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Paris itilafı 
1>ü7aaa cm -"7e ••="'!' ...... 

fmclan netredilen bir tebbi, Oa
manlı borçlan Mk•nda Pariata 
parafe adilen itilafa• rin tarl
lanm fU yolda bülU. etmekte
dir: 

ı - o-al• düyunu WlnllDİye
ainden Türkiye Cümhuriyetinin 
lü.ue9ine iaabet edecek meblai 
896.435.000 frank, yani takriben 
75 milyon Türk kifıt Jlraudır. 

Bundan yalmz R-li finwndi
ferleri tah'rilib hariç tatulmakta
dır lü, mallim olduiu üzere ba, 
eaki Avusturya iatikrazıdır. 

2 - Türkiye Cümlnıriyeti ba 
IDebllğ için yeni tahTilat çıkara· 
cak ve Oni • Türk iamini tafıYa· 
calı: olan bu tahvilat, Cümhuriye
tiıı harici iatikrau mahiyetinde o
lacakbr. 

3 - Oni • Türk tabvilatınm fa· 
İzleri yüzde yedi buçuk olarak tea 
bit edilmiftir. 

4 - Hükiimetin her sene tedi
ye edeceği faiz Ye amorti bedeli, 
67,550 albn Türk lirau, yani akı 
küıur miryoô kağıt lira tutuyor. 
Düyunu umumiye meclüıinin elin· 
de müterakim bulunan bazı para· 
lar ba taksitlere mahaup edilece
ğinden ilk seneler zarfında tediye 
aine mecbur olacaismız paramn 
yekiınu bundan a§&ğı olacak de
mektir. 1936 ,.._ine kadar dev· 
letin giriftiği diğer bir takım ma· 
li taahhütler meYcut oldupna sö
l'e, ba seneler içinde taluitlerin •· 
zalmaaı umumi mali ••sİJ'elİIDİz 
için hayırlı olmu9tur. 

Pariste parafe edilen mukavele 
ile 1928 itilafı mükayeae edilecek 
ohrraa, son mukaYelenin üçte iki 
niabetinde daha hafif olduiu an· 
!atılır. Çünkü Paris itilafile ilk ae 
neler iki milyon ln"ili" lirası Yer· 
mek mecburiyetinde idik. Ve bu 
taksitler aonraki senelerde gittik· 
~ fazlalafıyordu. 

Düyunu umwniye meaeleainin 
Türle menafiine uygun bir tekilde 
halledilmesini ismet Paşaya med
JUDUz. l•met Patanm, Osmanlı im 
peratorluğundan intikal eden bu 
f'ena miraam yükünü mümkün 
mntebe bafifleatiımelr yolundaki 
müsmir meaaiıi Laaaanne'da baah 
ynr. Siyasi ~ .. ter Ye hudut ih
tilaftan halledildikten aonra im· 
ponlar meaeleai üzerinde muhare
w,.,...., tekrar batlunayı g3ze ala
cak k""'ar ıarar etmeainin ml-u 
bir coklan t,.rafından anla.,Jama
mı•b· l•met Pasa o zaınımdaıı tak· 
d;r etml•ti ki eğer mali meseleler 
Türk miJJ,.ti"hl mf"llııtliini müem .. 
men bir ..,kilde hall..dilmezae Lau 
uınne'da ku!l\nılRn u'er de ma• 
na•mı kavbedecekti. ismet Paoa 
Lau.,.nne'da sarraf zihniyetile 
hareket eden alacakhlar ile mü· 
c:ad .. fe etti. Türk miJl.,tine tabam· 
mülünün üstünde bir mali yük 
tahmil edemiyeceiini bildirdi. Bu 
.,,r..,..dele•inde mütehaa .. s sıfatile 
Türk murahh"s heyetine iltibftk 
eden bazı maliyedlPnn yardnnla
n olm,.mıab. Bilakis bunlarm 
"t .. knik" dive ileri oilt·dükleri fi
ı.mer kuponlar ı,inin hallini it
•al etti. Oamanlı düyunumm ser
mayesi taksim edilemez dem1di. 
Sonra tediye edilecek parann> 
...,,.ini tavin meaeleainde n&müte
nahi mü,külit çıktı. ismet Pa'6-
nm bu kuponlar meseleaini hallet
mek için Lauaanne'da ıririatiği mü 
adele konferans nriizakerabnm 
en ç"tin bir aafhaamı te,kil etmit
tir. Ve on senelik tarih söatenaJt.. 
tir ki, bu mücadele ile Ye cından 
aonra bu meaeleve •arsı lakin et
tiPi •ivuet ile lomet Pata Türk 
mi!l.,tine "n büyük hizmetlerden 
birini yapmı,tır. 

Bir çok devletler borçlarım te
diyeden kaçındığı bir sırada Türk 
deyletinin o-nlı imperatorlu• 
ğuna ait olan bu eaki borçları öde
mek için itilifname imzalama11 
aykırı bir hareket gıl>i görünebi· 

1ir. Ancak bu, kuponlar meselesi· 
nin mahiyeti ve Lausanne konfe
rasmdan beri geçirdiği safhalan 
bilmeyenlerin görü,üdür. Biz, Oa
m.anlı düyununun, hiıaemize dü .. 
ten kısmını tediyeden biç bir za. 
man kaçmmadık. Ancak bizden 
talep edilen paranın tediye kabi
liyetimizin fevkinde olmamaunı 
istedik. Bilahara bütün borçlarm 
tediyesinde mikyaa olarak •abul 
edilen bu prensip 1922 -inde 
bizim hakkmuzda da tatbik edil
mek istenseydi, kuponlar meaeleai 
ti U.usanne konferammda halle
dilebilirdi. Bir.aenaleylı timıliye 
k .. dar bu meselede d.,,,amlı bir i
tilifa vanlmamaaı, bizim tediyeye 
hazır olmamamız deki], tediye a
debileceiimiz meblağı alacaklıla
nmızm kabul etmek iatememele
rinden ileri gelmi9tir. Ve Fransa 
da dahil olduiu halde birçok d.,.. 
Jetler, H imzanın kubİyetinİ " in
ı.a.. ede,..,k borçlanndan kaçın• 
mak iatedikleri bir sırada bizim 
Paris mukavelesini imza etmekli
i(imiz, Lauaanne konferanımdan 
heri bu borçlar meseleai etrafın· 
da Türklflr alevhine yapılan pro
pagandalara kartı en müskit bir 
ee..aptır. 

Verııi ükel • 
erıne cei{ •• 

Rıhtım şirketi ile bir 
ihtilaf· daha çıkh 

Vergi 
Beka yası 
Yeni bir layiha 
hazırlanıyor 

Rana Beyin 
Teftişleri 

lnhisar1ar Vekili 
daha bir 

Dil se erberliği şehri
mizde de filen başlıyor 

bıtilif için İkbsat ve Nafia 
• 

kaç gün kalacak Bu hafta sonunda faaliyet 
başlıyor; dün tebligat yapıldı Vekaletlerine müracaat edildi Ankara, 24 ( 1 elefonla~ 

Maliye Vekııtetl vergi 
beka yasının tas f l 11e11 I 
hakkını.::.~ bir kanun lil· 
ylhası hazırlamakladır. 

LIJglhada devlete vergi 
borcu olan mükellefle= 
re kolagfılılar giJ.deren 
esaslar bufıır1Rcak'ır. 

Tüccar ne istigorf 
Söz derleme talimatnameai dün 

lstanbal Maarif Müdürlüiüne gön 
derilmiştir. lstanbul Vilayet der
leme heyeti derhal faaliyete ge
çecektir. Ancak latanbul derleme 
heyeti reiai Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin B. Ankarada olduğun
dan latanbul heyeti ilk içtim•n>• 

Rıhtım fİrke
tile tdırimiz 1-

b tacirleri -
unda büyük ye 

Ramazan 
Perşembeye! 

O günden itibaren 
ezanlar 

~rkçe okunacak 
R•muaa, önümüzdeki pertem ı lnhtsarlar "••tıt 

be günü baılıyor. Evkaf idaresi, 1 '" ,. 

c:amilerin noksanlarını ikmal et-1 Ali Rana Beg 
tirmektedir. .. . Cuma giinü tehrimize gelen 

Ramazan munaaebetile Ayaaof· Gümrük - inhisarlar Vekili Ali 
ya, Sul~ana~t, Beyazıt, ~hH- Rana B. dün öğleye kadar lnhiaar 
de, Falih, ~yı~, Su!t•!'~ehm ye )ar idareainde meşgul olmuı ve 
Valde camilennde muftılıkten ve• Umum Müdür Hüınü B. le görüı 
~a al~n Yaiz.lar taı;afından ma- müştür. 
vızeler D'at edıl~~ktir. • . Rana B. birkaç gün tehrimizde 

Pel'f"'Dbe~ gununden ıtıbaren kalacakbr. Kendisi, burada, bu 
ezanlar ~a turkçe okunacakbr~ ay aonunda ikmal edilecek olan 

Bu munaaebetle lıtanbul Muf- inhisarlarm tafra tqkili.tınm tev 

l Muhittin Beyin avdetinde aktede
cektir . . 

Maarif müdürfüiü o zamana 
kadar bu husuataki • h!\aırlıklan 
ikmal edecektir. lstanbul Do!J')em .. 
heyeti Muhittin Beyin riyasetinde 
Kolordu kuinandilm Şükrü Naili 
Pş., Maarif müdürü Haydar, Sıb
hiye müdürü Ali Rıza Beylerle, 

ı tehrimi,.deki liae, muallim, orta. 
san'at. ticaret Ye ziraat mekteple
ri müdürlerinden mürekkeptir. 

Heyet ilk içtimaım akdettikteıı 
sonra söz derleme defterleri bü
tiin muallimlere tevzi edilecek, 
derleme faaliyeti baflıyacalrtır. 
Merkez hı!yeti her hafta munta· 
zaman içtima edecek Ye ay aonla
nnda faal.iyet neticeleri Ankara-

llurlf lllJdlJrlJ Hagdar 8. 
da .,_;yet mnumi kltipJiiine bil· 
diril-'ı:tir. 

Maarif müfettitleri derleme f'a. 
aliyetinde teftit Ye irfat yazifeal
ni söreceklerdir. 

Bonolar neden birtür
lü elden çıkmıyor? 

.. yam dikkat 
bir ihtilif çdı:

Dllfbr. Rıhtım 
tirketinin Güm
rük ba§miidürlü 
iünün tam kar
ııundaki büyük 
antreposunu ln
f&Smdanberi ba

lı tacirleri itsal 
eder. T...it ha 
b lllbfl da lıura
da adeta bir -
beotmmt.lıasi
bi caeyan eder 
Ye .... ame1e1er 
yapılır. Burada 
milyonlarca li

ralık halı var

dır. Rıhbm !Iİl'
keti ltalılardan 

metre .......ı.. 

ba batına 280 
kul'Uf ücret abr. 
Son senelerde 

l11tanbul aokaklarında halı ucu:zlut1u 
ve bollut1u 

hidi netayici üzerinde ve inhisar
lar merkezinin Ankara•ya nakli 
etrafmda tetkikat yapmaktadır. Söylendiğine göre, baZı kimse. 

ler bonolar üzerinde bir nevi 
borsa oyunu oynuyorlarmış. •• 

her maddede olduğu gibi balılar 
da laymetlerinden mühim bir mik
tar kaybetmİftir. Halıcılar da kıy. 
metinden bu kadar kaybolan halıla
ra bu kadar ücreti fazla sördükle
rinclen Rıhtnn ,irketinden ücretin 
indirilmesini iıtemiılerclir. 

Bu talebe kartı. Rıhtım ,m...ti bü
tiin halı tacirlerine arzu ederlerse 

dedıal antrepoyu tahliye etmelerini 
bildirerelı: ceTap nrmi91İr. Halbuki 
balı tacirlerinin bqka bir yere git
meleri imkinı yoktur. 

Aldığmıız malümata nazaran, balı 
tacirleıi bu vaziyeti hahlarnnız aley
hinde bulduldannclan iktisat ve Na
,..,. V ekiletlerine müracaat edecek
lerdir. 

Fare hücumu 
Ve müsta'fa 
Kediler! 

Fikret için samimi bir 
ihtifal yapıldı tülüiünden aldığımız teblifl nq

rediyoruz: 

Defterdar B.in izahı 
Düyunu umumiye binasmm için 

de kapalı duran eıyayı farelerin 
hücumundan kurtarmak için içe
riye birkaç kedi salıverildiğini, 
bu kedilerin bir müddet ciğeri~ 

Gayrımübadiller arasında son 
sfuılerde bazı anlaiamamazbklar 
husule geldiği, geçen kongrede 
eski idare heyetini iskat edenle· 
rin, yeni idare heyetini beklenen 
itleri yapmamakla ittiham etm&
ğe baıladıklan görülınektedir. Şi
kayetlerin baııhcau, ıimdiki heye
tin gaynmübadillere yeni bono 
tevzüni temin edememesinden ile
ri gelınektedir. Bunlar, 15 kanu
nusanide toplanacak konsrede i
dare heyetine karıı ıiddetli ten· 
kitlerde bulunnuya timdiden ha

M~nevver ve güzide bir kala • 
balık merhumun hayatını 

Tebliğ 
"Kinunuevvelin 29 una miiu.

dif önümüzdeki pertembe ırünü 
ramazam şerifin iptidaaı olduğu ' 
iJin olunur." 

zırlanmaktadırlar. 

yaşaddar ve şiirlerini dinlediler Ç ld • ,e a arısın 

Diğer taraftan, gayrımübadiller 
idare heyeti de kongre hazırlıkla
nna batlam,.br. Konsrede, efka
nn tetettütüne mahal kalmama11 
ve salim kararlar verilebilmesi i
çin idare heyeti, önümiiııcleki per
tembe rünü yapacafı içtimaa, ha· 
riçten, fikir - reyla inden ı.tifa· 
de edilebilecek 30 kadar gayrmıil 
badili de iftirake da..et elmİftİr. 
içtimada, gaynmübadilleri alika-

• 
CaJ"rimibadiJler canİyetİ idare 

Myetİnin noktai nazarmı aöyliyen 

· Tavsiyeleri 
Anadolu harbine ait 

tefrikalar yaz
makta ne fayda var 

CeDal Be• 

1 

dar eden emlak müaa..,.,·len," rirlmise daniftir ld: 
"'.Jr:..~tf!'!'--'1 i bonolann kıymeti, yeni .:.,-;;: teY· "- Eski idare heyetini tenkit 
rıı ziall iıleri birer birer söriifülec:ek edenJerden biri de bendim ı timdi 

ve kongrede takip edilecek müate yeni heyette bulunduium için 
rek hatb hareket kararlaıtınla· bam sayrmıübadiller tarafından, 
caktır. İf yapam•mıt olmakla, ittibam e

ldare heyeti," kon~ye anedi- dildiflmi Ye konsrede de ba 111· 

AnNA, 24. A. A. - BaJvekil M. lecek raporunu da i'hz .... ra batla· retle tenkit aclilecelimi ifitmekte-
Ç-!daria, Yunan ~tbaab mümeuil-1 beslendiklerini, son zamanlarda mıfbr. yim. Danlara konsrede maka-
leril'! kon.aıtuğu bir 11ra~a Anadolu ciğer parau kalmadığından kedi- Heyet azaamdan C.Yat bele edeceiim tabüdir. Şimdi ta· 
harbine ut hatıralar neınnde devam leriu de adeta yazifelerinden iati- Bey kendiaile göriiten bir mubar- (Devamı 6 ncı sahifede) 
eden bazı gazetelerin bu hareketleri fa eder gibi binayı terkederek bi- 1 ==---=----=----------------=-=-

(Devamı 6 ncı sahifede) rer tarafa dağıldıklan yazıl.?"§b. 
Defterdar Mustafa Bey dun bu 

M. Matsuoka 
Bugün 
Bekleniyor 

huauıta bir muharrimize demittir 
ki: 

Fllırel 11111/allnd• lıonferan11 dlnl~nlgor 

Japonyanm Milletler Meclisi 
nezchndeki murslıhuı M. Mat
auokaııın bugün ıehrimize mu
vaıeli.ti beldenmekt.edir. M. 
Matauabyı, hiikUmd -m• 
Vali muavini Ali Rnı:a Bey kar 

- Düyunu umumiye binaan>da 
Defterdarlığa ait eski bir takım 
balı ve kilimler vardır. Bu kilim
leri farelerden muhafaza için bir 
kaç kedi beılenmİf olabilir. Fakat 
ciğer tahaisab diye bütçemizde 
bir madde yoktur. Mütefem"ka
dan araaıra para ayırmak tabii 
mümkündü. Düyunu umumiyenin 
asıl 91ya.,na selince, bunlar naf
talinle muhafaza edilmekte Ye 
ıık uk tozlan alımnaktadır. Bina
nın ne zamana kadar bot kalaca• 
inu tahmin edemem. Bu, hükü

Diin büyük §&İl' Tevfik Fikra
tin cloiduiu (ÜDÜD yıldönümü ol
duiundan, Galatasaray liaeııİllde 
"Talebe Akademisi" nin tetebbü-
16 üzerine bir ihtifal yapılımttır. 
Bu münasebetle dün saat dörtte 
tehrimizin münevver n müteffek 
kir amrfma menaup birçok zevat 
mektebin konferans salonunu dol 
durmuttu. Büyük tair Abdülhak 
Hamit 8. yanında Halit Ziya ve 
lamail Mutlak B. ler bulunduğu 
halde salona girmiı Ye tiddetle al
kışlanmıştır. ihtifal programı mu· 
cibince ilk söz üıtat Abdülhak 
Hamidin idi. lunail Müttak B. 
kürsüye gelerek üstadın Fikret i
çin yazmış olduğu: "Merhumlar 
arasında" ... parçaıını okumuş,tur. 

Bu yauyı a:rnen af&ğıya dercedi. tılayscaktır. 
yonu: 

metin bileceği ittir.'' 

Japonyaııın Milletler ınec:lisi 
Merhumlar ar11111nda murahhaamın Ankaraya da gi • Keriman 
Recai zade Ekrem merhum deceği anlaıılmsktadır. 

Terlik Fikreti bana fÖyle tavsiye E 
ye takdinı ebnif idi. lıte iatikba- ı ~ .... ---------....... ce 
lin en büyük tairil. ~ ~ 

O, istikbal müruru zaman ile T. / 
halihazır oldu. Ondan sonra mü- ı ırpan 
rur eden zaman o istikbali mazi
ye imrar ve iade edemedi. 

Fenadan bekaya intikal eden 
Tevfıl< Fikretin istikbali hali
hazırı da geçerek yine is
tikbalde istikrar buluyor. O 
büyük aan'atkann burün lisanı · 
mahklimu aüküt iae de bediiyat ı 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

iLERi - GERi.. 
Muharriri: Burhan Cahil 

3 üncü sahifede 

Ankaraya •onra da 
Mısır ve 

Amerikaya gidiyor 
Dünya güzeli Keriman Halis 

Hanım Ankarada Hilaliahmer ce
miyeti umumi merkezi tarafmdan 
verilecek baloya daYet edilmİftİr. 

~ n .. vamr 6 ncı sahifede) 

Anllaradıı reaml kQşadı ,,apılan Zabitan mahfeli 
,,. kiiıat re111nlnden llıgm•lll bir intiba 
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93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
üterci tü Paşa ve iki 

mektuba cevap 
Aldı.ıc.ımız mektuplar bamın 30 teııiniaani 932 ta· 

ııç ribli 29 uncu tefrikumm ikin· 
T efrWamam 'llit'arl- a· ci ıiitununda "T a.m bu sırMla 

rasında büyük bir alaka uyan- batka bir taraftan baıka bir 
dırdığını sevinçle görüyoruz. baYa esti. Mısırlı Mustafa Fa. 
Geçenlerde M. N. imzelı biT zd Pa9a, lıtanbulcla bir mücf
mektubu bu ı6tunlara kaymllf'- det uğrattıktan ıcımra, ümidini 
tuk. Bugünlerde daha iki meık- keamiı, Avn.ıpaya kaçmıştı. 
tup aldık. Bunlardan biri Jön- MusWa Faut Pqa, Mraır va
Tüı4derin ilk reisi olan Nuri liai olmak ümidiıı<le idi. İsmail 
Beye aittir. Memleketimizde Pqa, Ali, Fuat, MüteTcim 

1 
• adr kullanılmaması yıiizün- Rü9tü, Şil"Vanlı zade Rüttü ili .• 

üç (Nuri) adının biribi- ' Patalara, paditah ve Valde 
karn;tıii;ını gösteren bu ı Sultana altınlar saçarak hiribiri 

mektup, tefrikamızdan ziyade iiatüne fermanlar elde etmit· 
H. N. Beyin mektubuna karşı- ti." cümleaiadeki, Mütercim 
dır. Rüıtü Pqa M .. ır Hi<livivet 

Bu mektup şuduc: 

"lgnatief tefrikaıuzda -
zu~ahıolan Nuri Bey bııldtm
claki M. N. imzuile yazdan 
mektubun bir fıkrası muhb:"..; 
tashihtir. Filhakika K~ Be
yin v,.. Ziya Pq~· arkadatı 
olan Nuri Bey · reji lmmiseri 
idi. Ayeın , ~~ığmcla bulun
madı.,, . ... 

,. ,. ··Fabıt ayada bal.unan Nuri 
Bey de bu zatın dediği gibi 
Sultan Hamidin ·ikinci m.alıoe,-n 
cisi Nuri Pqa defild'ır. Bu 
Nuri Pata me,natiyette.a eTTiil 
vefat ehnittir. Abdüllıunit 
bendeg&.nmdan hiç bir kimse 
lyanda bulumu-qtır. 

••Avandalrl Nwi..Bey, ~ 
meb'ua olan Celil Nuri Beyin 
pederi idi. Bu Nuri Bey evveU 
Rumeli beyler4>eyi rütbeai .ı .. 
rıı.lc pqa olmu9, bilibara bala 
rütbe.ile tekrar Bey OOıtı-. idi. 

"Görülüyor ki isim müşab& 
hetinden tıtlıaa biri>iriınıe kant
mıttır. Malüm olduğu üzere bıı 
Nuri Bey Arnavutluk etrafın.. 
dan Cezair Bahrisefit valisi 
Abidin Patanın damadı idi. 
Kendiai de mutasamflrk ve va
liliklenle bulumnUfha"." 

Görülüyor ki Nuri Bey ve 
Pataları biribinne Iaınttırma
mak epeyce zor hir İf .. 

MDterclm ROıta Pap 
meıeleıl 

tdcinci nwktup ta MAiter
cim Rüttü P..- hafidi Sall
hattin Beyden gelmiştir. Bu 
mektupta d'a f3yle deniliyor: 

"Muteber M;lliyelıin tiaı&
ye kad• ne,mtifi tarihi tef
n"kalanla.n en mühimmi olan 
"93 felaketi ve lgnatief" tefri-

Yanan ErkAm Harbi
ye Reisi istifa etti 

- , 
mesele.ine ... ıa karlfl'.!!4mıf ve 
a~nuna ~dar 11!'.iÖaİefet etmiş
tır. Hatti...Muır Kapı Kahya
sı A.1:.rııllıun Pata vautaaile 
~ısır valiri lsmail Patanın 
mutfırk masarifi diye takdim 
ettiği 90 bin Murr lirurnı red
dettiği merhum pederim tara
fmdao mükerreren meamuum 
olduğundan hakikatin tarih 
noktai nazarmdan anlaşılabil
mesi için hakşinas gazetenizin 
tavassutunu rica ederiın." 

Mütercim Riittü Pqa hafidi 
Salihattin 

Bu mektup, bizi tekzip -de
ğil, tasd1k etmektedir. Çünkü 
biz de tefrikamrzda lamaH Pa
pnm o zunan paditahtan ve 
anaııd'an batfıyarak bütün söz 
sahibi vezirlere, hatta sarayda 
ve vezir kollılldarmda sözleri 
geçen adamfa.ra kadar lher.kese 
altın saçtığmu •yazmıştrk.lsınail 
Paşanın verdiği altınları alan 
da olmuştur,alınıya.n da .. Müter 
cim Rütttü Pata. kenmaine 
mutfak masrafı diye gönderilen 
90 bin lirayı almamış. Amma, 
görülüy-or leh lımail Pata, aç
tığı ya~ma ıofruında Müter
cim Pqayı da uınutmamıt. 
ona da "Kapı yoldaşı hecı"'i.ye
ıi" n<!en pay ayırmıştı. Müter
cim Rüttii Pqamn parayı al
mamrt olması, lımail Patanın 
vermek istemediğini değil, ver
meğe kalkı~tığmr gösterir. Bi
zim de aNftbnak istediğimiz 
bundan ibaretti • 

Tefrikamıza bu kadar y.km. 
dan alaka gösteren ve en İnce 
ıınktalara kadar doğruluğunu 
murakabe eden okurlarmııza 
candan t~kür ederiz. 

(Devamı val) 

Paris darülfünu
nunda Yunanlılar 

ATINA, 24. - Yan11n orduıu U- I . 
mu Erkinı H-..._, R · · •-----• PAR S, 24. A. A. - Havaa llJ"n· m ..-... ye elll '""1CnU ela p ' ~-~'lf" --L.OJ 
Manetaı'm hükUmet.le araamcla çı- ı~n n: """ """' unun '""""' e-
lıan bir ihiilif üzen- iıtifa ettiii l •ınde. v_ücu~ setiril';" ~ "."? mües
ıöylenmdrtedir. Bu ihtilifa oebep ·~ kütat reann, reaucümlı';""'n 
hükümetfn Ol'ft meTC1'dama tesail I n~. al~ ff '! UDllD oefiri M. 
etmek ve eılı:erlik müddetini lnoalt- P_ol•,!i• ile mili! terbiye nazın ve da
mak iıteaıeoid"ı.r. J-.ı M :taa i- rulfunu., emW loazır olcfuiu halde 
oe hükGmetin b.. filrriae muh.ı.fet lu,. edilmitfu. 
etmektedir. Bu milnasebede lıir talam nutuk-

ı.. İnt eclilerelı: iki m....,lelceti birbi-
Zehirll gazlarla riae ı..tbyen crostıuk raı..taı ... , te-

t ~ 1 ı'it edilmiıtir. 
ecawuZ er · 

ViYANA, 24_ A. A. - Dün ııeat 1 . B~ .. M. Politia, ~ ~ea-e-
11 de tuarnf .....ııtı • · 

1 
1 nın darülfünun ma.hallesının deruh-

J'&fl döldürüci sul«le ~ ı::; te ~ oldup ne?p vazifeyi ifa 
· .:.. 8 - • L'-- --:ı.. u -••nı n ı.e,...elmılel ve hanatan .,,,.... unun uzenne _. .-- _. A ı ..::.:.1. L! •• • 

oıl olnMqtur içeride ... !am..J•r da- nupa ı ,..........., mr zumremn te-
ha çahak bç.bilnıelı icia bpd.n, tekkiilünü lıesbil e7lemea temennl-
pençeo :Itri lomıqlardır. sinde bul..._ıtur. 

MaLkderle miieelıhez itfaiye efra. 
clt, lwYVetli nntili.törl«le teneffVM 
ıayri aalih havaJi clefi!tm.ek -· 
louriyetiade lı:almıtLırdır. 

