 Kapalı zarf 22-8-932 pazartesi 

Pirinç 22,000 8,000 .. .. 22-S.932 .. 
Sade yağı 12,000 4,000 .. .. 22-8-932 " 
Un 340,000 110,000 .. " 22-8-932 " 
Sığır eti 152,000 .. .. 23-8-932 Salı 

Odun 950,000 300,000 .. " 23-8-932 .. 
Arpa 130,000 520,000 " .. 23-8-932 " 
Kuru ot 80,000 400,000 .. .. 23-S.932 " 
•Nohut 20,000 5,000 Aleni münakasa 24-8-932 Çartamba 

Kuru fasulya30,000 10,000 .. .. 24-8-932 .. 
Börülce 12,000 3,000 .. .. 2~932 .. 
Sabun 5,000 1,700 .. " 24-8-932 .. 
Saman 70,000 365,000 .. .. 24-8-932 .. 

• • • 
Fırkanın Çorlu kıtaatı için 

on bir bin Tekirdağ kıtaatı i
' çin on iki bin kilo gaz yağı ayn 

1 ayrı şartnamelerle aleni müna-
kuaya konmuştur.ihalesi 18~ 
932 pertembe günü saat 14 le 
yapılacaktır. Şartnamesini al-
mak istiyenlerin her gün ve 
münakasaya itlirak edecekle
rin de vakti muayyeninde Çor· 
!uda 61 nci fırka alım satım ko
misyonuna müracaatlan. 
(617) (3714) 

• • • 
Çatdca Mst Mv kıt'alarının 

mutbah ve çamaşır ve hamam 
odunu olan 410 bin kilo odun
ların pazarlığı 1-8-932 pazarte 

si günü saat 16,30 da yapıla
caktır. Şartnamesini almak is
teyenlerin .her giin ve pazarlığa 
iıtirik edeceklerin de vakti 
muayy~nde komiayorıumu
za müracaatlan. (608) (3708) 

"' >(. "' 

İstanbul ~e Üsküdar cihetle
ri kıt'at vemüeasesatının bakır 
kaplan ayn ayrı şartnamelerle 
aleni münakasa ile kalay lattın
lacaktır. ihalesi 20-8-932 cu
martesi günü saat 14,30 da Y•· 
pılacaktır. Şartnameııini almak 
isteyenin her gün münakasaya 
ittirik edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatla!!· (613) (3710) 

-..-----------------------------------------------~ ~vlet Demiryollan idaresi ilanları 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası.Ankarada idare mer 
kezinde 20 Ağustos 932 cumartesi günü saat 15 yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beter liraya sa 
tılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (3678) 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonundan: 

600 ton kazan mayi mahruku: Kapalı zarfla münakuau 
8 ağustos 932 paraztesi günü Hat 14 le. 

50 ton Dizel Mayi mahruku: Açık münakasa ile 8 ağustos 
932 pazartesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mikdan ya· 
zılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde münakasaları icra kılı
nacağından şartnamelerini görmek istinyelerin her gün ve mü 
nakaaaya iştirak edecekelerin İstanbul defterdarlığı veznesine 
muvakkat teminatlannı yatırarak alacaklan makbuz ilmüha
beri ile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasımpatada Deniz 
levazım Htın alma komisyonuna müracaatları. (3351) 

)ı> Kadıköy, Pendik, Adalar ve Civarı .... 
HALKINA MÜJDE 

Zingal şirketinin keresteleri, malzcnıei inşaiye ve mahrukatını 

Caddebostan E M N ı• y E T deposunda 
iskelesinde bulunur. 

