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MUSHASI 5 KURUŞTUR 
• Uma.t Nflfriyat ve Y uı MüdUrii 

ETEM iZZET 

ransız 
• • roJesı 

Gazi Hz. ile Iran Şa ı Hz. Yakında Buluşacaklar 
~ilahlan azaltma konferanıı 
lik divanının geçen perıem
günü Cenevrede toplanma
ıenelerden beri dünya dev-

lerini metgul eden bu mese
)eni bir safhaya girmekte
. Hatırlardadır ki Almanya. 

n temmuzda umumi heyet 
İıııaında diğer devletlerle 
ilıat huıusunda beraberliği 
ınadığı için reislik divanın 

. çekilmiş v~ müsavat pren· 
. tanınmadıkça, konferansa 
tak etmeyeceğini bildirnıit-
4.lınanyayı tekrar Cenevre
ietirmek için geçen yazdan 
· Yapılan bütün tqebbüsler 
netice vermemiştir. 
4.lınayanın konferanstan çe
~eaine kartı büyük devletle
aldıkları vaziyet ıu olmuı-

: Amerika ve İtalya Alman· 
n müsavat huıuıundaki 

ı sarih surette tanmııı
ır. lngiltere, Almanyanm 

~cut muahedelere nazaran 
~le bir hak iddia edemeyece

. resmen bildirmekle bera· 
• ınuahedelerin tadil e&lme
,İtııkanı olduğunu iddia et
\tir. Ancak devletler ıu nok
a da ittihat etmiılerdir: Al· 
Ya, bu müaavab ıili.hlarını 

lırınak suretile temin etme
'dir. Yani silahlanır azaltıl· 
ı için dolayısile Fransa üze.. 
tazyik yapmağa baılarnıı· 

•rdıı· 
Bu h&yik üz.,rinedir ki Fran 

' 1.-t. Boncour tarafından esaa 
l'ı g...,_e.ı ~unkü riyaset diva

a izah edilen projeyi ileri 
üştü~. Pı.,jenin m:ılıiyeti 

~~kkında r hra telqrafl•n he
,'Qi etraflı rualtımat vermr nek 

beraber, blmun askui tahdi
lı siyati te'llinata mezced.m 

~t·I:ü bir t<; ·Jif nl.Lıı.~ı aı>la· 
llıaktadır. Mecburi aake; .1iıı: 
~ddeti intfıriliyor. Frkat ~ 

ib Dıukabil Ahnanyac.-ıı oldu~ !1• İ ücretli askerlerden terd.
t11P eden ordular ilga edi'iyor. 
eılibatr azaltma kcmferanaı 

leçen şubatta toplandığı za
~ T ardieu, bazı sınıf silahla 
l'lı heynelmilelleştirilrnesini ve 
~Jetlerin fevkinde beynelmi
lı bir askeri te9kilat yapılmaaı 
~ teklif etmişti. Şimdiki F ran
~~,Projesi bu noktada bu dere
I ~eri gitmemekle beraber, 
~OJenin T ardieu teklifmden 

11~eım olan bazı tarafları da 
"'1lğu anlatılıyor. 
'a Projenin daha dikkate ıayan 
~d~tası, siyasi teminat meselr 
lt ır, MalUındur ki Fransa öte
~ heri teslihatın azalmasını 
~ İnat meselesine bağlamııtı. 
~~•nsa, Lokamo' dan daha ge
ı" Ve bütün Avrupa kıt'asma 
~illi! bir mütekabil teminat 
~ 11•kı akdini ileri sürnıekte-
r. 

~ F'ransız projesi henüz müza
~reye zemin olmarnııtır. Ve 
S·~'riot, Mac Donald, Sir John 

1!'ııon gibi erkin Cenevreye 
~lınedikçe, bunun müzakeresi 
h~lamaz. Loodradan bildiril
~'?te göre, bu ehemmiyetli 
L0le hakkındaki müzakereye 
ı;tlıunak için daha birkaç haf
~ lreçmek lazımdır. Bununla 
d •her, bunun ehemmiyeti ıu· 
v~' iri Fransa ilk defa olarak, 
"~•aiUes muahedesinin aili.h
l'r hakkındaki hükümlerini de
d:llİl"lneğe muvafakat etmekte 
'ltı.r. !!unun içindir ki. projenin 
'lııyeti henüz kat'i surette 
ı._ lüın olmamakla beraber, her 
ııı''fta ve bilbaua Almanyada 
llr ~nuniyetle telakki edilmiı-

• 

~ ;erçi proje Almanyaya silah 
~~ ~ müsavat temin etmeye
:!ııı tır. Çünkü teklife göre, Av
~. ' kıt'aaındaki müdafaa mi
~ letkilatına terkedihnekle 
~;'her, müstemlekelerin mu
~I ~aaı için her devlet asker 
'~ llndurabilecektir. Fransa 
.... ~-~üstemlekelere sahip ol
~"'IO(lan külliyetli mikdarda 
~t bulunduracağı halde Al
~Ya asker bulunduramaya
~11', Yani esas itibarile Al
ı_ Y•nm müsavatı tanınmak
' lı.;taher, öyle bir formül bu. 
)' llıuıtur ki, filiyatta Fransa· 
~eri noktadan bir tefevvuk 

etmektedir. Böyle bir 

• _\ ~ ~- - • 1 • • t' - ~· . • ... -

• 
Iranla iki muahede 

dün imza edildi 
Fürugi Hanın beyanatı .• 

" Dost devletlerin muhterem reisleri 
görüımek arzusunu izhar buyurmut

lardır, bu mesut gün yakındır. ,, 

Fürugt Han Kırıkkalede fabrikaları gezerken 
ANKARA. S (Telefonla) -

Komtumuz İran ile bugün iki 
muahede ve bir mu•akkat iti
lifname imzalandı. Ve Iran Ha 
riciye veziri Fürugi Hazretleri 
maiyetlerile birlikte bu akıam 
lstanbula hareket etti 22 Nisan 
1926 da lran.Ja bir dostluk ve 
emniyet muahedesi akdetnıiı
t:k. Bu muabedenin müddeti 
bet sene idi. iki taraf feshetme
diği takdirde bu muahede ken
diliiiıtden bir sene uzayacaktı. 
Bu suretle altı sene devam et.. 
rı~ ola.a ınuahedenin müddeti 
~lm.İftİr, 

DfJttluk muahede11l 

Resmi 
Tebliğ 
ANKARA. il (A. A.) - J. 

ran Hariciye Veziri Muh• et 
Ali Han FGnııt H:ıı. !eri Anka
radaki ikametleri zarfmda Bat 
Tekil Lmet Pata Hazretlerin 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey.fendi ile müteaddit defa· 
lar aöriifmiiJlerdir. Bu 'konut· 
malarda ıiyaaet iflerinde arala 

Buırün imzalanan dostluk mu ( Deııarnı f ma ~hilede) 

ahedeıi bu 22 Nisan 1926 tarih . . . 
li muahedenin alelade bir uzatrl 1 muahedesmıo ka?fılıldı emnıye 
mumdan ibaret olrnamııtrr. te ve hit~aflığa taallUk ~
Dostluk ve emniyet muahedesi maddelenle . bu muahedeyı ta
ırin bir maddesi Türkiye ile mamlayan bır par~ olarak 9~ 
Iran arasında ebedt dostluğa de Y~pılrnıı o~ }.':;tısadi ve ~~
ait idi Yeni muahedede bu esu yul emek bırlıgı protokolu
aynla~k diğer dostluk muabe- nün. ~as!an .bir araya tıoplana
delerindeki hükümlerle bera- rak ikincı bir muahede yapıl
ber yeni bir dostluk muahede- mıt Ye emniyet, bitaraflık iktı
sl yapılmıf, bu muahedeleri Ha s~.~. ve ıiyasi emek birliğine ait 
riciye vekili Tevfik Rüttü, Ha.. butun esaslar bu . ın_ıuahedede 
riciye müsteşan Numan Rifat toplan~ıftır. Bu iki mu~bede 
Beylerle Fürugt Hazretlerile de aynı zevat tarafından ıınza· 
büyük elçi Sadık Han imzala· lanrnı9tır. 
11111ıiardır. Mücrimlerin iadesi için bir 

muvakkat itilafname bugün im 
Emek birll(fi protokolu zalanan muahedeler meyanında 
22 Nisan 926 tarihinde imza dır. Bunlardan maada bu aene.. 

lanmıt olan dostluk ve emniyet (Devamı 6 ı ·cı sahifede) 

Yeni Yunan kabinesi 
teşkil edildi 

Metaksas ve Condilis te yeni 
kabineye dahil oluyorlar 

Ceneral Kondillll 
ATINA, 5.A.A. - Kabine, M. 

Tsaldariı'in riyasetinde şu suretle le 
ıekkül etmittir: 

kombinezonun bir taraftan Al
manya, diğer taraftan da her bi 
rinin hassas bir noktasına temas 
eden diğer devletler tarafından 
ne dereceye kadar kabul edile
ceği malfun olmamakla bera
ber, herhalde teslihatı azaltma 

Baıvekil ve maliye nazın M.Tsal
daris, 

Hariciye nazırı M. Janralliı, 
Adliye n8Zll'J M. Papa Tanaıiı, 
Dahiliye nazm M. Metakıas, 
Harbiye nazın M. Kondiliı, 
Bahriye nazın M. Hacı Kiryakos, 
İktisat nazırı M. Caımasağu, 
MiiMkalat nazırı M .• Stratos, 
Maarif nazın M. Hafjıkoa, 
Sihhiye nazırı M. Teotokis, 
Maliye müıtetarı M EYBmbios. 
Yeni kabine dün, reiıicümburnn 

önünde yemin etmiş ve ite batlanut 
br. Aktam üzere yeni kabine, ilk iç
timaını aktetmiıtir. 

ATINA, 5.A.A. - Yeni Yunan ka 
bineainin çarşamba veya perıembe 
günü mecliste iıbatı vücut edeceği 
Çaldariı tarafından bildirilmektedir. 

konferansım girdiği çıkmazdan 
kurtarması ve yeni bir münaka 
şa kapısı açması itibarile, F ran 
samn teklifi ehemmiyetli ve si
lihlan azaltma yolunda yeni 
bir merhaledir. 

Ahmet ŞOKRO 

Terkos 
• 
imtiyazı 
Veriliyor mu? 

M. Veil Ankara
daki temas

larını anlahyor 
Yt>ni bir vaziyet yok 

Sabık Reji tirketi umum mü
dürü ve Tramvay, Elektrik ve Tü
nel ıirketleri idare ınec:liıi reısı 
M. Weil'in memleketimize ecne
bi sermayeıi celbi için Aııkara'da 
hüldlmete bazı tekliflerde bulun
duğu yıuıbmfb. M. Weil memle· 
ketimizde faaliyette bulunan ec
nebi sermayedar ırruplan meya
nında pek tanmmıı bir aima ol
duğuııdaıı. bu defo hukuk mÜ§a
viri metr Salem ile birlikte Anka 
ra'ya vaki olan aeyahatı bir çok 
tefsirlere meydan açmııbr. Bu 
meyanda M. Weil'in Terkos ıirke 
ti imtiyazini, Elektrik tirketi na• 
mına almak iıt diği, Tütün inhi· 
ıannı ve ayni zamanda Tütün in
biaan naınma h a riçte tütün ve ai
gara satıfı inhisannı e lde ebnek 
için hükUmete ba:tı tekliflerde bu· 
lunduğu yazrlmııtır. Evvelki sün 
Ankara'dan ııelen M. Weil dün 
Elektrik, Tramvay ve Tünel tir-

il. Veli 

ketleriude metııul olmuttur.. Bu 
aırada M. Weil'e müracaat ede
rek bu haberlerin doğru olup ol
madıimı sorduk. M. Weil, bize 

(Devamı 6 zncı sahifede) 

Fransızlarla 
Son itilaflar 

Esaslara dair s1zan 
bazı malumat 

Muallak Suriye meaeleleriııiıı 
hallı için imza edilen itilifname
lerin 15 teıriniaanide netreclilece
iini yazmıfbk. Türk tebaaamm 
Suriyede, Suriyelilerin Türkiye'de 
bulunan emlaki için, ltilafname-1 
de mütekabilen tasarruf hakkı la· 
nmmııbr. Demiryolu meselealn
de Hükümet, Adana - Nuseybin 
hatbnı Bağdat hattının temdidi 
mahiyetinde telakki ebnekte oldu 
pndan, bu kısmın Türkiye hiildl 
meti tarafından aatm almması e
aa11 Kabul edilmiştir. Bu kııım bir 
Türk - Fransız 9irketi tarafından 
idare edilecek, kir, Türk ve Fran 
uzlar arasında müaaYİ ıurette tak 
sim edilecektir. 

• 
intikam 
Maçı 

Bulgarlarla ikinci 
maç bugün 

Buırün Sofya muhteliıiyle ikin
ci maçnnızı oynayacağız. iki sene 
arka arkaya Balkan fB.IJlpiyonlu
ğunu kazanan Bulgar Milli takı
mın oynunu topraklarımızda .sey
rettik. Bu takım haddi zatında 
pek büyük bir kıymet arzetme• 
mekle beraber, oyunu takım ha
linde oynamaya muvaffak olan 
bir ekiptir. 

Her oyuncu kendine terettüp 
eden vazifeyi tam bir intizamla 
yapmakta ve takımına bu suretle 
müıbet netayiç kazandırmakta
dır. Cuma günü oynayan takım
da her ferdi ayn, ayn tetkik ede· 
cek olursak ıunlan görürüz: 

Kaleci; çok çevik olmaıma rağ 
men. insanın ilzerinde uıla bir 

.. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Galip gelen gDreşrllerimizden Saim ve Mustafa B. ler rakiplerlle bir arada 

Güreş müsabakaları neticelendi. 
Balkan güreş şampiyonu olduk •• 

• 
iki kategori müstesna diğerlerinde kazandık 

Tam saat sekizde salonu dol- ı retlikten çılıtı. Çünkü hakimiye
duran binlerce kitinin alkıtlan a- tin kendisinde olduğunu anlayan 
ra11nda Yugoslav Monııolyak ile 1 Yu&'oslav ırüreıci kendini yorma· 
Türk Mustafa Filiz aikleti ııüreı- dı ve hep rİllgten dııan çıkb. Ne
mek için rinııe çıktılar. Kalabalık ticede Yuııoslav sayı hesabile ııa· 
araamda gene tehrimizin kibarla• lip ııeldi. 
n ve hükümet erkim göze çarpı• Dördüncü maç orta ıikletler a· 
yordu. ra11nda oldu. 

Uk gÜref büyük heyecan içinde Buna Bodo Romanyalı, Metz-
ve çok güzel batlaclı. Genç ve ye- ner Yugoslav girdi. ilk dakikalar
ni lfÜretçilerimizden olan Musta- da rakipler biribirlerini deniyor
fa bu rinııin üzerinde kendine dü- lar, Romen Yuııosla- nazaran 
ten vazifeyi müdrik bir halde ırü- daha idareli ırüreıiyor. 
ntiyor. Müsabıklar benüa biribn-- Bir aralık Yugoala• Romeni bas
lerini deneme halindeler bu ara- tırdı. Kol ka-ta çahııyor. Halbu

• 

iri Romen altta olmaıma Tağmen ge 
ne enerjisini idareli kullanıyor. Yu
ııoılav Romen'in uzerinde bir hakimi 
yel tesis edebildi Matzner daima üs 
ite ııüre~iyor. Bu arada Bodo bir 
fırsattan iıtifade etti ve ayağa kalk· 
tı. Neticede Bodo Yugoalav Mctzne 
re sayı heıabile mağlup oldu. 

Bundan aonraki maç Yunanlı Ni
kos ile Nuri orta siklet için ırüreşme 
ie batladrlar. Aradan 27 saniye ııe
çer ııeçmez Nuri Yunanlının kafasını 
kapar kapmaz ıntııu yere ııetircli. Ve 

• (Devamı 6 ıncı sahifede) 
da .IMllll olduiu belli olmayan bir 
hareketle ııenç ve muvaffak ııôi· 
re§Çimiz bir kafa kol kapb Ta 
ıimtek ııı'hi Jıir hareketle yere inerek 

kibinin arrtmı yere getirdi.. Bu istimlak hakkındaki 
o kadar ani olmuıtu ki ıeyin:iler 
bir an tereddüt ettiler. Fakat bu 
fatgmhk de-.real ııeçer ııeçmez 
yer yerinden oynadı ve Makaim 
salonlan dakikalarca alkııtan in
ledi. Bu maç orayı c!o>lduran bin· 
!erce kiılye rahat bir nefea aldır-

Nuri B.ve2'l untgede mağ
ltıp ettlf1l Yunanlı rakibi 

dı. Nt> de olsa müıabaka hatlar 
baılama.z bir muvaffakiyet kazan 
mıı olduk .. 

Bundan sonra yan orta için 
Saim ile Romanyalı Ghimet kar
ıılaıtılar. Bu müsabaka her iki ra 
kibin de biribirlerine çok denk ol
mau dolayıaile büyük bir fark ar
zetmedcn cereyan ediyor. ilk on 
dakikayı her iki gÜJ'e§Cİ de biribir 
!erine müsavi vaziyette bitirdiler. 

Çekilen kurada Saim alta dii§tü 
\iç dakika sonra Saim üate çıktr 
ve rakibine bir kaç iyi oyun tat
bik etti. Sonra ayakta rakibine 
nazaran daha faik ııilleıti. Ve 
neticede ıayi hesabile galip ııel
di. Ancak bütün muvaffakiyetine 
raimen Saim iyi bir gÜre§ yap
madı. Nedendir bilinmez. Saim 
bir az tutuk güreıiyordu. Halbuki 
biz, ayni gÜretcinin bundan çok 
iyi ıırüreılerini seyrettik. 

Üçüncü müsabaka olarak Yu
ııoslav Markoviç ile Yunan Zaha
rias ırüre,tiler: 

ilk on dakikada Yugoslav raki· 
bine nazaran çok faik bir vazİ· 
yetıe ırüreıti. On dakika aonra 
het' iki yan hakemi da müttefikan 
Yugoolav Markoviçin faik olduiu
nu ilin ettiler. 

Bundan sonra Yugoılava nasıl 
güreşmek iatediği aoraldu. O da 
ayakta ııür~mek arzusunu izhar 
etti. Fakat peşin bu kıamı ırü· 

kanun tadil ediliyor 
Tahmin usulü kaldınlıyor. Mec. 

lise yeni bir layiha verildi 
ANKARA, S (Milliyet) -

lstanbulda ve vilayetlerde bele 
diye daireleri namına istimlak. 
olunacak mahallerin aureti İa
timli.ki hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin tadiline dair 
Dahiliye vekaletinde hazırla
nan layiha hükllmetçe meclise 
takdim edildi. Layihada kanun 
daki tahmin usulü kaldırılmek
ta, eyrine arazi vergisi kanunile 
bina vergiai kanununun tesbit 
ettiği kıymetler, bedelin tayini 
ne esas olarak alınmaktadır. 
istimlak edilecek arsa veya bi
na ise vergısı kanunun. llrazi 
ise kıymeti arazi vergisi kanu• 
:mma tevfikan vergiye matrah 
olmak üzere tayin edilecek, ira 
da nazaran safi iradmı on misli 
iatimli.k kıymeti sayılacaktır. 

1 tirazlar bir tetkik komisyo
nunda tetkik olunacak, verile-

Şilkrü Kaya B. 

cek karara mülk sahipleri razı 
olmazsa belediye riyaseti bede
lin tayini için mahkemeye mü
racaat edecektir. 

·ıhsan Beyin cenaze merasimi 
Olümünü büyük bir teessürle 

haber verdiğimiz emektar muhar
rir ye musahhih İhsaD Beyin ce
nazeai dün merhumun Kızıltop• 
rakta, Kuyu batında AbdÜaaelim 

Pı. köıkünden öğleye doiru kal· 
dmlarak namazı Kızıltoprak ca

miinde kılındıktan sonra ııaaetecl 

• (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 6 

93 felaketleri 
İgnatief 

HARİCİ HABERLER 
Gazi ve 
Musolini 

Berlindeki grev va
him bir şekil aldı 

ve 
93 den evvel İstanbulda 

Rus entrı.kalan sinin şayam Hükumet kargaşalığın önüne 
Bir Bulgar gazete-

Diye sordu. 
Pehlivan Damat Pata gü· 

ı·im,iyerek batını önüne iğdi: 
- Şevketlimde yedi evliya 

kuJreti var. Ben nasıl kartı ge 
leyim?. Yedi kralın ordularile 
ka1·şı gelemediği bir kunettir 
o ..• 

- Sahi, Paditahlarda yedi 
evliya kuvveti olur derler. Doi 
ru mudur acaba?. 

- Elbette. efendim, bu ka
dar deYlet itlerini batka ttirla 
başa çıkarabilirler midi olma-
sa?. 

- İyi dersin, ulan! 
- Efendimiz bir Padiplu 

müstd>itainiz. Fikrinize ne ce
line Allahın ilhamıdrr. Milleti 
hlimiyenin hayn için Cenabı 
Hak kalbi hümayununuza il· 
hamını eksik etmez. Vükela 
kulları bu ilhamdan hissement 
olmadıklarmdan telit ederler. 
İşleri fena görürler. 

- lçleinde Aliyi beğenirim. 
Çok kurnaz bir diplomata beın
zer. Sefirlerle iyi boy ölçlifür. 

- Ali Paşa kulunuz umunı 
siyaaiyede çok mahirdir. 

- Ama, her zaman yeni ye
ni itler görmek ister. Avrupa
luya yaranmağa çalı,ır. 

- itte orası Yar. 
- Ne edelim?. Daha iyisi 

yok ki ... 
- Padisahıma sadakati var

dır. Bazı k~re yanılsa da hüsnü 
niyetine bağışlanır. 

- Öyle. Ama, Fuat çok hi· 
lebazdır. Türlü fent ile herkesi 
bağlamıştır. 

- V eziriazamlık mesnedi, 
Paditahımın Yokileti mutlaka
sı terefi yüzü suyunadır. T eba
ai talıaneniz efendisinin sevdi
ğini sever. Efend.miz bir yüz 
çevirseniz Fuat Paıa kulunu
zun da y;;züne bakan olmaz. 

- Orası öyle. ama itte iş er
babı bilinmişler. 

- Efendimiz hangi kölesini 
o makarna getirse o da it erba
bı olur. Keramet feyzi nazan 
,ahanenizdedir. 

Abdülaziz kahkaha ile ıül
dü: 

dikkat bir yazısı 1 
aıvazlıyarak, buzu,.. girdi. SOFY A, S A. A. _ Balkan geçmek için tedbirler 8 ıyor 

- Gel bakalun. Fuat, nere· muhabiri mahsusumuz bildiri- BERLIN, S.A.A. - Havao ajan-
de kaldın? Merak ettik. Otur, yor: Çankof fırkasından mebus •• muhabri btld;,iyor: 
bakalım, töJ'le. • • Palief, Demokratiçeaki ZgoYor Nakliyat grevinin neticesi 4 ölü 

•
Fuat Pqa, saray i.ci .. etı o.lan gazetesinclo n-rettiği bir ı....._ · ile birçok yaralr göıtermektedir. 

J mi k 1 --. -<ı GrevcilPr tarafrndan tramvay rayla-
le a an Yerere g<Mten en 1 makalede, memleketi idare e- rr üzerine bir takım manialar kon-
yere ot~d';I. . . • den siyasi ricalin tahsi ahlik ve masr yüzünden bu cec:e lıazr hadise-

- Şımdı Mehmet Alı ile ~ namuskirlı1dannın ehemmiyeti ler olmuttur. 
nu görüfÜyorduk. Şu geçende noktui üzerinde ısrar ettikt.en Grevcilerin tahribat yapmaları 
horoz döğüıünü kazanıp ta sonra diyor ki: muhtemel olan mahallelerde polis 
boynuna Osmani nifaru taktı- "Mustafa Kemal ve Musao- devriyeleri dolatmaktadw. Şimdiye 
ğım horozu 1tmailin hediye et· lini. kendi memleketlerinde, kadar takriben 200 ~i tevkif edil-

~· ~~ tiği horozlarla dÖYÜttürm-. IS milletlerinin nıhlannda büyük 
terim. ihtillller uyandıran milli hare- Saat 18 de ere. hali devam edi-

yordu. ?0.30 kadar tnrmvay anıbasr, 
- Ferman buyunınu~. ketler yaptılar ve inhitat halin- polis muhafazası altında işlemekte-
- Amma Meb.-t Ali ho- de olan devletlerini, büyük dev dir. 

roz sah~i h~~~ paditah letler haline koydular. Bu bü· Vaziyet gayet vahim addolunmak 
horozlanle dOYUfturmelrten U• yük milli kahramanlar, keneli tadır. Nizam n intizam ıür'atle iade 
ta d olunamadrfı takdirde örfi idare ilan 

rur er. memleketlerinde iktidan elleri 
Ef d. · · bo 1 edileceği zannolunınalı:tadrr. 

- en unızın roz anna , ne almadan evvel, kim düşüne. 
kartı çıkannağa cesaret edeme bilirdi ki ban noktasından o 
rnek tabiidi. kadar geri kalmış T ür'kiye ve 

- Horozu satrn alsak ta dini teasubun o derece iflemit 
.anra döYliftüraek nasıl olur?. olcluiu Türk milleti, bu kadar 

- Horoz sahibi satana.. az vakitıte eski mP.vzu nizamım 
Mehmet Ali Pata söze ka- zincirlerini her gün kıran böyle 

rıştı : ıtenİf ye yüksek bir inkişafa ka 
- Horos sahibi bedeatan YUfllCÜ? 

kihyaaı Mehmet Ağa kulla- Tiirk'ün bugün Latin harfle 
ndu. Hakipayi hümayuna tak.. rile okuyup yazacağını ve bü
dimini kendisine teref ve ifti- tün haklardan mahnım bir esir 
har bilir . den bafka birıey olmıyan 

- Amma, ben kartıhkHz al- Türk kadınmm müsaYi vatan-
m.uını sevmem. dq Y&ziyetine çıkanlabileceği· 

- Paditahın memnuniyeti ni kim dütünebilirdi? 
- ,.n büyük kartılrktır. Kim tahmin edebilirdi ki, ile 

Abdülaziz, sadrazamma d&ı tısadl bünyesi itibarile Bolıo-
dü: vikletmeğe en müsait bir ze... 

- Sen fU itle uğraf, Fuat. min gibi görünen ve içtimai ih
Bedestan kibyasıru çağır. bak, tililm ta .... etiğine gelen ltal. 
para ile. nifan ile, ne ile oluna ya, 10 sene gibi kısa bir zaman 
ıu horozu almak çaresini bu- zarfmda hissi millisi en saliım 

Grevciler Berlinde olo
bü3lerl tahrip ediyorlar 
BERLIN, 5. A.A. - Dünlıü lııi

kem lı:ararmdan sonra --.ise Çllıa
nlan 9 otobüsten sekizi Nazierle ko 
müaistlerden maa•enet cören grey
ciler tarafından tahrip edilmiştir.Z..
btta bu harelıita mani olamamı,tır. 

