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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Sabit buğday 
Gümrüğü Tarih ongresı çı dı, al 

• Buiday kanunu mecliatedir. 
layihada buğday gümrüğüne ta· 
alluk eden bir kayıt bulunuyor
du. Hükümet ( Mütahavvil bui
day gümrüiü) nü kabul etmiı
ti. lkbaat encümeni layihanın bu 
luammı kaldırdı, eaki (Sabit bui· 
day gümrüğü) eaaaıru muhafaza 
etti. Doğru mudur? 

Gazi Hz. ile ismet, Kazım ve F e!zİ Paşalar kongrede bulundular 

1 - Sabit buiday gümrugu 
ile kiloda 6,30 ve okkada 8,64 
kurut tutan bugünkü tarife deiiş 
ıniyecektir demektir. Halbuki, 
beynelmilel fiat, yani Amerika 
Hudwinter buR"dayı bizim vahidi 
kıyaıilerimizle okkası 4,50 kunııtur. 
Şu halde buğdayımızı yüzde 190 
riinıriilde müdafaa ediyoruz. Ya• 
l"Jn beynelmilel fiat çıkabilir. Her 
bir kurut çıkııta bu niabet yüzde 
22 dlİfecektir. Meseli Amerika 
buğdayı okkaoı 6,60 oluraa müda 
faanuz yüzde 146, 8,80 oluna da 
l"Ü>:de 100 olacaktır. 

"Bu günkü Türk çocuklan biliyor ve bildirecektir: Onlar 400 çadırlı bir aşiretten değil. 
on binlerce yıllık medeni ve yüksek bir ırktan gelen yüksek kabiliyetli bir millettir •• ,, 

Fakat beynelmilel fiabn, bu 
ilene, 8 50 lrunıt olacait beklene• 
.,ez. Çünkü bu aene · dünyanın 
buğday ihracatcıoı memleketle
l":İnde :aeriyat ı; ·çen seneye na
...._n ancak yüzde birkaç nok· 
aandır. Fakat buna mukabil ge· 
çen seneden müdevver 18 milyon 
k<'ntal atok ancak 13 milyona İ· 
oebilmltıir. Bu atok devrolu
yor. Gelecek buğday fiatlan Üze. 
tine baaıyor. .Şu halde bugÜnkü 
'Yiizde 190 müdafaa nlabeti, ya
tın diişae düıee yüzde 100 H dü
febilecektlr. 

2 - Kabul edilir ki, Türk 
buğdayı geri, Amerika buğdayı, 
Yani cihan buğdayına iatikamet 
V!ren en ucuz buğday ileri tek· 
0 •kle istihsal olunuyor. Her mem 
lcket ııibi biz de. Amerika ziraat 
tokııiğ;nden geriliğimiz nİ•betinde 
bufdayunıza gümrük koymalıyız. 
Bu, Türk bu~dPyım muayyen fi. 
o.t aevivealnde tmak müdafaaaı· 
~!•· Elbette Iiznndır ve zaruri-

ır. 

3 - Fakat müdafaa nl•beti 
Y~de 100 zü a,tı mı, teılrini ya· 
b~ yavaı kaybediyor. Nitekim 

1rkaç ay evvel Türk buğdayı, 
hpkı beynelmilel fiat gibi okka
kı' 4,50 kuruıa dü,müttü. O va-

ıt, okkada 8,64 kurut gümrük 
'"ını.i hic, bir te..ır yapamadı. Buğ 
d~YUnız, beynelmilel fiatla ııüm· 
ilik reami ve nakliye ücretinin 
lr~kilnu olan 15,25 kuruta doiru 
Yiiluelemedi, 
. 4 - Buğday gümrüğümüz, 
ilrbaatça bir gümrük olacak .. , 
İ:bit olmamalıdır. Zira, ne da· 
. •ide buğday aabcılan aramıda 
j.1tihat vardır, yani dahilde fiat 
'N n-qrnaaının önüne geçilmlttir. 

" de beyııelmllel fiatlarm te-
:""'7iiderini durdurmak elimizde 

lr, Mütahavvil ve elimizde olmı 
)~n bir alem içinde, aabit güm
tiil., mevhum bir va11tadan iba· 
•et kalır. Beyııelmllel flatlar 
~~ kurıi,u atmadan, tlmdlkl aablt 
tlinıl"Ü"1in teıirl sörülemez. Ya· 
ili (Milli iatihsall tahn1ı ebnek) 
!l'iirk köylüıünün lel'Dlaye tera• 
kiiınünü temin ebnek) gibi lktı
l&t gayeleri temin olunamaz. 

1 h tt• .. 5 - Çavdar, mıaır, ve • ~ 
1'11r1ı: ziraatinin ham maddeaı 
lneaabeainde olan arpa ve yulaf 
fio.tlarile uzvi aurette merbut o
'"" buğday fiatı müdafaa edilir
ken, bu diğer hububabn dahi 
lnildafaa nisbetleri ıröz önünde 
lıulundurulmalıdır. Bunlar, milli 
·~ beynelmilel temevvllçlere tabi· 
dı~ler, Bu sebepten dahi bu~day 
llludafaa11 mütahavvil olmak ıcap 
eder. 

.. 6 - Alelumum aanayl gÜm· 
lriikleri ile buğday gümrüfii ııln 
i:'~tı.., merbuttur. Sanayiimizin 
Ugiinlı:ü gümrükler ile müdafaa· 
~ın dereceai harici kuvvetlere 
~lı~ oluvor. Bu derece beynelrni
~i: 1t.•izlik, ıermaye fa":.i, aa.ı"':: 

n ınkiıafile ve daha bır aüru 
trrtl~ra göre taayyün e~iyor. 
lı ,er~ı •anayi giimrfik)erlmız •a: 
.,.ıtt~r, Fakat beynelmi.!el aana>:! 

d hıt olınadıg" ı için Turk sanayıı 
a:- ' üd f a e ;-••a ayni derecede m a a 
dılnıeınektedir Bu bakımdan 

do.Jı;, aanayi ;nmrilklerlnln bili 
~O.iıta teıiri albnda bulunan buğ• 
1ııı~i rniidafaamız, mllli ve beJ'?.el 
_, el aanayiin tahavvlllilne ırore 
~e·· 1 t•trnek mecburlyetlnded r. 
r Şu eaaı mülahazalardan ha
~et ederek diyeblllrlz ki, ikb· 
:t~~~zın mihveri yapm!'k l!te-

.. gUltiz buğdayımızın aabıt gum· 
~e müdafaa11 bugllnkü dünya 

11 •zıyeti itibarile Türk lktıaa~~a 
.J,tu~ ırörünmemektedlr. Gum• 

'" nuktannın mütehaYVll olmıı· 
•• ,. 1 b .. leh ar';'reti va.rdrr. D~v. et, u ınu-
d 8"vıl kemıyete hakim ~ima!•· 
;,•·. Onu farta göre indın;b~
l' el!, teai,.ini arttırabilmeh.~•!'· 
ıı;-rıfe inerae köylü ekmez mul~· 
bı. :taaı varit olamaz. Menıleketi· 
~ 1~İn en geniş ziraat aah~ıma 
~lfday ekiliyor. Tekmil zıraat 
ı anı "° yu""zde 89,5 a hubu· 
D~ 2 • 
lıu' "e bunun da yuzde 57,_, 11 

'iiı!da~ tarlaaıdır. (1927): Gum· 
) ..., hıç bir zaman, Amenka ve-
a Rua buğdayına kapı~an aç-

:?"Jı: niahetinde indirilmıyec;ek· 
•. Gümrük bu niabetin dıuına .. ~ ' •unde kalacaktır. 

Davet takriri 
Verildi 

Tarih kongresi 
Münakaşalı oldu Cemiyeti Akvam, 

1 

takriri müzakere 
Türkler ruznamesine geçirdi 

CENEVRE, 2. A. A. - Havas 
Dünya medeniyeti ve 

Maarif vekili ve muallim Afet 
H. mın konferanslan 

sürekli alkışlarla karşılandı 
ANKARA, 2 (Telefonla)

Tarib konııreai bu aabah Halk 
evinde açıldı. Memleketin her 
tarafından ııelen yüzlerce ta. 
rih hocaıı aalonu dolduruyor
du. Ön sırayı Türk tarihi tet· 
kik cemiyeti azalarile Darülfü
nun müderris ve muallimleri it 
gal ediyordu • 

Localarda meb'uslar, fikir 
adamları bir çok genç ve ihti
yar münevver göze çarpıyordu. 
Sahnede riyaset divanının ma
sası üzerinde Büyük Gazinin 
yüksek h0nayeoine mazhar 
Türk tarihi tetkik cemiyetinin 
4 cildi tarihi ve millt hayatın 
derinliklerinden yükselen bir 8 
bide gibi duruyordu. 

Gazi H:ı. 

Reiaicümhur Hz. tarih kon
gresine hususi bir alaka göster 
miş ve halkevini teırif etmişti. 
Toplanıt aaati çaldığı zaman 
Büyük Gazi yanında ismet, Ka 
zmı ve Fevzi Patalar oldğu 
halde locasında göründü. Kon· 
gre ayağa kalktı, vatanını ve 

Muallim Afet H. 
onun tarihini kurtaranı candan 
ve co§kun alkışlarla kar§ıladı. 

Münakaşalar 

Maarif vekili Esat B •. nut -

ku .1 kongreyi açtı. Maarıf ve-
re • . 'd 

kili, müteakiben ıçtımaufın ~ are 
ıini Akçoraoğlu Yus eye 

brrakb. Yuıuf Bey cemiyet .e 
ıah11 namına tetekkür etti. 

Konıırenin riyaıet divuımı 
tamamlamak için tarih mual
limlerinden Halit, Muıtafa E· 

Maarif vekili Esat B. 

min, Enver, Reıat; Salahaddin 
ve Şevket Gündüz Beyler ki. 
tip ceçildiler • 

ilk 11il:ı 

Reia ilk ıözü lıtanbul mual 
lim mektebinin emektar tarih 
hocası Ihsan Şerif Beye verdi. 
İhsan Şerif B. künüye böyle 
bir kongrenin ilk a&ünil almak 
ıerefinin verdiii teheyyiiçle çı. 
layordu. lhıan Şerif B. sözüne 
ıöyle baıladı: 

- 45 senedir bu vatanm ço.. 
cuklanna tarih okutuyorum. 
Fakat ne zaman sıra Türklerin 
cihan medeniyetindeki mevki 
ve rollerini gösteren fasla ıel· 
ae çok müteessir ve mauazzep 
olurdum. Çünkü Türkün cihan 
tarihindeki mevkiini göıteren 
kitap ve ve.ikadan mahrum bu 
lunuyorduk." 

Ihsan Şerif B. bu ıztırabmı 
beyanatında o kadar asil ve sa· 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Deniz posta seferleri 
__ umum müdürlüğü 

Mazbata muharriri 
Ali Rıza H. 

K .. 1 .. un- gümriik kapılarının 
oyun "h' 

1 ... zannına kapılma&• ı tı 
=~ıi':z~ırine, ıabit ve mütahı1;v-

. .. ""k mevzuunu keatır-
vıl gumru d • "ld' Bu gibi me• mek d"oiru egı ır • 

ANKARA 2 (Telefonla)

lkbsat encümeni bu sabah top 

landı. Deniz poıta seferler! u
mum müdürlüğü ihdaama da. 

ir kanun layihası eoaslannm 

tanzimi için bir tali komisyon 

tetkiliae karar verildi. Komis

yon geç vakte kadar çalı9tı. 

Layihaya bir de tetkilat kad 

~u raptedilecektir. F.mcümen 

yarın sabah tekrar toplanarak 
tali komisyon tarafından hazır 
lanan projeyi tetkik ve müza
kere edecektir. 

Layiha bütçe encümenin
den geçerek hafta sonuna ka. 
.!ar heyeti umumiyeye ıevke
dilmit bulunacaktır. 

oelelerin. hallinde doğru olan u
sul ruhi değil, maddi mesnetle
re iatinat eden uıul olabilir. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

Ajaıuı bildiriyor; M. Mlhalalı:opa
loa, lrütüa devleti• naınma Türlıiye 
yi Cemiyeti Akv._ sinnei• davet 
eylenıeği iaaihclal eden lılr takrir tev 
di eylemittir. 

Ba takrir, Tilrldye Clmharlyetl
nin ıtatü ve nizemn•melerle mu· 
kayyet olan prtlan hah bulundafu 
nu m6§&hede eyl-.elı:te ve Türkiye 
yi Cemiyeti Akvama kıymettar y,,.. 
clmu ile mu ... -ı etmeie davet et 
meaini heyeti umunüyeye teklif et
mektedir • 

M. ~akopuloı, Cemiyeti Ak
voın teıkilitı ltlerbıde Ttırldyenla 
de ıebkeden meaalair.I babrlatmakto 
ve TGrk-YuMn bahrl ltilifmm ber 1 
iki millet için terlı.i tealihat konfe
f an11run takip etmekte olduiu hedef 
!erin bliyük bir lmmmm tahakkuku
nu temin eylemi! bolondufunu kay 
deylemektedlr. 

Türk-Yunan c'>01tluğu bir vakİ•
dlr. Yunanlı•an, Türklyenln Cemi
yeti Akvama ııirmealnl tamamm hu 
ıusi haz ve meıerretle Nl&mlayacak 
tır. 

CENEVRE, 2. A .A. - Csnlye
tl Akvam heyeti umumlyeal, Türl..i
yenln Cemiyeti Akvama dühulü me
ıelealnln müzakere rüznamealne kay 
dine karar vermlttir. 

Heyeti umumiye bunu müteakip 
Çin-Japon lhtilAfile mqğul olmu~· 
tur. 

CENEVRE, 1. - Cemiyeti Ak
vam heyeti umuiiıly i bugün içti
ma etti. İctlmada 2/l ômetin im
zasile verilen bir takrir oi<undu. Tak 
rirde T ürkiyenin Cemiyeti Akvama 
glrmeie davet edilmeal yazılı !di. 

Yunan handye ....-ı M. Mıhala
lıopuloı hakkonızcla pelı: doıtane hir 
nutuk irat ederek Türklyenin dün
ya poliıikaaındaki mnld!nden ve 
Cemiyeti akvama ,ır-ile c:emlye
tln 90k kıymetli Wr ha kaz.anacaim 
dan bahıettl • 

Heyeti umumiye takririn gelec:elı 
içtin. rü,.nameafne ithal edllmeoine 
karar veTdi. Heyeti wmmılye aeldz 
&'iin sonra alrtedeeetl içtimada Tür
kiyeyi Cemiyeti akvama ılrmefe da 
vetl kararlattıracaktır. 

Daoet 
ANKARA. 2 (Telefonla) -

c-lyetl Anam heyeti umumi· 
yeal Türkiyenin Cemiyeti Anama 
dahil olma11 hakkında daveti mÜ· 
t«nmmm lmrannm Cemiyeti Ak
vam umumi kltipliti tarafmdan 
nihayet cumarteıiye kadar hfikii· 
metiınlze bildirlleceli "annolun· 
maktadır. 

Bunun içindir iri keyfiyet Mil· 
let Mecliıinln cmnarteol İn'ikadm 
da müzakere olunarak bir karara 
raptedilmesi .,akaadile Millet 
Meclisinin tatili cumarteılye lcal· 
Dllfbr. 

ispanya ve Yunan 
murahhaslannın 

nutukları albncı 

sahifemizdedir 

Ali ikhsat 
Meclisi 
fttirak edecek mu

rahhaslar 
intihap edildi 

Ali iktıaat meclui bu içtima 
deTreaine 10 temmu-rd .. 1'•1tıf1va
cakbr. 

Muhtelif auuf· 
lar namına Ali 
ikbıat mecliaine 
ittirak edecek o· 
lan murahbaala
rın intihabı Tica· 
ret odaaında ya
pılmııtrr. 

Mecli•e, Habip 
zade Ziya ve 
Ankaralı Sabri B. 
ler İntihap edil· 
miıler<iir. Oda ka· Vehbi Be~ 
tibi umun1iıi Vehbi Bey de Hüku
met murahhaıı olarak mec~ise it
tirak edecektir. Murahhaslar ayın 
dokuzunda Ankarava hareket e
deceklerdir. 

932 güzeli 
Dün seçildi 
Müsabakaya sekiz 
hanım iştirak etti 

Keriman Hanım 
Bundan birkaç ay evvel, çolı 

.,. güzelin ittirak etmeıi dolayı
ıile kraliçeyi intihap edemiyen 
Cumhuriyet refikimiz 1932 gÜzel
lik kraliçeliği için dün ikinci bir 
müsabaka daha yapb. Mı1aabalra 
Cümhuriyet idarehanesinde hafi 
olarak yapıldı. Muıabakaya 8 
hanım ittirak etmitti .. Mahdut o
lan h&kem heyeti bir içtima yap· 
tı. Milaabakaya gelen 8 hanım· 
dan K..-iman Haliı Hanım krali
çe intihap edildi, Keriman Hllia 
H. 18 yapndadır. Hızır yanırm 
aöndürme aleti tirkeıinin müdllrü 
Hiliı Beyin kızıdır. 

Racing Club de 
France bugün 
Oynuyor 

Buıün Racinır ikinci maçını 
Takaim atadyumunda Glataaaray 
klübü ile oynayacaktır. 

Franıızlar bu ıefer taknnlarm 
da değitiklik yaparak Vehabı 07 
natmayacaklar ve yerine Vaf. 
naut'ı oynatacaklardır. Galata-. 
rayın nasıl çıkacajı henüz ma
lilm değildir. Onlann talmnlan 
run da yeni bir ıe'tilde çıkacafı 
aöyleniyor. Duyduklanmıza naza 
ran Franıızların ekipi aöyle ola
cakbr: 

Menar 
Niko Meraiue 

Sehavath Gautherux Pourau 
Galey Delfour Vainaut Dele. 

Veyaat 
Buna mukabil Galatasaray ti\ 

Çay, Kahve ve şeker 
ithalinin 

bir elden idaresi 
Kanun mecliste müzakere 

edilirken 
hararetli münakaşalar oldu •• 

Halil B. in tenkitlerine lktt~t vekili ve 
Recep B. "Kütahya" cevaplar verdiler. 

ANKARA, 2 A.A. - B. M. 
Mecliai bugÜn Refet Beyin riyaee 
tinde toplanarak çay, kahve ve 
,eker ithalatının bir elden idare
si hakkındaki kanun l&ylhaımı 
müzakere etmiıtir. Kanunun he
yeti umumiyeainin müsakereal et· 
naamda baaı mütaleat aerdeden 
Halli Bey 'lzmlr" e onap -
lktıaat vekili Muıtafa Şeref Bey 
ticareti harlclyeml:ırln yapılan la
tatiıtiklere nazaran senelerden 
beri 1930 aeneal müateana olmalr 
ü:ırere açık l'llsterd itini 1930 sene 
ıinde ise 33 milyon lira açık "er· 
mek ü:ırere bulunan ticareti harici 
yemizin kontenJanbrıan tatbiki 
neticeıi olarak mütevazin bir su· 1 
rette kapatıldı!tmı aöylemi,tir. 

1 

Vekil Bey ticareti hanciye mil
vazenemiz üzerinde çok haıaaı 
davranılarak mütevazin tutulmak 
lazım seldiğini ve kontenJantman 
ile alman tedbirlerin lüzum ve ıı:a 
ruretlnden fn:ırla almmıt tedbirler 
defi! billkia lllzam ve aaruretln 
göaterdill tedbirlerin dununda 
buluedufunu ,,_ret ebnlt ..,., bu
nun yerine bası maddeler Ü:ırerin
de memnuiyet vaaebnek ve diğer
lerini serbeat lnralmıakla arau .. 

I 
I 

Recep B. 
tutmalı; it aabaamı artnmaktır. j 
fakat hiç bir -kit müatahailler 1 
için müateblikleri bir iııiamar va• 
utaoı olarak ortaya atmamakta· 
dır." Vekil Bey huıün tatbik e· 
dilmekte olan aiatemin menuuıiye 
tin sert ve müatehlilıleri İatİlmar 
edecek neticelerine kU"fl ihtiyaca 
uygun bir ıiatem oldufwıu lcayte 
derek d..,iftir ki: 

"Binaenaleyh mutlak ourette 
birkaç maddenin memnuiyetini i
kame edipte diğerlerini de açık 
avrette bıralanak hakilıatta mem
lekette memnuiyetler ibdaı et• 
mek auretiyle müatehliklerln va• 
zlyetl ü:aerinde tedbir almaya ça· 
bf&ll bir hükBmetin alelltlik te,... 
...tç edebileceği bir teY delildir •• 
Müıtehliklerin ihtiyaçlan (!zerinde 
taaamıf ederken o ihıiyaçlan ko
laylıkla temin edecek tedbirleri 
de derplf etmek leznndır. Konten 

Halil B. 
· Jantmanda bu eaaa nazan itibara 
alınmııtır." 

dilen neticenin elde edilebileceğl 
1 huıua.aundaki mütaleaya cevaben 

Vekil Bey bundan sonra müza 
kere edilmek Üzere bulunan kanu 
nun ihtikara mani olacak tedbir

(Devamr 6 mcr .•ahifede) 
demiıtir ki: • 

"Dü,ündüğümüz İf sahasını 

Yeniköyde bir facia: 3 
/

1 ağır yaralı, bir ölü var! 
~Jıf 1 

~ ~ - i Facia, bir aile efradı arasında 
Ji'ranısız takımının ı1ıı cereyan etti. Recai Nüzhet B. 

kuvvetli oyuncusu 

=r~a ailebi ihtimal ,öyle çıka in annesi, kendisi, kızı yaralı •• 
Avni 

Suphi Tevfik 
Muammer Nihat Bülent 

Celil Necdet Mehmet K.Faruki 
Rebii K.Şefi!f 

Galataaaraylılara muvaffakı· 
yet temenni ederiz. 

Tenis 
Turnuvamız 

Her sene yaptığımız tcniı tur
nuvamıza bu ıene de 15 temmuz
da batlayacağı:z. Tertip heyeti 
faaliyetine devam ediyor. Mütem
mim tafıilatı müteakip nüıhalan
mızda vereceğiz. 

Bu Kanlı Hadise Niçin Oldu? 
Dün Y eniköyde C mhuriyet -

ıazinoıu kart11ında Mia sokağın• ..--~.,._'"l"'...,..~=--,·
da Bahan zade Recai Nüshet Be· 
yin validesi Saibe. Hanımın oturdu 
ğu evde b~k lfır facia olmu,. 
hır. Recai Nüzhet Bey meçhul bır 
aima delildir. Eakiden gazctel~r· 
de de çalışmıthr. Biraz tiımanca 
ve daima ten bir tahıatır. 

Bir müddet le Edirne mektup• 
çulujjunda bulunmuftur. 

Şimdi dava vekileti ve komi•· 
yonculuk ile mefgul oluyordu. 

Recai Beyin Nurettin iam.inde 
bir yeğeni vardır. Kendiıl evvel· 
ce Bağdattan tah•il için buraya 
gelmiş ve Rec:al Beyin valldeıl 

, (Dcwımı .1 lnei sohilcdc) 



I:" ••• 

Temmuz 
Maaşı HARİCİ HABERLER 

DAl(i 

Sof yada 
Darülfünun 
Konferansı 

Balkanlı talebeye 
yapılacak yar 

dımıları konutuyor 

Ha valeler gelince 
hemen verilecek Berlinden gelen ses

ler müsbet değil 
VonPapen ve 
Naziler 

Devlet tarafından ödenecek 
Temmuz maatı dün verilme .. 

mittir. Buna da sebep yeni bütçe
ye ait yeni havalelerin henüz gel
memit olmasıdır. Münasebetlerinin 

ne şekilde oldu
ğu tasrih ediliyor 

ANKARA, 2 (Telefonla} - Seferberlik ve kısmi aefertııı" 
lik haricinde dahi askeri hizmetlerde müstahdem iken uıii"dt 
me esnasında efkıya tarafından kaçırılan ve öldürülen h ar"'" 
larla tahrip edilen ve kaçırılan nakliye vaııtalarının devle~~ 
rafından ödeneceğine dair hükumet Millet Meclisine bir li1~ 
sevketmiştir. 

Evvelki günden itibaren 5 tem
muza kadar devam ebnek Üze
re Sofya'da Balkan memleketleri 
arasında bir Darülfünun konfe
ransı toplanmıfhr .. Bu konferan
sın batlrca gayesi üçtür: Darülfü 
nun talebeıine nazik vaziyetlerde 
yardım ehnek, talebe kooperatif 
te§kilatını tetkik ve tetvik etmek 
ve Darülfünun hayatı ile rabıtası 
bulunan talebenin içtimai faaliye
ti ve münevver zümrenin itsizliği 
gibi meıeleleri tetkik ehnek Kon 
feranı Balkan Darülfünunlarmı 
ali.kadar eden fU meıelelerle de 
me~ğul olacakhr: 

Havaleler r•lince maat hemen 
Terilecektir. Alman heyeti murahhasası da 

henüz kat'i cevabını vermedi 
--- 1 •••••• 1 

Mülhakat teşkilatı BERLIN, 2. A. A.- Deutsche 
H errenclub . Almanya asılzadelerin-

Fransa ya arpa ihracatımız 
Merkez teşkilatı tevhit edil- den bir çoğunu bir araya toplıyan 

LAUSANNE, 2. A. A. - Başlı- ı Bilhassa müttefikin borçlariyle ta ve en nüfu, (u azasından biri de 
ca alacaklı devletler arasında Alman mirat d. raıınJa bir irtibat gözeten M , von Papen olan bir khiptür. Bu 
yanın nihai taahhüdatını tesbit eden 

1 

Amerikan tezine fevkalide itiraz o- klll?, şimdiki hükiimetin t~kiline 
proje bakkmda mutabık kalmı,lar- lunmaktad<r. müncer olan mükalemelerde büyük 
dır. Alınan dipfon ·asıiıinin daima bu.. bir rol oynamı,tır Binaenaleyh klüp 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Türkiyl! - Fransa ticaret ıtP 
~~ede~in; bağlı A.c~tvelind~ yazı_Iı arpanın bu cetveden ~r; 
ıçın hukumete salahıyet verılmesı hakkında Millet Meclı.1 
bir kanun layihası sevkolunınuttur. 

mit olan Tütün ve Mü,kirat inhi
sarları mülhakat teakilitının tev .. 
hidi ile metgul olan komioycn dün 
de toplanmıttır. Komiıyon mülha 
kat letkilatma ait kadroyu hazrr 
lamağa baılamıştır. 

Almanya, mali istitaatını İstirdat nun hukuki noktai nazardan esassız reisi von Gleihen'in von Papen ka
ettiği ıün beynelmilel tediyat ban- 1 lığrnı iddi• etmiş olduğu beyan edil- b" 

1 . ınesi iie bu kabinenin Hitlerle o-
kaaı, A manya tarafından temın e- mektt> di ı· :~1amafi hükümet bu mese lan müna,ebatı h:ıkındak · fikirlerini 

Fransız hükumeti arpadan almakta olduğu gümrük retrDI 
tezyit etmek arzusundadır. Fransanın bu madde üzerine I<~ 
tenjan koymasından ise gümrük resminin tezyidine muvaf• 
etmemiz menfaatimiz icabından görülmektedir. Zira bu 5~ 

1 - Fakır talebe meaeleıi; ta
lebe bütçeıi, kooperatif teşkilatı, 
talebe lokantaları, iş bürolan, 
tercümelerin teksiri, ikraz sandık 
ları tqkili. 

Kadroların ihzarı birkaç güne 
kadar bitecektir, ondan aonra bu 
kadro mevcut memurlara göre i .. 
simlendirilecektir. 

dilmiş bıılunan ve ıimdiden mezkur le dahili siyasete müteallik mülaha- Öğ..-cnmek faidcden bali d1eğildir 
ban~ya tevdi edilecek olan ~nola- zahn teıiri altında kalmıyacaktrr. Er.nebi bir memlekette bulu~an 
rı pıyasaya çıkaracak~r. !'•yasaya Alnıanlar, ka/Jul bir Alman gazetecisine göndenniı 
çıkarılrr çıkarılmaz faız getırecek o- I . [ oldug·u bir. 1'1•ktupta M von Glei-
1 bo 1 hük. - 1 d ._, 1 e mıyor ar 1 · · · an no ar. .. umet er arası? a.... .. ~ chen, c-zcUmle a.öyle diyor: 

Fransaya arpa iharcatımız memnuniyeti ıayan derecede.., 
kişaf göstermektedir. 

Lausanne 'de lngiliz 
Fransızlar 2 - Hula talebeye yardım 

meseleai: talebenin sıhhi vaziyeti 
spor, hula talebe iıtatiıtiği, haı
ta ıandıklan, trbbi yardnn talebe 
ıanatoryomları, tatil zamanına 
mahsuı talebe yurtlarr. 

Müskirat ve Tütün inhisarları 
vezneleri de dün tevhit edilmiştir. 
Her iki veznede mevcut para sa .. 
yılarak. umumi vezneye devredil. 
miştir. 

borçlarrn umumı surette takıp ve BERLIN, 2 .A. A. - Hukumet Yen · kahineyc karşı Naziler yal-
lcsviyeıi sırasında Amerikaya karşı taraftarı olan gazeteler, muttefikte.. nız mi: ··:ı.mahak - davranmakla ikti-
dddi teminat tetkil edecektir. rin metalibinin k•bul edilemiyeceği f t e• '-t d" alrer 

, k Al h . . a t> ın mea e ır . 
Berliıı 'de ne dii."iiniiyorlar m .. yazbma ta vbe mhan ı.ey~tdım, ~- Bu kabine, Nazilerin reisinin res-

• : n1u se ata ve attı are etın en ın- me . katiy e tasvibine mazhar 
BERLIN . 2. A. A.- Tamırat me- hiraf etmcmeğe davet etmektedir- l n 'j,. ı. :- nd. 

ıeleıinin halka ait proje henüz Al- ler 0 nyıuş. kırb~ ıne ır . t l . nl 

LAUSANNE, 2 (A.A.) - İngilizlerle 
her noktada bir itilaf hasıl olmuıtur. 

ve 

Fransızlar aratııİ 

-~- b · ahb · enı a ıne, gaze f! enn ya ıt o-

3 - Darülfünunlarda izdiham. 
Tali talimü terbiye sistemi, mü
nevver zümrenin ihtiyaçtan fazla 
'llması ve fikir amelesinin İşsiz .. 
liği. 

Erenköy sanatoryo
munda ikinci pavyon 

man eyetı mur aaaıma reımen T. • t b k • • ı 1 "dd" "ki · h"I L! • • 
t d . d"l · fd ., d Al anııra a ıye." ara. ı ıa ~tıı erı ve<; ı e aor ıntı . 
ev ı e ı memıt o ugun an man k 1 k · · d ,f ""ld" y · R "eh 

heyeti henüz bu huıus bakında res- j LAliSANNE, 2. A. A.- M. Mac ta _ab_ıfnek11• 1 ~d :~: rrd. enk eı • 
mi bir vaziyet almamı~ ve alacaklı DoM.ld ile 5 alacaklı devlet mümes- ~g, ıttı a 1 c egı. se e. en . uvvet .. 
d 1 tle · · t · · ka ıillerı· , du··n sabah lngilı"z proW.sı"nı"n h fn·ka,ının reyle.rı kabınenın mev .. ev e re verecegı cevap me nını 1- L.. • .. Lk" · ta · d 

Esrar satan kagum Ef. 
1ZM1R, 2 (Milliyet} - Hisar camii kayumu Hasan Ef. tJ 

rar satarken tevkif edil mi,, iki buçuk okka esrar müsadert 1 

4 - Talebe ve köyler: talebe
nin köylerde içtimai faaliyeti, zi
rai mf"mleketlerde talebe için va
si bir faaliyet sahası bulunması 
tatbik edilen uıuller ve elde edi
len nıeticeler .. 

