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ÇARŞAMBA 
to NiSAN 1952 

7 ad teue. No. 1222 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Para politikamız, 1 

İstikraz politikamız 1 

Bütçe müvazeneeine, ti~ 
ll:IÜvazeneye bu kadar ehemmı
Yet veriyoruz. Bunun . mühim 
•ebeplerinden bir> de mılli p~ra
ll:lızı korumakbr. Bu aayeyı te 
nıin uğurunda büyük mahrumi
Yetlere, büyük mütküllere kat· 
lanmak yerinde bir ıeydir. Mil
li paramızı tutmaktan neler ka 
:".andığımızı anlamak için, ıuku 
tu halinde neler kaybedeceğimi 
zi dütünmek kafidir.Önümüzde 
bunu geçirmit milletlerin miaa 
1i vardır. 

Hatırlardadır ki, bundan üç 
•ene evvel milli paramız mü
him bir buhran ıeçinnitti. Bub 
ranm önüne geçilmeaeydi, ne
ler olurdu? Bunu dütüııenlerİ
ıniz pek azdır. Şimdi yalnız fır
tınayı atlatbk diyip geçiyorUZ· 
H.albuki hük\ımetçe alman ve 
o vakit bazdan tarafmdaa bot 
&örülmeyen tedbirlerdİT ki, ~
te •eli.met yolunu açmıttı.Şım 
di yoldan gitmek, ayni politika 
Ya devam etmek kararındayız. 
Bu politikanın en kısa ifadesi 
?Udur: Kendi vesait ve menabi
ıınizle yatamak.. Bu imkiD.ı 
ınutlaka arayıp bulmak.·· Hele 
b_ütçe açığını kapamak için ba
rıce el açmamak... Tam ve sa
tııiınt bir müvazene politikası 
•ayeainde bu imkanı elde ettik
ten sonra alt tarafı kolaydır. 
Böyle bir halde • bütçeyi kapa 
~ak için değil - batka . faydalı 
ışler için bir istikraza g~tmek t: 
caizdir Esasen maliyesınde mu 
Vazene: tediyelerinde intizam o 
lan bir memlekete para vermek; 
sermayedar memleketler için 
de daha kolay ve daha emniyet 
lidir. 

Komtumuz Yunanistanın 

kiri ık 
Meclis yarın açılıyor! 
Bütçe müzakeratı başlıyor, muva

zene vergisi kanunu hazır! •• 

Yeni kanunlar bugünlerde vekiller 
müzakere edilecektir .. heyetinde 

edilmiıtir. 170 milyon ü:ıerind
lıazırlanacak olan bu bütçede te
vaziinün temin edileceğine ıüpbe 
rokbır. 

Halk Fırkuı divanında ve Mec 
\ia grupunda cereyan eden müza
kerat neticeahıde iltibas olunan 
yeni mali tedbirlere ait layihala
nn bir kısmı proje halinde hasır
lanmıt vaziyettedir. Maat ye üc
retlerden keailmek auretile alma
cak olan muvazene vergdi ile di
ler tezyidi takarrür eden vergile
re ait olan bu layihalann bayram 
erteıi tamamen hazırlanıp vekil
ler heyetinin tetkikine arzolunma 
•ı kuvvetle muhtemeldir. 

Bir miktar tezyidine karar ve• 
rllmit olan bina vergisi kanunu 6-

Btttçe e1NJIJmeni tti'1i zerinde tetkikat icraama baılaıııl-
HatMn Fehmi Be <Gllmü-ı.ane) mıtlır: Arttmlaca~ mik!"nn nla-

y ~ bellen bayramı mut-kip tama-
ANKARA, 19 (Telefonla) - 1 men teabit ~dilmit. o!acakbr. El-. 

Meclbin kıaa bayram tatili per- yevm muafıyete tabı olan yerlı 
f8Dlbe günü bitiyor. Bayramı ta- fabrikalann İptidai maddeleri de 
kip edecek olan içtimalarda görü taıınif edilmektedir. Verilen karar 
tiilecek en mühim me~I': hiç §ÜP- mucibince .. bu .~addel~rin bir kıa
ı.e.i:ı ki bütçe me•eleaıdır. mından gumruk reımı alınacak-

Hüklimetin Mecliae vereceği br. Bu hu•ustaki meaai de yakm-
932 bütçeainln ana hatları teobit da bitecektir. 

• 

Term firketi müdürü M.Kastelno 

Bu faaliyet 
Nereden geldi? 

Bekarlık 
Vergisi· 

Komisyon böyle bir 
vergi ihdasını 

lüzumsuz buldu 
ANKARA, 19 (Telefon-

la) - Bekarlık vergisi tekli
fini tetkik eden komisyon 

Sahip ve .Bqmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat .,.. Y uı Mtdara 
ETEM İZZET 

Başvekilin seyahab 
Heyeti Odesaga çıkaracak olan 
'' Gruzia,, vapuru dün geldi .. 

Seyahat 26 gün devam edecek •e Baıvekll Rus 
hükumeti erkanı 

tarafından Odeıa'da karşılaoacakhr. 
böyle bir vergi ihdasına lü- R~•!v•'.,; .. ; 
zum olmadığına karar ver- yaret edecek 
mekle beraber nüfuıumuzun olan Bqveldl 
tezyidi çarelerim gösterir bir ı ismet Pata ve 
rapor hazırlamaktadır. Hariciye veld 

l•----------= ı ıi Tevfik Rüt-

y • dl"' tii Bey cumar 
enı a ı teei günü a1c-

Şirket müdürüne göre, Kanunlar tamı Ankara-

h 
.. kA k dan latanbula 
u umet henüz ter osu hareket ede-

mübayaa • • • ceklerdir. lı-
kararını vermemiş imiıl Adlıye vekılı beyin ı:n:ı:u,: 

Mukavelenamede eli•tlk 
bir nokta 

T erkos ıirketinin ıebre fa:ııla 
su verebilmek için yeni teıiaat ya
P.~cağıru yazmıtbk. Şirket müdü
ru M. C:astelnau, dün yeni yapda
cak teaıaat hakkında bize fU iza
hatı vermittir: 

- Bundan dört sene evvel Ja
tanbul'un ıu ihtiyacını temin i9in 
bir proje bazırlanmıt ve bükiime
~e ~evd~ edilın.itti. Şimdi bu pro
Jenın bır k1amın1 tatbik etmek ıu 
retile §ehrin au ihtiyacını temin • 
deceğiz. Bunun için Terkos gölün 
den fazla •u alabilmek üzere ıi
fonlann adet ve kuturlarını arb
racağız. Terkoı gölü lıtanbuldan 
bir kaç defa büyük 'bir ıehrin ıu 
ihtiyacını temin edebi ır yalnız 
gölden fazlıı. "$U .,ı"f<>ını~, imkanı 
nı elde lJılek lat'' 'lndıden u .,._ 6 ı· ,'lD 
adet ve kuturları , '1' tak· 
dirde şehre giinde 2ı.'bo metre mi-

. kip fazla su verilmit olacakbr. 
Bu suretle evlerde geceleri de au 
bulunacaktır. Yeni tesiaat için 120 
bin lira kadar sarfedeceğiz. Cel
bettiğimiz malzeme hemen kon-

(Devamı 6 ıncı sahiledt!) 

İbrahim Tali B. 

izahat ve beyanatı Beye reflkala
" Hanımelen 
diler, Rus •e

yeni icra ve iflas kanunu firi Mösyö Su 

ı · I" riç ve refikuı 
mec ıse ge ıyor ve Diyanbe-

Adliye Vekİli Yusuf Kemal Bey 

kir meb'usu 
Kizmı Pş. re
fakat edecek
lerdir. Heyet 
gazeteciler de 
dahil olduğu 
halde 36 kişi
den mürekkep 
olacaktır. lı-
met Pata ve 
Tevfik Rüştü 
B. pazar günti 
Sovyet bandı

.. 
l~met Paşanın ~usya seya~ti esnasında Diny•per aıb.ilinde 
zıyaret edtctlı b~ş sent;:lık pr~ıra_m mucibince yapılm ış 

elektrıkle mutebarrık bır is tasyon 

rah "Grıızia" vapurıı ile şehri- ı met Pş. Moskovadan maada 
mizden Odeaa'ya hareket ede- j [eningrad, Harkof, Dnepros'. 

~ ceklerdir. " Gruzia " vapurıı troy şehirlerini de ziyaret ede. 
Rus Sovyet hükumetinin yeni cek ve. bütün seyahat 26 gün sü 
inta ettirdiği büyük poata •a- recektı~. Seyahat esnasında 

1 d b
. "d" .. . Batvekil İsmet Pa9aya Sihhiye 

pur arın an ırı ır ve dun lı- kil" R fik H . . ek"J• 
1 · · l p ve r e , ancıye v ı 1 

manımıza ge mıttır. ımet t· T vfik R"" t"" B d D h"I" 
T 

. R"" .. , e Uf u eye e a ı ıye 
ve evfik Uftu Bey Odesa da vekili Şükrü Kaya Bey vekalet 

ınali vaziyeti ve milli parasının 
bugün uğradığı akıbet; bizi y&
niden bu mevzua temas ettirdi. 
Malumdur ki, Yunanistan, fır
•at ve imkan buldukça istikraz 
dan çekinmedi. Tediye şeraiti
ne o kadar bakmadı. Fena ihti
llı111leri düşünmedi. İşte tediye 
zamanı gelip çatınca müşkülat 
la kendini gösterdi. Bu saatte 
koınşurnuz mayısın birinde ö
deıneğe mecbur olduğu muay
Yen taksitlerini veremeyecek 
bir haldedir. Yunanistanın ü
lllitleri, Cemiyeti Akvamda top 
)· ınıştı. Mukadderatını baş~
arının karar ve arzularına bag
la11ıakta ne kadar emniyet ola
bilir? lıte ne Cemiyeti Akvam 
lrıali komisyonunun mütal~ı! 
ne de Akvam Cemiyeti meclııı 
nin kararı ihtiyacı tatmin ede
~edi. Borç taksitlerinin yalnız 
bır •ene icin tecili Yunan para 
&ını tut;.,ağa k'afi gelmedi. 
Drahmi birden bire düttü ve bu 
aukut, nerede tevakkuf edecek, 
neler doğuracak, bilinemez. 

' Veziriazam otai.ı önünde Mehter takımı ve Müze müdürü mir•l•y 
Şükrü Bey ile idare müdürü Şahap Bey 

1 --

Bayramı geçirmek üzere_ rhri 
mize ııelen Adliye vekili Yuauf 
Kemal B. daha bir kaç gün latan
bulda kalarak Adliyede teftitler 
yapacaktır. Yuıuf Kemal B. dün 
muhtelif itler hakkında bir mu
harririmize fU beyanatta bulun-
muttur: 

Rus erkim hükumeti tarafın- edecektir. Tevfik Rüttü Bey 
dan istikbal edilecek ve Odesa- buıün Cenevreden İatanbula 
da tevakkuf etmekıizin Mo$ko avdet edecek ve aktama Anka
va'ya hareket edeceklerdir. İs- raya gidecektir. 

Bu vesile ile şu hakikati yeni
den hatırlamalıyız: Harici istii< 
raz, mutlaka verimli teıebbüs 
ler için makbuldür. Eğer parayı 
döktüğümüz sahadan, hiç ol
j'~a o paranın senelik taksit 
ennı ödemek mümkün olmu

Yoraa, ona fena kullanılmıt pa
ra, fena intihap edilmiş bir te
!ebbüa nazarile bakmalıdır. 

Balkanlarda ve Vasati Avru 
Padaki devletlerde sık sık gör
düğümüz misaller; mali politi
k~ınızı daha ziyade kuvvetle~
d~rınek, şimdiye kadaı oldugu 
~ı.bi yanlış yollara sapmamak 
ıçın faydalı bir tetkik mevzuu
dUrlar.. Maliyede ve bütçede 
hakimiyet ve istiklalin fayda ve 
~e~kini; ancak batkalann?.1 h~
ını, çekilerini yakından gordtik 

ten ıonradır ki anlamak müın-
künd·· ' ur. 

Herhalde bütçe münasebetiı 
le alınan tedbirleri vergilere ya 
Pılan zamları dütUnürken, mü
vazene politikasını ibmıal eden 
ba•ka memleketlerdeki aksi ne 
ticeleri de hatırlamalıyız. Bu 
tahattur; hem cesaret ve muka 
veınetimizi arttırır, hem de 
~üşterek ve milli gayenin iı
hhsali için bütün vatandaşları 
Yardıma koşmağa icbar eder. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Askeri müze önünde 
veziri azam otağı! 

harp Viyana muhasarasındaki 
meşveretini canlı 
haide tasvir ediyor .. bir 

Canlı mankenler önünde bağrışan kadınlar! 
ğendikleri ve pek yakından ala-

J . ... • kadar oldukları bu tablo müze 
l ı idareııinin çok muvaffak olunmut 

1 bir eseridir. 

J 

Veziri azam çadırı öniJııde canlı 
mankenler 

Otağ 

Otağ iki galerili ~ çadırdan 
mürekkep ve tam tertipli bir ve
ziri azam karargahıdır. Methal 
büyük çadırdadır. iki mükellef 
alemi olan büyilk çadırın metha
li önünde Veziri lzam bayrağı 
rekzedilmiş bulunmaktadır. Vezl 
ri izamın bat kapıcm ile halife
lerine, mubaf12lanna, veziri a .. 
.ıam mektupçuauna ait olan bü
yük çadınn Üç bölmesi ve iki per 
deai vardır. Her perdenin önün
de birer perde çavuıu beklemek 
teclir. Bölme ve perde kmmları 
ilç buçuk aaır evvel yapılmıt, i
pek ve altın aınna iılemeli al to
mardır. Çadınn dahili cidden o 
devrin veziri izamına yara§Acak 
bir itina ile i§lenmit, hazırlanmıf, 
nadide kumatlardandır. 

- ·· · d eııinin Top ı Gerek çadır, gerek bu kumaı 
Aakerı ~~ze 1. ~- am otağı itçiliği bilhaua Amerikalı ve Al-

parkında ır vezın adz "k" c" Vı" man seyyahlann nazarı dikkatini 
hi otag· derunun a ı ın ı d" E tef r ve "d"l" k n vu celbetmekte ır. •asen çadırların 

haaarasına ı• ı ır e . yana mu t eclisi Merzıfonlu Kara Mustafa paıanm 
ku bulan harp ~ledşvetre . m d - ikinci Viyana 9eferine giderken 

. lı bir •ekı e a•vır e ece il d • d B 1 • nı ~. can 'Y ku an ıgı ve av ette e gratta ı· 
ğini yazmııtık. çinde padifllhın celladına kelleıi-

Müzenin başlı batına bir şube ni verdiği çadırlar olması da bu 
addedilecek olan bu kısmı bayra bir iki. a_ra~alık bez yığınına a>:rı 
m n ikinci günü açılmıfbr• ve tarıhı bır kıymet "·ermektedır. 

1 hl ~n çok be (Devamı 6 mcı sahifede) 
Hal.kın ve scyya aı • 

Birinci müfettişi umumi 
doğru 

Diyrıbekire Kidiyor 
Şark vilayetleri Müfettiıi Umu

miai lbrahim Tali Bey bayramdan 
beri ıehrimizde 
bulunuyordu. 

lbrahim Tali E 
Diyarbekirde 

mahaulitın ve zi 
raatio geçen ae· 
neye nazaran 

çok feyizli ve b<c 
reketli olduğun11 . 
aaayİf ve intiza ~ 
mm mükemmel 
bir halde bulun 
duğunu Ankara i
le temaaı icap et

- icra ve iflia kanunu Üzerin
deki tatkikat ikmal edilmek Üze
redir. Yeni Adliye tetkilat kanu
nu layihaaı hemen hemen ikmal 
edilmit gibidir. Bu aene zarfında 
mecliae aevkedilecektir. 

Adliyede yeni tayin ve nakiller 
ancak haziranda yapılacakbr. 
Çünkü intihap encümeni toplan
mıt ve dağılmıttır. Bir daha önü• 
müz:deki haziranda toplanacak
tır." 

Tevfik Rüştü B. in 
konferansta söylediği 
nutkun metni 6 ıncı 
sahif emizdedir. tiren bir nokta lbralıim Tali B l 

kalmadıimı, buradan doğru Di_" a..------------.J 1 
yanbekire gideceğini söylemiftir. 

Bayramın ikinci günü Türkiye lı Bankası lstanbulda kendi kumbarala
rına sahip olanlar için çok hususiyeti haiz bir tebrik yapmıştır. Tebrik 
Vecihi Beyin Tayyaresi ile yapılmıştır. Vecihi Bey gayet alçaktan ola
rak tayya:esile l stanbul üzeri~de uzun ve dt!vamlı bir uçuş yapmıştır. 
Tayyaresının bır kanadına resımde görüldüğü gibi "Kumbara" , öbürüne 
de ")ş Bankas r" ibaresini taşıyan birer büyük kurdela asılmştı. Kumbara 
sahipleri bund;ın pek mütehassis olmuşlar ve Bankanın bu orijinal bulu-

şu da pek hoşa gitmiştir. • 

' 1 .. 

Pazar ıünkii maçta Avninin korner kurtarıp 

Cuma maçınalzmirden 
oyuncu mu getiriliyor? 

Birinci maçı 
ikincide 

niçin kaybettik, 
ne yapacağız? 

Önümüzdeki maça çok ehemmiyet veriliyor; 
lzmirden Sait ve Ihsan Beyler mi geliyor? 
.D~n yapıl~ca~ ~la!' Macar (B) 1 ikinci maçın yine cuma günü oy

mılli takımı. ile ı~ın~ı . oyunumuz nanmaıı kararlaştınlmııtır. 
cumaya tebı~ edılmı~lir. Federasyonun bu tehiri iatemea 

Maçın tehır sebebıne gelince; aine sebep dün bir antrenöman 
mesele şudur: daha yapıp takımın yeni teklini 

Macarlarla aramızda münakit teabit etmek idi. 
kunturat mucibince bu takım ı9 Netekim dün &tadyomda bir ant 
\.'e 22 Nisan tarihlerinde şehrimiz renöman yapılmı~ ve bazı oyunca 
de iki maç yapacakb. Sonra bu lar secilmiıtir. Meııelenin aslı ve 
esas baki kalmak ~artile bazı ma- tehirin yegane oebebi milli fonna. 0 

li feraİtte uzlatılarak 17 ve 19 ta· mızın galebesini temin etmekt~a 
rihinde maçların oynanması tekar ibarettir. Yok.sa her hangi başka 
rür etmi,ti. bir fikir değil. 

Ancak takımımızın pazar ı:ünü lzmirden oyuncu mıı geliyor} 
mağlii.p olmaaı üz~rine Macar ida Hahea· nldıC ımıza göre b6 zr ze 
recileril:ı müzakereye gİrİfİlerek {D~van1I 6 ıncı sJhif~dt!) 
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ÇARŞAMBA 3AN 

Tevfik RUştU B. buOun cer.evreden _!lö.1-üYorı , ..... D.A&.ill.. J 
Me&ai 1 Bayram ııtmlerhıde 1 Tahdidi teslihat kon- On dokuzlar B k·ı 1 p 
Konferansı Harici haberlerin f d .h ·ı "'f kt ' Toplandı/ aşve 1 . smet ş. Dl 

Hükumetleri, patronları ... .!..Y .. unaeMa~s~~stBa~n; .. ~~~i~:~I eransın a 1 tı a çı ı. Changhai'ın tahliyesi Rusya seyahatı 
t. n · t msiı -·- -· E k li .. kl"f için henüz karar yok ve •yÇ erı e !erini tetkik eden komisyonun ra- n uvvet ve muspet te 1 

eden aruplar toplandı porunu Cemiyeti Akvam meclisi tet 

CENEVRE, 19. A. A. - Beyne! 
milel ~ ko.,,,._ lıir heye
ti umumiye içtimai akdeyh!miıtir. 

• kik etmiş ve bu devletlere yardıma Tu""rk teklı"fı" olmuştur .. karar vermİ§tİr. Cemiyeti Akvam 
meclisi Y ananiıtana huıusi alacaklı 
lan ile anlaşmasını da tllvıiye etmiş 
tir. Yunanistan alacaklılarına şu e
saslar dahilinde anlaşmağa hazır ol

Konfeı-ana, hükumet ıırubu na
mına M. Yoghizava (Japonya), pat 
ronlar ,rrubu namına M. Kurkin 
(Yugoslavya), iıçi ,rrubu namına 
M. Jouhowı (Fransa)'dan mürek
kep bir salfilıiyetleri tetkik encü
meni teşkil eylemiştir. 

Bunu müteakip nizamname encü
meninin tevdi ettiği raporu tetkik 
eylemiıtir. Bu raporda iptida res
mi lisanların istiınali meselesi mev
zuu bahsedilmektedir. 

Konferans, encümen1erde resmi 
olmıyan lisanlarn istimali hususun
da bir tecrübe yapılması kararmı 
..-ermiş ve tevdi. edilen karar suret
lerini tetkike memur olarak her bi
ri 4 azadan mürekkep karar encü
meni namile 12 kifilik bir encümen 
tesis eylemiıtir. 

Bundan sonra, murahhaslardan hi 
rinin vekaletine kartı serdedilecek 
itirazların kabulü meselesinin inti
zam dahiline konulma" hakkında 1-
talya heyeti tarafından tadile ait 
oldukça ehemmiyetli bir münakasa 
vulrubulmuıtur. 

Nizamat encümeni, ıalihiyetlerin 
tetkikine dair olarak, Japon hükii
met murahbuı tarafından teklif e
dilen tadil suretini kabul eylemiıtir. 
Bu teklifte konfennaın hakimiye
tini tam bir surette muhafaza eyle
mek maksadile devam menyetine 
fakat evvelki i~timalarda verilmiş 
olan kararların tekrar münakaşa 
mevkilne gelmemesini istihdaf eden 
bir itilifm kabulüne aittir. 

lıçi grubu namına beyanatta bu
lunan M. Jouhaux, nizamnamede ya 
pılan tadilatışiddetle protesto eyle
mis ve bu suretle sulh ahitnamesi
ni..; 389 uncu maddesine ve bu pro
testoların serbe5t bir surette izhan 
hakkına tecavüz edilmek istenildiği
ni beyan etmiştir. 

M. Michelis, ltalya hükumetinin 
bu tadil teklifini ileri sünnekten 
maksadının nizamname sabası üze
rinde kalması İcap eden vekaletlerin 
itibari meıeleşinin siyasi &abaya geç 
mesinden içtinap edilmesi için oldu
ğunu izah eyJemi:ftİr. 

Mümaileyh, ıendika serbestçisi 
meseleainin kendi içinden tetkik e
dilmesi fakat konferaruın, böyle her 

duğunu bildirmittir: 
1 - Beş sene müddetle borçlann ] 

tecili ..• 
2 - 1 Mayıs 1932 de vadesi ge

len İstikraz bedellerinin verilmeme
SL 

§ Cemiyeti Akvamda uyuştu<"U
cu maddeler komisyonu içtimalanna 
başlamıştır. . 

§ Amerika Hariciye nazır~ Stıın
son Parjse gelmiş ve BE "vekıl T ı:ır
dieu tarafından kar!}ılannııştır. Tax
dieu ile Stimson aı·Asıncla müteaddit 
mükalemeler vuku bulmuştur. 

§ Yunanistanda ecnebi dövi~lcri 
yükselmiıtir. 1 ngiliz 370 drahırude~ 
600 drahmiye, frank ta 3, 10 drahmı 
den 10 drahmiye çiknnştır. 

§ İngiliz Hat"iciye nazın Cenev
reden Londraya dönmüş.tür. 

§ Fransanın ilk üç aylık ticaret 
müvazenesi şudur: ldhalat 7,357 
milyon frank, ihracat 5,294 milyon 
frank. Her ikisi arasında 1931 sene 

1 
sine nazaran % 38 noksan vardır. 

§ Askeri teşkilatı dağı!'ldığı i.çi? 
Hitler, Leipsig mahkemesınde huku 
me taleyhine bir dava aç~ş.tır .. 

§ Amerikamn ~9~1 tıcaret ısta
tiıtikleri neşredilmııtır. Bu hesapla
ra göre, 1930 senesine naazran o/c 
37 tenakus vardır. 

§ fransada mayıoın ilk h~tasın
da intihabat yapılacaktır. intihabat 
mücadeleıi bütün hararetile başla
mıJ-br. Tardieu Fransamn muhtelif 
ıehirlerini dolaşarak nutuklar irat 
etmektedir. Diğer taraftan sosyalist 
radika11erin reisi Heriot ve sosyalist 
!erin de reisi M. Blum nutuklar söy 
lemektedirler. 

· § Hoover Amerika reisicümhur
luğu için namzetliğini koymuştur. 

§ Almanyada bir tütün inhisarı 
viicude getirilmesi mevzuu bahisti. 
Bu haber Alman Maliye nazırı ta
rafından tekzip edilmektedir. 

§ Graf Zeppelin balonu 18 Nisan 
da Almanyadan cenubi Amerikaya 
hareket etmiştir. ...................................................... 
sene avdet eden ayni meseleyi tek
rar tekrar tetkik edemiyeceğini be
yan etmiştir. 

Şiddete karşı suikast! 
Hindistanda lngilizierin yaptığı 
tevkifatın yekunu 1 milyonu geçti 

Hariciye vekili avdet ediyor, Cenevrede bir çok 
mühim siyasi temaslar ve mülakatlarda bulundu 

Iariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

Geçen hafta Cenevrede ikinci 
içtima devresine başlayan tahdidi 
teslihat konferansı müzakereleri .. 
ne devam etmektedir. Bayram 
günleri zarfında konferansta irat 
edilen nutuklarla Amerika ve 
Fransa arasında bir ihtilaf teba
rüz etmiştir. Amerika murahbaOI 
Mr. Gibson tecavüz silahlan ile 
müdafaa silihları arasında bir 
fark olduğunu ileri sürerek teca
vüz ailihlarımn ilgasını resmen 
talep etmiştir. Bu talebe İngiliz 
ve ltalyanlar da ittirak etmitler· 
dir. Diğer taraftan Franuzlar fİd 
detle itiraz etmiılerdir. Franıızla 
ra göre, sili.hları tecavüz 
ve müdafaa ailihları namile iki 
kısma ayırmak mi.imkün değildir. 
Bazan tecavüze uğrayan bir dev
let kendisini müdafaa için tecavü 
ze geçmek zaruretindedir. Bu iti 
barla ağır silahları ve tankları te
cavüz silahı telakki ederek ilga 
etmek doğru olamaz. 

Fransız gazeteleri de bu teklif 
te Fransayı tecrit etrnek maksadı 
olduiunu iddia etmektedirler. 

Rus murahhaaı Litvinof, ıil~
lann yalnız tahdit değil, tenzııı 
de lazım geldiğini ileri aürmilttür. 
Konferansta yapılan en müıbet 
teklifi şüphesiz Türk tellidir. Tev 
fik Ril§tü Bey ağır siliblarm ilga
sı hususundaki Amerika tezine 
i§tirak ettikten maacl.'l tahdit ve 
tedrici tenzil için de a,.,.ıeli bir for 
mül teklif "tmiıtir. Tevfik Rüştü 
Beyin teklifi Cenevrede çok mü
sait bir telakkiye mazhar olmut
tur. Tevfik Rüstü Bey bir çok İn
giliz ve Amerikan cemiyetlerin .. 

den tebrik mektupları almıştır. 
Anadolu Ajansının tebliğine 

göre, Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü Bey Cenevrede bir çok rical ile 
ınükalemelerde bulunmuştur. Sov 
yet Hariciye komiseri M. Litvi
nof ile müteaddit temaslarda bıı
lunmuş ve Amerikan murahhası 
M .. Gibson'u ziyaretle uzun müd
det göriiş~üıtür. Tevfik Rüştü B. 
Mısır murahhası Fahri Pata ile de 
sıkı temas ve ziyaretlerde bulun
muıtur. Vekil Bey Alman Baıve
kili M. Brüning ve Hariciye Nazı
n M. Stimson'u ziyaretle görüş
mü,tlir. 

Tevfik Rüıtü Beyin bugünkü 
~,.....ha gÜniİ lstanbula gelece
fi bildirilmektedir. Hariciye veki 
li akıam üstü Ankaraya gidecek
tir. 

Tahdidi tealiha t konfera ruır 
hakkında dün gelen haberler şun 
!ardır: 

Tahdidi teali hat konf e
ransı U. komisyonunda 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Tah 
didi tealihat konferan01 umumi ko 
misyonunda M. Paul Boncour, 
teslihatın yekdiğerini takip ede
cek bir takım safhalarla tedrici 
surette tenkisi hakkında karar 
sureti projesini taıvip etı:nİf ve 
bilhasaa fU beyanatta bulunmuş
tur: "Biz, bu karar suretini ka
bul etmiyoruz. Çünkü bu karar 
sureti, sarih bir surette Cemiyeti 
Akvam ıniaakınm sekizinci mad· 
desini İstihdaf etmektedir. Bu mi
sakta mütevali tahdidi te•libat ic 
rasrnı derpiş etmek suretile elde e 
dilecek gayenin milli emnüsaela
met ile ve beynelmilel taahbüdat 
ile kabili telif olabilecek asgari 
gaye oldutuııu göstermektedir. 

M. Stimson hasta 
CENEVRE, 19 (A.A.) - So

juk a!'!tlrrdan ll'UZtarip olan 
M J- ovre'ye muvasala 
tından ~ .ından dı,arı Ç•ka 
mamaktadır. 

