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Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Yunan 
Buhranı l (smet Pş. Perşembeye Meclisten itimat lsteyece •• 
'r Yunan meclisinin açılmuile 
lllıanistandaki btiıran en hld 

'-flıuma girmit bulunuyor. 
Cerçi meclis içtima etmezden 
!'t-vel V enizelos çekilmit ve Çal 
11.ris bir hükumet tqkil etmiş
ti. Fakat Çaldaria hükibnetinin 
~ekkülü ile Yunan bülıranı i
'-le edilmit olmuyor. Son inti
~t ne Venizeloaa, ne de Çal
~rise yalnız kendi fırkalanna 
~linat eden bir hükfunet tqki
q için lazım gelen ekseriyeti 
~ınin edememi9ti. Yunan mec· 
liaindeki meb'uslann mikdan 
~ dir. Venizeloı bunların 102 
1İni, Çaldaris te 96 sını temin 
llınitlerdir Binaenaleyh her i
~ de kendi fıd<alanna daya
"-n bir hiikiimet tetkil edeme
)eceklerine göre, diğer fırkalar 
ı. bir kombinezon yapmağa, 
)ahut ta her iki fırka da birle
lerek milli bir hükiimet tqkil 
ttıneğe çalıtmalan lizım gel
'ıelcte idi. 

Venizelos gerek intihabat
lan evvel ve gerek intihabatın 
~binde milli bir hiikiimet tet 
~line çalıtmıttı. Ve intihabat
ı, kendi fırkasından da daha 
~l rey aldığı halde Çaldarisin 
li:Jasetinde kendi fırkasının da 
~tirakile bir milli kabine tqki· 
ıııe muvafakat ebnitti. Ancak 
Çaldaris, Venizelos fırkasile 
~riki mesai etmek istemedi· 
tinden milli kabine teıebbüsü 
ltliisbet bir netice vennedi. Ve 
\r enizelos istifa ederek iktidan 
Ç-ıdaris' e terketti. 
Çaldariı'in hükiimeti meclis

le ekseriyeti haiz değildir. Kon 
~lia ve Metakau'ın küçük fır· 
qlarından maada diğer cümbu 
liyetperver fırkalar yeni büku
~te ittirak etmemişlerdir. Bi
~enaleyb yeni hükfunet mec· 
~•le ancak 110 meb'uaa istinat 
edebilir. Bu şerait altında hü· 
ı.u.:ı:;etin mukadderatı Venizelo 
11ın elinde demektir. 

Venizelos yeni hükUmete a
~eıni itimat beyan ettiği daki
qda Caldaris hükiimetinin ik· 
~~arı "iuuhafaza etmesine İm-
~n yoktur. 

h Ancak Venizelosun Çaldaris 
iikumetine ademi itimat be

,,:ı edeceği şüphelidir. Çünkü 
ç.ldarisin. kendisine itimat be 
)an etmeyen meclisi feshede
tek yeniden intihap yapacağı 
llıııhakkak telakki edilmekte
dir. Çaldaris hükiimetinin ikti
~rda bulunduğu bir zamanda 
)lpılacak İntihabatın da Veni· 
teloaa müsait bir netice verme
teceği itikirdır. Binaenaleyh 
"il aralık yeniden intihabat ya
l>ılınasını Venizelos arzu etmi
>or • 

Bunun içindir ki meclisin a-
~ldığı gün yeni hükiimet prog 
~mı okuduktan sonra, Veni· 
teloıun teklifile muhalefet fır 
~lan liderleri arasında bir içti 
~ yapılmıt ve bu içtimada hü 
'<llnıete karşı takip edilecek ha 
~et hattı görütülmüttür. İçti 
~dan sonra kürsüye çıkan Ve 
lliıeloa, muhalefet fırkalan na
~~- hükiimete milli bir temer 
ıq kabinesi tqkilini tekrar 
~lif etıniıtir. Atinadan veri-
1:n haberde hükumetin bu tekli 
~kabul ettiği bildirilmiyor. 

1 lseye "patırdılar ve hükiimet 
!l'kaaına mensup külhan beyle 
i::in bağınnaları arasında" ni-

Yet verildiği kaydedildikten 
~tıra bir buhrana doğru gidil-
1iii ilave edilmektedir. 
~Bu izahattan anlatılıyor ki 
d tı\iz hükumete ne itimat, ne 
~ •demi itimat beyan edilme

llııttir. Vaziyet ancak dünkü 
~lıeden sonra tavazzuh ede· 
t~ti. Çaldaris'in mütlerek taz 
~ kartısında diğer fırkaların 
~· ıttirakini kabul ederek milli 
d•r_hükômet teşkili mümkün ol 
t~Ru gibi. ademi itimat reyini 
, akıe alarak hükiimetin timdiki 
•t lin· h Ilı ı mu afazada ısrar et-
~i de varittir. Bu tekilde Ve
~ loa Çaldaris hükumetini 
lıethal devinnekle ademi itimat 
_. Yan etmek için daha müna
~rı bir fırsat zuhurunu bekle
tıd !!lı. tıklarından birini intihap 
'o eeektir ki bu da dünkü celse 
~ llunda taayyün etmemişse, 

&iln yarın anlatılacaktır. 
AhmetSOK.Rü 

Yeni Yunan başvekilil Mec!is · • 
• t•f d k ·~ Encumenlen 
ıs ı a e ece mır 

Ziraat, lktısat, güm-

Meclisten istedigıv • itimat reyini rü~ ve inhisarlar 
encumenleri azaları 

alıp almayacağı hali meşkuk! ANKARA. 12 (Milliyet> _ B. 
ATINA, 12 (Hususi) - Medi- M. Mecliainin bugilnkü içtimam-

ain bugünkü içtimamcla ela Çalclaria da !Ziraat, lk1'.sat, Gümrük ve 
istifa etmemittir. Maamafih vaziyet lnbıaar~ar encÜ· 
hali kantıkbr. Kabinenin anbean ia- m~le':' . azal~ 
tifasma muhakkak nazarile bakılmak seçılmıftir. Encu-
tadır. menler fU auretle 

ATINA, 12 (Milliyet) - Bqve- t~kkül ehnifler-
lciJ alclaria bbinenin beya~ dir: 
dün Mecliste okudu. Bu celsenin ııa- Ziraat encüme. 
yet heyecanb olacajı zaten evvelden nine; Muatafa 
malılmdu. Netekim de öyle oldu. Rahmi ( lzmir) , 
Hıncahınç dolu olan meclisin içinde 
dinleyiciler arasında bulunan kral Yqar(Aksaray) , 
taraftarlan M. Venizeloa meclise ııir Emin Aslan (De· 
eliği sırada gürültü ve patırdı çıkardı nizli), Ömer Re-
lar, ıslık çaldılar. Reisin müclahaleai aul (Adana), Za. 

mir ( Adana) , 
üzerine zablla bu tel<ilde tezahürat- Molla oğlu ee. 
ta bulunanları kapıdı§Bn etti. Sükulı mal (Afyon ), Şakir, /mıet 
iade edilince baıvekil Çaldaria taraf Mualihittin Abdul- Rahmi B. lcr 
tarlanrun alkıtları arasında künüye lab (Ankara), Fuat Şahin (Ay-
çıkb. Proıırammı okudu. din), lamail Hakkı (Bolu), Nabi 

Program Rıza (Çonım), Yusuf (Denizli), 
Nafiz (Erzurum), Cafer (Eakite
hir), Mitat (latanhul), Ömer 
Kimi! (Kara) , Halil (Kastamo
ni), Ahmet Hamdi (Konya), Mua 
tafa Liitfi (Konya), Nuri (Ma
raı), lsmail Mehmet (Srraa), 
Beyler seçilmiılerdir. 

Baıvekil mali ve ikbaadi mütküla 
tı, bütçe · ve ticaret pliuıçoıundaki 
müvazeneaizliği anlatmıı ve eski bü 
kUmetin ecnebi alacaklılara k&J'fı gi
rİ§mİt olduğu taahhütlere temas ede 
rek demiştir ki: 

"Hükılmetim bütün hu vahim 
müıkülata ve tevarüs ettiği nazik 
vaziyete rağmen her feyİ iman •e ce 
ııaretle derpif etmek azmindedir. Hü
kiimet evvela bütçe müvazeneaini el 
de etmeğe çabtacaktır. Bunun için 
masraflar azalblacak bazı daireler ve 
hatta bazı nezaretler kaldmlacak ve 
aıkerlik müddeti indirilecektir. Lü
zum görülürse hükumet bi rtakım et 
yayi inhiaa raltına alacağı ııibi bazı 
vergileri de arttıracaktır. Çünkü bü
kılmet çiftçi ve amele ımıflarıru mil 
teeaair edecek vergiler koyamaz. Hii 

M. Çaldarls 
kiimet milli iatihsalab artırmaia ve 
·memleketin mahsullerine mahreç bul 
mağa çalııacakbr. Hükiimet meml&
ketin iate .zaruretleri müstesna ol
mak üzere kambiyonun cbfMiya çık
masına her türlü vasıta ile mani ola
caktır. Hükiimet ayni zamanda ev
rakı nakdiye tedavülünü normal bir 
halde ııetirecek tedbirlerin ittihazına 
zaruri ııörmektedir. Bunun için Yu
nanistan lıaııkasiyle Milli banloınm 
kendilerine zahiri bir istiklal bırakı
larak tevhidini intaç edecek bir te
kilde banka vaziyetini tanzim ebnek 
lizmıdır. HükUmet ecnebi alacaklı
lara karı• ııiritmlt olduğu taahhütle 
ri ifa edememek mecburiyetinde bu-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

-

Vapurcular kendi ara
larında 

bir şirket yapıyorlar 

lkbsat encümenine, Şakir (E
dime), lamail ( Şebinkarahiaar), 
Akosmanzade izzet (Afyon), Et
ref (Ankara), Dr. Rasim Ferit 
(Bursa), Emin Aalan (Denizli), 
Emin (Eakitehir) , Nuri (Gazian- I 
tep), Edip Servet ( Gümuıane) ı 

Ahmet Hamdi (latanbul), Akcora 
oğlu Yusuf (latanbul), Alaettin 
Cemil (latanbul) , Hasan Vasıf 
(latanbul), Yaşar (latanbul), 
Mehmet (lzmir, Tahsin (Kaata
moni), Ali Rıza (Mardin), Hasan 
Cavit (Rize), Hasan (Zonııul
dak), Ragıp (Zonııulda , Bey
i• aecilmitlerdir. 

Gümrük ve inhiaarlar encüme
nine, lam et ( Çonım) Şevket ( Or· 
du), Ali (Kocaeli), Fuat Şahin 
(Aydin}, Riittü (Bursa), Hasan 
Basri (Cebelibereket), Ibrahim 
(Cebelibereket), Bekir Karameb
met (Çorum), Serdar Ahmet (Kır 
tehir), Talat Hatim, (Malatya), 
Kinoi (Manisa), Naki (Mut), E
min (Samsun), Mehmet Hacı Yu
nus (Samsun), Danit (Trabzon), 
Beyler aecilmitlerdir. 

İk:bsat encllmenine Şakir B. 
(Edirne) reis, lamail B. (Sebinka
rahiaar) nuuıbata muharriri, iz
zet B. (Afyon) kitip, ziraat en• 
cümenine, Rahmi B. (lzınir) reis, 
Yqar B. (Aksaray), mazbata 
muharriri, Emin Aslan B. (Denj,.. 
li) ki tip, ııümrüfe ve inhisarlar 
encümenine; ismet B. (Çorum) 
reis, Şevket B. (Ordu), mazbata 
muharriri, Ali e. (Kocaeli) ki
tlp aeçUmeleri mukarrerdir. 

On bir kumpanya birleşecektir İkin~i maç 
Vekalette Bugun 

tadil layihasını hazırlıyor •• 

Yeni vaziyet üzerinde görülen hazırlıklar 

Vopurculordan tek beyanname 
olamayan Ticareti Bahriye müdü· 

rü Zeki Bey 

Liman ve iskelelerimiz arasın .. 
da posta seferlerini Devlet inhisa
rı albna alan kanunun tadili layi
hası lktısat Vekaletince ihzar e
dilmektedir. Tadilata göre, Seyri-

.efain'den maada mevcut huıuai 
vapurculann aralannda bir ıir
ket te9kil edileceği malllnıdur. 
Vekilet, bu tirketin hükUnıet ta
rafından mı, yokaa kendilerinin 
aralarında mı teıiıini ve mevcut 
hususi vapurlara da hükUnıetçe 
mi, kendileri aralannda mı kıy
met takdirini tercih ettiklerini hu
auai vlpurcular, §İrketi kendi ara 
lannda teai& etmeyi ve vapurları 
da kendilerinin kıymetlendirmele
rİni tercih etmektedirler. Vekale
te, bu hususta vapurculann nok
tai na2arlanm arzetmek üzere bu 
susi vaporcular namına Yelkenci 
zadelerden Liitfi ve Sadık zade
lerden Ruten B. ler evvelki akf&Dl 
Ankara'ya gitmitlerdir .• 

Tadil layihaama, posta vapur
culuğunun ne Seyriıefainin, ne 
de husuıi vapurculann teıkil ede
cekleri şirketin inhiaarlan albn
da kalmaması için de ahkam ko
nulacaktır. Bunun için muayyen 
bir miktardan yukarı sermaye 
ile teşekkül edecek diğer şirketle
rin de liman ve iskelelerimiz ara
sında postacılık yapabilecekleri 
layihada tasrih edilecektir. Husu
si vapur<'ular, bu muayyen aerma-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Fenerbahçeden 
beklediğimiz 

kat'i galibiyettir 

Fikret ve Zeki B. ler 

Bugün F enerbahçe takımı 
ile Leviski takımı ikinci ımaçını 
oynayacaktır. Bu maç çok mü
himdir. Galatasarayın evvelki 
günkü mağlubiyetini Fenerin 
bu maçta telifi edebilmesi ümit 
edilmektedir. 

Bugün F enerbabçe istibbarı
mıza nazaran şu tekilde çıka
caktır: 

Hüsamettin; Y •tar. Hadi; 
Cevat, Muzaffer, Fikret; Niya
zi, Rqat, Zeki ; Şaban; Naımk. 

.,, 
İsmetPş.nın ·ıranla Ticaret muahe-
Nutku desi de imzalanacak 
Baıvekil Mecli•te 

mühim 
izahat verecek 
ANKARA, 12. (Telefonla)

Batnkil ismet Pt- nm pe,.._.. 
be günü harici, dahili. iktuadi 
ve mali meseleler hakkında 

Meclise i.zahat vermesi, itima.t 
iatemeai ihtimali kuYfttlidir. 

ismet Patanın izahatına bu
ıuai bir ehemmiyet verilmekte
dir. 

Büyük 
Talihler!. 

Dün büyük ikra
miye kazanan

lar kimler oldu? 
Büyük Tayyare piyangosunun 

dördüncü ketideai dün ikmal edil
mi9tir. Kader giıeıinin miifterile
rinden Beyoğlunda Albncı daire· 
de oturan Bohor efendinin lıileti
ne kırk bin lira, Cihali tütün fab
rikaamda Kazım Beyin biletine 
de 15 bin lira isabet etmiıtir. Ser
vet ııifelinin müıterilerinden Ba
' khane kabzımalı Hakkı ve N\o 

yazı Beylerin müıterek biletin 
40 bin lira, Dolmabahçe sarayı 
hademelerinden Mehmet efendi
ye de 10 bin lira isabet etmİ§tir. 

40 bin lfrabk biletin iki parça
sı latanbulda, bir parçası Bürha
niyede sablmıt. bir parçası Kuta 
monidan satılamıyarak iade edil
mİftİr. 

Milyon ıı~•İ mÜ§terilerinden 
bir zate de 40 bin lira isabet et
miftir • 

111 bin liralık biletin iki pan;a
aı l:ı:mirde, iki parçası latanbulda, 
hir pan;aaı V anda, bir parçası da 
Berııamada aablmıttır. 10 hin li
ra kazanan biletin iki parçau la
tanbulda, hir parçası lzmirde sa· 
blmıt. bir parçası da latanbulda 
aablamıyarak iade edilmiıtir. 

Dün ikramiye ve mükifat ka
zanan numaralar yedinci aayfe
mizdedir. 

Adliye Vekili 
Hususi itlerini görmek üze

re tehrimize gelmit olan Adli
ye vekili Yusuf Kemal Bey, 
dünkü trenle Ankaraya avdet 
etmi9tir. Yusuf Kemal Bey, 
Haydarp&!a istasyonunda müd 
deiuınumi Kenan Beyle diğer 
Adliye erkanı tarafından tetyİ 
edilmiıtir, 

lsveç sefirinin 
ziyafeti 

ANKARA 12 (Telefonla}
y eni İsveç sefiri Hariciye veki
li terefine bir öğle ziyafeti ver
mittir, 

Bulgar gazetecileri 
Romada 

ROMA 12 A.A. - M. Mus
solini, F atiat idaresinin vücude 
getirdiği eserler hakkında tet
kikat yapmak üzere Romaya 
gelen Bulgar gazetecilerini Ve 
nedik sarayında nezdine kabul 
etmittir. Baıvekilel matbuat 
kalemi müdürü, Bulgar gazete
cilerinin terefine bir ziyafet 
venni,tir. 

Fürugi Han Hz. dün gitti .• 

lran ikhsat müsteşan ticaret 
muahedesinin imzası için kaldı 
HükUıneti. 

mizin m.iaafi· 
1 ri olarak teh· 
rimizde bıılun 
makta olan 1-
ran Hariciye 
veziri Mu -
bammet Ali 
Han Furugi 
Hz. dün sa
bah maiyetin 
de bulunan ze 
vat ile birlik
te T oros eks
preaile Hale
be hareket et 
mitlerdir. F u 
rugi Han is
tasyonda vali 
Muhittin B. 
ile İran sefiri 
Sadık Han, 
konsolos Esa 
dullah Han 
Behnaın ile 
ıefaretane ve 
konsolosane 
erkanı ve teh 
rimizde bulu
r.ıan lraniler 
tarafından le 
tYi edilmit as 
ker ve poliı : FOrugi Han Hz. tirene gidiyorlar 

tarafından selimlanmııtır. Fu- dar refaket etmek üzere birlik
rugi Han, Suriye' den lrak'a ge te hareket etmişlerdir. Furugi 
çecek ve Bağdat yolu ile Tah- Hz. ile birlikte tehrimize gel
rana gidecektir. Hariciye veki- mit olan İran İktısat nezareti 

müatetan Hasan Han Rayat. 
leti kalemi mahsus müdürü Re Türkiye ile lran arasında akte-
fik Amir, İran işleri müdür mu dilecek ticaret muahedesi müza 
avini Cevdet Beyler muhte- keresine ittirak etmek üzere 
rem misafirimize Rayak'a ka- tehrimizde kalmıthr. 

Gayrı mübadillerin 
alacak işi yeni 

bir safhaya giriyor •• 
Hükumet geni bono çıkarmagor 

Emlak temamile verildikten 
sonra geriye kalacak alacaklar 

Maliye vekili Mustafa 
Abdlllhallk Bey 

Gayrimübadiller cemiyeti re 
isi İsmail Müştak Beyle Mali
ye vekaleti nezdinde bir kaç ay 
dan beri çalıtan Gayrimübadil
ler Bürosu heyetini teıkil eden 
zevabn avdet etti1<lerini yaz
mıttık. lamail Mütta'k Beyle de 
göriiterek öğrendiğimize göre, 
bonolar meselesinde yepyeni 
bir -..azivet M.ıl olmutlur. Ma-

liye vekaleti, gayrim(ibadillere. 
yüzde yinni istibkaklan nisbe
tinde tevzi edilmit bulunua bo
nolann yüzde otuza kadar kıy
metlerini kaybettiğini nazan 
dikkate alarak, bundan 90nra 
yeniden bono tevziine muvafa· 
kat etmemittir. Vekalet, mub
telif mıntakalarda mevcut olup 
henüz müzayedeye çıkanlma
yan emvali olduğu gibi gayri 
mübadillerin mümessillerine 
devretmek istemektedir. Veka
letin noktai nazarına göre, bu 
emval ve emlakin gayrimüba· 
dillere mütebaki istihkakları 
nisbetinde ve gayrimübadilleri 
temsil edecek salahiyettar bir 
heyet tarafından temlik edilme 
si, yeni bono tevziinden daha 
faydalıdır. Çünkü yeni bonolar 
tevzi edilse bile, kıymetlerin
den §imdikiler gibi yüzde 70, 
hdki daha fazla kaybedecek, 
bu ise gayrimübadillerin aleyhi 
ıi,. olacaktır. Gayrimiibadiller
den isteyenler, bu suretle temel 
lük edecekleri emlaki kendi be 
sapla,ına bittabi satabilecek er 
clir. Henüz müzayedeye çıka· 
nlmayan muhtelif mıntakalar
d:• mevcut emlak, bu suretle 
gayrimübadillere temlik edil
dikten sonra , gayrimübadille-

. (Devamı 6 ıncı s11hiled~) 
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İsta11bulda Sırp henezl 

1 
mek mümkündu. 

İşte lgnatief, bu he,,dpla, 
Sırp kenezi Mihal Beyi lstan-

lstanbul yennd n oynuyor
du Halka b yu bir seyır fır
satı çıkmıştı. S.rp Beyi latan- 1 
bula geliyord . Tabii bir çok 1 

la J r olacak, he kes bunları 
s r oşuşacaktı. 

Abdıiliiz'z sarayında kuru· 
mundan kah sı amıyordu.lş 
te nihayet kedisi d padişahlar 

dişahı old gunu belli e<!e
c kti. Herkes, eski Osmanlı pa 
d sahlan başkalannı ayaklan- 1 
na getirirken, Abdtiliizizin Mı
sıra gidişini bir kucüklü gibi ı 
görmüştü, 

- işte gorsünler diyordu, 
Sırp Beyi nasıl atebemize yıiz 
sürıneğe gelir. 

Sırp Beyinin gelişi. sanki llaptanıderga damat 
Rusya çarının gelişi gibi saray Mehmet Ali Paşa 
içinde bir büyük kazanç sayılı· bula getirtiyordu. 
yordu. Abdüliizizin böbürlen- Mihal Bey. büyük Sıı·p ih
mesını gören dış ve iç saray tilalcisi Miloş Obrenoviç'in oğ
halkı keyiflerinden r.e yapa- lu idi. Yıllardan beri besledik
caklarını bilemiyorlardı. Her !eri yüksek dileği meydana çı
biri de bu fırsatla alacakları karmak için Sırplar var huvve
rutbeleri, nişanlan, hediyeleri, ti bazuya vermişlerdi. Batla
ihsanları düşünüyorlardı. nnda iki Bey soyu vardı. Biri 

Sadrazam Ali Pata da keyf- Mibal Beyin Obrenoviç soyu, 
te idi: Eh, artık Ziya Beyin ve öteki de Karadağ Beylel'İnin 
arkadaşları olan kızıl jön.'le- Karayorgeviç soyu idi. iki 
rin ağızları kapanacaktı. Söy- soy da Sırp tacına göz koymuı
lerler, söylerler, hep Mustafa tu. Hangisi Sırp dileklerine da 
Reıit Pt. mn Mehmet Aliyi Ah ha çok yaklaşabilirse o, baş o
dülmecidin ayağına getirdiğini lacaktı. Mihal Bey, İatnbula ge 
söylerlerdi. lıte kendiai de Rus !itile Sırplr içindeki bütün bü
ya Çannın himayesinde olan yüklüğünü oyuna koymuştu: 
koskocaSırpBeyini getiriyordu. Eğer buradan Sırplara yeni k.l-
0 da Abdülizizin eteğini, aya· zançlar götürebilirse kendinin 
ğını öpecekti. Retit Paşanın de. ıoyunun da batlığını can
getirdiği Kavalalı Mehmet Ali- lantlıracak, ileri götürecek. Ka
yi Avrupa devletleri içinde bir rayorgeviç'leri gölgede bırak6-
Franaadan bafka tutan yoktu. caktı. Fakat eğer lstanbuldan 
İngilizler, Ruslar hep Mehmet eli boş dönerse o zaman da ken 
Aliye karşı idiler. Halbuki disi Sırplılann gözlerinden dü
kendisinin getirttiği Mihal Bey şecek, Obrenoviç'lerin şimdiye 
Rusyarun himayesinde idi. A- kadar yaphkları fedakarlıklar
vusturya da onu hot gözle gö- la kazandıkları sevgi ve saygı-
rüyordu. yı kaybedecekti. 

