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NUSHASI S KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Başkalanyla 
Bir mukayese 1 

2 
-Gazi Hz. Bal kesird T zahüratla şı 

ek et 
ıla 

- -
Buhran senelerin
de 1 ilrklye doğru 
yolda mıdır? 

içinde bulunduğuuıuz buh· 
•an senelerinde birkaç seneye 
Şamil olmak üzere mali ve iktr 
sadi bir proğram yapmak müm 
kün olmuyor. Bu imkansızlık; 
iktısadi vP. mali teraitin istik
rarsızlığından geliyor, Herban 
gi bir itte bugün istinat edebile 
ceğimiz hesaplar, esaslar; ya~ 
birden bire değişiyor. o.~ .1" 
çin şimdiye kadar edindı~ı.m_ız 
lıükümet ve devlet telakkıs11nn 
aksine olarak, memleketlerin 
İdaresi bir nevi gün atlatmak, 
sene atlatmak, tehlike atlat· 
ınak yoluna girmiıtir.: "~u se
nemi acık&ız ve tehlıkesız ge
çirdim !". hele: "On~m~deki 
seneyi ıztırapsız geçırebilece
ğiz !" diyebilen bir millet ve o
nun başında bulunanlar; mem· 
leketleri namına kendileTiııi 
bahtiyar sanmalıdırlar. Maat~ 
teessüf istikrar devriden çok 
uzaklaşmış bulunuyoruz. Bir 
kanun yaparken, bele ıiyasi ve 
llıali bir kombinezon dütünür
~eıı yüz sene sonraki vaziyet ve 
•htimalleri nazan dikkate alan 
lngiliz diplomatları. artık gü· 
nüıı devlet adamları olamıyor
lar. En haşmetli devletler bile 
!!Ünü gününe işlerini yürütmek 
politikasını tuttular .. 

,,. ,,. . 
Kendi vaziyetimize bu ncık· 

lai nazardan bakınca genit bir 
nefes alabiliyoruz. içinde 
bulunduğumuz mali sene 
Yİ; sıkıntısız ve açık-
sız başa bat getireceği· 
ınizi kuvvetle umuyGruz. Bu 
İinıit; işlerinde, bMaplannda 
Çok dikkatli olan ve bu mesele
lerde hayal ve ihtimale en az 
ehemmiyet veren Maliye Veki· 
limizde katiyet derecesini bul· 
ınu,tur. imdi, baıta devletin 
,_" eri olduğu .halde bütün dev 
ıet ınakanizmaaı gelecek sene
ye ait hesapları, müvazeneyi te 
miıı ile uğratıyorlar. Bu netice 
n.iıı de elde edilmit olduğunu 
§ıındiden ifade etmekte, hayal 
Ve mübalağa yoktur. Yakından 
biliyoruz ki, bu senenin ve önü 
llıüzdeki senenin tehlikeli ihti· 
ınallerini bertaraf etmiı olan 
muhterem lsmet Pata; timdi 
halka biraz daha geniılik ver
lllek yollarını. imkanlarmı ara· 
Yor. 

.y. ,,. ,,. 

Memleketimizdeki düzenlik 
ne dereceyi bulursa bulsun; hiç 
bir sebeple mübalağaya, haya· 
le kapılmamalıdır. "Bizim 
ınemleketimiz, başka memle
ketlere nisbetle buhrandan da· 
lıa az müteessirdir!" derken, 
bu sözün bu hükmün ıümulü· 
nü, maııa~ını iyi ölçıneliyiz. iki 
j1Uiyet ve muhit arasında yapı 
.a!l mukayesenin doğru olması 
~ın, bu muhit ve vaziyetlerin 
rrtları biribirine uygun olma· 
•dır. Yoksa seviyeleri arasın· 

da ayrılık olan iki cemiyet ara· 
••ııda mukayese ·yapmaktan 
&ağl~m bir hüküm çıkarılamaz. 
Berlınde radyosunu tamir etti· 
~emediği için hayattan. buhran 

an .'ikayet ve onu büyük mah 
rumıyet telakk' ed f ki 'l 
ler vardır H 1 ı:n a r aı e
ek · t: albuki ballmnızm 

serıye ı; Yalnız km k 
ti bulamadı• e e ve ate 

· '!' . zamanlarda bu 
mahrumıyetı hıaaediı B' ele 'k' . . Yor. ız musı ıyı, tıyatroyu . 

' aınemayı 
batta parklarda ve uınumt ' 
lerde oturup nefes alınayı tı:ı 
lüks ve abes telakki eden zibo 4: 
yetler ekseriyettedir. Otomobi~ 
le binenlere yan bakanlarımız 
çoktur. Halbuki, buhrıından 
çektiği ıztırabı bütün dünya· 
nın yüzüne haykıran Berlinde 
taksilerden ziyade hususi oto
llıobiller göze çarpıyor. Keşke 
bizim de medeni seviyemiz, iyi 
ve güzel şeylere ihtiyacımız da 
ha Yüksek olsaydı da buhran 
dan ayni derecede muztarip ol· 
saydık ... 

.y. ,,. ,,. 

Mııhsulatımızı güçlükle sa· 
~1.!~~uz. Satı§ fiyatları ise çok 

Ufuktür. Bu yüzden memleke 
te giren döviz mikdan 
azdır. Diğer taraftan e-
hemmiyetli, ehemmiyetsiz 