Erenköy verem sanatoryo

muna vukubulan mütemadi mü 

racaat neticesi heyeti idare ikin 

ci pavyonun açılmasına karar 

vermiştir. Bu kısma yakında 

15 hasta daha alınacaktır • 

rarlaıtırmamıttır. Ahnanyadan tamirat nam.ile mevcut •HnJ. twı ım ve ıcraatını svıp e e-
M f"h B f" b ""k " t aha olan taahhüdatrnın bakiyesi olmak cektır. 

f·ı· daamda hı ' · erd~nd u un:ıe · m Al - .. Al d 1 ed"I k bo Buna mukabil kabine memleketi 
ı ın e a a şım ı en pro1enın ~ uzere manya an ta ep ı ece- N .

1 
k d k · iı da ba 

manyarun esaılı metalebatınr tatmin 1 nol'lra müteallik kısmını tetkik et- kaap ere te~ e e~;. tır. u.n n t f 
etmemekte olduğu söylenmekte ve miştir. I rupsya a,vke ',1

' v~yola ımakperb'a or 
ki · d"I• · h M "' k ·· · ı d d uğun ruıva orruııerı aı- ır za ıe e aıt ta ı at ıcraıı ususunun te uza ereye oe e en sonra evam . . - J • •

1 
al 

.ınini arzu olunmaktadır. editmi,tir tın 1j!1;i' ~e~e:. s~1
1 e d::~ro-~ .. 

Bilhana bu mükellefiyetler araım Lelıista11 heı•etiniıı ı~ıya ıs_ .•nn u rr .,_,e ı_ıtı lal~ke-
d k' .. bet eh · tl ka d ı · ' nın tan7ım ve tensıaıune mu ea ı 

d!'lmıelrmtunaale Al emmi ıyehie b" y e-

1 

projesi bir takım itilaflar da mevcuttur. 

dilmi!tir. 

Dramalı Ömer 
• 
lzmir' de yakalandı ı e o up man ar ç ır su.. · D 5 -Darülfünun1ar arasında teş 

riki mesai: müderris ve talebe mü 
badelesi, edebi ve fenni ne4riya
tın mübadelesi, ilmi seyahatler 
tertibi v.s. 

Terkos şirketinin ge 
tirttiği makinalar 

ti A ·o. bo 1 1 d 1 t LAUSANNE 2 A A Lehis ServLce de la Preue emocrate re e men.aya rç u o an ev e - . · · .- - ·ı · olan b ek 
ler namına kendilerinin meı'ul ol- tan heyeti murahbasası merkezi ve tarafından netrcdı mıı . !"1 m .. 
malanru kabul etmek iıtememelı:- ıarki Avrupanın içinde bulunduğu t~p,. V?rva.,ı. tarafından ıltibas e-
t d. l ı iktisad" mü•külleri tahdit ve izaleye dılmıştrr. Bu gazet~, bunda von Pa-
e ır er. 1 

' ı · k " · · H" 1 h elr tin 
Sağ cenah münteha11 mahafili da- matuf olan ihya projeıini M. Mac 1 ba~I ıu umbe~nıldn , ıt er b"ard e

1
.
1
. ~ 

1ZM1R, 2 (Milliyet) - iki gün evvel Bocada ıimendifet ~ 
hendiıi Raif Beyin evini basan iskan memuru süsü ile içeri t' 
rip zevcesi Cemile H.ın ellerini bağlamak, ağzını tıkamak " 

tabanca ile tehdit suretlerile altınlarını alıp kaçan Dramalı fi 
İstanbul zabıtasınca_ aranan 27 sabıkalı haydut Ömer gec.~ ~ 
darma tarafından evı eardarak yakalandı.Ömer cürmünü kutl 

lıkla itiraf. etti.HaydutBebekteHıdivin saray kihyasının kar•5~ 
dan aldığı dört bin lira mukabilinde kadının kocasını öldiirıll 
tetebbüsünden takip edilirken kaçmıı, Fatihte polislerle uıiifl 
deme etmiı, attığı silihlardan bir balıkçı ölmüf ve yakalanıısı 
tı. Mahkemede cinnet asan ııöatermif timarhaneden kaçm•fı 
mite gitmi9. Buradan kaçırdığı Çerkea kızile lzmire eelip tft" 

lennıiıtir. -

Bu meıeleler hakkında müder
ris ve talebe tarafından raporlar 
bazırlanmıtlır. Bütün Balkan 
memleketleri bu buouota tefriki 
mesaiyi kabul etmitlerdir. Ruzna
mede mevcut bütün meaeleler hak 
kında birer rapor verilecek ve bu 
hususta umumi müzakerat cere• 
yan edecektir. 

Yunanistanda 
intihabat 

• 

Terkos tirketinin getirttiği bir la 
sım malzemenin 8'Ümrükierden im
ranna batlanmıttır. Bu makineler, 
mevcut ıifonları takviye için heman 

y..-lerine takılacaktır. Bu aayede bir 
aya kadar fehre günde 3 bin ton 
fazla terkoo ıuyıa gelecektir. 

Prens de Galles 
LONDRA. 2.A.A. - Prenı de 

Galleı, İyi bir gtt.e ı:eçinniıtir. Sıh 
lıi vaziyeti ,ayanı memnuniyettir . 

Dombay karışık 

h ·ı · "d" 1 D ld' tevd" eylemittir g ı ve ta ı o ugunun ır e ı ım a ı en gı ıyor. ona a ı · . .. · kt d. 
8u mahafil, Almanyamn yapılan Bu proje, devletler araı":'~ gormek rateme e u-. 

teklifatı kabul ehneıini ve Versail- borçlar meaeleainin bal ve ta'?'ımın- Arbedeler berdeı•Blll 
leo muahede~a~ıinin _ Almanyanrn de alakad~~ olmaya~ . um~ bor_ç- VIY ANA 2. A. A. _ 50 kadar 
harpten meı ulu oldugunu ıeraha- lamı tahvılı meıeleaının tevlıt eylı- H"tl . · t ._ tlar kl""b '" b 

. · · · 1 ı. • ı ercı arıı OIO"a u une ce .. ten natık olan kumınrn ortadan kal. yeceğı tehhkelerı ıırar ar .. ayt ve •· ' . ' k . d kil f 
· · elrt 1 k d' ren ıırere ıçe.r e ere ena muame dn-dma11na tabı tutmak 11tem e- ıaret ey eme le ır. I la d T-· ··ze ugr" ayan d. 

1 
e yapmıt r ır. .... ...... vu .. 

ır. .. . Alınan ,tf. Herriot Lausa11ne a Iar araaında Romanya ..., Arjantin 
~lmanlar'a_gor.e _bu J!roıe dlJndü aeflrferi, ltalya ataşemillteri ..., Yu-

elkirı umumıyeoırun bir çok aylar- la f et· kitibi bulunmak-
dan beri bihaklnn beklemekte oldu- LAUSANNE, Z .. A .A.- M. Her- goı vya ae ar 1 • • • 

• . ·ı ka ,. lııi t . t" n"ot ,bu sabah ıaat 7 de buraya mu- tadır. Romanya ıefirı elinden yara-SU ao ve t ı r eıvıye sure • ce- lan tır 

tirmemekte<lir. vaoalet etmittir. ."';!r.i, da haataneye kaldmlmıt 

Berlinde 
Yangınlar 

Hoover'e karşı 
Rosvelt 

tır. 

BREMEN, 2. A .A. - Komünist
lerle naıyonaliıtler ara11nda fiddet
li bir mücadele olmuttur. Birçok ya 
ralı vardır. Bir tramvay ile bir itfai 
ye arabıuı devrilmlttlr. 

Ömer parasız kalınca balıkçı kıyafetinde zengin bir kadıP 
evini soymuş altınlarını almı,br ve nihayet son baskını yJf 
mı9tır. 

Haydut cürümlerini itiraf ederken bazan çaldıklarını bir I' 
cede bitirmit olduiuo.u söyledi. 

ATINA , 1, - Meb'us " intihabı 
mücadelesinin çok tiddetli olacağı
na hiç fÜpbe etmemek lizımgeliyor. 
Bütün gazeteJer, mensup olduk.lan 
frrkalar nanuna uzun propaganda 
makaleleri nP~rediyorlar. 

BOMBA Y .2.A.A. - 48 ıaatten
beri 10 ı.ı,ı telef olmuş ve 200 ki
ti yaralanmıttır. 

--- BERLIN, 2. A. A.- Motoıikle- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!°" 
te binmit olan kimıelercI.t mürek

--·-
Esrarengiz bir kun

dakçı 
mektepleri yakıyor 

Demokratlar 
cümhur 

Reisİ kep bir grup, olanca ıür'atile git Yeniköyde bir facia 
Polis, 12 defa niımayitçilere ateş 

açmağa mecbur olmu!tur, namzedini seçtiler 

mekte iken Hitlercilerden mürekkep 
bir grup üzerine ateş açmıttır. Bir 
telef ve birçok yaralı vardtr. 

(Başı 1 inci sahifede) 
Saibe Hanımın evinde oturmakta 
dır .. 

Şimdiki tahminler M. V enizelo
ıun liderliii altında bulunan Libe
ral partİnİn büyük bir ek.eriye! te
min edeceği mericezindedir. M. Çal
darisin riyaıetindeki Kıral taraftan 
fırkanm mağlup olacağı etrafrndaki 
tahminler çok kuvvetlidir. Cümhu
riyet taraftarı fırkaların intihabat 
eanaımda müıterek hareket etme
lerinin temini lehinde kuvvetli bir 
cereyan vardır. 

Romanyada bir 
tevkif 

BERLIN. 2. A.A. -Berlin1İn 

muhtelif mekteplerinde bergün ea
rarengiz bir talam yangınlar zuhur 
ehntktedir. 

ŞIKAGO, 2 A.A. - Şiddetli bir 
mücadeleden ıoora M. Roaevelt, A
merika reisicümhur namzetliiine in 
tihap edilmi,tir. 

BERLIN, 2. A. A. - Hitlerciler
le komuniıtler araıında, Ruhr' de bir 
takım arbedeler vukulmut olduğu 
haber veriliyor. 2 komüniıt telef o! 
muı, 5 kiti yaralanmı,tır. 

Kolleji bitirmiştir. Hukuk fa
küJteıine cinnek üzeredir. Nuret .. 
tin a., Recai Beyin kızı Neılihıi
nın ni,anlı olduğu ıöylenmelı:te
dir. Dün Recai Bey ve bütün aile 
halkı beraber otururlarken bir ri
vayete göre bir para meselesin
den dolayı ihtili.f ve münazaa çık 
mıı ve bu münazaa şiddetli ol
muştur. Poliaçe teıbit edilen ra
pora göre Nurettin bu münazaa
dan mütee .. ir olarak odadan çık
mı, ve aptesaneye ginniştir. 

1 
göğsünden, kızı Neılihan Ha~ 
kalbinden yaralanarak kantar 
çinde yere serilmiılerdir. l'I~· 

Bu feci aahne kart111nda ,. 
rettin kaçmak İltemiı ve firar

1
, 

debilmek için balkondan aok• 
atlamıttır .• Fakat Nurettin at:;:; 
ken ıatkın bir halde oldufuD 
muvazene temin edememİf, ';;. 
kut neticeıinde ölmüttür .. Bu ti"' 
ci vak,ayı müteakip zabıta 

1 
murları ve Sarryer kaymak-~. 
Hudai Bey hadise mahalline f' 
derek tahkikata baılanmıttır. • ~i 

Fransız askeri mas
raflarında tasarruf 

BOKOREŞ, 2. A. A. - Romanya 
zabıta11, Bela Kun"un ba4lıca mua
vinleı inden of mut olan ve diler bir 
çok Komünistlerle birlikte Roman
ya' da ilıtiliıl prop:ıgandauna giriş

miş bulunan ı\nton iıminde bir ko
münisti Targansures'de tevkif P.t
miştir. 

Dün de iki mektep binası yanmt! Diğer namzet M. Garner, M. Ro-
tır. M.aamafih itfaiye efradı yangı- aevelt le.binde feT&gat ebnit olduğun 
nı mütkilat11z aöndürmütlerdir. Yan dan mümaileyh ancak 4 iincü dere
ğmm evvelce çıkmıt olan yanğmla- cede ıirlaan ekıeriyetten fazla ola
rrn ikaı şeklinde İzah edilmiı olduiu rak 945 reyle intihap olunmuttur. 

Ceneral Balbo 
ROMA, Z.A.A.- Han itleri na

>'.m M. Balbo Berlinden avdet ede
rek Ferrare'da karaytı. İnnı.i,tir. 

PARIS, 2. A,. A. - Aıkeri maaa 
rifaı Üzerinden 1500 milyon tasar
ruf yaptlrnurnı teklif eden mali pro 
je, müdafaai milliyey• müteallik bü
tün nezaretlerin ınilbayaat, ticari ve 
ıinai muamelelerınin tanzimi ve si .. 
lah altına celbe ait nakdi mükafatlar 
miktarında tenz:latı ihtiva ebnekte
dir. 

Graf Zeplin 
BALE, 2.A.A. - lngiltereye gi

decek olan Zeplın bu sabah aaat 7 
de Friedrichhalundan harelı:et et
nıiştiı·. 

Haftalık Edebi Mu!lahabe 

Fikirler ve insanlar 
"Kral Edip,. 1 

Yunan ve Latin ıairlerinin 1 

oiım atkı vardı. Kemal Emin Bey 
ise Sofoklis'ten ziyade, kitaba 
reamini ilive ettiği aktör Mounet .. 
Sully'ye ehemmiyet veriyor ve oa
dec~ bir tiyatro eserini tanıtmak 

memleketimizde de tanınmaamı 
istiyenler Kemal Emin Beyin 
Kıra! Edip ( 1 ) tercümeıini kü
tüphanelerinde Yakup Kadri Be
yin Horatius ve Ruten Etref Be
yin Virgilius tercümeleri yanına, 
yani be§aret haMrcileri arasına ko
yacaklardır. Asıllarından değil, 
fransızca1arından yapılan bu ter
cümeler bittabi çok kusurludur 
ve, Yakup Kadri Beyin de söyle
diğj c ihi, anca 1t bizde de huma
nistler yeti~eccğ i devre kadar mu
teber olabilir. 

Bu Üç kitabrn yan yana kona
bilec .... ğini ıöylerken üçünün de 
bir kıymette olduğunu iddia et
rnıyorum. Bir kere Üç müterci· 
min iatihdaf ettiği gaye bir değil
riir; Ya kup Kadri Bey ile Ruten 
E~ref Bey bize birer eski tairi ta· 
r..ıtmak istemitler ve bunun ıçın 
de, fransızca tercüme arasm· 
dan. aaı1 ml"':tni n1ümkün olduğu 
kadar sezmeie, kavramağa çalış 
mıslardı Onlar da humaniıt de
ğildi, fakat onlart!a bir huma-

( 1) İstiklal isesi talebe koopera
tifi, 65 lnını• 

istiyor. Böyle olmasa idi Oedipos 
Türannos'u fransızca bir "adap .. 
tation,, undan değil, hiç olmazsa 
bir tercüı:ıesinden okuyup anlat
malı isterdi. Fakat zararı yok; 
Fransızların bir darbımeseli kili
se İnfa edilirken Şeytan'ın da 
yanılrp ta§ getirdiğini iddia eder. 
Kemal Emin Bey de bu ıuretle 
olsun humanism taraftarlarına 
yardım ediyor. 

Dikkat edilecek olursa bu yar
dım, asıl humanism taraftarları
nınkinden de kıymetlidir; çünkü 
Kemal Emin Bey yalnız Sofoklis'
in bir tra&odyasını tanıtmakla 
kalmıyor, onun bet perdeye ay
nlmak gibi küçük değitiklikler ge j 
çirince bugünün adammı, hem . 
de Yunan şairlerini tanımakla 
tanımamanın bir olduğunu aanan 
adamrnı da pek ala ali.kadar ede 
ceğini de gösteriyor. Mounet .. 
Sully bu eseri oynarken çok al
kıılanrnnıt; demek ki Sofoklis'in 
trag-odyaıı, MiJAttan evvel V inci 
asırda olduğu gibi XIX uncu ve 
XX inci aurlarda da heyecana 

anlaşılmııtır M . Al Smith, 190 rey, almı!ltr. 
Yazı tahta11nın üzerine tebe,irle l ntihabat ırürültülü aahneler ara

bir gemi resmi yapılmış, üzerine K.ı ıında icra kdınmıt ve Rosevelt'in 
zıl Cephe tenim edilmit ve "Her- I muvaffakiyeti Halk etrafında bir za 
şey Y anmah" ıözleri yazrlmı4 id~. fer kllfileıi yaptlarak tea'it edilmit-

Polis, henüz kundakçılan tevkif e . 
d . t" tir. 
ememış rr • B - o..: · · ·ı bin · · unu muteaup mumu ey ınü 

yangınların bu usullerle hallan na babının •·eımiyet muamelesinin icra 
zarı dikkatini celbetmeğe uirqan 
bir mecnunun iti olduğu zannediJ.. ıı için konvansiyonun İçtimaı talik 
mektedir. olunmuttur. 

getirilecek bir kitle bulabiJmit. 
Vakıa buna bir takım cevaplar 
verilebilir: Mounet - Sully, ken
disinden en ziyade medihle bah-
sedenlerin .özüne bakrlınca da 
görüleceği gibi bir eserin aut 
kıymetini takdir edecek adamlar 
dan değilmif; yalnız Racine'i, 
Shakeapeare'i değil, Paul Her· 
vieu gibileri de severmiş. Ham
let'i oynamış, fakat aslına ancak 
hikayeai dolaym ile benziyen A
lexsandre Dwnas pCre tercüme .. 
sini oynamıf. Oedipos'u oynamış, 
fakat Lacroi:ıt 'nın ahenksiz ter
cümeıını oynamıt. Onu gidip 
seyredenler ve alkıtlayanlar da 
elbette nihayet kendisi gibi içten 
ziyade dıfa, hakiki güzellikten 
ziyade romantik jestlere itibarı 
olan adaınlardı (2). Bu itirazlar 
doğrudur; fakat onların yanında, 
zamanlarının hakiki güzelliği se
çebilen insanları da Sofoklis'i ae .. 
verlermiı ve Mounet - Sully'yi al
kışlamağa gidenler de onlardan 
heves ederlermiş. 

Kemal Emin Beyin tercümesin 

(2) Mounet - Sully'nin harikuli
de bir a ktör olduğunu söylerler, i
nanının. Fakat bu. onun oynadığı e
serleri anladığını isbat etmez. Devri 
nin bütün aktörleri oynadıklarr eser 
ferden ziyade kendilerini gösterme
ğe ralışmışlardrr. Onlar için büyük 
aktör demek. büyük mümessil de
mek değildir. 

de, itaret etmeden reçemiyece
ğim bazı kusurlar var. "Krral E
dip" terkibi franıızca "<Edipe.
Roi,, nın mukabili değildir. So .. 
fokliı'in traıodyaaının ilk İımi 
aadece "Oedipoa,, tur; aonra onu, 
ıairin son zamanlarında yazdığı 
ve ancak yiğeni veya torununun 
oynatabildiği "Oedipos Kolona
da,, tragodyasından ayırmak için 
bir d~ "Türannos,, il&ve etmi,ler. 
Oedipos tahtım terkettikten aon
ra da krraldır ; yunancadaki 
"türannos '' ve fransızcadaki i .. 
simden wnra gelen "roi,, kelime .. 
leri ancak bu tragodyada Oedipos 
un hükümdarlığı zamanına ait 
bir vak'adan bahaedildiiini göı
termek için konulmuttur. "Oedi
poı'un krrallığı,, terkibi de uıl 
ismi pek iyi ifade ehnez; bana ka 
lırsa sadece "Oedjpos,, demek ve 
ya aıhn mukabili olduğunu iddia 
ettiği .zannını vermiyecek bir iıim 
bulmak daha münaıip olurdu. 

Kemal Emin Bey iıimleri fran 
ıızcadan almıf. Fransızlar "CE 
dipe,, i (Edip) diye okurlar; fa
kat bu ancak kendilerine ınahsus 
olan bir feydir. Bana kalırsa ioim 
!erin mümkün olduğu kadar a11I 
tekillerini almalı, yani ya Eraıme 
in tali.ffuzunu kabul edip "Oedi. 
pos,, , veya şimdiki Yunan talif .. 
fuzu ile "ldipos" demelidir. 
Fransızların kendi dilleri.ne uy .. 
gun bir şekil vermek istemesi 
haklı olabilir; fakat bizim fran
~ızca ,ekilleri almamıza sebep 

vı.u.ı--~ 

Beynelmilel mesai 
bürosunda 

CENEVRE. 2.A.A. - Beynelmi
lel mesai büroou, möteveffa M. Al. 
bert Tbomaı'ın '."erine Zl reye kar!• 
24 reyle lngiliz M. Butler'i riyaae
te tayin cylemiıtir. 

Mumaileyh evnlce reiı muavinli
ii vazifeıini İıgal ~diyordu. 

yoktur. Hiç olmaza& türkçeye uy 
gun f'lkiller anyalını. Meoela 
"lokute,, veya ( Y okaate) yi 
"Jokaıt,, diye okumak Türk ıive 
sine aslından daha aykırı gelmi
yor mu? 

Bunlar hiç fÜpheaiz ehemmi
yetsiz şeylerdir. Fakat Kemal 
Emin Beyin kitabrnda daha mü
him lnuurlar da var. Bir Yunan 
tragodya11nı böyle perdelere ay
rrlmı§ görmek, çabuk hazmolun
muyor. Belki oynanırken, bugün 
kü tiyatronun zaruretleri diitünü 
lerek, böyle bir takaim caizdir. 
Fakat matbu metinde bu gibi 
ula riayetaizler kabul edilemez; 
çünkü a11I hakkında bize yanht 
kanaatler vermİ§ olur. Hele Tür 
kiye gibi eıerlerin a11llanru pek 
bilmiyen bir memlekette. 

Tercümenin batında Sofokli.s 
hakkında gayet muhtaıar biograf 
ya malômatı, eserin kısa bir tah· 
lili var. Fakat bir mukaddime, 
bir Yunan tragodyasının ne oldu .. 
ğunu göıtereıı, o devrin hayatın
daki mevkiini anlatan birkaç sa
yıfa olsun yok. Hem Oedipoı 
efaaneoi de anlatılmamıf. Kad
mos oğullarının baıına gelenler, 
Y unanlrlarda kadere verilen e
hemmiyet bilinmezae Sofoklis'in 
bu eseri tam.amile anlatılmaz. 
Sonra unutulmamalı ki bugün 
elimizde bulunan "Oedipos,, , 
bütün Yunan şairlerinin ve "myto 
lo"ue,, lar1nın bahsettiği "TbC 
halde,, efsaneainin ancak bir 

Nurettin hali.da tabancasmı 
doldurmuş ve dışanya çıkmca 

Recai Beye, anneai Saibe ve Re .. 
cai Beyin kızı N eılihan Hanımla
rın iizerlerine alet etmeğe batla 
mıf ve evin içi bir harp sa.hneıi 

halini alnu,tır. 

Recai Bey beyninden, anneai 

cüz'üdür; AtinaWar tiyatroya 
giderken o masallan bilirler ve 
"Oedipoa,, u anlarlardı. Yirmin
ci asrın kariine kitabı verirken 
kül hakkmda da biraz malümah 
esirgememelidir. 

Fransız tragodyaıında koro 
( choeur) yoktur; çünkü onlar ••
dece edebiyat eserleridir, içlerine 
musiki karıf.IDaz. 

Halbuki Yunan tragodyumda 
ıiir, musiki, dans biribirine karı .. 
flp bir ayin teşkil ederler. Şarkı 
ıız söylenen parçalar şarkı ile 
söylenenler bir vezinde değildir. 
Koronun tarkııız söylenmesine 
imki.n yoktur; ancak koro reisi, 
qhaıtan biri ile konuıurken tarkı 
sız söz söyler. Yunancanın " düz 
söylenecek şiirleri taganni edile
cek tiirleri bir vezinde değilmif. 
Bunu görmek için bir tragodya
nın Yunanca metnine bakmak 
kifidir. Lacroix'nın tercümesinde 
eıhu da, koro da hep franıızca
mn "alexandrin,, i ile söyler. Bu 
Yunan tragodyalanna, bilhaoaa 
koro mefhumuna hiyanettir. 
(Franırzlar da pek nadiren tra
godyaya koro koymuşlar, fakat 
onun söyliyeceği parçalan musiki 
ye daha uygun vezinlerle, hatta 
yarı serbest nazımla yazmışlar
drr. Kemal Emin Bey de Lairoix' 
ya uymuş. "Hey'et,, dediği koro, 
diğer eıhaı gibi (7 - 7) lik vezin 
le konu,uyor. Aolı taklide çalıt
ıaydı, hatta kafiyeden vazgeçip 
ritmalı bir nesir kullanarak asla 

Hadise hemen müddei wn""'. 
ie de haber verilmit ve müdcl~ 
umumi mua•inlerinden Nusret 
hadde mahalline ıelerek vak'af' 
va.zayet etmittir. 

jjıl 
Yar ahlar Etfal haatane• eli 

kaldınlmıttır. Nurettinin .,eoe 
morga götürülmüştür. Neılib•d 
H. m yarası ağırdır .• 

daha aadık kabaydı bence dab' 
iyi ederdi. 0' 

Belki bil yazonda kitabın bol• 
li.saaını anlahnam fayda11z ~· 
mazdı. Fakat alaka gösterec~o' 
lerin kitabı okuyacaklarma, }'1 ,ı 
enaleyh benim hüli.ıama ibtıY~;r 
olmadıklarına eminim. Zate-! .. ·ııİ 
Yunan tragodyasıru, güzelhl'. 
bozmadan hüli.sa kabil değil<fı' 
Hikaye anlatılrr; fakat OediP0 ' ~ 
un her sahnede biraz daha art• 
helecanı nasıl taıvir edilir? 1 

Seli.mi İzzet'in anlattrii•:. 
göre, Fran11z münekkidi BePJ ıP 
min Cremieuıı:, bu tragodY~"1r· 
bir polis dramı olduğunu d)' ı· 
yormuş. Bu garip iddianın ti· 
ru bir tarafı var: Oedipos'uP k• 
min oğlu olduğu aranıyor. f• ,. 
Ati.nahlar tiyatroyu seyrederk:e~ 
bunu pek &li. biliyorlardı; 2• 1• 
seyircileri vak'a ile ali.kadar ede-" 
mek kli.aik tiyatronun kabul ;-_,: 
ceği f"Ylerden değildir. O•J'"";I 
un asıl mevzuu, ıeyircilerce eijl, 
den maliim olan hikaye df ı,; 
zavallı Teba kralının aldığı ",., 
ket haberine evveli inanme.ı11•11,. aonra yavaf yavaf her ..,yde 0 :,., 

bir iabatını gönneğe ba,ladl 
drr. .,.ı 

Kemal Emin Beyin tercÜlll ,. 
bütün eksiklerine ve kusurl•rtf;. 
rağmen okunmalıdır. Kem•! tlİ'' 
min Bey hayırlı bir it görıntJf 1"' 
Ve Yunan - Utin irfanını •e•e ıV 
lerin minnettarlığına h ak k•,S: 
mı,hr. Nurwllah J.Tr 



Is tan bul 
Ekonomi 

gümrül[lerinile 
Belediyede 

Fiat 
Listeleri 

• 
yenı l[aarolar 

Malı.keme/erde 

tatbik 
Küçük 
Sanatlar 

ediliyor 
Gümrükler 

Yeni Alameti farıkalarda 
usulsüzlük var 

• • •••• • • 
Yüksek sınıf harcı 

vermemek 
için ucuzlayor 

Müzedeki hırsız hakim 
/ huzurunda ne diyor? 

•••••••• 

Kadrolar 
Hangi sanatlarda 1 __ _ 

daha fazla istatistik ve tetkil 
ecnebi çalışıyor? müdürlüğü 

Sanayi müdürlükleri alameti 
farıkaları kontrol edecek 

Bar, meyhane, lokanta pzino ve 
emsali gibi yerlet"e geçen ıene tespit 
edilen fiyat cetvelleri bu ıene yeni
den tespite ba9lanınıttır. 

Nasıl ve neler çaldıysa hepsini 
de bülbül gibi anlath 

Ye;11i kabul edilen küçük san' kadroları geldi 
atlenn Türk tebaaaına ba haan 
hakkındaki kanun, muhtelif 

~;s~_ek ~üm~;leri araamda çok 
büyuk bır husnü tesir husule nayi müfetti,i Halit Beyler yapa-

caktır. Geçen sene bu kabil her müesse- getirmi,tir. 

Gümrüklerin yeni kadrolan 
gelmeğe batlamı,tır. 

Alamatı farika nizamnamesi ve 
ffüı.6metimlzin de kabul etmiş ol
ılıılu La Haye beynelmilel sınai 
lllGlldyet ltilafnameal mılcibince, Ti
-. ve ıaııayj maddeleri üzerine 
"6kametıerin milli arma ve bay
taldariıe beynelmllel tanınınıt all
-leri koymak memnudur. 

Nezihi ve Halit Beyler gelecek ı se bir fiyat liıteıi yaparak onu be
hafta daimi encümende izahat vere- lediyeye tasdik ettinr.iş ve tatbik 
ceklerdir. ede gelmiştir. Belediye bu gibi 

15000 küçük esnaf 
kaydedildi 

müesseselerden küıat ruhsatiyesi 
harcını mües&eselerin ıını.flarma ıö
re almağa başlayınca, bu ı..tıil y.._ 
)erin sahipleri teiifa diltmlltlerdir. 
Çünkü müessuenln aınıfı fiyat cet 
velinin yülueklllr yaya ...tılıima 
göre tayin edilmektedir. Bu mllea
ııeae aahipleri belediyeye m6racaat 
ederek fiyatlarım indb weklerlni 
söylemişlerdir. Dolayııile müe11eae
nin sınıfı İnmiş ve küıat ruhaatiyeal 
harcı da azalmış olacaktır. Belediye 
müessese sahiplerinin yaptıklan cet 
veli yalnız tasdikle iktifa etmemek
te, bazı tenzilat da yapmaktadır. Bu 
nun neticesi olarak telırlmlzdeld bir 
çok lüks bar, lokanta ve bahçeli ga
zino fiyatlarında bariz bir t...-zill 
vuku bulmuştur Beledire iktiaat 
müdürlüğü, büttin Jatanhulda, 
bu gibi yerlere gidDdlii vakit, mu
hakkak belediyenin taodik ettifi fi
yat listesini görmelerini tavaiye et 
mektedir. 

26 mayıs gecesi Askeri müze
de yakalanan hıraız Ali Kemalin 
mu h alcemesine dün ikinci ceza 
mahkeme&inde başlanılmııtır .. 

Ali Kemal 8 ni•an ııecesi mÜ· 
zeye girerek, beı altın madaly .. 
bir mahmudiye altını, bir revol• 
ver çalmaktan ve tekrar 26 ma• 
yıı ııeceıi gene hıraızlık makaa· 
diyle müzeye ırlrmekten ıuçlu O• 

larak Ceza kanununun 493 üncü 
maddesinin beılnci ve yedinci 
bentleri mucibince mahkemeye 
aevkedilıni9tir. 

yen Arnavut Osman yakalanmıt 
·ve ağırceza m.ahkemeıine tevdi e· 
dilmi,tir. Dün Ounanın muhake· 
meaine ağırceza mahkemeainde 
başlanılmıştır. 

Davacı mevkiinde Oamanın ha .. 
raca bağladığı adamlardan ber
ber İ•mail, bakkal İsmail, kunda 
racı Memduh ve hakkal Numan 
.,fendiler bulunmutlardır. 

Muhtelif cemiyetler zaman 
gelince terki ticaret edecek 0 • 

lan ecnebilerin yerlerini doldu 
rabilmek için faaliyete geçmiş. 
ler ve yeni tertibat almağa bat 
lamı9lardır. 

Dün ilk defa İstatistik ve tel· 
kik müdürlüğünün yeni kadro
su gelmittir. Gc _en sene kadro 
suna nazaran bu sene iıtatiıtilr 
kadrosunda epeyi tadilat yapıl 
mıı ve 24 memur açıkta bıra. 
kılmııtır. 

lon amanlarda bul Ticaret ve T"-- oda k'" ··k nafm 
,ı .. -•ı ......,. an uz ...... ne u ka d" • • dev ed • etı" ..... 