Kısa boylu, çirkin yüzlü, Bu ince oyunda Mihal Be-
cin fikirli sadrazamı güler yüz- yin bütün umudu, bütün güve
lü gören bütün nazırlar ve Ba- ni, ceneral İgnatief'te idi. 
bıali ileri gelirleri de sevini- Panslavist'lerin başı ve Rus 
yorlardı. Çobanların prensi Çarının lstnabulda büyük elçi
olan Sırp kenezi şüphseiz bin- ai olan bu kurnaz ve atılgan 
!erce fıddan toprağı Nil sulari- diplomat, elbette İ. şi hazırlamı' 
le bereiketlendirerek işleten, tı. Kendisini lstanbuldan boş 
Avrupadan avuç avuç altın ge döndürmiyecekti. 
tiı ten Mısır valisi İsmail Pata Mihal Bey, yanında götür
gibi bol para saçamazdı. d~~ü ~ütün diplomatlarda~, 
Amma, RP tle olsa, velinime- 1 mutavırler~e'!' ya~~rle~den zı
tin hakipayir.e bütün bütün de ı yllde .~g~atıef e guve!'ı.yordu. 
boş rlle gelmezdi. Kendisi- Bu buyuk adam k~~ısme ço~ 
nin bir şeya· yoksa bile Çar y~rıyacaktı. ~renslıgı da.ha bu 
hazretleri ,.Jbette kendi hima- yuyecek, be?kı kral. tacı da ba
yesi altındaki Beyi boş bırak- tına llt'eçecekti. Mihal Beyin 
mazdı. en büyük iıteği, kendinden ıon 

Amedci ~ivanı hüm"yun ra sevgili çocuğu Prens Milan'ı 
tc. -Eman; : teşrifatçı gi- Sırpların başına geçirmekti. 
bi gidiş elişlere karışncak Henüz 12-13 yaşınclaki bu se
büyük emurlarla mihmandar vimli yavruyu cenup lslavları 
scçi'.enler'n yüzleri herkesten krallığına hazırlıyordu. Paris· 
artık , ü'.i;}C' •• Bnılara mut- te Senair mektebinde askerlik 
1 ı · l • · ·ı öğrenecek olan küçük Sırp a.; nı.ş.1r. . , -. y, r verı c-

ı. • eyzadesi, Sırp Beyliğini ileri 
CeKlt., b ka k 

Halka gdi ~ce, bunların ~e- götürecek, tarihte at ıra ca 
vir.::.i "" çoktu. Bir here ne ol- bir zeka ve cesaret sahibi ola
~a rlbette 11laylar olacaktı. Ka- cağa benziyordu. 
fesler arkasında $aklanan, lgnatief, İstanbula geldiği 
yalnız seyir yerlerinde uzaktan yıl, me:n:leketeyn Beyi Pr<ıns 
görülebilen narin İstanbul ha- Koza da lıtaııbuda idi. Kur
nımları sokaklara dökülecekler naz ceneral bu prensle uzun u
di. Kalabalık arasında bu:ılan • ~adıya f Ö~mU,. ona Ulah ve 
yakından görmek, belki de elle oğdan ı bırlettı.rerek Ruman-
0 yumu,ak vücutlere dokunabil ya adı alt~n.da bır krallık >'.a~
mek mümkün olacaktı. Sonra mak, kendıaı de ıkral olmak ıçın 
eğlenceler artacak, bol alıt Ye- y~ll~r llt'ÖStermit. ~ğütler ver
"' yapılacak. padişahın büyük mtfh. O, Tuna ıle Karpat~ar 
lüğü meydana vuracaktı. arasıncfa hazırlana dursun, şun 

.. .. İ di de Mihal Beyi avucu ıçıne 
~u!un stan!'ulu .bu kadar alacak, Tuna boyundan Var-

sevındıren bu zıyaretın kar,ı- d k ki k d • 
aında en umursamaz gibi du- b~r I a

1
!nad alrı~a a ark>'.e~ı 

R 1 T • · · d' H lb ki ır s av ev eh yaratma ıcın 
r~n.. us e çı ıgı 1 

• ı. a u bu cobanlıktan, komitacılıktan 
butun bu eğlenceyı hazırlayan, t" • • k ki • 
nizama koyan hep 1 gnatief'ti. yb~ 'ı'·mde aeraertı pcakrenst ı u a gı-
0 . , 1 I b' ı e ın e oyna a ı. 

, sessız sa~asız a ttan a ta ır (De ar) 
t • k Abdü'I- • • vamı v ertıp urmuttu. azızı 

• ahları 
Azalt a 
Bu defa ir netice

ye varılacakmı? 
PAR S, 12. A.A. - M. H rriot, 

tcsl'hatın tahdidi konferansına ı:ide
cek Franaız :ırahh slannı ve bil 
ha11a bahrıye arbıye, hava v mu• 
tcmlekat nazırları i İman d vet -
derek kendilerile t atın tahdidı 
ve emnus lamct pi nının metni h 
kında gorulmultu . 

Bu plan son b r el fa t kik dil
mek U7 c ~umarı i uniı kabined 
ve pazarte · gwıu reısi tlmhurun n 
yaıctinde kded:lcc k naz lar içt 
m da te k olunacaktır 

Daktilo il yaz lmq olan 12 
fed fazla olm cak olan kat'ı 
nin pazartesi gima aynı zamanda Pa 
ris ve Cenevre r dilmesi muh
temeldir. 

M Paul Boncour, 20 Te rinisani
den evvel Cenevreye git.'Tlek niyetin 
de değildir Ancak Sir John Simon 
hava itleri meselesine bü iık bir e
heınmiyet atfetmekte olduğundan 
hava işleri mutahıuııslan daha ev
vel gideceklerdir. 

Fer i a d 
Dönecekmi? 

S bık Bu gar ralı 
d nme i iyor 

!labık Bulgar kralı 
Ferdinand 

/11gflterenl11 vaziyeti ı 
CENEVRE, 12 AA. - Sir John _ 

Simon, teslihatın tahdidi konferanıı 
reiıine pazartesi günü Cenevreye 
gelmesi muhtem~I olduğunu ve ln.
glltere hukUmeti namına tebliğatta 
bulunacağını bildirıniştir. 

SOFY A, 12. AA. - Balkan hu
ıuıi muhabirimiz bildiriyor: 

lngiliz mahafili, Sir John Simon' 
un uzun müzakerelere yol açmak ar
zusunda olmadığını, yalnrz Fransa
ya imtisalen konferansın doıyesine 
lngilterenin mütalealannı da ithal iı 
tediğini beyan ve konferansın bu sa 
yede esaaını Hoover planı teşkil et
mekte olduğu bu doıyenin heyeti 
mecmuuından mukavelename ıek
linde bir vesika çıkanlabileceğini i
lave ebnektedir. 

Bu mabafil, Sir John Simon'un 
Avam Kamarasında olduğu gibi hu
kuk müsavatı meıelesinde İırar et 
melde nihayet Almanyanın tesliba
tın tah~di konferansı umumi komi• 
yonunun içtlınai. sırasında Cenevrew 
ye gelmeıini temin edeceği ümidin
de bulunduğu mütaleasını ıerdet
mektedirlw. 

Sabık Bulgar kralı Ferdinand'm 
harp yaveri jeneral Kançef'in bir
denbire Sofya'ya gelmesi, ıiyaıi me 
hafilde büyük alaka uyandırmııtır. 
Bu gelitin sabık kralm memleketine 
ait bir yoklama için yapıldığı kuv
vetle rivayet edilınektedir. 

Eleyvm Budapette' de bulunan sa 
bık Kral F erdinand, Macar ıazete
cilerine beyanatta bulunmuı ve mem 
leketine dönmek iıtediğini açıkça 
aöylemiştir. Macar gazeteleri eFrdi
nand tarafından Romaya yapılan 
ıon ıeyahatin memleketine dönmek 
meıeleıinde ltalıa kralının yardnnı
nı kazanmak rnaksadile vukubuldu
ğunu yazİycrlar. 

Bükret'te çıkan Diminiceta gazete 
si, Belçika kralı tarafından Ferdi-

A I ma11ya gene nand'ın Bulgaristan'• avdetini temin 
gelmlyecek mi? için hatta Fransız hükıimeti nezdin-

BERLIN, 12. A.A. _ Havaı a- de teşebbüıatta bulunulduğundan 
bile bah&ebnektedir. 

janaı muhabirinden: Sir Jobn Si- Bütün bu haberl~r üzerine ken.di-
mon'un avam kamaraarndaki nutku, M.. 
Berlin'de uzun uzadiye tefsir olun- ıine mü caat edilen batvekil 

1 Muıanofl l::u kabil tasavvurlarda bu 
maktadır_ Siyasi mahfelltte göre n lunmanın ve jeneral Kançef'in Sof-
giliz hariciye nazırı, bazı noktalar- 1 · ya'ya gelmesile nrtaya atı an şayıa
da, Almanyaya kartı itilafperverane larrn dahilı ve harici sıkıntılar için
davranmakla beraber aoylediği söz. de bulunan Bulgaristan'a ancak za-ler, Ahnanya'nın Cenevre müzake- • . 

rar verebileceğini söylemıştır. 
relerine tekrar iştirakini kolaylaıtı- Bir sosyalist mebuı, verdiği bir 
racak mahiyette değildir. istizah ıakririle başvekilden jeneral 
Zaten Almanya için en mühim ff!Y, F d d' 

Alman dilkekleri meselesinde Fran Kançef'in hükmünün er inan m 
da meml<keı, dönmcsile alakadar osa'ca ne gibi bir tarzı hareketın itti-• lup olmadığını sormuştur. 

haz ve takip edileceğıni bilınektir. Mııkidonya gazetesi, sabık kralm 
Diğer taraftan ise Sir John Simon' hafi · d 
un nutku, Almanya hakkında lngil- avdet için resmi me 1 nezdın e 
terece vanlmak istenilen sureti bal- yol<laIDl'lar yapılılığını katiyetle ifa

de ctm•kt<> ve Bul!ıtır felaketlerin
lin ne olacağına dair doğru ve sarih den F crdinand'ın mesuliyetini kabul 
bir fikir verememektedir. Almanya etmekle beı-.ılıer hakiki mesullerin 
apaçık kendi askerı vaziyet ve t"'ki cezasız kaldıklarını ve bunların ve 
litını kararlathran Versailles mua- bunlann mesuliyeti sabık krala yük-
hedesi be9inci maddesinin bu bapta- d ktıkl be 
ki h,_o_ d k ld 1 lemekle işin için en çı arım -

a 1WUTilnın orta an a ırı :na~ını ekt d' 
· ti yan etm e ır. 
11 yVoakıar, s· J h s· b il Haber aldığımıza göre Ferd.inand' 

ır o n unon u gaya . • . bb" · d'I · 
aft .. .. k d' B" 1 ·ı.,, . ın avdetı ıçın teşe us ıcra e ı mış-tar ar gorunme te ır. oy e ı n . A k . 1 Kançef tarafm-

ki d ba ·ı · · l'ba i.lahl dan vab olım avdet te lifını Mou-
besinci maddenin bu kısmındaki ah- ı br. nc:ı ıcnera k ... 

zal
m an zı •ı:ının k galı • ı d an chanoff hükümeti, hatta müzakere 

a bna umumı mu ave ıeııne erce- b'I . ğ' · ·· li er-•· d~-t 
d'ld'•' · .. k · t' B lin'd ı e etınıyece ını soy Y "" re ..., • 

ı ıgıru gorme ıı ıyor. er e . ti 
aöylenildiğinc göre bu bükümler,AI mıt r. 
manyanın zararına olarak hükıimet --•o~•Htt+-•-+---

let- arasında bazı farklar gözetmekte 
dir. Almanya ise bu farkalan iste
miyor. Bundan anlatılınaktadır ki 
Bttlin, Sir John Simon'un beyanatı
nı Almanyantn Cenevreye avdetine 
pek de in-k~n liırakacak beyanattan 
sa,...amaktad·r. Alınanya, h.,...eyden 
evvel hukuk müsavatı prensipine ka 
boılünde iarar eylemektedir. Diğer 
taraftan siyasi mabfeller von Pa
pen'in son nutkunu hatırlatmakta
d,,., 

Bitler eski 
Kararında _ .•. ......-
Temerküz ka~ine
•ine iıtirak e n1i
yll'ceği anl.11.hyor 

M. Yon Papen bu :ıutkımda Ver- BERLIN, 12 A.A. - Hitlerci· 
sailles muahedninde MZI d<'litildik lerin D&firİ efkirı olan Der Anıı
ler yapdmaıını iı~::-:><>kten vazgeçti- reiff ııazeteai ne Papen ile miiza
ğini ve Alman - Ruı !.:.dudunun tim kerelere girişilmesi ne de Papen' 
d;ki vaziyetini tanınuyacağtnı söyle- in programına müsteniden bir 
mi•ti. Bi :"enaleyh, "Şark Locarno- koaliayon tetkili mevzuu baluola· 
su" formülüne daha şimdiden berta- mıyacağını yazıyor. Hindenbourg 
raf edilmİJ nazarile bakılabilir. hakkında bazı ianadat bulmağa 

- - kadar varan ayni gazete, Nazi 
İtalya hava filosu- fırkaımm ha9vekilliği talebe hak-

• kı olduğunu yazdıktan sonra di-
nU D seyahati yor ki' Ahalinin iıtemediği bir 

ROMA 12 A.A. _ Gelecek 1 b~9vekili tutmağa devam. eden 
• İ • • ffındenbourg'un bu hareketı, o-

Hazıranda talya !le Amenka nun itibar ve nüfuzunu iadeye yar 
arasında gidip gelme olarak ic- dım etmek şöyle dursun bilakiı 
ra edileceği faşist fırkası tara- vahim netic .. leri bile doğurabilir. 
fından resmen bildirilmit olan Vaziyetin vehametini Hinden
hava seferi, uzun zam•ndan be- b?urg'a anlatacak bir ~im":.n~ 

pek iyi anlamıştı. T ülclerin ki
birli padişahı. bo~ bir davula 
benziyordu: Tokmakla vuru· 
!unca dehşetli bir gürültü ve
riyordu, F "kat İci acılınca kor
kunc bir bosluktan başb. bir 
'ey bulur.m;zdı. Onun guru
runu oktıyarak her Jeyi yap
tırmak imkanı var:!!. .Sırtistan 
için silihl:ı, korkutma ile elcle 
edilemiyen bir çok feyleri pa
ılitaha yaltaklanarak alıver-

. d d'kk ti 'h ed'l nihayet meydana çıkacagmı umıt 

M d S I• , • I rı aon erece ı a e ı zar ı ediyoruz. 
a am ta ıne nın . miştir. Biribirini müteakıp .. • 

• • · b' k t 'ki d" .. "I .. t" Cenup hukıımetlerl Cenaze merasimi 1 ır ço an er uıunu mut ur. . 
Asya üzerinden yapılacak olan 1 BERLIN, 12 A.A. Volff AJanıı 

MOSKOVA, 12 A.A. - Tau b' f . k I _ t k bildiriyor: Cenubi Almanya hüku 
Ajanaından: Madam Staline'nin ~r se .~""':'. maruz a a~gı e - 1 metlerinin mümessillerile batve- 1 

cenaze meraaimi dün büyük bir nık muşkulat meseleyı hallet- · kil Yon Papen ara•ında dün yapı 
kalabalık hazır bulunduğu halde 1 miş ve Roma-Şikago-Nevyork· [ lan müzakere Alınanya'yı teşkil 
yapılmı,tır. Roma yolu ihtiyar olunmuttur. ı eden muhtelif hükumetlerle Al-

Alınan birçok taziyet telgraf- Güzel bir intizam tecrübesi tef man hükt1meti arasındaki müna
nameleri, komilniat fırkaumn pelr. k'I d k I b f 'ki sebetlere müteallik umumi aiyasi , 
sadık bir yoldat kaydetmit oldu- dl e eceed oka°: ultskeike~, 1 hay meseleler etrafmda cereyan et· · 
ğuau ehemmiyetle kavdebnekte· evam ece tir. ı mer a ..U.tir. 1 
dirler. le İrlanda ve lzlanda olaca 

Cenevrede 
vaziyet 

ehirde te rar ka
rı ıklık olacak mı? 

CENEVRE, 12 AA. - Bu sa
bah Cenevre'nın bütün sokakla· 
rmda i diye kadar gorülüp alı§ıl 
mamı bır canlılık hareketi, bir 
günil u ve şamata v dı. 

Muacllah polislerden mLİrek
kep kollar, ahal'nin ve muhtelif 

pi rın dol ma ına, klağuz• 
!uk ctmel<te h r tiir tecemmu

; d ~ıpnaktadır. 

Mitr lyozl rle mu ilah aaker
ler, ırilletler cemıyeti sarayını ve 
mılletler cemiyetine ait binaları 
muhafaza etmektcd·r. 

Şehir dahilinde sukun ve asa
Yİfİ muhafazaya memur kuvvet. 
ler, imdiki hnl 4 000 kişiden iba
rettı . 

CENEVRE, 12 A A. - Cenevre 
kantonundaki sendikaların ilanı
na karar verdikleri 24 .>aatlik 
grev, bu sabah başlamışbr. 

Bu grev umumi hizmetlere ve 
tramvay aeferlcrine şamil değil
dir. Gazetelerin çıkmaaı, raagele 
vasıtalarla temin edilmiştir. 

Seferber hale konan aıkerler, 
ıı.ükün ve asayİfİ muhafaza ebnek 
tedir. 

---~-.. 
Rusya 
Ve Japonya 

Matsucka Rusyaya 
seyahatinin se

beplerini anlatıyor 
BERLIN, 12. A.A- - Berlindeki 

ikameti eanasın.da M. Mııtouoka, -a 
iır sanayi erbabının natiri cfkir
lanndan Deutache Allııemeine Zei
tung gazetesine bir mülakat vermit 
ve demittir ki: 

" Moıkova :&İyaretim, huıuıi bir 
ziyaret idi. Buna rağmen Rus.Japon 
miinaıebetlerini iyileştirmek malua
dile Ruı hükumet erkinile ıerbest
çe görüımek imkan ve ftraatını bul
dum_ Japon efkarı umumiyeıinde 
Rusyaya karıi gitgide daha müsait 
bir meyil ve cereyan inkitaf etmek
tedir . 

Omit ederim ki, Ruıya bundan 
böyle gittikçe mütezayit miktarda 
Japon emtiaımı celbedecektir. Japon 
ya elindeki bütün vasıtalariyle yeni 
Japon bükumetine muzabaret ede
cektir. Mançurinin Japon eşyasına 
rüçhanlı tarifeler tatbik niyetinde o 
lup olmadığını bilmiyorum .Bildiğim 
bir teY varaa o da Mançuıinin açık 
kapı prensipinçe bilcümle hükümet
lere müsvi haklar bahşedec:eğidir. 
Mançurİnin yakında Japonyada bir 
istikraz aktedeceği fByİalannın sib
batini teyit edebilecek vaziyette de
ğilim. Bu hükümetin ticare bilanço
su f8Yanı memnuniyet bir halde bu
lunmaktadır. Yeni Mançuri dövizi, 
Şanghayda Çin dolarından daha 
yüksek bir viyatla revaç bulmakta
dır. Mançuri orduıu, iyi talim gö"' 
mü~ Vf' bir çok Japon zabitlerinin 
emrine konmuı 100 bin kitilik uker 
den ibaret bir kuvvettir. 

Levtton raporu meselesinde Ja
ponya~ Cenevrede takip edilecek 
meslek hakkında pmdilik hiçbir tah 
minde bulunıunam. Aneak ıu kanat
teyim ki, milletler meclisi, bir hüku
metin diğer bir hükumet tarafından 
tanı-aını tazammun eden muka
yeleler hakkında kararlar ittllıazma 
aalihiyettar bir teşekkül değildir." 

Macar ha vekili 
Romada 

ROMA 12 A.A. - M. Mu•· 
aolini Romadaki muhafız kuv
vetlere Nia İmperoda bir geçit 
resmi yaptırmı,tır. Hükumet 
erkinr ye Macar batTekili jene 
ral Gombos de bu geçit resmin 
de hazır bulunmu,lardır. Bu 
merasim bittikten sonra jeneral 
Gomboı, Hariciye nizırım zi
yaret etmif ve gecit resmine it 
tirak eden askerlerin vaziyetle
ri ve kıyafetleri hakkında tak
dirlerini beyan etmİltir. Macar 
ha.vekili öğleden sonra Roma 
valisi tarafından Campidoglio' -
da şerefine verilen bir kabul reı 
minele bulunmuştur. B;r çok 
mühim tahsiyetler ~e bu mera. 
simde hazır bulunmuşlardır. 

irtişa işi tetkik ediliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - İhzari encümen bugün t 

landı. lrti~a dosyasını tetkike başladı. 

Sarıkışla mensucat f ahrikası 
ANKARA, 12 (Telefonla) - lş Bankasının genııletti 

Sarıkışladaki mensucat fabrikasının yapısı ilerilemiştir. F abr' 
şubatta yeni makinelerile çalışmaya başlayacaktır, 

Vatandaşlığa kabul edilen er 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Edirne vilayetine yer estitl 

mit olan Halikanlı aşiretinden 28 ki~ini Türk vatandaşlı 
kabullen Heyeti vekilece takarrür etmiştir. 

Uzü , incir getişfiricıler koo 
peratiflerinin mukaveles 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Alaşehir üzıim yetif ıricil 

kooperatifi ile Odcmiş incir yetiştiricil r koope tifi esas m• k 
velelerinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hak ındaki teklifi 
Heyeti vekilece kabul edilmiştir. 

Hayvan vergisinin tenzili içi 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Yozgat meb'usu 

Sırrı Bey tiftik keçisi ve hayvan vergisinin tenzili hakkııı 
Meclise bir kanun layihası teklif etmiştir. Sırrı Bey teklifi 
beher tiftik keçisinden alınacak verginin her sene nisan içi 
İstanbul borsasında satılan vasati tiftik fiyatını:ı yüzde yi 
beşi olmasını ve koyun sürülerile karıtık olarak güdülen tif 
keçilerinin koyundan alınan vergiye tabi tutulmasını istemekt 
dir. 

Bir gecede 150 serseri gaka/an 
İZMİR, 12 (Milliyet) - Dün gece şehirde zabıta tara 

dan yapılan tarama neticesinde 150 serseri yakalanmıştır, 

Af goncuların istedikleri 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Şehrimiz afyoncuları ticaret 

dürlüğüne verdikleri ikinci bir raporda afyonun inhiıaa alımD 
yarak ıerbest bırakılmasını istemi,lerdir. 

lzmirde büyük bir un fabrikası 
ve 10,000 çuval un gandı 

lZMIR. 12 (Milliyet) - Şehrimizdeki Cümhuriyet un f 
rikası di.in gece yarıaı kamilen yanmı,tır. Fabrikada bulun 
10,000 çuval un da yanmıştır. Zarar 100.000 lira tahmin ecli 
nrektedir. Fabrika 30,000 liraya sigortalı idi. Yangın etrafın 
tahkikat yapılmaktadır. 

leviski diskalifye edildi 
SOFY A, 12 A.A. - Balkan muhabiri mahsusumuz bildi ' 

yor: Leviıki kulübünün İstanbulda yapacağı maçlar için yal 
Bulgar federasyonundan müsaade almakla iktifa ederek asıl . 
ya mıntaksından izin almadığı anlatıldığından bu kulübün b 
bir maç yapmamak üzere 3 ay müddetle diskalifye edilmesi kS 
rargir olmuıtur. 

Fevzi Pş. Hz. nin seyahat/arı 
EDREMİT, 11 A.A. - Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mii 

tir Fevzi Pata Hz. ile Ali Sait ve Ali Hikmet Patalar ve maiy 
erkanı dün akşam saat 17,30 da buraya gelmişlerdir. Paşa tI 
mektepliler ve kesif bir halk kütlesi, belediye reisi. memurini 
kUmet ve bir asker müfrezesi tarafından karşılanmıştır. Misa 
ler şerefine bir ziyafet verilmiştir. Bu akşam Cümhuriyet Hal 
fırkası tarafından tereflerine bir ziyafet verilecektir. 

EDREMİT, 12 A.A. - Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mii 
tir Fevzi Paşa Hz. maiyeti erkaniyle bu sabah Ayvalığa har 
eylemi,ler, halk ve memurlar tarafından teşyi edilmitlerdir. 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
ANKARA. 12 A.A. - T. D. T Cemiyetinden: Türk D' 

ni tetkik Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün umumi ki ' 
RUfell E,ref Beyin Reisliği altında toplanarak derleme kla 
nun tetkikine devam etmiştir. Heyet yarın saat 15, te toplanar 
çalıtmaama devam edecektir. 

Chaco'da 
muharehe 
Muhasamat zaman 

zaman 
tekerrür ediyor 

NEY YORK, 12. AA. - Chaeo' 
da muhasemat devam ediyor. Aıııo
ciated Ress'e ııöre Parqelilw 346 
Bolivya neferi ile 4 zabitini telef et
miılerdir. 

Ce11eral Kundt, Boliogaga 
gidiyor 

Pari•te nümayiılet 
PARIS. 12 A.A. - Sulh 

Terlerle aoıyaliıtler ve k 
niatler Ye kral ta1'ftarları a 
ayn Pantheon'nun önünde 
nümayit yapmıtlardrr. 

Irk 3 grup, Jaureı'in heyk 
önünde ıonuncular da muha ' 
muharrirlerin hatıraaı için 
nulmut olan kitabenin önünde 
nümayit yapmıtlardır. 

Sulh aeverlerin nümayitf 
hadi.esiz geçmittir. 

Kral taraftarları geldiği ~ 
man arbedeler çıkmıt ve iki !O' 
ti yaralanmıttır. Birinin ya~
ağırclfl'. BREMEN, 12. A.A.. - Volff A

janaından: Bolivya orduıunun sabık 
bat muallimi ceneral Kundt, Nev
y orka müteveccihen vapura binmit-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ' • tir. 

Nihayet polis, sükfınu iade 
et mittir. 20 kiti tevkif olunr-ıı' 
tur. 

lisinin kanunu cıaai komisyonu
nun yakında yapacağı içtimaa ait 
bir hazırlık mahiyetinde olmut
tur. 

Pruşya meclisi çağırıldı 

BERLIN, 12 A.A. - Volff A· 
janaından: Prusya diyet meclisi, 
ikinci te~rinin 24 ünde i9tiınaa 

Gazetelere nazaran ceneral, Nev
y ork müteveccihen vapura hinmiı
tir. 

Ga:ı:etelere nazaran ceneral, Nev
y orktan Bollvyaya gidecek, orada 
askeri bir vazife deruhte etmemekle 
beraber Chaco ihtiWının halline ve 
Amazon nehri yukarı mec:nm mmta 
ka11mn iıtimarına yardnn e-'ı ÜZ• 
re Bolivya hüır.w-tinin emrine ina 

Bir kaza 
CEZAİR 12 A.A. - Oraıs ' 

Mascara yolunda itlemekte ti 
lan bir otokar, bir ağaca~ 
rak parçalanmıf, 7 kiti ölaailf· 
ve ekaeriai ağır olmak üz~ fJ; . . 
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teplerde talebe izdihamının önüne geçmek içi 
Ekonomi 

ı 

ttii' 
rjJ;I 

o enjan tetkikatı 
bugün bitiyor 

dadaki iki komisyon rapor
rını ne şekilde hazırladılar? 