Tevfik Rüştü B. 
hareket etti 

ANKARA, 19 - Hariciye ve
kili Tevfik Ril§tü Bey Cenevreden 
hareket ehnİ§tir. Tevfik Rüştü B. 
çarıamba günü latanbulda buluna 
cak ve orada kalmıyarak doğru· 
ca Ankaraya gelecektir. 

Çin - Japon işi yeni 
bir safhada •• 

Heyet azaları ve mütehassıslar 
cumartesi akşamı 

Ankaradan hareket edeceklerdir 

Gazetelerin intişar etmediği gün 
ler zarfında Aksayi Şark meselesi 
yeni bir safhaya girmiıtir. Bu da 
(19) lar komitesi denilen heyetin 
Cenevrede içtimalanna batlamasr
dır. (19) !ar komitesi Cemiyeti Ak- ANKARA, 19 (Telefonla) - İsmet Paşa ile Hariciye vekil 
vam heyeti umumiyesi tarafından ve refikaları Hanımefendilerle Rusyaya gidecek heyetin diğe 
son fevkalade içtimada intihap edi- azaları cumartesi akşamı buradan hareket edeceklerdir. Heyet r 
len bir heyettir. Heyeti umumiye fakatindeki mütehassıslar İsmet Paşanın avdetinden sonra bir 
re:s 1 Belçika Hariciye nazırı M. .. d . 
Hymans'rn riyaseti altında içtima e- . ~udd~~ daha Rusya a .kalara!' tetkıkatlarına d.ev~m ~ecekler . 
derek Changhai'ın tahliye•i esbabı- dır. Mutehassıaların on beş gun daha kalmaları ıhtımalı kuvveti 
nı hatırlayacak olan komisyon Ce- dir. Himayeietfal reisi Dr. Fuat Bey bu akşam lstanbula hareke 
nevrede toplanmış, fakat henüz ~ir etmiştir. 
karar verememiştir. Hatta tahlıye 
için bir mühlet bile tayin etmemiş
tir. 

Japonya. Sovyet münasebatı 
CENEVRE, 19. A. A.- M. Hy

ınans'ın riyaseti altında toplanmış o
lan 19 lar komitesinin Japon asker
lerinin Cbanghaidan çekilmeleri i
çin şimdiden bir mühlet tesbit ve 
tayininden sarfınazar etmiş olduğu 
söylenmektedir. 

iş bankası Iskenderige şubesi .. 
İSKENDERİYE, (Miliyet) - İş Bankasının İskenderiye 

şubesi için şehrin en mutena bir mevkiinde bir bina kiralanmış 
tır. Binanın tefriş ve tanzimile müdür Esat Bey meşgul olmak
tadır. 

Terki teslihat konferansında 
murahhaslarımızın beyanatı 

Mezki.ir komite, mütareke itilafna 
mesi projesi ile teessüsü derpiş edi
len muhtelit komitenin Japon asker
lerinin çekilmesi için en müsait ıe
rait ve zamanı tesbite salahiyettar CENEVRE, 19. A. A.- A- Türk te:ı:inin en cezri terki tea
olduğu kanaatini izhar eylemiştir. nadolu Ajansının hususi mu- lihat usulü olduğunu, bu saye. 
Bu ~ur-:tle mub.telit komite • 19 lar habiri bildiriyor: Dün terki tes de devletlerin nagihani taarruz 
komıtesıni keyfıyetten haberdar ey- ı· h k f d teslihatın dan korkmıyacaklannı, Türk 
liyecek ve son olarak 19 lar komite- ' ı at .. on eransın a , 
si de tahliye şeraitini ve lüzumunu 1 tenzılıne esas olacak umuını tezi kabul edilirse emniyet m 
derpiş ve icap eden mühleti tesbit , prensip meselelerinin münakata selesinin halledilmiş olacağın 
edecektir - ·ı sı yapıldı. Bu husustaki teklif- ve nihayet Türk tezinin merha 

Layiha haztrlandı !er üç esası ihtiva etmekte idi: le merhale terki tealihat fikri 
CENEVRE, 19. A. A.- Japon \ ı - Bir tek itilafname ile ne de muvafık olduğunu söyli· 

k~~~dı dtaraf
1 

"?~antŞab~gt_hayin tahliye kat'i tenzilat; yerek Türk heyeti murahhasa 
il mu et erının es ı ıne memur o- 1 T l'h .. k"" 1 bu h k 
lan 19 lar komitesi tesvit komitesi- 2 - es ı atın mum un o • sının ususta i tenkitler 
ni bir !ayıba tanzimine memur et-

1 
d~ğu kadar aşağı seviyeye ten- memnuniyetle inti:ı:ar ettiğini 

miştir. zıli; tekrar etmiştir. Müteakiben 
Bu layiha gece Çin ve Japon mü 3 - Muhtelif merhalelerle söz alan diğer hatiplerden son 

messillerine tevdi olunacaktır. tenzilat 
M B ·· · s· J b s· M • ra M. Benes mazbata muharri· . runıng, ır o n ımon, . T·· k t . b" . . d h"l 

H d M. G d. .. .. .. ur ezı ırıncı esasa a ı . "f . 1 .. k · 
en erson ve ran ı goruşmuş ld • . . .. k . b t rı sı atıy e muza ereyı hülas 

terdir . o ugu ıçın muza ereaı aş a .. l 
Moskova, 19 . A. A.- Ta .. ajan-

1 
geliyordu. Söz alan hatipler e~erek ! urk tezine nak ike· 

., bildiriyor: J merhale merhale terki teslihat j lam etmış ve Terki teslihal 
ls_vea~ gazet~si • aon. 1:faı;bin nu leyhine söz söylemeğe batladı- konferansının cemiyeti akvaırı 

ma~~~lednne ta,bsıs eyledkığtaıdbır ha,- 1 lar. Bunun üzerine murahhası- ! nizamnamesinin 8 inci maddesi 
ma ..... e e şun an yazma rr: .. .. .. 1 1 fik 1 d • b 

B hafız! S . k'" mız Cemal Husnu Bey soz a a. ne tev an top an ıgır:ı ve u 
eyaz mu arın oungarı op k f b"lh · dd · T"" k · "b" 

rüsü infilik:mdaki. t.,.~üslerinin rak .. on. erana v~ ı as~a samı- ı ~-a .. enın ur . te:ı:~ m~cı ınce 
akim kalmaaı üzerıne ıımdı de Har- !er uzerınde derın tesır yapan bütun devletlerınmusavı kuvvet 
binde siyasi bir infilak meydana ge- kuvvetli müdafaada bulundu. !ere inmesine mugayir olduğu
tinneğe çalı~ıyorla~: . Cemal Hüsnü Bey, Türk tezi- nu, bundan başka Türk tezinin 
~un~an bırkaç ıı~.n e~v~~ Har~ nin müteaddit defalar sarahatle sadece cezri değil, çok cezri ol· 

dyeki_çınbilhzabıtası C~u§Avı,~ıl a!'~snt~h hariciye vekili Tevfik Rüttü B. duğunu konferansdaki ekseriye 
agı, aııa ın po ıs en - · b d ·ı ft 

damı auretile Sô°vyet Bas şehben- tarafından konferans huzurun- tın u erece tenzı ata tara ar 
derliği binaımda taharriyat yapılma da izah edildiğini, şimdiye ka- bulunmadığını ve herkesi mem 
sı hususunda Çin polisini memur ey- dar tekliflerimiz hakkında kon nun edecek mutavasHt bir for-
lemiş bulunuyordu. feransta hiç bir itiraz dermeyan mul arandığım söyledi. 

Ayni zam~ncı:ı, Jap?n askeri fı.~- edilmediğini ve Türk tezi ten- Birinci madde hakkında kon 
ka.sı da ıa_r~ı Çın demıryolla~ı mu· kit ve reddedilmeden ortada feransın ittifakını toplayaca 
dur muavını M. Kouznctzove un ya . 1 d I • b" · t · · · · h · k 
zıhanesinde beyaz muhafızlar vasıta- başka teklıf er o aştıgını an. ı~ p~oJe .an.zımı ıçı~ ta rır .. 

Suikastlar tertibinde 
mektep talebesi 

Hintli 
de rol 

kadın 
alıyor 

ve 
tide müslümanlarla mecusiler arasın 

1 

dilmiıtir. Binaenaleyh, Hint idare
da bir müsademe olmuıtur. Bir kiti sinin 8 milyon lira kadar bir fazla-
ölmüş, 20 kiti de yaralanmıştır. ya malik olduiu kabul edilebilir. 

Hindistan maliyesi Fakat Londrada Hint hükumetinin 
LONDRA, 19. A. A.- Havas a- kendi ibtiyacatı için tedavül mev

iansı muhabiri bildiriyor: Hint bü- kiinde bulunan banknot ibtiyatın
ki.imetinin son defa ihraç olunan i- dan 9 milyonunu altın mİkyaaı ibtl
ki kısım hazine bonoları için yapı- yatına nakletmiş olduğu beyan edil. 
lan taahhütleri reddetmes hazine- mektedir. Bu nakil keyfiyetinin ta
nin daha şimdiden bu hafta harici miri zaruridir. Mamafih, Hint hazi
do~lar tediyatını temin için muhtaç nesinin istelin olarak matlubatının 
olduğu İngiliz dövizlerini tedarik et miktarını tayin etmek son derece 
miı olduğuna deli.let ebnektedir. müıküldür. Zira, mezkur hazinenin 

sile bir taharriyat yaptırıyordu. As- !attı. mıte5ı seçıldı. Komıteye Tur-
keri ihtilaf çerçivesini genişletmeğe Müsavat esasına müstenit kiye de dahil bulunmaktadır. 
çalışan bir takım Japon aıkeri ana-
sırı, Sovyetlerin Mançuri ihtilafına 
ait olarak takip ettikleri karıımamak 
o.iyasetini, kendi askeri planları için 
bir mani telakki etmekte ve bundan 
dolayı Sovyetlerin muslihane siya 
setlerine sistematik bir şekilde hü 
cum eylemektedirler. 

Litvinof'un Dzidği gazetesi muhar
rirlerinden birisine vermit olduğu 
$Öylenen beyanatına ait Sovyet tek 
zibine ufak bir telmihte bile bulun-

lan Japon mahafiline nakabili inkar 
bir surette ait ve l"aci bulunmakta
dır. 

Hindistanda İngiliz hükumeti ta- ı dir. 
rafından takip edilmeğe baflanan PATNA, 19. A. A. - Geçen Ha-
'dd t · · d beri bi mil 

1 

ziran ayi zarfında bir polis zabitinin 11 e sıyasebn en r - .. .. .. .. . . 
H . ti" · t kif dild" - · bild" olumunu ıntaç eden anarşıst teşeb- marn.ıştır. , 

yon ın ının ev e ıgı ı- b'" .. · · akl bul 7 
·ı k d' B · iki" • Lo usune ııtır e maznun unan 

n me te ır. u 11yasete ncı n- k" . "T" d.. 5 ki · d 
Bundan başka Sovyet ajanlarının 

Mançuride "Tahribat ile meıgul ol
dukları hakkında çıkarılan sayiala
rm tamamen asılsız olduğuna dair 
15 nisan tarihinde lzvestia tarafın
dan neıredilen başmakalenin hüliisa 
ıı hiçbir Japon gazetesinde neşro
lunmamııtır . 

dra Yuvarlak mua konferansından ı!ı o um ce~ıına ve ... ıger . .tı e 
'-••I dı" ma1 • d B k muebbet nefıye mahkum edılmışler- Japonyada ' 1Sergüzeştçôlar" ma

hafili de efk8.n umumiyeyi Sovyet
ler aleyhine tahrike çalışıyorlar. As
lı, esaıı olmıyan biı· takım havadis
ler neırederek Sovyetlerin noktai na 
zarlarını sükut ile geçişdirmelrtedir
ler. 

sonra ---. an gı um ur. u on d. 
feransa kadar lnııiliz hükiimeti Hin- ır. 
distanla bir uzlaıma siyaseti takip 
ediyordu. Bu siyasetin bir netice ver 
meyeceği anlatdım:a ve esasen 1 ngil 
terede hükiimet değiterek muhafaza 
karlar "Milli hükiimet" namile il<ti
dara ııeçince, Hindistana kartı da 
ıiyaıet değiı.miı ve bir tazyik siya
seti takip edilmeğe bqlanmııtır. 
Hintliler de buna karıı lngiliz me
murlarına kartı ıuikaıt tertip etmek 
le mukabele ediyorlar. Bu suikast 
te,ebbüslerine birçok kadmlar ve 
mektepli ktzlar ela iıtirak etmekte-

Bir suikast te~ebbüsü 

PEŞA VER, 19 . A . A.- Demir
yolu üzerine koounmuı olan bir 
bomba varoı posta treni geçerken 
infilak ehniıtir. 

Maamafih yolda vulrua ııelen ha
sar fazla olmadığından tren yoluna 
devam etmiıtir. Telefat yoktur. 3 
Hintli tevkif cdilmiıtir. 

Bu cinayet tetebbüsü, valii umu
minin ziyareti zamanına teıadüf et
mittir. 

KALKÜTA, 19 .A. A. - Naiha-

Hitam bulan mali sene ile ondan istikraz tarikile mukaddema tedarik 
evvelki son mali sene araaında lıa- etmit olduğu paradan son eylül a
riz bir tenakus vardır. Çünkü hükU.- yında ne miktarını sarfettlği ve ne 
met bu müddet zarfında 49 milyon niıbet dairesinde mevcuolu bulundu
liradan fazla para iddiharına mu• ğunu tahmine müsait hi~bir amare 
vaffak olmuıtur. Halbuki mezkıir • yoktur. 
hükumetin normal ibtiyacatı ancak ı Bununla beraber Londra mahafili 
30 milyona baliğ olmaktadır. önümüzdeki haziran ayında harici 

Mamafih, kanunusani ayında elde borçlarını tediye etmesi için zaruri 
bulunan fazla paradan 11 milyon a- olan mebaliği tedarik etmek üzere 
lınınıı olması dikkate sayandır. Bu Hint hükumetinin yeniden hazine 
para, vadeleri buliil etınİ• olan hazi boııoları ihraçı mecburiyetinde kala 
ne bonolarının tediyesin~ tahsis e-- cağını beyan eylemektedir. 

lzveatia gaı:eteıi, Mançuriden ge 
len Sovyet aleyhtarı haberlerin sah
teliğini bildiren son Sovyet tekzip
namelerinden hiçbirisinin Japon ga
zeteleri tarafından neşredilmediğini 
beyan eylemektedir. Ezcümle hiçbir 
Japon gazetesi jeneral Ma'nın Sov~ 
yetlerle olan münasebet hakkındaki 
Sovyet tekzibini ne§retmemİ§ ve M 

Bu mücadeleden makHt, Japon ef 
kin umumiyesini askeri taarruzun 
müstakbel inkiıafı için ıimdiden ih
zar eylemek içindir . 

Japon milletini ııözleri bağlı o• 
tarak yeni felaketlere kartı götür
mek için aldatıyorlar. Hadiselerin 
müstakbel inkiıaflarının meıuliyeti; 
hükumet siyaseti üzerinde nafiz o-

Haftalık Edebi Musahabe sın: Oscar Wilde'ın iddialarını asır çocuklarından daha az fe- memlekete iyi bir hizıı. _. et- sanmasa bunu yazdırmazdı. 
hatırlatacak hiç bir şey kasdet. dakar ve daha çok hazperest miş olursunuz. Reşat Nuri Beyin bu tahlil-

Fı•k • l • 1 mıyorum. Feride ile Kamiran, olduklarını gösterir. Bu hal Reşat Nuri Bey Çalı kuşu'n- cilik iddiası, hiç şüphesiz ki, 
I lT er Ve ınsanıar kalp işlerini dünyanm en mü- günden güne daha şiddetleni. da da, zannederim hepsini sey- piyesleri gibi herhalde roman-

Kızılcık dalları 
Reşat Nuri Bey, romancı

larunr:ı:m hiç şüpbeai:ı: ki en 
methur olanıdır. Hem onun 
şöhreti, eserlerinin pek az o. 
'kunmaaına rağmen isimleri dil 
den dile dolaşan muharrirlerin 
kine benzemez: her yeni kita

bı oldukça büyük bir kari kit

lesi bulacağından emindir. 

Türkiyede edebiyata alaka gös

terenler arasında Çalı kuşu, nu 
okumamış pek az kimse var
dır. Pek sevimli ve "gentle
men., bir adam olan muharriri 
ilco benim aramda, edebiyat ba
hislerinde anlaşab!lınemize im
kan vermiyeıı fikir ve :ı:evk ayrı 
lıkları bulunmasına rağmen ben 
de o romanı okumak istedim, üç 
dört defa başladım, fakat hiç 
ırın o 

. • . him meseleleri sanan, fakat yi- yor. Bugünkü gençler Çalı ku- rettiğim piyeslerinde de hep !arına da serpiştirdiği gayetle 
hıkayeyı tekrar .tekrar v.e seve 1 ne ihtirasın çılgınlıklarından i- şu'nu on sene evvelkilerden da- böyle hissilikten istifade etti. basit psychologique "remar
ıeve okuyan bırçok kunseler ciz bu kadınla bu erkek her ce- ha az okuyorlarsa bunda zevk- Öbür romanları da ağlebi ihti. que., !ardan neşet ediyor. Fa· 
Feride ile Kamiran'ın macera- miyette mevcuttur; daha dcrğ- ler incelmiş veya insan kalbi- mal yine Feride'yi andıran in- kat bunun bu kadarı herhan-
ların.ı bana da an~attıl~r. ~aten rusu on altı ile yirmi iki yirmi ni daha iyi anlıyorlar :ı:annile sanların hikayeleridir. gi bir sohbette de geçer. 
bu _çıft, baz~ kalbı rakik ~ıms~- üçü arasındaki her kız ve er. sevinmeğer bir şey yoktur; bil- Gerek piyeslerinden, gerek Bahsetmek istediğim ıçın 
lerın sayesınde, Ferhat ıle Şı- kekte kendilerini öyle sanmak akis bu, onların daha materia. Çalı kuşu hakkında duydukla. 345 sayıfasını da, bir satırını 
rin, Yusuf ile Züleyha efsane- temayülü vardır. Sevdiğinden list, daha az vefakar oldukları. randan anladığıma göre Reşat bile atlamadan okuduğum Kı
lerinin kahramanlarınınkini an- ayrılmak, senelerce ondan ay. nı isbat eder. Haz peşinde kot- Nuri Bey tahlilden, bahsettiği zılcık dalları da yine böyle bir 
dırır bir ün kazanmışlardır. rı kalıp kahırlar görmek son- mak, kafasını maddeye bağla- insanların ruhi aksülimellerin- parça ile başlıyor: Nadide Ha. 
Bundan yüz sene sonra Feri de'· 'ra, çok sonra ona kavu•m' ak ve mak, mu··ka'fatına derhal erı'le· d · d h"k" k' 111mın Pendı"k ı"stasyonunda • en zıya e ı ayeye, va aya • 
den ve Kamiran'dan bahseden sı"temler arasında canvermek cek a•klar aramak da, ıy•re h · K d' · Anadolu'dan gelecek olan kızı • - e emmlyet verıyor. en ısı-
kimse bulunacak mı, bilmem,- "masochı"sme ı'n en mu'"team- bakılmca, egoı'smı"n her tu··rıu··. · b k b 1 · •· · ı"le damadını beklı"yor· tren geç " nın unu a u etmıyecegını • 
fakat ben 2000 senelerinde de. · mı·m faıc" at çok •u""ku··r en zarar- su·· gı"bı·, bı"r sen•.ı"mentalı"sm- b·ı· b"l'k" hl"I kalmış· zaten evhamlı olan Na ' ' ı ıyorum; o, ı a ıs, ta ı ro- • 
ğil, 1932 senesinde yaşadığım sız bir şeklidir. dir. Ah! Hikmet Fridun Bey, manian, tahlil piyesleri yazdığı dide Hanım merak içinde; fa. 
için hislilikleri ve sathilikleri Çalı kuşu muharriri bu nevi boyuna gidip meşhur kimseler- na kanidir , hatta yem çıkan kat yanında biri sabırsızlansa 
ile. f~kala~e sini~i~e dokunan , hodbinlerin ebedi aşk vehmini, le mülakatlar yapıyorsunuz; ne. Kızılcık dalları (1) isimli ro- o hemen: "Ne var ki? trenin 
o ıkı genem bahsını çok duy- ı kendilerine pek şairane gelen. olu~? ~i~ kı;re de lise tahsilini manına geçirilen kuşakta: "En geç kaldığı ilk defa mı oluyor?,, 
dum. I masallarla beslemekten başka · yenı bıtırmış gençler arasında kuvvetli tahlil romanı,, denili- diye kendini lakayt göstermek 

Onların örneklerine her gün bir şey yapmamıştı. Feride ile bir anket yapsanız; ne dütün. yor. Bunu ihtimal ki kendisi istiyor; çünkü: "Nadide Hanım 
de rasgeliyorum. Bu sözüm-

1 

Kamiran'ın nihayet birleşip me düklerini, hangi eserleri beğen değil, kitabın naşırı yazmış- sıkı zamanlarda kendini bir kap 
den Reşat Nuri Beyin, cemi- sut olmaları İse, romanın ya- diklerini onlara sorsanız! Emin tır, fakat Reşat Nuri Bey de . tan gibi nikbin gösterir, etra
Yt;t!?1ize Mavi ~e .siyah'ın Ce- zıldığı zamanki gençlerin, aşk . olun ki cemiyetimizin fikir ha- kendisinin bir u • 1 fında korkanlar olursa kızar-

M05KOV A, 19. A. A.- Tass a· 
jansı bildiriyor: 

Moskova matbuatı, Tokiodan ge
len ve Blagovestchenk Çin konsola 
su hakkında hariciye halk komiser
liği tarafından ittlbaz edilen tedbir
lere ait Taas ajanaı tebliğl ... ini me>' 
zuu bahseden haberleri dercetmek· 
tedir. 

Tass ajansı muhbirlerinden birisi 
tarafından irat edilen suale cevap 
veren Japonya hariciye nezareti er
kanından birisi, bu tedbirlerin kı)'
metini takdir eden Japonya hükii• 
metinin, tatbik edilen bu tedbiri je
neral Ma ile Sovyetler münasebe· 
tine il.İt olarak zuhur eden ıüpheleri 
izale edecek mahiyette ve lüzumlu 
telakki edildiğini beyan etmiıtir. 

li olmasından ileri geliyordu. 
Fena bir şüphe, yalnız kendi ka 
faarnda kapalı kaldığı müddet· 
çe o kadar tehlikeli bir şey de 
ğildi; fakat başkalarrna geç 
mi derhal onun gözünde mad
di bir hakikat şeklini alır, çok 
kere bu paniğin kendi icadı ol
duğunu bilmesine rağmen neti· 
cede en çok telaşlanan yine ken 
diai olurdu . ., 

Bu parça, lisanın bozukluğıı 
na rağmen (2), doğru; fakat in 
sanın böyle hakikatleri keşfet· 
mesi için derin bir psycholo
gue olmağa ihtiyacı yoktur. Za 
ten benim asıl işaret etmek is-

(2) Mesela birinci cümlede: "Na· 
dide Hm. kendini bir kaptan gibi 
sıkı zamanlarda nikbin gösterir'' o~ 
lacak, yoksa kaptanların daima nik
bin olduğu manası çıkar. İkinci cüın 
lede "'fena bir şüphe" yanlış bir ta
bir. sadece "korku" olacak: yine o 
cümlede ••başkaiarına gc~ti mi" ile 
ba~hyan parça ancak .. başkalarına 
da" diye başlamak şartile R. N. Ec-

. . -
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Ekono11ti 

Tiftiklerimiz için 
tedbirler alınıyor 

•• 
Tiftiklerimizin mensucat sanayıı-

mizde kullanılması 
imkanları tecrübe edilmektedir 
Batlıca lhraf eıyamızdan olan 

tiftik fiatlerinln aon zamanlarda 
clGtttitil Mviye hakikaten endiıe
Y• deier bir haldedir. iki, üç haf· 
ta ev ... ı tiftik fiatlnln 211 kuruta 
l.adar dÜflnilt olmaaı bu ihraç 
tııaddemlıı:in bir çok sebeplerin 
tealrile kıymetinden ne kadar kay 
l.ettifinl ıöıtermektedir. 

HükUınetimia, tiftiklerimize ha 
>iç piyaaalarda mahreçler ara
"'akla beraber dahilde de aarf 
"'•ınbaları bulmak için tetbirler 
İttihaz etmektedir. Son zamanlar
da büyük bir inkitafa mazhar o
lan ınenaucat sanayiimizde tiftik
lerinüzin sarfı imklnları tetkik e
dilıneltte ve bazı fabrikalarda bir 
lrıÜddetten beri tecrübeler yapıl
lrıalttadır. Aldığımız mah'.imata . 
"•:ı:aran, bu tecrübeler müıbet 
ııetice1er vermittir. 

Tiftik sanayünin memleketi
"'İzde inkiıafınm hem tiftikleri
lQize sarf mahalli bulurunaaı ve 
lıeın de iplik aanayiinin kurulma
'' İtibarile mühim bulunmaktadır. 

Almanyada fındık 
fiatları 

Gelen malUmata nazaran, 
tnanyada fındık fiatlerindeki 
lıezzül devam etmektedir. 

Ai
te-

liamburgda mevcut mal aran~ 
tnaktadır. Diğer memleketler em 
ti•ıı fiatlerinin ucuzluğu Türkiye 
llla.bıulill piyaıaıını müteessir e t 
ll>ektedir. Fiatlerin daha fazla 
diifhlesinden endife edilmektedir. 

Poznan panayırı 
lehiatanda Poznan panayırı bu 

••ne 1 Mayıata açılacak ve 8 ma· 
:Yıaa kadar devam edecektir. 

. Sergiye i,tirak edeceklere ve 
21Yaretçilere bir çok teıkili.t göa
terilınektedir. 

Kahve fiatları 
Piyasada kahve buhı-anı kısmen 

• .• f' J ._, o1tn.u~tur. Yalnız, kahve ıat-
e..; ilıtiki.r denilebilecek kadar 

l'iikselrnittir. Bilhaua bayramdan 
"""el her "'yde olduğu gibi kah· 
"e • 1 k U2erinde de fazla satış o ma., 
o.lıve fiatlerinde yeni bir yüksel· 

llıe · . k d ''k ı,· Ce •ebep olmuştur. Bır ço u 
d~ıılar çekilmiş ve aaf olduğu id
d •o. edilen kahveyi 280 kuruta ka 

o.r &almaktadırlar ki bu fiat son • • •rıelerin en yükaek fiatıdır. 

'Ticaret müdüı-lüğünün kahve 
•çin k h ·· it oyduğu azami fiat . enuz 
k ••bi kat'iyet etmediğinden fiat 
<>ııtrolü de yapılamamaktadır. 

11 ağustosta açılacak . 
sergı 

lıtanbul sanayi birliği, her ae
"" olduğu gibi bu sene de 11 ağus 
loıta. lstanhulda bir yerli mallar .... 

. . ... karar vermittir. 
ıerg1tı açmaga . 1 b hu 
Sanayi birliği bir tamam e. ~ • 
susta fabrikaların fikirlerını sor-
muıtur. 

Ekmek fiatları niçin 
yükıeldi? 

Son dört haftadan b~.ri teh~miz 
de ekmek fiatleri mutemadıye~ 
yükselmektedir. 15 marttan bert 
ekmek fiatlerinde her hafta.mun· 
tazaman on para artarak bır ku
ruıluk blr tereffü göaterdi ve 8 
kuruş on paraya çıktı . <!ç h.afta 
kadar evvel, buğday fı~tlerınde 
görülen 50 • 60 paralık bır teref-. 
fü, ekmek fiatlerinde daha vaaı 
miky,sta müessir olarak ekmek 
fiatlerinin bu tekilde her hafta 
yükselmesine seb~p oh~u~t~r. 
Buğday (iatlerındekı anı tere~

fü durduktan ıonra da ekmek fı· 
atlerindeki yükaelişin devam et

. d'kk t görülmekte· m.esi şayanı ı a 

dir. f' 1 . d Alikadarl a r ekmek ıat erın e-
ki yükselişin daha fazla deva?' et 
memesi li.zım geldiği kanaatınde 
dirler. Buğday fiatlerin~e de bu· 
nu icap ettiren bir vazıyet vok~ 
tur. 

Kıbrıs valisi 
Şehrimizde 

lngiliz sefiri ile 
birlikte 

Ankara ya gidip geldi 
Kıbrıatan Antalya tarikile ~eh 

rimize gelmi~ olan Kıbrıs umumi 
valiai Sir Renald Stors, geçen. cu· 
ma günü lngiliz sefiri ile birl~kt~ 
Ankaraya gitmİf ve pazar gunu 
lstanbul'a avdet etmiştir. Kıbn• 
gazetelerinin verdiği habere göre 
Sir Renald Stora, lngiliz sefiri Sir 
George Klark'm Kıbrıs'a v~ki O• 

)an ziyaretini iade maksadıle şeh 
rimize gelmittir. Sir George Klar!' 
e misafir ola:ı Sir Stora daha bır 
kaç gün tehrimizde kalacaktır. 