- ismet Pş. günl ava • 
ıyo 

. ' ; . . ~ -:_. . ~-

Gazi Hz. nin tetkikatları 
~~~~~~~~~~~-... -~~~~~~~~~~ 

Balıkesir bir bayram Müvazeneli 
iktısat 

manzarası içinde Sistemi 

Büyük Reis '' Kültür ,, mevkü 
hakkında izahat aldılar 

ve tetkikatta bulundular •• 

Balıkesir/ teşrif eden bOgllk ' 
reis ve şehirden bir manzara 

lktısat Vekilinin 
beyanatı 

Zeytinlerimiz, maden/tJ
rlml:ı v• geni 

lıurulacah labrikalar 

BALIKESIR, 21. (Milliyet).
Bugün öile üzeri Balıkeoir Gazi Hz. 
yürekten gelen tezmhüratla kucak· 
ladı. Siyaıi terbiyesini "Ve büyük tel
lerine olan baiWık lıiılerini milli 
mücadele ıııllanndan itilıaren her· 
gün artbmut olan Balıkeoirin haıaaı 
ve ıuurlu halin büyük tefin takdiri
ni kazanabilmek için teVsili yurtla
rını carbi Anadolunun en mümtaz 
bir kasabası hali"" ıetinneğe cid
den azmetmiılerdir. 

Sekiz ıene evvelki intibalarım bu
günkü mütabedelerimle kartılaştı
rmca milli inkişaf lıelmrundan ifti
har duymamak, iıtiklıale büyük Ü· 

(Devamı 6 r.cı sahifede) 

BALIKESIR, 21. A. A. - Rıriıi
cümhur Hazretleri geceyi Yeni.köy 
iıtaıyonunda nende geçinniıler,saat 
5 te kadın erkek binlerce halkın aJ. 
loıları araaında Balıkeaire gelmiı
lerdir. 

lataayon civan ve yollar halk ile 
dolu idi. 

Y ollarcla "Merhaba, -ıılımız" eli-. 
ye balkın habnnı soruyor, sürekli 
alkışlarla ve "sağ ol~ Malerile karı•· 
lanıyorlardL 

Sıhhiye l Vekilinin 
Seyahati 

Gazi Hazretleri, yaya olarak '9e 
",..a, bot geldin" diye lıağıran hal
kı ıeliınlayarak oturmalarına tahıiı 
edilen "Vali konağına geldiler. 

Konakta biraz dinlendikten sonra 
(Devamı 2 inı:i sahifede) 

Emlake neden fazla 
kıymet konuyor? 

Tahrir işlerinde şikayetlere 
yol açan sebepler nelerdir? 
Bina vergiıi takdirinde eaas o· 

lan tahrir kıymetlerinin çok yük
ıek takdir edildiğine dair birçok 
tiki.yeller yapıldığı malfundur. 

Tahrir kıymetlerine viki olan 
itirazlann yÜzde ıekıeninin An .. 
karadaki temyiz komuyonunca 
muhik görülmemesi, tahrir işlerile 
metgul olan komi•yonların hatalı 
hareket ettiklerine tüphe bırak
mayacak mahiyettedir. 

Bina kıymetleri ve kiralar bir
kaç. ıene evveline nazaran dütkün 
olduğu halde tahrirde çok defa 
bu noktanın nazarı dikkate alm
madığm~an tikayet edHmektedir. 

Tabkıkabmıza ve bize verilen 
malümata göre bu tikayetlerin 
baıbca sebebi tudur: Eaki tahrir 
kanunu, varidat ve kı:rmet takdi
rinde halka hiç bir müdahale 
hakkı venniyordu. Yeni kanun ue 
tahrir komisyonlannda halk mü
messili olarak Üç aza bulundurul
ma11nı amir bulunmaktadır. Bina 
kıymetlerinin takdirinde halk mü
messilleri ekseriyeti teşkil ettikle
ri için reyleri galiptir. 

Kanunun ruhuna göre, tahrir 

birçok ihtiyaçlanmızı da 
ha fazla kısamıyoruz. Hariç· 
ten satın almağa mecbur old'u· 
ğumuz bir çok §eyler var. Bu 
suretle ticaret müvazenesini, 
tediye müvazeneaini bulmakta 
mii,külat çekiyoruz. Bu müva· 
zenenin ne büyük hassasiyet ve 
müşkülatla temin edildiğini bir 
:!~~ bilir, bir de ismet Pata ... 
k 1 ıyoruz, eğer bundan bir-

aç •«ı~ evvel gene ismet Pa
::n::ı. hı~m<:tiyle bu memleket 

ayıın ınkişafına yol açıl· 
masaydı vaziyet ne olurdu? U-
0.~tl?a"?alı ki, İpekli, yünlü bü· 
tun ıhtıyaçlarımızı u"stu" .. .. 
b ' · muzu 
aşımızı hariçten tedar'k tt•. 

"' 'd'd ıeı 
li!ımız evır en çok uzakta deği 
lız. Bereket versin ki. şimdi ka· 
dınlanmız VP erkeklerimiz 
memleket mamulatiyle mükem 
mel surette giyinebiliyorlar. 

İtlerinin, eokiıinden daha oalim ve 1 
halkın lehine neticeler verecek ,.. 1 

kilde yapılma11 icap ederken siki 
yellerin eıkiainden fazla olmaaı, 
komisyonun müntahap azaamdan 
bir kısmında kanunun aradığı eT• 

safın bulunmama11ndan ileri gel
mektedir. Tahrir azalarının emlak 
işlerinden anlan-.naı kanunda şart 
konulmuıtur. Halbuki aza araam• 
da emlik itlerinden anlayan pek 
azdır. Bir kısmı aza, kendi muhi
tinin haricinde çalışan komisyon
lara verilmiş olduğundan tahrir İf 
!erinde hüyük bir ehliyet göalere
meınişlerdir. Bu auretle de yıikaek 
bir halkçılık zihnİyetile hareket 
eden kanun vazuntn beklediii 
fayda temin edilememiştir. 

Şimdiye kadar tahrir mucmele 
leri ikmal edilenler, Betiktaf, Sa· 
rıyer, Fatih, Eminönü kazalarıdır. 
Beyoğlunun bir kısmında tahrir 
muamelatı devam etmektedir. Uı
küdar ve Bakırköy, Boğazın Ana
dolu yaka11 ve Adalardaki emla
kin tahririne henüz başlanmamıı· 
tır. 

Bu memlekette sanayii kurmak 
ta, onu himaye etmekte gaye; 
sermayedar smıfı, amele sınıfı 
yaratmak değildir. Bunlar da· 
ha yüksek gayelerin istıihs~line 
yarayan vasıtalardır 

Şimdi daha iyi aııJıyoruz: E· 
ğer biz vaktile, padifahlar ida
resinde, hiç olmazsa mqrutiyet 
ten sonraki devirlerde kafamı· 
zı ticaret ve tediye müvazenesi 
le biraz yormut olsaydık, bu· 
günkü halimiz büsbütün baıka 
türlü olurdu. Bununla beraber 
ümitsizlenmeğe mahal yoktur. 
Biraz geç bile olsa doğru yola 
ginniı, selamet yolunu tutmuı 
bulunuyoruz. Bu yolu bulmak 
şerefi; cümhuriyet idaresine 
düştü. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Refik Bey garp vi
layetlerin e tet

kikatta bul nacak 

Garp Vilôyetl•rinde bir tetkik M· 

yahatine çıkacak olan Sıhhiye 
Vekili Relik B. 

ANKARA 21 (Telefonla)
Sıhhiye Vekili Refik Bey aym 
yirmi alt111nda garp vilayetler 
rinde bir tetkik aeyahati yapa· 
caktır. Refik Bey Manisaya uğ 
rayarak orada yapılan yeni 
hastahane inıatmı görecek, 
bilahra lzmirde bir gün kalarak 
dönütte Balıkesinle doğum evi 
ni görecek, Balıkesir • Küthaya 
hattiyle Ankaraya gelecektir. 

Fırka idare 
Heyeti 

Riyasete Cevdet Ke
rim Bey ıeçildi 

Cümhuriyet Halk fırkaaı vi· 
!ayet kongresincie intihap edi· 
len yeni idare heyeti dün va
zifesine baılamıı ve ilk içtima· 
mı aktederek riyasete ittifakla 
Cevdet Kerim Beyi intihap et· 
mittir. 

Cevdet Kerim Bey 
Ankaraya gidiyor 

C. H. Fırka11 latanbul Vilayet 
idare heyeti reiai Cevdet Kerim 
Bey bugün Ankaraya gidecektir. 
Cevdet Kerim B. Ankarada lıtan
bul fırka Vilayet kongresi netice
leri hakkında umumi katiplikle 
temas edecektir. 

'· ismet Pş.nın 
Tetkikab 

ANKARA, 21. (Telefonla)
Başvelcil ismet Paşa pazartesi 
veya ııalı günü Antalya'ya ha 
reket edecektir. Kendisine An
talya Meb'ualannın ela refakat 
ebnesi muhtemeldir. .................. 
Maarifte 
Değişiklikler 

Müateıar Salih Zeki 
B. çekilmek latiyor 

Aldığımız malümata göre, 
Maarif Vekaleti erkanı arasm· 
da bazı deği,ik
likler olacaktır. 
Müstqar Salih 
Zeki Bey ahvali 
sıhhiyesine meb 
ni vazifesinden 
çekilmek iste
mektedirBu taı 
dircle müstetar• 
lığa Almanyada 
talebe müfettiş' 
bulunan Cevaı 
Bey getirilecek 
tir. Diğer taraf· S al>h Zeki B . 

tan bir müddetten beri Galata· 
'Saray lisesinde yapılmakta o
lan teftişler ikmal edilmiştir. 
Mektep müdürü Fethi Bey bu 
vazifeden alınarak yerine orta 
tedrisa t umumi müdürü Fuat 
Bey gefo;Jecektir. Bu takdirde 
orta tedr;sat umumi müdürlü· 
ğü için müf-ettişi umumilerden 
Tevfik ve Hasan Ali Beylerin 
isimleri kuvvetle söylenmekte
dir. 

Sanayi 
Of isi 

Ticaret umum mü
dürü devir mua

melesine bakacak 
Cuma ıünü Ankaradan avdet 

eden Sanayi ve Maadin Bankaaı 
umum müdürü Sadettin B. dün 
kendisile görüşen bir muharriri
mize ıu beyanatta bulunmuıtur: 
"- Kanunen teşekkülü lizım 

gelen Sanayi Kredi Bankası u
mum müdürlüğüne asaleten ve 
Sanayi ofiıi umum müdürlüğüne 
de Vekaleten tayin edildim. Sa· 
nayi ve Maadin Bankaaırun Kredi 

Naili vtt Sadettin Beyler 

Bankası ve Sanayi ofiıine devrine I 
baıhyoruz. Bu devir için kanun 14 I 
şubata kadar mühlet vennittir. 
Biz devrimizi daha evvel bitirece· 
ğimizi ümit ediyoruz. Devir biter j 
bitmez, iki yeni tetekkül de, gene 
Sanayi ve Maadin Banka11nm tim 1 
di itıı:al ettiği binada faaliyete 
başhyacakbr. Devir için lk~ı~t 
Vekaletince Ticaret umum mudu· 
rü Naki B. tayin edilmit ve latan· 
bul'a gelmiştir. Mali!e Ve~.il!'t~. 
de Muhasebei umumıye muduru 
faik B. i devir hey.etine . mem_ur ı 
etmittir. Ancak Faık B. ~n. dun 
Berlin'e gittiiini öğrendığuoden 1 
yerine diğer bir mümeuil tayinini 
Vekaletten timdi telefonla rica 
ettim. Gelecek zat ve Naki B. le 
birlikte banka müdürleri devir 
muameli.tını yapacağız. 

Devri müteakip Sanayi ve Ma
adin Bankasının mevcudatı ikiye 
bölünmüş olacak; bir kımu Sana
yi ofisinin malı ve hareket eaaaını 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Diin toplanan tetkik heyetindeıı Reşat Nuri, Ha11dar, 
Köprillilzade Fıwt vr Muzaffer /leyler 

Komitelerin mesaisi 
dün tesbit edildi 

Derleme defterleri yarın mu
allimlere tevzi edilecek l 

Istanbul vilayet söz derleme 
heyeti tarafından seçilen altı 
kitilik tetkik ve takip komisyo 
nu dün akşam saat 16 da Maa
rif müdürlüğü binasınd'a toplan 

mıştır. lçtimaa müderris Köp· 
rülü zade Fuat Bey riyaset et· , 
miştir. Bu toplantıya komis· 
yon azası olarak müderris Al' 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Herkes bayrama hazırlanıy 

Çarşı ve pazarlarda bir canlılı!ı var ı 

Bayramın yakl8fması piya- ı nelerin, bilhassa küçük ~~f'.\ 
sada ehemmiyetli bir hareket çok memnun oldukları gorulu 
uyandırmııtır. Bütün ticaretba (Devamı 6 ncı sahifede) i 

1933'ün En Büyük Edebi İddiası 

Aşk, Kin, Politika, 

Ne terceme 
Ne adaptasyon 
N~ intihal .. 

Yüzde yüz telif 
bir roman! 

Milclliflı 

Kan ve •• 
•• Heyecan! 
Pırnarlı ve dumanlı 

Balkanlarda çıglar ve 
bombalar arasında 

bir 8111 

Nizameddin Nazif 

Bu ayın 24 ünde neıre baılıyoruz! 



• • 
••• Tarihi tefrika: 78 

93 felaketleri 
ve. İgnatief 

irmi üç yıl bekledikten sonra 
nihayet tahta oturmuştu 

Bütün Osmanlı hanedao.ı da - Ooof! Uykuda bile rahat 
tu ıki çocuktan 'baretti. Oa· yok! 

' h paditahlan dal aalıve- Diye söylendi. Pencereye doğ 
en familyalarıru kendi kanlı ru baktı. Güneıin parlak ı,ık
Uerile budaya budaya bir kaç lan. camdan süzülerek duvara 
