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e • kabin 
• 

angı arta 
• 
ismet Pş. kabinesi niçin 
çekilmez ve çekilemez 
ismet Pş.nın şal.si politikası yoktur; 
C. H. Fırkasının programı vardır 

.(abine Reisimiz fevkalade zamanlarda 
dünyanın her tarafında 

aranan yüksek bir devlet adamıdır 
Son günlerde lamet Pat• 

hükUmetinin çekileceğinden 
&ık sık bahsolunuyor. Bu riva
Yet, yalnız gazete sütunlarında 
değil, kulaktan kulağa fısdb 
h11linde de akıp ıidiyor. Hangi 
llıe111balardan çıktığmı ne mak 
'•ti ortaya atıldığını bilmiyo
ruı, bildiğimiz bir teY var~• 
halen istifayı icap ettirecek bir 
•ebep ve vaziyetin mevcut ol
ın.dığıdır. 

Bu habere inanan ve onun 
tah11kkukunu isteyenler ıunu 
Unutuyorlar: 

lımet Paşanın ve hükumeti
nin takip ettiği politika, 9ahsi 
bir politika değildir. Tutulan 
Yol; Cümhuriyet Halk fı~kası· 
hın p mındaki prenııplı:r 
den, sıstemlerden mülhem~r. 
lıınet Pqa; Büyük M~lıı_ın 
ittifak ile ıtiınadını haı.zdır. 
Memleket meseleleri üzennde, 
R. İsicümlıuı; J,iuretlerile 
taıııandan ziyade heı_n fikir .. ve 
llıutabıktır. Onun içın buııun· 
kü meclis ve fırka iktidar mev
kiirıde bulundukça İsmet Pat• 
ıı~n yerine geçecek olan. her han 
tıı bir hükumet; bu sıstetn ve 
Prensipler haricinde bir yol tu· 
t11ınaı. Hele memleketin kar~~
'-ttığı mali ve iktısadi mütkü· 
litı; sihirli bir tedbir ile izale 
"clernez. Çünkü mücadele vası
tııları aynidir idare cihazı •Y· 
ilidir meml:ketin maddi ve • ih lllanevi menabii aynidir, n a· 
Yet iktidar fırkasının usul ve 
l>terıaipleri aynidir. 

Herkes bilir ki, bugünün en 
lllühim ı,tigal mevzuu b~t~ 
llıeııeleaidir. ismet Pata huku· 
~eti, fırka ve meclis ile, sıkı 
bır temas halinde onların vu
kuf ve temayülat;ndan istifade 
ederek meselenin halline çalı!1• 
ror. Hatta bütçenin tevz.ini y~
Unda hükumetin mühım bır 
~eaafe aldığı da ıimdiden söy· 

1~el>ilir. Esasen bütçe ve ma: 
1Ye meselesi· bugünün umumı - ' . "'•eaelesidir. Bunda hük\ımetın, 
lt!ecliıin, fırkanın vazife ve 
ltıea'uliyetleri aynidir ve müt• 
terektir. 

. Biz, lsmet Pata hükUıneti
llın değiımiyeceğini, değif
rek lazım geldiğini söylemek
e bu hükUmetin mutlaka ve 

nihayete kadar iktidar mevkiin 
~e kalması lbım ıeleceiinİ 
•ddia etmiyonız. Böyle bir fikir 
\le haleti ruhiye; ne İsmet Pa· 

ıada vardır; ne de rejimin 
ana preoeiplerine uyıundur. 
Muhakkak ki muhterem lamet 
Pı. nın da çeki.imek hakkıı ~ 
dini-ek hakkı vardır. ıetedı
ii zaman bu hakkım kullanma
sı kadar tabii bir bak olamu. 
Anlatmak istediiimia te:ri. ~
ıün öyle bir zaruret ve ıhti
yacm mevcut olmadıiıdır. Bu· 
,w.kü lıusU91 ahval, . ihtiyaç, 
ve ffJRİt içiDde böyle bır tebed· 
clülden faide yerine zarar ıelir. 

İsmet Paıa; ancak hususi 
ve sıhhi 1ebeplerle hükUmeti 
terkedebilir. Böyle 11hhi ve hu
susi sebepler mevcut olmadığı
na ıöre iıtifayı da ıayritabii 
telakki etmek lazımdır. Yoksa 
her hangi '-ir politika mülaha
zasile veya malf"ve iktısadi mü9 
külat yüzünden lımet P-.anın 
çekilmesi, memleketin yüksek 
menfaatlerine uygun ıelmez. 
...... sebep, muhterem Batve
kiliı.ı yüluek bir enerjiye, derin 
bir Yukuf ve tecrübeye malik 
olması değildir: İsmet Pa9a se
kiz, dokuz ıeneden beri iktidar 
ınevkiinde bulunuyor. Memle
ketin siyasi, malt ve iktısadi fa· 
aliyetinin bütün safhalar~ı Ç~ 
derinden biliyor. Bu faalıyetın 
bugünkü neticelerini herkeate:n 
iyi ölçebiliyor. Büt~ bu neh
celeri hali hazmn ilıtıyaç ve fO" 
raitine uydurmak hususunda 
vazife ve mes'uliyetlerini en ge 
nit bir mikyasta takdir ve 
takabbül etınit bulunuyor. Fev
kalade zamanlar için fevkalade
tedbirler fevkalade insanlar li· 

d t'smet Pat•; fevkalade 
zım ır. .. bü 
zaınanlann aradığı ~~mtaz 

··klerdendir. Onun ıçın ortada 
yu . k b' ınukavemet edilemıyec:e ır 
sebep ve zaruret olmadıkça; 
hükfunetin batından aynlına-

lsmet Paşa hakkında 
sı, ne . h ek t ne 

b.• ··ru·· len bır ar e , tango . f 
metnleket hesabına bir ınen •· 
at olur. 

Bu mevzuda 1ımet Paşa ~Ü· 
kQmetinin ve hele şahsan •· 
met Patanın beynelmilel .. mU

.. __ ...__t ve ınuva:ıe-
zakere, mun....,.... .•. dü" . . ele takıp' ettıgı • 
ne ıneaaısın r ik 

.. t ve devamlı sulh po ıt ası 
rus d T .. rki 
yüzünden harici ilem e u. • 

hakkmcl• yarattıiı emnıyet 
~= itimat amili üzerinde de ar 
rıca durmak icap eder. 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

İstanbulda Goethe'nin 
100 üncü yıldönümü 

Bu münasebet Darülfünunda bu
gün bir ihtifal merasimi yapılacak 

Darülfünun Edebiyat fakül· / 
teai tarafından bugün saat Goethe'nin 
l6,30 da Hukuk fakültewi kon· i 

f~rans salonunda Goethe için 1 Hayatı 

Tevhit kadrosunda 
az tadilat olacak 

Tasfiye edilecek memurların en 
çoğu tütün inhisarındadır 

Mütekait memurlar hakkında 
vekaletin noktai nazan nedir? 

T .,,bit edilecek inlıi.aar idarele· 
ri için hazalanan t91kilit kadro
aunun blr lo11111nı komiayon aza• 
amdan tuz inhiaa,'.. müdürü F eysi 
B. evvelki ııün Ciimriikler ve in· 
hiarlar vekaletine tevdi etmek 
Ü.Zere Ankara'ya ıötürmiittür· 
Bu kadroya dahil olacak memur· 
lann •ınıf ve adetleri henüz tea
bit edilmedifinden kadronun di
ier kıamı gönderil...-i,tir. Bu 
kıama ait cetveller ha:urlandıktan 
aonra nbiaar idareleri umum kad· 
roau tamamlanmıt ve -ur mik 
tan anlatılmq olacakta. Kadro· 
lar Ankara'ya ıönderildikten ..,n 
ra tatbikatma nezaret etmek ve 
bu huauata tetkikatta bulunmak 
Üzere gümrükler ve lııhiaarlar ve
kili Rana veya müat..,..r Adil B. 
lerin latanbul'a gelmeleri muhte· 
meldir. 

[Devamı altıncı aalıilecl•] 

İki kardeş idama 
mahkum edildiler 

Ancak bunlardan Dl 
:küçük ol uğunClan 

eczası 24 seneye tenzil edildi 

Hakim Nusret B . 

Geçen tetrniaa ninin 26 İnci SÜ· 
nü BeıiktA!ta Söiütlü Çefmede 
Dir cinayet olmut, Hacı ve Hakkı 
iaminde iki kardet Celll iaminde 
bir genci TalNmc:a ile vunnutlar 
ve öldürmütlerdi. 

Cinayet 

Cinayetin sebebini tetkil eden 
ıaik görünüşte bir ıınıiydi. H&CJ 
he~hrilerinden ltkodralı Celi
lın kı:ıkardeti Zeynebi Mviyor ve 
onunla evlenınek istiyordu. Fakat 
Celil bu evlenme teklifini kabul 
etmiyor, her ne kadar .hemtehri 
iaelerde içtimai vaziyetleri Zey
neple evlenmelerine mani olduğu 
cevabını vennit bulunuyordu. Bu 
cevaptan bir kaç gün aonra da 
hemıireıi Zeynebi talibi olan Os
küdarda mukim Ali Bey isminde 
ltir zata nikahlamıştı. 

Celalin bu hareketinden iki kar 
deş muğber olmuılar ve kızkarde 
şini vermiyen Celile bir auikaat 
yapmıya karar vermİfler, bunun 

[Devamı altıncı •alıilede] 

Server Cemal Bey dün 
merasimle kaldırıldı 

Resmi erkan, meb'uslar, ecnebi 
konsoloslar ve dostları merhu

mun cenazesinde hazır bulundular 

Mali ve iktısadi 
Meseleler 

Hükumetin teklif 
edeceg; 

esaslar teıbit edildi 

ANKARA, 21 (Telefonla) 1 
- Hey'eti Vekile akıam on 
yedide içtima etti. Bu içtima· 
da yannki fırka gurupunda mü 
zakere edilecek mali ve iktıaa
di meseleleT hakkında hükUme 
tin teklif edeceği esaslar teabit 
edilmiıtir. 

Hattın 
Mübayaası 

Feshin tehiri talebi 
martın yirmi 

dokuzunda görüşülecek 

Jlaliye Velcili AbdDlhalilı B. 
Haydarpata limanı, Mer. 

•İn - Tarsus - Adana hatla
rmm hükfunet tarafından mü· 
bayaası üzerine, bu hatların 
feahü tasfiyesi meaelesi hak
kında Maliye vekileti ile temas 
etmek üzere Ankaraya ıitmit 

[De....,,,, altıncı aalıilaJe] 

-----·---··-----
M. Troçki 
Gidebilecek mi? 

Prag hükumeti bazı 
şartlar ileri sürüyor 

M. Troçki bir kaza atlath 

Troçki Çekoslovakya banyo 
,ehirlerinden birinde tedavi edil
mek üzere Çekoslovak hükumeti
nin müıaadeıini İltemİftİr. 

Çekoalovak hükumeti bu müsa
adeyi venniye mütemayildir. An
cak tekrar Türkiye'ye avdetini 

[Bat taralı birinci aalıiletle] 
timdiden temin etmelidir. Yani 
Türkiye'ye avdeti için Türk hiikü 
ıneti ıimdiden miiaaade vermeli. 
Ayni zamanda avdetinde geçece
ği memleketlerden de tranıit Yİ• 
zeai almalıdır. 

Savuşturulan kaza 
Dünkü Son Posta gazeteıi M. 

Troçki'nin bir kaza geçirdiğin. 
den fÖylece bahsediyordu: 

"Geçenki fmınada balıl. avla
mak. Üzere yeni aldığı 1.1otörlü 
kayığile denize açılan T roçki Yol 
daı ile beraberinde bulunanlar 
mühimce bir tehlike atlatmıılar'. 
dır. Denize açıldıktan sonra fırtı• 
nanın çıkmaıile vaziyetleri müı
kiilletmiı, bu sırada, motör de 
bozulunca vaziyet büsbütün neza
ket kesbetmittir. Troçki Yoldaı 
ve beraberindekiler yirmi dört aa-

[De....,,,, altıncı .alıi/ede] 

Anadolu işçi 
istemiye başladı .. 

2 inci sahifemizde 

Umumi Ne7riyat ve Yazı MüdürJ 

ETEM iZZET 

ilme • 
ı, 

il. 

Halkalı Ziraat mektebinde bayramın te6Jdlnde baz1t bulutJan u.-.t •• 

Toprak bayramı dün 
sabah tes'it edildi 

Ziraat odası reisi, Vali ve Nesip 
Beyler nutuklar söylediler 

• 
Toprak bayramını tes'itte istihdaf 

edilen maksat nedir? 
Beynelmilel ziraat enatitüaliniin 

teklifi üzerine bütün dünyaca ka
bul edilen toprak bayramı diin 
memleketimizin her tarafında 
ayni zamanda yapılmıftır. Top
rak bayramı diin havanın yağmur 
lu olmaama rajmen ,ehrimizde 
de merasimle teait edilmittir. Sa
bah 5aat 10 da Sirkeciden hare
ket ed~n trenle davetliler Ye,il
köye rtmiı ve orada bekliyen zi. 
raat mektebi ot<>bü !erile Hallı:a
lıya hareket etmltlerdiıtr Da-tli· 
ler mektebin kapı.....ı.ı. lataalntl 
ziraat odaaı erkim lllMtep mü
dür ve muallimleri tarafmdan 
karplanınıt ve kütüphane odaama 
alınınıtlardır. 

Biraz sonra da huausi otomobili 
ile Vali Muhiddin Bey, refika ve 
kerimeleri Hf. !erle birlikle ıeldi. 

lstanbul ziraat mıntakaaı bapnü 
dürü Retat, ziraat müdürü Tah· 
sin, ,ehriıniz ziraat odası reisi LUt 
f~ Arif, azadan Mazhar, Zıya, Ra 
tıl, Orman yiikaek mektebi rektö 
rii Mazhar, orman mektebi mü
derrislerinden Tevfik Ali Beyler 
davetliler araamda idi. 

Saat 12 ye doğru mektebin ye
mek salonuna geçilerek toprak 
bayramı ,erefine tertip edilen öi· 
le yemeği yendi. Yemek etli çor• 
ba, bindi pilavı, yoiurt ve innik 
helvaundan mürekkepti. 

Liitli Arif B. in lıitabui 
Yemeğin aonlanna Ziraat odası 

reisi Lutfi Arif Bey ayaia kalka
rak toprak bayramınm teaiainde. 
ki gayeyi izah eden fU nutku irat 
etti: 

- Muhterem Hanımefendiler 
Beyefendiler, aziz meılektatlar .. '. 

Toprak bayramı nedir? miiaaa· 
denizle bu husuata arzı malUnıat 
edeyim: 

Halkalı Ziraat melıtebi ... 

Çifçilerin toprağa kartı büyük 
bir incizap ve muhabbetleri var
dır. Her vesile ile bu aevginin in
kitafına çalııırlar. Bu huıuata 
Bulgariıtanm aabık ziraat nazm 
M. Vaailef, bu toprak aevgiaini u
mumileıtirmek istemit ve bir tek 
lif halinde beynelmilel Roma zi
r!'at en!t!.tiiaüne ~~racaat etmit
tir. lnatitu bu teklıfı müzakere e
derek marbn 21 inci gününü bey
nelmilel toprak bayr&mJ olarak 
teaide karar venniftir. 

[De11amı alımcı aalıilede] 

bır ihtifal merasimi yapılacak- ' Eserleri Marsilya Batkonaoloau Ser- miş, ve li.yik olduğu ihti· 
lır, _ j inci sayfamızda _ ver Cemal Bey merhumun ce- faJle kaldınlarak defnedilmit- Ne tkrain bls da ııııll bbwr _. edinselıl Hir olmazsa alacalılılar 

ll __ _:M=e~ra~s~i~m~i~b~i~r~n~u~tuk~l~a~E~dl.e·JJl. • .;.;..llBİ!!!!!!!!!!!!!!!~"~'~'~ea~i,~d~u~· n~s:a~ba~h..ı.T!.:heop:~h~il:eJt~i~r ·~-1,0.11'1.ım._mltllll:ı__ı!ıllıru.l&L~--========---~~yolü ,...., .. J'B/Nfl# ,. .ı ilam mas/uıraaı ""1nalrtan JrurtulurUll~ 

okuyunıız .. 



• 
işsizlere Anadolu-

dan ilk hitap ! 
M. Venizelos 
Kalıyor mu? __ ._ 

il 
D i --~~~~~~....!!!!!!~ 

j :.. .. i".· ~ . .~ 

ismet Paşanın kat'i be· 
Kaymakamlar işsizlerle ala

kadar olmıya başladılar 

Japonyada bir kıyam 
mi bekleniyor? 

Sulh müzakeresi ilerlemiyor 

Mamafi Mihalakopulos 
kabinesinden 

yana tından sonra .. 
Falih Rıfkı Beyin Hakimiyeti Mil· 

liyede çıkan bir makalesi 
de bahsediliyor 

Orhangazi kazası tesviyeci, tornacı, maki
nist, marangoz, alab ziraiye tamircisi istiyor 

CHANGHAI, 21. A. A. - Bugün 
öğleden sonra aktedilecek Çin-Ja
pon konferansında Japon elçisi M. 
Shieemihu'nun sulh miizakeratmın 
açılmasını alcim bırakacak bir hattı 
hareket takip edeceği bildirilmekte
dir. 

diğerlerini kabul eylemit olduğu 
söylenmektedir. 

Changhai'da gönüllüler, l"f
kilat yapıyorlar 

ATINA, 21. A. A. - Havas A
jansı bildiriyor: Alqam gazetelerine 
nazaran dün Pariste Yunan murah~ 
luularile mülakatta bulunmuı olan 
lngiliz bankeri Mister Hambro,Yuna 
niatanın iıtemit olduğu iki buçuk 
milyon 1 ne iliz liralık avaıuın bir im 
mını acilen tesviye etmeği kabul et
tiği takdirde M. Venizelos'un ikti
dar mevkiinde kalması ve bu suret
le 1 Ni1;1n ve 1 Haziran tarihlerin
de tediyesi icap eden harici teahhüt· 
lerini eda etmek imkanını bulması 
ihtimal dahilindedir. 

isimlerini neşrettiğimiz işsizlerden 
çoğu muhtelif yerlere yerleştirildi Bu hattı hareket, Japonyada müte 

madiyen kuvveti artmakta olan ıııu
yonaliat hareketine atfolunmaktadır. 

CHANGHA(, 21. A. A.- Rengo 
ajansı, Japonyaya kartı muhasema
ta devam etmek maksadile Chang
haida bir günüllü kıt'aaı vücude ge
tirilmiş olduğunu baber vermekte
dir. · Memleketteki iı tavassut ihti

yacını nazarı dikkate olarak n
tandqlamnızın bu yoldaki müı· 
küllerinin ifasını üzerimizde aldık. 
Memnuniyetle eörüycrua ki bu 
teıebbüaümüz hem büyük bir ali 
ka uyandırdı, hem de eeçen ..... 
günler zarfında bir kısım vatan
daıJarmuz it ve ekmek sahibi ol
du-Anadolu da hu huıauıtaki D8f
riyatı u.zı nazarı dikkate almaya 
batlaınııtır, Mesafelerin ııuklıiı, 
poata vesaiti tahü bu kadarcık 

tedıürii zaruri kılacaktı. 
Anadoludan ilk teıebbüı ye 

teklif ORHAN GAZI kaymakanı
lığınclandır. Kaymakam bey teıeJ> 

birkaç gündür yaptığı neşriyat 
beni fevkalade mütehassis ve de
rinden al§kadar etmiştir. lşsiz

lere iş l .ılmak nekadar kudsf ve 
mim bir vazife ise bilgili işçi,ve, 
ihtisas sahi{Ji ustaya ihtiyacı o
lan bir memleketin idare §mirle
rini şimdiye kadar dü!jünülüp 
sistematik bir programla tatbiki 
cihetine gidilmemiş ve yalınız 

ferdi teıebbüslerde kalmış bir 
vicdan/ aynı zamanda, lcudsf va
zifeye davet etmenizde o kadar 
yüksele bir vazife ptJrverlilctir; 
phsan matbuat aleminin eski ve 
§imdi mazi olm~ bir müntesibi 
sıfatile sizlere te!jt!ilür etmeği 

Bu fikir, ne dereceye bdar doğ
ru olursa olsun, Japonların Chenjıı
Kiangan Voosune hattı boyunca oy! 
lar inaa etmekte ve bir ıiper ı.iate
mi vücude ıı:etirmekte olduklan mu 
hakaktır. Bu da Japonların Chang
haida ıimdilik iki fırka bulundur
mak ve Voosoung ve Yang-Tche a
rasında kain mmtakaya hakinı ol
malı için de aynca orada daimi su
rette bir fırak bulundurmak i•tedik 
!erine delil addedilmektedir. 

Cbanghaidaki Japon mahafili, Ja
ponyanrn aiyıui vaziyetteki tahav
Tiili.tı pyet büyük bir alaka ile ta
kip etmelı:tedir. 

22 Japon harp gemisi, 
Changhai'ı terketti 

CHANGH.Al, 21. A. A.- Arala
rında birinci deniz tayyareleri filo
su ile birinci torpido filotilluı bulu
nan Z2 Japon harp gemisi, bu sabah 
Japonyaya müteveccihen Chanırhai
dan hareket etmittir. 

Changhai'da iki Japonyalı 
katledildi 

CHANGHAI, 21. A. A. - İki si
vi ljaponyalıdan biri cumarte.i gü
nü biri de bu aabah ıivil eİYİnmİ! 
bir takım eıhaa tarafından katledil
miıtir. 

Mançuri'de bir tren yoldan çıkh 

ATINA, 21. A. A. - M. Veni
zeloa, millete hitaben bir beyanname 
neşrederek mali vuiyette salih bu
lacağını beyan ve dahili iıtikrazlann 
tahvili oayeainde bütçe muvazenesi
nin tanin kılm•cağını ilive etmittir. 

büsümüzdeki vatani, içtimai Ye bir borç bilirim şahsan fakirlere 
iktisadi hususiyet ve ehemmiyeti yardımı ve ilfli:rlere if balmağı 
nazarı itibare alarak kendisinden şiar edinen bir vatandaş sıf stile 

Bu mahafil, bir kıyam vukua ee
leceii, bunu ukeri diktatörlüğün ta 
kip edeceği ve diktatörlüğün reji
minin Çin'e karıı son derece itili.f
gİrizane bir ıiyaaet kullanacağı ke· 
hanetinde bulunmaktadır. . 

CHANGHAI, 21 A.A.--Sulh mü 
zakereleri ilerilemektedir. Japon or
ta elçisi öğleden •onra vaki beyana· 
bnda iki tarafın resmi müzakerelere 
çarıamba eünü bqlamağa muvafa
kat ettijjni ve bu müzaket'elere Çin 
Ye Japon askeri yüksek memurlan
nın ittirak edeceklerini aöylemiıtir. 

MOUKDEN, 21. A. A. - Sa
houae yakininde bir marşandiz tre
ni yoldan çıkarak devrilmiıtir. Ali 
kadar memurlar, yolun tahrip edil
mİf olclutunıı beyan etmektedirler. 

ATINA, 21. A. A. - Dün ak
pmki gazeteler tarafuıdan nqrolu
nan haberlere nazaran, dün Pariste 
Yunan murahhasları ile uzun uza
diye gÖrüfmÜt olan fngiliz banker
lerinden M. Hambro, Yunanistan 
tarahndan talep ecUlen iki buçuk mi
lyon lnııiliz lir•ll avBNln bir kıa
nunı hemen tediyeye muYaffakat et
miştir. 

Binaenaleyh M. V enizel..., ikti
da .. mevkiinde kalabilecektir, zira 
bu auretle mümaileyh 1 nisanda Yll 

1, haziranda ecnebilere karı• mev· 
cut olan taahhütlerini yerine eetir.,. 
bilecektir. 

ve her idare amirimizden. Beledi. 
ye reisimizden beldediğimjz hu· 
sasiyet ve alakayi ilk olarak eöa
cermiıtir. Bu itiı.a;.la kendisini 
tebrik ve takdir ederiz. 

Kaymakam Beyin mektubunun 
lbututu ~yesini aynen neıredi
yoruz. Biz Kaymakam Beye mü~ 

racaatla isimlerini gazetemize 
kaydettirenlerden matlup evsafı 
bai~ olanların isimlerini bildir
dik. Bunun haricinde arzu eden
ler ve ıeraiti lizimeyi haiz bu
lunanlar doğrudan doğruya Or
han Gui Kaymakamı Beye de 

mektupla muracaat ederek tart
lnrmı bildirmeli ve cevap almalı
dır. Netekim iaimlerini ye adres
lerini neırettiğimiz bir çok İf•İz
l<'l'e müeuiseler tarafından doğru 
dan doğruya müracaat vaki ol
makta ve ite alınmaktadırlar. Bu 
tan:da yerleşenlerin miktarı epi
yce olmuıtur. 

Orhangazi kimleri 
istiyor? 

aşağıdaki maruzstrmı lütfen naza 
rı tedkiklarına sunuyorum: 

1 - Kazanın Makineci; tesvi
yeci.· torlJllcı; dülgttr; vtt maran
goz ve a/Stı ziraiye tamircisi o
lanlara ihtiyacı vardır. 