Aıaytş diiuldi 
BERLIN, 6.A.A. - Volff ajan

sından: Berlln' de nziyet hakkmda 
dün .lqam yapılan tetkikat sülıiln 

Fransız 
Teklifi 

Journsl bazı yeni 
malumat veriyor 

luver. hale getirilmiş bugünkü ltalya PARIS, S.A.A. - Journal cazete 
Fuat Paıa. sadrazamlık Ya- olacak? si, silihlan bmolana konferansına 

zifeleri arurna sokuıturulan Hiç fiiphe yok ki, bu büyük tevdi edilecek Franaız pıa.w. mer
horoz sabo alıcılığı itini, biraz a<lamlann zekalan. cesaretle- but muhtıra haklanda daha timdi-
yüzü kızararak, gözleri bula- .ı I den 8'&itdaki tafıilab verebilecek 

ri. enerjileri ve ira<>e lruYVet e- vaziyette bulunduiuna bildirmekte-
narnk, üstüne aldı: ri, bu parlak neticeleri verdi. d" 

- Ferman paditahımmdır. Fakat, bu meziyetler yanında 
1

~ranırz pliliınrn - nolı:tasi, akti 
Sayende kolayRH buluruz. onlann bilhaHa yüksek fazilet mutasavver mütekabil muAYcı>et mi 

Mehmet Ali Pap: ye namuskarlıklan fahsl ve hn sakına iltihak edecek Avnıpa devlet 
- Oh! Ne mutlu 0 horoza _ LJ ki · ı· "di leri aragmda bir blok tetkilidir. susi an i annın temız ığı T Aralarında böyle bir ittihat vücu-

ki kümesi hümayun (2) ile 'ki, kendilerini mütemadiyen de getirilecek olan hükümetler, bir 
rnüşenef olacak. yükeeltmekte v,. milletlerinin birine kartı pek sarih ve kat'i teah• 

Diye horocEun alın yazısııu kalplerinde, şefler için zaruri hutlere ciritmel< mecburiyetinde bu 
aHaşladr. olan büyük muhabbet ve ima- lunacaldardır. 

1 k d Bu teahbütler mucibince, akit dav 

ve asayişin tamamile iade eclildiğini 
göstermektedir, Alman hülı:ümeti ıü 
kün ve huzuru her vaaıta le muhafa
za karar vermiştir. 

Başvekil Yon Papen, dün aktam 
söylediii bir nutukta nakil vasıtaları 
ınüstahdimlerinin yaptrklan greYden 
milliyetçi - Sosyaliıt hrlı:asuun ko
münistlerle birlikte propaganda a*< 
sadile istifade etmefe lı:allı:ıtaMUHna 
tiddetli surette itiraz etmittir. Bu nu 
tuk,telıizle her tarafa nqredilmittir. 

Müıterek nakil valltalarrnda çalı
ıan işçilerin ilin ettikleri crev, yrı.I 
nız tehir dabilincle nakliyat yapan 
müesaeıelere münhasır lı:almııtır. 
Dnlete ait nakliyat müesaeaeleri 
müıtahdimleri bu eren İftirak et
memiflerdir .Han pzı, elektrik Ye 

1U fabrilı:aaln da heT YWtkİ tıibi 
faaliyetlerine devam ~ketdir. 

Çalrtmak istiyenlerin adedi, il"" 
yapanların yerini tutmağa ve YllZİ
felerini yıopmağa lı:ifi celecek derece 
de çoktur . 
Pruı1a nezclindelı:i Alman komise

ri M. Bracht, crucilerin yerine bat 
kıJarını, icap ederse zorla iıtihdam 
içia bütün Berlin zabitesini aeferbet
hale cetimıİftir. 

Bununla beraber, milli müdafaa 
ordusundan istifade edileceiine •er• 
orfi idare ilin olunacafına dair orta 
ya çrkanlan haberler, tamamile aaıl
ıızdrr. 

Kiçneri 
Torpili eten 
Adam 

Trebisek Lincoln 
Kolon

yada yakalandı 
KOLONYA, S.A.A. - Methur 

maceraperest, 5000 markını dolan
dırmq olduiu bir Felemenk tir keti
nin müracaat ve: tikiyeti üuııne 
tevkif edilmiıtir. 

- Ulan Mehmet Ali, 
miidahin değilsin be! 

Sadrazam. ş44km şaşkın, nı sağ am tutma ta ır. letler evveli mütekabil muavet miıa 
olur ' bakmıyordu. Padİfahan çabuk Şahsi ahliklan aayeainde ir kınrn tatbikini temine matuf bütün 

kend>sini istediğini haber ver- gal ettikleri yüksek ar.kamlar, askeri tetelı:lı:üllerden maada bilcüm 

Müamileyh, harp eınaımda ve 
harpten sonraki karıtık devirlerin en 
garip ıimalarmdnndır. Avam kaır....ara 
ıı uaatnda ve ayni zamanda Alman 
yanıtrı para ile tutulmuı bir caı~ıu. o
lan bu adam, lord Kiçner'i Rusyaya 
götü..., vapunı torpillemek için 
Almanlara icap eden maliımatı ver
miıtir. 

Dedi. 
- V aUahi müdabene değil, 

Paditahım. Geçenlerde horozu
nun döğüfte birinciliğini beğe
nip nqanı Ounanl ile sinei 
hamiyetini tezyin buyurduğu· 
nuz Mehmet Ata bile timdi her 
gezdiği yerde ah li ayağa kalk 
maktadır. 

-Sahi mi?. 

- Efendimin huzunında hi-
laf .Oylemek haddim mi?. 

Padİf&h, bu aefer de horos 
bahsine al ika göaterdi: 

- Ama. horoz da ne horoz
du ya! Ben hiç öylesine rasla
rnadım tlındiye kadar! Gözünü 
sevdiğimin benekliai ... 

- lımail Paşa kulunun tak
dim ettiti horozlar kadar ola· 
maz elbette ... 

- Sabi be! Neye aldmıa ge
lip te ıunlan ona karıı çıkar
madım.?. 

- Kul kısmmın horozu E
f-dimizin horozlarile dötüt
mek haddi mi? Mehmet Ata 
kulunuz öyle haddini bilmezler 
den detildir. 

- Dur, Fuat selsin de söy· 
liyeyİlll: Şu horozu alalım. la
mailin Yerdilderile dötüıtüre
lim. 

- Ferman Padqahmundır. 
-B-

IM11let işleri ua padlfllh 
Fuat Pqanın geldiğini ha.. 

ber verdiler. 
PaÖlfah, daha giyinmemit

ti. Mehmet Ali Paıa ile !ifa 
dalmıtlardı. 

- Buraya gelsin! 
Diye .Oylendi. 
Fuat Patayı içeriye getir

diler. Keçeci zade (1), epeyce 
ak düşmeğe başlamış sak lım 

(1) Fuat Paş;. ikinci Mahmut 
Tamanında bi~ ke·e KeşJn·a. bir k~ 
re de Sivas.ı siirule- ve Sivasıa padi 
şah fcrmaoilc öldunilen ..Ur Keçecr 
ude İzzet molhnır ogludur. 

mitlerdi. Çabuk istendiği ma- le dilimi ~ıkeri tetelı:küllerini orta- lngillere Ye diğer itilif devletle-
onlan ula bozmadı. Memurla- d kald--'· rinin bir•oı"unun topraklarından lw beyne çılıımalı. ;..-., beklenme- an ......... • 

..--· nndan istedılderi teylerde hiç Saniyen, mi.akın tatbikini temin iulmut olan bu maceraperest, niha-
yip kendisi Enderuna alınmak- I l bu .ı _ :...İn az·-ı· olarak i'-'·- •e- ü•- yet Almanyaya iltica ctmiı ve ora<İa 
1 d ani ı- du. B kad müsamaha an o mıyan ...,,,. ~ -·· ~ ,_ .-- · 0 ı a a atıu70r u ar frrka hazrr bulundurmalı:, birçok had11clere lı:arışmışt>r. ğ u 
çabuk &r&Dlf, yalnız padita- let adamları, kendi nefislerine Salisen bir taarnu vulruunda bu cinayetle ittiham edilerek idama 
hm aklına selen bir horozun kartı daha müsamahalı değil- kuvvetet..i hücuma maruz kalan hü- mahküm edilmit olduğundan Londra 
sahibinden satın ahnması için dirler. kiimetin emir ve iradesine te.di ey- ya arzıhal gönderenk idam edilme-

. d'? !emek 1 den evvel oilunu son bir defa cöre-
mıy 1

' • Hususi hayatın bu sertliği, Rahlan, taa~i bir mahyietteki bilme•! için l'!gilıe~·e!e girmes~ 
Saray yafaYlfmda buna ben kendilerini feragatin en yüksek ı bütün harp levaz.unıru tahrip ve an- j ".'ezunrl'.".' ve~il~ır~ı talep e~ 

zer çok gülünçlüiı:ler gönnÜf, hadd' . . k . bu cak clainıi kuvvetlere lizmı selahları tir. lngiliz hukumeb, bu talebi reci 
geçirmi' olan Fuat Paıa, ye- . ıned~ enık' tonlınne tebü~e··"'ı te k muhafaza etm•k ve bir de ihtilaf YU- dettiğinden Trebitsch Lincoln, mem 
rinden danandı: •ec~y ır ı, an yu tme - kuunda pı;(letler cemiyeti emrine ve leketine k&r!• vahtiyane bir kin baıi 

- Ferman buyurursanız ka- tedır. rilmek üzer.. ayn ve maluus bir ta- lamıtbr. 
prya (3) gidip bede.tan kih- ~!.~.-lardan bir iıtolı: vücude ce 1920 de Kap'ın ga.·f'telerini idara 

T k 'd b" ~u,.,. ediyordu. Birkaç ıenedenberi bu fn-
yaaım çağırayım. O io a lr Hamiıen müdafaa kuYVetleri mm kalade z•ki ve müteaddit lisanlara • 

- l>ur hele. Zihnimizi f&· h d ti k suplarmın askeri hizmt: müddetini tina olan adam, Çin'e eçlı:ilmit idi. 
tırlıram. Seni çağmıımız yal- ay u u mümkün olduiu kadar çabdr 8 ita 9 Chao Char.'.; ismi altında ve birer ra 
Dtz boroz için midir sanırsın? TOKlO SA A G aya indirmek .. uiiesile mükellef o- bip olarak bir Buda zniy•İae ırir· 

• · · - ece ya lacaldardrr. Askeri hizmet müddeti, 
Devlet itleri için de görüşmek rısmdan biraz sonra bir takmı I '"-- meml•ketin aıker •e"·tirmek mit ve bir sene sonra oranın papazı 
isterim. Mitab çagmmttınız. ,..,. ' ... olmuş idi. Uzak tarktaki son vaka

aüvari haydutlar, cenubi Mançu hususundaki iıti~t •e. kabiliyetine yide büyük bir rol oynamrı olduiu 
eyalet itleri düzelecekti. Nice ·· •-h ıiif· --'-'- ı -•·t . . ··h' b' . lan core ~ a -• ec- ır. :ııannecliliyor. 
oldu? nnı~ ımu ~ ır ıstasyonu o Askeri ıu- müddetinin tayini 

D k St n ptet · • ku G .... - yaz, pva bu akidesini ile§ Fuat Pqa, sakalını sıvaz- upıng aı 1 asyo unu za - sırasında resmi ve c•yn resmı ... -Y'"~ <-
lıyara'k. aalatmağa bafladı: mitler, ateşe vermişler Ye is tas vetlerin idman ve terbiye müddeti, retmelr, hakiluıtta iııe pek esra.-. 

• ..s.:. 'I d' • 'ki b ba k la ktı g:İz oan ıiyui tuavYUrlarmı takip - Mı'tat p.,.. kulunuz, bu- .y.on .. ~.·. ı e .ıger .ı_ m.em. uru eaa atı ca r. -.- 1 - D 1 ti L- d bat'·- k eli etmek üzere Almanva •itmİftİr.Bir-_,, __ kadar L--,.
1
• -alette bu- öldunnut erdır .. _Dıger uç mo- eve er .... n an .... en a· ,. • 

• ....,. ..... _, d 1 &; nd k 1 ralarrndalı:i nufuı farlı:lannı lı:alclır- kaç hafta eYYel Belçika topraklarma 
lundu ise kargatalıklan teskin mur '" a ev ~r ıçı e a ıp yan malı: vecanlr canıız her türlü aokeri ceçmiı ise de hemen bu.lut barici e 
ile tebeai mülükinelerinin bu- l mıtlardır. Da:.ren'e gitmekte o- levazmn tedarik huıuıundalı:i kud- dilwıtir. Mün.ileyb, dün cece Co
zur v,. rahatını temine re feY- J lan ma~andiz treni, bu •ı.rada ret ve kabiiyetlerini tenzan ettir- locne'da lluda balı:lı:rnda bir konfe. 
ketlü efendimize hayır düalar mezkür ıstasyondan geçımt Ye mek üzere müdafaa kuvvetlerinin rans verirken bileürlrk cürmle tn
celbine muvaffak olmnatur. süratini arttırarak yağma edil- tahdidini kabule mecbur tutulacak- lrif edilmittir. Kendisi ıimid, Buda 

-. lru 1 tır rahibi elbise ıriymek.t n kendisine 
Eyaletlerin hali fenadır. Hele mekten rtu muştur. Askeri tetekküllerin tebdili tete!<- "A2iz'' süsü yermektedir. 
Silistre Ye Vidin taraflarında , - . . külü için tedricen ve seTİan bildirile- Bu adam, birçok mmılelı:etlerin 
Bulgarlann- fesadı ilerlemekte- ! tur. celı:tir. ıtabıta.ı tarafından harelıib aılu bir 
dir. Bunun için ıeceli gündüz- , A bu k d . Muhtelif memleketler cayet sdo surette nezaret altında bulundurul-
1" .. ak il . b' . - mma, a ar genıt bir aıkeri kootrola tabi 01,_ğa lıabu mAkta olan fe'fkalide macerapereet 
h".:.i:maktae e yemV.d' ır n5u:1":11l bir eyaletin idaresi güç olmu ıe ı...zrr buluaduldannr bildirecelder bir tiptir. 

yız. 1 m, 1 il- ? d. --------
~ ve Nit eyal~tleri birleı- mı. . . .. . • .... ~--- Tokio'da gizil fesat 
tınlerek Twıa vilyeti !•hane- - yem nızama gore vıla- Amerika da içki 
si namile bir nümune" viliyet 

1 
yeller, Franııada olduğu misül- tertibatı 

te·,!.:ili mukarrerdir. Bu viiaye- lü. müteaddit sancak, kaza ve yasağı meselesi 
tin idaresini Mitat Pqa kulu- nahiyelerden mürekkep ola- NEVYORK, 5 A.A. _ lıpirto-
nuza tevcih etmek münasip 0• caktır. Vali cümlesine neza- lu ickilerin Amerika'da sablmaar

ret edecektir. Tunadan başlan· nı ..;eneden Volstead kanunu, cü
(Z) Mehmet Ali Paşa Hemşinli, ması oralann ehemmiyetinden nü birinde Amerikan kongreoi ta

t~hsili az bir adam oldu~undan pa- dir. Malüınu şahanenizdir ki rafından tadil edil","':k oluna ya• 
~a dalkavulı:luk edeyım derken M kof Ul hl h T 

1 
pılacak bu deiitiklıim yalnız A-

padişah kumesine de "kümesi hü- os v~ a ar ep . u~ merikan ~araplar hakkında tat-
mayun" diyor . ~Y. nd~kı Bu.lgar tebeaı m~- bik edileceğini gazeteler yazmak 

(3) Eskiden hükümet dai"lcri- lukaneyı tahıık eylemektedır. ı tadrr. Bu suretle lngiliz ve Ame· 
ne ""Kapı" derlerdi. cBa'>' İ• bu Bunların ahvalini nizamına rikan biralanrun Franaız ve ltal-
EÖzÜn ar;ıpçala~tınlauşrdrr En ruk- koy;ıı:ak elzemdir yan şaraplannm oablmaar hakkın 
ııek devlet dairesi oldtri:undan "vuk-1 • daki ya.<>frn tatbikine devam o• 
sek kapı" denilmistir. (Devamı var) lunacakhr. 

TOKIO, S A.A. - Tokio'da bu 
gün tevkif edilen kimseler, tebri 
karanlıkta bırakmak ve bu vazi· 
yetten tevellüt edecek karcatalık 
esnasmda bazı kimeleri öldür
mek için elektrik fabrikalarmı 
tahrip makııadile yaprlmrı cjzli 
bir fuat tertibatına dahil olmak
la zan altrna ahnmıtlardrr. 

Tevkif edilenler araa•nda "Müs 
takil Gençler'' tetkilab azaorndan 
da 6 kişi vardrr. Zabrta, bu fesat 
tertibatrar ortaya çrkardığıru id
eli,. etmektedir. 

Meclis encümenleri 
pazartesi seçilecektir 
Namzetler arasında müstakil 
mebuslardan Halil 8. de vardır 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 

AN KARA. 5 (Telefonla) - Millet Meclisinin pazaıteıİ 
inikadmda encümenler İntihabatı yapılacaktır. Halk fırkası I~ 
pu idaı e heyeti her encümen için ihtisasları nazarı itibara al• ..... 
namzetleri tesbit etmiştir. Namzetler arasında müstakil nıeb"' 
lar da vardır. Ezcümle lzmir meb'usu Halil Bey Hariciye eıı't 
meni aza namzetleri meyanında gösterilmiıtir. Bundan ın .. d· 
pazartesi inikadında Meclis dahili nizamnamesinin 22 ind oı• 

11 desinde tadilat yapılması teklif olunacak v,. vekaletlerle te"'' ~ 
tetir.il etanek üzere lktısat encümeninin iktısat v,. ziraat o~.fr 
üzere ikiye ayrılması bir de Gümrük ve İnhisarlar encümen•, 1 el 
dası için beyeti umumiyeden karar alınacaktır. Bu yeni vaııfel· 
kartısmda encümen reisliklerinde bazı tebeddüller olması ~l)f'd 
huzdur. Ezcümle Maliye encümeni reisliğine 8ordur meb 
Mustafa Şeref Beyin intihabı kuYVetle memuldür. 

Fevzi Pş. Hz. Çanakkalede 
ÇANAKKALE. 5 (Milliyet) - Büyük Erkanı barb;ye ~ 

isi mü~ir Fevzi Pata Hazretle_ri ile ordu müfettişi Ali S~it. ilı' 
·n:um Jandanna kumandanı Kazım, K. O. kumandanı Alı f-1, 
met Paıalarla Balıkesir valisi Et"'m Bey bu ak'am ~ehriıı>(~ 
gelmi,lerdir. Müşir Fe~ Pa•a H .... v,. refakatlerindeki paf•' 
valimiz Süreyya Beyle heyetler tarafından vilayet hududu~ , 
kartılanmıtlardır. GPC,. müşir Fevzi Paşa şerefine Halkevinde 
kitilik bir ziyafet verilmittir. • 

BALIKESlR, 5 (A.A.) - Büyük eı·kinı harbiye rei•i ~~ 
şir Fevzi Paşa Hazretleri bugün saıı.l 7,30 da Balya Çanakltı e 

'ı yolundan Çanakkaleye hareket etmiştir. Balıkesir be~ediyesi S~· 
hkesirin muhterem misafirleri terefine cuma aksamı büyük ~r 
ziyafet veri~ır. · ştir. Ziyafeti müteakıp bir müsa~,...re ter tip ed• · 
mittir. Büyük Erkim lıarbiye reisi Paşa Hazretleri Pamukçu~ 
hivesi genderinden mürekkep bir grupun Bengi VP A~:ı ~ı o e 
zeybek rakı•ları yaparak muvaffakiyet kazandıktan müsamered 
de hazır bulunmuşlardır. 

Sovyet ittihadının 15 
yıl dönümü 

• • 
ıncı 

lSTANBUL, S.A.A.- Tetrinisaninin y~di.,ci cünü Sovyet iıtihad~~ 
ti.lalinin IS inci yrl dönümüne müaacliftir. Ayni gün. Sovyetlerce 5 .-
planın tatbikinin nihayeti dolayiıik de bir bayram ııünü telakki •.:ili11elıle
dir. 

Bu münasebetle şehrimizdeki Ruo jeneral ko.,•oloohanesinde 5 teo 1 r' 
k~dar bir çay verilecek ve bir resmi kabul yaprlacaktrr. 

Rusya iktisat kon/ eransına 
çağırıldı 

MOSKOV A, 5.A.A. - Milletler cemiyeti umumi kiıtipliği. Rus)'•>'' 
l..ondradft toplanacak olan dünya iktisat lwnferanıma davet etınittir. P' 
vetiye ile birlikte bu konferansa ait vesikalar da göaderilmittir. 

Konferanaın toplanma tarihi, sonradan bildirilecektir. 

T. D. T. Cemigetinde konuşma .. 
ANKARA. 5 A .A. -T. D. T. Cemiyeti Umumi katip•'' 

ğinden: T. D. T. Cemiyeti bugün Maarif vekili Reşit G lip Sj: 
yin rei~liğinde toplanarak nizamnamede gösterilen ça:ışma l<h

9 
lan azalarını teçmek üzere konu~ID'l.lştur. Bu kon• tmalar ~ ·~ 
sü.-ecektir. Yarın saat 15 te gene Maarif Vekili Beyefe:: d.•11de 
reisliğinde toplanarak derleme klavuzu y,.. dereyoll?1rı ü.,.,.rill 
konuşacaktır. 

Fındıklarımızın ıslahı için 
.. " GIRESON, S.A.A. - Ziraat yekaJetince fındık zeriyatının teral<krs• ~ 

mahsullerin idüu için burada mücadele ~kilntrna lı:aı ar verilmif bu t• . 
!atı Maniııa müfettiıi Nadir Bey tayia kılınnııtlır. Bu tqlı:ilat karart (jı' 
•esunda pek büyük sevinçle karfdanmııtır. 

Kömür 
Bayramı 

Uzun Mehmet için 
bir abide yapılacak 
ZONGULDAK, S.A.A. - Türkiye 

de maden kömürün ilk defa bundan 
103 yıl nvel Ereilinin Kö-izı 
meYkincle lı:etfeden Uzun Mehmet 
nanuı. bJkevi tarafmdan lı:etif tari
hi olan 32 ikinci tetrin sair cünü ya 
pılacak ihtifal hazırWdarma hararet 
le devam eililnıekteclir. o cün bütün 
memleket donatılacak ve büyük te
zahürat yapılacaktır. Belediye yeni 
açtrğr bir parka, Uzun Mehnıte bah 
çesi n yeai bir caddeye, Uzun Meb 
met caddesi imıini vermİJtir. 

Bahçeye uzun Mehme' din bir abi
deıi dikilecektir. Abidede kömür ket 
fine ve Gazi Hazretlerinin Zonııul
dalı'ı teıriflerine ait kitabeler ola
caktır. Bahçe, abide ve cadde bü
yük meTaıimle açdacalı:tır. Bütün 
mülbebt, Uma Mebmte kömür ba1 
ranuna ittirak edecektir. 

Eretli' de bir heyet, Uzun Meh
met'in köyü olan Kestaneci köyüne 
cidip ailesini ziyaret edecektir. Ge
ce, tehir ıineınaırnda zencin bir mü 
ıamere verilecek, nutuklar söylene" 
cektir. 

lıtanbul'da da Ticaret odallnda 
bir ihtifal yaprlacakbr 8 9 ikinci 

Japon bütçesiniıJ 
açığı rı 

TOKlO 5 A.A. - Muh~j ·~ 
nezaretler tarafından ver• ~, • 
bütçe tahminlerindeki ~.a~ 
nıflara rağmen Japon Düt bir 
780 milyon yen mikdarındıa i' 
açık gösterır.ektedir. Bu aÇl r1 
kapatmak için hazine boıı~lje" 
çıkarılacaktır. Bütçe ıahııı•b•• 
rine ait müzakerelerin pek . rı 
raretli olacağı söyleniyor. ~~
'kü bilhassa Harbiye bütçe•~ıı
de mühim tasarruflar yapıl• 
tir. 

Tokio'da tevkiflef 
. TOKIO, 5 A.A. - Zabıt•~ 

ki irtıica fırkası lideri MiUll ~ 
Toyamanın ikametgahınd~bıll 
teıkilatınm umumi kararı;• tııf• 
da taharriyatta bulunm;.t..,it 
Bir çok kimseler tevkif e 1 

tir. 

da I• 
teırinin sair gecesi saat 21,30 ~.,. 
tanbul sanayi müdürü mudcrtd~ 
fik bey, lstanbu 1 .~ .,e li 
vaaıta,ile kömür l-avzası tarı 'fert"' 
zun Mehmet hakkındn kir kon 
verecektir. 



aro Ağa kendisını go uren er avae 

ontenjan komisyonu 
raporunu bitirdi 

por oda meclisinin çarşamba 
lçtimaında görüşülecek 

Dünya zeytin 
mahsulü 

l'ıe...,t odur muhtelif -1eket
. zeytin mıolııulil baklonda ma 

den mıılUınat toplamıttır. Bu 
ta nazarım, Y unaniıtanda 
ınahaulü ıo;en senekinden 

1 
11 fazladır. Bu sendd rekol

·160.000 kental tahmin edil-

i~ d
0 

• mab-···· Ü "' a zeytin .... un n seçen 
· nden fazla olacafı tahmin e-

1'8 edir . Geçen seneki mahsul 
~ ·OOo kentaldi. 
"'1:ekizde rekolte zaiftir, Eylill 
lldaJd fırtınalar ve haatalı:ldal'
l'.eytin mahsulünün yandan faz 
raip olmuttur. 

8.ınye Ye Filiıtinde mahaul u
Cezairde ıon aıcaldar :rüzünden 

nıahaulü çok zarar sörmüı-
• t.feınJeketimizde lıu sene uıytİn 

teai eyidir. 

Bulgaristanda 
pamuk 

"118riatan her sene dahili -
lnın.nın•k lçin iki milyon kilo 
ı-muk ithal eder. Fakat son 
Balgarütaa, pamuk latlhaali 

lıl.. milyon kiloya kadar çıbr-

~lıl~ar hllkUmetl üç ıene arfmda 
hcı konı,._ı. ..,kilde pamuk ia 

b :' çareleri arıunııktadır. 
~~ıuiıtan pemuldarumzın müı
...;ndenclir. 

M:ısırda ihracat 
kontrolü 

lııı,,,. hükiimeti ihracab temunen 
\ ~tı-oı altına almalı dütünmekte
~- br milddettenberi tqkil 
lıı..·· ihracatı kontrol kmniıyonlan 
\...,.deriye ve Porhait limanlann
\""ian ve yumurta ihracatını 

ı..>ı etınektedirfer. 

02üm ve incir 
l..~t ofiıi teşrinievvel sonuna 
~ Üzüm ve incirlerimizin ticari 
~erini teopit etmİftir. Hazır
ı-bir bültene nazaran, t91riuiev-
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vel aonuna kadar muhtelif memleket 
lere üzüm ibnıcatmuz 29,313,000 
kilodur. Bu ıenelıl üzüm İhn!cabmız 
da seçen seneye nazaran ıörülen 
fazlalık 16 milyon kilodur. En faz
la ihracat İnııiltere, Almanya ve 1-
talyayador. Üzüm fiatleri İzmir bor
oumda ıeçen aene 30-65 kurut ara
amda iken bu ._ 8-40 kurutlar a
raaındadır. 

T qriniev-.el aonuna kadar incir ih 
racabımz 11.720,000 kilo, ıeçaı ae
aeki 16,362 bin kilo idi. En fazla ih 
racat lnsiltere, Almanya .... Am.İ· 
kayadır. 

Bet bin leylik 
banknotlar 

Borsa ve Oamanlı Bankası Koml
ıerliğinden: ( Hriaoveloni) Banka.,,. 
ıun Bükrqten alarak Komiserliğe 
verdiği malumata göre, Romanya 
milli Bankaaı (Bet bin) Leylik bank 
notları tedavül mevkiinden kaldu-
mıya karar verdiğinden bunlann de 
ğittirilmeai için l KBnunuevel 1932 
tarihini aon mühlet günü olmak üza 
re tespit etmiş ve bu mühletin hiç 
bir veçhile temdit edilmemesi takar
rür eylemittir. Bu tedbirden haber
dar edilen bütün Bankalar gişelerin
de (Beı bin) Leylik banknot kabul 
etmiyecekleri cihetle bunlann hamil 
leri paralann. değiıtirmek üzere yu 
karda kaydedilen tarihteıa ev-.el 
Romanyaya göndermek mecbuny&
tlndedirler, 

Romanya Milli Bankasına ıetiril
dikçe yaVllf yaV8f yeni (yilz) Ley
lik gümüı paralar ile değiıtiriln.al 
mukarrer (yüz) Leylik banknotlar 
da yalım 16 Kanunuevvel 1932 tar! 
hine kadar tedavül edip bu tarihten 
oonra hiçbir kıymeti 1ıaiz olmıyacıık 
-ve tebdil için de kabul ediln:ıjyecek
tir. 

