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Sürt Meb'usu MAHMUT 

Ummnt Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Başvekil Heyecan Dolu Bir N~tuk ·söyledi •• 

ANKARA, 19 A. A. - An
kara Hukuk Fakültesinin beşin 
ci sene mezunlannmı diploma 
verilmesi münasebetiyle bugün 
ıaat 15 de Fakültede merasim 
yapılmıt ve bu meraıime riya· 
ıet buyuran Başvekil ismet P9. 
Hazretleri en mühim ıiyasi nu 
tuklanndan birini irat buyur
muılardır. 

Dahili ve harici siyasete te
mas eden. bu çok güzel ve hat· 
tan bata heyecan dolu nutkun 
metnini aynen yarın neıredec:e 
ğiz. 

Meraamide Hariciye. Adli
ye; Ziraat, Milli Müdafaa, Güm 
rük ve inhisarlar Vekilleri, Am
kara Vali ve Belediye reisi, bir 
çok mebuılar, fakülte profesör 
leri talebesi ve mezunlan, mat· 
buat aıüme11illeri hazır bulunu 
yorlardı, 

Merasim fakülte reiıi profe
sör Cemil Beyin bir nutku ile 
bati adı. 

Cemil Bey Baıvekil ismet 
Paşa Hazretlerine ve bu topl.n 
mayı huzurlarile tereflendiren 
zatlara teıekkür ettikten tcnra 
Hukuk tahsilinin hayattaki kıy 
met ve ehemmiyetini tebarüz 
ettinnif, Cumhuriyetin ilk yük 
sek ilim müessesi olan ve inkı
lap havası içinde doğan Ankara 
Hukuk Fakültesinin kendisine 
düşen yüksek vazifeyi hakkiyle 
müdrik bulunduğunu ıöylemit 
tir. Cemil Bey Fakülteyi açan 
Büyük Gazinin §U sözlerini ha· 
brlatmııtrr. "Cü-mhuriyetin mü 
eyyidesi olacak olan bu müesae 
ıenin açılıtmda hiuettiğim sa
adeti baıka hiç bir teşebbüste 
duymadım." Cemil Bey nutku 

nu bitirirken ismet Pata Haz
retlerine tevec:c:üh ederek fU 
sözleri söyledi. 

"Dileğimiz ıudur ki her hukuk 
&'enci ıizin kadar doğru olıun, va 
tan 1<ıver olaun, yurda hizmet e
der olaun. Bir doğruluk ki zahiri 
kurtaran değil itimat ...erici olaun. 
lmkU...zhklar içinde kalmmıı bir 

ismet Pş. Hz. 
doğruluk değil en dar ııününde 
kendiaine arzedi lecek her menfa· 
ati çiğneyecek bir doğruluk olaun. 
Mezun arkadatlar, talebe arka
datlar, aize misal olarak bu temiz 
ve yüksek doğruluğa, bütün rea
mi ve huıusi hayatı baştan ba§a 
ömek olacak olan Baıvekili l'Ö.· 
terivorum." 

Çek alkıtlanan bu nutuktan sonra 
diplomalar bizzat lımet Pa~a Haz-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Afyon sahş birliği 
nasıl kuruluyor? 

l ' < • , , '• a " <' • ' • ' ' • 

Şükrü Ha11a Bey 

Osmanlı 
Borçl~rı 

----' 
Eldeki paralar ha
millere dağıtılıyor 

BamillPr!e mUzakere 
devam ediyor 

PARIS, 19 A.A. - Oamanh 
borçları idare mecliıi, borçlara 
ait tediye edilen ve timdi elde bu· 
lunan bütün paralan birinci ka
nunun birinden itibaren hamille
re dağıtmağa karar vermiıtir .. 

Bu paralar ıunlardır: 
Şark devletleri beaabma 10. 

500.000 Fran11z frangı. Bu para 
bu devletleri 25/S ve 25/ 11 tak
ıitlerine ait hisselerinin yekünu
dur. Türkiye'nin hiueai olarak 
8.200.000 frank. Bu para Türki
ye tarafından 1931/932 seneaine 
ait Türk lira11 olarak yatmlan pa· 
ranm tutandır. • 

Diğer devletler, hiç bir tediyat
ta bulunmamıtlardır. Türk hükil
meti murahhaıiyle müzakerelere 
devam olunınaktadır •• 

Keriman Ece 
• 

Nişanlanmağa 
Mı gitti? 

Türkiye 
İtalya 
Gazi Hz. ile f tal ya 
Kıralı ai'asında teati 

1

. edilen telgraflar.. 1 

ANKARA, 19 A.A. - ltalya 
kralı Viktor Emanuel Hazretleri
nin doğum yıldönümü münasebe
tile Reisicümhur Hazretlerile mü 1 L,,:!G..ı.i::!:~ 
ıarünileyh Kral Hazretleri arassn 
da aıağıdaki telgraflar teati olun 
muttur: 

"Zab ha..,.etanelerinin doğu
munun yddönümünü hararetle kut 
lular ve tahıi saadetleri ve dost 

. ltalyanın refah ve ikbali için en 
' samimi ve halisane dileklerimi 

takdim ederim. • 
G<U<i M. Kemal 

''Nizikine temenni telgrafınız 
dan dolayı zab alilerine çok min
nettanm. Bilmukabele gerek mem 
leketinizin gerekse zab ilinizin aa 
adeti icin en ıamimi ve dostane 
tememl"ilerimi takdim ederim. 

Viktor Emanuel 

Recep Bey 
Geliyor 

Üç 
Aylıklar 

Eylülden beri üç 
bin kişi 

maaşlannı kırdırmış 

Eytam, eramil ve mütekaidi
n!İn kanunuevvel, kanunusani, 
ıubat üç aylıklannm tediyesine 
ait maaı boTdrolan hazırlan-
mıttır. Yakında tevz!at günleri 
ilan edilecektir. Maat 1 kanu
nuevvelde ve her zaman tediye 
edilen maat gitelerinden tevzi 
dilec:ektir. Emlak ve Eytam 
bankasına eylulden itibaren 
dün aktama kadar kanunuevvel 
kanunusani, tubat üç aylıklan
m kırdırmak üzere müracaat e
denler üç bin kitidir. Bunlara 
banka tarafından iki yüz yirmi 
beş bin lira tediye edilmiştir. 
Ve banka tarafından icap eden 
bordrolar ait olduklan malmü· 
dürlüklerine gönderilmiftir. 
Banka bu bodrolar vaaıtasile 
tediye ettiği parayı ait oldukla 
n malmüdürlükleri veznesin
den alacaktır. 

Yeni yapılan ue masrafının garuı bina harrtartntıan 
alınması liJzımgelen gol ve meydanlardan: Taksim .• 

Galiba Belediyeden 
yol isteyen 

kimse kalmıyacak !. 
Yalnız kanalizasyondan bir 

bina sahibine 
vasati 100.150 lira düşüyor 

Belediye Reiai Muhiddin 
Bey, muavini Nuri Beu 
ile birlikte Şehir meclial 
lçtimaından çıkarken .. 

Suriye' deki Türk em
lakini nasıl alacağız? 
Fransızlarla imzalanan itilafın 

ifade ettiği netice nedir? 
Türkiye ile Fransa arasında 

ıenelerden beri muallakta kal
mıt olan Suriye meselelerinin 
halline dair olarak Hariciye ve 
kili Tevfik Rüştü Beyle Fran· 

sız sefiri Conte de Chambrun 
arasında akdedilen itilifnamo
nin metnini dünkü nüshamızda 
De§retmiştik. Bu itilafnamenin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

re davet edilerek bizzat cemiye. 
tin lata nbul mı:rkezi rciai Dr. Ali 
? a ta ile birlikte Hereke maiaza• 
&nı :ı gid ilerek elbise ve paltoluk 
kumaşlu mürayaa edilmiı, Yerli 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Triyeste'den mektup 

Mili"' Faşist fırkasının 
• • • 

yenı nızamnamesı 

Faşist fırkası ancak kime 
kendi işini tevdi edebiliyor? 
TRtYESTE, (Milliyet) -

Milli Faıiıt fırkumm Sta
tüsünü, Ot.içenin emri ile bu it 
için kurulan bir komisyon y&
nide gözden geçirmİf, onda ba
zı değişmeler yapmıth. Fırka· 
nın en yükıek orgaru olan bü
yük fatist meclisi, Mllll bir haf
ta içinde yaptığı bir kaç toı>
lantıda bu yeni statüyü tetkik 
ve kabul etti. 

Statü, 33 maddedir. Birinci 
maddesinin ilk cümlesi, tu· 
dur: "Mill'i faşist fırkası. faşist 
devletinin hizmetinde bir sivil 
milistir." Bu cümleden sonra 
fırkanın doğuşunu, manasını, 
karakterini, ve dıiçesini anla· 
tan satırlar geliyor. 

Bütün yenilik o birinci cüım
lededir: Bir politika organi:s
ması olarak fırka adrnı alan 
milli faşist fırkasL hakikatte, 
kumand11ma ancak boyun eği
len bir başbuğun emri altında 
bir milis'tir. 

Bu milise yazılı olanlar, 
"sadakatleri, namuslan, cesa. 
retleri, zekaları, en inanılacak 
derecede olan ltalyanlardır'' 
(madde: 2). Bununla beraber, 
"direktif verme salahiyetini 
haiz vazifeler, kumandanlıklar, 
yalnız eski v,. tecrübe edilmit 
kara gömlekliler. yahut fa
şizmin gençlik organizasyon
larından fırkaya gelen faşistle
re verilir" (madde: 6). 

Fırkanın bütün organlan· 
nı işleten milli faşist fırkası 
katibi, duçenin inhası üzerine 
kral iradesi ile tayin olunur. 
Fırka katibi. nazırlar meclisi 
toplanmıalarına i9tirak edebilir; 
yüksek müdafaa komisyonu 
ile, milli terbiye yüksek mec
lisinin, kültür milli fatist mü
essesesi idare meclisinin. kor
porasyonlar milli meclisinin a
zuındandır; İtÇilere it bulma 
idare komitesinin reiıi, üniver
ıite itleri merkez komitesinin 
ikinci reisidir ( mırdde: 7). Ya
ni fırka, milletin bütün ya,a· 
yan elemanlannr elinde tut
ataktadır. 

1 mayıs, eııtnnuvonalin 
itçi bayramıdır. Fatistler eno
temasyonalden iğrenirler. O
nun için onlar (1 mayıs} ten· 
!iğini, Romarın doğut günü 
ayılan 21 nİ•anda ya1>Brlar. O 
ıine faşizm bir başka mat\a 

daha vermiştir: 21 nisan, fa
İlt derleme günürlür. YaTti 
er ael'A n gütt, ya,larına P'Ö~e 

dört safta tor>lanmıs olıı.n ft.,l-
vanlıır, bir ııaft"" da'"' öndeld 
safa. yani balillalar (,; dan 12 
ya•ma kadar) avanva d safma, 
( 1 ?-18), aval'!!a~lar e.-nç 
r .. :.ıfer safına (18 yasmd ..... 
•-uloon\, bu ıc>nun<'"lar -ı'a m;lli 
fAAi•t '•rlca•ı v,. milli "'mnivet 
gö~:ıııü milisleri saflarına ge
çerl<-r. 

Fırkaya ıriren İtalyan dAli
ka11Jııı, tövle ant İc:ef': "Dü
çealn emirlerini miinakataıız 
ye,.;.,~ getirecei{İmP., bi.itiin lcuv 
vetimle, zaruret halinde, ka
nımla fatist inkılabına hizmet 
edeceğime. tanrı ve İtalya na
mına ant içerim". 

Fırkanın statüsünde deği,. 
meler yapılnaası için, yukarıda 
anclrifım komisyon kuruldufu 
zaman. ltalyada bir çok kimse
ler, milli f8fist fırkasının kal
dınlac:.~ını sandılar. Bövle dü
tünmelerinin sebebi, milli fa. 
fiSt fırlcaamın fırka olarak bir 
manası yok gibi ıörünmesi idi. 
Çünkü bu fırka, ltalyan devte
ti icin yarattığı sistemde o 
d~İetin bir organı halini al
mıştı. Bu, böyle olunca, onu~ 
fırka ılı .. ltında yaşaması, bir 
fazlalık ifade etmek lazımdı. 

Hal! ki Duçe böylP. düşün
meyor: Milli fa9ist fırkası ya
şıyor. Doğrnatik formüllere iti
bar etmeyen fa~izm, zaferin, 
milli faşiı t fırkasının devamlı 
yenileşmesinde olduğuna inan
mııtır (madde: 1): Onun için 
fqizm heyecan'dır. 

Fqizm doiarlcen, fatizm 
ıliitmanlan ile çarpıtırken. ha-
...L.A6 L- -·--- L ... --.1. 

ce gelmişti: Onun için faşizm 
hareket' tir. 

Eğer, hemen her gün. fa
şist -0rganizasyonlarm idare 
ettiği binlerle adam, Romada, 
V enedik sarayının önündeki 
meydanda toplanıp yeni bir 
zafer ,enliği yapar gibi bağı
nyoraa, bu. sırf heyecanı ayak
ta tutmak içindir. F-.ist sinir
leri geren bu heyecan lazım
dır; çünkü fatizm, başka kim· 
aeye değil, sırf kendine, daha 
ilk günden kendinden olana i
nanmaktadır. 

Faşizm, Romaya girdikten 
sonra, her "faıistim" diyene 
inanmıttı. Bu inanıt ıaflığı ona 
zarar verdi. Eski faşistler de 
yeni faşistler yüzündtn ona ar
ka çevirdiler. Öyle ki, bir gün 
Duçe, tek başma kalmışa ben· 
zemişti. T eblike büyüktü. Za
fer elden gidiyonlu. Duçe, o za 
man. eski fqistlerin heyecanı
nı kırbaçladı; yenilerin kötüle
rini kovdu ve fırkanın kapıları
nı kapadı. 

Senelerle •onra bu ~efa ye
niden açılan bu kapının önün
de, -gazeteler öyle yazıyor
lar- yanm milyon adam bi
rikmi,. Fırka şimdi bunları 
defterl~rine yazıvor. Amma, 
bu yazılanlara yine de inanı 
un tur Faşizm. ancak onun 
doğutımda, büyüyilfünde, ya
yılıtında ondan olanlara iş ver
ırıektedir. Bu inanılanlar, yal
nız Mussolini neslinin bir kaç 
yüz adamıdır. Bunlar, zaman· 
la göçüyorlar; yerlerinde. kim. 
senin, biç bir bu P."Ürıe kadar 
inanılmamıtın gözü olamaz. 
O yerlere, ancak daha altı ya
şından beri ııırtma kara göm
lek gecirmit olan ltalyanlar ge 
çecektir. 

Tabii böyle olaca•·. Her ~
ye eski diye" ve yepyeni diye 
doğan bu rejim, eskiler ona ina
nıp yalıtamayacakları icin. ken 
dini ancak kendi yetiştirdikle· 
rine emanet edebilir. 

Sinanoğlu 

Hindistan da 
Bir suikast 
Kalküta hapishane 

müfet-
tişini yaraladılar 

KALKÜTA 19 A.A. - Dün 
Bengale merkez hapishanesinin 
müdürü Sir Charles Luke'ü öl 
dürmeğe teşebbüs etmitlerdir. 
Sir Luke, 3 yerind~ 1 yaralan
mıttrr. Mütearnzlar kaçmıtlar 
dır. 

KALKOTA 19 A.A. - Mer 
kezi hapishane müfettiti Char
les Luke, gayet vahim ve tebli 
keli bir halele Kalküta bapiaba 
nesine gelmittir. Mumaileyh, 
maruz kaldığı suikast hakkında 
tu malumatı vermittir: 3 f&bıa, 
üzerine birkaç el silih atmıs~ır. 
Bunlardan birisi, mumaileybin 
otomobiliıı.in önüne bir bisiklet 
aürmüf, diier de mumaileyhin 
üzerine bir kaç el silah etmiştir. 
Kurtunlardan birisi, amudufı
karisine, diğeri de boğazına i
sabet etmittir. Refakatinde bu 
lunan kanaı ile kızlnna lıir ter 
olmamıatır. Bütün. gece süren 
hararetli arqtırmalardan sonra 
polis süpbeli bir tabu tevkif 
etmqtir. 

Hint crmaatlerl ifllif etti 
LONDR.A. 19 A.A. - Lon

dra Hint birliği, bakim Malavi 
yadan bir telgrafname almıt ol 
doğunu haber vermdctedir. Bu 
telgrafnamede bir konferans 
haliooe içtima. m~usi, müslü
man ve sikls'leri::ı cemaatler 
meselesinde müttefikan bir iti· 
laf vücude ıtetirmit oldukları 
beyan edilmektedir. 

Troçki Napoli'de .. 
NAPOLI, 19 A.A. - Troçki ve 

zevceai ile iki katipleri ve iki doat 
lannm bi....U. olıfuklan Praia va. 
~unı -at 8 da Napoli'ye ırelmiı· 

HARiCi HABERLER 
Hitler'in başvekillik 
istediği anlaşılıyor 

Sızan habel'lere göre temerküz 
kabinesi teşkiline razı olmuş 

BERLIN, 19. A.A. - Bitler, re
fakatinde erkanı barbiyeai izismdan 
8 kiti olduğu halde Münibten tayya 
re ile bunıya gelmiştir. 

Hltler, Hlndenburg 'un 
nezdinde .. 

BERLIN, 19. A. A. - Hinden
burg, aaat 11.30 da Hitler'i kabul et 
mittir. Binler~ kitilik bir kalabalık, 
fatist reisini reiaicümhunın ikamet
ırilhma girerken onu selamlanutlar
drr. 

Hitler, Roma u•ulü selama muka
bele etmi,tir. Saat 12,30 da mültkat 
devam ediyordu. Mülakatın uzun 
ıürmest, iki siyaıi adamın, siyasi va 
ziyeti derin bir aurette tetkiklerine 
delil tutuluyor. 

BERLIN, 19. A.A. - Cümbur 
r~İsi bu sabah-milli soayalist fırkur. 
lideri Hitler'i kabul etmiıtir. 

Cümhur reisi, ıiyaıi vaziyet hak
kında Hillerle gÖriitmüştür. Noktai 
nazarı teetiıi bir ıaatten fazla sür4 

mü,tür~ 
Hindenbourg, bu ırünlerde Bitler 

ile tekrar mülakatta bulunmak niye
tindedir. 

Mülakat etrafında .. 
BERLIN, 19.A.A. - Hava. mu

habiı inden: 
Hitler ile ciimbur reisinin miili

kalları, Hindenbourg tarafından mil-
li kuvvetlerin temerküzü için yapı
lan mesainin en yüksek nokta!ım 
t~kil etm<ktedir. 

Siyasi buhrarun i~kişafi, Almanya 
nın en sağlam manevi kuvvetini ha. 
li h~zırda lem•İI eden 85 lik ihtiyar • 
mareşal ile milli soıyaUıti, reisinin 
kartılntması neticeainden çıkae<ktır 

13 ayd,. Hitler, dördüncü defa 
olarak ciimhur reisinin yanına gidi ~ 
yor. Bi ... şe.neden az fazla bir zaman 
evvel ııörfamü0tü . Bu mülakat milli 
Alman Crrkım ile milli sosyalist m
kasmı>ı muvakkat barışmaları ile ne
ticelenen Bad-Karzburg müzakora
hndan u evvel vukua gelmişti. O 
vakit iki faka Brüning kabinesi a
leyhine birlşemişlerdi. 

mayüılerinden endite ediyOl'lar 
Diğer cihetten Greııor StraHer, 

Hitler'in kayit Ye 1art11z tasvibi ol
maclıuı baıvekileti alamez Çünki, 
Hitler nuluzu ve emri nyeıinde mil 
li sosyalist fııiuıunı eli albnda tubı
yor. Hülisa, karar vermek Hitler'e 
dü;üyor demektir. 

Çelik mtğferlllerln talebi 
BERLIN, 19 A.A. - Çelik 

Mığferliler cemiyeti, rei.aleri cum
hur reisi Hindenbourır' a bir tel· 
graf göndererek onu eski Alman 
muharipler cemiyeti namına bükii 
metin batında kalmağa ye fırka· 
!ardan müstakil keyfi bir kabine 
teşkil etmeğe davet eylemiflerdir. 
Çünkü, intihabatın neticesi, parla 
mentoda ciddi bir ekaeriyet teşki
linin imk&naızlıiıaı bariz bir su .. 
rette göstenniıtir . 

Von PapPn'I iJldilrecek 
miydi? 

BERLIN, 19 A. A. - Evvelki 
gün elinde hançer olduğu halde 
başvekalet dairesine girmeğe te
ıebbüs etmit olan bir kadın 3 a,. 
hapıe mahkiim edilmiıti. Mumaİ· 
leyha, bu iti M. Von Papen'e bir 
denı vermek için yapmıt olduğu
nu söylemittir . 

Borçlar 
Müzakeratı 

İngiltere de taksiti 
verebilecek, fakat •• 

LONDRA,19.A.A. Mancheıter 
Guardian'ın temin ettiğine göre lngil 
te<e hazinesi 15 kanunuevvel taksiti
ni Cemahiri müttefikaya tediye için 
lazım gelen ınebaliği döviz halinde 
hazır bulundurmaktadır. lnglitere 
hazinesi, bu dövjzleri, Londradan 
150.000.000 lngili~ lirası istikraz e
derek dövizin teme. ·· catına l<ar§ı 
koyrrklk İçin do r ~ almak mü
saadesini istihsal eden kambiyo tan
zimi hesabından elde bulunduru-

Ondan •onra Hitler, Brüning ba,. 
vekillikten crkarılc!ıktan sonra Hin
denburg ile görü,tü ve cümhur rei
sine von Papen'in keyfi kabinesinin 
müzaheret \'tldİnde bulundu, fakat bu 
vadini tut; madı . yor. 

Hitler'in üçüncü müliikatı 13 a- Bundan baıka lngilterenin bu tedi 
ğustos tarihinde rei•le k,.a ve dnı- yah yapabilmek İçin Nev Y ork"ta da 
ma' ik bir mülakatta bulundu. B.. miktan kafi •ennayeıi vardır. 
mu!; kat 17'illi sosyalist hareketi ile Fakat bu ıemayenin çekil
von Pı.pen hükümeti arasında nihai mesi, iaterlinin Vols Stril piyaaaım 
inkhtı oıücip oldu. daki muhtemel temevvücatma l<ar§ı 

Bugünkü mülii.katm nkua geldiği koym•k meselesinde lnııiltere bükü
şerait, Hiller iç.in 6 teırinisani inli- metini müşlı:ilata sokabilir. 
habatındanhcri ıevlı:.,lceyt noktai na- JlveV!fOr/ı Tinıeı; 'in yazıltı.rı 
zarından ilk muvaffak!yeti teşkıl e- EV YOR,,. A.A N 
~ N -1~ .- ~ 

· Y oı k Timeo gazcteı~ borçlar baldruı 
F~~i•t ı·cisi ":f-. von. Papen ile mü dai<i kongre aumnın bot beyanatm

zakereye ll'r"meı reddet- 1 dan dolayı teeuüfünü beyan ediyor. 
mi1 v~ baw•kil bulunduğu halde gö Ve geçen ene Hoover monıtoriumu 
rüşmek tPrtile Hindenb•trl! ile l!Ö- ilan olunduğu zaman bİHedilmit o
rÜ<meğe hazır. oldu.~unu bil~ti lan rahatlığı ırevz"u bahaediyor. 
.,~un~n uzenne. c~ur reı~ı. sı.m- Bu gazete- diyor ki: ''Herkes oza-

r• - -u7•k•.-fA·ı bİnat ve kabıne man felahlrf kJar y .. pdmakla kazanı 
reisinın müdahale~i olrrtd<~ızın idare lacağı-nı ıınliyordu. F.e.kat eğer bu
ye mecbur olmuştur. Tarafevnce a- gen Cemnhiri müttefika. borçlulan
lman taah~ütler~ görr bugünkü .m~- nın rec~larını gtri çevirirlerse alem
bav~~e netıul•r•. hrlı:~ında brç~ır §Umul şöhretlerini büyük mikyasta 
t~blıcı netrdılmı':'tce~tir. ~~ hıç,: kaybedecekleri gibi eğer 4 marttan 
kinıoe ıu ande Hıtlenn ne gıbı kat ı aonra israr ..decek olurlarıa memle
va.•iveti izah ettiğini tam olarak bile ketimizin dürar olacağı zarar, harp 
nuyor. borçlan faizlerinin tediyeaile bile ka-

Göriıniı e göre ve milli soıyalist patılamıyacak kadar yüksel< olacak-
l'&zf't~leri.nin ne rivatma bNnlırsa. tır. 
Hitler, yeni mutalebatını td<rara ya İngiliz di'11üyor 
ni kabinenin milli aooyalist olmama- v 
11 ve Riyaset lr.abiııeai olmaaı ,arti!e LONDRA, 19. A.A. - Vashing-
başvek&leti Lendi istiyecektir. tond.ln gelen ve Amerikanın harp 

borçlannm tediyesi huauaunu yeni
Bu kabinede milli temerküz fırlı:a- den tehiı·den imtina edeceğini ipap 

lan tem•İI olunacaktır. eden haberlerin lngiliz lirası üzerin-
Eğtr, Hilkr baıvckilii iatemekte de tttiri görülmü!tür. 

iarar ederse .zannolunduğuna ıröre Evvelki gün 84.62 frank olan ln
Hindcnbourg'un muhalefetine RU\l'llZ giliz liraaı 83.80 frankla bpannut
kalacaktır. Daha son günlerde mııre- tır. 
şal, aecivesini trkdir etmediği ve miif 
rit hattk~tlnintltn çekindiği bir a
dama, devletin ;,terini tevdiden istik 
rab etti(ini aaldamamıttı. 

Hltler'in muavinlerinden 
biri başvekil olacak mı? 

iyi malıimat alan bazı ıiyasi meba 
fil, N=ı fırkaaının içinde olan badi
aeleri haber alıyorlar. Yon Schlei
chcr ile y•k•ndan alôkadardırlar. 
Von Schleicher, bugünki buhran do 
layis.ile 'İyaget ileminde esasll bir 
amildir. 

Bunlara göre Hitler, en büyük Al
man fırkası reisi >1fatile kendi na
mına biı· daha b~ıvekilliği İsterse bu 
ancak bir tabiye hartl..cti olacakbr. 

Bu mah filin ilii.ve ettiklerine ırö· 
re, Faıist reiai, f"21a iarar göstermi
yecek 'e yarın fırkalarla başlıyacak 
müzakerelerde itilafkl.r bir tarz takı 
nacaktır. KPU zannolunduğuna gö
re bııııvclı:a.letin en mühim namzedi 
Hitler'i mu<lvini Adolf Streaaaer'dir. 

M-ur;n(ih büyük aanayi merkezle
ri Stt'!11er'ye lrarıı hasmane bir n-. . 

Chaco'da 
Muharebe 

Paraguaylılar 1000 
telefat vermişler 
LA PAZ, 19.A.A. - ParlllfU&y 

mcnabiinden gelen bazı haberlere 
rağmen, Bolivyanın eair etmit olduk 
lan efrada ve ubitlere medeni mem 
lekotler kanunlarına ııöre muamele 
yapılmaktadff. 

Son habttler esnasında Para
guaylıL-ır 1000 telef yennişlerdir. 

Türk-Felemenk ha
kem muahedesi 
LA HA YE, 19 A.A. - Meb'11· 

aan mecliıi, Türkiye ile aktedil
miı olan .~em .uzl~a.muahe· 

Silihları 
Azaltma 

Mütemadiyen or
taya yeni 

tezler sürülüyor 
CENEVRE, 19 A.A. - Si

lablann azaltılması konferan· 
sında. silah ve mühimmatın '
mali bakkın4a yeniden 3 saat 
devam eden bir müzakere yapıl 
mıı ve bu esnada iki muhtelif 
tez ileri sürülmüştür. Amerika, 
lngiltere, ltalya ve Japonya si· 
lab imali bahsinde ailab ticareti 
ne dair olan 1925 tarihli muka 
vele ve silah imaline dair olan 
1929 tarihli proje haricinde 
bir;; bir ıey yapılmaması lazım 
geldiği mütaleasındadırlar. Bu 
da bu devletlerin ber türlü ha
kiki kontrol fikrini -Ortadan kal 
dırmak istemekte olduklanru 
l!'Ö•termektedir. Diller taraftan 
Fransa. Lehistan, Danimarlca. 
İsveç, Türlciye, ispanya ilh ... 
bilakis silablann azahılmasına 
ait umumi bir mukavelename 
tanziminin bizzarure ailah ima 
li meselesinin yeniden tetkiki
ni icap ettireceği mütaleasında 
bulunmutlardır. 

