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"lngili:z - lran" petrol firluıti 
imtiyazının İran hükWııeti tarahn 
dan ilga11 üzerine lngiltere ile 
İran araamda tahaddüa eden ihti
laf Milletler Cemiyetine intikal 
etmiştir. MalUıııdur ki lranm bet 
timal vilayeti müateana olmak ü
zere bütün lran araziaindeki pet
rol kuyularını işletmek imtiyazı, 
petrolün siyaai ehemmiyeti henüz 
takdir edilmediği bir zamanda 
lran Şahı Nureddin tarafından 
D' Arcy namında bir lngiliz teba· 
asma verilmişti. D' Arcy, bili.hare 
imtiyu.ı "lnıiliz • lran" petrol tir 
keline devTetti. Bu ıirket te daha 
aonra doğrudan doğruya lnailiz 
hükümetinin eline geçti. 

lngiliz Bahriye Nezareti, lngi· 
liz donanmaaını kömürden petro· 
le tahvil etmek için bir proje ha
zırlamıştı. Mütehasaısl..r tarahn· 
dan tasvip edilen bu projenin tat
bika konulabilmeai için İngiliz hü
kfunetinin elinde zengin petrol 
membalan bulunmalı idi. Bu mü
lahaza iledir ki lngiltere hükUıııe· 
ti, "lngiliz .. lran" tirketine ait 
bisaelerin yansından fazlasını sa· 
hn aldı. Bu, Diıraeli'nin Süveyf 
kanalı hine aenet1erini &atın al· 
maoı kadar ehemmiyetli bir hadi
se idi. 

lmtiyazm şartlarına göre, Şir
ket ıafi karın % l ~ aını lran hü
kUmetine vel'D" "" :C.e necburdur. 
Ancak bu aafi ka .,.hakkuk etti
rilirken, heaaplar öyle tanzim edi
liyor ki, İran hükUıııetine pek az 
hiııae kalıyor. Bir zamanlar lran 
bütçeıine milyonlarla iıterling kir 
temin eden bu petrol hiııaeıi, ıe· 

fen aene ancak bir milyon 300 bin 
ngiliz lira.aı temin etmiş. Bu ae

neki karm iae, 300 bin iıterlinai 
l'~Yeceii bildirilmektedir. 

Iran bük\ameti, petrolün !uy. 
met n ehemmiyeti takdir edihne
diği bir zamanda tartlan üzerin· 
de tevakkuf etmeğe bile lüzum 
l'Örmekaizin aefih ve müarif pb
lar tarafından verilen bu iuıtiya
zı tadil etmeie çallfllllfbr· Ve im. 
tiyaz f&J'llannm bakaı~bğı o ka· 
dar barizdir ki tirket dahi müza
kereye ıririfmeği kabul etmiıtir •• 

Meaele l'eçen aene Saray Ni.zın 
Temurtaf Hazretlerinin Londrayı 
ziyarethri unaaında müzakerele· 
re zemin olmuftu. Ancak firket, 
bundan aonra bir taTik ve talik 
ıiyaaeti takip etmeğe baılamıfbr. 
Müzakereye devam etmek için 
aalibiyettar bir mümeuil sönde
rilmeai zımnında lran hükümeıi 
tarahndan yapılan bütün teşeb
büaler bir netice vermemiştir. lran 
hiilı:Umeti nihayet, imtiyaznameyi 
ilga etmekle beraber, tirket ile 
müzakereye devam etmeğe hazır 
oHuğunu da bildirmittir. 

lran hükfunetile bir imtiyazlı 
tirket araaındaki bo ihtilafın, her 
iki tarafça gösterilecek hüsnü ni-

l etle halledilmesi mümkün iken, 
nıiliz hükfuneti İte müdaJıale et: 
miştir. Harpten evvelki iktıaadı 
emperyalizmayı andıran bu hare· 
ket Iranda haklı bir iğbirar uyan
dırmıştır. Çünkü lngiliz. bü~~e~ 
lran hükümetine tevdı etbgı bır 
notada imtiyazın ilıaaı hakkmda· 
ki kararın derhal ıeri almmaımı, 
çünkü daha evvel ilıayı haklı göı 
termek için te.di edilen bir lran 
notumda makul aebep ıöıteril• 
mediğini bildinnit n ihtilahn La 
Haye mahkemesine havale edile• 
cey· ini ilave etmittir. 

ngilterenin bu notaıma lran 
tarafından verilen ce.abi nota 
çok müdelleldir. lran hükUıııeti 
evnli. imtiyazlı tirketle ara11nda 
çıkan bir ihtilafın La Haye mah
kemesine bavale edilemeyeceğini 
oöylemektedir. Bundan aonı:a da 
tirket imtiyazmm ilga11 aebepleri· 
ııi .. yınaktadır. Dokuz madde ile 
hülaaa edilen bu aebeplerin her 
biri, ıirket imtiyazmm ilga11 İçin 
kafi addedilebilir. 

Bununla beraber, meaele orada 
da değildir. Bu aebepleri münaka· 
fa edecek bulunuraa, • ki ıirketin 
ınünakaıa edeceğine fÜphe yok· 
tur • lran bükümeti münakapya 
hazır olduğunu ili.o etmiı bulunur 
ken, lngiliz liükümetinin tepeden 
inme işe müdahale etmeaidir ki, 
ihtilafı alevlendirmit n ıulh ve 
•üaalemet için tehlike tetkil etme 
ıine aebep olmuftur. Petrol kuyu
ı..,_ iatiamar hakkı lnıiltere hü 
kümetine ait olabilir. Fakat huku 
kan imtiyaz lngiltere hükümeti-
11in elinde değil, bir imtiyazlı ıir
ketin elindedir. lnriJtere, kendi 
tebeaıma ait bazı haklan n im
tiyaz !arı müdafaa etmek zarure
tini hiuediyona, hiç olmaua, tir
lretle İran hiikiimeti araamdaki 
•üzakerelerin alacağı cereyanı 
beklemeli idi. Halbuki JnriJtere 
l.iikUmeti, müzakerelerin bafla
-..Uı bile beklemeden lran hü
lrümetine kartı tehditkar bir vazi· 
Jet alarak petrol davaamı, bey· 
~lıpilel bir ihtilaf haline koymak 
ıatemiftir. 

Bunun içindir M lran bükmne· 
ti, lngiltereyi Mill.ıtler Cemiyeti-
118 •ikayet etmek taaaYVUrunda 
İlduğunu notaımda bildinniştir. 
ran hükümetinin bu taaaTVUrun
:-- haberdar olur olmaz, lngiliz 
İİJıumeH daha evvel dananarak 

Fırkanın 22 günlük içtimaında 
alınan kararlar mühimdir 

,~ ............... _ 
Hakikat 
Anlaşıldı 

Bügük Millet Meclisi Reisi Kazım Pş. Hz.nin 
gazetemize şaganı dikkat beyanatı 

Mısır gazeteleri 
lıakikati anladılar 
ve lehimize net
riyata başladılar 

Fırka içtimaı _ Meclisin tatili _ Umumi müfet. 
tişlik _ Dil inkılabı _ Osmanlı borçları 

Mısır gazetelerinde evve!: 
tahrif olunmuıt bir telgraf ha 
berile başlayarak Türk gaze· 
teleri mütalealannın yanlış 
akıettirilmesi yüzünrlen büs
bütün şiddetlenen n~riya· 
tm "feı meselesi" denen ha. 
iisenin ve Türk gazetelerin
Jeki yazı ve fikirlerin hakika 
ti anlaşılarak eski asabiye! 
'ıavası yerine iki memleket 
-lostluğunun istilzam ettiğ 
, ükUn ve anlatma havası ka· 
m olduğunu memnuniyeti< 
öğrendik. Mıaır gazeteleri
n;n gerek kendileri ve gerek 

B. M. Mecli•i Reiai Kazım 
Paşa Hazretleri dün bir muhar· 
ririmizi T eşvikiyede misafir 
kaldıkları apartımanda kabul 
ederek muhtelif işlere dair be
yanatta bulunmuşlardır. Kazım 
Paşa Hz. Meclisin şubatta ta
til yapıp yapmayacağı hakkın
daki auale cevap vererek demiş 
tir ki: 

Mec/i.~ln tatili 

ı dost ve kardeş Mısırlılar hak 
1rn>daki kalbi samimiyet ve 
'lüsnü niyetimizi bu vesile İ· 
le de takdir ve izhar etmit ol 
maları sevinçle kartılanmıt 
tır. Menfaatleri arasmda hiç 
bir tezat olmayan ve doatlu} 

- Meclis, senede altı ayı te
cavüz etmemek tartile her iste
diği zaman tatil yapabilir. Bu 
tatil, ya devamlı olarak altı ay 
sürer, yahut ta bu müddet uzun 
ve kısa devrelere aynlır. Geçen 
ıene Fırka kararile bir buçuk 
ay kadar kıt tatili yapm19tık. 
ilkbahardaki içtima devresini 
uzatmak ıuretile tali] ile geçen 
günler telifi edilmişti. Şimdiki 
halde bu - için mutat zaman 
larm haricinde tatil yapılması 
mevzuu bahıolmamıtbr. 

Kll:ıım 

yiın ki ben hiç bir tarafta bun
dan bahıedildiğini iıitmedim. 

Pş. lfz. 

'ıisleri bir an'ane olan ilci 
memleket efkarı umumiyele
ri üze~en milletlerimizi 
müteessif eden bu karabulu· 
tun sıyrılmış olmumm D€ 

'<adar hayırlı olduğunu söyle 
-nei?e lüzum yoktur sanırız. RlyaıellcOmhur klltlplllJI 

- Riyaaeticümhur umumi 
kltipliğinde bir deği9Hdik ola
cağından haberim yoktur. Böy 
le bir 9eyi teyit veya tekzip et

mek salahiyet ve mevkiinde de 

ğilim. Y almz fU kadarını söyle-

Oımanlı borçları 

- Osmanlı borçlan itilifı· 
nın esaslan teıpit edilmit bulu 
nuyor. Müzakerat son aafhum 
dadır. Herhalde imza itinin ge 
cikmiyeceğiı:ıi ümit ederim. Ta 
bit, itilaf imzalandıktan sonra 
icap eden eıkal ve meruim de 

yapılarak B. M. Mec:Jia;nce iti
lifm tudikı cihetine gidilecek
tir. 

Fırka lrtlmaları 

- Fırka içtimalanll4l gelin
ce, bu içtimalarda vekiller ken
di icraat ve taaavvurlan hak
kında Fırkaya izahat verdiler. 
Mebus beyler de muhtelif mer 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Emlak 
Bankası 

• 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ ................................ . Dünkü içtimaında 
faiz 

miktannı indirdi 
1 Kızıl yüz<le 
1 75 azaldı 

Diln Ticaret Odasında gapılan ıımumt içtima eına11nda 

Balkan Odası idare 
heyeti dün seçildi 

Tadil edilen nizamnameye göre 
intihap hersene tecdit edilecek 

Misafir murahhaslar gittiler 
Geçen Balkan konferanaı - ı muvakkat reia aıfatile mecliain bu 

naamda teıia meruimi yapılmıı ilk içıimamı açmıf ve bir nutuk 
olan Balkan Ticaret odaaı mecliai aöylemiştir. Tabir Bey bu nutkun. 
dün aaat 11 de Ticanıt odaımda da Balkan mukarenetinden •• bu 
ilk içıimamı yapmııbr. Bu içtima• yakmlığm doğuracaiı mea'ut ne
da alb Balkan memleketi murah· ticelerden babaederek Balb.nhla. 
haalan hazır bulunmu,tur. nn bilhaaaa ikbaadi aahada birlat 

Türkiye Balkan Birliii lıtanbul melerinin müsmir n müabet faicla 
ıubeai reiai Müderriı Tahir Bey lainclen anin olclutunn ııöyl-

•••••••••••••tl rek aözüna nihayet •-qtir. 
Bundan aonra -1;. azalan al· 

7et etmiştir. Talaraf haberleri, 
lna'ilteranin daveti üzerine Millet
ler Camiyeti Mecliainin yarın •• 
yahut aalı sünü toplaııacaiuu bil· 
dinnektadir. Bina-1eyb bar iki 
dnlet ta bin'birinden tikayetçi 
vaziyettedirler. lnırilterenin tiki· 
f•tİ, petrol imtiyaıılannm ilıaaı, 
lranm da fikiyeti 1nsilterenin fu. 
zuli müdahaleıi va tehditkir bir 
vaziyet alma11dır, Dava mühim
dir. Fakat herhalde halledilmez 
bir dava değildir. 1nsiltere petrol 
iıtiyor, Iranda da mebzul petrol 
vardır. Ve lran hükOmeti petrol
leri aatmam demiyor, yalnız daha 
pahalı bir fiat iıtiyor. 

Davanın mahiyeti bu olduğuna 
ıöre, ıinıi petrol davaaı da olaa, 
nihayet halledilir. 

b Balkan memleketi ••mma idare 
bareti için birer kiti aeçerek he· 
yeti idareyi intihap ettiler. Bn ı... 
yeti idare fQ f81rilda ı.,.ldrül .. 
diyordu. 

Türlılerdaaı N...U uda Milat 
Bay Arna ... tlardan M. PrekHa 
Aaçopulo, Bulsarlardan M. Yan. 
ko Tefe. Yunanlılardan: M. Di· 
mitrakopulo. Y"l'oala•lardaaı Dr. 
Milyüf. Romenlerden: M. Manea· 
ko. 

Bn idare heyetinden N-li za. 
de Mitat Bey birinci reis, M. Ma· 
neako ve 1. Milyüf ikind reia, M. 
Pefe umumi ki.tip ve M. Dimitra· 
kopulo da muhaaebeci M. Anco
pulo hukuk mütaviri olarak aeçll-

miıler1di: Reis ~--li ~.~:-~it~t ı 

Şimdiye kadar 70 
binden fazla 
aıı sarfedildi 

Kızıla ka111 aşı tatbikatma de
vam edilmektedir. Bu huıaıta Sıh· 
hiye müdürü Ali Rıza B. bir m'l

ANKARA, 17 (Milliyet) -
Eml&k Bankuı nizamnameıinde, 
icraıma Maliye Vekaletince hisae 
dar aıfatile yapılmaaına lüzum 
gôıterilen tadilat bugün aktedi
len heyeti umumiye içtimaında 
tetkik edilmiş ve tamamen kabul 
olunmuıtur. 

Bu tadili.ta nazaran bina üze
rine yapılan ikraz muamelitında 
vade on bet aeneye çıkanlmıfbT. 
Bundan maada idanı mecliai aza 
adedi albya indirilmitıir. 

harrirunize fU 
maliimab vermiı
tirı 
"- 12 VUP 

timdiye kadar 
l 00 mektebe git
mittir. Aynca on 
bir İataayonda da 
&fi yapılmakta· 
dır. Şimdiye ka 
dar 70 bini mü
tecaYİıı: &fi aarle
dilmişıir. Ancak 
birer hafta fasıla 
ile herk- dört 

1 

Yüzde on buçuk niıbetinde o
lan faiz haddi de yüzde dokuz 
buçuğa tenzil edilmiştir. Yeni fa

l iz haddinin kinunuaani batmda 
tatbikine ıeçilecektir. 
B~dan baıka Maliye Vekaleti 

mumeuili içtimada eıki ..,.ait al
tında takaitlerini öd-fe imkan 
bulamıyan ve cebri müzayede ne-

1 ticeainde mallan bankanın ubtel 
' taaanufuna ıeçen mütter!lerinin 

de b11 aon tadilattan müıtefit ol-

defa -.ı yapılmak• Ali Rua B•y 
tadır. Kullanılan iğneler ba9ka 
bir a91da kullamlmamakta, bakte
riyolojihaneye gönderilerek fenni 
tathiratı yapıldıktan sonra, kulla· 
nılmaktadır. Ayni zamanda a9ıla
nn taze olmaama dikkat etnıekte
yiz. 

ilk gÜnlerdeki vak'alara naza
ran kızıl haatalığı yüzde yetmiş 
bet dereceainde azalllllfbr. 

ftalya ve Romanya 
BÜKREŞ, 17 .A. A. - ltalya. 

Romanya closduk •• telifibeyn mua 1 

haclaeinin tecdidi meoelad, aiyui 1 
-ı.fllleri ziyacleca ......... eylemek
tedir. Bo maalted...ı.. tacılicll11cle te- 1 

aad&f edil• m6tklll•, ltalya tar.im 
dan ileri •tiril- mltlıılll•.tea mil-! 
teYBllittil'. Romanya hillriimati 1ıa 
müılıilleri küçük ltillf ZÜJnreaiııin 
..... -..ide, ,... iatlld.aldelıi af. 1 

yaıeti ile ıayri lıalıiU taHf addayl .. 
melıtadir. 1 

Y rınkl 

Mil •vA'i'" 

VARIŞ 

ma11 Vekaletçe arzu edilditini, 
bu aebeple hu gibilerin vaziyetle
rini tetkik, borclan, 9imdiye ka
dar iflemit faizleri buna mukabil 
bankaca tahail edilmİf icarlan he· 
aap edilerek bankaya borclu ol
dukları miktar teıbit edildikten 
aonra vaziyetleri yeni tadil&t dai
reıinde ikraza muaait lae kendile
rine mallarınm iadeıi muvafık O• 
lacafmı beyan eylemiştir. 

Bu temenni mecliai idarece ka· 
bul edilmittir. 

Ahmet B111lm 
8.yfa 11efiı bir ya&ı11 

1 
Ankaradan Samııına gi

den ilk tren Ank•r• 
l.t•c11nnunda.. 

• • 
lngiliz -Iran ihtilafı 

Iran, lngilterenin verdiği ulti
matoma niçin red cevabı verdi? 
• • 
imtiyazın ilgası için Iran Hü. 

kiimeti 9 sebep gösterdi 
LONDRA, (Hususi) - t. 

ran hükUmetinin İngiliz hükU
metine verdiği cevap ııeşredil
mittir. lngiliz hükUmeti evvel
ce tevdi ettiği notada İrandan 
§Unları talep etmişti: 

1 - imtiyazın ilgası hak
kındaki kararın geri alınması 

2 - ihtilafın La Haye mah
kemesine havale edilmesi 

3 - Şirket ile müzakereye 
başlanılması. 

lngiltere hükOmeti, aynca 
lranm ilgayı haklı gösterecek 
sebep dermeyan etmediğini de 
bildirmekte idi. 

lran hükfuneti bu noktalara 
cevap vermektedir. Deniliyor 
ki: 

1 - imtiyazın ilgaaı bakkm 
daki karar geri alınamaz. 

2 - ihtilaf, lran hükfuneti
le tirket arasında olduğuna gö
re. La Haye mahkemesine ha
vale edilemez. 

3 - İngiltere hülı:Ometi teh
ditklr bir vaziyet aldıimdan 
bu tehdit kalkmadıkça, lran hii 
kfuneti sirketle müzakereye de 
vam edemez. 

lran hiii<Ometinin haksız ola 
rak İmtiyazı ilga ettiği hakkııı
daki sözlere gelince; l ran Ha
riciye Nazm ilgayı haklı g&a
terec.ek dokuz sebep dermeya.n 
etmektedir. Bu sebepler tunlar 
dır: 

1 - imtiyaz vaktile İran hil 
k<bnetinden tazyik altında alın 
mııtı. 

lran Harlclge Na:ıırı 
FOrugl H:ı. 

2 - İran hük6metine terke
dilecek olan temettü miktarı 
haksız hesap edilmektedir. 

3 - Şirket heHplanmn 1-
ran hükOmeti tarafından müra 
kabeıine muvafakat edilme
mektedir. 

4 - Harbi umumi içinde 
Iran hükfuneti.M temettüden 
hiaae verilmemitt1r. Halbuki 
İran hükilmrli mükerreren bu 
temettüünü iatemitrir. 

5 - Şirket kazanç vergisi 

( D•tıamı 6 mcı ıuılıilede ) 

Ankarada açılan kadın tktısat ıergl•lndea iki intiba: 
işlerini teşhir eden hanımlar o• çamaşır, elbl•e dalrrıl 

Bugün, son gün! 
Jüri Heyeti, vitrinleri gece 
tetkik etmeğe karar vereli 

Dahiliye Veldllnln nutku 
Taaarnıf haftumm b,..U. aon 

sünüdür. 
Dün, Ticaret Odumda MilU 

Taaamıf" İkbaat Camlyatİ reia
liğine birçok müracaatlar •alD ol· 
du. Bu müracaatçılar cuma sünü 
tayyare ile laa•adan ablan hediye 
ıarcı- çıkan numaralan hamil o

' lıuılard.ı. Milli Taaarruf •• lı.tuat 

l-1yatl lıu numara aalıipı-IDe 
hediyal..W •-ıttir· 

Busüa 1Hl 18 da Sana,.t Birli· 
~""'"' .,,fb+a ............... J&rl he-

:ratf toplaaarak .rtrla mGubaka. 
ama alt ı.a-lıldan Daaal -..11. 
dr. Heyet lıcmdaa -.. fBhrİll 
muhtelli ,_f..mda mafaaalarm 
yerli m•lmdaa e.rtlp attildari Yit
rinlerl ıa.....a. tetkik ad-lrtir. 
Vlb'!n t.rdblada ..... ba,Gk bir 
abemnıl,etl oldafandan, tatkib
tm ·- yapıılmuı ..0.,.aaip ıiiril 
ıailftlr. Jlrl &Dil bu tetklkat --•-d• a,rr •J'l"I ...,terini t..a.il 
adac:elder " rann yapılacak içti-

( 0..-ı • - -""*"• ) 



1 MıI.:LtYET I' 
-- -- - - - -

Tarihi tefrika: 4 7 

93 felaketleri 
HAR İ C i HABERLER 

Mançuryada yeniden 
muharebe mi olacak? 

Boncour'dan • 
lgnatief ve •• 

Umit var 

Cami ve medreselerden 
Fatihe akın! •• 

1 Maamafih M. Herriot 

Ç• Iil ilk f M 1 Hariciye Nazı-
ın er ırsatta ançurya- ı rım kabul etmedi 

BURSA, 17 (Telefonla) - Dün Ulucamide cuma namuı 
es.naamda huthe '*uyan Sadık Tevfik Ef. isminde bir adam eza. 
nın tü~ okunması caiz olamayacağını söylemiı, bu heyezan 
üzerine hazır bulunan vatandaşlar evveli hayret ve sonra bu a
dama nefretle mukabele ederek camii terketmişlerdir. Camiden 
çıkan halk doğruca Bursa gazeteleri idarehanelerine müracaatla 
bu cüretkirın tiddetle ceaaya çarptmlmuma muntazır oldukla
nnı söylemiılsdir. Hi.diseye müddeiumumilik vaz'ıyet etmit
tir. Vak'a tehirde nefretle ka11ılanmııtır. 

- Hay bay! 
- Pek doğru! 
Diye karşılık veriyorlardı. 
Müderrisler, g'liya bndır-

mağa çalıştılar. Fak.at söyleneııı 
sözler, dudaklardan dökülüyor 
du. Şirvani Zade Ahmet Hulu
si Efendi gibi ileri gelen dersi
amlar ise adeta teşvik ediyor
laniı. 

Öğleye kadar Fatihte kay
r.a;ma sürdü.Haberi alan diğer 
medreseler VP camiler talebesi 
de Fatihe geliyordu. Ahaliden 
birçoklan d.:ı ba,larma sanlt ta 
karak talebe arasma kan,ıyor
du. 

Öğleyi geçe ı--:rkaç bin softa 
Fatihten Babıiliye doğru yü-
rüdu. Yolda rastgelen h&lk 
bunlara karışıyordu. Biı~'3Ç 
yüz kiti de meşihata gidiyordu. 
lgnatief..,: 

- Gözüm! 
Diyer. Şehislamın müslü

ma:nlık ba,ınr''l durıı:ası §el"İa· 
te muhaliftir, deniliyordu. 

Oza'X•na kadar i,ten önce 
meşihat haber almış, memur
lar .göndererek talebeyi austur
mağa çalışmıştı. Fakat softa
lar, zaten Şehislim Hasan Feh 
mi Efcnc"ye de içli idiler.Gelen 

cmurlara: 
- N" yap lım? Bu ~ni:n. bu 

m :nlekd in, bu milletin bir sa
tı 'h• ve,'· muclur? Rus Elçisinin 
eı;nde ır.ahvoluncıya kadar da 
s lrrn mı? 

Diy rck onları saydıkça, 
t'murlar da cevap vermekten 

.:ciz f · lıyorlardı. 
H :ın Feh i Efendi, işin ö 

ü ke tirilemed· ğin" görünce 
drazanıa r göndermiş. 

hiraz as 1ter ' · dererek talebe 
ıyet nı daıııtmak luzumunu 

tar dn-• t". ah mut Nedim, 
Her ğe B lgaristana gön~ere 
~ ~ g k ı emleket için 

a' 1 n n so talar karşı kul-
1 ııma! tan eekin!r adam değıl
di Fakat seraskere bu yolda 
veı· iği emirlere ka ı, 

- Böyle bir İşte ask rin ıs
ti c'amı kOTku!u bir şeydir. Za
b a kuvvetile itin önü ke,.tiril
mesi daha münasip olur. Şayet 
asker ı;önderil ir de maazallah 
an· ı;elanekte-.: imtina ederse 
ozaman vaziyet büsbütün fena 
laşır. 