'ticaret Odaaı idare heyeti dün 
aliıde bir içtima yaparak kon 

iln mesaıli üzerindeki tetkika 
, devam etmiştir. idare heyeti. 

hu tetkikatmın bugün yapıla
içtime.da nihayet bulacağı Ü· 

'I •dilmektedir. Bu taktirde 0-
lııedisi çarşambadan evvel top 

j(el taktır. 

ki' l(ontenjan meselesi hakkında 
fle! ~kat yapan iki komisyondan 

lat komisyonu kontenjan u· 
i meıeleleri, muhtelif tekil· 

~·:zararları, faideleri, . bizd~ 

1 
ılt edilen ıekil ve netıcelen 
kında uzun bir tetkik rapo

sıl , &n maada, Gümrük tarifesi
b ihtiva ettiği B 58 madde Üze· 

e ayrı ayn beyamı mütalea 
nde 'ttek ve her zümre üzerinde a .. 
ndt darların da mütalealarile i
rıııi '• heyetine vermiıtir. 
fti~ l~to.cat meselelerini tetkik e
te' I komisyon da gruplara aynla· 

her ihraç maddesi için bir ra· 
1 J hazırlamııtır. Raporlarda bu 
'{ll maddesinin kontenjandan 

tlki ve sonraki vaziyetleri ve 
tİiı.kü piyasalannı ve bankala· 
l>:ıütalealarını ilave ederek bir 
t yauıııştır. Bundan maada 
İıyon her ihraç maddemizin 

~· ,. 
·. leketlere olan &atıf vaziyetle 
, ~e memleketimizle diğer mem 

ilerden her birinin ticari mÜ· 
betlerini göateren 250 aabife

i.tatiatikler yapmış.tır .. Bu cina 
liıtik memleketimizde ilk de· 
"'Pılmaktadır. 

cir lüks 
tya mıdır? 
~.. 1 h"k" . y • gos avya u umetı unanu· 
~n gelen incir Ye üzümden 

<>Jya misüllu alınmakta olan 
İ kaldırmıştır. 

l'iitk incir ve uziiınlerinden bu 
~am resmin alınmaama de
edilmektedir. 

llnanistana ithal 
of· ~dilen hayvanlar 
h~ ~llııaniıtanın ithal edilecek hay 
k•' ~ta mukabil Yunan malı alm-

1 hakkında bir müddet evvel 
du<ru kayıt yeniden bazı qya
letmil edilmitıir. Tavuk, yu· 

"• kereate, faıulya ve hubu
Yunanistana ithali için Yu-

~ •ıntiaar almak mecburiyeti 
'ııılmaktadır. Yalnız 28 teırini
tlden evvel siparit edilmit o
~e 13 teşrinievvelden evvel 

~li ödenmit bulunan mallar bu 
rdan iıtiına edilmittir. Bu 

'rdan en ziyade memleketimiz 
~5 e~yası müteeuir olacaktır. 

1<aret odaaı alakadar ihracat 

1 
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tacirlerine bir tamimle vaziyeti 
bildirdi. 

Ev sanayii 
Ticaret odası memleketimizde 

küçük ev sanayii hakkında tetki· 
kat yapmaktadır. Memleketimiz
de şimdiye kadar bu nevi bir tet· 
kik yapılmamıştır. Halbuki bu 
nevi san'atlaı- içinde inkitafa müs 
tait alanlan vardır. Komşu hüku
metler bu nevi ev aanayüne bü
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Oda ev ıan'at1annın ipizliğini 
izaleai hususunda iyi bir tetbir o
lacağı kanaatindedir . 

Döviz takyidatı 
Ticaret odaaı bütün dünyada, 

muhtelif memleketlerde son vazo
lunan döviz takyidatını göateren 
bir liste hazırlamııtır. 

Almanya yumurta 
resmini artırıyor 
Almanyada yumurta ithal res

minin beş marktan 30 marka çı
kanlmaaı için bir müddetten beri 
kuvvetli bir cereyan vardır. Yal
nız Almanyanın Yugoslavya ile a
rasında olan Ticaret muahedesi 
buna mani teşkil etmektedir. Bu 
muahede mevkii mer'iyetten kal
kınca bu reıim tezyidinin kuve
den file çıkacağı muhakkak ad
dedilmektedir. Bu tezyitten yu· 
murta ibracat11nızın çok mutazar• 
nr olacağı anlaşılmaktadır .• 

Bari sergisinin 
madalya lan 

Bari sergiıine i9tirak eden fir
malara yakında madalya ve dip
lomalan tevzi edilecektir. 

Kahveciler tirket 
yapacaklar mı? 
lktıaat Vekaletinin lzmir kah

vecilerine bir tirket yaptıklan tak 
tirde serbest ithalat yapabilecek
leri hakkında verdiği cevap ıehri
miz iktıaadi mehafilinde de ala
ka ile karşılanmıfbr. 

Şehrimiz kahve tacirleri araam 
da da böyle bir ıirket teıkili için 
teşebbüsatta bulunanlar "ardır. 
Maamafih bugün mevcut bulunan 
tekilde dahi kahve tedariki İm· 
kanı bulunmaktadır ve bir kahve 
aıkıntısı mevcut değildir. 

Maltaya ihraç edile 
cek hayvanlar 

ISTANBUL, 12. A.A. - ihracat 
Ofiıinden tebliğ edilmiştir: "Malta 
adaaına ihraç edilecek her nevi hay
vanlar için, ihraç mevkiindeki lngi
liz konsolosluğundan veya konaolua
luk olmıyan yer!..rde mahalli bükü
met makamatından alınnuş ve (mev 
cut iıe menıedeki hastalığın cinai) 
yiklenilen hayvanlann doğru adedi 
ve yüklenme tarihi sarahatle kayde
dilmiş bir baytar §ehadetnameai al
mak ve bunu hayvanlarla birlikte 
göndermek İcap eder. ------
İngiliz maktulleri 

• • • 
ıçın ayın 

Mütarekenin yıldönümü mü 
nasebetile büyük harpte ölen 
lngiliz askerlerinin hatırasını 
taziz için evvelki gün protes
tan kilisesinde bir dini ayin ya· 
pılmıştır. Meraimde İngiliz se
firi Sir Georges Clark namına 
M. Montgomery ile İngiliz je
neral konsolosu M. Hough, ve 
Amerika sefiri M. Charles 
Sherrill ve refikası sefaret ate
şe militeri, Fransız eski muha· 
ripleri namına Miralay Canon
ge hazır bulunmuşlardır. -

Münhal adli 
memuriyetler 

ANKARA, 12 Temyiz 
mahkemesi azasından mürek
kep olan adliye intihap encü
meni bu ayın on !:ıeoinde veka· 
Jette toplanarak münhal olan 
adli memuriyetler için tayin
ler yapılacaktır. 

Maarifte 
• 
llkmektepler 
Kalabalık 

Bu sebepten talebe 
yarım 

gün ders okuyor 
Bu aene lıtanbulda mektepsiz 

kalan bir tek çoeuk kalmamııtır. 
Fakat buna mukabil ilk mektep• 
!er bu aene çok kalabalık olmU§• 
tur. Mevcut mektepler ihtiyaca 
kafi gelmediğinden bir çok ıemt
lerde talebe ikiye aynlllllf ve bir 
kısmma öğleye kadar ve diğer 
kısmına da öğleden aonra der• 
göaterilmektedir. Deraler gene 
ayni müfredat programına göre 
tedrio edilmektedir. önilmüzdeki 
ıene bu sıkışık vaziyete meydan 
vermemek için yeniden mektepler 
açılmaama çalıtılacaktır. 

Kıraat kitapları 
ilk mektep kıraat kitabı olarak 

lıir çok müellif "e nqirl... tara
fından kitaplar netredilmekte• 
dir. 

Her ne kadar bu kitaplarda 
Maarif Vekaletinin çizdiği progra
ma riayet edilmekte iae de, gene 
aralarmda pek çok farklar bu
lunmaktadır. Bu vaziyet kal'!ısm
da ayni bilgiyi edinen tiplk ilk 
mektep talebesi yetiıtirmek müm 
kün olamamaktadır.. Bahusua ta· 
!ebelerin bir mektepten diğer 
mektebe nakilleri halinde bunun 
büyük mahzurlan meydana çık· 
maktadır. 

Bunu nazan dikkat& alan ve· 
kale! ilk mektepler için hazırlat· 
makta olduğu kıraat kitaplanrun 
bir an evvel ikmalini bu itle ui
rafan komiayona bildirmiftlr. Bu 
kitaplar bu aene zarfında bastın· 
)arak önümüzdeki aenenln pro
gramlanna milnhaaıran ithal edi
leceklerdir. 

Teftitler baıladı 
Maarif Vekaleti müfettİfi umu

mileri teftitlerine batlamıtlardır. 
Şehrimizde bulunan müfettiıler
den Tevfik ve Reıat Şemsettin B. 
!er Anadoluya hareket etmi4ler• 
dir. Diier milfettitler de bir iki 
güne kadar muhtelif vilayetlere 
hareket edeceklerdir. Yalnu: Re
şat Nuri ve Hilmi Beyler ,ehrimiz· 
de kalacaklar ve latanbul mektep 
!erini teftit edeceklerdir. 

Talebe kongreleri 
Yükaek iktıaat mektebi talebe 

cemiyetinin senelik kongresi bu 
aabah saat 1 l de Ticaret odaaı 
müzakere aalonunda aktedilecek· 
tir. 

Türkçeyi bilmeden 
sınıf geçenler 

Ecnebi ve akalliyet mekteple
rinde son yapılan teftitlerde bazı 
sınıflarda türkçe derıinden tale
be araaında bilgi aeviyeainin çok 
muhtelif olduğu göriilmiiftür. Bu
lunduğu sınıfla kabili mukayese 
olmiyacak derecede az türkçe bi .. 
len bu kabil talebenin nasıl olup 
ta yüksek aınıflara geçirildiği tah 
kik edilecektir. 

• 
istinaf 
Mahkemeleri 

Layihaya göre 
haziranda 

ite başlayacak 
Adliye V ekiletinin yeni hazır· 

ladığı kanun layihalarını tetkik 
etmekte olan Eskişehirdeki Adli 
kongre meaaiaini bitirmiıtir. Adli 
teşkilat layihası ile layiha hakkın 
daki mütaleanameler kongre ta
rafından tetkik edilmiı, layihanın 
esas maddeleri muvafık bulunmuş 
tur. Verilen malilmata göre kon
gre, yeni teşkilat layihaımdaki 
iatinaf mahkemeleri tetkiline ait 
maddeleri kabul etmiıtir. Layiha 
yakında Vekiller Heyetine verile 
cek,.hurada tetkik olunduktan 
sonra Millet Meclisine gönderile
cek ve Meclisin bu devreainde mü 
zakere olunacaktır. 

Adliye Vekaleti, iıtinaf mahke 
melerinin 1 haziran 933 tarihin
den itibaren vazifeye başlamaları 
için şimdiden hazırlıklara gırış· 
miştir. Vekalet mahafilinden alı
nan maliimata göre, yeni adli teı 
kilat ve istinaf mahkemeleri bü
yük bir ihtiyacı kartılıyacaktır. 

Lüks sigara 
lnhiaarlar umum müdürlü

ğü lüks bir nevi sigara çıkar
mak tasavvurundadır. Ambalaj 
ve paketleri itinalı bir tekilde 
yapılacak ol"n bu sigaralann 
oaketi yüz kuı'Uaa satılacaktır. 

Poliste 

Sana iş 
Bulacağım! 

Diye bir adamca
ğızı yaraladı 

parasını alıp kaçtı 

it bulmak tekli ile bir adam 
tehir haricine çıkanlarak yaralan 
mıt ve soyulmuftur. Hasköy'de 
inekçi Fehmi efendinin çobanı 
Bayram Topbane'de duruyormuf. 
Yanına birisi yakla§mıt: 

- Ne duruyorsun, iı mi arayor 
aun? Ben 1&na 35 liralık it bulu· 
rum, demittir. 

Konu4mu4lar ve iti bulmak Ü· 
zere köprüden vapura binmitler. 

Bu adam, Bayramı Rumelikava 
ğına çıkarmııtır. Oradan içe doğ• 
ru, guya bir fabrikaya götürüyor
muf gibi, ormana götürmüıtür .. 

Meçhul adam, burada Bayra
mı çalılıklar üzerine iterek yere 
diifürmÜf ve bıçakla da mütead
dit yerlerinden yaralamış ve ce· 
binde bulunan 75 lirasını da al
mııtır .. 

Bayram haatanededir. Meçhul 
adam aranmaktadır. 

Kadın meselesinden 
Beyoğlunda Süleyman ve Sey

feddin isimlerinde iki ııenç bir 
kadın meselesinden kavga etmiı
ler, Seyfeddin bıçakla Süleymanı 
aırtmdan ağır aurette yaralamıf· 
tır. 

Seyfeddin yakalanınıt, Süley· 
man hastaneye kaldırıl11111tır. 

Hudut haricine! 
Müteaddit aabıkalarmdan do

layı mahkemece hudut haricine 
çıkanlmaıına karar verilen Abbu 
nam fllhıt, bugün hudut haricine 
çıkanlacaktır. 

Kız kaçırma 
Osküdann Çekmece köyünden 

Aziz oğlu Kadn, 16 yqmda Huriye 
yi kaçmnıfhr. Kadri aranmaktadır. 

Bir çocuk ezildi 
Şoför Muotafa efendinin idare 

aindeki 2174 numaralı otomobil 
Beşikta9ta Artin bmind. bir çocu 
ğa çarparak hafifçe yaralanma
ama sebebiyet vermittir. Artin haa 
tahaneye kaldınlmıt, toför yaka· 
lanmıttır. 

Sarhoı 
Fazla aarhot olarak Kalyoncu 

da hamal Salihattinl döven ve bı 
çak tethir eden sabıkalı lbrahim 
derdest ve bıçağı müaadere edil. 
mittir. 

Ahır meselesinden 
At pazarında Ha1&n ağanın ha 

nında oturan Hidayet, lbrahim, 
Emin, Bahçevan Yaşar bir ahır 
meseleainden dövilşmÜflerdir. 

Bundan Eminin batı yaralan
mıt .. e kavğacılar yakalanmııtır. 

Fırka kongreleri 
Cumhuriyet Halk fırkasının 

K.ızıltoprak nahiyesi kongresi 
cuma günü toplanmı~r. Kon· 
gre reisliğine iktıaat profesörü 
Zühtü Bey intihap edilmiştir. 
İstanbul mebuau Salah Cimcoz 
Beyle vilayet ve kaza idare he
yetlerinden müteaddit zevat 
kongreye iştirak etmişlerdir. 

Müzakerat bilhaaa dilekler 
meselesinde çok hararetli ol
muş ve neticede kongre eski i· 
dare heyetine bilhasaa reis Na
ci Ali Beyefendiye bir sene zar 
fında aarfedilen mesaiden dola
yı teşekkür etmiştir. 

Kızıltoprak mıntakasının sıh 
hi vaziyeti v,., mektep ihtiyacı 
meselesi göriitülmüş Yoğurtçu 
deresinin umumi sıhhate mu· 
zir olan vaziyeti hazırasının ıs· 
lahı hararetle temenni ve Esat 
Paşanın bu baptaki takriri ka
bul olunarak kaza heyetine tev 
di edilmiştir. 

Yeni intihabat neticesinde, 
idare heyeti asli azalıklarına 
Naci Ali, Tahsin, Ihsan, Kemal 
ve Kamil Beyler, yedek azalık· 
!ara, Eaat Pata Mehmet Ali 
Ayni Bey, Hüseyin Hmıi Bey, 
Emin Bey intihap olunmuşlar
dır. Kongre reisi, fırka mefkU
resinin Ulu mübclilerine arzı 
şükran ve tazimatı mutazam· 
mm bir nutuk irat ederek İçti
maa nihayet vermiştir. 

'io C. H. fırkası Beyazıt mer
kez nahiye kongresi dün akşam 
yapılmıştır. Kongrecl.e bir sene 
lik faaliyet raporu okunmuş ve 
yeni idare heyeti intihap edil
miştir, 

• 
ihtikar 
Komisyonu 

Salı günü tekrar 
toplanacaktır 

Gaz, benzin itlerini tetkik e
decek olan komiayondaki ticaret 
odası azasının istifaaından dolayı 
komiayon toplanamıyordu. Oda
dan Haluk Bey intihap edildiğin
den komi.ayon aalı günü toplana
caktır. 

Kontenjan 
Kararnamesi 

Son listede belli 
başlı neler var? 
ANKARA, 12 - Son konten· 

jan kararnamesi bugÜnkü resmi 
gazetede intiıar ederek meriyete 
girmiıtir. Bu kararnamede deYlet 
daireleri, Ankara au daireai, Hila 
liahmer cemiyeti, lstanbul Ticaret 
borsaıu, tramvay ıirketi, bir Ame· 
rikalı madam tarafından celbe· 
dilmit eıyanm, Senjozef, Damdö
syon mekteplerinin kitap ve kır· 
tasiyeıinin bir defaya mahauı ol
mak üzere kontenjan harici itha
li hakkmda maddeler olduğu gi
bi, it i.lemini ali.kadar eden bazı 
hesaplar da vardır. 

Listenin batlıca maddeleri fUn· 
!ardır: 

Madde 1 - incir ambalajında 
kullanılan ve gümrük tarifeainin 
387 inci maddeıin temas eden ne· 
bati kordelelerden yalnız ihracat 
yapan müeueselerin getirdikleri 
teritler kontenjan harici bırakıl
mıttır ... 

2 - Tarife kanununun 551 H. 
551 A. B. maddelerinde bulunan 
demir fıçılardan A maddeaine da
hil olanlar için tearinisani ve ka
nunuevvel aylanna mahıua ol
mak üzere ayda 25 bin kilo kon· 
tenjan verilmiıtir. B. maddesine 
dahil bulunan ııalvanizli olanlan
na mabsuı 150 şer kilo konten
jan verilmittir. 

3 - Kontenjan listelerinde ta
rife maddeleri zikredilmemiı ma· 
kinelerden eski kararnamenin 
dördüncü maddesi hükmüne da· 
hil olmayanlar da vekaletin mü
saadesile getirilebilecektir. 

4 - Balıkçı eınafının muhtaç 
olduğu miıineler D fıkraıına it
hal olunmuttur. 

5 - Sicimlerin cilalanmaaında 
kullanılan mayi zazelin için tq
riniaani kinunuevvel aylarında 
100 bin kilo kontenjan verilmit· 
tir. 

6 - Kaıket imalinde kullanı
lan ve tarifenin 343 üncü mad· 
desine dahil cilalı mukavvalardan 
te~rinisani, kinunuevvel aylan İ· 
çin biner kilo, 

7 - Tarifenin 497 A maddesi
ne dahil camlara Teıriniaani ve 
Kanunuevvel aylan 20 bin kilo 
kontenjan veril.mittir . 

8 - Tarifenin 331 inci madde
sile 328 B. maddeıine teşriniıa
ni, ki.nunuevvel ayları İçin 20 bin 
kilo .. 

9 - 337 inci maddeıinde, pa
piyekuıe için tetrinisani ve kinu· 
nuevvel ve kinunuıani aylan için 
beşer bin kilo kontenjan verilmit 
tir. 

iktısat Vekaletinin 
mütehassısları 

ANKARA, 12 - lktıaat ve 
kiletinin getirteceği ecnebi mü 
tehassıslar hakkında muhabere 
devam ediyor. Yakında bu mü
tehassısların isimleri kararlatt:ı 
rılacaktır. 

Devletin satın 
alacağı eşya 

ANKARA, 12 - Devletin 
satın alacağı eşya için takas e· 
sasına müstenit yeni bir tali
matname hazırlanıyor. Bımdan 
m&ks11t muvazaa im1<iinlarını 
atadan kaldırmaktır. 

iş kanunu layihası 
tetkikatı 

ANKARA. 12 - · lktısnt ve
kalet: iş kanun layıhasını rc:ne
bi bir mütehassısa tetkik ettir
mektedir. Bundan baska bita
raf aalahiyettar zevatın proje 
hakkın.iııki noktai nazarın i>ğ· 
renmektl'dir, 

L~)·ha bu seni' m~li~te mü
zakere edilerek k•nuniyet kes
bedecektir. 

Mahkemelerde 

Bir katil 
Davası 

Yeni müdafaa ıa
hitleri getirtilecek 

Pendikte sandalcı Süleymanı 
bir sandal yüzünden çıkan kavga 
neticesinde öldürmekle maznun 
Meta Mehmedin dün Ağırcezada 
muhakemesi yapıldı. 

Maznun vekili müdafaasında 
dedi ki: 

- Şahitlerden biri, müvekki
lim Mehmedin haftalarca maktu
lun peşinden dolaştığını söyleınit 
ti. Halbuki müekkilim, fllbidin 
bahsettiği günlerde lngiliz ıefiri 
cenaplarının emrinde bulunan bir 
balıkçı kayığile dolaşıyordu. 

Sefir Hz. ni şahit olarak davet 
auretile rahatsız etmek iatemiyo· 
ruz. Sadece ayni aandalda bulu
nan M. Vital Edvenle Pendikte 
kayıkçılık eden Miçonun davetini 
rica ediyonız." 

Mahkeme, bunlann celbi için 
durufmayı 7 K. sani cun.rteai SÜ 
nüne bıraktı. 

Mahkemeye düıen 
muhtarlar 

Tophanede bir mahalle ihtiyar 
heyetinden Hayri, Hasan, Hüae
yin, Kerim ve Ali Atıf Beyler a· 
leyhine hakikate muhalif ilmüha· 
her Yermek iddiaıile bir dava açıl 
mııtır. Maznunlar iddiaya göre 
Senbenua mektebi müfettişlerin· 
den Franauva Klavye Dobri ismin 
de birinin varialerine yanlıt ilmü· 
haber vermi•lerdir .. 

Suçlular aİdıldan haberi franıı.w 
konsoloshaneainden tevsik ettir
diklerini söylediler. Buna ait olan 
diğer bir doayanm tetkiki ve ta· 
bit celbi İçin duruıma diğer bir 
güne bırakıldı .• 

Deli Nuri mah
kemede 

Nuri isminde aabıkalı bir deli
nin dün Üçüncü cezada durutma-
11 yapılmııtır. Suçlu Nuri evvelce 
bir cürüm işleyerek yedi buçuk 
aeneye mahkilm olmut. fakat de· 
lirdiği muayene neticesinde anla 
tıldığından akıl hastaneaine kal
dmlnuıtır. 

Deli Nurinin sorguya çekilebi
lecek halde olup olmadıiı akd 
hastanesi müdürlilğünden sorul
muı ve gelen cevapta auçlunun 
deliliği isticvabına mini olmadığı 
bildirilmittir. 

Deli Nuri bunun Üzerine bir 
bmarhane gardiyanının nezareti 
altında mahkemeye getirilerek 
sorguya çekilmiştir. 

Nuriye bu aefer atfedilen cü
riim, yankesiciliktir. Nuri, arka· 
datı Mustafa ile birlikte Eminönü 
tramvay durak yerinde dalgın dal 
gın dolatan Baron iaminde birinin 
cebinden 100 lira paraımı qır
makla maznundu. 

laticvabında heyeti hakimeye 
akıllıca cevaplar verdi: 

- Ne olup ne biterse hep be
nim üatüıne atıyorlar. Altı aydan 
beri tonarhanedeyim. Benim bir 
ıeyden haberim yok! dem ittir. 
Muhakeme ıahit dinlenmek için 5 
kinunuaaniye kalmıttır. 

Altın kaçakçılığı 

Avrupaya altın kaçırmak teteb 
büaünde bulunmakla maznun 
Şark Demiryollar idareal tef tren 
!erinden Marael Pilyotinin dün U
çüncü Cezada muhakemesine de
vam edildi. Geçen celsede maz· 
nun bavulunda bulunan bin altını 
Edirneye kadar götürmek Üzere 
yanma aldığını iddia etmi9, iddia 
makamı ise suçlunun cezaya çar· 
pılmaamı istemiıti. Dünkü celse
de suçlu vekili müdafaaaını yap· 
mış ve duruşma, karar için onu
müzdeki çartamba gününe kal
mııtır. 

Avusturyalıların 
bayramı 

Avusturya cümhuriyetinin 
yıldöniimü olduğundan dün 
konsoloshanede bir resmi 1-a· 
bul yapılmııtır. , - · 1 

Dilenciler 
Toplanıyor 

Zabıta dilencileri toplama· 
ğa başlamı~tır, Bunlardan çalıı 
mağa iktidarı olanlar dilencili
ği san'at ittihaz ettiklerinden 
mahkemeye verileceklerdir. 

Ali Bey geliyor 
ANKARA 12 (Telefonla)

Afyon meb'usu Ali B. birkaç 
gün kalmak üzere lıtanbula ha 
reket etmiıtir. 

Bt'ledlued • 

Köprünün 
Şartnamesi 

r 

Son defa olarak 
gözden geçirildi 
Daimi encümen dünkü İçtima· 

ında Gazi köprüaünün münakaşa 
ıartlarını tetkik etmiştir. Müna· 
ka~ prtnamesi aon defa ol rak 
Dahiliye Yeki.Jetine gönderilecek 
ve tetkik edildikten sonra beledi
yeye iade edilecektir. Belediye 
münaka'IA tartlannı ilin edecek 
ve altı ay sonra münakaıaya ko· 
nacaktır. 

Konservatuar için 
gelen mütahassıs 
Konservatuvarda yeni tetkilit 

ve ıalahat yapmak Üzere Viyana
dan celbedilen Pr. M. Mark& dün 
belediyeye gelerek Muhittin bey
le görüımü4tür. Profeaör Üç haf
ta şehrimizde kalacak ve tetkikat 
yapacaktır. Viyanaya avdetinden 
altı ay sonra tekrar latanbula ge
lerek tetkikatta bulunacaktır. 

Umumi meclis bu
gün toplanacak 
l•tanbul umumi meclisi bugün 

aaat 14 de toplanacaktır. Bugün
kü içtimada aıhhiye müdürü, son 
zamanlarda ,ehirde artan kızıl 
ve boğaz haatalıklan hakkmda 
izahat v~recektir. 