Slr John Slmonun nuflıu 
BER.l.lN 19 A.A. - Siyasi 

Alman mabafili, dün lngiliz Ha 
riciye nazırı tarafından Cenev
rede söylenilmiş olan nntku, 
tahdidi teslihat konferansı tara 
fından vücuda getirilecek mu· 
kavelenamelerin Almanyada 
tatbik edilip edilmiyeceğini da
ir Almanva tarafından müker
reren sonılatı. suali.n c.-vabmı ib 
liva etmekte ve ltıılyanm evvel 
ce yaptığı gibi Alman noktai 
nazarını Psas itibarile kabul ey 
lem,.kte olduğu mütaleasmı 
serdetmekt~ir. Şimdi söz Fran 
sanındır. Fransa nnkbi nazarı 
nı açıkça izah f"tmedikçe Al
nıanyanın tahdidi teslibat kon
feransına itlirak etmesinln 
mümkün olamayacğı ilave olu
nuvor. 

BERLtN . J'l Jı...A. - Havas 
a iansı muhabirindMt: Blr ""k 
1:beral ge7eteler gibi, Sir John 
Simon nutl.-ımdan ~Om''I Alınını 
yanın teslihatm tahd=di kımfe
ransma avd"t etmPSi lii7:umuna 
kail ol~n Va•~ische Zdtttng, 
şövle diyor: "Bos bir sanı:lalve. 
pP1< rok sev va,..bilir. Falr'lt 
mfuoakeratta bulunm .. z .. " Fa
""t bü1<>ônıP.t m'l.' ,.qi lle M. 
V "" SchleicheY';n f:kri bu de
;;;ıd;r ve ,..,.mail,,.vh;,. org~"' 
ol~n Tae ı:,..ı.. .. Pnndsch~., fn 
ııili,.l"'ri" t .. kı:n,.,.:n; v,. hHhaa
sa A;vasi rnıuld .. ı,.,.; l<iHi J, .. lma 

Dün gece Pangalbda 
dört ev yandı 

Ateş bir kunduracı dükkanın.. 
dan çıktı, Terkos musluk. 
larında da su bulunamadı •• 

Dün gece saat on biri çeyrek ceçe Pangaltıda Pangaltı 
merkezi ile sinema arasındaki kısımda yangın çıkmıt ve alet 
sür'atle tevessü ederek 3 ev tamamen, bir ev kısmen yanmıttır• 
Gece bir muharririmizin yangın yerinde yaptığı tahkikatın neti
cesi ıudur: Ateş Madam Mari nammda bir kadının müstecirell 
bulundu ve her katı ayrı ayn kiraladığı 95 numaralı abıap evio 
•it kısmmdaki 93 numaralı kunduracı dükkanından çıkmıttır· 
Madam Marinin kendisi Kumkapıda oturmaktadır. Evin bir ka· 
tını da Güzel fotoğrafbanesi İfgal etmektedir. Oldukça ,iddetli 
esen rüzgar ve T erkos musluklarında su bulunmaması yang(lllJI 
sür'atle tevessüüne sebebiyet vennit ve alet 91 numaralı ev ile 
yanında eve sirayet etmi9tir. Bu üç evden maada sigortalı bir ev 
de kısmen yanınııtır. itfaiye yangıııaıı önüne geçmek için Har
biye mektebinden au tedanKine mecbur kalmıttır. Ateşin çıktığı 
binanın arkasındaki evlerin hemen ekserisinin ahşap olması ci
vardaki halkı heyecana dütürmüt ve bir aralık ateı korkunç bir 
hal almıştır. Ancak saat bire doğru yangının önüme geçmek kabil 
olmuıtur. Emniyet müdürü Fehmi, Beyoğlu kaymakamı Sedat 
ve Beyoğlu Merkez memuru Kamıran Beyler yangın yerine gi· 
derek aletin aöndürülmesine nezaret etmitlerdir. Yangının se
bebi etrafında tahkikata deTam olunmaktadrr. 

irtişa dosyasını tetkik 
ANKARA. 19 {Milliyet) - ihzari encümen perşembe gü· 

nüne kadar irtişa dosyası üzerinde tetkikatını ikmal edecektir. 

inhisarlar için geni nizamname 
ANKARA, 19 (Telefonla) - inhisar idareleri için hazır

lanan yeni nizamname projesi vekalette tetkik edilmektedir. 
Proje hakkında Maliye vekilinİn de mütaleası alınacaktır. İnhi· 
sarlar idaresinin her sene alacağı ispirto mikdan hakkındaki la· 
yiba Heyeti vekileye verilmiştir. 

Her tarafta kış, Dicle nehri bir 
metre kadar yükseldi 

ANKAR.A, 19 (Milliyet) - Memleketimizin her tarafında 
kış büküm sürmeğe baılamıttır. Elmadağı beyazlara bürünmüt· 
tür. Kanla kar alçak yerlerde sekiz santimetre kahnlık peyda 
etmiştir. Gelen babelere gÖt'e Dicle nehri bu sabah bir metre ka· 
dar yükaelmit bulunuyordu. 

KA YSERI, 19 A.A. - Son günlerde düşen bol yağmurlar· 
dan 11011ra birden bire kıt butırmıt ve tiddetli soğuklar başla· 
mıttrr. Erçeyit eteklerine kadar karla ötülmü,tür. 

Müzayede, münakasa ve ihalal 
layihasında tadilat yapılıyor 

ANKARA, 19 {Milliyet) - Maliye encümeni müzayede. 
münkasa ve ihalat layihasının tetkikini ikmal etmi•tir. Bu Uyi· 

makt" "D b•t m"rl<:l~IA..in F u'"I· ~ 
••z ı~ fp.,JerİnP kı.rsı biivük f.,.. banın mühim kısmı posta sürücülerine temas eden kısımdır. Re-
tıakarlılrlar l·1>bı·l et,.. ,.ı.t.- oldu kabet yüzünden posta aürücülerini bedava veya pek az para ile 
/:tınu vazmal<t,.·h ·. s;.,. de ~~- üzerine alan müteahhitlerin sonradan bu işten caydıkları, yahut 
ke~i tayyar,.~il;re ırüt,.,.11:1< bu hizmeti yapmakla beraber istedikleri para;•ı mahkeme kara• 
1 ·ı:lh;~ıer . ıriigıw"t nrensipini rile idareden almağa teşebbüs ettikleri görülmüştür. Layihanın 
hesaba katmamaktadır. hükümleri bu gibi işten cayma veya para iatemeleri gideremedi-

/rn11ff'rt>nin fefllfff Prl ğinden layihada gerek teminatı kat'iye için, gerek müteahhitle-

. LO~DRA 1~ A.A; -Ta~~i 1 rin cayır.asına imkan b~rakmamak için esash tadili.t yapılmı,tır. 
dı t,.•ftl-ata ı:onıteatl•k lnı?rhz Encümende yaknıda divanı muhasebat (ayibasmın tetkikine 
t 0 •difterinin İnt;•.,..ı Londrada- batlanecaktır. 
k; .lapon mahafilinde büvüt. bir 
ıılaka uyandırmıAtır. Büyük saf 111 • t '.t, 8 ~as OOIJ 
fihaıı> ıtemileri ilP. kruvazörle- ıvıacarıs anın nu, usu ,uı ' 
r;n hacminin v,.. bu rı-PmilPr<le
ki toplar caomm indir;fmeei, 
baslıca devt.•tlerin d,. lcabul et 
r- 0 leri tartile tasvip edilmekte 
dir. 

Yeni bir hilekarlık 
PARIS, 19 A.A. - Vergi kayit 

lerini tutan idarenin talebi üzeri .. 
ne Adliye tarafından tahkikata 
girişilmit ve neticede Bile banka
ımda yapılan bilekarlıkları andı
ran bir bil.,karlık ortaya çıkanl· 
mııhr. 

Bir Cenevre bankasırun muha
biri olan kont Chabrignac'm nez· 
dinde yapılan taharriyat, mumai
leybin kanuni vergiyi tevkif ebne 
den ecnebi eshama ait kuponlan 
tediye edegelmekte olduğllftll 
meydAna çıkannrttır. 

Adlive. mezkür bankanın ida. 
re meclisj Azasından Lenoir ile 
Bıırbey hakkında bir ihzar mü
zekkeresi keımi§tir. 

Cenevrede Mançuri 
meselesi 

CENEVRE, 19 A.A. - Pazarte 
si günü inikada batlı,.acak olan 
milletler cemiyeti koueyinin ilk 
ye batta ikinci gününün Mançuri 
meaeleai müzakeratına tab.aia edil 

PEŞTE, 19, A.A. - Reımi iatatistiklere göre Macarista
nın nüfuau 8.688.000 dir. 1920 senesinden beri 700 bin artmıttır. 
Nüfusun 4.250.000 i erkektir. Bu nüfusun yüzde 9211 i Macardır. 

Fransa'da gümüt 
para 

f Bir tayyare kazası 
TULON, 19.A A. - Askeri bir cı

• . nu tayyaresi, manevra hatası yii-
P ARtS 19 A.A. - Mecluı zündea batmtf, içiıulelü 3 kiti bo

vükeli., bet franklık gümüt aik ğulmuıtur. 
ke baschrılması ve Fransız tica ----
retine sekte veren muzir hare
katla dumbinge kartı tedabir 
ittihazı hakkındaki kanun pro
jelerinin meclise ttwdiine mü· 
saade vermiştir, 

Cenevre isyanlann
dan sonra-

BERNE, 19 A. A. - Kabine, 
son zamanlarda Cenevre'de vu· 
kua ırelen kanlı hadiseler müseb
biplerini cezalandırmak üzere tab 
kikat açmağa karar vermiftir. 

Kabine, ayni zamanda hali ba
zınla hapishanede bulunan ve 1 
tetrinlen-elde milletler ce&İyeti 
umumi katipliği binuma ...,,olver 
te alet açmıf olan Macar Badayi' 
,.; m-lek~ ~rici- çıkarmafa 

Kaybolan miralay 
WASHiNGTON, 19 A.A . ..

Şimdi haber almdıitna göre &t
Hoover'in samimi doatu Mirala". 
Robins, ıimdi Karolin'de Atvil P 
vannda dağlarda nğ ve aalİDI r 
larak bulunmuıtur. 

Miralay, Cümhuriyet fırbl' 
namına propağanda yapmak içiıt 
aeyahat ederken 3 eylül tarihiocı
esrarengiz bir aurotte dol-.ırk_. 
kaybolmu~ha. 

Miralay, bir müddet mii&teat 
bir namla küçük ve tanmm ...... 
bir köyde yafllllllttır. Müşabad• 
olunduğuna gön Miralay birci..., 
bire unutma baatalığına uğraatlf' 
tır .. Bazı gazeteler, Robina'~ ~~ 
çakçılar tarafından kaldlM'tıar-

5 e:rfülde denize ahldıfııu. f~ 
mıılardL Bu ma,.etlerin ~ 
esasa dtinat ebnedifi bllrün ..... 
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lstanbulda Kızıl Aşısı 
Ekonomi 

Kontenjan sisteminde 
-tadilat yapılacak 

6 ncı Vakıf 
Han --
Meıhur Arapyan 

Hanı 
Evkafa nasıl geçti? 

\1 ekalet Ofisten bazı malumat 
ve istatistikler istedi 

Mütareke zamanında İfgaJ 
kuvvetlerinin korkunç bir hapiaa 
ne olarak kullandıklan me,hur 
Arapyan hanı Evkafa intikal et
mit ve iomine 6 ıncr Vakıf Han 
konmuftur. Evkafın bu binaya 
tesahubü fÖyle olmuıtur: Aldığımız malumata naza· 

'•n, lktıaat vekaleti yeni kon· 
lenjao ıiıtemimizi teabitle mi!§ 
JUi olmaktadrr. Yeni umumi 
lıontenjan talimatnamesinin 
lıu ayın 26 aında neşredileceği 
lthmio edilmektedir. 

Dün lktısat vekaleti ihracat 
C)fiıinden müıtacel yeni bazı 
llıalıimatla bir istatistik isten· 
ıııiıtir. Bu istatistik 1931 ve 
932 seneleri ihracatı ve aylık 
ıııukayeaelerini, maddelerin 
luymet ve miktarları itibarile 
tÖaterecektir. Ofiste dün hüm· 
llıalı bir faaliyetle çalıtılmış ve 
lıu rapor ikmal edilerek derhal 
llıtısat vekiletine gönderilmit 
lir. 

Ekmeklerin dörtte 
biri üzümden 

. Yunaniıtanda üzümlü ekmek 
1'tihlikini mecburi bir hale 
~ymak için bir kanun çıkan!· 
llıaktadır. Bu ıuretle Yunanis
ltnda hergün ekmeklerin dört
le biri üzümden olacaktrr. Yu· 
llaııiatanın buğday ithalatı bu 
lUzden dörtte bir azalacaktır. 

Triyesf e yumurta 
• 

pıyasası 

Triyeate yumurta piyaıası 
lıııkkında Manilya ticaret mü· 
llıeuilliğimizden Ticaret Oda
larına gönderilen bir raporda 
ıu malıimat verilmittir: 

Gümrük reaminin tezyidin· 
ılenıonra haftada nihayet 300 
''1ıdığa düşen Türkiye yumur· 
''•ı müvaridatı aon günlerde 
fiatierin yükselmesile daha zi
hde azalmıt ve ~on haftalarda 
lOO aandığa dütmüftÜr. 

Karadeniz iskelelerinden sif 
l'iryeste olarak sandık kaşına 
460 • 470, lıtarbuldan 500 li
tet istenmekte iae de. bu fiatler 
ıltn burada alıcı zuhur etme-
111 ktedir. ltalya ile Yugoılav
'·' araıında çıkan son döviz ih
lılafmdan sonra oradan da hiç 
llıal gelmemektedir. Polonya· 
dlln ara, 11ra bir kaç sandık ge
liyor iae de pek az bir tev tut· 
lıığundan munta7am bir piyasa 
•ı Yoktur. Mısır Yumurtalan 
d, henüz gelmeğe başlamıftır. 
Bu aene ilk muamele olarak ö. 

1 BORSA 1 -- ---
Hı Bo.nka•ından alınan cetveldir) 

19 Tetrlnisani 1932 
Aktam Fiatlan 

İstikrazlar T abYilAt 
••t ~•bili Vlı. 
li:rk d "JOllın 1,5• t:Jdıtrlt 
rı. MuvıUlrlt fll,l/l Tromvay 
ı:uııııükler 11,n Tllnel 
tı'di mabl r.- Hıhtını 19,ts 

&dat r.Ts Anadol• 1 3Mt 
•r Uktrlyc 7 .16 ffl I~.: 1 
1'-ıır Btledl\e •• himmll 18.p@ 
q•kruı '4 

ESHAM 
Hı. l'o .. ıa ıo,ın ı "'1mQutl U,40 

llımılia. ıo,ıo j TerkQıı 33,J91 -

"I Atiie ~ 12!\, .. Çimento Ar. ~.-

~••dolu tMS On yon dty. iJ.25 
~'ll 4,to Şart dey. t,ıo 
$ır. havrl ·c 14,l'O Bılyı ~.IO 
~'~mvay so .. ~o Şark. ru. u. i,811 

uıııı.ı,orıı 11 7~ Tddon ıs,25 

ÇEK FIA TLARl 
p,,,. 11,tb 
1-01tdra b!ıS 
~'"Ynrk 4;,IJ 
~•ılano P.2:t 
ı:,ilk ıı a ... ,t 
"- ua U,oJ 
'. rıca re 'l.45, .. 7 
~11 fl: a bS,4ıl 
•\u, 1ltrd.am ı.ı~b'"' 

Prat IJ,19 
Viyanı •.ı.2,~ 

~ı.drıı 5.79 
Rtrbn ı.n&~ 

\'ar~o\19 •ıı.~5 
Peıu: 8,11 
Bukrcı ;9,00,-
Bclgraı 35,171 
&.Joclıı;I)\'& 10,70.73 

NUKUT (Satıt) 

l\uruı S Kul'llf 

·~ nrııısız ı;::: I ' ıllln, Ar. ıs:= 
' is\rtlin 4 I\\•.. 1 pt.ktll 17,-

I dolar 213,- ı nuul. rn,-
~ lırtı ~I _ 1 zclod ı.,-

1 ıı.ıçıta ile.- ı pcugı 12.-
~ <l•oJımı ıı,- 20 l<y 25,-
< ' l ·- n dtur ..,_ !Y"\rr n.3-

,, 1. 1 Çt1110Tt{ -
~Y« O"' 

,., llo • · • ı Altı• •ı.20 
1; tin il, - ~ Meddi ' 00.20 

i) •tJt Çtl) ...,_, ı lbıılıtül J.'A~~-

nümüzdeki hafta içinde sandı
ğı 275 lirettrn 220 ıandığa ka· 
dar beklendiği haber almmış
tır. 

Sofya elçiliğimizden Ticaret 
odaaına gelen bir tahriratla şu 
malumat verilmittir: 

Son :>.amanlarda, Bulgarista
nın Türkiyeden ithal ettiği ü
zümlerin fazla kükürtlü oldu
ğu görülmektedir. Bulgar güm 
rük idaresi fazla kükürtlü ü· 
zümleri geriye çevirmektedir. 
Bundan böyle Türkiyeden Bul 
garistana ihrııc edilPCek üzüm
lerin fazla kükürtlü olmaması 
tavsiye olunmuştur. 

Gülyağı: Amı-rika Ticaret 
nezaretinin neşrettiği bir ista
tistiğe göre Aon beş sene zarfııı 
da memlııketimizden Amerika· 
ya gönderilen gülyağının kıy
meti dolar olarak şu suretle tea 
bit olunmuştur. 

931 ıenesinde IHOS, 930 da 
7240· 929 da 7229, 928 de 
7240. 927 ne 6108 dolar. 

Radyoda yarınki 
konferans 

Yarın aksam radyoda ihracat ofi
si istihbarat raportorü Akrl Bey ta
rafından iktiradi vaziyetimiz hakkın 
da aylık ilk konferans verilecektir . 

Bodrum süngerleri 
llodnım süngrrcileri 1 stanbul Ti

caret oda11na bir m~ktup göndcre
rtk Odanın ıünger•crimize yeni malı 
ıeçlcr tedariki hususundoki himme
tinden dolayı h•t•kkür etmitlerdir. 

15 günlük ithalat 
ve ihracat 

Gümrükler iıtatiıtik müdüriyeti 
tetriniaani ayıuın birinci 15 günü i
çindrki başlıca ithalat ve ihracatını 
teahit etmiştir. Hazırlflnan istatisti
ğe gôrc 15 gün zarfında itbalatımı· 
zın 2.716.505 liralık bir kıymet göı
teıınesine ınukabil ihrae1tıtmuz bu
nuıı 2.382.525 lira fazlasile 5.099.030 
liraya baliğ olmuttur. 

On aylık rakamlar bu rakamlara i
live edilince bu •enenin on buçuk 
aylık ithalatının 73.850.3:>.8 lira ve 
ihracatının da 82,525,614 liraya ba
liğ olduğu görüliir ki ithalat ile ihra 
cat ara•ındaki fark ihracat lehine <>
larak 8.675.286 liradan ibaret bulun 
maktadır. 1931 ıenesinin on buçuk 
ayında ise itbalattmız ihracattan 
10.819.108 lira fazlaıile 115.223.549 
lira olmuıtu, 

Teşrini~anin bjrinci onbeı günü i
çindeki batlıca ithalit ve ihracatı
mız atai!ıda lfÖsterilmi~tir. 

lTHALAT 
Eıya iami 

Y Ün iplikleri 
,, m\Jbıucat 

Pamuk iplikleri 
Kasarş:ı;ıc J)ftnıuk menıu<at 
Sair pamuk mensucat 
Malrinalar 
Matbaa kağıdı 
Pirinç 
Petrol 
Galvaniıli aaç lavba 
Tıbbi müstahzarat 
OJun kömürü 
Soir etya 

lHRACAT 
Eua iami 
Koyun ve k~ 
Yumurta 
Tuzlu balık 
Barsak 
Ham deriler 
Yün 
Tiftik 
Halı 
Arpa 
Kuru üzüm 

,. incir 
iç fıncWı: 
Tütün 
Pal.mut 

" Afyon 
Kereste 
Paı!luk 

Huliil&S• 

Maden kömürü 
Sair "tYa 

Lira 
68242 
89.698 
83.198 
79.561 

434.692 
101.288 

44.646 
47.815 
42.211 
43.821 
36.000 

108.000 
1.537.333 

Lira 
251.695 
158.787 

26.443. 
~ 47.C84 

23.448 
166.357 
77.047 
22.555 
23.299 

789.397 
365.477 
141.380 

ıU31.128 
88.272 
38.116 
60.651 
53.198 
18.990 

235.187 
380.525 

Arapyan hanı yan yarıya iki 
zatın uhdeainde bulunuyordu, bu 
zatlardan biriıi Vakıf Paralar 
Müdiriyetine (30) bin, diğeri de 
EmniyE't Sandığına (25) bin lira 
borçlanarak hanı ipotek etmiıleJ', 
aynca ikinci fahıılara da ikinci 
derecede te-minat gÖıtererck yine 
mühim bir para daha almrtlardı. 

Btı iki zat bir müddet a.onra a· 
ralannda anlaşamamıılar, ihtilaf 
çıkarmıılar ve hanın izalei şüyuu 
için mahke-meye müracaat etmiş
lerdir. Müzayede neticeıinde han 
az kıymetle bir mütterinin üzerin 
de kalmııtır. V f'I bu esnada da 
Emniyet Sandığı ile Evkafın etek 
leri tutuşmuttur . 

Filhakika han otuz kırk bin 
liraya yabancı bir tahM aablıraat 
Ancak bu parayı alabilecelı:ler, 
ikraz "itikleri 55 bin liradan üste 
kalan parayı ziyan edeceklerdi. 

Binaenaleyh ikinci bir müzaye .. 
de açbrmı9l ardır. Bu müzayede 
neticesinde han (60) bin lira be
del ile Evkafın Üzerinde kalmıt
tr•. Bu ıuretle Evkaf hem kendi 
parasını kurtarmıı hem de Emni
yet Snndığ"ının matliıbunu vermİf· 
tir. 

Pofl.•'" --
''Atıfet'i 
Arıyacağım •• ,, 

·-
Beyoğlunda bir ka

dının 
evini altüst ettiler 

Beyoğlunda Üç arkadat tara· 
fından gürültülü, patırtılı bir ha· 
dise ı;ıkanlmıt. bir evin altı üstü
ne getirilmi tir. Hadiae ,öyle ol• 
muştur: Ahmet. Hakkı .. e Nezihi 
isminde üç arkadat Kalyoncukul
lutunda Madam Olıranrn evine a:i 
derek kapıyı hızlı hızlı ı;almrılar· 
drr. Kapı önüne çıkan Madam, 
hiç tannnadığı bu Üç kitiden ne 
istediklerini sormu,, bunlardan 
biri Madamın yakaaına aanlarak 
aaromıya batlamış ve sonra §Öyle 
bağrrmı•tır: "Benim aevğilim Ati
fet H. firar etti. Senin evine sak
lanın••· Bu kızı timdi bana teslim 
ede~eksin!" Madam Olıra bu ta
atTUZ kartısında fenıt halde kork 
rnu~, böyle bir ıeyden haberi olma 
dığını. Atıf,.! isminde l·imseyi ta· 
rumadığını söylemiştir. Fakat frç 
arkadaf evi aramak için :zorla ; ... 
ç,..riye girmi~ler ve evin içini allak 
bullak etmi,lerdir. Bu vaziyet kar 
aurnda Madam Olga kapının <inü 
ne çık,.rak avazı çıktığı kadar 
"imdat" diye feryat etmiye ba,Ia 
mıştır. Bu acı sesleri iıiden polis· 
ler yetiserek üç kafadan vakala
mrşlar, karakola götürmütlörd;r. 

Mehmedin çuvalın
dan çıkanlar 

Amavut köyünde tüpbeli bir 
ıah•m .. rtında bir çuvalla gittil:i
ni görülmüt ve çuval aramnı~tır. 
Aratlı M,.hmet İsminde olan bu 
fLham 1'İrtindaki çuvalın içind~n 
bazı etY• çıkmıt ve Mehın..ı h ın
lan Caddebo•tanında Artinin e
vinden çaldıJını aöylemittir. 

Bir ağıl vakıldı 
Küçükçekmece köyü civannda 

Sofukau çiftliğine ait koyun ar.ılı 
mechul tahıalar tarafından ~·,.lul
nuıtır, 

insan ve hayvanca zayiat <'ima 
mı,tır. 

Ovey babasını 
yaralamış 

Dün ıece zabıta kan ık hir 
.. ak'a ile karşılatmış ve yapılan 
uzun tahkikat neticesinde İ§in iç 
üzü meydana çrkanlmı9tır .. 

Vak'a şöyle cereyan etmi,tic: 
Takoim polis merkezi devriye

leri gece Takaimde dolatırlarken 
kendini bilmiyeeek derecede ıar
bo• bir adamın, oralarda dolat .. 
tığııu görmüşler. Bu adamın her 
tarafı kanlar içinde imiş. 

Yapılan muayenede bu edam 
Yunanistan Clea- ~ında bir bıçak varaaı aörülmüt 

tür. 
ring'i kaldırıldı ifadesine nazaran iıminin iz. 

7E't olduğu, fakat nerede yaralan 
Clearinc eaur üzerinden Yunanla dığını bilmediği anlatılmıttır. 

tan da timcliye kadar muhtelif m<m- Yapılan tahkikata nazaran, ya 
leketl"1'le bir çok muka...ıeler yap. reh lz:setle üvey oflu Mehmet .,,. 
nuıtır. o-an luninde diğer bir adam 

Yunan bükümeti bu mulravelele- ak§aına kadar içmitler, körkütük 
rin hep Yunaniıtan uranna oldufu· sarbot olmuılardır. 
nu ıörerelı lıadema Clearinr muka- Gece aarhOf]ulda kana etme
nleal vuııım.-ı.- lıarar v....ı, ie bqlanu,lar, biribirlerine gir
air. 1 •i41erclir, Kavsada lae••İ ı.andin-

istasyon arı n a 
Mahkemelerde 

Bir kibrit yüzünden 
çıkan cinayet 

Kızıl 
İstasyonları 
Açılıyor 

S. hhiye Vekaletin
den dün emir geldi 

Kireçocakları cinayeti davası 
neticelendi, kararda şiddetli 
tahrik nazarı dikkate alındı 

Kızıl ve boğaz baıtalıklan teh 
rimizde gittikçe ıalırın bir ıekil
almaktadır .. Mekteplerde atı tat
bikine vui mikyaata deYam edil· 
mektedir. lstanbuldaki kızıl aal
ğını ile aıhhiye vekaleti de alaka· 
dar olmuttur. Cir kaç gün evvel 
çocuk hekimleri yaptıklan bir iç 
timada mektep çocuklarının &fı
lanmaaı ile haıtalığın önüne ıreı;i
lemiyeceğini, büyük bir kısım ço
cuklann mektepler haricinde kal
drğmı, bunlara atı tatbik etmek 
zarureti olduğunu sıhhiye vekale
tine bildirmi,lerdi. Bu vaziyetle 

Oaküdarda kireç ocaklarında 
ıigara yakmak yüzünden vulnı 
bulan bir kavga neticesinde ame
leden Kara Ahmedi öldüren ve 
Nezir isminde biriıini yaralıyan 
Ihsan efendiyle babası hakkında
ki muhakeme dün netice)enmiı· 
tir 

Ihsan efendinin cürmü sabit 
görülmü,, fakat hadisede tiddet· 
li tahrik de oldufu kabul olun
mu,, ve lhaan eff'ndi 3 sene 2 ay 
29 rün hap•e 500 lira tazminata, 
babası lmıail efendi de bir ay 
hapse mahküın olmutlardır. 