Afyon ihracatımız 
1 hracat ofiıi 932 seneoinin ilk se

kiz ayı zarfında hariç memleketlere 
ihraç ettiğimiz afyon miktar ve kıy
metlerini teıpit ebuiıtir. Bu hususta 
hazırladığı iıtatiatik tudur: 
Memleketler Kilo 
Almanya 16.758 
Fn!nsa 52.541 
Holanclıı 7,917 
İ111lten 7.551 
lapany• 25 
İtalya 3.840 
hveç 408 
Yunan 5.122 
Suriye 599 
Mmr 7.278 
Japonyıı 15.452 
Filistin 84 
Amerika 9.141 
Diğer memleketler 2.334 

Lira 
142.657 
360.425 
55.242 
56.453 

106 
28.820 

3.531 
43.802 

6.000 
40.100 

159.391 
552 

80.086 
19.970 

Yekun 130.050 988.002 
Bu iıtatiatikten anlaşıldığına gö

re bu senenin sekiz ayında en fazla 
afyon ihraç ettiğimiz memleketlerin 
ba9mda Franıa gelmektedir. Bilhu 
sa Japonya bu sene memleketimiz
den 159 bin liralık 15 bin kilo efyon 
mübaya etmiştir. Bu sene afyon ibra 
catımız iyidir. 

Ordu • 
pıyasası 

Ordudan bildiriliyor: Fındık piya 
oaoı 17-18, fasulye 3-4, ceviz 8-9,te 
reyağı 50~ kurut üzerinden mua
mele eörmektedir. Canlı koyun ve st 
ğır pekaz olduğu için et fiatleri pa
hahcadır. Oltkaaı 20-30 kuruşa sahl
maktadır. 

Tuz istihsalatımız 
Tutulan istatistiklere göre, tuz 

istihsalitımızın bu aene arttığı an 
!aşılmaktadır. Bu sene son 3 ay 
zarfındaki istihııali.t, 30 milyon 
kiloyu geçmiştir. Geçen senenin 
ayni aylarındaki istihaalat ise 20 
milyon kiloyu bulmamışb. ihraca 
ta geline, geçen .sene ayni müd
det zarfında Yugoslavya'ya 15 
hin ton tuz ihraç edilmiş, bu sene 
iae 3 ayda 10 bin ton çıkarılmıı
tir. 

Geçen ağuatos zarfında tuzlu
balık, peynir, zeytinyağı ihraç e
denlere 2 bin liraya yakın prim 
Yerilmittir. Bu ihracat Bulğario
tan, Jlomanya ve Yunanistan'• 
yapıldl§br.. 

Tütünler işlenip 
ihraç edilecek 

ANKARA, 5 - Verilen ma
liimata göre, tütünlerimizin dahil 
de işlendikten sonra harice gön
derilmesi için yeni bir layiha ha• 

Kömürcüler 
Sevinçte •• 

Mahkemelerde Memleket 

Havaların bozmaıı 
fiatları 

arttırmaya baıladı 

B d k. k. çayı 
U zaman a Jm Jme Tokat--ça-ylarım 

lOOOalbn verir? neden 
ihmal ediyoruz 

Takvimler, önümüzdeki ııalı
nın Kaamun ilk günü olduğuna 
müjdeliyorlar. Anadoluda Kaaı
ma dair ajızdan ağıza dol...
bir mesel Yardir: 

- Kaaım! Evden neye çılt
hıaım? derler. 

Bu o demektir ki, Kaomı girin• 
ce ıoğuklar bat gÖlterir. Ma111al 
batından ayrılıp bir yere çıkıl· 
maz olur. Artık bugünlerden pek 
uzakta değiliz. 

Havalarm birdenbire aofuma
aı, şerbetçilerin keyfini kaçmnak· 
la beraber odun ve kömürcülerin 
yüzünü güldürdü. Son günlerde 
mahalle aralanndaki kömürcü
ler, kömürün oldauını kırk para 
fırlatblar. 

Bununla beraber, toptan odun 
-ve kömür fiatlerinde hiç bir de
iiıiklik yoktur. Temin edildiğine 
aöre lıtanbulda ıtok olarak o ka
dar çok odun ve kömür vardır ki , 
kıt alb aydan fazla aüne gene ı 
ihtiyaca kifayet edecektir. . 

Bir taraftan depolara her gün 1 
odun Ye kömür ıelmektedir. . 

Maamafih, havalar soğumakta 
devam ederse bazı muhtekirlerin 
fiatleri artırmak tetebhiioünde ı 
bulunmalanndan endişe edilebi
lir. 

Belediye halkımızın ucuz odun 
ve kömür temin edehilmeıi için 
bazı tedbirler almaktadır. Her 
halde bu hususta çok itinalı bir 
ha11aıiyet göıterilmesi lazımdır. 

Şehrimizin kıt manzarası alma
sı üzerine aobacı dükkllnlarmda 
hararetli alııveritler batlamışbr. 

Kom kömürü sobalarma bu se
ne rağbet daha fazladır. 

Aldığımız maliimata ıöre Bul-. 
gariatanda ve diier civar Balkan 
memleketlerinde de havalar kapa 
b -ve yafıtlı gibnektedir Havala
rin daha bir müddet bu halde de
vam edeceği tahmin olunabilir. 

Diş tababeti 
Kongresi 
Bugün son celsele

rini aktediyor 

Albn kaçırmak isteyen Mar. 
cel'in tecziyesi talep edildi •• 
Ekıpreıle 1000 tane altın ka- J cGrmü oahit olcluju cihetle altna 

çınrken yakalanan Şefdötren M. kaçakçılığı hakkındaki kanunun 
Marcel Biliotinin muhakemeaine birinci maddeıi mucibince ceza
dün üçüncü ceza mahkemesinde landmlmaaını istem.ittir. 
devam edi!miıtir. Muhakeme müdafaa için 12 

Dünkü muhakemede Andre İı· teıriniaaniye bırakılmıtbr• 

Kaçakçılık 
Davaları 

minde bir ıahıs tarafmdan Şiılide 
Uğurlu apartmıanmda Bernard 
isminde hirisine gönderilmit olan 

1 
bir mektup auçluya eöat:erilmiı, 
ıuçlu bu mektubu kendisine 1000 . 
lirayı tevdi ehnit olan Rafael ~çak ç!'kmak ~ı, usara kl· 
Yahni efendiye kendiai yazdığını, f~dı! eorar, 11kambıl. klfıdı, eene
altını da oğlunun imzaladığını bı 11garaaı kaçakçı)~'! yapmaktan 
ııöylemiftir. Sonra maznun Rafa- ıuçl? Ra!."el efendının muhak!"" 
el Yahni efendinin evine iki kere me11ne dun afırceza mahkemeım 
gittiğini, 1000 altım ikinci gİditin· de batlanılmıt!"'· • .. .. • 
de aldığını aöylemiıtir. Refet efendı dlrmunu mklr •t-

Emniyet müdür mua-.ini Hüanü mİftİr. Muhakeme tahit celbi 1-
Bey mahkemeye ıahit 11fatıyla çin baıka güne bırakılmı§br .• 
celbedilmi§, maznuna dayak ah· El . k t• 
lip atılmadığı sonılmuttur. Emni- mas sır a 1 
yet müdürü katiyen dayak atılma iddiası 
dığınr, hatta kendisine kahve ıs
marJandığımı ve sigara ikram e
dildiğini oöylemittir. 

Maznuna bu tehadet tercüme 
edilmiş, maznun da: 

- Evet, beyefendi ıelmeden 
evvel dövınü~lerdi. Beyefendi gel 
dikten sonra bir şey yapmadılar, 
demittir. 

Reis: 
- Dayak atıldığını heye niçin 

§ikayet etmediniz? diye sorduğu 
zan1an da: 

- Telittan tiki.yet etınek hatı
rıma gelmedi, demiştir. 

Hü•nÜ beyden aonra 1000 altını 
tevdi ettiği söylenilen Rafael Yah
ni efendi çağnlmtşbr .. 

Rafael Yahni efendi maznunun 
hiç tanımadığını, 1000 altını da 
maznuna kendisinin vermediğini 
söylemi§; 

- Bu zamanda kim kime re· 
binsiz, kefaletaiz 10 para verir 
reio bey ki, ben bu hiç tanımadı· 
ğım adama tam 1000 tane altın 
tealim edeyim? demiştir, 

Maznun Rafael efendinin inka
nna hayret ettiğini .•öylemiş, bat 
ka dWenecek fahit kalmadığı İ· 
çin tahkikatın bittiği tefhim edil
miştir. Bunun üzerine iddia maka 
mı ta.lehini yapmış, maznunun 

Beıiktaıta bir evde birlikte i
kamet ederlerken elmaslannı çal 
dığı iddiasıyle poliı Ahmet efen
di aleyhine eski harem aialarm· 
dan Sadettin efendi tarafından 
bir dava açılmııtı. Sadettin efen· 
dinin bu davaama dün ikinci ce
za mahkemesinde devam edilmİf, 
iddia makamı Ahmet efendinin 
cürmü ıabit olmadığından heraet 
iatcmiştir. 

Muhakeme karar tefhimi için 
ba,ka güne brrakılmı,br. 

Nakız 

Polis Şükrü efendiyi öldürmek 
kaıtıyla yaralamaktan ıuçla olup 
evvelce 12 19r sene hapae mah
kUm edilen Arap Arif -ve kaoap 
Ömer hakkındaki hüküm temyiz 
mahkemeai tarafından bazı usül 
noktalarından nakzedilmiştir •• 

Mezuniyet 
Müddei umumilik bq muavini 

Hikmet bey bir ay mezuniyet al
mıftır. 

Hikmet Beye muavinlerden C... 
mil Bey vekiilet etınektedir. Birinci milli dit tabipleri kon· 

ırreıi dün öfleden evvel ve sonra 
olmak üzere altıncı ve yedinci cel 
aelerini .• aktetmiıtir. Dün de ilmi 
meaaiye devam edilmiş ve hatip· 
ler tebliğlerini yapmıtlardır. 

Dün sabahki celsede Dr. lsmail 
Şevket B. (menşeini dişten alan 
iltihabi afetlerde müsebbip ditin 
acil kal'i), Dr. Orhan Abdullah 
B. (Sabit köprillerin imal ve tat
bikinde kullanılan kaideler, Dr. 
Osman Cevdet B. (dit tababetin
de fizik tedavi vaaıtaları ) ditçi 
Taptaı (Kil.t Danter ameliyatı) 
ditçi ihya Salih B. Senyilzit, dit
çi Halil llyas B. men19ini ditten 
alan bazı baıı, burun, boia:ı:, ku
lak ağnları, ditt;i Suat lamail B. 
(Küçül< azılarda rezekaiyon, dif
çi Markar (Albn diş lavhalaronm 
imal uaulü) ditçi Re:ıat Methi B. 
(Diyametik bir hastada ölümle 
neticelenen bir dİf • aanh bağı il
tihabı vak'a11) mevzulu tebliğle
rini yapmıtlar, bazı münaka§a1ar 
yapılmı§tır. 

.Kesikbaş!. ve görülme 
miş bir evlat sevgisi •• 

Kongre bugün öğleden evvel 
ve &<>nra son celselerini yapacak 
ve bu akşam kongt"e hitıniş ola
caktır. Bu münaaehetle bu akşam 
bir danalı yemek tertip edilecek
tir. 

ltalyan sefaret ko~ 
nağında merasim 

Preveze'de kesilen ve Gemliğe 
getirilen kesikbaş kimdi,? •• 
Son sünlerde Gemlikte evlat mu- yavrusunun ölüıü yanından bir türlü 

habbetinin nerelere kadar varahilece ayıramıyorlar. 
ğini gösteren açıklı bir aile •ırn mey Adamcağız o kadar büyük br teea 
dana çıkmııtır. sür içindedir ki bu ebedi ayrılığa 

Bir kaç gün ev.el gazetelerde bir mümkün değil tahammül edemiyece 
"keaik bat" haberi vardı: Gemlikte o'ğini anlayor ve kızının batını olsun 
mübadillerden Yuauf ölen luzııun u beraberinde ıötürmeği bir teoelli oa 
zun zamandanberi yanında aakladı- yıyor. Genç kızın batı bir kutu içi
ğı kea.ik ba§ını bir türlü gömdüremi- ne konularak Gemliğe getiriliyor.Bu 
yor. Müftiye danıııyor. Müoaadeoi- ıevgifi keıik bat, senelerce gözü )'af 

ni alamıyor. Nihayet yeni gelen müf lı bağrı tatlı babanın yarunda kalı
tü ef. bu kesik başın mezarlığa gö- yor. Yusuf Bey, kızını özledikçe 
mülmesine muvafakat ediyor." bu keoilı: başı pamuklar içine aanlı 

Çok müphem bir şekilde gazetele kutusundan çıkanp haıretini bir par 
re akaeden hu tıadisenin İç :rüzü. tU çadaholsufıızln dindlıkiriyor. Keıik .batı artıknla 

a a a oyamayacagmı a -
dur: yan zayallı baba nihayet onu da fe-

Gemlikte Preveze mübadillerinden daya mecbur oluyor ve iki sene ev
Yusuf B. isminde bir :ıat vardır. Yu- vel Ganlik kalıriatanına gönderiyor. 
suf Bey, mübadele ıuretile ana va· Hadise bundan ibarettir. Müfti Ef. 
tana geleceği sırada biricik ıev&ili ye müracaat yapılmadığı gibi. -
kızı ansızın hastalanıp ölüyor. Kızı- sen Gemliğn müftüsü de değipniı 
ru delicesine seven şefkatli babayı değildir. 

Umumi harp zaferinin yıldönü 
mü münasebetile Ankara'dan av• 
det etınis olan yeni ltalyan sefiri 
M. Laj.,.;'ono sefaret konağında 
ltalyan tebaasını kabul etmiı ve 
hu münaoebetle bir de nutuk ııöy- N h. e 
!emiştir. M. Lajocono harpte elde a JY 
edilen zaferi izah eımi, ve fa,iz- Kongreldn· 
min muvaffakiyetlerinden bahset 

Ankara 
Postası 

mittir . 

-----"!~---~. "!!......!!!'!! Eyip Fırka teşkilatı 
da Millet Meclisine verilecckti1'. 
Bu layiha bilhaaaa Bulgariatan ve 
Yunanistanda tatbik edilen esaa
lar nazarı itibara alınnuı ve ona 
göre hazırlanmıtbr. Bulgaristan 
ve Yunanistan epeyden beri tütün 
leri hakkında böyle bir kanun 
yapını! ve ham tütün ihracını 
menehniıtir. Bu layiha bu ıuretle 
tütünlerimizin dahilde İ§Ienmesi
ni mecbur yapacak ve tiltünlerin 
işlenmesi için memleketimizde bir 
çok amele it bulacaktır. 

Şimdiye kadar tütünlerimiz 
işlenmemiş ve taınifsiz çıkarıldı .. 
ğı için mü&terilerimiz kendi mem 
leketlerinde İşleterek amelelerine 
i§ buluyorlar ve ayni zamanda da 
işlenirken tütünleriınizin içine 
ba ita tütünler kanşbrarak Türk 

da kongresini yaptı 
C. H. Fırka11 nahiye kongrele

ri devam etınektedir. Fırkanın 
Eyilp nahiyesi kongresi de yapıl
mııtır. Kongre Farmakolog Arif 
Beyin riyaseti altında yapılmıı ve 
Fırka Vilayet heyetinden Samih 
ve Hüanü Beylerle, Fatih kazau 
reisi Dr. Hikmet Bey ve kaza he
yeti, Şehir mecliıi namına da La
tife Bekir hanım bulumnuıla.rdır. 

Kongrede yeni idare heyetine 
Şehir mecliıi azasından Dr. HÜ•• 
luıi Ertuğnıl, aahık idare heyetin 
den Ali, Farmakolog Arif, komiı
yoncu Tahıin ve Dr. Bekir Bey
ler aıil ve Nazmi, ortamektep mu 
alliınlerinden lbrahim, bat mual
limler den N'aşit, Abdülkadir ve 

Posta tayyareleri 
bugün geliyor 
İstanbul • Ankara araamcla 

tayyare ile yolcu ve posta nakli
ne yakında batlanacağmı ya:zmJf 
tık. Bu hatta i§liyecek olan iki 
Amerikan tayyareıi bugün Ex
port-Line ,irketinin bir vapuru ile 
tehrimize getirilecektir. Tayyare
ler kurulur kunılmaz lstanbul ile 
Ankara araamda işlemefe batlı· 
acakbr. 

Tayyarelerle beraber bu hatta 
çalıfacak olan iki Amerikan pilo
tu da bugün geleceklerdir. 

----····--··-··-.. ----
çilmitlerdir. 

Kaza konırre•İ İçin Eyilp namı
na Hamdi, Ahmet Hamdi ve lh-

. ' edilm · !erdir. 

Ara 11ra çay yokauzluğundan 
veya pahalılığından tikiyet edi
lir. 

Eald Tokat mebuau Rifat B. py 
m-leai hakkında bize fU fa)'&DI 
dikkat malUınab verdi: 

"- Harbi umumide denizler 
kapalı olduğundan bittabi mem· 
lekete çay gelemiyordu. Stok ta 
bitmifti. O zaman Tokat'la Erba
a araomda Büyük yaylaeık orman 
lannda mebzul mikdarda yetiıen 
çaydan istifade edildi; ordunun 
çay ihtiyacı bile Tokat çaymdan 
temin olundu. 

312 aeneoinden 320 senesine 
kadar Tokat'ta Vilayet mecliai i
dare baıkatibi idim. Tokat çayın
dan bir kaç torba nümune lıtan
bul'a ve lıtanbul'dan da hükümet 
çe Londra'ya ıönderildi. Tahlil 
neticeıini gösteren raporlarda, ha 
numunelerin bütün emııali sibi 
çay olduğu, yalmz sene diier çay 
lar aibi terbiyeye ihtiyaç bulundu 
lu bildirilmitti. 

Bu malümat, Tokat mecliıi i
dareıi kayltlannda mevcuttur. 

Yaylacık ormanlarına cmr 
yerlerde öteden beri bu çay isti
mal edilmektedir ve ormanlarda 
memleket ihtiyacına kafi mikdar
da çay yetişmektedir. Bu çaylarm 
toplanıp terbiye ettirilmeıi halin
de yiizbinlerce liramızm memle
kette kalacağma §Üphe yoktur .• 
Keyfiyeti hükfuneti cümhuriyenin 
nazan dikkatine arzediyorum." 

Aceleye 
Lüzum yok! 

Hisse senetlerini 
kıran 

açık gözler türedi 
Cümhuriyet Merkez Bankaaı 

hbae senetlerinden bir Yeya bir 
kaç adet almayı teahhüt eden me• 
murlardan her hlaae için birinci 
taksit olerak 40 ar ve 2 inci tak
ıit olarak 30 ar lira keailmif, ü
çüncü taksitlerin tahaill tecil edil
mittir. Mecli:rten geçen bir karar 
ile küçük maa§lı memurlardan lo
tiyenlerin tediye etmif oldukları 
70 er lira kendilerine nakden ve· 
rilerek banka hiaseleri Maliye Ve 
kaletince sabn alınacakh. Maliye, 
bu kararın Ankara'da ahiren tat
bikine baılamı§trr. İstanbul Ye di
ğer mmtakalarda da küçük me
murlardan İatİyeceklerin hiHeleri 
nin mübayaaıı a:ıra ile yapılacağı 
anlatılmaktador. 

Memuriyetten alakalan keıİ· 
len memurlara ve vefat edenlerin 
ailelerine de tediye edilen hiaae· 
ler Maliyece teıviye edilmektedir. 

lotanbul'da 9imdilik, 70 lirası 
tamamen teaviye edilmit bulunan 
hisse ,Jenetlerinin ahara ferag mu. 
ameleai yapılmaktadır. Bunun i
çin lıiaaeaini ciro etmek iıtiyen 
memur ile devralan Cüınhuriyet 

Merkez Bankaaı lıtanbul ıubeabM 
gitmektedirler. Bankadan verilen 
matbu bir feraıatnameyi doldu· 
rup imzalıyan memurun hiıse ile• 

nedi, devı-alan namına çevrilmek 
üzere evrak merkeze sönlerilmek 
tedir. Bu suretle Üzerine ciro mu• 
ameleai yapılanlar da, üçüncü 
taluitin tesviyesini teahhüt et
mekte, buna mukabil eiro eden 
memurun o hlase senedi ilzerin
deki bileümle hukukuna ve faiz 
almak hakkında malik olmakta
dır. 

İıtanhul'da henüz bu hi11e se• 
netlerinin bedelleri nakden tediye 
edilerek mübayaaama batlanma
maamdan va bazı memurların aı
kınbda bulıınm•l•rmdan bilisti
fade bir takım açıkgözlerin bu i
te de burunlannı aoktuklan anla 
§ılmaktadır. 

Bu ıibiler, % 20 den 30 a ka
dar ekıiğine memurların lıiue se
netlerini Üzerlerine çevirmap te
tebbüa ettikleri iaitilmektedir. 
y_.., eline ıeçecek 70 lira yerine 
bugün 60, hattl 50 liraya razı o
lan memurların kendi menfaatle
ri aleyhine hareket ettiklerine 
ıüphe yoktur. Fazla olarak, iki 
takıiti tediye edilmiı bulunan hio
sesenetlerinin itlemit bulunan Ya 
vakti gelince teaYİyeai tabii olan 
faizlerini de, hiaaelerini ciro eden 
memurlar kaybebnektedirler. Bu 
suretle 3 20, hatta 30 eltaiğine 
ciro edilecek hiaae senetleri, çoğu 
ıayri Türk olan açık gözler elle
rine geçınİJ olacak ileri de teavi
ye edilec"k faizleri de almak hak 
kını iktisap edecekler demektir. 
Bu itibarla, hiıae senetlerini ciro 
ebnek iıtiyen memurların daha 
ziyade teenni ile hareket ve bir 
az intizar etmeleri kendi menfaat 
!eri icabıdır 

Beledlgede 

Sultanahmet 
Meydanı 

Yeni yapılacak 
parkın keşfi bitti 
Sııltan Ahmet meydanına yapı 

lacak parkın ketfi yapılmııtır. 
Parkın yollarınm Ye etrafındaki 
parmaklığm projeleri ikmal edil. 
mittir. Şubat ayı iç.inde parkın a
fa9lan dikilecektir. 

Darülaceze hisse
sini vermeyenler 
Bazı tiyatre kampanyalarının 

Darüllceze aidatını vermemek İ· 
çin damgauz bilet kullandıklan 
anlA§ıhnı§tır .• Bu tiyatro kumpan 
yalan müterakim borçlarını verin 
ceye kadar icrayı lubiyattan me
nedileceklerdir. 

Noksan tutulan 
zabıt varakaları 

Belediye cezalanna ait bir kı
aım zabıt varakaları noksan tutul 
duğundan mahkemeler bu gibi za 

bıt varakalarını muameleye koy· 
mıyarak İptal etmektedirler. Bele 
diye şubelere bir tamim yapar"k 
zabıtlann tamamen tekemmül et· 
tirilmesini bildirmiştir 

Eski otomobil 
plakaları 

Şehrimizdeki bazı otomobille
rin numara pli.kalan okunmıya
cak derecede eıkimittir. 

Bazı araba ıürücülerinin de eh· 
liyetaiz olduğu görülmüştür. Be
lediye kaymakamlıklara bir ta· 
mim göndererek bu gibi plakala. 
nn değiştirilmesini ve ebJiyetsiz 
araba sürücülerinin de menediJ .. 
mesini bildirmİftİr . . 

--- ....... · ·---
Zaroağa 
Dava açacak 

Avrupada kazanı
lan para hikayesi 

Zaro ağanın meneceri Osman 
Ef. Zaro'nun 160 yaşında değil. 
90 Yatmda bulunduğunu, Ame· 
rika ve Avrupa'da zannedildiği 
gibi para kazandıkları doğru ol
madığını söylemi§ti. 

Zaro'nun oğlu Cafer Ef. ken· 
disile gÖrüJen bir muharririınize, 
Osman Ef. nin söylediklerine ce· 
v~ben demiıtir ki: 

"- Osman Ef. bir sene evvel 
kardeşi Ahmet Ef. nin Avrupa'da 
katledildiğini haber almca, ben· 

Te;"'°40 lira istedi, vermedim. O 
zaman Oaınan Ef. lngiltere'ye .gi· 
dip Zaro'yu alarak getireceğini 

vadehnişti. Parayi vermediğim
den gücenen Osman Ef. bir sene 
aeçtiği halde babamı getirmedi. 
Ooman Ef. para kazanmadıklan
nı ııöyliyoraa da Rıdvan B. le her 
ak§&m 9 dolar maarafları olduğu· 
nu da söylemiştir. Şu halde bu ka· 
dar parayı nereden kazanmıtlar .. 
dır? 

Zaro'yu 2,5 oenedir gezdirdi
ler. Elimizde Londra konsolosu
nun bir mektubu var. Bu mek
tupta Zaro'nun çahıtınldığı sir
km lami, haınlitm sureti taksimi 
ve buna ait ınalUmat mevcuttur; 
aynca elimizde resimler de bulu· 
nuyor. Bunlar orada para kaza· 
nıldığını ıösteriyor. Tok giden 
Zaro aç gelmittir. Cebine konu
lan 70 lngiliz liralık banka mek· 
tubuna ihtiyacımız yoktur. Ma
ruf avukatlarla görüttük, mahke· 
me hangimizin haklı olduğumuzu 
a&teracektir. Zaro'nun 90 yatın
da olduğu iddiaoma gelince, böy
le Uıe onu niçin aenelerce Avrupa 
ve Amerika'da gezdirdiler. 

Zaro muayene edilirse, onun 
160 ya§mda olduğu tahakkuk ede 
cektir." 

Emlak bankası 
umum müdürü 
Eınlak ve Eytam Bankası ,. 

mum müdürü Hakkı Saffet B. 
diln Ankara'dan §Chrimize gelmİ! 
ve bir müddet bankanın lıtanhul 
ıubeıinde me§gul olmuıtur. 

Layiha gönderildi 
lnhiaarlar umum müdiirlüğün

de teşekkül eden komisyonun ha· 
zırladığı yeni Tütün inhisarı ka· 
nunu layihasmın tab'ı ikmal edil· 
miş ve esbabı mucibeıile birlikte 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin< 
.,önderilmi?tir 
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Gelen enak ceri verilmez -
Müddeti pçea nüıhalar 10 b
ruıtur. Gazete ve matı.aya alt 
İfler için mildiriyet. müracaat 
eclllir. Gaaetemhı illıılann ıne· 
ı'uliyetinl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y 9filköy ukerl raoat mar

lı::ainden verilen malGmaı. sö
re, busiln hava bulutlu ve ıl
mal lıtilrametlerinden kuVTetli 
rilqlrlı olarak devam ..ı.c.ıı.

tlr. Y ajmurun IMJslin devamı 
ihtimali u.ı.r. 
5-11-932 tarihinde, hava tazyi

ki 767 mllbnetN, ., faıda 11cak

lık 18 ve en u ucaklık 12 oan
tigrat kaydedilmfttir. 

1 tl:Llia\j 
Zavallı 
İhsan Bey 

Dün gene matbuat ameleai
nin emektarlarından birini öte
ki dünyeya teıyi ettik. Giritli 
İhsan Bey arkadqmıız &~asın 
da senelerce emek ve altı evllt 
bıraktıktan ao.nra gözlerini bu 
dünyaya yumdu ve yüreğimiz
deki acısı, evlatlarının gözün
deki yqtan batka da min11 
kalmadı. Görüyorum ki; bu ııe
ri ıelme:ı: seyahate çıkanlar ç.o. 
ğalmaktachr... Allah ona rah
met ve bıraktıklanna merha. 
met etsin. 