Saadet vapuru 
Kurtarıldı 

--·-
Vapuru kurtarmak için 

kayalar 
dinamitle berhava edildi 

Tavil zade biraderler kumpan• 
a mensup (Saadet) vapuru 

ya,.ın 1 b' 
b d bir ay kadar ovve ır ge-un an . . k 1 

kti dalgaların tesırıne apı 
ce va . . .. . da 

ve tam yolla gıttıgı esna . 
'.;:~'valık civa~ında~i kayalıtasa~:: 
le oturmuttu. Gemı tam yo g 
. _ .. · kayalara ıiddetle çarp· 

tıgı ıçın .. b. rahneler almıtlı· 
mıt ve mu un . . k 
Bir aydan bPrİ gemının urt.ar~-
ması için uğraşılıyord.~. Şehrımı
ze gelen mahimata gore o ~aınan 
d beri devamlı şekilde ugratıl; 

an . · · rahnelen 
mak suretıle gemının 
kapatılmış, bir taraftan d'.' k'.'ya· 
)ar dinamitle berhava edılmış ve 
gemi kurtarılmıtbr. 

tecı·· : ·- - d' R t~r. Zarar ~ok! Rept Nuri .Bey 
ıgun bu nokta değil ır; e· bunu 

0 
ahretliğin istıkbalının 

f;,1 
Nuri Beyin romanlarında ne oİacağına mühim bir itaret 

Yle Parcalar sayfalar arasına b •ka y addeder. Hem romanın a, . 
. aınannuş. gibi gözıiküyor, ese- . . d d b' 0 k -•n bır 

rııı tııb .• .. • . " . den çık bır yerın e e ıze . . . ' . 
11'.ı •t economıe sın türlü okuma öğrenmemeaıne 
b.'Yor, ethasın beklenilmedik rağmen kulaktan.. kap~ak~a? 

tr hareketini izah etmek, meş- mahir olduğunu soyleme_dı. mı: 
l"\ı kılınak için değil, ulu orta Kızrlcık Dalları'nın ıçtımaı 
!?eliyor, - k R 

iddiaları da vardır. fa at e-
Zaten Reşat Nuri Beyin ro· at Nuri Bey bu "thcse" in a~

ıt.<1nlarındaki şahıslar, kendile· faşılmasını karilerini~ f,erase_t!: 
'1ııden beklenilmedik hiç bir ha ne bırakıyor. "Netıce dedıgı 
'~ket Yapmıyorlar Bir kere hep b ı d bazı za· 
&ı " • h parçayı aşa a say ı, .. 
lır ~onventionnel" birer şha ~~- vallı köylü kızlarının nıçın bar· 
I ' insana hiç bir zaman a ı: lara düştüklerini teşrih etmek 
•ilten yaşadıklan hissini vermı istediği daha çabuk anla~ılırdı. 
~~rlar. S~~~a .mesela .. ınuhar~r Gülsüm, küçük kardeş• ls-
b'I 11 hretlıgı bır dansoz etmeg

1
e .1 mcast ile beraber kö. 

dı '.; kalksa bunun da nasıl 0 • ~ıdve Edirr.e'ye gitmek üze. 
Ugun 1 dece ro- ı yun en . 1 

ına u .ar.. atmıyor, sa . re latanbul'a geliyor. Para arı 
tt.ıklın ~ıı· tarafından evın, ço: tmedi' inden Ada pazarından 
1 arı ılc beraber ona K . .-la Y~ l . 

8. Haydarpaşa'ya de
ık~f taklidi tiyatro oynatmakla ~'.~et erın~ Pendik'e kadar alı-

ı a ediyor . Kızcağız bunu gı • anca .. • d oturan bir 
~Jlhğı vakit henüz sekiz do· yorlar. ~oz~epe e 'd ki r 
h z Yaşındadır; bel' çocuk gibi 1 hemşehrılerıne . . -~ 1 

d:c;: P:~ 
er !:Ördüğünü taklit etmek is- Tren, yolda gecıktıgın 
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Vlllyette 

Muhacir 
Bonoları 

Bonolar kısmen tanzim 
edilmiştir 

Mübadillerin iıtihkak fazlalan 
için Vilayetçe tanzim edilen istih
kak varakalan Ankara'ya gönde-
rilmi9ti. . . . 

Ankara' da.ki komısyon bu ıatıh
kak varakaları üzerine 18.zım ge
len bonoların bir kıamını tanzim 
etmittir. 

Alınan mallımata göre bonola
rın bir aya kadar gelme•i çok 
muhtemeldir. 

Yeni isk{ n müdürü 
lzmirden naklen gelen yeni is

kan müdürü Tahsin Bey bu haf· 
tadan itibaren i!" baılıyacaktır. 

Muhiddin Pey 
Vali ve Belediye reisi ';"uhid.di? 

Beyin bayramda Yalova ya gıttı
ği yazılmıttır. Bu habe~ doğru d.e
ğildir. Muhiddin Bey bır yere gıt-
memittir. 

Mektepler bugün 
açılıyor 

Bayram münasebetile tatil edi
len bütün mektepler bu sabahtan 
itibaren derslere ba,layacaklar

dır. 

Bursa ve Ankaraya 
giden talebe 

Bayram tatilinden biliatifa Bur
sa ve Ankaraya giden muhtelif 
fakülte ve yüksek mektepler tale
besi dün ak9am tehrimi:ıe avdet 
etmitlerdit. 

Derılerde milli gaye 
Maarif vekaleti ahiren mektep 

!ere gönderdiii bir tamlınde diyor 
ki: 

"Mektepte her ders muayyen 
bir takım ıayelere iatinat ettiği 
ve bu 9'ayelerin en mühimmi tale
beyi milli hayata intibak etti~e!' 
ve onları Türk milletine ve Turkı
ye cumhuriyetine azami derecede 
bağlı ve azami derecede faydalı 
birer vatand•t haline. getirme~ 
olduğu cihetle deralerın umumı 
ve bilhaaaa milli gayeleri etrafın· 
da talebenin esaıh bir surette ten 
vir edilmesi onların derılere kar
~· alikasmı aı·tıracak, kendilerini 
derslere daha çok bağlıyacak bir 
vasıtadır. 

0 Bir derste talebenin azami dik 
katini celbetmek ve onu candan 
çalıttırmak için o talrbenin alaka 
aını derse celbetmek li.zımdıl'. Ta
lebenin alakasını celbetmek için 
de her dersin elde etmek iat<>diği 
muhtelif ~ ayelerin, çocuğun naza 
rında vazih olarak taa yyün etme
si icap eder. Onun için ders sene
si ba,ında, her derse başlanı~~e~, 
etraflı surette ve deı·s &enesı ıçın 
de sıraaı geldikçe o del'sten bek
lenen ve ders programlarında ve 
talimatnamelerde izah edilmi~ o· 
lan sıhhi, lerbiyevi harıi, mesle
ki, iktısadi, bedii ve bilhassa va· 
tani ve milli gayeler hakkında ta
lebeyi tenvir etmek ve her derst~ 
talebeye yaptırılan muhtelif faa
liyetlerin, onlarda husule getiril
mek iıtenjlen itiyat)arın, zihni ta
vırlann, meharetle!İn ve. kendile
rine atılanan mefkurelerın, o ders 
)erin umumi gayelerine varmak 
için ne derece kıymet v~ ehem
miy .. ti olduğunu talebenın naza
rında tezahür ettirmeiie çalı~mak 
zaruridir." 

- -

dik'e akşam üstü geliyor. O ge
ceyi kırda geçinneğe karar ve
riyorlar; gidip Nadide Hanı
mın oturduğu koşkün bahçesi 
ci,· arına konaklıyorlar. Köşkten 
bunları görüyorlar, çağırıp ye. 
mek yediriyorlar. Nadide Hm. 
kızı evlatlık diye yanında alıko 
yuyor. 

Nadide Hm. da, kızları ile da 
matları da fcf'a insanlar değil. 
dir; fakat ne de olsa yine Gül
süm bir ahretlik muamelesi gö 
rüyor. Reşat Nuri Bey bir ah
retliğin rnmanmı yazmak iste· 
miş; fakat kitabı bir roman de
ğil, biribirlerine çüı ük bir bağ
la eklenmiş birtakım irili ufak. 
lı hikayeler mecmuası olmuş. 
Bunların herhangi birini çıkar
dığımız zaman eserin nüscüne 
halel gelmiyeceği gibi içlerin
den (bir ikisi müstesna) Gül
süm'ü çıkarsanız yine birşeyleri 
eksilmiş olmaz. Hele bu hikaye 
krin en uzur.unun, 272 inci say 
fadan 334 üncü sayfaya kadar 

• 
yenı tedbirler alınıyor 
Poliste 

Bir otnbüs 
Yandı 

' ••• 1 

Tapuda 

Tapu muhafaza 
Teşkilatı 

--· 
Yolcular vaktinde dıta- Umum müdürlük mec-

rıya fırladılar lise teklifte bulundu 
Eyüp hattında iıleyen otob~s

lerden toför Abdullahın idareaın· 
deki 3628 numaralı otobüıün ma
kinesine bir sakatlık arız olmUJ 
ve benzin birdenbire atet almıt
tır. 

Bunun üzerine otobüs yanmıya 
başlamıt ve içindekiler hemen dı
ıarı fırlamıtlardır. Vak'a mahal· 
line yeti9enlerin ve itfaiyenin ıaJ 
rctine rağmen otobüa kurtarılama 
mış, tamamen yanmııtrr. Yanan, 
yaralanan yoktur. 

Otomobil kazaları 
Dün 2606 numaralı otomobil E

dimekapıdan geçerken kalaycı ÇI• 
rağı Raife çarpmıt ve muhtelif 
yerlerinden yaralam19tır. Şoför 
kaçmııtır. 

* Sirkeciden Bakırköyüne iıle
yen toför Huıamettinin idaresin
deki otomobil Sirkecide Osman •· 
fendinin 7 yaıındaki kızı Sabiha'
ya çarparak ayağını kırmıttır. 
Şoför yakalanmııtır. 

intiharlar azalıyor 
Memleketimizde intihar hadise· 

leri son senelerde çok azalmıftır. 
intihar vukuatının en kabarık ol· 
duğu sene 928 aenesidir. intihar• 
lar 1 O yaıla 30 yat araaında daha 
çok vuku bulmaktadır. Fakat se
neden ıeneye tenakus vardır. 

Şişli haricinde 
karmanyola 

Şişli haricinde bir taarruz hadi· 
aeai olmuştur. Ayaaofyada bak· 
kallık eden Ahmet Hamdi ve Di
vanyolunda benzinci Salın efendi
ler Şiıli haricindeki Avcılar gazi
nosunda eğlenıniye batlamıtlar· 
dır. iki arkadaş gecenin geç vak
tinde altı kişinin taarruzuna uğ
ramıılardır. 

Meçhul adamlar tabanca çek· 
mek auretile Ahmet ı:-/'lndiden 30 
ve Salın efend:d~ ·0 G lira al· 
mıtlar ve yanlannda btılunan bir 
kadını da yakalıyarak götürmüı
Jerdir . 

Derhal takibe giriıen polisler 
bunlardan Rafet, manav Mehmet 
Hüıeyin ve Hacı iıminde dört ki
şiyi Kristal aazinoıunda İ§ret e .. 
derken yakalamışlardır. Diğer ;. 
kisi bulunamamı~tır. 

Kunduracı bıçağı ile .. 

Oaküda~da Atpazarmda kundu 
rac ı lık eden Hüseyin iınıinde bi
ri, boıanmak için mahketne~ mü
raca at eden zevcesi Fethiye Ha
nımı, kundura bıçağile muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yara 
lamr,tır. Kadın haatanededir. Hü
seyin de yakalanmıştır. ............. ._ -

Gümrükler vekili 
Ankaraya gitti 

Bayramı geçirmek Üzere şehri 
rni ze gelmi~ olan Gümrükler ve 
inhisarlar vekili Ali Rana B. dün 
aktam Ankara'ya dônmü~tür. 

___.........~ .. 
Bulgar müderrisi kon

ferans verecek 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Sofya Darülfünunun müderrisle
rinden M. Stanifef bugün aaat 11 
de Tıp fakülteainde ortopedi hak
kında bir konferana vere.,ektir. 

- . • -

Haber aldığnnıza göre, Tapu 
umumi müdüriyeti tarafmdan Bü 
yük Millet Mecliaine yeni bir ka· 
nun li.yihaaı teklif edilmİftir. 

Buna nazaran lıtanbul'da üç 
mmtakada muhafaza letklli.b ya 
pılacaktır. 

Biriai Eminönü, ikiıi de Fatih 
kaza11nda olacaktır. 

Uıküdar, Beyojlu kazalarının 
ıiındiki vaziyetleri muhafaza edi
lacektir. 

Merkezi lzmir olmak Üzere 
Aydın, Manisa, Denizli villyetle
rinden mürekkep bir mıntakada 
ıicilll emlak muhafaza müdüriye
ti tetkil olunacaktır. 

Bu aahalarm kadastroları te
kemmül etmittir. 

iade edllen 
tarihi evrak 

Nihayet bugün güm
rükten çıkarıhyor 

Bulgariatandan iade edilen ev
rak meseleai halledilmit ve kon
tenjan harici idhali için emir gel
miıtir. Evrakın bugün gümrükten 
ç.ıkanlmaaı ve müzeye nakli mub 
temeldir. 

Askeri müze tamir 
ediliyor 

Askeri müzenin kurtunlan ve 
harici aıvası münırU zamanla bo
zulmu•, müze dahilinde akıntılar 
haaıl olmuıtu . Hem binanın hem 
de müzenin ihtiva ettiği kıymetli 
eıyanın muhafazaıı için binanın 

müstacelen tamiri için lizım ıe
len tahaiıat verilmittir. 

Miizenin kurtun tamiratına bq 
lanmıftır. Kurtun tamiratı bitin· 
ce binanın sıva tamiratına ha§l•· 
nacaktır. 

Bedeli nakdi layihası 
ANKARA, 19 - Müdafaai 

Milliye Vekaletince hazırlanan be 
deli nakli li.yibaaı müdafaai mil· 
)iye ve bütç.e encümenlerine aev .. 
kedilmittir. Bu layiha kıaa bir za· 
manda kesbi kanuniyet edacek ve 
müatacelen her tarafa tebliğ edi
lecektir. ---·---
Bir esrarkeş mahkum 

oldu 
Müteaddit defalar esrar aat

mak cürmünden tevkif edilen Re
tat iaminde biri ağır cezada muha 
keme ve altı ay hapse mahkUnı e
dilmiştir. 

Mütekait bir mülazimin 
ihtiraı 

Gemlikten bildirildiğine göre; 
Müli.zımıevvelikten mütekait Hik 
met Bey bet parçadan mürekkep 
bir tahta çivi makinesi yapmıı· 
tır. Muhteri, destere, fireze, bal
ta, dolap ve elekten ibaret olan 
bu makine ile saatte 35 okka çivi 
elde edileceğini aöylemektedir. 
Makinenin mütekamil bir ıekle 
aokulmaaı için elli liraya ihtiyaç 
varmıf. Muhteri, para ve ihtira 
meselesi için lktısat Vekaletine 
müracat etmiftir. 

" - -· - -

uzayan Murat Bey hikayesinin kınca ortada yirmi otuz sayfa· 
Gülsüm'le hiç bir alakası yok. lık bir şey kalır. Doğru, ama 
Hem de bu ekleme parça roma küçük hikaye yazmak idi bir 
nın sonuna, yani esaı mevzua meslek mi? 
alakanın en ziyade celbedilme. Gülıüm, eziyet çektiği o ey • 

si lazım gelen yere konuluver- den kaçtıktan sonra Mücella 
miş. Garip bir romancılık! Fa. Süzan isminde bir dansöz olu. 
kat itiraf edeyim ki romanın yor ve böylece insanlan kötü 
en iyi kısmı, a11l mevzu ile ala. eden ıeyin gördüğü terbiye ol. 
kası olmayan bu parçadır. duğu isbat ediliyor. 

Romana böyle ekler ilave Romanda Nadide Hm. ile 
etmenin sebebi, biz~e hemen be Gülsüm'den ba9ka bir takım 
men her romanın kı~ap halinde "conventionnel" ıahıslar daha 
çıkmadan evvel bır gazetede var: Karamusallı ıütnine, ihti. 
tefrika edilmesidir. ~İl' gazete, yar Çerkes halayık, lala Zahir 
bilhassa Reşat Nurı Bey gibi Ağa. En canlısı zannederim ki 
sevilen bir muharririn bir roma yine Nadide Hanımdır. 
nını tefrikaya başlayınca bitta- Reşat Nuri Bey, yazdığı hi
bi onun çabucak kesilmesini is- kayelerin cereyanı mümkün 
ten:ez; o zaman i§te böyle ya· şeyler olup olmamasına da e
bancı hikayeler ilavesine mec- hemmiyet vermiyor. Mer.eli ca
bur olunur. Buna bir diyece- mide bir kadına mevlut okuttu· 
ğim yok; fakat roman kitap şek ruyor; hem bu cümhuriyetin 
!inde basılırken orları çıkar- ilanından hayli evvel, meıruti, 
mak kabil değil mi? Ama diye. fakat yine "theocratique" dev
ceksiniz ki Kızılcık Dalları'n- let ser.elerinde geçiyor. Bütün 
dan mevzu harici hikayeler çı· batıl itikatların esiri olan Nadi 

Çocuk Belediyede 

Bayramı Y enibahçede 

Bu seneki bayram daha Stad yapılmıyor 
parlak olacak 

Her sene olduğu gibi, önümüzde
ki 23 nisan cumarteai günü de, bir 
hafta devam edecek olan çocuk haf
tasının ilk günüdür. Bu münasebet
le latanbul Himayeietfııl cemiyeti 
hazırlığa devam etmektedir. Çocuk 
haftasının bu sene, diğer senelerden 
daha mükemmel bir ıekilde devamı 
için llıım&'elen bütün tedbirler alı
nacaktır. Bu hafta :r.arfmcla ilk melr 
tep talebeleri anımda seçilecek o
lan yavnılar bütün resmi makamla
rı i§lal edecekler, tam manasile bir 
çocuk lıikimiyeti Yatatacaklardır. 
Vili.yet, Polis müdürlüğü, Defter
iarlık ve diğer bütün resmi makam 
!arda küçük yavrularımız bir hafta 
lık bir hakimiyet sürecekler, emirler 
•ereceklerdir. Aynıca talebe grupla 
n tarafından tehir dahilinde sıhhat 
propagandası yapılacaktır. Bu müd
det zarfında çocuklarımız menfaati
ne olarak muhtelif yerlerde çocuk 
baloları verilecektir. 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye 
bayramı münasebetile Vilayette bir 
resmi kabul yapılacaktır. 

23 Niıanda Hayriye lisesinin 
ilk kıaun talebesi tarafından mekte
bin salonunda oaat 13 te çocuk ba
loau verilecektir. Balo eanasında 
talebeler tarafından mart ve şarkı
lar söylenecek, konferans verilecek, 
küçük asker revüıü yapılacak, ço
cuk dansları ve oyunlan gösterile
cek, müsabakalar tertip edilecek, 
§lirler okunacaktır. Anneler birliği 
tarafından dR 24 Nioan paz:ar günü 
de Makıim barda bir çocuk balosu 
verilecektir. Lazım gelen hazırlıklar 
ikmal edilmek üzeredir. Himayeiet
fal cemiyeti Aksaray ıubesi heyeti 
de ayrıca mıntakası dahilindeki mek 
tepleri dolatarak çocukların bayram 
larını tebrik edecek ve öğleden son 
ra Akaarayda Pertevniyal liıesi kar
tmndaki meydanlık bayram yeri it 
tibaz edilecek ve dört mektep tale 
-<ıua1l!a ııvahıure.ıAeq ep•ınq !""! 
ceklerdir. Himayeietfal Cemiyeti 
lstanhul şubeai heyeti idare•i de 
23 ni•ancla yapılması lazım gelen me 
rasim için program tanzim etmt kle 
m~guldür. 

izzet Pş. sokağında 
yangın 

Şitlide Bomontide izzet P•f'I so
kağmda Prenı<'a Rukiye Hanımın 

evinin bacası dün ak~ tutuımuf 

ve bir yangın tehlikeai mahalleyi 
tehdit etmittir. Fakat, itfaiyenin 
vaktinde yetişmeai hu tehlikenin 
önünü almıt ve ateş hemen bastml
mııtır. 

1930 Yunan güzeli 
şehrimizde 

1930 aeneainde Avrupa güzel
lik muaabakaaında birinciliği ka· 
zanan Yunan güzeli Mel Diplara 
ku ,ehrimize gelmiıtir. 

Dahiliye vekili bugün 
gidiyor 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
dün Tokatliyan oteline giderek 
bir müddet istirahat etmittir. Ve
kil B. bugün Cenevre'den ıehrimi· 
ze gelecek olan Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Beyle birlikte Anka 
ra'ya avdet edecektir. 

Sabık Roma sefiri 
Ankaradan geldi 

Sabık Roma aefiri Suat B. An
kara'dan avdet etmiştir. 

-

de Hanımın evinde toruolan 
oyun olsun diye ezan okuyor da 

büyük anneleri evden ölü çıkar 
diye onları ıuıturmuyor (3). 
Ankara'da Bentderesi" ndeki 

tiyatroya kibar kimseler de ıi· 
diyor. Bütün bunlar inıana ro

manın alelacele, dütünülmedea 
yazıldığını hi11ettirdiklecinden 
güce gidiyor: Kariin 345 sayfa 

lık bir romanı okumaaını bekle
yen muharrir ona hürmet edip 

böyle aykırı ıeylerden sakınma 
lı. 

Maamafih Reşat Nuri Beye, 

romanına aşk karıştırmadıfı i· 
çin teşekkür edeceğim. Atk hl· 

kiyelerinden öyle bıktım ki 1 
Ama bilmem, hissi olmayan bir 

atk romanı, bu aıksız hisal ro

mana müreccah olmaz mıydı? 

(3) Nihaytt susturuyor amıa: 
"Evi tekkeye benzettiniz I" dıye. 

Burada sadece bir spor 
sahası 

vücuda getirilecek 
Haber aldaimııza ıöre, Beledi. 

ye Y enibahçede yaptıra.cafı atad• 
yomun inp.aından sarfınazar et• 
mittir. Elde mevcut kırk bin lira. 
tabıiaatla ıehrin muhtelif yerlerin 
de bet ıpor sahaaı YÜcude getiri
lecektir. Y enibahçedeki arazi ı .. 
timli.k edildiii cihetle, bu saha• 
lardan biri burada yapllacaktır. 
Bu aabalar için çok fazla paraya 
lbtiyaç görülmemektedir. Bu ,.. 
kilde tehrin muhtelif yerlerindeki 
ıpor klüpleri acil ve elzem ihtiyav 
larıru temin etmit olacaklardll\ 
Sıhhi ve fenni teraiti haiz büyiik' 
bir tehir stadı için yaram milyoll 
lira sarfı icap etmektedir. Şehlf 
atadı bilahare yaptırılacaktır. 

Umumi mecliı yarın 
toplanıyor 

lstanbul umumi mecliai yarın 
toplanarak 1932 bütçesini müza· 
kereye batlayacaktır. 

Şehir dışında kesilen 
etler 

Mecidiye köyünün ıehir hudu· 
du dahiline alınmaaı üzerine da· 
ğılan kasaplar yeni, yeni faaliyet 
aahaaı aramağa batladılar. Hal
kın mezbaha haricinde keailen ve 
bittabii ucuz aatılan etlere rağbet 
etmeıi bu kaoapların tehir hudu
du haricinde kalan Zincirli kuyu
da çabucak yerletmelerini temin 
etti. 

Son zamanlarda Kağıthane cİ· 
vannda Alibey köyü de bu nevi 
kasapların merkezi olmağa başla
mıştır. Ufak bir köy olan Alibey 
köyünde müteaddit kasaplar fa
aliyete başlamııtır. Halk Eyübe 
çok yakın olan bu köye giderek 
et almaktadırlar. Mezbahada ke
ailen etlerle bu etler araaında ok
ka batma ancak 15 kurut fark 
vardır. 

Şehir bütçesi 
Şehir Meclisinin bütçe müzake 

ratına haılamak Üzeredir. Niaan 
sonuna kadar müzakereler netice 
lenerek bütçe kat'i teklini alacak 
tır. 

Bütçenin varidat kısmının umu• 
mi yekünu 10,203,016 lira olarak 
teıbit edilmiıtir • 
Karaağaç mezbaha11 aafi hi.aı· 

li.tı 1,250,000, Gazi Muatafa Ke
mal köprüsü intaat maarafı kar
tılığı 275,000 lira olarak teabit e
dildi. imtiyazlı tirketler hi .. e•i, •i 
gorta tirketlerinin hissei iŞtir k, 
au ba11li.tı ve müteferrik hasılat 
1,027,327 lira tutmaktadır. Kab
ristan baoılah 50 bin, haatahane
ler hasılata 60 hin, hafta tatili nıh 
aatiyesi 50 bin, umuma mahsus 
yerler açma ruh•atiyeai 1 O bin, 
köprü remıi 180 bin, duhuliye res 
mi bir milyon 50 bin, kontrato rea 
mi 200 bin, tanzifat vergisi 450 
bin, yol mükellefiyeti nakliye ci 
624 bin, arazi, müsakkafat, ka
çanç, ıatım vergilerinden alınan 
maarif hiase•İ 2 milyon 403 bin li
ra tutmaktadır. 

Milli teki.lif kesri munzanıları 
275 hin liradır. Taş ocakları resim 
ve harcı 20 bin, i•kele reami 1800, 
emlak icar ve ferağ bedeli 35 bin, 
hiubiyat resmi 90 bin numara rea• 
mi, pazar yerlerinin işgali reami 
23 bin, vezinlerin muayene ve 
damğaaı 5 bin, dellaliye resmi 65 
bin, veaaiti nakliye 75 bin, mera
kibi bahriye resmi 70 bin, ıüı ve 
av köpekleı i resimleri 1750, ~re
fiye resmi 16,300, i~ilerin sıhhi 
muayene harcı 5 bin, hallerin hA5ı 
!atı 33 bin lira tutmaktadır. 

Bütçenin maaraf kıamı da ha
zırlanmıştır. 

-· 
Oılilba gelince, hiç bir şah. 

aiyet göstermiyen, her ağızda 
dolatan tabirlerden mürekkep 
bu yeknasak, yekrenk ifadeye üs 
lilp demek bilmem caiz mi? Re. 
ıat Nuri Beyin mütemadiyen 
iatihza ile anlatır gibi bir hali 
var ki o da, birkaç sayfadan 
ıonra, insanı rahatsız ediyor 
Bir de bu romanda mütemadi, 
Yen· "Gel .. ki" d' b ; gor ıye ir tabiı 
geçıyor; belki fena değil, fakat 
Reşat Nuri Beyin bunu bir süı 
diye koyduğu o kadar belli kl 
nihayet çirkinleıiyor. Muharrir, 
danaözün iımini "Mücella" ko) 
duğu için ne kadar zevk duy
muısa bu "gel gör ki" ile de o 
derece iftihar ediyor. 

Reşat Nuri Beyin her roma
nı gibi elbette bu da çok okuna· 
cak, methedilecek ve tekrar tek 
rar basılacaktır.. Ben buraya 
sadece ker. di aksülamellerimi 
kaydetmek iıtedim. 

Nurullah ATA 
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A.,ın umdffi "MiLLiYET" tir. 

20 NiSAN 1932 
lclarehline: Anlaıra c:ı&ddeci, 

100 No. 

'l'elçaf lıdlıMI: let. M:llllyet 
Telefon Numaraları: 

Baımulıarrfr w M6dtlr 24318 
Yuı itleri MlldUrllljtU 24319 

İdare ve Matı- 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tilri/ye i~• 

LK. 
4-
7 50 

14 -

3 aylıft 
6 H 

12 .. 

Hariç için 
L. K . 
8-

14-
ll8 -

o.len evrak pri ftl"ilmtz -
Müddeti ıeçen n&lıalar 10 lru
ruıtw-. O..ew ve .-tbaya ait 
işler için mödiriym mUracut 
cdllk. 0.-etemiz illnl.arm mes'u
!ij,etini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 

Kandilli Raaatanesinden veri
len malümata cöre, h.raret dün 
azami 16, aapri • derece idi. 
Buılln rlizclr lodoatan kuvvetli
ce eucek, hava umumiyetle bu
lutlu olacaktır. 