___ L_ .. 11 •' -' b 1 1-~· llfta UÇU el 
,_ . • y ı 11111 am en meeaı n -

U&ıde ca-' mııvafılı: tekilde tescil · de • eli kad IS 000 kü" dil ~.. ld ·· 1 ce11n fUD ye ar . -
e ııwmif allmed• konu uğu ~- ük esnaf ıicili ticarete kaydedilmit 
~edlr. B!lhaı!"' ~ e,ya il- ~r . ::nde .....,eti farika Y':;:ı:ı;' Diğerlerinin cea cörmeden kaydi 
fi-. Tllrk '-J'l'llit ;.:a R düf ed~~ için müddet temdit edilmittir. Sicil
llıek • fotofnılil e :fiı.İ.:at alan li ticarete bu suretle otuz binden faz 
ileti 'edlr. Bunu _, S . la küçük eınafın kaydedilebileceği 

aat Yelriletl Tloaret ve anayı zannolunmaktadrr 
llıtldthttild...ıne allmeti ~ · 
J'enlden ı.-trohı- •e ,,.....eut ni
..._ta uynıayanlarm kullanılması
lla nm.uıle edlı-ıini bildirmit· 
tir. 

M. Ktlhl'ti:n 
AmbalAjlan 

Cemiyetlerin yeni 
bütçeleri 

Cemiyetler mürakaba büroıu ye
ni tertip ettiği bir tekilde cemiyetle 
rfn bütçelerini tanzim etmiştir. Ti
caret odasınm sene başı Kinunu
aani hidayetinde olduğuna nazaran 

Hamburırlu anıballj miltehasmı cemiyetlerin yeni bütçeleri de o va
"- H. Kııhf'iln haıuıi teldlde am- kite kadar olmak üzere yedi aylık 
lıaıaj yapuak Hıunburgtan getirdi- olarak tertip edilmiftir. 
ii meyya ve aelıaler dCln de mua- Cemiyetlerin yeni bütçel ... i aza· 
Pene edllememi!tir. , mi tııaarnıf esasları dahilinde tertip 

M. H. Kilbl Hamburglu bir tncir-
' ve ihzar edilmiştir. 

Esnaf cemiyetleri 
tasarruf sandığı 

Cemiyetler mürakaba bürosu ea
naf cemiyetleri arasında bir tasar
nıf sandığı esaalarlnı hazırlamakta
dır. 

Bu sandık orta .. ndığı namını o-
lacaktır. 

61 vagon buğday 
geldi 

Francela narhını 
az buluyorlar 

Francala imal eden fınnetlar, be
lediyece francaJaya konulan 8.zami 
fiatın zar;:1rlarını mUcip olduğundan 
bahisle ekmekçiler cemiyetine mü
racaat etmişlerdir. Yeni ekmek ve 
francala narhının teıh;ti için beledi
ye, •on haftanrn buğday satış fiat
larını havi cetveli bugün zahire Bor 
sasından alacaktır. Ekmekçiler cemi 
yeti de bugün francala narhının 
tezyidi için belediyeye müracaat e
decektir. 

clir ve kendlalni A vrupada takas mu 
lıaveleleri aktl için seyahat eden A
l!' ve Cemal Beyler llıtiaat vekale
tine tavılye etmi9lerdlr. M. Kühl 
Yaptığı ambalajları kimaeye göster
llledifi gibi, bunların gümrükten ge 
terlı:en muayenesini de kalıul etme
~tedir. Bu ıebeple, dün de amba
~ilar, mütehauıaı Hamburııtan ge
tiren Alaya vapurundan çıkarılama
llııt ve bittabi kontrol yapılamamıt
lır. Heyetin M. Kühl ile yaptıiı t• 
j'-8 ueticeainde fÖyle bir formül bu-
111lırıuttur: Sandıklar mütahassısm 
~ altında cümrükte ayrılacak 
hıııuai lıir Odaya nakledilecek ve 
t.t. KiilıJ burada ambali.jlan açarak 
~YVelerini ve sair ,eyleri batka 
- Odada toplanacak heyet azası
"" göalerec:ektir. 

Geçen ekmek buhranı esnasında 
francala 12 kurutken 13 kuruıa, ge
çen hafta da 13 buçuk kuruşa çıka
nlmıştr. Francalacılar, narhın 14 bu 
çuk kuruıa tezyidini İstemektedir-

Dün Anadoludan §ehrimize 61 va· ler. 

gon buğday gelmittir. 1 Ekmek narhı 

Bugine kadar haııl olan kanaate 
tÖre M Kühl.ün sistemi her nevi 
"!'"?'ve için kabil tatbik olmadığı 
lllıi, alelamum sebzeler için elve
l'İfli değildir. 

Muafiyetler hak
kında tetkikat 

Her abone . Beled~y~ el<mek nar:hını tespit _i-
l çın yenı bir uıul takip edecektir. 

K b•ı k Şimdiye kadas narhı tespit için yal
Onuııı:a 1 ece nız zahire boraaımcıan buiday fiyat 

':S' !arının vasatisi almıyordu . Badema 
- -·--

Şehirler arasında 
telefon muha

beratı kolaylaşıyor 
ş · H kadar Avrupa • ..ı.:..ıerile D'T )S ~· 

değirmenderden n lnrınaalardan 
da fiyat vaoatileri iatenecek ve nııriı 
ona :öre tespit edilecektir. Önü
müzdeki hafta ekmek narhı için be
lediye hesaplarmı yann akflllD yapa
caktır. 

Temmuz maaşı 
Belediye dün -rı.ra t-uz 

maaşını vemıi,tir. 

Karamame okunduktan aonra 
mahkeme reisi Ali Kemale hita• 
ben: 

- Bak müzeden hınızldr yap· 
mııaın, yapdm mı doğrun mu? di· 
ye aormuı, o da ırayet aofuk kan· 
lılıkla cevap vermittir ı 

- Evet yaptım, dojnıdur ••. 
- Ey, naıil yaptın, anlat ba-

kalım ... 
- Efendim, nlaanın aaldslncl 

ırünü bilet alarak pndlblayin 
müzeye ırlrdiın, orada muvafık 
bir yer buldum saklandım. Gece 
oldu, müzede kiınse kalmadı, ben 
de saklandığı.,, yerden çıktım ve 
gündüzden gözüme ke&tirdiğim 
camaki.nların baıma gittim. Ha~ 
zırlad ığım anahtarları uydura· 
rak camekanı açtım ve beş alım 
madalya ile bir mahmudiye altı
nı, diğer bir ca mekandan da bir 
tabonca aldım. Evvelce saklandı
ğım yere avdet ettim. Sabaha ka
dar orada bekledim. Ertesi sabah 
tekr<l r müze açıldı, ziyaretçiler 
müzeye gi.rdi, ben df" ziyaretçi 
ıribi müzede biraz dolaıtım ve 
çıktım. 

Çaldıklarımı sarraflara oat-
tım, fakat kaç paraya sattığımı 
§İmdi hatırlıyamıyorum .. 

Bir ay sonr a tekrar ayni mak
satla girdim, gene eoki saklandı· 
ğım yere saklandım fakat bu se
fer işler aksi gitti, yakalandım. 

Maznun hiç ink&_ra lüzum gör
memiş ve dıtha ilk sualde her te· 
yi bülbül gibi itiraf ebnitti. 

Bu itiraftan aonfoa ta.bitler Ç&İ'• 
rılmıya batlamldı. ilk fllhit ola· 
rak müze idare müdürü Şehap 
Bey celbedildi. Şehap Bey dedi 
ki: 

- 8 niaaada Müzede bir hır· 
aızhk olmuıtu. O zaman zabıtaya 
ihbarı keyfiyet ettik. Henüz bu 
ihbardan bir netice çıkmamıftı, 
bu hırsın yakaladık. · 

Hıroız müzede hir tnaaanın al· 
bnda ve bir aandıiın arkasında 
yakalanmı9tı. 

Caketini tera ıriymlıti. Bacak
lannda Üat Ülte siyilmit iJri pan• 
talon vardı. Bu kıyafetin aebebi
ni aorduk: 

Şebi.. mnlill .ı.w -•imW let
'11ii -,;.ı- iatWa•e etlan Wıri
~ için tatlıilıat y..,.....ı.tadır. 
bainı; -cümen ... huauıta ticaret 
"""- da fikrini ıonnu9tur. Oda 
......_ bu tetlrikab. Oda tetkikat 
llllıeai müdürü Hakin Nezihi ve Sa-

,,. A1ıkara, Eıkitehir, Yalova. E· 
dirne telefon hatlarından iıtifade İ
çin 20 lira avanı almmakta icli. Bu 
ıebeple her abone §ehirler araaı ve 
Awupa telefon batlarmdan iıtifade 
edemiyordu. Pat.ta idareai bu avan
sı kaldırmı9tır. Bundan aenra her a
lıone iıtecliği Avrupa tehir ile veya 
telefon hattı olan dahili tehirlerle 
hiç bir kayda tabi olmadan ko
nuıabilecektir. 

- ErtMi pnü çıkarken üze. 
rim toalanmq bir vaziyette bulun 

istimlak komisyonu maoın diye caketimi tera ıriydiın, 
pantalo.da ayni -kaatla çift si· 
ylhniftir. Üzerindeki pantalonu 
çıkaracak, alttaki temi& pantalon 
la müzeden çıkacaktım. dedi. O. 
zerini aradık, bir kaıki, bir toma
vida, bir burgu ve bir çolf anah
tar bulıjuk. Adamlarıaızdan bi
riyle eli olup olmadığını, batka 
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Belediyede yeni ye fevlıııl&de lıir 
istimlak lu>miıyonu t...,ı.ı.ül ettiği
ni ve vazifeye batladığmı yazmıı
bk. Komisyon 4 azadan mürelck.ıp 
olup helediye azaları ve hariçten lrir 
iki zevattan mütetekkildir. 

Komiıyonun vuifeai 1932 bele- 1 

Yerli• eli b"'t • d-Lil · ti" ••ub teriki bulunup bu unmadıiını sor ye u çe&ıne lUI ıt m..- D ya d k 
pılmumı temindir. Bu - Fila-ya u · 

0

y k B "h · .. 
pla. k hah • ha •-L - o . una ı tıyaç ta gor-

M il • ·n }I , çocu çeaı. verem ....... d" E b" 1 a ar iç) · · "bi "ııtimlik dna me ım. aaaen ır ay evve de 
-,. 

1 ve el..,"' ıı:~h. 1 
• I balY9!_ __ L 

11 ben buradan hıraızlık yapmıı· 

1 
aznn g en mu ım 19 er •-- b rd" "lk hı 

·- - tadır. Kmniıyon bu mahallerin i&-1 :mı• bcen ınıl v': . ı vf e ttı . rsızlı 

d f I• · ı · k" • · ka -" elel · . gını u suret e ıtira e ı. 
Propa ...... an a aa ıye tim 

8 1.' ıçıbi'! _.'.:~ muam erını Çaldığı madalyaları 150 lira-
:5 k en •a un r '"''"""' ve serian te- fi im 1 • t k • f d "lece kemmül ettirecektir. Bu iatimlika- ya sarra ara aa ıt, on ar da 

tı e Si e 1 h . L'"t d tah . •1-- kuyumculara &abnıt, ku:rumcular 

J lstanbul Milli iktisat ve T~ 
ı cemiyeti yerli mallann revacını te
l min için' c!aha canlı faaliyete ıreçmelı 
i kararını vermiştir. Bu maksada, ce-

tın epaı .., çe e aısauan mev- d ·ım· 1 
cut bulunduğundan bu aene ikmal a Terıb 1

' er. ~-"- d . . 
-~'I ektir K · L-• a anca aa • ..,.. yer en ıatır-
~ ec . omııyon azaıı~ aeıe... dat ve bize iade olundu. 
diye hakkı huzur vennektedır. Şehap beyden aonra müa:e nö 

Kaçak etler 
1 

miyetin Hanımlar ve erk~~"el! 
·· reWrep propaianda encumenı, 

ı ~~- üzdeki perşembe cünü aaat 13 Belediye kaçak etleri takip ve mü 

l ;:u";.ta Ticaret oclaaı salonunda fev I aaclereye devam etmektedir. Yeni. 
ka11':ıe bir içtimaa davet edilmi!tir. i den ~urtulu!~ Vaailin dükk&nmda 

1 B · timada yerli mallar lehınde ! 20 kilo, Ferıkoyde Ahmette 6, Su-
k:n;;,..nsla: ttı ccek. nutetlukerllar irat I eliff. ~ 8: Kdeaaı7m,5paşaMaharrda emdRefikt

1
e
0

Iki7 f>
1 

, 
d cek ve muhtelif sur e pro- uıeym e o 

e e andalar ve irptlarda bu~ıınaca!' kaçak et_ bul~runllf~· Belediye lıa::r e beyi... ıeçilecektir. içti- çak etlen takip ve musaderede gay. 
..,:';;:.kiye, Latife Bekir, Aliye E- retlet;i göri!len bazı .za!>ıta nwnurla-

" ""k"f Nihal Saniye Hanunlar rına ıknmıye vennıttir. sat, .,u u e • . . 
la d'ğer bazı ma~f hanımlar ı!.tirıılr 
... deceklerdir. c-ıyet, buna miit~- Sarayburnunda ha

vuz yap:tlmayor 1 kio §imdiye kadar mekteplerde ~
tihanlarla meşgıııl. bulun~ ~u~~-
lcrin de iştirak edecek . klerBı ~r~~kb~r Dünkü Cümh·...z_... lll!Zetesi Sa-
. t" ihzar edece tir. u uuyu ıç ._-. . 
ıç ıına d · · kt • raybumunda asri bir yüzme havu. . ada da propagan a ıçın mu azı .. 
tim. b"' ve •air huausat et- zu yapılacagını yazıyordu. Bu hu
vandat ~~ .~; ektir Cemiyet, vit austa belediye reis muavini Hamit 
~mda gorut';' ı:tafı için açılacak B. bir muharririmize demittir ki: 
rın s.'lnabnın ı "d ·r . 
kurs, muallinıini de, ".arı at °!eaaı 1 

• .- ~yle bir aa? ~vuz yapmak 
balledilmesini müteakip taayyun ede içın bıze her hansı hır muracaat 
cektir. . . yoktur. Belediyenin ~':"~'~de böy-

lncir gibi yerli meyvelerimiz~ le bir ta .. vvurdA deiildır. 
bonbon yapılarak M~ ınısa· -·--

betçi zabiti Mehmet Bey ve mü
ze •erhademeai Ali Efendi de din 
lendiler, onlar da ayni tekilde 
tehadette bulundular. Şahitlerin 
İltimaından sonra reiı ınüddei u
mumiye mütaleaaını sormuş, Ki. .. 
mil Bey de mücrimin 493 üncü 
maddenin beşind ve yedinci fık· 
raları mucibince cezalandınlma
amı ve cezaaının 69 uncu madde 
muellıinc:e <.rttırılmaaıru iıtemit
tir. 

Kamil Beyin iıtediii ceza bet 
seneden on seneye kadar ağır ha
pis cezuı ve verilecek cezanın 
yan&ınm verilen cezaya zam111ı
dır. 

Mahkeme reiai bu talep üzeri
ne t~krar maznuna tevcihi hitap 
etmuJ ve : 

- Bak müddei umumi bey ce
za verin.. diyor, ne derıin? dem.it 
tir. Maznun da; 

- Hiç bir ~ey demem efendim 
cevabını vermiıtir. Reiı kararın 
tef#>imini pazartesi CÜDÜne talik 
ebniştir. 

Evvelce iki mahkumiyeti oldu 
fu anlatılan Oaman cürmünü İn· 
kir etmektedir. 

Dinlenen §abitler Oımanm ken 
diıine atfedilen suçu i9ledifini, 
hatta: 

Yeni kanun eo ziyade berber 
ler, kunduracılar ve garsonlan 
alakadar etmektedir. Çünkü 
memleketimi:ı:de iş yapan ecne 
biler bilhassa bu mesleklerde 

latanbul gümrükleri ba9mü. 
dürlüğünün kadroaunun da bu. 
günlerde gelmesine intiear edil I 
mekteclir. 

Yeni kadroda bilhassa mua
yene memur ve bat memurluk
lan arasında mühim tebeddö. 
li.t olacağı tahmin edilmekte. 
dir. 

- Elime mavzer alıp dağa çı
karak. "!kıya olacafım, her glin 
bir polisin batını yiyecefim diye 
polisleri tehdit ettifini de aöyle
mitlerdir. Muhakeme ırelmlyen 
bazı fa}ıitlerle yeniden birkaç hu 
kuku umumiye ıahidi celbi için 
30 t-uza bırakılmııtır. 

tekasüf etmektedir. 

Maarifte 

iyi tarih 
Bilen talebe 

Temmuz kontenjam 
mn tatbiki haşladı 

Nezaretten kaçan 
sabıkalı 

Emniyeti umumiye nezareti al
ımda bulundurulmıya mahkUm 
aabıkalı gürühundan Haaan bet 
gün müddetle emniyeti umumiye 
nezaretinden kaçmıı, fakat bila
hare yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

Balkanlarda on bet 
günlük bir 

seyahate çıkarılacak 

Temmuz kontenjanının dün 
den itibaren bütün gümrükler: 
de tatbikine bqlanmııtır. 

Yeni temmuz kontenjanında 
teker ve kahve ithalatı İçin tab 
siaat Joktur. Şeker ve kahya 
takaaa tabi tutulduğu için kon 
tenjan harici bırakılmıttır. 

Mahkeme Hasanı bu cürmün
den dolayı bir ay hapse mahkum 
ebniştir. 

Şeker davası 
Sultanahmet Sulh birinci ceza 

mahkemesinde Alpullu ,eker 
tirketile bazı teker tacirleri aley
hine verilen kararm temyiz mah
kemesince nakzedildiğini evvelce 
yazmıtbk. 

Bu davanın tekrar rüyetine 
gene Sultanahmet Sulh ceza mab 
kemeainde baılanılmıttır. Maz
nun vekilleri hakimden temyizin 
nakzına ittiba edilmesini iıtemİ!
ler, hakim de ittiba karan ver
miştir. Bunun üzerine maznunla
rın vekilleri a ;en mahk-edeki 
ifadeleriai tekrar ve temyize kar· 
" ıerdettilderi itirazlan izah et
mitler, muhtelif taleplerde bulun 
muılardır. 

Saat bire kadar devam eden 
muhakeme neticeeinde lılkim ka
rarım tefhim etınittir. Kararda 
Uşak ıirketine ait olduğu iddia e
dilen 12 vagon tekerin kimin ta
rafından aatılınıt oldufunun U
tak şirketi ile Sanayi Bankaaın
dan ve lktıaat vekaletinden sorul 
maama, Alpullu firketi defterle
rinde de bu Jıuauata kayıt buluna
cafı ıüpbeıiz oldufundan bu ka· 
yıtlarm ehli vukuf tarafmdan tet 
kikma, ehli vukuf olacak zen· 
tın Ticaret odumdan aorulmaaı
na, Dimitri ve Acop efendiler 
bakkmdaki ihbarın kimler tara
fından yaptldığmm Vil&yet Ko
miayonundan tahkikma, tekarler
lerin kaça alınıp kaça sabldığı
nm ve bu itler için ne kadar maı 
raf edildiğinin Ticaret odaaından 
i.atilanına, Alpullu tirketi davaaıy 
la Htiaeyin izzet ve Amapoliı e
fendilerin, ve Dimitri Mütevelli 
efendiyle Acop lzmitliyan efen• 
dilerin davalarının yekdiğerinden 
tefrikma ve muhakemenin 13 
temmuza bırakılmaaına hülmıedil 
mittir. 

Tıbbı adliden kaçan 
mahkum 

Katilden 8 seneyeye mahkiım 
olarak hapiaanede yatmaktayken 
cinnet aliimi söıteren ve müfahe
de için gönderildiği tıbbı adli bi
naaından kaçan Recebin muhake
mesine aiırceza mahkemuinde 
batlanılnıııtır. Recep tıbbı adli
den kaçtıktan aonra Bayoiluııa 
çıkmıt, orada şoför Altındif Mu
zafferle bulupnuş ve beraberce 
Papagan banna cibnitlerdir. 

Barda Receple Altmdif Mu
zaffer kavga etnıitler, ve polia 
tarafından yakalanıp karakola 
götürülmiltlerdir. 

Karakolda Recep polialere bı
çak çekmit. huktinet ricalimize 
ve hikimlerimise lriifretmiıtir. 

Recep mahkemede biitün bun
lan inkilr etmit: 

- Ben 61 defa huzuru adale· 
tinize gelmiş adamım, ıiz benim 
velinimetimainiz, biç aize büyiik
lerimize küfreder miyim? etme
dim, polise bıçak çektifim de ya
landır, fakat kaçmak bahaine ge 
lince kaçtım, onu inkir etmem, 
demistir. 

Muhakeme tahit celbi için 28 
temmuza kalm,.tır. 

Adliyede vurulan 
adam öldü 

Bu ıene her liseden mezun olan 
talebe araaında tarihten fevkalade 
muvaffalı olan birer ef. nin imtihan 
evri\kı tefrik edilerek maarif vekale 
tine gönderilecelrtir. Maarif velrile
ti evrakı tetkik edecek. bu ıuretle 
her liseden bir mezun el. olmak Ü· 
zere bütün memlelıetimude 20 ka
dar genç tefrik edı1mit olacaktır.Bu 
gençler vekiıletçe takclir edileceği ci 
bi Turing Klüp vaaıtasile kendileri 
Balkan memleketlerinde bir aeyaha
ta çıkardacaklardır. Bu seyahat 111 
gün devam edecektir. 

Askeri kamplar 
Lİ&e ve muallim mektepleri tale

besi dün ıabah askeri kamplara çık 
mışlardır. Kamplar 15 gün devam e 
decektir. 

Yüksek iktısat 
tahsili 

Y iikaelı: iktiaat mektebi nRldenii... 
ler meelüi baırin l>ir İçtima ya
rak celecek - tatbika lıatl--acak 
tedriaat pldi etnfında ırürfltiilecek 
tir. Bu - de yiilı:aek iktisat mek
tebine münhaııran lise mezunları a
lmacakbr. Ticaret liıesi mezunlan 
933 den -esi bqmda kabul edil
meğe lıqlaoacaktır. 6 aene Galata
ııaray liaeai ticaret kıamınclan mezua 
talebe de yükaelc iktisat mektebine 
alınabilecektir. 

Ditçi mektebinden 
mezun Bulgarlar 

Ditçi mektebi talebesi dün saat 
17 de Halkevinde bu ıena mektep 
ten mezun olan Bulııar talebe ,_ 
fine bir mü-e vermiflercllr. Me 
zun Bulırar talebe ile aamimi haıbil
baller yııpılmıtbr. 

Bakalorya imtihan 
rapor lan 

Maarif vekaleti heyeti teftifiye 
reiıi Rıdvan Nafız, umumi müfettit
lerden Haaan Ali, Retat Nuri ve A
li Canip Beyler ,elırimizdan Ankara 
ya citmitlerclir. Vekalete, lise lıaka
lorya imtibanlan hakkındaki rapor
larını vereceklerdir. 

Posta ve telgraf U. 
mid6rü. geldi 

Aldığınıız malômata na-, Poe 
ta ve telıınf ıımıım midürıi Fahri 

Bey lıuııhlarde flllırlmiz• ---
tir. 

Fotografçılar 
Cemiyeti 
ŞehrimiUelD '-cnıflıaoe Mhilıi 

aanatkiırlar bir '*Diyet yapabilmek 
İçin ticaret ınüclürliiğiine müracaat 
ebnitlerdlr. 

Vebaya karp 
Vapar kaptanlarmın patente v1!7a 

vize almak İçin Sahil Sıhhiye 1 dare
lerine miirac:aatlarmd ihraz eyle
dikleri Veba B§ıaı veailıalarınm ba
kikatan mevcut mürettelıata ait o
lup olnıa<hfmın tetkiki İçin badema 
Uman İdarelerince musaddak mü
rettelıat defterDoin de afi tehadetna 
melerile beraber Sahil Sıhhiye me
mıırlamıa pıterilnaeıi uaul ittihu 
olunmuftur. 

Yalnız bu takas kanunu he
nüz gü~üklere bildirilmemiş
tir. Bu ıtıbarla dün memlekete 
teker ve kahve girmemittir. 
Bu vaziyetin bir kaç günden 
fazla devam etmiyeceği muhak 
kak olmakla beraber piyasada 
bir endişe tevlit etmiştir. Maa. 
mafih Ticaret müdürlüğü her 
hangi bir ihtikar hareketine 
mani olacak tedbiti almıştır. 

Mübadelede 

Maden ocakları 
Meselesi 

Komiayon Reisler 
komitesi 

fikayeti tetkik etti 
Muhtelit Mübadele komiayl>na 

reisler komitesi dön toplanınııtır. 
Bu içtimada 150 bin İngiliz liralık 
tevziattan iıtifade edecek olan ve 
Anadoluda em1üi bulunan Runılar
dan bazılıırmın maden ocaklarını if.. 
leten kimaeleria lıa tevzUıttan iıtifa 
tle etm.neleri liızım gel dili hakkın
da koıniayona verdikleri tikiretna
me üzerine müzakerat cereyan et .. 
mittir .Evvelce de yazdıiımız veç. 
hile mü9tekiler. maden ocaklan hü
kümete ait cıldniımdaıı lıoınları it
letenler tevziattan iıtifade ettikleri 
takdirde tumiaat olarak hisaelerina 

bet edecek mıktann azalacağini 
nazarı alarak buna itiraz etmişlerdi. 

Sadullah Bey daha 
bir müddet kalacak 

Poıta vapurculuğunun Devlet in
hiaarma alı1mtB11 meaeleaile alaka. 
dar oı.rak Ankarada bulunan Sey
riaefaia umum müdürü Sadullah B. 
hu hıuuatalri liyı1uuım kesbi kanu
niyet -U.t müteakip avdet ede
cektir. Bazı ihsai veaııiki hamilen 
Ankaraya giden Seyriaefain lılet
me midiirii Bürluutettin ve Leva. 
ııİm Müdürü İzzettin B. ler de Sa
dullah B. le birlikte döneceklerdir. 
Seyıiaefain teşkilatının Posta vapur 
!arı Devlet 1 nbisan itlerini de ted. 
vire kafi olduğu kanaati mevcuttur 
Yeni idare umum Müdürlüğiinw; 
Sadullah B. e tevdii kuvvetle muh
temel görülmektedir. 

Halkevi komiteleri 
letanlıal Halkevi' nin lıöyeülW., 

spor, -gi ve rHİm komitelerinin 
lıenüz teşekkül etmediği malümdur, 
Spor komitesi teşekkül etse bile kay 
cülük lnımitesinin bu itfen aaliyu 
hangi :ıı:evattan mirelckep olabilece
ii henüz telcarriir etmemiıtir. Evin 
mürelckep olduğu 9 komitenin vazi. 
felerini daba mahdut komitelerin ifa 
etmek üzere nizamnamenin tadili 
bazı aza tarafından tasavvur ve tek
lif edilmektedir. 

-----
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.. - firlere ikram edilmeaini. ı.u_meyw; Bey~lu telefonları 
!erin daha ziyade •Ü~DÜ temuı Telefon şirketi, Beyojlu otiınıatik 
edeceğini düfünen ".."'"'yet,· bunu -bebııiııi 1 ..,,ıuw- itilııırea itlet- 1 

da ••kert:iler cemiyetıne tav11ye et- ,,... . , _,.,.ııuw. 
mıttır. 

Ortabtı haraca 
kesen adam 

Erenkö)'Ünde Ölekiaİ L-•• 0 0 

. --bıçakla tehdit ederek haraç iıli-

Evvelki gÜn lataMıul Atlliyeain 
de ikinci ceza -khı•ı "• 
Çlkarbn haanı.ı Huan tarafından 
kurşunla vurulan Mıqtafa dün 

---"" .... ~~~~~~~~~~-
Cerrallpqa ı..-neainde v.,,at 
ebnİftir. Katil Huan mevkuftur . 
Bu ı.......talı:i talalsikat devam et
ınekteolir. 

Boğazda yaz 
tarifesi 

_Boğaziçi vapurlarının yaz mevıılo 
mınP. mah•u• tarifesi, bu sabahtan ı. 
liharen 13tb.ika ~lanmııbr. 
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3 TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No_ 

Telgraf Rdreai: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itlOTi Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için ifariç için 

L. K . L. K. 
3 •>lığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 14 -
, 28-" 

Gelen evrak ge1-i verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ru9tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ili.nlann meı1u~ 

liyetini kabul t'lr.ıe7, 

BUGÜNKÜ HAVA 
YeşiJköy rasat me..-kezinden ve

rilen malUmata göre bugün hava 

kıımen bulutlu ve sağnaldı ola
r~k şimali İ5lkametlerden rüz

garlı devam cdec•ktir. 
2-7-32 tarihinde hava tazyiki 

760 n~ilimetre en fazla. s1c11.khk 

26 en az oıcaklık 16 santiırat kay 
d~dilmiştir. 

Bu, şihdir; yanlışlık 
olmasw• 

OD> 
Karfıda 
Mavi qıklı od• 
Odada, ayna .• Awıadaf 

tak, 
Aynaya 
Giren aya-
Sarılı kol, bacalı .• 
Tül perde ••nedi .. 
Ay dü1tü parçalandı. 
Gölge, tek .. Gölııe çift, 
Kıvrandı 11öl11eler ••. 
Sabah ve aktamlan 
Bu kadın beyaz, bu kadın 

mer. 

l'a-

es-

Bu kadın kızıl, ba kadın •an. 
Bu kadın bir, bu kadın dört. 
Sabah ve ak1amları 
Camın arkaaı lof .. 
Mavi ı7ıklı odanın .• 
içi dolu .• içi boJ .. 

(Edebiyat gazeteıi) 
Efendim; bu bir şiirdir. 

Vaktile buna benzer şiirler 
söylenmişti ·. 

Dam Ü.tünele 
Sak•aian 
Beline vurdum .. 

Kaz:maylan gibi ... 

Tuhaf bir izah 
Edebiyat Gazetesi arkada. 

şımızın bir izah serli.vhalı ya. 
zısından bir parça: 

"Edebiyat gazetesinin ne 

Can sıkan adam 

Tren kilçiik İataıyonda an
cak bir kaç saniye dur.ıu. Paver 
içinde iki yolcu bulunan bir kom
parbmana eird i . Kartııında ırenç 
bir kadın oturuyordu ve kitap O• 

kuyordu. 
Elindeki etyayı yerle~ti.rirken, 

trenin ıallantııından iıtemese de 
ayakları, bir kaç defa kadının a
yaklarına temaı etti. Mahcubane 
itizarda bulundu. Fakat bu te
maı duycularına da can vermiş
ti. 

Bavulundan yol için alınmı~ 
kitap ve gazeteler çıkardı ve bir 
kitap alarak genç kızın karıııı
na oturdu. Kompartımanın öbür 
ucunda ihtiyar bir adatn vardı. 
Kendi halinde, vagonun pencere
sinden bir film gibi geç~n manza 
ralara karşı ali.kaıız, uyuklayıp 
duruyordu. Paver düşündü: Yol
culuk iyi başla yor. Dur bakalım! 

- Franscz;.catl.an 

Fakat bakışlarda, dütiincede 
ve arzularda da &e&3İz, tikin be
li.gali kuvvettli bir şey var ki, 
ruhtan ruba münasebeti hemen te 
siı ediyordu. 

Konuşmak asıl değildir. Aaıl 
olan bakıt ve gönülden gönüle 
akııtır. Hatti. aöz, bu aamiıniyetli 
ğin yanında mürai kalır. Fakat 
aıd mürai de olıa, tam manasi
le tecelli edebilmek için, oöz gibi 
bir vasıtaya mühtaçtır. 

Göz hayali naııl tesbit etmİ§se, 
kulak ta bir isim ve adres teıbit 
etmek ister. 

Tren yakıcı gÜneı altında son 
hızile gidiyordu. Vagonun dar 
koridoru, dı,an:&ını ıeyreden yol
cularla dolu idi. O tarafta yalnız 
ve baş bata kalmak ümidi yoktu. 