2 - Bunlara veri/ecele Ocret 
ve iş şartlarını şimdiden 
edemem; 

3- Gelecek marangoza ve ali 
tı ziraiye tamfrcisine kazada çok 
iş bulunabilineceğine kaniim; 

4 - Gelecek maranıroz ve zi
raat alatı tamircisi kendi hesabı
na dükkan açarak çalışmalı ve bi 
cazda sermayesi olmalrdır. 

s - ldare aıniri ve bir insan 
sıfatile kendisine elimden geldi
ğı' kadar, kanuni ve nizami mü· 
zaherette bulunacağımı vaiı ede
rim ' 

6 - Adam aldatmamış olmak 
için adreslerini bildireceğiniz ih 
tisas sahibi işçi ve ustaların be
nimle muhabere ederek ve vazi
yeti daha tafsilatlı öğrenerek 

Japonlar kuuuetlerini 
çekmiyorlar 

TOKIO, 21. A. A.- Japon hü
kUmetinin Çindeki Japon elçisinin 
Şanghayda bir mütareke akdine dair 
olarak yapllllf olduğu teklifleri tet
lıi kettikten sonra Japon kuvvetleri
nin imtiyaz mmtakaaından çekilme
sini mutazammın maakük ve gayri 
lıabili k:abuJ buJunan tekliften mada 

Mancuritle açık kapı riyaseti 

TOKIO, 21. A. A. - Japonya hü 
lı:Wneti, Chanıı Chundaki konaoloau 
vaaıtuile yeni Mançuri devletinin 
12 Mart tarihinde ıı:önd ... diği nota
ya cevap vermiıtir. 

Bu cevapta, Mançuri devletinin 
aiyaıetinin iyi nazarla telakki edil
diği yazılmakta, fakat yeni devletin 
Japonya tarafından tudikine ait 
hiçbir kayit mevcut bulunmaktadır. 

Yeni Mançuri devletinin siyaaeti 
açık kapı ve muahedelerden müte
vellit hukuka riayet prenaipini ih
tiva eylemektedir, 

·Nihayet bulunuyor mu 
1 Lindberg'in çocuğti~.:: bulmak için 

mühim bir iz keşfedildi 

ATINA, 21. A. A.- Halen mev· 
cut buhranın halli için derpif edilen 
muhtemel tareler aruında liberal
lerin iıtirak ve hiınayeaile bir Miha 
lakopuloı kabinesinin tesis edilmesi 
de dahil bulunmaktadır. 

Roman yada 
Feyezanlar 

Bir ço:t kasabalar 
tehdit alhnda 

BOKRtŞ, 21. A.A. - Tramil
vanyada feyezanlar TUkua eelmiı 
olup birçok lıaaabalar ıulann tehcU
ıline maruz bulunmaktadır. Vak'a 
mahalline asker celbedilmiıtir. 

Hitler 
" Muhterem gazetenizin işsiz- gelmek veya gelmemek kararını 

1
1erle iş isteyenlere tavassüt için vermelerini rica ederim." 

• • •• Para basıyor 

iş ve işçi istiyenler Yakında tedavül mev
kii ne çıkaracak 

işçi istlyenler 
1 - Eıninônünde Y enif'U'k 

i >!!rükar salonunda birinci sınıf 
,;, KALFA ya ihtiyaç vardır. Ar 
zu eden mezkur salon sahihi İa
nıail Beye müracaat etmelidir. 

2 - lzınirde doktor bİ.nb&fı 
Mustafa Hasan Bey bir hizmetçi 

1 aramaktadır. Bu husustaki müra
. caat, İstanbul Belediyesi müaboh 
dimln idaresine bildirilmiıtir. 

iş istiyenle~ 
121 - Beşikt&f Tramvay de

posu ittisalinde Fmn sokak No 8 
tle Abdullah Osman, 31 Yllftnda
dır, teıviyeci ve buhar m•kinis... 
tidir, Ta~raya gider. Yevmiye 
:;oo kuruıtur. 

122 Akaaray Horhorda simit-

çi aokağında 9 N o. u dükkanda, 
Mehmet 22 Yllf•ndadır. Maran
eoz ve doğramaa. Yevmiye 2 li
ra istiyor. Tllfraya 3 lira ile gi
der. 

123 - Aksaray Etmeydanda 
Ahmediye caddesinde deli oğluAh 
met ustanın oğlu Mehmet, 21 ya• 
ımdadır. dokmacılık bilir. Y ev
miye 150 kuruı- Ta,raya 250 ku
rute eider. 

124 - Aksaray sofular cadde
sinde No 64 Osman ef. 18 Yllf•n
cladır. Kundura makinacıaıdır. 

Yevmiye 200 kurut. Tqraya ei-
der. 

125 - Ak•aray Sofular cadde
sinde No 64 Ş-,settin el. Z2 ya
ıındadır. Kamaı dokumacilığı bi
lir, yevmiye 150 1naru,. 
rider • 

PARİS, 21. A. A- Le Journal, 
Berlinden almıt olduğu bir telgrafı 
nqretmektedir. Bu telgraf namede 
kendisine sermaye tedarik etmek i
çin bir mark, 30 ve 50 fenine kıy
metinde, bir tarafında ıu: "Feda
lıirlık resmi. Ben, nihai muvaffaki
yetin elde f!!lilmeaine çalıttım." ya
mı olan huıuai para çıkannap ka
rar nnniıtir_ 

Hltler paralan mukavva ve anti• 
NEW • YORK, 21 (A.A.) ı mit olarak bulunmuıtur. muan halitesi, eöaterdiii kıymet üze 
Polis, maruf kaçakçı Alca- Vali M. Moore bu ketfin rinden satılacaktır. Bu fiyat paranın 

Lindberg'ın çocuğu ve mürebbiyesi 

' d 1 db h" yazı tarafında muharrer olacak ve pone nin ostu ve merkumun po is için Lin erg ın çocu. diğer tarahnda müfrit milliyetper-
çetesinin azasından bulunan ğunu bulmağa yarayacak vait- verler reiainin resmi bulunacaktır. 
ve Lindbergh'in çocuğunun lerle dolu yeni bir iz olduğu ka 

Hitler, Almanları eayet iyi ta-
kaçınl.masına ittirakinden §Üp· naatindedir. nımakta olup Reichsbank tarafm-
he edilen bir ıahaı aramakta- dan tediye edilmiş olan marklara 
dır. Zira merkum çocuğun ka· Alh soyguncu kıpti karı• tamamen hayali bir para çı-

1

1 çırılmasmdan 3 saat evvel met KONYA, 19 _ Soygunculuk kannalda hakiki bir deha eseri eöo-
bur tayyarecinin ikametgahı yapan altı kıpti geçen gün bazı tenniıtir. 
civarında duran bir otomobil yolculartn yolunu çevirerek soy- Mukavva ve antimuan halitesin
içinde görülmüttür. mut ve paralarını almıılardır. Ha den yapılan ve sabık badanacının 

diae üzerine meaeleye vaziyet .,.. resmini hamil bulunan binlerce para 
Mezkiir otomobil bilabara den jandarma falleri, ıamanlıkta yakında tedavül mevkiine çıkanla· 

l>ir ot yığınının altmda gizlen. mavzerlerile yakalamıttır. caktır. 

( 

raf ederiz ki Kibrit Kralı bu ye tahtında, hatta parlamen. 
lktısadi ve ma i halta . usullerin kat kat fevkine çık- todan müsaade de almaksızın, 

mıt, ilim lisanında henüz is- bazı devletlere kendi hazine-
-------------------------~ mi mevcut olmayan yeni bir sinden ikrazatta bulunmuştur; 

dan Amerika piyasaaında yapı 
lan istikrazlara dair Amerika 
iyan meclisine verilen tahki
kat raporunda, bankaların ta. 
kip ettiği siyaset tiddetle ten
kit edilmiı ve borçluların ik· 
tidarı maliai kat'iyen nazarı iti 
bara alınmayarak yalnız ehali 
"exploiter,, edilmek istenildiği 
iddia edilmittir. Bu hücumla
ra bilhassa Mellon gurupu he
def olmaktadır. 

Avrupa gazeteleri geçen 
hafta intihar eden Kibrit Kı
ralı İvar Kreugerin hususi ha
yat ve itleri hakkında mufas: 
sal malumat verdiler. Anlatılı. 
yor ki lsveçli milyoner kendi 
işi ve ihtisasile alakası olan ve 
olmayan bitmez tüken:ınez iıle 
re girişmiş; adeta dünyaya ha
kim olmak istemiştir. 

ları işleten tirketlere varınca- sistem kurmak istereiştir. Çekoslovakya, Yugoslavya, Le 
ya kadar bir takım işleri de - Ve nihay~t tabiatin ezeli histan bu meyandadır. Borçlu. 
kendi tesiıgen'lesi olan anonim kanunu mucibince her yükse- lannı "flotter., ettirmek kendi 
şirketleri vasıtasile - idare et- len şey gibi düşmüıtür. menfaati iktizasından olduğu i
mek istemesine bir türlü ak- Kreuger misali bir kerre da çin şimdi de Bulgariatana eli
lrmız ermiyor. Bu adam kib- ha anonim tirketlerin tehli- oi uzattığını görüyoruz. Mua. 
rit inhinrma mukabil, bazan kesini göstermektedir. Avru· venetin ne suretle yapılacağı 
da hiç karşılık almadan, bir pada biç bir teşebbüs yoktur henüz maliim olmamakla bera· 
çok devletlere ("'] mühim ik- ki sakat bir tarafı bulunmasın. ber harici istikrazat kuponla
razlarda bulunmut ve bu suret Dünya, ideal iktrsadi teıkila. rının tecili esasına istinat ede. 
le devletlere şerait "dicter,, e- tını bili aramaktadır. Kendi- ceği tahmin olunmaktadır. 
decelı: mevkie yükselmek gaye. ni kurtarabilecek midir? İtte "' "' "' 
sini g;itmüştür. en büyük muamma! . . .. 

İktisat ilmi "Concentration,, ıı. 'I· 'I· Amerıkanın bu senekı büt-
ye "İnte'gratı'on,, usullerinin A d 1 1 . çe açı(:ı bütün sulh zaınanın-vrupa ev et en meyanın- d k' k k 1 k k 
"- oldug"unu anlatır. Fakat itı' - d h 1· h d b" . "l a ı açı re or arını ırara ~ a a ı azır a utçeaı mu e- 'k' b k ·ı b ı· · ı 

Esham ve Tahvilat 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
- İımet Patanın beyanatı mü 
nasebetile Falih Rıfkı Bey Hi 
kimiyeti Milliyede yazdığı bir 
baımakalede Batvekilimizin a
çık ve kat'i beyanatına hakika 
ten lüzum olduğuna işaret ede 
rek: 

"Şimdiye kadar istikrarsız
lığın hiç bir derde deva oldu 
ğunu iddia eden olmamıttır. 
Bilakis ıiyaıi veya mali veya 
iktısadi her çeşit mütkülita 
kartı koyabilmek için bulunabi 
lecek en iyi tedbir iktidarda is 
tikrar ve iktidara emniyettir. 

lı batının tabii ve meıru 
otoritesi ancak istikrar ve em· 
niyet unsurlarının vücudüne 
bağlıdır.,, 

Diyor ve devam ederek: 
"Türkiye yükıek salahiyet 

müesseselerinin biribirile sa
mimi münasebeti hiç bir te'yi
de ihtiyaç göstennıyecek 
kadar nıormal ise de müstesna 
zamanlarda bu hakikati yeni
den tebarüz ettirmenin ancak 
faydası olabilir. Çünkü bütün 
dedikodular için maatteessüf 

ilk hareket noktası bu münase. 
betin gevtediği ve şüphelen· 
diği hakkında içeriye ve dıtnrı 
tereddüt salmaktır. 

Şimdiye kadar bütün mütkii 
lattan yalnız Büyük Mille! 
Mecliıi ile devlet ve fırkanın 
yüksek reisinin itimadına isti
nat eden kuvvetli, kendi otori· 
lesinden ve mesnetlerinden 
emin hükUnıet tedbirlerile çık· 
tık. Her saman semeresini ve
ren bu Cümhuriyet ao'anesi 
devam edecektir. Ve İsmet Pı 
şa bu an'anenin en asil kuru
cusu ve koruyucusudur . ., 

Falih Rıfkı Bey makalesi· 
nin ıonlarmda bu dedikodula· 
nn işaa maksadını şöyle tah· 
1il etmektedir: 

"Cümhuriyet iktidarının i•· 
tikrarsızlığı havasını yarat· 
mak istiyenler en münasip za· 
man olarak mali ve iktısadi la 
rarlarunızı tesbit edeceğimiz 
devrenin arifesini intihap etm~ 
lerdir .,, 

Diyerek Batvekilin sözle
rindeki kat'iyeti faydalı ve lii
zumlu addetmektedir. 

lbrahim Tali Bey Ankarada 
ANKARA, 21 (TelefOl\la) - Birinci Umumi Müfettiı 

lbrahim Tali Bey bugün ıehrimize geJmittir. 

Ankarada toprak bayramı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Toprak bayramı tehrimizde 

iki mahalde tes'it olunmuttur. Ziraat Mezunları Cemiyeti Zi· 
raat mektebinile bir kır ziyafeti tertip etmiılerdir. Bu ziya· 
fette Ziraat ve İktıaat vekilleri bulunmuılardır. 

Bayram Halkevinin köycüler ıubeai tarafından da tes'it 
ohmmuıtur. Bu münaıebetle Kerim Ömer Bey tarafından top
raklarımız hakkında bir konferana verilmittir. 

Rüstemige vapurunda tahar
riyata devam ediliyor 

IZMİR, 21 (Milliyet) - Rüstemiye vapurundaki 3 güm
rük muhafaza memuruna 15 memur daha ilave edilmiıtir. 

Şehrimize ait 21 bin tenekeden 8 bini tabliye edilmit ve 
muhafaza altına alınmıştır. İhbar edilen 200 teneke havyar 
bütün tenekeler açılınca bulunmadığı takdirde Mersinde tahar 
riyala devam olunacaktır. 

Vapur öbür gün Mersine gidecektir. Vapurdaki muhafau 
memurlannm adedi bete iblag olunacaktır. 

Merhun tütünler satın alınıyor 
İZMİR, 21 (Milliyet) - Merhun tütünlerin mübayaasına 

filen batlanmıştır. Bu tütünlerden batka Ege mmtakaımd• 
nerçberin elinde 8 milyon okka tütün vardır. 

Tahkikat esnasında bayıldı 
İZMİR, 21 (Milliyet) - Emvali metruke idaresinde biı 

ıuilıtimal iti tahkik edilirken maznun memur baydmııtır. 

Habeşistan elçisi geliyoı 
ANKARA, 21 (A.A.) - Habqiıtan İmparatoru Hazret· 

!erinin tahta kuutlan münaıebetile vaki tebrikita teıekkürdt 
buluımı.k üzere Ankaraya gelen Habetistaoın Paria ve Lon• 
dra Büyük elçisi M. Bab Jeronde Zelleka AJeudou Cenapları 
bu aktamki trenle İıtanbula hareket etmiıtir. 

Osmanlı bankası müdürü öldü 
PARİS, 21 (A.A.) - Oımanlı Bankaıı Müdürü mezuneo 

bulunduğu Pariıte bu sabah ölmüıtür. 

Gene bir dükkan yandı 
Dün gece ıaat dokua buçuğa doğru Tabtakalede Marpuççu 

!arda Tabir Efendinin 1500 liraya ıigortalı attar dükkanın• 
dan yangın çıkmııtrr. Ateı dükkan yandıktan ıonra söndü· 
rülmüştür. 

bilniıbe yükeelmesi üzerine ka
ğıtlar da bir az ilerlediler. İvar 
Kreugerin intihan ilk günlerde 
Avrupa boraalannda büyük 
bir heyecan tevlit etmit ise de 
biliibara ıükUn avdet etmi§tir. 
Piyasamız bu vak'adan hiç mü 
teesair olmamıttır. 

Unifiye ııeçen haftaya nİ•· 

Obligasiyon 26,50 
Mümessil senet 21 ,60 
İstikrazı dahili 95,5 tur. 
İt Bankasında 9,90 kadar 

muamele yapıldı; dün ak§alll 
9, 75 lirada kaldı. 

Rejiler yarım lira kaybede· 
rek 4 lirada kaldılar. 

betle bir kuruş farkla dün ak- ittihat Deyirmencilik 23 Ii· 
tam 51/12 kuruıta kapandı. rada sabittir. Şark Deyinnew 

Anadolu esham ve tahvili· cilik 2,60 lirada az1C1k ııevıek· 
tı hakkında piyasada hali te- tir. 
reddütler bakidir. Maamafib Kota harici Mııır kredi foo 
Döyçe Bank müdürlerinin etv-, ıiyenleri berveçhi atidiT. 

velki gün Ankaradan avdeti Ü 1886 tertibi 162 lira 
ı:erine bir az ümitler çoğalmıt 1903 ., 92 

" hr. 1911 ,, 89 ,. 
Dün akşamki fiatlar ıuolar- -'ltın 923 kuruıtur. 

Kibrit sanayiinin, kereste 
fabrikaları, nakliye tirketleri 
ve mali müessesat ile olan ala
kasına binaen bu fer'i müesse. 
aatı kendi kontrolü altına al
mak istemesini anlarız; fakat 
meseli demir ve altın maden. 
!erinden batlayarak emlak ıir
ketlerine ve tiyatro ve gece bar 

[*] Bu meyanda kibrit inhisa
rına mukabil Türkiyeye de on 
milyon dolar ikraz eylen:iftir. 

. 1 kt t ti'k ı ı ucu mı yara a ıg o aca-
vazın o anı yo ur. s raz • t h- · d'l' 

k k . k" 1 _ k 1 gı a mın e ı ıyor. a tetme ım ansız ıgı arşısm 

Hafta zarfında gerek Avru
pa ve gerek bizim kağıtları

mız gene ıterlingin temayülü
nü takip ederek bir az geriledi

ler. dır: 

da, Fransa, bazı esbabı siyasi- Ecnebi devletleri tarafın- Fakat dün akşam aterlingin Aksi yor. 14.60 K. H. 

' 
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Ekonomi 

Eşya mübadelesinden 
mütevellit tetkikai 

•••••••• 
Ziraat müsteşarı ve Ofis müdürü 

tetkik seyahatine çıkıyorlar 
Hükfunetin qya mübadele.. 

•inden mütevellit tediyat için 
T aku esa1tnın kabulü etrahn
daki tetkikatı ehemmiyetli bir 
•afhaya dahil olmu9tur. 

Hatta verilen maldmata • 
nazaran, ihraç emtiauıızla Ar 
ırupadan devlet devairi ve O. 
tiyazb tirketla- için ah~·!' . ~
yalarla mübadele temını ıçın 
Ziraat müsteıan Abf ve Ofis 
müdürü Cemal Beyler baflıca 
ticari münuebette bulıınduiu
ınuz memleketlerle tema& için 
bir ıeyahate çıkacaklardır. 

Atıf Beyin bugün ıeJırimi
:ıe ıelmesine intizar edilmek· 
tedi r. 

Kozacılar müşteki 

Koza eanayiimiz son zaman 
farda mütkül bir devre geçir
tııektedir. 

Bu vaziyeti doğuran batlı
ca i.mil hariçten g elen kozala
rın dahili istihsalib tehdit et· 
tııeaidir. Koza müstabıilleri 
bu vaziyetten çok müıtekidir
ler. Hatta bir kııım iınil ve 
tıı.üstabıiller bu işi terketmek 
zaruretini hiaaetmiılerdir.. . 

Bazı kimseler dahili _ıstıb
•alatm tamamen i§l~·m~en 
evvel rekabete ve bınn~tıc;e 
:ı:arara meydan verilmemesı. ı-

. ·ı esme 
Çİn hariçten koza getın m 1 
meydan verilmemesi ~azım ge 
diğini öne aürmektedırler. 

Hayat ucuzlayor 
Ticaret odaaı iıtatiıtik ıube•İ• 

ilin teıbit ettiğine nazar~, aon 
lenelerde hayat mütemadıyen U• 

C\ızlamaktadır. 1928 
Bu istatiıtiklere naz~.an e 11 • 

leneainden beri hayat yuzd F" t 
12 niıbetinde ucuzlaıruıbr. '!'" 
tenezzülü bilha .. a yiyecek ve ıçe 
cek mııddelerile yakına ve a_r~~j" 
latma maddeleri üzerinde ır0!"" • 
mektedir. Hiç tebeddül etmıyen 
'"' fiat farkı görülmiyen .-r •• 
lriralarıdır. 

Portakal fiatlan 
auılarm beklenen miktarda ~r 

laka! almamaları fiatleri çok du
fİirınüıtür. 
Alınan haberlere göre, Ruslar 

Portakalın mühim bir kıaınını al· 
l»aınıılardır. Şimdi, latanbulda 
l'etıniı bin paket kadar portakal 
h~klemektedir. Bu portakallar 
hılmechuriye fiatinin nııfm!'" ıatıl 
l»alrta ve zarar edilmektedır. 

Alman piyasasında 
fındıklanmız 

Ahnanyada Türk Ticaret oda· 
•ından gelen son raporda fındık· 

Borsa fiatları 
kambiyo 

Bir T. Lira1mın 

F ranaıı fraııg1 
Doı.,. 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Iıviçre fraıııı 
leva 
F lorin 
Kuron ç. 
Si!ing A. 
f'.>ezata 
Mark 
Zloti 

' Pengcı 
Ley 
Dinar 

Kapanıt 

L. K. s. 
7 75 00 
mukabili 

12 06 
o 47 37 
9 14 00 
3 39 16 

36 36 00 
2 45 35 

65 43 50 
1 17 65 

15 84 00 
4 01 68 
6 29 22 
1 98 75 
4 21 00 
3 88 75 

78 58 
26 56 

lanmızın Alman piyaaaaındaki 
vaziyeti hakkında p.yanı dikkat 
malUınat bulunmaktadır. 

Rapora na:uıran: lıpanya mah 
sulü fiatlerinin düıkün bulun

ması ve Türkiye malile araların· 
da mühim fiat farkı olmam••• 
Türk fındık plyaaalarını müteea
air etmektedir. Fındık ifleyen I&• 

nayi, cüz'i bir fiat farkile, daha 
temiz ihzar edilmit olan lıpanya 
ve ltalya mallarını tercih eyle
mektedir. 

Bu vaziyet hakikaten ehemmi
yetle nazarı dikkate almınağa 
değer mahiyette bulunmaktadır. 

Yuğoslavyadaki buğ
day inhisan 

Yugoslavyada geçen sene hu~u
bat fiatinin fevkalade ıukutn u_ze 
rine çifçileri himaye mak~dile 
yapılan buğday inhiıannın ıdare
ai pek mütkil olmakla beraber 
memlekete pek az faideai o!duğu 
anlatıldığından lağvı için bır ka
nun layihası yapılmııtır. 

Avrupa seferleri 
Kalkavan zadelerin Avrupa Iİ· 

manlanna yapmak İltedikleri se
ferler etrafında Ticaret odaaının 
tetkikatı devam etmektedir. Oda 
idare heyeti batka armatörlerden 
de bu fikirde olup olmacbklanm 
aormağa karar vermiftİr. 

Yün ve pamuk ip
liği şirketinde 

Yün ve pamuk ipliği Türk ano
nim tirketi heyeti umumiye içti
maı dün tirketin lıtanbul hanm• 
daki merkezinde yapılnufbr. 

Saat onda yapılan bu İçtimada 
ıirketin bir senelik kir ve zarar 
bilançosu tetkik enilmit ve idare 
heyeti raporu okunmuıtur. 

Karamürsel şirketinde 
umumi içtima 

Karamürsel menaucat ıirketi 
ıenelik heyeti umumiye içtimaı 
dün ıirketin Süleymaniyedeki mer 
kezinde yapılmııtır. 

içtimada idare heyeti raporu 
okunmut ve taavip edilmiıtir. Bun 
dan aonra geçen aenenin kir ve 
zarar bilançoau tetkik ve kabul 
edilmiıtir. . • 

Şirketin ıreçen aenı;kı has!l~b 
aafiyeıinden 38,000 !ıranı• bınn
ci ve ikinci temet~ o.l~ak azaya 
tevziine karar venlmııtir. idare 
heyeti bu temettüü dlifen nisbet 
dahilinde azaya tev'!i ed~~tir. 
Bundan ıonra tirketın vazıyeti ve 
fabrikanın faaliyeti üzerinde gö
rüıülmiittür. 

Pamuklu mensucat 
heyeti gitti 

Pamuklu menıucat tacirlerinin 
alakadar hükiimet ';"~~ah~ 
dertlerini anlatmak ıçm goHnde~ 

. karar verdikleri, ancı 
ın.eaıne . 
zade Mehmet Necip, Me~ercı 

d ıhaan Nakip zade Sadı Bey 
:za e ' d" Anka lerden mürekkep heyet un 
raya gitmittir. 

yerli keten ayakkapJar 
Kontenjan liatede üatü keten al

h laıtik ayakkabılar yoktur. Bu
nan ,ebrimizde .imaline, ayakka· 
bıcıhk kooperati!i tarafından de
vam edilmektedır. 

23 niaan çocuk bayramına ka
dar bu ayakkabıların imali bite
ceği cihetle, kooperatif bu huau· 
aıı mektep müdürlüklerine yaZA• 
cağı tezkerelerle bildirecektir. 

lngiliz lirası 

LONDRA, 21 A.A. - lngiliz 
liraaında bu aabah mahauı bir te
reffü ıörülmiit ve 93 franga ve 
3 66 1/4 dolara çıkmııtır. 

'lngiliz devlet eahamları fiatırun 
aelabeti artmıttır. 

Paria borıası 

MiLLiYET SALI 22 MART . 1932 

bir 
Mahkemelerde Zührevi 

Hastalıklar 

Mücadele için daha 
ameli 

yollardan gidilecek 

Papağan barındaki 
ölüm vak' ası . ...... . 

Yeni Emrazı zühreviye talimat
nameıinin, aerbeat kadınları dai
mi ıurette tıbbi muayene ve takip 
altında bulundurmadığına ve bu 
:yüzden zührevi° haıtalıklann 8!1· 
hğına dair ıikayetler nazan dık
kate alınarak Sıhhat Vekiletince 
Hıfzıuıhha kanununa tevfikan 
hazırlanan emrazı zühreviye tali
matname projeıinin tetkiki için 
Başvekalet miifteıanrun riyaae
tinde Sıhhat, Dahiliye ve Adliye 
Müıt.,..rlarile Dahiliye Umuru 
Hukukiye ve sıhhiye hıfzıaaıhha 
müdürlerinden mürekkep bir ko
miayon teıekkül ettiği haber ve• 
rilmektedir. 