Zabda, zelı.irli razler tıefreden i
ki paket balmuıtur. Bu İfİn r- lıir 
fftkadan ibaret olduğu ıtalmOl11DU-
7or Bütün ıiipheler, mesele polQa 
lıaber Yerilir ....tl-z pellÇencl• 
kaçmıı olan genç bir adam üeıı bade 
toplanmalrtadır. 

Sun't albn yapaca
ğını •Öyliyordu 
PARIS, 24 (A.A.) - Altın i

mal edebilecefi iddiaamda bulu. 
nan Lehli mühendi. Kimyacer M. 
Dumikowski, bu(Üa ceza mahke
meıi hu:ınınma çılmııftır. Müdafa· 
a tarafmdaıa ıöaterilmit olan bir 

Almanya'da ye-% çok .,.bitler relmemitlenlir. Maz-
ua nun mahirane .-e fakat karanu: 

arbedeler bir aurette hareket ebftİ4tir. Ba-

HINDENBOURG, Z4 A.A. _ yonııe'da kimyaıerlik yapmakta 
Burada İf&İzler, bir takım karaata olen rahip Silhouette halen maz
lıklar çrkarmıtlardır. 1000 kadar . nuna tecrübelerini yapmaaı için 
niimayİfçi, mağazaların camlarmı nakdi mua-tte hulunulma11 
kırm~lardır. Birçok kimseler tn- fikrindedir. Maznwı, Radyo • ac• 
kif edilmiftir. u· dd · · ı ld · "d 

BERLIN 24 (A A ) _ B" • • ~ ma eaıımı ça mmıı o ucu 1 • 
' • · ır ıçti- dıa11ndadır 

ma salontlllda Hitlerciler araıım- • 
da bir aı"bede çıkmıtbr. Pofü mü- PARIS, 24 (A.A.) - Ceza 
dahalecle bulunmuttur. Bir zahit, mahkemesi, aJbu imal edebilece
Nazi hücum kıtaatma mensup bir 1 fi iddiaomda bulunan Lehi.taıılı 
doktörü rüvelverle ağır surette ya , mühendis kimyaıer Dunikowıkiyi 
rala••ftır. Zabit, mefl'U müdafaa 1 dolandmcılık Ye emııiyeti auiiati· 
halinde bulunuyordu. • j mal töı.m.tile mahı.Wıa etmiıtir. 

-·-- ----~ -- ---· -

HARİCİ HABER.LER 
lranla petrol 
ihtilafı 

Tahran hükftmeti 
adliye nazırını Ce

ne vreye gönderiyor 
LONORA, Z4. A. A. - Londrada 

k; lranlılar inalıafili, lıa1iJnızırda 
Tahran hükômeti ile Aıııf~Per.W. 
Oil uasmdalö müzakerelerin 15 li 
nunuaenidea e..vel hitam bulacatı Ü 
midindedir. Filvaki lran adliye na 
zu ı Mirza Ali Ekber Han ile M.'rza 
Hüıeyııin o tarihte Cenevreye cel · 
m<leri bekleniyor. Bu zevat, kon
seyde lranın noktai nazarını müda 
faa edeceklerdir. 

Ayni mahafil, lnailtere hükumeti· 
nin hususi kumpanya ile lran kabi
nesi arasındaki ticari bir ihtilafa mü 
dahale etmesi ile ortaya çJauı pren
ıip meseleoinin hallinden bas!!c :y... • 
pılacak blr iş kal,m!y~ı mGtalea-
11ndaılır. 

l'fıWMfih, ayni mahafil timdiki 
müzakerelerin bir neticeye vuıulü 
takdirinde Cmenede iki hükiimet a
rasında mevcut olan ihtiWm mühim 
miktarda haflfleyec:eğini . teslim et
mektedir. 

Roosevelt 
Teessüf etti 

Yeni Rei•icümbur 
tetriki mesa

iyi nasıl anlayor? 
VASHlNGTON, 24. A. A. - M. 

Hovver'in tefriki meni telılifini ka
bulden M. Rooseveltin imtina ebnİf 
oldufuna dair olan beyanab MR.oo 
oevelt'i biraz hayrete ılüıürmüıtllr. 

M, Rooıevelt tarafından neırolu
nan beyannamede deniliyor ki: 

" Ri,.aseticiimlıur dairesinin be
yannamesi beni hayrete dütürdü.Bu 
beyanatı yapılmıı olma11 yalnız 
mmılelıetimiz İçin defil, belki ciha
na ait meselelerin halli namına tees
ıüle şayandır. 

Harici mesel•leTde M. Hoover ile 
teşriki m.,...iyi kabul etmeği arzuya 
fAyan bulmıyorum. 

M. Hoonr'e ilk bir tetkik yapıl
mak üzre mümessillerini tayin etme-. 
sini açıkça t.klif ettim. Ve bu tetlıi
katm ufahat<ndan bena malümat 
nrilmeaini talep eyledim. 

Ayni umanda kendi•i ile 4 Mar
ta kadar müşav~rclerde bulunmağı 
da teklif ettim. 

Bu ameli proırraının n bu ınüıbet 
teıriki meoai t•klifinin k~l>UI edile
cefin ümit ederim.~ 

Roosı·velt Avrupaya 
gelmlyecek 

NEVYORK, 24. A. A. - Nev
Republic'in M. Roosevelt'e hitabesa 
neıretmit oldufu açık mektup, ınü
.-röaile,.hin Avrupoıya bir sevabat 
icra edec:efine telmih etmdıtedir. 

M. Roooenlt'in yalanında bulu
nanlardan bir zat, müşariiaileyhin 
böyle bir ~t İCl'alı niyetinde ol
madıfım ve bu huoa•taki pyialann 
e•a11ır oldutunu be:ran etmİftir. 

Hoover geni fefebhOsfe 
bulunmıgacak 

VASHINGTON, 24. A. A. - Si
yasi mahafile ,öre M. Hoonr'ia 
borçlar me.elesi haldanda y- lııir 
t~fd>böıte bulunması ihtimali yok
tur. 

Maunafih, möşarünile,.h, borçlu 
hülı.iımetlerin Amerika hülnimatine 
yapuakl'lrt t..ı.liğat ile ittipl etme
si ihtiır.al dahilindedir. 

Amerika mutahassısları , M. Hoo
....,. ile M. Roo ..... lt are.mdaki nolı 
tai na.zar ihti!Aflarma rafmen, cibaa 
iktisat konferanu1>1'\ ihzari komitr
ıinin rneuisine itt.irak etmek üzre 
Cenevreye gideceklerdir. 

Roosevelt gelaıedikce 
hlrşey uaoıfamaı 

PARlS, 24. A. A. - Havas .;aıı. 
ıntdan: Hoover. Roo•eevlt ihtili.fmı 
clildmtle takip etmricte olan ıazete.. 
ler, hali hazır.da me•elenin ne halde 
olduiunu tasrihe çalışmakta •e M. 
Rooııevelt nJ'llset tnalmnıına ı..ı-. 
den e..-vel ne F renuı-Amerikan ih
tiWının , ne de wnumi Avrupa 
lıorclar meselesinin halli lıahil ola
mıyacağı mütaleasmı aerdetmekte
dirl ..... 

4 Marta kadar l(lıl gok 
VASHINGTON, 24. A. A. -

Nev-Hampohire'in aalNk demokrat 
iyan awı M. Holliı'in Paristelıi 
Amerikan ticaret odatr tarafından. 
içki memnuiyeti kanunu ilga Yeya 
tadil edildiği zaman , Franıız .......,. 
lannın Amerikada bulabilecelderi 
mahreçler hakkında tahkikat icrau
na memur edilmit olduğu malUm
dur. 

Hnvas müme11ili. Amerikada içki 
memnuniyeti meoelesi hakkında oa
lahiyet ..ıılbi olan bu zat ile aörüt
müşlür. 

M. Hollia, lı.ongrenİn timdiki İçti
ma deTTCSi.nde içlıi nıemnuiyeti ka
nununu tadil ~ ihtimolinin pek 
Eaİf oldujunu aöylernı.m. Mümal-

24 saat 
Mütareke 

Paraguay ve Boliv
yalılar Noelde 

çarpıımayacaklar. 

V ATICAN 24 A.A. - Pa
pa, Noel ;rortulannda muha
aemahn terke~ilmeıi ıçın 
Bolivya i!e Paraııe nezdinde 
teşebbüaatta bulunmuştur. 

Her iki bökümet, bugtln 
(24 kıinunuevvel) saat 22den 
yarın (25 kanunusani) saat 
22 ye kadar ailiblarını bırak
ma i{ı kabul etm·ş~erdir. • 

Pa pa her iki h likümete bi

rer teşekkllr te lgrafı f. önde
rerek bu mütarekenin iki 
memleket arasındaki ıulhuu 

mukaddemeai olma11 llmiclini 
izhar etmiştir. 

BUANOS-AIRES 24A.A.
Auomption'dan La Razon'a 
bilciirildiğire göre, Parage'ln 
bitt raflar komisyonuna gön
der mi~ olduğu cevabı bu 
komisyonun faaliyetine ni
hayet vermi,tir. Bu gazete 
diyor ki: 

Maamafih bu ceYap, me
seleyi halledebilecek mevki
de bulunan hemhudut dev
letlerin dostane mtidahalui 
ihtimallerini refetmemekte
dir. 

LA PAZ 24 A.A. - Bo
livya bnkümetiııln "Bitaraflar 
kom·syonu" na gönderdiği 

cevapta Paraguay hllkfuneti
nin yapılan tayassut teklifle
rfoi kal::ul ttmemekte ısrar 

gölterdiğine dikkati celbet
mekle iktifa ettiii uber ve
rilmiftir. 

Bolivya hükümeti. ıs bi
rinci kanun tarihli notaSlDI 
teyit eylemit ve "Bitaraflar 
konıisyor.u" oun aarfettiği 

aaili rı e g.yretlerden takdirle 
bahsetmiş ·r. 

Fransa istikraz 
Yapacak 

Son üç ayın açığı 
1 7 milyon frank 

PAR1S, 24. A. A.. - Haziı:aaılan 
beri verei randımaınma kifayetsizli. 
;fi dolayisile hazinenin muhtelif ıe
killcrde ve bilhassa huİDe honoları 
ıeklinde 9 milyar miktarmda bir is
tikraz akdeceği söylenmektedir, 

Önümüzıkki ayların ibtİyacafme 
k•qı koymak maksadile bülı:Umet, 
J'eniden 5 milyarlık bono lhncau iı 
tiyecd• n bu suretle dalgalı borç
lor takriben 14 milyara bl\lif olacak
tır. 

R11ndan baılıa roaliye nazın ._ 3 
ayın bütçe açıimt 17 ve clemİryolla
n itletme açığını talırilaeo 10 mil
yar tahmin etmittir. 

Heykelleri kıran 
Sırplar 

BELGRAT, 24. A. A. - Aaasil 
Trojir1i olan Yuıoıı. .. yatı 6 ıenç, 
polise teslim olmu,lanhr. Bmdar, 
kendi k"ndilerini Trojir'ddd Veıae
dik hiJômi,.etindea kalma a'"" ...-. 
den yapılmıf, Aslan heykellerinin 
bazı kısımlarnu kırnııt olmUla itti
lıam eylemitludir. Malümdur lıi,ba 
hadi•e ltalyada birçok proteato nü
mayişlerine yesile tqkil eyt.m.ti. 

Gençler, ltalyan matbuatının tah
rikçi neıriyatmdan incinmİt olan va
tan >everce hislerinin pleyana eel
meıinden b• fili irtikip eyledikleri
ni aö,.temitlerdir. 

Altm .da beter P.. hapse ..ı.
lıum eclilmi,lerdir. Trojir tebrini be
lediyeye ait yukanki aoana tahri
binden dolayi c~ler aleyhine dava 
açıruttır. 

leyh, hö,.te lıir tadilin ayanca da ka
bul edilemiyeceiini beyen etJniıtir. 
M. Hollio, biranın imali ve satışı i
çin mezuniyet veren ve ahiren mü
messiller mecliıi taroıhncla. kabıı1 • 
lunan kanunu ayanın kabul etmesini 
tüpheli aörmektedir. Miimaileyh, 
bu kanun kabul edildifi takdirde M. 
Hoover'in veto bakkmı iıtimal ede
ceği mütal-dada-. 
Şu hale nazaran memnui,.et düt

manlannm ümitleri 4 Martta top.. 
lanmafa loqlayacak olan y..,; lroac· 
rededir. 

Romanya ya 
Göre •• 

Muahedelerln tekrar 
tetkikine 

hiç lüzum yoktur 
B0KREŞ 24 A.A. - K6-

çük ifilihD son zamanlardaki 
mesaisini ve maabadelerin ye
niden tetkiki meselesi hakkın· 
daki mütalealarını sısyliyen 
M. Maniu, resmi makamlana 
ve guetel~rin propaganda 
yapmamaları, yalnız halibaıır
c'a meriyet mevkiinde bulu
nan muahedcnamelerin mu
hik olduğu hususunda efkArı 
umumiyeyi malumattar e tme· 
!eri li;zımgeldiğini söylemiştir. 
Bu maksadı istihsal için hü
kun: et iki usul derpq eyle
miştir. 

1 - 1930 ıenesindeırk e· 
sıısına müsteniden yapılmış 

olan tahriri nüfus netayiciııi 
neşretinek.. Bu tahrir tama
mile namuskirane ve ilmi bir 
şekilde yapılmııtır. Bu neti
ce:er, m'lli Romanya devleti
nin halihllZD'daki vaziyetinin 
yeglne doan ye tabii ve te· 
niyetlere muvafık bir vaziyet 
olduiunu g6ıtermektedir. 

2 - Trianon muahedena• 
mealnin tanzimine medar ol· 
mllf olan bütün akit ve veai
kalan nqretmek, bu suretle 
bu muahede aWmmm te· 
niyetlere va tarihi zaruretle
re tekablll etmekte bulundu
ğu, merkezi Avrupaoın ara
zi noktai nazarından şimdiki 
vaziyetinin bir keyif ve he
ves eseri olmayıp tarihi te
kamülün ve ezilmif milletle
rin iptidai huku"ı unun tanııı

mamaıının - ki beynelmilel bir 
zaruret halini a!mıtbr - tabii 
neticesi olduğu iebat edile
cektir. Esasen, bu vesikalar, 

birçok mütehassıslar tarafın
dan uzun tetkiklerden sonra 
ilmi esaslara ve bilgilere is
tinaden tanzim ediJmitrir. 

Bu vesikalar, arazi itiba
rile mevcut olan vaziyetin 
ortadan kalc:bnlmasuun Yeya 
bozulma11nın gayeai, Avrupa
nın bu k11mını bu vaziyetin 
kabwünd~u evvel mecut o
lan kan,ık ve hakıı:ı: vaziye
te sokmak olacaktır. 

MePonsot 
Tekrar gelecek 

Suriyede itllAfname 
tatbikab batladı 

A.NK.ARA, 24 - Fr••senm 
Suriye FeYlı:alide Komileri M. 
Haori Pomot'nua bu ay llİhaJ'el
lerine ılotna l.taabuta ıeleceti 
lı.aber verilmelı.tedir. Elyevm 'Pa• 
liste buJ11°•ekta olaıa M. Ponaot 
lıtanbulda bir cün kalacak, _... 
SuriyeJ'e gid-1<tir. M. P..-' 
nua çolı. kaa bir müddet için An
karaya da ıelmesi ve burad- A
dana tarikile Suriyeye sitmeN d. 
mubtenel göriilmektedir. 

Difer taraftan Suriye'den lf,.. 
len en son haberlere söre Fnuua 
ile artu11JJCda imzalanan yeni itillf 
name tatbik sahalllla geçmjıtir. 
ltilüaamenin ihih'a ettiii madd ... 
len tatbik n tenfia etmek maı...
dile Suriye'de Fran•~ F..uı.ade 
Kmniserli;inde hu11Ui bir komi .. 
you tetkil ecıaıru.tir. Bu komiayoa 
daba ziyade -ıik ~teri ile m.,._ 
pi olmalı. -..ifeaile tanif edil
mqtir, Koıni.ynn tarafından Suri
ye gazetelerinde nefl'Olunan bir 
teblife göre. Türkiye'de endi.it. 
sahibi olan Sariye'liler komiayoaa 
müracaat edecekler ve mallan
nm na.iktarmı bildirecelderdir. 

Aynca ven1en malümata l'Öl'e 
Türkiyelilerin Sııriyede bulwıan 
emlakinin tuf"ıyesi için de J'alan
da alalı.adar makam harekete ge
çecektir. Bu i,ler en kısa bir za
manda halledilmek suretile itil&f
name tamamen tatbik edilmi, ola 
caktır. 

Bundan b&fka itilifname muci
bince, Türkiyeye geçmesi lazunce 
len demiryolunun teıliın alDmlaN 
için hükGmet tarafmdaa liztmll'e
lm _._ teslıit edihnİ!tir. Y.ıun. 
da devrüte•lim muamele.ine ..... 
lanacakbr. 

Kazanç vergisi lô.gihası üzerin
de değişiklikler yapıldı 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Yeni kazanç vergiai. 
layihası üzerinde bütçe encümeni tetkikatmı ilanal et
mjftir. Mazbata muharriri Kemal Zaim B. encümen 
mazbata9Rll baar ~. baflamqtır. 

Encümen layiha üzerinde eıulr değişiklikler yap-
11114tır. 

•• 
Olüm cezası tasdik edildi 
ANKARA, 24 A..A. - B. M. Meclisi bugün reis.. ı 

vekili Ha&ao B. in riyasetinde toplanarak Evkaf umum" 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 31 bin liralık mun
zam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun liyihaamı ka
bul etmiş ve Siveriğin camiikebir mahallesinden Kirkor 
oğlu Karabet namı diğer mühtedi Mustafa'run ölüm 
ceza.ama çarpılması hakkındaki mazbatayı tasdik et
mittir. 

Meclis perııembe günü toplanacaktır. 

Cenup lıudutlarıgümrüklerinde 
geni teşkilat gapılıgor 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Gümrük ve İnhisarlar 
V ekileti müateşarı Adil 8. İn riyasetinde bir komisyon 
Vekaletin 933 senesi bütçesini hazırlamakla meşgul
dur. 

Cenup hudutlarmuzdaki gümriik letkilitmda ya
pılacak tadilat için bütçeye tahsisat konulacaktır. 

Cenuptaki üç gümrük tetkilatı buduta yalan olan 
yerlere nakledilecektir. Bunlar Mardin, Urfa, Gazian
tep giimrükleridir, 

Mardin gÜmrüğü Mardin iataayonuna, Urfa giim.
rüğü Akçakaleye, Gaziantep giimrüğü Çobanbeyliğe 
nakledilecektir. 

Bütçeye konacak tahsi.aatla yeni gÜrnrük mevkile
rinde binalar, ambarlar yapılacaktır. 

Linit madeni bulundu 
1ZM1R, 24 (Milliyet) - Cumaovaamın Y enikö

yünde damarı zengin linit madeni bulundu. 

Düğün evinde eğlenirken 
bir genç öldürüldü 

1ZM1R, 24 (Milliyet) - Aydının Kacarlı nahiye
sinde TavASlı Abdullah Ef. ile Hacı Salih Ef. nin kızı
nm düğünü yapıbrken kanlı bir vak'a oldu ve bir genç 
öldürüldü. 

Düğün münuebetile bütün mahalle erkekli kadın
lı ayrı evlerde gece eğlenirlerken, davetlier arasında . 
bulunan balyada tahsil etmit Faik Ef. iııninde 29 ya
şındaki genç bir aralık sokağa çıkmıştır. Faik Ef. soka
ğa çıkar çdanaz manıf kadınlardan Ayteyle karşılaşı
yor, görüşmeğe başlıyorlar. 

Tam bu sırada gelinin kardeşı Ahmet Ef. de soka
ğa çıkıyor ve metresi olan Ayıenin Faile Ef. ile görüş
mesine kızıyor. tici genç araamda başlıyan ağız kavga
sı neticesinde Faik Ef. sili.lmu teşhir etmiştir. Bunun 
üzerine Ahmet b&mil olduğu bıçakla rakibinin üzerine 
saldırmış ve Faik Ef. yi öldürmüştür. 

Bir milgor lngiliz liralık altın 
Amerikaga ·gönderildi 

LONDRA, 24 A.A. - I.•ncaıtria gemisi Ameri
can Ctate Bank müesae.ine tealim edilmek üzere bir 
milyon İngiliz liralık altmı hamil olduğu halde Nev
yorka gitmek üzere bugün Liverpool'den hareket etmiş 
tir. Bu altm İngilterenin harp borçlarına mahsuben öde 
eliği tak.itin bir kısmını teşkil etmektedir. 

Kutup havası 
Sağam 

Belçika kabine ioe 
itimat 

BROKSEL, 24 (A.A.) - Meb' 
uaan mecliai 80 reye klll'fl 100 re,. 
ile hökümete itiıuat b~yan etm~ 
tir. 

Bir kardet kal ili 

MOSKOVA. 24 (A.A.) - Si
biryakoz buzlnren ıemiai ile lıut 
bü fimaliyeo bir ı.tkik aeyalaatiııai 
yapmq olup seçende Moaı.-aya 
avdet edeu Ru fenai . heyeti aza. 
omdan Dr. U...ber fİımalİ kutup SVOW 24 (A.A.) - Jar,,.ıa
iklimi baldunda ,. ınalümah ver vadan bildiriliyor: Emile Koaen
.U.tir: "Kutup deniain.ia ildİlll ı.-s iominde bir hukuk talebeu 
tartları aıhbate fevkalade mü.ait poliaa müracaat ederek kardeti 
ve mUYafılı.tır. 8 ay .m- oeyaba- Hmıri':yi 6 revolver kurıunu ile öl 
timi,. eınuıııda buzlı:ırao ıemioin dürmiit oldufaau oöylemif "'" -
dekilerdeu hiç biri haatalenınamıı bep olara.lı. kanle,iain deli oldu
br. Kutoip ı.a-liainde ı.- ı.....p iunu. nemıulu ailesinin .....,fini 
bir hutalık t..mt edebil-'< mik ihlAI etmekte Ye bir çok mak-mla 
roplardala - yolı.tm-. Oaua İçİD• ra müracaat · ederek kendiainia 
dir ki t9tla1r heyeti a:u.amclan hiç Fraana Jooeph'in otlu Artidiilı: 
biri • bunlardan bir çop pek çok Roclolf olduğunu söylemekte bu
defalar ayaklan au içinde olarak luncluiama beyan etmiftir. 
çal .. blı.lan halde • ootuk abaam" y • b" R 
tır. Fakat vaktiı. ki bu11lııraa gemi enı ır US Vapuru 
si PetropaYloslô'ye uframq, bü• MOSKOVA, 24 (A.A.) - Taı 
tün heyet azalan rriPteo hutalan Aj .... bildiriyor: Şimal tezıibla
mqhr. Kutilp rünlerinde ~ nnda Kium isminde 11 bin tonluk 
,üaatmm lırtitan her yerden daha yeni bir remi İllf& eclilmi,ıir. S. 
ı.u ...... tlidir. 1DUD orada difer yer ıemi S-,.et tezgihlarmda İni& 
len naz.aran dalıa aa u,...r, daha edilen ticaret -purlarmm eu bii
fazla çahfll" ve hiç yorgunluk duy I yüklerinden biridir. V apar Lenia
mabnın dalaa yliluelc Yenm te- grat ile ,imal claıis.I limanlan a-
,..ı.. eder. tallllda aefw yapacaldu. 
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ispanya ile yapılan tic~i ve ikbsadi itilifın esas arı nedir? 
Ekonomi 

Nekadar incir ve pa
muk ihraç ettik? 

İzmir ve Mersin Ticaret Odala. 
nndan gelen yeni malômat 

lzmir Ticaret odasından gelen 
aıalümata nazaran, mevaim baılan
rıcından 20 Kinunuevvele kadar ü
züm ihracatımız 44,634 bin kilodur. 
Almanya ve Şimali Avrupaya ihra
cat 20, lngiltereye 19, ltalyaya 
3.234000 kilodur. 

Ayni müddet zarfmclaki incir ib. 
racatmıız iae 23.395.000 kilodur. 
Almanya Te ıimali Avrupaya 7 mil-
7on kiiaur, lngiltereye 5 milyon, 
Jtalyaya 3.330.000, Franaaya 2.800. 
000 ve Amerikaya 2.400.000 kilo İn· 
.... ihraç edilmittir. 

Menin Ticaret odasından gelen 
aaliimata nazarım, Teıriniaani zar
fında pamuk ihracatnmz 95.132 li
ra kıymetinde 417209 kilodur. Bu 
llJ' zarfındaki vasati fiat 32.8 kurut-
1111'. 

Bu ay urfmda en fazla ihracat Yu 
..,Ustan, ltalya, Franaa ve Alman
pya 1'&ki olmuıtur. 

Tetriniaanide pamuk ihracatmnz 
tetrinievvde nazaran miktar itibari
le yüzde 34.35, kıymet itibarile yüz 

- 32.7 aza!ımttır. 
Bu ıene pamuk mahaulünün az ol-

eıaoı ve Liverpol fiatlarmm diiıkün
lüğü ihracatın azhimı tevlit etmek· 
teclir. 

Tüccar 
Komisyoncular 
Gümrük ve inhiaarlar veületi 

ıümriiJderde tüccar komiayoncu na
ın.ı altında iı yapan ve komisyoncu
hık ıalahiy~tini haiz olmayan ıabıala 
nn vaziyetile yakından ata.kadar ol
maktadır .Aldığımız maliiınata naza
ran, bu aene bafmdan itı"baren bu 
nam alımda kimaenin bu i,i yapma
ama ve ~lderde it takibine mey 
dan verilmiyec:ektir. 

Roman yada 
Kontenjan 
Romanya hükümeti kontenjana ta 

lıi tuttuia "fy&nm listeoini nqret
miıtir. Bu liatede ibracatD1UZ1 alaka 
ılar eden maddelerden baldı:, ham 
ve iılenmi, deriler pamulı ve yapağı 
""1unmaktaclır. 