lefalar yok derec:esine dütür- aksediyordu. Abdülazize bu 

· !erdi. ıtrklar duvar üzeriııe satırlar 
Birinci Ahmet çocukları. yazıyormuş gibi geldi. Bu ıa· 

a deş elile öldürüle öldürüle trrlarda nnki Abdüldzizin ken 
nedan babalığmı zincirlik bir di aözleri yazdı idi: 
ı olan lbrahime bıraktık- - Bir paditaha göre esa· 

n gıhi onun torunlan da bi· ret zilleıini kabulden ise ölmek 

1
1 ı ıbirlerini yemişler, üçüncü hayırlıdır. Beynine bir taban= ile dördüncü Mustafadan ca ııkamazıa bile, damarlamu 

nra. banedarun tek babası açarak dünyadan gitmelidir! 
!arak ikinci Mahmudu bırak· 8 ı .. Ahd"I" · bu . . çocuk 

1 
e~ yı once u azız 

• ışlardı. O .~a iki erk~ . . ıözleri Sedan'da düsmana kı-
ırakarak dunyaya gozlen111. 1 t ı· ~.ı- u· .. .. Na 

ıcmı es ım """"" çuncu • 
" pamıttı. poleon için ıöylemitti. Şimdi 
1 bdulmecit devrinde Abdül· ıaoki bu ıözler, batka bir ağız· 
ziz, şehzade ve veliaht olarak dan kendi kulağına ıöyleıniyo1', 
ııray içinde terbiye görmiif- giıya duvara atet harflerle ya-

. Vücutçe, İradece zayıf olan ztlarak gözlerini yakıyordu. 
,bdülmecit, kardeşine kartı _ Böyle yaşamaktan ölmek 
alim davranmamııtı. Fakat bin kat evladır! 
.a arı bir çocuk olan Abdüla· Abdül:.Ziz, bu ıefer kat'I bh
IZ aaray hayatından h~la· azimle ellerini btribtrine vur
•rordu. Daha çocuk denilecek du: 

' a!t• iken saraym güzel cari- _ Gel, kim var orada? 
, elerine aaldınr, arzuıuna bo- NöbetÇi cariye. titriye titri-

un eğmiyenleri döverdi. ye. içeriye girdi: 

1 Abdülmecidin -riliyetlere - Haydi bana bir ayna ile 1 
aptığı seyahatlerde Abdülaziz d' 

, e birlikte bulunurdu. Paditah. bir maku getir. Sakalımı li· 

'r 

' 1 

] 

• zelteceğim. 
, tınm üzerinde solgun yüzü, Abdülazizin kendi elite sa· 
1 'ye kaçmıı gl>zlerile bir can katını düzeltmek mutadı idi. 

cenaze gibi ilerlerken arka· Zavallı cariye, biç bir tüpbeye 
; ndan Teliabti atın sırtına ıığ dü,medi. 

uyarak iki yana sarkaın tit· _ F ennao efendimizin! 
n butlarile görenlere: Diye çıktı. Biraz •onra emre 
- Hey ma,allah ! Anlan dilen ıeyleri getirdi. Sıablk pa· 
i ! di!&lım ayatı ucun koydu, Ge-
Dedirtirdi. ri ıeri giderek odadan çıktı. 
Daha o zamandan alaturka· Acı bir gülümseme, ikinci 

teklifaizli!ti, açık Mahmudun küçük oğlumm du· 
keyfine mecbur- daklanoı büzdü. Nihayet, ken 

göze çarpllllflıı. diıi:nden o kadar gizlemek iıte 
bel lmecidin ıalahatınGan, nen Uabı ele geçinnitti. 

ı zimatçılığmdan botlaollll" Hemen yerinden fırladı. O· 
uı eski kafalar, umut g&&leri- da kapısını kapadı. Sürmesini 

Abdül:mze dikmillerdi. Ve sürdü. Sonra geldi. Pencere ya 
ı htin bunlardan da haberi yok omdaki köşe minderinin üzeri 

ı, Amma, yavaf yan, kula· ne oturdu. Keakin makuı eline 
na fıaıldıyanlar. aldı. 

't - Allah çok ömür •ersin, Bu mııkuı sat elinde tuta· 
.Wetli ağabeyinize bir bal o- rak. sol kolunu uzattr. Makasın 

l cak olurıa devlet efen.d"ımi- aivri ucunu daldırarak, acısına 
ıi ndir. dayana dayana. 901 kolunun bü 

Diye. aöz ııruı getirerek. lı:üm yerinin qağuma soktu. 

!
1'. ·mliıı" padişahlığı ananlaJ' Çabuk çabuk kol damarlanm 

~ uyordU. keati. 
Yirmi üç yıl lıeldedikten Bu 11rada Abdüliı.zizhı göz· 

• nihayet ağabeyiıinin & leri yerinden fırlamıt. ditleri 
c münli görmü,. Osmanlı talı- biribirine ııirmitti. Büyük biT 

r: l otunnuttu. O günden be- delilik hamle.ile makaıı, yaJ"a• 
lı 

o 
16 yıl geçmi,ti. lı eline alarak, aağ kolunda da 
On altı yıl ... Abdülaziz, bu bir yara açmağa çalıftı. Sol el 
altı yıllık ıaltanat.m YUku- harekete alıtmamıt, yaruıır 
ı dUYarlar üzerinde baya· dan kan akmağa da bqlamıt· 

ı ı den alaetmit bir 81İnema si-- ta. Bunun için ıağ koldaki ya· 
görilyordu .. , ra pek ince ve dar oldu. Fakat 

-, 'i • • • ıol koldan fıtkıran kanlar bü· 
ı Günet, Boğaz üzerinden tün minderin üzerine, oracı'an 

ı ı ğm • ıtıklanru etrafa ıaç· yayılar.:tk hasıra doğru akıyoı
ı ı~a başlamıştı. Sabık padita du. O zaman Abdülaziz elinden 

ıl ı gözüne hala uyku girdiği nıakası attı. Ses çıkarmamak. 
•f, tu. Hila bir duvıırdan öbür duyurmamak için kırarcasına tt v ra dolaşıp duruyordu, Ba· 

1 
ııktığı dişler, biribirinden ar 

f lan ağınyor, gözleri kama- nldı. Gür bir 
or, beyni zonkluyordu. - Ah! 
!:i ray, debdebe, hakimiyet, Sesi aaraym her yanmı çın· 

rur. dunyaya sö-z geçirme, lattı. 
ima eseni yapma. sonra, tah Kan durmayıp akıyordu. 

indirilme, turaya buraya Kapının önünde ayak s~le-
. ime, neferlerden hakaret ri duyan, kapmm vurulduğunu 

rme .•• Hep bunları düsünen işiten Abdülaziz, bınla sol ko· 
ı, kazana dönmti~tü: lunu silkeledi. Bir ayak evvel 

Soyunmadı. Oyle, olduğu karunın ti.ikeıımeaini, canının 
11 ' lİ, bir .kanapeye uzandı. Yor çıkmasını istiyordu. 

~'" 1 ktan bitmiş olan kafası .v. .,. .,. 
· ı uyku, yan baygınlık ha· Abdülaziziu odaamdan gür· 

• ( ' , durakl::dı. Abdülaziz uyu ~eyen: 
ı 'ı tu. - • Ah! 

1 Yarım saat kadar aı.iren bu Sesi. nöbetteki cariyeyi .;;ne· 
• ku da bile tahtından İndiril· raklandırmıştı. 

~ ~ 'i ' hakan, rahat edemedi. Rü· - Acaba efondimize bir '°Y 
• ' sına Ali Paşa, Fuat Paşa, mi oldu? 

hmut Nedim, Hüseyin Av· Sadık cariye koşarak kapı-
: ~ !Mitat Pli:'!'· ~üttü Patı': gi· Y!l yaklaştı. Kapıyı açmak İste 

111or, her bın bır başka ıtap 
1 
dı. Arkadan aünneli olan ka· 

9 di:rini frzüyordu. He!., pı açılmıyordu. Cariye apıyı 
' , r,eyin Avni bıızan bir zebani ı vurdu. Sea yoktu. 
' önüne gelip kırbaç kaldı· - Aman! Efendimize bir 

ı f.r, daha iruneden kırbacın hal olmaım! 
' 1 ı bir yılan. ateı püskürür Cariye. koştu. Valde sulta· 

jderha h tini alıyordu; ba na haber verdi; 
omuzunda tüfek, bir nöbet· - Aman, sultanım. efendi· 

teferi kılığ;le ka'lısına geçi· ı miz demincek sakallarmı dü· 
1 
• , ı J kendisinden oc; alm ~a ça ~eltmek için bir makasla bir 
.. yordu. ayna ferman b:.ıyurmuşlardı. 

1 ıf Abd"il frz, Y<'>"inden fırladı. ( Dev:mır var J 
1 
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HARİCİ HABERLER 

Japonlar fikirlerini 
açık söyleyorlar 

Jehol eyaletinin de Mançurya. 
ya ilhak edilmesi lazım imiş 
TOKIO, 21. A. A. - Diyet açıl· etmit ve Milletler Cemiyeti ile oami· 

dığı zaman M. Uchida, söz alaralı: mi ıurette tetriki mesai arzuaunda 
yeni Maııçuri devletinin Japonya ta- bulundufnnu beyandan sonra tö:rle 
rafından tanınmıt olduğunu, müıte- demiıtir: 
rek müdafaayı ve Japon kıtaatmm - Çin ile muamele yaparken, o
Mançuride tecemmu etmesini natık nunlıı müznkeratta bulunurken Çi
bt.-lunan protokolun imza edilmiı bu ni11 içinde buluıunakta olduipı gayri 
lunduğunu beyan etmiıtir. tabii temiti göz önüne getirerek 

Mümaileyh, bu ıuretle uzak şark- Milletler CcmiyP-tİ misalmım biraz 
ta ıulhun deTam ve bakasını tenün alastikiyetle tatbik edilmesine mÜ· 
için yeni ve müessir bir teminat VÜ· saade etmek İcap eder. 
cud~ getirilm~ oldugunu .öylemi,. Müıııaileyh Japonya - Rusya dip-
tir • Iomaaı münuebabıun iad i imki· 

M Ucbida, bundan sonra yen.İ mndan bahsederek bunun tarkta kı· 
~ançuri devletinin nail olduğ~ le· zıt propapndaaınm arbnaama baiı 
mkill'1'den ve kavu~tuğu maddi re- olduğu ve bu propagandanın ciddi 
tahtan bah:ıetmiı Ye bu refahı Ja. bir tehlike t~kil edebileceğini aöy
ponyanın hal'eketini mühik göıtet-ea lemiıtir 
bir delil olRrak ileri sürmüttür. Hatip müteakiben, Rus-Japon a· 

Miimaileyh deıniftir ki: Milletlı!r demi tecavüz misakından. Tesliha· 
Cemiyeti ile ecnebi devletlerin itti- tın tahdidi konferanımdaıı ve Ja
lıaz elm~ olduğumuz hattı hareke- ponyanın deniz ıili\.blannın tahdidi
tin ıuımuskarane ve adilane olduiu· bahoettikten sonra demi,tir ki: 
11u günün birinde teslim edecekleri- Bu teklifler Japonyan111 cihan 
ne kanıim. •ulhunu tahakkuk ettirmek için Mil· 

Jehol meaeleainden hah.eden M. !etler Cemiyeti ile t .. riki mesai et
Udılda, tariben büyük Çin aeddinin ne müteallik olan-. teldiflerindeıı 
Mançuriyi Çinden tefrik eden hudut mek arzusunda bulunduğunun bir 
olduğu ve /cbol eyaletinin Maııçuri- delilidir 
nia mütenımim eczaımda11 bulundu- Cihan iktisat konieranıma .özü 
iu iddiaamı müclafaa etmiştir. nakleden ;M. Uchida.. kırktan fazla 

ffitip sözüne deYamla demi,tir milletin altın mikyaamı terlı:etmeıin 
ki ı den mlit,.vellit olan ticari manialara, 

1 Bitaraf 
Avusturya 

Böyle bir meaele 
mevzuu 

bahis değilmif .. 
BERLIN, 2l. A. A.. - Vollf a· 

janımdan: Avuıturya Başvekili 1M. 
Dollfuıa, Buyenı Merkez Fırkıuı 
iktisat meeliıincle Beyanatta bulu· 
narak A vuıtul'7aftln bitaraflaftınlıı· 
cağına dair olan haberlerin yanlıt 
olduğunu, böyle bir meaelenin mev· 
:ıuu bahiı olmadığrnı aöylcınit ve j 
böyle bir teklifin müzııkett bile edil 
nıiyeceğini ilave etmittir. 

Vapur yangınları 
na karşı 

PARIS, 21. A. - Bahri ticaret 
nazın, Le Joumal'in bir muhabiri
ne inşa edilmekte olan Franou: n.· 
purlannın ve bilhassa Presiden Dou 
mer vapum ile Normandie vapu.ru
nun konfor ve zefaret huıuolan ih
mal edilmemekle beraber ıuya ve a · 
tefe ka1"9ı müklll!""el •~rette ""!i · 
c"hhez bir tekilde ın~ edılecelı:len
ni •Öylcmittir-

Nazır Cenubi Amerika serviıi İ· 
çin yaıa'nda büyük bir lüks vapuru· 
nun ve ayni zamanda ıiıratli iki ge
minin tezgiba konulacağını beyan 
ehnittir. Bu iki vapurun iomi Fran· 
aa ve Ceuir nlac•k+ır_ -

ltalya kıraliçası 
Sof yada 

-

ıın------
Evkaf müdürlükleri .. 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Münhal bulunan Gümü~hanc EY· 
kaf müdürlüğüne Siirt Evkaf müdürü Şevki, Siirt Evkaf müdürlüğüne 
Muğla Evkaf müdüru Haydar Beyler tayin edilmişlerdir. 

Evrakı nakdiye hakkında 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Tedavülde bulunan evrakı nakdi. 

yeden muhtelif ııekil ve ıuretlerle zayi veya sirkat edilenlerin numa
ralan malfuıı oldukça tedavülleri unaıında bunların tetkikine ,.,dar 