Mahkeme şahitlerin korkusuz 
ifade vermeleri için maznun 

Süleymanı tekrar tevkif etti •• 

Yeni proje, umumi kadmlann 
mutlak 1Urette aıkı ı.ir muayene 
ve kontrol albnda bulundurulma• 
aı eaaaına istinat ebnektedir. Giz. 
li randevu evlerinde ta.haı:"yat. i
çin de ameli bir ıekil teahıt ecfjl. 
mektedir. 

Bir akf&D' ıazeteai, emraz.• züh 
reviyenin son zamnnlard~ bılh'.'a
aa ıehrimizd". ko_rkunç ~ır f~~il: 
de ıirayet daıreaı geruıledıgını 
yazmııhr. Kendiıile görüıtüiü
müz Sıhhiye Müdürü Ali Rıza B. 
bu huıusta diyor ki: 

- "Zührevi hastalıkların arttı· 
i• iddialarının derecei aıhhatini 
anlatacak elimizde müabet malü
mat ve istatistik yoktur. Yeni ta• 
limatname tebliğ edilince tutula
cak iatatistikler hakikati ıöıtere
cektir. Y okaa, elde müıbet malü· 
mat ve iıtatiıtik bulunmadan ne 
söylense tevaiki kabil olamaz." 

Diğer taraftan, Ankara'da te• 
ıekkül eden komiıyonun talebile 
doktor Hulüıi Behçet B. tarafm· 
dan batka memleketlerde tatbik 
edilen emrazı zühreviye mücade
le ,ekillerinin te~ikine müıtenit 
bir rapor hazırladığı yazılmıtlır. 
Hulılıi Behçet B. bize, böyle bir 
rapor hazırlamadıİimı, emrazı 
zühreviyenin son zamanlarda faz 
lalaııp fazlalaımadığını söyliye• 
bilmek için kafi delrule malik bu
lunulmadığını beyan etmiıtir. 

- -
Nankör bir adam 

Ali.iyeden bildiriliyor: - Ciren 
li ehaliainden ve Koca oğullann
dan Çatal Muıtafa kimaeıiz bir 
çocuktur. Büyük kardeıinin oğlu 
bu çocufu bü:yütür. Geçen aene 
evlendirir. Ve ayrı bir eve çıka
rır. Fakat Mustafa tenbeldir. Ça
h,mak iıtemez ve bilnetice karısı
nı beılemez. Y engeıinden zorla 
zalıiTe almıya kalkar. Alamayın
ca iıi zora bindirir, kadına mü
kemmel bir dayak atar. Aqam • 
ve selen amcazade, kanamın da
yak yediğini Öğrenince kan bafl
na sıçrar, nankör adamın evine 
kofl'r ve çifteaile yere aerer. 

Trabzon köylerinde 
köylü sigarası 

Akpm refikimiz, Trabzon 
ve Gireaon köylerinde köylü tü 
tünü bulunmadığı için köylüle
rin pahalı sigaralar almak mec 
buriyetinde kaldıklarını yazmıı 
tır. 

İnhisar idaresinin her yerde 
mebzul miktarda köylü tütünü 
bulundurulmakta olduğu temin 
edilmektedir. 

boraalannda ricat hareketi pek 
okadar kuvvetli olm:unııtır. F.a· 
kat bunun bu piyaaalarda evvelce 
vuku bulmuf olan tereffüün Parla 
piyaaaaındaki tereffü derecesinde 
yükıek olmaaından ileri gelmi§ 
olması muhtemeldir. 

Üç, dört ay evvel Papasan ha· 
nnda bir hadiae olmut. bann kon 
ıümaıyon yapan kızlarından So
f.iça bir ırece birdenbire barda dü 
fÜp bayılmıı, haataneye nakledil
mit ve orada ölmüıtür. 

Bu ölüm Üzerine: 

- Sofiçaya Arnavut Süleyman 
zorla Heroin koklattı, kadm bun· 
dan zehiı·lencfj, öldü, denilmit. 
zabıta tahkikatı, tahitlerin ifade
leri üzuine Arnavut Süleyman 
meTcuden müıtantikliie tevdi o
lunmuş ve tevkif -edilmittir. 

Müıtantiklik bir taraftan tahki
kata devam ederken diğer taraf· 
tan da Sofiçanm ahtasını, uaarei 
mideviyeıini bağıraaklarını, dili· 
nin ve dimağının lazım olan par· 
çalannı, burnunun llf&YI muhatİ• 
ıini hbbı adlide tahlil ettirmittir• 
Yapılan otopside Sofiçanın He· 
roinden değil, hat teıemmümü 
kuuliden öldüğü teabit edibniıti. 
Raporda da heroine dair bir ka· 
yıt yoktu. 

Müatantikte neticei tahkikatın
da Arnavut Süleymanm tahliye
ıine ve ıneni mubakemeıine karar 
vermiıtir. Fakat müddei umumi· 
lik bu karara ağır ce:uı riyaaeti 
nezdinde itiraz etmiı, nihayet lü
zumu muhakeme karan alınmıf 
ve dava ağır ceza mahkemeaine 
aevkedilmiştir. 

Ajırcezada bu hadiaenin mu• 
hakemeıine batlanmııtır. 

Tıbbı adli raporlan ve karama· 
meler okunduktan aonra mahke
mede gayri mevkuf olarak maz. 
nunen bulunan Süleyman ve Sofi
çanm annesi Sultana latk:: :> edil 
mitlerdir. Bundan aonra §&bit 
doktor Hüsrev Peıe Bey celbedil
mittir. Husrev Bey Sofiçayı ölme 
den evvel bayılınca muayene et
tiğini, tesemmümü kuuliden vefa
tına kani olmadığmı, her halde 
afyonlu bir maddeyle zehirlene
rek öldüğü kanaatinde bulundu
ğunu, az miktarda heroin kulla
mlaa bile alkolle kanıtığı için 
k~lp.te felç yapabileceğini aöyle
mı§tir. 

Sonra tahit lbrahim Bey dinlen 
mit. o da hadiae ıeceııindeki meı
hudatmı anlabnl!tır.Diğer ıahitle 
rin ırelmediği mahkemeye haber 
verilince iddia makanınu itıal e
den Bürhanettin Bey ayağa kalk
mıt, tahitlerin celbini Ye dinlene
cek tahitler üzerindeki her hangi 
havfü heraun zail olması için de 
Süleymanm tevkıfıru İltenıittir. 

Hi.kimler loaa bir müzakereden 
sonra aalona geldikleri zaman 
maznunun müdafaa vekili Nuri 
Bey tevkife lüzwn olmadıiı aade
dinde bir müdafaa yapmıttır. He
yeti hakime müdafaanın §ayanı 
takdir olduğunu kaydetnıit, fakat 
müddei umuminin talebini kabül 
ile tevkif karanru vennit, aynca 
Tıbbı adli meclisinin Hüsrev Beyi 

Poliste 

Tıbbı adliden 
Kaçan adam 

--
Taksimde bar ıahibini 

öldürecek miydi? 

Fakat Angloaakaon piyaaalan
nın mukavemeti ve Kreuger gnı. 
punun fevkalade menafii mevcut 
olmak dolayıaile en ziyade mÜt• 
eeair olmaaı İcap eder gibi görü
nen Nevyork boraaunın ıöaterınit T akıimde bir barda iki kİ§İ 
olduğu ıükünet, Pariı'te iyi bir nin mal sahibini ölümle teb· 
intiba huaule g~tinnif~. ~İnaena i dit 'ettikleri zabıtaya ihbar edil 
leyh aalı celaeaı, umumı hır kal- . k · · · A · 
kınma huıulüne medar olmuı ve mı§, . ~m·~~ ~uavını VDJ 
bu hal evvelki gün eaham boraa- Efendı ıle ıki polıs memuru, 
11nda vukua gelen kıymet tenez- bara gitmişler, ve bu iki müte
züllerinin takriben yansının izale <:avizi yakalamak iıtemişlerdir. 
edilmesini t~min ~ylemiıtir. . Muzaffer ve Recep iıimlerini 

Boraadakı faalıyet, hafta nıha- . b iki b k 1 

dinledikten aonra tekrar bir ra• 
por vermeairü karar altına almıt
br. 

Beraat karan 
Evvelce vazifeaini ilımalden 30 

lira ağırcezayı nakdiye mahkılm 
olmUf bulunan Sulh hukuk hikim 
!erinden Şeref Beyin muhakem.e
ai dün nakzan ağırceza mahkeme 
sinde rüyet edilmit. neticede Şe
ref Bey heraet etİnittir. 

Yeni bir dava 
Mülhak vakıflar idareıinde me

murluğu esnaamda bir mütevelli
nin menfaatıa.J temin için vazife
sini suiiıtimal etmekten maznun 
Halil lbrahim efendi ile bu iıle 
mütevelli namma uğrap.n elckti
rikçi E,ref efendinin muhakeme
lerine dü.n ağırceza mahkemeaİn· 
de baılarulınııtır. Cereyan eden 
muhakeme neticesinde ırayrİmev• 
kuf olan Etrefin de tevkıfine ka
rar verilmiı ve bazı huıuaatm tah 
kiki için muhakeme baıka ııüne 
kalmıttır. 

Yeni mahkum edi
len kaçakçılar 

Dün ihtiaaı mahkemeainde mnh 
telif muhakemeler yapıbruıtır. 

Bu muhakemeler meyanında 
Dancadan tütün kaçakçılığı ile 
ıetirilen Ahmet 6 ay hapae 1934 
kuruı para cezaaına mabkilm ol· 
muıtur. Belediyenin Çubuklu de
polanndan ıite tite İspirto aııran 
bekçi Cemal de tevkif edilmi§tir. 
Cemalm bu iapirtolan kaçak ola
rak aatbğı anlaıılmıı "" tevıii tah 
kikat için muhakeme baıka güne 
bıralolnuıtır. 

Sahte şehadetnameyi 
kim verdi? 

Hüaeyin oğlu Akif efendi iamin 
de bir ıenç Hukuk fakültesine 
ıirmek için liae mezunu olduğuna 
dair aahte bir ıehadetname yap· 
mıt ve kendiaini fakülteye kaydet 
tirmi§tir. Bilahare aahtekirlık 
meydana çıkmıt. Akifin mahalle 
ıinden aldıfı ilmühaberi de sahte 
olduğu anlatılmıı ve genç mahke 
meye ae•kedilmittir. 

Dün ağırceza mahkemea.inde 
yapılan muhakemede Akif ef. bu 
aahtekarhklan kendiıinin yapma· 
dığıru, Beyazıt kiraathanesinde 
tanıdığı Şükrü Bey iaminde bir 
doktorun bu aahte veaaiki ihzar 
ve kendiıini fakülteye kaydettir
diğini, kendisinin müıtantik mek
tebinden mezun ve adliyede staj
yer olduğunu, böyle küçüklüklere 
tenezzül,etmiyeceğini söylemiştir. 
Neticede heyeti hakime tahit ola
rak Doktor Şükrü Beyin ve ilmü
haberde mühürleri bulunan heye
ti ihtiyariyenin celbine karar v.,... 
mi§tİr. 

Üç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekai. 

dinin ikinci yoklamalarını yaptı 
ranlara, Diyunu umumiye bina 
smda dünden itibaren üç aylık. 
larmm verilmesine betlaıımq
br. 

T evziet üç ıün devam eclo
c:ektir. 

hadisesinden dolayı aynca ta· 
kibat yaılmaktadır. 

Hayvan hırıızlan 
T opkapı, Edirnekapı Bakır 

köy taraflarmda hayvU: hınız 
hklan yapan bir ıebekenin be
zı efradı evvelce yakalannuı
tı. 

Milli Talebe 
Birliği 

Bu vaziyette faaliyet 
görebilecek mi? 

ETVelki cuma M. T. talebe birliji 
nin tekrar ibyaaı için içtima eda 
talebe murahhulan yeni idareheyeti 
ni intihap ederken aralarmda çıkan 
noktai nazar ihtila.fı yüzünden hirli
iin teıekkülü pmdilik seri kahnıt 
vaz.iyettedir. 

Birliie dahilolmaaı lazun ı.ı.. 
talebe cemiyetleri adedi dokuzdur. 
Fakat illı: içtimada hukukçular ve 
mühendialer birlikten iıtifa etmitler, 
müteakiben de ticaret, mülkiye, ede 
lıiyat, fen çekllmitlerdir. 

Bu vaziyette tıp müıteana olmak 
üzere bütün dariilfiinün fakülteleri 
birlikten ayrilmıılardır. Birlikte hali 
hazırda üç dört talebe cemİJeti lı:al
mııtır. Birliğin bu hali ile canlı lıir 
faaliyet eösterebilecefi ümit ediJ. 
memelrtedir. 

Diğer taraftan aldığıma malu
mata röre, yalnız darülfünun falriil. 
leleri talebe cemiyetlerinin birl.,.e
rek lıir "Darülfünunlular klubü" teı 
kil etmeleri muhtemeldir. Fakat bü
tün fakülte ve :yükaek mektepler ta
lebe cemiyetlerinin birletenk bir 
birlik vücuda ıretinneleri umumi ar
zudur. 

Mühendis talebe 
cemiyetinin tavzihi 
Dün yiikaek mühendis mektebi 

talebe cemiyetinden fU mektubu 
aldık: 

Milli Türk talebe birliğini ihya 
için toplanan kongrede birli.iin 
ırayeai "Yükaek tahıil gençliğini 
maddi ve manevi" yükıeltmek 
teklinde teıbit edilmitti. 

Halbuki yüksek tahail rençliğl 
deyince buna cemiyetleri olan ... .,.. 
ya olmiyan müeaaeıelerle, cemi• 
yetleri haricinde kalmıı bütün ta 
!ebeler dahildir; ıu halde yapıla· 
cak böyle bir te,ekkülde aeçmek 
ve seçilmek hakkı bütün Türk 
yiikaek tahsil ıençlerine ait ol· 
mak icap eder. 

Bugünkü tartlar bu vaziyeti te· 
min etmekten uzak olduğundan 
biz iki dereceli ııeçmek te:tini ka
bul ediyorduk. Milli Türk talebe 
birliiini ihya için daHt olunduğu 
muz konırede bu tez Hukuklu ar 
kadaılarımızm bazı kayıtlarla fi. 
kirler Üzerinde mülayim bir cere
yan uyandrrm.ııb; buna raimen 
arzu ettiğimiz bet dakikalık bir 
iıtirahattan aonra reyler bunun 
akaini gösterdi ••. 

Bu terait dahilinde yeni tetkil 
edilen birlik, Milli Türk Talebe 
Birliği değil, ancak cemiyetler it
tihadi olabilecek bir mahiyeti ha. 
iz bulunuyordu. 

Binaenaleyh bu teıekkül Milli 
Türk Talebe Birliği ihyaıı taaav
~rundan uzaklaflllJt, ve uzviye
tme taban tabana zıt bir iaimle 
ortaya çıkmııtır. 

Şüphesiz ki bu mahiyetteki bir 
!e!ekkül tam .olmazaa bile ırençlik 
ıçın hayırlı bır te~ebbüs addedile. 
bilir; ve bu te,ekkülde çalıtmak 
bizim için memnuniyeti mucip o
lurdu. 

Fakat Talebe cemiyetleri itti
hadının Milli Türk Talebe Birliii 
iamini alması kabul edilince aıil 
gençliğe tecavüzkar bir vaziyet 
olmamak için aynlmayı daha az 
ziyanlı ve daha az acı bulduk. 

Matbuat aayfalarmda •• ırenç• 
lik müvaceheainde batka tekil o
lan hareketimizin ana hatlan bun 
lardan ilıaret olup tavzihen arze
deriz. 

Tahir Bey 
Hukuk fakülteli reial Tahir 8 

Ankaraya aitmittir • • 

Ağaoğlu Ahmet Bey 
Maatınm derec:eai haklmıda .,.,. 

ki.Jetle temu etmek üzere Anka· 
raya giden Hukuk fakültesi mÜ· 
derriılerinden Ağa oflu Ahmet 
B. telırimize avdet ehnİ§tİr. 

Mekteplerin albümü 
Maarif vekileti ilk mekteplere 

ait birer albılm iıtemİ§tir. Maarif 
müdürlüğü her mektebin dahili 
ve harici manyalanru havi a). 
bümler hazırlamaktadır. 

yetine doğru bilhaıaa betaat kea- taşıyan u ıa 1• a ı, memur 
bebniıtir. Esaaen bundan bir ta- !ara teslim olmak ıstememişler 
kım neticeler iıtihracına kalkıt- sustalı çakılarla hücum etmiş 
mak doğru olmaz. Zira, Paakalya !erdir. Hatta bu aralık mua. Bunlardan kasap Hüseyin Kadıköy kız orta 
yortulannm y~klara11 vaıi mik- vin Avni Efendinin kaputu da de dün Eyüpte tutulmuıtur. 

Tahvilat j .Kapanıt 
yasta muamelat mıktannın tena- N"h b" .. Hüseyin ayni zamanda Çatal- mektep mfidürlü~ı. 

PARIS, 21 A.A. - Temps ı•· kuıuna baia olmuştur. yırtılmıştır •.. '.~yet ~ mu§_- ca camilerinden halı çalmakla lS'" 

Zete.I• yazıyor.· Tahmin edildig"ine Dig" er taraftan, ecnebi piyaoala külitla her ıkııının ellenndeki d bul K .ı.ı.•· ı.._ 
1. Dahili d 

a maznun unmaktadı .. a<lUloy ...,. orta melrtebı· müdu-
f · k"be • al" randan gel"n haberler, bilhaısa sustalılar alın ıktan ıonra, ka- r. ıröre Kreuger'in ecı a ı ti m ı ru Atıfet Hanıma Maarif velı:ale-

Belediy de 

iş takip 
Memurluğu 

Belediyenin zaten 
An karada 

bir memuru vardır 
Dünkü akıam gazetelerin· 

den biri belediyenin merkezde 
i§lerini takip ..tmek üzere Arr 
karada daimi bir memur bulun 
duracağını yazıyordu. 

Dün bu huıuıta kendisine 
müracaat ettiğimiz belediye 
reia muavini Hamit Bey demit 
tir ki: 

- Ankarada alelade itleri
mizi takip eden zaten bir me. 
murumua: vardır. 

Diğer mühim meseleler için 
iae icabında reia Be,, ben veya"' 
alakadar tube müdürleri Anka 
raya gidip gelirler. Bundan ay 
l'ı olarak fazla aalihiyeti haiz 
yeni bir memurun Ankarada 
bulundurulmau mevzuu bahi• 
değildir.,, 

MaJi sene 
Belediyenin mali seneyi 

marttan itibar edeceği yazılı
yordu. Yaptığımız tahkikata 
nazaran, bu esaıen kanuna mu 
haliftir. Mali ıene haziran ipti 
daııdır. 

Yeni yapılan yollar 

Taksim bahçesinin yanın· 
dan Dolmabahçeye inen yolun 
intuma dün ba§lanmııtır. Gü
zel bahçe yolu dün bitmi§tir. 

Cabi caddesi ve T opbane • 
T arlabafı yolu da bir ay sonra 
ikmal edilecektir. Bu yolların 
yaya kaldınmlan asfalt olarak 
yapılmaktadır. 

Şişli-Tünel hattı 

Şitli -- Tünel tramvay bat. 
b tek olarak itlemeğe batla. 
mıfbr. Bu auretle arabalarda 
daha fazla aür' at temin edile
bilmektedir. 

Bina irtifa ve 
istikametleri 

Fen heyetinin hazırladığı 
yeni bina irtifa ve iıtikamet 
harita11 daimi enc:ümence ka· 
bul edilerek tatbika batlanmıı 
tır. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün 9artname

ıi ikmal edilmittir. Bugünler. 
de berayi tetkik makama veri
lecek, bir haftaya kadar gaze
telerle ilin edilec:etktir. 

Şehrin temizliği 

Daimi mcümen belediye te 
mizlik itleri müdürlüğünün 
faaliyeti hakkında tetkikat yap 
maktadır. 

Şehrin daha eaaah bir şekil 
de temizlenmesini temin için 
bazı islabat yapılacaktır. 

Havai elektrik hatlan 
Şehir dahilindeki havai elek 

trik hatlarının kabloya tahvi
li için belediye tİJ'ket nezdin. 
de tqebbüaatta bulunmuştur. 

Yangın ve saireye kartı kab 
lo usulü daha aalimbulunmak. 
tadır. 

İkbsat işleri için staj 
Yeni belediye iktııat müdü 

rü A51m Beyin belediye iktıaat 
itlerine vukuf peyda etmeai i. 
çin , lktısat müdürlüğündeki 
diğer tali müdürlükler de bir 
müddet staj ııörmeai muvafık 
ııörülmüıtür. 

Asım Bey, belediye te9Jd.. 
litı hakkında da tetkikat yap
maktadır. 

Dilsizlere ders 
D. Muvabbade 
A. Demirvolu 1
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piyaaalan fevkalade müteeaair et teıvikkar değil idi. Ve büyük Ar- rakola götürülmüşlerdir. Öldürecek mİydı•? ~ tarafmdan_iıten el çektirilmit-
mittir. Paria bonasmda b~ ~~ bitraj eahamımn göstermit oldu- tir. Onun yenne Oıküdar orta Sağır ye DiJıizler Cemiyeti 

ha.diaenin muhtemel akıalerınm ğu ağırlık, bu terait altında piya- Burada, bunlardan !oEÖr k b" ··d katibi umumilig"inden: 
_,, 1 h t" • . . - . k "ld ek" Küçükp" azarda Otobu··.,.u··ıer me te ı mu ürü Feridun B. ta· Harici ortaya atmıı olduğu enuışe er, aanın eye ı umumıyeaını musaıt Receb'in atı en s ız seneye -,. yin edilmiştir. Cemiyetimiz gece deraleri-

Boraa boraada fevkalade bir zaaf ııeklin bir ıurette mütee11ir etmiştir. hkU T bb dl'd f kahyası Melik Efendi ile yüzü Seneyi deniye batına kadar ne baılamıtlır bilitefrik cinai 
Altın 9124 1 de tecelli etmiı ve eıhamm ekııe- Haftanın aon celaeıinin mümey- ma m ve ı ı a ı en ıra kesik Kamil, bir İf yüzünden Oaküdara yeni bir müdür tayine- alakadarların her gün aaat 17 
Mecidiye 2 J 4-A~.150 riıi mühim zararlara duçar ol- yiz vaıfı oan kararıızlık, yakm is ri olduğu tesbit edilmiş, her kavga etmiıler, Kamil, Melik dilmiyecektir. Sene baflDda, mün- de Şehzaclebatında Letafet a-l l Banknot •.;. mut ve bu zararlann niıbeti hat· ti~_ba!i e';'dişcaizçe derpit etm-;ğe ikisi de adliyeye veıilmııtir. Efendiye ıilih atarak kaçmak hal bulunan DavutJNıta orta mek- partm:ıanında cemiyet merkezi· 
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Asnn umdesi "MiLLiYET'' ti r 

22 MART 1932 
tdareha~: An kan. cadcieai, 

100 No. 
Telgraf adreei: İtıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ...., MU.dür 2431& 
Yazı i~ri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiy~ içia Hariç için 

L. K. L . K . 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri veri!mez -
Müddeti geçen nüsha.Jar 10 k<J. 
ruştur. Ga>ete ve matbaaya ait 
!Şler için müdiriyetc müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların meı'ı ı 

iyetini 1;-abul ~tmer-

bJ :UN K. Ü HAVA 
Yeıilköy askeri rasat merkezin 

den verilen malumata söre bupn 
hava tRmamen kapalı ve loımen 

yağmurlu geçecektir. ftüzııir ıi

malden mütedil kuvvetle esecek
tir. 

21-3-32 tarihinde tazyiki neıi

mi 759 milimetre en fazla sıcak
lık 8 en az sıcaklık 4 ıantiırrat 

kaydedilmiştir. 

MİLLiYET SALJ 22 \932 

1 iktısadi bahisler 1 
ihraç politikamızda maden 

Buhran - Crise, inhitat - ve donanmaya, mütebakisi de 
depression ! .. Buıünün iktısadi saray ve hempalarının sefaha-

HİKAYE 

Bir sporcu 
hayattaki keflJıt!Kete, deprll!- ti uğnmda heba edilmiıtir. Şim Tapu eski kayıtlar varidat Beyin konferanılarmdan dinle. 