Heroin davası 
F eridiyedeki ecza hanesinde e

roin satmaktan auçlu olan Aram 
efendiyle bu i,te mutavassıt rolü· 
nü oynryan Hıriıtonun muhake
melerine dün Ai;ıreeza mahkeme 
ısinde devam edimiş, Hıriıtonuln 
iıtjcvabı yapılmıştır. 

Hıristo sattığı eroinleri Aram
dan aldığını aöylemi,tir. Muhake
ıne evrakın iddia makamı tarafm 
d3n mütalezm için ba,ka gÜne bı
rakılmı$tır •. 

Palto hlrsızları 
Havaların aoğumasiyle beraber 

palto hınızlıklan da ba,lamı9tır. 
Şimdiye kadar bir kaç yeri ziya
ret <'den pa Ito hıraızlan evvelki 
gün de adliye dairesine uğramıı· 
!ardır. Hıraızlar adliyede baro aa· 
]onunu ziyaret etmitler ve port
mantoda asılı duran bir paltoyu 
alıp savuşmu•lardır. A~rnlan bu 
paltonun avukat lmıail lsa Beye 
ati olduğu anlaşılmıfbr.. Poliı 
hrraız!arı aramaktadır. 

Mühür taklit 
değilmiş 

Saint Benoit mektebinin mührü 
nü taklit ederek aahte paao tan
zim eden Jean efendinin muhake
mesine dün AÇırceza mahkeme
ainde devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakeme de Jean e
fendi kullanılan mührün taklit 
olmayıp mektebin eski mührü ol
duğunu aöylemi~, bunun üzerine 

Kazanç 
Vergisi. 

Taksit zamanı gel
diğinden ıuhe

lerde izdiham var 
Kazanç vergiıinin ikinci tak 

aitinin tahsili zamanı teşrinaa· 
ni olduğundan Maliye ıubele
rinde izdiham başlamıttır. Bu 
ay zarfında vergilerini verme
yenlerin kazanç vergilerinin 
yüzde on nm ile tahaili ahkimı 
kanuniyeden olduğu cihetle. iz 
dihamın önünü almak için tah
ıil fobelerinin kadrolan takvi· 
ye edilmittir. 

Sıhht komisyondaki 
doktorlar 

Ean fın muayenesi İçin bazı 
haatahanelerde teşkil edilmiı bu
lunan hıbhi komisyona dahil dok· 
torlar, a:eçen mali sene batma ka. 
dar ücretli idiler. Ge.;en haziran• 
da bunlara maa' tahsis edihniı· 
tir •. 

Ancak, kanunen ayın birinci 
rünü -in maaş alabilmek için 
bir gÜn evvel de o vazifede ma.aı 
la müıtahdem olmak lazımdır. Bu 
doktorlar, mayıa ü~retlerini almıı 
lana da aali kadroya 1 haziranda 
ııirmitler ve bu yüzden haziranın 
pe9in maaşların• almamrtlardır,. 

Bunlara haziran maaılannın 
verilmeai Sıhhiye ve Dahiliye Ve
kaletlerinden istizan edilecektir. 

den a:eçmİt, bir aralık Oaman, fz. 
zetin kollannı tutnıut. bu urada 
Mehmet de elindeki bıçafı ·'Üvey 
babaaınm batına aapl&lllJftn-. Kay 
ıadan aonra her biri bir tarafa 
dağılmıılardrr • 

Zabıta vak'ayı bu sureti• .,ey• 
dana çıkardıktan aonra Mehnıet
le Osmaıu da yakalamıtbr. Yaralı 
l•ut loaıtaneve lraldınlaı~. 

keyfiyetin mektepten sorulmaaı 
ve bazı tahitlerin celbi kararıyla 
batka gÜne bırakılmııtır. 

Yeni postahane 
önündeki cinayet 

Yeni poatahane önünde gra• Sıhhiye vekaleti derhal alakadar 
mofoncu Kamil efendiyi öldürüp olmuttur. Vekalet 15tanbul arhhat 
kacan ve bilahare Anadoluda ya· ••leri müdürlüğüne müstacel bir 
kaİanrp getirilen Cevdetln muba- "" tezkere göndererek ıehrin kalaba 
kemeaine dün ağırceza mahkeme lık merkezlerinde a§• İıtaıyonlan 
•İnde devam edilmi,tir. tesi•İni bildirmittir. 

Dünkü muhakemede müşteki Sıhhiye müdürlüiü bugün der 
mevkiine yabancı bir tahn ı:elmit hal faaliyeta seçerek, iataıyonla
ve riyaaet makamına bir iatida ve- n tea.is edPCektir. Bu iataayonlar 
rerek muhakeme edilmekte olan şehrin her aemtinde vücude a:etiri 
katil Cevdet karmanyolacıdır. Be- lecek ve mektepler haricinde ka· 
nİ iki defa karmanyola etmi,tir. an çocuklar ve aair kimseler bu 
Buna ait doayalar müstentiklikte- istaayonlar vaaıtasile aür'atl at•· 
dir. O dosyalan da getirtip bu da- !anacaktır. Haıtahğın daha aal
va ile tevhit ediniz, demiştir. Fa- gm bir ı•kle ııelmemeıi için Srh· 
kat meçhul şahsın bu talebine id· biye müdürlüğü bütün tedabiri it• 
dia makamı itiraz etmit: tihaz edecektir. Sıhhiye müdürlü· 

- O dava ile bu davalann ala ğü çocuk doktorlannın da yardı
kaar yoktur, birle,tirilemez, isti- mını iatiyecektir. Vekalet İçtima 
dasının iadesini ve kendisinin dı- eden çocuk doktorları reıi Kadri 
f'l" çıkarılmaoınr bkp ed.-rim, Ratit Pı. ya da vaziyeti bildinnit 
demiştir. Mah1<e"1e heyeti de bu tir. 
talebi kabul .. tmif ve adamı dışan Aprun hangi çocuklara tatbik 
çıkarmıştır. edilebileceği hakkında bazı te-

Bundan ll<'nra cinayet eanaaın• reddütler Yarit olmaktadır. Çoçuk 
da maktul Kiamilin yanında bulu· haatalıklan mutehhaaam Dr. ~li 
nan Ihsan isminde birisi §Ahit ola- Şükrü B. biz" bu hususta demıJ
rak dinlenmİ•tir. Ru adam vunıl- ı tir ki: 
dıığu zaman Kiunilin elinde bıçak "- Çocuklarda 1 ya,ından 2 
bulunmadığını Cevdetin Kamili yafına kadar ayrı, 2 den 6 yaşa 
vurmadan yar:... aant evvel bir br· kadar ıı~ne ayrı, .6 ile 12 araaında 
çak aatm aldığını söylemiıtir. ayrı tertrplerdekr aeromlarla qı 

Kiamil bu tehadete itiraz ede- tatbik edilmek lazrmdır." 
rek, evvelce şahitle ve maktulle 
beraber çahttıklarını, bilahare 
kendiainin bunlardan aynldrğını 
aöyle~ ve: : 

- Ben aynldrktan sonra bun• 
lann dükkanlannı pofü basmıı, 
kaçak ailih bulma§, bunlar da be
nim ihbar ettiğimi tahmin ederek 
Kamile beni vurması için bir aus
tab çakı almışlardır, demiştir. 

Muhakemede dinlenecek bat
ka tahit kalmadığı için iddia ma
kamının mütaleaaı sorulmuş, id
dia makamı da evrakı mütalea e
deceğini bildinnittir. 

Muhakeme evrakrn mütaleau 
için ba,ka güne bıralnlmrttır. 

Hırka ile 
Seccade 

Müzeye gönderil
nıediği anlaşıldı 

Konyad•n lıtanbula ıönderll· 
nıek üsere yola çıkanlan tarihi 
ve kıymetli hırka ve seccade tah
kikatını müzeler müdürlüğü bitir· 
mittir. Tahkikatla timdi Maarif 
vekialeti ve polia müdürlüğü mq
ırul olmaktadır. Müzede mevcut 
kayıtlardan Sadrettini Konyevi 
camiinden l.tanbula bazı yazma 
eıerler ve müteferrik eşya reldiği 
anlatılıyoraa da hırka ile seccade 
ye dair hiç bir kayıt yoktur. 

Halkevinin dil 
kursları 

Halkevinin açtığı liaan kurala
rma çok rağbet vardır. Şimdiye 
kadar türkçe, ina:ilizce, fraııaız· 
ca, almanca, İtalyanca kuralanna 
1100 talebe kaydolmuttur. Her 
kurata üç seviye üzerinden tedri
aat yapılmaktadır. 

Zirai sigorta 
mütehassısı 

%irai aiııorta milt baaaıu ola. 
ırak l"hriıniae selen M. Armand 
Campenau dün Ziraat bankasın
da tetkikatla metırul olmut. ak· 
tam Ant.araya sibniştir. 

Hitit merkez 
M O 

muzesı 

Anadolunun muhtelif yerleria. 
de bulunan asarı atika bundan 
sonra Ankara müzeaine rönderile 
c:ektir. Ankara müzesi bir Hitit 
merkez •Üaı•l haline aetirileaılr 
tir. 

B~l~dln8ds 

Terkos'un 
Mübayaası 

Şirket tesisatın bir 
defterini çıkardı 
Terkos teaiaatının kinunuaani

den itibaren bükümet tarafından 
aatın alınmnsına karar verilınifti. 
Şirket bu karar Üzerine mevcut 
teaiaatın bir defteri ile buna ait 
hesaplan çıkarmıf ve bükiimet· 
ten mübayaa bedeli olarak iateye
ceği miktarı teabit ederek Nafia 
Vekialetine ıröndermittir. Yakın
da Nafia vekialeti ile tirkct ara-
11nda müzakereye baılanacaktrr. 
Kifıtanede Terkoı auyu terfi 

makinelerini itleten elektrik kab
losu .vvelki ırün bozulduğundan 
bazı yerlerde Terkoı suyu keoil
miıti. Kablo tamir edildiğinden 
dünden itibaren her tarafa ıu ve
ril ınİJ tir. 

Darülacezede 
yer yok 

Darülaceza'deki aceze -ve .. 
du 900 u bulmut. kadrolar dol· 
muıtur. Müatahdeınin ile bu ye• 
kün 1000 i geçmektedir. Bu yekü 
nun nıafrnı kadınlar te§lı:il etmek
tedir. 

Müe....,ıedeki kr.,.te biri me
mede, biri memeden keıilmiı olan 
3 yaşına kadar çocuklar ve biri 
de 3 • 8 yaş araarndakiler olmak 
uzere üç kısım çocuk vardır. 

Bu çocuklar, 7 Yatına gelmedik 
çe mektep!.... alınmamaktadır. 
Bu sene Hakimiyeti Milliye yab 
mektebine Darülaceze'ddu çocuk 
!anlan 22 si yerlettirilmittir. 

Kreş mefhumuna nazaran 5 
yatından yukan çocukların orada 
yeri olmamak lazım ıreleeeii dü
tünülerek 5 • 7 yat araamdaki 
çocuklara mahsus ayn bir pavi
yon vücude retirilmesi arzu edil
mektedir. Darülaceze müdürü 
Cemil Bey bu yeni paviyona (10 
N. b paviyon) denileceiiııi aöyle
nıittir. 

Beyoğlu 
Dispanserinde 

Beyoğlu emrazı zühreviye dia 
panserinde nıeccllneıı bel aoğuk
luğu tedaviaine bllJlarunı9tır. Yeni 
aene bütçealle bütün belediye em 
razı zühreviye diıpanaerlerinde 
macCJlllen bel aotulr.hılu' tedaviai· 
ne haılaııacaktır. 

Kooperatif nizam
namesi tasdik edildi 

Kaza kongreleri Belediye kooperatifi ni:zamna· 
1111eai lktıaat Vekaleti tarafından 

C. H. Fırkau kaza kons..ı..i taadilı edilerek ticaret müdürlü
yana aktaında• ltiMrea batı.Ya• it- cönderilmittir. Kooperatif 
~ w 10 ıW. .,._ ..Mıcelrtir. 1 mii<:Mialer heveti bu baffta içinde 

Tasarruf 
Haftası ----
Bu sene daha par

lak program 
tanzim edilecek 
T aaarruf ve iktraat haftau btı 

aene de 11 kanunuevvelde ba,Iı
)'acak ve 18 de bitecektir. Bu ae
neki program daha geniş tutula
cak, taaarruf ve iktısat propagan
dası için her vasıtaya başvurula· 
caktır. A'lilli tasarruf ve iktıaal 
cemiyeti muhtelif müeaaeacler mC 
messillerinin İşlirakile bir k01Ditc 
halinde ilk içtimaını çar§ADJba gü
nü aaat 16.5 da fırka merkezinde 
aktedecektir. lçtimaa vali ve be
lediye rei.i Muhittin B. riyaset e
decektir . 

Bu seneki programda şayan1 
dikkat bazr rı'kliım ıekilleri var 
dir. Büyük camikrde mahyalaı 
kunılacak ve ta!Ullrruf. ii.ttraada 
ait vecizeler yazılacaktır. Tayya 
reci Vecihi B. tayyareııile uçaca~ 
küçük paraıt:tler atacaktır. Bu 
paratütler ~·erli malı İpek ve ku
maşlardan hu•usi tekilde imal e
dilmİ§ olacak, Üzerlerinde taıar
ruf haftası hediyesi yazılacaktır .. 
Bu küçük paraıütler mendil ola· 
rak kullanılabilir ~kilde yaptın· 
lacaktır. 

Bundan başka bu para,ütlerin 
u.ç!a...·ında gene aynca yerli malla 
rnıdan küçük hediyeler bağlı bu· 
lunacaktır .• Paratüt kumaşları 
nıuhtelif renklerde olacaktır. 

Bu sene mağazalar arasında 
vitrin müsabaka rndıın batka bir 
de tııtlı~Jll\r, hclvıo.c•lar ve p slacı 
!ar araaında tatlı miisabakaaı ya
pılııcaktrr. Yapılan tatlrlar ü:rüm 
incir. fmdtk ibi yerli rnahsullerle 
yapılacaktır. Bu f kilde en İyi ve 
gÜ:zel tatlı im 1 ed~ne madalya 
ve mükafat verileeektir. Tntlı mil 
aabaka.,nın neticeainde bir t ılı 
sergisi açılacak ve birinci, ikinci, 
üçüncü bu aurctle tayin edilecek· 
tir. 

31 kannnucvv..,ld de D rülfü
nun ve vük•ek mektepler taleb 1 
bir yerli mallar ve taıarruf mitin
gi yapacaklardır. 

......... + 

Mimar Sinan'ın 
türbesi 

Hükumetin 7700 lira sarfı ile 
Mimar Sinanın Sü!eymaniyedeki 
türbeaini tamir ettirec:ciini ve ya
nındaki bir dükkanı da ""tın ala
rak etrafınm ıı nl;leteceiini yaz• 
mı,bk. 

Bu dükkanın istimlak muame
lesi bir kaç güne kadar Evkaf mil 
düriyetince bitirilecektir. 

Tamirata da on gün sonra bat
lanacaktır. 

Kışlık zeriyat 
Son ciinlerde yağan fa:ı:la yağ 

murlardan tarlalar çamur hı.tine 
celmitti ve bu yüzden de köylü 
kışlık zerlyat için tarlalarda çalr
§'lmıyordu • 

iki gündür havaların kurak 
sibnesi zeriyatın yapılmaıın İm· 
kin vermektedir. 

Haca açmak 
isteyenler 

Belediye kaymakamlıklara 
yolladıiı bir tamimde baca aç· 
m•k için müracaat edenlef'e ruh .. 
ıatııameler verilmeden evvel fen
ni tetkikatm eaaslr ounotte yapıl
mumı bildirmittir. 

Yunan Turing klüp 
ikinci reisi 

Yunan Turing Kli>bü ikinci 
reisi M. Ceoraea Yuvanidis dün 
tehrimize aelmiıtir. 

içtima ederek bir an evvel faali
yete ıeçilmeai İçin çıılıtılac ktır. 

Belediye lokantası 
Belediye memurlan için açıla. 

cak lokantalann esiri Maarif Ne. 
zareti kütüphane binasmda tesisi 
kararlattınlmıtbr. 

Lokantanın noksanları· ikmal 
edilmiıtir. Ay batında faaliyeli 
reçecelı.•r. 

Camekansız 
Lokantalar 

Bazı lokanta ve •Ki dükklnla 
nnda yemeklerin camekansız ma 
hallerde bulundurulduğu ııörül
m\iftür. Bu ribi dükan sahipleri 
tecziye edilecektir. 

Tenekelerde eksik 
petrol 

Belediyenin y ptıiı teftitler -
tice•inde bir gaz kumpanyuınıa 
ıaz tenekelerinde 160 rram nok 
san raz bulunduğu anlaıılmrttır. 
Belediye ınbelere bir tamim rö• 
dererek bütiin tenekelerin .,_,.. 
neaiai bildirm~tir. Bu b ...... ta talı 
kik•t lamik ..dil«ektir. 
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Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 1 O ku
ruıtur. Gazete ve matbaayll ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nfann me. 
s'uliyetini lct'lhııl etmez 

BUGONKO HAVA 
Y "filköy aıkeri raaat merke

zinden aldığımız malumata cö
re, bugün bava az bulutlu ve 
ıimal iıtikametlennden hafif 
riizgarlr olarak geçecektir. 
19-11-932 tarihinde hava taz

yiki 770 milirretre, 11caklık en 

fazla 9, en az 5 derece idi. 

lfEL~~ 
Buhran 
Azalıyormuş! 

Allaha çok ,ükür! Bu günleri 
de gösterdi. Ayol itittiniz mi?. 
Gazete de mi okumuyorsunuz?. 
Dünyada buhran azalıyormuı ... 
Her memlekette a7 çok iyiliğe 
doğru bir meyil hissediliyor· 
muş .. Şükür yetiştirene! Buh
ran azalıyor ne demektir? .. An 
larsınız ya! .. ln,allah yakında 
tamamen kalkar da hükumet te 
muvakkat vergiler almaktan 
kurtulur. 

Şehir tiyatrosunda ..• 
Ne zaman gülmek iıteraem 

Darülbedayie giderim. Ve ben 
o iddiadayım ki Darülbedayi 
en yükıek hasılatı eğlenceli ve 
alaylı piyeslerle yapar. Amma 
bu arada ağır san' at eserleri de 
oynar .. Ben onlardan bir ıey an 
lanııyorum. Ve zannederim oy· 
nayanlar da anlamıyor .. Bizde
ki artistlerin çoğu vodvil ve ha 
fif eserlere alışmıt olduklan gi 
bi kaa:.akterleri de ağır eııerler oy 
namaya müsait olmadığından 
ben biaim Darülbedayi trupunu 
Pariateki Palaia Royal tiyat
rosuada daima eğlenceli piyes
ler 01nayan trupa benzetirim .. 
Onun içindir ki; ne zaman gül
mek ihtiyacını hissedersem o 
zaman Darülbedayie giderim. 
Bu meyanda da eski tanı,Ia
rımdan Müsahip Zadenin eser
lerini tercih ederim. Müaahip 
7ade Celil Beyi daha orta oyu
nu amatörü iken gençliğinden 
tanırdım. O zamandan beri bü
tün emeli orta oyunundaki bir 
takım san' at Ul'.suı· ve esaslarını 
sahneye nakletmekti. Her sene 

!.'Milliyet,, in romanı: 111 

İstanbullular 
haberiniz olsun 

HİKAYE 

Her zaman için 
Süheyla ile Necip maaa başın

da yanyana otunnutlar, çabk kat 
larla çekmeceleri kanıtırarak lü 
zumsuz k&ğıtları yırtıyorlardı. 

Süheyla, çok sinirli bir hare· 
ketle: 

- Of! Bu çekmece açılmıyor, 
dedi. Zaten akşama kadar dayı
mın kiğıtlannı düzeltmeğe mi uğ 
rqacağız? 

Necip yan gözle niıanhame 
bakb. On bet günden beri, yani 
onun bilmecburiye bu nitanı ka· 
~ul ettiğinden beTI sevgili teyze 
zadeai çocukluk arkadaşı Sühey
la tamamile değişmitti. 

Sakin bir seale oöy ledi: 
- .Süheyla .. Filhakika dayımı

zın vaaiyetnameai mucibince arrf 
onun zengin mirasına konmak i

, çin bu nitanı kabul ettik; fakat 

1 
kat'i "evet!" demedikçe, yani nİ· 
ki.h olmadıkça bundan vazgeçebi 
lira in ... Boş yere üzülüp ainirlen
me ! 

Süheyla, çekmeceyi hırala çek 
ti; bunun mukavemet ederek açıl 
mamasına canı ııkılıyordu; hırçın 
bir seıle: 

- Dayım ne saçma düşünmiifl 
Kendind~n evvel ölen iki kardeşi
nin çocuklarından batka varisi ol 
madığr için bu mirasın dağılması• 
nı istememİf. iyi amma, hiç düıün 
f"'"'m İ" ki ht.,. 1, 'j(';lktPn hr.;,..İ hi .. 1hi .. 

rimizi kardeş olarak gördük ve ta 
nıdık.. Aramızdaki sevgi bu kar
detliği aşamaz. 

Meaeli. ben, çocuktan beri, ko· 
cam olacak erkeğin esmer olma• 
aını iaterdim, halbuki senin saçla 
nn kestane rengi. 

- Ben de kanmın kızıl aaçlı 
olmaıını isterdim, ne yapalım yav 
rum, kader böyle imiş, kartıma 
aenin gibi aarışın bir kız çıkb. 

- Ey, sen beni çirkin mi bulu
yorsun? 

- Hayır, öyle bir şey deme
dim, bili.kia aen güzel, çok güzel 
sin; fakat aarıtınsın, işte bu! 

- Vah vah, .,.na acıdım. Bu 
mirası feda edebilecek kadar zen 
gin olaa idik ke,ke ! 

- Filhakika zengin değilim; 
fakat henüz 25 yaşındayım .. Avu 
katım .. lıtikbal karşımda ümitle 
parlayor. 

- Bununla, aen herhangi, iste 
diğin hir kı~ı alabileceğini mi aöy 
lemek iateyoraun? Y okıa sen ol
masaydın, fakir olduğum için, be 
nim kocaıız kalacağımı mı kasde 
diyoraun? 

- Sülıeylacığım böyle bir şey 
dedim mi ben? Cidden bugün se
ni atırı sinirli rörüyorum .. Küçük 
Süheylaya yakışmayor bu .... 

Evet, Süheyla hırçın ve ainirli 
idi. Senf'lerden beri en sevgili bir 
kardeı bir arkadaş bildiği Neci

bize bir kaç tanesini hediye et- \ bin, sırf bir miraaa konabilmek i
tiği bütün eserlerinde buna mu çin onunla izdivaca razı olmaaı, 
vaffak oldu.. Lakin bu eserle- 1 anlamadığı bi• sebepten dolayı 
· h l 1 b' k d onu müteeuir ediyordu. Bunun i-

rın e e •ona ge en ır açın a · · N 'b' t hk t k • . . .. .. çm ecı ı a ·ır e me , ona agır 
bır nokta var kı; gozume çarpı- sözler söylemek iatiyordu. 
yor. Bu piyeslerin dili çok çet- - Ah şu dayım! 
refil, çok lugatli... Vakıa işin - Ah şu dayım! 
tuhaf taraflarından biri de bu Süheyla, son bir gayretle önün 

k ·ı · · d' h l deki çekmeceyi çekti ve memnu-
akımmba.: .. pkeb.1 e~ı gıbınc~. la: niyetle bir "oh!" dedi. Çekmece 

n uyu ır u~ı. u soz en açılmı~tı: 
anlamıyor ... Onun ıçın bu tara- - Tevekkeli değil açılmıyor
fı biraz tadil Ptmek iyi olur.. muş .. Kocaman bir zarf oraya ••
Sonra bazı artistler hareket ve kışını,. 
mimikte fazla mübalağa ediyor Nec~p d':rh~I. zarfı. al?~ ve aç-
ı k 

· · d'' .. tı ... Agır agır ıçmdekı kagıdı oku 
ar pe ıyı uşmuyor... du ve titreyen bir tebeaaümle bu-

Beyİn makinesinin nu Süh~ylay!- uz~~~en: . 
- Suheyla .. Gozun aydın .. Nı-

yağı ~anımız bozuluyor. Ölmeden bir 
. . gece evvel dayrmın yazdığı bir va 

Peyami Safa Beyın son bır siyetname bu, al, oku .. Dayım son 
yazısından: • nefesinde, bilinemez hangi bir ae-

"Bizim meslekte çay adeta ' beple bü~ se~etini Hili.lia~e: 
beyin makinesinin yağıdır. Ve re ~erkedıyor'. bın~ena}eyh hmncı 

. • vaaıyetnamenın hukmu kalmadı. 
omuz m:.ıharrır zekasrnın çarkı Uzun bir süküt! ... _ 
dönmez. ' Arkadatımızm bu • • • 
sözleri, beni onun bir çok yazı- Aynlalı on beş gün olduğu hal 
ları hakkında iyice tenvir etti. de, bir türlü eaki samimiyetlerini 

bulamıyorlardı. Biribirini her cö-
Ze vcesinİ rüşte, niıan olmadan evvelki kay 

b ! l'•••z ve meraıimıiz hallerini alma 
Kay etmiş •. ta çalııtıkıan halde. aratarında 

Manisada bir biçare, hasta o- bir gayri tabiilik olduğunu için 
lan zeYceaini Bursadan latan- için ikisi de itiraf ediyorlardı. 

Süheyla kendi kendine: 
bula göndermiş. Fakat kadlll" _ Kızıl saçlı se'fglisine kavuş· 
dan ses sada çıkmamış.. Me- tu mu acaba? diye soruyor. 
rak etmi,, aramış bulamamıt·· Necip te, Süheyli.nm ona her 
Gazetelere ilan vermif, zevcesi bakışında: "Saçlarımın rensi faz 
nin ismini ve femailini yazıyor la açık!" demekten kendini alamı 

yordu. 
ve gören varsa insaniyet namı- Süheyla, uzak bir ihtiyar hala-
na haber vermesini r;ca ediyor. sile birlikte yaıardı. Senelerden 
Ben bu adama acıdım. Li.kin beri her pazar günü Necip bura
bir kısımlan vardır ki; zevcesi ya akşam yemeğine ıelirdi. Bu, 
yanındadır da onu gene kay- fevkalade bir hal olmadıkça, de-

ğişmeyen bir itiyatlı. 
betmittir. Asıl bunlar acına- Bu hafta pazar akşamı Necip 
cak adamlardır değil mi? telefonla, selmeyeceğini, mühim 

FELEK bir i~i çıktığını bildirince, Sühey-

TEP • 
1 KIZ Geliyor· 

la hiddetle telefonu kapadı: 1 
- Artık kızıl saçlı sevgiliain

den aynlamıyor ... dedi. 
Bu düıünce. bilmediği ve anla 

madığı bir sebeple sözüne yaş ge 
tirecek kadar onu hıddetlendirdi. 
Öyle ki, erteai günü, piyano dersi 
ne cidemeyecek kadar kendisini 
hasta, adeta sripe tutulmuş gibi 
kınk dökük buldu. Halası içeride 
işite uğraşrrken o, bahçeye çıktı, 
hatta eline hir kitap bile alma• 
dan!. .. 

Uzun bir aandalyaya oturdu .• 
Kolların ıiki yana bıraktı .. Gözle 
rini kapadı ve kendi kendine: 

- Çok haatayrm ... dedi ve bu
na inandı. 

Y anm saat ... bir .. at .. belki da 
ha fazla .. belki bir kaç saat seç
ti. 

- Süheyla! 

RADYO 
Bugünkü proğram 
18 den 18,45 kadar Saz (Nihal 

H.), 18,46 den 20 kadar orkestra, ı 
20 den 21,30 kadar Bedayii musiki
ye heyeti, 21,30 den 22 kadar Alaf
ranga taganni (Mem Riçi), 22 den 
22,30 kadar Gramofon, Ajans ve 
borsa haberleri, saat ayarı. 