Belediye kooperatifi 
Belediye kooperatifi müeasiıle

ri yann Muhittin Beyin riyasetin
de ilk içtimalannı yapacaklardır. 
Müeaaialer 12 kitiden ibarettir. 
Yannki içtimada kooperatif te,. 
kilitı ve noksanlan teshil edile
cektir. Kooperatifin bir an ervel 
faaliyete •eçmeıi için çalışılmak
tadır. 

Ayasofyadaki 
kahveler 

Ayasofya camii avlusundaki 
kahvecilerin avluya sandalya at 
malan belediyece menedildiği
yazılmıştı. Bunun üzerine kah
veciler, belediye aleyhine mah
kemeye müracaat etmişlerdir. 
Belediye, Ayasofyanm ec:ııebi· 
ler tarafından daima ziyaret e
dilmesi hasebile kahvelerin aT· 
luya iskeımle atarak mürur ve 
üburu itki! etmelerinin men'ini 
E~af idaresinin talep ettiğini, 
esasen evkafın avluyu kimseye 
icara vermediğini ve ondaki 
hisseli kahvelerin de istiml&ı. 
edilmek istenildiğini ileri sür
mektedir. 

Şahap 
Yağmuru 

Oç gün devam et
mek üzre haıladı 
Kandilli raaataneainden aldığı

mız maliimata göre, 13 .teıriniaa
ni ile 15 tetriniaani araaında va· 
ki olacağı yazılan tahap yağmu• 
ru hadiaeai batlamıttır.. Hadiae, 
semanın bir noktaamda batlayıp 
diğer bir noktaaında biten müte· 
addit havai hatlar halinde görül
mektedir. 

Yugoslav •efiri 
geldi 

Yeni Yugoslav sefiri M. 
Y ankoviç Ankaradan ıehri:mi
ze gelınİ§tİr. M. Y ankoviç dai
mi surette Ankarada yerletmek 
arzusundadır. Bu maksatla bir 
bina kiralanmıttır, 

Davet 
Harp Malülleri Cemiyeti Umu

mi Make:zinden: 1 - Sabık ku
leli iaşe zabiti malul yüzbqı Ab
dürrahman Beyin vekaletten ge
len evrakını almak için derhal 
cemiyete gelmeti; 

2 - Cemiyete müracaat :aaat· 
leri her gün 11 den 15 e kadardır. 
Arkadaılarnnızın yalnız bu saat
te müracaatlan rica olunur. 

Çocuk hekimleri 
içtimaı 

Çocuk hekimleri encümeni 
umumi katipliğinden: 

13 Tetriniaani 1932 pazar 
günü saat altıda içtimaımız ola 
cağından azanın ve arzu t den 
doktor beylerin Beyoğlunda Sa 
kaçıkmazındaki içtima ınah111li 
ni te9rifleri , 
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13 T. SANI 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telgraf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

da,muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

l dare ve Matbaa 2431 O • 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç içirı 

L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
6 

" 
7 60 14 -

12 " 14- 28 -

Gelen avralr aeri verilmez -
Müddeti seçen nüıhalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetem.İz ili.nlann me· 
'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etilköy askeri naat merke

zinden verilen nmIGmata göre, 
buırün hava bulutlu n ,imal is
tikametlerinde hafif ribgirlı o

larak devam edecektir. 
12-11-932 tarihinde hava taz

yiki 768 milimetre, 11caklık en 
fazla 17 ve en az 12 derece idi. 

Namus 
Mefhumu 

1933 senesi gü:ıelllk kraliçe· 
si intihabı için ( Cümhuriyet) 
refikimiz timdiden davete bat· 
lamıştır. Vadettiği mükafatlar 
bana bile ııüzellik müsabakası
na girmeyi dütündürdü. Li.ti· 
fe bertaraf, umuyorum klı g~ 
çen seneki kraliçenin güzel talll 
bu sene bu ite rağbeti arttırır ... 

Dün karielerlmden birlıl bu 
işe dair bana bir mektup yaz
mıt. Bu mektupta öyle bir sual 
var kiı cevabını ben veremiyo
rum. Okuyucum diyor ki: 

"Cümhuriyet gazetesi bu mü 
sabakaya gireceklerin haiz ol
maları lazım gelen tartlan sa
ya rktın yaf, bekarlık ve saire· 
den başka en son ıart olarak 
"namuslu olmak" diyor .. 

Bugün dünyada namus mef
humu, ırk, memleket ve adet 
değiştikçe değiten bir ölçüdür. 
Bizde bugünkü namuslu kadını 
on tene evvel görenler ağızla
rrna geleni söylerlerdi. Hattl 
bugün şu ve bu ,ehirler arasın 
da kadının namusu hakkındaki 
Lelıikki ayrıdır.. Ben namuslu 
İJır kızım. Fakat Cümhuriyet 
gazetesinin bu telakkide benim 
ile bernber olduğunu bilmedik· 
ı;.e oraya gitmem. Hem ne olur
sa olsun müsabakaya gir'mek i
çin müracaat etmiş bir kadına 
"efendim! siz namuslu de
ğilsiniz" diyebilecek han. 
gi m'lkam vardır? Bu salahiye
ti kendinde gören bir gazete 
hiç d'O'ğilse evvelen bu hususta
ki telakkisini ilan etmeli ki; 
om. uygun olmayanlar oraya 

MiLLiYET PAZAR 15 TEŞRfNfSANf 1932 

Aksi kadın 
, Nasıl? Aile hayatın mea'· j Ben - Aman, ne yorgunum 
, ut mu geçti, diye sordunuz. karıcığım. Hemen gidip yataca 
j Eeeeh .. ,öyle, böyle! .. Fazla ~ılın.. , 
· talili aayılmazıam da, pek bed- Zevcem - A, a, a .. Ben de 
baht ta sayılmam. Hüner. iti i· aksine bu akşam sinemaya git-

1 

dare etmesini bitmekte imi,. Ni ~ek diyordum. Neyin var ki, ne 
şanlılığımızda kuzuya bem:e- ye yoruldun. Haydi kalk, hazır 

\ 
ren ~ızın., daha evlendiğimizi~ lan, sinemaya gideceğiz. 
ılk gunlennde mayasının aksı- Onun için size de tavsiye e

' likle yuğurulduğunu sezmit- derim. Aksi ve inatçı bir kan-
tim. ruz varsa hemen benim usulü· 

Misal isterseniz, buyurun: mü tatbik edin, vakıa bidayette 
Zevcem - Bu akşam ne yi· biraz güç oluyor amma, sonun 

yeceğiz? da insan peki.la alıtıyor. 
Ben - Ah, etli patatese bayı Bizim hayatımız hep böyle 

lırım. Bu akşam etli patates yi- t' B · b d d" · 
1. geç ı. enırn eyaz e ıgıme. o 

ye ım. · h d d' b · k d d' • · 
Ze O .. .. ""f B" 1 t , sıya e ı, enım sıca e ıgı 

vcem - ooo .. oy e ta • k d d' B' .. b 
sız şeyleri ne kadar da çok se- 1 ~:.: so~u k e 1

:. ~r gun . ~ 
versin. s , sogu muna aşaaı yu-

1 zünden romatizmaya yakalan-
Y ahut: O gün cuma, bir ye- 'dı. Haydi bakalım, doktordan 

re gitmek llzım. doktora! O doktoru beğenmez, 
Ben - Lupe Velez doğrusu bu doktoru beğenmez. Nihayet 

mükemmel artist. Yeni filmini son doktor bir ilaç verdi. Giin-
gösteriyorlarmış, oraya gitsek. de yalnız bir kahve kaşığı alı· 

Zevcem - Vallahi sen çok k 
tuhaf adamam. Ali tedan&anlar naca tı. Nasılsa daha ilk gün

den doktorun bu tavsiyesini udururken, anlayamadığımız li· 
nutmamasını ihtar etmek gafle 

sanda saçma sapan feyleri sey tinde bulundum. Bana inat ol
retmel<le ne zevk var? sun diye şitenin bütün muhte· 

Hi.aaa ! Baktım ki bu gidi!le ~·iyatını birden dikmez mi? 
aramız açılacak. kavga, patırdı Telaşla: 
olacak. Hüli.aa işin tadı kaça-
cak. İyisi mi, !>atka bir usul tut - Ne yaptın? diye koştum. 
turdum. Madem ki benim de· - Ya! dedi. hergün bir kasık 
diklerimin hep aksini yapıyor, alayım da yavat yavaş iyi ola· 
başladım, arzum neyse, onun yım, değil mıi? Sen benim ça-
ter1inl ıröylemeğe.. buk iyi olduğumu istemiyor-

Miaal: sun. Ben ele senin inadına itte 
- Aman karıcığım, bu ak- hepsini birden içtim. Yarın aya 

şam şöyle kanlı kanlı bir biftek ğa kalkayım da göı-.. 
yiyelim. - Yahu, dedim, sen deli mi 

O akşam biftekten maada bü sin, nesin? Kendini zehirleye-
tiin sebzeler sofrada.. ceksin. Nafi le yere canına kıyı· 
Canım o gece sinemaya git· yorsun. 

mek istiyor değil mi? "' "' "' 
gitmesinler... Umarım ki; 
Cümhuriyet gazetesi namus 
mefhumunu bize izah edecek
tir ... " 

Ben bu itte tamamen bitara
fım, amma mektuptaki sual 
haksız değildir. 

(Ek) ile bitenler!.. 
(Bir kız okuyucum) (ek) i· 

le biten kelimeler hakkındaki 
yanma cevap vererek bulduğu 
bazı kelimeleri gönderiyor. Bul 
duğu kelimeler içinde "kek" gi 
bi bazılan eaaaen uygun değil, 
c;ünkü bu kelime ''keyk" diye te 
laffuz edilen İngilizce bir keli
medir. (dümtek) gibi bazısı 
da tek kelime değildir. Fakat 
tunlar fena değil: 

Pek, zenberek, gerdek, tüm· 
sek, dönek; şek; şişek; erdek; 
gülek (bunu bilmiyorum); en
cek; :vüksek; eng<'rek; siverek; 
ödek; enek (bu ikisini de bil
miyorum) çek; destek; titrek. 

Görüyorum ki; bu çetil keli
me oyunu tutulacak. Yakında 
bir müsabaka açıp karilerden 
muayyen bir şekilde kelime is· 
teyeceğim. Buna intizaren ara· 
larında bu oyuna baılasalar fe
na olmaz. 

FELEK 

Ertesi sabah kalktığım za-
man, felaketi gördüm. Bizim 
karı mosmor, kas katı, yatağın 
da yatıyor. Eyvahlar olsun. öl· 
dü dedim. Kalbini yokladım. 
At'llayor. Eh, insan ela baska 
türlü ölmez ya.. . 

Mürailiğe lüzum yok. lçime 
bir teessürle beraber ferahlık 
ta gelmedi değil.. Serbest haya 
ta kavuştuğumu dü~ünerek, 
şöyle hafif tertip seviniyor
dum, 

Sen misin sevinen! Bütün ha 
yatımızda biribirimize "ksi git
tiğ;mizden olacak, ben cenaze 
hazırlığında bulunurken, bir sa 
at sonra karının vücudüne ha
reket gelmez mi? Kaskatı vü
cut yumuşadı, morluk yavaş ya 
vaş zail oldu. En sonunda da 
karı gözünü açtı. 

Şimdi bili dipdiri, sapasağ
lam, ba,ımda zebella gibi yatı
yor. 

Bu akşam kararımı verdim: 
- Sen ölme, yaşa, emi? diye 

<:eğim. 

Bavalım, ölecek mi? 

ZA YI - 886 sicil numerolu araba
cılık ehliyetnamemi zayi etıim. Ye
niıini alacağrmdan hükmü yoktur. 
Ahmet Çavuş. 

Memlekette 

Kız 
Kaçırırken 

\\...__i __ ş _v_e _İş ____ ç_i _ 

Delikanlılar birbir~ 

lerine girdiler, 
iki ağır yaralı var 

Düzceden bildiriliyor: - Bu 
civarda Bakraz köyünde çok 
feci ve kanlı bir cinayet İflen
di, iki delikanlı vuruldu. Hadi
se bir kız kaçırma yüzünden 
çıktı. 

Bakraz köyünden Abdullah 
oğlu Mehmet isminde yaılıca 
bir adamın 15 yaşında Huriye 
isminde bir kızı vardır. Olduk· 
ça güzel, fakat ağır başlı olan 
bu kızı ayni köyden Mustafa 
oğlu Murat isminde birisi sev
mektedir. Mul'at sevdiği kızı ba 
basından birkaç defa istemiş, 

fakat kız henüz evlenme çağı· 
na gelmediği için babası da ta
lepleri reddetmiştir. Murat bu· 
na rağmen kızdan vazgeçme
miş ve güzel Huriyeyi kaçırmı 
ya karar vermiştir. Bu katan· 
nı cebren tatbik sahasına geçir
mek istiyen Murat, arkadatla· 
ıından Mustafa oğlu Ali, Ah
met oğlu İbrahim, Mustafa oğ
lu Halil v,. Mustafa oğlu İs
mail isminde dört köy delikan· 
!ısını yanma alarak bir gece kı
zın oturduğu eve taarruz etmİf 
tir. O sırada Huriyenin babası 
evde olmadığı için beş delikan· 
lı hiç bir mani kartısında kal
mamışlar ve evin kapısını kola 
ylıkla kırarak kızın yanına ka
dal' çıicınıya muvaffak olmuş- 1 
!ardır. Fakat bu sırada genç kız . 
acı acı feryat etmiye, etraftan 

1 

imdat istemiye başlamıştır.Beş 
delikanlı bu feryatlara kulak 
asmamışlar v,. Huriyeyi kolla
rından tutarak dışarıya sürükle 
mitlerdir. Bu sırada kızın fer
yadına yetişen komşu eıiteklel' 
mütecavizlerin Üzerlerine git
mitler, kızı ellerinden almak iı
temitlerdir. Fakat bu vaziyet 
karşısında Muratla arkadatları 
bıçaklarını ve tabancalarını çe· 
kerek giiz~l Huriyeyi kurtar
mak istiyen komtu delikanlıla· 
rın üzerine saldırmıtfar ve iki
sini ağır surette vurarak yere 
devirmişlerdir. Vurulanlar Ali 
oğlu Mustafa isminde iki kişi
dir. Muhtelif yerlerinden bıçak 
ve kurşun yarası alan bu iki de
likanlı ölüm halinde yatmakta 
dır. Şerir delikanlılar bu cina
yeti itledikten sonra kaçımıt
lar fakat tiddetli takip netice-

Milliyet bu sütunda iş ve ifçi 
iatiyenlae tava3sut ediyor. ı, M A J 1 K ' te 
ve iıçi istiyenler bir mektup- ( E V L I L E R ve S E V D A L A R I ) nı 
la lı büromuza müracaat et .. 
melidirler. dündenheri seyredenler filmi heğendiler ve güzel yıldızlanna meftun 

1 • . t. I oldular. Nasıl olmasınlar! .... 
ŞÇI IS ıyen er Film, neşe, nükte, heyecan, hareket, ve fantezi gibi heş meziyetten 

Ankarada bir firket nezdinde maada, bilhasa güzellikleri ve şubluklan ile tanmmı~ beş büyü!: 
çalıfmak üzere lransız.ca ve iırte· artiıti de bir araya toplamış bulunmaktadır. 
no11rafi ve daktilo11raliye mükem Artistleri: JEAN WEBER, SUZANNE CHRISTY, JEANNE BOi-
melen aşma bir daktilo hanım 

müstacelen aranmaktadır. l laTmEzıLıİ, ·MA-•U•R•l•C•E•Tıİ,•C•O•L•E•TT-•E•D•A•R•F•E•Uml•L•v•e•A•R-N•AıııU•DmY•"d•i'•",_ 
Almanca veya İngilizce liaan· ı 

lanndan birile usulu mühasebeyi 
bilenler şayanı tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek şarttır. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve iatesi temin edilecek ve 
dolgun maaş verilecektir_ Talip
lerin matbaamız idare amirliğine 
müracaab. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

50 lira ücretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 • 6 numaraya 
müracaat. 

539 - Üsküdar Çinili Çıkmaz 
ovalar İçi No. 167 Niyazi, ilk mek 
tep mezunlarından 20 lira ile her 
hangi it olursa yapar taıraya gİ· 
der. 

540 - Üıküdar Çinili Kulhan 
sokak No. 30 Hayrettin orta mek
tep mezunlanndan 30 lira maaf 
ile memuriyet arayor. 

541 - Beyoğlu Tepehaşı cad
deıi No. 34 lımail Osman, terzi
dir, herhangi it oluraa yapar. Bul 
garca romence ve türkç.e okur 
yazar, i, arayor. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

sinde bir saat sonra yakayı ele 
vermitler, hepsi de Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. Genç kız 
bir kılına bile ziyan gelmeden 
kur ta rılmıt tır. 

Yarın akşam 
ELHAMRA SiNEMASI 

"ADALAR ŞARKISI" filminin büyük yıldızı 

LU PE VELEZ'i 
şarkılarile, danslarile, kitaralarile ••• 

Arjantin'in muhteris muhitlerinde cereyan eden 

Kırık Kanatlar 
müessir ve ahenktar muazzam filminde 

takdim ediyor. 

BUGÜN 

MELEK 
sinemasında 

NORMA SHEARER 
bir mevzua malik 

Mutallaka 
(Kadın hayatı) 

Zengin filminde 
lliveten: 

15 Teırinisani oalı ııünü saat 
18 de matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
Methur Pariall Piyaniıt 

FRANÇOlS LANG 
tarafından ikinci bir kons« 

verilecektir. 
Müsteana bir proırram 

Glteler her gün bilet sahfına 

devam etmektedir. 

sinemasında 
Mevıimin en büyük Viyana 

muvaffakiyeti 

KADINLARIN 
SEVGILtSt 

Aari opereti ... 

Martha Eggert ve 
LeoSlezack 

tarafından 

Millet Meclisindeki nutukları ve 

Bu Çarşamba akşamı 

MELEK 
ıinemaıı, yıldızların yıldızı 

LlLlAN 
HARVEY'i 

Armand Bernard 
ile beraher 

Bir hılkat garibesi ,, .. _______ _ 
ERZlNCAN, 11 - Hasan- İstanbul Belediyesi 

Palyaço 
kalede marangoz Şamil usta· Şehir Tiyatrosu 
nın zevcesi mandaya benziyen Darülbedayi Temsilleri 
tek gözlü garip bir mahlQk do· Bu alqam saat 21,30 da 
ğurmuttur. Pazarte•i 

Bu garibenin batı• bacakları Pertembe 
ve sair diğer bazı uzuvları ta
mamen mandaya müp.bihtir. Komedi 3 perde 
Doğuran kadının ahvali sıhhi· 
yesi iyidir, fakat mahluk doğar 
doğmaz ölmüttür. 

ve 

Yazan: 
Müsabip zade 

CelAI B. 
Halk gece•i 

(Quick) 
pek gülünçlü fantezi filminde 

takdim edecektir. 

. FRANK-
! ENSTEIN 

Esrarengiz mevzu 
Mühiç hadiseler 

Sitgortalannızı Galatada Ünyon hanında klin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Önümüzdeki hafta operet
lere başlanacaktır. Tenzilatlı 

gece yoktur. 

1 Mükemmel bir tarzı 
temsil. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Üç saat opereti için bilet· 
!er şimdiden gi9ede ıatıl

maktadır. 

ZA YI - 964 sicil numerolu araba. 
cdık ehliyetnamemi zayi ettim. y ew 
niıini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Nazmi. 1 

BRİGİTTE HELM • 
MAVi 

TUNA 
filminde---"' 

"Milliyet,, in romanı: 12 bir ümidim kalmamıttı. Bu dütün· 
ceye kendimi nasıl alıştırabilecek· 
tim. Onunla ayni ,ehirde yaşamak 
ayni havayı teneffüs etmek ve onu 
görmek, onunla konuşmak imkanı 
olmadığını bilmek. bu ne feci bir 
ıeydi. 

rica ettim. Kızcağız, hiç çekinme
den bildiklerini söyledi. 

fikir beni ç.ocuk gibi sevindirdi .. 
Evveli kabil mi? diye tereddüt et· 
tim, sonra dütününce pek ili ka
bil olduğuna hüküm verdim. 

ti. İş bu surtele kolaylaşıyordu. . 
Hemen dayımın evine gittim. b• 

zim leli.le Şeci Paşaları tanıyıp ta· 
nrmadığını sordum. Çok iyi tanıdı 
ğını ve Sühey"li ile sık aık göriif' 
tüklerini anlattı. Az kalım seviıı· 
cimden boynuna sarılacaktım. sii· 
heyli., aarıtın, orta boylu, güselc:e 
bir kızmıt. T aluili yüksek cleğilnııt 
biraz piyano çalarınıt. Sanki bütü;" 
bu teferrüat beni ali.kadar ederrıııf 
ııibi. Aul mühim aüalimi: Sühe1' 
lanın birini sevip sevmediğini ıor 
dum. leli!: 

ADEM ve 
- Ha, evet, deniz .. Ben Denizi 

çok ıeviyorum, anne! 
Sonra bu bulut çok hQ!uma ııit 

mişti. Mütemadiyen tekrarlıyor· 
dum: 

- Ben Denizi çok seviyorum. 
çok seviyorum. 

Bütün bu çocukluklar annemi 
çok korkutuyordu, 9uu.- kay
betmemden, delirmemden endite 
t:tliği a9ikirdı. 

Bazen okadar dalgın oluyor, za
manları bile okadar karıştırıyorum 
ki! 

Meseli, hatırlıyorum, bir defa 
Pblama: 

- Abla, bugün denize girmi
yor musun? demiştim. 

- Sen çıldırdın mı, Cahit? de-
di. Hiç kış ortasında denize girilir 

'? mt •• 

Çıldırdın mı?. Bana bunu soru· 
yorlardı .. Çıldırıyor muydum haki 
katen? 

- Abla, ben çıldırdım mı yok· 
ha?. .. 

Ağzından kaçırdığı kelimeden 
'1n1av 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

lam hatasını tamire kalkışıyordu: 
- Çocuk muıun? Ağzıma öyle 

geldi de söyledim. Bunu da nere
den çıkarıyorsun.. Biraz aletin faz 
la, hep onun teıiri. Uyu biraz, ıü
kün bulursun ... 

Uyumak, evet, rahat, sakin, rü 
yasız bir uykuyla uyumak .. İyice 
uyuaam. biliyorum ki, kendime ge· 
lebileceğim, fakat kabil miydi hiç? 
Gecelerim mütemadi kabuslar için 
de kıvranmakla geçiyordu. Hiç uy 
ku uyumadığımı zannediyorum. 
Hatırladığım bazı rüyalar u
yumuş olduğuma ali.metti. Fakat 
okadar sık ırk uyanık olduğumun 
farkına varıyordum ki bu uyku nö
betlerinin pek az devam ettiği mu
hakkaktı. 

Annem, ablam, bu haatalığın 
devamınca nekadar çok üzüldüler. 
Fakat benim ıstırabım okadar faz
la idi ki bu üzüntülerine sebep ol· 
duğum için onlara acıyacak kuvve· 
ti kendimde bulamıyordum. Istırap 
İnsanı çok hodbin yapıyor. 

Mütemadiyen D<'!nizi düşünü-

Acaba kiminle evlenmişti? Me 
sut muydu? Kocasını aldatacak mı 
idi?. Genç kızlıklarında çok serbest 
bir hayat yatamq nice kadınlar ev 
lendikteıı sonra bir sadakat timsa
li olmuılardır. Ve sevdikleri 
ilk adam olan kocalannı aldatan 
nice kadınlar da vardır. Onun için 
bir hüküm vermek kabil değildi. 

Deniz ve kocası hakkında taf
•ilit elde etmek istiyordum. Bunun 
için de yataktan kalkmak ve m.lü· 
mat alınabilecek menbaları aramak 
lazımdı. Bu arzu bende o derece 
kuvvettendi ki tamamile iyileşmiş 
olduğuma kendi kendimi ikna et
tim ve yataktan kalktım. Arada 
bazen insanı bir doktordan çok da 
ha çabuk iyi ediyor. 

Deniz bana evvelce bir ticaret
hanede çalışan bir arkadaşını tak· 
dim etmişti. Evveli o hatırıma gel 
di. Ve o zamana kadar gene bunu 
düşünememiş olduğuma hayret et
tim .. Derhal mağazaya koştum ve 
hareketimin garabetini ve gülünç 
olduğumu bilmekle beraber Deniz 

Deniz mirliva ımütekaidi Şeci 
Paşa ile evlenmiıti. Pata bir ıene
denberi ve anııesini bu izdivaca ra
zı etmek için uğraııyormuş. An· 
cak iki ay evve1 deniz "peki!,, de
mit ve gene onun ısrarı üzerine a
lelacele düğün yapılınıt ve yirmi 
gündenberi evli imiıler. Pata elli 
yatlarında, orta boylu, dinç yapılı 
bir adammıf, Süheyla isminde yir 
mi yatlannda bir de kızı varmıf. 

Bunu öğrenince içimıcleıı "'Ya! 
demekten kendimi alamadım, de
mek ki Denizin hemen hemen ken 
di kadar bir ·kızı oluyor .. ,. 

İçimde ta o son ııörütmemiz· 
den, onun o müstehzi tavırlanna 
gördüğüm zamandanberi mülhit 
bir intikam arzusu vardı. Atkım 
hiç azalmamıştı. Giin geçtikçe da
ha fazla da artıyordu. Bununla be
raber Denizin iri gözlerinin yat
larla dolduğunu, gurunun kırıldığı 
nı, ıstırap çektiğini görmek beni 
öyle memnun edecekti ki! Bana in 
safsızca işkence etmişti. Elime fır 
sat düşünce insafsızca intikamımı 
alacaktım. Hatta bu, bana büyük 
bir fedakarlığa malolıa bile! 

Ve hep düşünüyordum. İnti
kamımı almak için bir fırsat, bir 
fırsat diye!. 

Denizden intikam almak için 
Süheyl ile evlenmek! 