1 

meye konan isimler ... Buhran di 1 ürkiye kendi vesaitile in- zimmet kalemi katiplerinden mit ve çok istifade etmiıti. Ev 
mıdır, yoksa mütevali bir inbi- ~i~af devrinin kapısını açmak Hanefi Efendiyi, ıon ıünlerde veli gülle kaldırmak, lobut çe
tat ım? Bu dava içinden çıkıl· ı ıstıyor. Bu mütkül kaygunun bir endite, bir merak sannıttı• virmek iıtedi. tik tecrübeler 
maz bir ıekle girmiştir; evet j tahakkuk faaliyeti de dünyanın Kendi kendine dütünüp duru. menfi netice venniıti. Çünkü 
marazın teşhisi baklandaki ik- geçirdiği -biraz yukarda izah yordu: Hanefi Efendinin idmansız kol 
bııatçılarm mütalealan pek mü 1 ettig"imiz- iktısadi k"'•mek .. • ""' ....,. - Evladım, Hanefi, bu böy- lan ile bilekleri, güllelerin, lo-
tebayindir. Eski iktısat kitap- zamanına tesadüf etmittir. Şim le devam etmiyecek ve edemez butlann sikletine tahammül e. 
!arının tasvirini esas tutan ba- di bu keşmeketin mühim ihraç de .. Dünya evine ginnedin, fa- demiyordu, 
zı kimseler (BUHRAN YOK. metalarımızdan madenlerimiz kat çapkın, hovarda ~arlar Hanefi Efendi dütündü: 
TUR) diyecek kadar ileri gidi üzerindeki son senelerdeki te- dan da değilsin, Aklı selim sahi _ Bin çqit spor var. Boks 
yorlar. Doğrusunu söylemek ıirini gözden ıeçirelim: bi bir insan, senin gibi hareket yaparım, dedi • 
lazım gelirse bu orijinal iddia- Artivin vilayetinde Kuvare- etmez. Artık kendini büsbütün Ve hemen Etrei Şefik Beyi 
yı pek gayrimakul görmek hak han bakır madeni kapanmıştır. kaptın, koyverdı'n.. Nedı"r bu · buld bok t l' 1 · ba 1 dı 
sızlık olur. Hakikaten buhran Bu madenin son senelerdeki za u, s a ım enne fa • 

ihmalin? Nefsine bu derece ka- Lakin sol gözü üzerinde patla-
&'CÇİci bir hadisedir; tarif bu· rarları ile beraber tesisat için yıtsız, ihmalkar olmak doğru yan bir adet kandilli yumruk, 
dur. Müzmin şekle giren has- mevzu sermayesi takriben mu? .. Uyuşukluğun bu kadan Hanefi Efendiyi, bu spora töv. 
talığın umumi seyrine de buh- 7.000.000 Türk lirasıdır. sene- affedilemez. Gün &"eçtikçe ham be ettirdi. 
ran denir mi? Her ne denirse vi 2500 ton saf bakır istihsal ka laşıyorsun, Ya Allah esirgesin, Futbolün tekme cilvelerin· 
densin bütün dünyada sürünüp biliyetindedir. Bir kaç seneden bir de haatalanıverecek olunan 

1 

den gözü yıldı. Eskrimden ürk 
giden bu gayritabiilik değit beri maden terkedildiğinden o. halin neye varır.? .. Bu hamlık. tü. Ne yapmalıydı?. 
dolrut aleminde mütezayit bir radaki mıilyonlar değerindeki la vücudün hastalığa mukave-

1 
Mevsim yaz, deniz çarıaf gi 

darlık yaratıyor. Bunun İsmi tesisat harabiye yüz tutm•t· met edemez. Derlen toplan .. Bi bi idi. Denizcilik, hem tık, hem 
ister buhran, ister eski iktısat tur. raz harekete gel, canlan .. Mis· temiz, hem sıhhi bir spordu. 

1 rejimin inhitatı, ister ise de ,. Yine mezkur vilayette Kaf· kinliği at... ı Derhal faaliyete geçti, bir ka· 
dünyada yeni başlıyacak yeni kazuz kupper ku.mpanyasınuı Hanefi Efendi, nefsine karşı yık satın aldı. Fakat daha i!in 
devrin doğum ihtilacatı olsun, Morgu! bakır madeni vardır, olan şikayetlerinde hakikaten acemisi olduğu için, kayığının 
mademki orta yerde her gün bir milyon Jngiliz lirasile teJCk . samimi idi. Sabahleyin doğru. denize dayanıklı olmasına da 

1 

biraz daha kuvvetini arttıran ik kül eden bu şirketin maden ma ca kaleme gidiyor, öğleye ka. bilhassa ehemmiyet verdi. 
tısadi bir tazyik vardır, bu taz- hallinde yapmış olduğu tesisat dar oturuyor, öğle yemeğini da Evvela yanına bir kayıkçı 

1 yikin en az tesirinde kalmak bedeli altı yüz bin altın İngiliz irede yiyor ve akşam paydosta alıyor, denize öyle çıkıyordu. 
!!!!!!!!!!!!!!~!!"!!!!!!!!!!~~~!!!~ çarelerine bakmalı ... Esasen en 

1 
lirasıru tecavüz etmektedir, ma aheste beste evinin yolunu tu. Kürek çekmeği, biraz da yüz. 

1 
;--~ küçüğünden en büyüğüne ka. den muattal olduğundan cid- tuyordu. meği öğrenince, ömründe ilk de 

.. m!!!lllLIC ~ dar bütün memleketlerin tatbi- den esaslı yapılan tesisat ha- Bu tembelliğe de alışmıttı; fa olarak daireden mezuniyet 
• _ - ~ kine yeltendikleri gaye de bu.. rap vaziyettedir. Kuvarshan hemen birden harekete geç· . aldı. Amirleri, arkadaşları, Ha 

Sag.., lam ayakkabı Bu gayenin tahakkuku için e- madeninden daha fazla istihsal k I k pek k I ef' Ef d" . b . t 
1 

me , can amverme te o· n ı . en ının u mezw11ye 
sas hutut ta muayyen: Az itha kabi iyeti olup daha vasi bir lay olmayacaktı. Fakat göbeği . talebıne şaşırıp kalmıtlardı. 

Ayakkabıcılar cemiyeti çü. 
rük ayakkabı yapanlara karşı 
mücadeleye giriteeekmiş.. Çün 
kü bir çok esnaf kösele yerine 
mukavva kullanıyor ve yerli 
kunduraların namusunu bir pa 
ralık ediyormll§. 

Vallahi, bu sağlam ayakka. 
bı meselesi öteden beri bizi it· 
pi etmiş bir şeydir. Olanca yü 
kümüzü üstüne yüklediğimiz 
için mi nedendir, biz ayakkabı
ya fazla ehemmiyet veririz. 

Sıkıntılı işlerden bahseder
ken: 

- O senin ayağını sıkar ... 
Dediğimiz gibi ıayanı itimat ol 
mayan birisini anlatmak için 
de: 

- Sağlam ayakkabı değil!. 
deriz ... 

Ayakkabıcılar cemiyetinin 
himmetile farzedelim ki; mu. 
kavvadan yapılmış ayakkabı. 
!ardan kurtulacağız.. Lakin me 
cazi manaaile sağlam olmayan 
ayakkabılardan bizi kim kurla· 
racak? .• 

Canım kurban!. 

Gazetelerden birinde Berlin 
den gelmit bir telgraf okudum. 
Şu mealde idi: 

"Alman faifstlerinin batı 
Hitler'in en yakın adamların
dan ve bu partinin Berlin şubesi 
reisi doktor Geobbels başveka
let katibi umumisine müracaat 
ederek, arkadaılarmm Baıvekil 
Mösyö (Brüning) aleyhine bir 
suikast hazırlamkta oldukları. 
m haber vermitşir ." 

Gördünüz mü siyasi terbiye 
yi ve ahlaki tekamülü!.. Ma. 
lum ya! Faşist fırkaaı yani 
Hitlerciler şimdiki hükfimete 
son derece muarızdırlar .. Buna 
rağmen, bu fırkanın Berlin şu· 

lat, fazla ihracat; hiç değilse .ımı.dendendir. ve ense ve gerdanının katmer. Hanefi Efendinin keyfi ye. 
mütevazin değiş dokuş... Balyadaki 60 milyon frank !eri yağlanmakta devam ediyor rinde idi. Mezuniyetinin ilk gü 

Türkiye ülkesinin bütün dol sermayeli Balya · karaaydın du. Hanefi Efendi, damar hasta nü sabahtan denize açılmıştı. 
gunluğuna rağmen çok eski za- kurıun madenimiz kapanmıı, lığı, damla gibi kaçınılmaz teh Oğleye doğru, Hanefi Efendi 
manlardan beri iktısadi bili.nço son zamanlarda hükumetin göe likelerin yaklattığını hissetmek denizde iken hava karardı, de. 
muz aleyhdedir. Evet, Türki· terdiği teshilat sayesinde pek le idi. Nihayet son kararını ver niz bulandı. Bir bora, bir sağ. 
ye tanzimat devri ile (Avrupa az mikdarda taharri ve tamir di; spor yapacaktı. nak baıladı. Hanefi Efendi, kü 
balkai düveliyesine) girdiği yapılmaktadır, faaliyette adde. Hanefi Efendi, sporun fay- reklere yapıştı, akıntı tersti; 
1856 tarihinden itibaren bu bi- dilemez. Yevmiye 40 - 45 ton dalarını radyoda Selim Sırrı sahili bir türlü tutamıyordu. Et 
)ançodaki ihraç, açığını zaman, külçe kurşun istihsal kabiliye- f 1 H E 

A d 1 · ded" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••················· I ra. ta_n_ yeti~ti er, anefi fen-
zaman vrupa an ağır şart ar tın ır. d bel- ku 
1 ıd bor 1 1 k S • 1 k k' . d k edelim ki kömür havzamız va· ı , guç a can.mı rtarmıştı. a a ığı ç ar a apatmış. usıgır ı mev ım e i Bo· ı E 1 ziyetini muhafaza edebilmesi rtesi gün sandal ve evazı 
tır, toplu giren bu paraların biç rasit madenimiz bir aralık ka- ld F k H için çok titiz ve tedbirli davran mı toptan satı ı. a at ane. biri de istismar sahalarımıza patmış İse de son zamanlarda f Ef d malıyız. 1 i en i, spor yapmak azmin-
dökülır.emiştir; kısmen asker eski senelere nisbeten pek za- d d b 
......................................... "" ........ yıf olarak çalışmaktadır. Zaten kömürlerimizin diğer e, karann a sa itti. Ne yap. 

besi reisi gayrıkanuni ve gayrı 
insani hareketlere taraftar ol
madığı için Başvekil aleyhin
deki suikasti hükumete haber 
vermitşir. Böyle terbiyeye, böy 
le muarızlara canım kurban! 

F h. b A d 1 cevhe;rl ·m;, kadar feci bir va malıydı.? et ıye cenu i na o u . .. - . 
manganez madenleri de istib- zıyete d_ı.ı~memeaınde ~on ~ene Her halde o, uyuşuk, miskin 
salatını tatil etmiştir. Bu made lerde mıllı sermayemızle ışde tenbel, hayata dönmiyecekti. 
ne de mevzu, sermaye takriben . a~~kada~ olan İt Bankaa~m bü Hareket etmek, canlanmak is-
3 milyon Türk lirasıdır. ı yut .rolu vardır; ~aao:afıh ev- tedi. Günlerce dütündü, taşm· 

Torba!. 

Krom madenlerimizin etra. ve kı makalelerımızde ızah et. dı; son, kat'i karannı verdi: 
fmdaki son senelerdeki mütev tiğimiz üzere 1932 senesi sema Şatranç oynayacaktı! Ve şimdi 
Ji hareketlere rağmen ihracat~ sına gerilen kara bulutlar bizi kahvede, Hanefi Efendiyi ıat. 
mızda bir tezayüt mevcut değil f~zla te>:akkuza davet eder ma- ranç tahtası karşısında, son, 

lzmir belediyesinin yeni bir dir. hıyettedır. kat'i kararını kemali metanetle 
icadından bahsediyorlar .. Esa. Zımpara madenlerimiz cin· işte şu kısa çerçeve, şu ibti. tatbik etmekte olduğunu görür 
sen belediyeler birer icat ve ih- sen rakiplerine müreccah ol- dai maden ihraç ve istihsal bi- sünüz !. 
tira yeridir. İhtiyaç, oralarda makla beraber harpten sonraki lançosu çok aleyhtedir. Sabıka ••••••••••••il 
insanlara hatıragelmedik şey· ihracatımızda ım'Untazam bir te nazaran en ufak bir inkitaf de
l~r v~cude getirir:: ~-zmir _bele- ı nakus göstermiş, bugünkü ihra ğil, biraz bir tedenni inhitat 
dıyesı sokaları supurtemıyor .. catımız bir kaç bin ton radde. var. Şimdi acaba sebep yalmz, 
Jzmirde de at çok ... Hayvanlar sinde, Milas havalisine inhi- ve sadece buhran mı? .. Evet de 
sokakları gübreliyorlar. Ne ya- sar etmektedir. diğimize nazaran mesele yok gi 
palım?. İzmirdeki Civa madenimiz , bidir. Fakat buhranı, bütün dun 

Her akıllının yapacağını yap de görünür bir miifkülat içinde ya madenlerine ayni tesiri yap-

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu haıtalıkları 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 35. 
Her gün ıaat 14-19. 

mışlar ... Beygirlere birer torba dir. mış olsa idi, kanaatimizce umu 
aşağı yukarı bir nevi sübek... Antimon istrhsalatımız harp mi buhranın cephesi aksine dö. İ R T 1 H A L 
Şimdi beygirler, torbalarına ten sonra hemen yok gibidir. nerdi. Çünkü o vakit istihlak az Polis Birinci Şube Müclir Muavi-
gübreliyor ve bu gübreler hay. Bilhassa Tokat civarındaki cev lığından değil, istihsal noksan- ni Halit ve Türk Kitapcdığı Limi-
van sahibine kalıyor.. herler hakkındaki mühendis ra lığından buhran bütün dünyayr tit Şirketi memurlarından Adnan 

Beylerin pederi Şeh:ıadebaşı Vezne
cilerde Kunduracı Mehmet Atım 

İstanbul belediyesinin de porları çok ümitbahş olmakla sarmış olurdu. Bittabi b_u _tekil. 
bundan ilham alarak, sokaklara beraber müteıebbislerinin faa. \ de de maden cevherlerı~ın bu 
tükürenlerin ağızlarına birer liyetinden müsmir netice çık- . günkü düşen fiatları aksıne ola Bey vefat etınittir. Cenazeıi bugün 
lastik torba takması pek muh- mamıştır. rak borsalarda pek fazla yükse öğle vakti Gurebayı Müslimin Hasta 
temeldir.... Kömür havzamız hakkında lirdi. Binaenaleyh her taraf İs- nesinden kaldırılarak namazı kılın-

Yalnız garabet Amerikada yine bu sütunlarda vaziyeti izah tihsale kuvvet verir. Bu suretle dıtan sonra Topkapı harıcındai mak 
mı görülür?... etmiş idik, tekrarına lüzum yine müvazene hasıl olurdu. beri mahsusuna defnedilecektir. 

FELEK görmüyoruz. Yalnız şunu ilave Sadreddin ENVER Mevla•rahmet eyleye. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 46 ' dı?.. Eğer bilmediği, ma· 
hiyetini tayin edemediği bir ka 
dın olsaydı belki bir dereceye 
kadar kendisini mazur tanır
dık! Demek ki, bile bile yap· 
mış, kendisi ondan. daha fena 
olduğu için bütün fenalıklarla 
kaynaşabilmiş. Hem hatıraların 
işmdiye kadar okunan kısımla. 
nnda Naran Hanımefendiyi kö 
tülemekten ziyade katile kötü 
damgasını vuran hüküm ve tas 
virlerle karşılatıyoruz. Müekki 
lim için vazıh, müsbet, aşikar 
hiç bir kayıt ve sarahat yoktur. 
Müphem bazı hisler, kuvvet ve 
teyit bulamıyan şüpheler! Bun 
lardan başka Naran Hanıme· 
fendiyi ittihama vesile olabile. 
cek ne var?. Hiç bir fey değil 
mi?. Halbuki katili bütün o sa
tırların devamında çok fena bir 
ruh ve istidadın sahibi olarak 
görüyor, tanıyoruz. Karısını, 
çoluk ve çocuğunu bırakmasın
dan batlayarak okunan son 
satırlara kadar onu yalnız fe. 
nalık yapan, fenalıkları kendi. 
sinde toplayan bir şahsiyet ha
linde buln: uyor mı.:yu:-? .. 

Hiç şüphe yok ki; bu cinaye. 
tin yapılmasında da ayni ruh 
daha dütkün, daha sefil sevkle 
rile hakim oldu. Biz burada bir 
ahlak düşkünlüğünün, bir rUh 
sefaletinin tarihini yapacak de. 
ğiliz ya? .. " 

Müddeiumumi: 
- Susturunuz efendim .. 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem 1ZZET 

Katil yerine oturduğu za- 1 ca ile arkadaıırun önce söyledik 
nan salonda umumi bir kay· l !erini de tekrarladı, tekrarladı; 
naşma ve sarsıntı oldu. Her- en son: 
kesin gözü ve kulağı hakimdey 1 - Yeter efendim yeter. Ha.. 
di: 1 tıra denilen bu notların dava ile 

- Okutacak mı?. hiç bir alakası yok. Onlan o. 
KMecek mi?. . kutmaymız!. 
Fakat, katilin oturutu ile Demek istedi. An<:ak, o da 

brtı tarafın ikinci aVukatınm ıarar ediyordu: 
söz istemesi arasında bir sani: - Naran Hanımefendi lrir 
ye bile geçmedi. dalgın kız, bir ıehvet çocuğu, 

Reis, bir zevk diifkünü; batti katiliıı 
- Söyleyiniz!. Uıvsif etmek istediği gibi bir 

Dedi, söz verdi. Avukat u- sürtük, bir kahpe, bir orospu 
zun, can sıkıcı bir baılangıç ve .. bir casus olabilir. Sorula· 
yaptı. Hakimin de, müddeiu. cak, dikkat edilecek, üzerinde 
mumİlıin de; halkın da, Ruhi· durulacak nokta şudur: Bütün 
nin de yüzü buruştu. Herkes: bu fenalıkları bilen, gören sa. 

- Uzatma da ne söyleyecek yan adam niçin son dakikaya 
sen ona geç.. kadar yine o kadının peşin. 

Diyordu. Terkipli, ağdalı, den ayrılmadı?. Neden o. 
noktasız virgülsüz bir osmanlı. nu öldürmeğe kadar var-

Avukat bu cümleleri söyler
ken katil yerinden fırladı: 

- Reis bey, reis bey!. Bu a· 
damın sözlerini kesiniz. Hakare 
te müsaade etmeyiniz. Bu cina 
yette bir ahlak düşkünlüğü de 
ğil, bir ruh yüksekliği hakim ol 
du!. 

Diye bağırdı ve .• ilave etti: 
- İtte bütün bunların iyiden 

iyiye anlatılması için hatırala
rın tamamen okunmasını istiyo 
runı! .• 

Bulanmadan durulma:z. 

Bu ande hakim, müddeiumu 
mi, birinci avukat, ikinci avu
kat, maznun, maznun vekili 
hepsi birden kartılıklı söylen. 
meğe başladılar, 

Reis vaziyete hakim olma· 
ca, susturmağa çalışıyordu. 

anınunl\•• • 

Diyor, müdahaleler yapıyor 
du. Birinci avukat yaygara ko
parıyordu: 

- Yeter efendim yeter. 
Bir sürü manasız şeyler!. 
Safsata!. 
Kafamız titti!. 
Roman okutmuyoruz!. 
Katil vekili bağırıyordu: 

- Elbette okunacak!. 
Müekkilim kendisini müda

faa etmiyecek mi?. 
Ağız açmadan mı boynunu 

size uzatsın?. 
O bitirecek, daha ben de söy 

leyeceğim !. 
Maznun ağzına geleni söyli. 

yordu: 
- 1tinize gelmiyor mu?. 

Naran Hammefem!i yıkılı. 
yor değil mi?. 

Daha durun bakalım!. 
Asıl şimden sonra neler işi· 

teceksiniz !. 
Keşke orospulukla kalsay

dı! 
Keşke sürtük olsaydı!. 

!kinci avukat :ı Zl!n virdet· 

o 

INEMALAR 

Hakiki bir !!Üzellik olan CHARLOTTE SUSA 
(Matmazel Nitouche) ve (Yarasa) 

filminin mübdei - G E ORG E S A LE XA N O E "' 
Jön prömyeleria en aevinıliıi W E R N E R F U T T E R E R 

24 Mart Perşembe alqaını BUYUK GALA OLARAK 

MAJİK SİNEMASINDA 
en ıen ve en eilenceli bir operet vodvil olan 

izdivaç Limited Şirketi 
(Mariage Limited) 

Şarkılı - Danslı - Skeçli - müzikhol ve kabareli filminde 
ııörüneceklerclir. 

lliveten: P. O. C. halihazır dünya havadisleri. 

Darülbedayi Son Temsilleri 
Y alruz buırün ak,am 

Saat 21,30 da 
Büyük bir ihti

falle Göte gece
ıi 1832 . 1932 
STELLA 

T rajecli 5 Perde 
Yazan: Goethe 
Tercüme eden : 
Seniha Bedri 
Fiyatlarda tenzi 

lat yoktur. 

isr.ınbul Bdfdiyul 

~ehir1İ'yi1İtıos11ı 
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Yarından itibaren 

SAATÇi 
Musikili komedi 3 Perde 

31 inci perşembe günü son temsil 

RAŞIT RIZA TIY A TROSU 
Şeh:ıadebaşı 

Bu akşam saat 21,30 da 
Ladamo 

Kamelya 

~eı:nndr ~~~ ~ 
mut eseri. Piyeı 

S perde 
Pek yakında: 

KURT ACZINDA KUZU 
Vodvil 3 Perde 

Nakleden: Ma.hmut Yesari Bey 

Kadıköy Süreyya sinemaı1oda 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
SANATKARLARI 

Çarıamba akıan11 

BiR ŞENLiK GECESi 

Vodvil 3 perde 

Nakleden: Reıat Nuri BeJ. 

-· ECONOMOU OPERET HEYETi 

Franau: Tiyatrosunda 

Bu aktam talebi umumi üzerine 

LOHACOS LILY 

Y annki çarşamba ııünü saat 17 ta
lebelere ve halka mahsus matine 

YA SENA HRISOMOU 
Ça11amba akJamı TCHIN TCHI LA 

Pek yakında CAMPANELLE. 

[ 

Ş 1 K SiNEMASINDA 
Büyük muvaffakiyetlerle ııöste

rilen mevsimin en ııüzel filmi 
PRENSES 

EMRİMİZ · 
LlLIAN HARVEY 
ve HENRY GARAT 

tarafından temsil edilen film ar· 
zuyu umumi üzerine bir hafta 

daha irae edilecektir. 
Gönneyenler için son hrsat. 

RADYO ) 
Bugünkü program 

ISTANBUL ( 1200 m. 5 kilovat) 
18 aramofon, 19,30 Hafız Bürhan 
Bey heyeti; 20,30 Selim Sırrı Bey 
tarmndan Goethe hakkında konfe
rans, 21 Hafız Bürhan Bey heyeti, 
22 orkestra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 18,55 
Çek lisan dersleri, 19,25 konferanı, 
19,55 gramofon plaklan, 20,lS Gö
te hakkında konferans, 20,50 ~in

g-ene müzikası. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 18,H 
konser, 19,40 milli tiyatroda Got 
ihtifali. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) -18,30 
taganni ve piyano konseri, 19,15 
Fransızça ders, 19,30 konferans, 
20,15 Gote hakkında ihtifal, 22,30 
iyano konseri , 23,30 müzik. 

LONORA (355,8m.) - 20,15 or 
keıtra, 21,15 ırramofon plildarı, 

21,55 konferanı, 23,35 dana muzi
ka11. 

PRAG (488,6 m.) - 18,30 Gote 
haldmıda ihtifal, 19 Goteye ait bir 
komedi, 22 radyo jurnal, 22,20 Bra
wlivdan ıı.ı.il. 

ROMA (441,2 m.) - 19 radyo 
jUTnal,20,45 müzik,22 komedi, 22,55 
raclyo jurnal. 

VARŞOVA (1411 m.) - 17,35 
senfonik konser, 19,46 cramofon 
plakları, 19,45 radyo jurnal, 20 mı 
sahabe, 21,15 Şöpene ait konser, 
radyo jurnal. 

ViYANA (517,2 m.) - 18,15 
tıbbi musahabe, 19,40 tarlo, 20,20 
Göte hakkında konferanı, 20150 kon 
ser, 22,35 danı muzka11. 

lt:t:ilıaclı. 1\11.ilII 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Ha'lırnda 

Acentası bulun.mayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 <1111 

mişti: Benim senden yüksek tahsi. 
- Okunmayacak!. lim var!. 
Sefalet, ahlaksızlık.. Naran'm ne mal olduğunu 
Başka bir şey öğrenmiyoruz senden iyi bilirioı ?. 

ki!. Hakim: 
Birinci avukat istihkar edi. - Susunuz. Muhakemeyi ta 

yordu: til ediyorum .. 
- Bunları kim yazdı?. Diye bağırıyordu .. 
Hangi romancıya siparit ver İkinci avukat reise söylüyor 

diniz?. du: 
Avukatınız ıöhret almak ia - Yapılacak şey yok reis 

tiyor. Fakat, yağma yok!. bey. Celıeyi tatil ediniz. 
İdamdan kurtulamazam!. Kararınızı veriniz!. 
Kim bilir hanımefendinin Maznun cinayetini itiraf et. 

parasını aıırm:ak mı, mücevher ti.! 
!erini soymak mı ne yapmak ie · Hikiye dinlemece ne lüzum 
tedin de onu öldürdün?. var?. 

Naran Hanımefendi senin Birinci avukat ilive ediyor 
gibi bir teriri nereden tanıya. du: 
cak ki?. Muhterem harumefen· - Sonra bu habralan alır, 
di dilenci diye senin avucuna hikiye~ diye okuruz!. 
para atmaktan bile iğrenir!. İyi yazmıı maıallah!. 

Katil hiddetten köpürü. ikinci avukat &'iildürüyor-
yor, mukabeleler yapıyordu: du: 

- Bütün bunlan bet on pa - Birinci sınıf romancıla . 
ra için yapıyorsun değil mi?. 1 mız arasına ıeçer !. 

~enin ıtibi yüz avukat benim 

1 
Bir katilden bir romaMKI. 

cebımdedır!. Yüz bin kitap satılır!. 
Roıı:ıancı araınaya ne lüzum. 

var? 

,, 



s~~~~:ı 
Bizde resim 
San'atı 

2 N_. Beye Ce9al' 

Resim ıan'atnnız için Y~ mem 
haına ırittiğimizi kabul edelım. O 
~ada ne bulacağız. 

Vazolar Ve Louvre'da cöc·düğüm 
bazı portreler .• Halbuki '. uu-·•. mede 
niyeti denildiği :zaman kımsenın ha· 
lırına bu vazolar üzerindeki na!atlar 
ve boyalı reıimler celmez; . Bütü.n 
ı.unlardan bafka ırörmedil~ ~r 
Yunan peintürunun me•cudıye~n 
den haberim yoktur.. F arzedel'f. 
ki Yunan heykeli kadar kuvvet 1 

b. y · ·· ·· rdıda bar· ır unan peınturu v~ . .... a 
barların Yunaniatanı ıatıluı zam 
nında ve yahutta barbar ;ıamantn 
elinde harap olmuıtur. Yunan ~e 
deniyeti lehine böyle bi~ farazıye 
nin de bizim için faideıı olamaz. 