1haa.n Beyin yürek hastalı
ğından vefat ettiği söyleniyor .. 
Cenabı hakkın eırefi mahlukat 
olarak halkettijti İı»an artık bu 
günkü tekme bu vasfını çoktan 
kaybetmittir .. Böyle durup du
rurken gürrr diye çöken bu bi
na tıpkı yeni ve çürük apartı
manlara benziyor. Dıtından gü 
zel ıörünüyor amma içi zayıf!. 

Benıce İman canlı mahluklar 
arasında çoktan en mükemmeli 
olmağı kaybetmittir. Hiç bir ö
küzün, bir mandanın veya bir 
kazın dorup dururken kalp has 
talığından öldüfünü gördünüz 

.. 'I mu ••• 

Mizah muharrirleri 
dütmanının sözleri 

Gazetecilerin dostu vardır 
amma, diifmanı da vardır. Düş 
·n:an olup ta kanlı bıçaklı değil .. 
F ırıat buldukça onların aleyhin 

"Milliyet., in romanı: 6 

• 1 Kara O~uz ve il İş ve İşçi ,, ..... __ _ 
Hacı Evhat ._ _ __.......__......._ __ , ELHAMRA Si emasın a 

Yarın ~kıam 

Yeni Linei Saadet 
Bilmem hatırlar mısınız? j f~ kolonya, bir kutu pudra, 

Bundan bir kaç gün evvel bu kol yaka düğmesi ve aaire aldı. 
sütunlarda size yazdığwn hiki- Evet timdi, ihtimal ki Şatacak
yelerden birinde Les trois 11nız. Böyle küçük zaruri ihti
graces'ten bahsetmit. onları u- yaçları satın alan bir insaıı tık 
zun uzun anlatmıttım. Vakıa Iaıtı mı demektir!. Evet öyle .. 
Leı tı:oiı gr~ces hericeaçe ~- Çünkü Muzaffer Ağabeyi tanı
t~ bır !e!d~r .• ~ akat ona hı- sanız, ondaki bu detitikli4in ne 

1 
zını verdığımız mana başkadır. mühim olduğunu anlarsınız .. 
izah edeyim. t dedi M ff A" Ef d" b" . M ff A tte m ya, uza er ga 

en ım, ızım uza er dıa. bey tıklattı. Biz, bu vaziyette 
iabey bir evde ohı:1"'1~· Ora yeni Janei saadeti öyle merak 
Uç hatun vardır. Bız ııte bu ka d" ·· 1 k ed" ki 
dml 

. . . . e ıyor, oy e mera ıy~ . 
~ra L!9' t~oıa graces Rmını Herhalde bura11 fevkalade bir 

verdık .• Şımdı evvelce yazdı- 1 k 
hl•-• . b 1 d d yer o aca .•• 

fım ,....yeyı atır • ınız e- M ff At be ele bizim 

1 
ğil mi?. Öyle ise sadada gele- ukza er t • ~ ü .. .. ö 
liını: m_era ~mızı, ~aus muzu g 

M ff A • be h ·nı"z• runce ızahat venyor: uza er ga ye epı • .. . . 
güle ııüle otur demeyiniz. - Ben artık lüks bır ınMn 
Çünkü Muzaffer' Ağabey ev- o~uyorum. Beni artık ııörmeyi. 

, den çıkıyor. Linei saadet bozu- nız. • . . 
luyor. demektir. Vakıa bu saa- ~~z~ffer Agabeyı~ bu söz-

1 det yuvumm bozulması acıklı len bızı daha beter çıleden çı-
bir ıeydir. Fakat çok fazla mü. kanyor .. Herhalde, diyoruz, ye 

1 

teeasir olmağa lüzum yok .. Si- ni lanei saadet mükemmel bir 
ze derhal haber vereyim ki Mu- yer .. Evin içinde kimbilir n&

zaffer Ağabeyin yeni taımaca- !er, neler vardır. Siz bu hikaye 
Jı ev de bir linei ıaadet olma- yi okuduğunuz sıralarda Muzaf 
ğa namzettir. Fakat, bilmiyo- fer Ağabey yeni evine tafını
rum, orada da Les trois graces yor. Taşınmağa mllhsus te itlı 
var.mı, yok mu?. haller, yerleıme. düzeltme, ve 

Zarif Raci, Sedat Veysi tim- ıaire ve ıaire .. Ve Allah kısmet 
di yen; li.nei saadetin resmi kil ederıe Zarif Raci, Sedat Veysi 
tadını sabrr11zlıkla bekliyorlar. bu akşam Muzaffer Ağabeyin 
Aıınan yarabbi acaba nasıl bir yeni evine mıiaafir gidiyorlar. 
hayat bizi bekliyor ?. Herhal. Eg" er İsterseniz · d l" · 
d k 1 k Ç'~•~· M f sız e ge ınız. e ço par a .. untru uza - H b' k" . .• ~ 
fer Ağabey son günlerde öyle oıç.• ır va ıt. geçırmış, eg-
tıklaştı ki, öyle şıklaştı ki .. Am 1 lenmış oluruz. Sıze adres vere-
m&, sakın bu tıklaştı sözünü yim: 
mübalağa ile anlamayın •. Ha- Yeni llnei saadet. Muzaffer 
yır hayır!.. Bakın aıılatayrm: Ağabey .. 
Muzaffer Ağabey dün bir yer- Niçin güldünüz, bilmem?. 
de gidip saçlarım kestirdi. Üç Bu adres muvazzah değil mi? .. 
çift yeni çorap, bir jartiyer, bir Sarı çizmeli Mehmet Ağe ile 

de bulunan ve onları iğneleyen 
bir takım muziplerden bahset
mek isterim. Bunlar her fırsat. 
ta gazetecilere vururlar ... 

Ben gazetelerde tuhaf yazı
lar yazmakla meşgul birisini ta 
mrmı ... Çalııtığı gazetede aylı
ğını arttırmışlar... Bu haberi 
gazeteci düımanlarından ve bil 
hana o muharrirden hiç hoı
lanmayanlardan birisi duymuş. 
Bana geldiği gün evirdi çevir
di sözü onun üstüne getirdi ... 

- İşittin mi? .. Falanın aylı
ğını arttırmışlar ... 

- Olur al Bana ne? .. 
- Y ook bir şey demiyorum 

yalnız onun aylığını artırmak
la odun fiyatları arasında bir 
münasebet buldum da onu söy 
leyeceğim ... 

- Ne münasebeti?. 
- Efendim .. Havalar ıoğu. 

dukça odun fiyatı artar.. Bu 
mübarek adamın yazılan da so 
ğudukça aylığı artıyor .. Ne der 
sin müıabehete? .. 

- Enfes şey! Sen bunu ken
di kendine mi buldun .. Yoksa ... 

- Hayır bayır! Dün yalnız 
gidilen yerde dütünürken bul
dum .. 

- Ha!. O baıka! 
FELEK 

ne farkı var, diyecekıiniz am
ma, gayet tabiidir ki size adre
si söylemem •. Çünkü Muzaffer 
Ağabey, Zarif Raci, Sedat Vey 
si, bu üç candan arkadaş yalnız 
eğlenmesini severler, araların
da başka kimseyi görıreğe ta
hammül edemezler .. 

TEŞEKKÜR 
Sevrili kard"1im Necmettin'in ve

fatı münaıebetile duyduğumuz derin 
teessürlere ıerek tahriren ve ıerek 

cenazesine bizzat gelmek suretile it 

tirak buyuran muhterem zevata ve 

aziz arkada.tlanna ailemiz namtna 
minnet ve hürmetlerimi alenen tak

diın eylerim. 
Merhumun binıderi Fazlı 

irtihal 
İstanbul Birinci mektep mual 

!imlerinden lmıail beyle Servet 
hanrmın valideleri Zehra hanım · 
bir ayı mütecaviz zamandan be
ri düçar olduğu dizanteriden kur 
tulamıyarak dünkü Cumarteıi 
günü v~fat etmi,tir. Cenazeıi Sul 
tan Ahmetteki T a..-ukhane aoka· 
ğından kaldınlarak Edirne Kapı
aındaki aile kabristanına dofne
dilmiıtir. 

Kederdide ailesine beyanı tazi 
yet eyleriz. 

Karagöz mesele
sinde kütüphane

lerimizi 
karıttırmak lazım! 

Tütün inhisarı umum müdürlü
tü istatiıtik ve harita miitehaNılt 
Mithat Beyden dün fU mektubu 
aldık: 

"Gazetenizin 3 son teırin per
ıembe ırfuıkü nüahaomda (Kara
söz mezan) meselesinin gene ta
zelendiğini gördüm. On bet sene 
evvel bir memuriyetle Barsada 
bulundulum esnada ba:u ıtblaatı 
mı habrlayabilmif olduğumdan 
keyfiyeti Bursa belediye reiai Mu
hittin Beyefendiye bir mektupla 
derhal bildirdim. Şuracıkta muh· 
taaaran arzedeyim: 

1333 tarihinde idi ki: Bursa 
•lllyet makamında bulunan la
mail Hakkı Bey merhumun emri 
tizerine, Duraanın mevcut kütüp
hanelerinde:a birer llate iatemİ§ i
dik. 'Mevcut kitap i•imlerini ha•i 
her kütüphaneden aelen liıteleri 
tetkik sırasında bir kütüphanenin 
listesinde (Hayat ve menakıbı Ka 
ra Oiuz ve Hacı Evhat) iıimli bir 
kitabın mevcudiyeti gözüme ilit
miıti. Gerçi bu kitabı mütalea et
mek istemiştim. Fakat çok met
gul olduğum için bu eserin muh
teviyatını tetkike vakit bulama
mııtım. 

Aradan seneler geçti. Şimdi o 
eserin ismini hangi kütüphanenin 
liateainde aördüğilmü de hatırlıya 
mryorum. Fakat Bunanın Sahaf
hane çartısında kahveci mütevef
fa Şeyh Hakkı Efendiden (Kara
gözün aııl isminin {Kara.~fuz) 
olduğunu ve bu şahsın tenının :u· 
yadece eamer ve iri, yarı kamet ve 
kıyafette olmasından ahali bu a
dama {Kara Öküz) diye hitap ey
lediklerini ve likin arkadatı Hacı 
Evhatla mükaleme ve tuhaflıkları 
Şeyh Güşteri denilen zatın tevec
cühünü celbetmekle gene bu Şeyh 
Gütteri tarafından: Kara Oğuz 
iıminin Karagöze çevrildiğini ve 
İfte bu sebeple isminin Karagöz 
kaldıfını ve bu tahaın; Bursarun 
Atranos kazaıı ahalisinden ve Ka 
rakeçi1i aşiretinden, Öz T~r~ e_v
ladı olduğunu) defaatla ışıtmış
tim. 

Şeyh Hakkı Efendinin Karagö.z 
hakk•ndaki şu ifadeaini efsane dı
ye telakki etsek dahi kütüphane 
liateıinde gördüğüm (Hayat ve 
menakıbı Kara Oğuz ve Hacı Ev
hat) cümle11inde (Kara Oğuz) i
aimlerinde büyük bir mütabakat 
ve kendisinin Karakeçili a4İretin
den yani JOiuz) Türklerinden 
bulunduğu . ar kabul etmaye
cek bir hakikat olduğu tezahür e
diyor. Ancak mezkur eıerin Bur
•a kütüphanelerinde taharri ve hu 
lunduı<u takdirde bu hakikatin da 
ha ziy-;.de inki~af ve tecelli edece
ğinden eminim. 

Velha11I Karagözle HaciyYat, 
yani bu iki tahıa muhayyel değil, 
bilakis herke• gibi selefle bir miid 
det yafamıtlar ve Şeyh Gütteri 
gibi bir zat; müritlerini irıat için 
hayalhanesinde yarattığı tem'a i
le perde oyunlarında bu iki tahıi
yetin harekatından istifade ettiği
ni söylemek pek doğru olur. 

Bu sebepledir ki: aırı hazırda 
sinematoğraf sibi harikuladelik
ler kökünün bani•i { Karacözle Ha 
cİy•at ve Şeyh Gütteri) gibi bu 
iiç mühim Türk tahaiyetini artık 
cözümüz aönnelidir. 
Şunu dahi söylemek isterim ki: 

Madem ki; Karasöz muhayyel i
miş, Şeyh Giifteri de mi bir ha
yaldir?. Halbuki Şeyh Güıterinin 
mezarı; Bulrsa belediye dairesi 
kartıaında Şehbenderzadelerin ko 
nağı dıvarının içinde ve elyevm 

Milliyet bu sütunda İf ile ifçi 1 Viyana operetlerinin en şen ve en fazla mus:ki ola 
lırtiyenlere tauauut ediyor. it 1 
ile ifçi utiyenler bir mektup
la lı büromuza müracaat ef .. 
melidirler. 

fşçi istiyenler 
Ankarada bir ıirltet neuinde 

çalıımak a-re lrcauı.:aca llC ute
nopa/i 11e daktilopaliye milkcm 
melen afllla bir daktilo hanım 
müatacelen aranmaktadır. 

Almanca veya İngilizce liaan~ 
lanndan birile usulu milhaaebeyi 
bilenler sayanı tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek ıarttır. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve iate1i temin edilecek ve 

KADINLA 
SEVGiLi 
Şaheserini göreı:ekıiniz. 

• 
1 

B"t rouerde: MARTHA EGGERT ve fanlezist LEO SLEZACI< 
Elyevm Viyana'da pek parlak muvaffakiyetler kazanmakta olan bu 
film, şehrimizde en müşkilpesent sinema meraklılarını bile memnun 

edeccktrr. -.. 

dolcun maaf verilecektir. Talip- --------------·-----------
!erin rnetbaamız idare amirliğine 'l!lll•••••••• -· -
müracaab. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

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

i, isteyenler 
529 - 1. T. Düyünu Umumiye 

civarında Rü,tetmpaşa sokak No. 
17 memuriyet arayor. Orta tahoi-
li vardır. 1 

530 - Milliyet it bürosunda 
E. B. rümuzuna müracaatlan. 
Türkçe, Fransızca ve bir az Al
manca bilen daktilografi ve mu
hasebeye vakıf bir Türk genci 
her ne it oluna çok ehven şerait 1 
le çalı!mak istiyor. 

531 - Bakırköy Cevizlik ma
halleıi Aralık ıokak No. 1 Meh
met - Yükoek Ticaret mektebi ta-
lebelerinden, her gün öğleden 1 
sonra çalışmak Üzere bir memu .. 
riyet arayor. 

532 - Şahadetnameli ve tec- 1 
riibeli Fransız muallimesi tali ve 
idadi kız mektepleri taleberine 1 
fransızca dersleri vermek arzusun 
dadır. Milliyet İş bürosunda M. 
rümu:zuna müracaatları. il 

533 - Çorum Ziraat mektebi 
1928 senesi mezunlarmdandrr her 
hangi İş olursa yapar, adresi Ga· 1 
lata Karaköy Büyük mahallebici 
Recep ef. vaaıtasile O. T. 

l_RA_D_Y_o-'ı ı 
Bugünkü proğram 1 
ISTANBUL - 18-19,30 orkest- \ 

ra, 19,30-21 saz Vedia musiki !le
ye! 21-22 gramofonla opera. 

Gazi Paşa caddeaine nizır bulu. 
nuyor. Şu halde selefle geçen 
Şeyh Güıterinin mevcudiyetine 
inanılıyor da Çekirgede i•mine 
müzaf bir mezarı dahi son zaman 
!ara kadar mevcut bulunmuş olan 
Karagöz şahıiyetinin vücudü ne 
sebeple inkar ediliyor?. 

Bundan baıka; {Karagöz) de
nilince en evvel hi.tıra gelen ye
rin (Buroa) olmasmda sebep aca
ba ne olabilir?. Daha doğruıu; 
Yıldınm Beyazıt devrinden beri 
(Karasö:z) denilince; umum Bur 
aa ahaliıi ecdadından irsen gelen 
bir duygu ile bu Karaaözü kendi 
memleketlerinin malı tanıyorlar 
ve benimaiyorlar? Hatt& Burıada 
Karagöz hakkındaki duygular ve 
menkıbeler; arzettiiim yalnız mü 
teveffa Şeyh Hakkının anlattıkla 
rından ibaret te değildir. Pek çok 
tur. Binaenaleyh, hayali ve düz
mece bir f&hıı için böyle vaıi mik 
vaıta nik8yeler taıni edilemez. 

Hülilca: 
Öz bi• Tiı'k evladı olan ve ula 

muhayyel olmayan (Karagöz) e 
asri •e ıayanı dikkat ve temafA 
bir biçimde ve Çekiraedeki yerin
de bir mezar tn..aıı lüzumu kana
atindeyim efendim." 

Bugünden itibaren 

ETUAL SİNEMASINDA 
Yeni ve :z~ngin program 

ŞTRAUS'un büyük şaheseri olan 

Y A R A S A 
Mümessilleri; şen ve Şuh artist 

ANNY ONDRA ve sevinıli İV AN PETROVtTCft 
tarafından zengin mizansenli ve büyük temaşah 

••••••• Fransızca sözlü ve şarkılı operet -----~ ----------------- -
Bu hafta bütün lıtanhul halkı 

MELEK 
sinemasının salonunu kahkaha 

fırtmalan ile çmlatan 

Jean Murat -
Anna Bella 

nın temsili muhteşemleri 

Otomobilde 
• 
izdivaç 

{PARIS - MEDITERRANEE) 
,en, neşeli ve gülünçlü filmini 

görmek için koşuyorlar. 
ilaveten: Ankara'da Cümhuri. 
yet Bayramı ve lran Hariciye 
Nazırı Firugi Hanın ismet ve 
Kazım Paıalarla, Tevfik Rüıtü 
Beyle mülakatları intibaatı . 

Şıklık kraliçası teımiye olunan 

şayanı hayret ve dilber yıldız 

NORMA 
SHEARER 

bir aşk ve ihtiraı filmi olan 

Mutallaka 
Kadın hayatı 

muhteşem filminde; 

CONRAD 
NA GEL 

ile beraber arzı endam edecektir. 

fü uıı • ahra'lıa] tanarecile 
•• 
Olüm 

Yol arı 
F ıansıı~a sözlü ve •a ·1'ı 1 

f im• "stira -tnı I • ·riı ---Hiç bir facia aktöru 
UOSTOIEWSKY ' nin eser• 
Fransızca sözlü ve şark.ıh 

KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

kuvvetli ve hakiki filn1inin baı 
mümessili FRITZ CORTNER 

ile kıyas edilemez. 

ARTİSTİK 
sinemasında devam ediyor. 

ilaveten: Vahşi hayvanların a· 
detleri ve en son F O X 
halihazır Dünya ha<adislerİ. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu . 

Darülbedayi T emı;illerı 

Bu akfam saat 21,30 da 

Bir Ölü 
Evi 

ı Yazan: Hik 
met. 

Komedi 3 perde 
1 Umuma. 

ve Otomobil 

.... 

Sirgortala.rınızı Galatada Ünyon hanmd:ı kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı:wnpanyaııma bir kere uğramadan sigorta vaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ADEM ve HAVVA 
Bu gözlerin tevehhüm ettirdiği iyi 
liklerin hiç biriıi ıüphesiz ki bu ka 
dının kalbinde mevcut değildi. Fa
kat ona bir aile ;çinde raslayan bir 
insan bu iyiliklere inanmaz mıydı? 

Her şey bu mantıkla öyle basit 
hallediliyor ki, aldatmak bu ka
dın için su içmek kadar basit bir 
şeydi .. 

- Neye böyle ım•hzunsun, de
di .. 

münasebet yoksa, ya bugün · en
dişelerim bir kuruntudan ibaret
se .. 

Kafamın içindeki dütünce ma
lrinesi mütemadiyen biribirine zıt 
ve garip faraziyeler icat etmekle 
meşguldü .. 

--evet, bir kardesi olduğunu bili• 
yordum fakat ~nu hiç gör~e
mittim- olamaz mıydı? D;maıı1• 

lı . . . . d ~1-
mın er şeyını en ıyı tuz a 
!etmeye mütemayil kısmına J1lıl 
kabil fena tahminler imal edcle.~ 

gibi yandığını hiaaediyordum. So
kakta serin bir rüzgi.r esiyordu, ya 
nan derime temas eden bu ıerin 
hava yüzümü okfayan ,efkatli bir 
el gibi tesir ediyordu .. 

Nereye gittğimi ve ne makıatla 
sokağa çıktığımı bilmiyordum. 
Maçkadan bir otomat ıuursuzluiu 
ile tramvaya bindim .. Biletçiye bir 
on liralık uzatmıttım .. Ancak bo
zukluk olmadığını ve bafka bir 
tramvaya binmemi tavıiye ettiği 
zaman yanımda bozuk para oldu
ğunu hatırladım. Tünelde, araba. 
nın daha ileri gitmediğini, biletçi
nin «buraya kadar» diye haykırma 
sı üzerine anlıyarak indim .. Ve ıe
ri dönerek Beyoğluna doğru yürü• 
düm .. Bir aralık bir arkadata ras
laJım. selam verd;m geçyordum, 
durdu ve nereye gittiğimi sordu .. 
«9eye, fllraya» dedim fakat bir tür 
lü bir 'ey uyduramadığımı görün
ce «biraz hava almağa çıkmıftım» 
diye ba,ımdan savdım ... 

Hedefsiz ve şuursuz Galatasa. 
raya doğru çıkarken yanımda yü
rüyen güzlece bir kadınır. ıık 11k 

Yaşar Nabi 
dönerek bakma11 ve hafifçe tebes
ıüm etmeıi dikkatimi celbetmitti. 
Herhalde hafıfme,rep bir kadın ol 
duğu muhakkaktı. Tanımadığı bir 
erkeğe gülen bir kadın hakkında 
batka ne dü,ünülebilirdi. Birden 
bire aklULa bir fikir geldi. Denia
den intikam almak. I,te fırsat ta 
kendi kendine ka~ıma çıkmıttı. 
Hem, belki biraz eğlenir, avunu-
rum, diye dütündüm. Kadının ya. 
runa ıokularak beraberce gezmeyi 
teklif ettim. Evveli iti olduğundan 
bahsederek, nazlanmak istedi,. Fa
k at sonra kabul etti. Bir bara gir
dik.. isminin Mualli. olduğunu söy 
!iyen bu kadın beni eğlendirmek, 
ne,elendirmek için elinden geleni 
yaptı. Fakat netelenmek, kafam 
b.nkü vaka ile doluyken, kabil 
...,.d;? O da bir kadınd1> fakat De 
m.e benzemekten ne kadar uzaktı. 

Bir an yavaşça çenesinden tu
tarak başını lambaya doğru kadır
dım ve gözlerine baktım .. Bu tat. 
lı renk ı " kadar erkeği aldatabilir, 
diye düşündüm .. Hakikatler yere 
•e vaziyete ııöre nasıl dei[i,iyor .... 

Birdenbire ımünasebetaiz bir su 
al hatırıma geldi: 

- Seviyor musun? dedim. 
Hayretle yüzüme baktı: 

- Neyi? ' 
- Yani, birini ıeviyor muıÜn, 

sevdiiin bir erkek var mı? ' 
Güldü: 

-Var, dedi: 
- Kendisini aldattığını bjliyor 

mu? 
Teli.ti& söaümü kesti: 

- Allah göatermıein, hiç öyle 
fey olur mu?.. Bilse vallahi ö·m
ründe yüzüme bakmaz .. 

- Hiç füphelenmeyor mu? 
- Neden füphelenecek? .. 

- Demek ki seni namuslu zan-
nediyor .. 

Sonra bu sözümle onun ah
laksızlığını yüzüne vurmut oldu
ğumu hiısederek kızardım.. Fa. 
kat. O farkında bile olmamııtı .. 

- Tabii, dedi. 
- Peki, onu aldatr n.ktan vıc-

dan azabı duymayor mu&un? 
- A, neye duyacakmıtım .. O

na bir fenalığım dokunuyor mu 
ki?. 

Ne iyi ve kolay bir mantık.. 

- Hiç. dedim, sevdiğim bir ar
kadat, öldü de ..• 

Ona hakikati söylemek arzu
ıuna kapıldım .. Sonra benimle •· 
lay etmesinden korkarak vaz geç 
tim.. Fakat zihnimde küçük bir 
tedai işleyor, işleyordu. O gece, 
mermer gibi masanın önünde, be
ni hiç ali.kadar etmeyen bir ka
dınla beraber orkestranın caz ha
valarını dinleyerek ve yüzlerce 
defa görmüt olduğum varyete nu
maralarını seyrederek sabahla
dım. Ben bu gülen. eğlenen, dan. 
sedeo kalabalıiın içinde, kendi 
içimde, kendi kafamın içinde ya
ıayordum. Orada ne dramlar oy
nanıyor, ne facialar geçiyordu. 

Henüz çöpçülerin sokağı sü
pürdüğü ve sütçü dükkanlarının 
açılmaya batladıiı bir saatti .. Se
rin sabah havasile ciğerlerimi 
doldurarak yürüdüm .. Geceki a
zabın biraz hafiflemiş olduğunu 
hissediyordum.. Hem iskelede
ki tesadüf sahnesini zihnimde 
canlandırırken. yeni bir düşünce
nin belirmekte olduğunu hisset
tim .. Ya o 2ende aralarında hiç bir 

Yine Muallayı, onun maıum 
yu:ı:unu tatlı yetil gözlerini lu
tırlayor ve sevdiği adamı aldat
maktan vicdan azabı duyup duy. 
madığını sorarken adeta safiyetim 
le alay edermiş gibi: "A, neye 
duyacakmıtım.. Ona bir fenalığım 
dokunuyor mu ki?" dediğini işi
tir gibi oluyorum.. Bütün kadın
lar da acaba onun gibi midirler, 
Deniz de tıpkı onun ııibi yalan 
söyleyemez ımi? •. 

Fakat ya söylemeyorsa, ya 
ben yanılıyorsam.. Bıı,.an belki 
de hakikaten beni görmemifti, di
ye dü,ünüyordum. Ve ihtimal 
ki duyduğum utırabm fazlalı
ğı bana onun da beni gördüiü ve 
yüzünün sarardığı hissini vermit· 
ti. . Belki de ben onun yüzünde 
böyle bir ifade göreceğimi, zan. 
nederek baktığım için böyle gör
müttüm.. Biz gözlerimizin her 
gördüğüne itimat edebilir miyiz? 
Evet, bu cihet böylece halledildik
ten sonra mesele basitleşirdi .. 
Meseli yanındaki genç akraba
sından biri ve hatta karde5' 

,. 
kısmı da bot durmayordu .. Ve 
mağım fırtınaya tutulmu! bir fe 
mi gibi mütemadiyen boe• •· 
yordu.. ·r 

Vakit henüz çok 1:rken di. ~ı 
sütçüye gird;m, kahvaltı ettııll' 
fakat bir türlü vakit geçme'!0

'' 

du .. Yazı hanemin bulunduğu hsll 
-ı ıı· açılıncaya kadar dıtarda eg ~ e 

mek lizımdı.. Eve gitsem dı'! 
dütündüm. Fakat orada da ne ys• 
pacaktım, uyku uyuyamaY-J:'~ 
ğımı biliyordum. Ve eaasen uY 
ihtiyacını da hissetmeyordunt·· 

Bir saat kadar da tramvay!•~: 
la hedefsiz bir iki sefer yas.ı;,.. 
tan sonra yazıhaneme gel 1 O 
Yapılacak bir sürü it var?1d "s 
gün bitirilmesi lazım ikı •,.... 
dosyası masamın üzerinde du J1l 

Yordu.. Fakat o kadar c•":'. r· 
1• . , .. 

sıkılıyordu ki bir ~eye e ıınır eJI 
ımek istemeyor. mütemaoı'f alc 
kendimi düşü.,celerime bıral<lfl 
ihtiyacını duyuyordum.. ·ıle 

o akaşm •aat altıda De111 it• 
bulusacaktık.. Bu randf'vuy• g •• 

- u ~ 
meıem. diyordum .. Artık on ) 

(Devamı var 
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Bir ölü evi 
Darülbedayide temail edilen 

''Bir olü eri,, onbet kuYVetll tab· 
lodan ibaret bir etüttilr. 