olmak Üzere :rapılmaaı iktiza eden muamele hakkında Maliye Veki. . 
!etinin evvelce yaptığı tetkikat yenı bir tezkeıe ile İptal cdilm• ve 
bundan sonra tedavülde bulunan eYl'akı nakdiyenin bijii ltayd~art 
mübadele ve tediyatta kabul edilmeoi icap edeceğt al:..kadarlara ba. 
dirilmi,tir. 

Kırlas(qeciliği kaldırmak için 
ANKARA, 21 (Telefon! ) - Devlet dairelerinde bürokraıiyi 

kaldırmak ve kağıt işl<"rir.i en bariz bir hadde indirerek itlerin çabuk 
görülmesini temin ebnek için eaaılac aramakla meşgul olan mÜ:.letar .. 
lar komisyonunun letkil ettiği tali komisyon mesaisine devam etmek· 
tedir Tali komisyonun tetkikatı on be§ gün,. kadar bitecektir. 

Ziraat mektebi ve enstitüleri 
ANKARA, 21 (Telrfonla) - Ziraat Veki\leti yÜkS<'k ziraat mek 

tehi ve enstitülen tetkila.h hakkında tetkikatı .. bulunmakta olan ve 
bu müesse'leye rektör tayin edilen Profesör Falge ile mukavele imza 
edilmitlir. Profesör •erefine bu alqam en titülerde bir çay -ziyafeti 
verilmittir. ProfeııöT fakında memleketine gidcek ve ailesini larak 
avdf'!tle vazife ini başlayacaktır. 

Mektupçu/ar arasında tebeddül 
ANKARA, 21 (Telefo la) - Tekirdağı mektupçuluğuna Çorum 

mektupçusu 1ithat, Çonun mektupçuluğuna Tekirdağı mektupçuau 
Salim, M ıs mektupçuluğuna z-guldak mektupçusu Saliihattin, 
Diyanbekir mektupçuluifuna eııbak Çorlu kaymakaım Vttdi Beyler 
tayin edilmi~lerdir. 

Gümrük ve inhisarlar bütçesi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Müstetar Adil Beyin riya.etinde 

bulunan komiayon Gümrük Ye lnhiaarlM' Vekaletinin yeni seoe büt· 
çuini teıbit etmiıtir. 

- Son zamanlarda vukua gelen gümruk maniıılan ihda,ı a.-.hasında
karıııklıldar ve Changhıuh·Liang kı ki müsabakalara teessüf etmit ve 
tu.tınıa Jehol eyaletine girmesi Ja- serbesti mübadeleyi iltizam ederelı: 
pon:rayi bütün Mançuri anıziıinde aerbeotii mübadol..,,in umumi terak
ıulb ve aa&.flfİn temini İçin Mançu- kinin ve refabin;n esaıt olduiunu 
ri kıtaatına iltihak etmek mecburi. söylemittir. 
:retinde birakmııtır. Müınaileyh netice olarilk , !Öyle 

SOFYA, 21. A. A. - halyan laa 
!içesi Helene, dün 1talyan orta 
elçiliğinden ltalyan tebaamın 
ileri ı;<ılenlerini kabul ebnİf kendi· 
!erile uzun uzadıya göriitınüştür. 

Dükkanını kasten yakan bakkal 
Mııalıedenin tahmil etmd<te ·oldu-

dt'rnjflıtİr: 
iu mPdıuriyet dolayiıile bu mesele, JaPenya, yakında toplanacak olan 
Jııpon:rıuun en mühim metcale ve cihan konferan•ının bir netice elde 
~rulannclan birini tqki.I ehnekte- edebilmeai içia elinden geleni yapa-

caktır. 
M. Uchida, hundan oonra Çinden M. Uchida, Japonyanıa ıiraaeti 

bah•edettk demittir ki: hakkmda umumi İzahat vererek bu 
- Çiacle be.. :zamankinden ziyade ai ıiyas~tin prenıipi farkta Ye binnetl
yasi bir tqe""üt hüküm ıiinnekte- c:e bütün dünyada sulhun temini ol-
dir. duit;unu .ı;yleıniıtir. 
Mıunaileyh, muhtelif membalardan 

gelen lıir tııkım haberlerin kendiai· Ct'neı•rf!da 
ne fİmali Çin hududu boyunca Ja- CENEVRE, 21. A. A - Millet· 
poa'Ltr leylünde lıir mücadele yapıl- ler C'..emiyeti ııezdmdeki Çin heyeti, 
ması hakkındaki tekliflerin kanunu- on dokuzlar lıoıniteai'uin 21 Ünunu
evel aymdct Nankin merkeıi icra ko evel tarihli mulıtiraaına c:erap ver
ınltl!Iİne tevdi Ye komite tarafından mek huıuıunclaki tehirini pı·oteato 
kabul edilmif olduğu kanaatiri ha· eden bir beyıuvuune n••retınittir. 
ıd etmi, olduğunu beyan etmiştir. 

M. Ucl>id• tözlerine tu •uretle de- Heyet, kadar ıuretlerinden bii-
tmi f . h"ssa yeni Mançurİ devletinin ta-

vam eç· thı'~k· · l ·ıı 1· · nınmuına müteallik olan bdar ile - ın u ume \'e mı e •n~ ,ım... 1 d 
d,,_. • et' ek • bi ta C<miyet azasının o ınıyan evlet!&. 

1&J V&ZIJ ın p m~ um r • • • 

Gece oarayda kraliçe terefine bQ. 
~k bir ziyafet verilmiftir. 

Bu ziyafette kral, prenaes Eudo. 
ıı.ie, prenı Cyrille, hükılmet azası ve 
birçok mühim phıiyetlet· huır bu
lunmuflardır. 

---..-~ 
1 • 

t;andhl'nln tahliyesı 
ıateniyor 

BOMBAY, 21. A.. A. - Bomı....,. 
lı zevat dört giin ılenm etlen bir 
konferanstan aonra ahiren Londra
da blıul eılilml, olan kanunu eaad 
nlahatmı reddeden bir telılit neşret
mi,lerılir. Bu zevat 15 -e -
Hindiatanı otomatik bir 111rette bir 
dominyon haline gelmesi !hım gel· 
ınekte oldufunu ehemmiyetle kay. 
detmektedir. 

Gandhinin ı.....,... ile tetriki nıe· 

IZMIR, 21 (Milliyet) - Siıortalı dükkanın• kaaten yakbfı aa
latıld•ii'ından bakkal Hakkı Ef. terkif edilmittir. 

Yeni Ad lige tayinleri 
ANKARA 21 (Milliyet) - Adliye intihap encümeni faaliyelltıi 

ikmal etmiatir .. Yeni tayin liateai iradeye arzedilmiştir. 

lzmirin nüfusu artıyor 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Yapılan bir iıtatiati!l:e gö1·e lzminn oü

fuau Üç sene içinde 6000 kiAI artmııtır. 

lzmirde kanserle mücadele 
lZMlR, 21 A.A.) - Şehrimizin kıymetli dotkorlan tarafında• 

Kanııer Mücadele Birlifi namı altında bir el'miyet t"fkil edilmiş ve fa
aliyete batlamııbr. ATn1pa kaoaer mlicadele tetkilatlıın ile de tema .. 
ta bulunacak olan bu cemiyetin batlıca mabadı kanaer lautalıtnua 
mahiyeti hakkında İcap eden -amab ııetir •a tamim etmektir. Böy
lelikle balkonıaı irtat Ye tenYir etmekle beraber erken tedavi,.. baf
lanıldıiı takdirde kabili tifa olan bu baıtalıfı herkeııe tanıtarak tall
ripkir vaziyeti izaleye çalıpnalı:br. kım neticeler tevlit edebileceğini ih- ı rin tetkik komiıyonunun ~ııne 

tar etmelı: mecburiyetinde bulunu- ittirak etmeleri ı~u'."' claır olaa 
yor Ye kendilerini hattı hareketlerin- ~raııı riayet ~ttırilinen huıuıunda 
de daha ileri ıibneden evvel biru "'"" etmdıtedır. 

aai etmesi lüzumuna binaen mıiimai- l •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!lll!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!-l!!!!l-1!!!!1!1!!!!!!!!!!!-1!!!!!!!!!!!!!!!!111!11!1!!1 
le,1ıin talıliyeal icap eyledi~ fikrin

diifünmete davet ediyoruz. Bu prenıiplere riayet edilmedifi 
Lyttea raporuna telmih eden mii. takdirde, Çin rapılacalı: tel.lifim ıu... 

ına.ileylı, Japoayanm itirazlarını izah bul edemiyecelıtir. 

• 
lngiltere ile borçlar 
meselesi görüşülecek 
M. Hoover ve Me Roosevelt acL 

len müzakerata baş. 

dedirler. 
Mahpıaalann reiai re Gandhinin 

taraftan olan M. MalaYiya S-
lronfeıranonıdan dini mulıarebe hali· 
ııe gelmek telııdidini ~en :'aıatı 
aııuflaı" m mabedlere gırmeaı -
lesini ııVr' tle bal ..tmeaiai talep et-
mlftİI' 

Dinamit 
MORELIA (Melulb), 21. A.A.

Altmıt paket dinamitin infiliki yi. 
zünden 33 kitinin telef olmut old•
lu bildirilmektedir 

Deniz faclalan 

lanması için müttefik kaldılar bi~!ı~1!0g~~ :~~~ A. Cit,.":;: 
VASHINGTON, 21. A A. - M. I malıafil Amerikanm önwnü~deki nınun 3 tayfası ile kaptanı, t~ef ol

Hoover ile M Roosevelt, dün sabah mart ayında barp bcll'çlarının müza 1 mrnil?şlar~~ • Vapuda treh, Clikaprl~ b~ce 111
• ~ 

.__ Sar _._ M ,. . M O . i--'" • lifi ... nn l° ı ır ..._,_. _,az "Y""' . .-.ımıon. . g- kt>reye nıanur bir .. .,~z- • Anıer;. t d' 
den Milla ve iktioat mütahauıaı M. kan koııferansmı içtimaa davete ka. e /{:'r.. b.ır kaza mııhallme 
Moley hllzır bulunduit;u halde görü• . . · eti ,__ .,..,.. vapur, 

·· 1 di T rar v nnesını ır.eınnıaruy e 11a11ıla •aııl olmustur. 
m~ erff r •1 M R el m•htadır. Zira hıu:lran takıiti bu · _ _...,,....._ 
•- b. l"'oo~f!rlı e :it ~•ev ·ıt, ""'!· mıüıalili c1ddi s11ı·ctte m_,.gul etmek 
&;u- a .... anaa ngı ere e acı en mu • . 
zakerat ı:iri~ilmeaine. karar vermiş- le ıdı. 
lerdir. Bu mıizakeı-eler, mart ay•rıda ya. 

M, Stim:><>n'a İngilu ve Ameı-ikan pıl•cP.k olur:ıa ı..kıitin tediyesi oto
murahh.ulanndan mürekkep bir kon malik bir tarzd teehhür edecektir. 
fl'1'ansın i~timaa daveti ınaksadile in ln.,;ır, heyeti hiç •Üphesiz hüku. 
ı;:aterc ile müzak<ralta bulunmak i· met erkanından biri ve ihtimal M. 
,.İn talimat ve1'ilmi~tir. Ch ı, 1 ı· · t 1 l ' ' am erlain i e ma ı mu e •ıu.ıs ~r-

Bu konFerııno Mart bidayetinde ak dan M. Leith-Rou ve M. Fisher. 
dolurıncaktır. Müzakere rüznaınesi den mürekkep olacakbı-
yalnız harp bo~ları meoelesini de- bbii 
ğiL Ayni zamanda cihana ait iktioa- Amerikanın bu te~ ·· ıii miiza. 
di mütkülleri ve bunların çarelerini keratta takibi muhtemel hattı hare
de ihtiva edecektir. ket itib.,riylc lngilkttyİ tedariksiz 
Hoover _ Rooıevelt m/Jla- ynkalanu,br. f,.kat ınesele ihtimal 

ciluuun iktiaadı .-e Mali alikası bd. 
katından sonra roıu dahilin~ lconulacaktır ki Ame-

LONDRA, 21. A. A. - Siyaai rikan dafttiuin planı da bııdur. 

Tayyareci Hinkler \Romanya maliyeal 
bulunmadı CENEVRE, 21. A. A. - Millet-

BERNE :.ıt A. A. _ Tayyareci ler Cemiyeti maliye encümeni, Ro
Hope dün' (;ğleden •onı·;ı Best Hink manya müıneaıili M. Lugo&ianayi 
l<r'i aram~ğa cıkııuştır 'MümailEyh dinlemiıtir. Miimaileylı, Romanya 
~ilh.aasa Vahti~ rıııntakasınd;ı tahnr- hükUmetinin Romanya maliyeıiain 
ıİyat yapm!§hr. isllıhı için Milletlf!r Cemiyeti ile teş. 

Mümaileyh geıc~ !.ozana avı!et e• riki mesai edilmesine dair olan tale
derek kar ve ais dolay1oile talıarn · bini bildirmiJtir, 
Y•ttan vug..,ecciini ııOylemitıır. Komlıe -., böyle lıir t"'riki me 

Hope bug(in Lo.ıı!Tav;o avdd ni- 1<'Ünin ne gibi uoulletie yaprlaca~ 
y<-tindedir. tetkik etnü t .... ılir. 

Amerikadan döne
cek tayyareci 

RIO DE JANEIRO, 21. A.A. -
Çamurdan çıkarılmıt olan ,\...,.... 
cici tayya.rui harekete amade bu
lunır.aktadır. Buaun uçacaktır, 

Goolidge için pal 
VASHINGTO'f, 21 A. A.. - Poı 

ta nezareti miltcvaff.. reiı M. Coo
liclge'in babraamı teyit için S çent 
k·~metiade bir po•la pulu U, '.asına 
karar vermittir. 

lngilterede grip 
LONDRA, 21. A. A. - lngilı

de ve bilhaasa Midland'da ıriP bil
künı ıürmektedir. 

Bu hafta Manç09terde 118 sriP 
vakaaı mü4ahade edilmi,tlr. 

Yangın 
GRJ::NAO~ 21 'A..- Dlr -

matiazııomda tldJotli bw y11ngm çık· 