Elektrik firketinin Kaathaneden 
Osmaniyc'ye giden kabloau bozuldu 
undan il< T. aani 32 cuma akfamı la 
tanbul radyosu itlememqtir. 

lstenografi sür'at 
imtihanı 

Bu seale bird .. n haatahğıru u- Y. l. T. M. Müdürlüğünden: 

KONGORİLLA 
Bu; hayaliniz önünde bir şeyler tecessüm ettiren bir isim değil mi? 

KONGO GORİLLE 
Meydana çıkarılamıyan bir çok Ebedi bavf ve heyecan, size 

ilk olarak yakla,mağa ve filme 
çekmeğe kim cesaret edebilir? 

esrarla dolu Afrikanın ortasın
da balta görmiycn orınan 

BUGÜNÜN EN GÜZEL FiLMi 

K A 
M A J 1 

L P T E N 
K 'te 

K A L B E 
CEORC ALEXANDER, MARTHA ECCERTH, TRUDE BER
LINER, LEO SJEZACK? Bu müstesna filmi sörenlere sorunuz. 
F evkaladeliğine,zevk ve neşe içinde hayran kaldıklarını söyliyecekler 
ve size: (muhakkak görünüz) diyeceklerdir. ilaveten: (Radio) 

DÜNYA HABERLERi. 
nuttu, hiddetle yerinden frrladı ı _ Yüksek İktısat ve Tica- I 
ve kafası, bir şimşek aür'atile dü • h l 
şündü: ret Mektebınin imayesi atın- !lm••••••••••-ı 

- Süheyli.cığım, dün aktam ge da devam etmekte elan lateno- 1 Senenin en şen ve e!l nükte~i 
1 

lemedim, çok mühim bir işim çık- grafi sür'at kuısunun İmtihanı filmi ... En parlak Paris muvaf-
b .. Bugün .. na büyük bir hava- önümüzdeki 23111/932 çar-
d. • ld' fakiyetleri ... 
ıs vermege ge ım. şamba günü öğleden sonra 

(Şafak Keşif Kolu) 
yddızı 

RİCHARD 
BARTHELMESS 
V E D A 

- Bana istikbalden mi bahsede mezkur mektep binasında ve 
ceksin? bir mümeyiz heyeti huzurile 

- Evet Süheyla! 
- Kızıl aaçlı kızdan mı? yapılacaktır. 
- Kızıl saçlı kız mı? Bu da 2 - İmtihan dakikada(l60) 

kim? hece üzerine olacaktır. lmti-
- Anlamamış gibi durma Ne- han nazari VP. ameli olmak üze

cip .. Hani sen bana, benim aan re iki şekildedir, Nazari kısmı 
saçlarımın hofuna gitmediğini ve , af d · h ed 1 
kızıl saçlı kadınlan sevdiğini aöy hey e~ tar rn an ınti ap i e
lemenüş miydin? cek bır fıkra. namzetlı>r tarafın 

Necip şen bir kahkaha ile gül- 1 dan İstenografiye düzgün bir 
dü: surette ÇP,Vrilecektir. Bunda 

1
• ;- Buna sen inandın mı Sühey- beş yanlıştan fazla yapmamak 
a · lazımdır. İkinci kıarm İse yine 

Sonra, ağır ve hi.kim bir tavır· 
la: heyet taı afmô.an gazetelerden 

- Hayır, aana bundan babaet- seçilecek olım on puntoluk kırk 
meğe gelmedim.. Çok mes'udum satır kadar bir yazı mütehassıs 
Süheyla .. latanbulun en büyijk a- muallim tarafından üç dakika
vukatlanndan biri olan Mehmet da dikte edilecek namzetler ta
F eridun Beyin yanına girdim ... la 
tikbalden artık korkmuyorum. rafından bu zaptedilerek müna 

Dün akşam son müzakeremizi sip bir zamanda el yazısına çe
yaptık ve mutabık kaldık .. Bunu vrilecektir. B11 kısımda yirmi 1 

aana haber vermeğe geldim. hataya kadar müsaade vardır. 
- Memnun oldum Necip ... in- 3 _ Bu imtihanda muvaffak 

~allah meslekte çok ileri gider- l 
sin! olanlara ( stenografi orta sür' 

Necip, bugün Süheylanın aesin at) şahadetnamesi verilecektir. 
de haata ve kınk bir nağme oldu 
ğuna dikkat etti. 

- Evet ... latikbalden korkmu
yorum artık ... Fakat yalnızlık be 
ni korkutuyor, hayatımı kurmak .. 
Evlenmek iatiyorlım Süheyla ... Bu 
nun için bana yiirdım edebilir mİ· 
ıin? J 

- Tanıdıkhmmda kızıl aaçlı 
kız yok ki ... 

- Ben de zaten aarıtın bir kız 
iatiyoı·dum .. Dur bakayım .. Nasıl 
olsun.. Sana tarif edeyim: Saç la
n ... Seninkiler gibi.... Gözleri. .. 
Seninkiler gibi ... Boyu .. Seninki gi 
bi olaun ... Velhaaıl, biraz sa.na ben 
zeıin Süheyla! Niçin diyeceksin 
değil mi? Seninle on bet gün ni
fanh kaldık, ondan evvel seni 

bir kard.,ı gibi görürken bu müd 
det zarfında bir ni~anlı .. Bir aev
gili gibi aana baktım ve senin bü \ 
tün güzelliklerini gördüm.. Müs
takbel zevcem sana benzesin iste 
ygnım. ı 

Süh~yl;\ aandalyeainde doğrul
du .. Göğaü helecanla kabarıyor
du. Gen<, adam onu ellerinden tut 
tu .. Kerıdine çetki: 

- Siiheylacığım.. Sevsilim !.. 
Biı-ibirimizi seviyoruz.. Her za· 
man ıçın... 

1 

Süheyl&, başını nişanhıının O· 

muzuna hırakırken, heyecandan 
boğulan bir aeale: 

_ Her zaman için ... dedi. J 

MUAZZEZ TAHSiN 

FERNAND GRA VEY 
ve FLORELLE 

Yann akıamdan itibaren 

ELHAMRA'da 
En son Fransız opereti 

Candan Seviyorum 
filmini temsil ediyorlar. Bilet
lerinizi bugünden temin ediniz. 

OPERA'da 
Tematakiranı 

korku 

tit.-eten ve 

saçan 

FRANK_ 
ENSTEİN 

filmi emsalsiz muvaffaki

yetler kazanmakta devam 

ediyor. 
1 

P U S E S 1 'nde 
kamçısile erkekleri, aşki 

le kadınları yola 
getirecek 

MADY CHR1STİANS 
Manalı bir bakıı. aehhar bir 

tebenüm ile 

Dile Düşmüş 
KADIN 

namındaki •on filminde 

ARTİSTİK 
cinemaıının temapkiraruru mes 
tecliyor. laveten: Fenni bir film 
ile en son F O X hali-
hazır dünya havadisleri. 

23 Tetrinisani Çarşamba aktamı 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Büyük artiıt BRIGITTE 
HELM"in temsili muhletemi 

MAVİ TUNA 
emsalsiz filmi ile Budapefte'nin 
" RODE " ZIGAN orkestra11-
nın ilk iraesi şerefine verilecek 
GALA MÜSAMERESi için bi · 
letler yanoki pazartesi günün• 
den itibaren temin edilebilir. 

ve 

Sirgortalacmızı Galatada Ünyon hanında idin 
UNYON SİGORTASINA yaptırma. 

1 
İstanbul Belediyesi 

---------• Şehir Tiyatrosu 
1 Darülbeday; T P,....~illeri 

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Müessif bir irtihal 
Musa Saffeti Paşa zade Rifat 

Bey merhumun zevceai Emine Ha 
nımefendi müptelô. olduğu haata
lıktan kurtulamayarak evvelki gün 
Boyacıkoyünde kain köşkünde 
rahmeti hakka intikal etmit ve 
cenaze11 ihtifalatı layıka ile kal
dırılarak Hi•arda ki.in tehitlikte 
aile makbe,...•ine defnedilmittir. 

Mevla ıariki rahmet etain 

Bu alqam saat 

21,30 de 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yuan: Ekrem 

R"fit Bey. 

Besteleyen Cemal Rr~it 
Umttma 

3 perde J.7 tablo. 

Bey. 

Celal tatkın tavrımı hayretime 
atfediyordu: 

bunlar sence bir vazifedir ha?. 
- Ya namus. . Namusun senin 

göziinde hiç bir kıymeti yok mu?. 

kaybetmemek için her ıeye bilerek 
tahammül etmediğine emin misin? 

ADEM ve HAVVA - Pdc namuslu bir kadın oldu 
ğunu tahmin ediyordun, değil mi? 
Ben de ilk önce öyle zannetmit· 
tim. Fakat bu tesadüf bana yanıl
dığımı ı>nlattı. • 

Bu sözleri söyliyen karde!!imin 
yüzüne dikkatle baktım ve müte
cessis nazarlarım altında çehresi
nin kızardığım hiuettim. içimde 
fena bir !Üpbe uyandı. "Alı. sen de 
mi, dedim, ~en dem! zavallı çocuk! 
Bu 11.teş, mes'ut uçarken, seni de mi 
cl"kti ?., 

Şüpheli bir tavırla yüzüme bak
tı: 

- Yoksa Pa,ayı aldattığını sen 
de biliyor muydun?. 

zetmit olduğunu iddia ediyoru. Fa
kat, onun yalanı n .. kadar kolaylık 
la •Öylediğini v,. bilhassa kendisini 
temize çıkarmak için daima nasıl 
ısrarla çabaladığını bildiğim için 
tabii sözlerine inanmıyordum. Ya
lanım okadar kendine itimatla söY 
lüyor, okadar yeminle temin edi
yordu ki adete kendini bile aidatı· 
yor. sözlerinin hakikat olduğuna i· 
nanılmazsa kızıyoı-, çırpınıyordu. 
y,, bu hiddet buhranları okadar sa 
mimi görünüyordu ki insan alda
tıldığına ""' f"D>in olduğu zam•' 
bile, içinde, onur lehine bir şüphe· 
nin uyanmakta olduğunu hiuedi· 
yordu. 

iyi, fakat ne de olsa yapayalnız ya· 
,anmıyor. Hep yabancı. herkes ya
bancı .. ln~an ne evinin rahatını, ne 
de tanıdığı çehreleri bulabiliyor. 

Yalnız kaldığımız zaman bu dön 
mek kararının hakiki sebeplerini 
bana anlatmı,tı: 

-- Dütün bir defa. Her zaman, 
her dakika onunla beraber olmak. 
Bir saat yalnız batıma kalarak ıe
niş '-ir nefes alamamak, minimini 
bir çccuk gibi daima onun takyidi. 
ııi his5..,tmek. . Buna tahammül e
dilir mi? Bir zaman oldu ki can sı
k:hhsmdan patlıyacağım zannet
tim. Gözüm hiç bir fey görmedi. 
Onunla ~eyahate çıkmak mı? Bir 
daha Allah göstermesin! 

Ellerini avuçlarımın içinde hap 
•ederek: 

- Bense. neler ümit ederek se
vimniştim. Bu acele dönütün se
bepleri demek ki sadece bunlar .. 
Demek ki beni hatırlamadın. Esa
sen hatırlaaaydın bana yazmaz 
1111J'dın? 

Ke'1dini kabahatli hissettiği za
manlarda olduğu gibi boynuma sa 

Yatar Nabi 
rıldı. 

-Bir daha gitmiyecekain, hiç 
biı· yere gitmiyecekain, dedim. Bil 
sen• bu bir ay zarfında ne kadar ıs
tırap çektiğimi bilıen. Bana inan
mazsan Süheylaya ıor. Çok, çok 
fena! Sensiz ya91yamıyacağımı, bu. 
na imkan olmadığım anladım. 

Kuvvetini hissettiği bu a9ktan 
me~'ut, batını omzuma dayıyordu. 
Bir korkulu rüya daha bitmi,, sa
bah olmuştu. GPne meı'uttum ve 
gene ~aadet gözlerimi köretmitti. 
Evet görmüyordum, anlamıyor
dum ki Deniz Pata ile beraber be
ni de aldatıyordu. Bana bunu Celal 
haber vermifti ... Döndüklerinden 
bır ay kadar sonra idi. Bir gün Ce
lalle Denizden bahsediyorduk. O, 
tabii aramızdaki münasebetten hiç 
şüphelenmediği için Deniz hakkın 
daki fikirlerini açıkça söylemek
ten cekiıımiyordu. Ve bana bu su
retle, bir gün tesadüfen Denizi Be
yoğlunıla yabancı bir erkeğin ya -
nında gördüğünü anlattı. Bilinme
den vur ılım bu darbe hedefine iaa
b~t etmişti 

İtiraz ettim: 
- Celal AP.D aldanmıt olabilir

tin, belki batka birini ona benzet
tin. Ve yahut gördüğün adam ihti
mal bir akrabaar veya kardeti idi. 
Bu kadar çabuk fena bir hüküm 
vermek doğru değildir. 

Sevdiğimiz kadının kusurlrını 
batkalannın ağzından itilmek bize 
ağır geliyor .. Bu kusurlar birer nö 
betmit ııbi derhal onu müdafaa et
mek istiyoruz ve bunlan tenkit e
den insan bize ne kadar yakın olur 
aa olsun, ondan soğuduğumuzu 
hiuediyoruz ... 

- Ben kanaatimden emınım, 
diyordu Celal, bir kadının bir erkek 
yanınclı> yürüyÜfÜ, konuşuşu, tavrı 
bile in~ana o erkekle olan münase
betinin şeklini ifta eder. Zavallı Pa 
şa. hatasının cezasını çekiyor .• Fa
kat haberi olmadıktan sonra buna 
ceza rlı,nemez ya .. ! Y ahıız bu iha
neti Paşaya haber vermek senm 
için ;rısaniyet borcudr. 

- Ya, dedim, demek ki onun 
saadetini bir en kötü bir bedbahtlı
ga çevirmek, bir yuvayı yıkmak, 

Deniz hakkmda gösterdiği ala
kayı, omm Paşaya ihanetini anla
tırken asabi tavırlarını, ahliık hu
susunda hiç t,. mutaasaıp olmryan 
kardeşimin namusu böyle hararet
le müdafaa etmesini bafka neye 
bamletmeliydi?. Bu sözler ve bu 
hareketler kırlangıçların fırtınayı 
haber vnen telaşlı uçuşlarına ne 
kadar benziyordu. Fakat bir teY 
hissetmemiş gibi göriinmeyi tercih 
ettim .. Yakında vazifesi batına dö
necek, henüz gençtir ve bu sevdayı 
kendini sarmıya vakit bulamadan 
unutacaktır! dioyrdum. 

Farkına vardığı ihanetten Pa
sanın haberdar olmasını İstemesi 
)),.nizi kıskandığını gösteriyordu. 
Bu, belki sadece güzel bir kadının 
başkası tarafından malik olunma
fına karşı duyulan hasetten ileri 
geliyordu. Onu büsbiıtün ikna et
mek için: 

- Hem. dedim, Paşanın Denizi 

Kızardım: 
- Hayır, dedim, böyle bir ,ey

den kat'iyyen haberim yok .. Fakat 
Patanın yerinde olaam ve onun ka
dar sevsem ben de batka türlü ha
reket edemiyeceğimi dü,ünüyo
tUll\ da .. 

- Demek ki karısını bu kadar 
çok seviyor .. 

Tahmin edebileceğinden fazla .. 
Celil batını iğdi. Bir ,ey söyle· 

medi .. Tamamen liıkayt kalması i
cap eden bu meselede fazla hassa
siyet göstererek kalbini açmit ol
maktan korkuyordu. Bu vak'adan 
sonra bana kartı daha ketum ve da 
ha çekingen oldu. 

Yalnız kalınca, kıskançlık his
lerinin içimde yeniden uyandığını 
hissettim. Demek ki Deniz beni ge 
ne aldatıyordu. O kadar yeminle 
beni, yalnız beni sevdiğini temin et
i iği ve bunu her zarr.an tekrar et
tiği halde gene aldatıyordu. öyle 
mi?. Bu kadın ne anlaşılmaz bir 
muammaydı?. 

Deniz vak'ayı tamamile inkar 
ediyor, kardeşimin mutlaka yanıl
mış, başka bir kadını kendisine ht:n 

Her kaprisine boyu iğilen, heı 
yaptığına susulan. adeta bir çocuk 
gibi ~ımartılan Deriz acaba mes'ul 
muydı.ı?. Bıı suali bir çok defalar 
kendi kendime ıoı·mutlum. O gü· 
zellik, cazibe denilen bir sihirli dei 
neğe sahipti ki bunun sayesinde 
heı· İstediği yapılıyor, her arzusu· 
na itaat ediliyordu. Fakat onun d• 
ruhunda bir susuzlk .vardı. Mevki· 
ini tehlikeye koyarak, her gün kefl 
dini başka bir kucağa atarken han• 
gi hislere boyun iğiyordu?. 

Kadın bir tek erkek için ya· 
ratılmıştır. Kendini bir tek at· 
ka ba~layan l<adınlar mes'uttur: 
l~r, bilhassa mukabele gördükleri 

(Devamı var) 
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Ilı:, de 
~ome in 

~elim esi 
k.oınec:li, zaman a•men, ......,. 
değqtiren bir kelimedir. 

"°"'edi "mudhik-.. midir? 
d~lıikeye bqün fa.- iami .,.. 
1İİne ıöre, hayır. 

•LICoınedi diye, eskid ... ya Yak'a 
"lllannı mii!kül yazİyetl• kal'o 

da bırakarak •• ya zemenıp 
Ye telaklcilerİnİ tuYÜ' ..ı.....ı. 

llt ta inııaıılann zayıf tarafla· 
'ıııı ınübaligab bir surette ıöate

seyircileri ıüldürmek için 
ı.ı..., piyeslere denirdi. 

ICoınedi hakkındaki bu telüdd 
ledinci asırda tamamen deiit
• e klasiklerin eaerlerine de 

di,, denibneğe baılandı. 
Pıteaeli Racine veya Corneill_. 
~;,. faciaaından babaederkenı 
- Ne kadar müeııir bir ko
di değil mi?. 
l>enirdi. 

i l' •kat zaman geçtikçe "kome
~ kelimesi gene eski "güldürü
Pİyea,, manaaıru aldı. 
"°°'edinin muhtelif nevilerini 
ltıretle tarif etmek kabildir: 
~nrnltter komedUıi "" Muhtelif 

1 elerdeki insanları etrafile mü 
' ... ve tetkik eder. 
' Aföra ( Ôrl ve ad at) komediai = 
~devrin örf ve idatmı yeya mu• 

en bir sınıfa menaup imanla
' taşayıı tarzlarını tasvir eder. 

.,._ l'öksck komedi Karakter 
l~diaile Möra komedisinin da .. 
fİiınullü bir ıeklidir. 

•~f':rıtrikalı komedi Girift ve 
·i'fık vak'alarla aeyircinin me

tıır uyandınr. 
"S111ıl komedui Muayyen aı· 
flra mensup insanlann gülünç 

._flannı sahnede göaterir. 
lstitratlı komedi Mecliı ve
lflhneleri muayyen bir mevzu· 
,•!rafında toplanmadan biribi· 

.._ takip eder. Moliere'in bazı 
"111.,dileri gibi. 
it tcomedi dramatilt Gülünç 
, •fından ziyade hiı tarafı olan 
•al er 

.,,}· arihi komedi Baılıca ta· 
""1-ını tarihten alan piyesler. 
d&..letli komedi Perde sonla-
lltuıla biten komediler .. 
tcomedi feerie Bugiin aade-

I ft,,rie denilmektedir.. Biribiri
~İp eden gözalıcı ve mubte

\t.ı_ ... dekorlar içinde oynanan •• 
·;;;:'. hayata hiç benzemiyen pİ· 

tcomedi Vodvil Şarkılı ko-
iler. 

,Jarkılı Jıomedi Vodvilin eski 
\:'· (Vodvilin eaki mana11 kal
"llıftır.) 

\Lf.irik komedi Sazlı komedi, 
'doğnıau Opera - Komik ma-

& gelir .. 
~ınedi bugün tekrar on yedin 
:&ırdaki manaıını aldı. Yani yal 
~Eğlenceli piyea,, manuma 
li) Yor. Bir çok ciddi ve bi11i 
•-..~tere de "kom~di,, iami verili· 

'?aın, facia hatta vodvil artık 
:~l'e karıttı ve bu iıimler kalk
~ 'ilindi yalnız "piyea,, Ye 'kome-
\ deniliyor ki bu ikiıini biribirin 
~~ ayırmak bazen oldukça ıüç 

llıeaele oluyor. 

Merhum Ressam 
• 
Ihsan Bey 

Balkan muharebesinde Edirne 
ye giren Bulgar orduıu Mütiriyet 
dairesini İfgal etmeden Zafiri za
delerden arkadaınn yüzbaıı Meh 
met Ali Bey kumandanlık odaıw:ı
daki bir tabloyu ıaaeainden güzel 1 
ce kaaerek dÜfman eline geçme
den kurtarmıfb. Bu resmin deııen 
kompoziıyonu eanayı muhasarada 
141bit edilen(*) reaaam Hasan Ra
,.. Beyin, boyası da merhum ıü
vari mülizimlerinden Gelı"bolulu 
lhııaıı Beyindir. Edimedeki yanık 
kıtladan Sofyadaki Rodopi oteli
ne gelinciye kadar kaim bir ... 
ker kaputunun hangi kıamma yer 
!ettirerek muhafaza edebildifine 
hAli hayret ettiğim bu eaer Meh
met Alinin hayab pahaama elde 
ettiği bir yadiairdır ki timdi S.. 
tikt&§taki atelyeıinin bir kıamnu 
tezyin eden bu ganimeti harbiye 
her ziyaretimde bana ıamlı bir 
tarihin acıklı ha trralarmı ifta e
der durur. Edirne, ye ıüvari mÜ· 
li.zimi lhaan. ••• 

1295 te Geliboluda doğan 317 
de Mektebi harbiyeden aünri bi
rinciliğile netet ederek 322 de E· 
dirnede müt.,,,.errimen vefat eden 
bu genç artiıtin Edirne Miifiriyet 
daireainde bir de deniz resmi var
dı. Mehmet Ali Bey muhalllrada 
vakit bulup onu kurtaramadığına 
elin mütee11iftir. Senelerin hadi· 
aab müteaelsilesi içinde ehemmi
yetsiz bir vak'a halini alan bu mr
aeleyi bugün büyiik bir nankör
lük telakki ederek tekrardan ken 
dini alamıyan bu arkada§& bence 
teYdayi san'at elkabı pek muva· 
fık dii!se gerektir. Kan ve ateı 
kusan felaketli bir demde san'at 
atkının aaraılmaz ulvi cesaretini 
gösteren bu zabitin formasından 
evvel ben ruhunun büyiiklügünii 
takdia ederim. Büyük ruhlu Meh
met Ali ... 

Bugün aan'at aleminin kendini 
göateren ziyalan içinde belirsiz 
bir noktai muziye halinde görü
nüp üful eden bir gençten bahset
mek bir aüvari mülazimi (Ihsan) 
Beyi şan'at muhitine ve sevenlere 
tanıtmak belki biraz güççedir. Fa
kat parlak kristaller arasında ceır 
her ne kadar küçük ve ne kadnr 
e:ki oluraa. olsun cazibei chen1mi
yetinden bir ~Y kaybetmez. fh
aan bir cevherdir; kıymetin aüa-
lü mahfaza ile ölçülmediğini bi
lenler için gayet değerli bir cev· 
herdir. latibdat devrinde fazileti 
rütbe ve nİfanda arayan nazarlar 
onu ehemmiyet.İz bir mülftzim 
diye Edirneye atıvermiılerdi. Ne 
faya.nı teeııüftür ki onu bizden zi 
yade bize tanrttıran ecnebiler ol
muftur. Bakınız naaıf? Size mer
humun kendi lisanından naklede
yim: 

11kıyordu. Muha•eremiz Almanca 
devam ediyordu. Benim ıüvari mü 
lazimi bulunduğuma bir türlü i
nanmak iıtemiyorlardı. Türk za· 
bitinden bir artiıt her nedenıe nn· 
lann hayretini mucip bir ırak'a ıi
bi telakki edibniıti. Biribirlerine 
Rusça, bana Almanca hitaplarla 
böyle aaatler ıeçirdik. Nihayet 
ne kadar bilmİJ bitmemit eaerl .. 
rim vana hepıini arabaya doldu
rarak müfarakat ettiler. Bu vak'a 
dan bir iki hafta sonra Müıür Pa
ta beni huzuruna celbederek be
tinci riitbeden bir Mecidi nitanile 
taltif edildiitiıni tebrik etmiıti. 
Fakat ba Dİfanm Konaoloıun ıra
artaaile olduitunu çok pçmeden 
anlam19tım. Her neyse timdili.k 
meaele böyle.. Bakalım, hnat zu. 
burunda Almanyaya aidebilir ınİ· 
yİm? Almancam dehettli ilerledi. 
Ah, Almanyaya bir ıidebilaeml." 

lhaaa Bey merhum bu kıaa ter 
cümei hayabnı Edimeden bir ara
lık lstanbula ıeldiği zaman bana 
hikaye etmifti. Kendiaile ara ııra 
muhabere ediyorduk. Hastalığm. 
dan acı bir liaanla babaeden bu 
gençten bir aralık haber abnama
ğa batladnn. Ve nihayet vefatını 
Öğrendim. Evet, fhaan artık bu fa
ni hayata gözlerini kapamıt um
manlann ıülcUnet ıiirini, huıuneti 
tab'mı bütün eararı ihtirasını ka
lem ve boya ile ifşa eden fırçaaı 
rusmut bitmitti. 

Darülbedayi 
Bizimdir! 

BU:leri tiki)'et eder durur
larmıı: "inhisar yapıyorlarl., di
ye. • Hem de bu kendini bilmez
ler yüksek makamata kadar uza· 
nıp bin bir m6t1aleleri araamda 
o zevab da miliyini aözlerile it .. 
kil ediyorl&rllllf. • Arkadan ar
kaya kulağımıza çaluur durur ••• 

Benim bildiğim, inbiaar demek, 
bir iti, bir ııaıı'ati yalnız kendine 
haarettinnek ,,. baıka her hangi 
bir tahaa yahut tetkilita o ifi gör 
dürınemek demektir. • Böyle bir 
tiyatro inhiaanndan malumatınız 
var mı, bibnem. • Kendi mesleğim 
ve kendi san'atim için böyle bir 
imtiyaa alan olmut ta ben duyma· 
mıtsam pe kziyade atanının. • E
ğer bu 14 milyonda 14 tane çıkan 
emektar aan'atkarlar için hazırla
nıyorsa, botuna zahmet!. • Dün
yanm en büyijk darbesi de ,kendi 
varlıldarile, kendi luymetlerile 
çalıtan bu :rıhnaz inaanlan deri· 
re.mu ... -Onu bunu bilmem. . Bildiğim 
bir ıey varsa, o da - tiyatro de- • 
iil - Darülbedayi bizimdir. Ve 
biz İstediğimiz, dilediiimiz gibi o
nun aan'at kıammı idare ederiz .. 
O, bizleri yetiıtirdi. • Bizler bü
yiidük. onu besledik. . Benim ve 
benim gibilerin bu müe11esedeki 
vaziyetimiz falanca ınektebin ya
hut falanca dairenin müdürü ile 
ölçübnez. . Biz, hepimiz, bütün 
ömrümüzün en kıymetli zamanJa
nnı onun ufnında, yoksulluklar 
içinde ıeçirdik. • Eşin doıtun va
gon ticaretleri, vesika dalaverala
rı çevirdikleri, servet içinde keyif 
çattıklan zamanlarda da biz ıo
ğuk ııahnenin Üstünde, bot parte
rin karşı&ında tepindik Aç kal
dık, borç aldık! Aklımızıdan bat
ka it yapmak, etrafımızdakiler gi 
bi para peşinde koımak geçmedi .• 
Yatadık, yatatbk; onu bu hale 
biz getirdik; sonra da bele liyeye 
böylece isteğimizle gene biz tea
lim ettik. Lafla, palavra ile ıan'at 
olmaz f San' at eserle olur. . Biz 
bir eaer meydana koyduk .. Metaı
mızı pazara çıkardık. Beiendiler, 
aldılar .• Ne Muhiddin Beyefendi, 
ne de mosai arkadatları hepimi-
zin babadan kalma ,dostlan de
ğildi .. Tıpkı münakasaya konan 
köprü, yol gibi tiyatroyu da koy
dular .. Projemizi yaptık, pazarlı· 
ğımızı ettik, öylece belediyenin ça 
tısı altına girdik. . Sorarım: biz
leri ötekine berikine şikiyet eden 
aan'at hokkabazlarına: O vakit 
aklınız nerdeydi? .. Tahaisatın ko
kusunu duyunca mı açlığınızı an .. 
!adınız?. 