Bu etüt ıabneye konmaoada onu 
teşkil eden onbef tablo yanyana 
dizilse makaat gene haad olur.Ya 
hİ muharririn anlatmalı lsteditf 
tey gene anlaşılır. 

,. Bir ölü evi,, nin huau.aiyeti 
İtte budur. Onu difer muhtelif 
le.blolu piyeslerden ayıran nokta 
bu noktadır. 

Bu piyesin bir bua111iyeti daha 
var: Eseri tetkil eden tablolardan 
herhangi bir tanesinin altına "Bir 
olü evi., yazdıa ve duvara asılsa 
l:'cne muharririn bize anlatmak 
İıtediği şeyi kıırr ~n olıun anlarız. 

Bu eser bence ne bir komedi, 
1.1 bir facia ve ne de kıaaca bir 
Piyestir. Yukarda söylediğim gibi 
bır etiit, kuvvetli bir etüttür. 

"iyi piyea,, «kıymetli piye•• 
aözleri tiyatrodan çıktıktan •onra 
bızi düşünmeğe aevkeden eserler 
hakkında söyleniyorsa "Bir ölü 
evi,, iyi bir piyeıtir, kıymetli bir 
Pİyeatir. Muharriri bir yazısında 
bu e5erİn bir hafta afişi tutabile
ce >inden şüphe ediyor. 

"'için?. 

Bir Ölü Evi hakkında demin 
bır komedi değil, bir facia defil, 
b; · etilttür, demittim. Fakat bu o

rijinal e5er yalnız bir etüt değil 
ayni zamanda kuvvetli ve modern 
resımlerden mürekkep bir tablo 
•erisi, bir fİİrdir. Bir şiir ki ne ne· 
ıir olarak, ne aruz vezninde, ne 
de pannak heoabile yazılmqtır. 

Genç ıairlerimizin en kuvvet .. 
lilerinden birinin yeni tarzda yaa 
dı<:ı heyecanlı, güzel, dütündürü· 
cü şiirlerini andırıyor. 

Artık ölüm haberlerile karşı
la~ırken Hikmet Beyin bu eserini 
düşünmekten kendim.izi alamıya
Cağız. Bir Olü Evini seyrederken 
duyduğumuz heyecanı bu eaeri o
kurken de hiıaedeceğimiz fliphe
•İzdir. 

latanbul mahallelerinin birin· 
de zengin tanılan bir adam ölüyor 
ı::ı., olüm hazin bir şeydir ve ölü. 
Ye ağlamak adettir. Komşular, 

bildikler, tanıdıklar felaketzede 
•ile efradının matemine iıtirak •
diyoıiar Ağlamak lizımgeldiji için 
•inirler bozuk olduğu için ağlıyor 
lar. Ölünün iki karııı, oğulları ve 
ltızı müteeaair değil ıni?. Şüphe· 
ai:ı: onlar da muhtelif derecelerde 
tnüteeaair ..• 

Ağlamak iptil&ıı onlara aari 
bir haatalık teklinde biribirilerin
den geçiyor ve. . . ağlıyorlar.Men 
faat meıeleıi ortaya çıkıncıya ka
dar ... 

Olü gözlerini kapamadan bir 
hatta evvel aervetini bankadan al 

"''•· Bu servet timdi nerede? Şüp 
heıiz e ''de kimsenin bilmediii bir 
J'ere ıal<lanmıt olacak. Paraların 
Yerini bilen var mı?. Herkes biri .. 
birinden §Üphe ediyor, herke• bi
tibirinden korkuyor. Ve bunun i.
Çİn paralann yerini bulıun diye 
?olia çağırılıyor. 

Ölünün miras meaeJeıi etrafın
da kavgalar, döğütler oluyor. Ni
lıa)'et iki kardef yere düten valde 
lerine ehemmiyet vermeden sırt
lak gırtlağa ııeldikleri bir sırada 
a.klı paraları arayan komiıerle 
•ıkatçı Veli Efendi içeri giriyor· 
le.r. Veli Efendinin eliRde bahçe
de bulunan küp var. Fakat bu 
ltüp kavgadan aonra iki kardet
terı hirinin yerde cansız yatbiıru 
IÔren zavallı adamın titriyen elle 
•İnden dütüp bin parça oluyor .. 

Eaerin mevzuu bellr.i bu, fakat 
kendiai bu değildir. Onu iııceden 
;,,ceye tahlil etmek uzuıı Ye teh
likeli bir iştir. Zaten bu işi halle
demiyeceğimiz için değil midir ki 
t" 1J'•trodan çıktıktan aonra uzun 
Uzun düşünüyoruz. Erteai aabah 
lıer ırünkü hayat ltatlaymcaya 
kadar .. • 

Teınail çok muvaffakıyetli ol

~"· Sa~a~karlarım'.z o~jinal de
.. 0rlar ıçınde temaıl edilen bu ori
Jına( eaerde unutulmaz tipler ya .. 
rattıJar. 

•
1 

Bir haksızlık yapmak korkuau 
1 

e hepsinden ayrı ayrı bahaetmi
~oruın. Fakat bu muvaffakryet· 
end. dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik 

e ıyorunı. 

Ahmet Kudsinin 
şiirleri 

San'at 
Yolunda eski 
Hatıralardan 

Almıet Kutaide benim en çok I 
-dilim taraf tiire takaddüm e
den si.imi ~allflll&dtr. Onun tlirle· 
rine ıt harikulade güzelliği, o ea
rarh havayı veren bu keyfiyettir. 
Bütün olarak düıünüldüğü, bütün 
olarak yufnılup ortaya atıldığı 
içindir ki bu man:ııumeler, eski 
mıara :ııevkile yetlımit olanları tat 
min etmeyebilir. Geçenlerde Ah
met Kutolnin kitabını tenkit eden 
Nurullah Atayı eğer yakından ta
nnnamıı olsaydım, mekaleaindeki 
haluızlıklarm oebebi budur, der
dim. 

Filhakika Ahmet Kutıiye ııö· 
re bir manzume şeklinin doğurdu· 
fu canlı bir şeydir. Ekser tiirleri· 
ni türkçenin en müstebit tekli o· 
lan 14koşma,, ile yazması da bu 
yüzdendir. Bunu söylemek onun 
tiirlerinde güzel mısralann olma
dolım aöyl<ımek değildir. Fakat 
onda bilhassa bulunan fey olgun 
kıt'a ve mükemmel manzumedir. 

Bunu ıüphesiz, Nurullah Ata 
da biliyor. Bununla beraber işine 
geleni yapmakta ihtiyar sahibi ol
duğunu göstermek için olacak ki, 
ifİ Kutsinin bazı münferit mısra· 
Jannı sıralryarak onda bir mizah 
şairi bulmağa kadar vardırıyor. 
Burada her hangi tairde tek batı· 
na alındığı zaman oldukça ııarip 
ııörünecek bir kaç mısra buluna
bilecejtini söylemek ve hatta bu
na Nurullahın sevdiği bazı şair· 
terden de miaaller getirmek bence 
çok kolaydı, fakat itin daha kısa· 
~ını tercih ettiğim için sadece, bu 
suretle bir mıaraı miaal olarak a· 
iman manzumelerden birini ay• 
nen buraya yazmak auretile bu 
iddianın nasıl bir elçabukluğuna 
dayandığını göstermejte çalııaca
ğım: 

KAPLICADA IHTIY AR ASLAN 

Burltulmuf, hummadan •rimiı 
bir dil, 

Yıllardır döltülen sular ağ;ıwı. 

Geceler onunçün 
dan 

hauuMla 
loandil, 

Yaratır bin türlü oyun na.zın

dan. 

Yıpranmıf, d öltülmüı artık 
ytılui, 

Duvardan uzatmıf batını, •İn•l 
Sf!yreder ihtiyar aslan herke•İ 
Gözleri ulalmıf gibi hazından. 

Her ~ı bu aslanın olııar batını, 
llinmif bir yo•un yalar l'Jfını, 
Geçmİf dilberlerin söyler yaftnı 
Yıllardır dökülen sular ağ:zıtn· 

dan. 

Ben bu arılan ba,ını bir kaç 
ay evvel Bunadan ııeçerken gör· 
düm. Şarkkari bir üılüp oyunun· 
dan baıka bir şey değil. lıte bir 
şiir ki bira zitina ile yontulmuı bir 

1 

taı parçasından göçmüı bir ale· 
min bütün Sensuel zevklerini top· 
luyor. Şimdi bu manzumede, sa· 
hibini mizah §&İri yapacak, ne 
vardır? Hiç, değil mi? Biitün 
şiir zerre kadar çığırtkan olmıyan 
yekpare bir ahenk içinde, söyle
mekten ziyade hatırlatmağa çalı· 
şarak devam ediyor. Fakat Nu· 
rullah Ata bu terkibi, bittabi ken
dince, en zayıf buldufu bir yerin
den kırıyor ve açıkta bırakbğı: 
Geceler onunçün hauuz.da kandil 
mısraını karilerine gülünç bir 
t•Y gibi ~öateriyor. Halbuki burada 
mısra yok beyt vardır. Binaena
leyh bu mır.ra tek ba,ına kaldığı 
zaman ekıikti.r ve bizim Üzerimiz
de bir mizah manzumesinin veya 
gülünç bir §eyin tesirini değil, ek
sik olan bir şeyin tesirini yapıyor, 
yani gülmüyoruz, ı..,lki bekliyo
ruz. (Kaplıcada ihtiyar ulan), 
manzurneıi. için hakıız olan Nu
rullah Ata Ötf'kİ manzumelerden 
bahsederken daha haldı deiildir. 
Ezcümle (Y araaa) adındaki 1iirin 
fÖyle bir lut'aıı vardır: 

Boılult.ta her on iıitip tJe•İ.nİ, 
Ruzgôrdır z:ennetaem ben ne .. 

le•İnİ, 

Yadının ôlemde lOf gölgemi 
Elimle bir cimci gibi ara•am ... 

Heceyle yazılmıt tiirkçe fİİr- • 
lerde tesadüf edebildifim bet on 
mucizeden biri olan bu kıt'a için 
de aşağı yukan tu mütaleayı yü
rütüyor: "ikinci kıt'ada mevcut 
ufak bir charmi de oradaki (ben) 
kelimesi bozuyor .... Ben gibi, lıem 
veya hep gibi bazen hakikaten 
lüzumıuz kelimelerin bir tiiri her 
bat etmeğe kafi geldiğini hepimiz 
biliriz, fakat burada ben kelimeai 
mana itibarile lüzumsuz olsa bile 
tiirin ribnine bir baıamak letkil 
ettiği için ve üçüncü mııraa· o 
"benu den aldığımız hızla geçti .. 
fimiz için tam yerindedir. Ve 1 

cahrm'ın büyük bir kısmını yap .. 
tığı afikardır. 

1 
Gen~ Ahmet Kutsinin kitabın

da, Sivrisinekler. diye bir manzu .. 
1
• 

me vardır. Bu, bir yaz geceainin 
esrarlı nef~slerinden toplanmıt 
güzel bir oyundur ki, hiç bir şey 
söylemez, hiç bir şey anlatmaz, I 
sadece kafiyeden kafiyeye atla- , 

• ta akala· 

nada kaybolur ııider. Biraz insaf
lı bir münekkidin karilerine uıl 
,lir dediğimi,. feye bir misal ola
rak ,,....,bileceği bu manzumeye 
Nurullah Ata bakınız 11aaıl bir ha· 
tiye yapıyor: 

"Kendine benzeyen bütün §a• 
irler ııibi Ahmet Kutai de ruhu
nun, o milatesna ve ince eneainin 
anl&fdmadığmdan tikayetçi .. ., 

Biraz insaf edelim: Ahmet 
Kutsi "o müstesna ve ince eneıi
ne" o bulunmaz ve anlatılmaz 
bint kumaşına Siıırisineklerden da 
ha layık bir mahrem bulamaz mı 
idi?. Ahmet Kutsiyi biraz tanıyan 
lar bilirler ki onun öyle müıtes
na Ye ince bir eneai olduğuna da
ir, filan biç bir iddiası yoktur. 
Zinde vücudile herhangi bir atad
yom kahramanını hatırlatan bir 
İmtiyazla aynlamıyacağını dütÜ· 
necek kadar aağlamdır. Ortada 
bir ayrılık varsa o da, onun bir si
hirbaz değneği gibi her dokundu. 
lunu bir altın külçesine çeviren, 
Türkçeye yeni bir nizam getiren 
parmaklannda yani iş,çiJiğinde
dir. Filhakika Kutsinin san'ati 
en basit ruh haletlerini ve hayat 
manzaralarmı geni§ birer sembol 
yapan ve harikulade bir Raccour· 
cie ile aöze bazen emsalini. ancak 
mermerde bulabileceğimiz bir ifa 
de teklini veren olgun bir san'at
tir. Aşağıdaki Lahit manzumesi
ni daha vazıh olmak için alıyo
nım: 

Sinmiş ebediyet, o gölge, o tül, 
Yüzünün en İnce çi.zgilerine. 
Müsterih aaırlar geçsin ve örtül 
Hülyandan bir lahz.a ayrılma 

gene. 

Ne baharın ıtrı ve ayın sihri, 
Na yazın hülyası ve günün şiiri, 
Fani mev~imlerin artılı hiç biri 
Uğramaz örtülmÜf kirpiklerine 

En laala tanıyan çünkü nazını, 
Ardlndan çekmesin diye ya !leni 
Teninin en gizli inhinaaını, 
Nakı•tmif bu mermer laf Ü•e-

rine. 

Bu güzel §İİr kitapta yalnız ba 
tına değildir, Nurullah Atanın 
çok haklı olan beğendiğiNardeıin 
den mada, Çıngırak, ölü, Ni· 
lôler, Beabelli gibi manzumelerin 
hepai t.,k başına birer güzellik a· 
lemidir. 

Fakat Nurullah Ata bütün bun 
lara hiç kıymet vermeden Ah
met Kutsiye İntimist~ diyor ve o
nu kah Françoia Coppee'ye vekah 
Alebrt Samain'e benzetiyor. Be
ğenmediği §aİr ve muhalaİrleri kö 
tü töbretli bazı frenklere benzet· 
mek onun - artık hepimizin alış .. 
mıt olmamız lizımgelen - eski 
huyudur. Fakat bu, oldukça tah· 
si ve ekaeriya isabetli Üaul bu se
fer nedense İyi bir netice verme
di. Çünkü Ahmet Kutsinin tür
lerinde ne S.main'in içbayıltıcı 
hauaaiyeti, ne de CoppCe'nin bu
dala ve nisevi merhameti vardır. 
Bir kelime il,,, Ahmet Kutaide 
mızmızlık yoktur. Nurullahın is
mini söyliyerek geçtiği ihtiyar kız; 
lar manzumesi iae "biçarelere, za 
valldara,, acıyan bir merhamet 
şiiri değil, sadece bir semboldür. 
Kutsinin İntimiate şairlerden olma 
ıına gelince bunda da biraz mü
baliğa olıa gerek. Kutsinin bir 
kaç intimiste denecek manzumesi 
yok değildir, fakat bu kadarcığı 
herkeste, hatta Nurullahın o ka· 
dar fazla aevdiii bizzat Verloine' 
de bile bulunur. 

Galatasaray reaiın ıerguının 
ilk aenelerinde idi. Bir arkadatı
mız {l_atirahat) iaimli bir tablo· 
aunu teıhir ebn"'k iStemiıti. Güzel 
bir kadın vücudünü ninıüryan bir 

halde taıvir eden bu eaeri bir tür
lü aergiye koyamamıttık. Sebebi: 
KADIN denilen güzellik mecmu-

Nurullah Aatanın beğenmediği 
9eyler araaında Kutainin lisanı da 
vardır. Halbuki her ne pahaoına 
olursa olaun şiire safiyetini kay
bettirmek iatemiyen bu liaan ne 
kadar güzeldir. Eıki bir balı Ör· 
neği kadar renkli ve cazip olan 
bu liaan, aayıklamanın liaaru, ta
batturun liıanıdır, Kutsi §Ürimize 
biraz hummalı, bir parça kendi 
ü•tüne kıvnlmıt fakat çok yeni 
bir ribn getinni,tir. Nurullah Ata 
bu ritmin yeniliğini ve ııcaldığı
nı da anlamamıttır. Fakat bu se
fer haklıdır. Bu it onun çok Rati
onaliate zekaaının İfİ değildir. O
nu aevmek için ~aıka türlü yetiı
nıek, yaşamak '1iızımdır. Bir ııün 
bana VilJirac'ın tairden bah.ae- unu reııam gözü, reııam ruhu, 
den bir yazıan:u anlatan Nurullah reaa~m hiaai, ressam fırçaıile bir 
Ata hakiki .-irin bir macera ada- b~z parçaıı üzerine geçirerek her· 
mı olduğunu söylüyordu. itte bu kne göatermekti. B1lna olmaz, o· 
macerayı Kutıi, liaanile ve ritmi- lamaz, den.ilmitti. Yüzü aö~ü a .. 
le yapıyor. y,, bu macera Nuru!- çık kadm ı.ir namelıremken göbe 
lah Atada yoktur. Onun hariku- ğine kadar çırçıplak göstermek 
iade bir tlir zevki oldufunu, ben, ıtinuun günahı, günahı kebair 
herkeıten ziyade kabul ederim ve dendi. Aleni küfürdü. Aleni küf
hiç tereddüt etmeden bu zeki doı- redene tec.flcli İman lazımdı. Onun 
tun en yakın hayranlarından ol .. I için ıer'ao, kanunen memnu idi. 
dujtumu söyliyebillrim, fakat bu 1 Eyvah! Serııi giiul bir eaeri ıan'-
2evkin bazı tecrübeleri ekaiktir. 1 atten mahrum ediliyordu. 
Bu ritmin sıcaklıkını duymak için 1 Edip kalemlerine en hauaa 
biraz k"buk1annı kırmaıı, biraz tiirler söyleten bir mevzu resıam 
h"lk ~dt>biyatına taşması 11.zım- fırçaıına memnu idi. Neden me
dır. O z&.ınan Ahmet Kutside bir nediliyor, oan'atin ifade kudreti 
kuıur olarak bulduğu bazı seyle- neden tahdit ediliyordu.? Mem
rin sırr,nı anl.yacakbr. Aksi ta1c:. nuiyetin mantık dinliyecek kulak 
dirde. hakikatte kücük bir harika 1 ları tıkalı, ıan'at ııörecek gözleri 
o1An Artneler manzumesi onun i- J henüz kalın bir gı,ayicehille per
çin ilelebet bir ı,uyu suyu gibi tat· ı dedardı. Fazla aöylenemezdi. Şey 
ırz kalır. hülialiım Efendiye meıele akıeder 

Ahmet HAMDf 1 Sadrazam Paşa emir verir, bir da 
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Şarkta resim san'ati: l Edebiyat 

Minyatür ve 
Minyatürcüler 

Elif NACf 
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Cehennem 
Büyük 1 tal yan şairi Dante Ali

gberi'nin ilahi komediai "La Divi
na Commedia,, Raıııp Rıfkı Bey 
tarafmdan liaaıınu.ıaa tercüme e
dllmeie batl&DlllJftır. Bu mua•· 
:ııam eserin ilk parçaunı teıkil e
den Cehennem n..,...Ulmfttir. 01-
ııer ilı:i ı..- olan Araf ve Cennet 
te neıredilecektir. Onüçüncil, on· 
dördüncü aaırlarm araıındak:i aa. 
manın en kuyvetll bir eaerl olan 
ilahi komedinin llaanmuza yeni. 
den tercüme ediliıi edebiyabmıa ! 
için iyi bir badiııedlr. Bilbuu ı;. -
aan bilmiyenler için pek giizel is- 1 
tlfade edilebilir. Y alma kltabm 
serlevhası Dlhi komedi değil de ') 
niçin ilahi tenıafa, anlıyamadım. 
Sonra ilahi temata aerlevhaoı al
tında şu kelimeler var: La divine 
ComMie. 

Eserin aılı franıızca olaaydr 
bu aerlevbanm kitaba ilaveaine ak
lım ererdi. Acaba mütercim bu
nu. eserin türkçeye franaızcadao 
tercüme edildiğini göatermek için 
mi yapb?. 

Kitabın batında, büyiik taİ· 
rln hayat ve eserlerine dair yazıl
mtf dört sayfalık bir mukaddime 
var. Bu dört aayfa içinde, iater
dim ki, fairin husuai hayat ve aı
lesine ait tefernlattan daha ziya. 
de e•eri hakkında bizi doyuran 
etraflı bir tahlil ve tetkik ya:ı:m 
bulunsun. 

Bilhaua klaalk eaerler bıze 
çok yabancıdır. Bu eıerlerin naııl 
ne tesirler altında yazıldıiı pek 
malümumuz değildir. Büyük ecne 
bi eşerlerin tercümeleri yapılırken 
bu eserlerin özünü, mahiyetini hı· 
ze apaçık anlatan kuvvetli tetkik 
yazdarına ibtiyacuıuz vardır. 

IU.hi komedinin edebi kıymeti 
için, eene franıızcadan, ciltler 
dolusu tahlil Ye tenkit yazıları a
dapte edllebilir. Bu kadar bolluk 
içinde, büyük tercüme eserlerine 

izahname diyebilecatlm bir ka~ 
sayfa illve etmek metin tercüm&
sinden daha külfetaizdir. 

Rqıp Rıfkı Beyin Cehennem 
tercüm.eıi metin itibarile iyi bir 
çalıfma mahsulüdür. Kendiai tak· 
dire ~ayandır. Lisan güzel olmak
la beraber kulaia menua olmıyan 
bazı kelimelerin kullanılması da 
kitabm okuma zevkini aksatmı· 

yor değil ... lllbi komedinin diğer 
iki kısmmda, daha temiz bir türk
çe ile eaerin tamamlanaoafmı ü .. 
mit ederim. 

Retat FEYZi 

Sergilere 
Rağbetsizlik 

a .... m Cevdetin reaim aergial 
kapandı Bir reaaam niçin -ııi a 

çar?. Bir reuamın aeraiıi, bu aer· 
gide lefhir edilen tabloların baı· 
kalan tarafmdan görülmeai Ye 

tenkit edilmeıi içindir Halbu 
ki bizim memlekette aergi açılıyor 
seyircileri olamadan kapanı,.or. 
Seyirciais oergi, telll&faııerais bir 
tiyatro temailine ben.ser. Bu, acılı 
lı bir hadiaedir. Son zamanlard• 
Türlüyede açılan bütün aerailerin 
akibeti hemen hemen ayni olmut 
tur. Gerek Galatasaray aergiıi, 
gerekae onu takip eden huaua 
sergiler hep •yni talihe uğra 
mıılardır. Cevdet Bey ...-gisint 
Akademid~n ve matbuattan da· 
vet ettiii zevatm hiç biriıinin rel 
memesinden ıikayet etmektedir 
Gayet haklı ve feci olan bu tika
yeti kaydederkeıı teeuür ve teea 
aüflerimizi de ilive etmeyi vazife 
biliriz. -Armoni kitabı 

ha Galatasaray reıiın aergiıi açıl~ bir tarihten daha açık daha aade 
maz denmişti. Tablo tabii kona· I bir ifade ile milli bir ihtilalin mÜ· 
~~' reuam melül, ıilıeateiümit nadii davet lllmunudur. Goıl•t•aar•y 

Memleketimizin ınuaiki baya· 
'tmdaki mühim !tir noksanlığt dol 
durmak için en mühlm ve yükaelı 
armoni kitabı olan (Theoclon 
Duboiı) nın Armoni kitabı timdi
lik bet forma olarak lıoııaerratuaı 
muallimlerinden C-al Retit ve 
Hulual Beyler tarafından tercümı 
edilmit ve konaervatuarda teclriai
ne baflanmıttır. 

gıttı. . . . . 1 b" 
..-ıbi memerrı ecanıp o an ır yer. 

Aradan bir kaç oene geçmitti. 
latiklal harbinin bir çok fedakar· 
lık ve sayısız kahrama.nhklar)a .:lo 
lu tarihi hamaaetinin ilk kıamma 
ait küçük bir parçaoını hatta kü-
çük bir kelimeıini fırçaaile söyle· 
mek iateyen reaaam (Milli Müda. 
faa) namile bir toaer vücude getir. 
mitti. !amini değittirmek lazımgel 
di. Se&ebi: Aydın zeybekleri mil
li kıyafetlerile bir İncirlikte düı· 
maru baıbnnıt1ar, kur.un yaimu
ru altında bitiriyorlar. Kadınlar 
köy çocukları bu kahramanlara 
cephane yetittirmek. için canıi.pa 
rane bir gayret sarfediyorlar. Tab 
lo bu kadar. Aman denildi; bu re
ıim bu iaimle teşhir edilemez. Ne 
için?. Böyle zamanda niçi?, miçin 
olamazdı. Bu resim, bir gazete 
ınekaleıinden, bir mecmuadan, 

de aliıneli.innaa meydana çıkar· 
mak divanece bir cesaretten ziya
de aercinin badema açılmamasma 

Bu çok lnyemtli eaerin diğe1 
formalarının da neırine devam • 
dilecektir. Muaiki müntesipleri w 
bilhaua mualllnıler İçin fayd.Iıdır. 

da ıebep olur. lımini behemehal 
tebdil ediniz. Gene eyvahtı! Hic· 
retlerin elem ve ııtırabmı aöy)e .. 
yen ressamlu memleketin feda· -
karlığını söylememeli deniliyordu bi teairaiz kalmıttı. Ya reaim tet
Bu bir resimdi. Bu reami g6ren lıir ed.llmiyecek, ya iaim değittiri 
dü,manlar ne diyeceklerdi? On- lecekti. Bu münakate eanaamde 
lar mayaoız bir tarap muvaffakı- arkadatlardan biri kulağıma fml. 
yetinin mestii gururile uyufmUf in dıyordu "Terki dava ile davamı& 
sanlardı. Resimden çıkaracakları iapat ederiz, lebi hamı\t ile W. 
mana: "Türkler çoluk çocuğu ile haamımızı iıkat ederiz.,, Şimd 
munta7am bir orduya Kurunu resmi serciye koymamaktansa İs 
vüstai müdafaalarını kendi fırça· mini detiftlrmek daha münaıipti 
larile tasvir ediyorlar,, den ibaret Mili müdafaa tabloıu, (Çakır 
değil mi idi?. Hayır, denildi, ola· calıya kaqı) namile vaftiır: edildi 
maz. ve gösterildi. 

Llaanların kuvvei iknaiyesi yal 
çın kayalara çarpan riizgi.rlar ci-

ile ... m 
SAMI 



.. 
Von Papen'in 
Bir nutku Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Parka nlze••l'•n•• 
terkini ı..teyor İranla iki 

Muahede 
İntikam 
Maçı 

Güreş müsabakaları bitti •• 
BERUN, LA..A..- Volff .;... 

....... : M. YOD p.,.._ ııl±d .... 
ndilen lıir nutkunda, Alman mbt.a 
hipleriııi heım-tln iktiadi aelalet 
ft JDÜ!l'1yakaya luorıı ~ oWa 
ja .e ·dıltJ• 1wdw mek•Mlefll' 
b. i' aiılaiukt.i tak O le ve ..a 
ille -·-et ...... dile yap.ı-, ... 
'-'"-~ fut pler bwllf+ d=e 
bıblfl> ecML_,_ --..ıe .. __ _ 
ie •e "°" lııuoaeta Aı- mj!!.ti,ı
wlsill niai olu mu-1 Hm.ı
lııurs'un aöslerim din' ... •vet 
ct..U,tir. 

(Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 
oyuncu tesirini yapmıyor, m&a· 
mafih bununla Bulgar kalec:iainin 
iyi olmad.ıiını anlatmak iatemi
yoru%. Cuma ırünü kendiıine pek 
büyük bir it dütmedi. Belki bu
gün hakiki kıymetini gösterebilir. 

nhı bqmda Hariciye vekilimiz 
Tahranda imzalanmı, olan hu
dut taabihi itilifnemesile ha
kem, ualatma veadli teaviye mu 
ahedısımelerinin tasdikname -
leri de teati edilmittir. 