Ceviz kütükleri 
ve taka• 

K-telerimiz takas qyası me
J&l'l"da bulunmaktadır. Ağaç kütük 
leri de ayni ıekilde bu vaziyetten is
tifade etmd<tedir. Yalnız bütün dün 
:pada meıhur olan ce1'İz kütükler>
miz de takaa eıyuı meyanina dahil 
eclile«k mi? Bu maliim değildir. 

iktisadi nıehafilde umumiyetle ce
Tiz kütüklerimizin de takas efyası 
meyanına ithalinin bir zarar olacaiı 
kanaati Yftl'dtr. 
Aldığımız maliimata nazaran, İk

tisat vekaleti de bu ıekli tasvip et-

BORSA 

(lı Bankaımdan alman cetveldir) 

24 KAnuaueYVel 1932 
Aqam rıatlan 

lıtilcrazlar Tahwlt 
)ti lıtlll Ç5.-
fırk d.yollan 5,55 flektr1t 
D. Mnsbbld• 5~. Trımva)' 
Gtiırııbtler 1,74 Ttınel 
h)dl malı! r,- Rıhtı• ıa..o 
Rıg~at f ,a .Alıadolı 1 '9,~5 
T. asktrlyt f,1J • ID lb,8J 
1z.,1, B<iedlrı ,.Mlaasll 41,90 
lıt ı Lr&ı.1 

.ESHAM 
lı Ba. Nsms 10,- Romoıtl t.1.60 

1 "ll•milln ıt.ı,11 ttrkoı 12,•J 
, ~tucıılı il!.- ~·ımt.nro Ar. 8,71 

Andolı 14.95 Ü•yon d•J· 24,-
R<jl 4,40 Sark def. 1,95 
~ır . t.ırrlye ı:ı,--· Balya ı,ıo 

·ı ran:vıy t<1.,'iO Sark•· ceza 1,9$ 
\ h \ımı5tgortı 11 ,- Tt lcfoD 15,tJ 

ÇEK F ATLARI 
Pa~J 12.' 6 ı Praf 
l.ondrı 7(1cı:,- • \1 lyı211 

NYyurk • :".Ol, MıJriı 
Ptlı lilDO 1,1~.8 Berlia. 
Bıuii..:ıcl 1.:i!l.C. 5 Vır~OY& 
Aliaa ~i' ,fıl l'eştı 

Ci•nrt t,4~.~7,Ş BlikrCJ 
~ofys t6,4f flelrraı 

A11nıtcrdaıa J.l:',19 M.olkoYa 

NUKUT (Satıt) 

l\uruf 

JS.(;9,81 

" t.·•. 
1,77.80 
J,97,63 
4,18,88 
t,46,15 

7Y,49 
k,91,5 
ltJ,~' 

tC' f frıauı ı:-ı.
ı bac:rlio tıı,~ .. 

ı ıllla. Ar. 17,-
1 pozeıs 17.-

ı ~olar ~ 13. ~o 1 mart JO,IJ 

f t liret 218,- t zcloll 14,-

memektedir. Çünkü bu takdirde ce
viz kütüklerimiz kıymetinden hayli 
kaybetmİf olacaktır. Bu huauaa dair 
emir gelmesi beklendiğinden ceviz 
kütükleri ıimdilik takastan iıtifade 
etmemektedir. 

Suryeden meyve 
ihracatı 

Surye hükiimeti yq ve kuru mey 
veler ihracatının kontrolü hakkında 
16 maddelik bir lmrarname neıret
mişth·. Kararnamede meyvelerin iyi 
bir tekilde ihracını temin için bazı 
mevzuat Tardır. 

Ofisin yılbatı 
tebrik kartları 

İhracat ofiıi yılbafı münasebetile 
Ofiain yaptığı itlerden 31-32 aeno
leri ihracat ve ithalat vaziyetimiz. 
den ve ticaret mümeıaiDiklerimizin 
adreslerin de ihtiva eden tebrik kart 
lan baatırmııtır. Bu kartlar ticaret 
müesseselerine tevzi edilecektir. 

ispanya ile itilafın 
esaslan nedir? 

Türkiye ile İspanya anımda tica
ri ve iktisadi bir itilaf aktedildiğini 
yazmııtık. l ıpanya gazotelerinin ver 
diği habere göre bir itilifın esası §U 
dur: 

Bu ib18f mucibince ispanya, zirai 
ve sınai mahsulitı kontenjana tabi 
olmadan T ürkiyeye girecek ise de, 
ispanyanın Türkiyeye ihracatı, Tür
kiyenin ispanyaya olan ihracatını te 
cavüz etmiyecektir. Türkiye hülıiı
nıeti, l spanya emteasmın bedelleri. 
ni tediye için, ispanyanın Türkiye. 
ye ithal edeceği mallamı kıymetine 
müsavi milr.tarda kambiyo mübayaa
omı te,hil edec•ktir. ispanya hü
kUmeti, Türkiyeden J opanyaya ithal 
edilecek eşya için de kambiyo mü
bayaası huauıunda tahdidat veya 
memnuiyet vazetmiyccektir. ilk hü
kUmet arasmda ticaret muahedesi 
tasdik edilinciye kadar, Türkiyeden 
lapanyaya, ispanyadan Türkiyeye 
İthal edilecek etYa. her iki memlo
ket gümrüklerinde en ziyade mazha
n müsaade millet muamelesi göre
cektir. Türkiye ve ispanya hülcii
metleri 25 temmuz 1931 tarihinde 
aktedilen ticaret muuedesini en la
.. müddet zarfında tasdik etmeğe 
ve yerlerine mahıulit listeleri ikame 
edilecek birinci ve ikinci maddeleri 
tadil etmeği kabul etmitlerdir. Bu 
tesviye sureti bir ıene müddetle 
muteberdir; hitamından bir ay evel 
ihbar vaki olmadıkça bir aene daha 
temdit edilmi§ addeJilecektir. 

Takasın faydalan 
iktisat Vekileti muhtelif memle

lretlerle takas mdcavelesi aktettiğin
den bu memleketlerle ticari faaliyo
tiniz artmııtır. Bunun netic~•i ola
rak Holanda, laveç, Almanya, Bel
çika ile it yapan tacirlerin işleri ço
falmaktadır. Bu tacirleri yaptıktan 
ihracatn mukabil aldıklan veaikalan 
tütün ihracat tacirlerine aatmakta
dn-IRr. Bu yüzden tütün ihracatı da 
çoğalmaktadır. Bu hafta zarfında 
50 bin kilo tütün ihraç edilmittir. 

İsveç, Yunanistan-
dan tütün alıyor 

BERLlN, 24. A.A. - Volff ajım-
11ndan: 

Jsveç tütün rejisi ile Yunanistan a 
raaında bir mukavele aktedilmit
tir. Bu mukavele mucibince, l ıveç 
rejisi Yunanistandan bu aeneki mah 
aulden olmak üzere en atağı 
400.000 dolarlık tütün alacaktır. Yu 
naniıtan aattığı tütün bedelinin yüz 
de 80 ini lıveç emteası aabn almak 
auretile iatifa edecrktir. Geri kalan 
yüzde 20 laveç hiilciimetinin alacak
larite takaaedilecektir. 

Paris borsasında 
PARlS, 24. A. A. - Saat 11,45 

te kambiyolar: lngitiz lirası, 25,625 
Dolftl' 85,43 Frank. 

Malıkemelerde 
Daha gizli G•• .. k b• I d Çarşının 
Emlak mi var? umru ına arını a Tamiri 

-l~rpa.n 
ileri_ Geri 

Yeni bazı ihbarlar 
vaki oluyor 

Evdokaiyo Paıkalidia iaminde 
firari bir Rumun 200 bin lira kıy. 
metindeki emlikinin Yunan tebaa
&ından olduğunu ileri sürerek ge
ri alınması etrafında Deftsrdarlık 
ça yapılan tahkikatın ikmal edil
diğini dünkü nüsha1D1zda haber 
vermittik. 

Defterdarlık icap edenler hak· 
kında takibat yapılmuı için Müd 
deiumumiliğe müracaat etmittir. 

Son günlerde Defterdarlığa ye 
Diden bazı ihbarat yapılmıştır. 

Bu ihbaratm çoğıı firari rum• 
)ardan nıetrük emvale aittir. 

Defterdarlık, bu gibilerin hazi 
neye geçen mallannı gayri kanu· 
ni yollardan geri atn.ğa çalıtan
larla ehemmiyetli surette nıeığıı) 
olmaktadır. 

iskan suiistimali 
Şehrimizde bulunan Mülkiye 

müfettiıleri iskan auiistimali hak· 
kında tahkikata devam ehnekte
dirler. Devlet Şura amca nokaan 
görülen malfunatı almak üzre yo
niden bazı zevatm ifadelerine mü 
racaat etmektedir. ifadeler alm
dıktan aonra Devlet Şura.ama gön• 
derileeektir. 

Tetkiki ihtikar 
komisyonunda 

Tetkiki ihtikar kamiayonu ö
nümüzdeki pazartesi cünü topla
nacaktır. 

Defterde yapılan 
tahrifat 

Kadıköy Malmüdürlüğündeki 
defter tahrifatı etrafında yapılan 
tahkikat neticelenmek Üzeredir. 
Bu tahrifatın 4--5 yüz liralık bir 
para üzerinde yapıldığı anlatıl· 
mııtn·. 

Vali hafta sonunda 
dönecl-k 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
B. in şehrlınize avdeti geçikmif
tir. Muhittin B. bu hafta sonunda 
lstanbula dönecektir. 

Gilmrühte 

Mütehassıs 
Tetkikat 
Yapıyor 

Y aktnda lzmir güm
rüklerini de görecek 

Gümrük ve lnhiaarlar Vekalo
tince celbedilen Amerika'lı müto
hassıa, lstanbul ve Galata gümrük 
terinde bir tercüman refakatinde 
tetkikatına devam etmektedir. 

Müteha»ıs, bir maim gümrük
lere nasıl gelip ne muamelelerden 
geçtikten sonra ambarlardan ne 
suretle C"ıkarıldığmı, manifesto 
muamelitınm aıreti cereyanını 
bizzat tetkik ederek alakadarlar
dan lüzum gördüğü malılmatı al
maktadır. 

Yakında, lzmir giimrüklerine 
de tetkik .. ta gidecek olan müte
bauıs, tehrimize gelen Gümrük 
ve lnhiıR"rlar Vekili Rana B. le 
l(Örüte....,'< buradaki tetkikab etra 
fında İzahat verecektir. 

Etıbba Odası 
kongresi 

Etıbba Odaıı ıeneHk !tongre 
ıi 6 Kanunusanide Halkevint'le 

toplanacaktır. Kongrede, dok

torlarm lcazanç ventisi h~
daki teşebbidata dair Terlik 
Salim P,. tarafından izahat v~ 
rilecektir. 

Esnaf bürosunda 
hazırlıklar 

Yeni tekilde emaf münııkaba 
büroaunu teşkil eôec:ek 15 cemi 
yet yakında dördüncü Vakıf 
handaki ihzar edilmekte olan 
daireye tqmacaktır. 

tamir ettirmiyor 
Rıhtım şirketi aleyhinde yeni 

bir dava daha açıldı 
Gümrükler idareaile Rıhtım datmdan haczen tahlile -ıabiyet 

Şirketi araamda yeni bir ihtilaf tar iae de mahkemeye müracaatı 
zuhur ehnit ve gümrük idareai, tercih ehniftir. 
tirket aleyb~e mahkemeye müra Mahk~me, d!"~ayı !"!iyete ~ıla• 
caat eyleınİftir. j m!f ve bır teobıti delail heyeti aeç 

Davanın mevzuu ıudur: mittir. Bu heyet de ~rük bi";" 
Sirkeci ve Galata Rıhtnnlan Ü• lanndaki arızaları tetkik ehnlf 

zerindeki giimrüğe ait binalar, ve 49,500 liralık tamirata ihtiya~ 
vaktile Rıhtım Şirketi tarafından bulunduğuna dair mahkemeye bır 
inıa ettirilmittir. Şirket, mukave- rapor vermittir. Mahkeme, yakm
leainde mevcut bir maddeye naza da karannı verecektir. 
ran, bu binalann eaaslı tamirabnı Kokain 
yaptırmayı da teahhüt etmiştir. 

Son zamanlarda, gerek latan• K k J .ıc. ? 
bul, gerek Galata gümrükleri bi- aça ÇI l;ıı::I mı 
nalannda birçok arızalar görül· Beyoğlunda Sakızağacmda o-
müt ve Gümrük idareai bir heye- turan Dr. Nehabetyan Mardroa 
ti fenniye tefkil ederek bunlan Ef. kokain kaçakçılığı ile ma~u
tetkik ettirmiıtir. Heyetin verdiği . nen 8 i_nci. i1!tisas mahkem~ıne 
rapora göre: 1 sevkedılmı,tir. Doktorun evınde 

1 - Zamanla, gerek Galata ve ~ bir ıite içinde bir de ölü cenin bu
gerek Sirkeei Rıhtımları yer yer : lunmu- da, zabıta ~nnun ecza• 
oturmuı, rıhtımların üzerinde inşa · nelerde mevcut emaah~den ~af~ 
edilmit bulunan gÜmrük binalan bir .-ıY olmadığını tesbıt ebnı,tir. 
da heyelan aaan göotermittir• Mnmailev~, Etıbba ?d~s'?ca 

2 - Bunun neticesi alarak, da Haysiet Dıvanma Tenlm11tir. 

vaktite bir.bi?~ haı.;~~e .~eğiı, Polisi yaralayanlar 
yanyana, bırbırme bıtışik mutead- • 
di binalar halinde inaa ettirilen Dün Ağırceza mabkemeaınde 
günıriik binalan yekdiğerinden fayaru dikkat bir dava ııörülmüt
aynlımtlardır. O şekilde ki, biri· tür: D&Yannı mazn'.:"'I~ .~a!' 
birinden ayrılan bu binalarm arala- Anfle kaaap Omer ısmmde akı ki-
n, muvakkaten tenekelerle kapat ıidir. O 
tınlmııtır. Bu iki mazn':"' . .. a~darda Po-

3 - Ayııi sebepten binalann )is Şükrü Efendıyı oldurmek kaa
damları auları muhafaza edemez tıyla yaralamaktan ıuçludurlar. 
hale gelmi~, koridor ve ambarla- Şükrü Efendi mahk:emede .• 2500 
ra yağmur suyu dolmıya ve tüccar lira tazminat, 170 lıra da ıliç pa-
qyaoıru tehdide baılamıftır. ra11 istemiıtir. . • 

Heyeti fenniye bu anzalann o- Dinlenen şahıtlerden polıı Sab-
aaah aurette tamirab istilzam et· ri Efendi maznunlarm aleyhinde 
tiğini ve bunun ela 49 bin liraya 1 ıehadette bulunmut. maznunlar 
kabil olabileceğini hildirmi,tir. da: 

Bunun Üzerine Gümriik idaresi, "- Biz bu tehııd .. tı k,.bul et· 

Şubat içtimaında 
umumt meclisten 

tahsisat istenecek 
Kapalı ÇArfmm .muhtacı tamir 

olup olmaciığı meaeleai tetkikatını 
belediye ikmal etmittir. Daimi en• 
cünıen çarıınm tamire muhtaç ta• 
raflarını tesbit ettirmiıtir. Ancak 
tamire batlanma11 için ıehir mec· 
lisinden müsaade alınmak icap et• 
mektedir. Meclis ıuhatta içtima 
edince daimi encümen çarımm ta 
m.i:ai için tahsisat iatiyecektir. 

Polfafe 

Misafirlikte 
•• 
Olen kadın 

Vücudunda dayak 
izleri görüldü 

Aluarayda Küçük Li.ngada O• 

turan garson Ali iominde birinin 
evine bundan dört gün evvel ma• 
dam Pataranya iaminde 55 Yatla
nnda bir kadın misafir gelmiıtir. 
Madam Pataranya üç gün evde 
oturmut. evvelki gÜn birdenbire 
hatalanmıı ve ölmÜftür. 

Hadiaeye zabıta vazıyet etınİf
tir. Ceaedi maaye- eden doktor 
baz> ıüpbeli noktalar gördüğün. 
den işi zabıta tabibine havale et
mittir. Zabıta tabibi cesedi mua
yene etmi,, muhtelif yerlerinde 
dayak ezikleri görmü• Ye kadmm 
bu dayak teıirile öldüiünü teabit 
etnıiıtir. 

Zabıta tahkikatsna göre, ma· 
damı randevücü z,.hranın d"•tu 
Vehbi dövmüıtür. Vak'aya Müd
deiumumilik TaÜ)'et elmİftİr. 

İt üstünde yakala
nan hırsız 

Geçen gün he! sohbet bir 
dost?= anlattı. 

Eski sarıldı ve saluJh hoca
lardan biri bir münasebetle de 
mit ki: 

- Cümburiyetçi olmak için 
sarığı çıkardım, şapka giydim. 
Şalvarı attım, pantalon alchm. 
Sakalı kazıttım. Bıyığı kırp
bm, eb, elılen geldiği kadar 
elana ta öğrendim. Al?. l<aderil
istitae gayret ediyorum. 

Cüınhuriyetçi olmatr. için. fe
dakarlık diye yapılaon bn hare
ketlerın bir lıviçre köylüııünc.e 
bellenmi~ itivatlar olduğunu 
b~ sakal ikazrtmaktan da
ha kolaydır. 

Anlayış kabiliyetimiz her 
cephede 'oôyle ııırrtıyor. Hayat 
ta, ıiyasi kanaattıı, edebiyatta, 
musikide bep böyle t~ra göriit· 
)erimiz var. Avnıt>aya benze
mek istedikçe şandı kafamız1111 
antika b?lgileri meydana çıkı· 
yor. Bugün danseden bizim es
ki hoca He hala lın~etmesini 
bilmeven F rama Baııvokili ara· 
ımda.ki fark bu ileri :.ıe geri zih 
niyetin timsalidir. 

lleri ile gP.rİyi avrrt ed en 
şasmvonız. lleri fikrin dans ve 
sakalla al;;kı.ısı olmadığı gibi 
geri fikrin d-, si);n<Jir ~ hrak. 
la münasebeti yolc:tur. 

Ne melon ,apıkalarm a.ltında 
bir ıemencantli kafası sal.:lı ol
duium. 'üohe mi edersiniz. lle 
ri ile geri farkım bilgi ve tdc-
11ill<te ar.ım:ııdııkca asri olmak 
ihtiyacile daha "Dek erk biçare 
çeneler too sakallarm<'.an mah· 
ram kalabilir. 

Rıhtnn Şirketinden tamiratm yap. meyiz. çünkü gerek .tahidin, l't;· 
tınlmaa1 talebinde bulunmut. tir- l rek davacmm alevhmde daYa ı· 

ileri hareketimde yapacajjı· 
mn taklit ıkıhk ıkıyafette, 
tekilde ve boyada kaldr'·ça da
ha çok ,alvarlılar fokstrot oy-

ket cevabı ret vermittir. 1 kam!" ehni' bulunuyoruz" demi§· Küçüknıuatafapap'da oturan 
Gümrük idaresi, airketin muka· . lerdır. . • Haıan Mehmet iaminde biri, Tü- nar. 

vele•inde mevcut dii!er bir madde ı Mnhakeme başka f&hıt celbı tün Gümrüğü sokağında Çakır Futboll";ül~rimi7 b•ı oyunun 
ye müsteniden. tami;atm mucip o· İçİft 2 kanunusaniye bıralnlnut- Sabatay'm dükk&nına kepeklere fenni bir ıtlman o!duiiumı, mu· 
lacağı 49 bin lirayı, şirket vari- br. anahtar uydurarak ginniJ, oradan silô•İnaslanınn: gazel diye tut-

.;.;,.:...;;._ ____ ~~"!'!'!!'9"..,""'!~--"'!!!!!'"'--llllllO~ .. !!'~!"!'~ .!!'""--"!.!". "'!'!!!!!!j ittisalindeki Y_~'nin dü~kinrna ı turduklan feryat v., fıgıımm f!Ü 

J. stanbulun ~.hta!"'rdelen ao!<erek gırerken !üne. oldu ğumı. kaldırım ı><>liti-
Gaz·ı antebm· cunnume~huthalmdeyakalanmıiı k 1 . kıl'b k 1 

tır. 1 acı arımız;~ ~ m ~~ ·a '"' 

S b Üzerinde 36 anahtar, 3 aaat, •apkada de1?ıl kafanm ıcın~e o1 
Kurtuluşu u a yramı 102 lira 21 kurut ufak para ve s du~unu a~ıamadtkı;a ;ıeri hare 

liralık bir 'Hrakai nakdiye bulun- ketin veçlıe.i belit olamayacalı 

Bugün Halkevinde 
• 

merasım var 
Bugün Gaziantebin kurtulu

§UD\Dl 11 inci yrldö'Diimü<lür. 

Bu münasebetle ıehrimizdeki 
Gaziaymtaplılar da Halkevinde 

saat üçte toplanarak merasim 

yapacaklardır. Merasime istik· 

lal marıı ile batlanacaktır
Bundan sonra Gaziantebin kur 
tulu, tariıhme ait konferanslar 

verilecek. kahramanlık menki
beleri anlat.Jacakhr, Şehrimiz

de.4ci Gaziantepltler, Gaziantep 
Belediyesine tebrik telgraflan 

çekeceklerdir. 

Maarlftı 

İlkmektepleri 
Teftiş 

Kadronun tevsii için 
imtihan açılacak 

ilk mektepleri teftif için ilk 
tedriaat müfettiılik kadrosunun 
tevaii takarrür etmiştir. Maarif 
vekaleti, latanbul Maarif Müdür
lüğüne bir tezkere göndererek ö
nümüzdeki ay bqmda müfetti1-
lik için bir müsabaka imtiharu a· 
çılmaımı bildirmiıtir. Maarif Mü
dürlüiü bu hususta ba:urlıklara 

baılamıttır. Müsabaka imtihanma 
& seneden fu:la muvaffakıyetle 
ilk mektep hocalığı yapan mual· 
!imler dahil olabilecektir. Müaa
baka neticeıinda kazananların 
ıı.ı .. ini Maarif Müdürlüğü Veka· 
Jete bildirecektir. Vekalet yeni 
müfetti•leri muhtelif vilayetlere 
tevzi edecektir. 

Terkosun alındığı -gun 
ıentik yapılacak 

T erkoı tirketi sene ba,ından 
itibaren Belediyeye geçecektir. 
Belediye Şirketi devralmuı te
refine bir meraaim yapmağa b 
rar vennittir. 

Merasimde nutuklar söylene 
ce.4rtir. Merasimin nerede yapı
lacağı henüz belli değildir. Bu 
husuıta bir program bazıda& 
maktadır, 

Çekirge 
Kongresi 

.Murahhasımızın 
riyaseti 

altında toplandı 

BE.RUT, 24. - ÇAirge ile müca
dele kongrcıinin altıncı toplantısı 
Türkiye hiikUmetinin murahhası Sü
reyya Beyin riyaseti altında yapıl
lD1fbr. Devlet Şurası azaaından o
lan Süreyya B. geçen sene Şamda 
yapılan kongrede yine riyaset mev
küne İntihap edilmişti. 
Ko~ede Türkiye ve Suriyeden 

bafka lran, Irak ve Lübnan hülru
metlerinin murahhaalan da vardır. 
Evvelki kon.,-elerde murahhas bu
lunduran Filistin, tarki Erden ve 
Cebelidürnz hiikiimetlcri, artık mem 
lek .. tlerinde çekirge bulunmadığm.. 
elan kongreye iıtirak etmek lüzumu
nu giınnediklerini bildinnitlerdir. 

mnftur. br. 

Kazma ile cerh 
Fındıklı'da Fikret Beye ait in

f"Atla çahtan amele Rasim, Ziya 
ve Şemaettin, aralarında çıkan 
kavga neticesinde birbirini kazma 
ile yaralanııılardır. 

Tutuşan kurumlar 
Beyoğlunda Mandra aokağmda 

oturan Kaytoplu'nun odaımdaki 
soba boruaunun korunılan tutut
muıoa da derhal söndürülmüıtür. 

Köpek hırsızları 
Son zamanlarda yeni bir bıraız 

lık daha çıkmıtbr. Bu bıroızlar 
Beyoğlu ve lıtanbul tarafmda ma 
halle aralannda dolatarak kıy
metli köpek bealenen evleri teabit 
ehnekte ve sonra bir fıraatmı bu· 
lup köpekleri aıırarak batka aenı 
tlerle aatmaktadırlar. 

Zabıta evvelki böyle bir köpek 
bıraızmı yakalanııftır .. Mehmet io 
minde olan bu adanı Küçükpazar.. 
da Şevki efendinin ninde beale
diği kıymetli bir beyaz köpeği a
ıırmı,tır. 

Şevki Efendi köpeğin kayboldu 
tunu görünce polise haber vermiı 
tir. Zabıta tahkıxata ba~lamıı ve 
Mebmedi başka bir yerde köpefi 
SAtmafa çalıtrrken yakalamıştır. 
Mehmet cürmünü itiraf etmiıtir. 
Bu adamm Beyoilu tarafında da 
hu şekilde hıraszlıkları olduğıı an 
lımldı~dan tahkikata devam o
dilmektedir. 

Bırakılan çocuklar 
Evvelki ııece Beyoflunda lıtik 

liJ caddesinde Hacopulo hanı ka• 
pıcı11 Ebazer, banm avlusunda iki 
aylık bir kız çocuğıı bulmuıtur. 
(:ocuğını üzerinde çıkan bir ka· 
fıttan Rum olduiu anl-.ıldıifm· 
dan Rum cemaatma tealim edilmif 
tir. (:ocuğıı terkedenler laakkmcla 
tahkikat yapılıyor. 

Tabancataharriyah 
Her Polia Merkezi kendi mm

Burhan CAHIT 

• •••••• 1 

•• 
Olçüler 
Değişecek mi? 

Yeni kanun çıkmaz
sa değitecek 

Yeni bir kanun henüz ne~red il· 
mediğİ için SenebaşınJan itibaren 
bütün ölçülerin deiipneai icap et
mektedir. 

Bunun hakkında yapılacak 
muamele Dahiliye Vekaletinden 
sorulmuştur. Bazı kantarcılar, ka· 
nunun tatbik edilme•İ ihtimalini 
düşünerek eski dirhemleri grama 
tahvil ebneğe başlamı•lardır. Yeni 
ölçüler kanununun 935 aenesine 
tthirine dair nearedileceği söyle· 
nen yeni kanun;,n Meclisten bu· 
günlerde çıkmaama intizar edil. 
S!lektedir. 

Erenköy 
Lisesinde 
Yangın 
Dün Erenköy liaeainin hademdero 

mahıua odasında sobadan ç:kan bir 
kıvılcım tavam tututturmuttur. Ha
demelerin pyreti ıayesinde alet der 
hal söndürülııriiıtür. Yalnız alefİ 
söndürürken hedemelerden ha%11an· 
nın elleri ve yüzleri bafif-çe y&nmlf

br. 
Ateşin çıktığı dairenin mektep lıi

naaı ile bir alikuı yoktur. 

muamele yapıhmttır. 