11..;·ı~ 
Tekrar iş başında 
İki haftalık zaruri bir tatil. 

den sonra gene okuyucularım
la kartı kartıya gelmek zevkine 
nail oluyorum. Yazanların hep 
si ne zevk alırlar bilmem. Fa
kat benim için en büyük zevk 
yazılarımın karilerle benim a
ramda bir nevi fikir rabıtası teş 
kil etmesidir. Bir muharrir için, 
her aabah yazılarının azçok mu 
ayyen bir kari kütlesi tarafın
dan aranma11 tayini mü~kül bir 
haz teşkil eder. Bilirim ki; ya
zılarımı her sabah - alışkanlık 
eseri olarak - arayanların ekteri 
si, ekseriya inkisarı hayale uğ
rarlar. "Bu muydu? yazacağın 
a Felek?" derler.. Lakin az 
veren candan efendim, çok ve
ren maldan. Biz yazılarımızı 
candan yazarız. Gelelim, bizim 
iki haftalık sükuta!.. Doğrusu 
hakikati size ıöylemeğe utanı· 
yorum: Efendim, hastalandım. 
Ben hastalanır adam değilim!. 
Allah nazardan saklasın! Kem 
gözlere tit ! On, on beş senede 
bir defa hastalanıyorum .. Lakin 
hastalığım da maraz oluyor ha! 
Bu defaki haatalıkta rekoru da 
kırdım. Tamam dört gün kırk 
derece alet! .. Artık benimki vü 
cut değil fırın!.. Derler ki bazı 
mikroplar kırk dereceye taham 
mül edemezmit !.. Mikropları 
bilmem amma ben güç taham
mül ettim!. Ya o kalbimin at
ması ... Zenbereği bozulmuş sa
at gibi ... O ateş bastığı zaman 
aklıma gelen feyler .. Hattı üs
tüva ! Sahrayıkebiri otomobil İ
le geçmek!.. Silezyadaki yük
sek izabe fırınları!.. Tayyare 
yangını .. Kaynar kaynar salep!. 
Ne bileyim!.. Ne kadar sıcak 
şey varsa!.. Bir taraftan yanıyo 
rum, bir taraftan da vakit geç
sin diye elime ııeçmiş Çinde bir 
seyahat okuyorum.. İç açmak 

1 
için neler yok neler! Milyonlar J 

la halk su altında!.. İnsanlara · 
yardım edemiyorlar.. İki ihti-
yar boğazına kadar su içinde ... 

mu .. ı...tYET ÇARŞAMBA 20 NiSAN 1~32 

• 
INEMALA 

Önlerinden au cereyanile geçen Program 
bkirl t .. vuk leki~İ';1i iklisi birTden Y~· c d 1 k ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) '!'----- TALEBi UMUMi ÜZERiNE 

a ıyor, çe tıyor ar... avugu esur a am 8 arISI 18 !!"ramofon. 19,30 Cennet Hanım 1 

kim yiyecek! .. Hak en kuvvetli- heyeti, 20,JO opera, 21 Bedayii mü- J Yarnı 2,30 matinesinden itibaren 
nin ! .. İhtiyarlardan biriai öteki sikiye heyeti 22 cazbant. j M A J İ K S İ N E M A S I N D A 
ni suya bastırıyor... Ve kırka ,._Fransızcadan - BELGRAT, c429,8 m.) _ 20,15 I İZ D İV AÇ L İM 1 TED ŞİRKETİ 
kadar saydıktan sonra bırakı- Malico kasabanın meşhur hatta tabancasına kadar nesi Almanca ders, 20,45 konfe.nnı,21,15 ı (Mariage Limited) 
yor .. Öteki de artık suyun yü· kabadayılarından idi. Mesela varsa hepsini aldılar.. Artık musahabe, 22 gnmofon, 22,35 kon- Büyük operet filmi 

1 zü~e çıkmıyor, tavuk !eti d_e ö- tarihte doğsaydı, mahsur bir yapacak bir şeyleri kalmayınca ser. i George Alexander Charlotte Susa 
ı tekuıe kalıyor ... Bu, okudugum kalenin mukavemet ruhu ancak/ caddenin yolunu tuttular. BUDAPEŞTE (550,5 m.) - ve Warner Futterer 
şeylerin. e~ hafifi! .. Artık düşü- o olabilirdi. Bir ihtilal çıksay- 1 Geceleyin böyle yolda soyu 20,20 ~onıer, 20,55 konferans_.21,15 

1 
ve B O Y A L I M E L E K 

nün halımı! İnsanın o ateş esna • dı, mutlaka bu hareket canlılı- t lan adam ne yapar? Gidip ka- komed~, 23 ha~rler, 23·~5. pıya .. <> BİLLİ DOVE tarafından. 
d · •eyler okum k ki • d 1 d F 1 · d" I k ld b 1 l . 1 ı konserı 23 46 çıngene muzıkaaı. sın a ~erın T • a a ı- gını on an a ır ı. a cat şım ı ra o a aşına ge en erı an a- ' ' 1 2 fevkalade film birlikte gösterilecektir. 

na gelıy~r, gelıyor a~ma ~ok- öyle bir şeyler olmadığı için, tır, değil mi? Gazetelerde zabr-
1 

ROMA (441,2) - 19,20 musa- .. __ _ 
torlar ~oguk alırım dıye musaa Malico vatandaşlarına başka ta vak'alarını ckuyanlar, bunu habe, 21,45 opera , .~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
de etmıyorlar... noktadan müfit oln:ak maksa-

1 
bilirler. Malico'nun da ilk işi VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 1 

1 Doktorlar da - Allah .ekıik dile hırsızlığı ve karmanyola- gidip başına gelenleri ilk polis gramofon,20,45 radyo jurnal 22,JO ı 
etmesin! - ömür §eyler .. Bır mu cılığı ortadan kaldll"mak gibi karakolunda anlatmaktı ve ni- şarkılar, 22,50 konser, 23,30 radyo 
&yene, bir muayene! karışık bir meseleyi halletme- tekim o istikamete doğru git- jurnal, 23,45 Limberg radyosu, 24 

- Öksürünüz ... Nefes alın! .. ğe karar vermişti. Her zaman . meğe başladı. Fakat biraz dü dans havalan. 
Deri.? .'.1«:~e~ alın!.. Almayın~. derdi ki: 1 şündükten sonra, bu kararın- ViYANA (517,2 m.) _ 20 fran-
Ökıurunuz. Şurası acıyor mu·· - tg" er namuslu vatanda~- dan vazgeçti. 

A • / srzça ders, 20,35 open. Burası?.. la! .. Baıınızda ağrı lar hırsızlardan ve karmanyo- Bütün kasabanın delikanlı. 
falan? .. Pekala!. Efendim! !:ii- lac;lardan korkacak yerde, ken . !arı ve kızları, soyulduğunu 
zin taı gibi bir yüreğiniz ve dilerini müdafaa etseler, çok 1 öğrenirlerse ne demezlerdi? / 

MÜESSiF BiR iRTiHAL 
Tıp Fakültesi dahiliye müdüt"ü pek sağlam ciğerleriniz var!. geçmeden cemiyet içinde bir ; Böyle herkesin gözünden düşü 

T kk.. ed · d kt 1 1 b h J / l · merhum Mehmet Rahmi Beyin keri-- ete ur erım . o or.. yara teşki eden u ırsız ar ve recek gü ünç bir vaziyete gır-

! (Bu ~vap apta~ea hır ce~~p karmanyolacılar ortadan kal- mektense, iyisi sükiitu tercih meıi ve Kadıköy Pazar yolunda ec
' ama bir fey demış olmak ıçın karlardı. Siz de benim gibi ya etmek muvafıktı. Karmanyo- zacı Kemal Rifat Beyin zevcesi Fa
böyle dedi_m.) ._ . . pın, cebinize bir silah alın, ar- lacılann da ses çıkarmamak hire Hanım müptela olduğu hasta-

! Zaten ınsan cıgerlerının ve tık fena tesadüflerden korkmaz kendi menfaatleri icabından ol-
1 
Jıktan reha bulamayarak henüz genç J 

kalbinin sağlam lığını anlamak. sınız. 1 sa gerekti. 
1 

1 
yasında iken Büyükada sanatoryo-

için hasta olmalı!. Doktor e ı Ve bunu söylerken de eli Düşürcelerinin bu noktası- · d d"" . "h 
1 1 

. ti C 1 
ne de ağır ol~y?r efendim!.. İ_n gayri ihtiyari terzilerin taban- na geldikten sonra, Malico ka- mun a un ırtı a ey emış r. ena
sanın sırtına ıkı parmakla hır ca koymak için yaptıkları ce- rakolun yolunu bıraktı evinin zesi bugün motörle nakledilerek saat , 
vuruyor ki; alimallah omuz ke- be doğru kayardı. yolunu tuttu. Birkaç' dakika 13 te Kadıköy Osmanaia camiinde 
mikleriııi çökertiyor.. Bu kahramanca tavırları ve sorra da hadi;esiz eve geldi. namazı eda edildikten sonra ailesi : 

B-~~ü? bu muayenelerden öğ 1 sözleri sayesinde çok geçme- Ka.-ısı hafiften tel"-şlı ve bir makperesine defnedilecektir. Cena-
d d r h 1 K 1 k bı hak kederdide ailesine sabrl ce-ren ıgınız Ş~ ~ : . . 

1 
den kasabada şö ret a dı. or şeyler siiy iyece miş gibi görü 

. - Ef~dım · Sız~e b.1.r enfek kak delikanlılar ve ger.ç kızlar nerek kapıyı açtı. Kocasına mil ihsan eylesin. 
sıyon var .. Hararetın yukselme 1 istasyondan kasabaya kadar şapkasını bıle çıkartmağa va- ---------------
. d ı G k' B" k .. 1 1 sı on an.. eçece

1 
.... ır ~ç gu olan tenha yolu geçmek iç;n kit bırakmadan: K AT • J A L A K A 

ne kadar geçecek .. Sıze hır şu. , onun arkasına adeta sıkı sarak - Ah bilsen ah bilsen, 1 
d"kl B" d h Ş b · ' ' ' Galatada Kaı-a Mu•tafa Paşa cad-rup ver .ı . ır e ap.. uru .. u giderlerdi. dedi; buraya hırsızlar geldi. ı 
b 1 h d ı 1 desinde Demirbaşyan Han birinci saat_ te. ır a ırsınız, apı a gun Bir kı• akşamı idi. Malico Derin bir heyecana düşen 

d k d f ( B ".t kat sekiı: numeroda fabrikalarrmın 
. e ı ı e a yutarsınız_... en, geç vakit ve •·alnız başına evi- MaEco: ı 

h h b d f - ' istihsalatını on aydanberi İstanbul ınsan o.yatta epı ır e a yu- ne dönüyordu. Kösesinde cı- - Hırsızİar mı? Diye ba 
d ı) • • müşterilerime namıma satmakta bu- 1 tar sanır ım · ... lız bir hava gazı lambası ya- • d Ç k ld 1 ? 

U t 1 f d . ı K k gn· ı. 0 şey ça 1 ar mı. ı ıunan Edirneli Ziya Bey zade Sadık za mıya ım e en ım · ır nan bir sokaktan ge.-erken H h" '- · 1 
-' h t t kı k "b' 1 • '" - ayır, ıç »lr şey ça a. 

1 
Beyle kat'ı alaka edilmi,tir. 1 uerece ara.re e r yaş g.ı ı birden bire kars. ısına iki kişi d 1 ı· · k d 

1 h t t 1 
ma. ı ar. çerıye so ·ma ım. Bugünden itibaren kendisile vaki 

varı ması . ıç .. e şa1yanı av~.ıye çı.ktı. Biri iriyarı, dev gibi, ~te. 
olmayan bır rutbe. Allah cum- kı kısa boylu bet suratlı ıkı 1 - !çeriye mi sokmadın? olacak her hangi bir muameleyi ka- 1 1 • • ""tbe kt k 1 ' J - Evet. İki k:şi idiler. Bi- bul etmeyeceğimi ilan ederim. iz- j emızı o ru ye erme en sa kişi.. kisinin de elinde taban- . . . . . .. . ı 
lasın! Pis şey, tatsız şey vesse- calar vardı. rı dev. gıbı ı~ıyarı, otekı sıska mirde Tahsin Piyale irmik makar- ı 
lam!. cılız hır şeydı. Hemen taban'. na ve pirinç unu fabrikaları sahibi 

Caıuslukla ittiham etmiıler~i, fakat hakiki hüviyeti büsbütim 
baıka idi, iıte: 

Elissa Laneli ve Charles F arrel 
tarafından temail edilen 

ESRARENGiZ KADIN 
(Femme Mysterieuse) 

Filminin mevzuu budur. Y a'1n ak'am -ARTİSTiK SİNEMASINDA __ _. 

. 

Talep ve arzuyu umumi üzerine 41---.. 
ELHAMRA SİNEMASI 

Henry Garat ve Meg Lemonnier'nin 
temaili muhteşemi; haftanın muvaffakiyeti 

NE SEVİMLİ 
(İL EST CHARMANT) 

filmini bir kaç g'Ün daha irae edecektir. 
Geç kalanlar bu harikayı gördıilecek ve bütün lstanbul halkı 

tekrar gidip görecektir . 

Bu akşam 

MELEK Sinemasında 
MARLENE DlETRİCH ve GRET A GARBO'nun 

rakibesi yeni büyük yıldız 

T ALLULLAH BANKHEAD'ı 
~ir aşk romanı. Hak.iki bir hayat sahifesi olan 

GÜNAHIM 
Hastalığım esnasında muh- E~e~, Malic?'n':'n . da, heı;ı calarını çektiloer: "Sesini çıka- Tahsin Piyale. ı' 

telif vasıtalarla beni araştıran daha ıyı ve zarıf cınsınden bır rırsan öldürürüz diye tehdit 

1 k d kk tabancası vardı amma, bu iki ettı"ler' " ·-----•• kari ere ne a ar te•e ür et- b 1 1 b · ŞIT RIZA TiYATROSU 
T kişinin ta aı:ca nam o arı iı·i 1 V 1 S 

7 
RA 

(MON PECHE) 
filminde alkı§lanacaktır. 

sem azdır. Simdi İnsanı en ya. .. • .. b" . k d \ - ay canına. onra. 
kın arkada •l.arı bı"le aramıyor... gogsune, ırı arnına ayan- S . t . 1 . Bu akıam Kadıköy Süreyya sine-

' dıg-ı sırada, onunkisi terzilerin . h-t 
1
°ndra seHnın . avsıyde erı-

Onun için karilerin alakaların- ·ı-h k k . . ki nı a ıra ım. anı sen emez masında KURT ACZINDA KUZU 
dan pek mütehassis oldum .. He sı ~· d~b.md dçın Yjtı i~~ miydin ki, hırsızın tehdidine 24 nisan pazar Fransız Tiyatrosun
le sanki can sıkıntısından çatla ehe ıdn ı Aın e "k uruyf?lr ul · . d ı • papuç bırakmamalı .. Ben de bü da Mile llalkuai iıtirakile. Bir gece 
d b· 1· 'b" b " 1 ay ut merı an ı m erın e 1 t ·· k . 1 b • • b" hayat Ki,e •1"mdı"den açıktır ığımı ı ıyormus gı ı ana er .. • d ' kl . h • b" t d un uvvetım e agırmaga ve ır · , · 

k -d l .h 1 ogren ı en ususı ır arz a, b I d 
kekler sarı5ın a ın arı tercı k" I 1 "b' j aş a ım: 
ederler" is~indeki frenkçe eğ- ~ar. 1 tmas~m yo fuı ar;:ıış ~ 1 j "Hırsız var!,, Katil var! A
lenceli romanı göndermek !ut-

1
. ar?ı ara an dge ır er en, ki •: manın komşular, yetişin, Po-

f d b 1 "S." H ıco nun yanın an geçece erı 1.... t 
un a u unan anıma d . k .b. d ııııs. 
"dd kk"" d . y I sıra a, şımş'! gı ı avranıver- S b • t cı en teşe ur e erım. a nız . l d" - en agırınca n..! yap ı-
hatırlatmak isterim ki; yaşadı- mış er ı. lar? 
ğımız şu günlerde kadınların Malico da sinemada öğren- - Öyle bir kaçış kaçtılar 

Dr. Celal Tevfil< 
Zührevi ve idrar yolu hastalıkları 
mütehaasııı: Sirkeci Muradiye 

caddeai No. 36. 
Her cün ıaat 14-19. 

hangisi hakikaten sarışın oldu. diği veçhile, böyle zamanlarda ki .. Birinin tabancası düştü, 
ğunu dışarıdan anlamak pek hareket edilmeıi İcap eden tarz alamadı. Ötekinin kasketi düş 
zordur. Papatya suyu, oksijen da hareket etmiş, yani iki elle- tü. Her halde konudan kom
daha bilmem neler, kuzguni si- rini mümkün olduğu kadar ha- 1 şudan korktular. Onlar kaçın- ı ket ve bir tabaT;c~ geti~.d~_: .. 
yahları mısır püskülüne çeviri- vaya kaldırmıştı. ca ben de kendimi tutamadım, - Bak, dedı, ışte duşurduk 
yor ... Bir de bu romanın maba- İki .. k~.rmany~lacı Malico' - bir güldüm, bir güldüm.: I !eri tabanca! ~enin ~~ba~~ana 
di vardır. "Lakin esmerlerle ev- run ustunde cuzdanı, saati, Kadın çekmecedfn bır kas· ne kadar benzıyor degıl mı. 
!enirler,' İsminde ... Onu da bek ····················································•• 1 -
!erim .. 

Müjde!.. 
şeylerin fiyatı düşüyor amma, 
iki gün evvel çarşıda sakız ka· 
bağının okkası 200 kuruş oldu-

Ayol müjde!.. Malum ya! ğunu sözüne itimat ettiğim ye-

l"ttihac:II 1".illi 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 

Dünya buhranının en bariz ma- gine adam haber verdi: Anam Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
razl şekillerinden biri de fiyat- söyledi ... Sakız kabağı iki lira.. icra eyleriz. 
ların düşmesi.. Buğday dütü- Hey gidi günler hey!. Şükür bu Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
yor. Pamuk düşüyor, demir nu da gördük!. Buğday fiyattan Merk<!zi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
düşüyor, kereste düşüyor, dütü düşüyor diye endişe edenlere A b ı ımayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

d .. ·· 1 mü1"de! Kabak kıymetleniyor!.. 1 , I __ centası u lll yor, uşuyor ... 
Allah bize acıdı .. Vakıa bazı FELEK __ 

Harik Hayat ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon; Beyoğlu 4886. 

Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.AN" A.r>C>L "lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tf'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

!ş Bankasıdır 
Telgraf : 
İrr.tiyaz 

Milliyct'in Edebi Romanı: 72 bih ediyor, ben de: 
- Hay hay .. 
Gelirim!.. 

le çekiyordum. Geldi, otom~bil - İşte dalmaman, unutma· 1 yim?. Sonra, ben ne it görebi-
den indi. Yine yalnızdı. Yıne man para kaybetmemen içio sa lirim?. 

meğe lüzum da kalmaz. Aklı. 
ma eıtikçe, gider, 

GÖZYAŞLARI!. Diye bat sallıyordum .. Fakat, 
parayı elime alır almaz bütün 
söyledikleri sigara dumanı gi
bi dağıldı, kayboldu!. Adresi 
tutabilseydim, gider: 

Bir ay daha .. 

Çok fenayım. 
Haıtalıiım arttı!. 
Üzerime debtetli bir sinir 

;ıeldi. 
Buı zaınanlar- oluyor ki, 

önüme çıkanla kavga ediyo· 
rum. Dün yine durup dururken 
İncir Muatafa ile kavga çıkar
dık. Zaten bir ııkındık canım 
var. Ölesiye bir dayak yedim! 

Bugün her tarafım ağn, ıı
... d ' Z1 ıçuı e., 

On gün sonra .• 

Perşembe akşamları oldu 
mu: 

- Piyango vurdu .. 
Diyorum ve .. hemen tiyatro 

nun önünden ostu o 

Etem iZZET 

rum. Hele bu hafta öyle bir top - Geldim .. 
l~~ıt toplamıtım ki kendimi ~ç Der, beş on lira daha alır-
gun sonra bodrum sarayda gu- ' dım. Akılsız başın cezasını a. 
cü gücüne buldum. Sordum: yak çeker.. Dedikleri doğru. 

- Bugün ne?. Zaten bu dünyada kim ne söy. 
- P~zarteai.. .. . lemiıse haklı. Hepsi tecrübe e-

. ~edıler. ?Üç _gun nasıl geçtı, dilmiş, hepsi yerinde olarak 
bilmıyo~m. Hı~ ayılmamacaıı söylenmiş şeyler! 
na kabagı çekm1f durmuıum Bizim ayaklar da perşembe-
demek. . . . ye kadar bu unutkanlığın ceza 

Fakat, tımdı yıne tırıl kalın sını çekıin dursunlar bakalım!. 
ca yavaı yaV&f hatırıma geli
yor. Galiba o bana hem para ver 
di, hem de: 

- Gel sana bir iş vereyim .. 

Dedi. Amma iyice hatırlaya 
mıyorum. Bir apartıman ismi 
söylediydi. Hangi apartıman, 

kaç numara?. İsmi ne .. ne diye 

arayacağım?. Hiç birisini bilmi 

Cuma günü •• 

Bizim hanımefendi: 
- İnsanları himaye cemiye

ti .. 
Azasından galiba. Hoş be-

nim için: 
- Hayvanları 

yeti .. 
himaye cemi-

her vakitki .tibi idi. Kottum.. na b~ gece para vermiyeceğim. Katiplik edemem, memur. 
karşısına d-ikildim, boynumu Yarın gelirsin bana. Hem çok luk yapamam, hatta Ufaklık bi 
büktüm avucumu açtım. para .. Hem it! le edemem. En önce: 

- s:na bu hafta para yok.. Ve .. tekrar etti: - Esrar alma .. 
Dedi. llk önce şaka ediyor - Adresi unutma. Maçka Alkol içme .. 

sandım. Fakat, bir dilenci ile Baübap apartrmanı. İkinci kat. Diyecekler. İtte bana: 
şaka?. Olacak şey değildi. Ve.. - İsminiz?. - Ölümlerden beğen beğen-
bir saniye bile düşünmeme fır. Dedim. diğini seç! .• 
sat bHakmadan sözüne devam - ismim istemez. Apartıma Demek budU&". Esrar çekme-
etti: na gelince ben tenbih ederim, den, alkol almadan ben naaıl 

- Hani sen hafta içinde ha- seni içeri alırlar.. yaşayabilirim. Ya,amak töyle 
na gelecektin?. Sana İş verecek Dedi. . dursun, nefes bile alamam!. 
tim. Çok para alacaktın. Böyle - Fakat, benım bu gece me · İşin en kestirmesi: ) 
sürünmek herkese avuç açmak 

1 teliğim yok. Para vermezsen ya - Bizim hanım budala .. 
daha mı i~ine gidiyor. Dilenci- rına çı~mam ki.. Hayalperest!. 
!iğin sonu olur mu?. Dedım. Kiminle konuştuğunun far-

Gayet aşağıdan aldım. Zaten - Öyleyse elli kuruş.. kında değil.. 
yapılacak 1ey, söylenecek söz Bir ekmek parası!. Gülünç teyler yapıyor!. 
de yoktu: Sabahleyin gelir, çok para a Maamafih gideceğim. Allah 

U t lırsın !. hanımefendimizin ömrünü de - nut um .. 
Adresi kaybettim! Dedi, yürüdü Baübap kadar uzun etsin. Apar 

- Çok para!. tımanı bulacağım. 
Dalmışım!.. İ 1 G ld" 

ş.. - e ım .. 
Affedersiniz!. Dilenmemek.. Diyeceğim. 
Bir daha emrinizden çık- Hepsi iyi, güzel amma iş gö - Parrrrrrrrrrra .. 

mam.. recek adam kim?. Ben mi?. İşi İsteyeceğim.. Parrrrrrra .. 
Dedim. Ve .. yine o devam et 

1 
İnsan görür. Benim insanlıkla Hem apartımana alı tıklan son· 

- Açım .. 
Derim, 
- Parasızım!. 
Derim, 

- Ölüyorum!. 

Derim .. Asılırım. Maçkaya 
gitmek, hanımefendiyi bulmak 

-Aman!. 
Demek te sanki bir İ§ değil 

mi?. 

Fakat, ben de amma tuhaf 
oldum. Hiç bir şeyi hafızamda 
ve gözlerimde muhafaza edemi 
yorum. Hiç bir suratı ezber ede 
miyorum. Belki de fU dakikada 
Hanımefendiyi yolda görsem 
bana: 

- Ruhi .. 
Demedikçe onu tanımam, far 

kına varmam!.. Sonra da bana: 
- İş! .. 
Diyor. Ne gaflet? .. 

Zabıt katibi burada sustu, ba
şını reise çevirdi, usulcacık: 

- Bitti efednim .. 
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Sebat ve azim 

Cün ışığında ainek alayı de
••nılı ve ahenkli bir vIZıltı bıra
karak uçufup duruyorlardı. 

Oyunlar 

Cümle 
Oyunu 

Tezyini 
San'atlara dair 

-1-

F otoğrafide inkılap 
VE 

Alayın en geriainden ııiden iki 
taneai, birden bire kafileyi terket 
ltleğe karar verdiler ve kol kola 
l>atka bir iatikaınete kaçtılar. Bu 
•uretle kendilerini batka bir ma
ceraya a-ak istiyorlardı. Oh, aer 
l>est kalmak ne ze•kli §ey! Artık 
hazan kendilerini rüzgira bırakı 
Yorlar, hazan da çiftliğin atların 
dan birinin başı üstünde keyifle
rinden sarhot bir halde vızıl vızıl 
dönüyorlardı. 

Görülüyor ki: Tezyini san'atİn· 
de batlı başına bir tarihi vardır. , 
Bunları tetkik ve taharri etmek ve ı 
bilhassa Türk tezyini tan'atını ara· 

Fotoğrafi güzel san'atlardan 
madut olabilir mi? 

Fakat kaç defa hayatları tehli 
keye ııirdi. içlerinden en korkaiıı 

- V ızzz, Yİzzz, burası tehli
keli .. Haydi gidelim, dedi. 

Öteki cevap verdi: 
- Alayı bıraktığımıza ıimdi

den mi pifman oldun? Ne çabuk 
~••aretini kaybediyorıun? Haydi, 
•ydi gel benimle beraber doı• 

~~"'· Hayatta eziyetoiz, sebat11z, 
ıç bir şey elde edilmez. Ne kadar 

tehlike olsa hepsini savarız. Ya§ll 
11

1'\ hürriyet! 
.. Bu heyecanlı sözler üzerine kü 

tuk ıinek kandı ve yeni alemler 
~tfine çıktılar. Fakat saia sola 
Uçuıundan mütereddit ve karar-
11~ olduğu anlaşılıyordu. Tozların 
U.çuştuğ~ bir gün ıtıiını takip e· 
~eı·ek, bir odanın içine girdiler. 

Oyuncular bir maMınln etrafına 
toplacurlar va uzunlama•ına keoil
mit birer kiiıt ve biret' kurıun ka
ı.n alırlar. Herkeı kiiıdın baıma 
bet k~eden mürekkep bir cümle 
yazar. Bu ciimle tamaınlanmamıt 

ta oloa dalla İyi olur. Birinci oyuncu 

lcijiıdın Ü•t tarafını kıvırır ve bu ıu 

retle yazdıiı cümle görünmez. Yal

nız blrinci oyuncu yazdığı cümlede

ki son bir veya iki kelimeyi söy

ler. ikinci oyuncu kağıdı alır ve ar

adaımın söylediği bir veya iki k~li-

meye ıöre ne yazdığını dü1ünmeğe 

çallfarak ona gÖre cümleyi ta

mamlayacak ıekilde beş veya altı 
kelimeden mürekkep bir teyler ya-

zar. Tekrar kiğıdı kıvırır ve üçün

cü arkadaşının söylediği bir veya iki 

kelimeyi söyler. Üçüncü oyuncu da 
ikinci oyuncu gibi hareket eder. Bu 

suretle kağıt sıra ile bütün oyuncu 

)ardan a:eç.er ve en nihayet ki.ğttta 
yazacak yer kalmaz. O zaman oyun 

culardan biri kağıdı açar ve yazı

lanları okumağa başlar. 

mak ve ara•tırmak batlı ba•ına bir 1 d t 'h" d b " ' ' ca ı arı ın en itibaren ugu-
etüd mevzuunu teıkil eder· ne kadar aıağı yukarı bir asırlık 

Biz tezyinatuı şümullü biT ma- bir hayata malik olan fotoğrafçı
na ile cemiyetin birçok huıusatın- lık san'atı diğer §ubei san'at ve 
da büyük bir teoiri bulunduğunu meslekler gibi bir çok istihale ve 
söylemittik. Buna karşı duyduğu- inkılaplarla terakki ve tekamüle 
muz uzun ihtiyaç her günkü hi.Li.t- doğru her gün yeni bir adım at· 
ta bariz bir surette tecelli etmek- makla bugünkü mertebesine vasıl 
tedir. olmuıtur. 

Bu ihtiyacı takip ettiğimizde.. En büyük inkılap modem san' 
Bir kere sanayii tezyiniye bedii faa- atın doğmaa!le hatlar. Şimdi mo
liyetimi:z:İn en fazla tecelli ettiği ve dern san'at ne dir? Na11l ve ne 
aksülaınelini en fazla orada cördü- vakit doğmu;ttur? Bunu kısaca 
ğümüz bir ıubedir. Çünkü: Zinete izah ettikten sonra moderrt ıan'a 
temayül fAhıi ve cinıi bir arzudur. tın fotoirafi san'atına oe ribi te· 
Bu wzu cemiyette beliren her yeni sirleri olduğunu, fotoğrafçılığın 
san'atki.r tahıın zuburile ründen sanayii nefiaeden madut olup ol
güne deiitmektedir. Son :r.aman- madığını tetkik edelim: 
)arda san'at duyrularının aldığı ye- Harbi umumiden enelki san' .. 
ni şeki.l ve cereyanlar bize bir mİ· at cereyanları kaide ve formülle· 
sal teşkil eder: Acaba! .. Sanayii tez re mü•tenit idi. Harbi uınumi ve 
yiniye esas itibarile nasıl temsil e- onu takip eden seneler beııeriye· 
dilir?... tin ve bilhaııa san'atki.rların pai-

U odada çocuklar vardı ve oyun 
0Ynaınak için tışarıya çıkmı•l~r· 
dı . Ma anın üstünde ve bir kaae 
"'bunlu su ve bir de topraktan 
e'.Pn vardı. Çocuklar bu. P~.~~yu Bilseniz bu ne kadar gülünç bir 
d aaeye batıo:arak sabun kopugun~ netice veriri. 