Şu halde Yunan me.mbama 
kadar zahmet etmekte reıım Y:na 
hınız için Namık Be!,in .. ne. faıde 
oınduğunu bilmek mutkuldür. 

O halde heykelimiz için bu 
btembaa koımakla neden tered· 
düt edelim. 

Evet Namık Beyle beraber ben 
de bunun çok foideli olacağına ka 
niirn. Fakat tamamile Yunan meın 
baına gitmemiz lizım mıdır. Ma
da.ın ki biz aan'atın membaıru an
Yoruz heykel aan' atının membaı 
Yuna~istan değildir. Niçin Y~•: 
na gidelim de mesela mitoloJıl':f 
do.ha Asyalı olan Aaure Gi • 
do.nilelere [ *] veya daha e•.
ki daha e..,.lı olan ve hatta 
Yunan membaının da men_1-ba~ o
lan Mıaır medeniyetine gıtmıye· 
lim. Mıaır heykeli bugünkü. hey• 
keltraılann hayretle perestıt et· 
t .k 1 b. aan'at· 
1 leri sağlam ve eaa• ı ır 
tır. . 

Ak 1. •. rm· de harabelerı 
ropo ıs uze · Mı 

ııi gördüğüm Yunan mabetlerı "f 
•ır Ehramları yanında ne zan 
hatta ne cici ,eylerdir. ~ü~edi ar· 

. k k ı gıbı uran 
:2:ın ınerkezıne a 1 1 , k ... 
bu metin mimari Mısırlı aan at a 
tıtt eseridir. 

Mimaride naııl en metin hen· 
?eıi tekli, Ehramı uslub~na eaaa 
ıtihaz ettiıe ayni conceptıon v~ ay 
1ti itikatle heykeli içinde ufki v_e 
ta.kuli direksiyonlan kabul etmıf 
"e ona eserinin ebidi hayatını te· 
ltıin edecek niabetler aratmıt ve 
lıuldurmuftur. 

Bu niabetler bu direkıiyonları 
h . n 

ulduktan ıonra Mısırın harı• lll 
atkarına ebediyetin hayatını ya· 
t•Yacak birde matiyer bulmak la· 
Zıtndı. Granit, tunç. 

Mimarisinde kaya metaneti, 
heykelinde cranit .. rıliği ~ulun&Jl 
Mıaınn birde pek iyi teıkık ede· 
lllediğim peintürü vardır. 

Bu rok daha heykel olan eaer-
1 ~ 1 il"ğ" er Yanında Yunan heyke c 1 1 

t\e kadar edebiyat kalır. 
Misal olarak göaterilen 

Phidiaı nedir. Yunan heykeltratı 
;.•nın dekodanaı, zarifletmİf,. he;ı:· 
~! telakkisini kaybediti değıl mı· 

dır? 

d" Mısır •an' alile yakından ,ayanı 
•kkat mütabehetler cöateren Ar 

chaique devrinin heykeli i.stiına e .. 
dilir1e !..~lığını kaybedip yavaf 
~~va.f ~iirleşen, destanlatan bu za 
•f "e neıeli eserler yanında Mı .. 

•rr heykelinin insana sükiinet ve 
•bed· · h ıyet1n ağır uzurunu veren 
;ııaasif ve kübik telakkisi, çok can 
• expreısion'u yormadan ve yo~ 

• 1 ' " ınadan. ebediyete kadar dura· 
Co.k . ,. 
d

. sereın mouvement ı §ayanı 
1kkattir. 

ti Ne zaman Louvre'de Victoire 
he Sanıotraı önünden geçsem, 
• 11 havalanmak istediği halde ka 
•deıinden bir türlü kurtulamıyan 
lllonuınent bana bir nevi ıztırap 
~~rirdi.Şu halde heykel aanatımız 
•çın bile tamamile Yunan memba 
;lla Cİbnek meaeleainde Namık B. 
; arni fikirde değilim. O halde 
':'~n membaına biz ıritmiyecek 

"'•Yız. Şüpheaiz gideceğiz. O· 
~'""1p ili.helerinin aıırlarca ...,.•at 
b~ cibellik için çalıtanlara daiıt 
·1 ları bu billür membaın. ruhu 

'" d y J'Udumda aarhot e en ıu· 
oı "ndan biz de içelim fakat meııt 

up la orada kalmıyalım. 

Plı liomf:re• e, Sophocle' • Arioto
İ• &ta'a Yunan mitolojiaiae bu f&• 
ı A!'e tabiat dinine tahiat kuTVel 
"'1ni aembolize ed~n hu tiirli fel· 
~feye . ı· . ııtme ıyız. 

ı.. .Bllndan bekledifimiz faidel• 
h ~:'IJtı reıim ıan'atumzıa içtimai 

"'""'em· · · t'9. " ıze ıırm.eıı ve yaf&ID&ll 
ti i:"leıi İçin değil bir medeniye
t\\ Ugünkü Avrupa medeniyetine 
Yi el\\ba olması itibarile sitmeli-z. 

ite Oraya ne ıırf resim ne de urf 
Ylıel için dejiil heykelile, edebi 

MlLLlYET SALI 22 MART 1932 

GOETHE Deha ve Teknik 
1749-1832 

"Bahri muhit büyük bir de- 1 yaşında idi, fransızcayı ana li. 
nizdir, içinde milyonlarca dam sanı gibi öğrendi. 
la au varclır, onun içinde vapur Goethe anasının babasının 
lar batar, dehşetli bir su yığını sıkı ve itinalı bir terbiyesi al
dır., desem, hakiki bahri tında bulunmasına rağmen kü
muhite göre ne izah etmiş olu- çülc yaşrnda sefahat alemine 
ruın? Bana her hangi bir büyük daldı. lçki ve meyhane hayatı
zeki için on satırla fikrimi söy na atıldı. Bu sırada içki ve ba
lememi isteyenlere karşı sakat zı aşk maceralarile vücudünü 
ve eksik kalmamak mecb~riye_- yıpratan Goethe'yi bu hayattan 
tindeyim. Ve ancak derım ~ı, 

1 
kurtarmak için babası onu hu. 

aormayınız' Goethe başka bir 1 kuk tahsil ettirmek üzere Leip· 
adamdı. zig' e göndermek istiyordu. Go-

Peyami SAFA ethe mahza babasına itaat et-
* * * mif olmak için 1765 te Leipzig 

darülfünununa girdi. 

Demokrasi ve 
San'at 

Cemiyetin, içtimai faaliyet
lerinin mefkUresi olan demokra 
si, cemiyetin terbiye, ahlak ve , 

Bugün, höyük Alman ıairi 
(Goethe} nin ölümünün yüzün 
cü yıl dönümüdür. Bu münue
betle dünyanın her tarafında 
bugün ihtifaller yapılıyor. Biz· 
de de konferanslar, Darülbeda-

san'at prensiplerinden ayn ya
şayan bir mefhum değildir. Ce 
miyetin kendisine layık olduğu 
terbiye esaslarını da içtimai za 
ruretlerinin içinde aramak la· 
zımdır. Her millet kendini ida 
re eden kanunlarını nasıl ki 
kendi ihtiyaçlarına göre tan
zim etmek ıztırannda kalırsa 
terbiye ve ahlak kaidelerini de 
mensup olduğu cemiyetin zaru 

Tahsil esnasında ağır suret- retlerine uydurmak mecburiye. 
te hastalandı ve Leipzig'i terk tindedir. İnsanın en. deruni fa· 
ile anasının yanına geldi. lki ı· eti · d b ed · 

1 a ıy enn en iri ve ~eoı-
sene orada kaldı. Ba:ırı piyes er yet ile refaha giden yolu üze
yazdı. Şiirler yazdı. Ve tasav. rindeki en mühim müesseae 
vufa merak saldı. Ve bu tema· şüphesiz "San'at" tır. 
yül o kadar kuvvetli idi ki ba-
bası onun rahip olmasından bi- İstiklalini her sahada ka
le endişe etmeğe baıladı ve ya. zanmış olan milletlerin san1at 
rıda bıraktığı hukuk tahsilinin yolunda başka bir millete eeir 
ikmalini kendisine tavsiye etti. olmuş bulunmaları mantıkm ka 

bul edemiyeceği bir halettir. 
Goethe Strazburg'a giderek Türk camiasının an'anevi bir 

orada hukuka çalışmakla meş. ahlak ve terbiye esası mevcut 
gul oldu ve 1771 de hukuk dok olduğu gibi müesses bir aan'at 
toru oldu. istikameti de vardır. Balkanla-

Yatmış kadın Marce/ Gimond tararınt1an 

Yeni san'atrn bütün diğer üs- j 
!adları ya Maillol'un ya Despiau' -
nun yolunda yürüyorlar. Kübizm' 
in en büyük üstadlarından Zadki 
ne ve Lauranı Maillol gibi kütle 
ahengini ayıramıyorlar mı? 

Yalnız Laurı.ns ve Zadkine 
için bulacağımız eksiklik model-

kompozisyonuna mukabil., kut ba 
kıtından müvazi bir çok hatlar 
bulmaaı heykele tayanı hayret bir 
tevazun vermiıtir. Burada forme 
ler Ma~~ol.'deki cibi titkin, yuvar 
lak degıldır. Despiau'nun güzel 
ve mutena düz ve yuvarlak aatıh 
larıru görürüz. 

Bu seneki. sonbahar ıergiıinde tq 
hir ettiğiMme Gimond'un portresi 
için, Gimond'un ilk faheaeridir di
ye zikredebilirim. Gotique, kadim 
şark, Şarki Asya san'atlerinin büyük 
hayrankan olan Cimond bu portre
sinde Louvre'in en güzel eserlerin
den biri olan bir Geldani kafasından 
aldığı ilhamı pek vazıh görünür. Yal 
nız bu ilham Bourdelle'de olduğu gi 

1 

bi harici modele oyunlanrun taklidi 
de~il.; içten gelen ~etin bir İnta kud 
retinın esasını tetkik etmeai.di.r. 

} 773 te bir arkadatının ni· rın ardından motörün çark gü· 
şanlısı olan genç Charlotte ile ı:Wtüleri henüz işitilmeden, Sa 
sevişti. işte bu aşk bize Wert· lıp ord1;1larınm akınları bafla-
her'i kazandırdı. Werther Go· j madan hatta bugünkü dini mü 1 l4te yek nazarda hiç bir suretle 
ethe'nin Charlotte ile muaşaka esseseleri kuran peygamberle- bribirine benzemeyenCimondun potr 

l k
. b d ı rı·n u··t-''h·ı tl · • ·· edd reıile, ''TCte turba.ne" namile m-~ 

arınrn ıta ı ır. u aye erının musv e 1 h ...,.. 
leri yapılmadan evvel mevcut ur bu başı yan yana tetkik edecek 

Werther'den sonra şunları ol b oluro•k foı·melerinin sağlamlığını, 
yazmıştı: Hissin zaferi (1778} an ir Türk medeniyeti, bir ornement'lerinin ahenırini ve kitleye 

yide (Stella) piyesi, velhasıl Clavigo ( 1774) , Stella 0776} Türk san'ati olduğunu yeni öğ kaynaması dolayısile ne kadar biri 
her milletin edebiyat alemi Go- renmiyoruz. Önümüzde a11rla· diğerine yaklaşllllf oluyor. 
ethe'nin ölümünün yüzüncü Daha yirmi iki yaşında iken nn resmi geçidi var. Bu haki. 1 Gimond daha saçlarını burunzlar, 

1 
d"" .. .. ..n sebetile batı- meşhur bir edip olan Goethe katleri ne Çin, ne frenk tarih- ı mermerler arasında tamaınile ağrıt-

yı onumu mu a nin hayatı bir sürü k i mış deg-ildir Yarın. MaiUol'len"n, 
rasını taziz ediyor. 

1 .1 
d 

1 
d aş ' mace: leri inkar etmiyor. Şu halde te-ra arı e o u ur H ss k lb d · k ( L · Despiau'leı;n mertebelerine yüksele 

"Goethe" 1749 senesi ag"us. .. . · a aı. a ı melleri sag"lam, fakat çatısı çu··. Bir kd anı a a>ı ouvre muzesı 
h 1 k d b h 1 h .. cek bu san'atkar, çok ümit edili-

toııunun sekizinci günü Frank·- er guze ın arşısın a ır zaaf rük olııo bugünkü Türk san'at !eri hay.an olduğu a de ayalı yor ki; bizlere hakiki Çin ve Kel-

furt
'ta dog"du. 111< tahsilini ba- duymu9tur.; Fakat bunlar ara. b" t . . . • L olmamaaıdr. Eğer Vulf gibi yalnız d ' t ki . k d" .• • ınuının &mırı ıçuı ue- hendesi tekillerin kompozisyonu- en f.an a ının zev nı en ı gorüşı 

basından aldı, babası hukuk sında bazıları vardır ki hayli ~riyetin tarihi kadar esiri te- nu yapsa idiler haklan vardı. Fa le tatlının. 
doktoru olmakla beraber bir derin izler bırakmıtşır. Char- melleri kökünden sökerek' yeri. kat, madamki modelleri canlı bir işte yeni san"at heykelde deha un 
çok ecnebi lisanlarına da vakıf lotte, Lili gibi. Lili bir banke- ne betonarme İll!aata başlamak mahlüktur, lazım gelir ki onun ha 
bir adamdı. Fransızcayı 1759 rin kızıdır. Onunla nitanlandı. ve bu binanm tahkimi için Alp Y•1!f':n~!:':.~tta daha Moillol ıribi 
da Frankfurt'u işgal eden F~.a.n Fakat iki taraf aileleri uyuıa· dağlarının ardından görünmez kitleci olanlar araaında "Joıeph 
sız orduıu kumandanından og· madığından niıan bir müddet dekovil hatlarile malzeme cel- Bernard,. "Guenau" «Ponpon» 
rendi. Bu zat Goethe'nin evin- sonra bozuldu. Fakat Goethe betmeğe kalkıtmak bence mü- «Halau• "Hermandez., aDrivier» 
de oturduğu esnada Goethe on J L"l·' . k . d K d • vazenesizliğin şaheseridir. Bu ilahır; Despiau, gibi, forneci "Po 

ı ı yı ço sevıyor u. e enn. husustaki fikirlerimi bundan ev iıaon" "Wlerick" aPoulpelel» «Ar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

1 den İsviçı·eye gitti. Orada pek l nold• "Cargallo,. ve !ahiri; bir 
·· ·ı f 1 f ·ı b" k ·· J d S il • • ve yazdığım bir çok makaleler r~k mühim tabıiyetle .. r cöru ... rü.z. ki 

Yatile, mitoloJısı e, e se eaı e •.r ço şur er yaz ı. te a pıyesı- 1 - h · T·· k y-d d e_ız.a. etmıt ve ur san'at ge bizlere form veya kutlenın guze-

.. .· '*' , ~~-·· 
·'T-· . ; . ~-.·f -'-· , ~ .) ·~ 

Dönenler 

.5 

1 
Sessiz, sedasız birer İkifer 

memlekete dönüyorlar. Biz ki ae-
1 nelerce onlan bir an evvel kucak· 

la.mak. itliyakile sabıraızlarunıt; 
kah hır Vapunın sintine kokuaun· 
da, kah uzak bir istasyondan ge
len gurbetin içli, hisli sesinde has 
retimizin üzüntülerini bulmuıtuk. 
Jıte; nihayet geldiler ve içimizde 
ler. Bir sene evvel memlekete a
yak buan Halil lbrahim(I) i fıuı 
la ile Zühtü (il) ve Zeki(lll) ta
kip etti. Y ep yeni bir neıle men· 
sup bu aan'atkarlar; gÜzelliğe su 
sayanların hararetli dudaklarma 
uzatılmıt bir avuç çukurudur ki 
aralıklarından berrak, temiz pı
nar aularınrn kandırıcı dam1iları 
sızar. Dönen aziz san'at yolculan 
-modernizimden korkanların 
gOzleri aydın- moderndirler. Bu 
ürkütücü kelimenin medlülile kla 
sik ve akademik gn' atleri bir an 
da hatırlama dimağımın itiyadı 
oJmuştur ve daima bu üç aan'at 
mektebinin gölgede kalan mahi. 
yeti lefehhus ve baairetimizden 
uzaktadır. Gençlerimiz; aan'at ta 
vafmdan dönenler bize yeni bir 
imanın; geniı bir itikadın huzu
runu verecekler. Dalaletin, gafle
tin iğvaandan bizi ııyanet edecek 
!erdir. Akademikle klaaiğin farkı 
kaıla cöz gbidir. Bittabi akade
mik kat kli.aik; gören ve hissetti .. 
ren gözdür böyle olduğu halde ka 
fAmrzda öğrenmek iıtemiyen bir 
inat vardır. Doğruyu yanlı, belle 
yenlerden ziyade hiç bilmeyene 
kabul ettirmek daha kolaydır. 
Anlar görünenlere de ıafvetimizi 
kaptırmamak temkinini cöaterme 
lidir. Çünkü yeniliği benimsemek 
le fikri,bedii bir fakra uğrayacak 
larnıı zannedenler kibirlerine ye 
diremiyerek her ıeye •!•na çık
mak mecburiyetindedirler. Bizde 
bu neviden bir kudema zümresi 
faaliyettedir .. Meaaiıi giyapta zen1 
mamlığa inhisar eder.. Bundan 
dolayıdır ki Paria'te aonbahar sa 
lnounnda takdir edilenleri beğen 
memek kadrinaşinaılığmı göıtere 
ceğimizden fÜphe ebniyorunı. 
Bundan bir kaç aene evvel Alman 
yadan ümitlerimizin çok fevkinde 
dönen Ali ve Zeki de ayni nahot 
kaqılanmanm meraretini tatnuş
lardı. Onlar ve şimdikiler kahve 
dıvarlannı •Üaleyen Romeu .. Jul .. 
yel - Otello - Dezdemona reıim
lerile Galatasaray aercilerinden 
zevkini cıdalandıran, eıtetiğini 
alanlardan takdir, taPat bekliye-

(kiil) tetkil eden Yunan me enı· ni yaz ı. k 1 
1 

A mısının 9ar tan esen rüzgarla !iğini göaterir er. 
yetini ve onun devamı oka?. ~ Bili.hara Kari Agust, müıa· hareket edebileceğini muhtelif En genç san'atkarlarından bi-

1 

cek değillerdir. Hatta mesailerin 
ı d~ kendilerine zahir olacak teV· 

kin membamı muhitteki menfi ıe 
ıirlerde bulmalıdır. Sırasına göre 
yapılan itlere Groteraque iımni 

pa medeniyetini anlama ıçın gıt viri has rütbeaile Goethe'yi tal defalar söylemit•im. Mu··dem·s ri üzerinde en fazla durmamız 
meliyiz. Bugünkü klaıik edebi- tif etti. Gcethe, Veilm:ar sara- İ .1 H kkı B • . "D cabediyor ki buda "Marcel Gi-

tı anlamak için zaten Yunan ımaı a eyın emokra· mond,, dur. Daha otuz altı ya~ın· 
ya . 1 •• yında on sene kadar debdebeli si ve san'at., adlı kitabını oku. da olan "Marcel Gimond,. un e-
f 1-•fe ıiıtemini, Yunan mıto OJt· b" h d O l e - . · d ır ayal sür ü. nu seven er, dum. Bu eserde kıymetlı" mu""der hemmiyetini biraz hayatını tetkik 
.. "g"'rneınek mecburıyetın e.. 1 • 11nı 0 mütefekkirler Goethe'nin bu on risin notlarrndaki fikirlerimle ederaek kolayca an ayabilirız. 

yizA.vrupa resminin aujet'lerini an seneaini endişe ile karşıladılar. iştirak noktaları beni aevindı"r- 1916 da Liyon Güzel san'aller 
d h 

mektebinden çıkan Gimand uzun 
lamak için .... Bunun için bir hayli O da e asının 5emeresiz ge. di. İsmail Hakkı Bey, Türk zaman Marly'de Maillol'un; Cag 
d hiriıtiyan olmak lazımdır. Hi- çen bu on senelik memuriyet san'atinin garp telakkisine gö- nede Renoir'ın yanında çalıştı. 
ri:ıiyan olmadan biz bu reımin e- hayatından ürkmeğe başladı ve re, "Tabiattetı kaçıcı olmıısmı" Maillol'da harika olan hacm ahen 
d biyal tarafını nasıl anlarız. nihayet günün. ~irinde kimseye muahaze eden müelliflere karşı gini öğrenen Gimond, Renoir gi-

oe ç buçuk ay Veroneae'in Calvaİ.· haber vermeksızın ltalyaya kaç bugün daha fazla rasanet ve bi desenin valeur'un mabudu 
1 olan bir ressamd:ın da forme öğ .. 

re'i kartıaında çalıttım. 1ıanın '.''" tı Romada .bulunduğu iki se- j metanet peyda eden fikirlerle rendi. Bu auretle Ginond'da görü
çin çarmıha gerildiğiı.i, aanın ın- ne zarfında lphigenie, Egmont / müceh'hez olduğunu söylüyor nen hususiyeti Maillol ile Deıpiau 
saniyete merhametini, banın ızlı Faust'u yazdı. ve Türk mimarisinin anlayış v~ yu birle5tirerek; heykelin kütle 
rabıru bir hiriatiyan Avrupai'. ~a- Kari Agust'ün daveti üzeri· bedii temayülleri itibarile (kü· ve forme .unaurl.~r'.nı ayni. kuvve~-

h
. d b"lir mıyım b" } ld ki ı· . te eserlerınde yurulmek ıatemeıı-

dar bilir ve ıaae e ı . . ne Veilmar'a avdet etti. Ona ıst o u arı ne ıcesıne var. d" 
B bu tablonun ıırf resım tara- yapılan istikbal merasimi em- mı şolduğunu tekrar ediyor. i ır.924 de kadar pek zavallı bir 
f: tablonun dispoaition'u~u, salsizdir. Fakat Goethe İtalya- Müstakil bir Türk san'atinin hayal geçiren Gimond ekıerya 
renklerinin ahengini, komp~zısyo dan ayrıldığına müteessirdir. Fransa mandası altrnda esir ol- model tutacak parası olmadığın· 
nunu ve execution'unu ıetkık ede Bir gün parkta Christiane maması lazım geldiği fikrinde dan dostl.a~ının portreleri~i. yapa-
bilirim . V 1 . ' ld S de kanaatlerimizin el ele verdi rBak mer:a~aınGe .devad"',' edebıklıy~~dul 

O halde hangi membaa gide- u pıus a rast ge i. evdi. O- unun ıçın ımon un pe guze 
nunla beraber yaşamağa başla. ğini görüyorum. portrelerini görebiliriz. Fakat Ma 

ceğ;;J;ünüyorum ki biz iki kuvvet dı. Ve bu gayri m~ru izdivaç· İsmail Hakkı Beyin eseri ge illol'un talabeıi statuelerinde de 

d tan bir de çocukları dun·· yaya rek tetkik ve anlayış itibarile, bzlere hacımların fevkalade ahen 
il
. medeniyetin tam arasın a yaııyo~ . . .. 1 . ld" E f d d gerekse ihtiva ettiği hususi gını ıros erıyor. 

ruz. Acem medeniyeti, Bizans mede ge ı. tra m aki edikodular .. b I Luxemboug müzesinde olan yı 
niyeti bunu resim san'atımız ~okt~- dan iğrenmeğe başlayan Go- noktai nazarlar ılı ari e çok kanan kadını; ve bilhaaaa 930 da 
aından düıünerek Acem reımı, Bı- ethe derhal inzivaya çekildi. Bu şayanı dikkattir. Geçoolerde açtığı huauai aergiıinde tethir et. 

zanı ,..,.im ve heykeli de diyebiliriz, sırada Sebiller ile tanıttı ve ar Namık İsmail Bey de bu sütun tdiği "Vahtan kadın" müaelleı çİn- \ 
kada• oldu ve onunla bı"rl''-te larda intitar eden "San'atin e zıt acımlardan müteıekkil 

Türk Aıyadan Avrupa'ya tatarken , "' 
Acem medeniyetinden kuvvetli su- Veilmar tiyatrosunun idaresini membaı,. ünvanlı bir makale. 
rette müteeuir oldu. Onun edebiya- eline aldı. sinde bu öz ve esaa meselesin· Türk san'atinin vasıl olmak is 
tından mülhem olduğu halde din ya- Bu sırada Schiller'in bütün de ~e~di noktai nazarını izah tediği noktaya ekspres düdük 
aafı bize onun resminden de mü! dramları tiyatroda temsil edil- etmyıştıl. N k İs ·ı B seslerinin çınladığı yoldan de-

. ı t B" d" G h R d . anız amı maı ey g"il kag"ni arabal 1 hem olmamız• manı o mut u. ızanı ı. oet e oma a başlayıp bı. ' t• girerke nnm gıcırtı an 
medeniyeti ile de temasa geldiğimiz tiremediği Faust'ını yazmakla ga'r ~a? a ıne baı ol ny garp nın ses vardiği yollardan rüz· 
-·-•n onun mimarisinden mülhem ld"" F k b I san atının mem an unan gar sür'atile geçmek lazım gel 
-~ meşgu u. a at u sıra arda d · ı· · enka ·· · d" 
olm d eaa ıa bü·ıün bir feyz S h"ll •· f b me enıye ının sı uzenn- .•g" i kanaatinde ısrar etmı" •-

uıuz a ron n c ı er ın ve atı u eserin tek. den yürümek lazım geldiği fik • 
ve hayat Yettn ,..,.im ve heykelin- rar yarıda kalmasına sebep ol- ı • d "d" k" b . nokta· 1 tım. 
~- 1•rtı"cam h-n aramıza ördüg-ü b"l·h . 1 rın e ı ı ı u, ı nazara· Kanaatlerı·mı· b. def d h ,._ -- du ı a ara bu esen 1808 de ik k . ır a a a 
tbvarlarla zerre kadar iıtifade etme- I tt. rımızın ayrılık n~ tası fakat ızhara vesile oldug" u içın" lımail 

. . ma ve neşre ı. b" d · t k H ..,,,.. 1 ır me enıye e gıre~ en onun akkı Beye mütetekkirim ve 
Busün Ayasofyanın resimlerini 1816 da karısını kaybeden üzerinden yürümek ~ık~i _de Na 1 bütün karilerime bu güzel ese-

badanalatan kara zihniyetten ve de- Goethe artık hayattan zevk al- mık Beyle kar:aatlerımızın tela 1 ri tavsiye ederim. 
virden çok uzaktayız. Medeni bir mamağa başladı. Bütün hayatı ki noktasıydı, yani kanaatimce Sözün kestirme5i: Çoc • • 

d "ileti · 1 l • h · y L • · • · 1 ugu millet olarak ünya mı en araım ?ı. ya. nız ça ,'şmaga as:ettı ve 

1 

bu yol, . ~nan - -~tın san atı , nuzu "Glakso" ile besleyebilir-
da mevkiimizi almak iıtiyoruz. Bi- ıkıncı Fauat unu yazmaga baş- nin geçtıgi yol degıl de Sel-1 siniz fakat san'at müess · · 

' h k li l d 1827 d "k 1 · b"d ·· · d · ı esesını zim de resim ııan atımız ve ey e a ı ve e ı ma ettı. çuk a ı atının uzerın e ınşa e- Fransız veya Alman fab "k l 
miz olacaktır. Gelecek makalemizde Goethe 83 yaşında olduğu dildiği topraktır. Bu mesele rına sipariş edilmiş for ~~!la al. 

vermekte bir beiı görülmiyecek
tir. Bu ötedenberi ~knin yeniye 
kar~ı kullandığı kahbe bir darbe
dir .. Zaman ve onun metimeıinde 
büyüyecek olan e•erler o kadim 

M111e Gin1ond'ın ı>ortresi Marı..·e/ ıilihm ne çakar almaz olduğunu 
Gimond tarafından göaterecektir .. Bu aatırlarda eıki 

vanını yalnız pli.ıtik güzelliği , ~ ya- arkadatlarım olan dumanı üıtün .. 
ratan dimağlara veriyor; yetmit uır de tüten yeni aan'atki.rlarımızı se 
Irk san'atte en beteri olan eıerleri l&mlarken eaki hukuka güvenerek 
arıyor; onları kendine Örnek yapı .. kendilerinden bir JCY somlak İ.s· 
yor. . _ . . . terim. Güzel latanbulumuzun Fm 

Bırçok defa oldugu gıbı yırminci dıkl d G ·· 1 ' 
asırda da yine bir defa anlasılıyor ki 1 a uze _ aan atler akademisi 

1 vardır· O; Bogazın durgun sulann 

Armonik çalan adam 
Zadkin• tarafrndan 

da kendi hayaline vurgun bir 
"N . · Z arııa,, tır. aman zaman ban· 
çere•İnden "akademide tedrisat 
klasiktir,. diye tuhaf bir aea yük
selmektedir. memleket, aan'at için 
mahiyetinin anlatılması faidcli 
olacak olan bu söz ne derece öz 
bir hakikatin ifadeıidir? 