+-
Biz, kıymeti herkesçe müsel

lem san'atki.r anyoruz .. Bi~, bize 
bilmediklerimizi Öğretecek hoca 
arıyoruz. . Biz operet yapmak ia
tet"aek konservatuardan ilim sahi .. 
bi üstat seçeriz, meyhaneden çal 
gıı~· değil. . Biz, reji.ör istersek 
bilıisine emin olduğumuz insanı 
ayrnrız, san'at tavcısı deiil. . 

Ha,oan Feridi Viyanadan ba 
poıta getirdik. Cemal Reşidin ka
pısını aşındırdık, Raşit Rizaya se
nelerce yalvardık .. Bilıili inıanrn 
haıretini, kıymetli lfl-n'atkinn na
zım çektik .. ilim sahibi, irfan aa
hibi aradık .. Dolandırıcr, hilebaz, 
yobaz değil !. . --

Edebiyat 

Vatan 
Hainleri 

Epeyce evvel yazdıfım bir ma• 
kalede, meınlekette san'ata kart• 
olan sevgi ve alikanm ıünden 
ıüne arttığıru kaydelmİJtim. An· 
karada "Hakimiyeti Milliye., de 
haftada bir gÜn san'at ve edebi
yat sayfası yapmıya bqladı. Ev· 
velce verdiğim müjdenin tezahür
leri mahiyetinde olan bu hareket• 
ler, beni daha çok memnun edi
yor. Fakat bugiin itaret etmek is
tediğim, nokta, bu umumi alaka 
ve aevıi içinde aan'ate kartı bi
linmeden yapılan bazı hürmetsiz· 
liklerdir. 

Nurullah Ata güzel bir f&J' 
aöylerı San'at eaerine olan ibti
yacmuz, ekmeğe olan ihtiyacımız 
gibi değildir. Güzel eser bulamaz
sam okumam •. ., Biricik münakkit 
bu aözlerinde ne kadar baklıdır. 
Elli aantim boyundaki, donuk mÜ· 
rekkepli, fena baskılı, mürettip 
hataaile dolu avuç içi kadar 
tafra ıazetelerinde, edebiyat aay
falanna tesadüf ediyorum. Bu 
sayfalarda bir kaç tiir, mekale, 
hikaye, milli roman tefrikalan 
var. Bütün bunlardan tece11üale 
birkaç aatır okuyoraunuz. San'at 
ve edebiyat namına yazılan bu 
şeylere bakıp ta sinirlenmemek 
imkan>ızdır. Bilmiyorum ama, kü
çücük bir viliyet gazeteıinde ede
biyat oayfaaı yapmak niçin mec
buri olsun?.. Nurullah Ata'nm 
aöylediğini hatırlıyarak diyebili
riz ki, bir vilayette iyi ekmek pİ· 
,iren fırıncı olmasa bile fırın aç
mak zarureti vardır. Fakat san'a
tin hakiki manaaını kavrıyamıyan 
ve edebiyat namına çok fena ör
nekler veren bir muhitin ıuaması 
daha iyi değil miciir?. Çünkü bu 
suretle, o gazetenin karileri gü
zel eser diye fena şeyler ve iyi 
fikir diye yanlıt fikir tanımıt o
lurlar. Kötü yazı okuya okuya 
zevkler değişir, bozuk şür, hiki.ye 
roman nümun~leri ile bedii güzel· 
liğin ııfa.tlan unutulmut olur. 

Halbuki, hakiki san'at eserle
rine karşı memlekette sevgi, ala
ka ve hürmf"!tİ tamim edebilmek 
için cemiyete en güzel eser arzet .. 
mek surctile zevklere İyi itiyatlar 
aşılamalıdır. 

Ondört milyon İnsana, Türkiye 
atkı kadar san'at atkı da duyur
mak lizımdır. Güzeli bilmiyen , 
tarumıyan İnsandan, bir vatan ha
ini gibi korkulmak İcap eder. Ana 
doluda, en kücülc:: kazalara kadar 
yayılan sinem,;. spor klüpleri ya
nına açılacak kiitüphanede l'Üzel 
bir ,ür kitabı, hakiki bir roman 
bulunmamak manevi bir inhitat .. 
tır. Edebiyatr, köy kalıveainde oy
nanan tavla partiıinden daha ata 
iı ve bir eğlence addeden, gÜ:zeli 
bilmiyen, ink8.r eden vatan hain .. 
lerini azaltmak lizımdrr. 

Retat FEYZi 

---···-· 
Bir muvaffakıyet 

Pariate açılan sonbahar sergi
ıine beykeltraf Zühtü Bey bir 
heykelile ittirak etmiı ve bu hey
kel orada pe kbeğenilmittir. San'. 
atkinmızı tır-brik ederiz. 

............................................... -...... 

Şarkta resim san'atı: 3 

Minyatür ve 
Minyatürcüler 

İran minyatür ve minyatürcü- ı tekamülüne mazhar olan Çiliı.iıııı 
leri hakkında malümat on üçüncü teıiri altmda bıraktı. 
aırrdan baılıyor. On üçüncü asır• Timur deori: Acem reamlnia 
dan on aekizinci aara !radar olan parlak bir devridir. Gerçi on dör
reaim tarihini Üç devre aynro d~cü asırda futuhata baılryan 
lar. Mogollar, Timoriler, Safevi- Tımur, kendinden evvelkilerin ;.. 
ler. tili harplerinde yakbğı, yıkbfı 

Mogol devri, Mogollann lranı tehirlerin üzerinde :rüriidü. lımur 
zaptettikleri devre verilen lllDl• da arkaımda bir harabe bıraktı. 
dir. Mogol devrinde Acem resmi Geçtiii yerleri tabrlp etti. Moıol
üzerinde Çin tesirleri gayet bariz- larm tabnlıinden kurtulmuı ne 
dir. Manzara reıimlerindeki bulut varsa onlan da imha .,. ikmal et
lann karakterine ve Çinin methur ti. Fakat böyle olmakla beraber 
ejderlerine varmcıya kadar bu re- aan'atkarlan himaye etmeyi uaut
ıimlerde Çinin teıirlerini takip e- ~adı. Şiir "e edebi:rata oldufu gi
debilmek mümkündür. Arnold .. bı resme de iltifat eden Tim...,. 
aerinde, Çin teairinin pek az oldu· lenk aileıi efradının reaimlerini 
ğunu, Moıol hakimiyetinin ilk on ya;ıtrrdıktan baıka Acem ye ça 
aeneainde Çin reaaamlannm .,..... reaaamlanna Nizaminin fiirlerini 
lerini kopye ettiklerini aöylüyor. tersim ettirmi§tir. Timurun oğul. 
Cidden bu nüfuzun mahiyeti ve lan da reame kartı mii!f"ık bir b&. 
hududu husuai bir tetkik iater. Mo mi yazİyetindedirler. Timur e•lat 

Bir ce11aze merasiminde 
ileride giden bir alı 

111.<ıı•ir etmekte olan bir 
nıi11yatiirdür. Flrdevs/'nln 
Şehnamesinden alınmıştır 

( 11/ üncü asır) 
gol devri, Tim.ur devrine niıbetle 
geridir. Ekseriya Çin reasamile 
"ı.ınanlı bir reaaam. arasında ya .. 
pllan bir müsabakanın hiki.yeıini 
anlatırlar: 

, larmm Çin lmperatoruna gönder-
diii aefaret heyetine bir ......_ 
terfik etmeleri Ye Ulut Beyin Çia 
den mimarlar getirdip binalar D. 
ta ettirmeııi bu himaye .,. mulıaı.. 
betin birer delilidirler. Timunı_. 
devrinin reasamlan Mogollar deY 
rinin reuamlanna kat kat faikti. 
Böyle obnakla beraber ıene Çia 
tesirlerini ıörebiliriz. 

Bu devrin insan reaiınlerind• 
yukan dofru çekilmiı ıözler kat 
lar, koatüın ve menazırdalci butal 
•.f~ç ve. bulutlar gene Çin tesiri• 
rıru barız olarak ıöatennektedir. 
Timurile rdominde Seınerlı:ant, 
B~hara, Hıyve, Herat tehirleri 
bırer san'at merkezi idiler. Timu
run torruı Ului Bey payitahb o
lan Heratta edipler ve tairlerJ. 
reuamlar araamda Yaıardı. 

Böyle olmalda beraber bugiia 
Timuriler devrinde gelmİf reuam 
lara ait malıimat mevcut değildir. 

Safeviler devri, minyatürcülü
~ün taheae.rlerini vücude ıetirmit 
tir. Bu devirde Bebzat ıibi büyülı: 
bir dibinin inkitaf etmiı ol.nuuı 
bu iddiayı ispat eden kafi bir de
lil olabilir. Behazt, Mehmet Şey
~ani'nin Şah lsmaile mağlup oldu 
gu zamana kadar gördüğü hima
Y<;den memnun obnasa gerektir. 
Zıra devrin en büyük hattatı olan 
Meıhedinin yazılanru taahlba cir 
et eden böyle bir küstahın üatada 
"ki. ed. sa a aız ınaan ream emıyoraun. 

~tbaaı ~kallı reametmeliain,, tek 
lınde reaun deni vennefe kalkqa 
cak kadar cür' etini arttrrmaııı her 
haldeBehzadı hayli rahataız ed .... 
bir himaye olacağı aıikirdır. Ma
am":fi~ Merv muharebe.inde Şey
banının Şah lamaile mailup oldu
ğu tarihten itibaren Belızadıa Şala 
lımailin himayeıi albnda rahat 
ettiği muhakkaktır. (1510) 

~l~riye yalnız bir "Melo dram,. 
~or ki bu ıeali, ıazlr ve sözlü 
ı... ~er çıktıktan sonra onu da ıi
~~ kendine maletti ve ona sap
"'lııo kaldı. 
'~~ııünkü ~rait içinde ıinema-
1~ Melo - Dram., tarzından ay-

llaına imkin yoktur. 
M. FERiDUN 

~tap/ar 

Mete 
ı~'§ar Nabi Beyin 'METE,. iıim 
"ı.. llzum piyeai kitap haliade 
\,. ": G_ay~t zarif bir ~ap deru· 
~ ıntıtar eden bu kitap Türk 
:ı,. ~1l'at ıiçin cidden bir kazanç 
~'llfttır. Genç tairin eıha11 mü
~~ liaanile konuıturaıı, aelia 
~.~•deai var ki iman bu kitabı 
\ıı._ e okuyor. Metenin Yueci ile 

"309 senesinde Edirne Mahreç 
ımıfma dabil olmuştum. O sınıf
tan itibaren Harbiyeden çıkıncı
ya kadaı birinciliği terketmedim. 
Edirneye tayİR edildiğim zaman 
eğer beni sertabip Ahmet Avni 
Pata himaye etmemi, olsaydı ha
lim haraptı. Hastaydım. lıtanbul
da hastalığımı dinletmek kabil de 
iildi. fradei seniyye var herkes 
tayin edildiği orduya gidecek de
nilmifti. Halbuki burada da Mü
şirin iradesi vardı. Bereket versin 
bu büyiik adam beni Mütür Pata
ya bizzat aöyliyerek erkanı harbi
ye resimhaneıine yerle§tİrmeğe ae 
bep oldu. lıte bu memuriyetim ta 
karrür eder etmez hemen bir ev 
·kiraladım. Elimde avucumda ka· 
lan para ile odamı tefrif ederek 
bir atelye haline soktum. Ve işe 
ba,ladım. Mektepte okuduğum Al 
mancayı, franıızcayı ilerletmek 
e-n birinci arzumdu. ıtir Almanla 
doıt oldum ve çalııtım. O aralık 
Edirnede Müıür Patanın ne~reti 
altrnda bir sergi açıhnıftı. Bu aer
ıinin bir köşeıinde ben de bütün 
eserlerimi tethir etmittim. Mem
lekette resimden mesimden anla
yan pek olmadığı için bizim tab
lolann satılacağına hiç ümidim 
yoktu. Bir gün sergi dairesini ge~ 
zerken bana bir mektup verdiler. 
Ve ayni zamanda tekmil reaimleri 
min Ruı konsolosu tarafından sa .. 
tın almdığını IÖylediler. Bu aevinç 
le mektubun zarfını yırttım. bir 
de ne göreyim?. Konaol<N "atel
yeni:ıi Madamla birlikte ziyaret 
etmek iıtiyoruz. Lütfen bir ıaati 
kabul tayin buyruluraa minnetta
nnız oluruz0 demiyor mu? Eyvah 
bunlar ecnebi inaanlar, reısam ha 
yatını bilirler. Beni atelyeli matel
yeli bir artist farzetmi,ler. Ne ya. 
payım?. Dütünecek vakit yok. He 
men eve kottum. Ne kadar kara
kalem, sulu boya, yağlıboya de
ni2"1erim etütlerim varsa hepsini 
töyle artiatçe tanzim ederek hu
auıi bir mether tertip ettim. Ve 
ertesi günü öğleden ıonra falan 
aaatte teo~rifinize muntazınm diye 
bir haber uçurdum. Konıolos sa
ati mukannenede Madamı ile be
raber açık bir araba İçinde olduk
ları halde bir.im evin kapısına ar
zı vücut etmitlerdi. 

Ayvazoskinin eaerlerini tetkik 
edenler sulana şeffafiyetinde ve 
efelerde fantazi bir mübaliğanm 
düzgiinünü hiaaederler. Jan Pol 
Lorans'm talebelerinden (Şabat
yan) ın levhalarını gözden geçi
renler hep mevzulannda mevcele 
rin aahile hücumunu taıvir eden 
bu reuamın korkak fırça11nın uy
durma ve ahenksiz fu kan renkle
rine teaadüf ederler. (Villiştover' 
in)foajlannı bilenler ıun'i geçici 
bir kokunun rayihaaından batka 
bir buyü san'at hissedemezler. Fa
kat bu Geliboluh• genç artistin 
reıimlerini görenler eğer san'at 
denilen aırdan naaipleri varsa on
da tamamile ayn bir şahaiyeti 
meknuzenin tecelliyatınr farkeder 
ler. Yağlı boyalarında Norveçli 
Maritini Awaard'm Hana Gode' .. 
nio fırça talanlarına, aulu boyala
rında lngiliz reaaamlanndan Tor
ner, Bonigton'un elvanı şeffafına, 
deaenlerindeKlod Lorenin kurşun 
kalem, lavi, çini mürekkebi, sepye 
ile beyaz, mai, gri ki.ğıtlar üze
rinde ifade ettiği usullerin meha
reti teraimiyeaine bir zerrei kara .. 
bet tafumyan bu genç 'reasam ru
hundan fışkıran bir fevvarei ilha. 
mın auudu tabiisini ki.fi gören, e
vet yalnız kendi denizlerinin dea
tanı hurutanını söylemekle bitire
miyeceğine kail olan bir şairdir. 
Onun genit tuşlarla hava tabaka
lannm umku binihayeaini göste
ren fırçası, dalgaların gazabnak, 
ınütehevvir hücumlarım keafedil
mez bir kütlei elvan ile ifade edi
•i snn'atın taklit edilmiyen bir li
sanı aehlülbeyanıdır. Marmaranın 
ber dem mütebeddil behi,ti renk
leri. Boğazın füaunki.r cereyanla ... 
rı, Karadenizin nagehzuhur isyan 
lan onun fırçasının yegiıne ve tü
kenmez hikayeleridir. Tarama ka 
!emile beyaz isli bir tabağa Ok
yanoıların manzarai mübibini ıığ 
dıran Ihsan bazen küçük bir mev 
cerun nikatı tiirini büyiik bir tu
valde izah ve te~rih eden bir ter
cümanı tabiat, bir müfeaairi san' .. 
attir. Arz dediğimiz toprakları ku 
caklıyan namütenahi enKinlerin 
ebedi aekına eıir, reıaamlar ara: 
aında (Gelibolulu lhıan) bizde 
tek, etsiz olarak yetitrru. ve du
yulmamı, bir öksüz gibi, üful edip 
gitmiftir. 

San'at bize alelekıer ümit edil
miyen sahalarda kf'ndini göıter .. 
mit çiçrklere brnzer. Kıymet bi
linrniyen devirlerde açılan ve sö
nen çiçeklerin herkeııçe hisaedil
me:r ve cörünmez bir havayı mu
attan vardır. Bunu ancak san'at
kir vicdanlan görüp hisaeder. Kü 
çük bir dostu, ufak bir poşat bü
yük bir hilkatin mübeniri olaca. 
ğmı bilenler hakkı da inkar ehnez 
ler. 

Ebediyete karıf'ln bir san'atka 
rı san'at 3evenlere ve aan'at mu~ 
bitine tanıtmak bir vazifedir. E
goİlt fırçıılarının kamlot mahıul
lerile göz kamaıtıran sihirbazlar 
belki (Ihsan) ı akademi ııörme
mif diye bilirler. 

Bu nasıl (inhisar) dır ki çalı
§&llı yorulan, ıöze çarpan niha .. 
yet on dört san'atkirı olaöl bu mü
es.aeaenin bu sene kadroau yüzelli 
kiıiyi geçti. . Bunların elliainden 
ziyadeıi: Amatör, namzet, fi.gil
ran falan. . Bundan on attı sene 
evvel D,.,·.rülbedayideki vaziyetimi 
hali hatırlıyorum da fÖylece bir 
mükaye,e yapıyorum: Tam beı 
sene Vasfi Rıza isminde bir genç 
var.Acaba istidadı var mıdır, yok 
mudur, demek kimaenin aklına 
bile ıelmemİftİ. Şimdi gelen hel" 
genci çalııt1racak, himaye edecek 
bir aan'atkar çıkıyor. Onu ufak 
tefek rollerle muayene ediyorlar. 

Sahneye figüran olarak çıktı
ğım zamanlar cebimden ma3raf 
eder, geceleri tiyatroya celirdim. 
Şimdikilere en ••ağı otuz lira ma .. 
aş veriyorlar .. 

ha ııkalayı yapamıyan bir çocuğa 
Betboven çaldır diye emir vermi
ye benzer. . On altı aene oldu ... 
Daha yeni peıreve girdim. . Ka
tara yeni girenlerin İçinde benden 
sür'atli ıidecek te kimaeyi göre
miyorum. . Hal böyle iken, artık 
bunlar oturıun biz avunalım diye 
yüksek makamala şikayet etmek: 
Zabıta muharririnin. beni sermu
harrir yapın demeaine, renkten 
anlamryan bir çocuğun, Çallı lb
rahime Çelme takmasına; "Ordu .. 
muz etti yemin,, i piyanoda çala
mıyan budalanın Cemal Retidin 
yerine göz dikmesine benzer .. 

"Çin hükümdarı İıkenderin mi
safiri idi. Acaba san'at ve marifet 
le h"ngi memleket dalıa mahirdi? 
BabiJjn sihirbazları, Horasanın 
çalgıcılaı·ı, lrakın utları methedil
di . iki memleekt arasında meha
ret imtihanı icra kılınacakb. Bir 
Yunanlı bir de Çinli ressam inti· 
hap olundu. Yükaek bir kubbenin 
ortasına kaim bir perde çektiler. 
Çinli bu perdenin bir tarafındaki 
kubbeyi, diğeri de kubbenin öbür 
tarafını aüsliyecektiler. Resimler 
bitinciye kadar san'atkarlar biri
birini hiç ııörmiyecek, biribirlerile 
hiç konu+mıyacaklardı. Gizlice 
çalı,tılar. Reaimler bitti. Perdeyi 
kaldırdıklarında bir de ne görıün 
ler? Her ikisi de renk ve ıekil iti
barile biribirirun ayni idi. En kü
çük teferrüatına kadar arada 
fark yoktu. Bu hale bütün dünya 
şaştı. Hakimler, hükümdarla. bu 
İl'İD içinden çıkamadılar. N ibayet 
perdeyi tekrar indirdiler. Meğer 
Çinlinin reımi bir reıim değil Yu
nanlının resmini akıetti.ren bir ay
na İmİf. Ania,ıidı ki perdenin ar
dında Yunanlı reame çalıtırken 
Çinli duvarı cilalamaktan baıka 
bir şey yapmamıştır." ( «) 

Mogol iıtilismdan evvele ait 
malıimat karanlıktır. Bunun içiıı 
bu hikaye Şark reaıninin Garbe 
kartı mağlubiyetini iıpat eden bir 
vesika olamaz. Çünkü sekizinci 
asırda Çin reuamları hakkında 
öyle sitayitler kaydedilmittir ki 
bunlarda Çin re•a.amlannın bir in
aanın teneffüs ettiğini gösterebile 
cek kadar kudretli olduğu iddia
sına kadar varılmrttır. Netice
olarak tunu öğrenebilirz ki !ran
da Mogol devri san'ati Üzerinde 
mühim miktarda Çin san'ati icra ... 
yi tesir etmittir. 

Safevi ııülaleainin ilk büküm. 
dan ve banisi olan Şah lmıailin 
Behzada kartı olan hürınet, -
habbet va ali.kaaı pek büyiiktlL 
Şahın Oamaniı ıülileaile yapbfı 
Çaldıran muharebesinde mafhlp 
olup aırdet ettiği zaman ilk iti 
"Behzat hayatta mı7., diye -
mak olınuıtur. Şah lamail onu al
tın karııbncılar İl• zümrüt :rıb
yıcılann müralı:ıbı ve kütüphanei 
hükümdarinin müdürü olarak 
n~ı~etti. B~bzad"! Yıldız aarayı 
kutüphaneımde bır portresi .,,.... 
dır. En ıüzel nümuneleri Rotchilt 
in aahip olduğu "Şahname, ile 
Britif müzeuın'da Nizami..;.. 
''Hamse" sidir. Bunlardaki nıia
yatürlerin bazmnda Behzadın im 
zuı bulunamamıtaa da onlann 
Behzada ait olduklannda artık 
•Üphe kabnamıı gibidir. Beh,..dm 
en güzel minyatürleri "Leyla ile 
Mecnun" udur. Şah lamailin ay 
maD.7.aralarını cöıteren itler de 
ona atfedilmektedir. Behzattan 
ba~ka devrin ta:ranı dikkat aima
lanndan olan talebeai Muzaffer 
Ali, Üıtat Kaaım Ali, Sultan Meh
met, Cihangir, Buhari, Aka Mi
rak'm iıimlerini z:ikrebnek icap 
eder. Bunlardan Mirak için Şah 
Tahmaaebin biraderi Mirza tara
~ınd~n ya.zılmıt olan 41Devria ,. .. 
ırlen,, hakkındaki bir kitapta o
nun ıair olduğu mukayyettir. Mi
rakm Britit müzeum'da hir d" di. 
vam olduğunu İfittim. 

lı .. v<;re,le".- T~m~'ın kan11 
~ ",l'Ucunun muk&lemeleri bü
\ laır aan'at ve edebiyat kıyme
>ı,1 lı-.;zdir. Zaten bu manzum pi
~e erı çok takdire değer 141y, 
~ •ın mükalemelerindeki heye
.ııt t" kuvvettir. Yani piyea can
~~ eınıil kıymetine ıelince bu
ıS ııenç ıairin ıöatardifi muvaf 
'> ~t aynca kaydedibnelidir. 
~~ l'alnız okumak için değil 
'ıl;..1 kıymetini de ihtiva etmek 
'ı; • lier halde CanaYar, Akın 
~.,.lllektep talebeıi vazifelerini 
~ıa" m~ruf piyeılerden kıyaı 
o\,; "bnıyecek kadar aüzeldir. 
~)et onar mısraile genç ne.alin 
ı._:~•~a k_~yde~tiği tiirlerile İl· 
•ı. •çı'.' guzel •taretler müjd ... 
Od l<><Jır. Yatar Nabi eByi teb
~ terken "METE., yi karileri-

av İye ederiz. 

S. N. 

Bu zat. gayet malômatlı ve mü 
dekkik. Madamı aon derece san'at 
muhibbi idi.Bütün eserlerimi hara 
'o haratolarla tebrik ederek elimi 

(*) Resaam Hasan R,_ Beyin 
teu:ümeihali O•manlı Ressamlar 
Cemiyeti ga.z.etesincle münderiçtir. 

Akademi, parklarda yetittiri
len ~ükUfeler gibi, istidatlara ıi
nei feyzinde gıdayi inkitaf veren 
luısusi çiçekliklerdir. Fakat ilahi 
kudretlerin sun'i sıdaya ne ihtiya
cı olabilir. 

Reuam 
M. SAM( 

Nurullah Cemal Bey 
Müıtakil ressam ve heykeltraı 

lar birliği reisi Nurullah Cemal B. 
berayı tetkik Parise gitmiştir. 

Nurullah Cemal Bey Paria
teki aan'at hareketlerinden 
gazetemızı haberdar edeceii
ni vadetmiıtir. Karilerimiz kendi. 
sinin Paristen göndereceği san'at 
yazılarını bu ıayfalarda okuya. 
caklardır. 

Ben, mektep talebeai idim, 0 

kadar çahıılacak denler araaın
da tiyatro derslerini kaçırdıfnnı 
hatırlamam. . Şimdikiler ınaaılı, 
gündelikli oldukları halde değil 
derslerde, provalarda bile fÖyle 
bir ıörünüp gidiyorlar .. 

Neyyire Neyyir, Bedia Muvah. 
bit muallimliklerini bırakıp ta ti
yatroya geldikleri zaman ayda 15 
lira bile rllerine ıeçmezdi. . Şim
diki hanımlara aekaen dokaan lira 
maat veriyorlar, l'ene yerinde 
koydunaa bul .. 

Sonra bunun adı (inhisar l) Bi
ze (lnı.iaar) yapıyor, yeni yetiıe
cek gençlere mani oluyormuıuk. •. 
Şaziyenin rolüne yeni gelen bir 
hanımı, Behzadın rolüne bir mek
tep çocuğunu neden çıkarmıyor
mu~uk. Bizler çekilmeli imitik te 
artık yeniler, gençler oynamalıy
mı, ı .. Tiyatro aan'atini hali bo
yacı küpü sanan bu kafalar ara• 
11nda kalmak kadar acı bir şey 
taıavvur ede .... uı. . Bu teklif. da-

-Hakikaten yorgunuz .. Zama -
rundan evvel yıprandık. . Dünya
nın biç bir köşeıinde ıörülmemit 
ve itidilmemit bir tarzda çalıfıyo
ruz. Bu kadar zamanda bu kadar 
piyesi naaıl çıkardıinnıza memle
ketimize ıelen bütün ecnebi tiyat
ro aan' atkirları hayret ediyorlar. 
Baş yiyici bir didinme bizim her 
günkü meıgalemizdir .• San'atine 
atık, istidatlı, bilıili, ıenç ve d~ 
arkadaıların yetitmeııini istiyo
ruz.. . Onlara ço kgüzel, milteki
mil, saflam temelli bir eaer bıra
kacafız. . Üzerine titriyerek ye
tittirdiğimiz, bir çok sarsıntılar
dan, fırtmalardan, afetlerden kur 
tarıp yafattığmıız bir ıan'at abi
desini bırakacaiız .. Fakat gene 
tekrar ediyorum: Lafla, ukalalık
la, palavra ile san'at olmazı san'· 
at bilgi ile, aan'at ilimle, aan'at e
aerle olur. . Bizlere eaerlerini gös 
teninler: O zaman kapılanınız 
ardına kadar açılır bunlara .. 