Bir kere güzel san'atların ati.ka- kolojisinde hasıl ettiği anar~ist his 
dar olduğu nokta his ve duypdu~: ve tesirleri aan'at ileminde büyük 
Ve netice tezyinatın da hedefi aynı- inkıliplar yapmıttır. Harbi umu 
dir Binaenaleyh burada aan'atki- mi zarfındaki neail harpten evvel 
rın. takip ettiği yol .. manalı bir his ki neılin sadık kaldığı an'ane ve 
ile canlandn-dığı ve zihninin İma- kaideleri tanımamışlardır. Ruhla 
Ji neticsi vücude getirdiği bir eser rındaki anarşist hialer pek tabii 
dir ki: biz buna Deaen diy~ruz: 1 olarak eser aan'atlerinde de tecel 
Demek ki· tezyinatın esas nuveıı li etmittir. Edebiyat, reaim, hey· 
hissin du~gunun, ve zevkin bir ifa kel musiki velhasıl tekmil aan'at· 
desi :ıan Desen şeklinde tecel1i et· lar bu tesirden variste kalamamış 
mektedir. Binaenaleyh unsunı aslisi lardır. Zira bunları ibda edenler 
budur. Süılü bir şey dediğimiz za- anar,iıt ruhutaııyan kafalardır. 
ma.n orada ilk önce Desenin vücu- Demek oluyor ki modern san'at 
dünü ~örüyoruz: Desen basit bir J kilisizmin kanunlarını an'anele 
kavrayıtla tabiatta a:örül;':' O~jeb- r~n~n zen~irlerini kı~ak ceıare
rin kullandığımız eşya ıçıne ıtbal ' tını kendınde bulmu,tur. [*] 
etmek ve renklerle onu canlandır- ı San'at aleminde bu fevkalade 
maktır: Meıelii. çiç<kler, yapraklar, inkılaba kadar fotoğrafçılık da 
kuşlar ve saire bize bir Desen m~v- 1 epi bir müddet kendisine his ka
zuunu verir. Ve bunu eıya ilzerıne idelere tabi kaldıktan tonra ya· 
terıim edersek süslü bir şey elde va, yavat bu kaide ve eıaretten 
etmiş ve o cismin gözümüzde başka kendisini kurtaracak ve hürriye
bir şekil ve surette canlanmasını tini arayacaktır. 1 en balonlar yapıp uçurarak eğ- Bu oyun başka türlü ve daha sa-

•nlltişlerdi. 
Kaıenin içindeki köpükler gün 

'tığının altında ı·enk renk parla· 
Yordu. Sinekler bu renk renk pa
ı•lttların kar1ıa1nda meshur olınuı 
l.rdı. 

. İki•i de daha yakından gönnek 
'~in köpüklere daha ziyade yak
:aı~ılar. Ayna gib~ parlıyan ~ö!'ük 
•rın içinde kendı hayallerını de 
torünce, adeta sarho• oldular. Bir 
~ralık köpüğün üzerine kondular. 

ako.t sabunlu su ile temas ettik
t~l\ &onra, qasıl feci bir vaziyete 
~ır":'iş olduklarını anl~ı~l~r.dı. 
.erılıniş kanatları kendılermı ıçe 

•ıy d k .. ltı e oğru çeken suya arşı guç 
Ukavemet ediyordu. 

Korkak sinek: 

ı. - imdat! Bog"uluyorum! diye 
il.. •. 

~ R'lt"tyordu. işte fazla teceHUI 
f e !"acera yüzünden baımııza bu 
d•laket geldi. Elveda! Artık bura 
/". çıkamayız. Mücadele beyhu 
•dır. llir ayak evvel ölüp kurtul 

ltıaktan baıka çare yok. 
I<orkak sinek artık korkuau

hun ' k d" · 1\İ h $On bi.ddine gelince,_ . en 1~1 

r ırakıverdi ve suyun dıbıne gıt 
b1 Ve Pek ali.. anlarsınız ki, orada 
0ıuldu. 

de olarak ta yapılabilir. Birinci o
yuncu bir kız İsmi yazar ve kiğı~ 
dı kıvırarak yanındaki arkadqına 
veriı'. O da bir ''ile" kelimesini ili.
ve ederek bir erkek iımi yazar. 
Üçüncüsü bir mekin tayin eder. 
dördüncüsü de bir zarf ve hal ya-

temin etmit oluruz: Kadim Yunanlılar öyle değil 

Mesela düz kırmızı bir halı ile mi? 
yukarda da söylediğimiz gibi muh- Lakin kadim Mmr ıan'atkii.r
telif renklerin imtizacile ve Desen- ları bazı dini ve içtimai teıirlerin 
terin vücudile yapılmış bir halının san'atlarına hakim olduğu kaide 
bizde hasıl ettiği teıiri ayrı. ayrı, lerden kı~k ~sı_r gibi bir uzun müd 
müte.lea edebiliriz. Eıki tezyini mo det kendılerını kurtaramamıtlar 
zayik ve çiniler, vazolar ve bilcüm dır. Sonra t~l_lmile Mııır san'a
le avant ayni tesirin neticesinde vü tının te~tı ~eoırmde kadim Yunan 
cude getirilmiı eserler sayıılabilir: hl arda ınkıtaf e~·•r başlıyan 
Fakat yukarıda söylemiı olduğu- heyk~ltraı. bu kaıde v_e eıaretten 
muz Desen mevzuu bu kadar basit kendılerını nasıl az bır zamanda 
zanedüp qya üzerine onları selleme kurtarmıılarıa fotofrafi aan'atı
tüsıelim getirip koyamayız. Ve De d~ ~n _san:•! cereyanlarında ken 
seni böyle dar bir mana ile ifade de dı hurrıyetını aram~tan aeri kal 
çok hatalı olur. San'atin ufukları manııttır. izah edelını: 
geniıtir; _San'.atkiı~ eskid~n .oldu~u Bu son inkılaptan evvel takri
gibi klasık bır ananeye ıttıba ıle ben 10--15 ıene evvelieine kadar 
iktifa etmez: O her ~eyden ~~_v~I bir fotoğraf san'•tkii.ı-ının ittihaz 
kendi ruhunu ve kendi benlıgını ettiği modele verdili vaziyeti ka 
görür: Onu ilk safh.a~ tutar. Ve dim Mısırlıların heykellerine •er 
eserini me!d~_na. ge~ırı:. l,te san'8:t dikl~ri vaziyet v_e ~fa.de}ere tetbih 
ki.nn ruhı hurrıyetı, ıbda kudretı ederam. Bu teşbıh.imı layikile an
sayeıinde tabiatta hiç le raot gel- \atabilmek için kadim Mıaırlıların 
mediğimiz enteresan vasıflarla te~ heykellerinin eo bariz karaktMİ
kevV'Ün eden eseri meydana gelir: ni bir kanun şekllne V&Eeden Dani 
Ve onu cemiyete hediye eder: Ve markalı arkeoloi "Julluı Lange 
bu hediyelerin heı· an tevalisi o ce- in meydana çıkardıiı [Cephede: 
miyette bedii zevkin zinet ihtiya- İrae kanunu] undan bir nebze 
cmın ründen güne yükselmesi ve bahaetmek isterim. 
arı-ımı mucip olur . Ve buııünkü 
modern cemiyette tezyinat telakki
ıi bir hayat ve ne§llt membaıdrr. 
Ve o şekilde yükselecektir. 

tııa Arkadaıı ise hali. ~ef~~n.~ iti
'a. dını kaybetınemiştı. Butün ce• 
ı/~~ini topladı. Kanatlarının v-; 
ilUÇuk bacaklarının bütün kuvvetı 
c e çırpınmağa basladı. Çırpıntlk 
d8; .'"'! köpürüyordu ve sinek ken· zar, beşincisi de bir fiil ile cümleyi 
,1•

11~11_1 birdenbire bu köpüğün üze 
n- b ı .. • tamamlar. 

teld' ~ du. Derken bir ruzg~ 

Desinatör ve Dekaratör 
s. 

----~ ....... ·---

Bu kanuna nazaran: Heykel iı 
te~ ayakta, iı~er _oturmu,, diz çök 
muş, yatmış, ılert veya geri meyil 
etmİf olıun daima bat, belkemi. 
ği, göğüı, göbek aynı sathı şakuli 
dahilinde ve biç bir. za~an yan 
tarafa meyletmez. Şımdı. Eıki za 
manlarda çıkarılunf laalettayin 
bir fotoğrafı ister oturmut ister 
ayakta velhasıl her ne va:ziyette 
olursa olsun tetkik edelim: 

l.öp~i~ınheğin üıtünde bulundugu Mesela: Melah•t ile ~vni bahçe Şark musiki kongresi 
BU. U .. aval~ndırdı. .. . de oburcasına atıAtırıyor r. 

Cuk b' ırun •§ıgmda kopük .balon- Yah t· ikbal ile Cemil yatakla- Mısırda toplanan Şark Musi 
P~ıı ınlerce zerreye dagılarak u · 1 r ı, adı ve sinek te kendi muhitine rında rahatça uyuyor a · .. .. ki kongresinden Rauf Yekta ve 
d aV\ışınaktan mes'ut havada kal- B cümleler tabii gayet duz~n Mes'ut Cemil Beyler avdet et-

ı. u · · ekilde d V . . . dür. Fakat tarif ettiğı~ız ~ tiler. Bu kongre e muntazam 
v. 12• vız, vız, uçup gıttı. Sebatı · · ce öyle ganp şekiller a- bı"r program dahilinde 6 komis. 

"' a:ı;ın • • k j oyuna gırın . lar.,,ı~tı'. sayesınde hayatını ur- lır ki gülmemek kabil değildır. yon halinde çalışılmıştır. Kon. 

ıı...=~;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!ı:~~~! 1 g reden avdet eden Mes'ut Ce-

C Hereke fabrika•• mil Bey: enupta :·şark musikieinin cihanşü-
8ir mu·· sademe k mul olmamasının sebepleri arat 

l<açakçılardan üçü öldü 
onu yakalandı 

lı Adanadan yazılıyor: - Cenup 
lldudunıuzda (30) ~ilik bir ka

Çllkçı kafileıile 6 nefer ara•ında 
"uku bulan bir mlbademede bir 

l\eferin §ehit dütm••İ üzerine aö
"•ri " · · · ti 
1 Dıufrezelerimiıı: Bırecık H • 

"'""' . k" "tine ıriden kaçakçıları ta ıp 

~ .. l>lüıadenıeye icbar etıniftir. 
.. us11deme neticeıinde 3 ka9&kçı_ ... .,, .. 
il\ Uf, 10 u diri olarak yakalan-

Herekenin yanan ı•mı tırılmıştır. Şark musikisine ho-
yapıhyor mofoni veya polofoni ilave edil 

Geçen sene bir gece mühim bir mesi ammenin bedii vicdanının 
kıomı yanan Sanayi ve Maadin kabul etmesi lazım geldiği ve 
Bankaoı Hereke fabrikaaının taınl bu itin de yetiıecek büyük 
ri ameliyeainin mühim bir kıomı ıark muıikitinaaları tarafından 
ikmal edilmittir· . . · yapılacağını söylemektedir. Me 

Anadolu sigorta ıirket"?" oıg'?!' 
ta bedelini derhal vermesı bu bu- ı'ut Cemil Beye göre fark mu-
yük mensucat fabrikaoının u:ııun silrisi ananelerine sadık kalarak 
müddet atıl bir halde kalmamaoı- yafatılmak lazım gelmektedir. 
nı temin etmiftir. 

Sanayi ve Maadin Banka•! fab 
rikanın yanan kıamınm yemden 
kuruluıu eınaaında fabrikanın 
fenni bir tekle ifraııına azami e
hemmiyet vermlttir. Şlmdiya ka
dar el tezgahı halinde bulunan 
bazı kıaımlar da yeni makinelerle 
tebdil edilmektedir. 

Yunan milli bankasına 
yardım 

Dik ve cepheden bir ııöğü1 ü
zerine mevzu haf mutlaka cephe 
gülmek, ağlamak, tebeasüın te: 
esür, eğilmek, başı yana çevi~ek 
gibi hayati hareket ve ifaL.ler 0 • 

nun için memnun ·· Mutlaka ob
jektife bakan hiç bir mana, ha
yat v~ ruh eseri taşımayan camit 
nazarlar eğer şahıs oturı..1yoraa el 
)er mutlaka dizelrin Üstünde, kol 
Jar, göğüs ve baldırlara mümas çi 
.zerek merbut, parmaklar açık ve 
ayaklarda yekdiğerin~ yakın .... 
lıte bu vaziyetlerdekı fotoğrafi
lerin kiaveleri kadim Mııırhların 
heykellerine giydirdikleri kiavele
ri tadil ederek Primitif'ler el.olun 
de laf üzerine nahtedilirae mey
dana çıkacak eser yedi bin ıe11.e 
evvel Mısır san'atklrlarının vü. 
cude getirdikleri Bas-relief veya 
heykellerin bir nümuneainden bat 
ka ne olabilir? 

lıte fotoğraf s,.n'atindeki bu 
itibari kanunlar modern aan'atın 
doğmaoı ile zihinlerde hasıl etti
ii teceddüt ve hürriyet fikirleri 
ıayesinde yavaf yavaş terkedile
rek pozlarda serbesti ve tabiilik 
kaim olmağa baılamııtır . 

Teknik cihetine gelince: 

gıda nakleder. Bütün bu ameliye 
ı~addi ınenfaat mukabili içindi. 
bınaen aleyh eıki sanatkir eserin 
de güzellikten ziyade menfaat a· 
rıyordu. [Alit vaııtasile faideai 
dü~ünülerek yapılan bir şeyin eser 
san'at olamıyacağı ve eseri san'at 
ta madiyat aramak doğru olamt· 
yacağını iddia eden hi.kim Spen
cer] İn nazariyesini kabul eder· 
sek eski fotoğrafçıların yaptıkla
rı eserler bir san'at eseri olarak 
kabul edilemez. 

Acaba ıimdiki fotoiraf eoer
leri birer eseri san'at ve aanayii ne 
fiıeden madut olabilirler mi? 

Avrupa'nın bir çok memleket 

Limon sarısı ingiliz hasırından si
yah saten bir bag/.a süsleruni;; y.lzlık 

!i•Pka 

Mevsim 
Tuvaletleri 

!erinde fotoğrafçılığı bir menfaat R-. 
değil bir zevk için hu•u•i galeri- ""'9 on sene evvel elbiıeler-
lerde çalııanlar mevcuttur. Bun- de kontrut son derece moda i. 
1ar adet bir reaaam gibi mevzula· dı" Y• el ed od · -z ıı m en m anın na. 
rına poz vermesini, ıtık ıölıe a- 1 
henkini temin etmeaini, kompozis sı geleceği ilk ali.metlerinden 
yon ankadrman, renk, natonnort anlatılıyor. Düz renklerden bı
lar, pizajlar ve1haııl bir reıaamın k k d 
b

. . an a ın zevkinin bu sene de 
ır taplo vücude getirmek için li.· 

zım olan bilcümle evsafı bu gale· kontraatlı tuvaletlere avdet ede 
rilerde etüd ederek neticede bir ceği anlatılıyor. 
fotoğrafi eseri meydana getirmek 
için çalıttıklarını biliyoru:ıı. De
mekki bunlar bir fotoğrafi eoeri 
meydana getirmek için sanayii ne 
fiaenin en mühim şubelerinden bi 
ri oolan resimden istiane ediyor· 
lar. Şu halde fotoğrafcılık san'a
tına reNamhkta hi.kim olma§a 
batlayor. işte re1111İn Peinture'ın 
fotoğrafi san'atına bu derece hl
kim bir vaziyet ve mevki almaaı 
!an'atle ali.kadar sahibi salahiyet 
zevatm bir kısmı fotoğrafçılığın 
aanayii nefiae meyanına idhaline 
taraftar, bir kısmı mütereddit ve 
bir kısmı mühimmi de külliyen 
muarızdır. Ben de bu aon zümre 
nin kanaat ve fikrindeyim. 

Vakıa resim kuvveti sayesinde 
bugünkü fotoğrafi eserleri gözle 
ri kamaıtıracak ve güze) san'at
lardan addedilip edilmemesi hak 
kında zihinleri işgal edecek bir 
derecei mÜkf'mmeJiyete v&sıl ol
muştur. Lakin bunlar ne tamaıni 
le bir (Peinture) ne de tamamile 
bir fotoğrafidir. lkiıinin ihtilii.tın
dan huaul bulmuş melez bir san'
attır. E&a& alet ve makinediı·. Bi
naenaleyh san'atkii.r bütün kuv
vetlerini kendi lirik ihtiyaçlarına 
sarfedebilecek hürriyeti, istikUili 
kendinde bulamıyor. Bilmecburi
ye tabiatı olduğu gibi taklit edi
yor. Eserj aan'at taklit değildir. 
Tabiatıtaklit etmek eskiden bir 
marifet ve ustalıktı. F otoğrafi
nin keşfinden sonra tabiatln bü. 
tün mukavemetleri kırıldıfı için 
artık tabiati olduğu gibi taklit et 
melr bir ustalık ve marifet olmak 
uzaklaşmıştır. Tabiati deruni ha
yatında hissettirdiği gibi ifade ede 
bilmek .... Kendi lirizm'i olmak .... 

itte bugünkü eseri san'at ...• 
Halbuki fotoirafçı kendi lirizmini 
makineıi aebep ifade edemediği 
içindir ki meydana getirdlii eııer 
]er bi.r eseri aan'at olamıyor. Bina 
enaleyh fotoğrafçılık makine eoa 
retinden kurtulmayınca ( kurtul- 1 

maaına imkin yoktur) meydana 
gelecek eıerleri sanayii nefiaeden 
madut olamaz ... 

Re8~&m fotoğraf: fzmir 
Rıza BAHA 

Mimar Sinan 

Bet on sene evvel elbisede 

renkleri çok bariz tezatlar tet
kil etmeyen tuvaletler azdı. Bu 

sene de en yeknesak tuvaletler 

de bile bir kemer gibi, düğme 

gibi, yaka gibi teferrüata ait ol 

ıa da renklerde kontrast arana 

cak. Bilhassa çiçekli roplara 

fazla inhimak görünüyor. Böyle 

olmakla beraber yeni roplar sa

delikten uzaklaşacak değiller
dir. Ancak roplarda vücut hatla 

rının ahenk 

bozmamağa 

cektir. 

ve mevzuniyetini 

azami dikkat edile 

Elefteronvima gazetesinde ırı.:c. ... , 
çıkan bir makalede Mimar Si. 
nanın Rum olduğu iddia edil. 
mektedir. Zaten öteden beri lf'''t!~---~ 
Osmanlı tarihinde "Kayseriden 
gelen devşirmeler" arasında ye 
tişmiş olduğu zikredilmesinden 
kendisine bir hiasei fahr çıkar
mak İsteyen ekalliyetlerden bu 
gün ermeni çocuğunun elindeki 
kitapta da aslen ermeni olduğu j 
yazılmaktadır. Abdülmennan'ın 
oğlu olan Sinanın gerek aslen · 
ve tarihen, gerekse ıan'at eser 
!erile halis Türk olduğuna ar
tık bugün şüphesi olmayan be
şeriyetin orta yerinde serdedi
len bu acayip iddialar sadece 
gülünçtür. 

Nls'tekl 
Yarışlar ---

Kontrast renklerde çiçekli siyah 

krep döşİnden rop. Çiçekler sarı, 

kırmıı:ı, yetil ve beyazdr. 

Kadına 
Dair 

Ben kadınım, senin adınım, 

hm acınrm, hem tadınım. 

* • .. 
"Erkek kadından doldukça 

kuAurdan hali kalamaz." 

Sİyııh fötr bağla bağlanmış payason 
zarif bir mevsim 

şapkası 

Bilmek lazım 

Şeffaf abajur 

Bildiğimiz duvar kiiıtlan ile 

sayet zarif, ucuz ve teffaf abajW' 

lar yapmak mümkündilr. Bu aba 

Jurlar hakikaten tatlı bir ıtık Yer 
dikleri gibi, manzaralan da bot

tur. Yalnız duvar kifıdınm aba

jora yakışacak tarzda ve renkli 

olanlarından intihap etmelidir. 

Doirudan doğruya duvar kiiı 

dı ile yapılan abajurlar ıeffaf ol

mazlar. Bunlan .. ffaf bir hale il" 

tinnek için fU buit u•ul kullanı
lır: 

- Parke mumu, yahut dah• 
iyisi bir miktar parafin alınır. Du 

var kağıdı çiçekli tarafı aıafıya 

gelmek Üzere bir gazetenin üzer. 

ne aerilir. Ve bir bıçakla parafin 

İnce ince kiğıdrn her tarafına doğ 

ru İner. 

2 - Bunu müteakip tekrar bir 
kaç gazete kii.iıdı alınarak para
finli kıımın üzerine Mrilir. 

3 - Ve bu gazete ki.ğıdınrn ü 
zerinden 11cak bir ütü" g · ·ı· eçırı ır •• 

Abajor kafesi İte ya hazır ya

pılmış halde aatın alınır ve yahut 

evde alelade tellerle im'lııl edilir. 

Linoleomlar 

Linoleomların renklerini 

parlaklıklarını ve tazeliğini m~ 
hafaza etmek için şu usul tavsi 

ye edilmektedir: Her üç hafta

da bir linoleomlan yarı ıu yarı 
süt karıtık bir mahlut ile ~ilme 
lidir. Senede üç dört defa da te 

rebantinle karıttırmak suretile 

parke macunu kullanmalıdır. 

Kırık tabakları yapış
hrmak için 

Şu mahlôtu kullanmalı: 100 
gram zamkı arabi, 25 gram 

salisilat dö potas, ı O gram ince 

döğülmüş mermer tozu.. Bu 

mahlutu karııtırıp şifeye koy. 

malı ve kırık tabaklan bir fırça 
ile yapıttırmalı. 

Pancar 

Pancarı kolayca soymak i· 

çin pişirdiğiniz zaman, sıcak sı 
cak soğuk suyun içine sokarsı

nız, kabukları kendiliğinden dö 

külür 

''• 64 yük kaçak eıya, 23 bay
""n 7 t f k · ·ı . b" F" r ' u e ele geçırı ıruf r. ı· ~----·-----

ATINA, 18 - Atina peskopo
ıunun daveti üzerine Yunan mil-
11 bankasının altın ihtiyat akçesi
ni çoğaltmak üzere hı!rkeı mü
cevheratını ve :zikıymet etyaaını 
vermeie başlamıttır. Aya apoıtol 
kliıeıi heyeti mütevelliyeai, klise • 
nin bütün zikıymet eıyasını teber· 
ru eylemittir. 

Eskiden fotooğraf san'atki.rr 
elindeki makineyi tabiatı olduğu 
gibi taklide vaaıta olan bil" malze 
me addederdi. Kar4ııındaki mev· 
zuu makine vasıtasile cam Üzeri. 
ne teabit eder cüzi bir retÜfÜ mü 
teakip yine makine vasıtaaile ki-

Mülazim Saim B. ikin
ciliği kazandı Octave F euillet , 

r~r eden 17 kaçakçının hüYiyetle 
1 tesbit d'I · • e ı mıştır • 

d llundan sonra Ni:ıılp'ia eenubUJl 
ç" tesadüf edilen diğer bir kaçak 
L 

1 
kafilesinden üçü öld6rllbnüt. 

<>eş k'. 3
3 

•tı diri olarak yakalanmıt ve 
•d. denle le kaçak efya müıadere 

11 "1itşir . 

Memleket içinde hava 
seferleri 

ANKARA 19 - Memleketimiz 
dahilinde hava seferleri yapılma
• için bir Amerikan şirketile tan
zim edilen mukavele perıembe 
veya cumartesi günü imza edile· 

-ı.tir 

Atina b&f pe•koposunun ıahai 
hareketile vuku bulan bu teberru 
te4ebbüsü, M. Venizelosun avde
tinden sonra re&mİ. bir mahiyet a· 
1e.cAktır 

[•] Vaktile Milliyet gazetesinde 
münteşir (modern san'at nedir?) 
unvanı makalelerden fazla malumat 1 

1 ve fikir ahnahilir 

N IS 1 7 - Beynelmilel binici
lik yarııları başladı. Mülazım 
Saim Bey Kısmet ismindeki atile 
ikinci mükifatı kazandı ve zafer 
direğine Türk bayrağı çekildi. 
Buradaki Türkler ve Tilrk muhip 
leri bu ınuvaffakiyetten çok sevin 
mi,lerdir. 

* * .. 
Kayık çocuk gibidir, oyna

yor mu kaydetme! 
Deniz kadın gibidir hiç inan 

mak olmaz ha! J 

Tevfik Fihı 

Yarım ~apkalar moda oluno•. 

Pskilerdeı1 ıı,ısıl istifade edilir? 
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6 MlLLlYET ÇARŞAMBA 20 NiSAN 1932 

Tahdidi teslihat kon- Birinci sahifeden geçen yazılar Kreuger 
Sahtekar! 

Hitler'le 
Mücadele/ 

feransı ve Türkive Bu faaliyet 
.. Nereden geldi 

Harl·cı·ye vekı"li Tevfik RüıtüBeyı·n . [Başı.ı inci sahifedeJ . 
teftıana tabı tutulmadan gumrük· 

k f ten çıkanlabilirae, yeni tesisat 
OD eransta d&rt ayda bitecıektir. Bundan ma-

ada auyuo daha iyi surette "ateri ... 

tti"ği nutkun metni lize" edilebilm ... i için de elektrik C •• le müteharrik ve otomatik tesi•at 
yapmak üzereyiz ... 

irad 
ANKARA, it A.A. - Tevfil< 

Rüttü Beyefendj 13 ııiaan4a terkJ 
teılihat konferanamda irat ettiti 
autkun evvelce huJbaunı bildlr
miıtik. Eheınmiyetlae binae• nut· 
kun metnini verlyoruıı: ı 

Reis Beyefendi, hanımlar, E
fo;ndiler, 

Heyeti murahhaaanıız konfe
ranaa arzetmek şerefiyle mübahi 
olduğu ve umumi komlayonunca 
kabul olunan rüzname mucibince 
mevzuu müzakere bulunan teali· 
batın tahdidi ve müaavatı teklifi· 
ne ait izahatı havi bir muhtırayı 
umumi konferanı bürosuna tak
dim eyledi. Bu muhtıranın kafi 
derecede vazih olduğu zanwnda
yun. Bu itibarla tahdit sistemim! 
zin tatbiki teferruatına rücu ede 
rek vaktımızı iJgale lüzum gorml 
yorum. Ben, bugün aöz almakla 
teklifimizin eıasmı teıkil eden 
fikri daha kat'i olarak taırlb eyle 
mek ve hükUınetiınin ref'i t ... lihal 
için iltizıım ettiti esaı ile tam bir 
muvafakat halinde olan bir aiya
aeti daima takip ettiğini en.zarınız 
da tebarüz ettirmek iaterim. 

Filhakika müsavat ıisteml an
cak Kelloğ - Briand misakının 
yükaek başancılan arasında tea
ti edilip bütün mümzilerln ittilaı
na iaal olunan mektuplarda tayin 
kılınan, nıhuna atkı sıkıya riayet 
olunmakla tam aemeresini verebi
lir ve en ameli ve en mileaair tekil 
de tezahür edebilir. Şubat nutkum 
da izah etmİ§ olduğum ve doatum 
M. Litvinoffun da dünkü nutkun· 
da Türk tezinden bahsederken 
çok güzel bir vekilde meydana 
koyduğu veçhile ittifaklann me· 
n'i teklifimizin bizzat mahiyetin· 
den münbaiı, manbki bir zaruret· 
tir.Filhakika yalnız bütün devlet
lerce aaminıi ve hakiki bir tekilde 
takip edilecek sulh ve bitaraflık 
aiyasetidir, ki emniyeti temin ve 
neticeleri itibarile hakiki terki te• 
lihabn maddi şeraitinden aynbnı 
yan ref'i tealihatı tabhakkuk etti
rebilir. Türk teklifine saik olan 
objektif amilleri yüksek heyetini
ze bir kaç kelime ile İzah etmeyi 
faideaiz bulmuyorum. Maliinıunuz 
olduğu veçhile Türkiye Lozanda 
bütün memleketlerin bayrağını 
taşıyan gemilerin boğazlardan ser 
beatçe geçmesini temin eyleyen 
bir muahede imzalamıştı. 
Bu muahede ile ayni zamanda ba 
zı hudut mıntakalan ile Türkiye
nin bazı arazisi, anları gayri aa .. 
keri bir hale ifrağ eden bir reji
me tabi tutulmuştu diğer taraftan 
Türkiye aosyalist şuralar cumhu
riyetleri ittihadı, lran, İtalya Yu
nanistan, Bulgaristan, Macaris
tan, ispanya, Fransa ile ilk mülte
hiklerinden bulunduğu Kelloğ mi 
sakının ruhıtna en uygun olacak 
şekilde ve harpte sıkı bitaraflık 
hali ile her nevi konbinezonlara 
iştirak etmemek şekli arasında 
tahavvül eden mis.aklar akdetti. 
Türkiye, murahhaslarının imzala ... 
dığı her taahhüde olduğu gibi bü
tün bu kar~ılık lı beynelmilel ta
ahhütlere de sadıktır. Bizim de 
diğer devletler gibi ekser memlc· 
ketlerle hakem ve uzlaşma mua
hedeleri akdetmiş olduğumuzu 1-
18.veye bilmem lüzum var mı? 

Hanımlar, Efendiler, 
Genç Türk cumhuriyetinin aske 

ri vaziyeti akdetmiş olduğu bita· 
raflık ve sulh itilaflan heyeti mec 
muası ve eski kıt'alar arasındaki 
çoğrafi vaziyeti içinde teemmül 
buyurmanızı rica ederim. Türki .. 
yenin hariciye vekili sıfatile yük
sek heyetiniz ve onun vaı11taıile 
bütün cihan muvacehesinde res
men beyan edebilirim ki n"§redi
len ve herkesce bilinen okut, mua 
hedat ve itilafat haricinde Türki
ye -ne şekilde olursa olsun-hiç 
bir gizli teahhüt al!Jna giı-memiş
tir. 