Bu, onun için, ne büyük. ama ne 
korkunç bir darbe olacaktı. Sevdi· 
ği ve terkettiği erkeği bir gün da· 
mat olarak kartısında görmek. 
Buru:lan daha kuvvetli bir itkence 
aleti olabilir miydi?. 

Düşündükçe, bu fikir dimağım
da daha sabit bir hale gelmeye bat 
!adı. Adeta önümde hiç bir müşkü
lata tesadüf etmeme imkan yok
mut ııibi mıuvaffakıyetimden emin 
dim. 

Süheylinın naııl bir kız olduğu 
nu bi1miyordum. Ya çirkinse, hiç 
hoılanmadığım bir tipte, meııeli 
çok titmanaa .. Neme lazım, diyor
dum. Her feyini her §eyi göze ala
caktım. Tek Denizin gurunu ayak
larım altında çiğniyebilmek için. 

Ya Patanın kızı başka birini se 
viyoraa ve benimle evlenmeyi ka
bul etmezse. Evet, bu ihtimali de 
heııaba katmak lazımdı. Bu takdir
de bütün ümidim mahvolacaktı. 

Bana Deniz Vf" kocası hakkında 
malumat veren Denizin arkadaşı -
tuhaf değil mi, kızcağzın İsmin de 
unutmuştum • eci Pa anın El'en-

- Bana böyle bir fey açmacl•• 
dedi,. Sonra atıldı; onunla ne di1e 
bu kadar metgul oluyorsun, aııl•· 
mıyorum. 

Lü:ıumauz süatlerin önüne Je'ie 
cek bir tavırla; 

- Sen karıtma, dedim, ıöyle 
bakalım, beni Süheyli.ya ne zaJP•11 

takdim edebilirsin?. 
loli.1 hayretten hayrete düşiİ' 

yordu: 
- Hiç tanımadığın, kumral ~e 

ya esmer mi olduğunu bilmediğıII 
bir kız neden seni bu kadar alil<•· 

1 •• 
dar ediyor .. Meraktan çat ıyac 
ğım. 

1 
.. 

d 1 , .. ,,. 
Denizle maceramız an c a 

hiç he.beri yoktu. Bu itibarla ~ırt;ir 
mı keşfedemezdi. Esrarengız 

tavırla: 



• - Edebiyat San'at bahisleri Şarkta resim sanat: 2 

GÖZ 
Maziden 
İstikbale Ateş Parnasien'ler Minyatür ve 

1 
Ragıp Şevki Bey genç bir XIX uncu unn ortalarına doğ- 1 YAŞLARI lnıanlarla yaşamak için yemek ve muharrirdir. San'at yolundaki ru edebiyatın her sahaımda ayni MinyatÖrcÜJer 

'ı içmek ihtiyaçtan meyanında bir de cereyan kendiıini hiııettirmeğe 
ruhi gıdaya ihtiyaçlan bulunduğu çalıımaıının ilk semeresını baıladı; edebiyat, romantik ~e li- Çin imperatorluğu hudutlarında 1 ve minyatür san'ati bilhassa Sa· ETEM İ t 
malumdur. Güzel söz, güul seı "Beni yakan bir atet var,, iıim- rikkcn birdenbire realist ve poziti- Maveraünnehre kadar uzanan bir me fcviler devrinde ilerlemiş ve yük- zze 
güzel eserler. Ruhu beşeri ihtizaza li eserile verdi. Bu kitap, içinde viıt oluyor , parnaJyen ıairlerin deniyeti çiğniyerek ilerleyen Helagu selmi~tiı-. Sanayiin her ıubesinde Kaç gündür Çamur Ruhiyi 
getiren ,heyecanlar tevlit eden, has- hikayeleri toplayan bir eser- eserleri ve nazariyeleri ile bu te· kumandasındaki Mogol orduları ar· terakki ve tekiimüle mazhar oldu düşünüyorum Onunla beraber 

Kitaplar 

• 
ktibas 
lfakkı saıiyeti besleyen, büyüten, birer gı- d' mayül, ıiirde görülüyordu. Onla- kalarında bir harabeden ~aş~ h.ir ğu Safeviler ~evrinde. ye~iş~n. reı- yasıyorum. T;amvayda vapur· 

Alexandre Dumas (Jlfel kulesi) da, birer gıdayi manevidir. Tabiatin tr, rın ilk ıiir mecmuaları tabi Lem. ıey bırakmamııtı. Abbası halıfelerı- ~amlardan Kavus'un ısmını zıkrct • ... ' 
İsnündeki piyesini yazalı yüz sene bu ihtiyaçlarla melıif olarak halket- Küçük hik5.ye yazmak ol· mere tarafından "Muasır Parnas., nin merkezini yağma eden bu iıtila meh i~a~ eder. K_a~s ~okuzu~c d!'!. mat~a.a'!_a~ .. hulasa gez• 
oluyor, Bu münasebetle Pariste O- J tiği insanlar cemiyet halinden mede: dukça zor bir iştir. Son seneler- ünvanı altında_ 1866 da bu veç ıüvarileri ne kadar kıymettar kitap aan hıcrıde Kazvın de ın?a edılen dıgım, yurudugum yerele hep 
deon tiyatroıu bu tarihi eseri bir ke niyet devrine &'eçtikten sonradır ki de edebiyat vitrinleri hikaye hile tesmiye olunarak - intişar varsa hepıini parçalayıp üzerinde Sul~an~ camiini. ~ezhi~ etmiştir. ona refakat ediyorum. Onun se 
'• daha uhneye koydu. \ bedii iştiya~an da yani t~k8,mm ka- teshir etmiyorlar. Hikayeye ediyordu. Onlara bundan dolayı beyg'İrlerini yatırmışlar, camileri ahır Betı~cı '"? .~ıcrıde . ın~a edılen sini işitiyorum, Kulaklarımın 

Alexandre Dumaı'nın heykeli ya nununu takıp ederek buı:-unun guzel ra~bet etmiyen muharrirler Pamas namı verildi. yapmışlar ve ne kadar ilim adamı ve T~brızdekı G_ok me•cıt ve onuncu dibinde kuvvetli bir hoparlör 
Pıldıiı zaman bütün eserlerinin İsmi 1 san'atlerini meydana g'etirebilmi~tir. b k b'l f ded" d"" • Parnasiyen ıiirin hedefi, gayri aan'atkar varsa hepsini ktlınçtan ge- hıcret seneıınde yapılmı~ olan d ç Ruh' . . r 
he> kelin kaidesine hakkedilmiş l .insan liianından. dökül~n z~~e- ~n~ mıı a ı . ."3 .Y a a ... '. ort 

1 

şahsi olmak ve 4ahsi heyecanı vaz çinni,Icr işte bir medeniyet bakıye· Şeyh Lıitfullah camii de tezyinat en Camur ~nın ~es~ .. ~e 1~ 
lıkat bu piyeı ancak el!i iki sene 1 meı beyanın .kevserı mestı~htı. ·~- yuzu geçen bu.yuk buyuk r~· ve ilave . etın~«ie sayü ceht· ıi bu suretle heba olmuş ve bugün itibarile ş~yan~ dikkattir. .. Y.?r. _ am_ur Ruhı benı duşundu 
••reıı bir davadan sonra dıger eser- ıan hançeresınden çıkan nagmelerın manlar neşredıyorlar. Edebı· mekten ıbarettı. Her 'eyden evvel Şark hakkındrki kıymetli vesikalar • lsfa~an dakı ... Abd_ul!ah ,camıı- ruyor. lçımd~ yaııyor. Etem 
len meyanında mermer kaideye ila-ı akuıü &'atyaveri, incan eserlerinin yatta küçük hikayenin mevkii bir artist olmak iıtiyeıı baveskar zayi olmuş bulunuyor. Bağdadın yağ nın .m.ı~ra.br buyuk hır ~an nt kıy İzzet vasıtasıle tanıflığrm bu 
•e edilebilmiıti. bü.tün k~dreti ibdayesi, in~a_nl~n .••c unutulup gidiyor. Okumak için mubarrirlerde ise bu "şekli teki- masında pek büyük zayiat kaydedi· metını ıhtıva. <;.tmektedır. D~ku· zat mahkemede Ağırceza reiıi-

Dumas'nm imza1tnı tatıyan bu e- deı takdıre davet eden ılahı bırer h'k• 1 • •. mül,. araştırması ifrat bir derece· liyor. Senelerden beri Abba'i halife- zuncu as~ı hicrıd': lsf~~an~~ ınşa ne tevdi ettig"i hatıratında sefa· 
~kendi tarafından yazıbnamıt mı 1 kuvvetin semboludiır. ı İye dayak ,<arı, ıı;azete su- ye çıkıyordu. !erinin kütüphanelerinde birikmiş el olunan bı. ermem kılısesının dı- 1 ') . •h h d • 1 -
•eli?. Buna: Hayır! diyenler oldu ve Güzel san'atleri ikliminin kuvvei 1 t~n ann a çı an •. san at kı~~..!· Pamıuiyen "'"ktebioin şefi yazmaları edeb: kitaplar ve bunlarn varlarmdaki eizzenin . re•~le_ri 1 ~t ı e !st! za ve o e •m ıgı 
dava da iıte bu ylizden çıktı ve ro- inkişafiyeıine, muhitinin havayi illi- tınden rrahrum gıinlük, cuısme Leconte de Liale'dir; doğum ıari- ilave edilmis olan resimlorden bugün vardır. F_reskler harıkuladedır. hıcvetmış.tır., ~ahkeme za~~tl~-
llıancrıun muzafferiyetile neticelen- I fatına, hamilerinin derecei himmeti- hikayelerile bu arzulannı tat- hi 11\20, ölümü 1894 tür. tek bir nüm.une kalmış değildir. Yal· So~"a Nacı ~';.Y ~uhııı:r~n";t .Sel~n rı neşredılmıştır. Okuyabıhrsı-
dl. ~e. &'öre yetiıen ~iç~klere benzetebi-. min etmek mecburiyetinde ka- Po~me'. Antique ile ~oi:mcs nız veziri azam lbnilkaninin kütüp- kanın kahrı uzerınd .. kı çınılerın nız. 

Nel kulesini Duma• da yuınııtı. lırız. ". a!fn'.zh fanı dbır hayatın kde~edı lıyor. dB~rbares un1vanlı e er lerındedve baneainde on hin cilt kitap varmış ki i ırüzelliğ;ni methetmekle bit~remi- Bir roman naaıl muvaffak 
F'•kat bu eseri yazmak fikri evveli şemmeı ı tı arını uyan ve ta ır c- . 't . ıger nazım ar1n•n mevzuun a bunlardan bazıları Moğol ordularına Y?r. Bnnlı:n çalmı,ıaı:, bugun in- sayılır? f\1uharririnin rr uvaffa-
~oger de Beauvoir'a geldi. Bu mu- c!~n m~h!tle~ ~ ~ani çiçekl.erin ken- R~gıp Şevkı Bey . B"nı Y~- ~ah••?•.n. tesi!"i yoktur; bunlar: refakat eden bir kar hürmetk'irı tara gılterededır. Orad" ~ır kaç par-
lıa.:;.; . me :wunu vakanüviı I dı zemını mıllılf'rınden eksık kalma· kan hır ates var,. eserıle edebı- kendısını alakadar eden hassası· fından kurtanlmı~ .;ırr.osaydı bunlar- çka kırıkl~rıdvarmı} kı .. hu1n1 ~ar _ş~· kki~yeti?'ki'.zikrkederken sa~h"?'o~um 
8--tr• e.ee'ndn alvmı•b.Bı"'~hare (Nel ması maksadile güzel san'atler kül- yalımızda güzel ve ye•inde bir yetinin hikayelerine ait olmayıp d d b .. be · t' h k er renııın e gayet muce a cını· şu ı rı.o tanın tasrı ı ıcap 
·~•om an , "' an a UOTUn ıer•ye ın ma rum • I . I d I • . d d"kl . b .. 

kuleıi) vaka1tnı genr bir avukat türu. ··ne ı.aytk ol.duğu eh.emm.iyet!.v~r I çe§ni değiştirmiş oldu.Genç mu insa~iı:eti~ ~ari.hine mütealliktir: 1 - ·k;. d ernuş. ran a <nşı e ı erı u eder: Uslılp ve tahkiye Tahki· 
' 1 d T b k t d-"-''d h · b O b d h acagı a~ı .. r '· · · Ciniltorde insan ayna gibi aksini 1 · k l' 1 b' ' d Yazdı ve yazıaı münakkit Juleı Janin ınıı er ır. a ıat pe 51 emı qu ·~ arnr ütün hikayelerinde .' 171m o~umuz .e m~z ep ve ı- aBzı nıuphem ve karışık veır...ı.ıkın •.. k . . K • 'd k" d k yesı uvvet ı o an ır eser e 

ı.r.trndan tashih edildi. hatta kıskançtır. Kudret ve dehayı kt 1 l tıkatlara btr re•mı geçıt yaptırır; delaletile mevcu·Jiyetine v~kıf oldu· .P,"omıe le ı~ış . . ~zdvın el ı .. ~- u 1 tip'er canlıdır ve bizi ardından 
· f ı k ·1 ı d · mevzuu aş an a ıyor. nsan v· tor Hugo'da d h d - e zuncu asır mımarısın en o a" ,.u,•· 

Eıer bu kadar elden geçtikten Jsra e meyen anunı e on~· a~~ t k"t b · · · k .~c . .. A n 8 a ogru v ğumuı: Sac~ni fian'atinin üzerinde ·· ··kJ B' ·· Jl'f · • k " 
ıonra Duma• ona kat'i şeklini verdi. raibetki.r zeminlerde tecelh ettırır. 2~. en ,1 ~ '? ısmını 0 uyun~a g_u:el hır uslupla aaırların_efs~~e.. l\ılanihab:m'in vücude getirdiği san~- çiti Şah da bir ııümunei bedayidir. suru er. ı~ mue ı ıçın artı 

·b.ı.. k Röneıano devrinin meydana çıkardı- boyle bır ıhtımale kuvvet verı· sını yazar. Onun eserlerı, mute- 1 ti y k b• •• t • k"l" le . Yazıları devrin en büyük hattat- tarafından kıtabınm yarıda hı· Dumaı'da büyük bir ı ~" unıe . _ a e a u ı ve "a un ı ısc rıne a- h' . ·ı · d k ak ) k d b k b 1 
ti yo'-tu. Bugiln anlıyoruz ki bu mu- ın zekalar mevıiminin hulıilünü bek yor. bahhırane olduıı:u kadar felsefi . , t" b'" ··ı b' t . . ld • lanndan Saba ın, çını erı e na r ı ması a ar üyü ir fe ıi.-"' •· d . ·d· ·b b ıt sana ın uyu' ır esın o usu K. , 'd. 
harrir kendine atfedilen methur e- !iyen kır papatyaları &'ibi serpilme- Ragıp Şevki bikayelP.rinde ve 1•11•1":nı ır; . unun!a ber

1
a er, kaydedilebilir S:l'ani oan'atinin bi· kalş avuk sun eserı ır. ba 

1 
_ ket tasavvur edilebilir mi? lıte 

• 1 • . • b" k k d" mı"tb'r Onlar zemı"nlen"111°n fazı"let gı- k h" • h k d b" h eser erının gayrı •ahst o mau, , .. 1· k ğ "dd" ran, urunu vuıtanın § angı- b d b t 1 d k ~ren bü·-'11- ır ıımııu en ı yaıı · ço ıssı are et - An ı ta . . · . . zans ··n atı ı e arı.ıı:.tı 1 ı ıasının a~ın an eır. sa ınnı oau u 
n 7 ua • d 1 n e erek beslenmi• ve f skır- ~ ' r - Leconte de Lısle'ın "h•ssız oldu· _ ~ _ ' .. . B. cında kom•u şark milletlerinin ' b·'. .. • 

llıaı:rut onla- yalnu: ımza~ınt koy- a arı 1 m "f 
1 

· [ı"I 'd' M 1 k"" ··k h'k" " · · . ,. . " . dogru olmadıgına kannm. Zıra ı- tan sonra ı~ı •on ıatır·11a ka "'·ki '.k "f •• . ti' B ı · mıı köklü fidanlardır. cı lr. evzu ar, uçu 1 a- 1 gunu ıcap ettırr.1~z; bılakıs takdı- , . b"" b"t'" ha k S ·k san'at ülkeleri dahilinde mümtaz ~ , • • 
..... a ~ tı a e!'"'t r. u ese• en; J A 1 1 yede bultınınast lazımgelen ma 

1 

re layıktır. Şairin en hzla ademe za"..' san alı us u un ş a ve ·. aı bir mevkie •ahipti. lran, Garbi Aı dar okumağa ı!avet ve n•ecbur 
"1uharnrlerl mhayet meydana çı - vrupanın asır ar yatam•ı, sa ta- cera, sürprizlerden ziyade ba•ı't . t k b" .b . üslubundan tamamen aynlır. ya ile Aksayi Şark arasında coğ- eden roman muvaffak bir ro· 
llıış olduğundan bu hakikat bug'Ü t natlar gönnüş ,inkılaplar ııeçirmiş o veldm.eY';''ı''!del.el d"~ı!' ır ca~ıdeaı Saliklerinin gayet zalimane itisa· 
lııünakaşa götürmiyecek bir tekil .ı bin bir tecrübe filitrclerinden süzül- gönül heyecanlarını taşıyor. 1 n ~. ~·'.'/".' 11 j 1 ır; .ş~ &şagı ha·· fala uğradıklanru söylediğimiz Mani , ~afi :"'~_kii iti,barile t Şark :'illet: mandır. Yani tabiri diğerle tah 
"'•tlır ı müı san"atlerini tetkik eden münev- san bu hikayeleri okuduktan 1 1 1 ~~v1 a'! 1

• ••be"1 !''n 1 '."~' .~r bielerden kalan nadir e•e•lcr meya- erı.nın .1'. san at mu. avaısı 1 vaz! kiyesi mükemmel romandır. 
· 1. 1 b' d b .. 1 , h ı parcanı. sıır erının e aga ını gos- . . yetınde ıdı. Bu vazıyet, mahallı Ü 1• , T kn'k k 

Meıell: Ov ıilahıörler, Kra ıçe- ver er, ız e u ııuze un at sa a a- sonra muhtelif romanlaıdan a· 1 •·• · nında şöhret bulan ve bızzat Maru ıan'atlerin karakterine tesir icra sup, san attır. e ı ıs-
l1İn kerdanlıir,Jozef Balzamo, K.J:all- ',rı~ın 1mde~zul ~1ıulellerleb~I •mı;•- lınmış passage'lar okuduğu his en~Ey fani! Eğer kalbin sevinç tarafından resimlerle süılendiği sö~- eden kuvvetli bir amil olmuştur. mından sonra gelen en mühim 
Çe. Marııo ııibi lisanımıza terciıme mıt .0 u&'l:'.nu 00~ es er k'ıe a&1r a- sine kapılıyor. Fakat Ragıp veya acılık •lolu iken öğleye doğ- lenen bir el yazması eı~r vard~.r ~· Acem •an'ati üzerinde Çinden ge nokta üılılptur.Üslılp, re ıranın 
•dilmiş olan eserler Aug~ıte ~- r~n ıhmalkar ~ll~rı~e hıra ı mıı _met- Sevki Bey hikayelerinde çok a· ru ziyalarla parlayan tarlalardan J\cem ed~biyatında bu kıtap mu~un !ip lrana yerleşep nakkaşların mü dilidir. Bir romanda mü1'1lifin 
quet iıminde tanınınamıı ,biçare bir ruk tarlalar &'ıhı b11emere oldugunu 1 d 1 d " geçersen kaç zira tabiat bos hır mevkı tutınuştur. aGzne hazıne- hİın tesirleri olduğu gibi Bizans· bizimle konuşan tarafı üslübu· 
"1uharrir tarafından yazılım, ve A- iddia edemezler. Edebiyatına, mi· teş i ve uygu u ur. Beni ya- aüneş va.krcıdrr O;ada hic b{; !erinde bulunduğu söylenen bu kita· tan gelen bıristiyan san'atkirları d Me d 1 b' 
ltıcandre Dumaı tarafından imza e- mariıine, tezyini san'atlerine, n:ıu~İ.· kan bir ateş var,, ti.iye kitabına ;ey mükt-dder ~e a m~srur ~ola- bın istinsah edilmi1 nüshası Edinbur nın da izlerine tesadüf mümkün· ur. VZU ne e O sa ır ro· 
diltniıtl-r kiıine ehemmiyet veren, tabiatın isim koyan genç muharrir, ek- maz' Y Darülfünunu kütüphanesinde mev- dür. Arapların iıtilasından sonra mancı yalnız üslılbile bizi ken· 

Du .. bu romanların bazılarını rnahaı.ini ~1111.n~a hey~canla~ '!eç_İ- seri hikayelerinde okadar içli Ş~i~;'~ eserlerind" "ııebil,. hay- cuttur ki o~ y~inci aı.ırd!' bir re~ıam canlı mahluk resimlerine ı>adiren dine ve eserine bağlıyabilir. 
•kur ve tashih ederdi. Monte - Kris- ren Tu~ ?"lletının san at tanhı hıç ve samimidir ki. kahramanların rete şayandtr. Denilcbllir ki, bu tarafından ıatınsah edı!mıı oldugu a- tesadüf edilir. Şarkta bazı yazma İşte EtPm İzzetin romanları 
lo romaıuıu bile bu zat yazmıttır. bot dejıldır. bizzat Ragıp Şevki Bey oldu· asırda onun kadar - Bu türlü - şikardır. Arap kitaplarında ve avani çek- bu cinstendir Etem İzzet bize 
~ alnız mevzuunu baıka bir muhar- Müze müdiri sabıkı muhterem Ha nazımda iyi yazan yoktur. Makama~ü.lhar_iri'ye &'elince 1- meceler Üzerindeki resimlerden h i !," k . . 
Pır bulmuıtur. . lil Beyefendinin (Elvahı nakşiye ko- ğu kanaatine varıyorum. Neşe- Leconte de Li•le içi>ı, hayal rak mrktebının hır ressam'.. tar~.- batka hemen he:nen belli baılı e· B~r _rom1an1ın a ır aç tıp vhebnr. 

Dumu, muvaffak olan pıyealerl· feksiyonu) iımile 1924 tarihinde inti kilde olursa olsun, hararetli ol- manalı olduğu kadar da muhte- fından yapılmıştır. Mevcut uç nuı sere tesadüf edilmez. lranilerle tzı on ar a tanıştırır ve a ap 
ili de Maquet'nin yardımile yazınıf- far eden kıymetli eıerlerinde ııöıter mak İyi bir •eydir. Ragıp Şevki şemdir. Ahenk tam, ke,ime mu- haaından biri Pariıte Bibliyotek Tatarlardan başka islim milletle eder, Biz, artık, onlarla dost o
tır. Şu kadar var ki bu piyes~• oy- dikleri musavverleri yetiştiren Türk Beyin gönül VP edebiyat ateşi- ayyendir; yani cümlede itıral etti- nasyonal'dedir. (") ri arasında canlı mahluk resimle- !uruz. Etem İzzetin romanları
llo.nacaiı zaman Dumaı mesaı arka- milletinin Fuzuliyi, Nedimi, mimar nin hiç sönmemesini tPmenni ği mevki, yerind.,dir. Kafiye zen· !randa bu tark nakkaşlarının rin? karşı ~ürük bir taassup gö~- nı okuyanlar arasında Istırap 
d":ı•.nın iımUıi l'izlememiı ve halk her Sinaıu, Dedeleri doğuran devirleri ederim. gindir. Yalnız, onların nazımdaki eliyle ıüılenmİ§ ıı_ayet .~uhte,em terılmek~e ıdı .. Ar~pla~, ~".h"; zı· çocuğunu, Refik Necatiyi tanı· 
•kıaıni de ayni zamanda alkıtlamıı- bugünün ıerbestii efkar sahibi di- tannaniyetinin ayni siyakta deva· saraylar varmı? kı ~uıı:uo bunlar- yade r~nm ve çızgı aan atını çıçek d ? l k" 
lıt mağların devirleri olsaydı mezar taş Reşat FEYZi mı ve üılıiplarının parlak imtida- dan yalnız tarıht~kı gilzel hatıra ferle, hendesi şeki!lerle tatmin e- mayan var mı ır · m a~sız. 

!arına ince san'atlerini hakkeden çe- • •-•+ dr hatalı addolunabilir. lannılan baıka hır t•Y kalmamıı. diyorlardı. Sonra çanak, çömlek, Gerek Yakılacak kıtabın . Meıhur Sardou da bazı pİyeıleri
bı tarihi vakalardan aldılı için bir 
Çok hücumlara maruz kalınıtlı. Fa
kat muharrir netrettiği küçük bir ri 
lale ile bu hücumlara mukabele ede 
ltk dütmanlannı susturmuştu. 

Shakespeare piyeslerinin bazı sah 
~derini olduğu gibi batka bir muhar 
l"İtin eıerinden alırdı. Bu hareketini 
!İddetli bir liaan ile tenkit edenlere 
'"'diği cevap ıu idi: 

. - Piyeıime aldığım bu sahneyi 
lıır genç kıza teşbih edebilirsiniz. 
lien bu kızı fena bir cemiyetin için
den çıkanp kibar bir cemiyete sok
tu,,,. 

Moliere de ayni ihtara maruz kal 
dığı zaman: 

- Bana lizrm olan nesneyi nerde 
b\llurıam, oradan alırım. 

Derdi. 