Yolunda 'mütalealarla ce-
vaplar gelince o da korkuya 
dü o\i tü. 

Softalann binlerce ağızdan 
tekbir getirerek Babıliliye yak-
1-.ması Mahmut Nedimi kaçı
rıYerdi. Hasan Fehmi Efendi İ· 
ıe ondan evvel kaçmııtı. Soha. 
lar sadece fU iki adamı kaçır
mak İstiyorlarmış gibi munta
zam bir halde ııene camiye dön 
düler. 

İgnatief'in batlanna sanık 
sardırdığı "' on Bulgar c1'lle
rinden anlatılarak gene talebe 
tarafmdı• tutulup zabıtaya t~ 
!im edildi. Talebe. iyi kumanda 
almıt asker gibi, muntazaD' ha 
l'eket ecı;yordu. 

Abdülaziz, bu nümayiftıen 
çolı: korlanu,tıı. Batkitip Atrf 
Beyi, ba9mabeyiııci Hafız Meb 
met Beyi, ba9yaver Halil Pa. 
fa'YI cemiyete •öndererek iste
diklerini yapacağım s3yletti. 
Talebe, Mahmut Nedim Pata 
ile Hasan F ehari Efendinin az· 
lini, dnlet i9leriniaı ehline tev• 
diini istediler. 

Gece olma,, daha bir ha 
ber gel-if ti. Talebe geceyi 
camir~e geçirdi. Ertesi sabahı 
cuma idi. On binlere varan ce
miyet, gene F tilıten çıkarak 
Si..keeiye irtınitlerdi. Sadaret 
alayı bekleniyordu. 

illet varlığmm .,_ g rünii 
şü önünde di9lerini gıcırdata
rak çaresiz kalan Abdüliz!z, 
mütt!Tdm R ştii Pa9ayı sadra
zam, Hasan Haymllad Efendi
yi de Şehislim yapm•ı'" 

- t9-
8eil1nlkle Jıız 1Jak'ası 

Tarihlerimizin haksız yere 
'Büvük" diye andıktan Mü
terc:iın Rüatü Pa a , •nfhlu 
v k' ası üzerine saraya dam • 
dilmi§tİ. Herkes Mitat Pqa-

1 
nm it bqma plmsini t..kli
yordu. Fakat Abdüllziz, bir 
türlii Mitat Pataya sadareti 

nın istirdadına karar verdiler 
emniyet edemiyordu. LONDRA, 17. A. A. - Nanlcin- j tebliğe göre JaporJann Mançuride-

den bildiriliyor: ki zayiatı, 1048 ölü •e 2574 yaralı- Pro/esör Stampar 'ın kon/ eransı 
Rüttü P114a, batkitip Atıf Kuo Minotang'in 3 üncü lronfe- dan ibarettir. Yaralıların 115 i öl-

Beyin odasında bekliyordu. Ge :raıumm b-ılıca 7 murahha11. Mançu müştür. ANKARA , 17 ( Milliyet ) - Cemiyeti Akvam hıfzıssıhha 
komitesi azasından Zağrep darülfünunu tebabeti içtimaiye mü

f derrisi Profesör Stampar geld;. Sıhhi müesseseleri gezdi. Yarın 
! sabah Halkevinde konferans verecektir . 

ce idi. Abdülizi:ı, camiıdesı dö- ri ... Jrayü dolayisile Çin'ia lraybetti
nen bqyaver Halil Paşa ile ii erazinin ilk fırııatta istirdadına im 
batmabeynci hafız Mehmet Be 1 ~ hiaıl olabilett'• ıaret~e Mançu-
. dini" d". ı · · cırda.ta n hududu boyunca tahpdat yapıl· 

Yl ıyor> . '"':~ gı .. • masam tav.iye eden bir karar ıureti 
rak arada ihtilalcılere sö-riip tevdi eylemittir : Karar ıuretinde 
sayıyordu. Mahmut Nedim Pa- bundan baıka Japon emteaıına kartı 
9a ile Hasan Fehmi Efendi de lı~yü~ ~••ta boykot ~ılması i
ötede Kızlarağaaının odasında çın hükumet tarafından alakadar ma 
- ı ' ak 1 d k.unlara talimat verilmesi ve Mançu-

ag ıEyar oturuAybdor_ j! .1• R '" ridelri Çin gölüllülerine elden geldi-
n sonu, u azız Uf- ği kadar maddi ve manevi miUalıe-

tü Paşayr h uzuruna çağırdı. rette bulunulması iltiıram edilmekte 
Gözleri hiddetle baloyorclu. ve Milletler cemiyeti tarafından 
Rüştü Pap .• bir çok yerden se- Mançıni ihtilafmd• tatbik edil ... 
lamlarla Allanın yer yüzünde taallukir uıuli• takbih olunmakta
gölııesi sayılan Abdülizize say drr. 
gdarını belli etti Mancuri'de Japon zaglafı 

- Buyurun bakalım. Yüzü- TOKIO, 17. A . A. - Reomi bir 

Ceneore'deki Çin nıurah· 
hasının beyanatı 

CENEVRE, 17. A. A. - Çin ile 
Sovyct Rusya arasında bir ademi 
taarrn mukaveleıinin inualandığı 
hakkındaki haber, Çin murahhaı he
yetince tekzip olunmaktadır. Mez
kür heyete göre Çin baş murahhui 
M. Yen ile M. Lltvinoff arasında son 
günlercie vukua gelen mülakatlarda 
iki memleket arasındaki ıiyaai mü
nuebatın iadeli bakkrnda hir itili
fa vımlmıflır, Mançuri meaeleaine 
gelince. Nankin'den selen ...eııikaları 
19 lar komitesine t.,..ı!i etmezden eY 

•el Çin murahhııo heyeti, hü!Wme
tinden bazı mütemmim -.lun.t 
helılemektedir. 

Yeni hablnegl teşklle Çl1i4 

şan M. Paut Boncour 

Meclis perşembeye toplanıyor 
\ A NKARA, 17 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Reis Vekili 
1 H asan Beyin riyasetinde: toplanmış ise de m znamede müzakere 

edilecek madde bulunmadığmdan perşembe günü içtima etmek 
üzere da ğılmıştır. 

Cen upfa 48 kaçakçı gaka/andı 
j AN KARA. 17 (A.A. ) - Birinci kanunun ikinci haftası İ· 

nüzü görelim. Oturun. --------------------

Rüştü Pata. gözleri yerde. Litvinoff'a 1 Milyonlar 

PARIS, 17. (Milliyet).- Kahine 
yi tqkile - edilen M. Chau
tempı, borçlar h•ldma<laki muhtelif 
tezle.ri telif edemiyeceğini anlayınca . 
kabineyi t..ıuJden aarfınazar ettiği
ni reİ1iİciimhura lıildirmittir. 

çinde cerup hud u<'unda gümrük muhafaza kıt'alan tarafından 
paıça parça 48, kaçakçı, 37 hayvan yakalamnış. her çe•it güm
rük eşyası ...,[ .. gecirilmiştir. 

elleri göi{sünde. tekrar yerlere Spor Meuılekelle 

kadar eğitdi. Go··re. Akıyor 
- Haddim değil, padiıahan. • 

Bwıun İİael'İne reisicümhur M. 
Paul Boncow'u aaray• davetle, ken
disini yeni kalıi-in teşkiline me
mur et1nİ4tir. 

Edirnede 
Maç 

Ağaç ı, 
- Hele oturun, hele. 
Abdülaziz oturduktan sonra 

Rüttü Paşa. bir daha ys öpe. 
rek karsısma oturdu. 

- hittiniz mi alanlan? 
- Başkatip kulunuz hilcıiye 

ettiler: 
- O na n m' öiı.rendiniz? 
- E vet, padişahım. 
- Sanki daha önceden ha· 

berniz yok muydu? 
- Yalıda idim. Bir t eY duy

madım, padişahım. 
- Ne ise, ne ise! 
Soğuk bir sükün, bir kaç 

dakika Rüştü Paşanın sırb ü
zerinde titrek bir rüzgar esti
rerek. sür dü. 

Abdül.7.iz, tel-rar söze gel
di: 

Halk sad r e sizi isti
yormuş. Ben de sizi me ur e
diyo m. 

Mütercim üstü Paşa, knr
krı ve tel·ş içind'l kaldı. Hün
kar, övle bir yolda sövlü r
ı'u :i bunu sarll'lret müidrsi ka
dar nefi ilamı diye de anlamak 
m ümkündü. 

ihtiyar vezir, s y ı ile Ab
<lülazizin eteğine vardı : 

- Halk bizi ne bilsin. efen
d imiz? Adımızı duydularsa o 
da efendimizin teveccühü şaha
nelf>ri semeresidir. 

Deci'. Fakat müstebit padi
şah hfo oralarda rleğildi: 

- Halk İstediğinden ben de 
saduet mühürünü verivorum. 

Sözünü tekrarladı. Sonra el
lerini biribirine vurdu: 

- Gel, ki •ar orada? 
Hafız Mehmet Bey kapıdan 

göründü: 
- Hafız, git. Mahmut Ne

aimden mührü al. Rüstü Pata
ya •er. Halk kendisini istiyor
muş. B,..n efe Ol'U memur et
thn. 

Mütercim Rü tü Pasa önü
ne bakmakta tlnam ediyordu. 
Böyle Aadrazamlık w- ı:. ela ;J; ! 
BMbelliydi ki paılif ah k~isi
ni •önül h°'luğile memur et
ı:.•iyordu. 

On ay çalıttıktan 
sonra eski 

vaziyete dönülmüş 
MOSKOVA, 17. A. A. - Tau a

ja= bildiriyor: 
ilihlsn bmıkma kooferansı -

mi komiıyonunda Litvinoff, S 
devlet bey, ımamesıne dair esaslar 
hakkında bir fikir beyan ebneğe lü
zum ve jfıti~ aç görmediğini, çünkii. 
Sovyetler birliği hükumetinin bu 
esas ve meseleler kartı1tnda aldığı 
vaziyetin yalnız imdiye kadar yap
t ıgı beyanatla de· ;ı, fakat takip et
tiği &İyasctjn ve umumi icraatının 
netıcelerile de malum oldueuau söy
ledikten sonra istihzalı bir eda ile 
fU beyan; !lr bulunmuftnr> 

Silahlan bırakma konfcranıımn 
10 nyhk m sa!sinı!en ıonra ;ı. za
manlardaki tcş kklil tar:nna aniet 
ettiğini görclüğıimüzd<! do yi çtık 
memnunu". Bun n h.,,,..miyetli bir 
netice ol u'N inkar edile""'2. Gele
cek 10 ay içinde knnf rıuısm yeni 
lmyıplarla karşıla mıy'lcnğını ve 
mcvnıdunu tamamlamak için bugü
M kada- ynprlan gayttt ere hem:er 
y ni cmd:I r ıarfına ihtiyaç duyul
n1ıyarağını ümit ediyoruz. 

Bu $Özlerden sonrn M. Utvinoff,5 
devlet miimeuilleri arasında yeni 
toplantıbr yapılmasına ihtimal vo
r i1mektc olmasına ncı.zarnn umumi 
kornis)·onun bu devletleri alakadar 
eden bütün meselder halledildikten 
sonra toplar.mağa çai•n labilmesi i .. 
çin 5 de'1et müm ... illerinin yapa· 
eakları içtimaın tam :samanını IOl'11P 
arastn· n>ağı konferaıu reiıinin & ha 
am;ı; bi.. mahiyette telakki edip et
mediiini n merak ile düşünülebilece
ğini ~yl .. "rnİ !tİr. 

M. Litvinoff, bey ..... bna f U ıuret
le nihayet v.....U.tir: 

Ciinün birinde tam.mile hazulan
IDIJ bir mubv .. "7" imzalarımrzı 
knJ""'k ~e miihirlerimizi b-·-k i
çin bunıya ge),,_,;zin kili görül
mesi muht-.eldir. 

!ine a!maı'ı ; gözilr. İşaret ede
rek Rüştü Pa,aya Y8I'dirdi. 
Rüştü Paşa, ı>adi,ahın elinden 
gelmeyen mühürü öpüp batına 
koydu. 

- Hayrullah Efendi davet 
edifmişti. On" da şeyhisli:nlık 
kürkü giydirilsin. Artık vakit 

Abdülaziz. birden bire ken
disine döndü: 

. . . geç. Yarın sabah saclaret alayı 
-. Huan. Fehmı !='.f~ndıvı yapılım. Cumaya. filana bakı· 

de ıatemem14ler. Sevhıslamlık 1 k d • ·ı 
• , H rull h EL--cfi . .ı.:,_.. i aca zaman egı . 
ıçın ay a ~ yı ... ..,un 

4 4 
• 

düm. Ne dersiniz? 
_Pek münasip . keramet İtte yeni kabine, paditahın 

yüzünden düfell' bin parça obuy urulmu,, efendimiz. 
_ Bir de Apti Paşa serc'ar- lıır bir tavırla yaptığı ~ tev-

k rl cihlerle tqelc:kül etmİ•tİ. 
!ıkla seras e iti bir arada ya- Nisanın birinci g ·'nü yapı-
pa az. Asker "" Hüseyin Av. lan alaydan sonra sadrazamın 
ni Patayı sevet111i9. Onu da ilk işi. softaların artık daj{ıl
seraaker ğe memur ediyoru:n. ma&ı olmuştu. Dersiamlar Ba-

- Ayni keramet, sultamın. bıaliy" çaiırılllllf, maksat bil-
- Mit.at Patayr da ieterler- sıl oldui!uıı<lan niimayiflere, 

miş. Or" da Dahiliye nezare· cemiyete hit m verilnıesi lüzu
tini V!"relim. Yoksa Adli y<!yİ mu bildirilmiıti. Aksam üzeri 
mi ia er dersiniz? lstaııbul, her zamanki halin-

- Efendimiz nuıl münasip deydi. 
görürlene... Abdülaziz, sarayında ;..in 

- Amk ırörütiir, dütWıür ~· "n kuduruyordu. Mahmut Ne 
de arzederııinia. Di...._ vükela s~· ıme: 

dan da tebdili liznn olanlar _ Ostaa-in. Yakında İn· 
varsa bildirinıiniz. 

F ad' •• ı.-·-d tallalı bu beriOerin hepsinin 
...-H fermanMebmp 

1';:~,,!.'.:,, terbiyesini verir, kendisini ge-
a ız et ,_,7 , muuru k · • · 

ı.,,_ .1 _....._ _... Müh' .... ı' ne ma amına getınrım. 
avnıayun ı e -u; uru 
padip.ha uzattı. Abdülaziz. e- < o-..., .,.,. ) 

• 

---Altınlar vapur, va- M. Paul Boncour teklifi ı.aı.uı e-

A den:k. derhal iltl......,tere başlıyaca-

insan mı? 
pur meri- ğmı ve akf&llla cevap vere«ğini bil 

kaya götü rülüyor . d~der M. Paul Boncourt'un Jandarma takımı 
LONDRA, 17. A. A. _ Oaily Te 1 Y~ kabine;ri .t':'kile muvaffa~ ola-, 3-1 g Jip geldi 

legraph gazete l ya21yorı cagı kanaaı· l l!nı m:ar e~odirler. ) l"' (M"ll' t) 

Ormand biri ini 
ba ita 

ile öldürdü!er! 
Nev York"tan lngiliz bankası he- 5

1 "!~~-•Ltterınldk~bı~<"Y f 
1~~'.':"k ct~1•1•- 1 Ed~D ~~NEk ·• ııkı ıyl e - Da%ccden ynzıbyor: Sttmi kôyt. 

sabına 9.000.000 l "liz liı-aıı ı..y. erı <=n eme ır. ,,...u rr""-"-: ": .' ı ırn~ ... e aı; ri t nn ar ara· 1 den yirmi yaşlarmda Mo!ı ı oğlu. 
meti d altın -ndorllf -· deniz ai konseyı y.mn veya p;ı rtesı gu ıu J smda bir ınar. oyn mıçtır. B!l ı Niyazi iki ırür evvel omıand feC1 

n <> ııo eeegı toplanacaktff hi -'-'la ··ıd- '"l .. t " N" ·it gortalan lrumpanyalanna bo1diril- . . . • maç finale kafan janoaıma ı!.J r 'ç'" e o ınu muş ur. ıyazı a 
· t" M. Herrıot hancıye nazaretını ka· . d _..__ d "d' O sabada iki ki9iyi yaralamaktan suçla 

mış ır. b..,t ~tmeı· icin vaki olan teklifi r ·d- pıya e l<UUlllı arasın a 1 1• • ı k ·k f ' k b" ka -BtJ para harp borçw.rı hesabına . . ı . k .. 1 1 f o nrıı mc u ı en ır ç gun ev 
A 'k •c1a' d • ec1·1 19 000 detmıştır. 'ft'li o. guzc o muş V"' ne ıce- vel kef 'et r'1 t" ilmi• ve tahlive meua epozito ıen . · d • .ı k t 3 ki•' ~ • 
000 1 T (' hcsah dahil b - e JT~arma tP ımı - ra mı olunmu9hı fki r,iln e..vcl yalnız 

ngı ız ırası ına u ı b t · - ~il · du k • · · 
lunı dır Birinci kanun. 21 in- c v · ma a sı~ = mıs şma orm o n =•ye ı;ıtmiş ve 
de 2.400.oOO 24 ünde 1.500.000, 28 O olan G zı btistünlı kazanmış- oı::ıda ı.;oıt~ ile besı ~l~k öl-
inde 2.000.000 vo ve 31 incle 3.10. •h •ıA f tır. dı:ru!"!"k!tur Balta ıy~~~dıa 
000 lngiliz liruı muhtelif ln"iliz va tı a 11 tamu 1 1 pan;aya aymnış, -·~ 
pa lanna yükletilerek gönderilecek- " i'l" olunr lır. 
tir " Ci:ıavel r ri meçhuldur. Dört 

• lô i zannal'ın; blı mıttrr Zabrta 
• f iltah l 

Küçük itilaf 
Konferansı 

BELGRAT, 17. A. A. - Yuc-
ı ... ,. .-tı.uab kiiçiik itilif kon.fena 
llDID tam bu aırada toplanmasını 
pek muvafık bulmaktadır. 

Filhalôka S devletçe ittihaz olunan 
küçük itil&h öyle lıa TUİyete kny
muıtur ki bu Y11Zıyet te müttehit bir 
eepbe t:etldJi ....,ti göriilmeldedir. 

Konferanlla cereyan edec•k mük& 
lemeleT neticesi olarak ağlalıi ihti
mal 3 mütefik hükumet Ceıı.evrede 
m-.iaine daha vaıi bir mikyasta ;,. 
tinılderine mü na.de edilmesini Mil· 
letler cemiyet inden iıtiyecelderdir. 

Fransada vergi 
tahsilatı 

PARtS, 17. A. A. - Fransada i · 
lıinei ıe,rin i;incle yapılan vergi talı 
.tlab, 3.284 milyon franktan ibaret 
bulunmu9tur. Ba miktarda 1931 İ· 
kina ı.,.rinine nanran 586 milyon 
franklik bir tenak'js vMdı.r. 

193:1. mali •cnesinin ilk 8 ayına ait 
verııi ta!uilitı. 25.178 milyon frank 
tır. Bu y.ıt:ünda ııeçen mali oenen.in 
ayni devreıir.e nazl\ran 5 ?:11 milyon 
fn.,lrfil< bir nok•an nrdır 

·----· 
KonfeTaıuı nıqgul edecek diier FTansada feyezan 

bir me••le f&l'k botçları meaeleaiılir. ndc 
NARBONNE, 17. A. A. - A 

Lauoanao mukavelesine teYfikaa 1 ;ıelıri vadisindeki köylerden lıazıla. 
n_-atoriunıun Maı:ariot_a~ ve ~~· ' l"Dt\ ıular t.ı.amııtır, Dazı evlerde su 
nalan lehin<; temdıt edılip edi.Jmiye- talıilka., l ifa'.? kilometre yüluelındr. 
cefi ıiıaline M. ~ Donalıl'ın ce- tedôr. Tehlikeye en ziyade maruz ha 
vahı hekl~ecbr · Cevap, menfi ndeı·, tahliye edilnıi,,•ir. Feyezanın 
çık- R-nya. Çdroılo ... kyarun 1 bazı mıılı.,llerde yaptığs tahribat,da
YllPbtı cilıi k""diıiae de daha Odan j ha ıimd;den 1930 tahribatrndan da
bir moratorium verilı.-i için .. ...., . ha miihimılir. 
edecektir. ! 

Gökten düşen tq 
vtLNO, 17. A. A. - Leb-Liıvaa-

Ankarada mü.kem-

Arapça yerine 
türkçe 

MERSi N,- Kazanlı karyesi balk ı 
bıından böyle arapça konufmayıp 
türkçe konaıınıya karar vemaiıler 
ve arapça konuııuılanlan alınacak 

mei bir nakdi cezanın köy sandıflllll ...ridat 
ı kaydedilmesini tesbit etmişlerdir. 

menaj yeri yapıldı Bandırmada pala-
ANKARA . 16 (A.A. ) (Ge- mut bolluğu 

çikm'.ştir) - Ankarada yeni ve Bandırmad.ın bildiriliyor: Son gün· 
mükemmel bir mejan yeri ya- lercle llnı.anunızda tekrar palamut 
pılmıştır. çı:kmıya baslaınl!tır. Paı-t çok 

Bugün öğleden evvel Ba~n' 
kil İsmet Paşa Hazı-etleriyle 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İk 
tıaat Vekili Ma.iımut Celil Bey 
efendiler, Sefirler. Hariciye ve 
Ziraat Müsteşuları, Vali bu iki 
vekiletiB erkllnı, sefaretler er 
k&nı, v1> refikaları, yerli ve ya
bancı at heveslileri sabada bu 
lunuyorlardı. Bir çele binicilik 
tecrübeleri yapıldı VP. manialar 
atlandı. 

Hanımlarr'.an ftalya. sefiri 
Hazretlerinin refikalan, Harici 
ye müstetan Numan ve Ana
dolu Ajanaı Umum Müdürü 
Muvaffak Beyleri11 yeğeni Ne 

mebzuldür, Tuzlauarak ibnı9 edile· 
cektir. 

Tavuklar pitince ... 
ADANA, lS. - Odua ticanti ya• 

pan Mehmet «endi poliae münıcut 
ederek altı taftpnaa Ç9lındığmı 
haber va'Jlllİftir. Yapdaa tahkibt 1111 

tice.incit- tavuklann o c:mınıa ya~ 
kalmakla olan yeni:ıı: takıınuodd 
Nuri tanılmdaa çalındıiı anlatılımt 
tır. 

Nuri 9aldıiı tavuldardaıa 11\lUOU 

kliibeıincle kemali dilduıtle keeip pi• 

tİrmi! ve sofraya koyanııtur. Taıo 
yiyeceii zaman &ahıta tanıfıadao ya 
kalenmıı, tanıldar ıııılıil>i Mehmet 
efendiye ta1iın olanmuthD". 

Mehmet efendi pİfmq tavıılda.rl• 
dostlarına b- bir Eiyııht ç.lani! 
•e karakolda bulaaaa 1mııııra da ye
ınesi için yar- ta....&. ııöndennit 

vin Vl'l Ziraat Müsteşan Atıf tir. 

Beyin kızı Hıuı.nn~endlier bu Muğlada yeni yollar 
tecrübeler.de çok mu•affak ola 1 Muflaclan yazılıyor: 60 kilometre 
nk t•bf r eıtfildil . Bir h~et 1 lik Muila Meıwris, 70 kilometrelik 
rahatsızlığından dolayı ııelmi. Muila-K.öyc:eiia yolları ~ edil.,. 
yen Ziraat Vekili Muhlis Be rek açılınıp. Bu iki yolUA ti-C 

fenci · · bu · d d 1 noktadan lnyıneti lıüyüktür. Şehri-
ye. 'r'd k esebeı;ık.n en.

1 
° ayı mizde lıelediye ttırafmdarı bir de. -

evıne gı ere t n etti er. ri b- in .. edildııi tir. 

lnsull meselesi Şark tamiratı 
moratoryoma 

BOKREŞ, 17. A. A. - Romanya 
hükiım.ıti . ~ark tamiratına ait olan 
ve 15 birinci kanunda müddeti bitea 
moratonumun 6 ay daha temdidine 
razi olduğuDll <beynelmilel tediyat 
bankaıma bildirmi,ıir. 

huyük hir taıı yığını düımii~tür. Bu AT1NA, 17._ A . ~; - Miitt~del 
ya hududu civanna gök yiizünd.,.

1 

. . 
esnada hasıl olan gürültü. on kilo- Amen"ka ınulahatğümn,. ~~
metrelik bir daire dalu1jnde eşitil- dan ka~ki banker lıuu:ı 8 !'t ":ıt 

yerilen -1ü-ta ııöra. Muit. 
ıular1•111 demir boriılar ile ,e1ırc lf"' 
tirilmeıi ism tıetehbüıte bulunulmtlf 
bir. 