Erzurum: EŞREF 

( 1) Andre Lhote'un talebesi 
(il) Heykeltrat Marael Gi

.. ond'un talebeıi 
(111) Lote ve Othon Frieız'in 

telebeaı 

Şimigraf 

. Zir~at Bankasının kitap ıek 
~ın~.eki kuın:b~ralarının üzerin· 

e 1 tezyını resimler ü;r 
Türk san'at
kin tarafın
dan ahiren 
muvaffakıyet. 

le hakkedilmi, 
tir. Şimdiye 
kadar Banka 
kumbaraları-

resim aan'atmın hangi medeniyetin h ld 1832 . 2 h ki d b d d .. b 1 mu er e 
[*] . a4 . a. e .. . sen.esı martının 2 a un a u.n an . ort eş sene ya•atmanı'1 imknı yoktur ves-

La t eh ı - . · G" membaına giderek dog" acağını ız b d S f 1 ~ tııo d ete a deenne ıçın •· ıncı gunli e e ıyete gözlerini evel Peya'Tlı a a ı e de yaptığı selam. 
" dernı.iı ki "Bu baş Lollvre'm edeceğiz • 

.-ıı..ı:~=..:...=..::~~===-...w..-...ıi..aiilil.ııWilililİlll ............... 



6 MiLLiYET SALI 22 MART 1932 

Toprak bayramı dün tes'it edildi Gothe'nin 
[Baı tarafı birinci sahifede] için hizi yalnız bırakmamıtlardır. 100 •• •• J 

21 mart günü bütün nebatat ve Ziraat o<lası bu lutfu müzahere Un CU yı ı 
ı · h f ı· · ·· kk" "d" B k etli yaşayan cisim enn ayat aa ıye- tın muteıe ırı ır. u ıym [Baı tarafı birinci sahifede] 

tinin hatladığı ilkbaharın bat!an- muzaheretten kuvvet alarak bu b" t f k""lt · • · Al" M f 
ııcı demektir. lıte bu mes' ut bay mubarek topraklarla hakki ha- f ıyaB a u esı reısı .. ı uza 
ram sününü hükümeti.miz de ka- dimlerini ve öz sahiplerini dinlen 1 er ey açacak, muteakıben. 
nuni bir çerçeve ile tezyin eyle- dirmek aaadetine mazhar kılan Garp edebiyatı müderrisi Şerif 
miftir. aziz balükirmuz ve çifçilerimi- Bey Goethe'nin hayatı ve eser 

Huzurunuzla tereflenen bu iç- ıtln b~i ~zi Hzba. le mi ubt~lre~ leri hakkında bir konferans ve 
binam eaaaı budur. Yani top~aiiı hülr:\ımetımıze bu yır ı veaı e ı- • 
teait için onu bir aün olllUD ae!b... le sükran hislerimizin arzını tek- recektır. 
~ dinlenmese bırakmaktan ıb_a• lif ederim." Bundan aonra felsefe mü· 
rettir. Dinlenmek Ta dinlendır- Muhiddill Bayin hitabesi derriı muavini Orhan Sadettin 
mek. Yorulan iki faal cismin kuY Lütfi Arif Beyden sonra Vali Bey Goetbe'nin Faust felse-
ıret bulınumı temin eder. Muhiddin Bey ayağa kalkarak kı- ı f · · • h d k • • b 
Kırk ....., ıibi yanın ura yakın aa fakat çok samimi birkaç aözle esıı:ı.ı ;za_ • e ': ve t~ırın k a. 

tarihi bir hayata malik olan bu mukabelede bulundu. Vali Bey ZJ şnr ennı a anca O ara O
aakaf albnda biz ziraatçılar, top• ezcümle toprakla çalıteD mealek kayacaktır. 
rak MYJİaİDİ etrafa da saçma!a erbabı tarafından hazırlanllJ! ~u Bu akıam Darülbedayi Goet 
çalıtırken topraim içinde henuz aiizel ihtifal için mealek hanem- he'nin Stella piyesini temsil 
meknuz olan ceTber nazarlarımı- de k~lanl~r nam'!'"' tetekkür et- edecek ve temsilden evvel ese
arn ıtıiını artırmıt. ınevcudiyetİ· mek 11tenm" dedıkten aonra top- • .. . . . . J-{ 
miz için bir ku..vet membaı olmut rajim ehemmiyetinden bahsede- nn mutercımı Seruha Bedn • 
tur. rek ıu aö:ıılerle nutkuna nihayet yarım aaatlik bir konferana 

Bunun için ilk bayramı burada, T81'111qtir: verecektir. Gece de Selim Sır-
bu ilim merkeziııcle teait etmeii -. J!iz. yeni ,... b~yük inkb~.~.:: n Bey radyoda Goethe bakkm-
muTafık bulduk. ıırwı ıçınd~ kazandıgnnız u.- da bir konferans verecektir. 

Aziz dinleyicilerim 1 kuYvetlerı topraktan almak ve 
Buııünkü ilmin de teabit ettiği toprağa vermek fikrini müdafaa 

hakikat. bütün canlı ciaimlerin ediyoruz.'' 
topraktan ricut bulduiuna ıöre Vali 8. bundan sonra ba:nrunu 
bizim de ayni hamurdan mamul ziraatimizin tekimülü terefine iç 
bulundufumuza itimat etmek i- meie da..-et etmiıtir. 
cep eder. Nuip Beyin heyecanlı #~eri 

Bu ib"barla daimi bir aeyr Ye Vali Beyin nutka, aofrada bu-
devre tabi olan bu tabiat düsturu lunanlar tarafından tiddetle al
karıaında toprakla aramızdaki kqlanmııtır. DaTetliler araamda 
münasebet ve miifabehetleri ka- bulunan Halkalı mektebinin es~i 
bul etmemek mümkün deiildir. mezunlarından Nesip Bey, vaki 
Şu halde toprağı dinlendirmek olan ıarar üzerine çok samimi ıre 

için onu tesit etmek, bu vesile ile heyecanlı birkaç aöz .aöl'.ledi. Ne
kendimizi saadete yakJ&ftıraak aip Bey, ezcümle dedı kı: 
bir adım atmak demektir. - Ş.. ıördüiiünü": genç me:fV';• 

Asırların çevirdiği tarih sahife- ler bizim çiredeatimız ..• meb~eti
lerini hatırlarsınız değil mi? En miz demiyorum, çünkü belki de 
eski milletlerden bııtlayarak bu cebaletimizdir •... ( Estajifurullah 
aari idrak etmit olan bazı millet- aesleri) lıte, yetiıtirdiğimiz bu 
lerin bile hali dimajilannda yafa ıençlerin bizden çok ileri gittik.le 
yan bir tapınmak kaysısı var. rini, böyle ihtifaller hazırladıkla-

Tabii kuTTetlere tapanlar var. rmı sördükçe derin bir iftihar 
Denize, aaneme, alete tapanlar hiaaediyorum. 
Tar. Tapılacak teYin büyüklüğü- E-.et. toprak büyük te:rdir ...• 
nü idrak etmek için baılar hep toprak bizim mideri aalimizdir. 
aemaya müteveccihtir. Eiier ciaim Allah hepinize uzun ömürler ver• 
haline gelmit bir kuYVele tapmak sin, en sonunda ıidecejiimiz yer 
lazım gelirse yagine tapılacak orasıdır. 
teY, bat üstünde kalan değil, a• içtiğimiz aütü, yadijiimiz ekme-
yak albnda ezilen mübarek top· ti, bunca meyveleri bize veren bu 
raktır. aziz toprağa senede bir ıün tetek 

O toprak ki bayatın çimlenme- kür etaek çok mudur?" Neaip B. 
aine, meYcudiyetin bakasma ya• in nutku devamlı bir alkıt topla
rar. O toprak ki be§eriyetin do- mıttır. Bundan aonra aöz alan Hal 
iium befiğidir. Şu halde büyük kah ziraat mektebi müdürü Tev
bir İmanla diyebiliriz ki çifçi olan fik Dündar Bey, mektebin 40 ..,_ 
memleketimiz için aelimet toprak nelik bayatından, yaptıiiı qlerden 
ta ve yalnız topralı:tadır. Bence büyük bir YVkufla bahseden iata
toprak varlık demektir. tiatiğe müıtenit bazı maliimat .,,.,_ 

Vatan kelimesinin maddi ve rerek ııonunda dante icabet et-
has iami de topraktır. tiklerinden dolayı Vali Beye ve 

Tarihi kurulU§WDuzun iatinat• diğer davetlilere tqekkür etti. 
ıihı bir avuç toprakla knırTet bul Talat Beyin nutlıu 
muş değil midir? Bunu mektebin 2 inci sınıf tale-

Gene o kuvvet aayeaindedir ki besinden Talat Beyin bir hitabesi 
büyük Türk yurdu yafıyor ve o takip etti. • 
kuvvet aayesinde yaııyacakbr. Sofradan kalkıldıktan aonra 

ilk toprak bayramını tesit için mektep müdürü ve Ziraat oda11 
ıöaterdiğiniz tamimi alikadan erkanı deliletile davetliler mek
dolayı muhterem heyetinizi Zira- tebin itina ile yetiıtirilmit seni 
at odaaı namına selimlarnn. Bu Ye mazı fidanlığında küçük bir 
teşekkürü bize daima zahir olan gezinti yaptılar. Meraaim nihayet 
muhterem valimiz ve ziraatİmİ· bulmuttu. Davetliler, bundan son 
zin muhibbi Muhiddin Bf. yor- ra candan al.i.ka ile karıılandıkla 
ıunluğuna rağmen bu mübeccel n bu öz muhitten derin bir tahaa 
bayramı hep birlikte kutlulamak aüı ve İyi hatıralarla ayrıldılar. 

Tevhit kadro .. 
sunda tadilat 
[BQf taralı birinci sahifede] 

Tekaütlerin ı>a;ı;iyeti 
ANKARA, 21 - lstanbulda in

hisar müdürlerinden mürekkep 
kor.ıiayonun hazırladığı eaaslarm 
ikinci kmrunın da bugünlerde gel 
meaine intizar edilmektedir. Ve
kalet kadro projesi üzerinde cüz' 
i tadilat yapmak auretile projeyi 
heyeti vekileye tevdi edecektir. 

Gümrük ve inhisarlar •eki.leli 
Millet meclisinde pertembe günü 
ikinci müzakeresi yapılacak olan 
kanun liyihaaı mucibince, yeni 
mali aeneden evvel inhisarlarda 
lazım gelen tasfiye muameleaine 
teveuül edecektir. 

Nisan ayı :zarfında daha timdi
den miktarı taayyün etmİf bulu
nan memurlar, tasfiyeye tabi tu
tulacak ve kendilerine kanunda 
mucarrah tazminat verilecektir. 

Taafiye edilecek memurların 
kısmı azamı tütün inhiaarmda bu
lunmaktadır. Ve bunlann ekseri
si mütekaitlerdir. 

Hattın 
Mübayaası 

[BQf tarafı birinci aahilede] 

olan Döyçe Bank müdürlerin. 
den M. Weigelt ve bankanın 
lstanbul tubesi müdürü M. Gol 
denberg dün latanbul'a avdet 
etmitlerdir. 

M. Goldenberg, dün bir mu 
barrimize Ankara'da cereyan 
eden müzakerat hakkında şu 
izahatı vermittir: 

- Ankara'da muallik me. 
aeleleri Maliye vekili Aptülha. 
lik ve Cümhwiyet Merkez Ban 
kası umum müdürü Salibettin 
Beylerle dostane bir surette 
müzakere ettik. Merkez Ban
kasile Döyçe Bank arasında 
nualt meselelere taallUk eden 
hususatta itilif hasıl olmuıtur. 

- Döyçe Bank tirketlerin 
feshü tasfiyesinin tehirini isti
yordu, bu mesele ne oldu? 

Strazburg'ta Goethe 
şenlikleri 

STRAZBOURG, 21 (A.A.) 
- Goet~in ölümünün yüzün 
cü yıl dönümü münaaebetile 

darülfünun ve tehir tarafından 
tertip edilmit olan şenlitcler, 
darülfünun bahçesinde yapıl· 
tnıf ve bu tenliklerde ataıP 
Rhin mutaaamh M. Ronald 

Marcel ile Jeneral Rodier ve 

birçok zevat hazır bulunmur 

tur. 

Akademi emini M. Dresch, 

bir nutuk söyleyerek Avrupa 
medeniyetlerinin mültekisı o
lan Strazbourg'un 18 inci ve 

19 uncu asırların en kuvvetli 
iki zekası olan Goethe ile Paı
cal'a melce teşkil etmek gibi 

fevkalade bir bahtiyarlığa nail 
olmut olduğunu hatırlatmakta
dır. 

WEIMAR, 21 (A.A.) 
Weimar'da Goethe'in ölümü
nün yüzüncü yıldönümü müna 
sebetile icrası tasavvur edilm.İf 
olan gala müsamerelerine, dün 
öğleden ıonra Gotz von Berli
chingen'in "Goethe,, ismindeki 
dramının ilk metninin temsili 
ile batlarulmııtır. 

Bqlıca rolü Berlin milli ti
yatrosu aktörlerinden Heinrich 
George deruhte etmİ§ idi. 

Bu temsilde bir çok seyirci 
hazır bulunmuıtur. 

M. Troçki 
[8<11 taralı birinci oahifede) 

at deniz üzerinde çalkandıktan 
aonra adaya dönebilmişlerdir." 

Hiıdiaeyi dün Polis Müdürü Ali 
Rıza Beyden sorduk. Ali Rıza 
Beyden aldığımız malumata gö-
re: 

M. Troçki geçenlerde yeni aldı 
ğı motörla tenezzühe veya balık 
avlamağa çıkmıthr. 

Pavliadası önlerinde motör bo-
zulmuştur. Bunun üzerine M. 

Troçki ve yanındakiler, motöra 
bağlı bulunan •andala binerek 
Pavli adasına çıkmıılardır. Bun
dan sonra o civarda bulunan rüau 
mat kulübeoine haber verilmi,tir. 
Rüsumat motöru da gelerek bunla 
rı Pavli'den alarak cötürmü§tür." 

Gazve 
Benzin 

Ticaret müdürlüğü 
tetkikahna 

devam etmektedir 

2 kardeş idama 
Mahkum oldu 
[Baı tarafı birinci sahifede] 

İçin münasip bir gün beklemeie 
baılamıılardı. 

Nihayet teşriniaaninin 25 inci 
günü Celalin kız kardetinin çeyi
zini Oıküdara nakledeceğini öğ
renmifler ve evvelce kararlqtır
dıkları ıuikastı o sün icra etmeiii 
tasarlamıılardır. 

Böyle ~ok teni bir karar ver• 
mit olan ıki kardet ika edecekle
ri cinayete cesaret bulabilmek i
çin daha sabahtan rakı içmeğe 
baılamışlardır. 
Sarho§luğun verdijii cesaret art• 

tıkça feci karann tatbikı tasav
vuru da kuvvetlenmiı ve iki kar• 
det münavebeyle çıkıp Celili göz 
lenmeğe baılamıılardır. 

Nihayet Celil yanında kardeıi 
Kamil de olduğu halde yola çıkın 
ca liri kardet kulübeden fırlamıt
lar, başka bir istikametten koşa
rak çeyiz arabaunm ark&1111dan 
gitmekte olan Celalin önüne çık
mıtlardır. Evveli Hacı tabancaar
nı Celalin Üzerine boşaltmq, son· 
ra k=deti Hakkı tabancumı bo
taltarak katil filini itmam etmit
tir. Fakat Hacı yaptığı cinayetten 
hırsını alaınam11, ıeriye dönerek, 
kulübesine gİbnİf, tamamen bo
taltbiiı tabancaıım tekrar doldur
muş, gene gelip maktelde uzan• 
mıı ka.lmıt olan Celilin cuedinin 
Üzerine tabancaunı boşaltmak is
temiı, fakat yakalanacaiını anla• 
ymca firara baılamışlar "" niha
yet yakalanmıtlardır. 

iddianame 
Dün ağır ceza mabkemeıinde 

bu kanlı cinayetin muhakemesine 
devam edilmit Ye dava neticelen
mittir. 

Dünkü muhakemede arabacı İb
rahim ve bahçıvan Nuri ile Ki.mil 
tahit olarak dinlenmişlerdir. Her 
iiç ıahidin tehadeti maznunların 
aleyhinde sörülmii§tür. 

Şahitler dinlendikten ııonra id
dia makamını İfsal eden Bürha
nettin Bey ayağa kalkmıt ve iddi
umı serdelmiftir. Bürhanettin B. 
in iddiuı çok kıymetli tahlilleri 
ihtiva ediyordu. Tam bir buçuk 
aaat süren bu iddia.tında Bürha
nettin Bey maznunların aevabıkı 
ehvabini yegin yegiuı tadat edi· 
yor, vaziyet ve haleti rubiyelerini 
tahlil ile müdafaa saddedinde aer 
dettiklerj aebepleri deliiliyle, akıl 
ve manbk mkyaalan ile ret ve 
cerh eylirordu. 

Adli ~biya.tm bir pheserini 
teıkll edetı bu iddianame netice· 
ainde de bayndan aonuna kadar 
dinlediği JU muhakemede kendi. 
ıinde tehaHul eden kanaatı vic
daniyeyi .aöyliyor, maznunlann 
katli tertibatı mahsusa ittihaz e
derek teammüden yaptıklarını an 
!atıyor, ikisinin de idamını istiyor
du. Bu talebe ilave edilmif diğer 
talepler meyanmda da Hacının 
21 yaıım bitirmemi§ olduğunu ve 
kanunen cezasini tahfifi İcap et
tiğini kaydedyordu. iddianın ..,...,. 
dini müteakip davacı vekili de 
tazminat talebinde bulundu. Reia 
maznunlara bir diyecekleri olup 
olmadıjiım sordu. Bir ıey aöyleme 
diler. Hakimler de müzakereye 
çekilmek üzere ayağa kalktılar 
ve karann öğleden sonra tefhim 
ed!lec<>ğini bildirdiler. 

Karar 
Öğleden sonra saat 3. Ağırceza 

salonu hınca hınç dolu. Koridorda 
aalondan farklı değil . Müddei u
mumin idam talebinde bulunduğu 
kulaktan kulağa yayılmıı, kesafet 
gittikçe artıyoı· ve aamiler de maz 
nunlar kadar çıkacak karan aa
bıroızlıkla bekliyorlardı. 

Avukatlar karar hakkında tah
minler yapıyorlar, esbabı nakzi .. 
yesi olup olmryacağroı münakaıa 
ediyorlardı. Bir aralık mübafirler 
yol açmak için aegirttiler. Hakim 
ler mahkemeye çıkıyorlardı. En 
önele muhakemeye riyaset eden 
Nusret Bey, arka11nda azalar, 
Tahir ve Rt"mzi Beyler, daha ar
kada da müddei umumi muavini 
Bürhanettin Bey. 

Bütün .,.ıon ayakta ve herkea 
kulak keıilmi,. Maznunlar hiç 
sallanmadan duruyorlar. Katip 
Ekrem Bey karan okumıya b"!
ladı Bet büyük sayfa tutan karar 
da vak'a battan bata ta.aırir edil. 
mit bulunuyordu. Karar okunur
ken maznunlardan Hakkı perva
sız dinliyor, Hacı biraz daha kor-Vilayetler de dahil olmak Üzere 

İnhİ5arlarm tevhidi auretile tasfi
yeye uğrayacaf< memurların ade· 
di be1yüzü geçmiyecektir. 

- Bu mesele de 29 martta 
toplanacak olan heyeti umumi 
yede müzakere edilecek.t;r • ., 

Ticaret Müdürlüg" ü, muhte- kak, mütemadiyen not tutan gaze 
tecilere bakıyordu. 

lif eşya fiatlan etrafındaki tet. Katip kararın idam hükmünü tef
kikat ve tahkikatına devam et. him eden •450 inci maddenin dör
mektedir. Bu meyanda gaz ve düncü bendine tevfikan ikiıini de i
bcnzin fiatlarına ait tetkikat ta dama, cümlesini okurken maznunlar 

titremediler bile... Kararda her iki 

Server Cemal 
Beyin cenazesi 
[Baş taralı birinci sahifede] 
Cenaze, vapurdan saat 10 

da çıkarılarak otomobille Aya 
aofya camiinin Adliye binası 
kartuındaki methaline götürül 
mü§, beliğ bir dua okunduk
tan sonra, ihzar edilen ve üze 
rinde ayyıldız bulunan lüks ce 
naze otomobiline konulmuıtur. 

Bunu müteakip, önde poliı 
ler, arkada ukeri muzika ma
tem havası çalarak, tarafeyn. 
de mavzerleri bat atağı çevril. 
mi§ birer sıra Jandarma ve aa
ker olduğu halde alay hareket 
etmiştir. Cenaze otomobilinin 
önünde polialer tarafın.dan mü
teaddit büyük çelenkler taıını· 
yordu. Bu çelenklerden biri 
Muhtelit Mübadele Komisyo. 
nu, biri merhumun hariciyede 
ki arkadaşları, diğerleri şehri. 
mizdeki ecnebi konaoloshane>o 
ler tarafından ihzar ettirilmit 
bulunuyordu. 

Aynca cenaze otomobilinin 
içi de çelenklerle dolmu9tu. Ce 
naze otomobilınin arkaımdan 
vali muavini Fazlı, Hariciye 
vekaleti manına sureti mahau
sada Ankara' dan gelen Bedi, 
Polia müdürü Ali Rıza, Müba
dele bqmurahhaHIIHZ Şevki, 
Beylerle şehrimizde bulunan 
bazı meb'uslar, belediye erka
nı, Şehir meclisi azasından 
bir kısmı, silindir §apkalarile 
lstanbul'daki biliimum ecnebi 
komoloalar, Muhtelit Mübade 
le komisyonu erkim, ve merhu 
mun doıtları ilerliyorlardı. 

Merasime tairi izam Apdül
hak Hamit Bey de, İ§tirak et
miştir. 

Hallctan bir çoklannm i9ti
rakile teşekkül eden büyük ce
naze alayı, evveke hazırlanan 
resmi programa tevfikan, ağır 
ağır Sultanahmet'ten Divanyo
lu - Türbe - Ankara caddesi 
tarikile vilayetin önünden ge
çerek Sirkeci vapur iskelesine 
vasıl olunmuttur. 

Burada cenaze, otomobilden 
indirilerek (Necat) motörüne 
kolunmu§, (Yıldınm) isminde 
ki motöre de cenaze merasimi
ne ittirak edenlerden bir kısmı 
binmitlerdir. Bu suretle, mera 
simin resmi kısmı hitam bul
muş, motörler Sirkeciden ha
reket ettikten sonra, alay da 
dağılmıştır. 