mıı bir lradınm ve 5 çocuğua tllli
müne adoelıi,•t verınİ!ti.r. 

Balıkesir bir Bayram içinde 
(B"fl Bırinei _,,ll_,., ı f8brin intih~lanna ıretirilmiı olaa 

viliyel ve belediye, Kolordu ve ıuya Ye ~ehırde talebe panaiy-.. 
Halk Fırlı:aaım ziyarete ıittiler her na dair aza ile göriifüp malilımat 

ba·-ı.ı_..ı_ .. al" ..x.!' ol aldılar. Belediyeden çıkarken be. 
yer 7 """''"'• su u, geçec~ı;• y - leci' •• N • Be dön--L lar '---di · "--ı. • . , _1 ıye rem ııca ye _ 1 

....., nı g.......,.. ıçın yagmur "'" "Balık • b lk haklumd ö 
tında belıl "1ılk il hıncah eaır a mın a g • 
dol cl..r eyen e '"'l terdiği samimi laialerden fevkali-

u • de mütehauia ,,., memnun oldua.. 
Ga:ıl H:ı. nln tetktlılerl Bilhaasa te..,kkürlmmi bildinue-

BALIKESIR, 21 (A..A.) - Re 
iıicümbur Hz. sıra.aile vili:retl, ko
lordu kumandanlığını, C. H. F. nı 
belediyeyi ziyaret ettiler. Vilaye· 
tin umumi vazi:reti hakkında Tali 
beyden izahat aldılar. Bu izahata 
nazaran bu aene mahsul çok iyi· 
dir. Z<raa~ Bankasının buğday aa 
tın almasından çiftçilerimizin iati· 
fadeıi büyük olmuftur. Gazi Hz. 
Balıkesir, Bailı. Dununbey ciYa• 
rındaki kültür mevkilne dair •ali 
beyden izahat istediler"'" bilha~ 
kolordu daireainde harita üaerın• 
de bu mevzuun tetkikine devam 
buyurdular. Kültür bir tepedir Ye 

üzerinde etrafında ekilen tarlalar 
,,aridat kaydmda bu kel~e me":· 
cutbır Dikkate deter bır busuoı
yet b~ mıntakanın kimilen Tiirk 
balkı ile meskün olmaaı Ye köy 
isimlerinin hep türf<çe ve mi.nala· 
n lıerkes tarafından anlaşılacak 
deTeeede açık bulunmasıdır, Gene 
yalnız bu mıntakada değil, Balı
kesir Tilayetl ..,. haYaliıinde :Eira
atle alakadar bir nevi olacak mi· 
naama kullanılan "Kelter'' kelime 
teri ... an1ır. Yol olmadrtmdan Ga
ai Ha. bu köye ıitmiy-kler. Ga 
ai Hz, belki Kütab:raya giderken 
0 civar köylülerile koDUfacaklar· 

nizi rica ederim.,. ded.ilet". 

Gazi Hz. buıuıl obrak öğle y-. 
fini dairelerinde yeılikden sonra Li
ıe ve muallim mektebi çabaı alba
da birleıtiren yeni mektebi ziyııreı 
buyurdular der•lere girerek takriri ... 
ri dinledileı· ve ~lebeyi so1·gularlı 
dinlediler Mektebin bütün aruonlan 
nı, yemelı; Ye yatak yerlerini gezdi 
11'1', BU.. çok gi,zel Ye miıkemmel 
dir. A.yrılnıaıfan müdürluk odımnda 
bazr kelimeler üzerinde araatınnalat 
J'llparak ve Türlı: tarihinin muhtelif 
kumılarmda durarak uzun müddet 
kıYtnetli İzahlarla oıuıJlim beyleri 
aydınlattılar. 

Saat onyedi b11ı;ukta •rı<ktepten 
tıılebenin coıkun alkıtlan, sevgileri 
artısında çıkhlar askeri mahfelde 
çay içtikten oonra Vali luınatımı 
dönılül ..... 

Gülcemal geldi 
Gazi Hz. nln riilrilplann~ tahoia 

edilmis elan Seynıefainin Güle~ 
Yaparu dün sabah limıomm17.a avdet 
etmittiı·. 

Giilcemal ile gİbni, ohın Seyrise 
lain umumi müdürü Sadullah "' 
Muzaffer Beyi ... de dônmü~lerdir. 

- ... 
dtt. Rei•icümhur Ha:n-etleri cıim. Karııyakanın 
buriyet Halk Fırkaamda kendile- v ) 
rini belıliyen azanın heyecanlı 'te- ı~ana izaıııyonu 
zabürlerile ka"ılandılar. Fırka IZMIR, 2ı1 (Milliyet) 
aalonunda dil deri- itlerini aor Kartıyaka kanalizasyonu planı 
dular, aonra Ankara Halkevi tara için açılan r.ıünakasaya iki ay· 
fından çıkanlacalı mecmuanın .... dan beri 'kimse müracaat etme
dı üzerinde fikir miııdaveleainde 
bulundular. Fırka bina•• önilıade mi,tir. Belediye kanalizasyon 
birikmit yüzlerce balkın allutlari hakkında tetkikatta bulunacak 
te bıarad- afnldıtar. S..lediyecle . lif, 
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Tenzilith sabşlar için Odadan müsaade ahnacak -l•:rpa.n 
Ekonomi Mahkemeıerd• Tünel gardÖfrenİ ;::arda 

• • Y enipostahane 
Tenzilatlı satış ıçın Cinayeti nasıl parçalandı? Bütçeler 

yeni reklam USUiü Gramofoncu KAmllll ı · Hil•nü B. VekAletle 

Bazı mağaza camekinlannda. 
ki levhalardan ihtilaf çıkb 

Ticaret Odaımdan IOD. pler• 
de birçok ticarethaneler müraca· 
at ederek tenzilath aatıt yap-k 
için müsaade istemektedirler. . . 

Tenzilatlı aatıt yapabilmek ıçın 
muayyen feraitin bulunın&11 11zım 
dır. Oda bu müracaatları ehem
miyetle tetkik etmektedir. . 

Diğer taraftan müsa~.de_ a~amı· 
yan ticarethaneler türlu turlu ça
reler<! bat vurmaktadırlar. Meae-
1&, bir~k ticarethaneler "Büyük 
fedakarlık!" 'Fırsattan iıtifade e
diniz." 0 Mevaim .onu aabtlan" 
gibi renkli afitler yapmaktadır
lar. Bu nevi afİ4ler ibtilanı bir 
meıele tetkil etmektedir. Ticaret
hane sahipleri bunlann tenzilatlı 
.oabf ifade edemiyeceğini iddia et• 
mektedirler. Halbuki alakadar 
makamlarda kanaat berakiıtir. 
Oda bu meseleyi tetkik etmekte
dir. 

Yunanistanda 
patates 

Yunaniıtanda aon zamanlarda 
patates ziran.tine ehemmiyet veril 
mektedir. Yunanlılar hariçten de 
patates tohumu c:elbedeceklerdir. 

Aldığımız mal6mata nazaraa 
Yunanistan memleketini.izden de 
patates tohumu alacaktır. 

Atinada ziraat 
kongresi 

Gelen malumata nazaran, bu 
•yın 29 unda Atinada bir ziraat 
kongresi toplanacaktır. Yunaniı
landa bu konareye büyük bir e
hemmiyet atfedilmekte ve bunun 
Yunan ziraati için bir dönüm nok
tası olacağı aöylenmektedir. 

Bütün Yunan ziraatçdannm İf· 
tirakile toplanacak olan bu kon
grede Yunaniıtanda mevcut zirai 
istihSali.tm inkiaafı için almma11 
ll~ınıgelen tedbirler teabit edile
~ği gibi ihtiyaç görülen bir laımı 
~.'r~at ~absullerinin yeniden yetİf 
bnlmeaı çareleri tetkik edilecek
tir. 

Paris borsası 
PARIS, 21. A. A. _ Saat l1 45 

le kambiyo piyuuı: Jncillz tu-'au 
26.6275 dolar, 86,05 Franıız frangı. 

ltalya - Sovyet 
ticareti 

ROMA, 21. A. A. -ltalya ile Sov 
•etler arasında ticaret muzaı.e~leri
ne l>qlanılmıttır. 

Ekim vaziyeti 
Bu sene htaınbul ziraat mm 

BORSA ----
<lı Bankaa...ı.. alman cetveldlr) 

21 KAnunuaaııd 1933 
Mltam F"ıatJan 
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takaıının yazlık ekim vaziyeti 
biraz tehlikeli görülüyordu. 
Çünkü bütün yaz yağmursuz 
geçmiıti. Köylü nadas yapa· 
madığı gibi yazlık ekin de eke
memiıti. Fakat iki ay evvel 
batlıyuı fasılalı yağmurlardan 
sonra havalar çok müsait gitti 
li için köylü kifi mikdrda ter 
hum atabilmi9tlr, 

Kooperatif bankaaı 
yapılacak · 

Liman Şirketi Müdürü Ham
di Bey, kooperatif şirketler'.-:ıin 
kredi ihtiyacile uirqmak üze
re huauıi bir baruta açılması lü
zumunu ileri sürmüt ve t.,.dr 
büse ıeçmiftir. Bu bankanın 
müeasieleri araımda Belediye 
kooperatifi de bulunacaktır. 

Banka tehrimizd'e kurulacak, 
bu maksatla yakmda ihzari bir 
toplantı yapılarak bankanın ni 
zamnamesi hazırlanacak. ser 
mayeai ve çalııma tekli teabit 
edilecektir. 

Damızlık fidanlar 
Memleketimize hariçten it

hal edilecek fidanlar konten· 
jandan hariç bırakılmıttır. Yal 
nız Ziraat Vekaletinden müsa
ade alanlar fidan· ithal edebile 
ceklerdir. 

Ziraat Vekaleti memleketi • 
mizde yetişen fidanların itha· 
line müsaade vermemektedir. 

Yalnız memleketimizde bulun· 

miyan damızlık fidanlara mü • 

aaade edilmektedir. 
. 

Sıhhiye müatetan 
gitti 

Biıbç günden beri ıelırimiz 
de bulımmakta olan Slhbat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti 
müıtetan Hüımaettin Bey dün 
Ankaraya gitmiftir. 

Gayrlm6badlller ·. 
bugün toplanıyor 

Geçen hafta ekıerİyet olma· 
maaından dolayı toplanamıyan 
Gayrimübadiller kongresi bu· 
ırün Halkevinde otplan.acakt.ır. 

M. Suriç bugiln 
geliyor 

~us sefiri M. Suriç bugün Çi· 
çenn vapurile ve Odeaa yolile 
~oskovadan tehriınize gelecek 
tır. 

M. V alery'ye niıaa 
Fransız Ticaret odan umu· 

mi katibi ve T enıpa ıuetıeainin 
htanbul muhabiri M. D. VaJe. 
ry'ye Fransa biildimeti tarafın. 
dan Legion d'bonneur nişanı 
verilmittir. M. V alery'yi tebrik 
ederiz. 

Başvekalet mftste
ıan geliyor 

ANKARA, 21 (Milliyet)
Baıveklı.let müstetarı Kemal B. 
bugünkü trenle latanlıula git
mi!tir. ,_ __ .I __ _ 

... 
~•tandaı! 
·5ekt'r fabrihatarıau:ı: 

memleketin şeker lhtf
gacrnı lt'aıi11 ''dinceye 
kadar, ıeker bagraaı
ları O:zam, incir, Kagısı 
Gazlantap futığı bay~ 
ram/arı olmalıdır. 

Milli lhtısat ve ta
.~arruf CPm/qeti 

öldüren Şirket komseri üç ihtimali tema• için 
mahkilm oldu.. nazarı dikkate alıyor Ankaraya gitti 
Yeni poıtahane önünde ıra· Inhiaarlar umum müdürü 

Cuma sünü Tünelde vukubulan liizum sönnezdi. dil ı,.--•-' 
mofonc.u Kamili öldüren Cer m1leaaif facia tahkikatına dün de ikinci ihtimal, Ali Rıza Ef. nla Hüsnü Bey . n a~11UJAJ tren· 
detin muhakemesi dün ağır ce- devam edilmittir. eınayi aeyirde apteat bozmak için le Ankaraya gitmİ!tir. Hüsnü 
za mahkemesinde neticelenmit Tünel Şirketi nezdindeki Nafia kapıyı açtıiı nrada diipnilt olma- Bey inhisarlann yeni bütçeleri 
tir. Cevdetin Kit.mili öldürdüğü Komiaeri Nazım B. mahallen yap· udır. Her nekadar hulundutu ye- için vekaletle temasta buluna· 
sabit olmuı, fakat cürümde es biı tetkikat neticeainde Vekalete rin kapııı, katar Beyoğlu me.la· cak ve bayramda avdet edecek
babı muhaffefe takdir edilmiı, bir rapor sönderdiii ıribi, ıirketin fine vannca kapalı bulunmuısa tir. inhisar idareleri merkezi· 

de bu sibi kazalara nihayet veril- da, yapılan tecrübede, kapmm 
7 buçuk sene ağır hapse konul meai için ehemmiyetle nazarı dik- yokuı yukan esnayi ıeyirde kendi nin Ankaraya nakli meaeleai de 
maaına karar verilmiftir. Cev- katini celbetmiftir. liğinden kapandığını söatenniıtir. yalanda mnai karara iktiran e-
det mahkemeden çıkanldıktan Nazım B. dün kendüile sörü- Bu itibarla, bu ihtimal biraz daha decektir. 
sonra koridorda hükmün hak· şen muharririmize ıu izahatı ver· mülayimae de, eğer Ali Rıza Ef. 
sız olduğunu falan ıöyliyerek miıtir: bu tekilde düıaeydi, arabaya 50 
gürültü etmek iatemit fakat jan "Adliye tahkikatı bittabi haki- ıantim meaafedeki tünele kafan• 

kati tamamen aydınlatacaktır. ru çarpacak ve orada kan lekeleri 

Çekoslovakyanın 
açtığı 