Abone 
Dolandıncıbğı mı "l 

takaaı dahilinde fÜpheli yerlerde Mahmut Saim iaminde birili 
ailih aramalarına devam ehnek- Şişli'de oturan avukat Behçet B. 

tı 1. Celçlla 117,

.~o drahmi 23,
tQ t Jı,ıç·e .f2v, 

1 p<nı• ıo,-

YO ley 2J,-

Tevhit işleri Af TM k" tedir. Bunun için poliı memurlan in evine telefon ederek 225 ku· 
Yeıü bir spor klübü yon ur ıye her gece muntazaman mmtakata- ru,ıuk bir abone makbuzu gönde-

Bitıia tütün, tuz ve müskirat fş Bankasında rmda dol-.maktadırlar. Geçen ay receğini söylemiştir. Bir az sonra c 
Gençlerin apor ihtiyac:nu tat• inhisarları birleıtirilmit ve (Bitlia Yeni Afyon Valisi içinde yapılan araştnmalarda muh- eve, Mahmut Saim'in vekili oldu· 

min ebnek Üzere Amavutköyünde lnhiaarlar Bapnüdürlüiü) tqkil AFYO!lı, (Milliyet).- Türkiye telif semtlerde kahve ~e meyııan.. ğunu aöyliyen bir Moaevi müraca· 
ı florin Bi • d "Do .. ı:.an Spor kulubü" namile. bir edilmiftir. lt Bankaaı ıelırimiz ıubesi muhue- AFYON, (Milliyet).- Yeni Vali- !erde 70 tabanca, 112 bıçak bulun at etmittir. Behçet B. zabıtaya ' · ı "lccı iyı "~.- • 1 

llllllllllllllllıillllllİllllİlıııiıı ... llliiiiirllilıİelldie .. Mİİİüİatlaİkliİl llnİbİiİaaİrllİalr-'İbeciliİİIİ· l·ğı •. nmeİıİBlumnaıİİılŞluİbeaiilİİıİmİu.haajiji~=·---~l·~~~· ııııi•~'e;~:;;Jİı:iP.~..!!.~rm~·;ui' .. ;Bey;;;:;:ef~en::di~· ~ite:.~nı~u·~~tu;r~.;ıiS~il~a~hjla~r.ıilm~ü~aaid:d:e:re:ıı.~e~d~i~·u.~m~u~·r~a~ca;;a~t~e~t~ti~i:.iıMl:::ea::.~~t=•h:k::iketa • -:.- --ı..:-ı ...i • kanuni hıa•Ja 

1C leva t7,--

.. dJ•u J(j,-

1 Çucov~ 
1 Alııo 9.21 



Jlil ·y~t - HİKAYE 
• 
Isa meselesi'ne dair 

• 
A.srm umdeai cMILLlYET• tir ' 'Isa yaşamamışhr ,, Halkımızın iki sevimli artisti 

24 K. EVVEL 1932 BaşÇBVUf LIANE ffAlD ve WİLL Y FORST 

ldarehaneı Ankara caddesi, 
100 No. Ömer Rlza Beye cevabımız: 

-2-

GONEŞ PRENSİ 
Şen, neşeli ve musikili komedide 

Telıraf adreıi: lst. Milliyet 
Telefon N umaralarıı 

Baımuharrir ve Müdir: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

idare n Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tarlıiye için Hariç içın 

L K. L K. 

Hikmet Bey Pariate tahsil et• 1 
mİf, timdi burada iyi lıir vuifede ay 
sal, aakia bir gençti. Evine girdi· 
ği zaman, karıu Meliba Hanım, 
hemen sordu: 

- Hikmet, atkm nerede 7 

- Sen bu sabah ta iliç alma
dın. GLORYA ıinemasmda muvaffakiyet kazanıyorlar. 

Gidiniz görünüz. Mcınnun k:-ılncıks nı.z. Hikmet hafif tertip iıyan edi· 
verdi: 

- Ecaıum, ömrümü ilaçlarla Geçen makalemizde laa'nm ya- 1 söyleyeceğimiz ıçın, tafıili.tile o- : ,..--~~~~~----••••••••••••••llilll:l 
zehirliyecek deg·iliın ya .. Sen de tadığına dair iki iddianıza kafi l kuraanuz. Şimdilik burada •İze • , M " .. M d 

- Eyvah, yazıhanede unutmu. d d d. · · · j .. ı ki · d • · T ' osyo, a am ve Bibi'' kıymetinde bir film görmek istcrccniz? amma iıtibclat yapıyorıun ha! Biraz erece e cevap ver ığunızı zan- soy eyece erım e kafidır. a-
tam. fU kocanı da kendi haline bırak nediyoruz. Şimdi de bu husuıtaki, cituı bu meaelede fÖyle diyor: ARTİSTİ K Sİ NEMA S J NA 

_Haydi git çabuk, al da ıeL. canım. Yok, yan baatındı. çamura diğer fikirlerinize cevap verelim: "Fakat yangını Neron'un emret- ! gidiniz ve FRANZ LEHAR'ın meşhur op reli 
- Fakat timdi, bu vakitte.. battmdı .. daha bilmem neler? Uç Oçüncü iddianıza ıelince: miı olmakla ittiham eden umu- · A 

_Çabuk git al, diyorum sa• yatmda çocuk de"ilim ya .. Yalla- "Romalı müverrih Tacitus laadan mi efkarı, hiç bir illll&llİ vaaıta, ne BEKARLIGA VEDA 
na 1 hl Meliha hayatımı zehir ediyor- sarahaten bahsettiğine fÜphe yok imparatorun ihaanlan, ne de ke-

3 aybiı 4- ·- - Sonra pek ırecikirim. ....... Yok, burnumu katl)'OnDU• tar ... Halbuki Tacita•'• göre "Hı- faret ayinleri auıtaraml)'ordu. Bu ' 
- Burada ıevezelik ede.._ ıwn. Ayıpmıf. Sofrada ekmeği u- riıtoı" canilerden müteıekkil bir ıayialaı;ı durdurmak için Neron, ' gençlik ve n"!e filmini ıörünüz ve dinleyiniz 

• .. 7 5CJ 14 - tabii gecikirain. falıyormufWD. ayıpmıf. Eh, inaan çetenin reisidir. Kendisi bunu 11&· diğer müttehimler ıröaterdi. Reza- 1 ----• Bütün seyircileri m-., birakmaktadır. ____ .. 
12 .. 14 - 28- Hikmetin suratı buruıtu. Buru- bal AtkıUlll pek&li. ya:ıııhanede rahaten söyler. Çünkü bu mÜ· Jetlerinden dolayı nefret edilen ve 1 

Gelea enek ıeri ywiJme,i -
Müddeti ses- nü.ı..ı.r 10 im· 
raıtar. Caete .. -thuya ait 
itler ~ m6dlri)'9le mü..-t 
edilir. c ı.mz iliaların -
a'uliyellni kabul e-. 

i
l tunca da kanuaın hemen alrlma unutabilir ya .. Allaha aeveraen, be verrih Küçük Asya valiliği eınum- halkın hrriatiyan tesmiye ettiği ı 
ıreldi: ni bu kadar aıkma.. da hrristiyanları bizzat mubake- bir aınıf inaanlara en müthit it· 

Meliha Hıuum, bu nutku büyük me ederek iıticvap ettikten baıka, kenceler yaptırttı. Bunlara lııria- B 1 R S 1 

Morgsokağı cinayeti 
. - - bir aabrrla dinledi. Ki;,.ük yapdı. hazinei evrakı tetkik etmek İm· tiyan iami Ti~re samanında pro-tlan aynlnuflartlır. -T 

aade, fakat "Ok ciddı.· va:ııife hiu.i· kanını haiz bir adamdı. Sonra o- kiiratör Pontiaa Pilate'ın idam Şimdi Düyuna amumiyede lra· .. l ne maölup bir kadmdı. Dedi ki: nun yazılannda aamn mevhum ettirmit olduğu "Meııilt" den ge-panlar ucuıtaııile iarelerle mücatle " 
le edilmektedir!' - Pek&li. efendim, ae iaterae- bir varlık oldağuuu ıröaterecek bir lir .. " 

BUGONKO HAVA. 
Y.pllröy ~ .Ruat --

1 • ·-....... ile .. .............................. 

(Düyunu umumiyede vııkti- niz yapmakta serbeatoinia. Fakat ima bile yoktur.'' Tacite'den aynen naklettiği-
lutfen timdi ıidin de, yazıhane- Bir kere Tacile, ne Küçük miz sözlerde evveli. Tacite, laa-

le birlaıç kapan vardı. Kaptık. d- alluaızı alıp ıelin. Aayada valilik ebnİf, ne de hı· dan değil, Mftihı- bahaecliyor. ır- B U g Ü D 
lan kadar kapıp kaçtılar. Yeni- Bu sefer Hikmet Bey patladı: riatiyanlann muhakemesinde ha· Bu yazılanm da mili.itan 115, 116 O p E R A ' da 
den kapen aıwnayı mw..ip - Sana bir f"Y aöyliyeyim zır bulunmuftar. Hıriatosun cani· - -nra ya:ıııyor. Şu halde Ta· 
bulmam) mi? eledi, .., kan clefil, batça. lenlen mütetekkil bir çetenin re· cile bu yazılanncla ba"-ttifi Edınond Lowe, 

Şım. eti bu tuhaf h,._.
1

_..._ 
10 

,,.......... iai olduğunu da sarahaten aöyle· "Meaihi" nereden öirenmit? Ha- Greta Niaaen 
11<& - Meliloa içerlemifti. Li.lıin Mai· melr fÖyle darıun, zımnen itile zinei evraktan değil. Çünlrü bu 1 

Bucünden itilıaren 

E T U A. L 
SİNEM •\SINDA. 
STELLA VIOLANTt 

Yahut 
..... ıı;ı l ıir. ... : ni çıkarmadı. Kocuı devam etti: anlabmmıttır. Lülf.ı Tacite'in evrakı kimseye okutmryorlar, hat- Myrna Loy Ye 

l.tanbul Defterdarı Bey Def· - Ewt, aanki bizim evimia tercümei halile, tarihlerini olra· ta Sinato iatedi de - bile ıös- Loia Moran 
terdarlık lıütçe.inde ciğer tıı!ısi lrqla, sen ele batçaYQf.. ı.....ntara yunuz. Tacile milattan 115-116 termecliler diyor (40, iV, Hia- tarafmduı tem.il -W- AŞK 24-12-832 tarihinde hava taz

yİllİ 770 milimetre, sıcalddı en 
çok 11, en az S aanticnıt ola
rak kaydedilmittir. 

ıatı diye bir fuıl YeJ• madde .....,.... menılrby- Alla1ı ... sene aonra n.,,retliti Amıalea'le· toire8), fU halde kimden? Kim-
olduiunu tiddetle tekzip etmit ili erkek yaratıp bir bölüğe bat- rinde (Liv. 15, XVIV), luriati· den olacak, meaih ha ıeldi ha ıe- TRANSATLA.NTIK 
1 Dü 

• 1 __ .ıit ~vut yazdırmahymlf.. yanllfa dair yeıi.ne söylediği aöz liyor diye biribirlerini yemif, dün· 1 Esrar ve fevkali.delildw filmi. 

Ne tuhaf şey! 

er ve "yunu ımaumıye ...... · e Soera da ili.Ye elti: ler, Roma yanıını münaaebetile, ya ateıile nihayet bulup Meaihin 
rine ait ciğerlerin Deftenlarhk - Bütüa ... d...ta, akrabaya, laadan değil, Meaihten bahsetmit saadet devri ıelecek diye 64 ae· 
müteferrikaamclan mübay- e- hepai- aöyliyeceiim- 8atçaVQf obnaaıdır. latanbal Hallrevinin neainde Romayı da çayır çayır 
dildiğini bildimıitlerdir. Meliha Hanım, baırün de fu emir- "Yeni Türk Mecmua" ııncla ya- yakmıt olan, Tacile deninde Ro-

Şimdi aldı beni bir merak. leri Yerdi, diyeceiim. lrmda netndeceiimia bir tetkik madaki kalabalık hıriatiyan ce-
H'km t ık • 'iti' miinasebetile, yine Tacile bahai· maatind-. Halkın Allah di- ta· Acaba bu ciierlerin a&tın alın· 1 e • ıum aramaıa il · ,_ 

Falrat o aaabiyetle bililtiııam eve ae avdet ebnek imki.runı bulaca- pmdığı Neroa'an, Roma arialolr-
maıı İçin bir mübay- komisyo aeç citmek için arkadatlarma ağ· ğız. Tacite'in bu meaelelerdeki ..,. raaiaini naul terzil ettiii, bun
nu var mı? .. V&TSa azuı halckı radı. Bunlardan AYDiye dedi ki: badelinin değeri hakkında dütün· dan dolayı bu aımfın Neron'a lrar 

Jatanlıul aazeteleriai bugün- huzur alrr mı?. - Ben kanma bir isim buldum dülrlerimizi orada uzun azadl)'a ıı bealedilrleri irin ve ıayz ma-
• ki L--- d · b ı,.•--••-••••••• 16nı. Bu -na efklrma malrea o-lerde en _..._ _ __. eden, onla· . ao,,rma .. ""'9'iavuı .. ne eraın u ı • ...,... --.•-__ ..... __ Belediyenin - yapıyordu. Fakat mafaim içi her lan Tacite, Roma yanımmdan do-

ra aiitunlada JUi YllMllnW> en A~i dedi iri: zaman teYtan yuvau ıibi idi. yağ layı Neron'a itti ham ebnek için, 

Bu kadar cüze! ... Bu dsece -
vimli bu derece pa lıir feY 

olamaz 1 

KADIN 
ASKER 
OLUNCA!? 

IZtirapları 
Elen Pap·bki tarafından tem .. 
ait edilınit büyiilc y _,. filmi 
Ayrıca Yunan havadis gazetesi 

Fulo ve Kutioni 
yaptıldarau mufaHalen 

---~. 
Bu alqamdan itibaren 

saat 9.30 da 

mühim tfJ7 ft en clilılr.ate t"'J•n Resf mlerl - Eh, aana da öyle bir b-- .. labalrlar yıtdı durur, li.zun o- "reail", «Dlenfar. dediği luristl-
hltH .. nedir? Bunu ıuetelerin YUf Ihma.. luraa, bunlardan bir ilri taneai ter- yanlardan öğrendifi maliimatı aa 
birinci ıalıifelerinde, - İl'İnıılı Belediye resmi ctiyince Mkm, Sedat: koa mualaianda iiatiinlrörü yıka· tıyor. Fakat münalrqa ettiğimiz 
Yerde l

....,:...0 ruz: eski kaıhwıhanelerde ve muhal· - Galı'ba dayak yedin, dedi. narak sofraya ıelircll. tarihi laadan değil, "Meaih" ten , 

.,.,.,, ....__ ~ b' b •---- H''--t Be · · · k bahsediyor. ' lebici dütdı:anlarrrı.da aınlı Mea' vnaen ır ataaaoı - y uıara yetıı-. 
Da l bl 1 - Vallahi, ben ol- bir aanl· ten de bılam9tı. Bir aün halmm Dördüncü ve -nunca iddianızı 

gunu umum ge na- udiye zırblısırıın resmi falan ye böyle kadmla yafl)'amam .. de- bir ucu, bir ıece difer ucu yandı. "lmparatonm /ııuinei eura·' 
sındakl fareler ıMmıaym! Bu resim sözünün di. Sarhot Vera ağzında aiaara ile u· lrında ffırütoaan ( /) malıalrcm• I 

~aillsi 1 

GUSTAV FROHLICH 
DOLLY HA.AS 

ancak AŞK RESMi GEÇiDi 
ile makayeae edilelıilecelr 

ten openl 

M A J t K 
SlNEMA.SINDA. 
Gerek atla, ıerelue ölümü ayni 
ıeı-.iimle lrarıılayan fedalri.r-

lann yuathğı .......... 

Son Tayyareciler 
Filmde size heyecanlı dakilaı
lar pptnWı için bayatlarmı 

iatlblrar eden bu kahramanları 
cörfinüz... Gidial:ıı:... Görilnliz. .. 
Hayrette kalacalnum. Dehf&l
ten titreyecek, i- kudret ve 
.W.•aınm nel- belir oldata
- .ı. ele tuclilı edıc•kdais 

türkçesi vergidir. Belediye ver· Bir diğeri de aksini iddia ettiı yuduğu ıeceler, mutlaka yorca· aine ait saı.d ueya rapor bulunda· 
E'ftlt! Sanki lıtanbuldaki giai ... Vergiye necleaı resim de- - Aaıl bana öyle bir b&fÇ&VU4 nm da bir taraftnı yakardı. Perde- landan fÜp/ıeye malıal ırörrna-

hayvanat behçeainden dört ta· mi-ler, yahut btldi<>imiz -e lüun.. ler dumandan aapaan olmaıtu. 00 yia. 

PPk yalanda MELEK 
ıinemaamda -

!" " ·~ B' iin M l'h hat landı O d 1 ı· • --''- 1 •-- Eaaebiua, İmparator Maximues-- kaplan kaçmıt ta bu daireye neden vergi clemezlet' daha tet ır i e ı a • a · ç ten per e er ,. "' .~e aaıu ..... 
__ ı_ı ib" ı liafta yattL Üçüncü haftanm - rirlerdi. un 311 aeneainde -ili.itan üç-
....,amn•t g 1••• kik etmedim. Belediyemizin na nanda da ırözlerini bir daha açma Hikmet yavM ••V"f bu lradım yüz on bir -e -ra. ha gayret 

V• alt tarafında ince bir İs- ııl •erıri aM•~•n• 'h:l"•iz. Türlü -ı. üzere kapadı. yola getirmek lüzum9na hiıtettiı ha· bu zabıttan iıtinaah ettirerek 
~ ile yazıyorlar: t'jr)ü resim alır. Ben bunlardP~ Hikmet Bey müteeaair olmadı - Vera, dedi, ekmeği öyle aof hunlann imparatorluk dahilinde 

ainatla kıymetli eıya ue /talı- birkaçını veririm. Belediyede değil, hatta ağladı. Fakat içinde rada ufalama .. Vera, bak manto- her mektepte okanma .. nı iate· 
.. vardır. Ba lıalılar, efya ayn il de nihayet hürriyetine kavupnUf nan düğmeai kopma,, diksene o- diğini kaydeder. Bu vesika laa 
ayn lrapalı odalarda clarmalıta· bu verg" eri neclen verdiğinizi inaanlarm duyduğu bambatka bir nu .. Vera haata olanan, ilicau iç. aleyhinde bir sürü ittibamlar ile 
dır .. G f'!lt sene birırün ı.u oclalar sorarsanız: haz vardı. Vera, gene çamatırlan saymadan dolu olduğu için kilise onu imha 
lıaoalantlmlmak ifin apltlıfı sa· - Usuldeooir! elerler. Ve Aradan aylar geçti. Artık Hik vermitain. -ire veaaire.. için elinden geleni yaptı. Zaten 

4000 
Alman talelMıai, yd• ' ...... 

tanbula ıreliyor.Melrteplilerimiz 

kendilerini ı.ar.ıiayacaldardır . 

Hayat 

ilaveten: Radyo diinya 
havadialeri. 

ve 
man /ıalıların Fareler taralıntlan eğer ıarar ederseniz belediye re met Bey Beyoğlu alemlerine dal· Hikmet ban.lan söyledikçe Ve- Eıuebius ta bu ueailıanın ıalıte 
ditlilr tlitlilr edild~ji, üate~lr birçolr simleri kanununu güçlülde bu- mqtı. Bu sırada Vera iuninde bir ra ıenit genİf eıniyor, buram bu· obluğunu aöylerae de lıa:ıı:inei .,,,. 
odalarda /arelerın pelr :ıı:ıyade ço- l I . t bu kaı Rus karm ile tanışmıth. Bu iradın ram aiıara içiyordu. Artık Hik. ralrta zabıt ı.ulunmatlığını itltlia 
iablıfı priibnüffür. ~r bar ve 1t .e ler .ı_;ıunaal l muıı.,a_:: bol bol •iaara da içiyordu. U:ran metin eaki doatları ıelmez olmut- etme:ıı:.,, 

Deltertlarlılr farelerle mücacle· ı yır azı res•m ""' ır ar .. ~ ağızlığını dadaklarmm bir lrenan lardı. Yerine Veranm Rua ahbap Ömer Riza B., hazinei evrakta bu 
leye lıarar uermİf ııe ua:ıı:iyeti V .,. ran olursa onu da yazarım. Bu na ilittirdiği zaman, aanım saç- lan hemen her ıece ceç vakitlere zabdlarm mevcut olduğundan şüp
lr<ilete biltlirm:·•ir (Allalı Allalıl ..,;;,. bundan behseclecek ..l--"i· lannm iiatündeG tavana yükselen kadar evdeydiler. H"r taraf pis- beye mahal cörmüyor, niçin? Çün-

Sirgortalamuzı Galatada Onyon hanında idin 
ONYON SİGORTASINA yaptmnra. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

"T' .. - - halk h ika d nl kü' -"•ttan 311 - -- -· -· Ne ehemmiyetli bir İf yarabbi/) lim. Bugün belediyenin yemi n a uma ar, ona neka· lik içindeydi. Vera onlarla hep ....,.. -~- ~ 
DeltertlarlJı /ore1erle mücaclet. vergilermden bahsedl'Cejün. dar yaratıyordu. Vera içki de içi. Raaça konUflll', Hikmet bu maba- ratör Maxlmier'ln bu zabıtları iatin-
~ hf hdi almlf (açılı miinaka- M b de h-L-rl . ." yordu. Rakı, votka, Yialri .. "-de Yerelerden birteY anlamazdL Ma- aah ettirerek bütün mekteplerde o-
.. ile mi, kapalı .arl rualile mi1) at uat.ta ç ·~ uıo: ere !'"' hep lreakin içkiler.. Raa ,n...ile amafih ara01ra Ruslar ona da hi- kunmaamı emrettiğini Euaelıius 
biifçeaintlen /ıaltacla clört lira )ci- ı re beledıye yem Y*'Dl verırıler öyle tallı bir frananca lrnnllflllAaı tap ebnelr teneazülünde bal-ar- kaydedw diyor, yine bu Eaıebius'aa 
ier par-) ayırmlflır. Kediler ye· aılmağa batlıyacalcmıt ve bu vardı ki, Hikmet bayılıyordu. lar, yarım yamalak fran11zcalan bu. vesikaya aah~ d~ de ~ve 
tlilıl~. ~er!e a~ "!'iclcld IHUİ- ı vergrlerin hepsi A vrupanm di- Aralanadalri miinaaebet ileri· ile bir iki teY söylerlerdi. ı ediyor o halde ıddiumdan gen ye 

U N Y ON 
kılmpanyasma bir kere uğramadan aigorta yaptır. 

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. lSlS 

lelennı biiyalr b": ilıtimamla yap- ğt'r ıehirlerin~e varmıf .. P-eki- ledi. Ve bir aün ilriai ele bir çab al Bir alrfUD Hikmet ıene evine ne laıldt? Hıriatiyaalıim tamamen 
mıılar ue larelen tialıtmqlartlır .. 1• 1 Q'-LT d letHI bnda Yatamata batladılar. ıeldi. Kapıyı açtığı zaman, içeri- intitar ettiti bir devirde buluıuıyo-
Son ,ünlerde (ciier talaııiaatı) bit- a. ıaoı ır . •m!l'~ ". ev • Vera Bohem ruhlu bir kadmdı, den dıtarıya doğru bir aiıara da- ruz. Hıristiyanblr koca hir ~tor 
mİflİr· Kediler, Diiyanu amamiye Avrupa telnrlennın bır de so- Öyle pek konfora alclmt etmiyor- mana buluta taıh. Gene Raalar lutaa reami dini oı.-aı için daha 
ele ı.uai edilen telraüt maafın• al· kıtklanna bal«! lıtamuldaki gİ· ela. icap edene halmm üatüne ya· toplanmı9lar, Vera ile beraber lro- bir lraç -•lw, Koaatantinin nihai 
.,,..,,, •.tenlerin attılrlan ııimit ue bi so'·~'< bulabilir mism? .. Av- tıyor, votkayı kadehten detll, ti- DUfUYorlar, içlrorlardı. Hikmet muzafferiyetini bekliyor. laa amm
elrnwlı /nnntdarı ile n.lialerini rupa şelrirlerine benzemeye ev- teden dikiyordu.. Aa .. _nda ev· lralak verdi. Ne duyaan, Vera bu na• ufacdı lıir bilenin, koca bir 
lrörüterelr talıaisatın ..ım..mi IHr _..... •1 rd . L- 1· deki hizmetçi de bu Raa kanuna sefer franuaca olarak diyordu lriı kubbe yapdcbiı zamanda, laa'mn 

papaz iJimi aöylüyor. Bir de badi
ainden böyle bir zaptm baııinel "" 
rakta buluamadıtmı iddia ebMaini 

m- a.-1 ıürdlitü iddialarmı lıi-
rer INnr ,._. ..a •crıdı im. 
Şu halde ıı. WdialarLı artık loa'nm 
ptadıima - inanılır? .. 

ınıii4tlet belrlemifler, lalrat talı.i- ""• Yerfl e en mı ""ş •yaca· tahammül edemeclifi için itini bı - Ah, bu Hikmeti Ne ..,ret. mahkeme zalııtları diye ortaya alı-
..,.. •elmeclilini priiate /ıep bir· ğnı. rakıp ıitmiflL -U..i sev., •dam .. aanki bura11 lan bezeyanlann aahle olcluiwm 

neden memul etmek li.zım geldiğini 
doğrusu anlayamadnn. Malt
terem kudetimizin, laa'mn ta
rihi tahaiyedal hiicwwwdn ._......, 

Darülfünun dinler tarilıi 
mitlerrü mua..U.i 

d- Utila eclerelr oaııifeleri batın· FELEK t Vera filvaki enfea yemekler klfla, o da batçavut•• Eaaebiaa gibi, kili...m en biyiik 
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SEN ve BEN 
- Aiıılıeycijiın .. benim biricik 

&jııbeyr · ğim... Bu aözlerinle itana 
nud bir tifa ıetirdin bilemezsin! 
Bundan sonra ba,.Ua yaJan deği 
lim.. aenin himayen bafımm üzeri
ni her umuı gölıeliyecek değil 
mi? dedim. 

Uzaklardan ııelmı ıöderi, ıöz· 
!erimin içinde kığılcunlanclı.. Batı· 
mı elleri arası- aldı, gözlerimi u
sun uaun öptü: 

- Her zaman sen· himaye ede
ceiim benim küçük kardeıim. Ya· 
ralı bir kut gibi çarpan kalbin ra· 
hat etsin artık. 

Eve kadar elele geldik. Çamla· 
nn gizli musikisi kulaklarmıııuı i
incle ugulduyordu. Bu gizli nağ

meleri dinliyerek hiç konuımadık. 
Yalnız, evimin kapısmıcla ben
ayrılırken alnımdan öptü ve: 

- Leyli •. atef ıözlerinle göz. 
lerime bak bir defa, onlan artık 
emlı görmek istemem. 

- Hayır ağabeyciğim. onlar 
üzlüklerine ağlıyorlardı. Bım· 

Muazzez Tahsin 
Sabah olu.yor, ben daha yabna

d-. F alcat bunlvı yazddctan son· 
ra -mlarımdaa •in' bit- yük kalk 
mıt ıibi hafifledim. 

San Clefa olarak yatacağnn sev
gili odamda, bu gece, çoktandır ol
madığı kadar ır-es'ut UJllJacaiım. 

Rüyamda Bedi Mu._eri gör
mek iatiyorum. . . 

GELİN OLDUCUM GÜN 

Dıtarıda, salonları dolduran 
bir Jliın manasız kalabalık içiııı. 
den, yorgunluğumu bahane ede
rek ayrıldım. Bir saat kendi ken· 
dime kalacağım ... Ne saadet!.. 

Bu sabah, geceki uykusuzlu
ğuma rağmen çok sakin ve diın
lennıiş bir yüzüm vardı. içimdeki, 
ııünlerden beri ya,ıyan, titiz ve hır· 
çın his tamamen silinmiş gilbiydi. 
di. 