Genç kadın gazeteyi delikan
lıya iade etti. Artık ilk istaayon 
dan evvel, ne yapıp yapıp konuş 
mak çaresini bulmak lizLmdı. Ne 
malıiın ! Belki de genç kadın ilk 
istasyonda inecek! 

Yalnız olıalardı, delikanlı de
reden tepeden bir muhavere yolu 
nu elbette bulurdu. Fakat köşe· 
de hiç seaini çıkarmadan, kendi
lerine bakan ihtiyarın acaip göz 
leri bütün cesaretini kırıyordu. 

Birden bire genç kadının bir 
suali süklltu ihlil etti: 

hır cemıyet yaptılar 

Yüzlerce siparişler alıyorlar. 
Holanda cinsi kanaryalar 

30 .. 40 liraya kadar satılıyor 

Bir deve 
-·-

Sahibini paı·çalayfl· 
rak öldürdü •• 

Al&.iyeden bildiriliyor: Burada tılr 
deve müthiı bir facia itledi. Gökl>< 
yaylô.11nde K<'-5tel köyünden J(o~ 
lbi~ oğlu Mustafa isminde ıarİP b;' 
köylünün bir deve~i vardır. ~tu.st• 
bu deveyi çok sevmektedir Ditİ o 
lan bu devenin yavrulamak za"""1 
gelmiş, f&kat bütün uğr"-4rnala1'1fli' 
rağmen bir türiü doğuraınarnııtır 
Nihayet Muılafa. yanına birkaç •' 
kadaş olarak deveye doğum işincl
yardım etmek i11temittir. . 

Fakat bu arnl•k deve birdenl>i' 
azmış ve Mustafanın üzerine sald.1t' 
mıştır. Mu~tafa kendisini kurtarf 
mamış . de,·enin altına dü,mü~tür 
Bu iri hayvan zavallı kôyühinürı 1' 
şını ve kollarını dişlemi!tir. A~•"' 
cağız biraz sonra paramparça bir 
halde ülüo gitmiştir. 

f ncirden Dızıdıroıı 
olur mu, olmaz nıı? 

IZMIR, 1.- Dızıdıroı denil<; 
hastalığın incirden olduğuna da• 

Hur.~ada Kaııar_qacılar cemiyeti ( " işaı-etlisi <·emiget ı son :zamanlarda ileri siirulen fil;• 
reisi diş tabibi Anber He.ı•) burada lıayretle kar~ılanmıttır- l• 

' mir cilt doktorlarından Aıaf ~· 
BURSA, 30 (Milliyet) - Bir 1 hit harp insanla1·dan hayır bırak ~~rhan Remz_i Beyler bu keıfe t•• 

kaç seneden beri kanarya be&le- madı. Değil ki ku,Iardan bırak· cup etmektedırler. 
m~ merakı Bursada adeta bir ip.. sın, n1aamafih: Allaha yine bin Diyorlar ki: 

lf~LE-Üll 
edebi bir mesleki, ne ilmi bir 
kanaati, ne de daimi muhar
rirleri vardır.,. 

Çok rahat şey doğrusu! 

Vapur ve tren seyahatlerinde 
daima bir macera havası eaer. 
Çok inıanlar vardır ki, böyle bir 
seyahat, hayatlarında mühim bir 
dönüm noktaaı olmuıtur. Yolcu, 
ikl yolcu ile derhal ahbap olur 
ve bunun için de en küçük bir 
fırsat kifayet eder. Bu yolcular
-lan biriıi cenç bir kaJ.ın, diğeri 
bir delikanlı olur&s, tren ve va· 
pur seyahatlerindeki umumi kai· 
de değişmek .fÖyle dursun, bili· 
kiı daha gönül serinletici bir aıi 
nalığa yol açar. Kim der ki, bu 
tesadüf kadına da, erkeğe de, 
,imdiye kadar bekledikleri ve bel 
lı;;İ dP. bir çok acı t~cı·übelerini 
l'eçirdikleri saadetin anahtarını 
ellerine vermesin? 

- Acaba Renne istasyonuna 
daha uzak mıyız? 

- Bir kaç dakika a.onra orada 
yız matmazel! 

Demek ki genç kadrn ilk istu 
yonda inecek. Paver de beraber 
inip, vagonu.n dışında konuşamaz 
dr. Çünkü tren hemen hareket e
decekti. Belki de kenç kadını is 
taoyonda beklemeğe gelenler ola 
caktı. Onun i~in bulunduğu yer
de hemen bir .fey yapmak İcap 
ediyordu. Fakat bir kadına da 
ismi, adresi ve bir daha ne zaman 
konu4mak nasip olacağı düpedüz 
sorulur mu ya? Hem de sizi din
leyen üçüncü bir yabancı ,ahıs 
varken .. Paver kadının buna mü
aait bir vaziyet aldığını hisset
mekle beraber, yine cesaret ede
medi. Usul gülünç olacağı için en 
müsait vaziyette bir kadının bile 
böyle bir ıual karş11ında kızaca
ğı muhakkaktı. Acaba yanına mı 
oturıun? Yahut bir kiğıda bir 
şeyler karalayıp ta eline mi ver
sin.? 

tili halini aldı, denilebilir. Sırası \'Ükür. Akmszsa damlar kabilin- _ Oızıdıroı hastalığı Avrup:ııJ 
geldikçe bütün bir gününü bu kuş den yine kazanıyor, bu suretle · 
ların karşıaında kahve içip keyif mai~etimi temin ediyorum. İncir bulunmayan hatta ya, inci 

~l~ıttırmakla geçir~nl~r -olduğ~ Kanarya bakanların burada bile görmemit mıntakalarda d. 
a-ıbı, bundan maddı ıstıfade Le- b. d . k·ı "ki . . vardır . Bunun için daıdıros incir 
min edenler de vardır. Son za- ır e cemıyet teş ı ettı erını, den dojarnaz. incirden doğan eti 
manda Bursayı ziyaret eden ve riyasetine de di~ doktorlarından 

• 
ikisi arasında 

Gazetelerde her gün oku-
ruz, halkın ağzından daima 

tiriz ve nihayet kendi kendi. 
, ze kaldığımız zaman da söy 
leniriz : 

- Belediye bakmıyor ki? 
Neye bak mıyor?.. lhtika. 

ra, sokaklara, nezafete, ııhhat 
işlerine,spor ihtiyaçlarına ne bi 
leyim eğer söylenene inanmak 
lazım gelse hiç bir ıeye bak
mıyor. 

Bir de öbür tarafı dinle-
yiniz!.. İstanbul belediyesi bir 
kronoır.etre makinesi, tıkır tı. 
kır itliyor .. Hiç, amma hiç ku 
ıur yok! Bu tün söylenenler 
palavra ve efsane! 

Bu iki lafın bence ikisine 
de amin!.. 

Belediyeden beklenen bir 
çok şeyler var ki; vakıa bele
diye bunları yapmıyor, lakin 
insaf!. Bu milyonlarca bütçe 
\i binlerce müstahdemini olan 
teşkilat, daire, adeta cemaat 
hiç te mi iş görmüyor?!. 

Bu kadar adam su mu dö. 
vüyorlar? .• Bence bu işin ha
kikati o iki rivayet ortalarında 
bir yerdedir. Amma neresin
dedir. Orasını şehir meclisi
m z t yin etsin! 

Gayretli zat 
Ak~am Postasında okuduk: 
[Umumi harp dev adımla. 

rile yaklaşıyor. İmza: Gay
yur 1 Arkada~ımızın zaten gay 
yur bir adam olduğunu bilir
dik, lakin gayreti bu kadar 
ileriye götürdüğünü hatıra ge
tırmezdik .• Lakin bu söz üze
rine bir sual sormamıza mü-

Bir spor dersi 
Cuma günü, Fenerbahçe ta 

kımı kendinin ve Türk takımla 
rının bugüne kadar oynadığı o 
yunların - mübalağa olma
sın- en iyilerinden birini gös. 
terdi. Parisin Racing Club iı. 
mindeki maruf klübünün fut
bol takımı Taksimde karşısı
na çıkan ufak tefek, kJ&acık 
boylu fakat ateş gibi çocukla
rın önünde -bütün tevillere 
rağmen- afalladı. Bu afalla
yış Fransızların oyundaki zaaf 
lanndan değil, Türkler ve 
Türklerin oyunları hakkındaki 
cehillerinden ileri geliyordu. 
Reisleri olan zat ta itiraf edi. 
yor. -Etmese de görünen kö
ye klavuz iıteme:ı:- onlar biz. 
den hu kadar ince, zarif ve in. 
sicamlı oyun beklemiyorlardı. 

Ben alınan 3-3 neticeyi bi 
zim futbol için şerefli bir neti
ce teli.kici ederim. Unutmama
lıyız ki; oynayan takım F ran
sanın ileri gelen takımlarından 
dı. Temenni ederiz ki; bundan 
sonraki maçlarımızda da Fran. 
sız•ara karşı böyle iyi neticeler 
alalım .. 

Maça ait şu umumi mütalea 
dan sonra bir nokta üzerinde bi 
raz durmak istiyorum. 

Bütün polit;ka cereyanları
na rağmen bizde Fransızlar, 
Fransız sporu, Fransız edebiya 
tı Fransız san'atı daima hüsnü 
kabul görür. Bunu iki şeye at
fedebiliriz. Birisi Fransız lisa
nının bizim harsımızdaki tesi
ratına, ikincisi karakterlerimi
zin biribirine benzeyişine;. 

İşte cuma günü oynayan 
Fransız takımı bu t...-:.irlerle 
halk tarafından çok alkışlandı. 
Ancak bu takım; bundan be~ al 

Genç kadın biraz yoruldu ve 
elindeki kitabı kapattı. 

Delikanlı eğildi: 
- rt'1.üsa.ade ederıeniz, gazete 

vereyim. 

- Çok tetekkür ederim. 
Kadının, kelimelere başka ha

livet veren tatlı bir seıi vardı. 
Fakat bu mukaddeme, basit bir 
f"Y olmu~tu. Delikanlı her hangi 
bir mevzu Üzerinde bir mükile
meye baılayarak, yol komtuıu ile 
ahbaplığı ilerletmeği düşünüyor
du. Bir aralık gözü kompartıma· 
nın öbür ucuna kaydı. İhtiyar 
kendilerine bakıyor. 

Bu seııiz mevcudiyet delikan 
hnın hamlesini kırdı. Her iki genç 
kitap ve gazetelerine daldılar. 

........................ ·-···-·· .. ···· .. ·· .. ·········· 
tı ay evvel Türkiyeden çıkmış, 
usulsüz, federasyondan müsaa 
desiz ve nizamsız çıkmış bir 
Türk oyuncusunu, Türkiyede 
bir Türk takımına karşı oynat 
makla F ransızlarda.n beklenen 
nezaketi, hassasiyeti, inceli~i 
gösteremedi .. Bir tarafta F ran 
sız takımı maalesef bu -gaf. ı 
yaparken ayni gün Fener oy:ın 
cularmdan birisi kendi lehleri. 
ne verilen bir penaltıyı hake
min ondan evvel Fransızlar a. 
leyhine verdiği nabemahal bir 
kararını telfi için atmadı.Bazıla 
rı bu çocuğu F rarsızlarn kar~ı 
bir galehe fırsatı kaçırmış ol
makla ittiham ettiler. Bu itti
ham haksız idi. Biz bir • civan
mert milletiz. Bunu arasıra bi. 
zi uzun müddet gözlerinden ka 
çırmış olan dostlarımıza bir 
gol kaybetme bahasrna da ol
sa göstermeyiliz .. Bu, Vehabı 
bize karsı oynatan nazik misa
firlerimi;in çok iyi takdir ede
cekleri lüzumlu bir ( ge•te) idi. 
Golü her zaman yapan 7 ~ .nma 

böyle fırsatlar az di:~er. 
FELZK 

ihtiyar da. sanki bu manevra
ya mani olmak için, Öyle dik ba
kıyordu ki .. 

Nihayet trenin sıkılan frenleri 
istasyona yakla,ıldığını ihsaı et
ti ve Paver de o kı3a zaman için
de hiznen mucizevi bir şey yap
mağı dÜ§ÜnÜyordu. 

Hayat böyledir. Bakanınız ki, 
her ş.ey muvaffaltıyetiniz için im
kB.nlar hazırlamı,tır. Fakat rüz
gir, kitabınızda okumak istediği 
niz sahifeyi nasıl birden bire çe
virirse, bu imki.nlar da tıpkı öy
le ve anında kaybolurlar. 

Gene kadın ayağa kalkıp ba
vulların; hazırlftrken Paver vazi
yetin icaplarından mea'ut, kendi
sine yardım etmeğe kalktı. Tren 
durup ta bavullarla &'J&ğıya inin 
ce, kad?nın elini sıkarken, i.ımini 
ve adresini Öğrenmek mümkün o
lacağını dü~ündii. 

Fakat tİrPn durduğu zaman, 
delikanlının yardunma hacet kal 
madı. Bekleyenlerden biri dışarı~ 
dan geldi ve kadınla hararetli ha 
raretli konuıtaı·alt, bavulJarını al 
dı ve kompartır.ıan boşandı. Pa
ver'e bu yo)culuktan kcıdının in
ki~ra uğramış tebe:ışÜnaünden 
baakl\ biT hatıra kalmadı. 

Tren tekrar vota çıktnca, kom 
partımanın öbür ucund3. duran 
ihtiyar bir sual &0rdu: 

- . .ı\ffedersiniz efendim, bun
dan sonraki istasyon Vitre İstas-

Milliyet'in Edebi Romanı: 22 ~ kenden uyur mu hiç. . 1 olmadığından ki::tı~eyi hiddet. 
Nihayet Dilaver gözlerini lendirmernek icin inanmaır.ak 

oğuşturarak uyku ser.emliğile kapısını açık • bıra!ayorlar .. 
karışık garip bir tebessüm ha- Bu, ben ata•· tutarım amma Ölüler yaşıyorlar mı? 

(Felsefi fantaııtique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
- Bu ne? 
Orhan - Biz de bilmiyo. 

ruz ... 
Dayı Bey elinde lamba ile 

hemen sofaya fırladı. Sağa 
sola koftu kimıe yok .. 

İçeri döndü. 
Orhan - Dayı bey ne gör

dünüz? 
Talat Bey - Hiç bir 'ey .• 
Orhan - İtte bir vakitten 

beri bu darbeler böyle teker
rür edip duruyor .. 

Talat Bey - Ben birisin
den 'iüpheleniyorum .•• 

Orhan - Kimden? 
Talat Bey - Dilaverden .• 

Oğlan şakacıdır. Duvarınızı 
yJmruklayıp ta kaçmasın •.. 

Turhan - Yapmaz sanı-
rım ... 

Orhan Darbeler iner İn-
mez biz de heıı::en sofaya koı
tulc. Sizin ı:ibi bir şey göreme. 

dik.. Eğer darbelerin faili 
Dilaver olaydı bu kadar sür'at 
le kaçamazdı ... 

Talat Bey - Dilaver ze
kidir. Bu iti şeytanca bir ter
tiple yapabilir. Bende böyle 
bir şüphe haaıl oldu. Durunuz 
ufak bir tahkik yapacağım. Bu 
fÜphem ya bütün bütün kuv. 
vetlenir. Ya zail olur .. 

Talat Bey bir hizmetçi çağı 
rarak: 

- Kızım haydi bana Dila
veri gönder ... 

Giden hizmetçi iki dakika 
ıonra avdetle; 

- Efendim Dilaver uyu-
muş ... 

Talat Bey - Annesine söy 
le uyandırıp göndersin .. 

Hizmetçi bu emri yerme 
tebliğ için yine çekildi. 

Tal at Bey - Gördünüz mü 
gelmiyor.. Dilaver böyle er-

Jile geldi.. sen gene daima temkinli ol.. 
- Gelmemi emretmişsi. Çünkü akıl almaz şeylere akıL 

niz. Annem döşeğimde beni sızlar inanırlar demektir .. Da
tartakladı. Gözlerimi açtım.. yı beyefendi öyle şeyler oku
Ne oluyoruz dedim? Annem dum ki İnanayım mı? lnann:a
çağırıyorlar dedi. Kim çağın. yım mı? Bir türlü kestiremiyo 
yor? Beni böyle uykudan kal- rum ... 
dıracak ehemmiyette bir şey Talat Bey - Neler nku-
mi var?. Aklıma derhal öte- dun? 
kiler geldi .. Malum ya ben ka Dilaver - Ruhların davet 
rıtığım .. Şeyh Battal Hazret- olunduğu bir mecliste hayatın. 
leri gene lutfen hanemizi teş. da zulüm görmüş bir ruhla 
rif etmiş olmasınlar.. zalim birleşmişler.. Mazlum 

Talat Bey - Dilaver oğ- ruh zalime tekme tokat içirme 
lum mesele mühim.. ye başlamış .. Ne oluyoruz di-

Dili.ver - Ne var efendim? ye masa başındakiler hep aya
Anneme tayyare piyangosu mu ğa kalkmışlar. Şimdi münte
vurdu? kim rolüne geçen sabık maz. 

Talat Bey - Bu evde vu- !um ruh: 
ran bir şey var amma piyango - Durunuz efendiler vak'a 
değil.. yı size anlatayım .. Filan tarih. 

Dilaver - Ruhlar değil te ben berhayat iken bu gad-
mi? Bu ruhlarla dost olmak- dar herif bana şu, şu, şu zulüm 
tan başka çare yok. .. Bu cilt- !erde bulundu .. 
leri kütüphaneden alıp ben de Diye hıncının hikayesini 
okuyorum.. Haniya bir gaze- ber tafsil anlattıktan sonra ge
te bir başlık kullanıyor ister ne bütün şiddetile dayak mu
inan ister inanma .. Çünkü li.f habbetinde devam etmi,, oda
larda kari'i inandıracak kuvYet daki masalu, sandalyeler eta-

hastalıkları yalnız incir ıslayan ' bu vesile ile h~r nangi bir mağa- Amber beyi :;eçirdiklerini öğren 
za veya dükkô.na uğrayan bir ya dim. Gu cemiyet yakında faaliye melenin tırnaklarında iltihap yaP' 
hancı muhak~~k ki: Sarışın bi~ le geçmek iizer"' bulunuyormu,.. rak batlar. incir yiyenler için 1" 
kanaryanın latıf ve ahenktar ıesı D h - d'd 1 t b ld k" hastalığın hiç bir tehlikeıi yokt•.' 
1 k 1 a a şı'll ı en s an u a ı me-
e arşı anır.. .. . . . Ameledeki haıtahğın. adına da ind 

raklılar taı·afından ku1lıyetlı s1pa 
Ben bidayette her şey gibi bu 

nun da geçici bir merak olduğu
nu zannediyordum. Fakat, bu hu 
austa al8.kadarlardan bazılarile 
yaptığım temasta bu zannımda 
hata ettiğimi anlad•m.. Çüt>kü, 
kanaryacılık bura halkından ba
zıları için oldukça mühim bir ser 
vet membaı tefkil ediyor, bu yüz 
den 30--40 lira maaşa bağlı o
lan memurlara da tesadüf edil· 
mektedir. 

rişler yapı1mı,tır. En ziyade rağ . ekzaması denilebilir. Bunu için inci 
yiyen halkımız endişeye düşmeınl!! 

bete mazhar olan kanaryalar 
lidir." 

neali ıslah edilmiş olan Hollanda incir müştehlikleri de bu ket' 
cinsi kanaı·yalardır. Bunlardan hakkındaki neşriyatın derhal tavzih 
İyi Öğretilrniş olanlardan beheri· ni İstemektedirler. 
nin 30--40 lira arasında satıldı-
ğı görülmektedir. Diğerleri de an 
cak -5 - 6 lira arasında satılıyor Bursa'da çok aceoı 

şoför mü varmış? 

Müteaddit aalmaiarı olan ve 
burada ,öhreti her ağızda dola
~an bu kuJçulardan birini ziyaret 
arzı.uunda bulundum ... Beni mem 
nuniyetle kabul etti. Ve salmala
rını gezdirdi. Burada çok temiz, 
etrafı muntazam tellerle ÖrÜ1D',Üf 

muş .. - Derviş 

Verem mücadelesi 
cemiyetinde 

Verem mücadelesi cemiye. 
ti heye<i merkeziyesi bugün sa 
at 15 te Hili.lia.hmer cemiyeti 
binasında toplanacaktır. 

kafesler derununda açık sarı, ku 1--------------
la, kırmızı kula, yetil fıstıki, çift 
kanat, nefti tepe tabir edilen yüz 
lerce kanarya gördüm. Bunlar

Ziyafeti musikiye 
dan bir kısmı yerli fazlası da Hol Güzel ve muhrik ıeıi ile dinleyen 
Janda cinsi kanaryalardı .. Merak leri gatyetmekte olan Deniz Kızı 
lı kanaryacı izahat veriyor: EFTALYA Hanım ile meşhur kema 

- Şu nP.fti tepeli kanaryayı ni SADi Bey her, akşam şehrimizin 
gOrüyor musunuz? Ne kadar da kibar ve nezih aile mec:maı olan Har 
ı:-~z~I ~tüyor. l~te bu . J:lollan~a 1 biyede BELVÜ bah esinde ziyafeti 
cınıı hır kanaryadır. Bızım dık- ı . . . ç · 
kat ve gayretimi~le ıslah edilmit musıkıyelenne devam etmektedır-
ti.r. Şu açık &arı da yerli malıdır. ler. 

BURSA, 1. - Geçenlerde beledi 
ye tarafından latanbuldan getirtil~ 
bir mütehas11ıla bir fen heyetiıtı' 
İmtihan ettiği Bursa ,oförleri, b• 
imtihan neticesinde yarı yany• it 
!erinden oldular. imtihanda mu.,.,f 
fak olanlar yih altmı, bir ki§idİt 
149 şoför de ehliyet gösteremeaıiı 
tir. Bu ,oförlere tebliğat yapıldı 
Bunlar otomobil i,letemiyeceklerdit 

Temmuzun birindeu itibaren ~ 
aylık imtihanların ikincisi batlay• 
caktır. ilk imtihanda kazanamır"' 
şoförler bu imtihana da girebilecek 
terdir. Onun için ehliyetname alo 
mayanlar bu imtihana hazırlanıyor .. 
!ar, Bu fınatı da kaçıranlar için yt 
ne üç ay sonra tekrar kazanmak ih
timali ıon defa olarak hasıl olaca!< 
onu da kaybedenler bir daha tofo« 
lük yapamıyacaklardır. a 

Çok tatlı bir sesi vardır. Grdüğü
nüz bu •-u~1arı bakmak hayli mü, 
li mü~küldür. Bunu ancak erbabı 
bilir ~e anlar .. Bununla beraber, 
bir paı-ça da mer~klı olmak la
zmıdır. Ben bu !\&n'atı umumi 
harpten evvel yapıyor, iyi de pa 
ra ka7.anıyordum. Fakat o müt-

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortaiannızı Galatada Ünyon hanında kfi.in 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınu. 

····-·········· .. ···-········--·················· Türkiyede bilfıfasıla icrayi muamele etmekte olan 

yonu mu? 
Paver kindar bir ıesle: 

- Evet, dedi. 
- Oraya &'eldiğimiz zaman, ÜNYON 

aşağı inmek için bana yardım e
der misiniz? 

- Hay bay! nasıl bir yardım 
İı;tiyoraunuz? 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

- Gözlerim görmez de onun 
için efendim .. 

jerler devrilmiş, aynalar cam- 1 ya? 
l:ır kırılmış, lambalar sönmüş Talat Bey - Yavaş yavaş 
kabahatları olanlar ve olma- beni sağlığımda ervaha karış. 
yanlar gayri mer'i eller tara- tıracaksınız ... Rüyayi bir ref
f ından bir alaca pataklanmış- lexe tesirile dimağ görür .. 
lar... Orhan - Her hangi bir 

Orhan - Romada münte- {image) in dimağınıza aksin. 
şir 1921 tarihli spiritite mec- de ruhlar bir amil olamazlar 
muasında Bozzano imzasile mı? Bu sözümün sonra çok 
nakledilen Oporto vak'ası mı? misallerini göreceksiniz. 

Dili.ver - Hayır .. O da bat Talat Bey - Uzun mesele 
ka... yavrum dur şimdi öteki keyfi-

Tali.t B~y - Siz bu İıpri- yeti anlayalım .. (Dilavere hi
tism hadiselerinin hafızı olmuş tapla) çocuğum deminden sen 
sunuz. Hepsini sahifesi sahi- bize bir oyun edip kaçtın .. 
fesine, babı babına biliyorsu- Dili.ver birden bire afalla-
nuz. Ben size yetişebilmek yarak: 
için daha çok zaman çıraklık - Nasıl oyun beyefendi? 
edeceğim galiba?. - Yavaş yavaş buraya gel 

Orhan - Hayır dayı bey din .. Dışarıdan şu duvara üç 
ispritiıma da her şeyden defa tık tık vurduktan ıonra 
evvel istidat lazımdır. Eğer kaçtın .. 
ruhi flüideniz fazla ise çabuk - Kapı eşıgıne oturma. 
ilerlersiniz.. dım amma bu iftiraya nasıl uğ 

Talat Bey - Ne o beni İs- radığımı anlayamadım .• 
pritisma mektebine mi batla- - Ben hemen d19arı ko•· 
tıyorsunuz? Ben bu meseleyi tum .. Seni sol tarafa doğru 
abjectivement tetkik etmek is. kaçarken gördüm .. 
terim subjectivement değil.. Talat Bey böyle bir şey gör 

Orhan - Ruhlar meramla- memişti. Eğer hakikaten dar
rını anlatmak için hazan insa- belerin faili Dili.ver İse ,aşırt
nın rüyalarına da girerler .. Rü maya getirip ona fiilini itiraf 
va da objectivement görülemez ettirtmek için böyle söyliyor-

du. 
Dili.ver biraz kızarıp bour• 

rak: 
- Huzurunuzda yalan irti 

ki.p edemiyeceğim gibi dunıP 
dururken benim gibi bir i.dze 
bu şekilde bir iftiraya hati. te
nezzül etmeyeceğinizi de bili
rım. 

Beyefendi bana büyük bir 
korku verdiniz .. 

- Nasıl korku? 
- Demek ki şu duvara ha· 

riçten darbeler indirildi. He
men koşup baktınız bana ben· 
zer bir şeklin kaçmakta o!ılı.ı· 
ğunu gördünüz. 

- Evet ... 
- Ne suretle İsterseniz si• 

ze temin edeyim efendim dar· 
beleri vuran bendeniz değilim~ 
Zatıalinizi de yalancılıkla it· 
ham etmek haddim değildir. 
Bana benzer bir hayalet gör• 
müş olacağınızı muhakkak ad· 
dediyorum .. O halde vaziyeti• 
min vahametinden yüreğimi bii 
yük bir korku sarıyor .• 

- Ne gibi? 
Dilaver etrafında bir ıeylet 

seçmeye uğraşır bakın.;.atar• 
la ; 

( De.-amı var J 

kaşuında tev"';'_":;_'·ht<- bir \t'°Se nuz. v•u•- d ,.\ınıyor. ı .,. , ,--
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Söz arasında 

Aiız 

Azizim Selimi İzzet, 
Aktam gıızeteıindeki mek. 

tubunu okudum. 
Mektup eser yapamıyan-

ların dili, herkesin yazıaıdır. 
İlk mektep çocuğu da alfabeyi 
aöker sökmez mektup yazmaya 
Özenir. 

Yine aferin sana ki bir mek 
tubu battıın bata yazabilmi4-
ıin !. 

Edebi Dedikodular •. 
' pagı •• 

Etem izzet Fra11sız 111uharrirleri11den Ggp'ln 
vefalı milnasebetlle edebi hayatımız
dan bir flkliget •• Muharrir yıımağr .• 

Mütercim yıımıığı .. 
Musahhih yamağı!.. 
Gibi. Bunun için banıı 

,,,. , ı·. kü. " 
5 1 , ta ııne s ... 

* • * 

de. Fran11z kadınları gıymme- padour} öldüğü gün pencere-
sini, süslenmesini, koİtutması- den yağan yağmuru seyreden 
nı pek İyi bildikleri gibi oku- On betinci Lüi yanındakilere: 

Mektubunda o kadar çok maaını ve yazmasını da çok iyi - Madam Limargiz ber-
darbı mesel kullanıyorsun ki bilirler. bat bir havada seyahate çık-
sana senin gibi yazmak için Siyasi sahnelerde isimleri tı! 
söz vermemiş olsaydım belki tarihe geçen F ran11z kadınları Diye alay etmişti. 
!U mütearifeyi kullanmıyacak kadar edebiyat aleminde de Bunu söyliyen kıra! evlen-
tım: derin izler bırakan fikir ve ka- diği zaman bir kadının yanın· 

l • I Tiyatro müsahabeleri 1 • I 
1728 deki dekor bu
gün hala hakimdir 

Belleropho~un sahneye kon. 
ması 350 hın liraya mal oldu 

-!5-
SAHNE ve DEKOR 

Birden ürkme sakın. Benim 
Yazdığım da mektup. Sana se
n!n gibi, anlayabileceğin bir 
dıl ve uslüpla hitap etmekten 
he.,ka ne yapabilirim? 

_ Kedi uzanamadığı ciğe- lem sahibi kadınlar vardır. da ne yapılmak Iizımgeldiği-

d ' 
M 1

• d h 1 h t 1 · b"I · Tiyatro dekoru ne 
41freık" t"ır ne k' d · d 

re ko
-·tu··.. er. ese a er :ı ıı ıra ge en nı ı mıyen hı'ss tm'y n b' ı o evır en beri sahne ıan·'mı· ve • e ı e ır de "tablo", ayrı kaidelere tabi hu- -

Sen de benim "yüz binlerce meşhur Fransız kadınlarından zavallı idi. · L· ' d~ko~ ekme.lleşti. Tahta yerine de-ıuıı otr sanat eseı-idir. ı 

.ahl'felı'k..,, ramonlarım ve hı'ç (Gorge Sand) (Maı.,,uise de Ş" he k k' d · 1 d mır, ıp yerıne le• meıale yerine e-., up yo ı o evır er e Dek >. • d lektrik var. F k s · · 
b

. 'dd' 1 l"b ""vı'gne') nı'n e daha yenı'ler F d f" • k oruan zıya e dekorasyon ad- a at ervandoru'nın ır ı ıası o mııyan us u um JC v - ra,nsa sarayın a .ı~ır, . zev , dedilmek liıznn gelen, •mister" lerin koyduğu prensip hiç değitmemittir. 
Bu benim için ağır, fakat, 

katlanılabilir bir mecburiyet 
hakkında araya ve araıır r.cak den ( Gyp) İn isimlerini sayabi san at, haaaasıyet ıbbarıle kıı- ı abide gibi dekorlarını, büyük reı· 1728 den asnmıza kadar, yani iki 
tunları bulmutsun: liriz. dınlar erkeklerden çok yüksek • samlar yapmıtlardır Lyon hazinei ı buçuk aoırdan beri tekemmül eden 

• * • - Kübik Bunlardan ( Gorge Sand) na ti. evriı.kında 650 ressam ve dekora- sahne ve dekoru Servandoni tasav-
Seninle konuşmadan evvel Fütürist mı müstaardır. Asıl ismi (Au- En baı aiyasiıi papazlıktan ~~r'ü? is';'i vardır. Cl~en! !rie ııi- vur etmi,, meydana çıkarmı,ıır. 

oldu. 

bir arkadaımı ·senden sora- Yepyeni!. rore Dupin) dir. (Mıırquise de yetişme bir adam ol L"i'I 'mımarar da sahne •tlerı ıle me~ Makanizma ve . an U er ııul olmuılar, meşhur sııatçı Jean 
Yıın?. Ştaynburg ildebıısı .na~~ Diyor ve .. bir de itiraf yapı- Sevigne) nin ismi de Marie devr~nde Fransız kadınları Rosier sahne mekaniı:masına yardım realizma 
na ilk sözü sen aldın. lkıncıyı yorsun : , de Rabutin · Chavtal'dır. edebıyat ve san'at alemini hi- etmiıtir. 
de o. Ben tanımıyorum. iyice - Anlı yamıyorum! ' Bu hafta içinde dünyaya maye etmek ıuretile fikir in- Kapalı yerlerde temıiller bqlıyın 
taıııyan dıı yok. Kimdir, nedir, Elbette anlayamazsın ço· gözlerini kapayan ve meseli. kılibınıı çok hizmet etmitler. ca, Jod.elle ile Valleran - Leconte, 
ile yapar, ne yazar?. Bilinmi- cuğum. Sana edebiyat ve sıın' (Bijou) , (Le mariage de chif- dir. sahnenın arkasına perde ııerdiler. 
" at alemindeki hüviyet ve vazi- fon) , (Petit Bob} gibi eser- O kadar ki "-t·ı·ı· k 1 Daha sonra yeıillik ve ağaçlarla, ,or. . . . rn 1 a ın an 1 sahnenin hududunu tahdit ettiler. 