Hanımlar, Efendiler, 
Bugün yüksek mihrabında sesi

mizi i§itirmek şerefile mübabi ol· 
doğumuz umum sulh ve anlaşma 
mefküresine en İyi bir makes oldu 
iunu zannettiğim siyasetimizin 
bulutu umunıiyeaini tarif eyledim. 
Eğer maksadımı İyi izah ettisem, 
eğer Türkiyenin size izah ettiğim 
şekildeki ıiyaseti Cemiyeti Akva· 
tnın ruhuna muvafık ise sizlere te .. 
min edebilirim ki Türkiye cumhu· 
riyeti bu asil davaya iltihakta hiç 
bir mini görmiyecektir. Bu sözler 
le pek muhterem lıpanyol murah 
hası M. Salvador Madariga'nın 
bir ay evvel irattettiii nutukta ki 
ve nutuktan bir gün evvel aramız· 
da pek doatça cereyan eden muha 
vereye ircai habra i.le tahsıma kar 
~ı aamimi ve halis bir ima buldu. 
ğum. lütüfki.r itaretine cevap ver .. 
diğimi zannediyorum. 

Ayni zamanda bu ııözlerimin 
heyetiniz huzurunda pek muhte
rem mealektatım Reis M. Tardieu' 
nün son çelselere takaddüm eden 
içtimalarda vaki zarifane nükteli 
ve sevimli ifadelerine cevap teşkil 
edecek derecede vazıh olunduğu zan 
nındayım. Bu defa Cenevreden 
Ankaraya avdetimde Türk mille-

~ 

pın her tarafmda ishar 11lunan 
lntT"t"etli iraded• ne lladar müte
laaaal• olduiumu tafailen izah et· 
tim. 

Biliyoraunuz ki: herke• gibi 
itil: de iktı1adi va mali buhran için 
deyis. Bütçemi:1de yapılmaaı icap 
eden tenkihat Canevrede hakim 
olan ha•aıun emniyet verici tesiri 
altında bir ay evvelki nutkumda 
bahaettiğim ten:r:illerden batka o. 
!arak büyük bir kı•ım milli müda
faa bütçesinden yapılan Üçte bir 
miktarındaki tenkis ile tahakkuk 
ettirildi. 

Hanımlar, Efendiler, 
Y atamaya karar veren millet· 

ler her vakit ve her şeya rağmen 
betbah bir mlitecavizin haksız bil 
cumuna kartı kendilerini müda
faa çaresini bulurlar. Yapılacak 
f"Y devletlerin tecavüz niyet ve 
im.kinmm azalblmaıı, temamen 
kaldırılmasıdır. Hayatiyetini ve 
mevcudiyetini muhafazaya olan 
aaraılmaz azmım diğer bir çok 
milletler gibi cihana muhtelif asır 
!arda defatle isbat etmit olan 
Türk milleti nagihani bir hücum 
tehlikesinden o kadar telaşa düş· 
mez. Emniye!l tezyit ve takviye 
edecek mahiyette bulunan her te· 
yin bütün milletlerce ancak mem 
nuniyetle karşılanacağı tabiidir. 
Fakat bütün memleketlere azız o
lan emniyet meıru müdafaa hak
kı bence silahların tenziline ve bi 
naenaleyh kuvvetlerin §imdiki ha 
linin ialabına bir mini teşkil ede
mez. Eaasen milli müdafaayi da
ha ziyade güçleştiren ve emniyeti 
daha az kat'i kılan silahlıı.nn meı 
gol bulunduğumuz bugünkü hali 
değil midir? 

Türk tezinin vas'1 
Şimdi Türk tezinin vasfı olan 

faydalardan bazılarını tebarüz et 
tiren aşağıdaki iki noktayı ehem
miyetle kaydetmek isterim: 

1 - Bu tezin kabulü, terki tes
lihat meaeleainin stok, ihtiyat, mü 
savi hukuk gibi tevlit ettiği bütün 
meselelerin kendiliğinden halline 
müncer olur ve tecavüz kabiliyeti 
nin müterakki ve devamlı bir tarz 
da tenezzülünü İntaç etmek ıur ... 
tile de emniyeti artırır; 

2 - Cenevre muhitlerinde oldu 
ğu kadar diğer memleketlerdeki 
seyahatlarımız esnasmda da, harp 
levazımı imalitmm timdiki reji
mi aleyhinde reddi miifkül esba
bı şikayetin ve batta umumi bir 
ittihamm mevcudiyetini hepimiz 
müşahede ettik. Türk heyeti mu
rahhasasr!ltn umumi komisyona 
takdim ettiği muhtırayı tetkik kül 
fetine katlanacak muhterem kon
ferans azası bu izahnamenin İma· 
lat merkezlerinin muhakemeli ve 
itminanbaht bir tarzda taksimile 
müterafik olarak beynelmilellet· 
tirilmesi suretile, harp imalitı i-

- Yeni teaiaat ile tehrin au ihti 
yacı kilmiten temin edilebilecek 
mi? 

- Hayır, bu teaiaat ihtiyacın 
tamamen temini için bir batlangıç 
tır. Bunun için 1928 senesinde ya 
pılan projenin tamamen tatbiki 
lbımdır. Bu projenin de tatbiki 
için 2 milyon lira aarfı lazımdır. 

- Hükiinıet terkoa tesiaatını 
kat'i aurette mübayaa edecek mi? 

- HükUnıet lesiıatın mübayaa 
sı arzuaunu izhar etmi,tir. Muka
velename mucibince hükômetin 
buna hakin vardır. Fakat bu hak
kım iıtimal etmek arzı11ıınu izhar 
etmi~ olmallla beraber mübayaa
ya kat'i surette karar vermemi§
tir. Hükümet bu huausta kat'i ka
rara verince mübayaa bedelinin 
tediyesi için tarafımızdan bazı te· 
rait dermeyan edilebilir. Terkos 
teıiaatı &atm almsın, alınmaaın, ha 
kikat olan bir §ey varla o da la
tanbul'un su ihtiyacının temini 
lbım ıeldiğidir. Bu sebeple biz 
•imdilik bu tesiaati yapmak için 
hükiimetle anlaıtık. Fakat ihtiya
cın tamamen temini için, büyük 
projenin tatbiki lazımdır, bunu, 
bizim, mi, başka bir grupun mu 
veya hükümetin ml yapacajtı ma• 
ilim def ildir." 

Yeni tesisat ne sureti~ 
yaptıt1lıyor? 

Terkoı tesisatının mübayau.x 
tekarriir ettiği bir sırada tlrketin 
yeni tesisat yapmasının sebebi fU· 
dur: Nafia vekileti latanbul'un 
fU ihtiyacmın temin edilmediğini 
nazan dikkate alarak, mukavele 
namenin elaıtikiyetinden biliatifa 
de, mukavelenamenin feshedile· 
ceğini şirkete ibaaı etmiştir. Şir
ket tesisat salın alındığı takdirde 
mübayaa bedelini kaybetmemek 
için yeni tesisab yapmaia muva
fakat etmittir. 

Arşiduc Otto 
BRUKSELLES, 19. A. A. 

Bu yakınlarda ameliyat yapıl
mıı olan a~iduc Ottonun aıhlıi 
vaziyeti memnuniyeti mucip 
bir surette devam etmektedir. 

Popolo d' ltalya'nın 
yeni müdürü 

MlLANO, 19. A. A.- Ge
çenlerde ölen Amaldo Mussoli
nin oğlu M.Vito Mussolini Po
polo d'ltalya gazetesinin mü
dürlüğünü müteveffa babasının 
yerine deruhte etmiştir. 

çin cezri sureti haller iltizam et- talarmın kaldırılmasına da mes 
tiğini göreceklerdir. ut bir mebde teşkil eder. 

Milletler bekliyor Meslektaşım M. Gibson'un 
Hanımlar, Efendiler, teklifini tetkikte takip olunacak 
Cihan harbinin mütezayit in usulün tayini vazifesini büroya 

kişafı karşısında milletlerin bu bırakan reis M. Henderson'un 
konferanstan tehalük ve asabi. teklifine iştirak etmiştim. Büro 
yetle müsbet neticeler bekledi- bunu bu hususta teklifin istil
ğini mesaimizin son fasılası es· zam ettiği ehemmiyetle mütena 
nasında her birimiz bir kere da sip ve mezkur teklife mes'ut bir 
ha görmüştür. Hepimizin tabak netice verecek tarzda bir usul İt 
kukunu samimiyetle temenni et 1 tihaz eyleyeceğini ümit ederim. 
tiğimiz bu neticeer rePili ve ha. Meslektaşım M. Litvinoff'un 
kiki tenzili teslihata isal etme- müdafaa ettiği tarz, Türk heye 
yen kararlarla, ne de bütün mil ti murahhasasmın bütün tevec 
Jetleri ayni derecede memnun cühünü haizdir. Şubatta irat et 
edememek itibarile konferansa miş olduğum nutukta, tesliha
iştirak eden bütün devletlerin tın fili tenzilini ve müsellah 
tasdikmı toplanacak olı_ın alela· kuvvetlerin şimdiki vaziyetinde 
cele kararlarla elde edilemez. hakiki bir salah usulünü istil. 
Bu nevi kararlar nihayet terki zam eden her hangi bir terki tes 
teslihat eserine son derecede j lihat usulüne Türk heyeti mu
muzır inkisarı hayallere mün- rahhasasının memnuniyetle ilti 
cer olur. Türk heyeti murahha haka amade bulunduğunu söy
sasmca yapılan ve teslihatın mü lemiştim. Evvelki beyanatımız. 
layiın ve tedricen tenzili sureli· la uygun olarak tekrar ediyo. 
le bütün kuvvetlerin müsavatı-, rum. Takip ettiğimiz maksatla 
na mütevecci~. bir prensib~ isti 1 n';l taha~J:uku için e? müteka· 
nat eden teklifin, bu noktaı na- mıl mülayım ve aynı zamanda 
zardan herkesi memnun edebile bütün teslihat sınıflarına şamil 
cek bir mahiyette olduğu müta olan Türk tezi konferansın itti
leasındayız. Bu hususta serdedi fak reyini toplamazsa, samimi
lecek tenkitlerin istilzam edece yetle hizmet etmek arzusunda 
ği tavzihatı vermek üzere Türk bulunduğumuz terki teslihat da 
heyeti murhahasasının daima vası namına Sovyet heyeti mu. 
konferansın emrine amade hu· rahhasasının müdafaa ettiği nis 
lunacağı bedihidir. Konferansta bi usul tezine iltihak etmeğe 
izah olunup doğrudan doğı·uya amade olduğumuzu kat'iyetle 
tenzili istihdaf eden teklifler- , beyan ederiz. Yine bu fikirle ha 
den bir kaçı hakkında bazı mü- zı sınıf harp aletlerinin kaldırıl 
talealar ilave etmeden sözlerimi masına ve suı·eti ilgasına dair 
bitirmek istemiyorum. İtalyanın mümtaz Hariciye na-

Cemahiri müttehide heyeti zırı tarafından bugün yapılan 
murahhasasının mümtaz reisi teklifleri de samimiyetle kartı· 
tarafından arzolunan ve sarih ol !arız. Bu teklifler bence keyfi. 
duğu kadar da vazih bulunan yetçe terki teslihat kısmında en 
teklifi memnuniyetle selamla· geniş tekliflerdendir. İzahatımı 
rım. Mesaimize tekrar başlamış ' bitirirken birinci maddeye dair 

1 "umuz sırada bu teklif key umumi komisyon bürosuna tek 

Askeri müze 
Önünde 

[Başı I inci sahifede] 
Büyük çadırdan ııene nefiı ku· 

ma§larla ihata edilmit bir ııaleri
le ikinci ve tek alemli çadıra ge• 
çilmektedir. Bu çadır Merzifonlu 
Kara Mustafa patanın meıveret 
çadındır. 

Bu meıveret çadırından da ay• 
ni tekilde bir ıralerile halvet ça
dırına geçilmektedir. Halvet ça
dın batlı batına bir şaheaerdir. 
Bütün çadın ihata eden kuınatlar 
daki kaanak itlemeleri görülecek 
birer san'at bediaaıdır. 

Mankenler 
Otağda muhtelif mankenler var 

dir. Cidden mahirane bir tekilde 
hnal edilmit ve yerlerine konul
muı olan bu mankenler ilk nazar 
da İnaana canlı hiaalni vermekte
dir. Eaaoen müze idaresi de bu ma 
hirane yapılmıı canaız mankenler 
araaına bir iki canlı manken de 
yerleştirmekle bu bi•ai kuvvetlen 
dinniıtir. 

Büyiik çadırda vezir mektupcu 
su buynıltu yazar bir vaziyette 
görülmektedir. Vezir mektupçu· 
aunun perde çavuşu canlıdır. Ge
ne Büyiik çadırda Vezir mektup
çusu halifeleri Yardır, bunların 
perde çavu§U mankendir. 

Bilyiik çadırın divanhaneıinde 
de Vezir bat kapıcm, vezir iç oi
lan bafçavuJU, Vezir muhafızlan 
ve nöbetçiler vardır. 

Meşveret 
Meıveret çadınnda Vezir a:zam 

Merzifonlu Kara Muıtafa pata eli 
vanda oturmakta, karyıamdaki se
dirde de Bedon Vallaı uıı:un İbra
him pa§&yla dlfer bir vezir ayafa 
kalkmıt vaziyette göriilme"'1•, or• 
du Kazaıkerlcri ile Y enlqeri ağa• 
ıı oturur vaziyette buluwnakta
dır, 

Su çadırda mankenler çok can 
lı bir tekilde kurulmuıtur ve in• 
aan mankenleri canlı ve hakika• 
ten konuıuyorlar zannetmektedir. 
Baktılar, vaziyetler Üç buçuk aaır 
evvel vuku bulan bu harp meclisi 
ni insanın gözü önünde canlandır· 
maktadır. 

Halvet çadırında Veziri azamın 
aedir üzerindeki yatağı, abdeat 
leğeni, yaşmaklan, rahleıi ve ıam 
danı ile muhafızı vardır. 

Vezir azamın boynu hünkar 
tarafından bu çadırda vurdurul
muftur. Cellat gelince koca vezir 
0k&rınm tamam edileceğini" an
lamıı: 

- Var dıtar<I• •ğlen. iki rekat 
namaz kılayını, uye Celladı dı· 
tarı çıkarmıt, namazmı kıldıktan 
aonra da: 

- Gel işini tamamla! diye Cel
ladın kemendine boyun vermi~
tir. 

Maamafih bu vak'anın müzede 
tasvir edilen vak'a ile alakaaı 
yoktur. Y alru:ı Meşveret mecliain 
de mankeni görülen uzun İbrahim 
patanın katli taavir edilen vak'a 
ile alakadardır. Merzifonlunun 
Viyana muhasarasmdan ademi 
muvaffakiyetle avdet ederken 
"ordunun erzakını tedarikte te .. 
kayyÜt göstermediği" bahanesile 
kelleaini vurdurduğu bu liyakatli 
vezir, idam edilirken Celladına ve 
tevabiine: 

- "Hünkara selam edin, bu 
kıymetli veziri elden çıkarmasın, 
kellesin muhafaza eylesin" diye 
Merzifonluyu medbetmek mertli
ğini göstermiştir. 

Mehter 
Otağın önünde sabah akşam 

iki tuğlu mehter takımı nöbet vur 
maktadır. Nöbet zamanı gelince 
vezir ba§kapıcııı otağın önüne çık 
makta, zamanına göre: 

- Vakti seher, vakti sürur, 
Mehterbaşı hey hey heeceeeyyy ! 
diye haykırmakta, müteakiben 
mehter takımı gelip nöbet vur
maktadır 

Otağın gördüğü rağbet 
Otağı..,1 hazırlanmaıuncla miize 

müdürü Şükrü Beyle müze idare 
müdürü Şahap Beyin büyük him
metleri sebketm~iir . 

Halk ve aeyyahlar otağ ve can 
lı tabloyla çok alakadar olmak
tadırlar. Üç bayram gününde ota
ğı iki bini mütecaviz insan ziya .. 
ret etmittir. Otağın ziyareti esna
sında gülünç hadiseler de olmak
tadır. Ma:-ıkenler arasında canlı
ları da vardır. Fakat bunlar hare 
ketsiz durdukları için canaızlar
dan pek ayırt edilememektedir. 
Bilhas1a kadınlar eşyaya elle do
kunmak memnu olduğu halde 
mankenlere, bu meyanda canlı 
mankenlere de elle dokunmakta, 
tüfekleriyle, palalarıyla oynamalı: 
ta canlı mankenler de: 

- ilişme madam, oynama ha
nım! diye menetmek isteyince kor 
kup haykm~maktadırlar. Hatta 
bunlardan iki hanını bayılmıttır. 

Bu korkuya mani olmak ıçm 
canlı mankenlerin hareketsiz dur 
ma.ları menedilmi~tir. Bu meşher 
her gün açıktır ve ziyaretçilerden 
hiç ücret elırunamaktadır. ................. __ - -

Yeni 

Türkspor 24 sahife 
Türkspor, cuma gününe tehir 

edilen Türk - Macar İntikam maçı
nı t.."tfsilat ve resimlerile betaber 
hemen ertesi ünü verebilmek i in 

Cum maçı 
[Ba~ı 1 inci sahifede] 

vat cuma günü yapılacak olan 23 
Üncü milli maçımız için hususi ma 
hiyette lzınirden lhıan ve Salt 
Beylerin davet etmiılerdir. 

F ederaıyondan yaptığımız tah
kikata göre öğrendi(imiz ıudurı 
Federasyonun böyle mühim ve 
milli bir maç arifeginde yegane 
dütündüiü ıey takımı azami Mı
rette kuvvetli çıkarmaktır. Eğer 
bu oyuncular maç tarihine kadar 
lıtanbulda bolunurlaraa tallımde 
rol almaları yoluna gidilebilir. 

Böyle şey yok 
Diğer taraftan İJ&e edilen bir 

habere göre güya dünkü maç ha
aılat temini noktMından tehir e
dilmişmiş. Bu şayia yalandır. 

Temas ettiğimiz Federasyon 
reiai ve organizatörler böyle bir 
§eyin aıla vaki olmadığını ve mil
li bir maçta bu gibi kombinezonla 
rı? kat'iyen varit olamayacafını 
söylemi§lerdir. 

Tebliğ 
1TSANBUL, 19. A. A. 

Türkiye futbol federasyonun
dan tebliğ olunmuttur: 

1.- Maca.r profesyonel mil· 
li takımı ile 19·4-392 de yapıl
mau mukarrer olan ikinci mü. 
aabaka 22-4-932 cuma günü 
saat 15,30 da Taksim stadyu. 
munda :yapılacaktır. 

2.- Milli takım azalarının 
teknik konferans ve antrene· 
man için 19-4-932 ıalı günü 
saat 16 da bilumum levazimle
rile Galatasaray klübünde ve 
yine teknik konferans için 
20-4-932 ÇUtamba günü saat 
18 de federasyon merkezinde 
hazır bulunmaları tebliğ olu-
nur. 

Yirmi ikinci milli 

İtalya bir teoblig neıretti 
Son bir kaç gün zarfında ajana 

telırrafları tarafından veri.le, ha· 
herler, intihar eden manıf WClf 
maliyeclai Kreuger'ln bir sahte• 
kar olduğunu bildirmektedir. MI 
teaddit sahtekarlıkları meyanınd• 
ftalyan tahvilatı baatırdıit da bil 
diriliyor. İtalyan hükı\meti Kreu
ger ile hiç bir münasebete giripne 
diğini n"fl"ettifi bir teblifde ilin 
etıniıtir. Bu meseleye ait bayralll 
pnleri zarfmda gelen telgraflar 
tonlardır: 

STOCKHOLM, A.A.- Kreuger 
meseJeıi hakkında İcra edilen mali 
tahkikat çok vahim hakikatlerin 
meydana çıkmasını intaç eylemiştir. 

Bu kabilden olarak müntabir ta
rafmdan terhin edilmek üzre tabı et 
tirilmiı 400 milyon kuronluk saJıte 
ltalyan tahvilah meydana çıkard. 
mıştll'. 

Kreuse.r itlerine memur olan ida
re meclisi azalanndan 3 zat tevkif 
edilmitlerdir. 

BERLIN, A.A.- Kreuger itleri
ne ait ifıaat alınan mali mahafilde 
büyük bir tesir uyandırmaktadır. 
Şimdi "dünyanın en büyük aahte
kirı" denilen Kreuger'in lntibarının 
kendialyle Nevyorktaki Morııan ban 
kaaı anaında yapılan bir muaıne1 ... 
den ileri geldiği bakkmda bir şayia 
dolaşmaktadır. 

"f mperatorluk bayrafı" 
teşkilah ve son yaziyet 

Rei•lcilmbur Ue bttkt.mel 
araaında lhtilAf var mı? 

Baf'Bmdan bir iki gön evvel , ... 
len baberler Almanyacla Hitler'e 

merbut adwıri teı
kilat mahiyetinde
ki kuvvetlerin Re
iıicümburun bir e-

mirnamesile da
ğıtıldığını bildir
mekte idi. Hitler'in 
bu teşkilatnı dağıt 
tıktan sonra şimdi 
hükUmet "fmpera
torluk bayrağı,. de 
nilen ve Hitler'e 
kartı milcadele için 

Mr. Hindenburg tetekkül ettiği be
yan edilen tetkilit ile mqgul olma
la batlaııuttır. Bu tqkilitm ıimdi
lik dağılması mevzuu bahis değil
se de herhalde aon zamanlarda tak
viye edilmezden evvelki hale ifrağt 
tasavvur edilmektedir. Almaoyada 
ve Avusturyada harbi umumiden 
aonra böyle bir takım te!kilitlar vü 
cude getirilmişti. 

«İmperatorlulc bayrağı» 
tetkilatı 

Morgan bankası "Entenıaıyonal 
Teleg11!.fe - Telefon" müea..,..lnin 
blııse aenetlerine mahsuben Kreu- &ERLiN, 19. A. A. - Almany.. 
geı-'e üç milyon dolarlık bir avana dahiliye nezareti, "lmperatorluk bay 
açınt§tır. Kreuııer bu hlıse aenetl&- rağı'' te,kilatınnı faaliyeti bakkın
rlni tealim etmediğinden Morgan da bugün tahkikat yapmağa ba~la
bankası bu senetlerin hemen testi- ımştır. 
mini yahut avansların geri verilme- Sağ cenah En-kalan tarafından 
sini iırarla istemittir. . marta! Hindenbourg'a tevdi edilen 

Kreuger üç milyon dolarlık bir ve müşarünileyhin de bu aabab M. 
kredi temin etmek niyetiyle Parlı'e Groeun.,,..e teslim eylemit olduğu 
gibnek Üzre Nevyorktan derhal ay- vesaike nazaran, tetkikatın birçok 
rılrnıttır. Fakat burada uğradığı mil günler devam eylemesi ihtimali var 
vaffakıyetsizlik neticesinde intihar dır. 

etmiştir. Hükılmet, ''İmperatorluk bayrağı'' 
Kreuger tarafından İmal edilen nm Hitler k'talanna karjı şiddetli 

sahte balyan bonolarına gelince bir müdafa yapmak için teşkil edil-

i ld ? bunların ltalya hükUmetine teılim meden evvel ne halde idiyse şimdi 
maçımız nası o u ve iade edileceğine dair bazı §ayıa- de ayni §ekle girmesi kararını vere-
Macar (B) profesyonel milli ta- lar dolatmaktadır. cektlr. 

kımı ile pazar günü yaptığmm: ma- STOCKHOLM, A.A.- İtalyan "lmperatorluk bayrağı" geçen a-
çın tafailıitıru bayramda çıkan refi- hazine bonoları meselesine ait tah- ğuatoa zarfında vücude getinniş ol· 
kiıni:ı: mufaasalan yazdı. kikat bitmittir. Ele geçirilen ve her duğu teşkilatı eaasen dağıtmak kara 

Biz burada bu tafsilatı tekrar .._ biri 500 bin İngiliz lirası kıymetinde n vennlt olduğundan, hükümetin 
decek değiliz ancak bu maçın neden bulunan 42 hazine bonosunun Kreu son karan bir prensip mahiyet ve 
böyle olduğunu teşrih edeceği%. ger tarafından sahtekarlık suretiyle kitmetinden fazla birşey ohnıyacak 

Pazar ırünü Türk milli talmnı ber- tertip edilmiş olduğu bu tahkikat ve bugünkü vaziyeti hiçbir suretle 
veçhi peşin tekemmül etmit bir te- neticesinde ortaya çıkmıştır. değiştinniyecektir . 
kilde çıkmadı. Bilhasaa sağ açığa ibaresi lngilizçe olan hazine bo- Y eğaM mantiki şekil olan bu su-
taJıminin hilafına Hayatinin ikame nolannm metninden anlqıldığına reti bal "fmperatorluk bayrağı" teş
edilmit olmaaı efkarı umumiyede göre bu bonolar İtalya hükiimeti na kilatının tamamen dağıtılmasını İs· 
çok büyük bir hayret uyandırdı_ mına maliye nezaretinin kefaletiyle teyen aolcenah mahafilinin hoşuna 

Maçtan evvel hemen bu noktayı ltalyan Monopollar idareai tarafın- gitınemektedir. 
tahkik ettik ve öğrendik ki antre- dan tedavül mevkiine çıkarılacak- Bu bapta reisicümhur ile hüku· 
nör açıklann içinde bu oyuncuy mil mı~ gibi götterilerek tanzim olun- met arasında bir ihtilôf olduğunu 
raccah bulmuş. muştur. zannebnek mübaleğalı olur, çünki 

Oyun umumiyet itibarile teknik mareşal Hindenbourg'un, hükumete 
oynandı. Ancak bu yalnız oyunca- Bı'r ı"nfı"laAk karşı bir darbe bazırlamııkla meş. 
larm ayn ayn şahsi teknikleri idi gul olan ve zabıta ve ordu 
;ı-oksa cen'i değil. TOKlO A A T ki dahil olduğu halde devletin bütün i. 

A tre ·· P · ta b"k k • 19· · · - 0 ·o d 1 af" 1 1 · n nor egnenın t ı etme are §Ube erine b ıye er yer eştır-
istediği (W) sistemine oyuncuların civarında bir mühimmat depo. mit bulunan Hitler'in müsella!ı ku• 
henüz intibah edememit olması he- sunda bu sabah bir infilak vu. vetleri yerine «lmperatorluk bay
men gözükü verdi. Yalnız belki il&- kua gelmiştir. Birçok yaralı rağı" tqlıiliitını ikame eylcmeği İs· 
ride bu sistem tatbik edile edile fal- vardır. 50 ev yıkılmıştır. temiş olduğunu biç kimse söyleye-
deli olabilir, fakat pazar günil itiraf mez • 
etmeli ki bir işe yarayamadı. Bu ıis- İnfilakın kendiliğinden VU· Esasen hükfunet , bilbasaa itsizlilı 
temi icap ettirdiği açıkların müessir kua gelen bir ihtirak neticesin· hasebile Hitlcrin emri altına girrne
olması ve !'"Ol atmaları mümkün ola- de -hasıl olmuş olduğu zannedil ğe mecbur kalmış olan onbinlcrcı 
madı çünki sağ açık Hayati müea- mektedir genç delikanlının mukadderatile 
sir olmak değil topu bir dafacık ol- 1 • meşgul bulunmakta ve dahiliye ne-
sun tutamadı. Binaenaleyh sağ ta- zarcti de bu delikanlıları tesisi dü-
rafta açr.ğm olmaması yüzünd~n sa~ 1 akın muhtelitin defasında kın!- şünülen büyük ziraat kolonilerinde . 
hafb!ka bdır şeyd" yaBpamd adıdvel ·~·t~ı ı dı. 5 inci dakikada misafirler iıtihdam etmek ve spor ve işle işti• 
tat ı e eme ı. un an o ayı sar . . l I . b" gal edilen devlet kontrolu altındaki 
dan macar hücümlan "ayet kolay- ıyı pas ar a çok serı ır tarzda müesseselerde çalıştırılmalanna ait 
tıkla inkişaf edebiliyord,;-. muhtelit kalesine indiler. Çeki- geni, bir programın tetkiki ile ifti· 

Merkeze gelince burada Zeki de len şütü Fehmi yere yatarak gal eylemektedir. 
bir şeyler yapamadı ve naçar bozuk J kurtardı Bundan sonra oyun Bittabi bu proje, bir takım müş· 
oynadı. Solda RPlıii bazı miiessir a- ·· t '. b" k "ld küliit ve muhalefetlere maruz kala-
kı 1 d da b. 1 mu evazmı ır şe ı e ceryan e-

n ar yaptıysa a o ır şey er ya. d" h "k" f k b"l cak ve Alman gençliğinin tesiri al-
pamadr. ıyor ve er 1 1 tara ta mu a ı tında kaldığı Hitlercilikten kurla· 

Bu iki kıymetli oyuncunun mu- akınlar yapıyorlar. Muhtelit an nlması için lüzumlu olan zamanın 
vaffak olamamasına sebep şudur. laşamazlık sebebiyle bütün a- geçip geçmediği auali tabiatile varil 
Haf batının ve i~lerin sisteme teta- kınları hep avutla neticeleni- olacakbr. 
bull edememeleridir. Fikret ve Sa- d · Mamafih, bir hüküm vermeden e• 
bab . .d ak h . yor u. 

attın gerı e oyna yar asım ıç- M. fi l k · t vel M. Groeuner'in bu bapta ittihu 
!erini tubnaları ve ileride bulunan ısa r er ço ~erı .ve ser edeceği kararları beklemek lazım-
Zekiye pas yetiştirmeleri icap Mer- bir oyun tarzı takip edıyorlar. , dı 
ken bozuk oynayan müdafaanın ha- \ 'ı. 15 inci dakikada yine misa. r. ----talarını 1<:3ı;>amak . me~b~riyetinde I firlerin bir akınını görüyoruz. •• • , 
kaldıklan ı~ın vazifeleruu yapama-

1 
Bu akın avutla neticelendi Bu- Cumhurıyetçı ispanya! 

dılar. Yalnız bu takbiği oldukça eyi , takibe h ı· ·• d 
kavrayan Mithat vardı, ancak o da n~ k n mu te ıt sag. an MADRİT, 19. A. A. - Ha· 
t k kal.ı."- · · ·· · ı d j hır a m yaptı Bu akını mısa· • • • .. l e . ....,;• ıçın muessır ~ama ı .. , . .. .. • . . rıcıye nezaretı, son gvn er zar. 
Müdafiler bozuklular. K.alecıye faz- fırler guçlukle kurtardı. 35 ıncı .. • • .. .. . 
1~ bir iş düşmediği için fen~ · 'ğil- ! dakikada misafirler sağdan seri 

1 

fı~_da cu~unyet1? yıl donumü 
dı. ~~ akınlan.nm . he~ '". ~ ... ı bir surette muhtelit kalesine in munasebetıle harıçten alınan 
men hızım kalemıze ınebılınesının d"I kil t "Ik telgraflar adedinin fevkalade 
sebebi hu siıtem mücibince geride ı ı er çe .. en Ot> oyunun ı ve • . . 
oynayan Nihat yaolarda oynayan 

1 

son golu oldu. çok olduğunu bıldırmektedır. 
Fikret ve Salahattin ve ileride oy- Bu golden sonra muhtelitin Bu meyanda birçok hariciye 
nayan Zekinin arasında teşekllül .._ ' canlanması icabederken bilakis . ' . 
den bir mainin daima boı kalmaaı ! k k b" t t k" ett" nezaretlennden ve bılhassa ce-
• . . ka ı- arışı ır oyun arzı a ıp ı 1 b• A erika mh . l . 
ıdi.Bunu ıçlerin paınaaı aznndı f• ı ğini ve sıkışık bir vaziyet aldı- nu ı m cü urıyet erın• 
kat onlarda ne yapacaklarını tatır- - ·· ·· H ft 1 O den gelen telgrafların zikri ınu 
dılar. gını goruyoı·uz. a ayın - 1 

1 misafirlerin lehine bitti. İkinci vafıktrr. Bu son telgraflar has• 

Apollon takımı haft~ymda M_u~telitin bir~ ça ı •eten samimi cümleler ve tabiı 
• • lıştıgını ve bakım oynadıgmı !erle yazılmıt bulunmaktadır. 