Kahvaltı etmek için teyzemin 
geniş ve güneşli yemek salonuna 
ııil'llitim z_n, hepsini sofrada 

du. Dün geceki aözlerimisi hatırla
yarak ıöz ııöse anlattık ve rü· 
l;qtlk Onun ıöızleri, biraz traje
di kalarawnanlannmkileri hatırla· 
tıyardv. 

Teyııem yanatdarnnı öptü: 
- Buıjin berrak bir yüzün var 

Leyli.; Oyle ıiizel bir reliıı ola
cakam ki, her sör- parmak ııı· 
racllk. 

Nejat ınetııul ve dütünceli idi, 
yüzüme IMılrtı: 

- Haydi yavrum, geçikmiye-
lim. Dokuz vapuruna hazır olmalı· 
yız. 

Mqgul görünmesi v,. dütW.. 
celi tavrı bundan ileri ıeliyonnut. 

Nejacl'm. böyle bir günıde bile, 
sırf maddi bir iş adamından f)aşka 
bir teY olmaması, birden bire 
kalbimi demir bir mengene gibi 
sıktı .. vücudümün kanı çekildi san
dım. 

Teyzem, ince ve haııu tey
zeciğim, benim üzüldüğümü anta
mıt olacak ki : 

- Yok.. güvey bey, relin ha
nımı üzme .. Bırak kızım aeıi>est· 
çe istediğini yapsın. dedi. 

Bu küçük vak'a mı sebep olclu 
nedir bilmiyorum, odadan ayrılır
ken, evimin her kö~esini an: ek 
buralan bir daha örmiye·ekıni-

•• '1 •• 

batk• rözler 'l'e hislerle görecek· 
mıt- ııibi, odalara ve duvarlara 
bakarak ağladım .. Ağladım. 

Ne kadar kimsesiz ve yıı.lruz
dım Atlahım !... Annesiditimi ve 
babuızlığrmı bugün kaclar yakm· 
dan ve andan duyduğum gün ol
mamıttır. 

Hayatmıda ilk defa, mahiyeti· 
ni anlayamadığım bir isyan his
si.le, dokuz vapurunu kaçırmak için 
elimden gelen her 19yi yaptım. 
Nejadın etY•larla beraber yalnız· 
ca gitmesini ntiyordum. 

Bu hileyi yalnız Bedi Muam· 
mer anladı ve bena hak verdi. 
Kö,kten çıkarken: 

- Seni gidi yaramaz kız, on 
vapuruna kalmak için r.ıe desise
ler icat ettin bakalım? dedi. 

Bundan sonraki saatler kafamın 
içinde bir duman gibi geçti. 

Ew ıı;elif, GüzKıle. sevgili ar
k .. cla~ımla birlikte tuvalet hazır
lıkları, Neiatla Bedi Muammerin 
siyah elbiselerile miBafirleri kar· 
şılamaları .. Teyzemin herkeıe gÜ· 
len, her gelene iltifat eden sev· 
gili yüzii ve nihayet resmi elbi
aesile nikah memuru. 

B di Muammere yaklaştrm: 
- Ben kimse.izim Bedi Mu

ammer., ~ahKıim a'3TI oluraaııı ba-

Yüzü bir ölü yüzüne dandü: 
-· Ben mi? Ben mi senin flliıi· 

din olayım? .. Bu fazı. itte Leyli! 
- Fazla mı? Bcsrim aiabeyim 

olduiunu dün akfUD myleyen sen 
değil miydin? Bu vadini unuttun 
mu? 

- Dün ıece.. Evet.. Sa- ıöz 
verdim, fakat bunu yapamam .. 
yapamam Leyli.. Bunu benden 
isteme! 

Ben t•tkın ı•thı onun yüzü· 
ne bakarken o. bir timfek gibi ıö
ziımün önünden kayboldu. 

Y okıa onu tekrar kaybediyor 
muydmn? 

- Leyli Hanım.. Nejat Beyi 
zevçliğe lnıbul eder misiniz? 

Benimkinden ba~a bir SC9le: 
- Evet! dedim. 

Nejat, ni:kih halkasını parma· 
ğıma geçireli. Elimi öptü. Onun 
bu ilk puaeaile om-tarımdan ar
kama doiru soğuk bir su geçiyor 
sandım. 

Teyzemlf' kucaklattık: 
- Ah zavallı Rabiacığım.. Bu 

günü sen göriniyecek miydin? 
- Anneciğim! Anneciğim! di

ye teyzemin boynunda ağladım. 
Nejat menclilile gözlerini si

lerken Bec:l'i Muammere baktım .. 
Onun gö:r.lm de bulanık ve !<anlı 

A. Hilmi Omer 

90lll'a herkes Dıef'elencli. Ve salon
lar hıncahınç dolrnağa başladı. Ne 
kadar çok davetli vardı yanılıbi ! 
iki İnMtıı biribirine bailamak için 
bunca kalabalığa ne liizum vardı? 

Çiçek kokuları, cıgara •e çay 
dumanlan içinde batnnın Knftn· 

lecliği bir sırada piyanonun -i 
bir vals havuile yükseldi. Nejat 
yanıma ıeldi: 

- Leli .• Benimle daneeder mi
ıin 7 

Kendimi tutamadan güldüm: 
- Nejat, ıen danıeder misin? 
- Bugün için merasime riayet 

etmeliyim ... Seni yomamağa çalı
pcağım. 

Damtan yorulacak ola:ı kim? 
Ben mi? 

Nejat, kendme ait bir teJIDi· 
tim gibi beni kollarına aldı ve 
döndük. Etrafımızda çılgıın çift. 
ler bizimle beraber dönüyorlardı. 
Bir tanesi yanımızdan geçeı-ken, 
ayağı duvağmıın tülüne takıldı. 
beııi. de beraber çekecekti; Nejat, 
koUannın bir hareketile beni göğ
süne doğru çekti, bu bir saniyelik 
yakmlrk ikimizi de sarılı. Ne
jat, onda itk defa iıittiğim boğuk 
bir sesle: 

- Lelicığım. çok mea'udum de
di • 



Çizgiler 

AKTÖR 
N. - Hocam, ai:,c; ne dersiniz? 

Aktör piyesteki kahramanm talı· 
siyetine mi &'İrıneli? Yoksa kendi 
tnhoiyctinc mi sadık kalmalı? 

B.- Ne o, ne de ol •.. 
N. - Demek aktörün kahrama· 

nı!t şahsiyetine ginneıine taraf
tar değilsiniz? .. 

B. - Hayır, çünkü bu mümkün 
hile değildir. Aktörün - eğer ha
kikaten san'atkana - le.mail et• 
tiği benlik dııarıdan &'elen bir 
mevzu değil, kendinindir. 

N. - Peki; siz ötekine de razı 
olmuyorsunuz: aktörün kendi ben 
!iğini sürüklemesine ... 

B. - Gilya aen razı oluyonun 
da! .. Kullandığın kelimeye bak 
bir kel'e: "ıürüklemek"l .... 

N. - Sürçü lisan! 
B. - Öyle iae N., benimkiai de 

sürçü muhakeme! .. 
N. - Peki canım hocam; ak· 

tör neyi temsil etsin? Siz söyleyin 
bakalrm. 

B. - Bence hakiki aktör için· 
de türlü kahramanlar tqıyan zen 
ııin, orkestra! bir ruhun sahibi o· 
landır. Aktör dıtarıdaki hiçbir te
yi taklit ebnez. Kendi kendini tak 
\it ed4'r. Yalnız kendi duygularını 
cisimlendirir. Aktörün kahrama
nı müellifin kahramanı değildir; 
keftd inindir. 

N.- iyi bir aktör müellifi tanın
maz hile getirir, demek iıtiyorau-
nuz ... 

B. - Dedim; nasıl ki kötü ak· 
tör de müellifi lllnınmaz bir h&le 
getirir. 

N. - Eh .. böyle içinde türlü 
benlikler yoksa ne yapım zaval· 
lı?. 

B. - Buyurduğunuz gibi o za
vallının yapacağı it. oynamamak· 
tır ... 

N. - O hi.lde sizce en iyi ak
tör kimdir? 

B. - En çok değişen, daha doğ 
rwu gündelik benliğini en çok u• 
nutan ve gündelik olmıyan benli· 
ğinde yeni bir teY bulanıdır. 

N. - Doğı'u söylüyorsunuz a-
ma •.• 

B. - Fakat yanlıt dütünüyo
rum değil mi?!. 

N. - Müaaııde ediniz; o zaman 
nıüellifo bir ıey kalmıyor. 

B. - Na11I kalmıyor; iç &lemi· 
nin inıkanlarmı bulmak, bunlan 
piyeı denilen uzviyete aokmak.. 
l\Z mı? Cenabı Hakkın liltfti mah
•ulU eseri olarak •imdiye kadar 
yalnız lıir noktada anl..-bildik. 
Hamlet iyi oynanamaz; çünkü bu 
zihni bir tiptir; hakkıyle '8bıılan
dınnak mümkiin değildir ... 

lamail HAKKI 

- - ----· ..... . 
Tenkit 

''İzm,, lere 
Dair 

San' ati sevdiğini daJıa ilk tanı• 
dığım anda aöyliyen bir hanmıe
fendile görüıüyordıık. Bahaiıni
zin arasında küçük ve çok zarif 
bir gotik kilisenin fotoğrafını ıö .. 
terdim. 

- A .. kübik değil mi? dedi. 
Malumatmın, ıörıüaiinün kıt• 

lııiım kadınlığına hürmet ederek 
incitmemeyi tercihle auatum. 

Şimdi diifünüyorum. Avrupa
run büyük fikir hamleleri, moda 
cereyanlan bize kadar ıelda.
aonra ya yolunu defittiriyor; ya
hut büabütün manasını kaybedi. 
yor. Nerdeyae ağar bir aöz aöyle. 
mek için o kelimelerden yardım 
bile b.,k lıyeceğiz. Epeyce oldu. 
Tan (Tcnıpa) gazetesinin bir mo
da reklamı lıtanbula okadar ça
buk yayıldı ki bütün kenar mabal· 
lelerin çocukları, muntazam ıiyin 
mit peıinden tanıo, tango, diye •· 
vazı çıktığı kadar haykırdı durdu. 
Bet altı sene evvel genit paçalı bir 
elbise modası Çarlston denilen 
dansla ayni zamanda celdili için 
ismi Çarlston pantalon kaldı. Ve 
sonra bu kelime taammüm etti: 
Çarlaton seciye, Çarlıton renk .•. 
v. s .. Şimdi bunlardan daha çok 
iptizale uğrayan zavallı kübik 
kelimesi oluyor. 

1908 aeneıinde ~ Henri 
Matiaae'in ortaya attığı bu kelime 
topallıya topallıya bizim Güzel 
San'atler Akademisinin kap19m. 
dan içeriye ancak 1926 ıeneainde 
girebildi. Halbuki kübizm denen 
san'at mücadeleleri Avrupada 
1918 de bitmişti bile. Celil Eaat 
Beyin on yedi sene gecikerek yaz
dığı ve bugünün reaaamlan gibi 
göstererek neırettiği yazılarda 
öyle zavallı re11amlar var ki; ken 
di arkadaşları bile isimlerini çok· 
tan unutmuş gİtmiı 1 .. 

Lakin zarar yok.. Çıktığı mem· 
leketlerde on iki aene kendinden 
bahsettiren bu cıereyan varam bir 
az da bizim ağzımızda dolaısın. 
Kübik kol düğmesi, kübik kana
pe, kübik pencereye vanncıya ka
dar zanaatlarımıza, kübik portre, 
kübik peyizaj diyerek te resim 
ıan'atimize girıin. Eıaıen .hiçbir 

MiLLiYET PAZAR 25KANUNUEVVE;L 1932 

Rauf 
Senelerce Tarabya önündeki 

mavi sularda hayat ıüren Mehmet 

Ş~rkta rP.5İm san'atı: 8 

lViinyatür ve 
Minyatürcüler 

Rauf, bir sene evvel Cerrabpaf& 

1 

hastanesinin çatm altmda gözleri
ni yumdu. 23 kanunuevvel tarihi- 1 
ni takvimin üzerinde görmesey-

! dik, onu hatarlıyamıyacaktık.. Ra~ 
öleli sanki yıllar olmuttu. Bu bır 

Irandan gelen Acem ressamları 1 başka eıya ile birlikte gônderil
eserlerile Türkiyede çalışan reı- mit ve orada bu minyatürler üzer
samlar üzerinde şüphe:iz ki tesir- lerine büyÜk bir dikkat ve ehem
ıiz kalmıyacaklardı. Bunun için- miyet celbetmişti. Münihten avde· 

Ressanı Cevat Beyin sergl11lnden bazı tablolar 
Rahatsızlıktan tikayet eden bir ı nı, lzmirde, Selinikte geçirdiği za 

mektubu ile Beyoilunda kütat et- manlar oraların nazarfirip köşe· 
tiği aerıi davetiyesİDİ birlik- !erini, Y cmende devam eden ae
te aldığım bu ressamı, çoktanberi neleri hararetli iklimlerin günetli 
göremiyordum. Ben onu Kuleli renklerini etütten hali kalmamıt
Askeri liaeıinin daha ilk şınıfmda tır. Gezdiği, ceçirdiği hayatı as
iken tanmuıtım. Resim merakı· keriye sayısız vesaiki san'atle 
mın coıkun atkını bilen arkadq· ta ıkın bir tarbiçeclir • Kro
lanm mektebin aon ıınıfında bu- kiler, deaenler, sandıklar dolusu 
lunan bu Oıküdarh Cevat Beyi albümler, birçok eskizler, sulubo
bana, itte Kulelinin reaaamı Ce- yalar, yağb boya etütler, mazi o
val Efendi Üıküdar bu efendi, di· lan hayatı meaaiıinin ebedi Uiırı 
ye gÖ•lenniılerdi. O zamanlar re menuseıidir. Her çizgiainde ba
ıim denilen bu nihayetsiz san'atin yata veda etmi4 bir saatin bot g~ 
belki ebcethanı bile defildim. Sulu medifinin gÖ.teren,, mazbut müa
ve yağlı boyanın tarzı ifadeai· bet bir eseri faaliyet ibraz eden 
ne hiç vukufum olmadıiı &'ibi kur bu vesaik münkir nazarlan, müa
fun kaleminin usulü tenimine ait kir liaanlan iskata davet eden bi· 
henüz baıit bir fikrim bile yok- rer tahidi zibayattır. Reuam Ce
tu. Y almz aeverdim. Güzel bir ti· vat Bey çok çah9kan ve çok ça)lf" 
ir, &'Üzel bir neıir, temiz bir mu- m.ıı bir san'atkardır. (Akademi) 
siki gibi reaim bana bir baz Terir- tekniğinin terbiye çarldannda tea 
dl. Gözlerimin cuvi bariuneaini Yiye eclilmif bir istidattan ziyade 
teskin için resimli kltaplan kant- hakiki bir kudretin inldtafını gÖr
tmnadan, reaim yapanlarm me)'• mek İltiyenlenı hazaini tabiatin 
dana &'etirdilderi reaimleri aeyret. liyiifna bedayil J.arıuında vecit
meden, itittiğlm bir yerdeki lav• ler geçiren bu ressamı ıöıterebi
hayı ıridip &'Örmeden bir zevk, bir liriz. Mevzun mukaffa sözlerden, 
zevki deruni duyar,nıhumun mest hati•lerden Uf, nadide n miiot
ve mahzuz olduğunu hiaaeder· na m.ııralar terennüm eden bir ta· 
dim. San'ate kal'fı uyanan bu ir cibi Cevat Beyin eserleri hep 
hisain derecei ihtisaaım bugÜn de (mon:eau choisi) müntahap par· 
tarif edemediğimi itiraf ederim. çalardır. 

sene, hafif ve nankör bi.fızaları· 
mızda hain bir mikroakop adeae• 
sinde, nekadar bÜyÜm.Üf ve uza
mıftı. 

Edemyatı Cedide aan'atkarlan 
içinde, en sağlam eser sahibi olan 
Rauf, Fikretten niçin daha az ha· 
brlanır, bilmem?.. ' 

" Eyliil ·" ünde Rebabı Şikeste'
den daha fazla !aİr olduğu,Garp tek· 
niiini bize daha iyi göıterdiği, tam 
manasile romanı bize ilk defa kendi
ıi verdiği için mi? ... 
Rebabı Şikesteyi, Atin memnu

u, bugün okurken, aahip olnianız 
liızımcelen aahır ve tahammüle 
buırün, Eylill'ü okurken ihtiyacı
nız yoktur. Mehmet Rauf, ıünün 
san'atk&n değil, her gÜnün san'· 
atki.rı idi. Ne acıdır ki biz, günün 
inaanlanna, tarihin insanlarından 
daba çok aldanıyoruz. 

Eylul muharriri, yazdığı eoer
lerden yalnız bu bir taneıi ile bile 
tarihin malı olmakta hak kazanır. 
"Suat" ı hiç kimac çabuk çabuk 
unutamaz. Y abut ta unubnaması 
lazımdır. Edebiyatı Cedide bir dıt-
san'ati idi. Orala ıözümüze, kula- Hünernamedcn 
ğuruza güzel celen feyler buluyOO"· dir ki Osmanlılık devrinde ıelmİ.f 
duk. Yalnız "Eylul" dür ki bize olan Türk re11amlarmın elinden 
bir iç ırerebilmiıtir. Bu romanın çıkımı minyatürlerde Acem teairi
muvaffakıyeti ne liaanmdaki tum- ni görmek mümkündür. lotanbula 
tırakta, ne de mevzuund~ki aria.. gelen en maruf Acem ressamların 
tokrat sırdadır. Eylill bır hayat dan biri Tebrizli Veli Can'dır. Ve
parçaomr, imam anlatan, hakiki ı ti Can on altıncı asnn aonlanna 
ve tam bir aan'at eıeridir. Yani doğru lıtanbula ıelmit ve aaray 
Eylill, bugÜn anla~ığımız miına~~ 1 ressamlığına dahil olmuştur. Üçün 
romandır. Bu eaerın aa.!"lan, 11°: 1 cü Muradm kolekaiyonundan be· 
ze, kulağa hitap eden ıusten belki 21 minyatürleri Viyanada Milli kü 
mahrumdur, fakat aatırlan ara- tüphanededir. 
aında kalbe hitap eden bir his, 
kafaya hitap eden bir dütünüı 
vardır. 

Mehmet Rauf öleli bir aene o
luyor. Biz onu ne çabuk unuttuk. 
O, süsten, tatafattan kaçan bir 
insandı. Onun için ihtifal, mera· 
ıim yapmıyabiliriz, fakat biç ol
m.azaa onu unutmıyalun. 

R"f&tFEYZI 

Kanuni Süleyman zamanmda 
Mirinakkat lıfehani de yüz akçe 
ile aerressamhia tayin edilmit. 
Sonra üatat Siyavuı ta payıtahtm 
muvazzaf reaaamları ırraama da
hil olmuf. 

tinde tekrar Enderun kütüphane
sine iade edilmişti. Bir gÜn Vahi-
deddin bu eaeri görmek İstemit ve 
onu Yıldıza aldınnıf o sıralarda 
Yıldız sarayında vukua gelen bir 
yangında bu eserin de yandığı zan 
nedilmİftİ. Zira 338 aeneıine ka
dar bu eserden hiç bir ize teaadüf 
edilmedi. Sakıt Halife Abdülme
cit tarafından Dolmabahçe sara
yında bir dolap içinde bulunup 
meydana çıkarılmıştır. Hünema
me ile birlikte ayni dolapta bir de 
ceylin deriai Üzerine yazılmı, 
Hazreti Peygamberin bir mektu
bu bulunmuttur ki bu vak'a tarihi 
kıymetlerin padifah aaraylannda 
naaıl dolqmakta olduiuna büyük 
bir delil teşkil eder. Bu kabil bir 
çok zayiatımızın muhakkak oldu
ğunu söylerken Hünemamenin de 
son sayfasının hali eklik olduğu-

! nu ilive etmek iaterim. 
Bunlardan batka müzelerimiz

i de kütüphanelerimizde renkli 

1 
bazı minyatürleri., süılenmit ki· 
tapla.nmız mevcutaa da bu reıi.m.

! lerin bir çoklarının kimler ta· 
rafından yapıldığı maliim de-
ğildir. Meaela Üçüncü Ah
met zamanında yazılmıf "Sür
namei Vehbi" adlı kitabın minya
türleri (xvm inci aaır) de bu züm. 
redendir. Bu kitap ta Topkapı aa· 
rayı müzesindedir. Bir köçek o
yununu taıvir eden minyatür em
salıizdir. Sonra, Aıık Çelebi tez
keresindeki minyatürler, f&İr e ... 
ki, Nev'i ve Füzulinin portreleri 
de enfeı birer taheaerdirler. 

Fatih Mehmedin meıbur por· 
treaini yapanGentile Bellini'nbı ta 
ebesi Buraah Şipli Zade AhmecliP 
ıminden bqka eserine teaadüf el 
•ek kabil olmamtfbr. 

Bu Şipli Zade Alunedin eaerle-

•• 
Uç saat 
Ayakta 

ID&'ilizlerin mu•ikiyi diğer mil· 
Jetlerden daha az ae•diklerini id· 
dia ederler. Bunu hep böyle bili 
riz. Ve bu zannımızda haksız de
ğiliz. Çünkü Rusyada, ltalyada. 
Almanyada çıkan bestekarlar ln
rilterede henüz yetipnemiştir. 

Sekiz milyon nüfusu olan ko"" 
koca Londra şehrinde de daimi 
bir opera yoktur. Bunları bildik
ten sonra artık lngiliz milletinin 
muaiki aevgüıinden pek haklı ola
rak süpbe edilebilir. 

Covent • Garden'in üç ay aüren 
aenelik mevsimin.in amatörleri tat
mine kafi geldifini n bu müeaae
aenin orkestra teflerin.in, artüıtle
rinin ve koriatlerinin hemen mun

baaıran ecnebi olduklantu vaktile 
bir yenle okumuttuın. Halbuki 
musiki lngiliz halkını zannetti
ğimizden fazla alakadar ediyor
muf. Bunu bana geçenlerde eli
me geçen bir Avnıpa mecmuaaı 
öfretti. 

Bu mecmuadaki yazıdan fU ne
tice çıkanlabilir: İD&"ilizler senfo
niyi M't'İyorlar fakat her nedense 
opera mefhumundan pek botfan
mıyorlar. 

Londarada ağuıtoatan tetrini
eYTele kadar her sene takriben 80 
kadar koıuer •eren Concerta -
Pnımenadea isminde otuıt senelik 
bir müeueae vanfır. Bu müeııw0 

de çalan orkeatra Anupanm bü
yük tehirlerinde bile tanmmqtır. 
Münhasıran lnaıua san'atklrla
nndan mürekkep olan bu orke.tra 
heyeti büyÜk muY&ffakayetler ka· 
ıtanmalı:tadır. 

Heyet Londrarua en büyil)ı: 1&• 

!onu olan Queeıu Hallı'te konser 
verdiği zaman mümkün olduğw 

kadar çok miifteri alabilmek için 
parkedeki koltuk ve sandalyeler 

Bu, bir nm, meraktı, rubun ciheti Beyoğlunda Etual ıineması kar 
temayülünü keıtiremomiı bir ya- ıumdaki mobilyacı maiazasmda 
kazai meçhulü idi. Ben reaim teıhir ettiği 75 adet suluboya, yağ 
mektebinde değildim. Reaaam o- lı boya parçalar, çalııkanlrirnın 
Jacak ta defildim. Resme kal'fı bu en braiz miaalleridir. 
aık nereden çıkmıt. beni anlatıl· Kendiıinin bulunmadığı bir aa
maz ıihirli bağlarla neden kendi- ate tesadüf eden ziyaretimin ben
ne bağlamıttı? Evet reıim gönnek de bıraktığr intibaı san'at namına 

Tevfik 
Fikret 

ve sevmek zevki beni adeta piı· teırih etmek lazımgelirae evvela Tevfik Fikret, Servetifüniin 
mİ.f yemeklerin lezzeti tapbım Cevat Bey sergisi cildi fena mub· mektebinin mensuplan arıuırn• 

Süleymanın oğlu Selim zama· 
nmda Tersane Riyaaetine tayin o
lunan Reis Haydar ( 1) var ki Şeh 
zadeliği zamanında Sultan Seli· 
min portresini yapmıtlır. Bunlann 
elyeym mevcut olup olmadıiım 
veya mP.vcut ise hansi müzede bu
lunduğunu bilmiyorum. 

Yalnız Osmandan bahaebnek 
isterim. Seyyit Lokmanın hüner
namesini tezyin ederek layemut 
bir eıer meydana getiren Oaman, 
devrin en kuvvetli bir ressamı i
di. Üıtat Osman diye tanınan bu 
Türk minyatür-cüıünün ıehnameci 
Seyyit Lokmanın eserine il&ve e
dilmit altmıt tane minyatürü var
dır ki hepsi de harikuladedir. 

1 
kaldınlır ve balkon müateana of. 
mak üzere oturacak yer bnlwa

ı maz. Müıteriler mualkiyi ayakta 
1 dinlemek mecburiyetinde kalırlar. 