münakasası dannalar buna meydan verme- Neticeye söre, ıirketin kusuru &'Ö- ırörülecekti. Halbuki, kan lekele- tütün 
miıler ve Cevdeti kapıaltma rülüne, bittabi icabına tevesıiil ri, sadece, 14 üncü metttde raylar 
ıötünnüılerdir. Cevdet kendui edilir. Ü>:erinde mevcuttur. Çek~lovak rejisi iki milyon 
oe baro tarafından verilen mec Bizim tetkikatımıza söre,, ha· En kuYVetli ihtimal ıudur: kilo tütün almak için Prağ'da 
cani müdafaa vekili aleyhinde diaede herhansi bir auikaıt mev· Ali Rıza Ef. katann hareketin· bir münakasa açmııtı. Münaka 

b akı _,_ .. I .. I . cut değildir. Facia tamamen bir den bir az evvel mevkilni terket- sa .,_._ ay bitmi' ve memleke 
azı Y f11<tız soz er soy emtf kaza eaeridir. Naaıl oldujluna ge· miı ve tünelin methaline doğru o-r-- • 

tir. Halbuki bu avukatın mü da lince bir kaç ihtimal vardır: boılukta apteıt etmek iatemiıtir. timizden birçok tüccar buna it· 
faaaı Cevdetin cezaa!llın tahfifi Tünelin imtidadı 500 metredir. Kapı memuru, yalnız yolcu vason tirak etmiş iıe de netice ilan 
noktasında temerküz etmiştir. Kazaya uğriyan Ali RJza Ef. nin lannm kapıl · rmı kapatır. Hare- edilmemiftir. Bu münakasaya 

Vapura esrar 
sokanlar 

Çabıtıkları vapura hariçten 
8 kilo miktannda earar ıokar 
!arken cümü meıhut halinde ya 
kalanan tahmil ve tahliyıe ame 
leleinden Hüıeyin ve Halil hak 
kındaki muhakeme ağır ceza 
mahkemeainde neticelenmittir. 
Her iki amelenin de altrtar ay 
hapislerine, yüzer lira para ce
zası vermelerine. para cezasını 
vemezlerse her lira için birer 
gün hapııe konulmalarına karar 
verilmittir. 

EH pıçaklı hırsız 
Göztepede cambazların çadı 

nndan hırsızlık yaparken ken· 
diıine mimi olan Osmanı yara• 
layan Muıa oğlu J.hmedin mu 
hakeme.ini dün ağırceza mab· 
kemeainde neticıelenmittir. Mu 
sa oğlu Ahmet cürmü sabit ol· 
duğımıdan 2 ay 15 gün hapse 
mahkUm olmuf, fakat mevkufi 
yet müddetiyle mahldim oldu· 
ğu mikdan doldurduğu için tah 
!iye edilmi,tir, 

Esrar sattığı aablt 
olmadı 

Sultanahmette Park ka111· 
aındaki dükkanda çalıtan Ab· 

du1lah esrar ve sigara kağıdı 
kaçakçılıiı yapmaktna maznun 
olarak ağın:eza mablııemeain.e 

ıevkedilmittir. Evraka nazaran 
Abdullahm dükkanında earar 

aattıtı haber almmtf, Albert is 
minde bir çocuğa 10 kurut ve
rilerek cürmü methut yapılmıt 
ve Albertin üzerinde bir mik· 
dar earar bulunmu,tur. Fakat 

bu cürmü meıhudun akabinde 
Abdullahm dükkenı aranmıt, 
fakat bir fey bulunamamıtbr: 
Cereyan eden muhakeme netice 
sinde Abdullahın dükkinmda 
esrar sattığı sabit olmamıı, be 
raetine karar verilmiıtir, ....... ' •.. ,,,,. 

Maarif müsteıan 
dGa geldi 

. Maarif müıtetan Salih Ze
ki Bey ~':' Ankaradan tehrimi 
ze gelmıştır. Müateıar Bey bay 
~m ertesi Ankaraya döneçek
tır. 

Kızıl aıısı 
ilk mekteplerde kızıl afısma 

devam edilmektedir. ilk mek· 
teplerde aşı tatbikatını bitiren 
gruplar, orta mekteplerde kı
zıl aıısı tatbikatına başlamıı· 
!ardır. 

Darütşaf akada 
müsamere 

Dün akşam Darünefaka lise 
sinde bir müsamere verilmiştir. 
Saat 20 de başlıyMt bu müsa
mere çok güzel olmuş, bilhassa 
Zeybek oyuıiu ve hıılk farkrları 
çok b<'>e!':ilmiştir. 

ceaedi, Karaköyden itibaren 14 ün ket memuru, herkeıi vazifeai ba- ıehrimizden ittirak eden 24 mü 
cü metrede bulunmuıtur. Gardi- !ında bilir, binaenaleyh, bili.fi nİ· eueııe, 14 milyon kilo tütün tek 
frenler, daima kablonun arabaya zam Ali Rıza Ef. nin yerinden ay- lif etmitlerdir. ·Münakasa neti· 
merbut bulunduiu iatikamette bu- nlmı! ".lduiunu lıabnna bile setir cesinin ilan edilmemesi tüccan 
lunur. Bu iatikamette, gelen ve gİ· ~·?>•ıtır .. Bu suretle, hareket em• 
den arabalar da ayni, yani Beyoğ• nnı vennıı, bu aırada Ali Rıza Ef. müıkül vaziyette bırakmııtır. 
lu tarafındadır. Gardifrenlerin va• mevkiine atlamak iıtemİ4 vaktin- Tüccar parasının bir kısmını 
zifeıi, kabloyu daima gözönünde ~e yetitememiş - tünelı.; metba· bu işe bağlamıt olduğu için bat 
tutmak ve koparsa veya herhangi lıne doğru 50 aantim ırenifliğinde ka it yapamamaktadır. PraA· 
bir anza oluraa, derhal bütün bir koridor vardır - onu atarken dan resmi makamlara gelen ha 
frenleri indimektir. Bu takdirde 4 belki de ayağı takılmıf, kapıımı be 1 ak • 
metr<> aonra katann durduiunu açamamı, ve katann önüne takıla r ere göre mün asanm nefı 
geçenlerde yaphrdığım tecrübede rak sürüklenmit ve bu auretle 14 celendi.rilmemeai Türkiye ile 
bizzat gördüm. Şirket nizamname metre il-;ride facia vukubulmut· Çekoslovakya araauıcla aktedi· 
sine göre, gardifrenlerin haber tur. Hakikate en yakm ihtimal bu· lecek takas mukavelesinin he
verip yerlerine bir bataka•ı &'elme- dur." aüz imza edilmemesinden ileri 
dikçe mevkilerinden aynlmalan Diğer taraftan tünel müıtahde gelmektedir. Çekoalovak hüldi 
memnudur; aksi halde itlerinden m inile de temaı ettik. Hareheı em • 
çıkanlmaları icap eder. rini veren Mehmet Ali B. isminde metı Türkiyeden tütün almak 

Tünelin Beyoğlu tarafında bir bir memurdur. Onlar da, Ali Rıza • için. bizim oradan daha fazla 
makine daireai vardır· orada bu- Ef. nin uıulsüz olarak yerinden mal almamızı teklif etmekte
l~na~ makinht, gardifrenleri mev aynlmaıı ve bunun farlana vanla dir. Türk hükUmeti ise Skoda 
kılennd~ gönnedikçe katan ha,..,.. ":'.aman kazaya aebep olduğunu fabrikasından yaptığım~ müba 
kete &'etirmez. Kaıt ya uiriyaa ııoyle~ekte; f&Yet merhum. bu i.ti yaabn, Çeko.lovakyaya ihraç 
Ali Rıza Ef. de 1 numarab katar- Beyoglu tarafmda yapaaydı facıa ed"l ek t"T' 1 1 k ed"l 
da makiniat tarafmdaa yerinde vukubulmiyaaağmı ilave etmekte-

1 ~" u un e~v~ ta ~· 1
, • 

sörülmÜf ve ondan aonra katar dirler. mesı lazım geldıgı fikrindedır. 
tahrik edilerek Beyoilundan c.. Şirkette de ayni uaul teyit edil Münakaaarun neticelendirilme
lata'ya aevkolunmuıtur. Ayni ka· ~ek~edir. Ali.kadar bir zat demiı mesindeo zarar gören tüccar a· 
tar, bir az aonra Galata'dan Be- tu;, kı: .. . lakadar makamlara müracaat 
yoğluna avdetinde Ali Rısa Ef. . - Cardfrönler, defihacet gı- ebnitledir. 
makiniat tarafmdan yerinde sörü- bı hall<!rde ve ancak Beyoğlu ta· 
lemiyerek keyfiyet bapneınura bil rafındaki tevakkuf eanaıında ha
dirilmittir. lıte bunun üzerine tah her vererek yerlerini birakabilir
kikat baılamıt ve kazaya ittill ler. Ali Rıza Ef. iae böyle yapma• 
hasıl olarak tahkikata vaziyet e· mı, ve bu hareketini maalea<!f ha· 
dilmiıtlr. Bir ihtiJDale söre, oruç- yatile ödemi,tir." 
lu olan Ali Rıza Ef. yolda kaplJ'I Tahkikat devam ~dlgor 
açmı, ve müvaz-•İDİ kaybede- Kaza hakkındaki adli tahki-
rek raylann üatüne diitmüt ve kat devam etmektedir. 
P.•rçalanmı9tır. Bu ihtimal zayif- Dün üç kİ4i bu meaelenin tah· 
tir. Çünkü, Ali Rıza Ef. hava al. kiki eınaamda nezaret altına a• 
m.ak lıteaeydl, önündeki penre~ b 1 f k t " '-d . .,. • ~- nmıı ar, a a muteaaiben aer-
yı e ıürebilir ve kapıyı açmıya best bırakılmıılardır. 

B•l•dlfl•d• 

lnpab 
Kontrol 

Projeden aykın bina 
yapılmıyacak 

Son zamanlarda yapılan bol 
intaat araımda bazı binalarm 
Beledi~ye evvelce verile• proj• 
lere söre yapılmadıiı anlatılmıı
tır. Belediye tubelere bir tamim 
söndererek inıaat eınaımda kon -
trolun tasdikli projelere söre ta
mamen ifa edilmeıini bildirmiıtir. 

Surlara demir mer-
dlYenler yapılacak 

Belediye tehrin etrafındaki ea
ki ıurlara ıeyyahlann kolaylıkla 
çıkabilmeleri için muhtelif yerler 
d~ ~emir merdivenler inıa ettir• 
mqtir. 

Telefon ücretleri 
Telefon müki.leme Ücretlerini 

tetkik eden komisyon dün ikinci 
içtimamı yaparak tetl.ikabna de
vam etmiştir. Netice komisyonun 
daha birkaç içtimaından ıonra an 
lafılacakhr. 

Osküdarda park 

Sadakal fıtır 
Ali Vuat Edna 

BUCDAYDAN 13 
ARPADAN 18 
ÜZÜMDEN 130 

10 
14 
92 

9 
13 
65 

Müftülükten: 23 Kinunuaani 
Pazartesi aünü al.ıanu (Salı) 

seceıi Ramazanı ıerifin 27 inci 
seceıi olmakla (Leylei Kadir -
ve 27 K"nunuaani 933 Cuma 
günü de Bayram olduğu ilan ~ 
lunur. 

BAYRAM NAMAZI 
S D 

EZANI SAATLE 
VASATI .. 

2 
7 

34 
52 

Eski Düyunu umu
miye binası 

Eıki düyunu umumiye binaaı
nın hangi reuni daireye verileceği 
hakkında Dahiliye Vekaleti ile 
Maliye Vekaleti arasmda müzake 
rat cereyan etmektedir. Henüz 
kat'i olarak bu binanın hangi dai
reye verileceği belli değildir. 

Muhasebei umumiye 
müdürü 

Maliye Muhaaebei umumiye 
müdürü Faik B. Anadolu de· 
miryollan tahviliitı hesaplan 
için Berline gitmittir. 

Üıküdar'da iıkele civarındaki 
ambarlar, kaymakamlıkça hed· 
mettirilmiı, orada poatahane ile 
bir kahve ve diğer bir iki dükkan 
kalmııtı. Bu poatabaneye mukabil 
Y eniçeşme civannda aari bir pos
ta binası inşasma b&Jlanmıttır; 
inıaatr iki aya kadar bitecektir. Amerika sefiri 

Doğancılar'da da yeni bir Ta- ld 
pu bina11 yapılmaktadır. Bu bina ge İ 
bir de mahzeni ihtiva edecektir; Ankarad b 1 kt 1 
bu bina da bir aya kadar ikmal e- . ~ u !1nma a o an 
dilecektir. lstanbul Tapu idaresi Amenka Muttehıt hükumetler 
binaoındal<i Üsküdar Tapu daire- ı sefiri M. Charleı Sherrill dün 
•i bu binayA nnkl~<ltcC'l<lir. sehrimi1e gelmiştir. 

Pollıt• 

Sahte 
Hasta 

Bir doktorua ma-
ayeneha

nesinl soyacaktı 
Evvelki gün tehrimizde sarip 

bir lunızhk hadiaeıi olmuıtur. Me 
aelenin garabeti ıuradadır: ibra· 
him iıminde bir adam Türbe cad
deıinde doktor Atıf Beyin muaye
nehaneaine gelmq, fena halde haı 
ta olduğunu, muayene edilerek 
bir reçete yazıJmaıını iıtemi tir. 
Doktor Bey haıtayı muayene et
miı;, bir aralık küçük bir it için 
c!ııanya çıkmışhr. Doktorun uzak 
laşmasmı fırıat bilen sahte hasta 
derhaJ yerinden fırlıyarak bir ao
lukta muayenehanenin üat katına 
çıkmıı, konaolu kantınruı ve Atıf 
Beyin valideıine ait üç tane elmaı 
yüzülü çalarak d14an çıkmıı ve 
l<açmıya başlamııtır. Vaziyeti an• 
lıyan Atıf Bey hem~n poliıe ha• 
ber vererek hırsızı takip ettinnit
tir. Polisler lbrahimi yan yolda 
yakalamqlar ve çaldığı yüzükleri 