Mersinde Harp 
malulleri şubesi 

BUa mukabil Romanya, İngilte
re •• Frıuısaya ,._aı &&- gele,. 
tediyatın teciline hu iki h ükümetia 
-vaffakatini temin etmiıtir. 

mistir. ~ve~ n_.runu:.aya ~cume ~ 
- mıı bırer nn•hasını barıcıye nezare-

tine vermiıtir. 
Bel .. ika'daki buhran v~ikaların karıılaftırtlmuı iti 

"' 3-4 gün sürecektir .Meeelenia Noel 
BRÜKSEL, 17. A. . - M de 

Brf>l(tıenlle, iıti,arelerine devam et
mdrtedir. 

yortuıundan evvel ı.tinııf mabk..ne
sincle rüyet oluu1"1ocefi zannolu,.. 
nWttadll" 

Menindeıı lıildiriliyor: Şelırimd· 
de Harp Malülleri Cemiyetinin ye
ni bir tuhesi açılme••n• karar veril .. 
ınİ§tir. Sinodilik "ubeyi idare edd 
olan kaup oil• Kadri, Refllt ~ 
Mubtar Riİ4tii Beyler faaliyetle çr 
lıflll"ktadular, 
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Afyoncular Ankara ya Bir Heyet Gönderiyorlar •. 
Ekonomi 

Afyoncular dün bir 
heyet seçtiler 

İktısat Vekaletine bildirilecek 
temennilerini tesbit ettil~r 

Şehrimizddci afyon tacirleri 
dün Ticaret odasında mühim 
bir içtima yapmışlardır. Bütün 
afyon tacirlerinin hazır bulun
duğu bu İçtimada İktısııt Ve
kaletinden bir afyoncdar heye
t;,, in Ankara ya çağırılması et
rafında görüşülmüş vebir heyet 
intihap edilmiştir. Gelen malu
mata nazaran, lzmir afyoncula 
rı Albayrak Halim ve Alaiyeli 
Mahmut ve Tahir Beylerden 
mürekkep bir heyeti İktısat Ve 
kalctile temas etmek üzere An 
karaya göndermektedirler.Dün 
kü içtimam başlangıcında latan 
bul afyOll tacirleri de lktıaat 
Vekıiletile temas için Nafiz ve 
Hacı Kerim Beylerden mürek
kep bir heyet seçmişlerdir Dün 
kü içtima<la esas itibarile lktı
sat Vekili Celal Beyden tu te
menniyatın yapılmasına karar 
verildi: 

1 - Afyon tacirlerinin mu
tazamr olmaması için afyoncu 
ların ellerinde mevcut stokla
rın senebaşmdan itibaren mü
hayaasma başlanması . Elinde 
stok bulunan tacirler afyon sa
tış birliğinin teessüsü arumla 
zarardan ancak bu suretle Tika 
ye edilecektir. 

2 - Afyon satış birliği ka
nununun muvakkat maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarındaki 
tarif tezadının tashihi. Bu mad 
delerden biri kanunun tatbik ta 
rihini 1 Mayıs 933 olarak gös
termekte. diğeri tüccarın elle
rin<leki ır.alları 1 Nisan 933 ta 
rihiooe birliğe bildirecek biT 
beyanname vereceklerini kay
detmektedir. Afyon tacirlerinin 
kanaatince satış kesilmeden be 
Yanname verilemiyeceğine na
zaran, ikinci tarihin 1 Niıan 
934 olması lazım gelmektedir. 

3 - Müstahsillerin daha 
fazla menfaatlerini vikaye için 
rençberin m&bnı birliğe veya 

tüccara satmakta serbest bıra
kılması. Afyon tacirleri bu su
retle dahilde ticaret hakkının 
yalnız birliğe değil, kendilerine 

de verilmesini istemektedirler. 
içtimada ıöz alan tacirlerden 

Hasan Bey bankaların krediyi 

BORSA 

<lı Banlamndaa alınan cetTeldir) 

17 KanunueTYel 1932 
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kesmesinden acı acı tikiyet et
tikten sonra ezcümle: 

"- Panik halinde bulunan 
afyon fiatlerinin tutulması için 
ıtoklann almmaaı lazımdır." 
dedi. 

Tüccardan Şerafeddin Bey 
de afyonun takasa dahil e<lilme 
sinden dolayı lktısat Vekili Ce 
lal Beye teşekkür edilmesini. is 
tedi. Heyetin bugün Ankaraya 
hareketi k bul edildikten son
ra içtimaa nihayet verildi. 

Aldığmın: maliimata naza
ran, lktısat Vekili Celal Bey 
ıalı günü afyoncuları kabul e
decektir. 

Sanayicilerin noktai 
nazarlan 

Sanayi birliğinde, gümrük ta 
rifeai için sanayicilerin noktai 
nazarını tesbit ebnekle meıgul 
olan komisyonlar ayn ayn içti 
malanna devam etmektedirl,,,r. 
Bu tetkikat gelecek hafta için. 
de bitecek ve bunlar tevhit edi
lerek Birlik heyeti umumiyesi· 
ne verilecektir. 

Yunanlılarla iktısa
di mukavele 

ihracat ofisi müdürü Cemal 
ve Ticaret odaıı umı.mıi katibi 
Vehbi Beyler hu aqam Anka
raya gideceklerdir. Cemal ve 
Vehbi Beyler lktısat Vekaleti 
tarafm<lan Aııkaraya çağınl
mı9lardır. Atinada cereyan ede 
cek olan Türkiye· Yunanistan 
iktısadi mukavelenamesi müza 
keratına murahhas olarak ta
yin edilen Cemal ve Vehbi bey 
ler Ankarada hükUmetle temas 
edes-ek. talimat alacaklardır. 
Cemal ve Vehbi beyler Noel ta 
tilinden sonra Atinaya hareket 
edeceklerdir. 

lngiliz llraaı 
-·PARlS, 17 (A.A.) - Saat 
11 45 de lnigliz lirası, 25,625 
dolar ve 84,75 frank üzerinden 
muamele görmüttür. 

Fillstine kasaplık 
hayvan ihracah 
İhracat ofisinden. tebliğ edil

mittir: "Filiıtine kasalık hay
van ithali hakkında mevcut o
lan memnuiyet 8 kanunuevvel 
tarihinden itibaren kaldınlmıt
rır. Sevkedilecek hayv-1u. 

ııevk iıkeleainde ıalahiyettar 
hükOmet baytarı tarafından im 

za ve en yakın İngiliz konsolos 

haneainden muaaddak bir şaha 
detname ile gönderilmelidir. 
Bu tabadetnamelerde hayvanla 
·rtn Filiıtine ıevkedilme<len ev 
vel lıtanbul veya lmıir veya 
Meram limanlarında 14 gün Ka 
raııtina bekledikleri ve ağız, a· 
yak (Şap), vebayıbakari, ıal
gın sığır veremi hastalıkların
dan ıalim oldukları zikredilme
lidir. Bu bapta daha ziyade ma 
lUınat almak iıteyenlerin ofise 
müracaatları." 

Her mektebe bir 
diştabibl 

tayin edilecek 
Bir hafta evvel Ankaraya ıi· 

den dit tabipleri heyeti dün An 
karadan a•det etmiıtir. Dit ta
bipleri kongre.inin temennile
rini ,.okıek makamlara arz&o 
den heyetin talepleri Maarif 
Yek1Jetince efe kabul edilmit
tİr. Bu meyanda her mektebe 
bir dittabibi tayiırı edilecek, 
dit filmi yapılıp mekteplerde 
•e ıinem.larda gösterilecek, 
muallimlere dit bakımı tatil 
kurılan aç .ılacak, muallim mek 
ı-eplerile diğer mekteplerde a
.r... •e elif bakPDI okutulacaktır. 

Seyyahların 
Bıraktığı •• 

En çok seyahat 
eden 

millet Amerikalılar 

Poliste 

Cinayet Yunan zabı
tasına bildirildi 

Fakir talebeye 
Yardım 

içtimai muavenet 
şubesinin ehemmi
yet verdiği iş budur 

M-rlfte 

Mühendis 
Mektebinde 

imtihan usullerinde 
tadilat yapıldı 

Cemiyeti Akvam her memleke
tin aeyya!ıJardan ne kadar para 
kazandığı ve her memleket bal
kının hariçte ne kadar para aar
fettiği hakkında mukayeseli tablo 
lar neıretnıittir. Bu tablolara na
zaran Fransızlar hariçte 88 mil
yon dolar aarfediyorlar. Halbuki 
Fransa'ya giden aeyyahlar, orada 
senede 372 milyon dolar bırakı
yorlar. Kanadalılar hariçte 103 
milyon dolar aarfediyorlar, buna 
mukabil seyyahlar Kanadada se
nede 242 milyon dolar bırakıyor
lar. ltalyanlann hariçte 15,5 mil
yon dolar brrakmaaına mukabil 
seyyahlardan 140 milyon dolar 
almaktadir. laviçrenin seyyahlar
dan oenede 50 milyon dolar istifa· 
deıi vardir. 

• iki kardeşten biri burada,öbürü 
Halkevi şubeleri içinde bu aene 

en fazla faaliyette bulnnan içti
mai muavenet tubeai olmuıtur~ Bu 
şube b;,.çok mühim kararlar ver
miştir. 

Mühendis mektebinde yeni bazı 
ıalahat yapdmı,br. Şimdiye kadar 
•ene sonunda terfii saıuf için bir şi
fahi imtihan vardr. Bundan sonra ta· 
lebe aynca sene ortasında üç tahriri 
imtihana ti.bi olacaklardır. Tahriri 
imtihanda vasati 6 numarayı doldu
ramıyan veya iki dersten 4 den aJa
ğı not alan talebe sene sonunda ti
fahi imtihana &İremiyeceklir. 

v .. tanlannm haricinde ençok 
para aarfeden millet Amerika 
Müttehit Hükiimetler ehaliaidir. 
Amerikalılar hariç memleketler
de senede 782 milyon dolar aarfe
diyorlar, buna mukabil Amerika
ya ıiden seyyahlar 168 milyon 
dolar bırakıyorlar. 

1931 senesinde N""'York veeair 
limanlardan Avrupa'ya 450,000 
ııeyyah gelm~ti. 

Bu rakam 1930 aeneainde 537 
bin kiti idi 1930 senesinde Avnı
pada seyahat eden fngilizlerin 
miktan 1,5 milyon idi. Bu miktar 
1931 de 870 bin kiıiye inmiftir .• 

Vlllfııtrtte 

Bol ağaçlı 
• 
Istanbul 

Vilayet teıçlr için 
yeni tahsisat ayırdı 

Vilayet ve Belediye latanbulun .. 
ğaçlandmlma.11na büyük bir ehemmi 
yet vennetkedir. Bunun için viliye
tin fevkalade bütçeainden bet bin li
ra tahsisat aynlarak Rezan Bey is
minde bir de ağaçlandırma memuru 
tayin edilmiştir. Bu memurun çalıı
maaıru tesbit eden aynca bir de ta
limatname bazırlanmıım. Teıcir 
memuru .ili.yet ziraat müdürlüğüle 
t"f'İki mesai edecektir. Yeni ağaç
landırma proğramm~ tunlar var
dır: Oıküdardalô ağaçlandırma işi
nin bitirilmeoi ve Selinıiyeye doğnı 
tevsii, Anadolu hisarında kale civa
rının ve Modanın yeniden aiaçlan
dırılmaaı, Sarayburnuna aeni, Gök
IU kenuma Kavak ve söğüt fidanla
n dikilmesi. Aynca sokaklara ve mü 
hian caddelffe de yeni ağaçlar dike
lec:ektir. 

Geçen aene Oalriidarda 350 çam 
ve 2009 kadar bafka cinsten ağaç 
dika1mitti. Bunlar .,e Büyükdere yo
lundaki aiaçlar tamamen tutmuı
tur Kuruyanlar yüzde bet niabetin 
dedir. Şimdi Mıodada 200 ve Oakü
darcla da 808 çam yalağı açılnufbr. 
Ayrıca vilayet binaaile defterdarlık 
araaandaki sergi sahası da ağaçlan
dırılacaktır. Vilayet; evkaf, Yalova 
ve orman mektebi fidanlıklanndan 
birçok fidanlar iatemittir. E vkof fi. 
danlığuadan alman 500 servinin Sa
raybı.ırnuna dikilmesine baılanmq
br. 

Kadıköyündeki 
suüatimal 

Kadıköy malmüdürlüğünde bü
yük bir auiiatimal olduiu yazılmq
h. Saiiatimalin ebemmiyetaiz oldu 
iu yapılan tahkikattan anlatılJ:Dlf 
br. 

icra komisyonları 
Kazanç kanuna mucibince, be-

7•nn•meıini mükelleflerin ka· 
,.ançlanna eeaa olacak icarlann 
takdiri için ıubat bafmda ite bat 
lıunak Üllere icar komisyonlan t .. 
kil edilecektir. Bu k.-iayonlanıa 
adedi timdilik 20 dir. 

Yeni kazanç llyibaaı buıünler• 
de Meclisten çıkana, v.,.siyi be
yanname ve irat iillerinden almalı 
kabnl ettiii için bu heyetlerin tq
kiline IÜ•mn lı:almıyacak ve mü
him bir taııarnıf yapılmıt olacak· 
br. 

Su •porları kuHibft 
latanbul ıu sporlan knlübü

nün nizamnameai Vilayet umu 
ru hukukiye müdiriyetince taa
dik olunmuıtur. 

Tevfik Salim Pş. 
Doktorlanrı kazanç verııilrn ve 

sair itlen bakkmda Sıhhiye V el.i
letile temas etmek üzre Ankaraya 
ıitmit olan Dr. Tevfik Salim Pı. 
avdet ettnİ•tİr. 

Atinada muhakeme edilecek 
Rumeli Haru cinayeti tahkika- Latifin İyi adam olmadığını ileri aü

tJ devam etmektedir. Dünkü nüs- rüp bunu evinden çıkarması için 
hamızda yazdığnnız gibi cinayet hemşirelerini sıkıttınnağa başlamıı
faillerinden biriıi yani Sukratın a !ardır. 
ğabeyiai Yani Yunaniatana kaç· ı Evvelki gece evde Behice hanım 
mı§trr• kendi odaımda Latif ve diğer oda-

Polis Müdüriyeti Yaninin bir da otururlarken evin kapm çalm
ci.nayetin fail~ olduğunu ve Yuna· ınıf, Behice hanım miaafir geldi zan 
mat.ana kaçtı!P':ll Yunan Zabıtası- nile aşağıya inip kapıyı açmııbr.Ka
na ibba~ ebnlfti_r. pı açılır açılmaz Necmi ile Lutfi bir, 

Yanı Yunanaatanda yakalanır- denbire içeriye ginni~I.,,- ve kapıyı 
aa orada muhakeme edilecek ve kilitlemitlerdir. 
~~nan C:eza Kanununa göre ceza iki kardeı Latifin evden çıkarılıp 
&orecektir. çıkanlmadığıru aormuılar kiracmm 
. Cinayet 7 ~ K&nunuevv~I gece hilô. çıkınadıiıru anla~ca derhal 

aı olmuf, Y a.ru burada 4 guı;ı ~r: hemşirelerinin üzerine atılmıılardır. 
beatçe gezmış ve ayın on ıkincı Necmi ile Lutfi kadıncağazı yere ya
~ü Yunanistana hareket etmiı- hnp dövmcğe baflamıtlardır. Da-
tir. , • . . • yak.tan cana yanan Behice hannnın 

Cınayet netic:eaınde katillenn bağırmasını odaamda oturan Latif 
ellerine &eç~n para 5~ Tür~ lir~- duymuı ve derhal aşağıya imnittir• 
aı ve 1.~ liralı~ tahvilat ıle bı- Latif vaziyeti görünce araya girip 
~-" ':?u~vher, haraz da al~ ve kaclmı kurtannak iıtemitae de kabil 
gumuı zıynet eıyaaıdn: •• Yan~. ~·- olamamıfbr. iki kardq hemşireleri
çarken parayı ve tahvilatı ıotur- ni fena halde dövdükten sonra onu 
müı, diier eıyayı burada bırak- bırakıp Latifin üzerine atılmıtlardır. 
mıthr· . . Bunlardan Lutfi tekme yumrukla 

Sokratla berabe': ~ev~ıfedılen Latifi döverken Necmi de bıçağını 
berber kalfası Todorman cmayette çekip adanun üzerine atılmıt ve muh 
alaka11 bu ite vukaundan aonra telif yerlerinden yaralamıftır 
mnttali olması ve hakkı ıükiit o- Latif yaralandıktan 80 . Necmi 
!arak b!r altın. kalem a!tmı. olma: ile Lutfi aavuıap sibnitl;:;'ir. Bu 
amdan ıbarettir. Todon cmayeb sırada Behice hanım da polise &İdip 
b!ldiği. ha.ld~ söylemediği için tev- vakayı anlatmııbr. Ağır yaralı olan 
kıf ed~lm14tı~. . . . Latif tedavi altına alanını,, Necmi 

Ka~ller emayeli ıtledıkto;n son- ile Lutfi de bir müddet aonra yaka-
ra dogruca Hamalbaşmdaki ev- 1 lard 
!erine avdet etmitlerdir. anımı ır. 

Katillerin anneleri Madam Fi- El" b kl C k 
lora zabitaya verdiği ifadede bil- l ıça l ÇO U 
hassa demittir ki: 

- Eve &eldikleri zaman çok 
heyecanlı idiler. Üzerlerinde kan 
lekeleri vardı. Bir tecavüze ma• 
ruz kaldıklarını .,e kavsa ettikle
rini söylediler. Kanlanru temizle
diın, teskin etmek istedim. Fakat 
heyecanlan devam ediyordu. O 
zaman ura,, ettim. Cinayete mut
tali olur olmaz ainirlendim, da
nldım ve azarladun, fakat niba
yet anaları idim. Onlan ele vere
mezdim. Kendilerine tövbekar ol
malarını ve çok ketum davramna· 
lannı ta.,aiye ettiın. . 

Madam Filorarun kızı ve katil
lerin hemşireıi matmazel Mira da 
aıağı yukan ayni ıekilde ifade 
nnnittir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Yangın yerinde 
Eararhane 

Bir lıulübegi esrar telı
lıesine çevirmişler 

F atib poli• merkezi Yanım yerle
rinde bir eararhane meydana çıkar
mqtır. 

Polis devriyeleri alqam üzeri V .la 
civarında dolaıırlarken bazı fÜpbeli 
adamlann o civarda yangm yerlerin
de gezmekte olduklanru ıörmütler 
n bunları takibe batlaınıtlardır. 

Evvelki aktaın yine böyle iki kiti 
bir müddet etrafı ı:;ö7.etledilr.ten IOD· 

ra ıizlice yaDl'1JI yerinde lıüçülı: bir 
kulübeye &irmitlerdir. BunlRrt takip 
etmekte olan zabıta memurlan da 
bir müddet oonra kulübeye &iderek 
kapıyı çalmıflardır. Kapıyı Şerife iı 
mindc bir kadın açmıı ve polialett 
ne istediklerini sorarak içeriye gü-
melerine mi.ni olmak iıtemİftİr. 
Kadın bu kulübede yalnız batına 

oturmakta olduğunu söylemiıae de 
mem11rlar içeriye ,;rmitlerdir. Kulü
benin içinde bir kaç eırarkeı eorar 
çekip sayıklarken bulunnıutlardrr. 

içeride yapılan araştırmada ·., '<'a· 
rm bir kliıeainde clolap ırı'bi bir bot
lulıta palı:et!erle esrarlar ve esrar ka 
balılan bnlunmuıtur. Şerife isminde
ki kadmla Haydar isminde birinin 
bu kulübeyi esrar tekkesi haline ge
tirc!ikleri ve ıeceleri burada bir çok 
-ıuketler toplanıp esrar içtikleri 
anJaıılmı9tır. Şerife ile Haydar .,e eli 
ter eararketler yakalan11>1Jlardır. 

Ampul çalan çırak 

Fenerde oturan sesi ırüzel Kamil 
isminde bir çocuk, yine ayni ıemtte 
oturan Hikmet iıminde küçük bir 
çocukla. oyun oynamıya batlamışlar
dır. Oyunun en hararetli bir dakika
sında iki arkadqtan biriıi mızıkçılık 
çıkarmıt ve arayerde bir kav&a bat
lamı~tır. E'iVela dil gürültüsü ile bat 
lıyan bu kavga kızıttıkça kızışmış 
ve iki arkad&J biribirlerine yumruk 
aallamıya koyulmutlardır. Bu sırada 
aelİ güzel Kamil, her zaman cebinde 
lafıdığı auatalı çakısını çıkamvt ve 
Hikmet'in üzerine aaldırmqbr. N ... 
ticede Ki.milin çakı11 Hikmet'in sol 
böğrüne saplanmıf ve çöcukcağız 
kanlar içinde yere yuvarlanmııtır. 
Sesi güzel Kamil yakalllnmlf, Hik
met iae ağır yaralı bir halde hasta
neye k.aldınlmıfbr. 

Yangın 
Rumeli Kavağ'I Caddesinde 

Hasanm Kayık.hanesinden yanğm 
çıkmıtaa da aöndürülmüıtür. Tah
kikat neticesinde, yanğınm tayfa
lardan birin atbfı aığaradan çıktı 
ğı anlaıılmııtır •• 

Kaçak siğara 
lstinyede tütün ameleainden 

Muatafarun evinde inhisar Memur 
lan tarafından yapılan arama ne 
ticeoinde 16 palı: et köylü, 9 paket 
asker aiiaraar ve 140 dirhem ka
çak tütün bulunmuttur. 

Bir kuduz köpek 
12 ki!'iyi daladı 

ESKiŞEHiR. 17.- Şehrimizde 
bir kuduz facıaaı oldu. Bir kuduz 
köpek sokak ortasında yolculara 
aaldırdı ve on lıitiyİ mrarak hepsine 
kuduz aşıladı. J aınlanlar derhal la
tanbuh. kuduz tedavi haıtaneaine 
ı:;öllderildiler . B~ledive sokalı: köpek 
!erini itilaf için harekete geçti. 

·-·-----
Bir zıya 

Uzun müddetten beri gözle
rinden ve teker ' '·- '·"' ·--ı.,' 

muztarip bulu -
nan, buna rağ
men vazifesi ba 
tından bir daki
ka aynlmıyanls 
tanbul Vilayeti-

Şubenin faaliyeti hakkında dün 
kendisile görü,tüfümüz içtimai 
muavenette umumi idare heyeti 
müme .. ili lamail Müştak B. bir 
muharririmize şu izahatı vermiı .. 
tir: 

Talebeye gardını 

"- lçtiınai yardım ıubesinin 
çalııma programına dahil olan 
meaelelerden biri ve bizce en mü
himmi tahsilde bulunan ve bilhaa 
aa tahailin oldukça yükaek derece 
!erine çıkınıf olan fakir çocukla
ra el uzatmaktır. Bunlarm hemen 
hepsi elbiae, kitap tedarikinden 
ve yiyecek için ekalli hir paradan 
bile mahrum bulunuyorlar. içti-
mai yardım tubeai bu vaziyeti 
mektep müdürlerinin ve resmi 
makamlann tahadetlerile anladık 
tan aory:a bütçealnin halen .,e ati
yen inJiıu daireainde bunlann 
yukanda söylediğim üç nevi ihti
yaçlarına çare bulmağı kendine 
hem Hallı:evinin tahmil ettiği bir 
vazife hem de vatani bir borç bil
miıtir. 

Halkevinin bu seneki bütçesin
den İçtimai yardnn tubeıine ayn
lan para ile bunların hepsini haki 
kat aahasına çıkarmak imki.naız
dır. Maamafih en mühim ve i,c.il 
olandan başlamak üzere kendimi
ze bir program çizdik. Şube bu
kabil talebenin timdilik iaşelerini 
yani kendilerine bir öğün yemek 
verilmeıini temin için teşebbüae 
girmittir. Belediyenin eoki maarif 
binaaı albnda açacağı memurin 
lokantaaana muttaaıl ve ıenit bir 
salonu fakir talebe lokantası ol
mak Üzere pek yakında açacağız. 
Burada tahminimize göre günde 
100 • 150 mektepli sıc:alı:, aıbhi ve 
ki.fi bir yemek yiyecektir. O va
kite kadar şube bu kabil talebe
den ıon derece muhtaç olanlara 
verilmek üzere bir tahai11at ayır
mıt ve bu vazifeyi bana tevdi et
miıtir. Gerçi bu tabaiaat bütün 
ihtiyaca kafi değilse de bir dere
ceye kadar ihtiyacı tahfife me
dar olmaktadır. 