Erenköy 38, Toptan ve perakende 
satış ikametgaha teslim 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Perevantoryom müe'lsesesile Mülkiye ve Yüksek Muallim 
mektepleri ve Güzel San'atlar akademisinin 932 mali senesi krip
le maden kömürü, zeytin yağı sabun zeytin katar beyaz peynir 
barbunya fasulya kırmızı mercimek, siyah mercimek, kuru hezel 
ye nohut tuz makarna, niıaata, pirinç unu irmik, tebriye, ihtiyaç
ları aleni suretile münakasaya konulmu9tur. Talip olanlann te
raiti anlamak üzere mektep müdürlüklerine ve münakasaya itti
rak için ihale günü olan 16/8/932 tarihinde Fındıklıda Güzel 
San'atlar akademi.sinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonu 
na müracaatları ve muvakkat teminatlarını ihale tarihinden ev
vel muhasebe veznesine yatırmaları lüzumu ilin olunur. Münaka 
sa saat ikiden bete kadar devam edecektir. (3568) 

İat. Mr. Kumandanlıiı Sabnalma kom. ilanlan 

Harbiye mektebi müesseaa
tı ihtiyacı için 12000 kilo sade 
yağı kapalı zarf ıuretile satın 
almacaktır. Münakasası 6 a
ğustos 932 cumartesi günü ••
at 14,30 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komiıyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin ıartnamesini 
görmek için komisyona müra
caatlan ve ittirak için de tart
namesi veçhile bazırlıyacakla
rı teklif mektuplannı ihale ııü· 
nünün muayyen vaktinde ko
misyon riyasetine vermeleri. 
(69) (3128) 

• *· • 
Kilo 
3528 As. Tıbbiye Mıı 
5000 Piyade Atıt Mp 
7000 Kuleli Lisesi. 

15528 
Yukandaki mahallere hizala 

rmdaki mikdarlarda mangal 
kömürü bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 1~932 pazartesi günü 
saat 14 den 17 ye kadar Topha 
nede Merkez Kumandanlığı sa
tın alma komisyonunda İcra kı 
lınacaktır. Taliplerin ıartname 
sini görmek için komisyona mü 
racaatlan ve iştirak için de vak 
ti muayyeninde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (123) (3641) 

"' il- "' 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i-

çin 85,000 adet yumurta 90,000 
kilo kuru ot pazarlıkla satın a-· 
lınacaktır. Pazarlığı 1 Ağustos 
932 pazartesi günü saat 14 den 
17 ye kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko. 
misyonunda icra kılınacaktır. 
T !lliplerin §artnamelerini gör
!!1ek için komiıyona müracaat-

lan ve ittirak için ile muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmıılan. (124) (3642) 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı için 

2500 kilo teker, 1200 kilo kuru 
üzüm pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığı 1 Ağustos 932 pa 
zartesi günü aaat 14 ten 17 ye 
kadar T opbanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin tartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (125) (3643) 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı İçin 

1200 kilo gaz yağı, 1200 kilo 
sabun talipleri uhdesindedir. 
Pazarlığı 1 Ağustos 932 pazar 
tesi günü saat 14 ten 17 ye ka· 
dar Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Daha dun 
fiyatla taliplerin ıartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iıtirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (126) (3644) 

* * * Cinsi Mikdar• 
Bamya kilo 5000 
Kabak " 2000 
Domates " 4000 
Patlıcan " 12000 
Fasulya " 9000 

Merkez Kumandanlığına muh 
telif mahaller için yukarıda 
cin's ve mikdarı yazılı sepzeler 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 1-8-932 pazartesi günü 
saat 14 tenı 17 ye kadar icra 
kilınacaktır. Taliplerin mezkur 
günde komisyonda hazır bulun 
malan. (129) (3719) 

Beyoğlu'nda 

LiO 
Mağazalan 

Mevsim son 
SATIŞI 

0/o 1 O 
0/o 2 O 
0/o 3 O 

Tellzili 
• Beyoğlu orman idaresindeP 

Müsadereli emvalden F mel 
lıda muhtelif odun depoların 
mahfuz bulunan 340 çeki m 
Ye 177 çeki 50 kilo mahlut 
cem'an 517 çeki 50 kilo od 
müzayedeten satılacaktır. 