Dumaı, bidayette, kendisini tiyat
l'oya haaretıniıti. Fakat bunda mu
"~ffak olamayınca işi romancılığa 
~•ktü ve bu yolda yürüyebilmek için 
etıdisine yardımcı aradl. Methur ti 

Yatro muharriri Labiche te piyeıleri-
11.İ Dumas'nın eserlerini yazdıiı tarz
clo. Yazardı. Bir gün bir kadın kendi-
11rte sordu: 

- Piyeslerinizin arkadaşlarınız 
~rafmdan yazıldığı söyleniyor. Bu 

0 iru mu?. 
- Doğrudur. 

kiçler kim bilir ne heykeltratlar da Bilahare Parnasiyen mektebi- Mevcut olan bazıları da kınlmış, dö halı ve seccade üzerinde renk ve mel'un kahramanlan, gerekse 
doğuracaktı. Oh! Bizim Rafaelleri- Matbaada akşam nin saflarına dahil olanlar, o mek lrillmüt birhalde imiı.Bir vakitler ora şekil san'atini ilerlettiler. Aşk güneşinin parıltıları altın· 
miz Türk minyatür un'atinin unu- tebin orijinalisteıini bozmakta larda bir tetkik seyahati yapmrt Ziruha can vermek töhmetile da canlanmış dolaşan dostları-
tulmuı lahitlerinde çürüyen isimler- Arkadaşımız Reşat Feyzi, gecikmediler. olan Naci Kasım Bey "Zafer ki- müslüman san'atkira gözdaiı ve . h Et l . b' 
dir. Mikel Anjlerimiz onların senki muhtelif gazete ve ,ır_-ecmualar- Bu mektep erkanından Sully tabelerinde" bunlar hakkında ba ren telakkiler islim dünyasında mız 1.~te ep . em zheedtı.n ıze 
terini teıbit eden namsız san'atkir- da neşrettiği otuz kadu şiirini Prııdhomme, deruni hayatın tai- zı malumat vermektedir. Naci Be resim san' atinin terakki ve teka- ve T urk edebıyatına tye ct
mezanna vicdanlarının elem çiçek- MATBAADA AKŞAM ismi ridir. Kendi içine çekilerek daima yin söylediklerine nazaran Şiraz- mülüne mini olmutlardır. Resim tiği tiplerdir. Romancı bir ha· 
)erini teıbit eden namsız ıan'atkar- altında bir kitap halinde topla- ruhunu okur ... Orada, duygula- daki Bb?lhr":?1ın Havernek sarayı san'ati, Abbaıiler devrinde biraz liktir. Tiplerini yaratır ve arıı.-
lardır. Siyah bir taassup ahtaputu- rın biitün inceliklerini, tezahürle- bu ka ı muzeyyenatı cemetmiş ol nefes alabilmiştir. mıza gönderir. Artık biz, onlar 
nun pençeleri arasında sıkılan, bog-u mıttır. Kitap çok yakında çıka· rini bir"r birer ayırır. Psikolojiıi- maaı itibarile pek ıayanı dikkat i M. Schukin diyor ki: l b b 't t '°"t 

kt R t F · · · · b · ı Ak b t h H d "A k h' . "k' . . a era erce yaşarız. s e "· em lan ve ölen bu iıtidatlara binlerce. ca ır. eşa eyzının ırce ve nin bu zarafeti, meraretsız ir me mış. rem, a a ya ut em an nca ıcretın ı ıncı seneaın- l "G"" I '[ b . 
derin mısraları yeni neslin en linkoliye bitişir; mustarip kalp- kasrı da lran nakkaılarının bü- de canlı reıme karşı bir taaasup l zzet ozyaf arı., ! e eşerıye-

hürmet... güzel şiirine nümunedir. Mat· terin ve mümtaz ruhların bu aziz yük mesai hamlelerini taşımakta baılıımı~tır. Muhammet zamanın· te Çamur Ruhiyi verdi. 
Kalemimi avdeti güç vadilere ıev ba d k d b" 1 şairi &'Üzclliğini bu kaynaktan a· İınitler ki bir kısmı Yunanlılar, di da Mekkede müsliimanların fresk Eski Hariciye Nezareti şifre 

.. ktıneden ihtirazen söylemek isterim a a a şam. e e ıyat a emi- 1 lır. ğer bir kısmı da lraniler zamanın leri ve reıİınleri vardır. Arapların 1 müdürü Ruhi Beyi. Galata 
mizde yeni bir hadise ve varlık ,• b" f d ı h · d'I · t" D" 1 k ·· ı l k. ki Hamdi Bey 9ftlerhum bizdeki re- S. Prudhomme, ır ilozof, ay- a a rıp e ı n:ı•• ır. ıc e ena- guze saray arı ve o zaman ı me- meyhanelerinde sızan Çamur 

sim, heykeltrati san'atlerini tabak- olacaktır, Reşat Feyzinin şiir- ni zamanda fenni, felsefeye ve şii- rındakl Medayın kasr~ Ferhat ta· deniyetleri buna şahittir. Bugün 1 R h" I k d b""t"" h 
küm devirlerinin emrü kumandau al !erinin kitap halinde toplandı- re tatbik etmek i•tİyen bir şairdi. raf'?dan ı;ru,srev Pervız za'?a.n!n- onlarm feth ve istila devirlerin· u 1 0 uncayıı a ar u un a· 
tında zorla tezyinat vadilerinde do- ğını karilerim ize haber verır· Kendisinden evvel de felsefeyi ıi- da ışl.e~:ınııtır., Araplar~n. ıst~.la11 den kalrıut bir çok Arap freskleri yatını beraberee yaşamış oldu
laıtırılmış aan'atler olduğunu çok iyi ken içimizde derin bir sevinç ir ve •an'ate tatbik etmek iıtiyen- bu buyuk san at eserlerının uze- ve resimleri vardır. Suriyede Lout ğumuz bu kahramanı biz çok 
tanıyan münevverlerdendi. Orijinali- duyuyoruz. ler olmuttu; fakat, bunların hep- rinden bir taun gibi .!feçmit ve ~- &'Ölü civarında takriben 715 • 725 iyi tanıyoruz. 
te.ı.ndeki zindegilig-e rag-men beyne!- si metafizikle iktifa etınişlerdi. deta Şarkta reasamlıga veda edıl- tarihlerinde İnşa edilmiş olan 'G ) I 

G · d ' özyaş arı.. güze bir ro-milel şahikalar doğru yürümesi mc- 1878 de, La justice, 1888 de, miş sayılabilir. erçi Abbasiler Kuseyrı Amra var ır. Emeviler-
nedilen bu san'atler onun zamanında hiç görünen sahalar yakın bir iıtik- Le Bonheur ünvanlı felsefi şiirle- devrinde yeniden baılayan reıim den bir zat tarafından inta edi- man mıdır?. Bu suale doğrudan 
sönmÜt, terakkiye teşne na.zarlarını halde yeni san'at filizlerile bezenebi- rini ne~:·etti. Üslubu çok defa nes· len bu güzel köşk fresklerle dolu- doğruya cevap vermek güçtÜl'. 
iıtikbale atfederek hazin bir nefeai lir. lıte Hamdi Bey dimağının icaz- ri bir şekil alır... [•] Makamatülhariri'in eski bir dur. Bu freskler arasında suda yı Gözyaşlarında realite yoktur. 
ihtizar içinde vefat etınit &'itmitti. kir düşünceleri. François Coppee, 1842 de Pa- el yazmasıdır. (1206) bilhassa zatül- kanan çıplak kadınlara varıncaya ve zaten hayatı ve beşeriyeti 
Sahalar bir cevfi hiçi halinde idi, yal riste doğdu; bütün hayatını Pari- hareke oyuncaklardan bahseder. Su kadar mahlu"klar go""rdu'"k. Onll\r ) d h' eıl E 

d k• - ı ı· d t k Ben kendimi fırçaıının aczinı· bı" _ · · d çı"ren Cop • • · roman arın a ıcv en t<0m nız Beyazı ın agıtçı arı e ın e e sın cıvarın a ge pee nın üstünde oynayan bebekler, saatler ve yazı ceçinnek için bu kasra geli-
tük kalmış son bir mirası san'at var- len, kaleminin kudretsizliğini itiraf maksadı her şeyden evvel müte- saire gibi. Kitabın tezyinatı Acem yorlardı. Müslümanlar, istila de- İzzet realist bir romancı değil
dı. O da eski &'erdunei zaferinin ge- eden, iki çizgi çizebilen bir heveak.i.- vazı olanları tasvir ve tersim et- üslubundadır. Bu devrin hemen bir virlerinde bilhassa !randa çok in- dir. Eğer realist olsaydı üç yüz 
çip giden beliniz ' batı& namer'i bir l'1l karsı hünnet ve tqviki ibadeti va mekti. Ona göre, büyü~lerin ha- çok el yazmaları Arapçadır. Fakat kitaf bulmll! bir resİın aan'atile bu kadar sayfalık bir romanı. 
izi hükmünde zamanın gubarı niıya- taniye farzeden bir insan olarak ta- yatında naaıl ıiirdvar~, didha:r

1
at resimlerinde Stil Acemdir. kal'fıl&§tılar. Bağdada &'eldikleri Ağırceza hakimine bir celsede 

nına karışmak Üzre idi.Müıteriıi pek sahibi olanlarda a şnr var ır. f" zaman şehrin 60 kilometre meıa- dinletmek sabrını veremezdi. 
nadir yaratıcı üstatları kalmamıfb. nırım. lntisabile ruhumda en sönmez te CoppCe, bu cins tiirlerin şairi ·;:~·;;:··~::::~:·~·~··;;~-~~~:~-~~;· feainde Saınara sarayını gördüler. Bununla beraber "Gözyafları,, 

- Peki siz ne yapıyorsunuz? Bugün Türk uaulü tezhibi diye ya- ateşini taşıdığım me•leğimin esiri, olmak iatemifti. 800 - 880 seneleri araaında Abba 
B 1 d ki · · • k muvaffakıyet &'Ö•terir. mademki birinci aatırından ao· - en on ann yu 1 annı çızı· dettiğimİ7. bu güzel san'at artık ta'l- atı ı, mezubuyum. Hayatımda aan'at Jose Maria de Heri:dia da aone siler tarafından inşa edildiği anla 

l'orum · tani maziyesinin mersiyei hicranile lezzetini en evvel Rıza Bey merhum san' atini yeniden ihya etmek iste- * • * ıılan bu saray kAmilen resimlerle nuncu satırına kadar bizi hic te 
Ev t, L b"ch kadaıları ı az d y · · · laka ·· l uconte de Lule'den: v-'-kuf ettı"rmekaizin ardından dk e a ı e ar n n y demgüzar ı. elımıyetı mut ya dan tatlım. iptidai kudretimin &'•da- mitti. Propbcea unvan ı mecmuaor tezyin edilmişti. Bulunan freıkler, ""' -

.'. ları piyeıleri taıhih etmeseydi eıir, bakıyei ömrünü mektep çocuk- yi feyzini bir baba ıefkatile ıunan m tetkil eden hata11z .. daonelerin Hamlikarın kalbi (Hialmar) Arap müelliflerinin deıkripsiyon sürüklemittir. Mademki yarat· 
~~Pheıiz ki o eserler muvaffakıyet lannın ıadakai ağyarına medyun ,,. her biri, hakiki birer tıır ir •. Ken Parlak bir ııece.. dondurucu lanna tamamen tevafuk etmekte· tıCfı tipler aramıza oiıımittir . 
._,...namaz ve unutulur ııiderdi. boynu büyük ıayılı günler yaıayan bu a.ıcenap hocamı inki.r edemem. disine takaddüm eden nıuharrirle bir rüz&'ir.. Farlar kıpkızıl. Şu- dlr. Fakat muharebe ve zaman O~lar canlı ve kuvvetİe ara~ız 
. Bir muharririn diger bir muhar- bir ihtiyar olmuttu. Hamdi Bey ne Bunu san'atte katre farzedenler ola- rin soneleri dar bir çerçeve İç.eri.. rada, burada binlerce kahraman denilen iki tahripkir kuvvet Sa· 

r,.İn eserinden iktibas etıneğe ne de yapabilecekti ve ne yapabilirdi? Bu, bilir. Fakat ne olursa olıun, bence ıinde mahıur kalmııtır. Hercdia'· nıeoıar1ız yatıyor; kılıçlan yum- maranrn bulunduğu tehri mahvet· da yafıyorlar. Şu halde bu eser 
'•<•ye kadar hakkı vardır?. bir milletin zevkine, hissine, ruhuna un'atte bir katrei irfan bin minnet mn soneleri muahhar nazmın man ruklan araaına 1ıkıtmıt; hiç biri ti. Saray yıkıldı, ne fresk kaldı, roman olmak itibarile mükem-

Deniyor ki: ait bir inkılaptı. Bu inktlabı ihtiyaç ve ıükran ile ödenmez. Fakat, iıtib- zaralarıru tevsi etti. Şairin üalu- kımılda1nıyor.Ozerlerinde bir kar ne reıİın. meldir. 
- Deha ıahibi bir adam fikir ve hazırlamıı, zaman doğunnuıtu. San' bu hayallerin parlaklığı ve vuzu· ~a aürliıü dönüyor, bağnııyor. Sonra Firdevai devrinde Mah· 

~ .. nı h ı - Onl dat devirlerinin taa11up ço··ııerinin ' d d''-k · • Gelelim ü.liiba: Karilerimi-lc evzu ı.rıız ıgı yapmaz. arı at bir istihale, bir buhran devresi gc- hu noktai nazann an 111: ati ca.. Soğuk ay, solgun alevlerini uzak.. mut Gaznevi'nin İnta ettiği sara-
k ndine maleder ve unutulmaktan çiriyordu. Maamafih halin kıymetıi- ıaıalayan ruhumla ıerabı muvaffakı- !iptir. Oslıibunda, fikirlerin ifade- lara serpiyor .. Hamlikar, iki elile yrn freskleri ıayanı dikkattir. Bil- ze beyaz satır edebiyatının 
f'~':larır.Sönük bir muharrir güzel bir naslığma bakarak tee11üfle vakit ge yetin peıinde koşarken Hamdi Bey ıine, heyecanların t.eıbditine ehem kılıcının kabzasına dayanarak haua Firdev&iye mahıuı olan oda Türk romancılığında mübdii F 'r veya güzel bir mevzu bulabilir. çinnek istikbali düıünememek de- müe11eıeıi bana bir vahai tuliyet miyet vermekten zıya e ,onları, kanlı ölüler araaında doğruluyor; muharebe tasvirlerile Epik mevzu hakkında fazla izahatı lüzum
! -kat bunlar kendisi gibi karanlık- mekti. Hiimiıi rağbetkarı, tqvik e- oldu; aan'at zemzemi nuıiyetini ora kısa, parlak tablolar halinde na- ııöiıünden harbin kızıl renıi fıı· lar Üzerine yapılrnıı resimlerle suz addederim. Çünkü Etem 
~ kalmağa mahkumdur. Halbuki denleri kalmıyan san'atler tabiatile da fazla bulabildün. Onun irin mer- zarlara arzeder. kmyor. , dolu idi. Bazı odalarda Eroik izzetin yepyeni üal6bunun tat-
1 •t.hur bir muharririn parlak lisani- ··ı i hk" d B d ' dl h d 1 b' E t O d h" b' f ev 1 rd · 1 b"I d • f o me e ma um u. u manzana a hum Rıza Beye ezeli bir muhabbetim HcrE a, er şey en evve ır yy .. ra a, ıç ır ne es ıa- m zu a a reıım er ı e var ı. lı bir su tınltıaı kadar tannan 
d 

1 
ilde edilen ayni fikirler a11rlar- ondan baıka bir ıey değildi. Fakat, artist ve nazımda bir devir açan bib yok mu?. Daha aabalıleyin, Ancak Mahmudun oğlu Maksut 

~n &ıırl · ti"kal ede ·1c1 • • b "h ti Hamdı' Beye vatanım "'•mına o··ımez d d ı 'b" k b ı k h • · ı d ve ahenklı' oldugvunda ı'ttı'fak ara ın r. güzelh er yetıttıren u nezı ik ·- ·- güzide bir üıtattır. fundalar arasın a ev er gı ı f& • u çıp a ve te evı reıım er en 
b Bu nokta doğru olmakla beraber min kuvvei inkişafiyeıi baki idi. 0- bir hürmetim vardır. Tahakküm ve "San'at, aan'at içindir., nazari- rayan gençler nerde?.. memnun olmadığı için hepıini ki- etmeyen kimse yoktur sanırım. 
trıaıka11na ait bir mala temellük et- nu bot bırakmak çok günahtı. San'at taa11up fırtınalarının ytldınmlarına yeıinin vazrı Theophile Gautier Her taraf dllıiz ... Miğferlarlııo reçle kapattı." Sözlerimi bitirmeden evYel 
r ~k bize çirkin görünen bir hareket yeni bir kültür iıtiyordu. Öyle bir kartı yüksek ulabeti flkriyewe tek ile , 0 mantiklerin enfeı ve ıahai ti· zirhlanm, baltalarrm hepsi kın!- itte böylece &'eçen makalemiz ıunu söylemek isterim ki Etem 
~r. ~nce bu iktiba• keyfiyetinin kültür ki ince, ıeısiz yağmurlan mas baıına bir paratoner vuiyetlnde ka- irinden Parnaılyenlerin afaki mıf. • Gözlerim kanlanmıt; kurt- de aöylediğİıniz gibi Şarkta resim zzetin romanları bütün bu 
.,. tıahyYeıı hudutları olmalıdır. Muhar seden yumutak topraklardaki kabili- lan Hamdi Bey dediğimla bu bilyük ve gayri ~hıl tiirine intikal edil- larm, denizlerin ıiirilltüıü ırlbi san' ati. taasaup ve cehalet gibi d . I rd b tK 
' r · Tü k 'h" ı ı .- ı ı · f · dil ki ı say ığım mezıyet e en a a ı.., er h.~ııi bir vnkayı eserinde ca.n yeti nüfuziyeyi ihzar edebilıin. Öyle falı11yet r tan ın n it nayı ka- di. Yani Th. Gautier, romantikler nihayetsiz ve derin b r ufultu lı • iki ecı ımanın tırna arı a tın-
ı.,.1 dırabilır. Ancak ba§kasına ait bir bir kültür ki ıakit, gürültüıüz tesir- dimi olduğu ııibi bütün Türlr re11am ile Parnasiyenler ara11nda bir &'e· tiyorum .. Buraya ııelln, benim a· da ebediyete gömüldü. Ve bu &'iln bir hustuiyet daha arzeder ki O 

.,._.'!•~ kendisine maletmekten çekin lerle - Avrupanın bir kltlei lannın velinimeti hakildıidlr. Unut- çif vaaıtası olmuıtur. Gautier ken dam yiyen eeaaur karııalarıml.. müzelere kıymet veren ıark res· da bu eserlerin doğrudan doğ· 
<tıdır. müncemide farzettllderi - mü- mıyalım: Hakkında debalar hazrrlan- di itirafı veçhlle daİına heykeli Göiıümü demir gaııalannızla açı- mi nümuneleri, bir zamanlar ha- ruya mahalli oluşudur. Onlar• 

lq. Unutıılmamalıdır ki edebiyat, teh~ıiı vatandatlann sinei kabu- mıt zeminlerden yetİfecek ve biiyü- kadına, mermeri tene tercih etınit nız. (Dllmer) kızı için hlll kal- yatiyetinl kuvvetle ııöıtermİJ, ya• da adapte kokuau yoktur ve biı 
1ıı......:~v~·~·~·LJıa:. .... ...ı ..... ,...,...ı.... .... ıinU....Wiİİlı....,ıoiı~llllı..Jlllıi&l~nıı..1:Slı:iiiD111ı1lLlıl...J..ıı~ıık.J&ı0 !.l!in~lııa!!ı:ı.._~~~~~~_JL.l!i!t..1!!'~rd~i~~,__~Z~l~ra!'.&.~k~en~d~l~ı~i~ed~ebi~·~a~t~b~i~m!!._!h~a~r~a~re:!!t~t~a~ı~ıy~o~r~.~··~~--~~..Lı'!a~m~ı~t~b~il~yil~k:.,:b:i~r~v~a~r~h~ğ~ı~n~k~u~·ç~ü~k~b~il._E_r'eJlık 

ıırııtmaz. 



•• 
memleketler del 

Karadenizden Le
ningrada 

vapur gidecek 

Bir· nci Sahifeden Geçen Yazılar O leni er 
2700 kişi '· - 1. • ~ 7'_'11 ~ ..... 'it'' 

Yakında Kinefte toplanacak 
olan kongreye yüzden ziyade 

Yeni Yunan başvekili istifa 
edecek mi? 

müenese ve bu cümleden Uk· (Başı birinci sahifede) . 
ranya ve beyaz Rus akademile- lunınasından dolayı cidden mütees
ri de i•tirak edecektir. Bu içti- sirdir. Fakat hüsnü niyet sahibi her 

• kes bunun günden güne artan haki 
mada Dinyeper irmağı derinleş ki bir kabiliyetsizlik neticesi olduğu 
tirerek limen gölü vasıtasile nu ve hatta eski hükümetin kupon
Karadenizden Leningrada va• lar faizlerinden tediyesini deruhte 
purlar itletmek meselesi müza- ettiği yüzde 30 u bile ödememizin 
]·ere edilecektir. 1 fevkalade müşkül olduğunu tasdik 

edeı-. Maamafib hükumet taahhütle
rini yerine getiı mek için mümkün o
lan her şeyi yapacaktır. Hükilrnet 
ecnebi alacaklıların ve hükçmetleri
nin bu hakiki kabiliyetsizliği tanıya· 

Kauçuklu bir ot 
bulundu 

Rus yada Kauçuk maddesini I caklar ıve muvafık bir uzlaşmayı ka
havi nebat ke9folundu: Sovyet bul cdeçekleri ümidindedir. Hükumet 
hükumeti Rusyada mevcut ta- ı ~u.nanistaru!' baki~. t~diye kabiliye
hii servetlerden azami surette tı~ anlayabıl~el~ı ıçın faydalı ola
. "f d k k d"I (f · bılecek her turlu un•urlan alacaklı
ıstı a e etme ma sa 1 e en- lann emrine amade lda k lacak 
ni tetkik enstitüsü) namile bir lıları ve hükumetlerini ~~n:: ;,ahsu 
enstitü tesis etmiştir. Enstitü !atma ecnebi piyasalarını açmak ve 
Rusyanın her tarafında tetlkik· müsmir işlerini muvaffakıyetle bitir
ler yapma'kta ve bu güne kadar mesine yardım ederek bugünkü vazi 

b 1 k 1 ti • k f t yelten çıkmasına müzaherette bulun 
meç u a an serve en eş e • mal · 1 cak _,_ ed" G _ .ı b" . .. arını temıne ça ışa tır. 
meı<t ır. eçe-e ır eruıh~u Bu suretle alacaklılar kendi men 
tarafından Gürcistanda zengm faatlerile bizim menfaatlerimizi birleı 
neft manşaplan keşfedilmişti. / ıinnq olacaklardır. Diğer taraftan 
lzvestia gazetesinde okunduğu 1 hükumet _e•ki kabine_nin aldığı bir_ ta 
na göre mezkiir enstitü tara· kım tedbırlerle ve bılha'"a ka.-n::.ıyo 

f - .ı '··- .ı ·ı h et b d olarak bankeJara yapılan mevduatı 
uwan go11<1en en ey u e- 1 d ahın ah ·ı b · ı ·b-· 1 

f K d ka uk 
.ı.ı •• 1 r aye l vı mec urıy e ı la et-

a rım a uç ma°"esını mit olduğu devlet kredisinin tekrar 
havi bir nevi nebat keşfetmiş· teessüsüne çalışacaktrr. Bu tedbir ar 
mittir. Bu nebatta arn:ak yüz.· tık geri alınmayacağından hükumet 
de dört nisbetinde kauçuk mad '?ü.nasi~. bir ~~da ':e mali va.ı:~!e 
desi mevcuttur F alkat istihsali ı tının musaadesı nısbetınde bu yuz-

k kol ld ;._ __ .ı b eb • den zarar görenleri tatmin edecektir. 
pe ~y O Ull:-"'"':'11 .. ~. n a Harici münasebetlerine gelince; hü
tın smaı ebemmıyetı buyuk ola kilmet diğer devletlerle olan dostluk 
cağı tahmin edilmektedir. Bu münasebetlerini tarsine ve inkişaf et 
nebat Knın'ın Karadeniz sahil tinneğe ,.e münazaalı meseleleri de 
!erinde mebzuleo mevcuttur. kartılıklı anlaşma ve dostça itilaf fik 
Tohumlarını ekmek suretile bu riyle balletmeğe çalışacaktır." 

b • ltm k haidmıdaki M. Çaldariı Balkan mukareneti 
ne ~.eı çoga a fikrini tasvip etmiş ve halk fırka.,. 
tecrübeler de muvaffakıyetle nın 1928 de milli ittihat hükumeti ta 
neticelenmiştir. Bu sene dört rafından ilk defa olarak çizilen ecne 
ton tohum ekilecektir. bi devletlerle do•tluk münasebetleri 

Leningratta bir 
sergi 

ni ninkitaf ve tarsini siyasetine o za 
mandan beri taraftar olduğunu söy
lemiştir. Başv•kil nihayet dahili me-

Amerikanın 
Alacaklıları 

-·-

selelerden ve hükumetin içtimai si" 
yasetinden bahsederek demittir ki: 

"Biz feragati nefs ile vazifemizi 
yaptığonızı zannediyoruz. Meclis de 
muhakeme etsin ve vazifesini yap
SJn.'' 

M. Çaldariı, nutkunda muha· 
cirlerden hiç bahsetmemiştir. Bu 
hadiae, muhacir mebualan kızdır .. 
mışfir. Muhacir mebualar, yeni 
kabineye ademi itimat reyi ver
mek niyetindedirler. 

M. Venizelos, muhacir mebusla 
rı teskin ederek, başvekile ceva· 
hında bu meaeleyi de kurcalıya· 
cağını söylemi§, bunun üzerine 
müzakere iki saat tatil edilmittir. 

Tatil esnasında, M. Venizelos, 
diğer aiyaai fırkalar rüeaasını da 
nezdine davet ederek kabineye 
karıı takip edilecek hattı hareke
ti müzakere etmiştir. 

Bu müzakere esnasında sabık 
adliye nazın Turkovasilia muha
lefet ve muvafakat fırkalan ara· 
sında, bilhaa.sa meclis müzakere· 
!erinin tatili hususunda bir itilaf 
zemini bulmağa çalışnuıtır. Bu 
müzakere esnasında, başvekil de 
içtimaa gelerek meclisin tatil dev 
resinin müddetini, muhalefetin 
tayin etmesine ve fevkalade bir 
hadise çıktığı taktirde tatil müd· 
deti bitmezden evvel meclisi, İç· 
timaa davet etmeğe muvafakat 
ettiğini söylemiş İse de bu nokta· 
da itilaf hasıl olamamı§ ve yal· 
nız kabinenin programı etrafında 
ki münakaşaların yarına talikine 
karar veri1mi~tir. 