çeıniainden anlıyan bir ıikemper- teviyatı güzel bir kitaba benzer. ~ .ı 1 .. ver haline aokmuftu. Smıfta oka· Mobilya ticarethanesinin frapan da aricadatlanDGaD ta ıınin aca 
dar resim yapamadığnn halde fa- "fyaları içine süklüm püklüm 11- ipliği ;Je aynlan yegina iıı.an
lanm yapbiı resim filanmkinden ğınan misafirler gibi şuraya bu- drr. Ölüsü üstünde softa.lana 
iyi mi fena mı diye arkadaılar b.... raya talik ediliveren bu eAerler . zmıdıklann gırtlak gırtlağa gel 
na gÖıtenneğe, falan dükkandaki ruhu zaire nl!fe yerine meli.I iı- dikleri Mfam, her sene bir çok 
reaim filin yerdeki lavbadan gÜ· saa eden birer vaziyettedirler. • 
zel mi, değil mi gibi benim zevk Büyük küçük, tablo, etüt, po- fanileri mezarına getıren ve on
mikyumıa müracaata bqlamıt· tal, kroki, pastel, ıuluboya ne olur- lara gözy&fı döktüren adam· 
lardı. Gerçi gururum biç yoktu, fa· aa olıun reıim namına vücuda dır. Onun kadar MYlan, o ka· 
kat nun kere cehlim pek çok· ııelen bir eaerİn kendine mahsus dar dilde dolatan bir bafka tair 
tu. Bunu gayet iyi biliyordum ve bir mahalli, bir vaziyeti, bir ıöriinü- taıımııyonım. 
elin da bu cehil içindeyim. şü, ve o görünüşle bitap edebile- Enbiyadan yaşanın müstağni 

Leyli mektep hayatında &'e- ceğ! tutkun veya belit veya bİf, Bı' r o'"rüm-k götürür hakka be-
çen zamanlann unutulmaz hatıra· bir lisanı vardır. Münasebetsiz bir ~~ 
lan vardır. Uhuvvet, samimiyet kö,.,ye Raf!'elin ta~losunu da koy ni 
hiılerinin netvü nemuma hizmet sak ne o bır şey aoyler, ve ne de aryen Fikreti diındarlıkla. tavsif, 
eden bu tahıil senelerinin intiba· aeyreden bir l"Y anlar. Yrrtılır ey kitabı köhne yarın. 
lan kahn kül tabakalarile örtül· Sergi tanzimi mühim bir me- Metf.eni filkrolan sabi.faların 
mÜf ateılere benzer. Bazen bir led~- O ne b!r "!'ton gibi .ef!".YI 
tesadüf o rimacb nisyan altında nadire mebzuliyetile zensınlığini dediği için de dinaizlilkte it~ 
uyuyan küçük kıvdcımlan ·canlan ıöatsebilir ne de ııöat..-ebilmelı: hıım ettiler. 
dırarak insana mazileri dütündür- için bedesten efyaaınm huzuru "İnhina tavku eearetten giran-
meie sebep olur. Evet, "ıeçanİf z...ı.t nümun~~ duhule ihtiyacı 
zamaa olur ki hayali cihan de- vardır. Serıı zıya ve kuYYet d.. •• ' dır 
ier''.... °!len iki. fe)'le. iktifa ~en. bir Y!'f'" "boynuma" 

3S sene evvel asker mektebinin dir. Fıkı (fııte) bır zıya, notr derken onu-~. 
buayi intizamı içinde tatlr bir (neutre) bir ku"!e! .... ~u ~a bizim "Evet, niçin hu güzel yol SO-
nefhai İftiharla namı dalcalanan lmemElekeBeytte ~bılOda euç baraki~eae-bir ' ~ mmda 
Üsküdarlı reaaam Cevat Bey bu- e: ~ ... ..,..u~ ~ v t . ~ -· "bir uçurıım." 
ırünün san'at muhiti içinde en kı· (Galen poti JorJ) u .vucuda ıelı..-. 
demli bir fa}ıliyettir. Harbiyenin se n:~aam Ce_vat Beyı • :ııaman ne- m11rauıda da l91k. 
yetiıtird.iği :ııabitler meyanında ye boyle bezırcln dükkinmda re- "O çelik parc;a"ı hh gün bir 
ıan'at atkının hakiki duyıulanm aim tethir ettin diye tenkit ve talı· "ehemmi"et alrr." 
yatabnaktan zevk alanlar, bu tt.. tiaya hak kazanabiliriz. Zavalh "' "ZabnMtln, himmetin ve ı 
küda.rlı •-mm çeTik, kuvvetli, eserler... . "fazlın için". 
elaatiki asabile mektebin cimna.. Evet zavallı: Ben luymetlenle "Koyar elbet vatan, bu haata· 
tik rekorunda birinciliii kazan- ıayrimüte.nu!P k~telen; büzül. nine". 
mıf olduğunu bilirler. Cevat Bey muı bu ~ısafarlenn baran eYYel "Bir ııcak buae terli nuiyene.'' 
bütün mektep arkadatlan üzerin- krymet balen eller tar. afından il· 

-'" ld ki vkil J dedifl için de vatanperver, velh&-
de temiz h_atıralar, süze) intiba- ~:-. 0 u a~ ~~ .. ere ııeçm~ .. ıd ona muallım,' mürebbi, ablil:
lar samimı dııygular bırakarak rını arzu ettiğimı aoylemekle JllD• 

' d'lik ·· .. h · cı, tair dediler. Bazılan inkar et· 
Ye•:·-i• mesleğinin haysiyet Te ı aozume ateme venyorum. d b' . 

'""Y""" "' R tiler, bazılan "o aa ece ır m.aan• 
vekanru, vicdanının namus ve iti· easam dır." dediler. Vataıuızhkla, din· 
bannı hiçbir zaman hiçbir ıaibei . M. ~AMI ıizlikle ittiham ettiler. Söylediler, 
iıtibab ile lekeletmemi• cesur, Ya• .Hamıt: B~kan .muhıırebesınde E- söylendiler. Bununla beraber Fik-
tanperver, nezih, rekik bir kalp dırnede şehit e.dılen ~~ (Ha- ret, bütün bu dedikoduların fev
aahibi reuamlarımızclandır.312net'et ıan ~za) Beym tarcumeı haya~ kinde yqadı ve yatayor. Kin ona 
tarihinden tekaütlük zamanına vaktile Oamanlı Reuamlar Cemı· öldü diyebilir, buna kin cesaret e
kadar Edimeden baılıyan zabit· yeti gazetesinde ne,redildiğini bir debilir? Daha dün Galatasaray 
lik hayatında Meriç vadilerinin Y!'zım~a söylemittim. San'at mu- mektebinde toplananlar onun yok 
tabii güzelliklerini, iıtirak ettiği hıpl~n bazı zevatı muhteremeden luğunu na11I busranla andılar? 
eıki Yunan muharebesinin Tır· aldıııım mektuplarda bu mecmua• Naoıl hıçkırdılar, ağladılar? 
hala, Yeniıehrin tarihi parçalan- nın formalarım elde etmek müm· 
-----··-··-···-··••••••••••••• ............... - kün olamadığından Milliyet'in Galiba ölümünün haftasında i~ 
rup la civcivlerinin ördek olduğu· sahifelerinde tekrar edilmesi rica· di. Beni Rumeli biten sırtlarına 
nu gören tavuk gibi halk ta san'· 11nda bulunduklarmı gördüm. bağdat kunıp otunnuı "Aıiyan" 
atkarlanmıza korku ve hayretle Matbuat aleminin genç zinde ze- ına götünnüılerdl. Yazı masa.sınan 
bakıyor.. kiılan ardında topallıyan aciz bir önündeki koltukta henüz yeri so-

San'at ve kültür tarihinin gire• ressam kalemini iltifat ve letçi ğumamııtı. Kitaplanna, tablolan 
mediği memlekete, nihayeti (izm) liltfunda bulunan bu vatandq na. heykeline bakıp ağlamııtım. 
ile nihayetlenen İstenildiği kadar ' beylere san'at ve san'atkarlara ib· O gün içimde titreyen ve ürperen 
kelime sokulsun .. neticesi halkın zal buyurdukları teveccüh ve mu· ıey ne ise bugün o matemden bir 
biraz da haklı surette yaptığı gibi habbetten, samimi alakai vicda- zerrenin ek•ilmemlt olduğunu, bi
eğlence ve tariz vesilesi olmaktan niyeden dolayı teşekkürlerimi tak !akis senelerin yığdıfı hasret ve 
çıkamaz. Klasizm, romantizm, a- dim eder ve muhterem Milliyet'in elemin çofaldıfını duyuyorum. 
tadeizm, empresiyonizm, ekeprea.. mezkfır yazıyı tekrar "!tmek vaa.. Ona "Şu idi, bu idi" diyenlere 

· · .. · · · " · · · et erine ae ... 

Hünenıame, Lokmanın türkçe 
olarak 985 le Muradı aalis devrin
de yazdığı bir eaeı·dir ki Kanuni ~ 
Süleyman devrinin tarihidir. Oç 
yüz büyük aayfadan ibarettir. f. 
çindeki minyatürler, Kanuni Sü
leyman devrine ait tarihi vekayÜ 
muharebeleri, Sultan Ahmet mey• 
danını, Damat lbrahim Patanın 
aaray §enliklerini muaavvirdir. 
Bunlardan Viyananm Türkler la· 
rafından ilk muhuaraaını ve Zi
getuvar seferine giderken Kanu
nı.,yi taıvir eden minyatürler bil
b .... en pzellerindendir. 

Bucün Topkapı aaraymda Ü· 
çüacü Ahmet kütüphanesinde bu· 

Bir cıyna arlıaa 

rinin ikinci Beyazıt zamanmın ta· 
a11ubuna kurban olduğu söylen
mektedir. Yani Bellini'nin reaİm· 
lerile beraber pazarda ftalyan 
tticcarlar tarafmdan satm almmıt 
olmaaı ihtimalinden bahaedilmek
tedir. 

Şipli Zade Ahmedin Sinan &.. 
yin talebeıi olduğunu yazan Ali' 
ye nazaran bu Sinan Beyin Belli
ni olması lazmıgeliyor ki Halil B. 
de Viyana Milli kütüphanesi 
Müdürü Karabacek'in de bu nok· 
taya itaret ettijiini aoy•üyor. 

ı Sonr .. Baba nakk"f (2) ki Be· 
yazıt devrinde Eıki aaray ve Tap-

Hünernameılen 

luna.n "Hünemame" adlı bu eser 
evvelce Enderun kütüphanesinde 
iken 1912 de Münih'te tertip edi· 
len Asarı İslamiye sergisine diğen 

dan "Köhne Biz:ansa" bir vakit
ler onun yumruklarını sıkarak 
haykırdığı gibi haykınıııflım. 

"O ne ıu. ne bu idi, o her terdi" 
Bugün yine ayni taşkınlık ve ÇOf• 
kıtnlukla bağrrıyorum: 

"0 her feydi." 

ı 
kapı aaraymda bazı tezyinat re
simleri yapmıftır. 

Fahri, Naktİ, S&i"' Şeyh Bed
reddin hakkında ve Köprülü Za
de Mehmet Fuat Beyin eyyeJee 
İkdam'da netrettiği (3) mekale
Jerinde daha bazı isimlere tesadüf 
edilir. Bunlardan Si.i mimar Si· 
nanm doıtu ve Sinanm hayatını 
kendi aizmdan yazmıı olan tair 
Si.idir. Bunlardan batka bir de 
Levni vardır ki ikinci Mustafa ve 
Üçüncü Ahmet devirlerinde ııel
mittir. Gerek bizim Aııirı atika 
müzesinde, ıerekse Anupa müze
lerinde bazı eserleri mevcuttur. 
Bu meyanda Dördüncü Murat za
manında gelmit olan Fenni ve Ü· 
çüncii Ahmet devrinde &'•lmit o
lan Eyyubi Dervit Hasan Üçüncü 
Murada defterdar Mehmet Pata 
tarafından takdim olunan "Şeca
atname" de Oıman Paıanın zafer 
!eri renkli minyatürlerle canlan
dmlmaktadır. Şecaatnamenin 
mevcut iki nüahaımdan biri Yıldız 
kütüphanesinde bir diğeri de Re
van köşkündedir. ( 994). 

Nihayet Türk resmi Şark 
tesirinden kendisini kurtararak 
Garba tevecüh etmit, bugün ise 

(l) Şiirde mahlan "Nigari"dir. 
Londra müzeıind~ iki minyatürü 
vardır. 

(2) Şeyh Mustafa '!fendidir. 
980 de vefat etmiftir. 

(3) llıdam 27 tt'frİnievııel <f! 

3, 10, 13 te,..irıiaoni "" 5 kanunu-

Balkonda oturacak yer bulmak ia
tiyenler biletlerini birkaç gÜD ev
velden tedarik etmek zaruretinde
dirler. 

Bu konserlere mahıuı biletle
rin fiati iki Shillinıı'dir. Yani tık 
ainmna aalonlanna &'İrmek için Ye 

rilen paradan biraz daha fa:ı:la. 
Fakat muaikiyi seven halk 

Queeıu Hallı'te komer dinliye- -
bilmek için üç saat ayakta durma· 
ia razıdır. Ve bilir ki kendial için 
üç adım ileride, aokağm batmdaki 
ıinemada daha az bir para ile 
mublef"ID bir koltukta oturarak 
bir tarlulı f'ılm seyretmek imkbıa 
da mevcuttur. 

M. FERiDUN 

mİnyatüreülilk uzak bir ma:ı:iain 
tatlı bir habraamdan ibarettir. 

Şarkta ....mı san'ati: hakkm
da yedi sekiz makale içinde ne 
aöylenebilirT Makaadım bu me•
zua fÖyle bir cözatmaktan ibaret
ti. 

-•ITTl-
EUf NACI 

• • • 
Peyami Safaya, 

Şab.a.ı.m heklandaki ıitayifklr 
yazında yinni aenelik doetluğta

nun izleri belli. Utif•tlıın.na t...,k. 
kür ederim. Seni epiee kı:ııdıraıı 

S. N. ile aranızdaki münakataDlll 
çirkin taraflanna müteeuif olma
mak kabil değil. Naaıl teeaaüf et
miyeyim ki bu münakata aaııa, -
nin aizmdan bir doıtun itibneğe 
talıammül edemiyeceği teYler aöy 
Jetti. 

Gönül iıterdi ki bana teref ver 
mek için doatluğumu ilan eden o 
yazıyı keşki yazmasaydın. Zira 
aeni metheden Elif Naciye iltifat, 
kusurlarını aöyliyen S. N. ye haka 
ret zeki karilerin cözlerinden kaç 
mamı!lır. Halbuki bir İnaan yalnız 
meziyetlerini değil kuıurlannı 
da dinJ.,meğe kendini alışbnnalı
dır. 

Sen naaıl S. N. imza aile yazılan 
yazılann bana ait olduğuna İnan· 
madınsa ben de aon zamanlarda 
senin imzanı taııyan yazılara tıp· 
kı senin gibi inanmıyordum. Mu
vakkat bir buhranın asabiyeti için 
de yazıldıklan anlaıılan o yazıla
nnm bir vakitler hakkında ıita
yifler yağdırdığım Peyami Safa İ· 
le alaka11 yoktur. 

Zira Peyami Safa, evvelce mü.a 
taar namla yazdığı Cingöz Reca
ilerle iftihar etmezdi. 
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Gözü kanlı 
Canavar 

opa ile karısım ve 

çocuğunu öldürdü 

Balyadan yazılıyor: - Orha; 
niye nahiyeai Çırpılar köyiinde bır 
cinayet olmut. Ali oğlu Mehmet 
isminde biri kanii Aytenin kafa· 
aına bir odun TUrarak feci bir te
ln1de öldürmiiftür. Katil bundan 
liafka, hızım alamıyarak iki ya· 
tmdaki çocuğunun ölümüne aebep 
olmuştur. 

Mehmet ojilu lhrahim, cinaye
tini aizleınek kaatile kansaım ce
ııcdini köy haricindeki dere kena• 
onda bir aiaca aamı~, çocuğnnn 
da anasının yanma bırakmııtır •. 

Çocuk ~!erce ağlamıı, aç ka· 
tarak ölmüştür. Mehmet tntulmut 
tur. 

lzmitte Pirinç 

fabrikası 
lzmitten yazılıyor: - Şehrimiz· 

de bir pirinç fabrikaaı açılmqtır .. 
firinç zira.atinde çok ileri giden 

ilayetimiz bu fahrikanm açılma• 
sile daha fazla inkifaf edecektir. 
Fabrikanın açılma mer••iminde 
Vali. Halk Fırkaa mutemedi ve 
birçok znat hazır buluıunuıtur. 

Muhtarlar için 

konferanslar 

Kozandan bildiriliyorı - Kay 
makam Bey her hafta cuma sün· 
Jeri nahiye ve köylerdeki muhtar 
lar için bir konferana tertip ebnİf 
tir. Bu l<onferanslarda muhtarla· 
ra ve ihtiyar heyetlerine köy ka· 
nnnlan izah edilecek, ihtiyar he
yetinin vazifeleri anlablacaktır. 

Ad.anada kızamık 
ve trahom 

Cavit Pş.mn 
Cenazes· 

Büyük merasimle 

kaldırıldı 
Cavit Pata merhumun cenaze

si dün meraaimle kaldınlmıf ve 
namazı Kızıltoprak camiinde kı· 
lmmııbr. Meraaimde kara ve de· 
niz askerleri, polis müfrezesi, ak· 
"'ba ve dootlannm tatkil etıi&i 
büyiik bir cemaat hazır bulunmut 
tnr. Cenaze meraıimi çok hazin 
olmut ve merhum Erenköy kabria 
tanrndaki ebedi medfenine tevdi 
edildikten aonra mezarı batında 
bir manga asker tarafından üç el 
atat edilmek ouretile merhuma aa 
keri raaimei ihtiram da ifa edilmif 
tir. Merasimde bulunan eobak 
Vardar orduon kumandam ve 
umum erki.m harbiye reisi Zeki 
P"fa kıaa bir hitabede bulunmut. 
ve kendisini erki.m harp mektebin 
de ve orduda en eski tanıyanlar• 
dan olmakla, merhumun fezaili 
aıkeriyeıinden ve ezcümle Balkan 
harbinde Sorviç mubarebeıindeki 
kıymetli •e fedakirane hidemabn 
daa bab-ittir. Cavit Pata o"' 
duda ve deTlette mühim ve mu• 
vaffakıyetli hizmetler ifa ebnİftİr. 
Harbiye m .. ktebinden erkanı harp 
zabitliğile neŞ4't ebnif, Merhum 
Hasan Edip Patanın erkim harp 
reioliğinde, ve Rumelindeki jan. 
darma ten•ikat ~terinde, ipek 
mutasamflığmda •e bili.bara jan 
darma umum kumandanlığında 
bulunınu1tnr. Arnavutluk hareki 
tını muvaffakıyetle idare etmiıtir. 
Cavit Patanın en mühim ve teref· 
li hizm..,tlerinden biri Balkan har 
binde ifa ettiği hidemattır. Mez
k\ır aeferde albncı kolordu ku· 
mandanlığında bulunarak,Pirlepe 
bozgununu müteakıp, aarp ordu· 
aunun Manaabrda kat'i bir müda· 
faaya hazırlandığı bir anda, Se· 
lanikten timale yürüyen beıinci 
Yunan fırka11na karıı aevkedil-

(Bqı birinci sahifede) 
alem.ine yadiair ettiği anayii e
debiye layemuttur ve o uhrevi ıÜ· 
kılı elbette ıulrut değildir. Şivei li 
an yahut tarzı beyan değitebilir. 
Deiifmesi de tabiidir. Fakat bedü 

Halit Zlga Bey konferans 
Deriyor 

mefhumlar daima becliiyattan ad
dolunur. Bakir fikirler aeyyip ola· 
maz. · 

Fikretin belki üshibü eı'an 
kaybolur. Fakat tairliği kaybol· 
maz. Mematı onun hayahnın te
rakkisine mi.ni olduyaa irtikayı 
minevısını imha edemem.i,tir. 
Fuzulinin ruhaniyetinden Fik· 
retin ruhaniyetine hitap gibi olan 
fU beyit ne kadar yerindedir: 

"So<1dt!ti ezeli kabili :zeval olma~ 
Güneı yer alhna düfntekle pa· 

yitnal olma.'' 
14 kanunuevvel 932 

Abdülhak Hamit 
Adanadan bildiriliyor: - Mev• miı ve kolordusnnun bakiyei sÜ· 

a.1m dolayıaile tehrimizde h"f aö• ı yufile Sorviçte Yanan fırkaaıru 
teren kızamık haıtalıit devam et· tarumar etmİ§tir. Harbi umumide 
mektedir. Bundan baıka, birçok ! Bağdat vali ve ordu kumandanlı- F~fhl B~yln nutku 
mekteplerde ıimdiye kadar 791 ğı vazifesinde !ken Enver ~af!' t.a· Bundan sonra Galatasaray li· 
trahomlu talebeye t-düf edihnit rafından lekaude oevkedılmııtir. ıeai müdürü Fethi B. bir nutuk aöy 
tir. Bu aibi talebeler sözlerine i-- Mücadelei milliyeyi müteakıp Bü· ledi. Fethi B. nutkunda Fikretin 
laç damlatılarak, diier mekteple- yük Millet Meclisinde Canik meb- bugÜnkü aençliğe en büyük biz· 
re tevzi edilru.,ktedir. nalukanda bulumnu}tnr. Cavit Pa metinin herkeae yenilik fikirleri 

ta. aıkerlilcte olduğu kadar veza· ı aşılamalan olduğunu ııöyliyerek 
50 kuruş için adam ifi mülkiyesinde dahi hüsnü idare, demiıtir ki: 

- ld- -1- - ? ıiddeti azim ve son derece İlb1uı- "- Her devirde bu mektebin 
o uru ur mu metle temayüz ebnittir. Aakerli- gençliğine yalnız denı yermekten 

E'>LU, 22 - Bolunun Dadama ğinde ıedit ve cesur olan merhum ibaret olmjyan muallimlerin mev• 
köyÜnde 50 kurut yüzünden ÇI• daima mÜteTazi ve hatta farb ne- kii büvüktür. Recai Zade Ekrem, 
kan bir kavaa cinayetle neticelen zaketle meluf •e çok iyi bir aile le Muallim Naci've ka1"11 hürmet 

Bonolar neden Keriman 
Elden çıkmıyor Ece .. 

(Başı birinci sahifede) ( B&!lı birinci sahifede) 

nu aöyleyebilirim ki, eski heyetin lzmit iiNübahri kumandanhjı 
6 aenede yapmadığı bir çok itleri, da dünya güzelini üaaübahrinin 
yeni heyet 6 ay zarfında yapmış· yılbatmda vereceii baloya davet 
tır. Ezcümle Ankara'ya bir heyet etmiı bulunmaktadır. Keriman Ha 
gönderilmit. orada birçok itler nımın pederi Haliı Bey Dünya gÜ• 
halledilmittir. lstanbul'daki firari zelinin bu balolara iıtirak edip et• 
emli.kinin satışı için burada bir miyeceğini soran muharririmizo 
komisyon teıkil ettirilmiıtir.. demiştir ki: 

lzmir'de tqekkül eden ayni "- Dünya gÜzelinin küçük 
Kızıl· kardeıi Fatoı rahatsızdır. mahiyetteki komiayona aza aön-

y · · · dan korkuluyor, cuma sününe 
derilıniıtir. eni bono tevzıatı ıçın kadar haıtalık tahakkuk ebnediği 
de tefebbüate bulunulmu" fakat 
Maliye Vek8.leti, elde mevcut bo- takdirde, cuma gÜnkü trenle An· 
nolar tamamen aarfedilıneden bu karaya gideceğiz. 

Ki.ııunusaninin 1 O uncu veya itin düşünülmesi zamaru gelmedi-
ğini bildinniştir. Binaenaleyh, ten· 17 inci günü de Mıaıra aideceğiz. 
kitleri muvafıkı inııaf ·· · Bu seyahat münaaebetiyle lzmir 

aormıyo- • Ticaret Odaaına müracaat ettiği· rom.'' 
Diğer taraftan yaptığımız tah· 

kikata nazaran. elde mevcut 1,5 
milyon lira tahmin edilen bonola 
nn tamamen sarfı, her halde U· 
zun bir zamana müt-akkıftır. Ba 
Z1 aaynmÜbadiUer, maaleaef bir 
kaç aarrafla uyuf1Duşlardır. Bun
lar, aarraflardan bono piyasasını 
munta-.aman öğrenınekte yüksek 
fiat bulunca kendilerine ait bono-
lan ııattırmakta, piyasa düşünce 
yeniden bono mübayaa ettirmekte 
dirler. Bu kazanç yolunu bnlan· 
!ardan başka bir zümre de, ellerin 
de mahdut kıymette bono olduğu 
için müzayedelere iıtirak edeme• 
mekte ve bonoların arkaaında 
(bunları icabında hükiimet nak· 
den ödeyecektir) kaydına baka· 
rak bonolarmı muhafaza eylemek 
tedirler. 

miz gazetelerde yazıldı. Filvaki 
böyle bir müracaat vardır. Fakat 
bu müracaat herhangi bir menfa
at kastivle yanılmış dei{ildir. Ben 
yalnız İzmir Ticaret Odaama de
iil, Ankara Ticaret Od1tıma Te 
lktısat Vekaletine de müracaat 
ettim. M11ıra. oradan dl\ Aml!rİka• 
ya bir seyahat vapacalız. Bu ae· 
yahatımızda milli mah•ulatımız 
ve ihracat eşvamız icin propağan• 
da vapmnvı milli vazife addettik 
ve bu vazifeyi hüsnü ifa ebnek e· 
mP.livle de bn makamlara mÜrft<"a 
atla bu hum•ta tenvir .. dilmekli
ğimiz temenniainde bulunduk." 

Çaldaris'in 
Tavsiyeleri 

Sesin ve 

Son aenelerin batdöndürücü 
hızı içinde sür'atin ne ehemmiyet 
kazandığını bep bilirainiz. Meaeli. 
bir otomobile binip te, düz yolda 
aaatte yüz kilometre aibnek, oob, 
ne haf 9eyl. 

Fakat bizim toaelerimiz dar, i.
nzalı ve sokaklarımız da öyle ol· 
duğu için, belediye haklı olarak 
otomobil ıoförlerineı "hızlı aibne· 
yin" diye emir veriyor .. 

Çünkü otomobil alımda en çok 
ezilen çocuklardır. Onun için -
kakta yürürken, kartıdan karııya 
seçerken, daima temkinli olmak 
lazımdır. 

Fakat bizim burada bahaedece 
ğimiz meaele bu değil. Sür'at de
dik te, habrımıza geldi, yazdık. 
Saatte yüz kilometreyi biz hao
döndürücü addedivoruz,deiil mi 1 
Halbuki öyle aür'atl"r var ki, yüz 
kilometrenin iuni bile okunmaz. 

Mesela aiz aeoin ıür'atini bilir 
misiniz? Ses aniyede 330 metre 
gider. Demek ki aoatte 1200 kilo 
metre ...• 

Fen adamları buna bile sür'at 
demiyorlar. Me•ela ziyayı dütü· 
nün. Ziya saniyede 300.000 kilo
metre katediyor. Saatte kaç ya· 
par? Bir milyardan fazla •.. 

Müzayedelere girmek iotiyen 
gaynmübadiller de, aablığa çıka· 
nlan firari emlakini beğenmemek 
te, bunların kısmen çok harap ve 
uzun müddettir bakm111z kalmıt 
olduğunu, kısmen kıymetleri pek 
yüluek tahmin edilmiş bulundu· 
ğunu iddill ebnektedirler. Bu IU• 

retle bonolar elden çıkanlama• 
maktadır. 

Bu sür'ate rağmen bizden oka· 
dar uzak yıldızlar vardır ki, ı§ık-

( Başı birinci sahifede) lan bize ancak yüzlerce aeneden 
ni l:ısvİp etmeclijiini aöylemeie mÜ· sonra aeliyor. Mesela bir yıldıza 
oareat ctmi, ve bilhaısa demittir hakbiımz zaman, gördüğünÜz ı· 
ki: tık, o yıldızın o aaniyedeki ıfJğı 

Bu vazivet ka1"111mda, kongre· 
nin vereceği karara röre cemiyet, 
Maliye Vek:\leti nezdinde yeni
den teşebbüaatta bulunacaktır. 

Satllmıyan Yunan emlAkl 

Gaynmübadiller cemiyeti, 

" Türkiye ile Yunanistan aramt· değildir. Uzaklığına göre, kim bi
daki münasebetler çoktanberi aamİ· lir kaç yüz aene evvelki ıtığıdır. 
mi bi• ı~kil almııtır. lki hükiimet, Demek ki. bu kadar akim alma
bütün gayretlerini bu münasebetleri dığı sür'at bile, yaya kalıyor. Ne
hir kat daha kuvvetlendirmeie sar· rede kalmış otomobilin saatte yüz 
(etm~ktedir; Bu harp habra ve hika kilometresi? •. 
yelerinin Türk ve Yunan hükiimet- Sonra ziya ile aeıin aür'ati ıpor 
leri tarafından aöıterilen pyretleri cu kafasının anladığı ıür'atle ta· 
kolıwlAştırmıyacağı aşikardır. rif ve mükayese edilemez. 