.-tı evleri 
latanbnlun mütekwf fakir itçi

lerle meakfua olan semtlerinde bi
rer aı evi açmak ve buralarda o 
kabil İtçilere maliyet fiati ile ye
mek vermek mukarrerdir. Hatt1 
bunun birincisini Eyipte açmalı: 
için çalıtıyoruz. Ancak meselenin 
esaslı surette tatbik ıahıuına çıka 
nlabilmesi para itile alakadar ol
duğundan atılan adamın geri alın
maması İçin dikkatli ve eaaalı dü
ıünmek lizundır. Halkevi tubele
ri kendi aahalannda faaliyetle 
çahtbklan &ibi, içtimai yardnn 
"1beıi de nizamn.emenin kendi.i
ne tahmil ettiii vazifeleri peyder
pey ifa için bütün dikkat Ye &•Y· 
retini aarfetmektedir. 

Balo 
Halkevi idare heyeti kararile 

içtiınai yardım 9abeai tarafmdan 
bu aene büyük bir balo verilecek
tir. Cevdet Kerim Beyin riyasetin 
de ı:;eçen gün Perapalaata topla
nan memleketimizin lı:adm .,e er
kek çok yükaek oimalannı iht;.,.a 
eden tertip heyeti ıubatın ortasın
da bu baloyu Perapalaata verme
ği kararlattırmı§tır. Vali Mnhittin 
Beyefendi her sene Darülaceze 
menfaatine verilmekte olan balo
yu bundan aonra İçtimai yardan 
balosu lehine terkettiiini bildir
m~tir. 

Balonun çok rağbet göreceğine 
ıüphe yoktur. içtimai yardım fikri 
memlaketimizin her tarafında lü
zuma kadar yerleımit olduiu için 

1 balonun iyi bir baarli.tla neticele
neceli ve içtimai yardım bütçesi

! nİn bu sayede seni,liyeceği tabii
dir." 

Y o"uslav kırabnın 
doğdağa gün 

Beyoğlunda Paıwelrhpıda bir a· 
partınana sebze ve et ıötüren kasap 
~ Nilıo, apıırtmandan elektirik 
ampullerini aölunlı aHuıarken a
.,......_ kııpwı11 Omer ala tanofm
dan yakalanarak polise teolim edil
mİftİr. 

nin faal baytar Dün Yuıodavya kralı Alelrsandr 
müdürü Alim Hz. nin doğdaiu gün olclııiundan 

l•tenilmiyen kiracı 

Raaim B.in dün oabah saat 10 da Katolik lıliaesinde 
bümıala ıa~ır rnlaani bir ayin yapılmq '" saat: 

.:..,._ · d ı 11-12 a•.....ı• aefaret ı.-p.da bir ne ....... uı e ve- ı..ı.u · ediı-:. · 
fat ettiği büyüle bir teeaıürle rcanai 1 tertip .._tir. 
haber almmıthr. Cenazesi bu-

"nkü pazar günü saat ikide Maden suyu 
feıYikiyecle Çmar sokağında Mütehauıu 

Evvelce sınıf geçebilmek için ıi
fahi imtihan vaaatiıi 7 iken timdi 8 
olmuştur. 

Fransnca, türkçe, almanca kurla· 
n da ihtiyari bale getirilmiftİr. Fa
kat üçüncü auufı bitirirken bu kur 
derslerinden imtihan verip muvaffak 
olmak ıarttır. 

Bundan baıka liboratnarlar tev· 
ai edilmiş, saatler artınlınıftır. 

Bursada Maarif 
teftişi 

Maarif Vekaleti umumi müfettit
lerinden Rept Nuri B. berayi teftit 
Bursaya ıihnİftir. 

Maarif müsteşarı 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenbtti tehrimizde bu
lunan maarif müıtqan Salih Zeki 
B. Ankaraya avdet etmittir. 

Hukuk mezunlan 
ıerefine çay 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 
bu seneki mezunlar terefuıe bu ayın 
26 1111da T olı:atliyanda bir çay 
ziyafeti ...erecektir. 

Darülfünunlulann 
mitingi 

Darülfünun Talebesinin Yerli 
Mallar lehinde yapacağı mitins 
ayın 29 uncu giinüne tehir edil
miıtir. 

Befedffledt 

Kaçak etler 
Son onbet sün içinde belediye 650 

kilo kaçalı et müsadere etınİftİr. Y • 
palan muayenede bu etlerin kolı:maı 
oldaiu anlqılmq ve sahiplerinden 
para cezası almınqbr. 

Stadyom için istim
lak durdu 

latimlilı: komiayonu yapılacak t• 
lılr atadyomu için iatimli.ke de.,.m 
ederken tahaiat bihnİftİr. Bütçede 
münalıale yapılma._ Dahiliye Ve
k.aleti müsaade ed- iatimlib .ı. 
vana edilecektir. 

Tevfik Fikret için 
brofiir 

24 Kinunuenelcle yapılacak ola 
Te...fik Fiknt ihtifali için Calataoa
ray Ji-i talebesi bir lırötür ı.azm. 
maktadır. 

Halkevinde amaml 
içtima 

Bütün fiibe lı:omitel-ınin ittiraki· 
le Halkevi salı pni1 ıımumi bir içti
ma yaparak aenebap dolayiaile tim· 
diye kadar yllpllan itleri tetlıilı ecf&. 
cektir. 

A. Reıit Beyin 
konferann 

Hukak Taleloeal Ceıniyetiniıa t.
tip ettiii konfa w r1·nn ;ı.;ecj.;,ı-. 
p. Darilfunun luınferana ..ı
cla bıakuku Ummniyei Düvel miid. 
riai Ahmet Retit B. tarafmclan ....n
Jecelı:tir. Konferanam wuzw: 

Beynehnilel vesayet albadaa t:ılıa 
(frakın tam hiirriyet edi i "" 

Cemiyeti Aır- ıiıw..ı •• 
tile) dir. 

Netriyat davalan 

Eyipte otunn Behice ba..- U
minde bir kadın, bundan bir müd
det evvel Li.tif isminde bir ameleyi 
evine kiracı olarak ahmfbr. Behice 
banmım Nec:mi ve Lütfi iamincle iki 
kardeti nrdır. Necmi ve Lutfi han
prelerinden ayrı evde oturmakta.dır 
lar. 

Atrf Bey apartımanından kaim 
nlacaktır. Son bir ıene içinde 
kaybettiği merhumun birader
leri Muharrir Abdi Tevfik ve 
Mühendis Osman Fitri Beyler
den ıonra bu kıymetli uzvunu 
da kaybeden fdiketzede ailesi· 
ne lııeyaD« tamet evleri:ı: . 

Haber s.,.eteai aleyhine acdu 
hıraılllıla tqvik mahiyetinde hl· 
kiye netrebnek da.,au ikinci ce:aa 
mahkemuind• beraetle netice&.. 
mitti. Temyill mahkeıneÜ bu ben 
et karannı aakzetmİ§tir. Dün da
vaya ikinci celi& malıkemeaiDcle 
tekrar bakılmıtbr• iddia makam,_ 

Karahiaar maden auyu ihtibaala- nı ifpl eden Kamil Bey nala• 
bnı artınlmaaı için auyan aıenbam- 1 uyulmasını iatemit, müdafaa ""' 
da lizım ~ teaisah yapmalı: üze- , kili iae nalı:za uyalmamaamı, malı 
re Hililiahmer cemiyeti tarafmclan · kemenin eski lı:arannda ısrar et
Almanyaclan mütehaaaıa olarak cel- muini talep etmİ§tir. 
bedilmit olan Dr. Sch,,_ İ!İJIİ bitir Mahkeme bu hususta karar tef. 
difinden Afyon Karııhiaıınndan telı himini pazarten gününe ltıralamt Bn meaeleden !Je!Uce hanımla kar 

cletlerinin aralan açdmı,, iki ~ rimize selmiıtir. tır. 



MiLLiYET PAZAR l9KANUNUEVVEL 1932 

1 
yet hakkındaki haberler bu ka ı ( J 1 • 1 
dar tuhaf intitar ediyor.,. Aca- Tayyarecilik alemi Iş ve işçi 
ba gazeteler mi yanlq haber ah ..,________________________ -------------ı 
yorlar?! .. 

Asrın umde4i cMILLIYET• tir. 

Va-Nu dostuma!. Asrın terakkiyatı karşısında 
Milliyet bu sütunda İf ile ~i 
İ•tİyenlere ta11aaut ediyor. it 
ue İfçİ istiyenlu bir mektup
la lı büromuza müracaat •t· 
melidirler. 

BOTUN 1STANBUL HALKI!! 

18 K. EVVEL 1932 Medeniyet ilerledikçe insaniyet 
J'enİ yeni harikalar, zeki. ve deha 

"- Sllll yazılarına kıymet nümuneleri ibda ediyor. Dün eay
Yen11ek için sütununda bana hi ritabii, adimülimkin ve ıayri 

de olmamakla beraber bu makaa 
dı daha ilk tetebbüslerde temin 
etmİftİ. Semaya doiru yük.sel• 
mek, sonra aabit ve bihateket bir 
noktada durmak ... Yookl. Ga
ye bu değildi. Emel henüz tahak
kuk etmemitti! .. insan; zümrüdin 
sahralarda, hevlinak dağlarda 

korkunç mağaralarda, maden o
caklarında, Babnmuhitlerin li.ci
vert sahalarında bikayıt ve biper
va dolaştıkları gibi havaların şef
faf billüri muhitatmda serazat 
gezmek ıstıyorlardı. Balon vaaıta
sile muharebatta icra edilen ta-

Sinemamızın muhterem müdavimleri... Ha:ı:ırlanmızll 

idarehane: Ankara cadde.;, 
100 No. 

Bilmem siz de baıa: Y ann ak tam aenenia en büyük, en ıüzel filmini göreceksiniz 1 

T elırnf adreti: l ıt. Milliyet 
Telefon Numanlaru 

Baımubarrir ve Mildir: 24318 
Yazı itleri Mücliirlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

makul eörülen ıeyler bugün bir ha 
tap ediyorsan." diye böbürlene kikat olarak tecelli eyliyor. Bun
cek misiniz?. Ummam!. Sizin dan bir asır evvel yaıayan bir in
karakteriniz böyle teref hasisli san bugün cihanı bır nazan im'an 

it isteyenler ı 
4 sene daktilo, kaaadar ve muha 1 

sebe muavinlilderiııde bulundum. 
Bon servisim vardır. Türkçe, Fran
ıızça ve lngilizce bilirim. Kefalet · 
verebilirim. Ufak bir maaıla iş arı
yorum. Arzu edenler a§Aiıdaki adre 
1e mektupla mü"acaat etsinler: Mil
liyet eazetesi İş bürosu S. N. 

Mata Hari 
filmi yaratan iki büyük san'atkar: 

ABONE 0CRETLER1: 

1 ğine müsait değildir. Lakin in- la temaşa etse son asrın terakki
yatı harikuli.desi karıraında hay

sanlar eline kalemi alınca 1<>- retten hayrete düter, akıl ve mu
kakta, evde, kahvede gÖrü§tÜ- ha.kemesi tufanı earabet içinde 

1 
ğünüz ve tanıdığınız adam ol- kalır, hakikati anlıyabilmesi için 

Greta Garbo 
Tarkiye için Hariç için 

L K. LK. "' * * RAMON NOVARRO ı maktan çıkıyor. Bambacka bir pnlerce belki saatlerce düıünme-

\ 

~ ai lizımdır. 
3 •'1ıit 4- ı- tef oluyor. Vuruyor, kırıyor. Bir zamanlar yalnız karalarda 

Beyaz perdede bu derece eüzel bir film henüz gösterilmerni9tir. 

6 T 50 14- köpürüyor ve hakaret ediyor. ya§amağa mahkum olan insanlar 
Rica ederim (Va_ Nu) ! ben ne 1 hayat ve maişet saikasile bütün 

Ciddi ve malümatlı bir eenç kız 
raasudat ve elde...,dilen netayiç bu kasadarlık türkçe ve franaızça dak-

YARIN .\KŞAM .. 
12 .. 14- 28-

kadar haksız olurHm olaynn. metaip ve mehalike rağmf'n •ahil-

b 
terde dolafmaga baılamıılar. Her 

siz ari bu sistemi tutmaym! ıün yeni bir hatvci terakki atarak 

f 
Sonra pek nevmit olurum. liahrımuhitlere kadar açılmağa, 

Şimdi sadada geliyorum. İki oralarda da hayal çarelerı arama-

cereyanı tqdit etti. Balonculuk i.- tiloluk gibi bir vazife arıyor. Şerait 
lemi bu suretle büyük bir ehem- mütevazıdır, teminat verebilir. ls
miyet kazandı. Bütün mütemed- tanbul Posta Kutusu 46 V. B. adre-
dir, müterakki milletler bütün sine yazılması . 

mevcudiy~·tlerile, varkuvvetlerile * On senedenberi piyasada mü-
bu vadide sarfı gayret etmeğe bat 

teaddit komisyoncular nezdinde 

Melek ve Elbamra 
SİNEMALARINDA 

Fiatlarda zam yoktur. 

Gdea evrak reri verilmez -
Müddeti ıesen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gueı. ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann me· 
ı'ullyetini kabul etmez. 

d ğa baılamıtlar. Nihayet karalara 
\ gün evvelki hir yazın a çok olduğu gibi, beteriyetin pazılı ka-
baklı olarak edebiyatta kendi . vimi denizlere de hükümran ol
fikir ve eserlerimizi tercih etme mu§lur. Faka t insaniyet bu kadar 

ladı. Lakin tayaran aletleri için \ 
okadar çok tecrübe yapıldı, oka- (plasye) vazifesile müştegil idim, ---------------------------
dar çok canlar feda edildi ki: Her Piyasayı eyi tanırım, ciddi bir ko-1\ 

1 

ği ileri sürüyor VP hatt.a _ Niza muvaffakıyeti kafi görmüş mü? .. 
mettin Nazif _ gibi bazı arka- Hayır!.. insaniyet, her mahnuni

yete gögüs germek, yine her mah 
daşların Bal1'anlara ,.~er ihraç rumiyeti aklın ı>ir harikasile kar-

mıllet hal ve istikbali bununla a- misyoncu nezdinde it arıyorum, ye- !il•••••• ı\ R T İ S T 1 K ' te 
likad ::ır gördü. Her mill<:tin e~ra- ı 'ui açılan fabrikaların satışıru dahi A L B E R T p R E J E A N BUGÜNKÜ HA VA dından bu yolda ölen ınaanıyet derhude ederim, Milliyet it bürosu-

B.,.ün hava az bulutlu ve şi
mal iıtilwnetlerden hafif rüz

ıi.rlı devam edecektir. 
lı ettiklerini de yazıyorsunuz.. 9ılamak itiyadından hiçbir zaman 

fariğ olmamıştır. lnıanfar tabiatin 
ı Ben de tamamen bu fikirde- kendilerini aciz bıraktığı noktalar 

yim. Lakin bunu yazarken ilk da da mağiübiyeti kat'iyyen kabul 

kurbanlarına iltihak edenler oldu na ofe rümuzile müracaat. ANNABELLA ı•Je beraber 
ve binnetice noksanlar ikmal, teh 
likeler kısmen bertaraf edildi. Ar- h l 
tık insanlar kutlar eibi ve daha İstanbul Belediyesi Şa eser erin şaheseri 

18-12-932 de hava tazyılu 

773 milimetre en fazla ııcak 10, 

., az sıcak 3 derece idi. 

yapacağmıız §ey kenc~imize tat ebnemişler. Mütemadiyen çalı§
bik etmektir. Üç gün evvel ba- mışla1· çalışmışlar, nihayet her 
na bir okuyucu şu mektubu gön 1

• miııkülu mumkun lulmı§lardır. J, 
te butün iılemi ınıanıyet ı ı..,ırbırine 

dermişti... bağlıyan telgraflar, sadayı nakle-

büyük sür'at ve kuvvetle havalar- Şehir Tiyatrosu GAı•p ÇOCUK da uçmağa, dol8f1Dağa batladılar. )} • 
Bunun üzerine her devlet hava Darülbedayi Temsi en 
muharebeleri için haznlıklarda Bu alqam saat 

bulunmağa başladı. Kuvvei bahri- 21,30 da 

IFm:··~ " Filan gazetede İnt.işar eden den telefonlar, göklerdeki kuvvet 
falan hikaye cr"'n l'lt•nl\ imza le,·den ıstıradenm bır tatıbai ikba-

ye, kuvvei berriyeaine bir de kuv
vei havaiye - tayyare filolan -
ilave ebnek mecburiyeti karş11mda 
kaldı. Lakin tayyarelerin icadı ve 

(UÇ SAAT 

Fransızca sözlü ve tarkılı filminde ıarkı söylüyor ve halkı 
sonderece memnun ediyor. 

atan meshur muharririn değil- ~~:~an n!:~:~ı~e~;;;~1 ':,';i:f:? azim, 
dir. Bu L .. misere d'&mour is-

OPERETi) Her ak,am: Sahnede ve perde aralannda POLIANSKY orkestrası 
bu filmin parçalannı terennüm ediyor. 

mindeki fransızca romanın hü- Denizlerin dibinde gezmek, 
Yazan: Ekrem Bir tuhaf şey! 

Beyoğlunda, Rumeli hanın
da bir cinayet oldu. Bir kadını 
boğdular .•. Boğanlar malôm de 
ğildi .. An.dan Uç dört giin geç 
ti. Gazetelerde okuduk: 

lil.sasıdır." 

B .. n: 

dağlar gibi zırhlıları devirmek bir 
hamlede dünyanın öbür ucundan 
kalkıp diğer ucuna gitmek. sema· 
!ardan yıldrıımlar yağdırmak, tab 
an zayıf olan inaanın azmindeki 
dehşet ve azameti ispata kafi de
ğil midir?. insaniyet tariki terak
ki ve tekemmül de kanaat ve tevak 
kuf nedir bilmiyor, bıiyük adnn
larla mütemadıyen ilerliyor, iter .. 
liyor. . . Denizlerin Üzerinde yüz
mek . ... , yıldırım gıbi sür'at1ı vası
talarla dünyayı bir baştan bir ba
şa katetmiye kanaat etmiyen ze
k i yi be~er, denizlerin altında da 
dotaş!!lak hevesini yenemedi. De
nizlerı.> altında dola9mak ihtiya
cını duyduğu gün hemen çareler 
aramaga batladı ... Ve nihayet bul 
du. Bahrrmuhitlerin dibinde, kır
larda, çayırlarda dolaşır gibi se
zerek kablolar dötedi .. Yeni dün
yayı eski dünyaya bağladı. Arbk 
dünyanın bir ucundaki en ufak bir 
hadi~e dünyanın ta öbür ucunda 
duyulmağa ba~ladı. insaniyete ye 
ni bıl· ihtıyaç c. a ha 3.nz ol d u .. Iıa
valarda uçmak .... itte kanunu ta
biatin insanları mahrum ettiği bir 
hal karşııında İn&an itirafı aczet
miyor, çalışıyor. Gece gündüz ça .. 
lı,ıyor. Neticeye eritmek, çareler 
bulmak için kurbanlar veriyor, fa 
kat muvaffak oluyor. Bugünün 
evlatları yarınki ketif için muka
vemehuz bir a tk ve emel ile güle 
eüle ölmekten çekinmiyor. lıte: 
son asrın en harikulide yadigirı .. 
tayyareler. . . ilk teıebbüslerdeki 
neticeler pek te ümitbahı değildi . 
Bu yoldaki tecrübeler pek pahalı
ya maloluyordu. Sıkaık birçok 
cüretkir, azim kir, münevver İnsan 
yavruları genç genç ölüyorlardı. \ 
Bir müddet medeniyet bununla uğ 
raımaktan fariğ oldu. Yahut bu 
korkunç tehlikeli mesaiye bir an 
için faaıla verdi ... Havalarda uç
mak İnu.n için adimülviail bir ga
yei emel gibi idi. ilk önce insanlar 
yalnız yükselmekle iktifa ettiler, 

muvaffakıyetle istimali yeni yeni 
birtakım nazariyelere, yeni yeni 
cereyanlara yol açb ... Bueün tay• 
yare ve sair ıefaini havaiye sair 
vesaiti harbiyeye nazaran hem u .. 
cuz, hem müessir bir ıilihtır. Bir 
tayyareyi bir veya iki kiti idare e· 
der. Halbuki icabında oir alayın 
ifa edemiycceği hizmeti a-orur. 
Bir bombardıman tayyaresi mu· 
vaffakıyetle istimal edilebilinirse 
büyük bir zırhlı ile harbedebilir. 
Müthi§ bombalarile zırhlıyı tahrip 
veya garkeder. Bundan batka 
zırhlı sefaini harbiye in§a etmek· 
pek büyük bir masrafa mütevak
kıftır. Bir zırhlının mesarifi in§ai
yeaile yüzlerce tayyare yapmak, 
bu tayyareleri bir ailalu tecavüz 
ve müdafa gibi kullanmak müm
kündür. 

Rqit Bey. 

Besteleyen Cemal Rqit Bey. 
Umuma Esrar 1 

,,;.··-··x-~ 

Nihayet geliyor ! . . . ••----.. , 
ve fevkaladelikler dolu ... 

"Katiller bulundu. Kadının 
ağzına tıkanan mendilden mey 
dana çıktı .. .' Esasen biçare ka 
dına o alqam misafirler gelece
ğini hir matmazel işitmiş. O ip 
ucundan katiller meydana çıka 
rıldılar." 

Anam, sinirli ve hassas bir 
kadındır. Bu cinayetten çok 
müteessir olmuştu. Faillerin 
meydana çıkanldığına dair o
lar. haberleri virgüllerine kadar 
c 1cuyordu. Bi r gün hana sordu: 

- Oğlum! Bı• matmazel, ho 
ğulan kadına gelen misafirleri 
göl'lll<"diP,i halde yalnız bu riva 
vetle katiller nasıl bulunmuş. 
Sen gau~tecisin. Şunu hir öğ
rensene!" dedi. 

1 - Garp eserlerinden ilme 
ait olanlarının tercümesine ve 
mutlaka tercümesine tarafta

rım . Ve bunun için edebi mül
kiyet ittihadnıa girmemizin i
saet olduğuna kailim. 

2 - Garp edebi eserlerinden 
pek maruflarının da - klasikler 
gibi - tercümesine amma yalnız 
tercümesine taraftarım. Diğer · 
!erinin tercümesine taraftar i'e 
ğilim! 

3 - Romanların adapte e
dilmesine, intihaline hülasa e
dip kendimize mal edilmesine, 
mizah ve fıkralann kencl.i zevk 
sistemimize sokulmasına. hat
ta hizim olmayan tuhaflıkları 
hile bize mal etmeye kat'iyen 
muarızım ... 

Ben ihracat malı yapmadan 
evvel, hu n evi ithalatın önüne 
geçilmesini iıtiyorum. Bu yol 
da maddi teklifler de yapabili-
nm. 

FELEK 

Anamın haklı sualini ben de 
a rkada !ara tekrar ettim. Bir 
kaç ckrecfen su getirdiler am
ma, bana sadra şifa bir şey söy
leyemediler .. 

. Derken gazetelerde: ,--•-••••••"111 
"Rumeli cinayetinin asıl fail • 

!eri yakalandı .. Eskiden yakala , Et f l 
nanlar, bu yeni katillere g&zcü 1 em zze 
lüketmisler .. " Beyin kitap 
Arada~ bir gün daha gçeti ... 

Tekrar gazeteler: halinde çıkan 
"Asıl katil Yınıanistana kaç 

mıştır. Küçük kardeşi yakalan
dı. Eskiden yakalananların bu 
işle hic bir alakası yoktur. Ma
sumlar bırakılmıştır. " diye yaz 
dılar. 

son romanı: 

Göz yaşları!. 
Blltün kitapçılarda \'ar.:lır 

1517 

Yüksek Ba§Yekilin nutukların
da i~et ettikleri ıibi tayyareler 
ihmal edilecek bir kuvvet değil
dir. Bir bina İnf& eden mühendis
ler evvelce yangın, hareketi arz 
ve yıldrıım tehlikelerine karıı ted 
birler alırlardı. Şimdi İ•e tayya
relere kartı lazımgelen tedabiri 
dütünmek, zeminlikler inta et
mek çarelerini unutmamalan la
zımdır. Tayyarelerin bu kadar 
tehlikeli ve korkunç bir ölüm aleti 
olmasının belki alemi inaaniyete 
bir hizmeti olacaktır. Oda, bu a• 
fet kar§ıaında milletler harpten 
çekinecekler, bu suretle sulhün İ· 
damesi kabil olacakbr. Yalnız 
"~ Haz.ır ol cenge eğer, ister İ.Ben 
aulhü salô.h'' nazariyesini unutma 
mak laz mıdır. 

TAYYARECİ 

- ---·--
izmitte bir balo 

3 perde 27 tablo. 
Operetin son ııeceıi 

Kadıköy Süreyya 
Tiyatrosunda 
K. Evvel 19 Pazartesi 
BOYOK SUVARE 

1 - Darülbedayi 
2 - Muhlis Sabahattin 
3 - Süreyya opereti 
4 - Ertuğrul Sadettin 

Hasılat lzmirde ölen 

1336 

( Celi.I Yalrup) un 3 yetim yavrusu 
na aittir. 