Celse tekrar açılınca M. Veni-
2eJos, kürsiye çıkarak muhalefet 
fırkaları namına, milli bir temer
küz kabinesi teşkilinde ısrar et
mİ§, hükümetin muhalefet fırka
larile anlaşması lazun geldiğini 
aksı takdirde iktidar mevkiinde 
kalam1yal ağmı söy lemİ§tİr . 

Celse, muvafık mebusların pa
tırdılan ve hükfunet fırkasına 
mensup külhan beylerin bağım§· 
malan arasında kesilmi§tİr. Kana 
atı umumiye, yeni bir kabine boh 
ranına gidildiği merkezindedir. 

Fransız - Alman 
teşriki mesaisi 

Sovyet hakiımiyetinin 15 in
ci yıldönümü münasebetile Le
ningratta büyük bir sergi açrl
mıştır. Serginin küşadından 
müttehit sovyetlerin on beş se
ne zarfında ilme ve fenne olan 
hizmetini göstermektedir. Ser· 
ginin tanzimi ile bir çok ressam 
lar. 150 mütehassıs ve alim 
me§gul olmu9tur. Serginin en 
ehemmiyetli krımı (fizik-tek
nik) bölümüdür. 

Devletlerin Ame
rika ile müzakera 

ta başla
dıkları anlaşılıyor 

BERLIN. 12. A.A. - Başvekil 
M. von Papen, Fransa .. Almanya ik
tisat komisyonu azasını kabul ettik
ten oonra bir hitabe irat etmiştir. 

Mumaileyh, bu bitabe•inde iktisadi 
1 sabdaki teşriki mesainin v....iyetteki 

1 
gerginliği izaleye ve mil.lak bir hal
de bulunan muhtelif ıktisadi mesele
lerin halline yardım edecek temenni-

A vrupadaki Troçki 
taraftarları 

Pravda gazetesinde okun· 
duğuna göre, sabık Rus 'harbi
ye komiseri T rotııki taraftarla
rı geçen aym on altı11nda Pra
gada toplanmıtlardır. Toplan· 
tıda Çekoslovak-yadaki Trotski 
taraftarları olan bütün siyasi 
gruplar sosyal demokratlara i! 
tinde etmeğe karar vermişler· 
dir. Ayni zamanda Fransa ve 
Almanyadaki Trotski taraftar
ları komünist hrlt:aaına kar91 
mücadeleye giri,mişlerdir. Bun 
lar Fa9istlerle teşriki mesai et
mektedirler. 

İtalya kralının 
doğduğu giin 

ROMA 12 A.A. - Kralın 
doğduğu günün yıldönünıü, İ
talyanın her tarafında hususi 
cemiyetler ve müesseseler tara 
fmdan büyük bir çoşkunlukla 
tes'it edilmiştir. İtalyanın her 
•"~afmdan krala binlerce tebrik 
telgrafı gelmiştir. Ecnebi mem 
leketlerdeki İtalyan td:ieası da 
mensup oldukları sefaretlerde 
orta elçiliklerde ve konsolosha
nelerde toplanarak, bu yıl dönü 
münü tes'it etmişler, kralrn 
.sıhhat ve i.fiyetinin devamı bak 
kında temennilerde bulunmut· 
!ardır. 

Fransada mütare
kenin yıldönümü 
PARlS 12 A.A. - Bütün 

Fıanaada mütarekenin yıldönü 
mli, vatani, askeri ve dini mera 
iır le tes'it edilmiştir. Reisicüm 

hur M. Lebrun, takızafere git
miş ve biikUınet erkam ile, par 
lamento azası, belediye heyetle 
ri askeri erkan ve sefirler hazır 
bulunduğu halde meçhul aske
rin mezarına çelenk koymuştur 
Bir rlakikalık bir sükiittan son· 
r 

V AŞlNGTON, 12 A.A.- Harp 
borçlarıncn önümüzdeki vadesi 
hakkında lngiltere tarafından bir 
nota verilmiş olduğu haberi he
nüz teyit edilmemiştir. 

lngiltere sefareti, bu haberi le· 
yit veya tekzipten İmtina eylemİf 
tir. 

Bu hattı hareket, teşebbüsün 
yapılmıt olduğunun delili suretin
de t~li\kki edilmektedir. Diğer ta· 
raftan geçenlerde borçların ilga
aını şiddetle protc&to etmit olan 
Borab, lngiliz notasının tevdii 
hakkında beyanatta bulunmak
tan imtina eylemiştir. 

İngilterenln nota.yı 
VAŞİNGTON, 12 A. A. - M. 

Stim10n, M. Hoover'in İngiltere· 
den borçlara müteallik bir nota 
almış olduğunu teyit etmiştir. Bu 
nota, iki günden evvel neşredilmi 
yecektir . 

Fransa hükil.metinden M. Ho· 
over'e hiç bir nbta gelmemittir. 

Maamafih ecnebi devletler ara· 
sında borçlar hakkında müzake
relere girİ§ilmiş olduğu muhak
kaktır. 

Kangrenin açıldığı tarih olan 5 
kanunuevvelde M. Hoover'in bir 
beyanname ile hükumetin borçlar 
meselesi hakkındaki hattı hareke 
tini İzah etmesi muhtemeldir. 

Fransanın borcları 

PARIS, 12 A.A. - M. Herriol 
ile maliye nazırı, harp borçlarmm 
15 kanunuevvelde hülil.l edecek 
olan vadesi hakkında 30 dakika 
kadar görü,müşlerdir. 

Resmi mahafil, bu mülakat 
hakkında bir güna malil.mat ver• 
memeke ise de Fransa hükil.meti
nin harp borçları hakkında müza 
kerat açılması ve bilhassa 15 ka
nunuevvelde tediyesi icap eden 
20 milyon dolamı tediyesi husu
sunun tehiri maksadile Amerika 
hükil.meti nezdindeı bir tetebhüıı
t~ bulunmu• olması çok muhtemel 
dir. 

Fransa Lauaanne'da Amerikalı 
!arın tekliflerine teb'an ve biraz. 
da Hoover moratoryomunun neti
cesi olmak Üzere Almanyadan o
lan alacaklarını mühim miktarda 
tenkis etmiş olduğundan bu tetelJ. 
büaü muhik görülmektedir. 

Yunanistanın borçları 

V AŞlNGTON, 12 A. A. - A· 
merika hazine nezareti, Yunania
tanm harp borcu namile medyfuı 
bulunduiu 444.920 doları henüz 

sinde bulunmuştur. 

Fransız milli iktisat müsteıarı M. 
Palenotre, başvekile teıekkür etmek 
sureile mukabelede bulunmu,ur. 

Mümaileyh, Fransız bükiimetinin 
Lausanne ve Cenevrede olduğu gibi 

A vrupada da sulhun tensiki husu· 
sunda faal bir surette tetriki mesai
de bulunacağını ve bu teıriki mesai
nin Fransız milletinin derin temayül 
)erine tekabül etmekte bulunduğunu 
söylemiştir. 

Komisyon mesaisinin mÜ§tereken 
faaliyet sarfı gayesine doğru bir İl· 
likamet alacağı zannolunmaktadır. 

•••••••••••n•••••••-•••••••••••••-••••••--• 

Davetler 

Mübadelede yarınki 
içtima 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
heyeti yann toplanarak büroların 
raporlarını tetkik edecektir. 

j ._ _RA_D_l'1_o_f 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL. - 18. 18.45: Saz 
(Nihal Hanrm). 18,45 • 20: Qr. 

lcestra. 20 • 21,30: Saz (Bedayii 
musikiye heyeti). 21,30 • 22: Mat 
mazel Rozental tarafından alaf. 
ranga teğanni. 22 • 22,30: Gramo 
fon plakları, Ajana ve Biraa ha· 
berleri, Saat ayan. 

da 15 kanunuevvelde tediye ede· 
ceii 40, 729 dolan vermek için la
zım olan ecnebi dövizlerini benÜJ: 
tedarik edernemit olduğunu bil· 
dirdiği söylenmektedir. 

Amerika 11e harp borçları 

VAŞiNGTON, 12 A.A. - Nev• 
Yon Evening'in Vqington muha· 
biri yazıyor: 

M. Hoover'in harp borçları hak 
kında M. Rooavelt ile istişarede 
bulunması muhakkaktır. 

M. Hoover'in moratoryomun 
temdidini ve nihai hal hususu de-

Gayri 
Mübadiller 

Kübada kasırga ne 
hasarat yaptı? 

GA:IW\RAGUEY, (Güba), 12. 
A.A. - Son tayfun tesiriyle ölenle

ı·in miitebaki istihkakları ne su miktarı ıimdilik 2700 kiti olarak tah 
retle tesviye edileceği de vekl- min edilmektedir. En ziyade hasara 

1 1 Ö - d" • • uğrayan yerler, Gamaraguey, de 
etten soru muştur. gren ıgı· S ta GI d'O · t de Puerpo· 

(Başı birinci sahifede) , 

. .. J"k. an • ara, rıen e , 
mıze gore, mevcut em a ın gay Prenıipe eyaletleriyle Long-lsland, 
rimübadillere devrinden sonra Rumsay, Babama adalandır. Santa
mütebaki istihkakların vekll.let ı Cruz şehri feci bir manzara göster
çe mevzuu bahıolamayacağı, mektedir. Şuradan buradan ~lelacele 
vekaletin bu em.lak işinde sade toplanan .mezarcı!~, ~ub~elıf ~-

. üb d"ll · · . b" hallerdeki cesetlerı bır yıgın halıne 
ced. ga!nm • a 1

• edr 'bçınl ıdr Y_,e· getirerek çabucak güınmüşlerdir. 
ı emın vazıyetın e u un ugu Salgın hastalıklar çıkması tehlikesi

mütebaki istihkaklar meselesi· nin önüne geçilmesi için bilahare bu 
nin mercii müracaatı kendisi ol cesetler yakılacaktır. 
madığı. lazım gelen tedbirlerin Hu .. iak namındaki İngiliz vapu
devletçe ittihazmm tabii oldu- runun aldığı bir telsize göre_ Gay· 
ğu cevabı verilmiştir Cemiyet man-Brac adası baştan başa bır ban> 

· · b h · bo. 1 beye dönmüştür. Ada sekenesinden 
reısı ~e- ono • eyetı no ar .me 1 altmışı ölmüş ve birkaç yüzü yara-
r.P.l~sul()e vekaletten bu ~etı~~- lanmıştır. Nev York ta çıka.n Jo~r
len alarak Ankaradan donmuş nal du Commerce gazetesıne gore 
bulunuyorlar. Şimdi, İstanbul tayfunun ika ettiği zarar beş milyon 
civarındaki Yunan emlakinin dolar raddesindedir. 
müzayedelerine devam edilmek 
tedir. Bu müzayedelerde evvel
ce tevzi edilmiş ve henüz elde 
kalmıs bulunan bonolar da bit 
tikten. sonra gayrinıübadiller 
fevklade bir içtimaa çağırıla
cak ve kendilerine vaziyet izah 
edilerek bu hususta ne yapılaca 
ğı tahtı karara alınacaktır. 

Vapurcular 
Şirket 
Yapıyorlar 

(Başı birinci sahifede) 
yenin 800 bin liradan dun olma· 
maımı V eki.Jetten rica etmişler
dir. 

Hususi vapurcuların noktai na
zarları Vekaletçe de kabul ve la
yiha ona göre ihzar edilirse ne 
yapacaklanru ileri gelen vapur
cularımızdan birine sorduk. Bu 
zat bize ,unları söyledi: : 

"- Derhal bir anonim ıirket 
teşkili için faaliyete geçeceğiz. 
Halen irili. ufaklı 11 hususi vapur 
kumpanyaaı vardır .. Bunların sa .. 
bipleri anonim !İrketin müessis)eri 
olarak içtimaa çağırılacakhr. He .. 
yeti mües ~ıe hir idare meclisi ve 
idare mecljıi de müdiri uınumiyi 
seçeceklerdir. Mevcut 11 kumpan 
yanın irili u lı 25 po~ta vapuru 
vardır. Şilepçiler, firkete dahil 
olacak değildirler. Mevcut bulu· 
nan 25 posta vapurunun 800 biıı 
lira kıymetinde olduğunu tahmin 
ediyoruz. Loit'ten ve hükfunetten 
tayinini rica edeceğimiz miime• .. 
>İllerin de İ§!İrakile mühendisleri
miz, bu vapurlara kıymet takdir 
edeceklerdir. Tadil layihasında 
şirket aksiyonlannın kıymeti teı· . 
bit edilmisse o kıymetlerde, edil
memitae ..;.üessialerin kararlaftı· 
racakları kıymet üzerinden çıka· 
nlacak biue senetleri hisseleri 
ni•betinde vapurculara tevzi edi
lecektir. 

Bu suretle faaliye geçecek Hu
susi Vapurcular Türk Anonim 
Şirketi ile Seyrisefain, hükı'.iıne
tin her hattın ihtiyacı nisbelinde 
haftada itlemMini teobit edeceği 
adedin yarm kadar vapur itlete
cek, .seyrÜaeferin intizamına va
purlarda sen:iılerin mükemıuell· 
yetine itina edilecektir/, 

Şapka kanununa 
muhalefet 

1ZM1R. 12 - Şapka kanunu 
na muhalif olarak Kemeraltın
da beyaz takke ile gezdikleri 
görülen Seyit Ali, Ali, Musta· 
fa, Mehmet, Hüseyin oğlu Meh 
met, Musa ve Abbas namlann· 
daki ,ahıslar yakalanarak Adli 
yeye verilmitlerdir. 

-•·•-•-••••••••••••--•••••-•-•n•-
Kari siltunu 

Ölü balıklann 
kokusu 

Balıkbane civannda bulunan dük
ki.ncılardan aldığmıız bir mektupta 
diyor ki: 

Geçenlerde satılamıyarak bozulan 
balıklar bir motör ile balıkbanenin 
ilerisinde denize dökülmü, idi. Şimdi 
dalğ.lar bu balıklan deniz kenarına 
ııetirmittir. Bundan dolayı balıklıaııe 
civan fena bir koku içindedir. 

Bu kokunun izalesi çaresine bakı 
lamaz mı? 

Doktor 

Hafız Cemal 
DahiliY:e hastalıklan 

mütehassısı 
Cumedıuı maada hergün öğleden 

10nra nat (2,38 duı s.; kad11r la
tanbulda Di-.anyolunda 1 Ul r.uma
ralı huıuıi daire.inde dUıili luuta-

MlAMI, (Florida), 12.A.A. - A
lınan bir telsizde deniliyor ki, Jaır.ai
que adasının 150 mil mesafede bulu 
nan ve lngilizlere ait olan Littlecay 
man ve Gayjanbrac adalarında müt
hiı bir fırtına tahribat yapmı§br. 

60 dan fazla adam telef olmuıtur. 
100 kadar yaralı vardır, Hükilmete 
ait bütün binalar, harap olmuştur. 

Guba kasırgası 
CUBA, 12. A.A. - Son haberl

göre kaıırga, cenubi Sainte-Croix'da 
1000 kadar kişinin ölümüne ve 700 
kişinin yaralanmaıına sebebiyet ver 
miştir. 

Yıkılmamış ev kalmamıştır. Telef 
olanların ekserisi kadın ve çocuktur. 

Su bazı yerlerde 7 metre derinlik 
peyda etmiştir. Karanlık içinde feli. 
kete yakalanan zavallı balkın ekseri
si acil bir tehlike olmadığı zannına 
kapıldıklarından kaçmağa vakit bu
lamamışlar ve faTeler gibi boğulmuş 
lardrr. Sihhi vaziyet çok fenadır. 

KÜBA, 12. A.A. - Sanla Cruz' 
den avdet eden nafia nazm, orada 
ölenlerin miktarmın bini mütecaviz 
olduğunu beyan etmiştir. 

Nazır, enkaz altında birçok Ma§

lar görmüştür. Telefat en ziyade ka 
dınlarla çocuklardadrr. Bazı kimse
ler intihar etmi,tir. Bu meyanda ko 
püren ve kaynayan •uların kollan a· 
rasından çocuğunu alıp boğmuı o
lan bir anne de vardır. 

KÜBA, 12. A.A. - Santa-Cruz 
şehri, belki yeniden inşa edilemiye
cek derecede harap olmu!tur. Bir 
orkos, sulan aayııı henüz öğrenile

miyen birçok kimseleri alıp götür
müştür. 

Almanyada açlık 
• 

grevı 

BERLlN, 12 A.A. - Ekseri· 

si komünist olma!, üzere 100 
kadar siyasi mevkuf, ım·ahpua· 

!arın terbiyeaine ait yeni rejime 

karşı protesto makamında ol

mak üzere açlık grevine batla· 

mıtlardır. 

Bunlardan bazıları, hücre ve 

aalonlardaki mobileleri tahrip 

etmek sureti'le isyan tetebbü· 

aünde bulunmuşlardır. 
Polisler sükun 

iade etmişlerdir. 

ve intizaım 

Göz Hekimi 
~ Süleyman Şükrü 

Bll'lncl sınıf m0teh

(8abıall) Ankare caddesi No.!50 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galata11&rayda Kanzük ec

zahaneıi kartıamda Sahne IO

kapda 3 numaralı apartmum
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Göz Hekim( 

_ ~PF\OFE5ÖRt_.. 

_Dr ESl\T PAŞA 
eABIALİ -

l'ıNl<ARA CAooe.si N~Oo 

DOKTOR 

f. ıd l N Ş O K R 0 
Dahili haıtalıldar miltebu11aı 

Her ııiln öğledm -.. lıtanhul 
"N 

Aı;;keri \:ebligat _ j 

Askere çağırılanlar 
Beyoğlu As. Şube Reisliğin

den: Beyoğlu askerlik §Ubesi
ne mensup olup hizmeti askeri 
yesine mukabil bedeli nak-ti ve· 
ren gayri İslam efrat sevk edi
leceğinden şubeye hemen mü
racaatları. 

Konferans 
Kadın birliği katibi umumiliğinden: 

Bir kaç günden beri §ebrimizde bu· 
luruın Amerikalı Madame Andere 
Reider Kadın birliğini ziyaret ede
rek aza harumlarla görüımüş ve ken 
dilerine Dünya kadın faaliyetleri 
hakkında bir konferans venneği va
det.mittir. Konferans mevzuma ait 
resimler Pürüjiksiyonla gösterile
cektir. Konferans Halk evinde 14 teş 
rinisanl pazartesi günü saat 17 de 
umuma mahsusdur. 

1 
3 üncü kolordu 1 

il anlan 
ı-

1. Muhabere alayı için 85 ka
lem muhabere ve elektrik mal
zemesi satın alınacaktır. Pazar 
!ıkla alınacak olan bu malzeme 
yi vermeğe taliplerin mezkUr 
malzeiıne list'esini görmek ü:ıe
re her gün ve pazarlığa ittirak 
için ihale günü olan 19-11-932 
cumartesi günü saat 15 te ko
misyona müracaatları. 

(928) (6020) 

• * 
'Kolordu ve 1. fırkanın ihti· 

yacı olup pazarlıkla münakasa 
ya 'konulan 63.000 kilo pırasa, 
25,000 kilo lahana, 37,800 ki
lo 11panak için talibi tarafın
dan verilen fiyat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlıkla iha 
lesi 15-11-932 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin o 
gün ve saatinden evvel komis
yona müracaatları. 

(929) (6021) 

• " * 
Kolordu ve 1. Fırka ihtiya

cı olan ve pazarlığa konulan 
100,250 kilo bulgura talip çık
madığından ihalesi tdıiT edile
rek 15-11-932 salı glbıü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

(923) (6018) 
• .y. ~ 

}Çolordu ve 1. fırka kıtaatı 
ilıtlyacı olan ve açık münakua 
ya konulan 31,250 kilo nohuta 
talibinin teklif ettiği 10 kuruf· 
tan daha fazla tenzilatla talip 
varsa 14-11-932 pazartesi gü· 
nii saat 15 t'e yapılacak olan iha 
leye İ!tİrak etmek üzere vaktin 
den evvel komisyona müracaat 
lan. (927) (6019) 

• • • 
0.K. krt'at merbutası için 

268 ton saman kapalı zarfla 
münakasaya konımuttu. Veri· 
len fiat gali görüldüğünden bir 
ay müddetle tekrar pazarlığa 
konınıuttur. ihalesi 15-11-932 
salı günü ıaat 16.30 da yapıla 
caktır. Taliplerin o gün vak
tinden evvel komisyona müra
caatları. (922) (5989) . .. * 

1 

PiYANGO iYiÜDÜ.i<LüCOrD:N: 

40.000 Lil':l h~:....~~:ı~:ı. 20~91 1~:..ı.~a

raJı biletin iki pa•c::ı:u Js~nnC. a;, '" 
tdmış bir parças? ~ BürhL::nyc c:i~cı 
parçası Kastamonudc:ı iade c •· ':ıi , 
diğer parçalar salılamamışt,. 

15.000 Lira kazanan 22556 n1,;mn-

1·alı biletin betşe birlik bir t'~ı·ca51 
lzmirde İki parçası btanbulcla ve bi 
rer parçası Bergama ve Var..:la sa
tılmış mütebaki parçaları satılam<.
mıştrr. 

10.000 Lira kazanan 19062 nuırı• 
ralı biletin iki parçası lstanbulda bir 
parçası lzmirde sah1mı~ bir parça!iil 

lstanbulda satılamıyarak iade edil· 
miş mütebaki parçaları satılamarnı!
hr. 

lstanbul Asliye mahkemesi bi· 
rinci Hukuk Dairesinden: Müd· 
dei Alektro Teknik Şimit Daymoı> 
fahrikaıu ve şürekisının vekilleri 
Gabay biraderlere İzafeten avu· 
kat lbrahim Beyin müddaaleyh 
Pangaltıda Vali sokağı caddesin• 
de Madam Sakalaridi apartıman 
( 1) No. da B. Laski efendi aley· 

hine ikame eylediği alacak dava.ı· 
na ait dava arzuhalinin mumaile· 
yh Laski efendinin ikametgahı ha 
•arının meçhuliyeti hasebile ilii.· 
nen tebliğine karar verilmio oldu· 
ğundan mumaileyh tarihi iliııdaıı 
itibaren on gün zarfında mezkUt 
davaya kaqı bir cevap vermediği 
taktirde hakkında muamelei ka· 
nuniyenin ifa edileceği dava ar:tU 
halinin tebliği makamına kaim ol· 
mak Üzere ilin olunur. 

Ticaret işleri Umum müdürlüğün 
den: Türkiyede Yangın, Hayal, 
Nakliyat ,Kaza sigorta işlerile çalır 
mak ü.:ıre kanuni hükümler dairesin· 
de tescil edilerek bugün faaliyet ha· 
!inde bulunan lSTANBUL UMUl\4 
SiGORTA ŞİRKETi bu kere miir8 
caatla Jıtanbul'da Açacağı acentalr· 
ğa şirket namına müttereken ,,.e 
münferiden imza koymağa selahiyel 
tar bulunmak ve Yangm, Nakliyat 
ve Kaza işlerile meşgul olmak ,·e bıl 
itlerden doğacak davalarda bütiİll 
mahkemelerde müddei, müddeaıı· 

leyh ve üçüncü şahıa sıfatlarile ha" 
zır bulunmak üzre CELAL ME~ 
DUH ve EMiN VAFİ Beyleriıı 
tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfi· 
yet Sigorta Şirketlerinin teftiş .,. 
mürakabeoi hakkındaki ?5 Hazira• 
1927 tarihli kanun hükümlerine ınu· 
vafık görülmüş olmakla ilan olunur· 

Üsküdar icra dairesinden: Bit 
borçtan dolayı mahcuz ve paraya çe" 
rilmesi mukarrer bir adet Borel rn•' 
kalı kasa ve olveti markalı yazı m•· 
kineoi koltuk ve kanape ve sair• 
17-11-932 tarihine müsadif perteın· 
be günü saat 10 dan 11 re kadar 
Mahmut Pa,ada lstanbul bank~sı Ö· 

nünde açık artınna ıuretile satıl11.cıt· 

ğınclan talip olanların yevm ve vakti 
mezkurda mahallinde hazır bulunan 
memuruna müracaat eylemeleri i· 
lan olunur. 

htanbul dördüncü İcra memurhı· 
iundan: Temamma onbin beşyüz Iİ· 
ra kıymet takdir edilen Beyoğlund• 
eski Hacımimi yeni Hüseyin Ağa 
mahallesinde Kumbaracı sokağmd• 
eski 78-80-82 yeni 104-106 106-l • 
106-2 nümerolarla mürakkam kaY' 
den Ali Efendi vakfından 356 Mu•· 
lafa Efendi vakfından 117 zira 9 p•' 
mak miktarında halen 104 - 106·1 

ve 108 nümerolarla mürakkam altll 
da iki dükkanı havi müştemilatlı • 
partımanın temam1 açık arttırınaY' 
vazedilmiş olup 22-11-932 tarihind• 

Kolordu ve birinci fırka kıt' 1 ıartııarnesi divanhaneye talik edi e 
atı ihtiyacı olup münakaaaya 
konulan 66,000 kilo patatese rek 10-12-932 tarihine müsadif <~ 
verilen fiat gali görüldüğün- martesi günü saat 14 ten 17 ye k•· 

dar htanbul dördüncü icra dairesi• den tekrar pazarlığa konmll§- 1 
fur. ihalesi 15-11-932 ta, salı de açık arttırma ile satılacaktır. /V 
günü saat 15 te yapılacaktır. brma ikincidir. Birinci • 
T alil:erin her gün kolordu M- çık arttırmasında 4000 li';., 

ya t•lip çılmu, olup bu kere _,, 
tına a komisyonuna mürac:a,. çok arttıranın üstünde bırakda< .. 
atlan. (925) (5990) tır. Arttmnaya İ§tirak için yüzde Y. 