_Garsondu!.. yetini ifade etmiştim. Dün Yu- leri pek maruf olan (Gyp} te kıyotını .şakır şakır itlerken Bazen bu iti fuzuli .. bao ve flııü-
Ayıık muhbiri oldu.. suf Ziya dıı yazdı ve söyledi. muteber bir Fransız ailesir.e kopan bınlerce münevver kafıı ranlar yapardı. 
Seyyah tercümanlıtı yap- Onun için anlayışsızlığın kusur mensuptur. Ve bu ismi namı lar arasında birkaç güzel ka- Nihayet 18 ıncı aurda ltalyada i-

tı!. sayılmaz. Mazunun! Hem ku- müstearıdır. dm başı da görüldü. cat edilen çerçeveli det.orlar taam-
Şimdi de bir mUterdm.. !ağına küpe olsun dıı bir da- Bunlardan başka isimleri Derler ki Alman kadınları müm etrnefe batladı. Sahne eninde 

Dl h 
ha böyle çizmeden yukarıya hatıra derhal gelmiyen pek çok okurlar. Her Alman ka- bir m~_!:'mba çe.çevey~ ııiril~~.:_ son. 

yenle.- Yar. Fakat, an· k F k d I d d I . ra, eıenn mevzuuna sore, v .... her 
&İsi bilmem?. Yirmi iki gaze. çıkma! ço ransız a ın arı var ıı· ~nmm .. sa ~nunda zengın bir nerede cereyan ediyorsa, oranın rea-
te satırından bir cümle yaptı- - Kübizm ki eserleri edebiyat aleminde kıtap koteaı vardır. mi çizilip boyanırdı. 
tına göre, batka bir teY olmasa Fütürizm yüksek bir kıymet kazanmış- Bu belki böyledir. Fakat Fakat, 0 zamanlar, dekorlara ma-
terek. H« halde sen iyisini Ve.. bunları yapabilmek !ardır. iddia ederim ki Fransız kadm- halli renk verilmezdi. "Coulııur lo-
bilirain: ancak ehillerinin harcıdır. Ki, Bunlardan (Gorge Sand) lan memleketlerinin fikir san' cale" gerek Fransız. serek ltalyan 

ben 
bunları yapmıyorum. O- kuvvetli, muhteriı ve yüksek ııt ve edebiyat ha t'I sa'mimi dekoratörler ve ressamlar için mel-

i 
- Borazancılı"mc yapll- ya 

1 
e hu bi •· d'' R · 1 d d · 

11 nu da bilmiyorsun. Hem, sen bir kadındı. (Sentimental) ro· surette alakada d 1 nuu~ r soz u .. esım e~ ~ ••-ın çetenin bu çocuk neei? r ır ar. nıa Atına ve Roma ıann bakım o· 
Ve .. aen 

0 
çocuia anlatı hiç bir şey yapamadın- manian ve bilha11a köy ve Zaten edipleri, tairleri, fikir turdu. 

1788 den itibaren. sahne tertibatı 
ve dekorlarda realizm cereyanlan 
ba•göıterdi. Göz:ü aldatan boyalı 
perde ite yaramamağa batladı. KA· 
fıt ve mukavva aks.,.uar halkı tat
min etmiyordu. Onların yerine ha
kiki "'yalar ikame edildi. 18 ind a
sırdaki arkeolojik arqtırmalar, oah
ne va~ılanna orijinal dokümanlar 
temin etti. Müellifler, bu doküm11n~ 
lara iıtinat ederek eserlerinde mul
yi daha canlı laovlr ettiler, rejisör
ler de bu .,.erleri daha hakiki dekor 
la riçinde sahneye koydular. 19 un· 
~ aırın romatizmi mahalli rensf de 
tiyatroya soktu. 

itte bu esnalarda sahneden seyir
ci yerlerini de kaldınnıya muvaffak 
oldular 

1749 da Conıte de Laural"'als 
C~die-Françaiıe'e sahneıindea 
ıeyirci yerlerini kaldırsın diye 
12000 lira vermlttlr. 

Meydan bot kalınca, ıahna vazlı _ Şöhret aramakla ve ça· sa ve Ştaynburg üleması ya. sahra hayatına temas eden çok adamlarile iftihar eden Fran- yeni teknik 
lıl ki bul BI pamıyorlııraa ben ne yapayım, nefis eserleri vardır. (La petite sızların bu hassasiyeti me•hur 

k 
.. ına a unmas. z mev- F d ' 1728 de, dekoratör, ressam ve mi- ile dekoratör daha serbest çalıtnıı

mar, Floranoalı .ı;valye Servandoni ya hııtla~ılar. 18 inci aoırda, bazt 
dekorasyonun tarzını tamamiyle de.- , pİyeılerin vaz'ı sahne edltmeıi için 
iittirdi. servet oarfolunurdu. 20 letrinievvel 

ıı · · 1 · benimle beraber olanlar, bana a ette) pek muvaffak olmus dur. 

b
. mızı on bet sene lk teunz • ır çalısma faziletkir bir alın benziyenler ne yapsınlar?. Ka- tur. Fakat Fransız kadınlan 

teri ile yaptık. bahat kimde?. (Gorge Sand) ın hayatı ya- şiir ve edebiyatı ziynet diye de-

v 'h Kalemimizle seni böyle bir tı köylü, yarı şehirli gec.mi~- ğil gönülden gelen bir ihtiyaç Sahnenin sonuna gttilen perde 1773 de Versailleı tiyatrosunda 
bir plan üzerine değil, ııözü aldata- temıil edilen Bellerophon eıerinln 
cak tekilde, bir kaç plan üzerine res mizanıeni 350.000 liraya malolmut
medilmeğe ~landı. Mesela, uzak- tur. 

e .. ı tar et: ' , - Şöhret yağmacısına ar· kadavra gibi kiğıdnnızın üze- tir. Fakat bu zeki, muhteris ile severler. Bir Ftansız kadı-
.ık meydan yok! rine yatırıp kabiliyetlerinin Fransız kadım eğer ara sıra 1 nının (Mueuet} nin gecele. 

,.. "' • her zerresi ile oynayabiliyoruz 1 köydeki kiltanesine çekilme- rini ezber okuduğuna şahit ol. 
Selimi amma, dimağını, açmıık, isti- mit olsaydı çok i!ler yapar-

1 
dum. Hem de hissederek, he-

' Sırıı şi:ı.di senin. Bol bol dat ve hassasiyetin üzerinde dı. yecan duyarak okudu. 
ı<onutalım.. ameliyat yapmak elimizden Çünkü kalemi ne kadar Daha iki yıl evvel yine bir 

S acınacak bir gelmez. Allah yapısı .. Böyle cevval ise kalbi de o kadıır Fransız kadını (Baudl:ıire} in 
lıa(d:s~n~ahiden bir tamir ve tashih için yapa- faaldi. Onun gönlü şık vilalar (Fleurs du mal) ından birçok 

k 
bileceğin tek it allaha yalvar- ı gibi yıkılıp gidinceye kadar parçaları bir tren seyahatinde 

d 
- 18 aeneden beri bu a- bo k 1 d b d' ) a d h mak olmalıdır! Ş a ma ı. ana ın etti. 

tan bakıldılı aman. insan bir aokalıc:, Tiyatrooın •on tekimlilü de aey
i'•İcaçlr im- yol, kuytu tMr onnan, : redilen tabaya oturalacıık yeri~ ya
menner sütunlu bir saray ıörüyor pılmaudır (1794). O zamana kadar 
vehmine kapılırdı. Servandoni, ya- aeyirciler ayalıı:ta dururlar ve İtİfİp 
V&f ya vat sahneyi de muhtelif ak. h.ıcıtarak gürültü ederleo-di. Herkes 
sama ayırdı. Bugünki tiyatrolarda yerli yerine oturunc:At eseri uııiz 
gördüğümüz dekor ve sahn,. taksi- ı seyretmek kabil olmıya batlach. 
malının baniıi Servandoni'dir. Filva ı SELAMI iZZET 

Edebiyat 

SAN' AT 
ALEMİNDE 

Gazi 
Portresi 

Çallı, Gazi'nin portreaınt 
hazırlıyor. Gazi, ve inkılaba 
dair fimdiye kadar hep ecne
bi san'atkirlıırın eli çalıtmıt- İ 
hr. Memleketin her tarafına' 
dağılan büstler rekzedilen' 
abideler, müess~satın duvarla.' 
rına talik olunan portreler 
hep ecnebi mahsullerdir. 

. Türk; inkılabını ve Gazisi
nı bu ecnebilerin karıJık veı 
çet~ef~I dilinden dinledi. Be
cerıksız ve acemice yapılan 
bu eserl:rin göl~esinde ıztırap 
çeke.n Turk. san atki.rı daima 
tetyıkkir bır itaret bekledi. 
Bu beyhude İntizar içinde ge
ç~'? z~m~n zarfında vücude ge 
tınlmıt ınkıliba ait bazı eser
ler de beğenilmedi. 

BiT ecnebinin T ürkteo dai. 
ma muv~ffak ve kabiliyetli ol. 
d~ğu~a ınanıın mel'un bir zih. 
n.ıyetın Türk sanayii nelise-, 
aıne yaptığı zarar fecaııt, u
zu?. sı:nelerin telifi edemiye
cegı bır "°'luk ve hüsran bı. 
rakmıştır. Çallı'ya talebe bile 
olamıya~~k kadar zayıf, iclz 
ve kabilıyetsiz olan Arthur 
Kampffın acemice portreleri 
tabolundu, her tarafa onlar da. 
ğıtıldı, beğenildi. 

Çallı'nın portre&i muvaf-
fak bir eser mi olacaktır? Şim
dilik bilmiyoruz. Fakat yalnız 
fUra11 yeter ki, bu portre hiç 
değilse bir üstat elinden çıkı
yor. 

Çallı'nın talebesi olan hey. 
keltrııt Hadi'nin yaptığı Gazi 
büstü şimdiye kadar yapılan
ların eo güzel, en muvaffakı
dır. Bizzat kendilerinio de 
mazharı takdiri oldulunu iti
tip sevindiğim bu büstün ta
mimini arzu eden hüsnü niye
time Çallı'nın porteresinde 
muvaffak olması ve diğer ınes
lekt~ıların da gayrete gelip 
takdır görmesi temennisi re. 
fakat etmektedir. 

Sııde ben bir milyon defa 
te.krar. ettim. Başkaları da 
s~~ledıler. ln~ılibı yapan 
Turk, onu san at eserinde can t' r oğru söyliyen bir mu ar- • • • Aşkı sinirlerile beraber eti Pariste en baıit telakki ede 

ıre rastlamadım.. k 
D 

Selami, 1 e emiği ile de hisseden bu bileceğiniz, meseli Prentemp 
İyorsun. Buna eskiden : N b d Konuşman hoştur. a ız an muhteris kadın o yıııemin yap mağazalarında bir satıcı kızla 

- intakı hak... anlarsın. Muhatabını kırmaz- ' rağı gibi narin içli şııiri, (Mus görü~seniz size Fransız ede-

ff Jk Ed b• t N d• ,. lıındırmak için bir ecnebinin a e ıya 1 e ır t' it.küzarlığına muhtaç değil. 

ul Derlerdi. Şimdi Ştaynburg sın. Güldürürsün, eğlendirir 1 set} yi paçavraya çevirdi. Za. biyat tarihinden vukufla bah-
eınıısı ona ne diyor, sütun h' k ı B"t" b j il h · (G 1 ) d f · 1 k I 

1 
.f d ve _ ıç. sı m.azsın .. u un un. v.a. ı ııssas ·'a.ır. ece er. _i se .. er. En ma.ru. şaır erin en 

e epürcüsü bunu nası 1 a e 1 I k lh 1 1 k ... ar ıçın senı severım. · soy etme ıçın ı am perıaı- guze eser erını o ur. Hele 
"'İYor bilmiyorum? İtte bu doğ d Zaten tercümelerin en ve le müşavere ederken haris ka- büyük romancıların eserlerin. 
rulug"un sevkiyledir ki seninle 1 d h' h 1 d b. yazı arın an ıç oş anmıyan- dın onu sıkılmı' sünger gibi en ırini olsun ihmal etme-
\'e herkesle ap açık ve böylece lar ve onlara kıymet vermiyen- yüz üstü bıraktı. diğini anlatır. Fransız kadını 
konuşabiliyoruz. Ier bile seni hep benim gibi Etine, kemiğine kuvvetli için okumak ve hatta yazmak 

A.. çocukcag-ız senin neyi. b · · ı b 1 ve unun ıçın sever er. atıklar peşinde hudutlar aştı. . oyarmak ve süs er.mek kadar 
~ gerekti bu bahse karışmak. S · b. d · b 1 "h · li ana ıenı seven ır ostun Ne ıse urası nefsine, kendine ı tıyaçtır. 

•ydi karıştın. Fakat, gibi nasihat edeyim ve .. ~akın ait .. Fakııt Fransız edebiyatı ! En idi bir sokak kadını bi-
. - Kiti noksanını bilmek bu sözlerimden çıkma emı?.. bu kadının mevkiini daima hür le kazandığı üç bet frangın 

?tbj irfan olmaz.. Herkes dostlukta bu ilerili- metle yadeder. ' yarısını boyasına sarfederae 
Derler. Bir tanesi daha ği ve vefayı göstermez. . Zeki. ve ihtiras kadınları yar~sını yeni çıkan bir kitaba 

"'e.r : Bir: Şöhretlere dıl uzat- bambaşka yapıyor. verır. 
b - Ayineıi İttir kitinin li.fa ma ! Erkek hayatta kolunun kuv 1 Yüksek ve zengin sınıf ka-
akılmaz !.. lki: Ç~lış.. veti, sinirinin mukavemeti ile dınla_ı·ı daha başkadır. Çay ·~-

'k· :\nlatılıyor ki sen bunların Üç: Ögren.. muvaffak oluyor. Kadına dai- atlerınde salonlarına devrın 
1 •sının de gafilisin! Dört: Yaz.. mıı tabiatin nazik, zayıf mah. ~eşhur edip ve muharrirleri. 

Eğer gaflet içinde olmasan Bet: Kendi iş ve gücüne luku diye bakıyor. Fakat 0 na- nı, ressam ve san'atkıirlarını 
~eni güzidelerle beraber sayma bak!. . zik, o zayıf mahlukat içinde toplııya~ak samimi mübahase. 
~~ıına ibülmezdio. Seni nasıl Altı: hıramıyacağın elı öyleleri yetişiyor ki, böyle yal ~er tertı~ ~derler. Bu yetişen 
k 8.tnit'lerle Fikret'lerle. Ya- öp te başına ko.y!. .. .. _.. nız edebiyatta erkeklere mey. usta.ti ar ıç_ın de en kuvvetli bir 
leuplarla, H~tim'lerle, F ali~'~er Yedi: Kendınden buyugu- dan okumakla kalmıyor hazan teşvık yerme geçer. 
.' Ruşen'lerle birlik edebılır- ne kötü ... deme. Malum . r_a: orduların yıkamadığı bi~ tah- . frans!z kadı~ları kalemle. 

~ıın ve ... sen benden bunu naul Kem söz, kalp akça aahıbıne tı temelinden uçuruyor. Koca rıle edebıyatıı H12:met ettikle
ı•teyebilirdin? Eğer muarız· aittir... bir devleti zangır zangır yerin ri ~adar ~~le cand~n ali.ka-
O.rıın ilk söz hakkrnı sana Eğer bunları yapamazsan den oynatıyor. larıle de fıkır ve san at haya-
\'erınemi• olsalardı orada ve sana çok yazık olur ve .. Tatıır (C t d P ) O b tını tezyin ederler. 
oııı T d b'I . . .. 1 k om esse e arry n e 

. arla birlik olduğunu a ı • a"ası gıbı hep boy e ya va 11
- • • L"" · d - ·ı f k F • • • Ilı 1 ı; ııncı uı yı egı , a at ran-

'Yecektim. Ne bileyim, nası lırsın! • ,. ,. 511 kırallığını yıkmak için epey İnsan bizden başka memle. 
bıılatayım ki sen, ne dün... ne marifet göstermiştir. ketlere ait bu hakikatlerden 

dugıın .•• ne de yarınsın! Sen- Selimi, d Maamafı'h Fransız sarayın- bahsederken gayri ihtiyari ken 
"n 1 ı d Sana ilk ve son sözüm sa e. d' ı-ı ı·ı k . sonra yazan arın a tın ıı da kadınlar saltanatı İsraf ve ı me u ve mıı u hayatını ... :~~ın, ser.den evvelkilerdin. de ce bunlar olaca~tır. muhab- ;;dahat yüzünden mukadder dü,ünüyor. Meyhane köşelerin 

une çıkamadın. Sen aıma Baki çok se im ve bir ihtilal yaratmakla beraber, de' Bayazıt meydanı kahve-
b!eklerde kalmaya mahkum betler.. Etem İZZET san'at ve edebiyat aleminde !erinde musiki namına radyo. 
yr ı;nuhurir ve mütercimsin. büyük bir inkılap batlamasına nun hafız efendilerini dinle-
,,~~- ı sen bir edebiy1tt yaması· yardım etmiştir. yen, manzara diye Haydar be-

Ankarada bir yin fıskiyesini temaşa eden 

Z bu 
.. tu"n • Eğer on beşinci Lüi dünya. ı·esı'm na M 1. • 

aten Akşam' daki • • mına ona ızanın 
\>a f resım sergısı nın en hotkam adamı olmasay kart postalını gören zavallı 

1 ın da o değil mi?. Ankarada Halkev_inde. Re•· dı etrafına dahıı samimi adam. · 

d
. E. ğer bana inanmazsan ken- I b I d F şaır ve ediplerimizin, ne derin ın ., y- N sam Şeref Kamil bey hır reıım .•er !ar top ana i İr i. akat genç mahrumiyP.tler içindP. bunaldık 

d
• ı .ı:.nis Tahsinden ve a- u sı.s' ,· açmııtır. Şe_r.ef b_ey, Parııte lı'g•"ınde kız gı'b'ı mahc .. .. 1 e. k e up goru- arını dü•u''ndu"kçe m•vcut ve 
n so . Onlar da sana tıp 1 tabail etmi1, mııstakıl ressam ve b h ı· k 1 t ' ~ lıpk ki ı b. ı··· -ıup ııen• nen u aşmet 1 ıra 0 unca mev'ut ı'stı'datların bu"tu"n sah-

ı•ın b o"ylı'yece er beykeltra• ar ır ıgıne ....... . Y 1 · ld k • a unu s · ' öy e çıçek o u i ne ( Pom- • ı · · 
A y resaamlarımızdandtr .. Şımdıye ka· sı gayret erıne rag· • "Dınıa zevk senın. ama- · d d ) (B ) k'f men, aerpı. tıfıg• ı b • . dar bir çok resim aergile~ın e e· pa our ne arry ı ayet et- lemeden sör. meğc mahkum ol. 

egeı:m1yorsıın, te•hir etmiş ve beyenılmıt o· medi. • d ki aer . b hb- . , • u arına acıyor. 
- Yamak lan genç reıaamı u tefe uı ve C dd tk k j 
Ol 

.. d h . . 1 muvaffak"ıyetı'nd•n dolayı aynca ı en sana ar ve zev Hükumet ara sıra masraf 
1 

. Belki d n a ıyı. t· ' h.b. b' k d 1 ( P d' ~ . "k d . sa ı ı ır a ın o an "rn- ı e •p Avrupava soor heyetleı·'ı 
tın kolay ve güzel savılır: tebrı e erı7 

H 
dır. Türk, inkıli.pçıları'le ol-

er münevver yaz f iki d h'I d ısına "! ora a ı olma&r İçin, hiç uğu gibi, san'ııtkirlarile d .. 
nasıl eseri san' at diyeır.ezsek, bır zaman, bir sebep tetkil iftihar edebilir. · 
cemiyette geniş halk kütlesi edemez. 

d h h 
· Elif NACI 

ar as ın an er a n g ı b i r d i. . Roman, hikaye. ti i r, mi. 
1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!! 

mağın vücude getirdiği tah- nı.' koşma edebiyat değildir. -
r'.ri veya şi.~ahi .~ö-~e de c~e- Bır roman, bir şiir, bir mini, 
bıyattır, hukmunu veremeyız. bir kosma edeb' t J b'I' 

filvaki halk eserleridir. Fakat 
bu eserlerin bir kıymeti edebi
yesi olduğunu nıısıl iddia ede. 
biliriz? .. Ed b

• d' · ıya o a ı ır. 
e ı eser ne ır, neye de- Edebiyat güzel olan d' 

. ? B 1· 1 • 1 ' . . •ey ır. 
nır... u sua ın ma um o an Bınaenalyeh bır mini b · k 

'f b . . d b ' ır os tarı ve ceva mı ıçın e u- ma eğer güzelse onu folklor· 
lamadığımız her hangi bir ki- d"hil edebiliriz. Hatta dene~ 
taba, san'at eseri değil, ıılel. bilir ki, mür.evverin romanı
ide bir yazı deriz. Edebi eser- nı, şiirini, hakiki edebiyııtıı 
de, asıl olan san' at ve güzel. dahil ederken ne kadar tıtız 
likti_r._ Bir e.serin _san'at kıy- davranıyorsak, halk kütlesinin 
metı~ı takdır ~ttıkten sonra- içinden çıkan eserleri iki kat 
dır kı, onu tetkık eder şekli, titizlikle seçmeliyiz. Yoksıı 
tıırzı, nevi üzerinde düşünü- aksi takdirde, san'atin mahi: 
rüz. yeti, gayesi kaybolmuş o. 

Vezni, kafiyesi olıın her lur .. 
manzume şiir olmayabilir. Köyde , !elıirde bir tekle 
Dört, be, yüz sahifede anla- bürünmüş ağızdan ağıza dola. 
tılan bir macera veya mace- tan, san'atkirı belirsiz her ifa
ralar mecmuası edebi mana. deyi, halk eseri diye folklor 
sile roman olmayabilir. San'ııt edebiyatına almak, hudutsuz 
la alakası olmayan bir yazı- bir laubalilik, zevk ve kıymet 
nın artık ne tekli, ne tarzı ü- ölçüsünden bibehreliktir. 
zerinde, bizim için, düşünme- Folklorla uğratan kıymet-
ğe mahal yoktur. li bir müessesemizin, en son 

Münevver muhitte bir fik- çıkardığı bir kitabından ıu ma 
rin manzum olarak ifadesi, nileri alıyorum: 
onu edebiyat çerçevesine sok- * * • 
mağa nasıl bir sebep t~kil A•mut dal.ı. k.,.., 

b
. . b k Bize di.ı.t•r y .. rıu 

etmezse, ır minı, İr o,ma Ben bir ••ru.f luztylı.ea 
nın halk kütlesinden biri ta- O!d um lt:altit karısı 

rafından yazılması da onun • • • 

gönderiyor. Ne olur, bir defa 
da şair, edip ve muharrirlerden 
mürekl•ep bir kafile yola çıkar 
sa ve bunlara İtalya, Fransa 
gibi eski ve yeni san'atin ıah 
eserlerile dolu memleketleri 
gezdirse ne İyi olurdu. 

Hiç olmazsa bunlarm seya 
hatinde futbolcülerin muhak
kak mağlubiyetleri gibi yüz kı 
zartıcı bir akibet yoktur. 

Burhan CAHIT 

A•ma. ıehr ••m•d•n 
Fistan ıiyme basnıaJa• 

Veri• b~tti"' JArİııni 
Jandarmalar basmadan 

• • • 
Bahçelerde bal lı;altak 

Açılmıf tabak tabak 

Sen ol ,elte1' be111 kayma. 
Yiyelim p•rmak parmak' 

* • • 
Beyas tabakta 1'aymalr 
Yiyelim parm.a\ı; parmalı 

Bu •enenin ınocla•ı 
Ül"ta" ÜatÜne •• malı: 

• • • 
Yukarıya aldığım maniler 

içinde çok kıymetli sıın'at 
eserlerini toplayan bahsetti 
ğim kitap, maalesef böyle mi 
n~l~ri de almış.. Halka doğru 
gıaerken, halk edebiyatını zen 
ginlettirıneğe çalışırken, 0 ka 
dıır fazla acele etmiyelim .. Ki. 
tııpta biı-kaı;: mini eksik olursa 
halk edebiyatımızın fakir oldu'. 
ğu neticesi mi çıkar? .. 

Klasik divan edebiyatı taı-i 
himizde bugün tetkike değer 
kaç divan gösterebiliyoruz? .. 
Halbuki asırlarca devam eden 
divan edebiyatında vücude • . ·ı "D' ge tırı en ıvan,, ların mecm 

.. 1 d' uu yuz erce ır. Bir cilt halinde 
t"!planan her Divan nasrl ede
bıyat yapmak değilse, bittabi 
her n;tini de edebiyat sayılma. 
mıık 1~P eder. Kıymeti olma. 
y~n bınlerce gazel, kaside na. 
s~ u

1 
nutulup gitmi,ae, kıyme . 

!.' o mayan birkaç yüz mini de 
oy lece unutulmalıdır. Bunda 
;ay~e-diklen hi~ bir !ey y ktur 

an at ıymetı olmayan b• 
miniyi halktan çıktı diye f 

1

1'1• 
1 edb

. ,o, 
or e ıyatından addetme~ 

b 
. . . ge 

ne mec urıyetımız var? .. 
Halk eserleri, kendilerine 

muhakkak bir kıymet · f . ... ıza e 
edt~elmd_ız lazım gelen ayetler 

1 egı ır. 

. Edebiyat hassas bir C 
: kız kılbidir. Oraya İyi ve e~.: 
, zel şeyler girer Bu ·· l u 
ı . k" .. . • guze şey 
ısteı· oylu ıs ter h. 1. I • 'e ır ı o -
sur. ..• 

Reşat FEYZi 
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L'I •• - - ... ~ 
I ~~?;~~h ~~ Jis ~~~~!~~~~~dar (Bsıı ı ,!,~~!~~ ko~u~;~::lc ~n~~~~z~Şlı ~}~ ta~ı ~a~saruar hen"z •· ! 1 ~Ür .... ı.~l!:!. 

lenn kifayetsizliği dolaysiyle tek yapılmrt mukavelelere mıiatenİ• mimi bir tekilde ifade etti ki kendı bran§ındaki tetkikatına ğaç ve. kaya k;wuklarrnda Yll§&rlr- 1 k 
lif edilmekte bulunduğu hakkın· den gelecek teker kahve ve çay· \ b bey dd . • 1 k T ki O ta A :la k t 

d ek k-. le İ•bu kanunun tarı'hı" neınn" de 1 u anat şt etlı alkı•lar a istinat edeceğini söyleyerek bu 1 c.ı UI' er . r .. sra eres ~.ve a vaı 
daki miıtaleayı rete er anuna k 1 ' . d l"JI . maden medenıydinı meydana getır-
bir elden idareai mevzuu baha ı:umrüklere gelmit bulunan fe· 1 ar!• andı ve konl'reye İfti.rak yenı e ı ere ortaya konan hu mitler, hayvanları ehlileştirmişler, 
maddelerde ihtikarc sebebiyet ve· ker kahve ve çay kanunun hlikmü eden muallimlerin Büyük Gazi kümler hakkında mütalealarım çiftçiliğe başlamışlardll'. 

' • 
1 

a • 
gır e 

rccek hiç bir vaziyetin haris olma neAtakbi d1 .ekğildük.ir. 11 
f' . k ye bir kere daha tazimlerini iz. ı beyan ve bunlara lüzumu ka- Cilalı ıa, d~vrine tesadüf eden cu • • ' o.. • 

d • d • 1 k 1 "bt yacma ı er ı m e e ıyctı anunu· h ku 1 h" • -'L • • • · d' J y hh ıgmr auna mem.ke erdı 1 
ek nun 68 ve 89 u m dd l inin ar arzusunu vvet e ı11ettı- dar ı:nemmıyet venlıp iızerle. mu ıye devri sonlarında buzların çe spanya ve unan m .ra a 

tevafuk edecek mı ta a f er ncu a e er • • b" h h [ · d 1 1 · ed _. kilmesiyle vukua gelen mühim ta.bii 
ithal e mwaade edilmit olduğu· 1 tadili .ve Çeko~ova~yad.ille h_ü~u: ren ~~ımı ır eyecan . avası :;:: .e 5• ı~ m~sı ıcap ecegı tahavvüller sebebiyle bir çok Türk 
nu kahve için de tevziatten müte· r m'.:ti"?ız. arasın •8 8

• te 1 en .'a !:1 yara ı. . nnı ser ettı. kabileleri muhacerete başladı. Bu su larJfiJll söyledikleri ll ukl 
vellit mahalli ~iki.yellerden bat· mucnmın ceza ql~nnde adlı .~u- Muallım Haydar Bey, kon Fuat Beyi antrepoloji müte retle mi(,;ttan 7 bin sene kadar ev-

ka bir şikayet çıkmadığını k:oy· ~atr"~ n;;atedesı'j~n "h ~aadı~ı grenin Büvük Gazi'yi tekrar hassısı ve doktor Şevket Aziz v~ı çiftçilik ve çobanlığı ilerletmiş .CENEVRE, 2. A.. A. - Anadolu ği ümidini ızbar etmekle bey• 
detmı.ş ve demit~r "J' ld l ·. b~I e~ı:U: v:~~~na~o:ı:"nm:k ayağa kalkarak selamlamasını B. takip etti. Şevket B. Türk ve altın bakır, kalay ve demiri keş- Aıansınm huıusi muhabiri bil<!;ri. mumiyenİzin efkarına terccm 
b 1'.1~"7-a~ za~ant a;ır:k~akl~ j;_ üzere içtimıta nihayet verilmit· teklif ettiği dakikada bu teklif ırkmın dünyanın güzel beyaz fetmi~ olan Türkler. . orta. Asyadnn 1 yo~: .. ki . . . ı dug~mu zannediyorum. 