Vasfi R'~A 

Mogollar lranı iatili ettikleri 
zam.~ kendilerine Çinli katipler, 
tercumanlar refakat etmitlerdi. 
Cengiz de lran aan'atki.rlannı a
lıp Çine gitmitti. Velhaaıl Çin ile 
bu aan'at becayifi lraaileri kendi
lerinden daha kuvvetli bir aan'at 

Elif NACI -------(•) Bu hiluiye Hilmi Ômer B. 
tarafından !n11ilizceden Türkçeye 
aynen tercume edilmİftir. Bi:ı; hü
lcisafen aldılc. 

K useurl lı111rad11 bir fresk 



Hapisane i 2 seneden 
beri kapalı duran ada! 

İşleri 

Komisyonlar nere
lerde 

itlerini bitirdiler? 

Suriyedeki 
Türkem!aki 

Galiba belediyeden yol iste .. 
yen kimse kalmayacak! •• 

Suriyede bandrol 
usulü kaldırıldı 

Berııllan Adana gazetelerine yaıt 
byor: Suriye de Bandrol usulün" 
tatbiki ile tütün varidatı inhisar u 

(B b · · · h 'f d ) j 4 • 5 ••nede, her se•e aJ•na·-'- sulüne niabetle hemen yarı yarı 
•ıtı 1 rıncı sa ' e e - Q w• .,... 

İmroz adası insanın tam başını 
dinleyeceği bir yerdir 

istanbulda yapılmakta olan 
umumi bina tahrirleri de
vam etmektedir. Fatih kazasın 
da tahrir tamamen nihayet bul 
muştur. Beyııjlu kazaşında. Sa 
rıyer, Beşiktaş cihetlP.rinde tah 
rir işleri kısmen bitirilmi,tir. 
Eminönü kazumda ı!a 46 ma· 
halle mevcut olup, bunlardan 
43 mahallenin tahriri bitirilmi§ 
ve cetvellP.r mıtl kalemlerine 
gönderilnıiştir. Geri kalan üç 
mahalleden Beyazıt, Süleyma
niye mahallelerinin ikmal edi
len cetvelleri de pazartesi gü
nü ait olduğu memurluklara 
gönderilecektir. Çarşuyukebir 
tahririnfo nihayet bir av zarfm 
da bitirilmesi için lazım gelen 
tertibat alınmııtır. T alıriri ik
mal edilen 43 mahalle için 
27020 ihbarname yazılmıf, bun 
dan 20950 adedi mükelleflere 
tebliğ edilmiştir. H"l"'n derdes 
ti tahrir ve teblii 14 bin ihbar 
name m"'vcuttur. Bu ihbarname 
)erin yazılıp tebliğ edilebilmesi 

için Eminönü kazası mal mü
dijrlüğü kadrosuna 4 ay müd· 
detle 12 memur ilavesi İçin ve

kaletten müsaade istenmiştir. 
1500 kadar mülk sahibinin ma· 

( B•ıı birinci sahifede) 
en mühim noktası Suriye ve 
Lübnanlıların Türkiyede ve 
Türklerin Suriye ve Lübnanda 
bulunan ve iki hükumet tarafın 
dan mütekabilen vaz'ıyet edil
miş olan gayrimenkul emvalin 
iadesinin takarrür etmiş olma· 
aıdır. Evvelce Türkiye tabiiye
tini haiz olup ta 30 May11 1926 
tarihli Ankara itilafnamesine 
tevfikan hakkı hiyarlarmı isti. 
mal ederek Franşu.: tabiiyetini 
kabul etmiş ollln kimselerin 
Türkiyede mevcut mallarına 
hükfimetçe vaz'ıyet edilmitti. 
Bu emlak üzerine vazedilmiş o
lan tedbirler kaldırılarak sa
hiplerine bu emvale •erbe•tçe 
tasarruf hakkı verilecektir. Bu 
emvalin iadesi kabil olanlar 
sahiplerine iade edilecek, iade
si mümkün olmayan rayrimen
kullerin kıymetleri tesviye edi
leeekt;r. Kıv...,.,.t tesbiti için iti 
l;fnamede. itilifnamenin mev· 
kii meriyete vaz'ı tarihinden iti 
baren bir sene mühlet tayin e
dilmittir. Bu paralar, ya peıin 
veya taksitle veya vadeli olarak 
muayyen müddetler zarfında 
tesviye edilec:e<ktir. Arıcak, ala
kadarların hesabında mukay
yet bulunan ve tediyesi lazım 
gelen paralar, gayrimenkulün 
vadeli .. tışınm bedeline teka· 
bül eylediği tekdird .. alakadar
lar, vadesi gelen senevi taksit
ler bedelini peşinen ve bakiyesi 
ni satış senesinde muayyen va
delerin hülulünde alacaklardır. 
İadesi icap eden gayri menkul 
emlak 30 Mayıs 1926 tarihli 
Ankara itilafnamesinin akdin
den ve Fral'-'IZ idaresine inti• 
kal etmiş olan arazide 30 T et
rinievvel 1914 tarihinde yerleş 
miş olup ta bu tarihten sonra 
tasfiye edilmiş veya istimlak ve 
belediye namına idhal edilmek 
şıibi bir muameleye maruz ol
duğundan dolayı iadesi kabil ol 
ınazsa, bu maim satış kıymeti
ni alakadar hüki'.imet tarafın
dan, o maim va;.'ıyet gününde
ki hali nazan dikkate alınarak 
tesbit edilecektir. Teklif edi
len para üzerinde bir ihtilaf çık 
tığı takdirde mesele ehli hibre 
ye havale edilP.CPktir. Emlakle
rine tesahüp edecek olan mal 
sahip'rı inden geçmiş •eneler i

_ taksitlerle tahsil edilecefindea düımüıtür. iki ıenclik bir tecrü 
cak, sokagın arzı 9 .~etreden faz· ıııükellefleri tazyik etıniyecektir. ile anlaşılan bu vuiyet üzerine h~ 
la. oluroa, fazlu,! ıçın ashabından Müstec:irler, bununla mükellef kıimet tekrar j-Lioıır uaulu"ne clöP 
bır ~ey alınmu d "'Jd" T h r b" "t ,... 

Ş. d" k d. b dd Lijk egı ır. a sı at, ına ınu esar• meie karar vermiştir. Li.zkiya hük. 
.. ~ ıye . a aı: u ma . e .. • rıflllnndan yo.pılllCakbr. Beledi· 

munun tathık .edıl~~emı:n• (mil- ,.e, bu paralan tahtil ederek ge• meli ilk olarak bu karan tatbik iı;İ 
ceddeden) kelunesınm fumul de· ne yol in.-atma aarfedecektir." resmen faaliyete geçmiştir. Suriy f . recesindeki ııoktai nazar farkın· h "lı." · 
dan ileri geliyordu. Ar&alardan alınacak mı? u umctıne _de "!' gÜnlttde ay~i . 

Sabık Cemiyeti Belediye ve tim Belediyenin hu baptaki noktai meclise tevdi etmek üzeredi• fnbİ ı 
rarı muhtevı bır kanun proıeoı 

diki umumi Şehir mıeclisi, (müced ş h' M ı· · d "d ·• 
d nazarını e ır ec ısın e mu •· sa uı 1·.. d" .. .. b ı·ı et) tabirini, ıiındiye kadar, hat- f ım· I B 1 d" R · r u une onuş munase e ı,. 

ı aa e ış o an e e ıye eıı mua ır· . . . . ·.. . 
t a stanbul'un fethindenberi hiç vini Nuri B. le de> ırörüıtük .,.. ı reJı dll'ektoru ile Surıye huku 
el oürülmemİf kaldmmlarm tecdi kendisinden, meaeliı. Gazi Bülvan, ti arasında miiz .. kereler yapılmakt• 
dine Ve bağ bahçeler arasında hiç Gazi köprüsü, kaldınm veya ka- olıluunu haber alan yeri sermayedaı 
lağrm yoJua yeniden yapılmaaı- nalizaoyon yapılmıf ııokaklardaki ı.r derhal faaliyete ıre•erek inhi .. 
na münhasır görüyorlardı, Beledi· ı "b · • ti d · t ~ 
Ye il.__,. kanaatta ı"dı." Yanı· meaeı~ aroa ar rı ı va~ıye er e ınş.aa nn tercihan yerli gurupfora veril 

""" " ınasraflarının kimlerden tahııl o- • . . . . . • 
bir Arbavut kaldınmı parkeye lunacağnu sorduk. Nuri B. dedi •ıru ıstmıı1lerdır. Surıye gazetelerı· 
tahvil edilince 9 metre gcnitliğin ki, de bu fikri müd~ ederek her şef· 
mıfı kadarına giden masarifi in- "- Alınacak para, etrafında den evvel bu memleketin iktioadiY 
taiyenin alakadarlardan "hnacafı bina bulunan ııokaklarda binala- tile, haynı gerile alikadar olan "" 
kanl\atinde bulunuyordu. Yeni nn vücuduna mütevakkıftır. Bu memleket oğullarmm olduğu n~ 
Belediye Kanunn, Umumi Şehir itibarla, tarafeyııiııde bina bulun itibare alınma11ru ve §ayet hükü111.el 
Meclisile Belediye Reisliği araun miyan köprülerin inşa mıurafına iohi•ar usulüne dönmeğe luırar ver· 
daki ihtiliUatm mercii halli ola- kim · · • k "riJ • smıın lfbt'a etti ınesı mev- mit i .. mutlaka bu inhioarm uerfİ 
rak Devlet !?uraımı gösteriyor. :ı:uu bahsolamaz. Sonra, ınevzuu ._, . k ı' 
Belediye Reiali"i de, bu kanun h h 1 h h · b' 1 d - ·ı mr tır ete tevıllnl yazmaktadır ••· • a IO an er an1rı ır yo e.ıı , . 
madde•İne istinaden uaulen Da- kaldınm ve Jağımdır. ilk olarak, Türkiye Cümhuriy•ll 

lmro~ JılOp bahre.dnde Jrauı ltagmalıaını 
11• •rlıAnı kiJktlmel 

biliye Veklleti vaaıtaalle Devlet Gazi Bülvan ve emaaline ıelin iııhiıar idaresinin Suriye mümessil· 
Şuraaı nezdine itirazda bulıınmu1, ı;e, etrafındaki binll aahiplerinden feri olan "'Nekit ve Trablos ve ı .. 
esbabı mucibe olarak şunları ile. 60 metrenin tamamının deiil, yal- katı" lıumpanya.ı hükumete mü,.. 

lMROZdaı>, (Mllliyat) - ~- 1 tema vaziyetinden dolayı huzur 
.·aaı buraoı derken süç hal ile im- ve rahat daima mevcuttur. Burıa• 
l'Oa& vardık J •• Gece vakti fena bir da, hayvanat ıvahfİye •• hattl. 
aya .vardı. Oıümüttünı. Oaırada çakal bile yoktur. 

ri sünnü.tür: 9 l'k k f Beledive kanunu, Büyük Millet nız metre ı ısmmm yan maı- caata inhisara talip olmuştur. •· 
rafı alınacaktır •. Bina hulunnııyan kat bu inhisarı bir Fransız •irketi 0 

Meclisinde müzakere edlllrken 1 d 1 d B ' 
mazbata muharririne, müeeddet yer er e :-raa .ar var ır. u ana• lan aabık reji grupuna verilmek ih• 

ların aa~ı~len. nasıl olsa,. k~ldı- timali de vardır. 
tabirinden maksat ne olduğunu rım ve !agun ınşaatından ıstıfade 
aormutlardr. Mazbata muharriri edeceklerdir. Binaenaleyh, bu ,._ 
de. meseli ildi kaldirim olan bir bilerden arsalarında bina yaptık-
7erin parkeye tahvili müeeddet o- !arı zaman tahıilat yapılmak tabi 
lacnl'.ını söylemitti. Bu izahat kil- idlr. 

ia!<~l.oyo . ı!lmit olaP i i otobüateııı MAHSUL>. Ti 
bıruıne ıltıca ederek yanm eaatte 
kaoahaya ı•ldim. Bir müddet 
mahfilde oturup hothetlen ııonra 
beni bir pansi1ona ıötürüp mü· 
kellef bir odaya mioafir ettiler. 
Gecel11yi11 hiç bir tarafı ıöreme
den yattıiım için Nbah erkenden 
kalktun. Pan•iyon aahipleri bir a· 
na iki de genç kız ve bir küçük 
çocuktan ibaret. Hiç hiriai de 
Türkçe bilmiyorlar. Artık iıaret· 
!erle dilelderim.i anlatınağa çalı-
~yonun. 

- BiR CEVELAN -

HükUınet dairesinde kayma
kam Hikmet Beyle diger memur 
Beyleri ziyaret eyledün. Hepsi de 
boı Ye oevimli arkadaılardı. Hik· 
met Bey bahriye yüzba~ılığından 
mütekait -;alıtkan ve ateıin bir 
zattır. Sonra Adayı bir &§ağı yu• 
karı dolaftım. Ve, çok beğendim. 
Burada Aziz Bey namında mekte
bi yapbran bir müteahhit vardır. 
Bu genç çok canayakın bir mimar 
dır. Burada bulunduğum müd
detçe henden aynlmamıı ve bana 
rehberlik etmiştir. 

- MANZARASI -

lmroz adası arızalı bir yerdir 
re Semendrek adaaile kartı kar
ııyadır. Ka.za merkezinin etrafı 
tatlı irtifadaki tepelerle çevrilmit 
~ihidir. Bu t pelerin yamaçların· 
da manz•raları güzel köyle görün 
mektedir. Çarşm uzunca bir so
kaktan ibareııir. Oldukça büyük 
mağaı:alar vardır. Ça11ınm iki ta• 
rafı hüyilk çınar ağaçlarile •Ü•· 
leamittir. Evleri kısmen taıtan 
kısmen de ağaçtandır. Kaoabanm 
en güzel yerleri mektebin ve yeni 
J,ükümet konağının bulunduğu 
yerlerle mahfilin b1Jlundui:u Köp 
rübaıı mevkiidir. lmroz ada11, pe
riler ve Alihelere meaken olacak 
lııadar latif ivicaçlar ve oairane 
dağlarla münbil oYalardan müte· 
..,kkil çok acayip manzaralı ve 
çok aevimli bir kandır. Vakit ye 

> ne..,IP.ri mür.ait olanlar ucuz ve 
uhhi bir hayat geçirmek için bura 
ya gelmelidirler. Çünkü auyu, ha
va ı çok mükıımmel olduğu ıibi 
yiyecek içeceği de çok boldur!. 

- NELER VAR? -

Adanın muhiti 42 el niz mili
dir. M14ahau 285 kilometre mu
ral>baıdır. Merkezi kan ile iake· 
le ara•ında 4,50 kilometre meoafe 
vardrr. Kıu•ilDln b~f köyünde 11 
bin hmotiyan ahali ı .. Kindir. Müa· 
lwnan OJQt-\k yaJmz memurlarla 
bırkaç eşn:ı{ vardrr ki mecmulan 
:riiı: İ§ıyc balii olnıaktadır. Mer
lr.e;ı;ıfo 7 kahven.ne, 5 meyhane, 
l 5 t!i.ikkan, hır ahçı, 3 panaiyon 
bir fotoırrathane, bir eamİ.lferif, 
bi,. kiliae, biı· mektep ye 3 fırın 
mewcuttur. 

- BEi..El:>IYESI NE HALDE? -

Bura belediye reisi Hıriato Do
lidia nam.ında turkçe konuşur, ki
b .r tabi11tli i>lr zaıtır. A31alar ka
r111kn Hırishyandır. Ve hunlar i
~ınde biı· de Paço Parask•vi ia
m;.ndc akıllı bir lu zvardır. Beledi 
ye 2000 lirahk hayali bir bütçe 
y;ıpnuilır· Kasabanın içinden re
çen buyiık cadde yedi adet hıks 
larnbalarile aydınlatılmaktadır, 
B,.ediye doktorluğunu hükumet 
tal>ıbi vekaleten y.ıpmaktadır. Bu 
nunla beraber ı.;r eb;ısi de vardır. 

- ASAYiŞ -

Her k;;ye teıefon yapılmıftır. 
Biç bir tllrafuıda vukuat olma
m .<tadır. Buradaki vukuat Yll bir 
k çinin çalınma ından veyahut 
lıeçinin bağlllndı<\'ı iki metrelik 
bir ipin aıınlmaıından ibarettir 1 
iki seaedenberi hapialaane kapalı 
d.... Kuınar ve itret ıilti ıeyler 
,...ı. udır. Buranm miU-

Altı aydanberi adada Jailnuı- halli ikametleri bulunamadığın 
)'ağmamaJ<la beraber feyzü bere-
kt1t çoktur. Buğday ve arpa mah- dan gazetelerle ilanen tebligat 
AU!ii 1<>n derecede fa;ı:ladır. bı.i.- yapılacaktır, bunun için rle 500 
tün vadiler ve dailar ı:eytin ağaç· ' liralık tahsisı<t talep f'dilmiştir. 
larile dolııdur. Geçen aenerun zey- ı . .. • d" k 
tini iyi oldugu ırıbi bu sene de ı 27 bın m~kell.e~en şı.m ıye a 
dallar pıtrak ıribidir. Fakat bura dar bes hın kioı takdır ve t11h
da zeytinler harman yerlerinde min eClilen iratlara itiraz etmit 
çürıidükte.!' •onra yağ çıkardıkla- ve bunların mühim bir kı•mı ko 
rrndan yagları acı ve aşagdur. An 1 , } ·ı~ 1 k 1 
ca.k aabun imaline yaramakta iae 

1 
mısyon arca ıı<rn a ve arar an 

de ahali bu yağları yemeklerde 111.hinlerine tebliğ edilmiştlr. 
de kull.~aktadırlar. Kendi ':"en 1 H .. len tahrir komisyonlarına 
featlermı bılmlyen bu ba1ka bıraz 1 t d" ed'l k be b" k d y 
müdahale edilmesi ve yağların ne ı ev ı 1 ece . ş ın .a. ar 

1
• 1 

fia çıkartılma., auretile mesaile- 1 raz evrakı val"dn. Bu. ıt•ra7 a
rinden istifade ettirilmesi lazım- 1 nn bir av zarfında ;ntacı icin 
dır. 1 mevc11t komisyonlara dört ko-

DAHA NELER ÇIKAR? misyon daha ilave eclilmi~tir. 

Adada fazla miktarda tarap- Tavin "dHen yeni komisy?nlar 
lık aiyab üzümle ahaliye kifayet ' 1, 7. 13. 18 mımar,.Jı komısvn" 
edecek kadar çavuş ve yapıncak 1 !ardır. Tahririn 1933 senesinde 
ta çutmaktadır. Bademi_n aı~., da Fatih kazası ile \.irlikte tatbi-
burada çok çıkar. eZytınyagı, sa· ı kı . . ,_ · b"I •• 1 .ı 
bun böğriilcc ve yapağı külliyetli ıçın muı<:tez• ı Cllll'.I e t,.,., .. 
miktarda yctişmentedir. Koyun 1 bir alınmı,tır. Tahririn netice
ve ke i ı er pek sütlüdür. Buradan sinde Em;nönü Vf: Fatih lrau
başka yere götürülürse sütleri ke- larmda 1933 Sf'nesi için bina. 
,ilirmiş 1 Bu süılerJen katerpey- • ._ · ı • • 400 
niri de yaparl r ve harice satar ara21, Kazanc verv• eT1n1n 
lar. Adada (35) bin keçi ve ko- bil' lira kadAr b1r fal'k h~••l eAe 
yun vardır. At, katır ve eşek le ceiH kuvvetle tahmin edilrrek· 

tedir. Komisyonlarnı ayda uea rin vergi talf'p edilmeyecektir. 
, ri 700 itiraz evrakının tetkik ltilafnamenin on ikinci madde 

ve intac etmeleri lazım gelmek ıi mucibince Suriye ve Lübnan 
tediı·. da bulunan VP. Türk tabiiyetini 

haiz olan kimselerin Türkiyede 
bulunan. Suriyelilere hakkı hi
yarlannı tabiiyeti ),.hine isti
mal ettikleir devletin arazisine 
ikametJYahlarım nakletmek il· 
zere tilafnamenin mevkii me-

çoktur. 

MEYVELER 

Burada elma, şeftali ve incir
den ba,ka Gliki köyünde dört ta
nesi bir okka gelen nefis ~efıali 
ve lskinit köyünde lezeztli armut 
lar bulunur. Burada co kmiktar· 
da !araphk siyah üzÜm çıkbgı 
halde harice aatılamadıf'ından ~a 
rap yapılmaktadır. Şiındi 300 bin 
okka üzüm mevcuttur. Okkasını 
jki kuruıa veriyorlarsa da alt<:ııı 
yoktur. 

Ragıp KEMAL 

Tevkifhane hakka· 
lından şikayet 

Tevkifhanenin kili•e kıaınında öto 
den beri bir bakkal dükkanı vardır. 
Burasını Defterdarlık ı.iraya verir. 
Tutanların buı ,artlara riayet etme 
)eri ıle hu•uai bir mukavele ile tespit 
edilir. Bu mukavele mucibince bura
ı.ını tutanlann polisin tezkeresini ha 
İz: olmaları ve sabıkalı olmamalan, 
her on bet günde bir ticaret odasın· 
dan gıda maddeleri hakk:nda bir sa
tış fiyab ıılmala.-ı, Türk tabaaaından 
bulunmaları, muayenoleri yapılmıt ol 
ması lazımdır. Tevkifhanede bulunan 
meııkuflar şimdiki bakkalın bu ~art
lara riayet etmediği ıribi. tuzun okka 
tim 20, kömürün 11, kanf!k yağın 
160, helvanın 80 kuruşa, yumurtanın 
tancşj 4 kuruıa aathiını ileri sürerek 
bakkalın ihtikar nthğıru Müddei u
mumiliie tikayet etmislerdir. 

Hazineden mal alan
ların taksitleri 

Tarihi evrak 
Hakkında 

ANKARA, 19 A.A. - B. M. riyete vaz'ı tarihinden itibaren 
Meclisi bugünkü içtünamda Mani hl "l • 
aa meb'usu Refik Şevket Beyin la iki s,.n,. mii et ven nuştir. 
tanbul hazine evrakındaki tarihi Tevfik Rüştü B .. yle Conle de 
evrakı satanlar hakkında timdiye Chambrun ar11s•rda teati edi-
kadar ne yapıldığına ve Türkiye- len mektuplarla bu mühlet mü 
deki tarihi evrakın muhafazası tekabiliyet şartile b:r sene İl'm 
için ne düşünüldüğüne ve bu evra 1 dit edilmiştir. ltilafnamede S~ı 
kı salanlar hakkında devlet fUı ' . · L"b 11 T"' k' 
rasınca yapılan taJ:kil<atın ne safha- rıye ve u nan ! arın. ur ıye-
da bulunduğuna dair olan sual taı... · de mevcut emlaklerme tama
rirleri MaeTif ve Maljy~ vekaletleri- men tesahüp edeceklerine dair 
ne havale edilmi4tir bazı ahkam JV.f'VCUt İsf' de, F ran 

Barut ve mevaddı 
infilakiye inhisarı 

sız sefiri Conte ıfo Chambrun 
bilahara Hariciye vPkili Tevfik 
Rüştü Beye hitaben yazdığı 
bir mektupta: "Suriye ve Lüb
nanda kain gayrimenkul emva 

ANKARA, 19 (Milliyet) - lin kanuni mirasçısı olı1n Türk 
Barut ve mevaddı infilakiye in vatandaşlarının tescil suı· .. tile 
hisan müdürü Liitfi B. geldi. me:ı:kôr gayri menkullerin üze. 
Vekaletle temas etmektedir. rindeki miilkiyet haklarını, ha

Gümülcüne müba
dele murahhası 

len Suriye ve Lübnanda Türk 
emlaki üzerine mf'v7.u ademi ta 
sarruf teclab'ri rlolayısile hiç 
bir müşkülata 'D'aruz kalmaksı 
zın ta5dik ettirebileceklerini" 
hükumeti namına bildirmiştir. 

Sabri Bey ve Konya 
baytarlara 

fi &liriilertk madde o yolda kabul 
edilmis ve Belediye reisliğinin 
(müeeddeden) tabinnden anladı· 
ğı mftna, bu suretle vazii kanunun 
makaadma uygun bulunmuştur. 
Şehir Meclisinde: 

- Filhakika, mazbata muhar• 
riri böyle söylemişti, amma, bu ci
het aynca reye konulup kabul e• 
dilmit değildir, diyorlar. Bu itiraz 
Belediye riyasetinee varit görüle
memiı, Şehir Meclisinin ıeçen iç
tima devresinde azadan lamail 
Şevket B. tarafından da mantıki, 
idari ve kanuni §Okilde cerhedil
mitti. 

Şimdi Devlet Şurası da Beledi
ye Reisliğinin noktai nazanru taa 
vip ettiğinden, mesele kalmamıt• 
t1r. Yeni Belediye kanunu 340 ta• 
rihlidir. Binaenaleyh, o tarihten 
beri müceddeden inta edilen kal
dınmlar ve lağımların arzı 9 met
reyi geçmemek üzere yan m.aıari· 
fi bina aahiplennden mukaasatan 
tahsil edilecektir. 

Tahsl/111 nasıl yapılacak? 

Bu husuıta istihzarat ve tahak
kukata haılanmıştır. Bu mesai bit 
meden, ne kadar tahsilat yapıla
cağını ıündiden keatinnek müm
kün olamaz. Ancak, kanalizas
yon, yalnız latanbul cihetinde ya
pılmı,tır. Bu İDfaal yapılan yerler 
deki bina ha§ına C<'phelerinin ge
nitliğine röre, ta.kriben 100 • 160 
lira borç düıeceği anlaıılmakla· 
dır. Kaldrnın inşaatına ait hesap
lar henüz çıkanlmadı. Bunun da 
fazla hir yekiin tutmıyacağı zan
nedilmektedir. Sonra, bu paralar, 

Şükrü 
Kaya Bey 

(Başı birinci sahifede) 
ve vilayet ve belediye işleri et
rafında görüşmüş v~ izahat al• 

mıştır. Şükrü Kaya Bey ayni za 

manda daimi encümen azalari
le de haabuhalde bulunmuş ve 

belediye işleri üzerinde konut· 

muştur. 

Fırkada,. 

Şükrü Kaya Bey, bundan 

ıonra C. H. Fır!-:ası vilayet mer 

kezine gelmiş, vilayet idare he 
yeti reiai Cevdet Kerim Bey ve 

arkadaşları ile görüşmüştür, 

Buylln gidiyor 

Şükrü Kaya Bey bugün An.. 
karaya dönecektir. Vekil Beyin 

ailesi dün akşamki trenle Anka 

raya gitmiştir. 

- - .. ·-~--

Tamirat dahil değil •. 
Bunların haricinde, kaldmm 

tamirabnda bir fey alınacak değil 
dir. Mesela, bir kaldının çukur
laımıı, herhangi bir şirket yol aç
mış, buralann tamirinde kimse
den para almmıyacaktır. Fakat, 
herhangi bir Arnavııt kaldırımı 
parkeye tahvil edilir veya eskimiş 
parke kaldırımlar, yeni parkeler
le tecdit olunursa murafm yıonsı 
oradaki bina sahipluinden bitta
bi tahıil edilecektir. Tabii, eaki
miı kaldınmlann başka yerlerde 
istiınali halinde bedeli masraftan 
indirilir. 

Bu alınacak paralar gene ıeh· 
rin imarına tahais edilecektir. 

Şeref parası 
Şehir Mecliainde lsmail Şevket 

B. ıöyle demiştir: 
"- Benim bu yerde evim var. 

O sokakta Belediye Arnavut kal
dırunı yerine parke yapbnr, ka
nalizuyon vücude getirirse, eYİ· 
min ıerefi artar. Eakiden aldığım 
kira 30 lira ise 40 a çılı:ar. Bunun 
2 liraamı belediyeye versem ne 
olur!0 

lsmail Şevket B. in bu sözleri 
pek yerindedir.'' 

Kaldırım kaça çıkırıor? 
Diğer taraftan Öğrendiğimize 

göre, bir metre murabbaı kaldı· 
nm inıaatı 25 liraya malolmakta
dır. Bir ııokakta 6 metre cephesi 
olan bir bina sahibi, aokağmda 
yapılan kaldınm için hu hesapla 
4 - 6 seneye münkaaem tahaitler
le 75 lira verecek demektir .. 