• • • • di teminat almır, müterakim "'ertı• 
Çatalca müstahkem mevki !er ile belediye resimleri vakıf icat 

ihtiyacı: olup açrk münakasa· ıi müşteriye. 1424 nümerolu icra.~ 
ya konulan 800() kilo bulgura ifli.s kanunun 119 unc~ . m~d-des• . 
talibi tarafından teklif edilen ı tevfikan hakları tapu aıcillerı ıle "'.'1, 
fiat pahalı görüldüğünden pa- bit olmayan İpotekli ala~ldar 1 

zarlığa konulmuştur. ihalesi diğer alakadaranın ve irtıfak ba~ 
15· 11-932 salı günü saat 15.30 sahiplerinin bu haklarım ve bu•~~·. 
da yapılacaktır. Taliplerin mu- le faiz ve masarife dair olan iddı~_" 
ayyeıı vakit ve saatinden evvel nnı ilin tarihinden itibaren 20 8~11, 

• • -•'- - b" el • ·ı bil0'' komıayona müracaatlan (924) lçınde evnuu mus ıt en ı e ~ 
(5991) meleri lazımdır. Aksi balde h '* 

Dr. IHSAN SAMI 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Okıiirillı ve nefeo darlığı boğ
maca ve lozanuk okıürükleri için 
pak teoirll illçtır. Her eczane
de ve ecza depolarında bulunur. 

bu sidller ile sabit olmayanlar sat 
. "'' bedelinin paylaımasmdan barı~ ı.-· 

lırlar. Alakadarların işbu maddeı 

1 
.. f"k' b•~ nuniye ahklmma gore tev ı ı 1 _ı •,,,,. 

ket etmeleri ve daha fazla lll"' u 
";tı .. 

almak isteyenlerin 931-1113 nu • 
·ı·n o rolu dosyamıza müracaatları ı a 

l lunur • 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Cümhuriyet sazeteainin 4 T etrinievvel nüshasında çıl<~ 

Şemilpqa kötkünün enkazına ait ili.n hatalıdır. Bu köşkün btl 
_, .. ~ • __ .. -.ıkt• 
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istemizdeki n a ve Fatiht lhmat gişe eriyle Okçular baş nda Beyazı 

tarafından 

maralann ikramiyeleri 
• • • 

yenı ·kbal gışesı derhal tediye edılecektir. 
No. 
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776 
894 
748 
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Lira 1 No. 
40 6S1 
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Lira f No. 
601 1'63 

150 li~6 
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40 
40 
40 
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40 
40 
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Liral No 

1000 j 454 
40 492 

Lira 1 No. 
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40 18003 

Lira No. 

40 l 410 
GO 575 

Lirn 1 No. 

401 211 
40 377 
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Lıra No 
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40 
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40 430' 
40 84 
60 99 
40 189 
40 195 
60 347 
40 389 

150 1 391 
40 428 
60 524 
40 556 
40 576 
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60 84 
40 
40 147 
60 l ') 
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292 
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40 
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40 
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150 1 762 
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150 14033 
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40 20077 
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1000 1 175 
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40 408 
40 517 
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150 31024 
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40 1 208 
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40 318 
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40 383 
40 409 

40 760 
60 766 
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40 866 
60 985 
60 1 38012 
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40 981 
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40 1 71 
40 85 
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60 601 
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440 
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o 

4() 409 

60 443 

Ankara caddesi Cagaloğlu yokuşu numero: 4.l 

San'atkıirane resimler 
Tarihi fotoğr.,.fh r 

Renkli, renksiz agrandiamanlar 
Amatör itleri 

Veaika fotoğrafları 

Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 
Maltepede Çilingir sokağında 7 numaralı 75 zirra mikda· 

tında 100 lira kıymeti muhammeneli: Karaağaç sokağında 17 n u 
ınaralı 150 ziı·ra 150 lira kıymeti mubammeneli: Çilingir soka
ğında 6 numaralı 207 zirra analarla Dolayoba kariyeainde ta'lı 
bayır mevkiinde birer b\ıçuk dönüm mikdannda 60 lira laymeti 
ınubammeneli iki parça tarla temliken satdacaktır. ihalesi 21-
11-932 pazartesi günü saat oud. icra kılınacaktır. Taliplerin bı
rinci tertip tasfiye vcsikasile müracaat edebilirler. (5897) 

İstanbul ve Trakya 
Şeker fabrikaları 

Türk anonim 
Şirketinden 

Doğrama münakasası 
17 Teşrinisani 932 perşembe günü

ne kadar temdit olunmuştur. 

• 
~afıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Suyu komisyonundan: 

Ankara iataayonuna 8 kilometre mesafede vaki Hanımpınan 

lllevkiinde bir adet makine dairesile beraber bekçi binası inşaab 
kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münkasaya konuhnuttur. 
l'vtiinakasa 30-11 ·932 çarşamba günü saat 15 te komiayonun lt 
h!nındaki dairei mahsusaıında icra kılınacağından yevmi mezkur 
~a taliplerin komisyonda hazıı· bulunmaları ve bu husustaki pro

~e •artnamei fenni ve münakasa şartnamesini komisyon heyeti 
fcnniveıinden almalaıı ilan oiunur. (5998) 

150 797 GO 21 151 

40 : 233 
1000 138 40 545 40 641 40 630 

40 248 
60 671 40 169 40 573 40 710 60 731 

Darülaceze 
müdürlüğünden: 

Müesseseye b ir sene için ikti 1 

z.a eden iki bin beş yüz kilo ze}' I 
tın yagı pazarlıkla mübayaa e

dilecektir. Taliplerin 14 Teşri

nisani 932 p azartesi günü saat 

en dörtte teminat akçelerile 

1 
müeasıoseye müracaatları. 

(5914) . 

Dıba 
keskin 
GILLETTE 
braş bıçakları . Yeni bıça'<
lar; eıki ve yeni model bü
llin tıraş makinel~r:ne tatb k 
edilfr. 

· Devredilecek ihtira berab 
" ldrolik çimento'' su çimentosu" 

usulü imali hakkııtdaki ihtira i
çin Sanayi müdiriyetinden iıtih-
sal edil1nİ4 olRn 15 Teırini-
aani 1930 tarih ve 1?:90 nu· 
maralı ihtira beratı ii.Rrindeki hu
kuk bu kere bir diğerine devir veya 

: icara verileceğinden bu hususta faz .. 

l la maili.mat edinmek isteyen zeva
tın lıtanbul'da Bahçekapu'da T-. 
Hanında 43-48 numaralarda ki.in ve 
kili ISTOK Efendiye müracaat et
meleri ilan olunur. 

lıtanbul 6 ıncı icra memurlııgu-n· 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vıı puru 13 teşrinisani 

PAZAR 
gi.inü akıamı hareketle Zongul 
dair, lnebolu, Samsun. Ordu, Gi
reso;ı, Trabzon, Sürmene ve Riz• 
ye gidectktir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
'tenci hanındaki acentalrğına mü 
-acaat. Tel: 21515. 

Laster Silbermann ve Şii. 
Tel: 44647-6. 

1 
SEYRISEF AIN 

Mcrku acenta: O.lata Jr;6pr .. 
~ B. mı. 'ube A. Slrlrec 
\f UhUl'darııade han 2. S740. 

İZMİR - PiRE - İSKENDE
RIYE POST ASI 

(İZMİR) ::şr~~i~~\: 
11 ce. 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
16 ilı. inci teşrin çar4amba 
18 de Galata nbtımından 

lZMIR MERSiN POST ASI 

(İNEBOLU) 
16 ikinciteşrin çarpmba 
18 de idare nht mmdon. DOYÇE LEV ANT Linye 

Hambıırır. Breın, Anvers, lstanbul •...ı-•••••••••-= 
ve Bahriıiyah araımda azimet ve 

avdet muntazam postalan Alemdar Z. Mehmet 
Hamburır . Brem, Stetin, Anven Vapuru 

ve Roterdam'dan limananıza muva- •• 

Tarlalar 

Tarla Dö. 10 

1 Bostan 

Balmumcu çiftliği arazisinden mektep civarın
da ve au deposu ve Orhaniye kı,lası civarı ve 

Ortaköy üıtü. 
Yıldızda Tophane Başkatibi Mustafa Efendi 

vakfından: 
Be,iktaş Vişneza<le mahallesinde T a~hk nam 

mahalde. 
Arsıı. Beşiktaş Kılıçali mahallesinde Aaariye cad-

desinde. 
Balada adresleri yazılı arazi 5-11-932 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin yevmi ihale 
1 olan 26-11-932 cumartesi günü saat 14 te Beşikb.t Kazası Mal 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları . 

(5930) 

· Gedikpafada Jandarma 
Satınalma Komisyonund a : 

On dokuz kalem ecza ve edevat 13-11-932 pazar ı:ü,ü s t 

14 ten 15 e kadar pazarlıkla satın alınacaktı r . Talipl ~r şeraiti 
ve ecza, edevatın cinalerini anlamak üzere her gün ve aı:nrlı
ga İ§tirak için de muayyen günde komityom=· ~ m<:r~ı:.ı •· 
ları. (5949) 

salatı Mklenen vapurlar BULENT 
~N.DROS vapuru 14 T. !&aniye doğ Çorum Daimi Encümeninden: 
ATHENA vapuru 21 Te,riniaanive VAPURU 15 Tetriniaaai salı Ç M (ek h ._L ' • 520 I' 95 K. bed t· ._L • günü Zonguldak, lnebolu, Ayan· onun em et atl&Daııetumı ıra e ı l&D· 
doğru · cik, Samsun, Ordu, Giresun, minli Rontken cerrabi göz ve laboratuvar ali.tile 1083 lira 45 

CHIOS vapuru 1 kinunueYTd. Trabzon, Rize ve Mapavriye azi laıruş tahmini bedelli eczaJJ kimyeviye•İ 31·10-932 tarihinden 
ALABNIA vapuru 12 k&nunueVYel doğru . met ve avdette ayni iıkelelerle itibaren bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. Münakua 
Burgaz, Varna , Köatence, Kalaı .. e •Ünnene, Görele ve Ünye,ye uğ- . müddetinin hitamında kat'i ihaleleri Çortlm daimi encümeni ka-

lbrail için limannruzdan hareket rayanlı udet edecektir. ! leminde yapılacağından bunların ıartname ve liateleriıai görmek 
edecek vapurlar. Acentesi: Aliiye Han No. 1. , l . Ç 1 bul S bL- l • • M M 

Telefon 21037 ---· ısteyen erın orum ve atan ı u.t ve çtunaı uavenet ü. 
ANDROS vapuru 14-16 T. saniye "'" ı diirlüklerine müracaatları ve gazete ilin ücretlerinin de müteah· 

doğru . 1 !111•~11!11-~-~-~~- hide ait olduğu ilin olunur. (6004) 
ALBANIA vapuru 12-14 kanunu· Sadıkzade Biraderler : 

<'vvel doğru . 1 Vapurları 
Yaknda Hamburg, Brem, An .. en ve Karadeniz Postası 

Rotcrı'am limanlan için har~ket 

1
. 
00 

•• 
00 

•• 
edecek vapurlar. 

DERlNDJE 14-1"5 T . saniye doğ-

Vapuru 15 Teırlniaani 

SALI 
ru. 

ALIMNIA vapuru 20-22 T. sani

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. ye doğru. 
dan: Bir deynin temini iıtifaoi için ANDROS vapuru 26-27 T. aani-
tahtı hacze alınmıt 59 Maskara elbi- günii aktam saat 18 de Sirkeci ye doğru . J k - k 
seleri gab•ıne karar verilclig' inden ıhtnnın~an hare etle(7.on ul& 

' Fazla tafıilat için Galatada Ova-
15-11-932 tarihinde htanbulda bah. lnebolu,Ayancık, Samıun, Gire-kimyan hanında Laıter Silbennann · 
~e kapusunda yedi emin nezdinde ıon, Trabzon ve Rize) ye azimet ' ve Şürek.811 vapur acentalığtna mü· 
bulunan mezkUr elbiıeler açık art- racaat. Telefon: 44647-6. ve avdet edecektir 
tmna ıuretile .atılacağından taliple- ------------- Fazla tafıilit için Sirkeci Mey· 
rin saat 12 den 1 re kadar hazır bu· O A KUT.EL. ı :nenet bam altında acentalığma 
lunacak memuruna müracaatlan ;. r • • 1 .,,üracaat. Tele. 22134. 
lan olunur K.araköv Börekçi fırıru ıır .. ında 34 •••m•lll•ıııiıı••••I 

Piyango şimdiye kadar binlerce 
kişiyi zengin etmiıtir. 

Fırsab kaçırmayınız 

IŞtirak ediniz •. 
1 



HASAN SÜRMESİLE 
Süslenen Gözlerin Cazibesine Dayanılmaz. 
Dnuyanın en ııhbi, an mtıkemmal, en IAtlf ıtırmelidir. Nebatattan mO.tahulr bir harlkai 
saa'at olup gllzlere parlakbk verir. Kirpikleri uzatır, çapak yapmaauıa mani olar. AY1'11pama 
terkibi meçhul ve madeal lllrmelarladea aalr:ıamıa. Stırmedaahiı ile beraber ( 20 ) ltıka va 
btıytık ( 30 ) kuruıtur. Haaaa tuvalet ve ııllnria aabualarile Narla kolonya ve loıyoııları, 
Dantoı dit macunu ile ıalan, briyantin, krem ve aalr Haaaa mO.tahzıırab aefant ve mn. 
kemmeliyette va ucuzlukta amaallaa teaadOf edilemez. 

-MUHTEREM lSTANBUL VE TAŞRA M0ŞTER1LER1MIZE 

DUYMADIK DEMEYİNİZ! 
Tasfiyenin Sonuna kadar Aynı Tenzilib 

Muhafaza Edeceğini Şimdiden Arz Eder. 

.~Balcılar Ticarethanesi 
Tufiye -.rlan ı Zlya Balcı, Vahit Şamlı 

Deniz Kızı EFJ' ALYA SADİ Hanımın 

SAHİBiNİN SESİ'nde 
C>lmdai'u en 80n plAkhm 

A YDll(_ KIZl 
YESb. ÖRDEK 

Evvelce ÇJkaa plAklan 
DÜMTEK 1 DiZLERiNE 
CIGARA NI KAPANSAM 

AX. 1644 

PROZIT ŞEREFE 
Bana bir tatlı haber 

Beat. ffafuı; Sadettin B. 
AX. 1645 

HilAfıaa 'nlkubulan ilblara 

• 

YAK GiDELiM 1 KARLI DACLAR 
AX. 1630 AX. 1634 

NE OLUR 
San kızın ayağında yemeni 

AX. 1638 
ehemmiyet verilmemesi muhterem halkımızdan rica olunur 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahll'r. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

OSMANLI BANKASI I 
1 LAN 

% 3 faizli, 1911 tarihli 
MISIR KREDi FONSYE 
tahvillerinin, 1-12-932 tia
rihinde İcra edilecek itfa ke 
~ideai üzerine başa baş te
diyeai tehlikesine karşı Os
manlı Bankası Galata mer
kezi ile Y enicami ve Beyoğ 
lu Şubeleri tarafından pek 
müsait şeraitle sigorta edi
leceği mezkiir tahvilat ha
millerinin malfunu olmak 
üzre ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

430 kalem ilaç ve Tıbbi malzemenin kapalı zarfla münaka
aaaı 29 ikinci teşrin 932 salı günü saat ıs te idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpqa veznelerinde 
beşer liraya satılan tartnamelerde yazılıdır. (S938) 

Unutmayımz ki .... 
- e 

ASIPIN KENAN 
Tabletleri 

Baş ve diı, avnluına ve ıoğuk alii"ınlıQ-ına 

... ilAçtır. 

~-· 

j Eytipaultaa İalambeyde ( 88) 
numaralı h ..... de muallim akliye 
lalkmeli tıbbiye tabibi kimyager 
dava vekili Ali Rıza efendinin 
Falih Harlld Kelıirinde. Galata 
Sultanlalnclen, dava velriletinde 
mektebi Hukuktan ve mektebi tıb
biyeden bedelini ita ederek aldı
lı tehadetnameleri yandıfmdan 
Ye yenilerim alaeaiJ llln eder. 

ZA Y1 - 760 aldl numeralu aralıa
mlık ehllyetnameml xayf ettim. Ye
nlalnl alacainndan ealdtinln hlllunü 
yoktur. Halil 

Halihazırda 

BAKER 
d- baıka hiç bir maiaza: 

bu kadar gUzel F ANTEZI YÜNLÜLER koleksiyonu, 
mtıtenevvl ve mllntahap TUHAFiYE çeıitleri ve ııeaııia 
bir GÖMLEK, ŞAPKA ve KRAVAT kolekliyoauau 
takdim edemez. AY AKKAPLARIMIZDA bllyUk bir 
tenevvtı, YÜN BATT ANIYELER ve KRETONLARDA 
ytıknk bir ho.atı intihap ve PULOVER, TRIKOTE 
JAKETLERLE BERELER lh:eriade muhteıem bir 

kolelı:ııiyoa mevcuttur? 

Kadın, Erkek Ye KllçUk Kızlara mabau 

Hazır elbise dairelerimiz 
Elyevm Piyaaanm en ıık ve an mUteneYvi çeıitlisidlr. 
Btıttın dairelerimize bir atfı nazar ediniz. Sizin için hiç 
bir müb•iaa külfeti tazammun etmeklizia Kemafia
aabık En mükemmel malları Her yerden Ucuz 

aatbiımıza kanaat ke1bedecekıiniz. 

BAKER 
Türkiyenin en eski ticaret. 
hanesi Eski ticarethanelerin 

en modern mağazasıdır. 
Beyoğlu İatiklAI Caddeal No. !170 

SiNİRE 
BAYGİNLIGA 

YÜREK ÇARPINTISINA 
EMSALSiZ PEVADIR 

HER ECZANEDE BULUNUA 

Mütemadi tebeddülata bavaiye
den bir çok baatahklar ve 

bllhaaaa 

Grip tevellüt eder. 
Bu tehlikeden vikaye içinı 

Akıamları evden çıkarken her halde 
cihanıiimul ıöhreti haiz; 

MANDELBERG 
EMPERMEABIIJZE 

PARDESÜNÜZÜ 
lfİ)'İDİL Sizi her nevi ıopk alğıa

lığından muhafaza edecektir. 

271/2 lira. Yalnız 

EKSELSİOR 

BiR 
HER 

BiRiNE'' 
ISTl\SVONU 

K1\RIŞM1\D1\rt1 

DINLEVEBILIRSINIZ 
T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
alıcısı bilhassa ayırma kudretinin 
yUkskllğlle temayüz etmektedir. 
Parazite kar•• ayarlıdır, kendlllOinden Fading'i dü
seltlr. Dotrudan doAruya okunabilen ışıklı istasyon 
göaterlcisi vardır. Bir tek Dilime ile koilanılır, yük
aek konutanı (Oparlör) Elektrodinamik tir •. 

TELEFUNKEN 
80URl.A BIRAD•RL•Rva Ssı veSATiE MA4AZALAR 1 

İat, Mr. Kumandanlığı Sabaaıma k o !J1, I~ ,ı ,., 1 
150 Kilo yerli pamuk ipliği) 
260 Kilo yerli ara ipliği ) 

Bir •artnamede saat ı5 te 1,, 
• liil 

120 Kilo mukavva ) 
450 Metre Gaytan ) 

307S Metre beyaz şerit ) 
90000 Adet Kemik düğme ) 

Bir şartnamede saat ı4 ıe 

•iy 
tııi, 

1111. 

5600 Metre aeten yerine yerli boyalı bez saat 11 de titr 
Levazım Dikim Evi ihtiyacı için yukarıda yazı lı maizemele' '~ 

üç şartnamede aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Müıı•· ~~ 
kasaları ı6-11-932 çarşamba ııünü hizalarmdaki saatlcrae To d, 
hanede Merkez Kumandanlığı aatınalma komisyonunda icr ı> J<ı· 1 de' 
lmacaktır. Taliplerin ıartname ve nümunelerini görmek için bel ı '!i1 
gün ve münakasalanna İ!tirak için de muayyen vaktinde koınis· ~ 
yonda hazır bulunmaları. (186) (56t4l i \u ... ~ 

'.Aakeıi mektepler ve Dikim dörtte kuru üzüm on dört bu· ~I 
evi ihtiyacı için 9950 metre te- çukta Tophanede Merkeı il 11 

li. aleni münakasa auretile Htın kumandanlığı satm al rı• 1) 
alınacaktır. Münakasaaı ı7-11· koıınUyonunda icra kılınacak~ 11 1 ~ 
932 perşembe günil Hat 11 de Taliplerin şartnamelerini gor· 
T opbanede Merkez kumandan- mek için sabah saat 9 dan oıı• 
lığı satmalma komiayonunda kadar her gün ve münakasa.r• 
icra kılınacaktır. Taliplerin nü ittirak için de muayyen vaktııı· 
mune ve tartnamesini görmek de komisyonda hazır bulunı11~· 
için saat 9 dan ona kadar her lan. {237) (5879) 
ııün ve mllnakaaaıına iştirak i- ,,. ,,. * 
çin de muayyen vaktinde ko- K 1 l 17 a em laboratuvar nıa • 
misyonda hazır bulunmaları. 

(268) (6017) 
• • * 

Ordu ihtiyacı için 3000 kilo 
balya çeimberi pazarlık ıuretile 
••tın alınacaktır. Pazarlığı ı6-
11-932 çarıamba günü aaat 10 
da T oplıanede merkez kuman
daalıiı Htınalma komlayonun• 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
nllmuae ve t•rtnamesini g6r
mek için saat 9 dan ona kadar 
her atin ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

{267) (80ı6) 
• • • 

Merkez kumandanlığına mer 
but müeaıeaat ihtiyacı için 45 
bin kilo nohut pazarlıkla HlıD 

9 
21 
62 

" 
" 
" 

zem esi, 
Spor malzemesi. 
Muhtelif kitap l 
Laboratuvar ın•' 
zemeai. 

Gedikli Küçük Zabit hazı4 
lama mektebi ihtiyacı için 
kalem malzeme ayrı ayrı p•' 
zarlıkla sıwtın alınacaktır.Paz•~ 
lığı ı 4-11 -932 pazartesi giiııil 
Hat ı4 te Tophanede MerJ<tS 
kumandanlığı satmalma kD'" 
misyonunda icra kılınacaktıt· 
Taliplerin izahat almak için '' 
at 9 dal) ona kadar her gün ~ 
miiaakasasma ittirak için d 
muayyen vaktinde komisyon ~ 
bazır bulunmaları. (265

1 (5988 
• • • 

BGyilk Elbise Fabrlkaamda 
Galata, Karaklly btıyllk mahal

lebiciain tıattında 

ANKARADAı 

MODA PAZARINDA 
satılmaktadır. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Satılık Hamur Makinesi ve 

Elektrik motörü 
Balada evsafı yazılı iki adet makinenin füruhtu 5/ 11/ 932 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmit
tir. Taliplerin yevmi ihale olarak 26-11-932 cumartesi günü Hat 
14 te Beşiktat kazasında müteşekkil satıı komisyonuna mü
racaatlan. (593ı) 

• almacakt'ır. Pazarlııı ı4-11· 
932 pazartesi ııünü ıaat ıo da 
Tophanede merkez kumandan
lığı Htıaaln:ıa komiayonunda 
icra kılınacaktır. taliplerin nü 
mune ve şartnamesini görmek 
için aaat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakaaaama iştirak i
çin de muayyen vaktinde lm
miayonda hazır bulunmaları. 

Levazım Dikim evi için ıoO 
metre çuha pazarlıkla ıatın :ı 
lınacaktır. Pazarlığı ıS-1 t-9-', 
salı günü saat 14,30 da Toplı• 
nede Merkez kumandanlığı s•~ 
tmalma komisyonunda icra ııı 
nacaktır. Taliplerin nümune "~ 
şartnamesini görmek için şa• 
9 dan ona kadar her gün ve p• 
zarlığa iştirak için dP ınıt~1. 
yen vatkinde komisyonda iı!) 
zır bulunmaları. (259) (595 1 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Üsküdar Kız San'at mektebinde ketifnameai mucibince ya

pılacak tamirat ile kalorifer teaiıatınm kapalı zarf uaulile 15-11-
932 tarihinde münakasaya konulmuıtur. 

Taliplerin ıartnameyi ııörmek üzere her ııüıı aut ondan 12 
ye kadar mektep idaresine ve ihaleye iıtirak edeceklerin o ııün
de teminatı kat'iyelerini havi olan teklif varakala.n ile beraber 
saat ıs te Fındıklı'da Yüksek mektepler muhaııebeciliii komia
yonuna miiracaatları ili~luaur. (5621) 

(266) (60ıS) 
••• 

Levazım Dikim Evi ihtiya
cı için ı40,000 çift küçük kop
ça aleni miinakaaa auretile aa
tm alınacaktır. MUnakasası 
15-11-932 aalı günü saat 14 te 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnameaini görmek için her 
pn ve münakasaya iıtirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(185) (56ı3) 
• •• 

Harp ellademiai ihtiyacı için 
1200 kilo aabun ve ı200 kilo ku 
ru üzüm iki tartnamede aleni 
münakaH suretile satın alına
caktır. Münekaaaları 29-11-
932 salı . günü sabun saat on 1 

• '1- * 
Levazım Yollama Müdüıliİ' 

ill ihtiyacı için 42 numaralı tl• 
mule ınotörünün makinesi p•; 
zarlıkla tamir ettirilecektir. f' 
zarlığı ıS-11-932 salı günü ~; 
at 15 te Tophanede Merke~ 0 
mandanlığı satmalma koııu~:f, 
nunda icra kılınacaktır. T•!1~ 
!erin tartnameaini görınek ~er 
saat dokuzdan ona kadar. _ıı 
gün ve münakaHsına ittıt ;ı 
için de muayyen vakitte ko:ıı 
yonda hazır bulunmaları. 36ı 

(248) (59~..-

MlLLlYET MATBA,.ı.SI 