Gellp geçtl görüyoruz. Oyunun dördüncü o·. f . · .. h h~ 
d kik d t · · t" t" d""" ıger tara tan, reısıcum ur 11 a asın a zmırın ye ı~ ır ıgı • . 

1ZMİR, 19. A. A. - Şeh- iyi futbolculardan biri olan Lut ~a ttrik dtelgrafları almakta 
rimizde bulunan Apollon takı- fiyi misafir takımın akınını ke er evam ır. 
mı uçuncü oyununu K. S. K. serken ayağının kırıldığını gör Amerika muhacereti 
Altay muhteliti ile pek çok ka. , dük. Beklenilmeyen bu hadise h 
labalık bir seyirci kütlesi mu- ; Muhtelitin kuvvei maneviyesini tes iJ ediyor 
vacehesinde oynadı. Saat 17 de sarstı. Oyun ilk devredeki zev- VASH1NGTON, 19 .A.A.~ 
evvela misafir takım ve onu ta- kini kaybetti. Muhtelit beraber Mümessiller meclisi, Amerikalı 
kiben K.S.K. - Altay muhteli- !iği temin etmek için çok çalı§ı· kadınlar ile izdivaç etmiş olaıı 
ti sahaya çıktı. Halk her iki ta. 1 yorsa da misafir takım kalecisi kimseleri, Amerikalı erkekler• 
kımı da şiddetle alkışladı. Mu- 1 nin fedakar kurtarışları gol ol. le izdivaç etmiş olan kadınla.ı 
tat merasimden sonra oyun 

1 masına mani oluyordu. Bütün I misillu muhacerete ait konten· 
saat 17,10 geçe hakem Mus- j gayretlere rağmen gol olmadı. jantman tahdidatından istisnı 
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Muhabir mektubu 

Adapazarında Maarif 
gittikçe ilerleyor 

Bu ' birde bilhassa kuvvetli bir 
itfaiye tetkilib var!. 

Adapazarında park •• 

) Trabzonlu Ali Can, Osman oflu lufl-
ADAP AZARI (Milliyet .. yas, Ekrep zade İbrahim ve Yu~-• 

.ı\dapazannda maarif hayab ııun- Etref medıum Oıman Sadi ve ,._eh 
den süne inkişaf ~y~em~_te .. ve ~- .. d . .' .. ha Manıur Aba11z M • 
lnum halkta tabıil ıçın buyuk b~r mu uru · B ef..di
raa-et ao""ru""lmektedir. Kaza dahı- met ve Çerkea Saıt ·~:...ı etmlt 

&•" • k ler malen ve bedenen 
linde 55 ve merkezde 7 ilk me tep 

t !erdir · "e bir de orta mektep mevcut~· 
(164) mualim gece gündüz a•ladı Lüzumsuz isimler 
Vatanın tahsil ve terbiyelerile --~- Türkiyede sak.in ahali~en !".'" laa 
ı:ııldürlCT . Millet mektepleri. de b~- eldiklerı· meonleketlenn ıaimle-
Yiik bı"r faaliyet göstermışlerdırd. mı ı la ak 

rile yadolunduklarmdan _do yı ç Yalnız merkezde (11) deraa.n e açek d 1 Meıela· Boınak 
··t-·sir ir er. · ınıştır. Bu sene grip dolayı~ıle. m mu ~- Al" • Liz 

tepler birer hafta tatil edılmışler- Sabri Bey Arnavut ı ~ga,. .. 
dir. Mehmet, Kürt Sait imlgibi ~ıç. btfr u: 

Orta mektep 

75 i kız olmak üz'"-e <352) tali e 
• . . . d etı" •tı" rmekte o an oeyı ımeıın e Y 'S 

htt İrfan ocağını ziya~et et~ed:m~: 
<oınedim. Bilha.•s~ kı maanf. mü
•ının vücudile ıftıhar edeceii de 
d Ür Sıtkı Beyi bir detil bir ~ç . -
fıı ""Önnek arzusu bu mektebın zı
v b • • • b"" .. k bir veıile olmuf
.raretı ıçın uyu 
tur. Mctkep ııeçen sene. 26 mezun 
çıkarmattır. Bunl~rıı:' bır .kıaını lı
tanbul lisesine gıtrnıfler bır ku~ 
da kurtlan geçerek köy mekte_p!erı
ne muallim olmuılardır. Viliyet 
köy muallimlerinin kısmı azaım bu 
mektebin mezunlandır. Bu mekte
be Boludan da talebe gelm~edir. 
!\1etkep binası kat'iyyen elveriı!i de 
"-"ld" "rf • kirgır ve r.ı ır. Bu ı an ocagının 
••ri bir tekilde olmaımı aönül arzu 
•der. Odalarda ııezerken döşeme
ler aallanmaktadır. Yaimurlu ~va
l•rda mektep binası bir ada halinde 
kalmakta ve ortalık çamur deryası 
n, i\ndınnektadır. 

Diğer mektepler 

Ziyaret edebildiğim diğer ıneL;
tepJer içinde Cümhuriyet mekte:.:: 
"~n ( 325). Rehberi te<akki mekt .' 
llın (278), Sabiha Hanım mekt~~ı-
11in (330), Büyük Gazi m~tebinin 
( 420) talebeai vardır. Sabiha Ha
llıın mektebinin aynca bir de. ana 
llnıfı vıu-dı:r. Bu mektep zengınle~ 
tnektebi namile maruftuı·. Ses ~~lı 
Ç~si Hüc!adit Hanımefendinin bın
<•k oğlu Berki Şakir Bey d~ bu mek 
1~tedir. Bu yavru tamamıl: ann_e· 
••ne ç<kmittir. Sesi gayet guzeldı~. 
111ıuikiye çok istidadı vardr. Bır 
•na11zurne olursa hepsinden evvel ~u 
<ocuk öğrenmektedir. Mekteplenn 
hep,; bir intizam ve bir program 
dahilinde çalışmaktadırlar. Muallim 
ler o deı-ece meıl{urdürlCT ki ba,la
~ııu katıma(a vakitleri yoktur. 

Belediye tababeti 
Şehirde aatılan bcr nevi yağlar

la çckilmit kahve, yofurt ve peynir 
ı:ibi mevad ve meırubatı gidıaiye 
he!ediye doktoru Necati Bey tara
f~ndan büyük bir ihtima~. ile cam 
~•te ve cam kavanozlar ıcınde mer-

•zi vilayete gönderilerek tahlil et 
tiriırneı.te ve canaf sıla bir müraka· 
b., altında bulundurulmaktad~r. 
Mektep çocuklan da muayene edıl~ 
~;ı. fakirlere meccanen ilaçlar tevzı 
"un-ktadır. 

itfaiye 
. Belediyenin ilfaiyeai fllyanı takdir 

hır teşkilata ""''iktir. lıtıınbuldan 
tUrcti rnahsuıaila ce~be~ilınİt ol~~ 
I Utnandan, ciddi ve ınzıbata meı:-

1 ve. çek çalıtkan bir zattır. l~aıyc 
~a.raJı ve efrat koğuşu tertcrıuz ve 
~ Şeyi pek muntazaındır. · H~ 

tun İtfaiye efradının tıılimlerıle ug
taşılınaktadrr. 

t; atanınuzın Jrnra günlerinde 

1 i\dn:>azanmn kara günlminde ça 
'!i'ln \ı'c iaim]eri hürmele yado]u

"an zevat pek colttı:r. Bunlar me
l a?ıtnda tnH 'k edebildiğim kahra
~ları arzedeceğim: Boşnak Sab
~1. Beyle Meto zade Hüseyin Efe~
•lı Ve Halit molla ile Halit pehlı
~~ Kan<lercnin §eyhlcr nahlyesin
t;.;' l.ıı:ail Bey, Derviş Bey _zade 
''""2lın Hamza Bey ;anılama bınba
~ılığından mütcksi; Rüttü Bey, Ha
::n Pata zade Ram!z Bey, Afi Hi~

•t Bey, t1>l11rafçı Sad!k Efcndı, 

beti olmayan iı erın ıza es 
n":'1ı~ et f-..ı... aramak aıli doğru de 
mı ıy ..,.. h . d 
ğildir. Çünkü bunların epsı . e 
T .. kt""r Vaktile ecdadımız Tlirk-ur u. iki" 
ler bu memleketleri fothett. .,.., za 
ınan orada evlenip yerletmıtler v_• 
bittabi oraların lisanlarını öğrenmıt 
!erdir.İtte bu muhacirler bep o baba 
larımızm neaillCTi olduğu halde on 
lara Botnak, Arnavut, Çerkea ve 
Laz demek kadar münaıebetaiz bir 
ıey olamaz. Artık bu huıuata biraz 
loıkanç olmalıyız ve bunlan dü'
manlanmız aöylese biz razı olma
malıyız!. 

Rarıp KEMAL 

Ayancıkta Halkevi 
teşkilatı 

Ayancıktan 13 tarihile yazılı
yor: Kara denizin daima oynak 
ve hırçın ve bazen de kuduran 
dalgalarının aa.hile çarp~a11ndan 
başka sukiinetı pek nadır olarak 
ihlal olunan kasabamızın .. hava11 
bu akp.m Ayancığın munevver 
h nunları hükiimet memurları, 
y:rli halk ve gençliğin heycanlı 
tezaburatına sahne olmuıtur. 

Halk evi teıkili.tına baılanılma 
sı dolayıaile yapılan bu topla~~r.a 
denilebilir ki bili. istisna ~utun 
Ayancık ııençliği iıti!"ak ebnıf v_e 
İstiklal Marıı kemalı hurmetle 11-

tima edildikden ıonra celse kıy
metli ve l'enç kaymakamınu~ı1! 
kıaa, fakat veciz ve. ço!' . samımı 
bir nutkile kü..,t edılmıştır. 

Müteakiben Hal~ ~.ırkaaı r~i~i 
ve Zıngal ıirketi mudu: muavını 

S 
• ıu Hamit Bey soz alarak aracog · ih 

Halkevi teşkilatı esasatırun. ıst • 
daf ettiği gayeyi gayet sarıh ';'e 

1 -e Avrupa Devletlerın 
mükeınme • .... 
deki mümaıil teıkılatlann tarzı. 

. t ye münteıip aza adetlen 
f~alı~:... zikri ıuretile tafailen i
nı ~a ve ayni aabada gençliğe .te;:ttüp eden vazifeyi izah etmış· 

tirBili.hare muhtelif kıaımlara a
za kaydine başlanılmış_ v~ ka,!;
d "!enlerin adedi h"r turlu t~ -
n:n fevkında &"Örülmüştür. Bılhaı
sa köycüler ıübesinin ilk hararet
li azalığını bizzat kaymakam Bey 
fendi deruhde buyurmuşlardır. 

Tam bir samimiyet havaıı ara· 
aında cereyan eden bu toplnntıya 
nihayet venneden ev~el ~porcul~r 
B .. u""k Reiıimiz Gazı Hazretler•· 

uy · ·· d f "Ş nin namıru tebcılen uç e a a, 
Ş Şa" diye bai:ırmışlar ve hazı· 
~~ tarafında.1" hararetle a1kışlan 
mıtlardır. 

Varna ve fstanbul 
tenezzüh seferleri 

Her ıene Varnaya gelen S~-70 
bin seyyahın Türkiye?'e de ~gra• 
maaını temin için Turır.g Klup ta· 

f nd 'n Varna ve İstanbul ara· ra ı - 1 • 1 d a tenezzüh t'efer erı yapı ma· 
sın d" 
5 , dü~iinülmekte ır. 

Kurban derileri 
&yJ"amda lcesilen kurbanlann 

deril~rini tayyare cemiyeti kaza 
ve nıı hiye tubeleri toplamı~l~rdır. 

'
,.l.yet henüz bunları tesellum et 

1 
" • • "ld" 
d . • .. ı"n netice bellı degı ır. me ıgı ıç 

Bu"Ün merkeze kat'i netice ra: 
!<a;ları gelecek ve ne kada.r derı 
toplandığı anla~ılacaktır. 
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Istanbul' da ve memlekette bayram günlerinde 

mühim hadiseler oldu .. 
Gazetemizin çıkmadığı günlere ait haberleri 

İturban bayramı bu sene baha- ı 
rm ilk günlerine teaadüf etmekle 
beraber, gene kısmen yağmurlu 

ti geç • "lk .. .. "dd ti 
Bayramın ı arunu şı e e e .. 

sen lodoa rüzııi.rı akJ&ma doğru 
ku,,.,etll bir yağmur bulutu getir
di ve o gece sabaha kadar ~·~ 
faaılalarla yaimur yafdı. lıöncı 
ve üçüncü günleri kısmen ~a~8: 8:"' 
çık ııeçti. Dün de bava ıyı .ı~ı. 
Bayram, bilhaua çocu~lar ıçın 
pek te neı'eaiz geçti denılemez. 

Birçok kimseler cuma ile bera 
ber bet gün devam eden bayra_m 
dan istifade ederek Buraaya gıt
mİJ ve tatili orada geçirıniılerdir. 
Buraada bayramın ilk günü .h!'v~ 
yafmurlu olmakla beraber ıkıncı 
ve üçüncü günleri bav_a açını~tır. 

Bayram münasebetıle Çekirge 
kaplıcalan çok kalabalık olmuş
tur, bazı otellerde yer bulmak ka 
bil defildl. . 

latanbuldda Laik d~ha z!ya?e 
lıuıusi ziyaretlerle vakıt geç~ıı, 
bir kııım balk ta Adalar, .. B~g-:z· 
içi •e diğer meıirelerde gunu bır· 
lifine teneuühler ya~~.!lard~. 

Barramın birinci gunu Darut
ıafaka, ikinci pnli de Kadm Birli 
il tarafından balka roEetler tev· 
:ıl edilmiftir. . . • . 

Bayramda ııazetemızın ıntitar 
etmedi.il ıünlerde memlekette ce 
reyan eden haberler~ huli.aalan 
nı da af&ğıya dercedıyonız: 

Gazeteciler~n 
Yalova tenezzühü 

Tenezzüh çok iyi oldu 
Bayramın ikinci aünü ıazete· 

ciler ber aene mutat olan Yalova 
tenezzühünü yapmıılardır. . 

Belediyede 

Istanbulun 
Yeni planı 

Mimar M. Yansen'e 
yaptırılacağı anlaşılıyor 

latanbulun plarunın bu sene 
herhalde tanzim ettirileceği ve 
bütçeye bu hususta tahsisat kon
duğu yazılmıştı. Planın kime yap 
tmlacağı h e nüz malüm değildir. 

Mütehaısıaın intihabı filhakika 
henüz kat'i bir aafhaya girmemek 
le beraber, pli.nın tanzimi itinin 
M. Y aıuene tevdii fikri etrafında 
Muhiddin Beyle veki.let arasında 
bazı fikirler taati edilmittir· 

Muhiddin Bey, plan hakk~nda 
lıtanbul Belediyeıinin nokta•. ~
zannı Ankara da İzah etmııtır · 
Şebir mecliıi tahsisatı kabul ettik 
ten sonra mütehaaaıa intihap edi
lecektir. 

Beyoğlu lağımları 
İstanbul belediyeai, Be>:~ğ!u 

lltımlarırun temizlettirilme11 ıçın 
bir ibtidai proje yaptırınaktacJıı:. 
Projeyi lıtanbul cihetinin kanalı
zaayonunu yapan şirket hazrrlıya 
calı:tır. 

Bu huıuıta şirketle Belediye a
raaında temaslara baflanınıttır. 

Belediye, timdilik yalnız teıiıa
tm projeaini yaptıracaktır. 

Lokanta listeleri 
Belediye lokanta ııazino gibi 

yerlerin flat listelerini tetkik ve 
tasdik ediyor. Belediye bu taadik 
ten bir harç alacağı için ,ebir 
meclisi bu günlerde toplanarak 
a]ınacak harcı kararlaştıracaktır. 

Diğer taraftan haber verildiği
ne göre, belediye ayni semtte bu
lunan ve ayni ıerait al tında açı
lan lokantalardaki fiat liıteleri
nin birbirine uyması li.zımgeldiği 
fikrindedir. Bu itibarla meaela 
Sirkecide ayni kirayı veren iki lo
kantanın liıteleri birbirine uymaz 
aa belediye, pahalı olan liıtede 
tenzilat yapacaktır. 

Sabahleyin aaat 10 da Seyrıse
fain idareıinin tahıiı ettiği yapur 
köprüden hareket etti. Vapurda 
güzel bir cazbant vardı. Hayanın 
da güzel olması güvertede dan~t 
mek imkanını veriyordu. Çok eg· 
l9Dceli ve rabat, iki buçuk saat
lik bir seyahatten aonra Y alov~ya 
viul olundu.lıkelede kaza erki.Ilı 
kalabalık bir halk kütlesi gazete
cileri kartıladılar. Buradan otom? 
bil ve otobüslerle kaplıcalara gı
dileeekti. Fakat vapurda~. çıkan
lar öyle kolay kolay otobua ve .0 - Tescil edilen hizmetçiler 
tomobil bulamadılar. Mevcut uç 
dört otobüs gazetecileri ve davet 
!ileri uzun zamanda alıp götüre
bildi. Yalova - kaplıca yolu asfalt 
olarak tamamen ikmal ed~t. 
çok mükemmel bir haldeydı. O· 
tobüıler yirmi dakikada kaplıca-
ya götürebiliyorlardı. . . 

Belediye müstahdemin şubeaİ· 
ne kaydedilen hizmetçiler üç bin 
bet yüzü geçmiıtir. Henüz kendi
lerini teaçil ettirmeyen hizmetçi .. 
ler de poliı tarafından belediye
ye aevkettiriliyor ve sıhhi muaye .. 
neleri yapıldıktan sonra ellerine 
hüviyet varakası veriliyor. 

Kendilerini teacil ettirmeyen 
hizmetçilerden de Üçer lira mak
tu ceza. alınmaktadır. 

Tramvay yolcuları 
artıyor 

Kaplıcalar geçen ıenekıne. nıa
peten çok daha mükem_mel _bır ha 
le ııelmitti. Birçok yenı ınJ&at, 
yollar teli.leler, oteller nazan 
dikkati celbediyordu. Bu sene Ya
lovanın reımi kütadının ilk aa_fa
sını gazeteciler sürdü denebilir. 
Seyrisefain idaresi Yalovada ga-

!Eetecilere ve davetlilere ucuz ve Şehrimizin tramvay he.tları üze 
temiz bir öğle yemeği ve~_di. Ye- rinde yedi seneden beri gidip ge
mek esnasında cazbant guzel ha- len yolcuların adedi (424) milyo
valar çalıyordu. Yemekte?' ~nra na baliğ olmuttur. Yapılan bir is .. 
yeni teııisat ve İnşaat gezıldı. Sey tatiatiğe nazaran tramvay yolcula 
riaefain umumi müdürü Sa~ull~h nnın adedi her aene muntazaman 
B. gazetecilere izah~t verdL Mu.. artmaktadır. 
teakiben büyük gazı~oya ç.~j~- Yedi aenede tramvaya binen yol
rak orada ııüzel saat er geçırı 1 culann 108,410,578 İ birinci mev 
ve dansedildi. ki arabalara, 315,635,340 ı ikinci 

Saat b.,.te tekrar lokantaya İnil mevki arabalara binmiflerdir. 
di ve çav içildi. Muhtelif senelerde yolcu adetleri 

Saat 18 i ııeeivordu. Otobüaler 
"azetecileri kafile kafile iıkeleye şunlar~ı~: . 
6 

20 · k Sene Bınocı ikinci Yekôn 
taşıdı. Saat . . Y~ g;:;e vapur 1 me•ki mevki 
hareket etnuftı. v e e l{ene ne- 924 73,414.813 45.200.200 58,615,013 
,eli bir y~lculuk yapıld~; S~ata 1_ 1 925 14,524•800 45,943.400 60.460,200 
e ~ehni1tı. Vapur da kopruye va.. 926 15,24.t,400 47,157,900 62.,.302,300 

sıl oldu. 927 l4,866,900 46.4q8.600 61,365,500 

·--- - 928 15.775.000 44.411.039 60,186,039 

Ekonomi 

On senelik hububat 
ihracatımız 

Ziraat Vekaleti şehrimiz zahi
re borşa~ına gönderdiği bir tezke
rede 923 tarihinden bu senenin 
başlang:cı g ününe kadar ihraç e
dilmek Üzere satılan hububatın 
cins, nıiklar ve fiat itibarile yek~
nunu ıorr.1uttur. Borsa bu malu
matı hazırlamaktadır. Yakında 
mufassal bir cetvel halinde Veka
lete gönderilecektir. Diğer taraf
tan Ziraat Vekaleti memleketimi 
zin muhtelif mıntakalarına ait 
buğday nevilerinin tah1il8t netice 
sinde gösterdikleri umumi vaaıfla 
rın da bildirilmcıini iatemittir. Bu 
suallere alınacak olan cevaplara 
göre, tohumların ulahı ve buğday 
cin.slerinin tiplere aynlmaaı mese
lesi tetkik olunacak ve esaslı bir 
neticeye bağlanacaktır, 

Bir İngiliz grupunun 
müracaatı 

Bir lngiliz grupu, hükümetimi
ze müracaat ederek bazı teklifler 
de bulunmu,tur. Bu grup meyva -

929 17 ,759,076 42,476,622 60,235,700 
930 14.825,587 45,947,527 60,773,114 

Bu cetvelin tetkikinden anlaşı
lacağı üzere ikinci mevki yolcu
ları her sene gittikçe azalmış, bu
na mukabil birinci mevki yolculaM 
rı artm1ftır. 

························---··-·······-······-·-
lanmızı taanif edecek, cinılere a
yıracaktır. Bun:" mu~abil ~eyva 
ticaretimize mutealhk bazı ımti
yazlar talep etmı;~ı.,dir: Ali.ka
dar daire bu teklıfı tetkik etmek. 
tedir. 

fncir ·kurtlan 
lktısal vekaletinden İzmir tica

ret odasına gönderilen bir tahri .. 
ratta incirlerimizin hariç memle
ketler piyaaalarmda müşkülata 
uğramasında ba,lıca amil olan 
kurtların imhası hakkında bazı 
tedabir tavsiye edilınİ§tir. Tavıi
ye edilen tedabire göre §Öyla hare 
ket etmek icap etmektedir. 

1 - Keleb .. klerin imhası. · 
2 - Sergi, ambar ve depolar

daki incirlere kelebeklerin temas 
)arının men'i. 

3 - Kurumakta bulunan İncir
Jerin iizrrin<' konulan yumurtala
rın açılmazdan evvel imhası. 

Ticaret odaı ı bu :edbirleri müs 
tahsillere J-.ôldirmi,İir. 

1 
Vilayette 

Tavuk ve 
Çiçek sergisi 

Ziraat odası hazırhk
la:ına devam ediyor 
ikinci bahçıvanlık ve Tavukçuluk 

Sergisi 26 mayıs günü. lıtanbul hü 
kümet konağı bahçesinde açılacak
tır. Sergi 15 ıün açık bulunduı-u
lacaktır. 

İstanbul Ziraat Odası, lıtanbul 
ve civanndaki, biitün bahçe sahiple
ı·ini ve bahç•vanları , çiçek yeti~ti .. 
l"enleri, çİç•k ve bahçe meraklılar'.
ru, tavuk, hindi, ördek tav~ kedı, 
köpek kuş yetiştirt-nleri, bunlara ait 
aletleri aatanları bu sergiye davet 
etmektedôr. 

Müteha1111lardan mürekkep bir 
jüri heyeti birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncüleri tayin edecektir. Bi
rincilere altın, ikincilere gümüt. ü
cüncülere bronz mada1yeler verilc
~ektir. Derece farkına ııöre diplo
malar verilecektir. Dördüncülere şe
ref diploması verilecektir. 

Para mükafatı kazananlara veri
lecek diplomalarda mükafatın mik
t~rı yazılacaktır. Müki.fat miktarı 
Ziraat Oılaaının ekaeriyeti araıile 
kararlaştınlacaktır. 

Sergide mal t"!hir edenler malla
nnı taliplerine her an satabilecek
lerdir. Bu malların Üzerine satılmış
tır levhaoı konacaktır. 

Vekalet enırine alına· 
cak memurlar 

Maliye Vekiı.letinden Viliyete ııe· 
len bir tamime göre. her derece ve 
amıftaki memurla."ın icabı halinde 
vek8.let emrine alınabileceği, aciz ve 
kabiliyetsizlikleri itibarile vücutlan!' 
memurin kanununun muvakkat bı
rinci ma~desine tevfikan taafiyeye 
tiıbi tutulmaları ve memuriyetlerine 
müteallik hususattan dolayi bakla
rmda tahkikat v~ takihat icraaı li\
zımgelen memurların usulü daires~n 
de iıten menedildikten ıonra V~
let emrine allnmalannın uıul ıttı
hazı bildirilmiıtir. 

... ·-··-··-················-·-·········-········ 
IKooışu memleketlerde 1 

Suphi Berekat 
Beye stıikast 
Bir il~nç esbak hüku

met reisini 
öldürmek istedi 

Berutten yazılıyor: - Bir kaç 
ııünden b~ri Berutt~ Ruvayyal o
telinde misafcreten ıkame.t. eden 
eabak Suriye hükiimeti reısı Sup.
hi Berekat Bey, hugün ote~de bır 
genç tarafından suik.aıta ugramı' 
ve fakat kurtulmuştur 

Hadise şu tekilde olmuttur: 
Humus ebalisinden Abdülbaaıt 

Eniı isminde ve Berut Franıız mek 
tebinde talebe olan bir efendi bi.
diaeden bir cün evvel "Eniaülhü
aeyni" naınt müıtaarile Ruvayyal 
otelinde bir oda kiralar. 

Sabahlayın raat 9 raddelerinde 
Suphi Bereki.t Beyin aalonda, mi
aafirlerile oturduğu bir sırada bir 
elinde tabanca, diierinde bıçak 
olduğu halde mecnunane bir şe· 
kilde bu talebenin hücumuna uğ
rayn Suphi Berekat Bey derhal 
salondan odalara kaçmıf ve gen
cin iki kur.şunu kendisine iaabet 
etmemittir. 

Kur~unların isabet etmediğini 
gören mütecaviz bu sefer Suphi 
Bcrckat Beyin arkaarndan koş
muş İ•e de salonda bulr.:nan ve ha 
diaeye şahit olanlardan Satran Re 
fail tarafından batma indirilen 
aandalya ile yere düşmüştür. 

Mütcca viz yere dü,ünce etraf
tan Üzerine UfUfenlerden evvel~ 
Antuvanı bıçakla yaralamıı ve 
düttüğü yerden kalkarak tekrar 
Suphi eBreki.t Beyin arkasından 
ko,mağa ba,lamı,. 