Hilaliahmerin 
Sevindirdiği 
Çocuklar 

(Başı birinci sahifede) 
mallar pazarından da kundura, 
kasket ve çoraplan alınmıttır. Bu 
radan terziye ııiden talebenin öl
çuleri ahnmııtır. 

Ali Pafa bu talebeyi öğle ye
meğine ahkoyduktan maada, ken 
dilerine birer paket te ,eker ik
ram etmiştir, 

Öğleden •onra matbaamıza zi. 
yaret eden bu talebe Hilali Ahm11 
rin bu yardım ve tefkatindeıı do
layı ft:l§ekkürlerinin yazı1maaını 
rica etmişl<ırdir. Bu yavrular gÖr 
dükleri bu ııehabetten dolayı de· 
rin bir memnuniyet içinde idiler" 

• 
ismet Pş. 

IZMIR, 18.- Hazineden ıekiz 
taksitte öd~nmek üzere mal alanlann 
çoğu takıitlerini öJeye.miyorlar, 

Garbi Trakya Tali Mübadele 
K1>miayonu Türk murahhası Fuat 
B. dün Gümülcine'den lstanbul'a 
ıelmiıtir. Fuat B. bazı meseleler 
hakkında Türk murahhaa heyeti 
reisi Şevki B. le ırörü,tükten son· 
ra Cümüleine'ye dönecektir. KONYA, 19 (Milliyet) - Bay 'D b t} d 

tar mektebi ,.,ktörü ve Darülfü- DOM a pa a l 

Siyasi mühim 
Bir nutuk 
Söyledi. 

Bu sebeple hac.izler başladı. Bu au 
retle malnular yann Ankarayn bir 
beyet göndıriyorlar. Heyd taksitle
rin faizıiz yirmi •eııeye çıkarılma. 
ıını iıtivecektir. 

Kongreler 
Darülfünun elit tababeti Ta

lebe cemiyeti konıreti ve Etıbba 
muhadenet cemiyeti konsreai öj
leden ..,,.,.., Y etiJhilil cemiyeti 
koq .... i de aabahl•yİll c...,. ıü
nii Halkevittde içtima edecektir. 

Sıhhi Şura azası 
dün g"ttiler 

nun müderriıi Sabri B. in Ziraat BARCELONE, 19.A.A. - Bir mo (Başı birinci sa.hilede) • 
Vekaleti Baylar ve Zootekni i§le- bilye ma~azaaı önünde iki bomba İn· retleri tarafından birer birer mezun 
ri umum müdür!Üğüne !ayni Kon- filiık elmi,tir. Birincisi patladu za· !ara verilmittir. 
ya askeri mi.ilki baylarhk muhitin Müteakiben mezunllll" namına Er 

rnan ve mağazanın i,.inde ne önün- tu • ı B ı Adil H b' de memnuniyetle ka,..ılanmıt. > ırru ey e e anım ırer nu-
Ali Şurayi Sıhhi önümüzde- ayrıca Ziraat Vekili Muhlis B. e de hiç kimse bulunınıyorclu, Fakat tuk İrat ederek mektepten aynhrken 

halk, gÜrültüye kotmuı olcluundan d d ki • h" · t d" diki • h ki hafta irin de, Ankarada top· de bu tayinden dolayı telsrafla uy u a. ı ıa11ya ı e ın en ,.. 

1 k 
'" l teoekkür edilmiftir. • ikinci bombanın patlamaoı yW.ünd.., kulı ve bayat telekkilerini ve hayata 

anaca tır. Bn münasebetle •- _ _ •• 14 kip yaral•nmııtır. Yaralananlann atıhrken kendilerinden beklenen va 
tanbuldan a:aa11 bulunan Be•im üç(i poli• nttm11rudur. :ıifeleri Uıyikiyle yapmak için anıl 
Omer Pata. Operatör Murat Bir ev çöktü Mqllllllnın içinde bir üçüneü bom içmi, alduklP"J.ııı oöyleılilw. 
lbrahim Akil Muhtar, Mazhar PALERMO., 19.A.A - Arenol ha bulunmuttur. Hali huırcla ırev ·»undan sonra Baıvekil lrmet Pa· 
Osm.an, 'Kilisli Rlfat, Neşet ().. kaoalıaamda iki katlı bir.~".'. , yıkıl- halinıl<l ,bu,lunan ·~~ mar~w , fa H~zretlen hemen her elimi.eti ..ı. 

B l dü k A k ını,tır, Enk•:ı altmdaıı 6 iil11 v S ya ı.rımn ıntıkıua ıuılıaaile lıu au•ltaat- kıılanan nutuldanm irat ettiler. m1 eyker n. al t•d~ n •r• 1,..4 ~ıkanln:utw. Yarüıl.ruı yUİyc- ! ta b11hıam11t oWuı.ı~ı :ıaıııı.el11.....ı.· ı Miufirle .. fl"Y ilı....., ..til•el -
ya are et etmıı er ır f ti iuııit•İltdir. ••ılır. . . ...._ llilıayet 7 eiloll. 

Meclis 
Müzakerab 
ANKARA, 19. A.A. - B. M. fd« 

llsi bugün Reis Vekili Haso..-ı BeyİO 
riyasetinde toplanarak HnyvanlarJll 
.ağlık zabiteai hakkındaki kon ınu~ 
altınıımcı maddesinde yaz;lı heyeti~ 
tanzim eylediği tanzimal zabitlet' 
damıa reaminin muafiyet fa•fının 
20 İnci fıkrasmda sayılan evraktJlll 
madut tutulmaaı halkındaki karı"" 
müzakere ve kabul edilmi~tiı-. 

Mekteplerde okutulacak asketi 
dersler için bu dersler muallimlerin• 
verilen ücretler kal'şıhğı 1932 oenef' 
maarif bütçesine konulmuş olduf,un• 
dan askerlik derslori muallimleri Ü<' 
retleri hakkındaki 1490 numaralı l<~ 
nunun lemdidine ait layiha için taY' 
ni muameleye mahal olmaıfonr.a ka; 
rar verilmit ve Seyrisefnin idarefl 
memurlan ücretlerinin tevhi• ""e 
teadülü hakkın"aki konun layiha••• 
nın idarenin gerek te~ kiliitı ve ga•~ 
faaliyeti itibariyle ba~ka bir şekle ~ 
tirilnıit mevzuubabs bulunma& ııa bı 
naen mezkur kanunun teklif oluna• 
tekilde tetkik ve müzakeresinde faY 
da ve lüzum görülmediğine dair bU1 

ı;e encümeni mazbatası kabul aluıı· 
muştur. 

Tütün inhisarı 1932-33 bütçelerİ11 

den 500 bin liranın münakale•i tale
bi hakkındaki liyihai kanuııiyeııiıı 
müzakereye mevzu teşkil ede Y~ 
iine dair bütçe enciirneni mazbatııı•• 
müzakere vt' kabul olıınmuttur. 

Nabiye miidürlerinin hayvan ycJ1! 
bedellerinin ilgafl hakkın.WI•' kanV
nun bMnci maddesi müzakere ve k• 
bul edilmiş ve meriyeline dair ikit>cl 
mııdderinin dahiliye vekilinin h11,...ı· 
ru i1~ müzakereıi takarrür r:tınişdr· 

Meclia cumarteai ıünü topla""' 
CAktır. 

Mısır çarşısının 
kapısı 

Mısır çarşııınm tehlikede ol .. ' 
kapıaının dün sabııh tamirine bııl 
lanmıştır. Tamirin ma•raf1J1: kil~ 
nın civarındaki dükkanlar ve ınu• 
zeler idaresi vermektedir. T .,blil<~ 
bertaraf edildikten ııonra beled•· 
ye dükkanların açılmasına •e ııııı 
ruru ubura müşaade edeccl.tir. 

Beynelmilel tayyar• 
• • 

sergısı 

PARIS, 19.A.A. - Reiıicümb~' 
19 üncü beynelmilel tayyare seri" 
ıinin kiişat resmini yapmı,, blitiİI' 
Franauı ve ecnebi oalonlarrnr u.ııt' 
uzadıya ziyaret ve sergiye ittirak -~ 
denlerle •ergiyi tertip etmiş olnnl"'· 
hararetle tebrik eylemiştir. 

lnsull ne zamall 
gönderilecek? 

BARRlE, (Ontarlo), 19. Aft·.; 
Martin lnaull'un iadesi huıuau, ~ 
tarafın muvafakati ile 2 Kanurıııe 
le tehir edilmiıtir. 

Bir vapurda yangı• 
LONDRA, 19.A.A. - Penin~ 

Orierıtal kumpanyuına menıuP ,..-* 
lup b.aliharıl'da Londra deki• ,,.ı-· 
bulunmakta olan 130'72 toll ha• __ 
deli IJaredine vapuruııda lııir Y-
s*-tttr. Y«nıım 'lluta'11-tt11'· 



Memlekette 
- - . -- ~- -~-

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 

EVKA T T ARiFESi 

Ağaç baltalar gibi •• 
l.__....;İş--..ve_İ_şç_i_I HASAN KUVVET ŞURUBU 

Milliyet bu sütunda İf .,.. ifçi 
istiyen!ere tauauut ediyor. İf 
ue İ§çi iatiyenler bir mektup
la (f büromu;ıı:a müracaat et• 
melidirler. 

1932 sene~i lkincl Teırin 20 inci gününden itibat'en 
a~nı ~hire kad1'r muteberdir. 

il~ Son 
Fa•ıla Hareket Hart:ket 

Mtrku aunta • Grlata X:6pr• 
>Afi B. 1363. Şube A. Slrlıec' 
4'.llhUrdaraade han l. S740. 

İZMİR - PiRE - ISKENDE
R İYE POST ASI •••••••• HAREKET 

Saat S•uı.t 
No H UDUT 

Bir adam Petürke müddeiumu 1 Şi,tiden - Tünel~ 
~fün•lden Şi,liye iş isteyenler 

10 SiSLi - TONEL 3' 6 ' 
12' 

S.30 
6.Sı 

Z420 
24.40 (EGE) 2_2 ikinci teı· 

rın salı 11 d~ 
arkasından baltaladı •• • • • 

mısını S46 - 309 doğumlu diplomalı 
ınhhat memuru ve on dört aene· 
dir muhasip ve katibim. işimin tak 
dirine kad&l' mibmaemkiin geçine 
cek maafn ı·azıyım (Etyemez Sa 
matya caddeıi numara lSl Erdu
gan Avni 

11 KURTULUS -TÜNELi 

12 HARBiYE - FATiH 1 
Kurtulutlan - Tiioel• 
Tünelden - Kurt.lota 

22' 20.27 
20.49 

23.45 
24.07 

TRABZON POST ASI 
Malatya muhabirimiz _Yazıyor: 

Petürke müddeiumum111 Saffet 
Bey dün aabahleyin kahvede otur 
tnakta iken Mecnun namındaki 
Öı:ner oğlu 'Ahmet elin_e ııeçird~ği 
l>ehre denilen eğri bır balta ıle 
kahveden içeriye ııirmit ve fıra&· 
lını bulup müddeiumuminin arka 
larafma ııeçerek, ağaç b":ltalar 
gibi baltayı müddeıumwnınm ~
!•na indirmeğe batlamıtbr• Mu • 
deiumumi bapndan ve elinin par 
nıaklarmdan ağırca yaralanıp yu 
varlanmııtır.. Şerir hemen yaka· 
lanmıı ve tevkif editmİftİr. .M!«'· 
nun namındaki bu adam peJmur
de klJ'afetli ve müddeiumumi il~ 
hiç bir alika11 olmayacak vazı
Yette olmaeına nazaran, meaele· 
de herhalde bir batkaımm parma 
i'ı ve tahriki olduğuna kuv.etle 
ihtimal verilmektedir. Müddeiu
mumi evvelce de Adryamanda bu 
lunuyo1'du. MeHlenin etraf
lıca ve salimen tahkiki ıçm 
etraflıca ve 111.limen tahkiki için 
Malatya eümhuriyet müddeiumu
ırıiai Ragıp Bey Petürkeye hare
ket etmittir. Yaralı müddei~~i 
Saffet Bey Malatyadan ııonden
len otomobille Malatya memle
kr.t baatahaneıine nakledilerek 
tedavi altma almmı,br. 

Adapazarında bir 
cinayet 

Adapazan 18 - Bakkal Fethi 
Efendi İ11Dinde biri dün gece do
kuz yerinden bıçakla vurularak 
öldürülmüş bir halde bulunmuş
tur. Zabıta ve Adliye derhal tah
kikata başladı. Cinayet eııı:are?· 
giz tckildedir. Tahkikat neticesın 
de hiidiaenin aydınlanmaaı bekle
niyor. 

Tarihi bir küp 
lzmirden yazılıyor: Milli em

lô.k müdürlüğüne yeni bir define 
ihbar edilmiştir. Bu vak'a oldu~
ça garip ye gülünçtür, ~afıh 
neticede U&n atikadan bır küp el 
de edilmiftir. Define haberi §Öyle 
çıkmıtbr: Birinci Aziziye IDll;ha~
leainde ıimdi üzerinde yem bır 
ilk mektep binaaı İnf& ettirilen Sa 
lihdede mezarlığında bir polia me 
11\Ql'll bir küp görmüttür. Fakat 
bu kUpı toprağın içine gömülmİİf 
vazıyette idi ve çok büyüktü. D~r 
hal arkada•lannı haberdar ebnıf, 
~ece oraya bir de b.kçi koymut
lardır Dün milli emlak müdürlü
ğü· d~fineden haberdar edilmit 
ve '.memurlardan mürekkep bir ha 
yet definenin bulunduğu yere gön 
derilnıittir. Amele tutulmuı ".e 
kÜp meydana çıkanlmııtır. ~.ır 
metreden yükaek boyda olan küp 
çıkartılmıı, fakat içinde bil'f'!Y 
bulunmadığı görülnıüıtür .. Fak_~t 
bu küp• ötede beride aatılan küp 
lere be~zememektedir. Memu1'lar 
da bunu görmüt ve anlamıt olduk 
lanndan define yerine bulunan 
boı küpü ala1'ak bil' arabay~ k?Y 
nıa,, hükUnıet aYlusuna geti~tf
lerdir. Bunun 600 aene evvel ımal 
edildiği tahmin olunmaktadır. Bu 
küp Salihdede mezarlığmda mü
him bazı aaanatika bulunabilec:e 
ii zannını vermiJlir. Müze müdü
rü Salahattin Bey küpü gö
t'ecek ve Müzeye almıp almma• 
tnaaı kararını verecektir. 

Üzüm çalmak: 
isterken 

Merd inden bildiriliyor: Bura
ya iki aaat meaafede kabala kö
:tünde bir cinayet olawt. Bedir
han ilminde biriııi Bekir imıinde 
bir adam tarafından tl\banca ile 
vurula1'ak feci ıek.ildf! öldüriilmüt 
tür. Alınan malU.mala nazaran 
Bedirhan bağda üzüm be:.:liyor• 
tnut, gece Bekir İllDinde bir koy• 
lü kp üzüm çalmıya girmit. Be
dirhan karanlıkta bir karaltının 
çubuklar araaına aüziildüğfmü gö 
rünce yanına doğru ilerlem\ye bat 
lıunııtır. Bekir kendisine doğru 
biriaiııin geldiğini görünce hiç bir 
şey aöylemeden tabancasını çek-
11\İş ve Bedirhanın üzeriıae ateı et
tniıtir. 

Bedirhan iaabet eden kurşunla
rın tesirile derhal ölmÜftÜr. Bekİı' 
kaçmııtır. Jandarmalar taraf.n
dan takip edilmektedir. 

Altın madeni mi? 
ADANA, ı9 - Cebelibereket 

Vilayetine bağlı hlahiye kazaaı
nın Keferdiz nahiyesinde altın 
"'•deni k"tfedilmiıtir. Maden Ca
~İantep yolu Üzerinde Akyokuı 
denilen dağda bulunmuıtur. K"f
fine giden ecnebi ınühendi.ter ma 
denin ana yataklumın çok zeo
riıı olduğunu s5vlemektedırler. 
Tetkikat yapılınakt .. dır. 

Hiç yüzünden 
cinayet 

ı.:_ Sındır.;ıdrın yazılıyor: Bu1'ada 
:;.~ :rüzünckn bir cinayet yapıldı. 

laca köyiinden moUa Muatafa 

547 _ Bendeniz Uaküdar ı 

14 MACKA - TÜNEL 1 
ı ~ 15 TAKSIM - SiRKECi 1 

.Jtt.. 
Zaft umumt, kana.zhk. romat:izm.a, dmnm', o{Jl 

5'raca, kemik. sinir, verem. ademi iktidıır : 
Mstalıktannda tesirMı ~fıiresj müeerreotit• ' rrı 

;ol 

"' 

i6 MACKA. BEY AZIT 1 
- MACKA - E.ONO 

Harbiyeden .. Fatiht:ı 

Fatihlen - HarbiyeJ'• 

Ma.ç.kadan - Tünele 
Tüne-iden - M•çka1a 

Taka imden - Sirkeciy• 
SirkM:ideo. • Tak•ime 

Maçkadan - Be)·aut. 

Beya&ıttan • Maçk.aya 

Maçkadan - E . Önüne 

8' 
12' 

.22' 

$' 
il' 

6' 
ı3' 
28' 

9 ' 

6.00 
6.08 

zo..tı 
Z0.40 

7.38 
a.oo 

6.30 

6.40 

7 .00 

1.05 
1.05 

23.56 
24.18 

19.00 
19.22 

24.14 

23.31 

19.35 

(ANKARA) 
23 ikinci teşrin 18 de Ga· 
lata Rıhtımın ~an kalknr:ar. 

Dönüşte Tirel:olu'ya da 
uğra~. 

oğlu Oaman isminde 16 ya,larm
da bir çocuk hindilerini otlatırken 
Muatafa Uminde bir ıah"'n tarla
ama girmİ§tİ1'. 4S yaşlarında olan 
Eyip oğlu Muatafıı, .;oc:ufrun ken
di babçeaine girmeıine kıznıı§ ve 
çocuğu aopa ile dövmü~tür. Osına• 
mn aldıtı yaraların tcıirı:c öldiı
iü iddia edilmektedir. Dnyağm 
ölüme aebep olup olmadığını tah
kik iç.in Omıanın ce.edi otopsi ya 
pılmak üzre Balıkesire gonderil
miJtir. 

muhı .. lit ortamektep mezunlann· 
dan Hayriyim. Güzel okur yaza
rim. Ticarethanelerde çalıflllltlı· 
ğım. var, bangada bono alıp ver4 

meaini bilirim, yazı makinesinden - ------------
bir pa1'ça aşinayım. latanbulda ça B Ü R H A N C A H İ T 
lıf'D&k ÜzPre kendime 2S-30 lira
lık if arıyorum. 

'.:!!. 

17 SiSLi - SiRKECi 
1 
1 

E. önüacie. - Maç.ka1a 

Şitliden • Sirkeciye 
Sirkec.iden - Şi•liye 

ıo· 

ı9' 

g· 
16' 

7.28 

6.25 
6.57 

20,03 

19.45 
ZO.ı7 

!>adıkzade Birader1eı· 
Vapurları 

Karadeniz Postası 
Muhalefeti hava hasebile hare

keti teehhür eden 
Ölü koca ile mi 

evlenmiş? 
1ZMIR, 19 - Burada Karatq 

ta mukim Fatma Hanım bir müd
det evvel Belediye N ikAh daire.tin 
de Marangoz Halil oğlu Hüaeyin 
ile nikalımı kıydırmqtır. 

Fabna Hanım müddeiumumli
ğe müracaat ederek; nikahmı kıy 
dırdığı zatın Halil oğlu Hüseyinin 
kendisi olmayıp; bu nama muhıır 
rer nüfuı teakereıinin ölü bir ada
ma ait olduğunu iddia ebnittir. 
Müddeiumumilik tahkikat yap
maktadır. 

Adres: Üsküdar Murat Reis 
Çinili Külhan aokak No. 30. 

Hayri 

• ' Etem izzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Beyin romanları: 
Eski fiab 

Coşgun gönül 
Ayten 
Kızıl Serap 
Gönül Yuvaaı 
Harp dönüşü 
Karagöz'ün fıkra 

ları 

lSO 
1so 
150 
150 
ı50 

75 

Şimdiki {ialt 

50 
so 
60 
50 
50 

30 
Bizans ak~ları SO 20 
Köroğlu Hiki.ye!eri ~S 10 

Kör kadı ıo 6 

. 8 TAKSIM - FATiH 1 

1

19 KURTULUŞ· BEYAZIT 1 
- KURTULUS - E.ONt:ı 

Takaimden - Fatihe 
Fatihten. - Taksime 

Beyaztttan - Kurtuluıa 

13' 
25' 

7' 
ı•· 
30' 

Kurculuıtan - E.Öaüne 10' 11 • 
E.Önünden. - Kı.ırtuluta 21 ' 

<ii 
~ 22 BEBC:K - EMINONO 
ı.ı 

"' ı.ı 1 

B. T ., ... ., - Bebeje 
" - E. Önüne 

Bcbekhon • 

E.önünden • Bebej:e 
Bebelı;tea - B. Tat• 

10' 
20' 

ZS' 

K o M o R c ı y AN Ef. ~ 23 ORTAKÖY-AKSARAY 1 Ortakö1den • Ak•araya 
Akurayd.an • Ortaköre 

7' 
11' 

7.12 
7.50 

6.30 

7.15 

7.03 
7.34 

6.08 
6.30 
6.30 

6.50 

6.00 
8.44 

19.01 
19.39 

2~.09 

24.54 

19.39 
zo. ıo 

- .-
- .-
24.4$ 

1.30 
Z.08 

19.48 
20.32 

Sakarya 
Vapuru 21 T~şrin:a•ni 

PAZARTESİ 
giinü aktam oaat 18 de Sirkeci 
rJıtmundan han:ketlc (Zongulılal 
lııebolu, Samıun, Ordu, Gire

oon, Trabzon ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. Göz yaşları!. 

Bütün kitapçılarda varJır Sahte tasdikname 
Riyaziye kitapları: I ~ 34 BESIKTAS - FATiH 1 

l Esnafın hazır defte 1 ;:ı 
teri 1-4 150 60 1 ıll 

Beti..lıı:tqt.aa. - Fatihe 

Fatihte. - B. Taıa 

8' 
9' 

17' 

6.50 

7.32 

20.34 

21.16 

fazla tahilaı için Sirkeci Mey. 
'ltenet hl!nı alımda acentalığmn 
"1İı1""~C:AH.t , T P1fl'I 22. '.'{4. 

1ZMIR, 19 - Karşıyaka orta-
mektebi talebeainden Selim Ke- ! ZAYi - 1701 sicil uumerolu araba
ma! Ef. namında bir genç tevkif cılık ~hliyetnamemi kaybettim. Ye-

:~j':::::~~e;:~ki~?nf~;d:tt~~= nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
hadiae 9udur: Selim Kemal Ef. Yunua oğlu Ahmet 
bundan bir müddet evvel lstan-
bul orta mektebinden aldığı taa
dikname ile lzmire gelmİf; taa
diknamenin altına imtihanlarmı 
muvaffakryetele bitirdiği ,eklin
de metruhat vermit ve bu tasdik
name ile Karşıyaka orta mektebi 
ne kabul edilmi,tir. Fakat mektep 
idaresi ~tanbul orta mektebile 
muhabere ebnitı Selim Kemal Ef. 
nin taıdiknameaine lstanbul orta 
mektep müdürlüğü tarafından hiç 
bir m"fruhat verilmediğini öğren
miftir. Bu muamele cereyan eder
ken mektebin remıi mührü de 
kaybolmu,, yapılan aranmada bu 
mührün Selim Kemal Efeııdide ol 
duğu anla,ılmıftır. 

Konyada menenjit 
Konyadan yazılıyor: Kaaalan 

mızda göriilen bir iki menenjit 
hastalığmdan dolayı, ıehrimiz aıh 
hiye müdürlüğü mekteplere ve ea 
nafa menenjit atuı yapmıya bat
lamııbr. 

Eskişehirde bilardo 
• 

şampıyonu 

Eakifehirdea bildiriliyor: Bura• 
da Remzi Bey bilardo fBmpİyon
luk müaabakau tertip edilmitti1'. 
Alaka ile takip edilen bu müaa
bakııyi Temyiz mahkemeai katip
lerinden Hilmi Bey kazanmış ve 
Eskişehir bilaroa tampiyonu 
ilan edilmiıtir. Kendisine müka
fat olarak meraaimle bir iataka 
verilmiftir. 

Cebren eve girerken 
Afyon Karahiaardan yazılıyor: 

Belediye itfaiye efradından Ah
met, evvelki gece birkaç arkada
tı ile be1'aber bir kadının evine 
cebren girmek iatemiıtir. Bu es
nada yukandan ablan büyiik bir 
tat kafuma iaabet ebnit ve Ah
met demal ölmİİflür. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadnn maada her2ün öğleden 
ıonra aaat (2,30 dan se; kadar ı •. 
tanbulda Divanyolunda 113 ruma
ndı busuai dairesinde dahili haota
lıkları ı ı.ıuaycne ve tedavi eder. Te
lefon: 1 atanbul 221!18. 

--~ Kadıköy'dc--~ 
Diş Tabibi 

ZEKi HALİT 
Her gün Haotalannı Alb yol 
ağzmhli Muayenehaneainde 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Müesaeaeye bi,. aene için ik
tiza eden bin bet yüz kilo kuru 
rezaki üzümünün kapalı zarf u

aulile münakasuı 30 T qriniaa 
ni 932 çartamba günü ıaat 14 
te icra edilecektir. T a:iplerin 
teminat akçelerile müeueseye 
müracaatları. ( 5945) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calataaarayda Kanzük ec

zahaneai kal'Jıaında Sahne ao 
kağmda 3 numaralı apar1ıman 
la ı nıtmara. - Telefon 4.4354 

ZA Yl-2077 sicil ...._..aı, ehliyetimi 

Esnafın hazır hesa-
bı ı20 

Amerik&n uaulü 
defteriai 

Ameli ilmi heaap 
Mufasaal ilmi he-

7S 
75 

aap 7S 
Meaaili hendeaiyc 75 
Mufasaal Cebir 7S 

so ilmi Cebir 
Seri ~mali erbaa 
Mesahai ~razı lo• 

poğrafya 

ilmi hende•e 
Capraııl k'lidesi 
Fiat cetveli 
Tahlilatı kimyevi. 

so 

so 
50 
20 
10 

ye 1-3 500 
Türkçe Lügat M. 

Bahaettin 250 
Lügat F eraz bü

yÜk 125 
Fransızca Tiirkıçe 

IÜgat 7S 
Türkçe Franırzca 

lügat 7S 
Oğlumun kitapha -

so 

25 
20 

20 
20 
25 
20 
ıs 

ıs 

ıs 

6 
s 

12S 

75 

so 

35 

30 

neai beheri 125 SO 
Yukart!aki •e daha bir çok k;tap

lar kitaphanemizde yok bahaoına aa
tılryor. ı93:l -i için mufasaal 
fihriat tabedildi. Fiatı S kuruştu1'. 

Adrea: l•lanbul Ark•ra caddeııi 
No. 111 Gayret kitaphııneai. 

Ademi iktidar ve 
bel ,zevşekli ~ne 

karşı en müeaair deva SERVOIN 
haplarıdır. Deposu. latanbul'da Sir
kecide Ali Riza Merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş poıta Ue gönde
rilir. lzmir'dc lrgat pazanndaki, 
Trabzon' da Yeni Fer ah eczanelerin
de bulunur , 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğun 
dan: Hocapaşada Karaki Hüaeyin 
çelebi mahalle•indeAbbaz ağa çepne 

~ 32 TOPKAPI • SIRKECil 

"' 
: 33 YEDIKULE - SiRKECi 1 
"' f". 
:>' 
!" 