Hükiimet gazetelere yaptığı bu Zira aea ve qık, hiç bir madde 
tavsiyelerin, halkçı hükumeti, mü- 1 tebdili mevki ebnek•izin hioleriıni 
racaatlanndan mümkün olduğu ka- zin Üzerinde icrayi tesir eder. Da. 
dar lı:acındığı bafka tedbirlere haf ha doj1nıau aea nya ı,ık, menbam 
vunnağa mecbur bırakmamak için, dan itibaren yakın bir madded-.n 
nazarı itibare alınacağı ümidindedir. diğer yakın maddeye seçen bir 

sür'ati 

Bunu daha iyi anlamak içia 
tecrübe etmek kolay ve .kabildir. 
Reıimde aörüldüğü ıibi Al, A2, 
A3, A4, AS, AS bilyalanru yan ya 
na koyunuz. 

E.ğer B bilyaaı ıelir, Al bilya• 
ıına çarparsa, bütün A bilyalars 
yerlerini değİftİrmezler. Müsade
menin kuvveti bilyadan bilyaya 
intikal eder ve sade en nihayette· 
ki A N bilyaaı önünde kuvveti ve· 
recek başka bilya olmadığı için o 
hızla sıradan uzaklaıır. Diğer bil· 
yalar yerinde kalır. 

Eğer pannağınızm ucu ile A 
N bilyaamı tutar ve B bilyaaı tek· 
rar Al bilyasma çarpar:ıa, parmıt.· 
ğınız aademeden husule Relen te
siri hiııseder. 

Görülüyor ki bu tecrübede 
madde yer değiıtinniyor, fakat al 
dığı aaramtı hu en yakın madde
ye intikal ettiriyor. 

Şimdi sese gelelim. Havadaki 
molekülleri bilyalar farzedelim. 
Se.a çıkh mı, bir "mevc~ halinde" 
molekülden moleküle geçerek ileı 
ler. Ve tesadüf etliği e§l'a üzeri11 
de vibrasyon huaule getirir. 

Bu mevceler kulak dediğimi• 
harikulade mekanizmaya ?eldik· 
leri zaman, kulak znrnıda vibraı· 
yon husule getirir ve bu •Urtllt 
oeoi duyarız. 

Ziyaya gelince, ayni halin va· 
ki olduğu kabul edilmektedır. A· 
limler ziyanm valruz havft dahilin 
de değil, "hala" dahilinden de 
geçtiğini bilirler. Ancak 'hala' da 
bilinde, "esir'' denilen farazi bir 
maddeye müe .. ir olduihınu söy
lerler. Fakat bu maddP.lerin al
dıkları kuvveti bir;birine nakley· 
leyişleri okad"r sPridir ki. yukarı 
da da ııövledi<?imiz gibi :ziyaya, sa 
niyede 300 000 kilometre temin 
etm.,ktedirler. 

Onun için yıldızlann mih bizt 
yakınlıklarına veya uz"'<'ıklarına 
göre, daha evv,.) vır-va rlaha aonre 
gelmekted;r. M.,. • .,liı Kuıup vıldı· 
zmm ı,ıPı künemİ7e kırk lllh se
nede gelebHm .. ktedir. Güne~in •· 
l)tğr i"~ 8 d"kika.. 18 ıHıniyedfl .• 

1 miıtir. Köy halkından Ali, Meh· babası idi. Kendini herkeae o ka- büyüktür. Fakat Tevfik Fikret 
metten elli kurut alacaklı mııt. dar çok sevdirmiıti ki, Cenaze me- bu gibi hocaları en büyüğüdür. 
bu parayı bir kaç defa iotemit. a- rasimi emasrndıo Kızıltopraktaki Bu ihtifal ona karıı göaterilen bir 

memleketin muhtelif mmtakala· 
.nnda henüz sablamıyan Yunan 
eml&kinin yerlerini, bedeli mu· 
hammen!erini ve cin.alerini, bir ri .. 
aale halinde tabettinniıtir. 

M. Çaldaria'in mevzuu bahıettiii lnmıldanı,la bize kadar ırelir. 
tarzda habra ve hikayeler netret- ı=!ı=!ı=!!!!!l!!l!!!!ll!!!!!!li!!ıı=l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mckte olan 3 gaze~ye yapbğı bu 
tavıiyeler üzerine bu gazetelerin mü 
dürleri bu neıriyata yarından itiba
ren nihayet •ereceklerini matbuat 
müdürlüğüne dün bilclirmiılerdir. 

lam&mlf. dükkanlar ali.imi yeis olarak ka0 kadlJ"§maslık eaeridir.'' 
Ali. ıeçen 1IÜD Mehmecle rast• pamqlardı. 

!ayarak gene bu parayı iatemif. Halit Ziya Begln hitabesi 
Mehmet vermeyince ağız kavga11 
ltatlamı" kavga luzıımıı, nihayet 
alacaklı bıçağını çekerek borçlu• 
nan kafaama daldmnıt- Beyni 
parçalanan zavallı Mehmet, he
men ölmil$tiir. 

Katil yakalaıınıqtır. 
Sultanbey kö,ünde de feci bir 

•ak'a olmuıtnr. Bir düğün eana• 
anda gelin alma merasiminde a
rabadan aili.hlar abhrken bir si· 
lih at üatündeki bir köylüye İsa· 
liet ebniş, kövlü ba mdan yarala. 
narak ölmüştür. Katil yakalaımuf 
tır. 

f negölde elektrik 

Ereğli'de Kübilay 

ihtifali 

ERECLI, 24 (A.A.) - Bugün 
Kuhilayin tehadetinin yıldönümü 
münaaebetile büyük bir ihtifal ya 
pıldı. Ereğlililer bugünü büyük a· 
cılarla andılar. Ve cümhuriyetin 
yükaelınesi ve yaf&l1laaı uğurun· 
da canlarını vermeğe hazır olduk· 
lanna bir daha and içtiler. 

Fethi B. den sonra üstat Halit 
Ziya B. alkıılar arasında kürsüye 
gelerek, merhum Fikrete ait olan 
habrlannı pek selis bir lisan ile 
anlatb. Ostat'm, dünkü ihtifalde 
herkesin büyük bir zevk ile dinle 
diği hatıralarına nazaran, HalitZi 
ya B. Tevfik Fikret ile ıair Hüse
yin Siyret B. in del8.letile tanmııt
tir. Aradan 40 aene geçtiği halde 
Halit Ziya B. bu mülakati el'an 
bütün teferrufttı ile hatırlamakta 
dır. Fi.....,tle ilk tanrştıklan sün 

U • i Hüseyin Siyrf't B. ortada olduğu 
Mete,, pıyes b"lde sokakta gidivorlarm•t··· 

1 bul Halk • R • li"' d · ı "Fikreti tanıyanlar belki hatırlar• otan evı eıa ıs•n en • 1 .. .. b k k b. .. .. 
'"'1"1932 rt • · t ar, onun onun'l " ara ır yuru• 

1 O . . ....,.. ,... paza eaı ıreceoı oaa - ·· b beb. tr f. • NEG L, 21 - Belediye rem• 21 30 da Te eb mda Darülbedayi ~su var,.... unun s~ . ı ~ a "!ı 
miz Ali Bevin ve arkadaılannın __ ,· d p .&11 be · , ,_,_ gormemek arzusundan ılen ıelı-

bb- 1 .1 kınd k b MUODUD a temıu ıu rruz aan at1U.ıC- d " 
teşe us erı c ya a asa amız ları tar:ıl .. m_dan Yqar. Nah. i Beyin ı yorF.ıkur.et bu ,·ık mu··ıa·katta hayab 
elektrikle tenvir edilecektir. Bu M imli t il 

. ete ,. . manzup pıyeaı emll e- 1 hakkında malılmat vermiş... Ha-
huauota azami faaliyetle çalıııl· clilecektir. 

1
• z· B d" k·· "G t d. 

maktadır. Dil vaki la .. tlar .. . ıt ıya . ıyor ı. arp a •· 
.. n ~ o ;> muracaa. . uz~- zör veya dizöz denilen bir nevi 

Kemalpafada ne ~ulun davebyel~ t~v.za edilmı! ol aan'fttkarlar var ..• Bunlar teganni 
dugun~ bu t~ail 1~ ~hude ile inşadı kantlırarak şiir okuyan 

8- rek avı yere muracaat edilmemeoı nca olu. !ardır •• Fikretin teganniai yoktu, 
M. Kemalpatadan yaz>lıyor: O- aur. fakat intadında büyük bir mmiki 

"'4r köylülı:rin de ittiraki İle ıürek kudreti van:!i ki, insan hayran ı 
aybn yapılmıya bıı.ılanılmıtbr . llklAI k- k- d • kalırdı." 
yaoılan ıür<k avında 15 domuz, 14 ay o~ un e sergı Ostat bundllD sonra Fikretin 
çclcal 8 tilki 21 tavtan a•lanmııtrr. 1 • •• - , • ı Ticaret mektebinde hüsnü hat 

' 1 • -~"- kted" Ha k~vı Guzel Sanatlar Reaım muallimlig"i yaptıa"ını hakka ve ha 
Sürek av anna devam "'1llllle ır. ı bes' d . S itan Ser Cümh · ı · fU '" en. u . ~ un- kikata pek zıvade meftun olduka· 
Sarho• okla cinayet yet .0~ ~nektebi muallim ve.tnle- mı anbıttı: "Tevfik Fikret içi~ 

"< belennın hır sene zarfında vucude hotpeaent, hotbin derler. Halbuki 
17.MIR, 24.- Kn!Adasmm Hacı ı ••tirdikltri . ~enler 30-12-~2 den 1 Fikret Iu.dar nefsini dütünmeyen, 

Feyzullah mahallesinde hiç yoktan J0-1-~3 tarıbı~e !'adar .~ül!'&ne onun kadar feraıab nefiı aöste
feci ın~ cinayet olmu" Hüaeyin oğ· bahçesı metbıılınd<ki Alaykö4ku sa· ren ve etrafma onun kadar hü... 
lıı Mustllfa namında bir f&hıa, arka- !onunda t~hir edilecektir. Dühüli- metlki.r bir iruıan 1?Örmedim. Fik· 
claşı Mehmet oğlu lbnhimi bıçakla yo aerbeottir. ret Cenap Şehabettini pek beğe-
kammc!.an yaralamak ıuretile öldür· nir ve onu tftkdir ederdi. Hatta 
rniı tür. M• 1 d b\z tair deinliz, aaıl fair Hüaeyin 

Ynpılan ta!ık'htta, hadisenin ;. ımar.arı avet Siyret...., Hüae:rin Suat'tir, derdi'' 
lrai esnumda h..,. ;ı.; f&hıın da lar• Hallı Evi Güzel oan'atlar mimari Halit Ziya B. sözünü Galataaa• 
lıoı olc!uldan anlafıhruttir. tabcsinden: 26 Birinci Ki.nan 932 ray gençlerine hitap ederek biti... 

Y ıh d 
• "f d pazartesi ırünü Halk Evi n Gü- di ve: "Fikretin heykeli önünden 

1 8 ID 8D ISll a e zel oan'atl11r birliği mimari tubeoine seçerken deyiniz ki, hayatta Fik· 
fZMlR, 24. _ Şebrimiz muallim 1 ~yrt!ı arkad .. •I"'"!" .saat 17 de Alay ret bizim üstadımız olacakbr. O. 

lai },lbna tatilinden iatifade ede- ko•kunt> aelm°'lerı nca olunur. nan ııihi, tunç gibi kuTTetli olu-
,. naz. Fakat hayat çarkında ezilme 

rck Aydın ve Denizliye bir aeyya- mek için hu tunca bira:ıı foafor, 
hat tertip etmiılerdir. mııtır. Zeriyata intizar ohuımakta- hayat felaefeai kanıbnnız." 

Karacabeydeki clı•. Halit Ziya B. Tevf·ık Fikrete 

k f h •k k f ait habralarmı anlatmakla, her-ıe er a r, ası Hal alı son sını ta- kese zevk ve büyük taire hürmet 

Gayrim;jb•dillerden istiyenler 
hunlardan birer nüsha alarak iı· 
lerine gelen malların müzayedele
rine iştirak edebileceklerdiT. 

mail Müstak B. aık sık alkışlarla 
kesilen bir hitabe irat etti. lamail 
Mü~tak B. Fikretin mezivetlerini 
ırüz"I tesbiblerle anlatb. O da Ha
lit Ziva B. aibi Fikr .. te atfedilen 
hotabinlik ve betbinlik meselesine 
temas ederek, bu isnadı tairin e
aerlmle cerhederekı 
"- HaTJl' efendiler, Fikret ne 

hntbin ne J,.,tbin idi. Fikret oa
d...-e h"kilcAtbin idi." dedi. 

l.,,,eil M;;,t,.k B. Galatasaray 
ırençlerine bit.ben Fikl""t kadar 
vat"n ve m111et sfll'vJ.j•i d""1'nalan 
nı .övliy.,rek sözünü bitirdi. 
ProÇamı sonunda tairin bazı 

tiirlerinin okunmaaı vardı. Galftta 
... rav taleb.,•inden Necdet Ef. 
"H,.lukun Deft•ri" Necmi Ef. 
"Hilali .. hmer" laınail Ef. •Bir 
L~h7aı Teahhur» Mahmut Ef • 
"Sabah Oluna" ..• mftn~umelerini 
,,.;; .... .. , h1'" .. , .. ,,..tt~ rku,.ıut,.r .. 

Bir infilak 

VANCOUVER, 24 (A.A.) -
Dün Büyük Okyanuı sahillerinde 
aaatte 116 kilometre aüratinde bir 
ka11rga esmiıtir. iki kiti telef ol· 
muıtur. Haaarat mühimdir. 

Kadın haydutlar 

NEVYORK, 24 (A.A.) - Bir 
kaç kadm dün aktam yalmz baf
larma bir çamatır mağazallft& hü 
cum etmişler, abcı kadınları elle
rindeki ervolverlerle tehdit etıniı· 
!er ve kaada bulabildikleri teYle 
ri qınp kaçmıtlardır. Polia tari
hinde, aırf kadınlar tarafından bu 
yolda bir taarruz yapılınarına ıim 
dive kadar tesadüf edilmemiştir. 

H. F. Konya Vilayet Kongresi 

Konya Vlllget Kongresine lşltralr. edenler: 1· Vali 
Vehbi Beu, 2· Veb'us Hlbım HOsna B.f, 8· Meb'ııa 

Mustafa B.f, 4- Belediye Reiıl Şeolıl Beo 

Ziraat Vekili iyileşti 
ANKARA, 24 (Milliyet) -

Bir müddetten beri haıta bulunan 
Zira.at vekili Muhlis Bey iyileıti. 
BugÜn makamına aeldi •• 

Tıp Talebe 

Cemiyeti 
Tıp Talebe Cemiyeti yeni idare 

heyeti taksimi vezaif yapmıılar. 
Reisliğe: Feruzan, nmnmi katip
liğe: Ekrem, umumi katip mua· 
vinliiine: Rüknü, Muh .. ipliğe: 
Safa, idare amirliklerine Cavit ve 
Orhan Beyler intihap edilmiıler
dir. 

Kasırga 
ZORIH 24 (A.A.) - Topçu 

mektebinde bir infilak vulrua ıel
mif, 5 asker telef olmuttur. 

İngiltere kralı, Noel 

de nutuk söyliyecek 

LONDRA, 24 (A.A.) - Kral, 
Noel günü saat 15.05 te millete 
hitaben bir nutuk söyleyecek ve 
telsizle neşı"edilecektir. Kral 3 da. 
kı"ka söyleyecektir. 

1O1 metre derinlikte 

bir tahtelbahir 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Spez 
zia'dan yapılan son tecrübeleri ea 
naaında Bragadine tahtelbahiri 
101 metre derinliiine kadar dala· 
bi!miftir. 

İstanbul Belediyeli 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday; Trm,illeri 
Ba aksam eut 

21,30 ıla 

(OÇ SAAT 

OPERETİ) 

Yazanı Ekrem 

Retit Be,. 
Besteleyen Cemal Rqit Bey. 

Um•'IDll 
3 perde 1:1 table. 

IKomtu ~emleketlerdel 

Müstakil 
Suriye 
Cenup komşumuz 

Ali komserin 

avdetini bekliyor 

Berutan 19 tarihli Adana ga«etel& 
rine yazılıyor: Ali komiserliğin nim 
reımi gazetesi olan Bcrutta münte
tir (La Syrie) gazetesi (Suriyenir 
istiklili) baflağı albnda neşrrttitl 
bir makalede ezcümle diyor ki: 

" - M. Ponoot avdet eder etme> 
Suriyenin müstakil bir devlet hali· 
ne gelme•i için lizım gden temas· 
!arda bulunacalıbr. Buna biraen eli. 
ye biliriz ki, Suriyenin iıtikliili ken 
di elindedir. 

Suriyenin bazı ıttuiti dahiliye vt 
düveliyeye riayet eylemesi lazım. 
dır. Eğer Suriye - bu ıeraiti hüsnu 
idare edebilirse müstakil devaire 
müatakil bir orduya ve l&zrm gelen 
varidata kavuşması için birkaç ay 
kafi gelecektir. Ayni zamanda her· 
kes arasında ... daletin mütesa ·iycıı 
tevzi ine do d: kkat etm•..!idir " 

" Scriyelilcr artık hak'kati gör. 
melidirler. Hık"ki vatanilik nezih 
bir taavünü İcap ettirir ki müstakbel 
de bun1J bağlıdır." 
ŞAM, 19.- Şam ga~ctderinin •er 

cli~eri haberlere göre, ı ki fırkadan 
mürekkep milli bir Suriye ordusu 
te; kil edilmesi etrafında bir fikir 
mevcuttur, 

Bu ordu, F Mltlsa • Suriye munh<>
de•inİn akdini müteakip t~l e:fıle 
cek ve simdilik gönüllü ıuretile VÜ· 
eude getirileuktir. 

HALEP, 20. - Burada çıkan 
"Elittihaı'' gazetPainin yazdığıra aö 
re bazı kimseler Halebin Şamdan ay 
nlma11nı talep eden bir mazbata do 
latbrm2kta ve imzalatmalı.tadırlar. 

Gazete hu haberi neşrettilıten son 
ra Halebin çok mağdur olduğunu, 
fakat bu aynhğul en büyük musibet 
olduğunu ilave etmekte Haleplilen 
ııabnı teenni tavsiye eylemektedir. 

d la -'- la ı b' O KONYA, 3 (Milli t) 932 cum·· heyeti idare dokuz aza olarak inti-Karacabey yapı Cila o n , ... lebesi Tekirda~nda hiolerile bo u ar aaat Yllf'ltb. .. ye -
ker fabrikası için tetkikata giden ı.• tat alkıılarla yerine otururken huriyet Halk Fırkası Konya v;ıa. hap edilmi,tir. Göz Hekimi 
Bıırıa zirut bar.kası müdürü Hakkı Tekirdaiı, 23.- Halkalı mut mevkiini SukMe Nihal H. me ter- yet Konıımaı mesaisini bitirmiıtir. Buyük bir faaliyetle çalıtacakla. IE••~ K a d 1 k ö y'de .... ~! 
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il; ço Beyle umum müdürlüğün rmktebinin oon muf talebeoi i~ ketti. Şukufe Nihal H. Fikret hllk Konan üç sün devam etmiştir. rmı teahhüt eden idare heyeti per- D. T b • b • 1p F\OFESÖR 
•• • J • T-" Mita B alli • -L-ka • de L_ eldi kında d "- _., 1 h' •~ •- Encam·· enlerde ve heyeti umumiyede ıembc günü ilk içtimamı aktederek 1 f a 1 1 

muıavır en ""'t ve t ey· ı mu ımn ...,.. tin _....,.. il • yaz '"' awze ar fun oıuı• İ İ T 
Kanıcabeyclen avdet etmİflerdir. !er. Baicılık H fU'llPÇdık hakkında du. iotifadeli birçok münakapdar olınuı- reis intihaba yapacak ve yeni faali- Z E K H A L D .. ESJ\J PAŞA 

1 oktan bu _ ,_ hır yetine baıı..IDlf olacakbr. H · H ı Alb 1 
Bu tetkikat Karacabey Ye Bursa ara tetkiluıtta bu and llOGl'a .,.. Flkretln ed~bl hagah Bu toplanı,ıa memleket ve mille- AYINTAP, 24. A. A. - Cümha· er alın aata anm yo -: 
zishln ve bilhassa Karacabey l,avali I tam döndüler. eal" L d kaza) n·yet halk fırkası vı·ıa· yet koft-ı' aizmdaki Muayenehanesinde ,..ABIA LI 
• ' k ti. · • f H t beledi rta __ ... Refı"k Ahmet B. Tevfı"k Fikretin timizin t ıri nUIDlun a ann ..... - ....., 

•~•rr~~~,~~~I efpd, -~:Uok·-=~~·::~ıu~=:~-~~~=~-=L=l~~~·;~:j~d;il;e:~;~~·~v~e~F~ı~r~~~~~;'~~;ı:~:~~n~~;~·1m;e~~~··~~~-~bi~·~ti~-;e~k~~~~~ı~tır~,~K~o~n;ıl~~~b~b~u~l~v~e~ı~~~a~v~i~c~d~er~.~~~~~~~~N~K~A~R~A~C~A~D~D~E~S~f:· ~N=•~6~0~=~ k.J.iue müsait < ldağu netıceainc ... ar tro-a m en mı.....- e.-e azaz e ı yatını .... etti •e _.,. 
1 

.• d h '' 
.._ __ ,nu..,..lu" !\imdid~. Karacabey balkı di !$ereflerirıe bir 41e m.wld ·· • d zuv "" inki§&h uğrunda yapılacak re dağılmadım evve yem ı are e 
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f'-_R_A_D_Y_O_ ... J. l _____ ı._ta_n ..... b_uı_ee_ı_edi_·_yu~i __ ıı_a_a1an __ ___.f 
Kumbara, bütün bir istikbal'dir! 

Mı,JSTAFA <..EMAL Va
purlan lzmir sür'at poıtuı 

vapuru 
Bugünkl program 

18-18.45: Nilıal Hanan. 
18.45--20: Oriı;eatra. 
ıo--41~· °"6jll -·"V•· 
21.30--221 Coldenbers"-• 
22-n.30: Cramof-. ajua 

"" aaire. 
ViYANA 517 m. 

17.351 Gramofon ile Noel•-• 
ıua ltalyan çoban hualan. 18,05 
OakarYa ..... t•lrwwyn...,...,.. 
eperet p 2t.20ı T-U. 
23.0S ı Adotf.PaulCher caz takı· 
mı (Strenau tqanni ediyor). 

PRA~ 487 m. 
17.05: Bru-• ..ı.ı-:Oııkar 

Nedbal'in beatelerind- ı.ı.-r. 
18.20: Müaalıabe. 19.0!S: AJmaıı.. 
ca nqriyat (Tagannili). 20.35: 
Smetana'nm 3 perdelik "LE BAi· 
SER" iamindeki opera temsili. 
23.25: Fantaıri cıaa m...üı:iai. 

ROMA 441 m. 
17.50: K.arııd< muaiki. 18.0llı 

Richard Strauaa'un aaarmdan kon 
aer. 21.50: Leo Fall'm -rlerİn· 
den üç perdellk "LA BEi.LA Rl
SETTE" operaaı. 

MILANO - TORINO - TRIESTE 
20.35: Gramofon. 21.SS: Bir 

opera temaili. 
BARI 269 m. 

18.351 Gramofo., - ı..a.-ter. 
21.40: Taganni ko....,rl (Verdi, 
Hamut, Maari, Donab, n.o.ı.u 
ve daha bazı beatekhlanl .. ), 
23.35: Kahvehane muaildal. 

BOKREŞ 394 m. 
10.20: Ayin. 12.05: Ortı:.atra 

(Jean Dumitreaco). 13.0Sı Cra. 
mofon. 14.05: KeU. 17.0ll: Köy• 
lü proframı. 18.0Sı Marco ....ı. ... 
traaı (Kanıık konaer). 19.lSı ç... 
cuk tiyatroıu. 19.45: Marco 01'
keıtraaı. 20.45: Gramofon. 21.0Sı 
"Lavieille Hirca" ialmll üç perde· 
lik operet. 

BRESLAU 32S m. 
17.05: Berfin'denı Ork.atra 

(ııenfonik). 19.301 Miiaahabe. 
20.05: Riclıard Strama'aaı -ı... 
rinden "ROSEN KAV ALIER" ; .. 
mindeki opera. 24.05: Dreat't-: 
N,..'eli ımuı'li 

Yeni eıerler 

Adem ve Havva 
Genç muhamr Yatar Nabi'nin 

Adem ve Havva İADİndeki gaz• 
temizde tefrika edilen yeni roma· 
nı Muallim Ahmet Halit Kitapha
neııi tarafından güzel bir cilt ha
linde neşredilmittir. Bu lruTVetli 
edebi tahlil romanını olı:uyucula· 
nmıza tavaiye ederiz. 

Muallim İ•teniyor 
GöZTEPE TÜRK 

KOLEJiNDEN: 
Darülfünunun Riyuiye, Tabliye 

Fizik ve Kimya ıubelerinden mezun. 
muallimlik evaafuv haiz ı.. üç .,..,.._ 
den hittr muallime ihtiyaç ..-dır. 

Taliplerin müracaatları. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fınm aırallnda 34. 1 

1340 

Dr. HORHORUNt 
Mcktrp .ll(lkağındaki muaveaeha

aet.ini lu.puruıtır Herıriin SR.bıtlıt..n 

altıa--na kRdar hutalannı Emimnü 
\ 'afüle lriraathaneıi yanındaki m"•
yenehanesin•1f' bttzat tedavi edet'. 

Telefon: 2.4131. 

1753 

6 ıncı İcn. memarluğundan: Bir 
borçtan dolaJİ malıcaıı: ve -.ya 
çevrilmesi mulmn'er iki aiyüı -
lı:en koltuk, bir oiyalı lranape •• ,.... 
Zlhane, bir kütüphane 28 K. Evel 
1932 tarihinde Nuruoamaniyede lıt.
kilap Uı.,.inde aaat 16 dan 17 ye 
kadar ikinci açık arttırma ile aabla. 
a<ğından yevmi mezkürda mahallin
de haztr bula-ı.; memııra taliple
rir müracaatı ilin olunur. 

ZA Yl - 503 aicil numerolu ....ı.a
ctlık ehliyetnıımenıi kaybettim. Yeni 
ıitti alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Arabacı Ahmet. 

ZA YI - 1701 •ic:il -olu uaı.. 
·ılık ehliyetııamemi kaybettiın. ye

nlsini alacağımdan eskiıinin hükmü 
yoktur. Arabacı Ahmet. 

ZA YI - 713 sicil numerolu araba
cılık ehliyetruımemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan etkiıinin hükmü 
yokt• ır. Gaffar. 