T. A. T. 
ERTUCRUL SADETTiN 

Bu gece: Bakırköy Milıiyadi 
Tiyatrosunda 

( Karımı Ben öldürdüm) 
Facia 3 perde. Ayrıca 

(ATEŞ VE PERVANE) 
Vodvili 

Harik Hayat 

~ 

21 
vapuru geliyor. Onu, 
Kanunevvel Çarşamba akşamı 

O P E R A 
Sinemasında göreceksiniz. 

Fransızca sözlü film. · 

Şimdiye kadar çevrilmit olan filmlerin en harikuladesi 

BEN_HUR 
Görülmemi' parlak GLORYA Sinemasında 
bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

Baş rollerde: Ramon ~ovarro ve May ~<: A_voy. 
Göz kamaşbrıcı fi,ürasyon ve mızanıenler - Seslendınlmış yem 

•••••• kopye Metro - Goldwyn - Mayer mamulah •••••ıl 

ve 
r: Müstesna bir gün :ı 

Yaı•mak için 
• Bı•gll n M !\JİK'e gidiniz ... 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kfün 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiycdc bilafasıla icrayı muamele etmekte olaıı 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

ZA YI - 59 No sinema operatör 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 

nlacağnndan eskisinin hükmü yok

tur. Mugtafa Zihni. 

- mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 1515 

Ufak tefek ış değil, hır cına- ı bulanlar tehlikeden büsbütün aza 

l zınit üssü bahı·i kumandanı sene
ba~ ında lzmitte bir balo verecektir. 

htanbuldan davet edilenler o ge
ce huıuıi bir vapurla lzmite gidecek 

!erdir. 

"Milliyet,, in romanı: 9 

SEN ve BEN 
- Oluyor kızım .. sen hot yere 

üzülme .. Nejat ıenle taka ediyor. 
Ceza olarak hu alqam onun finca
nına bakma ... Bedi Muammerin 
hayatını bilmiyoraun, onun falına 
bak.. kararı o verıin .. Bakalım fin 
candan okumasını biliyor mu, bil
miyor muıun? 
~ Bu iyi bir ceza teyze .. ben 

daha ilerisine de gideceğim ... A
lay etmekten onu menetmek için 
de ona dinletmiyeceğim. ,,. ,,. 

Salona girdikleri zaman Bedi 
Muammerin içinde garip bir heye 
can vardı. Bu oyuna inandığından 
değil.. Leylanın ne söyliyeceğini 
merak ediyordu da ondan. 

- Sakın alay etme ha! Gördü
ğümü söyliyeceğim: 

Efendim .... , sana uzaktan bir 
.nektup var. Bu mektup sarıtın 
hir kadındandır. Onun içi öyle 
sıkılmış. öyle sıkılmış ki .. adeta 
zavallı bir kadın o .. Yoksa sahiden 
Pariste i:\yle bir kadım bıraktın da 
mı geldin?. 

- Yok Leyla .. sual sormak ya-

Muazzez Tahsin 
sak. .. gördüğünü söyliyeceksin. 

Sesintleki biraz sert ifade ni
çin? Leyla söylerken bunu düşün
dü .. 

- Peki devam ediyorum: Bu 
mektuha senin de canın 11kıla

cak? Fakat fazla değil.. Dur ba
kayım.. Sana bir az para da var. 
Bunu bir kut getiriyor.. Fakat 
öyle zengin olacak kadar çok pa
ra değil. Sonra.. küçük. küçük 
nihayetsiz yollar var. Bu, yakın
da yapacaiın yollardır; bir de u
zakta u:ımn bir yolun var. O yo
lu yaparken camn çok sıkıla
cak.. O yolun sonunda yalnız ka
lacaksın. 

Sen büyük bir qk geçirecek
sin.. ümitsiz bir a,k. Bundan te
selli bulmıy.ııcaksın, ihtiyarlığm 
yalnız geçecek.. 

Hastalık yoık... Fakat sıkıntı 
var. Bütün ömrün düşünmekle 
geçıyor. 

- -Nasıl, falcı kız iyi söyldei mi 
bari ? 

Nejadın sesine ikisi de döndü
ler 

Bir<~en bire, ortalığı derin .. 
elle tutulacak kadar kaim bir ses 
sizlik kapladı. Sonra, Bedi Mu
ammer, sesin<: e belli bir kırıklıkla: 

- ikinizin ele hakkınız varımı. 
Falcı kızın falının yarısı doğru, 
yarısı hayalden ibaret. Olacakla
rı ş.imdiden haber veren bir kahin 
gibi bütün istikbalimi kC§fetti. 

- Göreceksin. istikbalde nasıl 
bugün hayal dediğin ıeylerin ha
kikat olduğunu görerek hana hak 
verecekıin. Şimdilik hane izin .. 
Y atmağa gidiyorum. Zaten ıen de 
yorgunsun, istirahat etmelisin .. 
Yarın bize hikayelerini anlatıraın. 
olur mu? Teyzeciğim, Gecen ha
yır olsun .. Rahat uyu ve rüyan
da beni gör, emi? 

Bedi Muammer evine .. odasına 
girdiği zaman, içinde ~erin hir 11-

kıntı ve hO§nutsuzluk buldu. Is· 
tanbulda, babasının, anasının ya
şadığı ve kendi çocukluğunun ve 
ilk gençliğinin geçtiği bu evde hö
tün hayali, mazisi yeniden can
lanmı§tı, 

Pencereye yaklaştı ... Serin bir 
rüzgar denizden gelerek çam
lrldann kokusunu ona getiriyor· 
du. Bu havayı derin derin içti ve 
sonra heaıen oracığa, pencerenin 
kenar.- oturdu, sigaruını yak
tı ve uklu • ndan ba la arak 

bugüne kadar ol..,, hayatı bir 
yumak gibi açıldı, yuvarlana yu... 
varlana önüne döküldü. 

lstanbulda .buhranlı çalı§ma 
seneleri.. gençliğin tükenmez ü
mit ve gayeleri .• Ve mlıayet 'Pa
riı. Buradan ııiderken götürdü
ğü tavsiye mektuplanna ve o
radaki bir 'kaç arkadatrna rağmen 
Pariste geçen ilk günleri onda, 
her dütündükçe içini ezen bir 
yabancılık ve yalnızlık hatırası 
.bırakmıştı. Fakat sonra, yavaı 
yavaı bu aydınlık memleketini i
çine sindirmİf •• onunla kaynaımıı, 
oraya umarak kendisine ııenit hir 
çalışma sahası bulmuştu. 

Oraya onu 111nchran en höyük 
sebeplerden biri de, ince. santuı 
bir kadın oldu. Pansiyoner ola
rak mühendiı mektebine yakın 
oturan bir aile nezdinde hir oda 
lciralamıttı. 

Şen, temiz, bir Fransız aile
sinin, her türlü iıtirahat konfo
ru olan hir odaıı. Evin kadım 
genç yaşında hir kazaya kurban 
giden oğlunun otfaaını hir 
yabancıya kiralarken o yabancı
ya, gönlünde boş kalan erkek 
çocuk muhal>betini de vermişti 
sanki ... O kadar onun her türlü 
istirahatini yerine getirmek ıçın 
gözlerinin içine bakıyordu. 

Tesad"fün anla ıl az 

si, bir geınç kızı onun pansiyon 
arkadqı yapmıştı. Hanriyet in
ce, aarışm, çok hoyalı ve çok 
net' eli, adeta delişmen hir artist
ti. O.nu. ilk geldiği günı, salo
nun bir köşesinde, gören Bedi Mu
ammer, ayni akşam, paıuiyonun 
sofrasında çılgın ve şakrak kah
kahalarla gülen kızın o olduğu
na pek güç inandı. 

Meınleket ve ana hasretile içi 
acı bir hoflukla dolu olduğu için 
Hanriyet onda derhal bir alaka 
uyandırmı§tı. 

Haftalar, hatfalar geçti ve 
sonra naırl oldu, tuhaf, manaıız 
hir te.adüf onlara, biribirlerinden 
hotlandıklannı öğretti. Ondan 
sonra beraber çıkmalar .. beraber 
diifünmeler ve okumalar uzun 
saatlerini doldurdu. Ve nihayet.. 
Memleketten ayrılalı altı ay olma
dan, mektebe yakın bir apartı
manda Hanriyetle birlikte yer
IC§ti. Bu, onun hayatında epey
ce kuvvetli bir hağ oldu. Talih 
ke..,cJisini, az macera geçırmış. 
hasaaı ve san'atkir ruhlu bir kı
za düşürdüğü için, bu bağ onu 
Padıin rüzganna kapılıp hir yap
rak gibi hırpalanmaktan 'kurtar
dı. 

Her nedense, bu delişmen Frıın 
sız kızı "Benim sevgili Türküm" 
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kendi tahmininden v,.. Becl.i Mu
ammerin tasavvurundan daha çok 
.bağlanmıştı. 

Bu rabıta, ta Bedi Muammer dip 
!omasını alıp bir tayyare fabrik3-
sında çalışmağa başladığı zama 
na kadar r1evam etti. 

Mektebi bitirdikten •onra Be
di Muammer nicin lstanbula dön
medi? 

Bunu keııdisi de ıyıce tayin 
etmekten pek uzakt• 

Bı•nu ıoranlara: 
- Nasıl olsa bir gün memle

ketime döneceğim.. B!r kac se
ne daha bu sevdiğim yerlerden 
uzaklatmayım .. diye cevao veri
yordu, bu cevap. belki işitenleri 
tatmin etmezken onun için çok 
manalı bir sebepti. 

Mektep muhitinden ayrılış onu 
Hanriyetten de ayırmıştı. On
dan se>nra hayatından. bir mu
zip arkadaşının dediği gibi, yüz
lnle kadın geçti, bunların hiç bi
risi Bed; Muammeri bağlayacak 
kadar sıkı bir rabıta olmadı. Ve 
o .. uzun seneler claha ziyade ken
di kendine kaldı. 

Bazan, küçük bir takipteıı 
sonra. kendisini derhal onun kol· 
larına atan kadınlarla beraberken. 
bu kolay maceraların ruhunu 
tatmin etmekten ne kadar uzak 



1 Cizgller 1 
Derin Benlik 

A. - Paikolojinin en k~ 
aayfaaı ıu bedii heyecan bahaı d• 1 
iil midir? Okadar ~~a!ıy~ 
Cene bir aan'at ...nnın u:ııenınıı1• 
deki tesirini bir türlü anlıyamıyo
rwn. Bunun için ne yapmalı bil· 
nıem? ... 

B. - Birçok ıey ••. Bu aırada fU. 
"nasıl teair ediyor?" klifesini u• 
nutmak lizanl .. 

A. - Niçin unutmak lazun ?:·: 
San'at eıerinin üzerimizde teaın 
:rok mu?. 

B. - Sana't eserinin gerçi bi· 
~imle bir münaıibeti var; bu mü
naaibeti tesir kliteıi ile ifade et· 
nıek ne dereceye kadar doğru bil· 
nıem. Bu münaıibeti aydmlatmak 
için tesir kliıesini kullandınız mı 
derhal zihnimizde tehlikeli bir va• 
ziyet hasıl oluyor. San'atkinn 
rnütea rldi temaşaki.rm menfi var- • 

t • • ' lıklar gibı anla1ılma11 vazıyetı .... 
A. - San'atkirın müteaddi, 

tema~aki.rı menfi kabul etmiyor
•unu~; pekala, o halde eaerin te· 
!İrini inaııl izah ediyoraunuz?. 

B. - Hi.li. tesir diyorsunuz;. 
vazgeçin bu alııkanlıkt~; bem 
dinleyiniz: san'atkar olan ıle ol· 
nııyan araımda esaslıca ,u fark 
var. San'atkir içini yaf&yandır; 
san'atkar olmıyan dıtı ile uğratan 
dır. Biz de hayatımızda bu iki va· 
ziyetten birine düımek istidadını 
gösteririz. Ya içini yaşamak, ya 
dıınnızla uğraşmak.. Halbuki dıı 
hayatına nekadar çok bağlıyız; ı. 
çe inmek nekadar ırüçl •• Şimdi bu 
İtte iç ve dıt ile san'atki.nn müna
aibeti nedir biliyor muaunuz 7 

A. - Hayır, henüz bir teY an· 
lıyamadnn .... 

B. - Şimdi anlıyacaksıruzı 
ıan'atki.rın, aan'at eaerinin vazi· 
fesi şudur: dıt alemi, ile uğ~a~n 
gözü, aklı; beaabı, menfaatı, d~
kati uyuıturmak; buna kartı ıç 
i.lemini yaıamağa mahıu• olan 
kalp gözünü, hata kabiliyetini fa· 
aliyetinde serbest bırakmak. An· 
lıyor musunuz ne demek istiyo
rum? 

A . - A...:ıiıyorum; demek işli
yorsunuz ki güzel. katı bir f'OY gİ· 
bi dıtardan verilemez. Onu içte 
bulmak li.zımdır ve san'e.tkir bu 
'bulmanın bir yardımcısıdır. Mü
kemmel! ... Ancak bir nokta: her 
akıl gözü kapanınca bir kalp gö
zü açılır mı; ve her kalp gözü a• 
çıhnca bir güzellik dünyaıı doiar 
ını derainiz? .. 

B. - Ah! . n e münaaibet, ne 
mümkün!. . Keşke böyle olıa7• 
dı. Bence ıan'atkar bedii idrake 
\ı'armamızm yardımcısıdır; fakat 
bedii idrakimizin yapıc111 değil
dir. 

A. - Ya, o nerede? 
B. - O. san'atk&.rdan, eserin .. 

den evvel vasadığımız hayabn a· 
eıları, tatlıİan, bilgileri, sırlan ııi· 
bi içlerimizin ıuursuzluk kötele· 
rinde toplanmış ve yerleşmit ol· 
tr:ıası 18.zımgelcn bir sermayedir. 
Onu aan'a tki.r veremez; yalnız 
hayat tecrübeleri verebilir. 

A. - Doğru mu, iğri mi; bil
ınem; yalnız şu dakikad_a b_il~l
ij'im bir şey varS3. o da zıhnunın 
kanşh fiıdırl ... Varsın feyle10fl~ 
halletme;\" ça11':;mlıır. Bu çetın 
bir me!llele !.. 

B. - Meyus olma. Her samimi 
İdrakimizin böyle bir taşkınlık ve 
karga:;alık safhası vardır. inan 
ki zihnin bu anarşisi idri.k dı§mda 
kalan hir hal d eğildir; bir kanaa
te aşer!lle nevinden ruhi bir ha
lettir. Yarınki berrak anlayıım 
hesabına bugünden daha çok ka· 
rışmak lizım . Benim hayatımda 
bir vakıa var ;: çok şayanı dikkat 
bulurum. Faninin biri bir gün ba
lla ·"Orüncii Ahmet 1ebilinin gü
zelliğini ıınlat" d"di. Sordum o
t\a: 3en ihtiras nedir bilir mİ•İn? 
1-fayır bilmem. dedi. A,k nedir bi
lirmisin, dedim. Hayır, bilmem, 
dedi. Hiç garip ve esrarlı rüyalar 
llÖrdün mü, dedim. Hayır, gör· 
!"edim, dedi. "Öyleyae git aen o 
lften bir ~ey anlıyamazsm" de
lim!.. 

Müderris 
lsmail HAKKI 

Asri şeytan 
lnki.r, inki.r, inkAr •... Daima 

"•kinin yeniye, yeninin eakiye kar 
H kullandığı paslı ve iptidai Ulah. 
tı:.endinden evvel gelen nesillerin 
l.:endinden aonrakileri inkar et
ll'ıek gibi garip bir itiyatları, ye
'lilerin de eJkileri hiçe saymakta 
tuhaf bir tesellileri var. Yeni ol
•lın., eıki olsun, genç olıun, ihti. 
:t•r- ol~un san'at, san'attir. Tazeai 
bayatı olmaz. Bu devirde olduğu 
kadar da kıymetin inkar edildiği 
hir devre aala tesadüf edilmemit
tır. Yaşadığrmız asır, inki.rın dam 
t ••ını taşıyor. 
,, ihtiyarlara "bunak", gençlere 

toy" diyenler bir aatır bile oku
"'•dıklan eaerler Üzerinde utan
~adan hükümlerini veriyorlar. 
1 ." "Efendi bu İt aakat, böyle ten
·~ıt olmaz." dediğiniz vakit alaca
tınız cevap ıudur: 

" Senin akho ermez, sen anla· 
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Hüsnü Yusuf Bey merhum 
Garp 311n'atını prlı. mektebine 
qetlren ilk nıualllm ressam. 

1 km, usak masilerinden tetkik •· 
debildiiim ve tanıdığım Kn'atki.r 
lan :razıyorum. T etkikatunda ma• 
IOmat noluanlığuru itmam lutfun· 
da bulunacak sevab muhtereme
ı:e ıimdiden, aan'at namına, teıek 
kürlerimi takdim ederim. 

Hüanü Yuaul Bey: kendi yaptığı 
portresi 

Buırün mazinin karanlıklanna 
kanıan aan'at yollarını tetkika 
medar olacak aai.n metrukeye te
sadüf edilememesi hep ııeçmiı de
virlerin ihmal ve li.kaydiai ,.üzün 
den memlekette bir türlü - velev 
pek küçük olıun - müatakil bir 
reıim müzesinin ademi tepkkü
lünden batka bir ıeye atfedile
mez. Elimizde :reg&ne bir met'ale 
vazifeaini gören Mir' atı mühendia
hane ve Mir'ab mektebi harbiye 
olmaaa ressam ferik İbrahim Pa
§&lan, Tevfik Paıalan, Zekii ve 
Ahmet Pqalan tanonak §Öyle 
dunun, turada burada eaerlerine 
de teaadüf edebilaek içimizde as
ker fırçaamm mabıulleri olduğu
na kani olaınıyacaklar da buluna• 
bilecell ca:ret tabiidir. Halbuki 
Tiirk medeniyetinin mablbüttem• 
ylzl ancak ve ancak fünunu be
dla tabıillni ihmal etmemeaine 
maarifimizin kanat cetlrerek eald 
Sanayii Neftae mektebini açbğı 
tarihe kadar aıkeri mektepleri 
bütün ülüm ve fünunda oldufn 
cibl resmin ve reaaamlığm netrii 
tamimine çok büyiik hizmetler et• 
mittir. Terakkıyatı uriyeJi müd
rik dimağlar tarafından tesia edil· 
diğine hiç fÜpbe götürmiyen bu 
mukaddeı müesseBelerin uzun le-

neleri dolduran tarihi irfanı için ... 
de riyaziye, lisan, tarih, hikmet, 
kozmoğrafya, haritacılık gibi fen 
ve iliın branılannda kendini gös
teren birçok z41.vatı marufa bulun 
duğu gibi ırüzel aan'atlar branıın· 
da -da teferrüt etmiı mümtaz şah
siyetleri vardır. San'at !leminde 
"Periodrik - P~riodrique" mes
leklerinin muvaffakıyetini iapat 
eden bu zevatın çoğunu eaerleri
nin ziyaından veyahut bilmediği
miz ellerde mahfuziyetinden do
layı yalnız bir iki 1atırlık tercÜ· 
mel hayatlarına vukuf ile iktifa
ya mecbur kalıyoruz. Ben, meslek 
dolayısile, Türk ressamlığının ya-

mazaın!" 

Fakat, iddianıza ıelince, onla· 
rın hiçbirine cevap verilmemiı-
tir. 

Hak ve anlayışın yalnız ken• 
dilerinde olduğunu tevehhüm e- • 
denlere biraz iz' an temenni et· 
mek, itidal taniye ebnek te bi
zim boynumuzun borcu olıun. 

Son Fodullann müıterek ka
rakterleri inkardır: Hepıi kendi
lerini batemülenbiya addettiler ve 
"bizden sonra Peygamber" ııelmi
yecektir.,, dediler. 

Buna rağmen nesiller, her kıy 
mete yeni bir fazilet ili ve ede
rek doğmakta, büyümekte ve bu 
inkir aalgmı ortasında perva11z· 
ca eserler yaratmakt&dır. Maziyi 
çenelerine bir aakız gibi yapıftı· 
ranların bu hakikate kartı gözle
rini yumması, dütük bir ahlak iti
yadmın aakametidir. Nüfuı tez
kereaile eser arasında münasebet 
arayan ve okumadan hükmünü 
veren zibni,.eti recm edelim. Zira 
aııri ıeytan budur. 

S. N. . .,, . 
Peyami Safa Beye; 
Size bizimle alakadar olun di

yen yok. Bizimle alakadar olma
nız bize ıeref mi verec;ek yani? 
Gene mucalata. 

"Piyeı görmeden tenkit e• 
dilmez, Cingöz Recailerle, ede
biyat namına, öğünülmez, mü
nakatalarda muhatabını küçük 
ııörmek hodbinliktir. Kendisini 
devaynaaında görmek müvazene
sizliktir. Gençlik çalıııyor, onu se
viyesizlikle itham etmeğe hakkı
nız yoktur.,, dedik. 

Ne cevap verdiniz 7 "Şiven bo
zuk." İddiamıza bu ne biçim ce· 
vap?. Bize cevap verin de demi
yoruz. Sadece şu hakikatleri bili
niz ve öğreniniz diyoruz. O ka- -
dar. Biz,_bilmediğiniz ıeyleri öğ
rettik. Bize teşekkür yerine taar
ruz ettiniz. Ne diyelim? Allah 11-

lah etsin. 
s. N. 

İıtanbul meb'uau muhteremi 
Halil Beyefendinin Mir'ab mühen 
diahaneden iktihaaen elvahı nak· 
ti:re kolekıiyonuna kayıt buyur
dukları (Hüuıü Yuauf Bey) ilmin 
de bir aan'atkaruruzın kıaa bir ter 
cümei hali yazılıdır. Hüınü Yuauf 
merhumun mahdumu yiizba§ı Ce· 
lal Bey ile mealek karabeti dola
yııile e1ki bir muarefemiz vardı. 
Celal Bey nezaketi liaaniyeıi, aan' 
ate pereatit , aan'atki.rlara mu
habbeti mufriteaile temeyyüz et
mİ§ bir zatb. Binbatı olduktan 
sonra reıaam Halil Pata ve mer· 
bum Seyyit Beyin muavini olarak 
Tıbbiye mektebinde çalı§Mlfb. 
Me§rutiyetin ilanından bir iki ae
ne 10nra vefat etti. Merhum Ce-
lil Bey mülki ve a\keri mektep· 
lerde otuz bet kırk aene kadar 
muallimlik etmit bir reıaamdı.Pek 
fazla mabviyetki.r olduğu için 
yağlıboya bir eaerini görememit
tim. Fakat karakalemde (Ka
lam) ve (Zuber) ile hemayar bir 
reıaam olarak tanıdım. Dikkatli, 
temiz ve titiz desenleri, fenni 
manazıra derin ve vakıfane ma
!Uınatile mükemmel bir muallim
di. Ressam Oıküdarlı hoı:a Ali Rı· 
za Beyin meftunu, Halil Pata ve 
Seyyit Beyin talanlarının qıkı bir 
zatb. Takip ettiği metoda na
zaran pederi merhumlarından 
m~efit olı.fuklanna ıüphe yok- • 
tur. Çünkü Hüınü Yuıuf Beyin 
vaktile Ali Rıza Bey yedinde mab 
fuz kroki kolekıiyonunda gördü
ğüm eaerler (Enkr) uıulü gayet 
fini ve artistik desenlerdi. 
Celil Bey merhumun tarzı ifade· 
lerinde de ayni dikkat ve itinayı 
görmüttüm. Kliıik, temiz bir ifa. 
del san'at .... 