Bu esnada Suphi Beyin hizmet
çisi Mehmet Mısri eline bir bıçak 
xeçirerek mütecavizi tutmak iıte
mit ise de, genv talebe bunu da 
ağır surette yaralamış ve kendisi 
İçin ne Suphi Beyi öldürmek, ne 
de kaçmak imki.nı kalmadığını 
anlayınca intihar kaatile elindeki 
bıçağı karnına aokmuf ve yere yı 
kılmıftır . 
Verilen maliımat Üzerine; vak'a 

mahalline derhal polis, Müddeiu
mumi ve Müstantik ııelmit ve gen 
cin ifade•İni almak İltemişlerdir. 

Genç bunlara ifade vermekten 
imtina etmiş ve: 

- ifademi ancak Franıız müı
tantikına veririm. Ben bu ote1e 
Suphi Berekalı öldürmek için ııel 

bu sütunlarda neşrediyoruz .. 
Maarifte 

En büyük 
ilk mektep 

300 bin lira sarfile 
Fındıklıda yapılacak 

Bu sene içinde şehrimizde büyük 
biı- ilkmektep binası yapdacaktır. 
Bu mektep, fimdiye kadar lstan
bulda yapılan ilkmekteplerin en 
büyüğü olaeaktrr. Fındıklıda İnşa 
edilecek bu mektep için 300 bin li
ra kadar bir para sarfedilecek ve bü
tün aıri tedris ve t e-rbiye vasıtala
nnı ~a ihtiva rdecektir. 

Muamlimlere süaller 

Memlekette 

Sopa altında 
Can verdi 

_.....,.._.. 

Zavallı bir çobanı feci 
surette öldürdüler 

Alaşehir kazasının Bereketli kô
yü civarında koyunlarını otlatın~k
la metl"ul olan çoban Ömer oğlu Ö
mer; ağılda feci bir suretle öldürül
müttür. 

Ömer, bBfına &opa ile vurulmak 
suretile kafataıı patlatılmıı, baftna 
inen şiddetli darbelerden gözleri ak
mq ve parçalanmııtrr. 

Katiller meydana çıkanlmış ve ya
kalanarak adliyeye t1>slim edilmittir, 
Bunlar Afyonkarahisarlı 1 smail oğ-

lslanbul Ma.~rif Müdürlüğü tara- lu Ramazan ve U.-klı Musa oğlu 
fından yakında vilayetimiz dahilin- Ahmet namında iki ki,idir. ikisi de 
deki bütün ilkm<ktcplere birer ıual yakalanmıJ ve cinayeti itiraf etmiş
cetveli gönderilecektir. Bu cetvel- tir. Cinayetin sebebi; katillerle mak
lerde, n"uallimle.-in hlitün bir tedris ! tul çoban araaında geçen ehemm.i
seneıi zarfında ne yibi itler yaptık- yetsiz bir ağız kaveaaıdır 
lanna dair muhtelii' aualler vardır. 

Muallimler " ı •uallerin hizaları
na mufassal cevaolar yazacaklardrr. 
Maaı·if Müdürlüğü, bu cevapları tet 
kik 1>derek, yapılan itler hakkında 
umumi hir mukayeseye imki.n bu
lacaktır. 

45000 huku1 ç 
Darülfünunun muhtelif fakültele

ri arasında ötedf"nberi en fazla tale
besi olan iki fakülte vardır: Hukuk 
\•e Tıo fakülteleri. Bilhassa hukuk 
fakült'esi talebesinin ve mezunları
ntn fazlalığile diğer fakülteler ara
S;tnda ön aırada gelmektedir. 

Darülfünun hukuk fakülteıinin 
yaptığı bir iıtatistiğe nazaran fakül
tenin teaiı tarihi eününden 931 se
ne6i nihayetine kadar 45,000 genç 
şahadetname almıya muvaffak ol 
mu,tur. Mezunlann mühim bir kı
'1m hô.kimlik, avtikatlık ve mual
limlik yapmaktadırhr. Diğerleri ıer
b•ıt sahada ç.alışmaklada-lar. 

___...... ..... -
Çalınan tütün 
Balyaları 

Maznunen iki ki,i 
daha yakalandı 

Tütün tüccarı Alaiyeli Mahmul 
Beyin Galatedaki tütün deposun
dan 90 balye tütün çalınmıştı. Po 
lis bu hususta tahkikata dl'vam e
diyor. 

ilk tahkikat esnasında hırıız
lıktan m11 znunen iki hamal tevkif 
edilmişlerdi. Tahkikat tev•i edil
mi~ ve bu defa bu itle alakadar 
olmak üzere Muaa ve Ahmet iıim 
!erinde iki kişi daha tevkif edil
mi~lir. 

Fırkada tebrikler 
Bayramın ikinci günü C. H. 

Fırkası İstanbul vilayet merkezin 
de tebr;k&t kabul edilmittir. Ka
za, nahiye ve ocak reialer~ idare 
heyeti azaları, vil&yel reiıini zi .. 
yaret ve tebrik etmişlerdir. 

mittim, fakat muvaffak olama
dım ve intihar ettim. Demiştir. 

Meeliıi meb'uaan dairesi tefriş 
edilmit ve hazırlanmııtır. Mecliı 
bu ayın 25 veya 30 unda açılacak 
tır. 

Küşat meraaiminde mecliain 
ber vakit riyasetine en ya,lı meb' 
usu olan Antakya meb'uau olan 
Antakya meb'usu Mehmet Bey 
geçecek ve bir nutuk ile celıeyi 
açacaktır. Müteakiben daimi reiı 
seçilecek ve daha aonra da, Ali 
komiaer tarafında tanzim ve Ce· 
miyeti Akvam tarafından taadik 
edilmit olan "Suriye düatüru" üze 
rine sadakat yemini ve daha aon .. 
ra Suriye Reisicumhur intihabı ya 
pılacaktn. 

Suriye intihabatında Vatanile
rin muvaffakiyet kazanmaaı her 
ta.rafta meaerretle kar,ılanmış ve 
bir çok yerlerden tebrik telgraf· 
!arı çekilmittir -

Ali komiaerin yakında Halep 
ve lskendnınu ziyaret edeceğini 
buradaki gazeteler yazmaktadır
lar. 

Karacabey harasında 
Hayvan ıılahı müeıaeıelerimizin 

en mühimmi olan Karaca~y hara
sında evvelce d•ınızlık olarak 60 kı
ıırak bulunurken, bu ydı.ün bugÜn 
160 şı geçmiştir. Müeıcıede damız
lığa kabiliyeti olan dişi taylar da
mızlık kadrosuna ilave edilmrkte
dir. Mevcut kıuaklardan s<nedc 120 
tay alınmaktadır Erkek damızlıkla· 
r:ıı daha ziyade İtina göaterilmektc
dir. 

Kocasını öldüren kadın 

Torbalı kazaoında Tepeköyünde 
kocası Balıkcı Ahmedi tabanca ile 
öldünn1>kle - maznun Sıdıkanın. 18 
sene ağır hapae karar verilmiıtir 

12 yumurta 5 kuruş 
Aksaraydan yazılıyor: Son gÜn· 

lerde şehrimizde mütbi, bir ucuzluk 
başlamıttır. Bolluk ve ucuzluk itiba. 
rile yumurta Ön safta gelmektedi ... 
Ali taze yumurtaların lam bir dü
zinesi ~ kuru44 aatrlıyor. Diğer 
gıda maddeleri de buna göredir. Me
seli tereyağı seksen, ekmek dört, 
etin okkası iae yim1i kuruştur. 

Güzel peynirlerin okka&nıı on bei 
kuru'a almak mümkündür. 

Tokatla ölüm 

Adanadan yazılıyor: Ada •okağın
da oturan Bakkal Haaan Efend kü. 
çük kardeşi Hur~idi tokatla döver. 
ken çocuk ölmüştür. Cesedin üzerin
de otopsi ameliyesi yapılmıştrr. Tah 
kikata df'Vam .,dilmektedir. 

Antalyada yeni 
binası 

borsa 

Antalyada Tahtapazarında yeni
den yapılacak olan Ticaret ve Zahi
re borsa.sının vJtz'ı f"şaı resmi.yapıl
mıştır. 

Zcylan hadisesine 
karışanlar 

Erciıten bildirildiğine röre Zey
lin hidiıelerine i~tiraktm aonra fi. 
rar eden 11 ,aiu yakalanmııtır. 
Bunların araamda müıevvik ve mü .. 
rettiplerden (Şebay Babai Muıto) 
ve uzun zamanlardanberi yat.ak.lığı 
yapan Dino da vardır. Şerir Adliye
ye teslim olunmu~lardır, 

Yanlışlık nu ? 
lzmirden bildiriliyor: 928 ıeneaın 

de Jeiırimizde Selçuk otelinde Öm r 
isminde birisini öldüren Hayreddin, 
nam diğer Şerif, o vakittenberi or
tadan kaybolmuş ve gıyaben on beş 
sene hapae mahki1m olan maznun o 
zamanda:nberi bulunamam:~tı. 

lata:-ıbul itfaiyesinde çaı;,an bir 
tahıın firari Şerif olduğu iddia edil
mİf ve bu zat yalıalanarak buraya 
getirilmiştir • Bu şahıs İsminin Ab
dülhalik olduğunu, cinayetle hiçbir 
aliıkası olmadığını söylemektedir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Mahmut Abdülkadir Kemali; 
eski yaranından Alemdar zade Hilaliahmer Şişli nahi-
Mahmut Nedim ve Kütahyalı Ha
fız Abdülkadir ve Ahali gazetesi
nin tahrir müdürü iken mahkUm Bütün haaılAtı Hililiahmer ce
olan Reşat Feyyazın araları açıl- rniyetine ait olmak üzere .Şitli na· 
mıştır • hiye ıubcsi tarafından gelecek 

Günün birinde üçünün imzasi- ı mayıaın üçüncü aalı günii. aktamı 
le §Öyle bir ilan İntitar etti: Melek sinemasında parlak lıir 

"Ermenilerle letriki mesai et.. muıiki müıamercsi verilecektir. 

yesinin müsan1eresi 

tiğinden dolayı Abdülkadir Kema Bu müsamere methuı· Tanouri 
li Beyle allkamızı kestik!" Refik Beyle haremi Han11~1ef_en.di 

Bu ilinı zemmü kadih mahiye tarafından deruhte edılmı.şıtır. 
tinde tela..kki eden Kemali her Aynca bir zat tarafından mono
üçü aleyhine Benıt ceza mahkeme Jo&. aöylenec~k. ai~~ma~a da ~"'r 
aine bir dava ikame etmittir. serı kıraJ) fılmı uoaterılccektır. 
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Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden 

• .,.//ıti Solııtı Cimi N•. •ubamm•• K, Jflldevvor K 

o-ıirhaneVutıırdi -tı, -ruf31.31 
kereste kabı labrikuı 

L. 
167511 

18600 

186111 

K. 
92 
()() 

o Bu laymet fabrikanın binaıile araaıına 
aittir. 
MezkUr fabrikada mevcut ve liıteain
cle ecnaıile miktar ve laymeıtleri yasılı 
makineler ve alat edevat ile eıyanın 
muhammen laymetleri. 

Darağa9 VarnraKaımanyolao· ıMı mali~ 
nJ bmı fabri' Hl 

123836 88 
10074 48 

Bu kıymet fabrikanın binasile anasına 
aittir. 

133911 

' 

03 
MezkUr fabrikada mevcut ve listesin
de ecnaıile mikdar ve laymetleri yazı
lı makineler ve alat ve edevat ile eş. 
yanm muhammen kıymetleri. 

Darağaç !Jepetçi Pamuk yalt '" Pirina 123.129 80442 
19327 

()() 

()() 
o Bu laymet fabrikanın binaaile araaaına 

aittir. 

f 

fabrikuı. 
Mezkur fabrikada mevcut ve liıtesin-

99769 ()() de ecnaaile mikdar ve laymetleri yazı-
= lı makineler ve ilat ve edevat ile eı-

• , _nın muhammen kıymetleri. 
Yukarıda evsah yazılı olup 9 Nlıan 932 tarihinde lfıaleedilmek tizere 18 Mart 932 tarihinden itibaren kapalı zarfla 

müzayedeye çıkanlmıt olan fabrikalara ihale ııünü haddi layikile talip çıkmamııtır. Bu fabrikaların kapalı zarfa esas 
olan şartname dahilinde 15 Niıan 932 tarihinden itibaren 15 gün müddetle pazarlıkla satılığa çıkanldığının ilanına 
komisyonca karar verilmiıtir. ihale ııünü 30 Niıan 932 cumartesi günü olduğundan isteyenlerin yukarıdaki 
muhammen kıymetler üzeı-inden yüzde yedi buçuk teminatakçelerile birlikte mezkôr günde saat 10 da Ziraat Bankasının 
Gazi bulvarındaki İzmir ubeainde müte ekkil satı komisyonuna müracaatları. ( 1513) 

Mobilyaya ihtiyacı olanlara fırsat-----. 
ASRI MOBI L YA MEŞHERi ı muhtenn mltterilerinclen s5rdiltü teveccühe binaen asrın ibtiyaca-

Terzi~ane Nakli 
( Ahter terzihanesi ) 

Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket 

Bey Yeni posta
hane kartısında 
36 numarada ye 
nl bir terzihane 
tesis ettiöini ve 
badema mütte
rilerini oraya da· 
vet eylediğini 
ilin eyler. 

Dr. Fuat Hamit 
İDRAR YOLLARI 

Hastalıklan mütehauısı 

Avrup1,daki tetkik seybatinden av
det etmiıtir. 

Türbe, Mahmudiye caddeai 
No. 10 Telefon: 22622. eti KOCA TAŞ 

M E N B l ı 1 y n ve G l z 1 z ~ 
tını nazan dikkate a- M h T 1 yaptDJflrr. Bilhasaa 
larak salonlanncla e- 1 1 • • A t yerli ve insiliz kes· 
aaslı bir tadilltla u ım enzı a me bronz ve like kar-

Hepsıni tecrübe ettikten sonra en nihayet bir .Telefunken 

intihap edeCf'kııiniz: Çünkü T e 1 e f u n k e o, mevcut radyo 
~ 

fiatlarda da çok yolalıın, aon ıiatem ahizelerinın en asri, en ınütekAmil ve en kuvvetlisi 
yatak odaları kübik aalon takrmlan, miit.Mvvi aaı.nanje ve deri talmnJarı, Av'11turya'nın mütead
dit (desende) hezaren •...ı.tlye ve pcwbwatoı..., keten boy perdeleri, bronz kornetler, stor, perde ve file 
tüllerin envaı, velhasıl (EV) ve .ı.ı..ıı- mlllısaa lıir çok 98fltl• mevcut ol•p piyasada kimoenin rekabet 
edemiyeceii derecede ucuEdoır. Bir ziyaret iddiamızı ispata kilidir. lstanbul, Rlııa Pata yokuıu, Lazaro 

Böbrek. karacijer kumlarını eritir; 

mide, damar haatelıklarının tedavisine yarar. 

olup ıstimalı df' gayet lı&laydır •• 

OparWrii. ayııı mahfaza ıçinde ve ya ayn olan 

Tele/unun 34{) ahiıuını evinizde ucrübeye hazırız. Pranko karııamcla 17 - 29 No. Tel. 23407. TORKİYANIN EN SAF VE HAFİF, 
._ _____ Hacı lbrahim zade: AHMET FEVZİ 41111 ____ _. 

EN LEZİZ VE FEVKALADE TEMİZ SUYUDUR. TELEFUNKE 
Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM Su, hayatın ta kendisidir; İçtiğiniz su, elden ele, 

kaptan kaba, geçmemeli, menbaından bardağınıza 

kadar SIHHi. FENNi kaidelerin en yüksek temina# l aoURLA 
Satıt mahali 

. o~~ÖfJÖ[;J GA ~&~[) . " . .. . R N_E BATI o V~GIE'ii'AO.• VAGl ARIN 
~~ ~ En Saf ve Halisidir 

~- ~- Bılumum yemeklerde, tatlı-
larda, boreklcrde ve kızart

malarda tereyağ )'erine kul
lan1nız. Herverde aravınıı. 

Sipariş -için : lsranhol, 
flalıkpaza rı , Mıksu · 

diye han 3 üncü 
kat. Tel. 20-280 

Pertevniyal Vakfından 
Köprübatında Valde hanında 611 No. odalar 3 sene müddetle 
Köprüba,ında Valde hanında 20 No. mağaza 2 sene müddetle 
Köprüba,ında Valde hanında 17 16 No.mağaza 3 ıene müddetle 

Bali.da muharrer emlak yirmi gün müddetle ve açık arttınna 
suretile kiraya verilmek üzere müzayedededir. Taliplerin müza
yede günü olan Nisanın 25 ci pazarteıi günü saat on altıya ka
dar lıtanbul Evkaf Müdiriyetinde--Pertevniyal idaresine veya 
encümene müracaat etmeleri. (1295) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cii keıide 11 mayıs 1932 dedir. 

BüJük itraıniJe 4 O O 00 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükafat vardır. 

ıı.ı.~· vlet DemiryoHarı idaresi ilanlar• ._ _____________________________________________ ____ 

950 kuruşa Lake karyola 
tını haiz olarak gelmelidir. 

BiRADERLER ve ~ 
ıS AT 1 E BE V O~ L U - BE VA Z 1 T.. -K A O 1 K 0 

BU TEMlNAT MEMLEKETiMiZDE YALNIZ 
MAGAZALARI 

1 

Betiktaı Akaretler Tramvay le- 1 

vakkufunda Fuat Bey Mobilya atel-

1

1 
yaıında. 

Dr. IHSAN SAMİ 

jKSOROK SOROBU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

Her eczanede bulunur. 

Sarıyer 
Kazası malmüdürlüğünden: 

8000 sekiz bin lira kıymeti mu· 
bammeneli Büyükderede Büyük
dere caddesinde Mercan sokağın· 
da eski 1 numaralı harap tuğla i
malathanesi ile tahminen 36 dö

Kocataş Suyunda Mevcuttur. 
Memleketimizde ilk defa olarak KOCATAŞ menbamda yapılan (kap

taj) ameliyat ve tesisatı (idroloji) fenninin en mütekamil şeklini glir~ 

terir. KOCA TAŞ ıuyu, menbaından Büyükdere'deki fahrikaaına kadar 
İçi emaye (porselen) borularla gelir, KOCATAŞ suyu, ve bu nefis ıu
dan imal edileh ıoda ve ııazozlar kendilifinden hareket eden modem 

makinalar vasıtasile kaynar sular içinde yıkanan ve buharla KURU-
YAN ŞiŞELERE el değmeksizin dolar, tıpalanır, etiketlenir. 

(Damacanalarda otomatik makina ile içlerine tazyik

li su verilerek yık11ndıkdan s:>nra doldurulur. 
,,. ,,. ,,. 

Arzu buyuranlar KOCATAŞ menlıemdaki tesisatı, Büyükdet"edeki 
Fabrikayı, Makinalann görenlere hayret ve emniyet veren HAREKET 

TARZLARIN!, her vakit ııelip teftit eclebilirl•. 

Ammenin sıhhati ile alakadar olan HER TESiSTE 

----•herkesin kontrol hakkı vardır. 
--~·---

AS. Fb. U. Md. Is. Sa. Al. K0- dan: 

~~~~~~--~~~ 

LLOYD 
TRIESTINO 

Limanımıza mu vaıalitı beklenen 

PRAGA vapuru 20 isan çarıamba 
(Cenova, Napoli ve Pire) den. 

GOFREDO MAMELl vapuru 20 
Nisan ÇMf8111ba (Odesa) dan. 

1 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar: 

1 

MERANO vapuru 20 Nisan çar
tamha (Burııaz, Yama, Köstence, 
Sulina, Kalas ve 1 braile) ye. 

PRAGA vapuru 20 nisan çarıam 

1 

ha (Burııaz, Yama, Kostence, No
VDl"CMisk, Batum, Trabzon ve Sam
sun) a. 

1 GOFREDO MAMELl vapuru 11 
NI...., perıembe (Pire, Napoli, Mar
ailya ve Cenova) ya. 

- --·-------
SEYRİSEF AİN 

M~rı.u acenta: Galata Köpr~ 
batı B. 2362. ~ube A. Sirkeci 
MUhürdarzadc han 2. 5740. 

TRABZON POST ASI 

(Cümhuriyet) 20 Niıaıı 
çarıamba 18 de Galata Rıhtı· 
IJıından. 

MERSiN POST ASI 

(lnebolu) 22 Niaan cuoış 
10 da idare Rıhtımından kal· 
karlar. 

NORSKE ORİENT 
LİNlE 

Norveç baııclralı (EVA) vaP~; 
ru yakında limanımıza muva .. 1• 
ve ( Anven, Rotttdam ve H""'' 
burır) için emtlel ticariye tahmil; 
decektir. Tafall&t için Galall 
Frenkyan Hanında Tlıeo. Repptl 
vapur acentabiuıa mtb-acaat. J 

Telelonı Beyoflu 227 
nüm araziainin mülkiyeti 24 nisan Zeytinburnu tapa fabrikası dahilinde yetişen taze otlar pazar· 
932 pazar günü ıaat 14 te ihale lıkla satılacağından biçip almak üzere taliplerin 27 /4/ 932 Çar
edilmek üzere müzayedeye konul ı şamba günü saat 14 te Tophanede Askeri San'atlar mektebinde 
ınuıtur. Taliplerin teminat akçe- müteşekkil Sa. Al. Ko. nuna müracaat eylemeleri. (1512) 
)erile birlikte memuriyetimize mü 

(CASULICH LINE) kumpanya
tmın lükı vapurlarına aktarma edj
lerek ıimali ve cenubi Amerika 11- 1-------------
manlarına ııitmek için tenzilltlı doğ ·--. M Ü J D E ••1111 
ru bilet verilir. Dört ıeneclenberi lıtanbul-lmıit 

racaatlan. ( 1500) 

ıstanbul Gümru··kıeri HH nevi tafaili.t için Galatada 1 

MAMA 
Merkez Rıhtım Han (Uoyd Triea-

r: ) muhafaza ffill··du··rıu··.au··nden·. tino) ıer acentesine Tel B. 771 ·.-e 
{", 4878 veya Galatasarayrnda sabık Se 

Dr. Hakkı Şinasi 1 1 _ Gümrük muhafazasının 36 numaralı Muıunun kazan su lanik bonmarteıi binasındaki yazı-
vrunuzun en sıhhi gıdasıdır. boru ve sair tamiratı fenni k~ifnamesi mucibince pazarlığa ko- hane.Telefon Beyoğlu: 2490 ve ya-

-------------, nulmuştur. but Emin~nü, ~~mir ıok~ N~ 14, 
2 - Taliplerin şeraitini tetkik ve o/o 7,5 teminatlarile 21 Ni-ı yazılıanesıne muracaat edılmesL Te

san per&embe günü saat 14 te Müdiriyette bulunmaları. (1475) lefon lıtanbul 235. 
Viyana mamul&tı zengin mobil- ~ 

ıeler acele ve kelepir fiatına satı- - Dr• H O R H O R U N I ·· -ı AdapazBaarnı kaE
1
m
1 

niyet 
lıktrr.Beyoğlunda Zünhül sokağın C! ~ 1 

da 1 No.lu Tünel aparhmanınrın ve Zührevi hashlıkları muayenehane~i T. A. ŞiRKETi 
B "I T k · z b k k l ldarei merkeziyesinden: t No. lu dairesine ıaat 10 dan 5 e eyog u, a sını, am a so ak No. 41 Ş'-'- t" · . 931 . 

1 
J"d h' 

kadar müracaat. ••ili ..-.e ımızın seneıı a e a e ıs 

Hareket Hasebile 

arasında muntazam stıferieriııİ 
icra eden ve muhterem yolcuları~ 

lrilsnü teveccühlerini kazanan 

Lüka ADNAN vapuru 
Bu k..-e YAFA seywtlncl ... ••· 
detle 21 nisan 1931 perıernbt 
gÜnilnden itlı.ar- tekrar lsı..~
bul - lzmir araı•dııı mun-" 
seferlerine bafhyacalrbr. Her haf· 
la perıeonbe günleri lstanlıuf'da~ 

Galata nbtımından saat 18 de •' 
lınnirden pazar ııünleri saat 14,30 

da hareket edecektir. Kütahya - Balıkesir hattının 'Salıköy, Piribeyler, Dursunbey, 
1 

Gazellidere, Dada, Mezitler, Nusret, Çandır ve Balıkesir istas
yonlarını havi son kısmının 241411932 tarihinden itibaren yolcu 

ve bilumum eşya münakalatına açılacağı ve Eskitehir-Kütahya· ' •••.._ KARON ALMAN KIT APHANESt 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

••daran heyeti umumiyeıi 24 mart ' 
932 tarihinde Adapazarmda Beledi- ! 
ye oteli salonunda içtima eylemittir. 

Tafsilat için Galata Site Fnın••' 
han 12 No. lı yazıhanede Naiı1' 

vapur acentalığına müracaat. 

Telefon B. O. 1041. Balıkesir arasında cumartesi, pazartesi, perşembe; Balıkesir _ 

Kütahya - Eskişehir arasında cuma, pazar, çarşamba günleri ati
deki tarife mucibince birer muhtelit trenin seyrüsefer edeceği 
muhterem halka ilan olunur. (1509) 

Eskişehirden Balıkeıire Balıkesirden Eskişehire 1 
Eskişebirden hareket 4,20 Balıkesirden hareket 8,12 
Kütahyaya muvasalat 7,32 Kütahyaya muvasalat 19,14 
!Cütahyadan hareket 8,30 Kütahyadan hareket 19,50 · 
Balıkesire muvasalat 18,41 Eskişehre muvasalat 23,04 

31·3-32 tarihinde müzayedesi icra edilen 2 No. lı duba için 
verilen bedel haddi liyikında görülmediğinden 21. iV. 32 tarihi
ne müsadif perşembe günü s:ıat 14 te pazarlık suretile satıl. 
ması takarrür etmiştir. 

Talip olanlar her gün H. P. Liman ve Rıhtım sermüfettitliği. 
ne müracaatla dubaya görebilecekleri ve tayin olunan günde H. 
P. mağazasında isbatı vücut eylemeleri ilinolunur. (1476) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz satar, Beyoğlu. istiklal 
caddesi 390, İsveç sefareti karşısında 

--------------~-.___..._ ___ .-.....- Rüznamei müzakerat miıcibinc.e 

Kibar hanımın 

·;.~ ·ç".f K o ı.:. . AT: ·~ 
' ~\c 'E::M/t L.~· - -' 
>.~:<·-}. -......... - ... . . . - - -,- . . 
"· ·.ş EKE R "C 1 ·-!'<" ; 

" ~'.H'AFIZ Ml(STAF'A · ; 
. "i'. VE MAHİ.UMU·. 

- -O:t~- il - .; ~- (.. . . 

BıihÇekapı .~a'!'.idıe · ca~d~si .90 · 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, 1 stiklil caddesi Bü-

yük Parmak kapu, Afrika hanı-
na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

tırnak cilasıdır. İ H T ı R A ı L A N I 

1 
Sararmaz, tırnakları çatlatmaz. , 

Doktor 

Diğer cilaların hepsine faiktir. "Ham Maden, humuzat ve em- Hafız Cemal 
Siz d., bir kutu ONGLIA alınız. j ıali tasfiyesinin ıslahı'' hakkında is-

i 
tihsal olunan 21 May11 1927 tarih Dahiliye hastalıkları 

•--BEBEK ·-- mütehassısı 'te ve 633 No lu ihtira beratı bu defa Cumadan maada hergün öğleden 

6 odalı mobilyalı apaıtıman 

kiralıl<trr. 

BebekteArslanlı konağa müracaat 
Telefon: Bebek 86. 

mevkii fiile konmak üzre abere dev- sonra ıaat (2,30 dan Se) kadar ls-
rüferağ veya icaı· edileceğinden ta- tanbulda Divanyolunda 118 numa-

1 lip olanların Galatada Çinili Rıh- ralı husuıi daiı:eıinde dahili basta
! tnn Hanında P.obert F erriye müra- l ııkları muayene ve tedavi eder. Te-
' caatlan ili.n olunur. 1 lcfon: l.ıanbul 2239' 

Meclisi l dare ve murakıp raporları 

kiraat olunarak kabul edilmit ve ba
dehu bilanço ve kar ve zarar hesa
batı tetkik ve müzakere olunarak bu 
hesapta tasdik edilmit ve Mediıi i
dare azaıile murakibe heyeti ve 
müdirarun zimmetleri ibra edilerek 

. on liralık beher hisseye yüzde on i- ı 
ki beaabile yüz yirmi kurut ve bir 
müesıiılik hiııesine de eJli altı lira 

iki kuruş tediyesi ve tevziata da Ni
san 1932 iptidasından itibaren baş
lanılması kararlaıtınlnuttır. Mütea
kiben, münhal iki Meclisi idare a

zalıim intihabına lıqlanarak eski 
aza Mustafa Huluoi Ye Doktor Sü
lepıan Beyler Y eniderı ittifaka 
yalı::ın bir ekseriyetle intihap olun
mııtlardır. 

--------·---.. -··· 
MiLLiYET ll{ATBAASI 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 21 nisan 

Perşembe 
günü akftllllı Sirkeciden hare1«1 

• le (Zonııuldak, lnebolu, SamsO 
Ordu, Gireson, Trabzon, Sürııt" 
ne ve Rize) ye ııidecektir. el 

Fazla tafsilat igin Sirkeci "'i 
kenci hanındalô acentalığına Jflir 

racaat. Teli 21&15 