Cenaze, Kadıköyünde de 
başta kaymakam olduğu halde 
birçok kimseler tarafından 
kartılanmıştır. Kadıköyünden 
otomobillerle takip edilerek 
Erer.köyüne götürülen cenaze, 
Sahrayıcedit' teki aile mezarlı
ğında Cenabı hakkın rahmeti
ne tevdi edilmiştir. 

Sıhhat haftası 
lstanbul Y. M. C. A. tqki. 

litı bu hafta içinde bir sihbat 
haftası namile bir hafta tertip 
etmiştir. 

Bu münasebetle memlek> 
timizde sihhat işlerile meşgul 
birçok güzide zevat konferans
lar verecektir. Bu konferans
lar cemiyetin Beyoğlu şubesin 
de olacak ve aşağıya yazaca. 
ğımız tarililerde tam aaat 19 
da baılayacaktır: 

23 mart. Çartamba. 
(Verem hakkında neler bil

meli) Dr. M. Talat Bey 
24 mart Pertembe. 
(Sihhat ve bayabmızda kıy 

meti) Dr. L. Sbepard. 
26 mart Cumartesi. 
(Atletizm ve kıymeti) Mr. 

W. G. Mac Gregor. 
28 mart Pazartesi. 
(Akıl hıfzisihhası) Dr. Fah 

rettin Kerim Bey. 
Konferanslar serbestti.-. Her 

kes gidebilir. 

Tevhit muamelesi tatbik edildik 
ten aonra Ankaraya nakilleri ta
karrür eden dairelerin eylul ve 
teırinieYVel eymda hükfunet mer
kezine setirilmeleri mubakkak
tıra 

Mecliste birçok meb'uslar ve 
gümrük ve i'\biaarlar ırekileti, 
pcrfembe ıünü Meclisten çıkacak 
kanun l.i.yihasmda mütekaitlere 
dair olan hükme taraftar değildir 
ler. Zira vekalet halen inhisarda 
bulunan mukayyet memurlar ara
mıda bir kısım mütekaitlerin bu
lunduğuna kani olduğu kadar 
bundan sonra da daima bu vazi
yette bulunacak valandatlar ara
sında iatifade edilecek memurla
nn bulunacağını ve binaenaleyh 
inhiaar idarelerinin bunlara kayıt 
ıız ve prt11z kapalı bulunma11nın 
doğru olamıyacağı mütaleıuında · 
dır. 

Gelen seyyahlar 

Dün Tteophile Gautier va
purile tehrimize 40 kadar sey
yah gelmiıtir. 

hayli ilerlemittir. maznunda idama mahkum ediliyor, 
Petrol kumpanyalan hatta fakatHacı 21 Y&flDJ bitirmediği için Orta tedrisat u. mü-

zararına satıc yaptıklarını iddia cezası 24 •eneye indiriliyordu. Ayn- dürüne ziyafet 
Y ca maktul vereıeıine 2000 lira taz-

etmektedirler. Ancak Ticaret minat vermiyede mahkUm edilnıiı- lZMIR 21 (Mili" ) 
müdürlüğü, kontenjan usulün- !erdi. • ıyet 

Şehrimizde bulunan orta ted. 
den evvel toptan gaz ve benzin Karar okunup bittikten sonra reis risat Umum müdürü Fuat Be-
satıı fiatlarınm bugünkü pi· maznunlara: Teşekkür 

ık. · d "dama mahk · ı ye Muallimler Birligı-· tarafın-yaaadan 2 kuruş kadar noksan - ınız e 1 um o -
b al dunuz Hacıya hitaı,en . dan b"ır çay ziyafeti verilmiş-Ba am Mir ay Sait Beyı"n oldugu· nu tesbit etmi•tir. ··· • 

l Y - Fakat senin cezan 21 yaşını t" 
vefatı münasebetile elemlerimi. Perakende satışlardaki te- bitirmediğin için ?.4seneye indirildi, 

1 
"!!ı!!!r!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ze i§tİrak eden kıymetli dost- ı reffü iıe daha fa>.ladır. Müdü müteeuir olmayınız, temyiz ediniz, ı' 
larıınıza ve büyüklerimize, muz , riyet, bu farkın reden ileri gel eğer temyiz nakzederae biz sizi telr
tarip ve felaketzede ailemizinj diğini tetkik etmekle beraber, rar mubakeme ederiz, diyerek kara
sükranlarmı arzederim. bunun ne gibi meşru sebepler. rını tefhim etti. Maznunlar bir lah-

za durdular ve sonra sanki bir elelr
"11" eni \.ijn tahrir hcyctındcn den hasıl olduğunu kumpanya. trik düğmesine merbut imitler ıibi 
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aüraUe yere eğildiler, birer temenna 
ettiler, kendilerini bekliyen dört 
jandarmanın arasına cirdiler ve ö
lüm kararlannı dinledikleri salon
dan ~ıktılar. 

Newuz münasebetile dün lran selaretanesinde yapılan re$mi kabız/den 
bir intiba •.. 

• 
Nevruz bayramı ve lranlılaı 
Dün Nevruz, yani lranile>o Iran konsolosu Pehnam 

rİn bayraJDl olduğundan Iran Han, İran tebaasının tebrik&. 
konsolotu Pehnun Han tara- k b ı d k bi uk 
fmd b• • k bul 1 tını a u e er en r nut 

an ır resmı a yapı • .. 1 · · 1 kteb" 
mıttır, l IOY emııtır. ran me ı ta. 

Resmi kabul 12 ye kadar lebeleri ele Nevruz haldnnda 
devam etmiıtir. nutuklar aöylemitlerdir. 

1 SPOR 

Milli güreş 
Takımı 

Teşkiline dair bir mu· 
sabaka talimab yapıldı 

ISTANBUL, 21. A. A- T. 1. C. 
1. Cürq F ederuyonundan teblii e
dilmittir: 

Yeni Gün sazelesi müsabakala
nndan aonra tefrik edilip muallim i
daresinde çalışmakta olan milli Gü
ttf takımı namzetleri için F ederaa
yonumuzca tertip edilen 6ç aeçme 
müsabakaama ait talimat tamimea 
teblii olunur. 

1.- Tertip edilen bu mibııbakala
ra namzetlerin ittirakleri mecburi
dir. Bili mazeret iıtirak ebniyenle
rin namzetlikleri reddedilir. 

2 - Resmi bir raporla leTaik edi 
lecek hastalık mazeretlerinden bat
ka mazeret kabul edilemez. 

3- Müsabakalar aıağıda yazılı 
tarihlerde Ye mahallerde yaılacaktır: 

l inci müsabaka 1 nisan cuma: 
( Beıiklat kulübünde). 

2 inci müsabaka 15 nİaan cuma 
(Kumkapı kulübünde). 

3 üncü müsabaka 6 Mayu cuma: 
(Haliç kulübünde). 

1 inci müsabakayaı namzetlerden 
baıka mmtaka ııüttt heyetinin taa
vibiyle kulüpler her aiklet amıfına a 
zami ikiter kiti ile iıtirak edebilir
ler. 

2 inci müsabakaya: ayni evsafta, 
kulüplerden üçer müsabık iıtirak e
debilir. Ve bu iJti müsabakanın 
her hangi birinde namzetlerden biri
nin mağlup eden namz .. meya
nına girer. 

3 üncü müsabakaya: icabetleri 
lazım selen diğer mmtaka ııüretçile 
ri de aşağıdaki şerait dahilinde itti
rak edebilirler. 

A.- Federasyonca tescil edil
nıiı ve lisana almıt olmak. 

B.- Mıntakaamda yapılmış mm
tıkavi ıeçme müsabakaoında derece 
almış olmak. 

C.- Müsabakalann devam etti
ği müddetçe iate ve ibatesi F ederas
yona ait olmak üzre yol masraflan
nın kulübü veya mıntakası tarafm
dan temin edilmek lizımdır. 

4.- Bu son müsabakaya iıtirak I 
etmiyenlerin b~ldarı sakit olur. 

5.- 3 üncü müsabakada ihtiyat- 1 
lariyle beraber tefrik edilecek . ~li 
gür"' taknnı azalanndan gaynsuu~ 1 
biı·inci ve ikincileri F ederaıyonca bi 
rer madalya ile taltif edileceklerdir. 

6.-Son secme neticesinde tcaayy
ün eden milli ııüttt tLlmn iza ve ih
tiyatlan resmen tesbit edilerek O- 1 
lempiyat veya her hangi ınilli tem
ıil vazifesi için daimi suretle mual
limi nidaresi ve F ederaayonun neza
reti alhnda çalııtırılacatır. 

7- Müsabakalara iıtirak için bi
laiatisna her müsabıkın Federasyoa
ca tescil edilmit ve lisana almıı ol-. 
ması şarttır. 

8.- Mıntakalarca her hangi bir 
sebeple tescil edilmiyen süretçiller 
mensup oldukları kulüpleri vasııa.iy 
le dojirudan doğruya F edera.syona 
miiracaat edebilirler. Fecleruyon Ta 

kı olacak müracaatları kabul edip 
etmemekte muhtardır. 

lşbu talimft tamimin tahririnden 
itibaren it'arı ahire deyin muteber
dir. 

lRTlHAL 
Trabzon tüccarİ müteberanmdan 

N~mlizade Şükrü Beyefendi diin İr
tihalı danbeka eylernİftir; Natı mai 
firet nakşı bugün saat 15 te Kadı

köyünde Mühürdar caddesindeki 33 
numaralı haneainden kaldınlarak 

Osman Ağa camisinde namazı bede
lida Karaca Ahmette makberi ınah
suaundarahmeti il.i.hiyeye teTcli o
luııacalı:tır; Kııderclide ailesine beya-• . 
nı tazıyet eder merhum l.alcJaıoıl. 

İş kanununa 
G .. ore ... 

Bir istişare heyett 
teşkil edilecek 

Ankara, 21 - lı kanunu 
projesine göre bir yüksek it is· 
ti§are heyeti le§kil edilecektir. 
Bu heyet it aahiplerile işçiler 
arumdaki münasebetlere mü
teallik her nevi meseleleri tet. 
kik ve mütalea beyan edecek 
İt ve maiıet §artlannın ihzan' 
hakkında tedbirler alacaktır. 
Heyete lktıaat vekili riyaset e 
decektir. 

Heyet 9u hadan mürek
keptir: 

Her intihap devresi ıçın 
meclisçe intlhap olunacak üç 
meb'ustan, lktıaat vekaleti u
mum müdürleri ve hukuk mü. 
ıavirinden ve sihbat ve İçtimai 
muavenet vekaleti sihbat umu
mi müdüründen., Nafia demir 
yollar wnımıi müdüründen ista 
tistik, aigortalar birliği umumi 
müdürlerinden, hukuk fakülte· 
•i tarafından intihap edilecek 
bir profesörden, itçilerden bir 
sene için, aralarında intihap 
edecekleri on i.zadanı ve it si
gorta me.ailinde ihtiaasile ta. 
nmmıt ve lktısat vekili tarafın 
dan intihap edilecek bir müte
hassıstan mürekkep olacaktır. 

lzmirde menenjit 
lZMIR, 21 (MUiyet) 

Şehrimizde yeniden iki menen. 
jit vak'ası görülmüttür 

Elmalıda kurutulan 
bataklık 

ELMALI, 21 (A.A.) - El 
malı kazası dahilinde kurutu
lan bataklığın 30 - 40 dönüm 
değil, 30 - 40 bin dönüm vüs 
atinde olduğu bildiriliyor. 

Falih Rıfkı Beyin 
eaerleri 

1 -Deniza§m 
Cenubi Amerikayı anlatan ye· 

gane türkçc kitap: Yeni yazı ile 
basılmış lı:itaplarm en nefisi. 
Papyekuşe üzerine tabedilmiş 
müteaddit resimler. 

-..--
2 - F aşiat Roma 
Kemalist Tiran 

vıı 

KaybolmQf 
Makedonya 
Fqiat İtalyadan, inlul&pçı Ar· 

naYVthıktan ft bizden aoıuaki 

Makedonyadm lı&Ue~ yeginc 
türkçe kitap. 

-o---

3-Yeni Rusya 
Rus inkıUlbmdan, bol§eviklc

rin terbiye Ye 1lellrin metotların · 
dan, Rus inlulibmm bugünkü 
•aziyetindeıı. bıılnetlm yeğane 
ürkçe ki.tap. 

o 
Ba eaederin hem aaı'at, hem 

fikir kıymetleri vardır. Yrııl ya
" ile herkcain hem lezzet. hem 
iırtifade ile okuyacaiı en iyi ki
taplar bunlardır. 

-o-

Heııısi Muallim Halit kütüpha
nesinde bulunur. 



MlLLIYEr.,'l'""<s~A~L~Ir-~22~---M;-;-;A~R~T;:----:-1~93~2::----------------~----------------...-.................... ======::;:7;;:;:;:;:::;;;::::,,.-

Müntehir kibrit ~ralı 
nasıl bir adamdı? 

Memlekette 

Katil 
Bir imam Bu senenin en talihli 

Kumbara sahipleri .. 
Geçen sene bidayetinde serveti 

otuz milyar tahmin ediliyordu 

Urfada ortağını kur
şunla öldürdü 

Urfadan yazılıyor: - Tüccar· 
dan Akrap Mu•tafa efendi arka
datl ve ortağ1 imam efendi tara
fından evinin önünde katledilmit· 
tir. Katilt vak'ayı müteakip der
hal takibe çıkan poliolcr tarafın· 
dan yakalanmıştır. Cinayet §Öyle 
cereyan etmiştir. 

c;Jij_ 
' 1 

Mustafa ve imam efendiler tica
ret ortağcdırlar. Heıabatın rüyeti 
esnasında ıui tefehhüm hisıl ol
mu~ imam ziyanlı, çıkmış ve bu 
yüzden yekdiğerine muğber ol

jl 

S. ld 1· K a r Sawdaki Lehistanrn istikraz akdettiği zamanda o ;ı var reufj,e , ,.,. . 
Stockholmde alınmış bir resım, Soldan ,,trasile lvar Kr~uger, Lehıstanrn 

Stockholm sefiri ve Lehistan Maliye nazuı (Elı çantalı) 

' mu~lardır. Binnetice bu heaabatın 
rüyetinden sonra arkada,lık mü
naaebetile imam Mustafa efendi .. 
nin evine :fevam ediyor, gece gün 
düz beraber geziyorlardı. Evvelki 
akşam Muatafa efendinin evine 
gelirken, bu ticaret itinden muta 
zarrır olan imam asabiyet neti~ 
cesi olarak tam cümle kapısı önün 
de Muatafa efendiyi kurşunla kat 
letmiıtir. Katil filini, ika ettikten 
sonra kaçmış iae de yapılan. ~aki-
bat neticesinde yanm aaat ıçınde 
yakalanmıştır! ilk tahkikatta~i 
ifadesinde cürmünü inkar e~ıt·. 
tir. Katil imam on dokuz nnııı. 
yaımdadır. 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Milltlere milyarlar ikraz eden 
Kreuger'in intihan etrafında Av
rupa gazetelerinde neşriya~a de· 
vam ediliyor. Bu çok kuvvetlı alev 
artık sönmüştür. Fakat ölümün~n 
bırakbğı akisler ve rahneler. g~ 
geçtikçe daha ziyade ehemmıyelı 
ni göateriyor. 

Ailesi bir çok edip, profesör 
ve saire gibi memlekete münevver 
kazandınnıt olan Kreuger'de ze• 
ki bir ad•mdı. Fakat Şimal mem· 
leketlerinin sialeri içinde doğdu· 
ılundan mı ne dir, çok ağır tavırlı 

ve dütünceli idi. Yirmi yatında 
iken o zamana göre gayet mühiın 
bir miraaa kondu: Yüz bin frank. 

Bu paraları aldıktan sonra Pa; 
ri•e geldi. Darülfünun mahall';_sı 
olan Quartier Latin'de otunııaga 
başladı. Üç ay içinde bütün par1· 
ları yedi, bitirdi. Bu suretle mık 
Yarder olmak ve para kazanma • 
için tekrar hareket nokt .. ına gen 
lemit oluyordu. .. . 

O zaman gençliğin verdı~~ "'.'-
.... llu gır 

vkle fngiliz ordusuna ııonu k 
di. Ve Boerlerle muharebe ~~': 
İçin Afrikaya gitti. Hizmet• bıli? 

il Aınence para kazanmak azm e . . de 
kayı boyladı. Otuz sene ıçın . 
dünyanın en kuvvetli bir. b~en 
oldu. Öyle iken karakten yıne de 
ii,medi. 

Ölümüne kadar, dünyanın ~ü 
tün muvafffakiyetlerini ııönııuı 
ve tatmıt bir adam oldui_u ~~ide, 
Çocukluğunde olduğu gibı m;ute•a 
zi ve çekingendi. O kadar. ı!';jn• 
lardan kaçardi ki bu halı a ela 
ntarazi bir şekil almıtb· . 

Bir milyarder düıünü~üz kı 
Berlin'in en mühim caddeaı ~l~n 
Ünter den Linden'in hemen butitn 
binalan kendiıinindir. Bu cadde 

Stockholmdeki kibrit müzesi (bu
rada 7,800 çe§it kibrit vardu.) 

derhal esirgeniyordu. 

de yalnız Fransız ve Soviyet sef~· 
rethaneleri ile Adlon oteli ve gu• 
zel san'atler aarayı kendiainin de 
ıl:ildir. Dakikada muhtelif liaanlar 1 r 
dn yazıtını~ yedi telgraf al~ ".'e 
bu telgraftan hulasa etmelerı ıçın 
ayda yirmi bin frank maaf ve~- ı 
":1ek mecburiyetinde kaldığı ~a· 
lıplcr kullanan bir adam, çekın· 
genliği yüzünden, meseli sinema· 
Ya haydi haydi yalnız kapıcısı~ 
da vct edebilmek cesaretini kendı 
•inıle r,-örüyorclu. Bir çok eğlence 
ler çinc!e yalnız danstan usanı?,a .. 
l>tıştı. Oansetmek için de en mute 
~azi yı:rler intihap ederdi. Buldu 
ııu ucuz aalonlarda mağaza kızla 
l"ının, daktilolarının araaına karı 
~ır ve milyarder olduğunu hiç b<;I j 

Kreurger iyi bir mühendis ol
duğu için bidayette inıaat itleri
ne giripnitti. Bir çok köprüler, gı
rat siyeller, fabrikalar inşa etti. 
Kibritle uğraıaıasr, babasının kü· 
çük bir iıini düzeltmek için bila
hare vaki olmuştur. O vakla kıı· 
dar Kreuger zaten zengin bir a· 
dam olmuıtu.Kibriı i~inde umumi 
harpte çok iatifadc etti. Ancnk 
ondan sonradır ki, fabrikacıdan 
ziyade maliyeci ke•ildi. Son aene 

lı etmeluizin onlarla denııederdi. 
Yüksek hayabn icaptan kendisini 
•on derecede sıkardı. Onun için 
de bu yerlerden daima kaçardı. 

Pariate iken mükellef döşeli 
Yedi apartonanı olduğu halde, bir 
dana dönüıünde bu apartımanlar 
dan biç birine gitmez, bir otelde 
kalırdı. Korkudan mı? Belki! Fa 
kat her halde hakiki düımandan 
ziyade, botuna gibneyen bir a
dantla karJılaımak onu yıldınr
dı. 

Kafası taşla ezilerek 
öldürülen adam 

KONYA, 19 -Meram kö.prü•ü 
bağlarında kafasr ta,ıa ezılerek 
öldürülen arabacı Mehmedin u
zun zamandan beri katilleri bulu 
namamıştı. Şiddetii takibat netice 
ainde katillerin, kayınbiraderi ve 
kayınpederi olduğu anlaşılarak 
yakalanmışlar ve cürümlerini de 
itiraf etmışlerdir. 

50 kişi denize döküldü 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 

" 10 ki~iye "100,,erden 1000 
" 

10 kişiye "50,, erden 500 " 

EVREN1YE, 19 - Dün latan· 
bula gİbnek Üzere Abane önüne 
gelen Bursa vapuruna yolcu nak· 
leden Şevki reisin motörü, muvaze 
nesi bozularak devrilmif, içinde 
bulunan takriben elli ki,i denize \ 
dökülmÜ§tÜr. 

1 Tür ki ve Jş Bankası 1 -
Prof. Agr .... --!!!ı latanbul ikinci Ticaret Mahkcme

Ur. Osman Cevdet ;İnden: Ereğlide mükinı Kazez ve 
şürekiaı ıirketi vekili Sadettin B. ta 

Fakat derhal aahilden indirilen 
diğer bir motör cümlesini topla· 
mı,ıır. Lehülbamt nüfuaça zayiat 
yoktur. 

Bulgur çuvalındaki 
altınlar 

Konyadan bildirildiğine göre, 
Oburk nahiyesinden uzun Muata
fa iaminde bir tahıs Hacıonğman 
köyünde Ali ze:vcaıi Cennet hatu .. 
nun evine girerek 182 madeni al .. 
tın, iki betibiryerdc ve bir adet 
Mahmudiye altını çaJmıt ve yapı .. 
lan takibat ve tahkikat neticesin
de Mustafanın evinde mezki'ir al
tınlar bulgur çuvalının içinde ta .. 
mamen zuhur etmiştir. fail der
hal mahkemeye tevdi edilmi,tir. -
DAHİ ŞAİR (GÖTE) 

NlN MUHTEŞEM 
RUHUNA: 

- Yüzüncü yddönümü münasebe

tile, at:rbe t naz:rrıla fİİr -

- Edebi d~. >sının - tnşkın şa'şaa

[ıile; 
-Aıırları kaplıyan •olmaz güzellik

[lerden -
cihanlaı· ibda eden, 

ve - göz kamaştırıcı - şü'le, ,ü'le 
hale hô.le, - havanktan eserler -

ı Yaratmanın zaferile hiç sön.1.neyen 

[gevberler 

1 

neşrederek rnea1'ut, mağrur; ey ha. 

[tan yüksek güneı ! 
ı Ey ilahi ve füsunj: - Şafak rengi-

[ bir atef 
dalgasile çalkanarak, ebediyete 

[göçen -! 
1- Yüz yıldır - ki (hem gündüz) 
' [ün, hem (gece)n: 

Ma'nen, - fili varhğının muhteşem 

1 [ayinin.i-
Panı panl parlatarak, hem (dün ya-

Tıp Fakültesi .. afından Ereğlide mukim tüccardan 
Fizik tedavi şefi Hacı Molla Zade İamail Ef. emrine 

Elektrik tedavileri, ziya ve hara- \"erİlmek üzre Galatada Çinili Rıh-
ret tedaviai ve nıaııaj. Her gÜn trm Hanında mukim Kzez ve Ş'iiro-
ikiden sonra: Beyoğlu Tünel ba- kiaı ıirketine k"fide olunan 4-11-
ıında Zümbül sokak 24 numara- 931 tarihli ve 296 No lu üçyüz lira-

da haatalarını kabul lljlier. yi muht.,..i bir kıt'a çekin zayi oldu 
Telefon: Beyoğlu (4501) ğundan bahiale iptaline karar İtatı-

İktisat Vekaleti Maadin 
İşleri Umum Müdür

lüğünden: 
Kütahya Vilayetin.in Emet kaza

ıı dahilinde Değirmenııız karyeain

de şimalen Belrtaı tepesi, Karatat 

tepesi müstakimi, tarken Karataı 

tepesi ile Kütahya, Balıkeıir hatb

run Çınarlı deresi üzerindeki köp

rüsü beynindeki müstakim, cenuben 

mezkur köprü ile Değirmenaaz ca
mii arasında mevau1 müıtakinı, gar
ben bu camiden başlayıp kabalık 

veya karğılı tepesinden geçerek 
mebdei hudut olan Bektaş tepesine 
geçen hattı münkesir ile mahdut ve 
mesahai aathiyeai 542 cerip arazide 
Amerika tebaamdan Preston Locke 
efendi tarafından bittaharrj zahire 
çıkanlan krom madeni 60 altımı se
ne müddetle mümaileyh uhtesine i-
hale olunacağmdan maden nizamna 
mesının 36 ve 37 inci maddeleri 
mücibince bu bapta bir güna itirazi 
olanların 21-2-932 tarihinden itiba
ren iki ay zarfında Ankarada fk
bıat vetmletine ve mahallinde vila
yet makamına müracaat eylemeleri 

ilin olunul". 

3 üncü Kolordu 
ilinları 

ru mümaileyh hmail Ef. vdcili Va
silaki Ef. tarafından mahkemeye mü 
racaatla talep edilmit olmakla mez
kur senet kırk beş gün zarfında mah 
kemeye ibraz edildiği veya muhtevi 
yatının mahkeme ve~esine tevdi o
lunmadığı takdirde senedin iptaline 
karar verileceği ilin olunur. 

Jatanbul ikinci icra memurlufun· 

dan: Mukaddema Beyoğlunda ve 

Hüseyin ağa mahallesinde Yılancık 

sokağında 1 nu. lu hanede mükinı İ

ken halen ikametgahı meçhul bulu

nan Ohannea Arakliyan veledi An. 
don efendiye: Bakkal Prodroınoa ve 
ledi Savadan istikraz eylediğiniz 
(765) lira mukabilinde ipotek irae 
kılınan Beyoğlunda Hüoeyin ağa 

mahalleaiode Yılancık ıokağmda 1 
no. lu bir kıt'a arsaya ait borcun 
resviye edilmemesi dolayı&ile alacak 
h tarafından paraya çevrilme muame 
lesine eaaı tetkil etmek üzere ..aki 
talebine binaen 27.3.932 tarihine 
müsadif pazar günü ııaat 12 den 14 
te kadar erbabı vukuf marifetile ma 
hallen vaziyet ve taktiri kıymet 
muıuneleai ifa kılınacağı malumunuz 
bulunmak ve olbaptaki ihbar vara-
kasmın tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliği keyfiyet o
lunur. 

lıtanbul beıinci hukuk hikimli-

. Kudret ve nüfuzu harikulade 
•di. Bilbasaa insani hislerle son de 
rece nıütebaaai& olufu, muztarip 
beıeriyetin aaadetine elinden gel 
d_iği kadar çalışması, etrafında de 
rın bir aempati uyandıı-m!.ftı; 

l [yı) hem (beni) 
, Hayran ed,-n büyük:üğün, bak, bu

j [gün: 
1 her ta,.,.fta l.ü•bütün 
ı ğinden: Hikmet bey vaaiyeai Sürey-
canlı, şanlı t zahürlc görünür? 