ı ıt a a se•. ~~ . k" arhk tir. • . hemen karara inkılap P.c!erek ' ve asil ilk ırkı oldu "un ve al ?'ayJdrkta!' s~nra gıttı~len ye.~l<-rde 1 ur. yen~n Cemıyetı Akvama da- B.rçok mahafil geçırınekte 
racahn: temını ım anı .. .. .. .. . 1 .. g U P ılk medenıyetı netretmış ve böylece Vet edılmeaı hakkında 28 devlet ta. • ğıımuz buhranın Cemiyeti Akv 
ıı:ı;ı:;ı~tır. İhracat . e•yalarım;k: ifa/il B. in lenklflt>rl butun ko?gre Buyuk şefi heye a?~?ı? t.~ Tur~ ır~ndan ~el.: Asyarla Çin. Hint ve mukaddes yurt rafıı~dan verilen tokrir münaıebtiyle 1 istikbalinele•ir ettiği mütale• 
buyuk pazarlar leşkıl ed.c'.'thmeı•t ANKARA 2 (Telefonla) _ canla Ve ııararetle tekrar, tek· , dıgını bulun delıllerıle goz onu eöind'kleri A'nad<ıluda Eti Mazopo· bugun heyeti umumiye içtimaında j mütemayildir. Bu endiseyi ben 

• Avrupa mHnlek,,tlen ı a a a ' lk 1 d ı k d s El "h d - k be • · · · J z.• d 1. lıd"d 1 1 -.!erdir. Millet Meclisinde çay •eker rar a ı~ a ı. ne oy u. lamyad• umer, am ve nı ayct c~.eyan e en muza erat rveçhıa- tiyyen hıasetrnedım Vatandaş• 
••d et ı ta ı a vaze mı, ' • K • ·· • ı d k" Mısır, akdeniz ve Roma medeniyeti~ tıdır· d be • 'b' eC - · Akv 
Dinaenııleyh bu memleketlerle ve kahvenin ithalatının bir el. Afet il. /Iltll honferaıısı ongrenın og e en sonra 1 He.yet'ı umumı'ye Ret' . M H ı · 81.kbanl'."'dgı 'kat"" mıvc~ı d e 

- • · k • d ldı- . . . 1• • f d il" Af t H rinin eaaslannı kurmuşlar ve gün 11 • y- ıs ı ın e n ıyyen ın eşey 
muameleye gırmr en 

81
". ~ :. de den ıdaresı hakkındakı kanun a Bunc!an ıo:rıra Tiirk tarihi ıç ımaı.~ ~- mua ım e •· yüksek medeniyetlerini takdir ve la mans celseyi açarak ispanya mu- hal olmayan ve beynelmilel mün 

ii!m şeker te 1ka~ve nıo :..:-k yihaaınm müzakeresinde söz a tetl:i'< cemiyeti azasır.dan mual nım Kopnılu ~ade Fuat Beye kip ettiğimiz Avrupayı o zamanlar rahhası M. Madariaga'ya söz verdi- "batta daha ziyade intizama. ad 
bhakızdken mda ama ısın~zhıun" bir v-;.. lan Halil Bey (İzm;r) bu kanu lim Afet Ha ·ım so"z alaral' hi- cevap verdi. Afet Hanımdan Mara hayatrndandan kurtarmışlar- ğini bildirmiıtir M. Madariaga,Rei- 1 ve sarahate doğru bcteriyetin 

rmız ır. ve en mu u ' S 'h R"f B .. d"l d t kk" 'k b • .. .. . . "f • d" B vazifevi ifa için· nu hükumetce •İmdiye kadar t b t k" .. .. 1 • "il" •onra amı ı at • uç ı rr, se eşe ur etıı ten sonra şu eya- kamulunde zarun bır merhale 
zı emız ır. u . • ' a e ursusune ge mış, mı ı d k" . 'b 1 1 natta bulunm ti r· kil .•. k . d d' M 
dir ki bu kanunu tasvibinize arzet ittihaz edikn kontenjantman tarihimi:ı:i aydınlatan ilmi tet. ~r'l[Jn a ı ıı·tı at ar mevzuu MuhacerPt yol/art •• Terki te ~h ~ · k nf el!_11gı ~naatiln ed ır .d:ı•~ 
t"k db' 1 . . k'f' 1 . 1 • ' . ko.ıferan•ını verdi j . • s ı a o eranar umu. en aag am ıman arın a gr lf" 1 

• te ır erı~ın ~ ı ~e m~mı_ş O: k_ıkatını. 'T~rıhten evvel. ve ta Haı ~ Ce .1 B• K" .. 1.. Muhaceret yolları üstünde .ve mu· mı k?.°"~yonun~n. 13 nis~~ celse.İn takviye edilmesi iyid;r. 
GiJzetllen nokta masının hır netıcesı telakln ettı nh fecnnde' konferansı ıle kon 1 an mı · opru ~ hacir kafilelerinin yerleştilılen yerler j de Tu."~ıye Hancıye Vekilı, makıa· Bugün yakında vuhbulacak 

Mustafa Şeref Bey kanun!.'n ğ•ni söyledi. Ve hükumetçe ha 1 greye izah eylemi~tir. zade Fuat Beye C"~"!' verd:. de eıkidenheri dünya alimleri tara· dı~.ıın. ıyı ?nl~ıı!ıp a'!~":fd~dığı'.'ı !'e aza kaydı hadisesiyle karşılaşmı~ 
tatbikinin it ıahasınr daraltacagı zırlanan diV.er inhisar kanunla Af t H h . h"'k 1 ~t!"dan sonra darulfunun mu- nndan )apılmış ve yapılmakta bu- 1 Turkıyenın ızah etbf"I şeluldekı si• lunuvoruz. Bu hac!isey• m•ıhııl< 

d "• ve ~ e anım eı u munu 1 • • 1 · d C f 1 ı A k 1 .. A tr 1 ·• yascti · · eti" k efh • 1 bak uı:..• B' nal mütaleaorna a cevap verm.ı, . nn · a et ederek· İttihaz edi ı b' _ T t 't . . k ,. •. .. < errıs mauvın erın en a er unınuş o 'U1 r <'O oıı n opo oıı nın cemıy a vıunın m u- nazarıy e aou.orız. ınae e 
teklif edilen kanunla .. devletin hrç a 

5 
r : · . . " ~.' 1 ım 0 o~ı .eaının ot 1 gor~- ' oğlu Ahmet B. cemiyetin dil ve. Etnog~afi t;~:.ler~nd~~ bir çok muna mutab.~ ol':'p ~lmadığrm ao~- ne munhasıran Avrupa ne de ın 

bir vakit t.i~r~~e mudı;.~.al_e e~· len tedb.rlerle Cu~hur~y~t fU~e ve tan~~n en u a1<: d•vır- 1 i ti kakları bahsine • m • 
1 

• Tvrk kavnnlcnnın bırbın ardınca muıtur .. T!'vfık, l_{uıt':'. J;'ey, ~ asil has1ra~ Avrup.a harıci . ol.mıyan 
mek ııayeaını eozetmedıgrnı d<ıV Halk fırkasının prensıplerının 1 lerınden btıgune kııdar gek~ . .. aıt ';5aıs nı Avrupıının her tarafına yayıldıktan davaya •ttirak ıçın Turkıye Cumhu· daha 21yade bır Akı'enızlı olao 
letin buradaki vazifeainm üç ta:af hudutlarının aşıldığını iddia et canlı ese.lere istinat ellirdiği rhusas noktasından teııkı~ ~e." ve Jk m~deniycti yaydıkları ve bu nyetinin hiçbir mani gö~yecefi 1 ~illetten bah·,debili.riz. Çün~i; d 
Jı bir mukaveleye tavauuttan ıba ti b 1 bl'. l d d' b beyanatta buh1·1d.,. S•m1h I· ralru·a Turk ana yurdu olan orta Aı ı hakkında konfeı·ansa temınat • .,,..,.. nızler ayırmaktan zıyane bırltl 

• b" ~ leyh . u e ıga ın a unyanın as· f B b . 1 . 1 . la 1 H b'I •.. d ·ı· 1 . . . 1 • ret bulundugunu ve 1
""'- 'a H l'I B • b "dd' 1 I A • f • -:t ey ., tenht ere cevap. ~ac' n geçtık en an ıı mıştır. a- ı ecegını e ı ave e mıştı. ' nr er. 

1 de perakente- a ı ev n u ı ıa arına 

1 

arı orta syanın topogra ya- J ) •• h d d ı 1 T- ki • ,._ · · Ak ne toptancı ann ne H 1 F k • • k 'b" R • J.l'Ull verdi Kor. gı y~nn sa r&ppa ve mon enço ~ro a yapı. T f'k R" t' B bu .. 1 1 ur yenın ucmıyetı vama 
cilerin istediklerinden daha az 1 a k • rr ası umumı tı 1 e- ıı,dünya üzerir..:!e in~ ılarm va 1 b h t 1 " k : Q J · nuş olan Arkeolojik tetkikler Hint . ev 1 d ubef u. ey! soz er e ay bulünün, akıllardan me>kür ccrni1 

1 1 k • ı' n,.da B 1 lkt t k"I• M t 1 1 · k a oo anma uzere ce seye . . . d nı zaman a nım bir ay evvel ar- • • • fi veya çok ma a ma " ıra cen ey e ısa v~ ı ı us a. , yı m~sı ve yer eşmesı, ır m;;. h d" medenıyetının de orta Asya an g.,.. kad 1 • da tın buhran gecırmekte oldugu 
kalmıyacaklannr kaytederek de· 1 fa Seref Bey cevap Vf'!l0 diler. aelesinı izah ettikten sonra nı ayet ver 1• len Türk kolları laraf•ndan teaiı e- 8~ arılmda _Yaptı'~! 

1 
vedte bucevl ııp ni tamamen silmesi ümidini ızl1'I 

• . • • . ~· •. •• d'I . ld • .. t kt d' 1 V<"rmış o ugu mu """'"' a UD- - di D" mıştı'.. "". . /th /Af ' "h f Türk milletinin tar ııteki bü. >-Ja[ı g11nu11P ait prtJgr11111 ı ınış o ugumı goı erme c ır. muş ve bu n11tuktan bir ün evvel 1 mueaı"':et e yorum. unyanm. 
Cozctılen nokta .evve~c~ mem . a 1 t' 1 raca .. .. . . . Ha7ar şarkında Aspak•t rk•nlıı· i . e ran geçırmekte olması Cem•• 

lekete açık olarak ıtlıalını ka~ul 1 Halil Bey tekrar kürsüye gel yuk rol ve mcvkıını ve mcdf'nı Al'IKAHA, 2 A. A - Tarıh nnd,, yapılmıs olan arkeolojik tel- r aram12d': cereyan eden çok dostane Alnamm bilhassa daha kuvvrtli 
• • - b' 1 k bTnde ıh· 1 t · b • · f b"t"' -' muallimteri rlıma - t . . . . T" k bır r."•kalemeye atfen de bu davet- . . . ettıitımı7. ır ma mu a 1 ı di ithalat ve ihracat açıgından ye mure s• vas ını u un r. ' . .. 1 rnın " enunuz kıkat netıccsınde dnhı an" ur yur 

1 
h • . • b" el "h Ü masını ıatılzam etmekteılır." 

raca! qyalanmıza kapanmıf olan 1 m~htelif seneleri gümrük İs- 1 lillerıle tebarüz ettrrm'şt:r Bu !9.ı ... •al~ ı:u~une oıt ç l~ma pro· du~··n boı k"mında Neolitik n>eıl•I'i' :ı,ı•d" :j ""."'1~ T~ ı: mı mh- M. Mihalakop11los'11n 
kapdan açtırmaktır. n d O t A t ı gramı şı.:dur. vetinin miıiıttan evvel 9 Uf'ÇU ve ' e e CJ emıt ı. ur ye mura • 
V kil Bey, Halil Beyin ifadeleri · tatiıtiklerinde tahmil tahlive, meyan a r a .. ayımın •0 

OK· 1 - Tiir!< tarihi te•kik ce. iyetı ha,,v•rJarr eı:ı:ıeştirmenin 8 İnci bin has&rnın benim • nRçiz müd~·~~e nuflıtl 
ara '"d,.ki up,.1.,tlk Bfiro" haha· sigorta komisyon ve uir suret ton ~~Ikın~ Turk o~dugu. ~e azasından mııc!erri• Y_ıı, f Ziya ı de madan •ar.atlarının altıncı binde bukada; ehemmıyet ~ereceııım hıç Reis M. Hyınana, M. Mihalalı 
tından birşey .. nllma~ı~mı .m~- !erle arlan yeklınlarından hah- bu T urklerın komıştugu ..!ılın J ~e~ .tara~.ınd~n. Mr••r d~~ ve oı:.tcıo. yani 'imdiye kadar madenrilikte~ ki be~lemıyordum. Çunlrn lapan.ya h~ pulos'l'n Cenevrcyi terketmek rıı . 
maileyhin tasavvur ethıı;ı gibı bır sederek kontenjantıman uıuli- de Öz türkçe olduğu tavzih edil ıısınm T~rk .ıtık:ltlan ıle alaka., elemi en ilerid,, bulana,- 'üıten 1000 yetı ~urııbh.asa~ının herhanll! t.ir buriyetinde bulunduğundan hey . 
bliro teıldlltı buh nmadığını y~l- ) 1 t db" 1 . b ki 1 miştir mevzuu uzerı e konforan•' sene evvel b."l,ladrğı teopit edilmı,. devletı Cemıyetı Akvama gınneğe 1 wmumiyenin me...isini takip edenı 
nız kontenlantman liste~erl.nin ıh· e • man e ır. enn U a~ı •. a." · . • , 2 - .h~an~ul D_a;iil'f~~·nu ~u ti; d~vet için .!'8fi dere,~ede sahibi sal~- yeceğini ve mevzuu bahsedilen rıı 
zarı kin gümrlik, aanayı, tıcarel, rı kapamağa kafi gelmedıı;mı, llk ınedrıuyef kuk lHıhı m· .ı~rn~ı ol.-:a O lu K • b· Sôbirdeki Kurranlar hıyet olduf(Unu ~at ıyyen zannetmı- selen:n inkişafında haz;• bulunaı11•· 
vandal umum m!idlirlerl .. ııihi ih~İ· binaenaleyh başka tarzı haller ı - j Ah"net B. tarafın~an Türk hnku· orh.,Aty: n.;ürı.İerinden kalma me- ı yor<lum yacai(ını b;lclirercl< •ÖZÜM Miha 
au v" tecn b·'erlyl.<' . ~selmış aramak İcap ettiğini söyledi • Afet H. Ort&. A~yaıııı_ı yay. hı_ hakkmd• konfrr~n .~ zarlar 17 inci asırda Sibirım Ruslar Cemiyeti .Akvama girmek defil fa kopuloı'a veriyorum dt'IDİştir 
zevattan mütesekkıl bır bÜTo bu· M" ) l k t . l t lalarırdan kopup gıden ıı:-•an- > - lstanbul Dar. 'Ununu e•- tar.,fın~an ··gal edildikten sonra a- l·•ı bu ...in" . h bL.tl t·'°kk' ~ M Mihalakopulos. Reise teşt~ 

b b .. ı ima ıaa o ara a zıyare e • I d h , d k" - .. k k • • · ta "h' "'d .. ' ~ , .. şı mu a "" e ""' ı n· lunduğunu · unun oy e 0 
.. • • • • • • j arın ün:ranın e tar .. ı..ı.. a [ 1 ur avı Je:'"I n 1 1'!'1." eıTJ· ılr.,.,.k i inde Tunç balt1r ve demir.. . • • . kür ettikten sonra demiştir ki: 

k tabii bulunduğu kaydet· tıtı ıkı kaput bezı fabrıkasının ·ık d . 1. k d kı . aı Avram Gıı!n,.ıi B"vin "''''alea· çd çl b' .. M k mek hususundaki davetımın bırçok ., I hh belig" ,0 sını pe • . ı.· .. ..ı- I rl f • h .. 1 _~ ı me enıyt ı ur ıı arını ışa . T . . . en yapı mı1 ve ugun os ova, h . 
1 

f d d spanya mura asının .. 
til<te-. annnl d""1ı!lır ı 

1 
munur e ne at en eger U>1.u- k O A n>Te"ı ve ı ·l t:.nhı tetkılc ce· L . t L d a mu"zelen' ele eyelı murahha"' ar tara ın an a !erine üç genç cümhnrİyelİn Tı.f · ret ettı ten sonrn rta sya. · b .. 1 h k ·~ın~ra vf' on r n . . . . • - • 

/nhi.~arlar met hariçten ithali tamame'l 1 Ot kt h lk k" d' ;:''v..ı lı.mn 'j uta eaname a . mevcut bulunmut olan kiymetl; ve ıyi kar,ılandığmı bu~n si>yhyebıl- kiye, ispanya ve Yunanistan, 
H 11 Be · ben Je mudabale 1 menederse bu fabrikaların istih nın ° oıdı .• a 

1 
l'bii ır ~ho.. 1~ ~ c~~·rf an'.h. k'k . ı mu•anna eşya çıkmı,tn" Suriyede mekJ,. bahtiyanm Heyeti aliyenize miyeti Akvanun yüksek idealind~ 

. a 
1
d d'ıkyılnen huau• zaten nor· ı sala tının artabileceg' ini i•aret guşun ·er ıgı ceva ın nı z. 

1
. - du- • tan 1'1. t•tAıf tc•Hm•ve-

1 

Elmisenfiyede de tesadüf edilen bu ~ vesikayi an.edivorum: ı in sıkıya birl"fmİ~ olcluklannı ır<. 
cıyım, e b.. • t d d . t" k' ı ~zrsın an mua •m p anı- b k A . d dah• bul ki d d • .... d . lh " 
mal olarak iktroadi hayam,ıdtah 'ı' etti. ye,.ırı CA ctık:ıışb"ır• lı: ı 'k k nıef.-rdi tarafınrl1n o~te. lrn•un e>erlker uh' et'de'I rtvkı':'. c ı ,u· • "Biz Arnavutluk Almanya, A· mbie '-~ ukyl"ugu~' •ur:Jc;egn-;'::," Zift 'rmif olan mu a a e - r t ızt etKl e sev e t h" .. b" b k nara tet ır e ı me uı:ere geçen er • ' r KAÇ e ıme 1ıave 
c~l~keyanmiba 111tı'r Halbuki bunun ' /~ sahası den soı·gr~ıcn cevabını vere- _nrı .ıne kumıf\"'1 ır a 1

' r'1eV7.uu ı'e Ankara Etnoğrafya mÜzP.Sİne vuıturalya, lngiltere, Bulgaristan, burada umumi bir miışahedede )Jıı• 
cı ı ten are ı · v ~' u>enne on c••ns. d be . Ç . , t I • 1 lh ·ııet 
b . · d hatta taraftar oldukları 

1 
H I'I B b"lh .. k r O t A hnlk T" k ~f lf V I ili . naklolunmuşt\Jr Seneler en n o Kolombıya, C•Jba, Danımarka, ·•· ı unacagım, spanya, su ve mı 

":tt!'1iJ.:ıada veçhe vermek için !'- 1 ey 1 assa mu~a. e- '.'.'"· .r a ;varım • 1 
.. u~'. • nnr !'; nın nuf!ı11 rum vilayet; Boğaz köyünd• Eti- panya, Estonya Finlandiya. Fran- !erin teşnki mesaiıi ideallerinin~ 

Mı ı . d' .. d d'ıg·imiz yani re edılmekte olan kanun layıha ı tur. Rınr en~ "Yh orada buvuk j ANKARA, 2. A. A. - Ta•·i mual !erin d vlet merkezi olan Hatuııaı y . c' la M hakulıuna hadim olduvsa Yun:ın•" 
ekonomı ırı1e e . k . 1.1 T" k 'l • , b k 1. 1 . k • " 1 - .. h ıa unanıslan uatema , aca- da k d' .1. . ..1 ... •111'. ı k t• •kt :aadi vaziyetinin ı- aınm onten1antıman uau J e ur ~ 'l: c .1r.:nc'"1 a~ a ve on.. P!!l e .. ı ongres,, bu,..un h;nt 9 <la ıe~rinde Alman arkeo oJı mute :ı:a· 1 • , ' • tan en ı vesaı ırn~ V<'rn 

da':'s::.iei~::ec:lere veren. bir ~- kafi gelmeyen tedbirleri takvi- dan ayrı bir ırk yaratmağa kal H 1 k~~i'.'.de R.e'•icümh'!r. Ha'?"~tleri- s~ılan~dan Vink~er .. (') ve y.,~~n nstan, ltalya, Japonya, Yenızela_n· l lriın. ~airuind~ v~ b
0

a it ~r. nisbet 

1 dır J,te biziın tetkık etlı· ye için tedvir edildiği noktasın 1 kışmak t<lbiata isyan olur. yle Buyuk Mılld M(><lısı Rem, !'lat vılayelı Ahıl\r koyunde Amenkalı I da, Panama, Hollanda, Iran. Lehıs· dahılınde cemıyetımıze h ~ım .ol!''!. 
~ "!barb ~oktadır Bizim tesis et· d tt" M k 1 · • 1 t b" vek;J ''e Büyük Erkanı Harbiye Rei Fon der Ostc,.. ve Kay•eri tarkında tan Romanya, lsveç, lsviçre, Çe- prensiplere derin merbutıyetını ·~ 
ıırrnı u · . d a ısrar e ı: a u ve ınsanı o an a ıa- . p 1 H h .1 _ , E . K h . d · , 1 • ti y · T" k' h•P' 
mek istedifimiz inhı:arlar ev- İh 1. O • . l'l d :11 B~f\ar .?Zll!'T'atırun uzuru ıe Kultepeoe ... tı anes ş.e nn ıe koılovakyave Yugos1avya heyeti p~t.ey_emış r. enı ·~·u~ ıye .. eJı: 

. umumi hayat nok- - racat etyasmın kıyme. tın rta as; a yay '\ arın a Mıumf Vf'1<1lı fı;al Bey tarafından Hrozny taraflarından yapılmış olan hh al b' d I t" eC . ti 1 mızın ıatlhdaf eyledıgımız yuks 
let camıasının . d'" .. .. d • . k b" ll • k l k I E . E . ed . . . ı mura IUI arı ır ev e ın nuye 1 el . k . . f l "'' • ndan ferdin yapıp yap· b Ufuyor, zurra a ı,tıra a ı. ı yara ıgı ır ı amma ve onun 

1 

a-ı mrştır. •at Bey, atıdeki nutku hafriyat Ana<lolu tı m enıychmn Ak 
1 

b'I . . • • k py ere et"ışme ıçın ıar o unn'l 
t.aı nazan • 1 d )" . 1 lek . d h" k . K f • • . ... • b .. 'I t 40 varna aza o a ı m""ı ~ın mısa rn • . . ak . . "ke def•· kta muhtar bırakr ma1m a ıyetı aza ıyor mem etle lf a ına urmet etme. tır. a il- ırat e!mıştır: eakılığinı ugun mı al an a•ır ev . . . . . aaıye ııbr azmını mu ~er. 
mama . .. - . 1 d' ' • , d 1 H ef d'I B -( d'I . 1· k kt d G ayı ba binncı maddesınde derpıf olunan u- lar 'zha etmiıtı'r Yeni Turkıye ıı• tehlike corduğii '!er ır. sahası daralıyor, bır çok serma ıını ve vıc arımı en son tera <· anım e.n 1 er, •ı •n ı er• v• ınc çı .arm• a ır. eçen. n. ı . . . _ . .. . . 1 •. r. · . ,.{ 

E" bugu"n vapur poıtaları d d l . h" k ık' J l ·ı · J d" 0 1 Kongrem17e kar•• kıymetli alaka. ımdan itiı...ren bu srne dabı hfnya rnur.H "°raıli Ttırkiye Cumlıunyetı- ı terkr teslıhııt konferan•ının •h7~ 
,.er d d ye ar vatan ., ar ın ısar a. ı şu e erı e euneş en ırmege 1 -L b "'k k .. A 'k d ı . . · . old 1 L __ : d k. k nfe-

seferleri yapmak hu:auaun. a ev.. • ... • ~ ... . . .,. • c: •: 1 .... flnnı !Lna: !"ycran v<;,. yu s". hu- ta df'vam ~tmek uzere merı a an ! nın yennc getırmıı u~nu mlita- llQllll·~~una ne . e !"eı: ur ~ .,. 
let inhlsariyle hareket edıyoroak nunlarıle ~ayı. s.•b.asınd .. n uzak k~:,.ı ve. mı o~~:n b.ıı.ut;-< ı: ,urlarıyl, ıctıır.••m!z": buy~~ bır ,,... 8\'d. t etmı~ ~lan Fon der Ost"" A· had~ ederek Türkiyenin Cemiyeti ra?••. ıştir~kten ~mu.na eyl~ıştı • 
b ferdin ihtiyarma bırakmak· laşıyor. Bız bılakıs bu sahayı T uı k çocuk lan bıhyor ve bıldı ref .,.,., Ulıı r..azııru< Reıaıcümhu IPşarda me.P.tsİne ba'lamııtır. Kong· 1 Ak • • k ti' 

1 
'ki Tiırkıye Cumhunyeh Avrupa ıl~•1:t 

ıau:'emleketin umumi hayatı için l'enişletmeğe ve tedbirlerimizi recektir ki onlar 400 çadırlı bir rumuz Hauetlorine ve Büyük MillPt 1 reyi müte kip arzu eden ~rl<adafları va.~ gırmege. ve. '.y';e dı "''? 1 dr komİ•yonunun mes.ai•ine faal~Y. 
tehlike ııordütümllzden dir. Y ~k· iktısadi §Utlarımızdan mül-1 a•iretter. değil on binlerce yıl- Mecfüi R• i•i Başvekil ve Büyük ET ır.ızın }.afriyat mahallinde bizzat tel me~amnden jemıyeti ısti ı:t·f ;;~•r· le iştirak etmiş ve daıma ıulh ıçıJ' 

ti varidat temini makaadıle • ı 'k d • 'k k b" k kiın· Har!.!~• R<'İ>İ Pıı•~lar Hazeratl kJkat icra dmderi vereceği izahat meı:e davet 0 u~m~ını te 1 • ıyo- çalı~m•k huıusundaki samimi arztl 
,a mla d ""ld'r Bu kibi şeyle· hem olarak almaga mechuruz 1 me enı ve yu ae ır ır • ı ylP muhtorem dinleyicil.,,.imi7.c t-- . taf•İlat dinl<meleri mümkün bu ruz. "'Bu davetıyenın temennı etti- sunu ı:oıtermi~tir. 
yapı mrş egı 1 

• - ded" t 1 ··ı ' 1 b'l' t"ı· b' · -• •e 1 
• •• ' b" " k bul" aln d " • t ri ferdirt ihtiyanna bırakmak bia- 1• •? gc _en yu :sej( iu ' ıye ı ır rlfltrirıcl*''1 "1olnvı tc~f"~kl .. lerimi~ lunduğunu arze~erim 

1 
conız usnu a u Y n a gorece J Tiirkiy~ ~ümh~riye~i. beterıy~; 

ku'kümetin c"vaben de demaktır. Dn•l•l,.ilig' • bnn d• mıllettır. arzed~r VC' kongreye vazifeten iştı. .. I . f" daha ıyı bır rstıkbal . t 
· · • · t"h ı • ' · "' " • B" d · · b'J k ı· k • ı .ı " ı· ı k ı Dunqa mn n11ııe 1 ''" • · · "t ·ı b' k ıd• Kollektivızımın manaaı 1:1 ı ıa f fi ır e ıunn 1y1 ı me azım ra E>hT :1• ,., An f"t'~ 1 mes e laf an · · 1 b" 

1 
... ~ . b' I h T" k d"li mıın ıçı" mu esanı ır şe 1 d 

. l' lmak ara aru11 . . L h bb ' ı· 1 r·· ) d"I" ır urıru ve ınaena ey ur 1 • b' 1 . 1 .,, ti - '" • vasrtalarını camıanın e ıne a.. dır kı kadim etilerimiz ataları-- m·7, nurmt>t ve mu a et e se am a ur l ı ı . . . . .. . I ır e4mış o an mı e erın !r~ı , 
h K Jünün çiftini çubugunu Halil Bey Muıtafa Seref Be r. . k' ı .. "k nm. . . . nm b1r ana dılı oldugunu ve ılk me- I kendisine İ•abet eden mcvkıı rf&B· , 

r. oy . . 1 • h ı· . . · m•z m.gun u y.rıurnı zu-ı ı . . . . Dimva medenıyebrun orta Aıya- d · O• A d "T" ki . d f' k b' (ı fabrikalardakı makme erı u asa yın ızahahna cevaben: • . . . . Maarıf "•k•••ti her den •~n .. ı .. ki -.1 .ı· . 1 enıyetn rta sya an ve ı ur er hu•u•undakı avet ,er,.. ıne es ı .
1 ,.tihsal vaaıtaaı denilen bütün teY _ Ben serbest mekte taraf hakımı Vf' .sahıbı olmmlardıv. lıltilin~e yaptığı konırre vo kurslar- d~n ve Tur '! .. ~ ~ğeı t ye; eTe ~.e tarafınc!an dünyaya yayıldığlnı gös I yaka tetınittir. Türkiye ,Yu;ıan ı; 

len devletin kendi eline ,.ıma~ı l"b l d -T M"'~· "k BuraH'll bııılerce ~ıl e'V'•el ana dan ı,., •ene ~e tanh itin bir konJ!re ~ll•tlor~ geçt~!l1~1 rı:sp~ e .::'· m;- !erir Bu ilk medeniyet üzerindeki leıiyJ., kendisini ayıran as1r~ıde ".'~· 
demektir. Biz;m hangi hareket•: tarı ı eraH degılımd. hı.ı ı ı tı- yurdun yerine ö:ı: yurt Y~:ım:~ you...,..yı münaıi.., r,örmıi,tür. Bu ~"." kvd'J'~:"ve;:. "ı' .~~ ;~~kik~tta: iddiamı>ın boş ve faydasır bir tefa- naforeti izale huıusunda ı:oster~ııı• 
mızde hangi karanmızda hangı aatçıyrm. u ut ar :ı. .ımayc=• )ardı- kon;ı-nnin !!•yesini ve vazifrl.,,ini j. ur ı '.h1~· 1

':
0 0f~' 1 tk'k 1 T" k h" d .