9-8-932 tarihinde Hat 16 
çukta ihale olunacağından tal' 
!erin Beşiktaş Orman idaresi 
ve yevmi ihalede Beyoğlu ka 
makamlığında müteıekkil n:ı" 
zayede komisyonuna lüzuııı 
müracaatları. (3425 

Halepli Sünnetçi B1l4ı Zade 

SÜNNETÇİ 
AHMET MAHMUT 

Sirkeci: Beşir Kemal • M Ce" 
eczhaneıi kartısında T. 21486. JC 

dıköy 6 yol ağzı T. 19. 

lıtanbul dördüncü icra memıı 

luğundan: Tamamına 372000 iiÇ 

yiiz yetmit iki bin lira kıymet tak 

dir edilen Beyoğlanda Aımalııne 

çit mahallesinde e•ki kabriıtan • 

Aımalımesçit ve Meşrutiyet ıokalı· 

larında kain eıki 15/lS mükerrel 

IS mükerrer 17 /IS iLi 61 ve yeııİ 
tıs ili 119 ve 2 ili 8 ve SS ili. 6!I 
ve halen yeni 6-4-SS-S7.61-6S-67· 

89-115-117-119 numaralarla müralı 

kam ve altında dükki.mnı havi mu~ 

lazam n kirgir Kambi Apartım""1 

namile maruf apartmııanın tam 
nın yedi hisse itibarile bir hi11etİ 
ile yİne tamamına 120000 yöz yirtııİ 
bin lira kıymet: takdir edilen lıtatı" 
bulda Alaca hamamda Çelebi ojld 
Al&ettin maballeıinde Saka çeşmetİ 
ve Marpuççular caddesinde eslıİ 
8-1-3-5 ve yeni 42-44-20 ili. 28 nu• 
maralarla müralduun ve altında ma· 
iaza]an havi müıtemili.tı Boyac:I 
hanı namile maruf banın da yedi bil 
ıe itibarile bir hissesi olan ith• ikİ 
....tikin Jediterden biror hiueleıi 
itibarile ayn ayrı tartnamelerle ıçık 
arttırmaya vazedilmit olup 7 ağı..

tos 1932 tarihinde fal'lnameleri c'i• 
n.nbaneye talik edilerek 2S ajuı~ 

toı 1932 tarihne müaadif perıembe 
günü saat 14 ten 17 ye kadar lıtaJI' 
bul dördüncü İcra daireıinde açılı 
artmnaile ıatılacaklardll'Artbrmalat 
ikincidir. Birinci arttırmalarında ta· 
maını 372000üçyüz yetmit iki bin Iİ 
ra kıymeti muhammineli olan Kano· 
hi apartımanının itbu satılan yedi .. 
de bir hiıseıine 1 SOCIO en sekiz biıt 
ve difer t~ı 1?0000 yiiz yirrnİ 
bin lira kıymeti muhaımnineli ola~ 

Boyacı hanının dahi keza satılan it• 
bu yedide bir hineıine 9000 dokut 
bin liraya talip çıklnıt olup bu 'ke
re en çok arttıranların Üzerleri'ndt 
bll'akılacalıtır. Arttırmalara iıtira~ 
iç.in aatılan hisselere muıip muhaıJ.1 
men kıym?tten yüzde yedi teminat 
alınll', müterakim vergiler ile be).,.Iİ 
ye resimleri, vakıf icarel.eri müşteri
ye aittir. icra ve iflaı kanununufl 
l 19 uncu madesine tevfikan hakla• 
rı tapu ıicillerile sabit olmayan altlf 
calılılar ile diğer alakadaranm ve it 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarıPI 
ve hususile faiz ve ma.ııııarife dair O"' 

lan iddilarını ilin tarihinden itibaren 
20 g'iln içinde evrakı müsbiteleril< 
bildirmeleri lazımdır. Ak•i hAlde ta· 
pu r.icillerilc sabit ebnayanlar u.· 
tıı bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu maddeİ 
kanuniye ahkamına göre tevafukll 
hareket etmeleri ve dnha fazla roa• 
liımat almAk iateyenlerin 927-8551 
dosya numaraıile memuriyetimi:ı' 

müracatları ilan olunur 