Beklere ıelince; Bulgar Milli 
talumm aol belı:i birinci uruf bir 

Muahedeler imza edildikten müdafidir, aağ bek arkada91 ka-

T .. k J "fi ti · dar olınamakla beraber o da klaa sonra ur vıe rııtn mı e ,...rı- • d 
. d ef h .1 , oyuncusu ur. 

nın Ha et ve r a ı temeımı e j Muavinler; Santrhaf bizim a-
M Braun'un reiıflollmhura rile muahedelerin her iki kar- kınlarımızı durdurmakta miitkü-

lflelıtubu deş millet için mes'ut neticeler . lat çekmiyordu. Yan baflan vazi· 

BERLIN, 5.A.A. - Volff &Jan· 
ıclan lıildi~liyqr: Gazetelerin ver 
deri haberlere göre Pruıya bafvı>
i M. Braun, A!n.n reiaiciimhuru· 
bir ınektup göndennİftir. Mu.-

1 Hinclenbourg, bu melrtulıa alclı
,m, ve tetkik edilmdc üzere lıat..-

,ııil M. YOD Papen'e verdliini M. 
'Braun'a bildimıılttir. 

verilmesi arzuları izhar edilmi! 1ı felerini çok iyi yapıyorlar ve dai
tir. Sabık T ıılıran bü ük el ·• ma içlerimizi tutuy~rlardı .. 

. . y ~ F orıret tam manaaıyle aen ve •· 
ımz Halk hrkaaı ıdare heyetı a henkli oynayabiliyor. içlerinde te· 
zasmdan Memduh Şevket Bey mayüz eden aol açık, aol iç, •• 
tarafından Füruıi Hazretleri aantrforvettir. Bu üç oyuncu almı 
ıerefine bir öğle ziyafeti veriL lann hemen yüz~e aeluen betini 
m · tir yapıyorlar ve danna oyunun mer-

lf · kezi sikletini sol tarafa veriyorlar 
FQrugi hanın beyanatı dı. Nitekim yediğimiz üç ıolde 

soldan inkitaf eden akınlarla ol-
A/man Aablne•lnln Förugi Huretlerile hareke- mut ve fiç aayıyrda aol cenah yap 

mllıltll/erl tinden evvel Ankara Palasta mıttır. 
BERLIN, 5.A.A. _ H ..... a.ian- sörüttüm. Bana intibalarım Sağ cenah oyuncularına gelin; 

11 muhabirinden: Aman milJi • .tp• fÖyle n.kletti: ce; bunlar ötelı:i~ nazaran bı 
' raz daha tec:ribeaız olan ıenç 

verler müıtHna olmak ti..-e bütiln - Ankarayı .ziyaetimden oyunculardır. 
lrılralıır, kabineye hücum etmekt.... fevkalade mütehassisim. Bura- Takonın heyeti umumiyeıine 
dir. Bundan bqka bülriirnetln dahilt .L h ld • • afi .ftwlec:e bı"r ao .. z gezdinek edinec:e 

ahd · · · ·· ·· den ha ı· - maz ar o ugum mı. rper ~, e v eti oıyaıetı yuzun y ı sar ğiml z netice bu takımın bakika-
aılmııtır. verlik, Büyük Gazinin iltifatla- ten kıymetli bir varlık olduğunu 

Batvekil ile dahiliye ,ia9e Ye mil- n. büyük yiiluek zevabn göa- gösterir. Bu gÜıı oynayacağmıız 
li müdafaa nazırları, lı:onteniantnmn terdikleri dostluk bende unu- oyunda ıırf gençlerden müt-k
aaulünii tiddetle iltizam ettikleri hal tulmaz birer hatıra olarak ka· kil, lıtanbul muhteliti takımının 
de hariciye. ildiaat ve maliye nazır. ne netice alaca"- keatin1emez, 
lan M P " ikti" eli 1y • lacaktır. Minnettar ve müte•ek •• . apen ın sa ı a asetıne T her halde oyunu gördükten aonnı 
muanz bulunuyorlar . kirim. Hükümdarnna, hiikUıne. sarih ve tam fikrimizi aöyleyebile 

I ! time, milletime bunları iftihar- ceğiz. 
t manganın şark hudutları i la nakledeceğim. Tevfik Rüştil latanbul Mıntalıtuı Futbol H,... 

BERLl.fl!, 5. A.A. - Havaa ajan Beyefendinin Tahranı ziyaret- yetinden: 
• 1• m~en: A~arıaraamda !eri iki memleket l\raamdaki ra Bulgar takımının görülen ınll-
lıir darülfünun talebeaı bulunan §Bl"k •• • • aabaka kabiliyetine nazaran lıtan 
badutlar ıcemiyetinde irat ettiği bir 

1

. bıta ve munasebetlen takvıye bul muhtelit takımJDJn evvelce 
nutukta dahiliye nazm Alman genç- ve ikmal etmişti. Ben ve arka- ke.rarlaıan ıeklinin değİfllleıl I· 
liğine militariıt bir zihniyet göıteril dqlanm burada bu güzel ese- cap ehni,tir. Evvelki tebliğimizle 
metine pek memnun kaldığını söyle , rin tezahürlerine Dft;I olduk çağınlanlara ilaveten iaimlerl •· 
dikten aoara lı:endiıine yapılan bir · pğıda yazılan oyuncularm pazar 
bakaızlıiı tamire azmtemiı bir mille Tüı1ciyede ve bilhaaaa Anka günii aaat on dörtte Galataaaray 
tin ölmesine katiyyen imldın olmadı rada gördüğüm ümran ve ter kulübünde hazır bulunınalan rl-
inu ilan .,,temiıtir. rakkiyi derin bir hayranlıkla i- ca olunur · 

Calııtaaaraydan: Nihat, Bur

İnsull tevkif edildi 
fade etmek isterim ve Türkiye- han, Avni, Mehmet Salim. 
nin sun imi bir seveni srfatile F enerbahçeden: Cevat, Fikret, 
vücude getirilen parlak eserler Muzaffer, Niyazi. 
kartıamda takrirlerimi gururla Be•ikta,tan: Hüınii, Eşref, .Ş-AnNA, 5.A.A. - latinaf rnahkı>

mesi müddei wnıımisi, dün mbttaya 
S..- llnanll'un tevkifi emrini gön 
dermiftir. 

be ed • B d 1 ref eByler. 
yan erım. ura an ayrı ır-1 T k ka tanı Nihat Beydir. 

ken Türkiye hükumetine ve a- MU.:bakap hakemi YuıoalaTYa 
Bn ..ır, ölleden biraz aonra pek 

ıizli lıir ourette yerine getirilmiıtir. 
ziz Türk milletine kalbi teşek- Beynelmilel hakemlerinden M&
kürlerimi Matbuat vaartaaile de , yö Vasilyeviçtir. Yan hakemleri 
ihlağı bir vazife bilirim." Mösyö Antonof ve Nuri Beydir. Fala yafb olduğundan M. lnsull 

8D bir otelde ~ bir kılinikte otar 

-- müaaade edilecek, ancak -
illin ıdo nearetl albnda lıalunacalı: 