bulmak için üzerini araıruılar, fa• 
kat gRriptİr ki hiç birıeY bulaın_a: 
mıtlardır. Nihayet po!iıle~.de!' b!n 
hırıızrn ağzında l'ayntabn bır flf• 
kinlik görmÜf ve ağzını açtırmı~: 
tır. Hırsız ağzını açmca eJmaı yu• 
zükleTin disleri araoında durduğu 
hayretle ıı-örülmüı ve alınar~k ıa· 
hibine iade edilmiıtir. lbrahım Ad 
liyf'ye verilrnittir· 

Kaçak kA~t aatan 
kadın 

Son zamanlarda Oıküdar cİ'9&• 
rmda bazı yerlerde kaçak ıigara 
ki.ğıtlan satılmakta olduiu poli
ırin nazan dikkatini celbetmiı ve 
tak~ata batlanmıttır. Yapılan ilk 
tahkikatta Servet Hanon 1· ·-· d b" k d ~·•n e ır a ının mahallelerde k k 
kağıt Nttığı teabit edilmiJtir.aça 

Zabıta Servet Hanımı y k 1 aı.·· aaı-
~~r 

1 
ıatidcvap etıni,, fakat kadın 

~Y e l~Y. en haberi olmadığmı 
aoylemı~tır. 

Polisler Servet Hanımm evinde 
araştırma yapınca bir sandığın İ· 
çinde yüzlerce defter kaçak siıra· 
ra kağıdı bulmutlardır. Bu suretle 
S"rvet Hnnnnın cümıü teeıblı e
dilmlıtir. 

Zabıta tahkikatı genİ•letince bu 

Reşit Galip 
Genç ve ateşli (Reşit Galip J 

inkılap maarifinin başına ge
çer geçmez bütün teşkilata bir 
hareket geldi. 

Büyük h:.diıeler atlayaran. 
devir değittiren bir cemiyetin 
kafasını aydınlatmak için fos 
foru uzak mesafelerden gôrüle
cıek bir kafa isterdi. 

Göreneğe ve teşrifata bağ· 
)anıp kalan ilmi heyetler ilev 
hamleleri ağırlaştırır. Hele bi· 
zim ıibi bir nesli fıkıh bir ner 
li. lıviç~e kanunları okuyan ve 
bır devirde ,arka, bir devird 
saıiıe çevilen bir cemiyetin ma 
arifine istikamet vermek büyük 
adımlar atmağa cesaret edc
miyen heyetlerin kin değHdir. 

Bir neslin dimağını siyası 
inlalibm kuvvetine denk getir 
mek için o inkılabı hazmetmiş 
bir kafanın iradesi lazımdır. 

lnkılip maarifi timdiye ka· 
dar kuvvetli bir elektrik cere
yanına bağlanmıı zayıf tesisa· 
ta benziyordu. (Retİt Galip) 
tehlikeli tehekeJi fenni bir t 
kilde tanzim ediyor. 

Büyük maarif bardı:etleri 
meyvalarını derhal veremezler 
Yeler iri toprafa ıöre tohU111 
intihap etmeyi btlmeli. 

Biz harp nemliyiz. Ben mdr 
teb" Mü~kiyıeclen çıktığım güı 

1 
Balkan muharebesi batlamıJ • 
fı. Onu büyük barp takip et 
ti. lıtila ..-e iatiklil muha~ 1 
!erinden eonra ıözümü ııçıt 
batımı arkaya çevirdiğim za· 
m-.ı aekb: on yrllık bir baya, 
parçumm enkazı bütün meli. 
li ile g6zlerimin önüne tıerihR 

Hadiıeler zaten fena tedri· 
uaullerile iyi gıda alamıyaa dr ~ 
mağmıızı çöle çevirmiıti. 

Yeni yetiıtirdiğinıiz nesi 
kıymamak için ona yannm isti 
kametini gösterecek cıva gil
hareketli elektrik kadar amar' 
sız bir kafa lizımdı ( R4'! it G1 
lip) bir ümidin tiınsalimr. : 

Burhan CAHIT 

Gümrükteki 
Eşya 

r 

Tüccar, VekAlett· 
müracaata baılad: 

r 
Gelen malumata nazaran, 1> 

l8'rinisani 931 den t eyl61 932 J. 
kadar bir aene zarfında -tek• 
timize selen ve aümrüklerde ••1 
mış olan efY&Dlll takaı amıeti,. 
taıfiyeıi arbk takarrür etmit gi~ •. 
dir. 

Gümrüklerde bu şekilde eşy#l 
olanlar lktısat Vekaletine mali· 
rı hakkında malümat venne;
batlamıılardır. Müracaatlar nibıi 
yet bu ay sonuna kndar kabul ır 
clilecel.tir. •· 

I · 

lı 

Ahmet Şakir 8. ı. 

Bir müddetten beri Awup 
da tetkil<atta bulunna ~öz h 
kimi müderriı Ahmet Şakir 1" 
şehrimize dönmüttür, 

kaçak ki.ğıtlann bir •ebelte taı" 
Eından setirilerelr etrafa da~I 
makta olduğunu meydana çı ,(' 
mııtır. Zabıta ve muhafaza n 
murlan derhal tahkikata ıririfm 
!erdir. Kaçakçılığı yapan 'ebel 
etrafında mühim ider elde tt, 

1Dİ4tir. Tahkikat devam ediyor. 

Kurıun hır81zı n 
a 

Şehremininde oturan aabık.'e 
!ardan lbrahim oilu Muıtafa ı;-

'-"d Ka ' r-~...,. e vurmahane medrea(lı. 
uzenndeki ku11unları çalark.,.
bu medreae aakinlerinden SaiJI· 
Osman, Abdullah ve fımail Ef.1" 
tarafından yakah.narak darp c; 
bıçakla kalbi üzerinden yara!\~ 
mıştır. 

y efiten polisler tarafmdan, a 
rihler derdest edilmit ve a~; • 
sabıkalı hastaneye kaldmlmqt;i-

' a 

Kumar ? 

Üsküdar'd• Hakimiyeti Milliız 
caddesinde Emin'in handaki oı• 
ımda Agi.h, lbrahim, Osman, • 
,im, Haydar, Omer, lamail, T>t
fik, Şevket, Dunnuı ve Sal hı 
din isimlerind<!ki ,ahıalar lrunft· 
oynarlarken cürmü meıhut hal'· 
de yakalanmıılardır. Aleli cü,.;i
olarak zarlar, lıkambiller, teb<tı 
tahtn11, 2881 kuru• bıılııı:ınıuı 
takibata batlanmıttır. 
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• diye gıpte ile bakılırdı. Şimdi iZ a a stan u un Komtu memleketlerde 
hamur tahtası gibi düz göi\iı 

snn umd•i "MiLLiYET'' tir. 

22 K. SANI 1933 
l darehane : Anlama cadd•i, 

100 No. 
Telgraf adresi : lat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
BaJmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı ışleri Müdürliijü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

,BONE OCRETLERl= 
Tür1ri1• iç{a Hariç ifln 

L. K . L ıc: . 

3 aylıfr 4- 8-
6 .. 7 so 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.
~üddeti geçen nüshalar 10 im· 
uştur Gazete ve matbaaya ait 

4 ler icin müdiriyete müracaat 
dilir. Gıızetemiz ilanlarm ,_. 
'uliyetini kabul e-tme7 

RAMAZAN: 25 
s. 'D. 

imsak 5 37 
iftar 17 13 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy Aıkeri Rasat Mer

binden verilen malUmata gÖ· 

e, bu ıin hava tamamen kapa· 
ı ve ağlcbi ihtimal sulu karlr 
darak devam edecektir. Rüz. 
ar, Karayelden mütedil kuv
ette esecektir. 
21 1-933 tarihinde hava taz-

;üz ellik 
. eselesi 

r Zannederim Ahmet Hikmet 

~:ı:~:~·tur.. planını yapacag" ız Suriye ile 
- saç.lan topuklarını dövü· Müzakereler KARIM H. liehzat - Bedia - Feriha • 

Halide· V aafi - Hazım. Galip • 
yor ... di~ methedilen taze fim 
di saçlarrru beybabaımınkiler
den daha kıaa kestirmif ... 

Eskiden yüzdeki benlere bir 
de yapma (ben) illlve edilirdi.. 

. Şimdi buolan cehennem tatile 

I
; yakıp çıkarıyorlar .. 

Eskiden ufak el, ufak ayak 
makbuldü ... Şimdi hammlar be 
nim kadar kundura giyiyor ve 
benden kuvvetli el sıkabiliyor .. 

, Ve bütün bunlarda göze çarpan 
§Udur: Kadın erkek cinsine dot 
nı yilrüyor, ona bemaniye ça· 
lıtıyor ... Hayatın ıbütün şubele 
rinde ona rakip olmaya bqla• 
mıştır. Ortada bir erkeklik kal· 
dı ... Hemen Allah bu tefevvuku 
muzu muhafaza buyursun .. 

iddialarımız ve 
iti erimiz ... 

Biz çok iddialı adamlarız .• 
Bilmediğimiz şey ancak keıfe
dilmemiş olanlardır. Dünyada 
hiç bir edebi hadise; Türkiyede 
hiç bir ıan'at vak'ası olma::: ki; 
onu tenkit etmiyelim ... Yazı ve 
çizi vadisinde kimseyi beğen· 
memekteyiz.. Seviyemiz yük· 
sek. kıymetimiz . ölçüsüzdür .. 
Her ~eyi bilir ve daima doğru 
düşünürüz... Lisan, edebiyat, 
san'at, içtimaiyat, felsefe ve ru 
hiyat evimizin merdiveni kadar 
i§inamız olan şeylerdir .. Lakin 
bir lisan bilenimize: 

- Biradeı- şu zarfın üıtüne 

türkçesi şu puıuladald adresi 
fransızca yazsana! dediğimiz 

zaman: 
- Ben fransızca adres yaza· 

mam .• diyoruz. 

Şarkta dört şehrimizin planları M. Ponsot ile yapı-
• Iacak müzakereler j 

Rejiııör: 
Ertuğrul Muhsin 
Musiki: 

BENi E. Behzat • R. Kemaı 
Muammer 

ALDATIRSA ve tatbıkat raporları hazırlandı etrafında rivayetler · Muhlis Sabahattin 
Türk Sinemacılığının iftihar edeceği bir film 

I 

EllJzl:ı •ın aıOstalrbel planı 

İbrahim Tali B. Birinci umumi 1 sip olabilir. Ankara ıehrini11 plan· 
müfet!İf iken, Şark vilayetleri .,_.. lannr bile bükümet Yaphrtmqtır. 
k ı · · · Liıılar br Diyarıbekir, Anadolu şehirleri j. 

ez ennın ıymar P mı yap • • d kilerden biricli ş--'- A __ ,_ bb"" • • Dahil' V çın e en eı r ara na ....,.a teşe us etn>1fti. ıye e dolusunun bu büyilk telıri afl'ğı yu 
kileti İymar müdüriyeti11de çallf&ll kan iki bin seneliktir, Şehri her ıa. 
Almanyada tehircilik tahsil ebnİf ı aftan gelecek ~ecayüzlere karı• ko· 
miihendiılerimizden Burhan Beyi rl!mak için S kilometre uzunluğun .. 
Diyanbekire yolladı. da beyzi şekilde büyük bir duvar 

Burhan Bey en yeni ıehircilik t&- yapılmıştır. Şehir aırrlarca bu duva· 
lakkilerine göre Diyanbekir, Elaziz, rın içinde kalmış ve 20 asır bu taf 
Erıranl, Silvan tehir ve kasahaları- çemberin içinde aıkılmı•lır. 
nan planlannı ve tatbikat raporlarını Bundan epeyee eve! bir hastaha-
hazırlamıştır. ne, bir kıtla, iki mektep ve bir kaç 

Küçük belediyelerim.iz için mÜt· yaz evinden başka hiçbir varlık bu 
küli.t *unda idi: Ne plan, ne de te- · surdan dıta"Y" çıkınamıttır. Bu 
hir mütehaıaııına verecekleri para şehrin içinde otomobit geçecek iki 
lan yoktur. sokaktan başka diğer yollar hep 

Dört ~ehir ve kasabamızın p\&n. iğri büğrü geçilemez bir halde kal 
ları ve tatbikat raporları yalnız mtftır. 
Burhan Beyin gidi' ve ikamet mas· Bugün Diyarı"';kirde 32.000 İn· 
rafına mal olmuıtur. san yafryor. Şe~nn nüfusu hergiin 

HALEP, 17 - Fevkalade ko· Bu çarşımba M ı k Elh 
miıer.ı M. Ponsot'nun bu ay niha· ekşamı e e ve amra 
yetlerine doğru Beruttan Şama gİ· 
deceği ve oraya muvasalatını mü· İzmir' de ELHAMRA Sinemalarında 
teak.ip muahede müzakerelerine aynı zamand~ 

ba9hyacağı kuvvetle zannolun· I iicl•••••••••••••••••••••-•••••I 
maktadrr. B U H A F T A 

Fevkalade komiserlik dairesin· M E L E K 
den, aızan bir habere göre, M. 
Ponsot'nun .Şama muvasalatmda 
Suriye vüzera reiıi Hakkulizim 
Bey istifasını verecek ve yeni ka· 
bineyi maliye veziri Cemil Mer
düm Bey tetkil edecektir. 

Sinemasında 
Herkesin ho~una giden 

Bir Çiçek 
İki Böcek 

Cazip ve eğlenceli film. 
Mün1esıilesj: 

K 

ELHAMRA 
Sinemasında 

LlLtAN HARVEY 
HENRt GARAT 
tarafından temsil edilen 

Sarışın 
Rüya 

Muazzaın ve zengin 

Fransadan döndükten aonra 
çok sıkı bir ketumiyetle bulunan 
M. Ponıot'nun daireainde humma· 
lı bir faaliyet göze çarpmaktadu., 
Geçen pertembe günü mumailey
hin riyasetinde bütün daireler reis 
!erinin istirakiyle bir toplantı ya· 
pılmışhr. M. Ponıot'nun Niaan ayı 
içinde Lübnanda yeni intihabat 
yapılmasını ve yeni 11lah edilen 