1 
• 

1 
d'"' . bu da b'I hüsnü niyet ve mün~frrclın yenn•k 

d b" 1 b' y gor · F k "I · "tm · " , ,ı el ., ki ba<ka tan ı V<" ço~ra ı e ı a ur ur en ı"" geme ıgını ra r. h d b' d 11 k 'k tme programnnız a oy e ır şe yım. a at ı erı gı ezsenız e. T ı.!rklüg" ün me k · :ı · J ••• _ n.ı <"tm• • ., evv , ve tan le mev I 'T . bi ~T ld . k t . . _ u utıuz ır oı . u . ı ame e •• 
müılerdir. "'et fırkanın ro"'ramında tes 1 r .. ezı 6 1 

' .. •""') 
1 kHr.1.izir .. r 'mel ve ehemmiyetini ve (ll .:ı.ın ': ann ! 1 0 uguna ~n,..a. hal'sa ıfade etmek merbu"yetinde- yolunda sarfettiğı baf,5ano me:al!ll •· 

Mustafa Şeref Bey Meclis kür- bg't d"I p g , • !ardan Anadolu-1 rak}aya ge ır.c•ı·uti ·et c!~vri de dah:t olduğu 1 ve~ec~k bir mahıyet v~f edhemdnuyeb~ yir.ı. le ihtiliifların ve encli5elerin oeai' 
. _ .. 1 · - · ldu· ı e ı en çerçeveyı aşmazsanız t' · 1 . d' T" k .. h · · ' · . .. : ha,, dır Aynı manayı ı a e e en ır .. . . . • 1. kk' d'I b" 1 k ar· 

ıüsunde •oz aoy emenın ıyı 0 1 k .. d h l ırmış er ır. ur cum u. '}hı h.a!c!< <altanat de,.nnden Cumhunye . . . k r 1 . T" k .ı Turkler lı•an ılım ve ıan'atlarıy- ola•ak le a ı e ı en IJ' opra P 
~'11nU ve fakat sÖylenen ~özlek;.a· zaruret ~ 7a k sızın r.?U a ade 1 nın &an.ılnuz temelleri hu Öz tin ilanına kodar m~leplerİmİzde o r!·t!;~~-u e ~:.;~;n;ubte~; ç~İ•a~ 1 le cihan ı~edeni~etİne e~ evvel en çasında sulha samİmİ~et_Je h!_zmet e 
kikata mutabık olmadııır ta .ır· etmezsenı.z ır a programın • ı vurdun çökmez k11yal kunmu• ol;ın ·~dh kllaplar· hakkın ı . .r h 1 . b eh' - ' bü "k h' ti . 'fıı tm' ldukl derek Avrupaya ve bulu'l dunyaf" 
de hariçte yapaca<ğı inikasat aoy- tarif edilen devletçiliğe ben de · d d n k. •d ı a. da bul;•alan ı:- oıuzatta lıulunayim. lard.akı .~ura~~ ~t ~r~ ~ ş ·~ ve yu 1 ZIJl~. erı 1 e 1! ~ ~- büyük bir iyilik yapmı,ıır. Bu hayıf 
1 .. !er hakikala mutabık ol t ft d d" 'kt k nn a ır. vu mu " <es yı:r- •• 1· ı·ı . ,. k' tar'h b"t'" nehıı· ıııbı çografı -111mlerın kelime n halde bulun bu medenı hızmetle- 1 '• Yıınanistamn da ayni der"" 
~nen &OZ ... ara arım e 1 ve 1 ısat me - d .. . . T·· k' c·· ' . iV.:a umu a ı erıc.;ır ı,, 1 ' u un ekk..... .h . d ı .. 1 1 esero~ 
mad1ğ1 takdirde hariçte yap,acag! 1 . . 18 • • d be . ur: OL varısı ur -•. ;c tını.. .. :t~rı kıiftilr iliınlerini,1 temeljdir Bit' mil 'I teş .u u cı ebn en •. o an munaıe- ri unutularak veya unutturularak cecfc müşterek olduğunu beyan ede 
inikasat dütünülerek •Övlenılmeaı ~ekp.erıfnınd ıncı ~alır .a~ d rı yetn in vılm&z hari•' o büvük (et ge<;miştc olan, biteni, memlek.,. "':~lerı .. yekn~;ı:a~daBgoze çarpdmaınhak rnuht"lif makıatlarla tıırih namrın· bilmekle büyük bir grur duyuyo· 

'
• ld'"" · · r"le frrk rnızın ın l§a e en prenııp erını ev- 'k ·ı T" k k . . b . . d'I" . d h' mumkan degıldır. u meyan a em d h k l k" .L 1 · azım g~ ıgını 1f"4 I . ,.. h" . . ' yu sev ası ur avmının u- tını ve ı ını, e e ıyatının, :ııa11'atla.. y·· k d h d""' li 1 ek ::ı ~.sız o a:'ftk mes ut v.., ene-mm rum. 
programında fordı serb<S~ b~rr etın amme ızmetlerıne ve ıç- güııkü ırenç ve dinç çon•klarr ronın ve idari, içtimai, siyasi, mede- j . u_r ·r ek em kger ~n ~~etıC::': yetsi• eö•tenlmeğe çalıtılm,.tır Mak ' Şayet biriıi bu künı;den Yunanıt 
kan ve ona kıym!t ~er<'n ayıt er timaı faaliyetlere müdahale d b;zi ı• - • n! varlığırur; rr.en\elerirıi ve bunların ~··~·· e d~ yıı '~ ı..:"uş~ eh- sadın•ız ne yolsuz bir tefahu d"r I tanın bir gün Tiirkive i~e ele!:' ~~ 
vardır. Hakkı mulkovet ve tasar- had vl' hııdutlanr,ı ta in ede ır, z. m •htclif ahval teıin altındaki seyir 1 8 "" " ı"" meı.e a zı agac ve • • . r ~ " rek müşterek ideale dogru yuruY"" 

f burada eıMlır E;;er burada · Y • Af t H k ti' L _ 1 • • k t 'ht .. • bil' ş· 1 li lıııvı:anlum Turk anayurdunda bu ne de habız bır ıddiadır. Ancak 4ım / " . - 1 · ol••ydı bu adam k,... ru • n B ek· 1 t "h J t" t • · e anımın .ıvme ı U'C'• erını pnca arı en ogrene l!. ım - al" 1 T" k cegEnı Sf:'\Y emı .... 
koll,.ktivizime ıı:idiyor•~nuz. u· ~ . .~ r t~ ~e serve ın. e\ zı. l .. kli h • . ti' di ~ kadar eh muş olduğumuz ki- lunmayıp veya m um o nıayq>. u.~ ' diden sonra Hri Türk çocuğu kendi 1 hanetl,.rind~ çok iloriye eiden bir h• 
nun oko•Ü nedir? d~nilı_r"'; be"~.e l 1~e muteallı~ .ı~lerde ?1udah.al~ yana 

1 
sure Vf' araı e 1 al- taplardan bemen birçoğunun tercü itti". bu'.'l~ı·• "':'cak muhac~~~tı mu. ni ve mensup lıulunduıiu büyuk yalpel'eıt gibi tebessürrolerle karş:I• 

P"lı haklı olarak dıvebılınm kı. nın kollektıvızme gıdeceg· mı kışlarla kar,ılandı. 'k•'ba d'I . , 11 teakıp ıııttlkl""ı yerlerrle oıırenm.'J 1 T" k ili 1. . iik' k d . . 1 . b' k d 1• 
b • h··1. 'tm ' 1 nıc ve ı u s e ı mı' oıa.n aıı arı 1 1 . k" ktur Tan"hrn ur m e ının y se me enıyeb· nırdr Bu ncvıden daha ?rço o! 

H rı B~y esa~h ~,.. UJ'\ntıf'! fll ~- b "d h I · ·ı 1 d'k /' t B • b l · b k d ba ba • 1 o rna arına ıt!" ~n Y" • • 
11 ı . _ -ti .. _ ·5 .. ·l • u mu a a enın r ere ı çe ne- "llR e!Jın t'gllnll l ıs- u ma sa a ta n ta n zıt o a· ı · h . 1 tk'k t " terdi- ni ve kabilivctini ve diier milletler 1 ki' 1 hakkukunu yakında sefarı1 ve•ek brr •upb,.ve u•.uvor. O\ " 1 d d • b ll' l ak I k'k 11 f" k ·ıı t' . ve ta '"'Tly~t ve < ı a ın gos - u • r.n a • 

d•tıt..Y?ı P-;hi. fr.:rC:i"' ihtivanna bırak re e uracagının e ı o amrya Bundan so:ıra söz sırası ~ - ıa J t_a_ ,1:: . . ur ~h! e ınınd va.r 1 ği d_, bunun tamamen ak"idir,. O- ; arıtSıl"dıt..kı miimtaz mevlôini olduğu~ lamRklığ1mız1 temenni ederım o~--
1 - '. - .. • • " • • c g" b b 1 b 1 ugın< Vl' ""'" ıgııu ve cı an me enı- .. ·ı· . 1 t t t • . . h 1· ı . ah d ,r b"lirim (<ı, malı tehlikelı gordugum'lz vazı· a ını ve u se epe u meme Köpriili.: za.ıe Fuat Beyin idi. · 1 h' ti · · t ı... .. h11ltle Turk dı ının e•a• • •uret e e gıhi bılecek ve ttdadından tevarüs a arnc ı oır • " a ıyc ' _,,• 

yetlerde camianın m.,'nfaati namı- kette iş sahasında emniyetsiz- " ~etın~1° a~ ~ıne. ~mı : {uz ~ ' k:ki ve c!İit•r diller!<' mukllyeoesi ettiği lıu milli ve tarihi seciyrl"'* Tuıkiye ile Yunanistan bugün t<:,"
1 

n. ı,., hakkı o:ıdan almak heyeti lik tevlit edeceg"ini söyledi ve il brMl ,. en 'd~ Haıilıı:kı ,'r .•ke .ep ,:,uz / dünya tarihi İci:> ve bu araJa b>I- be l'ğ" . d . _, . "k it teıli~.at konferansırun ol·adar mut' 
• "f "d' u ~nmut ı ı, 3-. ı \e cı men ~ ·ır .1 . • . . lı hf'ID n r ını ve me enıy~n• yu se e- ı ıruı·ıı eld t ğe çalrı:tıkları ga'/e 

relilrnın vazı es• ır. Mustafa Şeref Beye serzenisle caklığınr daha fazla hiuediyo. ı ~eleri hakkında kulaklarımızı cloldu· 1 ~<>atl'.nhı. 1 tarı "1mızt ıçki~ p~ r 1 k • 1 celı: ve dünya medeniyetine de eski I .a ba" .. ~ ~·~ıamını aralarındıı 
bul k "K 1 · · b 1 K·· .. .. b "h · l · 1 ah" k. rruyc ı ır me"e e eş el!"r. r - 1 enn uyu ır .,, 

Jle"t'P Beyin cevabı un ara : anaat enmı a. rum. ursuyu şu veya u ı lı· r~ ~· mış 0 an umu.m. 01 ıyctıe ' j ı. r ti.,uuı "i;re ta•nİf demek olan li •İ gibi ferefli hizmetler yapmakta doe , tahakkuk ettirmiş bulunuyorlar . .,u 
.. kit O " 1 tt" B·1 1 t l O _. hıkaye ve eC.anelerı bır l;u.ıfa bıra- a 1 

., M ,.,, h 1 o 1 O o d" ki y h eti' rah· . R na va sız soy e ı. ı mem rasa a e e n11yecegım şu veya kal bu k' 1 d T' ki . 1 san gruplarm.Jan Turk cı •nem" te ..am edecehtır. Hulaııa renk, yÜ•. nun ıçın 1r , unan ey mu 
C. H. F Katibi umumısi et.ep kendilerine tetekkür edeyim bu m~kaat için bir vasıta ola- f ·'::''· h ıt~i •;..~ k .. ur .;~k Y~ lif k•bilel.,,.ce ayni manada kullanı- baş ahlak ve adat ve ilim ve aan"at 

1 ha•ası Türkiyenin Cemiyeti Akvtık • 
Bey 1,mir meb'u•u Halil Beye mi?" dedi rak kullanmıyacağmı Eğer ha esı kclnu. oır. u ur ;:.n,. ~~b ·~ ı l In::ı hütün 1.elimeıerin nıüıah.,hcti ayı ·ı.i • 1 1 1 "k et ğr ı nıa p<mıeaini bilhassa selamlıyacTa • 
cevap olarak fırka programına • . .. 1 • • 'ki f.I L. l nan. ı eo:nıne •.şaret. e. ıuı ıti ~rıy· niyet derecesinde olur aralarınd•ki f~ık sırka"'ıY ~ı.an rıko'!ok oıı ' • ~o da· tır. Btn, arkada~ım ve dostum .e" 
tealliık eden me.selelcr ve prensip B. f· ih zı soz enmı ı tara ı ını ursa le yıne bır ı ,kıktt ıhtıva ~ylemekte 1 f 1 k 1 lı f k d 'bar t ı , ar eo o,..., le ı ala ıatina en fik R" t' 8 · aramı?da aörrceg-ı· 

· d b t · h ti ır atız . d bu . . hh d' R b·ı f 'k d . ar,< ı.nca e çe ar ın an ı e 1 ld ğ .. t .1 ta 'fi 1 uş u ryı ,. , ler ü:ıenn e eyana ve ıza a a nız sız en samımı taa üdü ır ;ı ı te rı asın an sonra vaga.tı kal 
0

•• 1 h b' . de yapı m'ı o u u goı en en anı e- . d d 1 . ahsen bahtiyarım.' 
B be •· t A ld"kl . . d k -- ı ır. ıger grup arın er ınn . ı· ·k d d h"I ld • h ld ml7 en o ayı ş • buhınmuııtur. :.ı yan~un me. Halil Bey Recep Beyin uzun mü hatırlamanızı rica ederim-. dsya~a ~::wı. ;:•nı, ora a t~kıe'';"~ •ve birbi:; aıasında görülen yakm :;:. uı l~e j a ı od ugu ~ e Reis yukarıdaki te!ılifin metı;t• 

nid.i yann ne,redecefiz. ve kıymetli beyanatına da işa. Ben bir zaman alınan tedbir ~.~r~ ı.,!~-ı 
1

1 
• syaya d ~çlı kerı'!.'• 

1 
veya uzak mıişabecletler lisan ıırup· ı ~~va ı~n ~~ara•;~ a um1umık ;,e 1 ni okl'duktan •onra Jemiştir kıl 

Miizakere kafi gorülerek mad ret ederek şu tavzihi "'aph. ler buhran tevlit etmi~tir de. ur L-. '. e.en araTan~ kal rr almu- l ıannın ve o gruplardalci lisan ailele- t' al e.~kaı ırf slu~~k e yafpı atcak 1 1. "Bu t.klif heyeti umumiyenin_ru~ 
delere geçilmit ve kanun kabul ' ' · nase,,.,Lerının ve ur er tar ın· . . h il il nno oıı , mor o oıı ve ono ı e . . d münd~·iç olmadıgın· 
.,dilmistır. Buna nazaran halen - Hayatı siyasiyemde uzun medim. Tedbirlerin bu şeraite dan kurulan devlet ve medeniyet rdını~ m~ _a~erekt f!

1
°

1 
a~ı ive 0

1
Y0 ar- kikat ile takviye edilmek lazımdır. J ndame•ın 1° ı. "lk• · • blı teklifİl1 

· · ı ·ı· b' f 1 ld N'h · • • .. I I . .1 .1 1 . . . • _, • • akı mu .... cır a ı • erıv e ya <.r. ve- F'I , b" 1. • h an yapı aca .. ı ı, m .... vcut verı:ı veresım ere ı ave- ır ası a o u. ı ayet ıçınıze gore a ınmasını söy edım. Kol. sı sı e erının ve t>•yası ve mcuen.ı ya k d d b' ·.. L ... 1: b• ı vaK.ı ecnıe • ısantyat muta assıs kon ılmaıını heyeti u· 
}" b" nf t • tak"p k k b 1 1 d "h' "'h" 1 ya UZ2! ettCe '2' rr nıul\35f"u,. • U ) · j k d" rrJI • · . ruznameye t • 

en mn ' ır me aa gayeaı ı avuşma ve u kürsüde sö:ı: lektivizme gidiyoruz demedim. "'1Y~t arın a ge_cen tarı-' mu •m.. 1 duuuna delalet e ler. Mubacere- ·~~ e11 zıya• e en ı ı erının e~ı?'o mumiyenin tasvip ed;p elmedigı: 
edilmemek şartiyle hül<ümet çay, ·• 1 k b h · 1 . ·ı S • .. . 'h ) .. nk aların tahrıflere ugradrtını ao. un D y . I loıı na17'ına çok çalışmıtlar ve dıger · L'I kt" il t' · e nı· 

k 1 • 1 k soy eme a tıyar ıgına naı j ervetın tevzııne ıstı sa e mu .. Halb k' .1 . I " tin Orta A•yadan vokı o noa&ı ve ba;ı: r I I k I nı '" m~ · ır. eye ı umıımıy . 
~:;:·;~erini ~i~n~İden 'rd":eee~~~ oldum. Ben buraya samimi tet dahale olursa iş ~abasında em rk':'kyloru~ . u ı, Jı nıı olve eoas: tel muhacirlenn Tüı·k kabilelerinden ;. ı lar ı ~anbar a md.ıı :;r.e•k• er.yapkmıı· zamnamenin dördüncü maddesbı;, 

~ . . . . • . 1 • . . . . - ı er •-l:.t.e.nne yazı nNf an yenı ta- N b 1 e t'l'"'rleni et sa a u ara a ur çey1 pı~ az nin 4 Üncü fıkraaı mucibince ~ 
eve mezundur. Ancak İşbu mad nkı mesaı etmek ıçın geldım. I nıyet h.alennı rencıde eder de- rihim;zin birinci kitabını eözden ge (l;et :•,.ıınme•: )Y~barv . 1- Y 

1 

denecek deıeceı1< nazan dikkate al mesc•evi ruznameye koyabilir· 
deleri memlekete ithal etmek iate c·· J • • t 1· · d' · d'k lı k" T k ısan ı ım san at rtı ıy e mente J d B k t I" r· · b" um e~ızın va anperver ığıne, · ım. çır ı ten sonra an yoruz J, ür - ' ' n_~ış a.r ır: u no &anın e a:ısı u~ 1 Hiçbir- itiraz VA.ki olmaz~a hcye-
enlere ithal edec.,leri maddele- feragatıne ve memleket iflerin Fırka kollektivizme gidiyor ler anayurtları olan orta Aspda tun lısanıyat muıaha••ıslarımızuı ti umumiycnin bu meselenin ru•: 
"n lnymeline muadil <>larak hüku deki cesaretine kanaatim var. demedim. Bu vesvese hasıl O· yontma ta§ de".ri~i, m_ölôtııan 12 bin ("l Boğ•zki:i.-ünde ve Alacahö- yüksek ihtisa•ların~an ve büyük hj, name\·c konulmnsını kabul ettifı 
et tarafından tayin edilecek d J •. d d • ""dd J d d" di -'- sene evvel ııeç1rdıklerı lıa.<le Avru- vül:Tck· hnfriy,ta lst; "bul asarı atı· metlennc!en belılenır. J suret.inde l 'akl·i edrce~im." 
U-r•· malı çıkarmak -. tı"yl m ır. çınız e ya,a ıgım mu et ur e ım yer.,.. sözüna nı'ha 11 ı b b. d h ı • : - ~ k 

K ,.-r e e- h' . ..... . . .. . .. par ür anca;: e, ın aene ııı a son ka mÜz«'"l~ri s-..hık mutahassr;Jarın- Reu; nlt"Sclenın ruznanıeve O' 
ıniyoot veriloobilir. çe ruettıgım samımıyetın sı. yet verdı. 1 ra bu dnitıl•n ı.urtulı!bilmislerdir. d n M>krioii Hn• de ;~ıirak ctmistir. -



Spor Poliste Askeri tebl"ğat 

Cuma günkü oyunun Altmış yaşına ge miş, 
umumi bir görünüşü .• ·hırsızlığı bırakamamış 

328 liler 

Rakiplerimiz birinci sınıf pro
fesyonel ve atlet oyunculardır 

Cuma günü T akainı stadyumun 
da Racinrı club ile Fenerbahçe ta 
kımı oynadı. Hemen fUraııru iti
raf edelim ki Fenerbahçe rakibi 
ile 3-3 berabere kalmış iae bu
nu kendisine hakem Mr. Ailen 
bir yanlıt görütÜ ile temin etmiş. 
tir. Yokaa aaıl ve tam netice 34 
tür. 

Yalnız bununla Fenerlilerin 
fena oynadıklarını ifade edecek 
değilim. Fenerbahçe takımı oyu
nun ekaeri zaman1armda rakip
lerine faik bile oynadı. 

Ancak Fransız forvet hattın
da Vehaptan gayriıi cidden iyi 
forvetlerdir. Vaimant, Delfou, 
Lhotka'dan terekküp etmit 
bulunan hücum hattı her an aiı· 
lem deiittircbilen, rakibinin hü
cum veya müdafaa tarzma cöre 
ki.h açıklardan, ki.h merkezde_n 
ve ki.b W ıiıtemi ile oynafan brr 
hücum hattıdır. Ayaklarma ve 
kafalaruıa bu kadar hi.kim olabi 
len bu hücum hattı bu tabiyeleri 
kullanarak oyunun aon on bq da 
kikaıında J-1 mağlüp Yaziyetin 
den 3--3 berabere vaziyetine ta
kımlarını çıkardılar. Fran11z takı 
mı kendilerinin ifade ettiklerine 
rıöre daha ilk defa olarak toprak 
ve oert bir sahada maç yapıyor
lar. Onun içindir ki kuvvetle söy 
feyebilirim ki Fran11zlar cuma gü 
nü tam oyunlarıru, yani tutan o· 
yunlan oynayamamıtlardır. 

Takım heyeti umumiyeai itiba 
rile, buraya gelen birinci profeı 
yonel takımlar ayarında fert iti
barile tam ve atletik bir vücude 
maliktirler. Sür'atleri, top sürüş
leri Ye bilhaaaa hafların ayak içi 
ile pas tevziatı çok iyidir. 

Bekleri uzun degajmanlı, ve 
Yer tutabilen kafalı oyunculardır. 
Fran11z takımında görebildiiim 
bir nokta da ıudur: Onlar tıpkı 
bixim ıiatemi.mizle oynamalanna 
rağmen adam marke etmeie mü 
temayil deiildirler. Yani bir oyun 
cunun kıymetini anladtlı:tn soara 
ınütemadiyen onun yanında bek
lemiyorlar. Onu da açık bırakıyor 
lar fakat top onun ayaiına geç
tiği zaman tüt atamamaaını te
ınin zımnında etrafında bir mani 
çeınberi tetkil ediyorlar. Halbuki 
b;z bir oyuncunun kıymetini öğ
rendikten sonra yalnız onu tutar 
ve onunla metıul oluruz. Diğer 
tarafta başka bir oyuncu açıkta 
kalır. 

Nitekim cuma günü ayni hal 
vaki oldu. ikinci devrede Cevat 
ve Yaşar dofnıdan doğruya .. V.~
babı tutuyorlardı. Fikret butun 
&ol tarafın yükünü üstüne al~ıt 
bem hücum hattına hem de muda 
faa hattına yardım etnıek zarure 
tinde idi. Bir aralık Fikret nasıl 
aa Delfour'u kaçırdı. Yatar ve 
Cevat Vehabı tuttukları için sa
ha bot kalmıttı· Sağdan Galey'i? 
yaptı(• bir akm Delfour'a. geldı. 
O da önünde kendine manı. ola
cak kimae bulmadıiı için bır k~~ 
metre aürdü ve solü atb. Bu mu
dafaalann yanlıt b r ".istem_ ~t
maoı yüzünden tahaddus e~ttır. 
Eiier onlar da Fransızlar gıbı h-;r 
k;,ı ile meşgul olmuf o!sala~d~ hıç 
olmazaa rakip muhacım. onunde 
k d . . . · - 1 edecek bır kuvvet en ııını ıııa .. .kin . 
~ulurdu. Vainante'in atbg! d c; 
gnl de bunun ıibi o da sar an. 0 

mut idi. Yine CeY~d.'." bu tabıye 
ile oynanıamaaı yuzunden. 

Fran11zlar oyunu batladıkları 
.caman açıklan Yaııtaıile oynayor 
fardı. Bütün yiik n ıol çıkarmak, 
doirudan doJnıya Vehaba kalı
yordu. Fakat Vehap muvaffa.k 
olamayınca ve iki tane col yemıı 
vaziyette kalınca Franaızlar der
hal tabiye deiittirdiler ve açıklan 
vasıtasile merkezden oynamaktak 
vaz geçerek içlerle hücum etıne 
aiıtemini tatbike batladıl&rl.f Bu 
· · d d haf De our aıstem aayeıın e er b 

bir gol daha çıkardı. Fakat unu 
hakem hiç olmadır• b~lde. ofsayt 
dedi. Ofsayt olma11 unk~naızdı. 
c·· k"" k" gelen bır topu .un ura ıpten d 1 o-
bir taraf kaleye yollar a_ go k 
lursa ofaayt olmaaına imkan yo 
tur. . 1• 

Bunu Mr. Ailenin bilmeıbı •. a-
.. t lı:ıp azım 

zım gelirdi. Bunu ~u ea .. 
1 

k 
kiler bir hücum ettıler ve fU 'f 
tiler. Top tesadüfen orada bu U

nan aol be!r Mairesse'in koluna 
iaabet "tti. Mr. Ailen penalb ~er 
di. Haddizatında bu penaltı e
ğildi. Çünkü gayrikuti olarak 
kola çarpmıttı. Ve bun~d. ce:t 
vermemek lizımdı. Bu ha ıse 

1 
° 

layııile bir takım münakaşa ar 
oldu. Hakem de bir oyuncuyr-ı dı 

n çıkardı. Penaltıyı Fener 1 er 
gayet güzel ve tam sporm:ııe;~ce 

cesine bet dakika var. Sardan ge 
len bir paaa Delfour Fikretten ev 
vel yetiferek uzaktan kaleye yol 
ladı. Yalnız kalenin önüade çu
kur olmaıı dolayıaile top oraya 
çarpınca kaleye ıirdi. Vaziyet 
bu ıuretle üç üç oldu. 

Fakat tekrar ediyorum. Ben
ce 3--3 deiil, 3-4 olmalı idi. 
Bu mac;ın tabii neticeıi olabilirdi. 

Nasıl oynadılar ııe 
huı•vetlerl rıe dir? 

Racing Cfub dün tam manaai-
le kendi oyununu gösterememiş
tir. Buna da bir kaç sebep var: 
Birinciıi daha ilk defa toprak sa 
ha üzerinde oynayorlar. İkincisi 
halka ve sahaya yabancıdırlar1 
üçüncüaü karş,ılanndaki takımın 
hiç oyununu görmemitlerdi. ltte 
bu sebeplerden dolayı Fransızlar 
ilk maçta oyunlarını cöıteremedi· 
fer. Böyle olduğu halde bile oyun 
cularm hepainde. kendi asıl oyun 
lannı ara sıra ifade eden kıvıl· 
canlar parJayordu. Bilhatsa bü. 
tün m4'rkezi Avrupanın bugün en 
iyi sol haf olarak kabul ettiği 
Schawath cuma günü alelade bir 
sol haftan başka bir şey olmadı-
jı kanaati verdirdiği halde bu; 
tamamen yanlıştır ve oyununu 
tam manasile seyredenler gördü· 
ler ki yukarıda söyl.,diğim gibi 
Schawath'da da arasıra çakan 
kıvılcımlar var. Bilhaua hıavadan 
top keai,leri ve for\•edin ayağına yol 
lamaıında .. . 

Franıızlann bize karşı oyna
dıkları ilk oyun siıtemi tamamen 
bizimkinin aynidir. Yalnız onun 
bizden yüksek tarafları yukarıda 
da söyledifim gibi hasım takı· 
mın oyununa göre aiatem değİf· 
tirmeleridir. Bu; bizde maalesef 
yoktu. Kuvvetlerinin ne derece 
olduiuna gelince; bu takım her 
hangi vasati Avrupa talı:ımlarının 
kuvvetindecllr. Oyunlan da onla 
rın ve in.iliz oyununun1 bir hali 
taaıdır. Çek oyununu yaptıkları 
sibi onun tamamen aksi olan ln
giliz oyununu yapıyorlar ve daha 
ziyade vücutlerile oynayorlar. Bu 
takım timdiye kadar bizim balkı 
mızın bilmedikleri bir feyi de hal 
ka gösterdi o da : 

- Kaleciye ıarj yapmak ... 
Bi.zim oynadığnnız oyuna gö. 

re kaleciye tarj yapılamaz. Fa
kat Franıızlar İngiliz oyununu 
kabul ettikleri için kaleciye şarj 
yapıyorlar. Ancak dikkat edilirse 
yapılan şarjların favulden çolı: u
zak olduğu görülür. 

Oyunları küçük müaelles~er.den 
ziyade derin murabbalar& ııbnat 
eden bir t<>kildedir. Ondan aonra 
buraya gelen ekser ecne_!>.i takım 
farı gibi ıüt atamıyor degıller. 18 
içine gird~er ~i tutulması çok 
güç sert tutlen var. 

Ferhat 

Polisin yanında 
vuracaklardı 

f ,_ _RA_D_Y_o_ı ı 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon1 19,5 alaturka s11z, 20,S gra
mofon, 21 alaturka saz, 22 orlı:est-Takan umumiyet itibarile 11-

lı:ı oynatabiliyor. Onlar adam
dan ziyade takım için oynayor- ra. 
lar ve ayaklannda top tumayor- BOKREŞ (394 m.) - 20 opera-
lar. Franaızlann oyun &İstemi İJ· 
te bundan ibaret. 

Vehap nasıl? 
Dün memleketimizde büyük 

dedikodu olan Vehabı da Fran
sız takımı hatlarında gördük. Ve 
hap bu ıuretle hareket etmekle 
iyi yapmamıttır. Dünyanın hiç bir 
yerinde bir futbolcü batlra mem
lekete menaup bir takımda lı:endi 
memleketinde, kendi arkadatla
nna kartı oynamaz. Umardık ki 
Vehap ta böyle hareket ehin. 
Omidimiz bota çıktı .. 

Vebap Bey; bu yatına kadar 
burada büyiimüt oyununu burada 
öğrenmit, ondan so'!r.a bu ~~
leketteıı gialice çekılıp cıtm~
t" Bunu kabul edelim. Ya yme 
ı::· memlekete ecnebi bir takanla 
gelerek 0 ~~~ hesabına oyna 
mağa ne dıyelım ... 

Türk ıporculan Vehabı'.! kıy
metini çok .iyi bilirler. Dun de 
gördük ki 0 bizim ~il~iğimizden 
baıka bir şey defıldır. Vehap 
Türkiyede ik"n bir kere .Milli ta
kımımıza ıirebilmit ve bır oyun
dan batka oynamamıtlrr. Bu da 
Avrupaya vaaıl olmaiı daba hak 
etmedifini gösterir.. . _. 

Maç esnasında temaı ettıgı· 
miz Fran11zlar da Vehabı beğen· 
meyorlar. 

_ Bellı:i iyi oyuncu fakat fut-
bol oynayamayor. diyorl!'r. 

Bunu da söyleye" bızzat Ra
cing'li arkadatları. Bu itibarla: 

_ Vehap mahauı oynamadı! .. 
Diyenler aldanıyorlar. Vehap 
dl Elinden zaten bundan 

oyna · k" fazla bir JCY gelemez ı .... 

Blzinıhiler na.ut 
oynadılar? 

Curna gunu F en~r~~bçeliler 

dan naklen Das Dreimaderhauı o-

peı-aıı. 

ROMA (441 m.) - 21,45 Don
gil opeTeti. 

PRAC (488 m.) - 20 gramofon, 
20,55 ıpor haberleri, 21 kabare . 

ViYANA (517 m.) - 20,40 Vi- 1 

yana muıikioi, 21 ,30 Başka memle- l 
ket isminde biT komedi, 23, 15 ak- • 
ıom konseri. 

PEŞTE (550 m.) - 20,30 spor 1 
haberleri, 20,50 ten gece, 23,40 Çi
can orkestr&IL 

VARŞOVA (1411 m.) - 19,201 
hafif konser, 21 halk konıeri, Çigan 
orkeatraır. 

BERLlN (1635 m) - Bu hafta
nın programı re1memiıtir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaallı 
Cumadan maada herıün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulda Divanyofunda 118 nıuna. 
ralr hususi dairesinde dll!ıili luuta. 
hkları muayene ve tedavi eder. Te. 

lefon: !.tanbul 22398. 

}'eni rıeşriyat 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanın 15 ci nüaha 

sı güzel resimlerle intişal" et
miştir. Karilerimize tav5İye ey 
!eriz. 

KONTR_PLAK "laht:ı'anoı uk \vrupa'dnn Cl·ı. 
bctmek lüzumu blmadı zı·a 
~:yup'cc te ıs eJilerı son 'iııııtcın 
fabrikada ''ıh al olunan 

KONTR_PLAKLAR Ecnebi ınamullt 
~ın fevkinde o~ 

•n k~ beraber 
liaum \"Ok J ha ucuz aulmaktadır 

TÜRK KONTR - PLAK FABRİKASI 
'.fektup 0 clr s'' f,tan~u! Katırcıoğlu h1n No. 30 Trl: 2240" ..; ................... -..~~ 

• • • Gedikpaşada Jandarma 
Üsküdar aakerlik ,ube riyasetin

den: 328 Doğumların ıon yoklama
sına 9 Temmuz 932 cumartesi gü
nünden itibaren batlanılacaktrr. Yok 
lama cumartesi, pazartesi, ıah gün
leri saat birden 6 ya kadar tube dai
resinde yapdacalı:tır. Hanıi mahal
le veya köyün hangi gün yoklama· 
lan yapılacaiı ihtiyar heyetlerince 

Satınalma komisyonundan: 
• Altı yüz doksan adet farjor kılıfı pazarlıkla tamir ve islıih 

ettirilecek ve pazarlığı 5-7-932 salı günü saat on dörtten on be
şe kadar yapılacaktır. Taliplerin teraiti anlamak için her gün ve 
pazarlığa ittirak için mezkUr günün muayyen saatine kadar t"-
minatlarile komisyona müracaatları. (3052) 

malumdur. Bu günlerde mezkur ma- latanbul ikinci icra memurluğun
halltle kveya . k~_yfudeki _ clodaiul~ul labenn dan: Bir alacaiın temini için mer. 
mu a yen1 nu ı cuz n an e _ 1 ah 
raber gelmeleri. Tahsil, ahvali aıh- hun ve m cuz olup paraya çevril-
biye dolayiıile tecil edilip bu do- meıi takarrür eden muhtelifülcins 
iumlularla yoklamaları yapılacak- Afyon ve tiftik.ferin 14-7-932 tari
lardan mektep müdavimlerinin mek- hine mühdif perıembe günü aaat 
tep~e tahsilde bulunduklarına dair 13 ~en 15 te kadar lıtanbul Tica-
veııkaları mezunların şahadetname • . . 
veyahut noterlikçe taıtikli suretleri· ret ve Zahıre borıaıında ıkınci açık 
ni birer fotoğrafla beraber getirme4 artbrma suretile sa.tılacaiından ta. 
leri; Oıküdar nüfuaunda kayıtlı ol~ lip olanların mezkiı.r ıün ve ıaatte 
mayıp ilk yoklam•lannı tubemizde mahallinde Hazır bulunacak memu-
y apbran yabancılar hangi mahalle runa müracaatları ilin olunur. 
veya köyde oturuyorlarıa o mahalle ' 

Fransızca 
İngilizceyi 

40 derste hiç bilmeyen
leri konuıtururuz 

...................... 
veya köy ihtiyar heyeti ve mükel- · --------------
feflerile beraber gelmeleri; Y okl•ma l.tanbul birinci iflaı memurl11ğun 
yapılmayacak günlttde beyhude mü- dan: Adrea ve iımi: Beyoilunda 
racaat edilm ın si ilan olunur. Parmakkapuda Telgraf aokajında 

Mektepte, ticarette ve bir mücsıe
ıed~ muvaffak olmak için 1914 ten
~ çok esasi. tanzim edilen derıle
nmız memnun edemezse ücreti. iad~ 
ederiz. DivanyoJu Firuzağa camii 
yanında gündüz ve cece kız ve er .. 
kek lisan tedrishaneıi ihtiyacınıza 
göre öğretmeyi taahhüt eder. F o kir 
ise yarım ücret alınır. Müdürü: 

ZIYA 
SEYRlSEF AIN 

~rı.u acenta: Galata Köprü 
bqı B. 2362. Şube A. Sirlıeı;: 

Mllhlll'duzade han 2. 3740. 

lZMIR - PiRE - ISKENDE

RİYE POSTASI 

(EGE) 5 Temmuz salı 11 de 
Galata nbtımından 

TRABZON POST ASI 

(KARADENiZ) 6 Temmuz 

çarJ&mba 18 de Galata 
rıhtımından. 