Müı11bakaya aaat on bette b..-
Oaz/ Hz. ile f ran şahı lanacaktır. 

~~~------..-~~-
br 

H z. qiJrllşerekler 

A"Tl'NA. 5.A.A. - lnaull tevkif .. Fünıgi Hazretleri İrım Şahı 
dilmittir. "Mümaileybin uhttarun ne Hazretlerinin Türkiyeyi ziyare 
areti altında bir otelde ..eya hir idi ti hakkmda dedi ki· 
nilı:te otunnaıma müsaade edilecek- 1 • 

lir ı - Dost devletlerin muhte-
BARRIE, (Ontario). 5.A.A. - rem reisleri muayyen bir ma-

lllinois hiildimeti mahlı:emeoi, in- · halde görüşmek arzusunu izhar 
·~·İn iadelı. talebine miltea"!k ~ava buyurmuşlardır. B" tr.P.a'ut gün 
"' 18 Tq.,;m..,,ı,.., telıılr etmıınr. kınd Tel"k" ah 11· h . ya rr. a ı m a ı enüz 

Y i t d 1 taayyün etmiş değildir." anan • an a mem- . 

ı Fürugi Hazretleri l>nümüzde 
balar kurudu ki cumartesiye kadar 1ıükiıme. 

A nNA, 5.A.A. - Haldilöyada , timizin misafiri olarak latan
Stnt.ia 'alma ' lııütün ,_. ı bulda kalacak VP cumartesi gii. 
........ - ıA !~ ııelaele doı.,i nü trenle Halebe hareket ed. 
aile Wıd •• a km 9hır. celdir. 

Mısırda yeni eserler 
HlLDESHELM, (Praayada). 5. 

A.A.- Volff ajansı bildiriyor: Peli
za~u• müzesi tarafmdan idare edilen 
ve Mıaırda Helyopollı ıelırinde haf 
riyat yapan b.,,et, ınfize idarealne 
gönderdifi ikinci lıir raporda Roma
lılar devrin< alt bir talom mıı1ıt.ı... 
bulunmuş olan muakddea ııraa hak
kında dikkate diğer tahilit venııit-
tir. -· 

Bu lııafri:ırat •ııamıda • ııüzel e
ser. 4 Ün<Ü Aıııenopbia'ln ve Nofrit 
in birer kftbıırtma tuY!ri blkkedil
mit bir granit parçaaıdır. Bundan 
bqka eski Yunanlılara ait bir de lô
tabe ortaya çıkarılmıftır. 

(Başı birinci sahifede) j 
1 

)'er yeruıden oynadı, belki iki daki- ı 
ka salon alkıı sadasındau inledi. Bu ı 
maç iiçüncii ıalibiyetimiz oldu. 

Mustafa Sami ve Nuri bu suretle 
dömi finale kalllllf oldular. 

Altuıcı maç Yuıoalav Palkoviç 
ve Ro...., Kavaciu arasında yapılma / 
ğa baıladı. Her iki rakip te 9 dakika 
giirettikten scınnı Yuııoıtlav giinıtçi 
rakıl>ini bir köpriiye ıetirdi ve boıatı 
tıraralı: mağlup etti. Bundan OODra ı 
yan ajır a.iklet için Mustafa ile Yu- ı 
nanlı Stradutakia karıılaitılar. Mus
tafa ilk hamlelerde rakibine faik bir 1 
surette gürefİyor. Halbuki rakibi Yu 
nanlı mütemadiyen kaçıyor. Yunanlı 
da hafif nefeı yorııınluğu belirdi .. 
Mustafa çok acı lıir kuvvetle ıüreti 
yor. Yunanlı bu lı:aclar ıert kuvvete 
mukavemet edemiyor ve daiına min 
der haricine kaçıyor. Bu vaziyet lıi
zimlrini büıbiitün ainirlendiriyor ve 
daha ıert harn1eler yapıyor. ilk 10 
dRk.ika böyle cereyan etti. Ondan 
aonra hakemler Muatafayi faik ola
rak ıöaterdilderi için jilri nuıl ıti- 1 

reıırıek İstediğini Muıtafaya aordu. 
~ustafa ayakta gijrqmefi kabul et
tı. 4 dakika da bayle çarpqbktan 
ıonra Muıtafa Y wıaniıy:ı alta aldı 1 

ve tunamen laıvvetine iıtinat ederek · 
Yuaaııl.ıyı ıırt üıtü çevirdi ve mağ
lup etti. Salon bir dakika o aayılı an 
larmdan birini geçirdi. Dakikalarca 
allut aürdii. 

Bunu müt.,.lup ıı&ır aildet Yuıroa I 
lav Naay ve Romen Gondoroıi rinae 
çıktılar. ilk on dakikayı beraberlikle· 
bitirdiler. Soma ikisi de üçer dakika 
altta çalqtılar. Bu altı dakikalık za
man zarfında her iki rakip te biribir- · 
lerine puvan olacak oyunlar tatbik ! 
ettiler. 4 dakika ayakta ırüretilecek : 
luamı ela bittilı:t"'l aoııra aayı hesabi 
le a- Gondoroahi galie geldi. 
Bu suretle ikinci devre maçlanru 
bİIİnııiJ oldu. Bu devreye göre lıi
zim ıüretçilorinıiz bir tek mağlıilıi- ; 
yelle talı:ım itibarile finale girdik. 
Abbııa 56 kiloda Balkan fUDpiyonu 
oldu. Türk ıünıtçileri ittirak ettikle 
ri 13 ıniıaaboıkaıun 12 aini kazandı· · 
lar ve yalnız bir tanesinde ınağlup 
oldular. 

Finaller 
Filiz aildet f8mpiyoaaımm finali

ne Romen G-... ile Türk 'Muıtafa 
çıktılar. Muıtafa rakilıQıi üç dakika 
denedikten aoma bir punduna getir
di ve mükemmel lıir kafa kol kapa. 
rak ne olduiuna tafıran rakilıinin 
ıırtnu ywe getinli. Bunu müteakip 
tehir boındoau Türk milli IDU'!lnı ça 
!arken ay yıldıZlı bayrağımız Balkan 
olimpiyatlarmda bir daha çelu1di. 
Bu ou~ Filiof aildette Balkan fUll 
piyonu olduk. llıinci Romen, üçüncü 
Yugoalav. 

En hafıf a.ildette birinci ıene bizia. 
Şimdi Romen Tojör ile 

Yunan Zervinia ikincilik için çarplfl 
yorlar. Maç o kadar ıeri ve bareretli 
oluyor ki, hemen iki dakikada bir aa 
lon alkıflardan inliyor. Maç fevkali
de heyecanlı oluyor. Her iJ.i rakip te 
barilwlide oyımlar yapıyorlar. An
cak Romen Tajör rakibine faik ıüre 
ıiyor. Zerriııiı çok ezilmiı bir nzi
yette, R-.. ise bilikiı bütün zinde 
!iği üıtiıude. Neticede Romen aa,. 
heaabile ıalip ..,&di ve Tojar filiz 
a.ildetin Balkan ikinci&i ve Zirviniı 
te üçüncü oldu. 

Bu maçtan sonra da Olimpiyat 
meraaİıni yapıldı ve Türlı. sancağı lıir 
daha teref direiinde belireli. Hafif 
aildet Balkan fUDpİyoııaamıo finali 
için Y u•uf Aralan ve Romen Borle-

Yugoslavya 
kraliçem 

Salom on Relnach van güreıınete 1ıatıadı1ar. ıu. daki
ka1arc1a rakipler lıiribirlerini deniyor 

öldü lar ve çekingen daYJ"Ulıyorlar. Yuıuf 

PARIS, 5.A.A. - SıJnm- Rei- ~~·~~.: :::: ::;;~·:: 
nach, dün aaboıh •efat etmiatir. O-
nun ölümile fikri faaliyetin muht• rayor. Yusuf lııir kafa kol kapmak ia-

Resmi tebliğ 
(Batı 1 inci ıahifede) 

rında tam bir görüt birliii -v
cut olduğu müıahade edilmit
lir. 

iki memleket araomdaki ... 
mimi doıtluk münasebetlerini 
bir kat daha kuvvetlendirmek 
için iki doet devlet büyükleri
nin temaılanndaki azim ehem
miyet ve her iki taraf mea'uJ 
idare adamları araamda temaa
lann çoğalmaaındaki faide te
zahür ebnİftİr. 

Son konutmalar, iki millet 
araamda ıiyaai ve ikbaadi sa
halarda kartılıklı bir aolaıına 
ve ııla bir mnek birliğinin te
min ettiği büyük faideyi biı 

defa daha iaba.t etmiftir. 

lranlı misafirlerimiz Anka· 
radaki miaafirlikleri .... aaında 
Muıtafa Kemal idareai faaliye 
tinin bütün tezahürlerini yakın 
dan gömıütler ve bir çok Türk 
müeueaelerini gezmitlerdir. 

iki hariciye Nazın 22 Niaan 
926 tarihli Türkiye - lran doal 
luk ve emniyet muahedeoiyle 
bunun mütemm.inı cüz'ü olan 
15 Haziran 1928 tarihli proto· 
kolu yenilemek makaadiyle, bu 
gün biri dostluk ve diieri bita· 
raflık, ıiyaaii ve iktıaadi emek 
birliğine ait olmak üzere iki 
muahedename ve bir de bun
dan baıka mücrimlerin iadesi
ne müteallik muvakkat bir iti
lifname İmza ebnİflerdir .. 

Ayni zamanda Tahranda im
za edilmiı olan hudut itilifna· 
meaiyle hakem, azlatma ve 
adli teıviye muahedenamesi 
taadiknameleri Tiirki7e Harici
ye Vekili ile fran'm Ankara 
Büyük Elçisi aruındn teati e
dilmittir . 

ettiler. Nuri galip vaziyette oldu
ğu naaıl gürepnek istediği sorul
duğu zaman mert gürqcimiz na· 
aıl oluna olaun diyerek ayakta 
ve müıavi ıeraitte güreti kabul 
etti. 
Şimdi artılı: ikiai de açıldılar ve 

ayakta çalqmağa baıladılar. Nu
ri gene faik bir vaziyette. Netice
de Nuri aayi hesabile galip oldu. 
Olimpik merasimde tekrar ay 
yıldızlı bayrak dalgalandı ve mar 
tımız bir daha aalonlan doldur
du. 

Yarı afır aiklette Türk Mu a
ta fa Balkan fa!Dpiyonu oldu. i
kincilik için Yanan Stradudakiı 
ile Yugoılav Polkoviç çarpqtılar 
ve neticede Stradutakiı aayi heaa 
bile maflup oldu. 

Bunu müteakip gene Olimpik 
meraıim yapıldı 

Balkan fa!Dpiyonaoinin son mü 
.. baka11 Nagy (Yugoılav) Çoban 
Mehmet arıuında oluyor. Bu ma
çın galibı Balkan ikinciai olacak
tır. 

Her iki rakip ringte biribirleri 
ni denemekle metıuldular. Çoban 
tam manaııile faik bir ıüreı yapı
yor. Nihayet her feye raimen Ço
ban Yugoalavm sırtını yere .ıetir
di ve Balkan ikinciıi oldu. Uçün
cü Nagy Yuıoolav. 

Umumi tasnif 
PRAGUE, l.A.A. - Volff.;.,.. 

....... , 1'...wı..t'a g"I -4•• olan v..-.. ,.. lınJiııaei, din ötledea 
- Pr..-'a ............ telııir clabi
... 4'ol.Ş1111t ,IOllR ,..ı.aa devam 
etmİftİr. 

Kencllerine hükômet namı
na Hariciye vekileti kalt".IDi 
mahausundan Refik Amir, ve 
Tevfik Rüttü Bey namma da 
Cevdet Beyltt mihmandar ol.
rak refakat etmektedir. 

Terkos 
imtiyazı 

lif •
uL-'erinde aoa derece ileri -'• teı·ken alta gitti; timdi altta çalııı,,... s!ı: yor. Mııamafih rakibi de boı değil, Filiz ıiklette f&lllpiyon Türlô

miı olan 3 lıaı drıin (Jooeph, " da çok aert ıüreıiyor. 10 dakika. ye. Balkan birinciai Mustafa, ilmı 
mon ve Theodore) iisüneüaii den- da R · .ı..!• ci, Georgea, (Romen) üçüncü 
ful etmi• olu-. Filolog, Arboloır omen faik gürqti, çauıen kur'a 

d 
1 
~ d ,_ ola !lalomon Rei da Yuauf Aralan ıene alta düttii. Mogonlyak (YugoalaT). 

Japonya ve Sovyet 
Rusya 

M05KOV A, 5.A.A. - Cenene:pe 
sit-l<te olan milletler cemiyeti -
dindeki Japcıa .....uha11 teref 1 ıe,Ja 
- aefv.m..te tertip\olun~ı kabul 
,....,.... m 2 1 lııııriciye lıiıiniseri, 
Litvincıff ile muavini Ka.luın hazır 
lınl ı' .... ----

. Veriliyor mu? 

ve hevlc"r.ca aınıde Su"nnt "'--'-t en. Yerde calı_ ftı. Oıte ~ıktı, ıene ç•ı •• _ En hafif ıiklet f&lllpiyon Tür-
""" -ucnuanı ~ ...., ~· Balkan birincisi Abbaa, ikiıı-

Lanac 'de clo" 1896 de lri•-L.ı- tı. Fakat Romen gÜrefÇİ Yuaufa E.u. 
ye gmuf """'""'" • ş· d" akta ·· · orlar ci Tojar (Romen), üçüncü Zeni· 

akademioine ~zi olınuıtar. SaJon-ı 1 vHıız.ıyiki~~- deun 1. ay . k ııudirletbiı~ nia (Yunan). 
. Reinach, "klaoik filoloji". Apollo, . er 1~ • ut.ıceyı en . e ne çe 

Orpheuoe ve Latin ve Yanan filolo- vırmdı: '.ç~n uİl"ll§ıyor. Netıcede sa- Hafif ıiklet f&Dlpiyon Romaa· 

ji · "t ı.· ._.__ eıerler -·......-· ı yı heoabile Romen Borlevan kazandı ya. Balkan ; lııirinci BorleYuı, f. 
aıne u ır q&ODJ --.·---. Bal'-- · oldu 1'-' · k" • Y f Aal "·" ·· P tir Jooepb R · cb 65 yafmda ol- ve """ fUDpıyona . mn<ı mcı nau an, -,uncu apa· 

c1ui,. halde ı'::ı": de: Theoclore Rei- Türk Yuıuf üçüncü Papadııkie. Y~- dakia (Yunan). 
nacb da 68 yaımda olduia halde nan. Bu~a~ aoıırıı da gene Olımpı- Yan orta ıiklet flllltPi-
19211 d ölnrii lenlir yat meraaımı yapıldı. Ve ayakta Ro- yon Türkiye, Balkan birin-

e 1 • · men milli martı dinlendi. ciai Saim, ikinci Ghiıneı (Roman. 
Şimdi yarı orta için Sa~ Yu- ya) iiçüncü Markoviç (Yugoala•) 

İhsan Beyin 
Cenaze 
Merasimi 

(Başı birinci sahifede) , 
arlı:adqlannm, talebelerinin göz
yaılan araamda Sahrayıcedit 
kabriıtanrnda All&!ıın rahmetiae 
tevdi edilmittir. Cenazede fbaan 
Beyin çalııtıiı türkçe ve Rumca 
ga:ıetelerin muharrir ve mürettip 
lerile muallimi bulunduin Beyoi-
1.l. Rum Liııeai müdir, muallim n 
talebesi ve kendisini aeven birçok 
doatlan hazır bulunınu9lardır. 
Merhumu aon hürmet vazifeaini 
ifaya ııelenler içinde bir de papaı 
Ef. •ardı. Cenaze kabre konul
duktan sonra merhumun mezarı-

' nın batında toplanan arkada9ları 
bu acıklı ölümden duydukları te
essürden biribirlerine bahaetmit
ler ve imam Ef. nin okuduğu ha
zin bir duayı müteakip kabriıtanı 
terketınl§lerdir. 

Cenazey'1 Matbuat cemiyeti ve 
merhumun çalııtığı gazeteler na
mına muhtelif çelenkler gönderil 
mj' tir. 

baao Bey, çeyrek asırdan faz-
la •Üren matbuat hayatında ağır-

ı baılı, vakur, temiz, namualu, mü
tevazı bir arkadat olarak tanın· 
m19tı. Gece geç vakitlere kadar 
erteıi giiııkü gazeteyi karilerin 

; huzuruna yanlıfllz olarak çıkar-

ı mak için yıpranırcasına çalıtan 
, lhaan Bey, memlekete altı evlat 
' yeti9tirmiştir. Hayatında yalnız a-
lın terinden medet uman arkada· 
41mız çocuklarına on para bile bı. 
rakamadan ırözlerini hayata 
yummuştur. 

Merhuma tekrar rahmet, ailesi 
efradına da aabır ve tahammül 
dileriz. 

•••••• 1 

Venedikte yangın 
VENEDIK, 5.A.A. - Gece, Vido 

daki ıivil tayyare limanında bir yan 
gın çıkmıt ve aüratle tevessü etmit
tir. 

Büyük hangar . içindeki 5 tayyare 
1 ile birlikte yanmııtır.: 

Giresunda orman 
yangını 

GIRESON, 5.A.A. - Çaldaiı ve 
Şenıai lurmanlarında yangın çıknuı
tır. Vilayetçe İcab eden tedbirler a
Lnmııhr. Çaldağı nuntalaı11 yangını 
Ye ulı:erı müfrezenin yardiınyile aön 
dürührıüttür. Şemail mmtakaauıdaki 
yangının da aöndüriilmeaine çalıııl
melı:tadır. 

Bir kadın hapisha
neyi yakacakh 
Adanada kadm bapaaneainde 

oirkat ıuçundan iki aene altı ay 
hapse mahkilm Mahmure iaminde 
bir lı:adm vardır. Geçenlerde çı
kardıiı kavgadan dolayı ayakla
nna muvakkaten pranga urulınuf 
olan bu kadın tekrar bir vak'a çı
kanmt ye bet ay bapae m&!ılUbn 
Emin kızı Hayriye ile oaç aaça g• 
ı....,k birlbirinl iyice dövm6'1er
dir. Mahmure bnnunla da kalmı
yarak tedarik ettiği bez parçala
nnı hapaanenin alt kabnda bula
nan odunlann araaına sokarak a
tetlemlt ve bu auretle hapııaneyi 
yalı:ınıya teşebbüı etmit iae de di
ğer mahkumlar tarafından görü
lerek haber verilmi9 ve derhal a... 
nü almmı9tır. __ _._ ---

Nevi meçhul bir 
hayvan 

VALENCE, 5.A.A. - Enellı:I 
ııiin bah•çılar, nevi meçhal bir lıay
vıın öld6nnütlerdir. Ha,......,. -
dini Valence fıılı:ültesi müderrialm 
tarafından muayene " lıinlerce -
den lııeri Akdenlze nesli munlı:ıırm ol 
muı telaldri edil• ve MÖnehua de
nilen bir nevi bGyük bir folı: oldufu 
beyan <.-dilml3tlr. 

çalınarak c...det Kerim Beyin loM 
lıir nutku ile ilk Balbn gİİnlf ,_ 
piyoaaaı lrapaııdı. 

Cevdet Kerim 
nutku 

B.in 
Genclhl gene mi 

oruç_ tutacak 

(Başı birincı sabilede) 

verdifi cevapta, tayı olan haber
lerin doiru olmadıfmı Anlı:ara'ya 
vaki olan seyahntinin Elektn1c, 
Tramvay ve Tünel 9irketlerine 
ait itlerle alakadar olduiunu, bu 
ıirlı:etlerin idare mec:lialeri reiai 
ufatile her zaman hülr1mıetle te
mqlarda l>ulımchaiuau oöyleınit
tir. 

Kadınlar birliğinin 
misafiri 

goılav Markoviç ile çarplfiyor. Orta siklet ıampiyon: Türkiye, 
Saim rakibine nazaran çok faik Balkan birincisi Nuri, ikinci Metz• C...det K.ım Beyin nutku ıu-
vuiyette, maamafih Yugosla• da ner, üçllncü Bodo (Romen). dur: 

BOMBA Y ,6.A.A. - Ganc11ııi, ..,. 
caier P- mlııelr.ını t•mernile tlıt 
.. w bil •iwk• abki1111• riaJ'et 
... ti!shıri takdirde yeniden onıca 

.... ..-ine MtbYacaimı aöyl• ...-. 
ltalyada af 

Terlıoa şirketi felı%/p 
ediyor 

Beynelınilel Kadınlar Birliii 
reis vekili Mıne Germaine Pala
taire bu aabah şehrimize gelecek 
tir. Misafir, Kadınlar Birlifi ida
re heyeti ve azalan tarafından is
tikbal edileceklerdir. 

çevherli ço( ılı: aert güre,iyor. Bir Yan ağ11' 9ildet §&mpiyun. Tiir-
aralık minder hariçına düıtü •• kiye. Balkan birinciai Mustafa, f. Balkaa milletlerinia -ı •• ..U 
kolu sakatlandığından dolayı mii- kinci Palkoviç (Yuıoalav) !ltra- çocukları, 
aabakayı terketti. Bunun üzerine dutakia (Yanan). iki ıeeeclir m6cadele aaha=• 

hakemler ve jüri Saimi hükmen Netı"celer rakiplerinizi alt etınek için lmclret ... 
galip ilin ettiler. Gene .. ton bir Jiyakatinizin aoa haddini ııarfecler-
alkit tufani ile sarsıldı. Gene mil· Müııabehlar lıittikten sonra Bal- bıı ıırbclqlık ve luırdetJiii ele mil-
li martimiz dinlenerek sancağı- kan IDU'!I çalmarak üçüncüye bdar letlarimizin ualatiae ,.. apon:ulujua 
mız -ref dira::.ine rekildi. d-· -'-·ı olan atletler o··n1en·nde 

•- • • - -- 111111' mertli""'ne -'-ır bir ·-'-"ide bütün 

Açlık yürüyücül 
dönüyorlar 

L0114DRA, 5.A.A. - Bütün aç 
yürilyilcüleri, yarm mealoen · 
gitmek iıne trene lıineceklerdir. 

Yeni Irak kabineıi 
BAC.DA T, 5. A.A. - Yeni 1 

bWne.i, trteldriil etmiftir. Naci 
ket bey, bqnlı:iletle dahiliye 
retini, Abdüllı:adir bey, hariciye 
zırlı;mı deruhte etmiıJerdir. 

Yugoslavyada yen 
kabine 

BELGRAT, 5 A.A. - Kr 
müıtafi baıvekil M. Srchkitch' 
yeni kabineyi tetkile memur et 
mittir . 

Mançuri meselesi 
VARŞOVA, 5.A.A. - Kurj 

Varıavıki, gazetesi Cenevreye •İ 
mekte olan ve elyevm Varş.ovada 
lunan Mançuri icra komiteai reiai · 
neral Ting ile yaptığı bir müliıloa 
nqretmektedir: 

Çinin Mançuri üzerindeki ha.kim 
yet hakkını teılim eden Lytton ra 
ru, milletler cemiyeti tarafından 
vip ~dildiği takdirde Mançuri h .. 
metince takip edilecek hattı barek 
hakkında sorulan bir suale jen 
ıu yolv cevap vermiıtir: 

.. Mançuri, milletler cemiyeti aza 
aından değildir. Mançuri tarafın 
Jnponya, Çin ve Ruıya hakkında ta 
bik ~dilınek üzer ehazırlanan iktiaa 
di proi<;lere milletler cemiyeti mü 
sait bir karar ittihP.z etmezse, bun 
dan haaıl olacak vaziyetin hal çar 
ni cerniyP.te Mançurinin ademi 
sulıiyctindc arama kicap edocektir. -·---
Kreuger meselesi 
STOCKHOLM. 5.A.A. - 1 

Kreuger'in mesai arkadaılannda 
ve lıir Felemenk şirketinin müdirle 
rinden M. Svin Hule 12 ay agır hiz 
met cezasına ve 337.500,000 
ve ziyan tediye.ine mahkılm olmu 
tur. 

M. Svin Hule, mahkeme huzuru 
da birçok mevduat şehadetnamel 
ni tahrif etmit olduğunu itiraf eyi 
mittir. 

Bu tehadetnamelerden biriıi, 'İr· 
ketin 1925 senet.İnde Leh devleti il 
lnternational Match Corporation a· 
rumda nkdedilmi9 olan mukavelen 
mP.yi almış olduğunu müheyyin bu 
lunınakta idi. 
Diğer hir tehadetnamenin de 19 

senesinde ispanya kilırit inhisarı 
mütcnDik olarak tanzim edilmiı o 
lan mukavelenameoin eıa~ nüshası· 
nın tevdi Edilmit olduinna müteal
lik olduiu söylenmektedir. ispanya 
devletine 200 milyon peçeta tC'vdi e
dilc:iğine dair bir "8hadetname daha 
vardır. 1929 tarihli <'iğer bir pha· 
detnamede Continental lnvestemanl 
besahmıc 400 milyon frank kıymetim 
de Fransız eıhammm tevdi edilınİ9 
olduiuna mütealliktir. 

Kokain tacirleri 
lSKE~DERIYE, 5.A.A. - U

yuıturucu maddeler ticareti yapmalı 
la zannaltına alınarak haldarmda ta· 
kibat yapılan iki Yunanlı, Yunan 
konsoloıhanesi mahkemesi tNafın· 
dan 11 av hapse mahkiim edilrniıtir. 
Diğer taraftan ayni mahkeme ay

ni meseledEn clolayi muhakeme edi· 
en Filiıtin ve Suriye bankası aabık 
rnlldiri M Paul Christoloadi• hak
kında beraat kararı vermiştir. 

Mısırda pamuk 
rekoltesi 

ISKENDERIYE, 5.A.A. - Pa· 
muk rekoltesinin 4.470.000 kantara 
baliğ balunduin aöylenmektedir. 

~--

Sofyada tifo 
SOFY A, 5.A.A. - Balkan muha· 

biri nıalıau•umuz bildiriyor: Sofya· 
da ıiddetli tifo aalgını devam etmek 
tedir. Mevcut hastahaneler. salgııuJl 
tiddetle hüküm aürclüiü Sofyıuun al 
tmı:ı dairesi halkı ıihhi bizmetJ.,,.iıı, 
eksikliğine kartı ve tamamlanmaları 
lüzumunu iıtiyen bir protesto mi· 
tiııgj aktetmi,lerdir. 

Dünyayı devretti 
ROMA, 5.A:A. - Volff ajanıın

ılanı Dlinya etrafmda tayyare ile ... 
vir eeyalıatine plı:an Alman tayy
ei - er-. dün öğleden ~ 
Jl.mya gelmit, jeneraJ Balbo ile eli 
ğer birçok ltalyan ricali tarafınclaJI 
ka11ılanmı,tır. 

V• Groıın, "7'• liııi" aondan 
lıir ......ıki merlııaleaine ...... olmut 
lıulıuınıalıtaılır, !!onuncu merhale.Al 
_.ya olacalı:tır. 

Berlinde münaka
lat grevi ROMA, 5.A.A. - F aıizm idareaı 

~iııck, yapılan cürüm ve cinayet
... lııaU ıla ıenit lıir af iliııına dair 
...... ....__.,, .-tni, ...-ı
-ıw tal'llfnıdaa tasvip edilmittir. 

Terkoı tirketi imtiyazının E
lektn1c tirketine devredilec:efl 
halkında !"Yİalan dün Terkoa 
tirketinden de tahkik ettik. Şir. 
ket müdürü M. Castelnau vaki o
lan ıualimize bu lııalııerin dofnı ol 
madıiı cevalııini venniftir. 

Mme Genııaine Perapalaı ote
lind11 misafir edilecektir. Burada 
kaldıiı müddetçe Türk Kadmlıit 
hakkında tetkikat yapacak, Ka
dınlar Birliği terefine Tokatliyan• 
da bir çay ziyafeti verecektir. 

Ond ik. cı·lı"k ;,.ı·n Y aancaldan oldug" u halde ,.;,...e ••ldı- •• ,._, ..--
an sonra ın .• u- -- ,,.. m· --"""''e el u-.~ .. .:.de tut~---- s·ın· nanla R..- arasında !tir güre, lar. Orada Balkan birliiini temail • mıııu ""' '""'""" BERLIN, 5-A.A. - Volff ajalı" 

yapıldı ye R-. Boclo 2.30 da derek elele tutuıtular. Bıı sırada ili- Ye miiaabakalan büyük bir liyakat ımclan: Bu gece münakalat grevi,,. 
tu•la galip ıeldi. ıo.~yeietfal reiıi Kırklareli ıneb'aıu ve

0 

bitaraflık ile idare eden hakem itliı"ak etnıiı olan 297 kiti te..ı.if e-

Rasyada bir idam 
MOSKOV A, 5.A.A. - Liüplino

.tllılıi tren kazası faciuınm müaeblıi
lıi oı.. iatuyoa toıflerinden Bulakov 
..... .. .mı- idam lııülanü -
... iıılaz edilım.lir. 

Terko•an deDrl meaell·•I 
Dünkü alqam ıazetelerindeıı 

biri terlı:mun belediye tanıfmdan 

aatın almdılı:tan sonra lstanhal 
elektrik ıirlı:etine devredileceiini 
yazıyordu. Belediye lııöyle bir de
•İr işinden ademi -ı-.t bey
etmektflllr • 

Potada batan 
tahtelbahlrler 

ROMA. 6.A.A .- Artiıliamın dal 
ııçlan ,1918 ara ı anele Pola ıularm 
ela mütareke lıaberi ~ Alınaıı
lar tarafından batırrl_, olan 15 tah 
tellıalıri ;r5düııwwwi• t ......... ı ..... 
eolılerılir 

Orta ıiklet H-in Nuri ile Yugoo- Fuat Bey ınadalyaları tevzi etti Mü heyetini takdir ederken temiz plıai- dilmiıtir. 
lav M"tznar ıiü.-..meğe başladı. teakıben Türk türet federasyonu ta yetinizde milletlerinıizi ııelimlarım. Miınakal;t ıirlıeti, ötleden so..,.. 
Nuri rakibine çok faik g;ire9İyor. 1 rafından Balkan takım ~onuna Elde edilen bu netice ile 932 Balkan poliıin himayeoi altında bazı t~ 
Yugoalav çolı: fena eziliyor Nuri 1 verilmek üzere bazırlaıınııt olan bü- güreş birincilil< müsababLırını ka- vay ve otobüsleri iıletmejte teıebbii• 
tam bir hakimiyetle, d6'ürerek ve yük kupa, merasimle bu büyük günü payorum. Bulgar ve Arnavut ıiir8'- etmiıtir. Birçok badiaeler olmuı~t· 
kapalı giire,iyor. Avantaıe dai- luızırl~yan gürqçilerimizin antrenö- çileri de dahil olduğu halele c:iimle- Gremler, tramYBy •e otobüılert 
ma Türkte 10 dakikalik müddet rü muallim Petere verildi. Buaclaa 1 ııbi 933 miill'boıkaLınna davet ede- tap h!bmı§ oldulı:lannclan metı"OP°" 
geçtikten ıonra hakemler mütef- ...nra ber ınillet murahhası bir nu- rim n milletlerimize ebedi yüluelit 

1 

ıiten 5WTİ8İ -•tmum icra edileror 
fikt'n Narinin faik olduiunu iliıı tuk söylediler. Nihayet Ballı:an atar11 ve terakki te1MD11i ederim. lllİftİıı 



Poliste Yllilgetle r:ı-................. r. 
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B 1 
Kazanç 

ankayı.soyan adam Komisyonu 
M~rlı:u acenta: 0.Ia•a ll:llprtı 

bııfı B. ıJOı. fulıe A. Slrlı:ec' 

U:IUı11rdarııade ban ı. 3740. 

Yalmz 
Rumeli 

500 lira mükafat •'----~ 
İr tek Anadolu malı İsp3t edene 

• • 
U ÇJLINGOS orm:ı.rı mete 

'' odunu satihr 

~üncü ..... uH.-rdu 1 
ilA.nları ·--1. Fırka hayvanatı ihtiyacı o 

lup kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulan 200.000 kilo 
yuWın ihalesi. Ankara ve İz
mir gazetelerinde yan:ış il.in e
dild;ği i"çin yirmi gün müddetle 
tehir edilmiştir.Bu ihale 19-11-
932 cumartesi günü Mat 10 da 
vapılacaktır. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evw~I komisyona 
müracaatları. (895) (5695) 

Sarı Ihsan mı? --
İstanbuldaki ko-

IZMIR - PiRE - fSKENDE

RIYE POST ASI SAVAŞ 
• 

mısyon Stlı 11 de. 

Bursa soygunculuğu etrafında 
Istanbul 

zabıtasının bulduğu izler •• 

2000 istidayı bitirdi / 
Defterdarlıkta yeni bir kazanç 1 

vergisi temyiz komisyonu teşkil f 
edilmi,ti. Komiayona ıimdiye ka
dar 10 bin itiraz iatidaıı veı;lmit 1 
ti':. !3unlardan iki bini İntaç edil 

1

1 

mattır. 

(EGE) 8 ikinci teyriı 

TRABZON POST ASI 

(Cumhuriyet) 
9 ikinci t~şr· n çarşamba 

18 de. Dönüşte Tireboluya 
la uğrar. 

Mahrukat epolan 
Sırf aradaki mutavusıtları, -ıruıasyoncuları kalclınnak acezenin, 

hutalann, çocuklann gıdagından olan mahrukat •·Savaşı" için açılmıştır 
Çarf"IDlıaılan itibaren evlere teslim. çeki kuru ~320" kuruş. • 

Anadolu Şubesi: Kuzguncuk Paıa Liman caddesi No. 121 Hadi Remzi. 
lıtanbul Şubesi: Fmılddı, Cami karşısı, Sait Beyler. 

Malıil, Mütekait, zabitan, memurine tenzilaL ·I: * * 
Çıtalca müstahkem mevkii-

Bursada Osmanlı Bankasını 1 Tôprak altında 
buyuk bir cesaretle ıoyup kasa 

1 

k ld Mektep talebesinin, 
ziyareti 

TRABZON POSTASI 
Rağbet balkın emaneti telddıi edilecek şehrin her tarafmda fDbeler 

açılacaktır. 
nin ihtiyncı olup açık munaka
saya konulan 8.000 kilo bulgu
ra talibinin teklif Pttİği fiyat dan 3400 lira alarak kaçan iki a l 

(A~KARA) TORK TİCARET VE SANA Yl BANKASI pahalı görüldüğünden pazarlı-kişi hakkında Bursa zabıtaaı ta Bakırköy Osmaniye kariye-
rafından yapı~n tahkikat neti- sinden Erzincanlı lıhak Ağa 
cesinde bunların Buraadan kaç taı çıkarırken toprak altında 
tıklan a.nla9ılmı9tı. lıtanbula kalarak ağırca yaralanmışbr. 

Anonim şirketi tasfiye heyeti komiserliğinden: ğa konulmuştur. İhalesi 9-11-9 ik:nci teşrin 
18 de. Oönü,te 

çarşamba 

Tird:olu' 

kaçmı' olmaları ihtimaline bi- Kazaen yaralanmıt 
naen Bursa zabıtası burada tah 
kilcat yapılması için Istanbul 
Emniyet müdürlüğüne müraca 
at etmi9ti. Polis ikinci tube mü 
diriyeti hi.diıe etrafında çok ge 
niş bir tah!<ikat şebekesi te,kil 
etmi9tir. Müracaat gününden 
İtibaren ikinci şube müdürlüğü 
muhtelif izler üzerinden ilerile 
meğe başlamıthr. Şimdiye ka
dar yapılan tahkikat neticesin
de mühim ip uçlan elde edil· 
nıiştir. Zabıta çok hıvvetli de
:illere istinaden Sarı lhıan is
minde bir adam hakkında ada. 
t1&kibata başlııımıttır. Bu ada
mın soygunculuk itile al&kadar 
olduğuna dair çok kuvvetli İp 
uçları bulunmaktadır. San Ih
san lstanbulun maruf sabtkalı
larmdandır. Ken.diıinin tavcılık 
maitacılık, bilhassa yankesici
lik ve krmanyolacılık cürümle
rinden yüzlerce sabıkası var. 
dır. Bircok defalar mahkilm ol
ınuıtur.' Bu adamın en mühim 
hususiyeti herhangi bir ;-! ya
parken ani vak'alar ka'"'ısmda 
saşırıp renk vermemesi, çehre
sinde hiç bir değitiklfk olmımıa 
sıdır. Bu sor derece soğuk kan 
!ılığı v,. renk vermemesi saye

On beşinci llkmektep talebesi 
dün vililyeti aezmit ve muallim
leri tarafından hükiimet ifleri 
hıı.kkında izahat ven1mi9tir. 

Hali taıfiyede bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Banka11 Anonim tİ•keti 932 çarşamba gür. ü ~aat l 5 te 
; tasfiye heyetinin konkordato için mühlet verilmesi t&lebile lıtanbul laa ya!)ılacaktır. Talipl~rin mua:•-

ya da uğrar. daireıi tetkik merciine v~ki olan müracaatlan üzerine icra kılınan tetkikat yen vakit ve saatinden evv• 1 
J ZMIR - MERSiN _POST AS ! neticeoin<!e konkordato talebinin nazan itilıare almma11na ve icra ve lfl.i.ı komisyona müracaatları. 

Y e,ilköyüne tibi Safra kö· 
yünde l 1 yqmda Mustafa ge
ne 11 aytı:nda Hasanı inek otıla 
tırken kazaen yaralamıttır. 

Kumarbazlar 
adliyede 

Beyoğluncla Bursa sokağm
da bir Mde Rahmi Beyin ku
mar oynatbğı haber alınarak. 
birkaç gün devam eden taras
sut neticesinde Rahmi Beyle 
l 1 arkadqı kumar muaaı ba
tında kumar ali.tı Ye bir çok 
para olduğu halde cürunıü met
hut halinde yakalanmıtlardır. 
Bunlar, zabıta tahkikatı ikmal 
edilerek dün adliyeye Yerilmit· 
!erdir. Bu suretle yakalananlar 
Vedat, Mehmet Hurtit. Kigork 
Maıko, Talat, Panayot, lımail 
Cemal; lsakli ve Madam eea
dan ibarettir. lıtanbul Emniyet 
müdürlüfü 2 inci tubeai bu su
retle ıon 15 gün zarfında 5 
mühim kumarhane meydana çı 
karmıt Ye kumarbazlar evrakta 
rile birlikte adliyeye Yerilmit
lerdir. 

Kaçakçılar ı (MERsı•N) 9ciikit~: f Kanununun 286 ve 287 inci maddeleri mucibince borçlu Türk Ticaret ve (908) (5792) 
...., j Sanayi Bankası tirlıetine iki aybk ınühlet verilmeıine ve taıfiye heyetinin " ~ • 

dıy~~:s;!d':.['::1:.';.~~~~ / rin çaqamba lO da. Ga· muamelelerine nezaret ve kananan emrettiği diğer nzifeleri ifa için komi j K~lo~du v~ 1. Fırka lcıt'ala-
Mühtedi Mehmet ve Yenipınar. ı;er tayinine icra bilr.imliiinc:e karar verilmiştir. Konkordato teklifinin mü rınm ıhtıyacı oluo kapalı zarf. 

lata rıhbmından kalkarlar. ı ·· k ko 1 mahalleainden Hüsey;n oğlu Muı- z"kere.i için alacaklılar ileride aynca ilin ile davet edilecektir. Şimdilik ala a muı:a asaya nu an yüz 
tafa, Hocaömer maballeaiaden cakların tahkik ve t~ıpitine bıı,lanılacağından mezkur 1irkette alacağı bu- bin iki yüz elli kilo bulgura ta-