• Fabrikacı olarak selluloıt v_e 
kınıyevi mamulat yapıyord1;1. Bır 
Çok onnanlan, maden fabnkala• 
•ını •Jletiyordu. Dünyada aarfedı· 
1 n kibritlerin yarıamdan fazla11-
nı kendisi yapıyordu. . 

IVI lıyed olarak ta, azım :serma 
Y~leri bir yerden bir yere gönde~ 
tıyor, dünya piyaaaaına hAkim go 
runüyordu. Kırk yedi memlekette 
heınen üıhisar halinde kibrit aat
?>ı,tır. lrntiyazı aldığı memlekete 
ıkra%atbı bulunuyordu. Bittabi bu 
it.dar azim itlerin telleri Kreu-

er'i kıa kıvrak baılamıt gibiydi. 
Kreuger'i ıon zama1>larda .. ,ı 

;roan fey Rus dampingi ve Ruı 
•Yaaa.ınm ithalata kapanması 

oldu. Bunun üzerine Amen1<a ile 
•ı. Ya;>ma • a girişti. fakat orad~ 
tnılyarder haaımlan ve rakiplen 
Vardı, bir mf'mlcket kadar büyük 
~?!'".n satm almağa kalktı. Ke?-
••ını affetmeyen Amerikalı mıl· 

~••derler itini bozdular. Bir yer• 
en Yardım mı iıti or, yardım 

Jvsr Kreugerin en son 
re~imlerinden 

1 rcle on yedi memlekete sekiz 
e.1 rdan fazla ikrazatta bulun· 
mı ya b"I b" b du. Hatta F ranaay~ ı e. ır U· 

-uk milyar ikraz ettı. Bu ikrazlar 
., .,.inde kırk beı memlekette 
;:~rit imtiyazı aldı. Dün>'.a buhra 

bilhaısa Almanyadakı buhran 
ıud ' ·•terine bayii ıüi teair etti. Ser 
aı, 0 d "d tu ti 1931 aeneıi bı ayetin e o z 

V":I r tahmin ediliyordu. Fakat 
mı ya · h 
fakandinav bankasına vadeıı u 
lıll eden 120 milyon koro~u ve~e 
cek para bulamadı ve . boy!! bır 
acze karii intihan terc;ıh ettı. 

(dae ha~ları) -- ııan•run _ ki bu K O. için 80 çift ve 13 tek ya hanım vekili avukat Valyas e. 

1 • b k kapal rfl il fendi müvekkiline izafeten Büyu .. k [(neşeyi") zümrütlere bürünür: atı ara a oşumu r za a . -
• · d b" ·ı .. k k t lh l adada İ•pilandit oteli civar Ye aıra-·- zıya an ıra em - olan (Hü- muna asaya onmuş ur. a e>- sında Elf>ink h . 

rao) uh - 932 Ç b ·· ·· anesı demekle maruf _ nun r u guya si 2313 arşam a gunu hanede .. kim .. eff .. _ 
- azametli bir ahenkle - gökten K · d mu mutev a moayo Al-

saat 15 te omı5yonumuz a bink varisi ve oğlu Şart Elbink aley 
[ şöyl• der - bana -: kt T 1. J • 

D .. d"" 1 1 icra kılınaca ır. a ıp enn bine ikame eylediği rehin feı.'-· da-unya; - unya o a ı - 1L&1 

(yıldızlar) la; (güneşler) İe dolalı: İ şartnamesini almak ve eşkili. vasından dolayi evrak suretleri mü
(Göte) gibi bir _ diihi _ yi ya ' ni görmek üzere her gün ve maileyhin ikametgahına gönderil-

(gönnüttür: ya görmemiş veya 1 münakasaya iıtirak edeceklerin miı iıede kendiıi röıterilen adreste 
[görnıiyecektir!" ı de vakti muayyeninde teminat olmadığı gibi ve nereye gittiği de 

B " b d · h (al 1 meçhul olduğu mahalleai muhtarı i-ugun .. na, en en yıne atsız - ve teklifnameleri e Komiıyo. 
[kıt ve (tevkir)! müracaatları. (l07) le mahkeme mubafiri tarafından teb 

D .. al ka 1 •. hre . numuza liğ ilmuhaberine verilen ınetrubat-- uny an p ıyan - §O tın (S22) 
[huzurunda, tan anlaıılmq ve bennucibi talep 

ne kadar uzaklaıııan ... - ben _ ka- bir buçuk ay müddetle ilanen tebli-
[lamam durunda! ZA YI - Sinekli nahiyesinden aldı- ğat icraaına karar verilmit olduğun 

_ ı.elıer pırıltıların-, dalgalan.:r _ ! ğım nüfus ~ezkcreıni. ~İrmi gün _ev- dan müddeti mezkılre zarfında ce
[ ~i'rimde--, vel kaybettım. Y enısı almacagın- vap vermek İçin evrak sureti mahke

- devranın ahengini- duyan var-! dan hükmü kalmarnıslll". Silivri kn- me divanhaneaine talik edilıniı ol
[tasvirimde--! ı z~•ı Kurfalı Karyesinde Petro Yor malda tebliğ makamına kaim olmak 

... "ilorinalı Nizan Kl• Ü..:ere iJi.n olunur .. 

lstan~ul Ev~af ü~iriyetin~en; 
Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cinsi Müd- Ecriıni~· 

deti li Lin 
Aksarayda Muratpaşa Cami 2/4 Hane 1 sene 12 

,, Sofular 
Şehremini İbrahim 

avlusunda 
Şeftali 

Değir-
8 
o " " 

Metkep mahalli .. 3 
Çavuş 

Şehremini Mollagii· 
men 
Halı- 1 2.~ " " " ranı 

Mahmutpaşa 

cılar 

Sultan odaları 5 Hane 7 
2,5 
2 

.. 
,, Cami avlusunda 23117 Dükkfu .. 

23 Yusufpaşa Hanbay- Hase 
" " ram kiC. 

.. Topkapı C. 115 Baraka arsa 
2/70 Dükkaıı 

3 
2 Vefa Mollahüsrev Vefa C. 

" 
Uzunçarşı Samanvira
ru ell'Vel 

Uzun- 32 
çarşı 

.. " 10 

Çalanakçılar'da Büyük 
handa orta katta 
Çakmakçılar Validehan 
katta 

yeni- 31 Oda 
" 

4 

alt 28 " 12 

Dayah.atun Kakılar hanında 36 
" .. 4 

l.~ 

5 

Dayahatun Hamam 7 ;9 Depı 

Ahrr 
.. 

Kasımpaşa Camii- Turaıbi- 1/3 
" kebir baba 

ı Mahmutpaşa Sultanodalarr ı Sultan hanında o- ,, 7 
da ve odalıaşıhk 

1 Samatya Etyemez Ba- Mili· 21 Hane 2 sene 6 
/ yazıdı cedit ırihatun 

A•ksamy Sofular 5\oıfular C. 1 
1 Bahçekapr Hob- Yeni.pos- " " 

9 

' yar tahaoe 
: Dayahatun Y enihan 
ı Çaıkma:kçrlar Büyük yenihan 

Defterdar Abdülve- Eğri-

62/46 Methal ve dük-
kan rewcinde oda 

35/39 Dükkan 
1 Oda 
5 Kayrlahane ve fev

kıinde odalar 

" 45 

.. 6 

" 4.~ 
" 32 

l 
dut kapı 

Bahçekapı Hob- { enipos- 64 Dülcl<an 3 sene 130 

'yar tahane 

Galata Keımankeş Helvacı 12 Mağaza ,, 55 
27 Kulekapısı Şahsıı- Karan- O Kahvehane ve arsa ,, 

var Bey fil 
Galata Şahkolu 21/5/3/1 Baraka 
Samatya Hacrka- Sarraf A- 5 Gazino 
dm gop 

.. 

.. 
14 

12 

Çakmakçılar Valide hanmda 13 
m~it altında 

Oda .. 4 

Çaıkmakçılar Valide hanı üst- 93 
kat 

.. " 8 

Beyoğlu Ayae Semihha- 44/l " .. 6 
paşa tun 

Bala.da mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizala 
rrndaki müddetlerle ikraya verilmek üzere müzayedeye kon
muştur. İhaleleııi Martın 30 ncu çarşamba günü saat 14 te yapı
lacaktı:r. Taliplerin yevm ve .saati mezkı1re kadar Çemberlitaş'
ta EV'kaf Müdiriyetinıde Akarat kalemine müracaatları. (916) 

Devredilecek ihtira latanbul ikinci iflaa memurlu-

beratı ğundan: 1 - Tamamına 800 lira 
Elektrik motörleri hakkında 9 kıymet takdir olunan Galatada Ala. 

Temmuz 1924 tarihinde 182-176 
numara tahtmda Sinai Müdiriyetin
den onbeı tene müddetle bir kıt'a 

' ihtira berat\ istihııal kıLnını~tır. Bu 
kere ihtiraı mezkUr fruht veya ahere 
İcara verileceğinden iştirasına veya 
isticanna talip olan zevatın fatanbul 
Bahçekapı Tq Han No 43-48 de 
mukim H. W. ISTOK Efendiye mü 
racaatları. 

Devredilecek 
beratı 

ihtira 

''Makina yağlan imalinde ialfilıat'' 
baklandaki ihtira için Sinai Umum 
Müdürlüğünden iatihaal edilmiı olan 
15 Mayıt 1928 tarih ve 718 numa
ralı ihtira berab balıkı bu kere ahe
re ferağ ve icara verileceğinden aa
tın almak veya isticar etmek arzu
aunda bulunan zevabn latanbul 
Bahçekapı Tllf Han No 43-48 de 
mukim Vekili H. W. )STOK E-
fendiye müracaatları. 

cameacit maballetinde Mahmudiye 

sokağında atik 266 Cedit 286 No.b 
dükkanın tanıanu, 2 - Beher metre 
murabbaına 2 lira kıymet takdir o
lunan Sultanahmette Nalalbent ma 
halleainde Çetme sokağında 13 No. 
lı 43 metre 65 santimetre murab
bamdaki arsanın tamllmt, 3 - Ta
mamına 1600 lira kıymet tekdir olu 
nan Kurtuluşta F otika aokagında 

7-9 No. lı maa bahçe hanenin üç 
bisse itibarile iki hiuesi, 4 - Beber 
metre murabbaına 3 lira kıymet tak 
dir olunan Beyoğlu Hüseyin ağa 
ınahalleai Bülbül dere sokağında a
tik 34 cedit 49 No. lı halen 112 ar· 
§m 10 Parmak mikdarınıUki arsa· 
nm tamamı, 5 - Tamamına 454 li 
ra 50 kuruş kl)'IDet takdir olunan 
Kartalda Ardıç mevkiinde 22 iki dö 
nüm iki evlek 280 arşın tarlanın ıü
lüı biueain.in 10 hine itibarile 6 
buçuk hi•aeai, Yukarıda yazılı olan 
ve Müflüı Kömürcü Ayan oğlu M~h 
nıet ağaya ait bulunan emlak ve ar. 
talar müzayedeye vazolunmuı olu~ 

Ticaret İşleri Umum 25 Nisan 932 tarihine müııadif pa. 

Müdürlüğünden: zarteai günü saat 13 ten 16 ya ka
dar lstanbul ikinci ifliı dairesinde 

30 ikinci T eırin 330 tarihli kanun açık artırma ile aatılacaktır. Bu hu 
hükümlerine göre teacil edilmiş o- auta dair tanzim kılınan fartname 
lan Ecnebi Tütün şirketlerinden ler 22 Mart 932 taribinden itibareı 
(Alaton Tabako Kompaııi İnc:orpo- dalirede alikadaranın tetkiklerine h• 
retit - Alaton Tobacco Company zır bulundurulmuttur, artınnaya iş . 
lncorporated) ıirketi bu k ... e mü- tirak edecekler yüzde yedi teminat 
racaatla latanbul şubeainin aeddine vereceklerdir. Satı• p ... indir. Mu". 
karar verildiğini bildirmit olmakla ' ..., 

terakim vergi ve belediye reami v• 
mezkiir tube ile ali.katı bulunanla- vakıf icareıi müşteriye aittir. Talip, 
nn ıirkete ve icabmda l ilan bul mın lan! 

o arın ve daha fazla maliımat al-
takaıı Ticaret müdürlüğüne müra-

mak isteyenlerin 931-21 doaya nu
caat eylemeleri ilin olun.ur. ---------------! maraıile dairemize müracaatlan i

latımbul 8 inci icra dairesinden: 
Bir borçlan dolayı hacizolunan bir 
yazıhane, büyük mua, bir duvar 
halıaı. koltuk orta maaaaı bir kane
pe iki koltuk yedi adet aandalya bir 
küçük mata sigara aehpatı ve aaire 
24 kalem qya 26 mart 932 tarihine 
müsadif cumartesi ııünü ııaat 13 ten 
16 ya kadar Galatacla Havyar soka
ğında Cemaat hanında 2 inci kat 
S, 6, 7 numralarda satılacağı ilin o
lunur. 

lin olunur. 

Iatanbul betinci icra memurlu
ğundan: Mahcuz olup aatılmaaı mu
karrer bulunan ev qyaaının 3-4-932 
tarihine müaadif pazar günü ııaat 12 
den itibaren Beyoğlunda Srraıervi 
lerde 120 No. lu hanenin Üt! ka 
tında birinci arttırma yapılacaktır.Ta 
liplerin yukarıda yaz.ılı ıün ve saat 
te mahalJinde baur bul'1nan memu· 
runa mün.caatlan ilin olunur 



o MlLLl YET :SALI 22 MART 1932 
-

'1alt Hulisas ~~~ıere_F_os_f_at_ı_S_a_r~~~~~~~~~ 
Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
17 mart 1932 vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 

Meak6k Türk ılımı oafi kÜogram 
102,373 ., 

221 t>.335 " 

8.688.589,99 
143.139,73 

3.099.753,81 1 
Külçe safi kilogram (ülveten teda
vüle çıbnlıo btnkonotlar karşılığı) 

\!tın Külçe safi kilogram 

Banknot 
U!alılık 

6178,211 I Lira 

1 
" 
" 

8.42 l.094.- ı1 105.291,23 ' 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın Mevcudu { lltveteo tedaville çıkınlan il . 

Külçe safı Kilogr ., nim ti k Jııt il Lıra 
751 440 ua o ar arşı ,.ı 

l .05il. 960,89 

' IJAveıeo tedovülİ 
Altını tahvili { Döviz mevcado { çıkarılan bank· l -ı· ra 

1 k 1 ,., _ 3.49S.~72, 13 
kabil döviz not ır ar~ı ı,.. 

Serbest dövizler _ ,, _ __ 681.532,85 

Hazine Tahvillerlı 
Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tf\iilrın 
vaki ıediyat 

Cüzd-

i Lira 

~ " ı. :-50.ouo,-
---'~--

158.748.56.-1, 

1 

Senedaı 

F..shım ve { Deruhte edilen evrakı nakliye 
Tabvil!ı karşılığı ( itlbarlkıymetle ) 

Lira 0,- ı 
ıl '.M.704.s.37,scı 

Albn üzerine avans 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 
Nazım Hesapları 

Kanu•ıın 6 mcı f 
maddesine. te~-~ 500 000 Türk altını 
fıkan ıevdı edi-{ ' 
len kıymetler- \ 

4.62S.OOO,-

Lira 

20.457.868,76 

608.963,36 

5.234.065,87 

l .56.998 Sb3,-

2-l.~04.837,50 

626,80 

7.674.153,97 

3.2:lfl.fJ33,28 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 

Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ıediyat 

Deruhte edilen evrolcı nakıiye bokiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vaz edilen ~ Lira 
Korşılığı tamamen alona tahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen · ,, 

Vadesiz Tevdiat: 

158.748.563,- ' 

J.750.000,- il 
156.998.563,-

9. 7 45.550,88 

3.495.572, 13 

llazine hesabı carisi 
Dii';er mevduat il L~'r-a __ 9_6_6.-69-5~,8-2- 11 L "- 4.346.550,98 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

!1 

i. 

Lira 
15.000.000,-

170.2~9. 686,01 

5.313.246,80 

657.228,58 

2:'.699.55 ı, l.' 

4-631.068,74 

Muhtelif Depo Heoaplaıı t>.068,74 

Yekun 

4.631.068,74 

223.540. 781,28 Yekun 223.540. 781,2t 

il 

.1\ ynı zamanda evinlzt•_ de süsler.~ 

fakat bu ciliazın hef~ terden"e~e~ı.en' büyülC rne' 

ızıyeıi TEl'.EEUNKE'."fmaıııilatından olmasıdıy 

Çünkü T E L [ P uı l\ K E N. markasını 1'yıın 

her nhizc ra<ly6-~leıninin.1 birT't!l_'!e.tidir] 

Opar/i;rü oynı · m.ahfazll'·;ıçin.ı/,f w ra ı:ıyrı .fıli111 
r -< t..... . 

kskonı.o haddi %8 - Aıtın üzerine av.ın• % 6 3;4 K E N 
!öksürenlere: Katran HAKKI EKREM · T I L I · f .J ... 11 , 

J'elefunken 340 ahize5i'iiil etıiniztUı ıecrübevB, hannl. 

Hudut 

saKınınız. 

ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

Kavak ve Tuzla tahaffuzhaneleri pavyon ambar ve bazı 

aıkı>amları aleınl münaıkasa suretile tamir ettirileceğinden talip
lerin şartnamelerini görmek üzere her gıün Galata'da Kara
muıstafa paşa sokağında İstanıbul Limanı Sahili Sıhhiye mer
kezi Levazım Dairesine ve münakasaya iştirak için de 28 Mart 
932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat On dörtte mezldlr 
merıke:ııde müteşekkil mubayaa komisyonuna müııacaatlan 917 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

10 ila 11 bin jandarm11 kaputu imeliyesi kapalı zarfla münaka 
ıaya çkanlmıtlır.Taliplerin ıartname ve nümuneyi gö~ek üzere 
her gün ve münakasaya ittirak için teklifname ve temınatlarile 
beraber Niıanın •ltma çarııı:mba günü saat on beıe akdar ko
misyonumuza müracaatları, (1012) 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
Mannara üsııübahri ktmı:andanlığma ait 3 nmnarah mav

nanın tamiri: 31 Mart 932 tarihine müsadif perşembe ~nü sa
at 14 te. 

Yukarıda cinsi yazılı mavna hizasında göstıcırilen gün ve 
saatte açıik müııaıkasa ile münaıkasası icra olunacağından şart
namesini görmek istiyenlerin her ıgün ve tamiratı yapmaık is
tiyenleııin münakaııa gün ve saatinde Ka-s:ımpa.şatla Bahriye 
sevtkiyat müdiriyetinde teşekkül eden Komisyonuna 
müraoaatlan. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMl 

Bakteriyoloji Liiboratuvafl 
Umum kan tahlilitı. Frer;gi nok

tai nazarından (V/asserman t~amU
lü kan kürcyvatı sayılması. tifo ve 1 

ıtrtma teşhisi, idrar, baJgam, ca.raba- · 
ti, kazurat ve su taliliitı, Ültra mik 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarrnın tahliH ve ka 
-.ıın sedimaitation sür'ati, Divanyo 1 

tu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te- 1 

tefon 2n931. ' 

DOKTOR 

EMİN ŞÜKRÜ 
iJahili hastalıklar mütehassısı 

'1er gün öğleden sonra lstanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

llr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· 

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle
bıci yanında 34. 

Konya Tüccarından Kirişçi zade 
Mustafa efendinin Hesabını Tasfiye 
ye Mer.ıur komseri Avukat Ali Hay 
dar Bey tarafından: Konya tücca
rından Kiri§çi zade Mustafa efendi 
tarafından talep edılen Konkurdatu 
talebinin 15-3-932 tarihinden müte
ber olmak üzre tervici.ne ve i~bu ta
rihten itibaren iki ay mehil verilme
sine ve mehli mezkUrun ilanına Kon 
ya icra dairesi konkurdatu itiraz 
merciince karar verilmesi üzerine ic 
ra ve iflis kanununun 282 İnci mad 
desi mucibince borçlunun mallerİ· 

nin defterinin yapılmasına başlan

mıt olduğundan mezkiir kanunun 
2lJ3 üncü maddesi mücibince mü
maileyh Mustafa efendide alacağı 

bulunanların i§bu ili.o tarihinden iti 
baren 20 gün içinde Konyada başa
ralı çal"§mnda 20,21 numaralı yazı
hanesinde mükim Avukat Ali Hay
dar Beye müracaatle alacaklarını 

kayt ettirmeleri ve alacaklarının 

müstenidatlarım ibraz ebne1eri ve 
müddeti mezkı'.irenin hıtaınından 

sonra vukubulacak müracaatların 

konkordato müzakeresinden hariç 
bırakılacakları ve konkordato tekli-
6nin müzakeresi içinde alacaklıların 
23-4-932 tarihine tesadüf eden cu
martesi günü aaat 10 borçlunun 
Konyada hükiimet konağı karıısm

claki bedesten içinde çorap fabrikası 
kartmnda 5 numaralı yazıhanesinde 
toplanılacağı ve toplanmağa tekad
düın eden 10 gün içinde alacaklda
rm veıikalarını tetkik ettirebilecek
leri ve konkurdatunun teklifinin a
lacaklılarca kabul ve İmzasından 10 
gün zarfında vukubulacak iltihakla· 
rında kabul olunabileceği ilan olu 

mevsan •\;lD 

bulunduğunuz 

Kostüm veya Pardesünüzü 
Bulmak için 

Bütün mağazaları dolaşn1ak lüzumsuzdur. 
Galata'da Karaköyde kain meşhur 

EKSELSIOR 
Büyük Elbise Fabrikaları 

En müntehap ve son moda çeşitlerini 
en ucuz fiatlarla satmaktadır .. 

Tediyatta teshilit 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıl-dız Çocuk Unu 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. 

Deposu: Hasan ecza deposu • 

C Dr. HOR HORU NI~ 
ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Gedi-kpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Elli ili sekaen bin metre yazlık haki kumaş kapalı zarf mü
nakasasile alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iıtirak için teklifname ve tenıinat
larile beraber Nisanın altıncı çarşamba günü aaat on bire kadar 
komisyonumuza müracaatları. (1013) 

Kendinizi TiFODAN ve diğer sari 
hastalıktan korumak isterseni,. 

KOCATAS 
SUYU ve GAZOZlf 

içiniz. Damajana 50 kuruş. 
Damajana kurşunlarına ve şişe bandrollarına dikkat ediniz 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beşiktaş Temizlik işlerine ait bir tay 23/3/932 Çarşaıııba 

günü saat 10 da aleni müzayede ile satılacaktır. Almak isti
yeınler o gün orada bulunacak memuru mahsusuna müracaat. 

BOURLA BİRADERLER ve $ 5 

s.A T 1 E B .. VO~L\J- eev_~~-KADIKOV 
MAGAZALARI 

~ insanın babası kimdir? <il( 

Adem mi? Maymun mu? 
Bu hususta noksan kalıın bilgilerimizi nereden alma

lıyız. İlmin mUktesep vak' alarına istinat eden keşfiya
bna mı? yoksa din kitaplarının biç değiımeyen telikki 

hikiyelerine mi? 

Umumi Kütüphane Ye Ecnebi 
Müellifler Koleksiyon'unu 

neşriyahndan M. Kemal B. tarıı:fıadan tercüme edilen 
meşhur Antropoloji ilimi Doktor Rene Verneau'nun 
insanın baılangıcına ait ve son ilmi nazariyelere istinat eden: 

insanlığın Başlangıçları 
adındaki eserin birinci kısmı Doktor Abdullah Cevdet 
Beyin mukaddimesile mütercimin Darvinizme dair pek 
meraklı bir etüdünü ihtiva etmektedir. BUyUk kıt'ası 40, 
küçüğü 20 kuru~tur. 192 sayfa ve 25 res'm 

Bütün kitapçılarda satılır 

~ LE~M~ı~ ;~;~:ri~~~IM 
--··-~ Sevmem seni öpmem seni 

·~~.~.. bir yaş gibi 
FERiHA TEVFiK HANIM 

KAÇAKÇILAR FİLMiNDEN 
DÜRDANE HANIM (BERELi KIZ) 

Bereli kız tenha kaldı kafesin 

COLUMBiA 
• Pliklannda Satıp. Çıkmıttır. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

idaremize ait olup H. P. Limanında çahtmakta olan duba.• 
!ardan biri bil müzayede ıablacaktır. Müzayede 31/3/932 pel'' 
şenbe günü saat 14 te H. P. mağazasında İcra kılmacakbr. T.•' 
lip olanların her gün H. P. de Liman ve Rıhtım ıer müfettıf 
liğine müracaatla dubayı görebilecekleri ve müzayede günü ~e. 
saatinde mağaza Müdürlüğünde hazır bulunın•ları icap ettıl1 

ilin olunur. (1078) 

SEYR1SEF AlN 
MA:rlr.ez acenta: Galata KISprü 

bqı B. 2362. Şube A. SirRc:i 
MühUııdarzııde ban 2- 3740. 

Merıin Poataaı 
(KONYA) 25 Mart Cu

ma 10 da idare nh~dan 
kalkar. 

1HT1RA lLANI, 
" Trikolıırdan ve ilmikli mem"~-~ 

tan düıen ilmikleri tutmak için di' 
iğne" hakkındaki 27-3-1929 tarih•' 
henüz beratı almmamıı olan ih~ 

ı yİ bu def• mevkii fille konmak Ü~ 
abere devrüfeni edileceğinden taJıf 
olanlann Calatada Çinili Rıbtıı" 
Hanında Robeırt Fen-iye nriinıc.,.ı
ları ilan olunur. 