1ZMIR-MERSİN POSTASI 

( KONYA ) 6 Temmuz 

çarf&mba 10 da idare rıh
tımından kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES POS-

TALARINDA 

lstanbul - İzmir • Ocretleri 

1. nci kamara 

2. ncı 

3. neli 

Güverte 

.. 
Kr. 
1500 
1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA 

Is tan bul - lzmir ücretleri 

1. nci kamara 

2. nci ,. 

Güverte 

Kr. 
1000 
800 
300 

9-11-13 numarada havlu fabrika11 1 

sahibi Erman Kazanciyan Ef. Bala-
Beyoğlu kaza11 dahilinde yerli ve , 

yabancı 328 doğumluların bebeme- da İımi ve adreıi yazdı olan zatın 
hal mahalleleri muhtar•nı veya aza- ifli.s açılıp taınyeoin adi tekilde 
dan birisi ile birlikte a~ağıda yazılı yapılmaaına karar verilmit olduğun 
tarihlerde hekim muayeneleri için şu dan; 1 - Müfliıden alacaiı olan 
beye müracaatlan lüzumu 932 tem- veya mallarında iıtibkalı: iddia11nda 
rnuz 5 den 12 ye kadar Şi,li nahiye-
si mahalleleri. 932 temmuz 13 den bulunanlann alacak ve iddia(annı it 

1 

2 Oye kadar Beyoğlu merkez ve Tak bu ililndan bir ay içinde eyyami reı 
ıim nahiyesi. 932 temmuz 21 den 28 miye mülleana olmak üzre her gün 

j ze kadar Galata nahiyesi mahallele- aaat 9 dan 12 ye kadar Sultanahınct 
ri. 932 t~~uz 2~ de~ 7 A(usto~ te vaki adliye binasında icrayi vazi-
kadar Haskoy nahıyes1 mahallelen. f d b" . . ifli d . . 1 8 ağustosdan 15 ağuıtoıa kadar K.a e e en ırıncı ı aır~ııne ı.e e· 

l 
IRJ1P"f& nahiyeleri ıelecekferdir. 1 rek alacaklarını kayt ettımıelerı ve 

ıenet ve defter gibi delilleri her ne 
/ 1 iıe bunların aaıl veya muaadclak su 

retlerini vermeleri; 2 - Müfliae 

Dr. Celal Tevfi~ 
Zührevi ve idrar yolu 

haatalıkları ınütehaısısı: 

Sirkeci Muradiye caddesi, No 35. 

borçlu olanların yukarıda yazılı o
ldn müddet içinde bor<;ları mikdan
nı yazdırmaları hilafına hareketin 
ceza kanunu mucibince takibat ve 
meıuliyete uirayacaklarını bilmele
ri; 3 - Müfliıin mallannı nakit ve 
tahvilatı ve buna mümaıil kıymetli 

huz.u S,bhı )emekleı 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SA TİE--' 

En kuvvetli gıda 

ETTiR. 
Taaarrufa riayet ne derece 

farz ise iyi gıda almak da 

mutlaka lizımdır. O da 
ettir. Pendik'te vapur İs· 
keleai yanım"a 64 nuırerolu 
dnkkinda çok nefis ve ucuz 
her nevi et vardır. Oraı a 

mutlaka uğrayınız. -

Kadıköy'ündt 
Dabili hastalıklar rnütehas.füı 

D~.EsatRaşit 
Söğütlü Çe,me carldes", 

Bayramyeri sokak Dr. R ş" t 

evrakını her ne suretle olur .. olaun 

1 lıtanbul birinci iflaa memurluğun J ~ilerinde bulunduranla: iıter tah11 
! dan: Evvelce ifliıı ilitn olunan Mey ıster banka ve aaar mueısese olsun 
1 vehotta Kapzunal Mihran Sinanyan bunların üzerindeki haklan mahfuz 

efendinin alacakfdarının talebilc ic- kalmak tartile o malları ayni müd. 
ra ve ifl&s K. nun 177 inci maddeo.i- det içinde daireye vermeleri: ver
ne tevfikan ifl&ıın kaldırılmasına mezleroe cezai talı:ibat ve meauliyete 
mahkemece karar verildi;i mailim ol uğrayacakları mazeret bulunmadık
mak üzere illan olunur. ça rüchan haklanndan mahrum ka-

Tahsin Bey hanesi 
1•--• Telefoıı: 457 ..... ı 

As. mk. Sa. AI. 
komisyonu ilanları 

lacaklarının bilinmesi; 4 - 13-7-932 
çarf&Dlba gÜnü ıaat 13 ıe yukarıda Piyade Atış mektebi ihtiya 

ir hareket olarak çekme 1 el r. 
d "ru cana-Oyun artık sonlara og b. 

Yordu. Bizim çocuklara ıraz 
ikl "k ld" Yoruldular. Halbu es ı ge t. d .... 

ki Fransızlar tekrar sistem egıf 
tirdiler ve bu aefer de W o~ama 
ga baıl dılar. Sağ iç ve 001,'ç ı;
l'layan Vainante ve Delfo~r un. u 
•on 10 dakikada gösterdıklerı ~ 

d r Oyunlanndan barını oynadı 
en e · · b d k"k 1 Hele ilk yırmı eş a ı a 

har. "k la" de denecek bir vaziyette 
arı u d"kk . 

"d"I En fazla nazarı ı ati 
ı ı er. _ k lı:i 

du. Fikret, Zeki, Afit.ettm, Hüaa
mettin, Muzaffer biraz geri kaç
maaına rağmen çok iyi idi. 

Birinci devrede Yatar ve Ziya 
iyi idiler. Ancak ikinci deltTede 
Ziya yerine Yaşar 1rirmeaile ayni 
teconüs kalmadı. Fakat bütün 
buolara rajmen cuma lÜnÜ re· 
nerbahçe takımı tam bir şekilde 
muvaffak olmuttur. 

1 
DOKTOR 

r_.~ t N ŞOK R O 
C: nıfı hastalıklar mütehaasuı 
n .... gün öğleden aonra lıtanbul 

lıtanbul 3 üncü icra memıırluiun yazılı olan ifliı dairesinde alacaklı- cı için 200,000 kilo ekmek pa. 
dan: Bir borcun teminı iıtifuı için: lann ilk içtimada hazır bulunmalan zarlıkla satın alınacaktır. Pa. 
mahcuz ve paraya çevrilıneıi mukar il ve ~üf~is!n muıtcrek borçfulariyle zarlığı 4 temmuz 932 pazartesi 
rer muhtelif cinı Biıküi Galatacla kefıllerının ve borcu tekeffül eden günü saat 14 ten 16 ya kadaı 
Beyazit Aia aokağıncla ki.in Miner- lllİr kimıelerin içtimada hazır bulun T _?Phanede Merkez kumandan. 
va Biıküi Fabrikaımcla 6-7-932 ta- maja hakları oldu(u ilan olunur. !ıgı aatın alma komisyonunda 
rihine müaadif Ç&rf&Dlba günü aaat l · ıcra kıl~n~c~ktır. ı:a~iplerin t•ı 

· lk"si de mu Yun f&yanı hayrettır. ı . 
lemadiyen derin paslarla kalem~
zi tehdit ediyorlar. Oyunun netı· 

celbeden taraf hiç fuphe Y_0 

mütevali akınlan durdurmaıa mu 
vaffak olan müdafaamız ve kale 
cimiz idi. . . .. · d 

Forvet hattımız •Y1 pnlenn ea 
birinde idi. Ve isteye-rek oynayor-

Muhtc~em Ö. 

Türbe Babıali Caddesi No. lC 

Telefon 2.2622 

onikidcn itibar- açık artırma ile aa MAMA tnam:sını gormek ıçın komisyc 
tılacAktrr Taliplerinin ...hallinde r ' na muracaatları ve iştirak için 
bulunacak memuruna müracaatlan 1 Dr. Hakkı Sinaai 

1 
de muayyen vaktinde konıİı· 

·ı ı · yonda hazır bulunmaları 
ı an o unur. Yavrunuzun en ııbhl ı:•da•ıdır ı (S6) . . (3026) 
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mnıyet Sandığı emlak 
Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ 

TEMILATI 

75 1000 9448 Çakmakçılarda, Dayahatun mahallesinde, 
Y enihan sokağında eski ve yeni 6 numaralı 
yirmi artın arsa üzerinde tam kirgir, tonoz 
kemerli, zemini tahta döşeli önü ustor kepenk 
li bi.r dükkanın tamamı. Makrina H. 

200 1860 9449 Unkapanında, İbnimeddi.a mahaflesinde, Sa. 
lihpaşa sokağında eski 16 yeni 22 numaralı 
altmı§ arım arsa üzerinde ahşap üç kattan i. 
baret olup altında bodrum, birinci kat : bir 
tatlık, bir oda, bir mutfak, ikinci kat: bir oda, 
bir sandık odası, bir sofa, bir heli., UÇ\IDCÜ 

kat: ikinci katın ayni ve yüz otuz artın bahçe 
ile bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 
Mehmet Salih Ef. vekili Mustafa Fehmi B. 

400 4640 18754 Süleymaniyede, T &fOdalar sokağında, eski 
11, 11 yeni 19, 21, 23 numaralı üç yüz arım 
ana üzerinde ahıap kısmen iki kısmen üç 
kattan ibaret olup 19 numaralısı 
birinci kat: bir taşlık , bir ocak 
ikinci kat: üç oda, bir. sofa, bir heli, 21 numa 
ralıaı birinci kat: çini koridor; çimento tatlık 
bir oda, biz mutfak, ikinci kat iki oda, bir sa.
hanlık, üçüncü kat: bir oda, bir heli., bir sa
hanlık 23 numaralısı birinci kat: bir taılık, 
bir mutfak, bir oda, ikınci kat: iki oda, bir 
ıt0fa, bir heli.; üçüncü kat: iki oda, bir sofa,. 
bir heli, bir balkonu elektirik tertibatlarını ve 
derunine cari suyu ve yüz on arım bahçe ile 
mütterek kuyuyu havi seneden iki elyevm üç 
ha.nenin tamamı (binaların Bozdugankemeri 
caddesinde diğer senetle tasarruf olunur ve 
ahare ait dükkanların havasından yüzü mev. 
cuttur 23 numaralı hanenin bu yüzde iki çık. 
maıı vardır.)) Halil İrfan B. 

2llO 1520 834& Zencirlikuyuda, atık Alip&fa mahallesinde, 
Çukurbostan sokağında eski 85 ve yen~ 83 
numaralı kırk arım arsa üzerinde ki.rgir üç 
katta, üç oda, (biri ufaktır) iki sahanlık, bır 
ufak mutfak, merdiven altı, ufak bir antre, 
bir ııusülha.ne, ve altında bir dükkanı havi 
harici sıvasız bir hanenin tamamı. 

Mustafa Efendi 
ZUUO 55633 :1646 Oaküdarda Hocabeanahatun mahallesinde, 

Pqalima.ni sokağında, eski 87 Mü. 87 Mü. 
89 Mü., 89 Mü. 81, 1 ve yeni 104 numaralı 
bet yüz doksan altı arım arsa üzermde bir 
katı kirııir, iki katı abıap olmak üzere üç 
kattan ibaret olup birinci kat: bir taşlık, üç 
oda iki heli., odunluk kömürlük, OD sekiz ar
ım arsa üzerinde bir mutfak ikinci kat: altı 
oda; iki antre, iki heli. iki sandık odası (bu 

belalar mutfağa tahvil edilıni§) bir salon, üçün 
CÜ kat: dört oda, bir salon, iki beli, 

iki sandık odası, (bu kattaki 
aalon bir oda, ve bir sofaya tahvil edilmittir.) 
bir kuyu, bir sarnıç, terkos tertibatı, gayet 
büyük tabaka tabaka liklı bir havuz, ve dört 
bin üç yüz aekıen altı arım bahçe ve aynca 
doksan üç bin bet yüz seksen iki arım fazla a
raziyi ve bu arazide difbudak, ınete, petirnal, 
argavan, tefne; fıstık çam ağaçlan serisini ve 
erik, kızılcık, ceviz, dut; ayva; armut; malta
eriği, kestane; Sakızkavak, ihlamur, ağaçla
rile, ormanlık halini almıt bir köşk ve müt
temili.tın tamamı ile arazinin kırk hiaae itiba 
rile on bir hissesi. Ayıe Mediha, Ayte Gü
zide Fatma Nazan, Alime Sadiye, Fatma 

Nüvire Hanımlarla Rauf B. 
300 4931 9353 Erenköyünde, atık BostllllCJ, cedit Kozyata. 

iı, mahallesinde Arifpaıa sokağında, eski 
maklup 10, 13, 29; 33 ve yeni 27; 27 numa. 
rah, yüz kırk sekiz arım arsa üzerinde, bir 
katı karıir diğerleri; ahıap olmak üzere üç 
kah.an ibaret olup zemin kat: üç oda, ve elli 
artın arsa üzerinde bir mutfak, bir oda, bir 
heli; ikinci kat: harici dahili antre, bir sofa, 
üç oda, bir kiler, bir heli., üçüncü kat: bır so
fa, üç oda bir sandık odası bir heli., bir bal
kon, dokuz yüz seksen dokuz arım bahçeyle 
tulumbalı kuyu, ve bahçede çam ağaçlan, ve 
bai mahallerini havi bir ha.nenin tamamı. 

Mehmet Ağa 
500 9231 7471 Boğaziçi Bebekte, eski Hamamcı kuyu ve ye 

ni, Yeni sokakta eski 1 yeni 12/ 9 numaralı 
üç yüz otuz arım arsa üzerinde ahıap üç kat. 
tan ibaret olup, birinci kat: dört oda, bir mut 
fak, iki tatlık, iki heli., ikinci, üçüncü katlar: 
beter oda; birer antre; birer salon, ikiter be. 
li., merdiven altı kömürlük, bahçede aynca 
mutfak, tatlı suyu ve bin iki yüz yetınit arım 
bahçe ve ayrıca on bir bin beş yüz altmıt üç 
arım fazla bahçeyi ha.vi bir hanenin tamamı. 

70 944 3226 

MJO 7320 5685 

Cevat B. 

Boğaziçi, Bebekte, Küçükbebek caddesinde 
eski 22 ve yeni 29 numaralı elli dokuz arım 
arsa üzerinde ahıap üç kattan ibaret olup ze. 
mini malta döıeli tatlık bodrum, mutfak, as. 
ma bir oda, birinci kat: bir sofa, iki oda, bir 
heli., ikinci kat: bir sofa; bir oda; heli., ve 
çinko döşeli daraçayı havi bir hanenin tama-
mı. Bilesale ve bilverase Mehmet Nuri 

B. ile bilverase Atifet H. ve Necdet B. 
Beyoğlunda, Kamerhatun mahallesinde, As
lan ve Aynalıçetme sokağında atık 1, 2 nu
maralı altmış arşın arsa üzernd~ kargir dört 
buçuk kattan ibaret olup birinci kat: mermer 
taşlık: bir mutfak, bir hela, dolap, bir sarnıç, 
ve zemini mermer önü demir; kepenkli bir 
dükkan altında bodrum, ikinci kat, iki oda, 
bir asma sofa, üçüncü kat: iki oda, bir kiler, 
ufak sofa, bir balkon, dördüncu kat: iki oda, 
bir ufak aofa •. mutfak olarak müstamel kiler. 

Türkiye ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettit Namzetliği için 20 Temmuz 1932 
çar9aınba ııünü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarmda 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. ltbu tahriri imtihanı kazanan 
lar Ankara' da yapılacak ıifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bun 
da da ihrazı ehliyet eyliyenlerden altı Müfettit namzedi alınacak 
tır. Müsabakaya ittirak edeceklerin Mülkiye mektebi, Hukuk vo
ya İktısat Fakültesi veya Ulilmu Aliye Ticariye mektebi mezunu 
v~ yahut sonıınıf müdavimi olması li.zmıdır. Diğer Fakülte veya 
yüksek mektep mezunlıırrnm müsabakaya ittirak eyliyebilmeleri 
için en az iki sene mali müeıaeselerde-çahımıt olmaları tarttır. 

İmtihan programı ve şeraiti saireyi havi matbualar Ankara, 
İıtanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip. 
ler bu matbuada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen 
Ankara'da Ziraat Bankası teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
14/ 71932 aktamına kadar bizzat vermek veya göndermek sure. ! 
tile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (2782) 

Nafia Vekaletinden: 
Ulukııla - Niğde hattı üzerinde 42 inci kilometrede ki.in taş 

ocağından ihraç edilecek (15000) metre mik'ap balast kapalı 
(zarf uaulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 24-7-932 tarihine müaadif pazar günü saat 15 te 
Ankara'da Nafia Vekaleti Müatetarlık makamında icra edilecek 
tir. 

Münaka.!aya ittirak edeceklerin teklif mektupları ve 1800 
liralık muvakkat teminatlarile Ticaret odaaı vesikalarını ayni 
gün ve saatte münakasa komiıyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tartnameaini bir lira mukabilinde An
kara'da Demiryollar İnıaat dairesinden, lsta.nbul'da Haydarpa. 
ıa'da Liman İtleri MüdürlüğüOOen tedarik edebilirler. (3014) 

Hayriye Lisesinde 
. Bakalorya ve Sınıf Dersleri 
ikmal imtihanlanna hazırlık kursları 
Bnttın Ttırkiye Lise ve Orta mektepler birinci ve ikinci devreler me:r:u~iyet ioıtİ

hanlarma giren talebenin muvaffak olmadığı gruplarla diğer lllllıflar talebesinin ikoıale 
kaldığı derslere hazırhk kurılan açılmıtbr. 

Hayriye Liaeıinde açılan bu kuralar aşağıda iıimleri yazılı memleketimizin kıy· 
metli muallimlerinin teıkil ettiiJ talim heyeti tarafından idare edilecektir. 

RIY AZIYE Hasan Fehmi ve Haydar Niyazi Beyler 
FiZiK - KIMY A Ali Hikmet ve Hulusi Beyler 
TABiYE Doktor Ziya Cemal Bey 
TÜRKÇE EDEBIY AT Ali Sedat Bey 
FELSEFE - İÇTIMAIY AT Hilmi Ziya Bey 
T ARIH - COGRAFY A Mükrimin Halil ve Necmett in Beyler 
YABANCI DiL Nurullah Ata ve Şehap Beyler 
Kurs 10 Temmu:r: Pazar günü başhyacaktır. Fa:r:la ta'silat, ve tedris hakkında ma'üınıl 
·"mıok isteve-J.,r her .. un Saraçhane başında Münür Paşa soı.:~c;., .,..ı , 

Ml\dllrlüğllııe müracaat etmeleri 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları l l~1~1!ç~ü~/~!, 
Büyükadada Taksitle Satılık Arsalar GLANDOKRA rlf' 

Esas 
321 
329 
330 
337 

Mevkii ve Nevi Teminat 
~üyükada Kevkep sokak 9 No. 128 m. arsa 10 

" Pervane " 3, S, 7 No. 34 m. " 5 
'' ,, " '' " 67 m. '' 7 

Alelade bir illç olmayıp 

bir heli., üzerinde üç oda, bir sahanlık, bir 349 
daraça, elektirik, terkoı tertibatını havi maa 415 
dükkan bir hanenin tamamı (ahıap kısımlan 1 
yağlı boya, üçüncü kattan itibaren çıkma var 432 

" Yalı mahalleıiı küçük karakol 
sokak 6 No. 10 m. arsa 
Maden Dalyan 1/8 hisse 

,, 
,, 

,, 
Karanfil mahallesi Timyano sokak 

27 No. hane 
Karanfil mah. Fıstıklı sokak 

4 No. 1517 m. arsa 

5 
50 

40 

meşhur Prof. B. Sequarl 
ve Schteinach'ın keşfidir· 
Genç ve dinç hayva:llarıO 
taze ve zihayat hormonla• 
rile ih:r:ar edilmi,tir. 
ADEMi iKTiDAR~ 
BELGEVŞEKLIGtNf: 

Karşı kat'i tesirli devadır. Erk~ 
Kodın farkı yoktur. Her eczane 
hulunur. Ku.tusu 200 ku ruşl11' 
C'muml deposu lstanbul ZA:\-IA· 

dır.) Annik H. vekili Antuvan Ef. 30 
250 '1790 9390 Sultanselimde, Çuağıhamzı mahallesinde, a. 334 

tık Sakızağacı cedit bodrum sokağında, eski 
" ' Yeniyol Firuz sokak 14 No. 

60 m. arsa 6 ecza deposudur. 
34 Mü. 34 Mü. ve yeni 25, 27 numaralı yüz 
otuz arşın arsa üzerinde kirgir maa bodrum 
iki buçuk kattan ibaret olup birinci kat: bir 
taşlık, bir oda,bir mutfak, bir heli., ikinci kat: 
üç oda; bir aofa; bir heli., bir sahnit, yirmi do 
kuz arım bahçeyi ve bir kuyuyu havi bir ha. 
nenin tamamı. İsmail Ef. Gülsüm H. 

100 1330 9397 Balatta, Hocaali mahallesinde, Hamam ıo. 
kağında, eski 33 ve yeni 35 numaralı altmış 
bir artın arsa üzerinde kirgir (dahili ahıap
tır) üç kattan ibaret olup birinci kat: toprak 
avlu, bir ocak, bir heli., müşterek bir kuyu i
kinci kat: iki oda, bir sahanlık; üçüncü kat: 
iki oda, bir sahanlık, ve bir haliyı havi bir 
hanenin tamamı. Ahmet Hamdi B. 

600 5210 9423 Koc:amustafapaıada, Sancaktarhayrettin ma
hallesinde, Kocamuatafapafa sokağında, es. 
ki 142 ili 162 "e yeni 186 ili. 196/ l numaralı 
yüz dört arım arsa üzerinde kargir üç kattan 
ibaret olup birinci kat: bir oda, bir tatlık, mer 
diven altı, 25 arım arsa üzerinde bir mutfak 
ve ittisalinde, ahare ait müfrez hanenin altın 
daki dükkinla, ortaamda bölmesi bulumnı 
yan ufak bir dükkan ikinci kat: iki oda, bir 
sofa, bir heli., üçüncü kat: iJ<İ oda, bir sofayı, 
ve bin yüz yirmi sekiz arım bahçeyi elektirik 
terkoa tertibatını havi bir hanenin tamamı. 

Fatma H. 
300 1806 844 Bakırköyünde, Zeytinlik mahallesinde, Ye

dinci sokakta yeni 1, 7, 9 numaralı yüz kırk 
bet arım arsa üzerinde bir kattan ibaret olup, 
kirgir ve altında bodrumu olan kapıdan ııi
rilince, koridor teklinde bir sofa, dört oda, bir 
heli., bahçede harap bir mutfak; bir kuyu, ve 
yüz seksen bir arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Mm. Polimya 

500 8014 8829 Pendik Çatramevkiinde, Umumi 661/ 15 ce
dit 15 numaralı iki yüz yirmi dört arım arsa 
üzerinde ki.rgir iki buçuk kattan ibaret olup 
birinci kat: zemini çimento tatlık beş oda, 
(ikisi natamam) diğer bir taflık, bir mutfak, 
ikinci kat: zemiıni karaömen döteli etrafı mo
zayık korkuluklu harici bir antre, bir sofa, 
dört oda, bir hamam, bir heli. (tennesifonlu) 
çatı altı bir sahanlık, bir oda; bir balkoo, iki 
sandık odası, harici seksen arım arsa üzerin
de bir ahır, ve bin iki yüz doksan altı arşın 
bahçe (aynca dört bin iki yüz yirmi beş ar. 
tın fazla bahçesi vardır) tulumbalı bir kuyu, 
natamam havuzu, su hazinesi, yemit ve çam, 
ve zeytin havi ve harici sıvasız bir hanenin ta. 
mamı. Ali Vasfı B. 

100 1470 601 Beykozyalıköy, Beykoz caddesi İshakağa so 
kağmda eaki 15 ve yeni 45 numaralı yüz ar. 
artın arsa üzerinde abıap iki kattan ibaret o
lup, birinci kat: kırmızı çini üzerine bir antre, 
bir sofa, iki oda, bir hela 25 artın arsa üzerin 
de bir mutfak, bodrum, ikinci kat: bir sofa, 
üç oda; bir heli, üç çıkma, bahçede yemiş a
ğaçlan, bir kuyu ve yüz kırk altı bahçeyi ha
vi bir hanenin tamamı. Hürmüz H. miras. 
çılan, Fahriye, Ahsen, Mürüvet, Müzeyyen 

H. larla Oıman Nuri ve Ziya Beyler. 
Y ukanda cinai ve nev'ile mevki ve mü9temilitı yazılı em

lak 61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde tekarrür ede 
rek birinci ihalesi icra ve 31 ııün müddetle müzayedeye vaze
dilmit ve 8 ağustoı 932 tarihine müsadif pazartesi ııünü aaat 
on dörtten itibaren müzayedeye mübaıeret olunarak saat mı 
bet buçukta arttırma bedelleri muhammen kıymeti geçtiği tak 
dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğun. 
dan talip olanların mezkur günde saat on beı buçuğa kadar 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on bet buçuktan 
sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmeyeceği ve mez. 
kur emlake evvelce talip olanların kat'i kararları esnasında ha
zır bulunmadıkları veya başka talip zuhur eylediği takdirde ev. 
velki taliplerin müzayededen çekilmiı addolunacakları lüzumu 
ilan olunur. 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle bilmüzayede satılacağın. 
dan taliplerin 12-7-932 perşembe günü saat 16 da tubemize mü-

Dr Beylere: tesirini h as ıal3 
üzeri nde recrubc için bi r k" 
makbu1. mukabilınde p;onder 1 racaatleri. (3039) 

• 
lzmir Ziraat 

Bankasından: 
eher dönümün 

, kıymeti Lira K. 
Kabili zer arazi · · 35 
Mera ve Dağlık 1 
Bağ 52,St 
Zeytin ve Delice 8.75 
EtC&rı Müsmire 
çiftliğin binaları 

Dönümü 
adet 

2500 
6000 

13'l 
1948 

Muhammen K. 
Lira K. 

87500 
24000 

6825 
17045 

700 
11900 

165970 

Yukarıda evsafı yazılı olup lS Haziran 932 tarihinde ihale 
edilmek üzere pazarlıkla müzayedeye çıkarılan Gük Ağa.ç çiftli. 
ğine ihale ııünü haddi li.yikile talip çıkmamııtır. Bu çiftliğin ka
palı zarfa eaaa olan Şar ame dahilinde 29 Haziran 932 tarihin
den itibaren on bet gün müddetle f.azarlıkla satılığa çıkanldığı. 
nm ilanına komisyonca karar veri mittir. Yevmi ihale 14 Tem. 
..u 932 pertembe ııünü olduğundan isteyenlerin yukarıdaki mu 
hammen kıymetin üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçele
rile birlikte mezkiir ııünde saat on dörtte Ziraat Bankasının Gazi 
Bulvarındaki İzmir Şubesinde müteşekkil Satıt komisyonuna mü 
racaatlan. (2834) 

Deniz Levasım Sabnalma Komi•yonundan: 
6000 Ton Rekompöze kömürü: Kapalı zarfla münakasaaı 25 

Temmuz 932 pazartesi günü saat 14 te. 
17400 Metre yerli Kirpaa: Kapalı zarfla münakaaası 25 Temmuz 

932 pazartesi günü saat 16 da. • 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarda 

miktarları yazılı malzemenin hizalarındaki gün ve saatlerde mü 
nakasaları yapılacğından ıartnamelerini ııömııek iatiyenlerin her 
gün ve münakasaya ittirak edeceklerin de münakasa günü usu
lü mevzuaıına tevfikan hazırlıyacakları teminat ve teklif mek. 
tuplarile birlikte Kasımpa§ada Deniz levazım satınalma komis. 
yonuna müracaatları. (3008) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

şartnamelerle ve kapalı zaıll 
münakasaya konmu9tur. llı' 
si S-7-932 salı günü at8 B 
da gösterilen saatlerde ko111'f1 

yonumuzda yapılacaktır. 1 

!iplerin tartnarnelerini alııı( 
üzere her gün ve münakas• 
rına i,tirak edeceklerin de \ 
minat ve teklifnamelerile "".ı 
ti muayyende komisyonulllll" 
müracaatları. (431) (2599) 

İhale saatleri: 
K.O. nunki 15 
F. 1. nın 16 .... 
K. O. ve birinci fırka iblİ~ 

cı için 30,000 kilo pirinç k•I' ıJI' 
zarfla münakasaya konmuşl ,ı 
İhalesi 17-7-932 pazar günii , 
at il de komisyonumuzda 1' 
pdacaktır. Taliplerin tartn•~ 
ıini almak üzere her gün ve ıtı 
nakasasına ittirak edecekle~ 
de teminat ve teklif mektupl•11 
le komisyonumuza mürac••~ı 
n. (480) (291 

* * * 1.4r Çatalca müstahkem mef"~ 
nin ihtiyacı için altı kalelll Y 
sebze aleni münakasa ile alııı1; 
caktır. 1 halesi 17. 7 .932 paı', 
günü saat 11,30 da komisyo~, 
muzda yapılacaktır. T alipleJ'lı:' 
,artnamelerini almak üzere ~' 
gün ve münakasaya ittirak ~o 
ceklerin de vakti muayyencle 
misyonumuza müracaatları. 

4
) 

(481) (291 

* * * i.l' K. O. merkez kıtaat ve ııt 1 
easesatı için 1 ,381 ,500 kilo ( 1 
1 inci fırka için de 1 ,076,00~, 
lo mutfak odunu kapalı za ~· 
ve ayn ayrı ıartnamelerle 111 el' 
nakasaya konmuştur. 1hııl lıİ 
5-7 -932 salı günü aıağıd• 
saatlerde komisyonumuzda ~ 
pılacakhr. Taliplerin şartn8~0' 
!erini almak üzere her giin I ıt 
misyonumuza ve münakasa :~ 
na ittirak edeceklerin de "~til 

J muayyeninde teminat ve te J 
namelerile komisyonumu~.:::) 
racaatlan. ( 432) (21ı"" 

.,. .\l .,. 

K. O. ve birinci fırka ib~İ~ 
cı için 15,000 kilo nohut • e. 
münakasa ile alınacaktır. l.~:~ 

1 lesi 9-7 -932 cumartesi gıı c' 
saat il ,30 da komisyonuıttııı ,. 
yapılacaktır. Taliplerin f~~tıı~, 
mesini almak üzere her gıı~te' 
münakasasına i9tirak edece il' 
rin de vakti muayyende koıf' 

' yonumuza müracaatları . 
46 (453) (27 ~ 
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