Merhum Hüınil Yusuf Bey biz· 
de Avrupaya ikmali tahıil mak· 
sadile intihap ve izam edilen ilk 
reaim muallimlerindendir. Fıtri İl 
tidadı aayealnde büyük kabiliyeti
ni taıtik ettiren bu aan'atki.r eski 
mühendiahanede muallim bulun
duğu sıralarda pek çok e1erler 
meydana getirmiıtir. Hangi Paşa 
konaklannm eıyayı mevruaeai 
meyanında aatılmıı ııibnit, belki 
bedeıten kötelerinden . kıymet 

bilen ellere geçmit veya geçme
mit diyebileceğimiz bu eserler 
aahibi Hüınü Yuıuf Bey manazır 
ve mimarideki ihhsaaına binaen 
bir aralık Büyükdere bentlerinin 
tamirine de nezaret etmiı, i.bidatı 
İalim.iyenin hüsnü muhafazası u
ğurunda büyük hizmetlerde bu
lunınu9tur. Türk ve hakiki müılü
man olan bu ıan' atkar sahte bir 
puıidei itikat altında ruhundaki 
heyecanı san'ati gizlemeğe lüzum 
görmiyen, ibdaatıru devrin riyalı 
ahengi taasaubuna akorda ihtiyaç 
hiaaebniyen, hür fikirli, hür vic
danlı, hür düıünceli bir san'atkir
dır. Kibrit kutularının Üzerinde
ki tasvirleri kazıyan, güzel bir 
peyizaj tablosunda küçük bir fi. 
gür bulunduğu için salonunda ta· 
likini arzu etmiyen [ *] reıimli 
bir odada oturmak bile caiz ola
mıyacağına hükümler verilen bir 
zamanda o, vicdan denilen mab
kemei kübranın fetvayı maneviai
ne tebaiyetle hareket etmiş, hüdai 
kudretini hiçbir zaman taassup 
kelepçesine terk ve teslim ebne· 
mittir. Muhitinin cehil bataklığı 
içinde bir zambak gibi pik ve ne
zih yiikaelen, lekesiz bir hayatı 
ıan'at geçiren bu münevver file
zof muallimin Avrupaya gönderil 

[•] Sultan Mehmet Hamis Dol
mabahçe sarayına nakletmeden 
evuel •arayın tanz.imile meı~ul o
lanlar haremağaların kahueoca· 
iında Fransız ressamlarından meı 
hur ( Jerom) un çıplak kadınları 
muaauucr bir tablcnunun çerçeve
m to~lar içinde, hem tle teraine 
tuuara tuılmıı olarak bulduklarını 
duymuıtum. Sultan Azizin aela
het deuirlerinde her nasılsa bir 
aıkı san' atla sayısu: altınlar sar .. 
/ederek elde edebildiği bu caerle
rin içinde ( J•rom) ,ibi talllıaizle
ri kimbilir nerelere hicret etmif· 
tir. Sultan Hamidin Dolmaba~e 
sarayından lirar eden bir (Zona
ro) •una bedestende bir aralık te
atulül ettim. O da ( adiyö) deme· 
den uçtu. BU. kıymet kelimesinin 
manasını öf ren inciye kadar, kor
karım, dahq çok e•erler uçuraca· 
iız. 

Sultan Abdülazizin hediye ser
pinti/erinden bir tablo da Kuleli 
füesinde uardı. (Ojeni) nin por
tresi olduğunu tarih muallimi •Öy
lemİ§ti. Bu talihsiz resmin çerçe
uesine itibar edilerek çırçıplak bı
rakıldığını da bilirim. Şimdi bil- • 
mem ne alemdedir. Herhalde bu 
resimler bir müze)'e toplan.sa çok 
iyi olacak .. 

Edebiyat 

Pirandello 
Biz orijinaliteyi eaerlerimizde 

değil, carip ve manaıız kanaat ve 
hükümlerimiıı:de cöıteririz. Dik· 
kat ediniz, bütün orijinal fikirleri· 
miz menfi aahadadır. Bir gÜn bir 
buharrir Shakeıpeaire'in debaaıru 
inkara kalkqmak küıtahhğında 
bulunur. Bu auretle bütün dünya 
zekiamın ve tenkidinin üıtünde 
bir muhayyel ıato kurmak heve· 
sindedir. 

Şimdi de bir baıka muharrir , 
Luici Pirandello'nun kıymet ve 
büyüklüğünü inkarla onun fikirle 
rini kofluk, yazılarını soğuklukla 
itham ediyor. Temaıa tekniğini 
yıkarak yeni bir teknik kuran bu 
büyük sanatkarın eserlerinde, hü
cum eden muharrir, hiç bir oriji
nalite bulmadığrru söylüyor. Hal
buki Pirandello orijinalitesile ıöh
cet bulmuı bir temaıa üstadıdır. 
Birkaç aene evvel Darülbedayide 
temsil edilen "Altı şahıs muharri
rini anyor" piyeıi üıtat için ki.fi 
bir vesika değil midir? .. 

Beynelmilel zekaların kabul ve 
tastik ettiği dahileri, üatatlan İn· 
kar ebnekten neden zevk duya
rız, bilmem? Buna mukabil kendi 
kendimize bir çok dahiler meyda
na çıkarırız. Pariıte, Berlinde, A
merikada Pirandello'nun perea
tişkôrları bu büyük adam için me
rasimler yaparken, lıtanbulda bir 
muharririn, ltalyan dihiyi kofluk· 
la, orijinalitesizlikle itham ebneıi 
ne ~refsiz bir orijinalitedir!. 

Pirandello bugün kendisine Öy· 
le bir mevki yapmııtır ki, onun 
kıymet ve büyiiklüğü artık müna
kata kabul etmez bir hakikat ol
muıtur. Sayısız hiki.ye ve roman, 
50 kadar piyea yazan Pirandello, 
beynelmilel tenkidin alnına yazdı
ğı ıerefle, İıtanbuldan yük1elen 
cılız bir münkir aadaıma kulak 
bile venniyor. 

Pirandello bulduğu yepyeni 
psychologique nazariye ve tecrii
beleri, sap1ağlam tekniii, iritil· 
mez ıanab ile bir dağ gibi aza- • 
metli duruyor. Harp aonunda, 
her huyu değişen beıeriyete mo
rali öğretmek için de, en iyi usulü 
gene Pirandello buldu. 

Uzun lafın kısaaı: El oğulları
nın dahileri de var, üstatları da 
var .. Biz kendi derdimize yana
lım. 

mesi sırf bir teaadüfün mükafatı 
mahsuaaııdır. 

Hüınü Yuauf Bey bir müılü
man ( Lconard) ıdır. Mimaride 
derin bir ibtıaaaı, güzel san• atlere 
ilahi bir incizabı bulunduğu a§i· 
kardır. Aya10fya camiinin dahil 
ve hariç bütün teferriiatmı, bütün 
inceliklerini muhafaza ederek kü· 
çük mikyasta güzel bir maketini 
vücude getirebilmeıi strf bu inci
zabın tesiri altuıda yorulm.yan 
ruhunun bir eaeri mesaisidir .. Hüs
nü Yusuf Bey bu eaerini 1265 te 
kolağalık zamanında mühendis- • 
hanede muallimken yapmış, imti
hanı umumide talebelerinin eaer
lerile birlikte mektebin resimba
neıinde teıhir ebniş. Devrin Pa
dişahı olan Sultan Mecit bazı se
neler mektebe gelir, umumi İmti
hanlarda bulunurmuş. O sene te
sadüfi olarak tam reıim imtihanı 
günü kemali debdebe :'e dirit ile 
mühendiıhaneye gelmıf, mualli
min ı,u eseri fevkalide rnahzuzi
yetini mucip olarak kendi~ ini teb
rik ebnif ve Avrupada çalışması· 
na derhal irade etmiş. ... 

Hüsnü Yusuf Bey, benim mah- , 
dumundan dinl<·diğime göre, ilk 
evvel Viyanaya gönderilmittir. lh 
limal Viyana muhiti zevki san'at
kiranesini pek tabnİn cdetniye
rek oradan Parise ve bilihare te
tebbu maksadılo Belçil<a ve Ber
lini dolaşarak her hnlde ltalyayı 
ziyaret etmeden avdet etmem.it· 
tir. Çizgilerinin kon:;triiksiyonu
na (construction) bakıhroa büyük 
metrilerin nasayihi kı-. l'iyyesj 
görülür. lstanbula avde~inden •on 
ra mühendiıhanede ıekız s.ene ka 
dar vazifei tedrisi ifa ederek kay
makamlığa terfi edebilmit ve 
1277 de vefat ederek Eyipte eski 
Ki§cari dergahı kurbunda ebedi
yete terkedilmittir. 

Topçu mektebi kütüphaneıin
de aynadan kendi portresini ya
parak bediye ettiğini ınah4umu 
Celal Berden dinle~it?m· Metru· 
tiyet iptıdalannda ıntışara batlı· 
yan Osmanh Ressamları Cemiyeti 
namındaki mecmuada tercümeiha 
yatını ve portresini tespit edebil
mek arzusu ile bu protrenin klite- 1 
sini birçok zahmetlere ve külfet
lere katlanarak elde etmi9tik. Bal 
kan muharebeıi münaaebetile ta
tili faaliyet eden bu mecmuanın 
kli§eyi resaam Avni Lifij merhu
ma tevdi ettiğini haber aldım. Bil
mem bu klite mevcut mudur? 

iki sene evvel Halıcıoğlu liıeıi 
lağvolmadan beni Kuleliden bu
raya reıim muallimi olarak nak-
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Şarkta re•lm •an'atı: 7 • Tiyatro 
Minyatür ve 

Minyatürcüler 
Selçukilerde çizgi ve renk aan· 

ati hemen hemen diyebiliriz ki mi
mari eıerlerile daima yanyana
dır. Selçuk ıan'atinde ekaeriya 
iddia edilen Bizanı teairinin çok 
mahdut olduğu bir hakikattir. 
Zira iılimiyeti henüz kabul etmit 
ve bu dinde hi11iyatmı taaaaup 
derecesine kadar götürmüt bir mil 
letin özü Hıriatiyan olan aan'atten 
müstağni olacağı da ifikardır Ge
rek Selçuk ve gerekae bunu takip 
eden Osmanlı san'atinde en kuv
vetli karakter aadeliktir. 

İslamiyeti kabul ettikten aonra 
Türklerin canlı mahluk reami yap 
mak hususunda göaterdikleri taaa 
sup, Türkün resim san'atindeki bü 
yük kabiliyetini isbat eden ,abe
serlerin ba9ka sahalarda tecellisi 
ne sebep olmuf, onları hat ve tez· 
hip ve bilhassa tezyinatçılıkta reı 
me olan iıtiyaklannı tatmine mec 
bur etmitlir. 

Müalüman Türklerin yazı san'a 
tine dair mühim eıerlerinin içti
magihı Bursadadır. Buraadaki ya 
zdann en eakiıi sekizinci aın hic 
riden başlar. Beyazıt camiinin sı
VAları dökülen harap duvar 
larındaki, kubbe etrafmdaki yazı 
lar en eıki yazı nümunelerinden 
biridir. Diğer camilerdeki yazılar 
bilihara tamir gÖrmÜ§ oldukların 
dan eaki hallerini muhafaza ede
memiılerdir. Yıldırım , Yetil Cami, 
Yetil Türbe kapu ve pencerelerin 
deki oymalarda görülen ıülüs ya
zılar emsalsiz birer san'at eserleri 
dir. Y e§il Camideki kufi yazılar 
keza bu zümredendir. Ulu Cami. 
in yazılan yakın zamana ait ol .. 
makla beraber bat aan'atinin en 
mütekamil nümuneleridir. Abdül 
fettah, Rahmi Civan, 1 zzet ve Şe
fik Efenclilerln yazıları mevzuu 
bahaolurken Y eıarinin taheaerle
rini ve Reiıülhattatin Hacı Ki.mil 
Efendinin bedialarını zikrebnek 
İcap eder. Ounan Nuri Efendinin 
benim elimde mevcut talik bir 
"Ve hüve all külllt"Y'in kadir" i 
de nefiı bir e1eri aan'attir. Bun
lardan 10nra ayni loyıneti haiz el 
yazma11 kuranlardaki neıih kır
malan, tezhipler büyük aan'at kıy 
metini haizdirler. 

Ulu Cami kütüpbane•inde 11 

Müzehhep bir kuran aahifeai 

lebnişlerdi. Kütüphanesinde böy. 
le bir portreye tesadüf ebnediğim 
gibi nereye gittiğini, ne olduğunu 
bilene de tesadüf edemedim. ihti
mal nakil eınaıın<ta ehemmiyet
•iz bir tasvir diye bir tarafa atıl
dı, yahut mektep debboyunun bir 
kö~esindedir. 

Memleketimizde müzelerin ba
nisi asil, necip hamisi, kıymet9i
nas, salihiyettar bir kalemin 
"nk nakışlarımızın en marufu. 
dur" takdirile teıpit ve jlin ettiği 
bir san'atkara böyle emektar bir 
hocaya hürmet herkeı için bir va
zifei vicdaniyedir. Hüınü Yuıuf j 
Bey nimetini gördüğü bir mekte- ı 
be, bir müeaıeaei irfana bir hatırai 
§Ükran bırakmışbr. Bu hatıra bir 1 
mektebin en kıymettar bir aerveti 
olabilir, ona kimıenin deıti temel
lükünü uzabnağa hakkı da yok
tur. Fakat bir eser bir mabet gibi 
umumun, ezcümle aan'atki.rların 
tavafgahı tetebbuudur. Bu nokta
yı iyi bilmek lazımdır. Bir tarihte 
Fransızlar Me.sonye'nin bir eaeri
ni Amerikalılar aabn alıyor diye 
kıyametler koparmıılardı. Biz bir 
Hüınü Yusuf Beyin bile ziya
ına 5ebebiyet verirıek zannederim 
hiç iyi bir şey yapmıt olmayız. Bu 1 
eser vardır. Gayet kat'idir. mev· 
cudiyeti gayet kat'i olan bir eseri 
telif yaşıyor demektir. Yalnız ne
rede ya~adığmı bilmek ve bildir
mek bütün vatandaşların vazifesi
dir. Cünkü bir e1eri aan'ati zıyaa 
uğrabnak, toz toprak içinde çürüt 
mek bir san'atkinn mezarım yok 
etmeden feci bir kıymetnaşinaslık 
tır. 

Reuam 
M. SAMI 

inci asra ait bir kur'an niitıhaaı 
vardır ki bu 52 - 81 eb'admda ve 
kalınlığı da 21 aantimdir. Rinyet 
edildiğine nazaran lalim alemin
deki mevcut kuranların içinde bü 
yük kıt'ada yazılmıı olanların· 
dandır. Battan iki aahifesi :raldız 
!arla müzeyyendir. Beher sahife
de on bir aatır vardır. Y azıu aü
lüıtür. Albn kabarbna sure baı
lıklan ile aonundaki tezhip edil
mit iki sahifesi harlkulidedir. Bu 
ve buna müm.aıil eski kuran nüı
halarında müzehhep sahifeler, mu
sanna' cilt kapakları ve aaireye 
umumi kütüphanelerle, Aaan l.li 
miye müzeıinde ve Topkapı aara
yı kütüphanelerinde teaadüf edi
lir. Gene Asan lsli.miye müzeıin· 
de ceyl&n deriıi üzerine yazılmıı 
bir kuran vardır ki bir ıaheserdir. 

Selçukilerden 10nra Osmanlı· 
lık devrinde ııelmİ§ resaaml,ıınn 
Acam tesiri altında bulunduk'lan 
daima iddia edilmittir. Edebiya
bmızda olduğu ııibi reıimde de, 
elde mevcut minyatürlerin deli.le 
tile bu teıir ııayri kabili inkar bir 
vuzuh göıterirae de tezyinatta ta
mamile bir ayrılık, bir ba9kalık 
arzeder. 

Konyada Mevliinanın yetil kub 
besini tezyin eden Abdurrabma
nülm~vlevi ve Yetil camii tezyin 
eden Bursalı nakka, Ali misal O• 

larak zikredilebilir. 
Mesela çinicilkte Kütahya ve 

Ankara çiniciliği Türkün yaratma 
kudretine büyük bir bürhan ola
bilir. 

Tarih, bu san'atin Kütabyadan 
evvel Ankarada ilk müeuisi ola
rak Haci luaz nammda bir san'· 
atkar kaydeder. Kendi namma 
inta ettiği bir 11\esçidi vardır. Bu 
zatın bilihare Buraaya gelip Ye
til cami ile Yetil türben.in. 
İnfaaına nezaret ettiği Yetil ca• 
miin kapısı üzerind.,ki kitabeden 
anlatılmaktadır. Uğuznameye 
nazaran 828 de Muradı aanlnin 
gazabına uğraya~k cözlerine mli 
çekilmittir. Memleketimiz çini· 
nin ıaheserini yapmakla renk -
çizgide büyük kabiliyetini bütün 
dünyaya taıtik ettinniıtir. 

Elif NACl 

Deri üzerinde ••n"atı Bir bp 

Yeni bir 
Resim aergİ•İ 

Brieux'nün 
Ölümü 
Meıhur tiyatro muharrirlerin

den ve Fransız Akademiıi aza.sın~ 
dan Eug~ne Brieux bu ayın ilk 
baftaamda Niate vefat etti. Olümü 
ti:ratro aleminde bir botluk bırak
mııtır. Onun hayatı gençlere ve 
bilbaaaa muhteria ve sabıraız di
mağlara bir aümune olarak gös
terilebilir. 

Brieux çocukluğunda bir ma
raqoz çırağı idi. Tiyatroya olan 
heveıi onu geceleri kendi kendine 
çalıımağa, tahsilini ileri götürme
ğe sevkebnİ§ti. Delikanlılık çağı

na girdiği zaman marangozluktan 
ticarethane katipliğine geçti. Ve 
bir müddet aonra Salandri ile mÜf 

tereken yazdığı iki küçük piyeıi 
temsil edildi. 

Katiplik onun arzuıunu tatmin 
etmiyordu. Brieux gazeteciliğe a
tıldı ve on aene bu meslekte kal
dı. 

1890 senesinde, Antoine'ın te ... 
ıİI etmit olduğu Tlaeatre Libre'e 
yalnız batma yazdığı ilk eıerini 
verdi. Bu eaer büyiik bir muvaffa
kıyet kazananıamalda beraber a· 
li.kadarların nazarı dikkatini cel· 
betmitti. 

Fakat iki aene aonra temail e
dilen Blancbette ilmindeki piyeai 
muhtelif ti7atrolarda binlerce de· 
fa 07nandı. Bu eaer otuz seneden· 
beri Comedie Françaiae'in reper
tuvarına dahildir. 

Brieus kırk tan• kadar piyea 
yazmııtrr. 

Gazetecilik mealeği ona daima 
yeni pyler bulmak, balkın alika· 
dar oldufn mevzulan intihap et
mek fikrini telkin etmlıti. Bu iti-
barla aahneye ko7dufu eaerler 
temaa ettikleri içtimal dertler, 
tam vaktinde ortaya attıkları me· 
selelerle halkın zevkini okfuyor 
ve ıiddetle alkıılanı:rordu. 

Bu piyealerin ba:ulan tiyatro
nun hududunu aııyor .,.. efkin u
mumiye il.zerinde mühim teairler 
bırakıyordu. 

Me1ellı Robe Rouge piye1i 
Franaada adli ıalahata yol açmı9, 
Lea remplaçanteı çocuk büyiitme 
uıullerinin daha aalim bir tekle 
ifratını telkin etmi9, llynunıza 
nakledilen Lea Avari6a da halk 
klinikleri açılmaaına yardım et
miftir. 

Brieus'nÜD ilk munffakıyeti
ni temin eden Blancbette plyeıi İ· 
ae o zaman ,llndiki hürriyet• ka
vutmaınıı olan kadınlıfa :rüluellt 
ve lrurtuluı :rollannı ııöatermiı ol
ması itibarile Fransa için hill ea
kimemlt aayılabilir. 

Hakikati ve doğruluğu seven 
Brieus tiyatroyu bir eğlence değil 
bir terbiye ve terakki vaaıtaaı o
larak tanıyanlardandı. Yani san'· 
ati aan'at oldufn için aeveolerden 
değildi. Bunun için tezli piyealer 
yazıyordu. Bu nevi piyeıler eı.
riya ağır - canaıkıcı olurlar. Bri
eus ._de ve parlak liaanı ve ko· 
medi yazmaktaki mahareti aaye· 
ainde bu mahzurları bertaraf et
miftir. 

Onun :ralnız canlı tipler yarat 
madığmdan tikiyet edilebilir: 
ııenç muharrirlerin bidayette ne 
kadar aıkmb çektiklerini, ı~üıkü
litla naaıl mücadele ettiklerini 
kendi tecrübe1ila bildiği için ken
dinden sonra ııeleceklere bir ya.r
dmı olmak Üzere mütevazı ser
vetinin büyiik bir lounmı bir mü
kafat ihdasına tahaia ebnlıti. 

Tekrar baaılan eaerlerinin ilk 
kısmını tetkil eden kitaba mukad· 
dime olarak 'u aatırlan :razmııtı: 

''Bende ne varaa onu verdim. 
Süpbeaiz iri bu azdır. Fakat ma· 
~eretim ne vana hepıini vermi, 
olmaklıi!!ı'dır. Eıkiden olduğu 
aibi mezar tatlarına yazı yazmak 
adet olsaydı kitabe olarak benim 
için şu kelimelerin yazılmaımı is
terdim: 

"Burada yatan öli.i gücü yettiği 
katlar ralıffl ·'" 

M. Fl:;RIDUN 

Ressam Cevat Bey yalnız kendi aerleri ihtiva ebnektedir. Üsküdar 
eserlerinden mürekkep aerciaini lı res.•amm Oaküdann cayet ka
dün Beyoflunda Galeri dö Möbl rakteristik manzaralarını tesbitte 
aalonlarında açmı,tır. Renam Ce- muvaffak olduğunu ve bilhaııaa 
vat Bey, bunda? birkaç ay evvel J K.ızkuleıi kıyılarından iılediği ka 
~kara. Halke"1 salonlarmda da yıldarı eaki ekole mensup olması· 
bır sergı açmıştı. na rağmen ııayet aerbeat çalııılmış 

Gerek Calataaaray aergi- bir eaer olduğunu ııörüyoruz. lı· 
!erinde senelerden beri te,hir et- tanbulun mahalli rengini teabitte 
tiği resimlerle, gerek1e Ankara çok pitkin ve iılek fırçasına aahip 
Halkevinde açtığı 1erci ile kudret J bir san'atki.r olduğunu tamamen 
ve liyakatini iıbat ebniş olan Ce· ı görüyoruz. Cevat Beyi tebrik ede· 
vat Beyin bu serıiıi de değeırli e- rize 
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G G b , . • . 0 h·n l Sıkleti reta ar o DUO yenı. İngı·liz -İran Bugün son giın ve a 1 ye Eski Yunan filozofları ve 

program 
18-18,45 (Nihal Hanım) saz. 
18,45-20 Orkestra. 

b• f ·ı • MATA HARI ihtilafı Vekilinin nutku :;:iç: k~:~;~:" ~:: ır 1 mı: ( Bllfı 1 inci sahifefde) 1 kar ve yahut .çöp tenekelerine atı- dederlerdi. Halbuki Galnee (Başı birinci sahifede) mada - çok reJ' alan Titrin aahi- lacak pek az bir fey bulunmalıdır. cam bir 'kapta havayı teksif el-

20-21,30 Bedayü musikiye heyeti. 
21,30-22 Madam Riçi tarafından 

taganni. 

••••••• l 

Bu hafta gösteriliyor 

trata Hart kurşuna dlzilaıeğe götürülürken 

Greta Garbonun son filmlerin
den biri olan Mata Hari dün la
t.a.nbulda ilk defa olarak ııazete• 
cilere göıterildi. Bu film Elham
ra ve Melek ainemalarmm bu 
haftaki proğrammı tetkil ediyor. 

Mata Hari alelade bir dan.öz 
kadın olduğu halde, macera için
de geçen hayab, umumi harpte 
Almanya heaabma casusluk et
meai en nihayet fransızlar tara
fmdan kurtuna dizilıneai, kendisi
ni barpaonraıı devrinin meıhur 

aiuıalan arasına koymuftur. 

Bir defa bu kadın kimdir? Ho
landada 1876 ağuıtoıunda Leu
warden kasabaamda doğnıUf, 917 
"°'rinievelinin 15 inde Parla civa
rmda Vincenne'da kurtuna dizil
lllİ! bir kadmm uıl ismi Marııa
retha Geertrinda Zelle'dir. 

Gençliıinde serbestliğe, hava 
..,. hevealne tibi olmağa azami 

temayül cöıtennİ§ olmakla bera• 
ber, evlendikten sonra kızı bu bu
J'U)ldan vazııeçirebileceğini dÜ§Ü· 
nen Mac Leed iaminde bir J'Üz· 
batı kendi.aine talip olmUf •e 895 
temmuzunda da evleıunİflerdir. 

Yüzbqı Cava ve Sumatra'da 
yeni vazifeler aldığı için, kanaım 
da beraber ııötiirmüıtür. Marca
retha pek buJ'SUz bir kadın oldu
ğu için, ııeçimnek naaip olmamq 
ve nihaJ'et kocası da kendisini 
bo!BfDil!ır. 

Niha,.et serbeatiaine kaYUflUI 
Margaretha ba,.atmı kazanmak 
için 1903 te danaözlüğe baılamq
tır. Kendiıine de Mata Hari diye 

bir iaim takmqtır. Hintçe bu iaim 
"Fecir kızı" demekmit-

Yeni danaöz Parioe ııelmiı, OJ'• 
nadıit prlıı: damlan ile etrafına 

pek çok pereatltkirlar, bu meyan 
da birçok Framu: zabitlerini ve 
diplomatlarını toplamııtır. 

Bu vaziyet casusluğa son de
rece müaait olduğuna göre, Mata 
Hari ondan da kaçmamıı Te H -
21 matrikülü albnda AlmanJ'& 
heaabma caaualuk yaPIDl§br .. 

Umumi harpte memleket mem 
leke! dolaf&r&k caıusluk J'apmıt. 
nihayet Pariıte tevkif ve muh.ake
- edilerek kurfuna dizilmiıtir. 
Franuzlann iddialarına bakılrraa, 
Mata Hari bir Franıız kolorduau
nu mahvedecek rol oJ'IMUDlflır. 