Mustafa Şeyho, Eskiaaray mahal· ~ n ~I~ lunan alacaklılarm ikinci tetriıı ayının on betinden itibaren yirmi eün iç.in- li~i~in .~~~lif ettiği fiyat yabalı 
lesinden Mehmet otlu Yuauf miq r ~ ''~ ,~ de alactklan mıktarını beyan ve ellerinde bulunan nıikalan ibraz ebne1ı: goruldugunden pazadıp ko· 
tereken imal ettikleri kaçak rakı: ~ im İh • · . . ' --·•-••• ıııı•- üzere eyyamı tatiliyeden maada her gün saat 10 dan 12 ye ve aaat on ıoltı- nu uştur. a.esı 9-11-932 
~:-!!:ı~e::e~.';~zıa~:~.=•! \L! •: 1 j dan on •ekİze kadar Babçelr.apı•mda Tqhanro befioci katında me:duir tir-ı çarıamba günü ~"."t ~5 30 ~a 
saklamalarına mini olmum.a 11.id- ketin balen bulunduğu dairede Komiserlik makamına müracaat ebneleri ya;>ılacaktır. Talıplerın <> gun 
detlendikleri Hamdi isminde biri- KA RADENIZ POST ASI ıazım geleceği ve bu müddet zarfında müracaatla alacaklarını kaydettir- ve Yaktinden "'vvel komisyona 
aini öldünnütlerdir. Kaçakçılar j SAMSUN meyenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecddel'İ icra "e ifliı müracaatlan. (907) (5791) 
yakalananflar, Adli lhtisaı Mah- kanununun 292 inci maddeai bülanüne t...nilran ilin olunur. • * • 
k-'ne te•di ohmmuşlardır. Bu •ı K. O. ve 1. Fırka kıt'alarmın 

1 · •~ Türk ticaret 'Ve sanayi Bankası tasfiye heyeti komiseri temyiz mahkemesi 
kçaakçılann muhak- en ,_ır Vapuru 8 TeşrlDI· ·sanı· bir senelik ihtiyacı ic,in 13,800 
C M hk · d 'k. lı sabık Azasından·. Avukat lımail Sıtla. eca a emeaın en 1 1 aza a · kilo kuru üzüm aleni münakasa 
narak tetkil edilecek heyet tara- SALI va konulmuflur. İhalesi 22-11-fmdan icra ed ilecelı:tir. , 

1 
Devlet Demiryolları idaresi ilanları 932 aalı günü saat ıı dP.dır. 

Kaza kurtunu Şartnamesini görır.ek üzere her 
1 günü alqamı Sirlı:eciden hare- gün Y., münakasaya İ•tirak edil 

M 1 d 1 1 keti Z l.ı.ı.. 1 ebol A 70 adet amele vagoneti demir aksamı ve yedeg· inin kapalı • a atya an yazı ıyor: - •- 1 e oneu -... n u, - mek üzere o gün ve vl\ktinden 
metpaıa nabiyeainde Kuyulu kö- yancık. Samıuo, Gireıon, Trab- zarfla münakasaaı 21 Birinci kanun 932 çarşamba ııünü saat 15 eVYel komiıyona müracaat edil 
yiiaden Mehmet karısı Fatma ya- zon, Sünnene ve Rize'ye azi. te idare binasında yapılacaktır. · '899) (575 ) 
tak sereriı:en yatağna içerisindeki 1 meaı. l.... 7 

d- - birci nli met ve a .. detle ayni iıkelelerle Fazla tafıili.t Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li- • • 
tabenca yere uşmuş e ıre 1 Unye'ye ug· ray•-k a-det -'- K 1 du b• · · F• k 

k k k d • -· • .,...,. bl t 1 d 1 d (5855) o or v,.. ırıncı ,. a patlamıt, çı an urıun a ıncagı I raya sa an far name er e yazı ı ır. 

IUD cöiaüne iubet ebnİf •e der- cektir. kıt'alarının bir senelik iht! .-acı 
bal öldünnü~tür. Fazla tafıilat ir;n Sirkeci Yel. d olan 72.000 kilo kuru fa~,ılya 

~ 3200 çift cebire Ye 414000 a et ergo'nun kapalı zarfla müna 
•enci hanındaki acentalığına mü- kapalı zarfla münakasayıo ko· Sinopta Halkevi 

faaliyeti 
ca'.\\. Tel· '?ISlS. kasası 21 Birinci ki.Dun 932 çarıamba günü saat 15.30 da İdare mılmuştur. ihalesi 22_11_932 

binasında yapılacaktır. tarihine müsadif salı günü aa 

sinde teşebbüs ettiği bir çok İş- Ara •ıra arabalar da 
lerde kolaylıkla muvaffak ol
muştur. Ihsan son zamanlarda 
ortadan kaybolmuştur. B'll sıra 
larda kendisinin Bursa. Gemlik 
ve Mudanya taraflarında dolat 
lığı tesbit edilmittıir. Bu gibi 
daha bir çok delille-r Sarı lhsa 
nın Burıa soygunculuğu ile ali. 
kadar olması süphelerini lruY
vetlenclirmektedir. lhsanm ya. 
nmdaki adamın da gene kendisi 
gibi sabıkalı arkadatlanndan 
birisi olduğu tahmin edilmekte 
dir. Zabıta bu meyanda daha 
birçok kim sel eri zan altma al
ını, v .. isticvap etmiştir. Tahki 
kat genit bir saha dahilinde 
&ür'atle ilerliyor. Sovguncula
rın pek yakında meydana çıka
~ılmalan muhakkaktır. 

Yaz tatilini müteakıp yeniden 
faaliyete giren Halkevi aon giin
lerde azami meaaisini cöatermek
tedir. Bu meyanda konferanslar, 
konserler, tarih, halkıyat, dil it
leri tetkikatı bilba11a aöylenmeğe 
değer. Muntazam faaılalarla (Si
nop mebuou Huhiai Bey) tarafın 
dan (Fırl<amızm umdeleri) (Mek 
tupçu Cemal Bey) tarafından (Si
nop tarihinin muhtelif safhaları) 
Sinop namına dil kongra11na iıti
rak eden (Maarif müdürü Hulü
ıi Bey) tarafından (Dil kongresi 
intibaatı l üzerinde çok kıymetli 
birer konferans verilmittir. 

lıtanbul ikinci iflaı memurluğun
tlo11: Müfliı Galatada Ahen Münib 
hanında Vitali Kobenka ve mah 
dumları 'irlreti ile KoUektif azaden_ 
Jak Kohenka efendiye ait borçlann 
tetkikatı bitmit ve sıra defteri yazı
larak dairede alacaklılann bakmalan 
için hazır bulunduruhnuıtur. 30-11-
932 çaqamba ırünü aaat 14 te ikinci 
toplanma yapılacağından alacakları 

kabul edilen alacaklılann ikinci ifliı 
dairesinde hazır bulunmalan ili.n 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpata veznelerinde beter li- at 10 da yapılacaktır. Taliple· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5856) rİn tartname v~ nümune1ini 

Maarif iP 

Müfettişler içtimaı 
İstanbul ilk tedrisat müfet

tişleri diir Maarif müdüıii Hay 
dar Beyin riyaaetindıe bir içti
ma yaparak mekteplerin umu· 
l'lli vaziyeti hakkında görütmüs 
lerdir. " 

Maarif cemiyeü, 
• 

pıyangosu 

Maarif cemiyetinin büyük et 
Ya piyangosu ayın 12 sinde 
Halkevinde çekilecektir. 

Tıp talebe cemi-
yeti kongresi 

. Tıp fakültesi ta!Pbe cemiye
t~ senelik kongresini ayin 12in 
cı perteımbe günü saat 14 t.e 
Halkennıcle yapacaktır. Kon
greye bu 'en., hocalar da itti
rak edecektir. Tıbbiyeliler bay
~aını addedilerek her •P.ne tea' -
~t. e~ilen 12 Meyıa gününün de
ll•ttırilmeai hususunda bazı ka 
ra,.lar verilecektir. 

Bakırköyde oturan Saim Be 
yİn 12 Yatmdalci oğlu Apturrah 
man Ef. nin bindiği Ye hizmet 
ki.r Hüınünl1n idare ettiği 
tek atlı araba, Kartaltepede 
oturan 6 yatmda Mehmede çar 
parak yaralanmama ıebep ol
muttur. 

Bir •andal battı 
MeyYehoş iskelesinden aldı

ğı sebzeyi, Maltepeye götür
mekte olan Oıman o~lu Musta 
fanın ıandalı, Haydarpaşa açck 
lamlda akıntıya kapılarak bat
mıttır. Sandalcı o aırada ora
dan geçen Alman bandıralı 
Kamaro vapunı tarafından kur 
tarılmıttır. 

Evlenme 
Gazetemiz muoahlıihlerinden 

Ziya Beyle mülğa Nafia nezareti 
ketebeıinden Mazhar Beyin 
lrerimeai Semiha HaR1mm nikah 
merasimleri Perıembe eünü Fatih 
Belediye daire~inde icra edilmit 
ve ır<>eeıi d., bu akit teıit edilmi,_ 
tir .. 

Genç evlilere IOftauz 
det dileriz. 

bir aaa· 

Gene bu meyanda Büyük Türk 
mütefekkiri Ziya Gök Alpm yıl. 
dönümü olan 24-25 teırinievvel 

geceai Halkevinde bir ihtifal ya
pılmıt (Dil, Edebiyat, Tarih ıube
si re~i Ortamektep türkçe mual
limi Hatim Nezihi Bey) tarafın

dan merhumun bayat ve taluiyeti 
ve Türk irfan alemindeki mevkii 
izah edilmittir. Geçen hafta ise 
Ortamektep Muıiki muallimi Ab
dullah Bey tarafından alafranga 
bir konser verilmi.Jtir. 

Comte Bethlen 
gelmiyecek 

Şehrimize eeleceği yazılan ... 
bık Macar Başvekili Comte Beth· 
len'in bu ıeyabl\ttan vazreçtiği 
haber alınmııtır. 

Gözyaşları!. 
Pek yakında çıkıyor 

ETEM iZZET B.in en son yazdıiı tahlil roman· 

Slparlıler ıtmd/den verilmelidir. 7'ev:ıi merke:ıl 
ikbal kiilllphanesldlr. 

latan.bul altıncı icra daireaiadeaı: vkaf 
Bir borçtan dolayi haczedı1üp para-
ya çe .. irilmeaiae kanır Yerilen, lıtan Mlldllrltlğünden; 
bul Balılı:paAl'IDcla, Peynirci aolıaim Alemdağuı-da Sofa Hayret. 
da, 6-12 nu-.da me11cut yazıma- tin Çiftliği namile maruf yedi 
kineai, lıir adet kasa 11e çini aoıı.. ve bin dönüm vüı' atinde mer' a 

Susığırlıkta su dokuz cözl& ..,... 10-11-932 per- çalılık ve koru münbit tarlaları 
Suağırlıktan yazılıyor: _ Ka- tembe günü saat 12 den 14 e kadar muhtevi bir kıt'a çiftlik üç se

~•ınızın <"n mühim derdi ıu ihtiya ' paraya çeYrleceğinclen taliplerin ne müddetle icara verileceğin
~ıdır. Kazaya yarım aa t mesafe- 1 m1..2kıir günde ve mahallinde hazır den talip olanların 28 T.aani 
~ Çayl~k mevkiinde bulunan su- bulunmaları ilin olunur 932 pazartesi günü saat on be-

n fe~ıre getirtilmesi için geçen ----------·----·! şe kadar lıtanbul Evkaf mildi. 
lene hır Fransız şirketine tesisat 
Y•ptırılmıı, fnkat kuvvetli bir yağ 8 O N O riyetinde Oııır.'an ve araziye mü 
;nur hu tes· atı bozmaıtur. Şirket •\lır. satar, ipotek yapar, ;1 . racaatları. (4810) 
ve C lediye ara ındaki ihtilaf de- timlik bonolarını henüz alma-
t ~. ettiği cihetle ~u tarnamen ve 
:.~ olarak tehire iıale edileme-

•ttır. Belediye, bozulan ıu yolla 
"ııut··k . İt . . anıırıne arnr "·ennış ve bu 
t\ı;Ç•n bütçeye tah,isat koymu,. 

yanların yazıhaneye uğranıala- ZAYi - 2149 •İci! numcrolu ara!ıa-
rı menfaatleri iktizasındandır. cdık ehliyetnamemi zayi eyİdim. 
Sirkeci , Liman Han No. 30 Yenisini alacağımdan hükmü kalma 
T el'!fon : 24300. Ömer Lütfi. mıştı~. ~ıımpaşa iskeleainde Araba ••••••••••••-! cı Alı bin Mehmet 

olunur. 

ZA Yl - Yük"k Ticaret Mektebin 
den aldığımız hüviyet varalmllll'lllll
zı kaybettik. Y eniıini alacağunrz

dan hükmü olmadığı ilan olunur. 
707 Yahya 1011 lbrahim 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

Zabıta memurlarına yaptırılacak elbiseler için nümune it· 
tihaz olunan kumatlann piyasada kafi mikdarda mevcudu bu
lunmaması dol&yuile atağıdaki tartlar dahilinde mezkOr elbis&
lerin imali yeniden münakasaya konulmuıtur. 

l - Üniformalı polis, kamiıer ve merkez memurları için 
4462 ili. 4639 takım (caket , pantalon, ıapka) elbise ve 1290 
adet kaput. sivil memurlar için 275 ili. 310 takım (caket, yelek, 
pantalon ve palto) elbise yapılacakbr. 

2 - Bu elbiseler yerli mamulatından olacaktır. 
3 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacak Ye ihalesi mü

nakasa müddetinin hitamı olan 26 T.aani 932 cumarteai günü 
Beti.lr.tat ıulb birinci hukuktan: saat 14 te Müdiriyeti umumiyede münakit komisyonca icra edi

Selim bey torafmdan Beşiktaşta Si- lecektir. 

nanpa~t c:addıı~d;1
27, ~o.~u ~ik· 4 - Şartnameleri görmek Ye izahat almak İsteyenler bu 

kanda brııhim e ı e en ı ey ne 1 k • 1 tanb 1 E . et M"d·' I" •.. .. edeb. 
t t.k. h . d omııyona ve s u mnıy u ur ugune muracaat 1• 

açtığı alacak ve aı ı ı acız ava- • 
·ı d tı' ''---- lırler (5859) sında gönderı ~n ave yeye J.KaDJCl- 1 • 

gilu meçhuliyetine dair mübqiri ve -----------------------"----
mahalle mühtar• tarafından verilen Gedikpaıada Jcndarma Sahnalma 
lJl"1ruhattan anla!•lmalıla on bet 
gün müddette ilanen tebliğat icn.11 Komisyonundan: 
karar kir oldutunclaiı YeYmi ımıha- 10 takım nC'l'l'eaiın palaıka 8/11/932 salı günü saat IS 
keme olan 23-11-932 tarihinde bilzat ten 16 ya kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mü
v<"ya müsadak vekil bulundurulması racaatlan. (5866) 
i!An olunur. 

r 1 
Askeri fabrika- ı 

lar ilanları 

Kilo 
360 Semiz ol 

1995 lspa~-ık 
1555 Pı .. asa 

980 Lihana 
2840 Patates 
1050 Kuru ıoğ-

90 Maydanoz 
790 Kilo taze balda 
190 Taze ıoğan 
40 Dere otu 

260 Sakız kaOaiı 
Askeri aan'atlar mektebi ta

lebesi ic;in ki.nunuevvel 932 ip
tidaıından 31 Mayıı 933 gaye
sine kadar altı ay zarfında alı
nacak hali.da cins ve mikdan 
yazılı l 1 kalem yetil sebzenin . 
28-11-932 pazartesi günü saat , 
14 tP. münakasa&ı icra edilecek
tir. Şartnamesini görmek için 
pazartesi ve persembe günleri 
münakasaya girmek ü:o:ere de 

55 liradar ibaret muvakkat te
minatları mal sandığına yatırıp 
Tophane eski Salıpazarında 
vo'lama bin11s•nda $atınalma 
komisyonuna müı-acaatlan. J 

(134) (5858) 1 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Mecidiye köyü Likör Fabrikasının projeleri Ye ıartaameleri 
mucibince yapı~cak kaldırım ve tel kafes itleri ayn ayn aleni 
münakasaya konulmuttur. Taliplerin prtname ye projeleri ıılr

mek üzere her gün ve münakasaya İftİrak etmek üzere 23-l 1.932 
çarıamba günü saat 15 ~ Galatada mübayaa komisyonuna mü
racaatları. (5780) 

Yük.ek mektepler mübayaat 
Kombyonu riya.etinden: 

Mülkiye Ye yüksek mıuıllim mekteplerinin 932 mali senesi 

demek ihtiyacı .,aiarlık ıuretile 8-11-932 'tarihinde saat ikide 
Fındıklıda Giicel san' atlar akademisinde mübayaat komiıyoııu 
tarafından elde edilecektir. Taliplerin teminat akc;elerini hami

len komisyona müracaatları lüzumu ilin olunur. (5886) 

NOVO TNI 
LOKANTA VE BİRA.HANESi 

~eyoğlu, Kabristan sokağı eski M. J. NOVOTNI idareıindı 
Her gün saat 18 den sabah saat 2 ye kadar 

MUHTEŞEM KONSER 
Her Cuma ve Pazar günleri matine 

Ha'i anr nazarı itibare alınarak fiıı.tlar tenzil edilmi,'ir. 

görmek üzere her gün ve iha
leye ittirak etmek isteyenlerin 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

(902} (5774) 

··* Y e,ilköyde Ha Ya Müfreze. 
ıine a;t hangarın tamir ve ili.
Yeai için talibin teklif ettiği 
fiat gali görüldüğünden yeni· 
den münakasaya konulmuttur. 
lhaleai 8-11-932 salı günü saat 
16 dadır. Taliplerin o gün v~ 
saatinden evvel komisyona mü 
racaatları. (913) (5841) 

• • * 
Kolordu v,. 1. Frrka ihtiyacı 

için açık münakasaya konulan 
31,250 kilo nohuta talibinin 
teklif ettiği fiyat pahalı görül
düğünden ihalesi bir hafta müd 
detle tehir olunarak l 2-11-932 
cumartesi günü •aat 10,30 da 
yapılacaktır. Talipleıin muay
yen vaktin.den evvel komisyo a 
müracaatlan. (917) (5883) 

~ ( r. 

Kolordu v,. birinci fırka ihti. 
yacı için açık münakasaya ko· 
nulan 15,000 kilo kıımızı mer
cinreğe talibi tarafındım teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden 
bir hafta müddeti,. ihalesi talik 
olunarak 12-11-932 tarihine . 
müsadif cumartesi günü saat 
11 .30 Jft yapılacaktır . Talip
lerin muayyen vaktinden evvel 
komisyona müracaatları. 

(916) (5882) 

ı.--.ı yedinci icra memurluiın 
claa: lstanbul MahmutJ>&Jada 2SE 
No. lu düldıinda mii kim ilı:en ikameı 
ldılu meçhal bulunan M.cit Mı..,.I 
Beye: Mehmet Rüştü Beyin zİmın< 
tiniyede bedeli İcardan matlubu hu 
lunan 590 lira çin İcra takip talebin 
de hulunıau, ve tebliği m•Jlr.tezi ödt 
ıne anri balen nWıalli ikametinizin 
meçhul bıılunma11 hasebi.le otuz CÜ• 
müddetle ödeme emrinin ili.nen teb 
lifine karar verilmİf olduğundan ta 
ribi il.indan itibaren mezlrür miid 
det zarfında daireye 932-2794 dos-
ya numaraıı bimilen müracaat edil 
mai kanuni bir itiraz dermeyan et 
mediğiniz takdirde gıyabmızda muı 
melei icraiyenin ifa olunacağı ma 
lılm ve bu muddel zarfında mal be 

· yanında dahi bulunmanız lüzumu i 
lin olunur. 

ZAYi - 932 senesinde Feyziati li 
ıeıi 5 İnci sırufr:ıdan alm:ı oldu 
ğum tasdiknameyi zayi ettiğimden 
yenisini alac gımdan cıkiıinin hük-

ı mU yoktur. Keramettin. 
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PfRT~ Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

ZAYC- 362& ...........ıı otobüs pli· 
b11 zayi ohmqtur. Yealai wlm...._ 

fmdaıı eslır:iainiıı hllkmü yoktur. Sab 
ri. 

İst. Mr. l~umanda~ ığı Satana.ma kom. ·ı~ '1 r ı 

150 Kilo yerli pamuk iplili) 
260 Kilo yerli ara ipliji ) Bir fartnamede aaat IS te 

120 Kilo mukana ) 
450 Metre Gaytan ) 

3075 Metre beyaz terlt ) Bir ıartnanıede aaat 14 ı. 

90000 Adet KmMk clüime ) 
5600 Metre Mten yerine yerli boyalı be-z aaat 11 de 

l.eTazım Dikim ETi ihtiyacı için yukanda yazılı malzemeler 
lf tartnamede al..r münakua auretile aatm alınacaktır. Müoa
baalan 16-11-932 çarşamba ııQnü hizalarmclaki aaatlerde Top
haneci. Merka Kumancfanlıfı aatm.ım. komiayonunda icra la. 
lmac•k\u. Taliplerin prtname ve nümunelerini görmek için her 
sün ve mOnakasalanna i!tirak için de muayyen vaktinde komia
Jonda hazır buJunm•lan. (186) (5614) 

••• 
Kilo 
14800 Kenne makana ) 
14800 Çubuk makama ) 
10000 Arpa tebriye ) Bir tartınamede 

3500 Tel tebriYe ) 
1750 Çay Bir tartn&mede 

Merkea kumandanlıfı- meıbat müe1aeaat ihtiyacı lçbı yu

lranda yazılı erzaklar iki tartnemede pazarlıkla aatm alınacak
tır. Pazarlıkl•n 8 111/ 932 aalı ıünü makarna ve tebriyeler aaat 
14,30 da çay saat 15 te icra kılmaaktır. Taliplerin tartnamelerini 
ıörmek için aabah -t 9 dan ooa kadar her ,wı ve pazarlığa 
lttirak için de muayyen vaktinde komiııyonda hazır bulunma
lan. (238) (5880) 

• • • 
Hamiye mektebi ha,._nab 1 L-azmı Dikim Evi ihti~ 

Hıtiyacı için 340000 kilo kunı cı lçin 140,000 çift küçük kop
ot pazarlıkla aatm alınacaktır. ça aleni münakasa auretile aa
Pazarlıfı 9-11-932 çarıamba : tın alınacaktır. Münakaauı 
ıünü aaat 15 te Tophanede 15-11-932 salı ,u.ıil aaat 14 te 
merkez kumandanlığı aatmal· icra kılına.cakt.ır. Taliplerin 
ma komiayonunda icra kılına. prtnameaini görmek için her 
aktır. Taliplerin l&J'bl•~ sün ve münakuaya iıtirak için 
s6rmek için saat 9 dan 10 a ka de muayyen vaktillde kıomis
dar her sün ve puarlıf- if tirak yonda hazır bulunmaları. 
için de muayyen vaktinde ko- (185) (5613) 
misyonda huır bulunmaları. • • • 

(235) (5877) Ordu İhtiyacı için 600 adet 
* * * ltke karyola kapalı zarf aureti· 

Topçu Atıt -ırtebl ihtiyacı le aatm almacaktır. Münakaaa 
için 3000 kilo yataklık kuru ot aı 8/11 / 932 salı günü saat 11 
pazarlıkla aatm almaaktır. Pa de Tophanede Merkez Kuman 
zarlığı 10-11-932 pertembe ıü- danlığı aatmalma komisyonun· 
ııii saat 14,30 da Tophanede da icra kılınacaktır. Taliplerin 
Merkez kumandanlığı aatmal- ıartnamesini görmek için her 
ma kıombyonunda icra kılma- gün ve münakasaya ittirak için 
caktır. Taliplerin izahat almak de ıartnamesi veçh\le hazırlıya
için her gün ve pazarlığa itti- caldan teklif mektuplannı iha· 
rak için de muayyen vaktinde le sünUnün muayyen vaktinden 
komiayoıııda hazır bulunmalan. evvel komisyon riyasetine ver· 

(236) (5878) meleri. . (160) (5481) ,,. ,,. ,,. 
* * * 

Merkez Kumandanlığına 

• 

LONDRA 
BiRAHANESiNDE 
EFT ALYA HK:::n~e SADİ 

muhtetem ince ıaz heyet 
icrayı ahenk etmektedir. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

15,000 kilo aade yağ kapalı zarfla münakasaıı: 7 Te,rinisani 
932 Pazartesi günü aaat 13 de 

2.500 kilo beyaz peynir: açık münakuaaı: 7 Teırini,ani 
932 Pazartesi günü ıaat 15 de 

Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman
danlığı ihtiyacı olan yukarda cioı ve mikdarı yazılı erzakm hiza 
11ndaki tarıhte münakasası icra kılınacağından ıartnamesini gör 
mek isteyenlerin hergün ve vermek isteyenlerin münakaaa gün ve 

1 

ıaatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kaaımpafa'da Deniz 
Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (5459} 

Bakırköy malmüdürlüğünden: 
lomi 

Mariya haca 

lot~ 
Necmettin ,,.. ,. 

Nimeti Beyler 
Kirkor --eli ,, 

-ceoi Mariya 
Tüccardan le • 

mall Kanal B. 
Ane Huriye H. ,, 
MacLım Anjel 
Şerif Bey 
Dimltri F o ti ya eli 
ltalya tabumdan 
Hamandi Andrip 
F oti vereıeleri 
Haci Simoıı ve 

Nikola 
Anclria Petredl 

Pata 
Tqdyu Serkia 

5-i Sami 

.. 
.. 
.. 
.. .. 
• 
" ,. 

,, 

" 
.. 
• 

.. 

Dönüm 
500 

10 

1 

1 

1 
12 
13 
56 

556 

24/11 
10 

29 

28 

o 

Cinli 
Müfrez ana 

Bai J'Wİ 

Ana 

.. .. 1 

incirli cad- l 
deoi 1 

Ana Alrıu caddesi ' 

.. " Mülres ana 
ye incirli 

Aru Aksu caddesi 
Tarla ve bat incirli caddeoi 
Ana .. ,, 
Bağ .. ,, 
Bat yeri Tepe kankolu 

Tarla n haf Aka• 

Tarla .. 
Müfrez ana lııcb\ 

Yukarda isimleri yazılı mükellefin vergi borçlarını zamanın
da vermediklerinden evsafı bali.da yazılı gayn menkulleri 
23-11-932 çartamba günü aaat 15 te aatılacağmdan taliplerin 
yev.mi mezkiirda kaza idare heyetine müracaatlan ilin olunur. 

(5837) 

İstanbul inhisarlar 
Başmü~üriyetinden: 

idare matlubatmm temini iatifaaı zmmmda Büyükadada Se
feroğlu bağında Petro Mavridiye ait olup tahb hacze alman 

7000 küsur kilo ıuap sirkeıi 30 tetrinievvel 932 tarihinden itibA 
ren 20 gün müddetle açık müzayedeye konulmuıtur. 

lbalei evveliyeai 19 te9riniıani 932 tarihine müaadif Cumar 
tesi günü icra kılınacakbr. 

Talip olanların mevcut nümuneleri görmek ve teraiti müza
yedeyi anlamak üzere Kabataıta İnhisarlar Baımudiriyetine mü 
racaat eylemeleri ilin olunur. (5715) 

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasıııın İstanbul dep • 
larından kristal toz, sandıkta ve çuval a 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satı ı't. 

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

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

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

. .. . . . . - 'il. 
Güzel san'atlar akademisi 

Müdürlüğünden: 
İstanbul Güzel San'atlar akademisi Mimari 9ubeainin intaat 

muallimliği münhaldir. Talip olanların zirdeki evrikı ibraz et· 
meleri icap eder: 

1 - Muteber bir Yüksek mektebin mimarlık veya mübetı• 

dislik ıahadetnamıeai; Mühendislik ıahadetnamesi olarak an· 
cak bir yüksek fen mektebinin intaat (mimarlık) 9ubeainden a
lman tahadetname muteberdir: 

2 - Mimari İn§aatm tatbik sahasında bizzat ne kadar Z"' 

man çalıfDUt olduğuııe. dair evrakı müsbite ile tatbik ve inşa e
dilmiı eserleri; 

3 - Şimdiye kadar muallimlik yapmı9 olduğu takdirde bu bu 
auaa müteallik evrik; 

4 - Kendi el yazıaile yazılm19 bir tercümei haliı 
Bu muallimliğin vezaifi 9unlardırı 
A - lnıaat ders ve tatbikab: 

Birinci kur için cumartesi 9-11 ) 
Salı 13-16 } • 

ikinci kur için Çarıamba &-12 ) 
Çartamba 15-17 ) 

5 saat 

5 .... 

B - 1n,aat Mmineri (İhtiyart ıerbeat dersler) 
Pazartaei 14-16 ) 3 t 
Pazarteai 17-18 ) ıaa 

C - Meb.dii İnpat usulleri dersi (inıaatı iktisadileıtİrlllelı 
uaul •e vuıtalan) 

merbut müeasesat ihtiyacı için 
yİrmi yedi bin kilo kırmı
:a merdimefe müna
lr.uaamcla talip zuhur etmedi. 
tinden pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlıtı 9-11-932 çar
pmba günü aaet 14 te Topha· 
-re Merbz kumandanlığı sa
tın dınıa komiıyonunda icra kı 
lmacaktır. Taliplerin nümune 
ve prtıramesini görmek içüı aa 
bah aut 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlıta ittirak için de 
muayyen vaktinde komiıyonda 
hazır buhmmaları • 

(234) (5876) 
• • • 

Süvari Binicilik mektebine 
ait bir reis kısrakla bir reis tay 
müzayede auretile satılacaktır. 
Müzayedesi 9-11-932 çarıam
ba günü aaat 10 da Fatihte at 
pazarında icra kılınacaktır. Ta 
!iplerin mezkilr gün ve saatte 
Atpazannda hazır bulunmala
n. (222) (5798) 

Harp akademiıi ihtiyacı için 
1200 kilo sabun ve 1200 kilo ku 
ru üzüm iki t•rtnamede aleni 
münakaıa ıuretile ıatm alma· 
caktır. Münakaıaları 29-11-
932 aalı günü aabun saat on 
dörtte kuru üzüm on dört bu
çukta Tophanede Merkez 
kumandanlıtı aatm alma 
komisyonunda İ<:ra kılınacaktır 
Taliplerin prtnamelerini gör
melıı için aabah aaat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakaıaya 
ittirak için de muayyen vaktin
de komisyonda hazır bulunma· 
lan. (237) (5879} 

l•tanbul Beledlye•I Darillaceze MüdOrHlillndenı 
Bedeli keşfi bin altı yüz on sekiz lira yetmİf iki kurut olan 

Darülaceze pavyonlannm çinko dere .,e oluk ve saire intaımın 
şartname ve ke§ifnameai veçhlle ve kapalı zarf uaulile münaka

lıtanbul asliye mahkemeıi üçüncü 1 
8a11 22 Tetriniaani 932 tarihinde aalı günü aaat oıı dörtte kra 

hukuk dairesinden: Aliye hanımın edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaatları. (5665) 

lıtanbul 4 üncü icra memurıugun ı 
danı T emamona atmıı dört biıı li111 
kıJ'IDet taktir edilen Hoca pafada 
Hobyer mahallesinin Sirkeci Hamidi 
ye tramvay caddesi eslır:i 18 dört dela 
18 mükerrer 20-22 yeni 13,15, 17, 
19, 21, 23, 25 numaralarla murak
kam 661 metre terbiinde araziden 
363 metre mu111lılıeı muaakkaf otuz 
oda ve müttemilah oaireyi havi ah
ıap Aydoı oteli ve alt kısmında alh 
bap dükkinı ve müıtakil methalden 
298 metre terbiinde bahçeıi bulunan 
iıbu ııayrİ menkul temamı 16 bİlle 
tibariyle 6.ç hi11eol açık artrmıaya 

vazedilmlt olup 21-11-932 tarihinde 
ıannım-i divanhaneye talik edil&
rek S-12-932 tarihine müuclif per
teınbe cünü oaat 14 ten 16 ya kadar 
lıtanbul dördüncü ic:ra dairesinde a
çık artırma ıuretiyle utılııcaktır. Ar 
tmna ikiııcidir birinci artırmada en 
ziyade yedi bin ,üz liraya talip çık
mışhr. Bu kerre en çok artıranın üze 
rinde lıaralolacaktır. Artmnaya itti
rak için bineye mualp loymetinin 
yüzde yedi buçuk ııiıbetinde 1'97 alı 
çeal olaıı dokwı yib linJ'I t•IW -
ne ehnelı linm•lır. Mezkilr hi11"7• 
ait müterakim •erııi. belediye vakıf 
icareol mütteriye aittir. 929 tarihli 
ien ve if!U kanunuun 119 uncu mad 
cleıine tevfikan haldan tapu ıicilleri 
yle ubit olmoyan ipotelıli alacaklılar 
ile eliler alilaıdaranııı ve irtifak halı 
kı aahipleriııin bu balılarmı ve husu 
siyle faiz ve maoarife dair olan id
dialarını ilin tarihinden itilıeren 20 
gün içinde evrila müabiteleriyle 

Pazartesi Hr17 -1 saat 

Cem'an 14 saat 
Bu derslere ait mufaaal proıramlar akademide mevcut oluP 

talipler tarafından tetkik edilebilir. 
Bir intaat tatbikatı tesiaatmm tanzimi ve konatnıkıiyol1 l<~ 

lekaiyonlannın Cemi bu muallimin vezaifi cümlesinden olup 111•
1 

yetine bir muavin tahıis olunacaktır . 

••• 
Harbiye mektebinin ihtiyar 

hayvanlarının günde 450 ili 
550 kilo arpaaı pazarlıkla kır. 
chnlacaktır. Pazarlığı 8-11-932 
ıalı günü aaat 10 da Tophane
de merkez kumandanlığı aatm 
alma komiıyonunda icra kılr 
mcaktır. Taliplerin iz.abat al
mak için her gün ve pazarlığa 
ittirak içhı de muayyen vaktin 
de komiayonda hazır bulunma 
!arı. (219) (5795) 

• 

Senit Ali ef.aleyhine açtığı boşanma 
dava11 "lizerine ikametphı meçhul ol 
ma11 haıebile ilinen tebliğat ifası ta 

lrarrür ebnİf ol ıuretle tahkikat gı

yabtııda ikmal edilerek evrak mahke 
meye tevdi olunmuı Ye yevmü muha 
keme olarak 23-11-932 çarıami>a 

oaat 14 le tayin edilıniıtir. Y evmü 

meakürda ııelmediği taktirde mah

lıemenlıı 1PYabında ien lolmacaiı i

lin olunur. 

ZA Yl - Beyoğlu Malm6dürfüğiln
den 2413 No lu cüzdanla aldığım 

maap ait rel.IDİ senedi zayi ettim. Ye 
nİ•İni alacağnnclan hükmü olmadıiı
nı ili.n ederim. Mahkeme U.ııı>· 
dan Cemal Bey zevceıi Hatic:e. 

S6nmekaizin gece gllndilıı: yanar. 
24 ... tte bir defa doldurulur. 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

. bildirmeleri lbımdır. 
Aksi halde baldan tapu ılclllerlyle 
oabit olınıyanlar oabt bedelinin pay
laımauclan hariç kalırlar. Alaka

l darlarm ltbu maddeyi lıanuııiye alı
kamma ııöre tevfiki hareket etmel• 
lerl ve daha fazla -1ilmat alımlı la 
tlyenlerin 931-l!OJ clolya ııumaruly 
le memuriyetlmlze müracaatlan 1-
lln olımm. 

ZA Yl - 711 ıleil numerolu aralıe-

1 
"' ebliyetnameml zayi ettim. Y eııl
Uni aJacajımdan hükmü yoktur. 

Muıtafa 

ZA Y1 - 684 No. hı huıuai ot__. 
bilin bir adet numara plüı zayi edil 
mittir. y eaiai a!ınacaimclaıı hlikmıll 
yoktur. Çakmaçılar,Malunudiye Han 
12 No. ela Ali Sedit. 

Hali hazır büdc:eainde bu mualli.mlik için 150 Türk Liralıl< 
bir ücret mevcuttur.. . 

Taliplerin iatidalanm JUkarda zlkrohman evrakı müabitel~ 
.,ebet kıt'a fotoğraflarile Fmdıklıda Güzel San'atlar akadeJl1d

1 

MtidürlUtüne müracaat etmeleri. (5829) -

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Oaküdar Kız San'at mektebinde ke,ifnamesi mucibine8 ~: 

pılacak tamirat ile kalorifer teaiaatmm kapalı zarf uaulile tS-l 
932 tarihinde münakasaya konulmuıtur. ıı 

Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün saat ondaD 
ye kadar mektep idaresine ve ihaleye iıtirak edeceklerin o ı:; 
de teminatı kat'iyelerini havi olan teklif varakalan ile ber& . 
saat 15 te Fındıklı'da Yüksek mektepler muhaMl>ecilii' k~~·; 
yonuna müracaatlan ilan olunur. ( ::-ı 

LLIYET JIATBAAS 