ZA YI - Bankaya tevdi eylediğimiz 
mcbaliıi lçin kullandığımız tatbik 
mühürlerimizi lmybcttik. Yenilerini 
kazd ... dığımızdan eski mühürlerin 
zuhurunda hükmü olmıyacainu ilan 
eyleriz. Fatib'te tekerci Hanında 18 
No da Mehmet ,. Muıtafa. 

Taksi Otomobilleri 
sahiplerine 

t.ı.ııbul BelediyeıPndea• 

Belediye hududa dahili ... aey..U.efer eden J,titün takai ıaıto- ' 
oıcııbillerinin boyuı muayene edileCeiiıııden •!aiıd& ya-z~lı güoleı· , 
için tayin edilen numaralı arabalar sahiplerinin .şoförlerile, mal 
aahibi alım toförlerin doğruca muayene ına;haUin~e toplu bir hal 
de bulumn«lan. Tayin edilen günlerde arabasını muayene ma
haUine getinniyeıileri.n boya mecburiyeti ha'k'kıcıda an n ittihaz e
dilen karardan i.tifade edemiyec:ekleri Ye kabil arabaların 1 
KAnunuaımi 933 tari1ıiruie pli.katarının ahnacağr ilan olunur. 

1 

Ptaka numarası 
1251 den 1550 ye kadar olanlar 26/ 12 /932 Pazart~aı :Abıdoı Hün · 

1551 " 1850 " " 27 " S.,r ;vet civ•rtn· 

1851 " 2150 U " 28 » Ç --L llrJıı.mua : da ımtıh.ıın 

2151 n 2450 " " 29 '' L . PerşernUe : uh.ı ... rnd• sa-

2451 " 2792 " " 30 " Cuma : at birde. 

ursa 25 K. 
evvel 

Puar akpmt aaat 15 te 
KaraklSy nhbmmdau 

doğrul Z MİRE 
hareketle Pazartesi glluü 
lzmire muvasalat ye Salı 
g&nü fzmirden hareketle 
Çar, mba gD.nli lstanbula 
avdet edecektir. Tafsilat 
içia Küçük Rıhtım Han 

No. 4-5 Telefon 40913 

I KARADENiZ POST ASI 

l Su h 25~~p:;~eı 
1 PAZAR 
ırünıi alqamı Sirkeci'den hareket
le (Erejili, Zonguldak, loebolu, 
Ayancık, Gene, Samsun, Gire•u::ı. 

Yukarda.ki numaralar dabilincle ve fakat Ana.di>lu cihetinde 
bıl'luııan otomobiller 31 Kanunuevvel 932 cumartesi "Kadıköy 
Belediye Da;reai önünde saat 9.S ta". 

Emrazı &ilhreriye tefkili.tr Ye ba11tane.i için lüzumu olan ec
za ve alit pazarh'lda ahnacakhr. TaUp ola.olar taf&ilit almak i
çin Le..azım müdürlüğüne pazarlığa ginnek i-.<n de 450 liralık 
,......,_ maWMn: Yeya me'ktubu tle 29/12/932 p!!TJemlıe günü sa

at on bete kadar Daimi Encümene müracaat etmelK!irler. (6782) 

ıktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat ile 
değil •.• 

••• ir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ••• 

ı Vakfıkebir, Trabzon, Sürmene ve 
Rize İakelelerine azimet ve avdet-

i le aJDi iokelelerle Gürele, Fatsa 
ve 0Dyeye uirayarak avdet ede-
cektir. 

1 
Fada tafailit için Eminönü Rıh

tını Han 2 No. ya ınüracaaı. Tel. 
i 20475. 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Çatalca Mat. Mv. ne ait 

ıtıldak tamir ettirilecek ve 
bazı nolaan malzemesi satın 
alınacaktır. Pazarlıkla ihalesi 
25-1~-932 pazar günll saat 
14 tedir. Taliplerin ketifna
mesini g3rmek lizere her gün 
ve pazarlığa iıtirak için o 
rtln Ye vaktinden eYYel ko
misyona müracaatları. 

(5026) (6768) 
2183 

••• 
Çatalca Müstahkem mev· 

kine ait bir adet traktör ve pul. 
luk aatdacaktır.Görmek iatiyen 
!erin Hadıınköyünde Müatab
kem mevki kumandanlığrna ve 
müzayedeye iştirak edecekle
rin pey aünnek üzere her gün 
komiayoowuuza müracaatlarr. 

(957) (6171) 
1298 

• • • 
Kolordu hayYanab için ip yu 

lar batlılt (1500) adet açık mü 
nakaşaya konulmuttur. İbaleıi 
8/1/933 Puar günü saat 14 
tedir. Taliplerin nümune ve 
prtnamesini görmek üzere her 
gün ve müoa~aya iştirak için 
o gün ft ..ktinden enel ko
miayoına ll1Üracaatlan. 

(5020) (6677) 
2029 . .,. . 

Nitele 41. Fırka ıanrizonu İ
çin 080.000) kilo ebıek kapa 
lr zarf uaulii ile münakasaya ko 
nulmuıtur. lhaleei 11-1-933 
çarpm4>a ıünil Mat 11 aedir. 
T aliplerio ıart-mesini. ırör
mek üzere hergün ve ihaleye İf
tira!< için o ııün Ye vaktind
en-el Nitdede Satmıalma Kom. 
na müracaatlar•. 

(1058) (6672) 
2080 

3. eli muhabere alayı irin 
50,000 kilo odun pazarlıkla 
satın alınacaktır. lhaleıi 2S. 
12-932 paıar gllnü saat 10da 
yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini görmek üzere her 
gün l'e münakasaya iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatları. 

(5030) (6769) 
2184 .,. ... .,. 

K. O. Kıt'a ve müeueıe· 
feri için 18,000 ki!o kok kö· 
mürü pazarlıkla satın alına· 
caktır. ihalesi 25-12 932 pa
zar günU saat 11 t'e dir. Şart 
nameaini görmek üzere lıer 

glln ve münakasaya iftirak 
için o 1rün ve vakt;nden ev· 
vel komisyona mllncaatıan. 

(5031) (6770) 
2186 

.,. ... 
Çatalca M.t. MY. niıı iJa.. 

tiyacı olan pazarlıkta bulu· 
nan 60 ton levamarin krmü· 
rline talip çılmıadığındsn, 
ihalesi tehirle 25-12·932 11,30 
yapılacaktır. Talip'.erin tırt· 
Damesini görmek üzere her 
glin Ye münakas1ya i9tirak 
için o ilin ve vaktinden ev· 
vel kom'ayona mtıracaatlan . 

2187 

* * * K. O. kıt'a nı müeaseaelıeri-
ain ihtiy9Çlan bulw.n 140100 
kilo saman aleni müoakıuıa uau 
tile satın almacaktrr.lbalesi IS.. 
1-933 pazar ırünü aaat 10 da ya 
pdacaktır. Taliplerin ıartaame 
aini görmek üzere hfır giio ve 
münıılm.aaya ittinıık için o gün 
ve nktiınden end. komiıayOıD.a 
mürıu:u.tlan. (6034) (6784) 

1 Türk Ticaret ve Sanayi 
Baokaıı Anonim tirketi konkordato 

1 komiıertiı>inden: 
Tasfiye halinde bulunan Türk Ti. 

caret ve Sanayi Bankuı Anonim Şir 
bti Taafiye Heyetinin konkordato 
için mühlet verilmesi baklm•daki ta 
lebinia na.zarı itiN.ra alın.ma.s.- ve 
borçlu şirkete mühlet ita<ma icra 
h•kimlijiince karar verilerd< alacalı:
lıların alacaklanuı kayit ettirmeleri 
lüzumu ilö.n edilmi!ti Kayit için ta
yin olunan müıldet geçmit olduğun
dan korckordato teklifinin müzakere
ıinc srra ı;elmiştir • Binaenaleyh evA 

V""Uci ilin mtıcibince ve,ikalannı ib
raz ederek alacaklarını kaydettİmıİ! 
bulunan alııcalddarın konkordato 
müzaktreainde bulvnmak üzere önü 
mindeki kanunusani ayının on İkia· 
ci perteml>c günü r:ıat 14 te Calata
da Köprübaımda ır"ürı.iye Ziraat 
Bankasına ait yenI binaya eelme4eri 
veyahut Noterden muoddak vek;,let 
n"me ile y~•lerine vekil gönderme
leı·i lô.zım geleceği ve bu alacaldııa.. 

nn toplanmaya takaddüm eden on 
gün içind" diğer alaı:aklılar tarafm. 

elan verilmit olan •eaikabrı tetkik 
edebilece'l<fori icra ve illô.. kanun11· 
nun 292 inci ınaddeai hükmüne tev 
filan ilin olanar. 

1 ıtanbul asliye mahkemesi birinci 
bukuk daireoinden: Müddei Alektro 
Teknik Şimit Oaymon fabrmaı ve. 
filreki"' nkilleri Gabay lıiraderf""' 
izafeten Avukat lbrahim beyin mlid 

daaleyh Pengalh Vali "-it c:ııdcle 
ainde Madam s.kalaridi ..,...__ 

da (1) No ela B. La.iri .I . .ı.ylh 
açhiı alacak da.......ıa.. dolay! lıera 
J'İ tebJii söudsff'D 4antn•• 5 i• 
mümaileJh B. Liaki ef.nia ikıımıtt· 

sillu hazmlUB .. uliyeti h hle 

ili.nen tebliğine lıarar l'e anri talılıi-
lııabn da 10-l-93S tarihine ..C· •·• 
aa1ı günü -1 14 • ...ı. 
ilk bul•nmut olduiouulaa • 

--------------------------ı leyh Liold elM ,.....a • '' da 
SlPAHt OCACINDAN : ZA Yt ORDiNO -t 14 te ,,........,. •• ıi,.. .,u .. 

23 .,_, __ • .,,_, __ ...., ,..___ ..:•n- hta-L·-1 ı"L-"t ..;;--~"''nan-
._._........,..._....._ r;u nuu ..._ •-"u...,u ıi birinci hukuk dainıoinde lıİnal 

1 Türkiye iş Bankası 1 
--

1834 

Dıev let Demiryolları idaresi ilanları 

İdarede teraküm eden mültıımel çembersiz aaç Yariller 
lıi'müzayede aatılacakhr. Talip olanlarm 29-12-932 tarihine 
müaadif perşembe gılnü aaat 10 da teminat akçelerile Hay
darpaşa mağaıaaında isbatı vücut etmeleri ilAıı olunur. (6761) 

2180 

1 Evk;ı_ lnüdiriyeta ilanları 1 
Alemdai vakıf onıanlarnun büyük elmalı 0,45 M. devresin· 

den 3 M. devresine <kada.r üç bin adet kestane ağacının kat'iyeai 
münalcaaa)a vazedilmit olmakla talip olanlerıe teraiti anlamak 
Ü&ere her gt;n İstanbul Evkaf Müdiriyetinde arui kalemine ve 
yevmi ihale olan 4/1/933 Ç4Ll"!amba günü ıaat on bete kadar ida-
re Encümenine müracaatları. (6602) 

1882 

Tayyare cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

SEYRlSEF AlN 

........ -9: ONata Dpril 
tı.fı B. JJllı. fube A. llrnc, 
lıltlllllnlanaıle ıı.a J. 1740. 

YALOVA 
KAPLICALARINDA 

Keşfi "10411 ., lira"62., 
kurup baliğ olan muhte· 
lif İnf aat Ye tamirat açık 
kırdırmaya konulmuştur. 
bıaıe S.1.933 tarihinde ya
ptlacaktır. Teminat % 15 
tir. Kqif Ye proje Ye şart 
nameleri Türkiye Seyrise
fain idareai ahm Ye satım 
komisyonunda.dır. Bu işe 
girişeceklerin Mimar veya 
Mnhendiı olmaları ve yap
tıklan işlere dair de vesi· 
ka göstermeleri lazımd.r, 

bt. Mr. Kumandanlığı 

Sah-una kom. ilAnları 

Piyade atıt mektebi ihtı-
Şartnameai veçhile S0,000 adet üçüncü 11mf evlenme cii7.da- yacı için 60.000 kilo ekmek pa-

nı tabettirileceğinden talip oı.caktn 28f121932 çarıamba günü ~lıta komnuıtur • Pazarlrğr 
saat 15 te komiayor~ müracaatları. (6779) 26-12.932 pazartesi günü sa.-

·---· at 11 de Tophanede Merkez 

1 b 1 G•• •• k K. Satınalma Kııım.iayonunda stan u umru icra lalmacaktır. lateklilerin 

Muhafaza Başmüdürlüğünden: 1 ~:~~::-~
0

!..:ö;7 kj!~::; 
1 ırüa Ye pazarlığ. girişeceklerin 

l - Muhafaza uıı.izleri için müsab.ıka ile ÜÇ makinist arlı- belli "akitte komiıyonda ha· 
na.:ıılrtrr. zır bulunmaları. (380) (6765) 

- Maa •. Ücret olarak 108 IM-adır. ç.L91lacak yeı· Urfa mm. 2215 
"' * * ta.kuıdır. 

3 - İstekliler hüviyet ve iıtuıas gösteceıı vesikalariLe birlik 
te lıtaııbul Muhafaza Batmü&ir1üğüne çabuk gelmeleri. {6756) 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 
Büyillııdae S.tıil Sıhhiy.e l-daresi b1naaına yapıtınlaak blo

rifer te.i.atmın ileoi münekeeasr 14 K. s-i 933 c-aıu.i CÜ· 
nü saat 14 te Gal.tada Kara Muatafa Pqa toıkatmda lttilıbul 
Limim Sahil Sıhhiye Merkezinde mütet~ Komiayoada ya.
prlacağmdan taliplerin ıartnaaweleriıri ıörmek üzere lııer ıün 
meı:kiir Merkez Lenzun Memurluğuna münc&atlen. (6776) 

Dikim evi ihtiyacı için 
800 metre çuha puarlık'a 
&atın ahnacakbr. Paıarhğı 
25-12-932 paıar ghfi 11 at 
11 de Tophanede Merkez K. 
Sabnalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. f stek.ileriu ,art· 
nama ye nümonesini ırlSrmek 
lçia aabah uat 9 dan 10 na 
kadar her ırnn Ye pazarlığa 
girifecelder içia de belli va. 
L :tte komisyonda ha.zır bu· 
.. nmalan. 

kii toplanbde ekseriyet ol...dığm- 10816 No ve 6/tl /932 tarihit.ı tea9f gelmediii •eya lıir vdüli blWJli SÖo 
dan konıınrun akti s ikinci Kanun edilen N. A . marı... ve 1/15 No IS -------------------------
933 cuma günü saat 14.30 a talik l'lndıklık 2 lnta beyan..aıneşile bir deo mediği takclinle giyaben •n= 

(381) (676~ 
2182 

"dihniıtir. MezkUr gu''nde ınuhtenım fatu ve lıperko --...ı.. .ı.. le olunacağı tebliğ makarnma lıaim 
u.._ --"-- 29 N ol-'ı: --... ilin olunıar. azanın teırifleri .;.,. olanur. nan-• .........,. 16-...- o pG -·v 

liça ordinoovnun l 7 /12/932 tanfıia.. 
d"8 - zayi oldupndan her kim 
buluraa Beyoğlunda H~ 
Nta Ajora ıaağ ' ... ıetia ' i 
reca ve buaa ı.ar,ı kendilerini de 
aynca memnun edeceiimizi ilin O· 

R-r. ı 

Beyoflıı dördüncü ıulb hukuk 
mehkemeaindeo; Şiılide dere aoka. 
ğuıda Karlo apartnnanmm 6 Numa
ralı daireainde aakin ik•n 11 ıubat 
932 tarihinde vefat eden Aa1e ha
ıum binli Hatlln Akif Beyin •aıiyet 
nunesi eçduM tenfiaine ........ dı. ı------------
ğından kanana medeninin 538 inci 
maddesi mucibince bu bapta bir ııö
na itirau olanlann tarihi ilindan iti...._ lıir ay ~da Beyoğlu dilr 
düncü ıulh hukuk malıkeıneoine mi
racutlan lizmna ilin olumır. 

lıtanbul ikinci icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilecek 
bir adet ıalon halm 26-12-932 tari
hindf' aaat 12 den 14 te kadar Be
tiktaı Abbaı ağa mahallea.inde la
mbilağa "°kaiı 6 No. lu hanenin b· 
pı11 önünde açık artbrma ile aatıLı
cağındao taliplerin -hallinde bazır 
bulunaca wru .. 93Z H68 No. 
lu dosya ile nriineeatlan ilin ot-r. 

latenbul ı.e.inci icra memurluğun
dan: S.tdmuma karar verilen kada 

yif ocağı, ayna, ve saire 28-12-932 
tan'lı.inde aaat 9 dan i~ Ka..m
P•ta da Dört kuJU .,.,ddeoinde IS 
No. lu dükkanda açılı: arttmnıı ile aa 
tılacağtndan iıteyenlerin .-do'.ir 
gün ve aaatta mahallinde ı.uı.-. 
lan ilin olunur. 

7.A Yl - Se,.riaefain idareaine 21-
9-932 tarihinde don yağ depositocu ' 
olarak yatınnıı oldufam lmlr lira
lık 2721 __..tu ımlq.ua lıay· 

l»ettiiimclea lrülmrii ..... driı ilie o 1 
la1111r. Ferit ve laaet. 

, ' Oyuncaklar 
Hediyeler 

"OSKA,, 
kunduraları 

Her - oı.atu gibi bu -
dabi - -sin ve en müntab.., 
çtıtitleriai ... ucuz fiatlarla 

Os.Ferruh 
ve 

Sanai Kazmirci 
(Sabık Ştein) 

mağazalannda bulacat
uıı_,_, 

Beyoğlu lıtildal caddeoi No303 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Ferik6yünde ikinı:i laaım mahallesmin Mundar aokaimda 

Mösyö Depey Nataliyaya ait fabrikada meYcut bul-- 15000 
kilo parmaklık parçalan 20 gün müddetle müzayedeye kOıD.ul-

1 mUfhır. ihalesi 7/1/933 tarihine müsadif cumartesi ırünü aaat 
on bette yapılacağından taliplerin teminat akçelerile Beyoğlu 
maldaireaiode müteşekkit aebt lcomiayonı.ma müracaatları. 

6712 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbllfl gece•i yapılacaktır. 

Talünizi deneyiniz.. 
Acele ediniz •• 

. .,. .. 
Ordu Sıhhiyesi içiu 59 ka· 

lem asabiye malzemesi aleni 
münakasa suretile satın alma· 
caktır. Münalcaaası 26-12·932 
pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lrğı aabnalma komisyonunda 
icra lalmacaktrr. Taliplerin 
ıartnameaini görmek için sabah 
aaat 9 dan ona kadar ve müna
kaaaya iftir'k için de muayyen 
Yaktinde komiayooda hazır bu 
lunmalan. (323) (6427) 

(152 ) 

i lataDlıul icnı bikimliğinden: 1 lan 
balda Tllf banda hali taaf'iyede bu 
ı- Tiidı Ticaret "" Sanayi Ban
kuına konkordato için verilen iki 
ay mühletin İcra ve iflas kanununun 
287 inci maddesi mucibince 22-12-
932 tarihinden itibaren bir ay daha 
uatılmaama ve keyfiyetin icra ve 
iffi• dairelerile tapu aicil memurluk 

' 

ı 
1arma bildirilmeaioe karar verilmit 
olıluju ilin olunur. 



PHlllPS 

"830" 
-
Bir Tek Düğme ile 
Bütün Avrupa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Süperend ilk tan• 
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Yozgat Pelediyesİnden: 

. ANJ.<A~A 
PAVIYOJ\ 

• 

Şarkın en 
ŞIK 

ve 
ZENGiN 

RESTORftft'I 

SOlRE VE DiNER 

DANSANT 
NEŞE VE EGLENCB 1 

ORKESTRE: 

KARLTON BAND 

Ankara M.M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aakeri Liae ve Orta Mekteplerde aıağıda gösterilen ders· 
!erin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazıl
mıştır. Tedria için resmi salahiyeti haiz olan ve batka yerlerde 
alakalan olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında 
istida ve fotoğafıru muıadak fitlerile Ankarada Askeri Liseler 
Müfettitliiine müracaat. (1059) (6706) 
Mektebin ismi: Muallimliğin neviı Ücreti: 
Kuleli Lisesi Fizik muallimliği 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 
Buraa Kimya muallimliği 108 Lira 
Bursa Tabiat muallimliği 108 Lira 
Konya Aı. O. Mp. İngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzincan Aa. O. Mp. Almanca muallimliği 
Erziııcan As. O. Mp. Türkçe muallimliği 

2077 

Beşiktaş malmüdürlüğünden: 
Kıymeti muhamminesi 

1000 Lira Balmumcu çiftliği Ye Zincirlilruyu caddeıi üze
rind'e kar kuyuıu namile maruf arazi. 

Ku. 40 Beher artmı Beıiktafta Yeniınahallede Nar aokağın 
da 1, J, 5, 7, 9, 11; 13; 15; numaralı arıalar. 

Bali.da kıymet ve adresleri yazılı mahallerin mülkiyeti mü
zayedeye vazedilmqtir. Bedeli ihale petİn omak üzere taliplerin 
ihale tarihi olan 26-12-932 pazartesi günü ~t 14 te Betiktaıı 
Mal Müdürlüğü Satıı Komisyonuna müracaatlan. 

Şeraiti öğrenmek isteyenler her gün mürecaat edebilir. 
... (6465) 

İnhisarın -
KONTROLU VE RESMi MÜHÜRÜ 

ALTINDA 

fıçılarda· uzun müddet 
dinlendirilmiş fevkalade 

HARiKA RAKISI 
1 

1770 

yakında piyaıaya çıkıyor. Mıkdarı mahdut ol
duğundan yalnız büyük l}akkaliye ve müıkirat 

magazalarında ve maruf birahanelerde 
bulunacaktır. 

SANA Yll KÜULtYE L1M1TED ŞİRKETi 
G"J"ta. Ermeni kliseıi sokak No 31-33. 

Telefon: 42772 
Yozgat Belediye Mecliıinin Teşriniaani 932 toplanmasında -----------------..;;;,;;;;~ 

elcictrik,me-.t.baha, su,lağım islerinin fenni bir surette y~tınlrna 
- karar verdi. ·· 

1 - Ait Vekaletçe tasdik edilmek üzere elektrik, ıu, lağmıın 
... jesi yapılacaktır. 
~ Planında ihtiva eden projeleri beraber yahut ayn ayn ııala 

lli9dli müee.aeae ve zavat yapabilir. 
3- Kasabamızın henüz haritası yoktur. Yapılmaktadır. 
4 - Talip olanlar 1 Şubat 933 tarihine kadar bizzat yahut 

...ktupla Yozgat Belecliyeainıe müracaatları ilin olunur. (6789) 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
1338 

Zabitan ve memurine müjde: 

Portatif sandalyeler 
Yılbatına kadu reklim fiab 

360 kuruşa 
Y alnıa matazamızda aablm•ktadır . 

latanbul Riıapııa yokuıunda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 
2116 

.. 

Ey Gen·;s'I Haya~~ :::a~··ac1ım Zehirleme! 
Ceb0 d .. • 
bir :pep R OF 1 LAK S J Nbulunsun • 

Seni cla'ma Frengi ve Bel•oğukluğu afetinden kat'ı bir •urette koruya
cak bu.,dan e!'"';n hiç bir çare yoktur. Her eczane 

• bulunur. Fiah 75 kuruıtu·. 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A~pullu ş-eker fabrikasıııın lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

K istal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 Üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul 

Şeker. Talefon: 24470.79 
• 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
• Hiıaıeye göre 

Semti Mahallesi Sokağı Cinai No. Hiuesi muhammen K. 
Beyoğlu Kamerbatun Kiraz Hane 44 1/2 1500 T. L. 

?7 Galata Şehit Mehmet P,. Oıtübiciler İki diild<in 14.14 5/6 2085 T. L. 
28 Galata Şehit Mehmet Pt. Oıtübiciler Dükkan 29 9/16 735 T. L. 
30 Beyoğlu Kamerbatun Aynalıçqme Ana zirai 150 14 TMDMDI 2000 T. L. 
34 Heybeliada Yıdı Yalı Dülrkio ve cıtel 88,90,92 1/2 3750 T. L. 
W Beyoğlu Kamerhatun KamaYOla Dükkan 81 1/5 300 T. L. 
41 Beyoğlu Kıımeıhatun Kamavola Diilddn 83 1/5 300 T. L. 

Pb1' akçesi ve bedeU ihde ..ırten Yeya ıayrimübadil bonoaile ödenmek üzere yukarıda 
yazılı ıayri mesıkmlerin açık arttmna ile ntılmuı müddeti bir hafta temdit olunmut· 
tur. lhalei kat'iye 29/12/932 pe11emlıe günü ıaat on bettedir. Şartnameei bankamız kapısı· 
na utlmıftır. Arzu edenlerin Yüzde yedi buçuk pey Uıçeaile bankamıza müracaatlan. (6748) 

üzel bir kürk İ 
Almak için 

Beyoğlu'nda lstikJ;;ı rod
de ı-.ı .. 'lQ1 · o. d 

EPREM 

İstanbul Gümrük muhafaza · 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevkiiııiıı tamiri ilanıdır. 
1 - Kabataf, Amavutköy, Y eııiköy hamam yeri mahalle 

mahalle muhafaza mevkilerinin tamiri. Açık kırdırıQya konul · 
muıtur. 

2 - Kırdırma tartlan kAğıdmm t'astikli ıuretleri lıtanbul 
Gümrük Muhafaza Baımüdürlüğünden almacakbr. 

m aıa11m ziyaret etme 1 3 - Kırdırma lıtanbul Gümrük Muhafaza Batmüdürlüğün. 
•"•'•fid•i•r.•R:•e•k•ab•e•ts•iz•fi•~-• de kurulacak alım aahm komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

1 4 - Kırdırma 5/1 /933 tarihine raalıyan Pertembe günü aa-
---------- at 14 dedir. 
_.,.. Yıllıap Hediyeoi 

DÜDÜKLÜ 

1 Yılbaıı n:l~e~til~ ll ~e 
tulliiloat111J21 hakkile memnun 
etmek iıterıeni:ıı bu pyaru hay
ret tencerelerden birer adet he
diye ecfınbı. Y esine depom: 

5 - Her iatı*Ji, biçilmit bedelin o/o 7 ;5 lu olan 54 lira 40 
kurutluk munkkat IÜY-• ''teminat" larile belli aaatten ene! 

/ komiıyona ıelmeleri. ( 6597) 

Bank Franko • Aziyatik 
26 Klmı.-.vel 1932 tarihinden itibaren Galata'da Voyvoda cadde

ııl.nıle Onyon Hanı karııamcla Kain 13 numerolu Nitaılacıyan Hanı- • 
na nakledecektir. 

Eminöniind• 1 N G 1 L t Z 
_.. Mai•••ııdır.~· 

2158 ......................................... ... 
2222 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsi7Jik h~la-1 ında bü
yük "aide ve tesiri görülen Fosfatlı ark Malt Hulasası Kullanınız. Her eczane 

de satılır. 