Şimdi Amerikalılar ltu kadmm 

bayatından mülhem olarak bir 
film çevirdiler. Filmde baı rol i
çin, bu nevi rollerde bihakkın mu· 
vaffak olan Greta Garbo'yu inti
hapta tereddüt etmediler. Ancak 
filmin aenaıya>unda genç bir Ruı 
zabiti de vardır. Bu rol için Ra· 
mon Novarroya müracaat ettiler. 
Nava.rro, biday~tte tereddüt etti. 
Greta gibi emsabiz bir san'atki
nn yanında oynamakla, kendi 
şöhret ve iatidadınm husufa uğra
ması ihtimalinden korkmuıtu. U
kin Ramon Noverro da kendi kud 
ret ve kabiliyetine emin artistler
den olduiu için kolayca ikna edil 
di. Tuavvur edilir ki, bu ıerait 

altında Navarro korktuğunun ha· 
tına gelmemesi için, rolüne tema
men sahip olmut •e Greta ayenn
dan aıağı düımemi~tir. Belki kur
funa dizilen hakiki Mata Hari'nin 
başından filmedeki macera geç
memi,tir. Fakat iamini bili. du
daklarda yaıatan bir filmin mev
zuuna ilham vermqtir. 

Çünkü filmde Mata Han genç 
Ruı zabitini aeviyor. Halbuki ha
kiki Mata Han'nin hayabnda a,k 
macera•• olmadığım söylerler. O 
kadar taı kalpli kadmımt· 

Filmin heyeti umumiyesi hak· 
kmda bir JeY aöylemeden bilf rol
leri oynayan artiıtJerin isimlerini 
zikrebnek kafidir. Diğer rolleri 
alanlar da battan aşağı macera
nın cereyanındaki i111icamı tema
men muhafaza etmİJ)erdir. 

Atk, cinayet, sadakat, ihanet, 
antrika ve aanaaryon itibarile"Ma 
ta Hari" bu mevsimde latanbula 
cetirilen filmlerin en İJ'ilerinden 

biridir. 

Charlot'nun filmleri 
Charlot seuiz filmden bir türlü 

Tazgeçmiyor. Maamafib "Altına 
hücum" ismindeki me,hur filmini 
muaikileştirecektir. Filmde hiç bir 
muhavere olmayacaktır. Ancak 
canlı reaimler gibi, filmdeki hare
ketlere •öre musiki parçalan ko-
nacaktır. 

Charlot diyor ki: 
_ Seaaiz film ne kadar seneler 

•eçae gene unutulmaz ve ben de 
hiç bir zaman sesli film çevirme-
J'eceğiın. 

Filhakika Amerikanın bir çok 
tebirlerinde Şarlonun yedi, ıekiz 
aene evvelki sesaiz ffünleri göste
rilmekte n ayni rağbeti ııörmek
tedir. 

Grl'ta ,.~ Raaıon hODa,ro 

vermek istemiyor. bi birinci addedilecektir. Parayı saklamak nisbeten k?laydır. ti ve havanın sikletinin arttı-
6--Şirket batka memleketler Hakiki aile taoarrufu evde yıyecek, ğıru gördü. Demek ki hava 

de kayıtsızca masraflar yapı- Dahiliye Vekilinin ~::~: ~:.J!:'~ıe "'J:"' ~ da tartılır bir ,eymi, ve ıikle-
yor. Bu da handaki petrol sa- tku _,.. -• · 

h DU b'lir. Dikkatli giyilen çuıtafır ve a- ti varmıt. 
nayiioin zararına bir vaziyet İ bisenin ve dikkatli kullanılan etJ'a- Bu keşfi T oricelli bafka bir 
daa ediyor. ANKARA, 17 A.A. - Dahili- aın ömrü uzun olur. Ne kadar CÜ· tecrübe ile teyit etti Bir met-

7 _ lranda petrol pahalı sa ye Vekili Şükrü Kaya Beyfendi zel olursa olsan taki kaybolan elbi re kadar uzunluğunda bir u-
tılıyor. tasarruf haftası münasebetiyle bu senin hiç bir ,e,. olmadığı gibi dik- cu kapalı, dig" er ucu açık bir 

rk 1 ndeki pet l gün Ankara radyo•unda atideki katsizlik yüzünden çatlıyan harda-
S - Şi et ra ro konferaıw vermiıtir , ğnı, kırılan fincanın da kıymeti yok tüp aldı. Bu tübe civa doıl~r-

menabiinin hepsini istismar et Vtandaılar; Üçüncü tasarruf tur. Ufak tefek kmnblardan ve kır- du. Açık kısmını parmagıle 
miyor ve memleket harici top ve yerli malı haftası memleketi- pıntılardan her aile ocağında ayda kapatarak tübü baş aşağı ~r 
raklarda kuyular acarak onlar mizin her tarafında büyük bir a- en qağı 10 lı:uru, tasarruf edilse Tür Cli ve içinde civa bulunan bır 
dan istifade etmeğe çalı,ıyor. laka ve büyük bir canlılıkla yafı- kiyede 3 milyon aile ocağı bulundu- kabın içine soktu. Sonra pa.r-

9 _ Sirket hükUmctl., müza yor. Yerli malı davası memleket- ğuna gör" senede 3 milyon lira ta- • p k kil 
- te it yaratmak davasıdır .. Mem- sarnıf ed.ile'1ilir. Halbuki küçük bir mağını çektı. arma çe • 

kere etmek için bir mümessil tekette istih•ali genişlebnek, çe- dikkatle ayda 20 • 30 lira tasarruf e- diği halde, tüpdeki c~vanın. ~!l~ 
göndermemiştir. Bundan son- ıitlendirmck davasıdır. Bir mem- debilecek cvlerhıiz nadir değildir. seviyesine kadar ınmedıgını 
ra lran hükıimeti, lngilterenin leketin yetiatirdiği ve yapbğı mal Türk aile•inin evini tutumlu bulurır gördü. 
aldığı tehditkar vaziyet kanı- larm pazan ne kadar genişlerse durması eski ve şerefli bir ananesi- Derhal anladı ki kaptaki cı 
sında Milletler Cemiyetine mü- o memlekette çalışan kolların ve dir. Her evin hanımı ve efendisi bu vanın u"zerm' e vuku bulan ba-

.ı· · • kafaların <ayısı da o niıbette ar- efi h f ·ı "kelleftir Bu racaat etmea." e karar ver~, ığ11:1 şer mu a aza ı e mu . k l 
" tar. Yüksek sanayi memleketle- yalnız aile haysiyeti ve ,er-etini değil va tazyiki, tüpde a an CIVa· 

22-22,30 Gramofon, ajans ve bor
sa haberleri. 

ViYANA 517 m. 

16.50: Salon musikisi (Anita 
Ast Kuatoru). 17.45: Zamanın 
dokümanları. 18.05: Ganglberger 
orkestr~ı (operet ve şarkılar). 
19 30: Müsahabe. 20.35: Laypzif 
den naklen: Mozart, Berlioz, 
StrauH ve baıka eserlerden sen· 
fonik konser. 21.50: Milli neşri
yat. 23.35: Jozef Holzer takımı 
( akıam konseri). 

PRAC 487 m. 
17.05: Ostrova'dnn: Balet ve 

eski danalar. 18.35: Çocuk ne~ri
yab. 18.45: Gro.mofon. 19.05: Mu 
aikili almanca neıriyat. 20.05:Mr. 
Mrazek tarafından slovak şarkı· 
lan. 20.40: Piyano konseri ( Bach, 
Mozart, Smetana ve Dvorak'ın e
serlerinden). 21.05: Operet par• 
çalan. 23.25: Salon orkestrası. 

bildirınektedir. rinde bir taraftan fazla istihsal memleketin ikbsadi kudret ve haysi nm müvazenesini temin edi-
lngiltere. lranın, Milletler yüzünden, diğer taraftan ıürüm yetini de muhafaza ve müdafaa de- yor, Cıvanın kesafetini bilidiği 11.35: Çocuk proğramı. 11.50: 

Cemiyetine müracaat ~eceğini sahalannın daralması yüzünden mektir. Tasarraf ve yerli malı kav- İçin, (sudan 13,S ıl.efa fazla) Ayin. 12.05: Matinal kon&er. 
h be ı l dab 1 ı'çtıın' aı· bil' felaket halini alan İf· do-rdun" cu- -•-a ayak '-- ıar T G f H b 1 

BOKREŞ 394 m. 

a r a ır a maz, a evve gasmın "~" 08 h .,_,_. h tti' az 13.05: ramo on. - a er er • • :~lik derdi dü•ünülecek olur ve ken bu''tü'n -·tandHlarımı bu kurta ava tazytKWl esap e • • r. K" 
1 
.. davranarak, mezkilr «miyete - ' • 0 ~ 'ki · bb b 14.05: Gramofon. 16.3:>: oy!' 

ayni zamanda buna karıı meınle- luı ve yük•eliı bayrağının altında da yı n santımetre mura aı a- proğramı. 1 7 .35: Koro konserı. 
lraru tiki.yet etmittir. ketimizde yeni İJ sahaları yarat- ha büyük bir imanla ve daha canlı tına bir kilo, 33 gram olduğu-

2
0.45: Gramofon. 21.05: Viyana 

John Slmon Ceneıırege mak cehdi, iıtiluali artbnnak aa- bir hızla birleşmeğe davet ediyorum. nu anladı, ki bu siklet, bir san- (Schrammet) Kuator musikisi. 
gidiyor vaıı.:.rı gözönüne getirilirse cihan timetJe arzında ve 76 santi- 21.50: Keman (solo) .. 22.15: Ro-

buhraru denilen dava içinde Tür- metre irtifamdaki cıva sikleti- men musikisi. 
LONDRA, 17 (A.A.) - kiyenin müstesna mevkiıb'. derhal Balkan odası ne muadı'ldır' • 

S J h S • canlanır. Türkiye öyle ır mem· 
Hariciye nazm ir 

0 
n ı- lekettir ki orada fabrikaların bol- • • Bu hesaba göre havayı ne- BRESLAU, 325 m. 

motb İngiltere - lran ihtilafı luğundan değil azlığından, iatib- fdare hey' etJ siminin aikletini öğrenmek ka-
hakkındaki lnıı;iliz noktai naza salin çokluğundan değil, tanzim bildir. Kürei arzın mesahai 
nnı Milletler Cemiyeti meclisi edilmemiı olmasmdan, it•izlikten Seçı•Jdı• aatbiy••i SlO.l00.800 kilomet-

18.25: küçük konaer. 19.30: 
"St. Nikolaus zieht durch das 
Land" isimli musikili temsil. 21.05 
Rosini,R. Korsakow, J. Strauış, S. 
B. Clemus'un eserlerinden akıam 
muıikisi. 21.50: Viyanadan nakil. 
23.50 Josef Holzer cazı (Viyana
dan). 

ı t k • · bu k a değil kafi derece İ§ sahaıı temin ~ 
ne ana ma ıçın a f'lDl Y k'ld"' re murabL-- oldug"una göre, b • edilmediğinden ıabrap çe ı ıgı .,.... 
hut yarın sa ah Cenevreye gı- görülür. ( Bıqı 1 inci ..,hifeltle ) santimetre murabbaına bir ki-
decektir. Bey bir nutuk söyleyerek riyasete lo 33 gramdan hesap edersek. 

Bu ıstırap menfi ve çareıiz bir intihabından dolayı teıekkür et• ikl • 
ıstırap değildir, Bu 11brap müspet mi!tir. . . bütün havayı nesiminin s · eti 

Kazım Pş. nın 
Beyanatı 

(Başı birinci sahifede) 

ıeleler üzerinde ncktai nazarla 
rını beyan ettiler v,. bazı teki. if- ! 
ler yaptılar. Bu teklifler meva
nmda kanun mevzuu olanlar 
b~ılunduğu gibi hükfunetin ;da
reten yapması icap ec!"n i~ler 
de vardır. Teklifler<leın bir kıs
m1 do~rdan doğruya Fırkada 
reye konularak karara raptolun 
mus, bir kı~mı rll\ Fırka grupu 
t-ncümenlerine tevdi edilmiştir. 
Mütehassı<larclan mürP1rlrep ı>n 
cümenler, bunları tetkik ede
rek bir karara bağlavacaklar
dır. lelerinden ican edenler, ka 
nun u:.yihası teklinde Mecli~e 
sevlmlunacalrtır. Kanun mev
zun olmavanJ~,. ıl11 u~ulü daire
sinde takip elilecektir. 

lJ .rııunıt miifetti,lth 

Kii.nm Pasa H"zretleri Bi
rinci Umumi Müfettişlik vazi
fesinin lzm;r Valisi Khım Pa
§ava tevdi edilt'ceği şayialarına 
dair demiştir ki: 

- Kazım Pa•anın tayin edi
J.-c.,ğin<len haberim ycıktnr. 
Yalnız, vazifenin ehemmiyetile 
mütenasip bir ""tın hükumet 
çe pek yakında bu işin başına 
getirileceğini biliyorum. 

Dil inkılabı 

Ki.z.ım Paşa Hz. Dil Tetkik 
Cemiyeti mesaisinden babıeder 
ken şunları söylemişlerdir: 

- Dil Tetkik Cemiyeti me 
aaisini ve gazetel•rin buna dair 
olan neşriyatını d;kkat v,.. al~ 
ka ile takip ediyorum. Dil Tet 
kik Cemiyetinin mesaisi çok 
müıpet VP kat'i tekilde ilerle 
mektedir. Krsa bir zamanda 
muvaffakıyetli nPticeJ.,re van 
laca~ma tüpbe etmiyorum. 
Matbuatımızın hep birl;kte 
;ürk dili hakkında yaptıkları 
ne,riyat, ve bizm~ler cidılen 
takdir ve teşekküre layıktır. Bu 
himmetin favdAlı tesirleri mem 
nunivetle PÖrülmektedir.,. 

Kii.zım Pasa dislerinin tedavi 
ıifli bir iki ırfuıe kac:lar bitirerek 
Ankaraya döneceklerdir. 

Köy kanunu 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Yıl 

bk celiri ~ bin liradan ~ o
lan Beledi,.eler aınırlan ıçmde 
Kö,. kanununun tatbiki taaavvuru 
mevcuttur. 

Bulgar-Romen 
hududu 

SOf'Y A, 17. A. A. - Romanya i
le Bulgaristan ııraoındaki hududa 
ait pl&nlan t;ınzjme memur Romeı>
Bulg..,. komiıyoau, buııün S"'?'adoı 

tir ve çareleri vardır. Bu ıabrap Mecliain bu içtimaında nizam- ni öğl'eJllDiş oluruz. Bu siklet 
yarabcı ve doğurucu bir ısbrapbr. namei dahili müzakere ve tasvip S.269.411.264 milyon tondur. 

Yüksek sanayi memleketlerin- edilmiştir. Nizamnamenin bir mad Bu ıiklet hakkında bir fikir e
de her gün yeni bir fabrika baca- deainde idare heyetinin üç senede d'inmek için töyle de diyebili
aının söndüğü haber verillirken bir intihap edileceği hakkmdaki 
Türkiyemizde yeni yeni fabrika la kayıt, "her aene intihap edilir'' riz: Bir kurt un mikap tasav-
nn kurulduğuna n kurulmak İa· teklinde tashih edilmittir. vur ediniz ki, her dıl'i bir kilo-
tenildiğine ,ahit oluyoruz. metre olaun., İJ.te el!kilerin hiç 

o halde vatandaşlar yerii ma- Öğle geıneğl aikleti yok dediklen havanın 
lı kullanmak davaaı m~mleketimi- B . . d hh ıikleti .. 

u ıçtona an sonra mura as-- _L 1 zin ikbsatça inki~afına, iktısatça Peki, bu ıikleti ölçül.,.,i en ~ 
· ik · t'kl," lar Türkıy' e Balkan Birliği lstan- ed' ft E yükselmesıne, bsatça ıs ı aııne yalenin mahiyeti n ır ! a 

mükemmel bir tarzda hizmet et- bul fUbeai tarafından Tokatl(J'an "un ur" tel"kki 
mek dava.ldır. neyle mu"hı'm bır' t ı· de ven'len kırk k;•ı'lı'k zı'ya- ler havayı bir • a <><> oem ~ ka 
hayati. davaya kar•ı candan ba"'· p, • f ederlerdi. Halbuki bir çok • • " fette bulunmuılardır. •U zıya ette ekk 
lanmıyacak h;çbir Türk vatandatı murahhaslardan maada Vali mu· ntık maddelerden m~r. ~ 
taaavvur edemiyorum. olduğunu ilk defa Lavoıaıer ıs-

ı . ı h fta avini Ali Rıza, Belediye reis mua- --"! . b 
Tasarruf ve yer ı ma ı a 11 pat etti. Tazyik an mıt .. ava. 
.. L. • 1 h lk ·· t r vm' 'ı H"amı't. Beylerle Bulgar maıla __ ın munueoetıy e a ıınızın goa e • dahilinde cıvayı ıaıttı. Gorau 

diiii vükaek anlayış bunun en can hatgüzan M. Balamezoff Ticaret ki cıvanın üzerinde kmmzl 
lr delilidir. müdürü Muhain B. n Ticaret O- A . 

Vatandaşlar; Yerli malı davaıı 
yalnız sanayi mamuli.bna .. inh~ 
etmez. Yerli malı davası oyle hır 
bütün?üktür ki, onun içine ayni 
zarnanda toprak mahıullerimiz 
ve yerli if kuvveti'?iz de ıirer. O
nun iç.in bu ıenekı .taaarnıf ve 
yerli malı haftası aynı zamanda 
memleketimizin kuru ve ya' ye
niıı)erimizin de h,.ftasıdır. iç pa
zarda emin bir ıürüm aahaaı bu
lan mustahsil, yabancı pazarların 
cilvelerinden korkmadan istihsa
line devam edebilir. Devamlı ve 
gelirli bir istihsal ise her §eyden 
önce memlekette istikrarlı bir ça
lı~ma hayabnm kurulması demek
tir. 

daıı erkanı hazır bulunınUJlardır.. tozlar peyda oluyor. ynı za
Ziyafetin aonunda Tabir B. kıaa marula da havada bir eksik-
bir nutuk söylemiıtir. lik.. Demek ki cıvanın bir kıs-

Ôğledtn sonra mı, havanın bir kısmı ile ih

Mecliı saat 17 de tekrar Tica
ret Odasında içtima ebnİ§ ve bi
rinci içtima zabıtlarmı karaat ve 
tasvip etmiıtir. 

Romen murahhaslan bu içtimaı 
müteakıp dün akşam memleketle
rine hareket etmiılerdir. 

DARÜLACEZE 
MODORLOCONDEN: 
İtti.hu edilen bir tura 

nümunesi veçhile iki yüz 
adet me•in pazarlıkla mü
bayaa edilecektir. Talip o
lanların 26 Kanunevel pa
zartesi giinü saat 14 te İn· 
tac edilecek olan pazarlığa 
teminat akçelerile müra
caatları. (6652) 

tilat ederek, kırmızı tozlan ha
aıl etmit ve hava da teneffüse 
gayrisalib bir hale gelmit'. La:v
oisier bu teneffüse gayrıaalib 
havayı "azot" diye tesmiye et
ti. 

On dokuzuncu asıra yapılan 
tahliller ve tetkikle-den son
ra. havanın yüzde 79,2 azot, 
yüzde 20.8 müvellidilhumuza 
dan mürekep olduğuna bükme 
dildi. 

1882 de iki İngiliz ilimi 
Lord Rayleiııb ve Sir William 
Ramaay mayi haline getirilmiı 
bava üzerinde çalıtmağa batla
dılar. Baktılar ki, havada daha 
batka maddeler ile var. Ha
vada yüzde bir nisbetinde bul-

. "Ar .. duklan Y"nı unsura • g~ • 
ismini verdiler. T etkiklerını 

lıtanbul asliJ'e mahkemesi birinci daha ileri götürerek, bet yeni 
bulı:uk dairesinden: Müddei Galata- gaz daha bulc!'!1ar. ~unlara da 
ela Y..,.aköy Palasta Felemenk Bah- aıra ile fU ııımlen taktılar. 
risefit Bankası tarafından müdda- Helium, Krypton, Neon. Xe
ale,.b latanbul Balık puan 61 No non, Müvellidilma •• 
da Aram Barub ef. aleyhine bir kıta s;,. nispet kumı.k ltzon ıe 
senede müsteniden alacaiı olan yedi )ine: 
J'iız elli liranın tahaili lıakkmda açı- Dılılan onar ~trelik bİT 
lan davadan dolayi berayi teblii gön miki.p tasavvur ediniz. Binaen 
<!erilen arzuhal suretinin müddaa- aleyh hacmi bir milyon litnı 
leyhi mümaile,.bin ikametııilıı ha- demektir. Bu mikibın içine 
zırıoın meçbuliyeti ba..-bile H. U. bava dolduralım. İ!le bu bir 
M. K. nun 141 inci maddesi müci- milyon litre havanın içinde, 

MILANO - TORINO • TRIYESTE 
20.35: granıofon. 21.05: Ha

berler - gramofon. 21.35: "I. 
Carnasciali" ismindeki üç perde
lik opera teınsili. 

ROMA 441 m. 
17.50: muhtelif İlletler refaka

tile taganni. - Müsahabe. 21.50: 
"La Donna preduta" iaimJi Pietri' 
nin üç perdelik operası. '-------

t LAN 
Osmanlı Bankas~nm Galata, Ye

nicamı ve Beyoğlu devairi,Miladı loa 
ve Y .ıııa.ı münasebetile 25 Kin unu 
evvel 1932 ve 1 Kanunusani 1933 
tarihlerinde kapalı bulunacakbr. 

ZA Yl - 2012 numerolu arabamın 
nwnero pl8.kaıı zayi olınuıtur. Yeni 
ıi almacağnıdan hükmü yoktur. Ka
dıköy Arabacı Onnik. 

latanbul ikinci ifliıs memurluğun

dan: Galatada Pertentbe pazannda 
Marilıyan hanında 3 No. da Manuk 
Marilıyan efendi hakkmdaki iflum 
mahkemece kalclırılmasma karar ve
rildiği iliın olunur. 

litresi müvellidilhamuza, 9.400 
litresi argon, 10 litreıi Neon. 
1 litresi Krypton, 1 litresi 

Helium, 1 20 litresi Xenon, 

takriben 100 litresi de müvel
lidilmadır. l,te havayı teşkil 
eden ııazlann niabeti budur. 

Alimler kılı kırk yaı .nı1 
diyecekainiz. Doğru! Fakat me 
sel& Neon'dan timcl.i tenvirat
ta iıtifade edilmektecl'r. Neooı 
tüpleri denen cam tüplerle, ge 
celeyio sinemaların kapıların
da ve sairiliıılarda parlak ışık:
ları ile mükemmel reklamlar 
yapılıyor. 

Havada, yukarıda tadat et
tiğimiz ııazlardan başka, muh
telif nisbetler<le hamızı kar
bon, su buban. ımıonyak gazr 
kükürt mürekkebatından gaz
lar da vardır. 

Acaba havada bütün bun
lardan batka gazlar da var mı? 
Y annld fen bu sualin cevabı-

Arkada,lar; bu cemiyet ayni za
manda memlekette tasarruf itiyadı
nın bir milli ahlak haline gelmesi i
çin de çalı,ıyor. Ve önümüze bir he 
def koyuyor. 1931 senesi aonunda 
bankalar<'a 38 milyon lirayı bulan kü 
çill< tasarruf hesapları y~künunun en 
kııa b;r zamruıda 50 milyon liraya 
çıkarmak, milli sermayeler, küçük 
küçük ferdi tasarrufların bir araya 
toplanınaımdan doğar. Onun için 
her Türk valandatı az bile olsa geli
rinin bir parçasını milli bankalarmıı 
za yatırmalı ve böylelikle milli ser
mayenin artmasma yardnn etmeli
dir. Yukarıda işaret etmiı olduğum, 
yarablmasını iıtediğimiz )'811i it aa
halaın anc..k milli semıayemmn artı 
fı aisbetinde açılacakbr. Bu iblıarla 
bu iyi davll!'ın biribirine ne kadar 
kenetli bulunduğu derhal cöze Ç&l'

p.u'. Milli iktıut ve tasamıf ceıniye 
tinin önümüze koyduğu bu hedefe 
celeeek yıl içinde varmallJ'ız. Fakat, 
milli tasarrulu bütünlqtirmek Te 
lıuvvetlettirınek için yalna J'alnız pa 
ra artırmak kafi değildir. Şahısları
mızın ve evlerimizin masraflarını be 
aaplı ve tulumlu yaparak masraftan 
da k•zwnmek tuarrufun ve hatti pa 

ra arttırmanın a belli ıı..ı. J'Oluclur 

Y &fUll8lı: vaııtalan en dar olan bir 

evde dahi neticede mühim mikdarla 
rn varacak tıuarruflarda bulunmalı: 

güç değildir. Memleketimizde beaap 
ıızhktan ve dikkatsizlikten ve her i 
ti ve yiJ'ecek, ciyecek, kullanılacak 
her ,eyi ihtiyaçtan fazla ve bol tut
maktan sokağa ve hattiı çöp teneke
lerine ablan kınnb ve lurpmtılarıa 
tutan belki mily-ı.ra YIU'll', Hal
lıuki beaaph ve tutumlu lıir nde ao 

hince 16 ııün müddetle ilinen tdıli- 781.788 Jitre.i azot. 208.700 Dl ~ek. 
tine kanır verihnit olduğundan mü- r~.:......::..:._ _____________________ _ 
ınaileyh ifbu müddet zarfında mü

racaatla clav•J'a karı• bir cevap -
mediii taktirde hakkında ınuıunelei 
gıyabi,..,.. teTesolil edi)eceji aan o-
lunur. 

lstanbul ..tiye mahkemeai üçüncü. 
hukuk dairesinden: Mıazzez ham
nun Emcet Bey aleyhine ~bğı ı
ciliakit davaınım tahkikab hitam lıu 
)arak e..-rikı dava müçtemi maJıke.. 
meye verilmit ve mahk...- günü o
larak 28-12-932 aaat 14 te tayin e
dilmittir. Dan hüküm derecesine 
celmiı olduğundan gıJ'abmda yapı

lan muamelata itiraz etınesö lüzumu 
hukuk usul muhakemeleri kanunu· 
nun 406 ıncı -chleaine teftilıaıı i
tin olunur. 