" -
37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 1 

• 

Akaaraydan - TopkaptJ• 
T opb.pıda.n • SirkeciJe 
Sirkeciden - T opkapıJ• 
Tapkap1dlln - Akaaraya 

5' 
ıı · 
22' 

60' 

Akaaraydan • Yedlkule7e 6' 
Y ed.ikuledea. .. Sirkeci re iZ' 
Sirkeciden • Y ed.ikule1e 2?' 
Y edikaleden • Akasaraya 60' 

Aksa.ra,-daa.-Edirnekapaya 6' 
Edirn6.apıdan-Si.rkeci 7e 12" 
Slrkecide11-E.di.rnekap11a. 20' 
Ediraeil.apadaa.-Ak ....... ,a 56' 

6.16 
6.30 
7.0Z 

8.12 
6.30 
7.14 

S.08 
6.30 
7.00 

1.00 
1.32 
2.04 

- .-
24.56 

1.31 
2.05 

-.-
ı.oo 

1.30 
2.00 

İat. Mr. Kumand11.nlığ ı 

Sabnalm'\ kom. llin1a'!'ı 

.lzmir Ziraat 

Ordu arhhiyeııi için 5000 ki
lo pamuk saf pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 22-11· 
932 salı günü aaat 15 te Topha 
nede Merkez kumandanlığı sa
tıııalma lcomisvonunda ;cra kı· 
lmacaktır. Taliplerin şartname 
sini görmek için sabah saat 9 
dan 10 a kadar her gün ve pa· 
zarlığa iştirak için tle muayyen 
vaktincle komisyon.la hazır bu
lunmaları. (291) (6129) 

Rep.diye 
Tepecik 

Bankasından: 
Sokağı 

Bahçe! .... aı·aaı 
Kaathane 

CiNSi No. Mub ... mea K. 

* * * Hane ve bahçe 8 15·000 Merkez kumandanlıi!ma mer 
(Depo alt kummın 56 58, 60 12.750 

' but müessesat ihtiyacı için 
nısıf biaseııi) 1 

ek ·ı c iki du" '-'~n 12 750 1750 kilo çav pazar ıkla satın 
Ş en:ı er · """" 48, 50 • alınacaktır. Pazarlığı 21-11-
Haliın ağa carşuı iki kath mağaza 16, 17 21,750 932 pazartesi !!'Ünü •Aat 1 l de 
Keçeciler. Kaaap hı:ı:ır Hane 43• 33 12·000 Topbanede Merkez Kumandan 

mahalleıi. lığı &Atınalma komi•vonı•nda 
Buca Mecidiye Hane 82 ı2•750 icra kılınacaktır. Taliplerin 
Burnova Şadll'Yanlı C. Furuıt 15 ll,2SO 1 sartnamesini lt'Örmek icin saat 

Yukarıda evsafı yazılı emval 12·11-932 tarihinden itibaren 9 dan or.a kadar her lt'Ün ve pa 
kapalı zarfla satılmak üzere müzayedeye çıkanlmıttır. Satıt pe- zarlı~a i,tirak için d .. muayven 
tm para iledir. Haziran 928 tarihli talimatname mucibince istih- vakti11de komisyor..ı,. haz•r h•ı· 
kak Hhiplerine verilen bonolar da nakit makamında kabul lunmaları. (290) (6128) 

edilir. • * * 
ihale 12-12-932 pazartesi günüdür. Taliplerin yukarıda ya- 1700 adet karyolanın boyan-

zılı kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat paralarile ması seat 10.30 da 
200 adet karyola aomyası ima 

veya müteber Banka kefalet mektuplarile birlikte mez'kUr günde liveııi Nıat 10 ela. 

saat 15 de Ziraat Bankaıma müracaatları. Talipler tekliflerini Kuleli L;sesi il>•ivacı icin yu 
bir zarf içine koyup mühürleyecekler ve üzerine adreslerini ya- kanda yuılı malze.mP.ler avn 
zacaklardır. l9bu zarfı teminata ait makbuz veya mektup ile bir- ' ll'l'TI pıı7•n·lıkl" vanh"lacaktır. 
likte diğer bir zarf icine koyacaklar ve bu zarfı da mühürleyerek Pazarlıkları 23-11-9~?. çara,.m· 
.. • h • 1 - • ld v ki alet ba PÜt!Ü hizalanndaki saatleruzerme angı ma a aıt o ugunu yazaca ar ve muayyen v e el T h ed M k K 
k d .. ed h · . • . .1.L • ..1._b. e oı> an e er ez uman 

a a1' muzay eye memur eyetının rıyasetme maıu>m m ...... ı· danlı~ı Sı.trn "I"'" 1<0,....;,v<>mın 
linde teslim eyleyeceklerdir. Bu hwıuat.a daha fazla tafıilit al- da icra kılmacaktrr. Taliplerin 
mak ve tanzim edilen tartnameyi görmek uteyenlerin her gün ,artnamesini !'Örmek idn saat 
Ziraat Bankası muhuebe servisine müracaa.tlan. (5972) 9 elan ona kadar her giön ve pa 

---------------------------! zarlıjta iıtirak için ele l"uavv•"ı 

Kardet vurular mu? za,.ı ettim, yenisini çıkarıacatım
dan eakiainin hükmü yoktur. Adil 

si sokağmda 2-s ııııınal'Btı hanede Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
mııtaoarrifan ııakin ıken elyenD ika- ••-L-1> . ,...._,.._ ,.., __ , .,. _..., 

1 la H - • iri . 1 ......... e.. _.._...., No. "' ...._ ~7-
metkô.hi meçhu o n use,... u I K-....&... ·- Lira 
Kazibe haıum11: Şerif beye olan ---rcaz lııtaaıroe lıina91 ...aı- ..,.. 

v.ktinde komisyonda hazır bu 
lumnaları. (289) (6127) .. .. "' .. 

Levunn Dikim Evi ihtiya· 
cı için 140.000 çift küçük kop
ça aleni münakasa auretile sa
tm alnw:aktrr. Münakasası 22-
11-932 salı günü ıaat 14 te 
Tophanede Merkez kumandan
lıtı satmalma komisyonunda 
icra kılmacakbr. Taliplerin iza 
hat almak için aaat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakaaası· 
na ittirak için de muayyen vale 
tinde komisyonda hazrr bulun· 
malan. (288) (6116) 

Adanadan yezılıyorı Karamtı 
nahiyeainden tehrimize Haaan i.
minde &fır bir yaralı getirilmit
tir. Mecruh eaki bil' kırgınlık JÜ· 
zünden kardeıi tarafmdan dövül
mÜf, ve aat kalçasından aiır -
rette yaralanmııtı,.. 

Bariıtci icra Memur/ağandan: 
Sablmaaına karar .erilen Sirke, 
Sirke fiçiai Yeni Şehirde, y.,;. Şe
bir caddeııinde 73 No. l.u Sirkeci 
dükkanında 22-11-932 Salı güırii 
aaat on birden itibaren açık art
tirma ile aatılacafmdan iateyenle 
rİD meııkür gün Ye aaatte mahal
linde bulunmalan ilan olunur. 

5000 lira borcunuzu üç ı\inde ödo- Ferıı.ı;; Birinci ı......t- " '' 
217 

" 
meniz ıtkoi taktirde ipotddi olan yıı- SZ/69 1/3 hisae ı.... - ,. 

hane kısmı kandaki hanenizin aatılacağına dair 
t 'hba .,...~ 0 • ., Pangaltı Ça:rcr 34 Nısıf h- 371 ,. 

olan üç günlük aa " 
1 

" .._........ Hasköy Terzi H•yİm 18/40 1/12 hiase 100 
doaya nıımarasiyle tarafınıza iliaen Cuino ..._ " 
tebliğ olunur. ,. Kal'Uğııç 300 " 

Adanada feci bir 
kaza lnan6ul Yedinci icra DaUuin 

.ıcn: Bir bo1'Çtan dolayı mahcuz 
Adanadan yaztlıyor: Burada .!1•••••• ••••••1111!! yaaı makinMi Amerikaa yaobne 

Kokonaki fabrikaamda Ömer oğ- D O K T O !l. ' ai bir kanape iki koltuk ve kelMr 
lu Mümin, vücudünü makinelere 
kaptırarak ağır aurette yaralan- r .d l N Ş O K R O kaaa iıbu tetriniaanlniı> 22 nci 
mıt ve biraz aonra ölınüıtür. ~ ..aiU haatahklaı- mütehaaaıa Sah ırünü aaat 11 den ltiı.aren 

Bir farbon vak'ası 1 
· Ier ıün öf leden IODtll lıtanbu~ Calatada Voyvoda caddesinde 
fürbe Baı..ali Caddesi No. ıo Onyon ban 53-66 No. lu yazıhane 

de bilınüzayed• pa1'&J'a çevril-
Cemlik muhabirimizden: Gem ~~~~~T~el~ef~o~n~2~.2~6"!2~.~~~~~~i~i~i:l:an:_:ol:'.un:ur:·:._ ______ _ tik Küçük Kumla köyünde bir ıar : 

bon muaabı görülmüş, adamcağız 1 

kurtarılamanuıtır. 

ltt:f aka girmemitı 
olan kulüpler 

lstanbul Halkellİ Riyasetinden: 
idman C"1niyetleri ittifakına gir
memiş olan ıehrimizdeki bilcüm
le spor kuliiplerinin aalahiyetna
meyi hai:ı: birer mümeaaillerinin 
re""'i tetıekkül ilmühaberleri ile 
21-11-932 pl\zarteai ıünü saat t• 
da evimix apoı · ıUbeıine müracaat 
ebneleri rica olunur. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremizin Patabahçe fabrikasında bulunan iki adet yüz bia 

Ye bir adet iki yüz bin litre hacmi iatiabi.indeki cem'an üç adet 
demir lıpirto Tankmm plin ve tartnameai mucibince ve pazar 

hkla montajı yaptırılacak ve boyadılacaktır. Taliplerin tartna· 
meyi cördükten sonra pazarlığa ittirak etmek üzere yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate akt;elerini hamile:: 28-11-1932 
Pazarteai cünli aaat on dörtte Galatada Mübayaa Ko
mieyonuna müracaatları. (6076) 

Balici. enafı muharrer emvalin aatqı 20 rün mllddetle mit-

uyedeye konulllW!tur. 26 Tqriniaani 932 c:wnarteai ırünü ••at 
on bqte ihalesi icra lalnuıcağmdan taliplerin teminat akçelerile 
Beyoğlu mal dairesinde mütqekkil aatıt komisyonuna müu
caatlan. (6008) 

lstanbul Su Şirketinden: 
18 T.Sani Cuma rünü öfleden sonra vukua celmiı olan au 

inkıt.al Kiğıthane fabrikaaınm tağdiye eden elektrik bbloau

nun bozulmasından ileri celmit olduğu ilin olunur, 

----- ----- --
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Patabahçe fabribmmn işletme hUSUHtile tesiaatnun tami· 

rine muktazi listesi mucibince muhtelif neori ve mikdarda leva
zım ile alit ve ednat pazarlıkla satm alınacaktır. Taliplerİll 
mevcut listeyi cördükt- IOlll'll puarfıia İftiralı: etmek üzere 
yüzde yedi buçuk tmıiDatlanıu 1aimilen 23-11-932 çarfamba cii
nü saat (14 1/2) ta Galata Mübaraa Komiıronuna ·müraca
-~.tları. (6077) 

* * * 
Harp akademisi ihtiyacı için 

1200 kilo sabun ve 1200 kilo ku 
ru üzüm iki f&rtnamede alenl 
münakasa suretile aalm alma 
cakbr. Münakaşaları 29-11-
932 sah günü sabun aaat on 
dörtte kuru üzüm on dört bu
çukta Tophanede Merkez 
kumandanlığı •atın alını 
kcımiayonunda icra kılrnacaktıı 
Taliplerin f&rlnamelerini göı 
mek için sabah ııaat 9 dan onı 
kadar her gün ve münakasayı 
i~tirak için de .n:uayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma 
lan. (237) (5879) 

Dr. A. KUTiEL 
Kr lcii T' Börflrci hrııu "'r,.ınıcla 34. 

. 



• 
Izmir'lilere müjde: 

as •• 
1 
1 

• v 

Izmir satış magazası 
''Birinci kanun ayı,, 

içinde açılacak 

3 üncü kolordu ilanlar1 

iV. cü Kolordu ile Hava bir
likleri ihtiyacı olan 21 O ton 
kriple maden kömürü kapalı 
zarfla münakasaya konulmut
tur. İhalesi 22-11-932 salı gü
nü saat 10.30 da yapılacaktır. 
Taliplerin ıartname ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
ve müakaaaya i9tirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (909} (5807) . . ., 
A9ağıda cinai ve mikdan ya

zılı askeri bando aletlerinin ta
miri ve parçalannm tamiri ka
bil olmayanlann tecdidi ve ay
nca yeni olarak almacak bir i
letin pazarlıkla münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 21-11-932 
pazartesi ıünü saat 15 te yapı
lacaktır. Taliplerin o sün ve 
saatten evvel komiı~a mü-
racaattan. (944) (6133) 
Tamir · Adet 
Büylü 1 
Trombon 2 
Baı 1 
Davul l 
Yeniden almacak ·Adet 
Alto 1 
Klarinet keınıtr 30 
Saksifon kamışı 10 
Davul derisi 2 
Trompet derisi 2 
Trompet değneği çift 2 
Bariton ağızlığı 2 
Klarinet güderiai 200 
Nota kağıdı "14 çizgili" 200 

• • • 

lip çıkmadığından ihalesi 26-11 
932 cumartesi günü saat 16 ya 
tehir edilmiştir. Taliplerin vak 

1 

tinden evvel komisyona müra
caatlan. (945) (6134) 

* ... ... 
Catalca Müstahkem mevki , 

kıt'alan ihtiyacı o!up açık mü- ' 
nakasadan pazarlığa konulan 
8000 kilo bulgura talip zuhur 
etmediğinden ihalesi 26-11· 
932 cumartesi günü saat 15,30 
a tehir edilmistir. Taliplerin 
vaktinden evvel komisyona ,..ıı 
racaatlan. (946) (6135) 

••• 
Catalca Müstahkem Mevki I 

ihtiyacı olu:o pazarlıva knl'u- \ 
lan 7500 kilo nırasa, 6900 ~lo I 
lahana, 4500 kilo ı•nanak, 900() 

kilo patatese talib:nİTI telçlif 
ettiği fiat pahalı ıırrruldüitün
den ihalesi 23-11-932 •aat l6 
da yap1lmak üzere tehir edH
mittir. Taliplerin muayven gün 
ve saatten evvel kt>r~:~yol'a l"Ü 
racaatlan. (943) (6132) 

• • • 
Catalca Müstahkem Mevki 

kıt'alan ihtiyacı olup açık mü
rakasadan ihalesi tehir edilen 
5800 kilo kırmızı mercimek İ
ci" talin cıkınadı<hndan t,.krar 
tehir edilmiştir. ihalesi 26-11-
932 cumartesi PHrü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin muay
yen günde ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatlan. 

Üçüncü Kolordu Topçu tabu (940) (6117) 
nınım Davutpqa kışla11nda ı-------------
100 araba gübresi satılıktır • 
ihalesi 23-11-932 çarşamba gü 
nü aaat 15,30 dadır. Taliplerin 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (951) (6140) 

• • • 

.....,._ Dr. IHSAN SAMI 4lllr"" 

)KSOROK ŞURUBl 
)luürük ve nefes darlığı 'bol 
naca ve kızamık öksürükleri içi• 
ek tesirli iliçtır. Her eaane-

. '• v~ eC?I\ d ...... olavı"dft bufu.,ur 
Kolordu ve Biriıııci fırka kıt' iılı•••••••••••ii 

alan ihtiyacı olup pazarlıkta 
buluntn 66000 kilo patatese ta 
libi tarafından teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden, ihalesi 
23-11-932 çarıamba günü saat 
16 ya tehir edilmittir. Taliple
rin Taktinclen enel komisyona 
müracaatlan. (950) (6139) 

• • • 
Çatalca Müatahkem mevki 

lnt'alan ihtiyacı olup açık mü
nakasaya konulan 86.000 kilo 
un için talibin teklif ettiili fiat 
pahalı görüldüfünden bir haf
ta müddetle ihalesi tehir ile 
26-11-932 cumartesi fiinü sa
at 15 te yapılacaktır. Taliple
rin vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (949) (6138) 

• • • 

lıtanlıul ikinci ifliı memurluğun

dan: 1 - Beyazıt'ta Tavtan yoku
ıanda 21 No. da mükim Bigalı Ali 
bey zade Halil efendi ifliı etmit ..e 
ifliaı 27-8-931 tanhlnde açılmıı ,.. 
lap t.sfiye idi tekilde yapılacaktır. 
2 - Müflisten alacalı olanlann ..eye 
mallumda iıtihkalı: idıliaımda bu· 
lananlann alacak ve iddialanm iıbu 
llindan bir ay içinde eyyamı resmi
ye m6ıteanıı olmak iizere her gÜn 

.... t 13 ten 17 ye kadar Sultanah
met'te nlô Adliye binumda icrai va 
zife eden ikinci ifliı ftireaine gele
rek lmytettirmeleri , aenet ve defter 
gibi delilleri her ne iae bunların aaıl 
Yeya musaddak ıuretlerini tevdi et
meleri, 3 - Hilifma hareket cezai 
meıoliyeti müstelzim olmak üzere 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A 'ıpullu ~eker f abrikasırıın İstanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılıl". 

Kristal tez, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 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: f stanbul, Bahçe kapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

• , Mobilyaya ihtiyacı olanlar -1 1 tanbul'da 
Fi cancılar 
yo •UfUD<la 

66 No. ASRİ MOBİLYA 
lıtanbul ikinci Ticaret mahkc- \ 

meıinden: lıtanbul Umum aigor
Beyoğlu Orman idaresinden: 

mağaz>sı

m ta1 siy! 
eylerız. 

ta ıirketinin Beyoğlunda Kurtu· Müsadireli emvalden olup Fındıklı'da bulunan 70 kantar 
luıta Tepe üıtünde Tramvay cad· me,e ve mahlut kömür Hazine namına açık uttırmak auretile 
deainde Uıulca oğlu apartunarun- satılacaktır. 1-12-932 tarihinde saat 15 buçukta üihale oluna
da 5 numarada mukim Ahme~ 1 cağından taliplerin Be,iktaş Orman idaresine ve ihale günü 
Şükrü Bey aleyhine ikame e~ledı 1 Beyoğlu Kaymakamlığında müte,ekkil müzayede komiayo-
ği alacak davaaından dolayı ika- ı·· ·· ti (5971) 

·hm ·· d ril d nuna uzumu muracaa an. meta:a a ıon e en ava arzu• 
halinin mumaileyh Ahmet Şükrü 
Beyin bir aemti meçhule ııitmit 

olup tebliııat ifa lulmamadığm

dan mahkeme kararile bir ay 
müddetle llinen tebliğ edildiği 

halde yevmi muhakeme olan 12· 
11-932 tarihinde muhakemeye 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

gelmediğinden Ye mürafaanm hii 1 - Mektebimiz leyli talebesinin ikinci taksit üc-
küın dereceaina ııaldiğinden ba· 1 • • h 'li b 1 8 1 193 

06 ..... ·bi-- ret ennın ta sı ne aş anmıştır. u muame e 2 ae-b.ııe 4 mcı maır;ıue mucı --.... • 

muameleli ıııyap kararının tebliği\ nesi 1 inci kanununun 10 uncu günü sonuna .kadar de
- va mezkür kararm bir ay müd ı vam edec.-ektir. 
detle ilanen tebliğine ve muhake- T • 1 ••dd t • • d t •--•ıı.!-! • t 

. 7 1 933 ta "L'-- ·· d'f ayın o unan mu e ıçm e aKııı.uu vermıyen a-meıun • .. n.ıuua muaa ı 1 
cumarteai günü aaat on üç buçu- · lebenin leyli olarak tahsile devam etmelerine kanunen 
ğa taliluna karar verildiğinden imkin olmadığından kayıtlan nehariye tahvil olunacak 
yevmi mezkurde ııelmediği tak- hr 
ctırde muamelei gıyabiyeye da- • 
vam olunacağı ilin olunur. 2 - Devlet memuru çocuklarından olup Ücretleri 

K 1 d kıt t •ht" müfliıin borçlulannm ayni müddet o or u aa mın ı ıyacı . . . . 
1 1 ki 1 k içinde kendılennı ve 'borclannı bil- Kadıköy 2 inci S. Hukuk Ha· o up pazar ı a aabn a ınaca d. 1 . 4 M''fl' · mali 

tenzilata tabi olan talebe; babalannm memur oldukla

rını ve haremdeki derecelerini gösterir reaıni vesika ib
raz etmek mecburiyetindedirler. 

1 150 k·ı t l"b' t k- ırme en; - u ısın arını ne kı'ml;öinden: Kadıköyünde Cafer-o an ı o çaya a ı ın e I · ı -
l.f tt• •, fi hal .. ··1d·· aıfatla olursa olıun ellennde bu un- a"-a mahalleıinin Sokullu aokaaın ı e ıgı at pa ı goru u- • . . ak " • 
• .. d 'h 1 • t h• edil • t' 1 duranlann o mallar azennde ki h - da (15) No. lu hanede mukim i-gun en ı a esı e ır mıt ır. I · nl 
ıh 1 23-11-932 b ·· _ lan mahfuz kalmPk ~artıle bu an ken Akıl haıtaliğile malwiyetin-a e çartam a gu ''dd .. d d · · t 

.. t• 15 t 1 kt ayni mu et ıcın e aıre emnne ev den dolayı elyevm Bakırköy Bi-nu ııaa e yapı aca ır. • 
1 T 

'
• ) • kti d 1 k di etmeleri, ve etmezlPr •e mBkhu marhanesinde tahti tedavide bulu a ıp enn va n en evve o- • 

. .. ti mazeretleri bulurmad;kça rezaı me- nan Dimoıten lncepulo efendinin mısyona muracaa an. .. 
(948) (6137) suliyete arayacaklan ve rur.han hak- hacrina ve kendiaine zevcesi olup 

• * • lanndan mahrum kalacaklan; ayni hanede mukime Madam E-
5 - 27-11-932 pazar günü saat leni lngepulonun vaıi tayinine ka-
14 te yukanda yazılı olan ifliis dai- rar verilmit olduğundan alakada· 
resinde alacaklılı\nn ilk içtimada ha- nn tarihi ittilidan itibaren on 
"" bulunmaları ve müfli• ile müıte- gün içinde keyfiyeti tayine itiraz 
Hk bor.;lu olanlar ve kefillrrinin ve edebileceği ilin olunur. · 
borcu tekeffül eden sair kimıe!Prin- -------------

3 - Taşradan gönderilecek ücretlere ait posta ve 

banka havaleıiaınelerinde talebenin isminin ve mektep 

numarasının behemehal tasrih edilmesi ve bu paralar 

kanunen muayyen müddet İçinde idaremize gelebilmek 

için şimdiden gönderilmesi IB.zmıdır. (6123). 

latanbul üçüncü icra memurluğun 
elan: Mahcuz ve satılmaaına karar 
verilen muhtelifülcinı kumaılann bi 
rinci açık arttmnaaı ...e diğer iki top 

ZAYi EVRAK 
Kolordu VP Birinci frrka kıt 

aları ihtiyacı için pazarlıkla sa 
tın alınacak olan 3000 kilo kır
mızı mercimeğe talip çıkmadı
ğından ihalesi 23· 11-932 çar
tamba günü saat 16,30 a tehir 
edilmittir. Taliplerin vaktinden 
evvel müracaatlan. 

toplanmada' hazır bulunmağa hakla- latanbul /Jıinci illa. Memurlıı- ku.-ılarm ikinci açık arlbnnıuı 

12 Teırinisani 932 cumartesi gü
nü yolda nüfus cüzdanımı Ye iki 
kıt'a tapa aenedi ve makiniıt ...eıika 
aile Çeıme bzaaı iskin daireaincfen 
verilen iıkin ...eıikaımı zayi ettim. 
Mezkllr evriJa bulana zirdeki adr.,. 
ae ıönderildiği halde memnun edi
leceği ak.i takdirde diğerleri alınaca 
ğından mezkur evrikın hükmü yok
tur. Beıiktaı Kılıç Ali mahalleıinde 
Yıldız aokak No 48 Çetmeli Yakup. 

(947) (6136) 

• • • 
Kolordu ve Birinci fırka kıta 

atı ihtiyacı olun pazarlığa ko
nulan 100,250 kilo bulgur ta-

cı; olduğu ilan olunur. 

ZA Y 1 - 528 sici) namerola araba
cılık ehliyetnamemi zayettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. Ka 
srmpasa, Arabacı Mehmet Hüseyin. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen 

ğundan: Matmazel Pioaainiye ait 
ve paraya çevrilmeli kararlqtın
lan yazıhane eıyaaı 24-11-932 
pertembe günü aaat 10 da Sirke
cide Nur hanında aablacağı ilin 
olunur. 

fatl 

Beyoğlunda Tünel civannda Sovyet 
konsolo•haneıi mahallinde Galataaa 
ray olıetindeki mağazada 20..11-932 

günü saat 12-1 de icra edileceğinden 
talip olanların yevmi mezkllrda bu
lunmalan iliıa olunur. 

~TT 

RADYONUZA 

''M. • tt nıwa , 
Philips Lamba arı . ~· n ... m4"'1•T• 

• ~ . - ( ' ' ' ' ,., +. 

Necati lVıemduh Tıcr; 3'1; nn 1'akv ııı 
ve Nuhhralan çık.ı. Cep 7,1-2-15. muhtıralar 30-4)-50 ıııırO 
kenleri l 00-115-125, küçük boy 35-100 duvar takvimi 25 kııtıı} 

Hariciye vekalet· n eıı 
Eiyevm Hariciye Vdtiletinde 14 üncü dereceden mevc:ııl 

münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile 
memur alınacaktır. . 

Müsabaka imtihanı 1 Kanunuevvel 932 de saat 10 da Harı· 
ciye V ekiletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya ittirak için, taliplerin memurin kanu:luııu.0 

4 üncü İnaddeaindeki:erden batka •tağıda yazılı evsafı da h,ıı 
olmalan lizımdır: 

1 Hukiık, Mülkiye. Ulumu Siyasiye, iktisadiye ve içtimaiye 
ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya J-1~· 

1 riciye Mesleği ile alakası bU:unaıı mümasil Yüksek mektepler• 
veya Hariciye Mesleği ile alakası bulunan mümasil Yükse1' 
mekteplerden birinden mezun olınak; 

Müsabaka imtihanı fÖy:edir: , 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Husuı' 

sİyei Düvel, İktisat. Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zaınaıı•· 
mıza kadar) hakkında tahriri ve tifahi sualler. 

2 -Türkçe ve Framızcadan tahrir ve tercüme. 
3 - Müsabakada üsümizanı doldurmak fartile en fazla ııii• 

mero alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vıı· 

kuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep tehadetnameleri: askerlik vesikalan, bii5' 

nü hal ve aıhhat şehadetname!eri ile hüviyet cüzdanı veya sure~· 
!erini istida ile 25 tetrinisani aktamına kadar Vekalet Zat işleri 
Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 1 Kanunuevvel 932 de Ani<• 
ra'da Vekalette hazır bulunmalan ilan olunur. (5845) 

1 Dev) et DemirvolJarl i dareo;i j :.ıın .., J 
Eskiıehir istaayonuna bir sene zarfında gelecek maden I<~ 

mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 1 br 
rinci kinun 932 çarıamba ıünü aaat 15 le Ankarada idare rııer" 
kezinde yapılacaktır. . 

Tafıili.t Ankara, Eıkitehir ve Haydarpafa veznelerinde bıl 
rer liraya aatılan ıartnamelerde yazılıdır. (6046 

Sıhhi esbap dalayıaile yalnız hayvanat resmi olarak sarf 
ve iatihllk edilmek üzere Belediyece boyattırlmış olar 
"58150,, elli sek.iz bin yüz elli kilogram buğday ıatılac1ktır 

isteyenlerin 26-11-932 cumartesi günü aaat 14 te Ha)~ 
darpaıada Liman ve Rıhtım Bqmüfetfo,rğinde yapılaca 
açık arttırmada hazır l:uluıımaları Pin olunur. (61 ,9) ,. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsah kaçırmayımz 

iştirak ediniz.. 

• 
Öksürenlere Katran Hakkı Ekreıll 

s 
MiLLiYET MATBA~ 

Si 
Kullanını~· 
Hereczaııe 

desatıbt• 