Sahlık Ev 
lıtanbul Vilayeti Defteı-darlığmdan: 

No. 25 Büyükdere T epebqı ıokak takriben bet yüz a11nt 
miktarındadır. Peşin para ile 250 liradan açık arttumaya ~on-

4 K Saııi 933 ... -..-ba aat on bette defterdarlıkta ıha-muştw. . r-·..-- (6652) 
le olunacaktır. 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

On kalem muzika malzemesi 20-12-932 Salı günü s~at.ı~: 
16 kadar pazarlıkla ıatm ahnacaimdan tali~ler pazarlığa ~~ 
• • '-"- .ninıün muavven aatinde komııyoaumusa muraca ıçın mez ... ...- .. - -,, (6660 
atları. 
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3 üncü kolordu 
il anlan 

Çatalca Müıtahkem Mevki 
inin pazarlıkta bulunan 13,800 
kilo kuru üzümüne ta-
lip çıkmadığından ihale 
si tehirle 21 - 12 - 932 
Çarşamba günü saat 14 t" ya~ı 
lacaktır. T ı.lipkrin 9artnamesı
ni görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için o gün ..oe 
vaktinden evvel koaıi.yona mü 
racaatlar. (5015) (6638) 

(1939) 

ist. Mr. Kumandanlığı 1 
Sıı.bnalma kom. IUlnları 

Istanbul Ziraat--. 
Bankasından: 

1 -1470 numaralı zirai kredi koopwatifleri kanuıa.ı. ve 
resmi gazetenm 25110 1930 tarihli ve 1630 numaralı .niiahaaın
da münteşir esas mukaYelename ahkimma teriikan teşkil edi
len gayri mahdut meı'uliyetli köy "Küçük Çekmece - Ambar. 
lı zirai kredi kooperatifi" bu kere lktıaat Veki.letince tasdik 
ve lstanbul Altıncı Noterliğince tescil eC.ilmi' olmakla mezkur 
kooperatifin resmen tetekkülü ilin olunur. 

2 - 1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri kanununa 
ve resmi gazetenin 25 10(930 tarihli ve 1630 numaı"alı nüaha· 
aında münteşir esas mukavelename ahkamına tevfikan teşkil 
edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Şaml r zirai kredi ko
operatifi" bu kere lktısat Vekaletince tasdik ve lstanbul al~ın
cı ınoterliğince tescil ecl.ilmiş olmakla mezkur kooperatıfin 
resmen teşekkülü ili.11 olunur. 

Maltepe Piyade Atış mektebi 
ihtiyacı 'çin 60,000 kilo elanek 3-1470 n.ımaralı zirai kredi kcopeııı ifleri kanununa ve 
pazarlığa konmuştur. Pazarlığı resmi gazetenin 25 10 93i) tarihli ve 1630 numaralı nüshasın 
2o 12 1932 salt günü saat 1 ı de da münteşir esas mukavelename ahkiimına tevfıkan te~kil edi
Tophanede MerkeE Kumandan len gayri mahdut me~'uliyetli köy "S fra zirai kreıli koopera-
lığı Satınalma komisyonunda tifi" bu kere lktısat Vekaletince tasdik.,,., İstanbul altıncı no-
yapılacaktır. lıteklilerin şartla terliğiı::ce tescil ec':lmiş olmalla mezkur k)~:;>c:atifin r:smen 

d t ekkülü ilin olunu.-. (6641 \ 
rım görmek için saat 9 an ona iiılliılııiiıiliiıiiiıiiiııiıiıiillııiaııı .... ------liC::ım-
kach.r her gün ve r>azarlığa giri 1 
seceklerin saatinde komisyona 1 

gelmeleri. (559) (6611) @evle Oemiryoı!arı n1a,. 1 
1887 

* * .,, Bir aenecle idarede teı·akü:n edecd. kırpıntı kağıtların yapı-
Hari>iye mektebi ihtiyacı i- lan müzayeciesinde tonu 31 liradan tnEh• uhte5ir.da kalıı:ıştır. o/c 

çin.300 kilo tahin helvası pazar 25 den aşağı olmamak üzere arttırmak isteyenlerin 19-12-932 
Wda alınacaktır. Pazarlığı 19- d 

taı:ihine müsadiC Pazartesi gücü saat 14 d• Hay c.rpaıa ınAğa-12-932 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez Kuman- zaama miiracaatlan. (6639) 
danlığı Satınalma Komisyo- _____________________ ...;(:..1-~ 

nunda yapılacaktır. isteklilerin t l 
izahat almak için her gün... istanbol Eeled"ye~i flanları 
bah saat 9 dan ona kadar Ko-
misyona müracaatlan, pazarlı- --------------------------
ğa giriteceklerin de belli vak- lstaobul Belediyesi Riyasetindeıt: Fatih Belediyesi Fen be
tinde komisyonda hazır bulun. yetincle ressam ve kütüpane memurluğu münhaldir. İtbu memu· 
m ları. (365) (6653) ı' riyete Sanayi Nefise mimari şub.,si ve Nafia fe, mektebi me1:un 

!arından Yüksek M.üheı:4is mektebinin el .rduncu sınıfını ilmuıl 
Üsküdar Ba kası ı ed~k zarureti ıahsiye sebebıle mektebi t•rkeden Fe, memur! · 
MECUSi ID RE RiYASETiN- rmdım alıruı.bilecektir. Bu evsafı haiz clanlar ara.ıında bir seçır 1 

DEN : imtihanı icra kılınacaktır. Taliplerin imt an gü~ n en evvel 
Hini tesiste taahhüt dilen ve ge- istide vesaiki ile Bel •· yey mifra~a:ıt tm •l ' V<: yevmı i tihan 

~ - tene teo..iyeoi tal olunan h" olan 22 birinci Kanun Pcr mbe &:in" at ( 10) ela fen işleri 
ac ...Jı&bmın ademi icabet ve tedi. 
v dki irr.tinalan cil! ·ı :>IW< küsur 

n lfralık hisse Beyoıı<Iu 3 üncü No
terliğinde .ıyın yirmibeşinci paz.ıır 

•unü saat 14 te açık arttırma ııare
t;ı .. ıılacaktır. 1 ttiraya talip olan 1 

n mah:ıll: mezkur-la İspati vücut ı 
·rİ lüzum iüin olunur 

Daruşşafaka Lia si Müdc.ir
lt unden: 

Talebe i<:in ku!t!aşı hane ol
m k üzere 350 takım elbise pa
zarlıkla yaptmlacaktır. İmali
ne talip olanlar kanunuevvelin 
22 inci perşembe ünıi saat 14 
te Nuruounaniyede Cemiyeti 
T ~driıriye merkezinde bulunma 
lıdırlar. (6615) 

1890 

lıtanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir alacağın temini istifası için 
mahçu:r olan bir İıdet demir ı.a...ve 
bir adet kristal camlı yazıhane ve 
marolrenli biı- kanape iki koltııtkan 
ibaret yazıhane eıyalaruım 25-12.-
932 tarihine mü ... dif pazar günü 
... t ondan itibaren Galatada güm• 
rük civannda albncı Talof ban <
ki Arabyan hanı) üçilncii kat (3) 
numaralı cxbıda bilnriizayede lıiriaci 

açık arttırma auretile ll""'Ya Çtm'il_.eri fDUkmonr olduğu.._ talip 
olanların y...,., .., ,...b tnezldmla 
,..ı..,ııinde hazır .......... .,...-..... 
na 1931-2426 numwa ile Biıiıl'UI,._ 
lıon ı;;- HM oı-. 

Mudıriyetinde hazır bulunmal.ırı l••z. 1 ila1" 1 ur. (6648) 

•• 
nll:aka E a 

• 
Cemiy i Akv:-'tn Hıfzıa o • a.ı:asınc' 

Stampar tıır fım! 1 12 -., Paza 
d n;a· ada Tıp F kultesınde v 2J-ı2 • :.. ı ,u 
Gülha H st • i >.oı J- ıfzıssı hıısı ı ha 
ve Pr K i:yonlu birer konferans veril ~ f . Aza ı 
teşrifleri rica olunur. 

~ 11 s ıı.tt 

•r m ı, 

kir mın 
(66431 

·--·~~~-~-~-..~~~-~ -------• 
Sıhhat ve içtimai Muavene 

Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Seksen altı kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek 
üzere tartname ve nümuııeleri veçhile aleni münakasa suretile ı 
tabettirilec:eğindeı: münakua11 5 K. Sani 933 Per~embe günü 
ıaat 14te Galatada Karamuıtafa paşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Mübayaa Komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin nümune ve fUlııamelerini görmek için Aokara'da i 
Hudut Ye Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasibi : 
mea'ullüğüne ve lıtanbul'da mezkür Merkez Levazım memurlu- i 
juna müracaatları. (6604) 1 

Sahlık Ev 
lstanbuf Vilayeti Defterdarlıığmd-: 

N. 47 Şelı Ferhat mahallesi HaYUZlu hamam sokak, JCumka. 
pı üç katta üç oda üç ıola kömürlük ve ıaireyi müttenıildir. Pe- j 
ıia alnımak tartile satqı 900 lirada. açık utbrmaya konmuttur. 1 
4 K. Sani 933 çartamba giiaü 1&at on bette Defterdarlıkta ihale 1 

ol= .har. (6554) I 

Sahlık arsa 
lstanbut Vilayeti Defterdarlıtmdan : -

NWDara 4 Büyü4<dere Dava! tokak petİn para ;ıe 850 liradan ı 
açık artbnnaya konmuıtur. 4 K. Sani 933 ç...-ba !fÜDÜ saat 
on bette defterch.rlıkta ihale ohınacaktır. ( 6656) 1 

lstanbut yediaci icnı ~ 
dan: Paraya çewil.-iıw lauıar ..... 
rilen lstanbulda Caleriye Hanında 
11-12 No. lu düWnda borçlu Arap 
Oflu AneetH Ef...ıiye ait u.ff 

-ı.inelerin ikinci &1 ttıhııüı f"lırl 
halin 26 inei .. t 12 ... mahelli ..... 
lair.a. eriz sin d ' r: 1 ia,,.... 
ve yaJctj --.n.la U- bulanacak 
meım.; nına müracaat o1uarnuı ilin 
<>-!unur. ı 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem· 
lstanbul aslive mahke-i birinci 

hukuk daire.inden : Müddei Galata· 
da Sigorta hanında Döyçe Oriyant 
Bıuıkur tarafından müddaaleyb Ga
latada Panoroma hanmda Po! Şorte 
efendi alePiae açolaa 3981) lira alıı
cak davasından dolayi berayi tebliğ 
ııöaderiJen anuJoal suretinin müı&. 
ı!aaleyhir. ikametgahı hazsının meç 
bnliyeti baaelıile bilıiı ~blii iade ... 
dilmesi haaebile H. U. M K. nun 
141 inci madcle•ine tevfikan 15 gün 
müddetle ilitnen tebliğine karar ve
ıilmİilİr. ltbu müdd~ı ,arfında mü- ı 
nuu1eyhin müracaatla davaya karşı 
lıir cctıap vermediği ut.tirde baldan 
da muamelei kanuRİye ifa edileceği 1 

Tanare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
B"üyük ikramiye 500,000 Liradır 
Kefide Yılbqı gecesi yapılacakbr. 

Taliinizi deneyinh.. 

1551 Acele ediniz.. 

~?ANI ~'Ac 1 .C!Jij!ftf ~ .. .,H Ki . ) KARADENiZ POSfASI 

VATAN 

1 VPA"ZA"R1 

1 ırünü aı.-ı hattketl• z.,,,ırıl
dak. lnebolu. Sanuun.Ordu,Ci
reson, Trabzon, Sürmene ve 
RQ;e"ye azimet ve avdet ede
«ktir. 
Futa talııilat için Sirkeci Yel 

lr.enci hanmdaki ac:entalığına mu 
ncaat. Tel· 21515. 

MUS"I AI·. • l E'VIAI V ı 
purfarı fzmir sür· at ('.'OSt Sl 

vapuru 

ursa 1 ~vv~· 
Pazar akşamı saaf 15 te 

1 Karaköy nhtımı'lda:ı 

1 doğru İ z M İ R E 
1 hareketle Pzar:esi günfı 
. İzmire mu~asalal ve Salı 

günü lzmirden hareketle 
Çartamba günü Ltanou1a 
avdet edece".ti . TaCsl a• 
için Kllç{ik Rıhtım Han 

No. 4-5 Telefon 40913 

(19501 

VAPURU 19 K"nun evvel Pa· 
xartesi Zongcldak, 1 nebolu 
Samıun O•du; Gırcsun, Trab· 
zon, Rize ve Mapavn ye azimet 
ve avdetle ayn; ısk e Siir 
mene, Vakfıkebir, Görele ve 
Üny 'ye uirıyarak avd t c:l~-
<:ek • 

1965 A<:enta ı Alaıycı b No. 1 

ve r 
eker F abrikalan 

TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

Af,pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki rıatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak Ü7.ere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kunış 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mü hakisi hamule senedi 
mukabilinde öde üzere d~ıbal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbal, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker ~ Telefon: 244 70. 79 

1339 

T . 21037 

crlı:u accrı.ıa. 

J9fl B. uel. Şube 

nrd&tta~ 

IZMIR • p·RF • ıı; E -
DERiYE Pü TASI 

(E E) 20 Lİ,,.nc'. li· 
ııun sılı lk 

TRABZON POS I ASI 

KARADENİZ 
21 birinci kanun çarşam1 <ı 
18 de Gaiata rıhtımndan 

Dönü,te Tireto'uyada 
uğrar. 

JZMIR - MERSiN POST AS1 

ANAFARTA 
21 birinci kiı!Ju ı çarşambJ 

10 ldare Rıhtımından kal
ka~lar. 

lstantı.1 clördüncii icra ....,...rlu 

f1mdaıt: Tamıımma 715 lira lnJmet 

takdir ediı- Kwnkapada Nifanc. 

Mehmet Pfltl'Yi atik malulleıiain ni 
tana. caddesinde cedit 24 numerolu 

ınukaddema ılüldı:ia elyevm üğir 

baıır tamamı açık arttırmaya ... ..,._ 

dilmi~ olup 15-12-932 tarihinde ıart 

-si .ır.....ı.a-ye talik edierelıt 

11-2-933 tarihine müııadi.f cumartesi 

ginii -ı 14 •- 16 ya kad• l.un. 
bul 4 üncü jera daireıinde açık art

- ile oatılecelrta" 

j Antmnııia İftİrlll< için 9 yüzde 
Yllli ıı.ç .. ı..m.t .amır ati!nkim 

vsıiler ile t.elediye ..umım ftkıf 

ic:uasi aıiituriFe aittir. 929 tarihli 

icn. we iıf-. .. _ .. a 119 ancu 

_....,_e •teoıfikan • ' ' n ...,. si-

ve 

iırtlflA< laiııldıi aatUpl...u.;n haldannı 

•• lııı.,L, H'ı Aiz ve -ilcı Mir o
lan iddlilıılarıru ilin t~rihindee Jtiba
reıı 20 .-ıı içinM ~ IRzan 

-- ~ 
, ZA Yt - Derun1111cla bazı mektup-

1

1.ar bulunan hir cloıya ZRyİ olmut
tur. Bulan Zatın lstanbulda Babıali 
caddesinde Kahraman Zade Hanın-

ı 
ela ilana! Acentasına mükafat mu
kaltilinck teslimi rica olunur. 



o 

Şark'ın 
En muhteşem 

Oteli alas 
Odalar 

3 Liradan 
• 
Itiba1"en 

Gün Kaldı 

er 
Mallar 

Pazarında 
Büyük ucuzluk 

Kabare Yılbaşı Gecesi Açılıyor 
- Duhuliye Yoktur _ 

CUMA GÜNLERi Ankara'nın en kibar toplantı yeri Ankarana)a!1;'1u DANSLI ÇAYLARI d7r 

istifade ediniz 
lstanbul 
Bahçe kapı 

Beyoğlu 

İstiklal caddesi 

Dr. HORHORUNl 
Mektep ıokağındaki muayeneha

nesini kapamqhr. Hergiin oabahtan 
alqama kadar haıtalanıu Eminönü 
\'alide kiraathaneei yanındaki m""
yenehanesinc!~ bizzat tedavi edlr 

Telefon: 2.4131. 

1753 

Aksi halde hakları tapu oicillerile 
sabit olmıyanlar IDhf bedelinin pay
laşmaımdan hariç kalırlar. Alakadar 
larm iıbu maddei kanuniye ahkamı
na göre tevfiki hareket ebneleri ve 
daha fazla malilmat almak isteyen
lerin 931-782 dosya numerosile me
muriyetimize müracaatlan il8n olu
nur. 

Balo Elbisenize 
Nefis Çiçekleri 

ÜPll!IÜI 
Çamaşır dairesinin , 

nefis mamulatı 
en makbule geçecek 

Senebaşı . 
Hediyeleridir 

Takacağınız 
• 
lpekiş Yaptı! 

Kravatlar • Fevkalade işlemeli mendiller 
Yastıklar. Eşarplar. İç çamaşırları-Pijama 
ve gömlekler _ Ropluk kumaşlar vesaire ... 

(1927) 
• . ' .. ... - ~- ı~ 

PHILIPS 
"830m 

l:Sir Tek Düğme İle 
Bütün Av•·un.l'l Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
;süperendüktans 

'
·Mobilyaya ihtiyacı olanlara ' ı .... u v v ET ı c ı N 

Istanb111'da Fincan• ..., • Mağazasını tav· 1 Emulsıon SCOTT mlistabzannıa her cılar yokqunda 66 No. Asrı Mobılya ııiye eyleriz ...J damlasn:la, e;ıaicenia taıekklllü için muk-

• . 

.. Yeni Ajanda -41( 
KANAAT AJANDASI 

Kullanıılı, her cebe 11ğar, zarif ciltli cep muhtırasıdır. 
Ayrıca üç forma'ık takTim malümab, tren hatJan ve 
tn.n tarifeleri ilaTe edilınqtir. Fiab ciltlı olarak büyUk 

boy 50, küçlik boy 35 kuru,tur. 

MUHTIRALI 

Takviıııi Ragıp 
1933 yılı 

En doğru takvlmi mal6mat, berkue lazım olac•k fayd•lı 
bi'giler. Ayrıca 1933 aeneıd iptidasından itibaren tatbik 
edilecek o'.an ölçüler kanunu ve tatbik tarzı gfistaril· 

mittir. Ciltli olarak fiatı 3S kunlftur. 

Bir Millet Uyanıyor 
NIZAMETTIN NAZiF BEYiN 

Sinema romanı 
latiklil miicadeleaine ait beyecanb bir uhne 

Bol ve glizel reaimler. 

Nat"ri: lstanbul, KANAAT KÜTÜPHANESi .. 

Tokat inhisar idaresinden: r 
Tokat, Erbu Ye Niksar lnbiıar İdareleri ambarlarında mev

cut kabili tezayüt ve ~kuı olmak üzere cem'an 600 bin kilo 
1 miktanndaki yaprak tütünün ve Erbaadan Samsuna, Nikıardan 

Unyeye kadar olan nakliyab olbaptaki ıartnamesi mucibince 1 

8/12/932 tarihinckn itibaren yirmi ıün müddetle münakasaya 

1852 tezi tuzları ve uzviyetin faaliyeti içio l&-

.·Buadam büvü ir f elik et geçird' 

Eğer vaktile lş Bankasın dan bir kumbara 
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket 

alarak pa
karşısında: 

1 ı: mı gayri müfarik vitaminleri mevcuttur. 
I"!> Her stün muntazaman bir kaç katık 

. ,.:(.~ alındıkta vücudu takviye ve nezleyi, 
" ' öksürilğü ve bilhassa çocuk baatalık

larının önü alınmış ohır. 
O halde hakiki Emulaion Scott mll1-

tabzarını mu•irren isteyiniz. 
EMULSION SCOTT 

---BEDA V A-41( 
Biçki ve Dikiş Yurdu 
21 Birinci Kanunda ikinci kursa başlıyor. 

Size en son Fl'llll&ız uıullerile mükemmel biçki dikit öğretir. 

Maariften lastikli diploma verir. Deroler Naumann ıirketinden 
bir dikit makineoi alana meccanen, almayana müıteına tartlarla 
verilir. izahat almak ve kaydolmak ;5-İn Cumartesi, Pazartesi, 

Çarıamba günleri saat 14 ten itiı......., merkezdeki yurda 
müracaat ediniz. 

NAUMANN MAKINALARI SATIŞ 
TÜRK LiMiTED ŞlRKETl 

~ Galata, Voyvoda Hezaren sokak 19 - 21 ~-
1570 

Karadeniz Ereğli 
Malmüdürlüğünden: 

Devler borcu verilmemesinden dolayı Çamlı maden kömür 
ocağı harmanında mevcut ve haczolunan 2300 Ton kömür 10-
12-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ım.üzayedeye çıka
nlmı9tır. ihalesi 29/12/932 tarihine müsadif perfCDlbe günü 
yapılacağından müzayede tartnameaini görmek ve kömür al
mak iateyenler ihale günü Karadeniz Ereğli Mal MildUrlüğüne 
miiracaatlan ilan olunur. (6580) 

1843 
~~-------~~~~-~~-~ 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Alemdağ vakıf omıanlannm büyük elmalı 0,46 M. devre.in

den 3 M. devresine kadar üç bin adet keatane alacmm kat'iyeai 
müneka•aya vazectilmit olmakla talip olanlaraı teJ"&İlİ anlamak 
üzere her gün lıtanbul Evkaf Müdiriyetiııde arazi kalemine Te 
yevmi ihale olan 4/1/935 çarıamba ıünü ıaat. on bete kadar lda 

lronulmuıtUJ". Talip olaııbnn yevmi ihale olan 28/12/932 tui- .. ____________________________ _ 

Jıine mü .. cfıf Çartamba günü saat on dörtte Tokat lnlıiaar lda
:-esine ve ter•iti anlamak üzere İnhisarlar Umum Müdilrlüiü 
yaprak tütün ,ube.me müracaatlan. (6640) 

Diıııdik durabilecekti! re Encümenine müncaatları. (8602) 
1882 

1870 

fıtanlıul yedinci icnı _,urlufım 
-------------------- dan: p...,.,,. ~karar ........ inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 'Tayyare Cemiyeti Mubayaat 
Komisyonundan: 

Şartınımeleri veçhile 250,000 adet iıtida kağıdı ile 150 adet 
· ane kutusu tab ve imal ettirileceğinden talip olanlar 19/12/932 
Pazartesi saat 14 te komiıyona müracaatlar• (6642) 

rilen Silivrikapıda Hanci Karaıfö:ı 
mahallesinde Sergi Efendinin tahb 

iıticanndaki handa lıulumn arpa sa lzmirde Fabrikamız• teslim edilmek üzere ıartnameaine 
man karyola veoaire tehri halin 22 tevf.ikan "45" kırk bet tonı Motorin ıabn alınacaktır, Tal iplerin 

ci t:: ~.~: cle...:.hl==~ puarhğa iıtirak etmek için "o/o 7:S" teminatlar111ı1 hamilen «21/ 
::...uruna miincaat olunmaı ilin ı 12/932» çarıamba günü aaat 15te Galat.da Mübayaa komiayoou 
olunur. na müracaattan (6548) 

Birinci Kolordu Sahnalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Afyondaki kıtaatm ihtiyacı ol- yiiz doksan bin kilo ekmeie 
kapalı zarfla mtinakuaya konulmuıtur. lhale.i 7/1/933 tarihin 
de komiıyonuınuzda icra edilecektir. Şartnamesini ıörmek iıti

yenlerin hergün ve ihaleye ittirak edeceklerin de valdinde hazır 
bulunmaları. (6647) 

MiLLiYET MATBAASI 
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