Lübnan kanunu eaaıinin ne,rini 
emredeceği söylenmektedir. 

A T 
N 

E de 
A G y film . 

Cidden görülecek iki film. 

Bir lngiliz gazetesinin yazdığı. 
na göre; Suriye • Fr~ mu:ohe; 
desinin eaas hatları tesbıt edılmış 
tir. Buna nazaran Alevi ve Cebe· 

_ı _RA_D_~_o___.ı j 

lidüruz hükümetleri Suriyey ilhak Bugünkü program 
edilecek, fakat buralarda idari 
İstiklal muhafaza olunacaktır. l8 den 18,45 kadar Nihal hanım. 
Lübnan Cümhuriy~ti ~uriyeden ay 18,45 den 20 kadar Orkestra 
nlacak. ve da~a yarını sene Fran· 20 den 21,30 kadar Bedayii Mu si 
aamn hımayesınde kalacaktrr. ki b · 

l 
ye eyetı. 

lrak'lakl nglllz m~murları 1 21,30 dan 22 kadar Doktor Ali 
Neıredilen bir emirruo.mei Kra· Şükrü B. taraf mel an, (Çocuklarda 

1i ile Irak hükUmeti emrinde çalı- süt mesele•i) hakkında konferans. 
şan ve mukavelename müddetleri 22 den 22,30 kadar G .. amofon, a-
bitmiş olan lngiliz memurlannın jans ve borsa haberi, •aat ayarr. 
memleketlerine iadeleri takarrür I 22,30 dan 23,30 kadar Darüttalim. 

ARTiSTlK ' te 
ıv1AR1A 

SOLVEG 
OTTO WALLBURG 

ve 
PAUL HORBIRGER 

tarafından temsil edilmi~ 

Sahte 
Milyoner 

Sözlü 

tlaveten 

ve farlcılı büyük 
komedi 

: FOX JURNAL 
etmittir. 1 PRAG 487 m. 

Bundan başka müddetleri he· ı !!!!!~!!!'!~~~-----~!!!! 
nüz bitmemiş olanlann da tazmi· 

1 
17.05: Hafif musiki. 18.50: .gra 1 

nat vermek suretiyle vazifelerine 1 mofon. 19.~~: ~imanca neşrı~at 
nihayet verilecektir. (Beethoven ın pıyano eserlenn· 

Vazifelerine nihayet verilen ln- ı den). 20.05: A>keri konser (Brü· 
giliz memurlarının yerine Iraklı no'dan). 21.10: Smetana aalonun
m~murlar alınmıştır. dan: Senfonik konser. 22.05: Ha· 

berler. 23.25: Bratislava'dan: 
Radyo orkestrası. 

·----- -------

latanbul Belediye111 
Şehir Tiyatroııu 

Darülbeday: T em,illeri 
Bugün suvare j 
saat 21,30 da 

ı yın "Yeğenim" İsminde bir 
nologu vardır. Nev'i arasın· 
cok muvaffak olmu~ bu par
la eski ve yeninin zıt nokta· 

Edip geçinenlerimize kariha 
dan yazı yazmasmı teklif etti· 
ğimiz zaman: 

- Biz tercüme ve adaptas· 
yon yaparız., diyoruz. 
. Bir mektebin tarih hocası im 
tihan günü hastalanmış gele

memİf ... Çocukları ba§kası İm· 
tihım etmeğe mecbur olmuş .. 
Çocuklar da: 

Bundan batka şehir ve kasabaları- artıyor. En basıt hesaplar önümüz· 
aruz tatbikatta güçlük gördükçe ve deki kııa zaman zarfrnda bu nüfu. 
yeni tadilat lüzumu hiuettikçe, bu- sun elli bine çıkacafmı gösteriyor. 
nu Anknra İymar müdüriyetine 50.. Zaten yeni binaların ıehrin haricin .. 
racaklRrdır. de yaprlmağa batlanrnası da plan İ· 

Bugün için bu it, İymar müdü.. ıinin bir an evel bitirilmesini zo1· .. 
riyetinln resmi bir vazifesi deği\,(a 4 luyordu. 
kat bir delit.letidir. Eğer iymar mü ~ Bu vaziyeti aaz önüne alan aabı 

buP,iinkü u~·fa yolunun ti· 
maline rasgelmektedir. Buraya Fev
zi Pata • Diyanbekir demiryolunun 
istasyonu da ırelecektir. Buraya bu
günlük yeni istasyon mahallesi de 
denilebilir. Bu mahalle ile Dicleye 
bakan k1s1m •ra•ına büyiik bir bey
zi olaritk at yan,r yeri ve yanında · 

diğer küçük beyzi olarak atadyom 
yapılacaktır. 

Aka Gündüz'ün 
• 

yenı l'omanı: 

•• 

Sarı 

1

Zeybek 
Opereti 

Umuma. 

t.J 

1 

' 

gösterilmiftir. Bu ruhlan-

da yani beşeriyetin ruhun· 
i bu tezat ve deği§ikli ğin 

yli hergün artıyor •• , Geçen· 
:le (Hikmet Feridun) un de-

1 j gibi güzellik denilen şey 
artık mahiyetini değiştirdi. 

lkıruz: 
EskiGen: 
- Kar gibi beyaz[ diye be-

' dar methedilirdi. Simdi her 
1 -

ha-beti rengine girmek için 
'.lqte kebap olmaya çalıtı· 

• Renrini karartamayanla;· 
<lerine kahve rengi boya sü· 

- Bilmediğimiz yer çıkarsa 
oraya gelmedik ... deriz! diye a· 
ralarında sözleşmişler ... Yaban 
cı mümeyyiz sıra ile çocukları 
çağırmış.. Bakmış ki; bir şey 
bilmiyorlar.. Mesele çıkmasın 
diye gelen çocuğa sormuş: 

- Anlat bakalım Hazreti 
Ademi! .. 

Çocuk hemen cevap vermiş: 
- Daha oraya gelmedik efen 

düriyeti iymar merkezi bürosu ola· birinci umum mufctti• Dr. lbrahim 
ralı daha esaslı bir tetekkül halini Tali Bey, Diyanbekirden başlıyarak 
alırsa o zaman bütün belediyeleri- ~ark 'ebirlerimizin müstakbel plan
miz i~in yavaş yavaş p]inlarıru yap )arını çizdi~k kararın! vemıif ve 
tmnak ve daimi bir kontrol ve isti· b ı kararını tatbik etmittir. 
!are organına sahip olmak imı.Bn al Mühendis Burhan B. planlarında 
tına gi.recektir. 1 eski ehir içindeki yolları ~~ soka,k .. 

Dogrudan doğruya kendi masraf· lan ıalah ve yeni adalara bölmekte
lan ile ıehirci getirtmek, hele tehir dir, Bir de harap olmu,f olan Fatih 
planlarının tatbikine daima nezaret 1 Pa,a mahallesinin yem haftan ıno
cdecek müteha11ıslar bulundurmak dern bir plinı yapılmııtır, 
ancak bir kaç büyiık şehrimize na· , Ayrıca plinı yapılan yeni kıuın 

Eluiz caddesinin ba~ladığı yerin 
garbına hüküniet ve altına da yük. 
sek mektepler mahallesi yapılacak· 
br. Hiikümet mahallesinin planını 
deı·cediyoruz . 

M\ihcnclis Burhan Bey bu mahal
leye Ankaradaki Y eni~ehirdeki Dev 
let mahRllesini esAS olarak almış gİ· 
bidir. 

Elaziz, tarihi Harput şehrinden 
İnerek, bu tebrin tarlaları içinde dÜ7 
bir yerde bir plana tevfikan kuru
lan yanm asırhk bir ~ehirdir. 

El.aziz o•aaına kayaların Üzerin
den bakan Harputun 11lah edilemez 
bir tehir olduğunu ııören bir vali bu 
,ehri atağıya ovaya indinn.iştir. 

Yeni çıktı. Kanaat ve 
diğer kütüphanelerde 
bulunur. 

689 

• 
Etem izzet 

• 
Beyin kitap 
halinde çıkan 

~-----:----~---~-445 Kadıköy (Hale) sinemasında -
24 Ka. Sani Salı akşamı 
Türk-Yunan artistlerinin 

ittirakile 
OTHELLO 

GAVRILIDIS: Otello. 
ERTUCRUL Sadettin: Yago. 

640 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıkları 

mütehassıaı 
son romanı: Cumadan maarla herırün öğled•n 

dim ... ı esmerleşiyorlar. 

l ~skiden: FELEK 

c ~ Keman gibi kaş! deniı·di. ı-----'---------
.t • adi, kaş diye bir şey yok ... 

Plan Elaz.izin buf!ünkü ve yarın · 
iri şeklini göstermektedir. 

Sağdaki kmm eskiden çizilen pla· 
na t.,,,fikan yapılan şehrin bugünkü 
halini gösteriyor. 

G
•• ıonra saat (2,30 dan Se; kadar ı.. oz ya~Iarı !. tıuıbulda DiYal'rolunda 116 ruma· 

't{ ralı buıusi daiı esinde dahili hasta. 
Bütün kitapçılarda vardır lıkları nıuaycne ve tedavi eder. Te 

yeri var, Oraya kalem ile Tütün ziraatı 

• 

gi ciziliyor .. 
11

,skiden ufak ağız makbuldü! 
'- Hokka gibi!. derlerdi. 

1 ;ıdi resmimizi çıkarırken ku· 
larımıza kadar gülüp 32 di· 
izi gösteriyoruz .. 

1 
:: kiden gözlerinin etrafı ma 
şenlere: 

- Hasta mı ne? Gözlerinin 
afı halka halka olmuş ... 
)enirdi .. Şimdi herkes göz 
>aklarını mor renge boyu-

pi~kiden göğüslü kadınlara: 

ANKARA 21 <TelefonJa)
Tütün ziraati menedilen rnın· 
takalarda tecrübe ziraati yapı· 
!arak alınacak mahsulün nümu 
nelerinin merkeze gönderilme· 
si ve tetkik neticesinde buralar 
da yetişen tütünlerin evsafının 
tetkiki takarrür etmişit. Bu gi 
bi mmtakaların bazılarından 

nümuneler gelmeğe başlamış· 

tır. Teşkil edilecek bir komis· 
yon vasıtasile bu nümuneler 
tetkik olunacaktır. 

f "Milliye/,, in romaııı: .J. J 

SEN ve BEN 
- Niçin? Niçin onu alıp bafb 
arlara ıötünnedan? Niçin ilı:i
ıin de ıaadetimize mini oldum? 
orum. 
Seni ilk tanıdıtmı günler, nİf&ll 

' ı seviyorsun zamıederek kalbim· 
ıi kuduran atkımı tımaklanmla 
rap atmak için çıok çabaladım .. 
iyonun. mes'utsun sandım. 
Sonra. uzun deniz gezintileri· 
ıde ince ruhunun feryadını göz 
inde okuyunca bütün benliğim 
e ince sızladı.inanır mısın Ley 
Akşamın bütün kuvvet ve hara 

ine rağmen, senin mes'ut olma· 
mı, niş~lını sevmediğini anla· 
.k bende acı, çok acı bir duygu 
·attı. Elimden gelse Nejadı sana 
-dirmiye c l•~acaktım; halbuki 

Muazzez Tah•İll 
içimde yerleşen bir kanaatle onu 
ıMWemiyeceğini. onun, ince taze çi· 
çeğim seni anlamaktan çok uzak 
olduğunu biliyordum, Oyle iken 
senin hayatmı kan,tırmak, boz· 
mak istemedim.. lshrabımı canı· 
mın içine gömerek senden uzaklaş 
mağa, sana hissimi belli etmeme> 
ğe çalıştım, 

Masum sokulganlıklarmla ba· 
ııa yakın olduğun zamanlarda seni 
kalbimin üzerine alarak yaşatmak 
isterken. gözlerinin sıcak bakısla· 
nnı görmemek için gözlerimi 'ka · 
padım., günlerle seni görmeden ya 
•.adım. 

Hazan bana gelen gözlerinin i · 
çınde, aşka benzer bir ~ey okm gi· 
bi oluyordum; fakat, senin beni se· 

Soldaki kısım ise yeni hükümet 
daireleri mahkemeleri, bankalarr, I 
m.ktepleri ihtiva etmek Üzre devlet 
nwballetini teşkil edecektir. 

Devlet mahalle•İnin albndaki şe
hir kısmının yollarr mahsu• münha· 
ni yapılmıştır. Çünkü bu kasaba düz 
bir aaha üzerindedir. Şehri yeknesak \ 
l>ir çehreden kurtarmak için bpkr 
Bertin civarındaki yeni şehir kıaım
larmda yapıldığı gibi münhani yol. 
lar yapılmıtbr. 

l•••••••••ıİlıİlii5 .. ı ıefon: lstanbul 22398. 

Hayat Kaza ve 

Sirgortalacmızı Galatada Onyon hanında kain 
UNYON SİGORTASINA yaptınnız . 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ıo; 

Dlyarıbeltlrde Devlet nıahal/etJI 

Şehrin cenubundalü l>iiyiık beyzi 
yarıf yeri ve onun sağındaki siyah 
nokta tehir oteli ve istasyonu ve <>
nun salındaki kısım da stadyom ve 
onun altrnda da bir sun'i havuz var
drr. 

Yebileceğini bir an için tahayyül 
etmekle, beynim, kafamm içinden 
fırlıyacak sanıyordum. Bunun kin 
bu tatlı şüpheye kapılmamıya, ken 
dimi bu aldatıcı saadetle avutnıa· 
mıya çalıtıyordum. 

Bu biTibirini tutmaz dü§ünceler 
ve hiıler ortaaında sen gelin oldun. 

Adadaki ıon gecemizi hatırh· 
yor musun Leyli? O gece sırrımı 
sana açmamak için kalbime nasıl 
eziyet ettim biliyor musun? 

Her şeye rağmen, mes'ut olur 
sun zannediyordum Leyli .. neka· 
dar yanılmı,ım !.. Sen evlendikten 
sonra nekadar vicdan azahı çek· 
tim .. senin hayatını zehreden ben· 
mişin gibi ne kadar üzüldüm .. ağla 
dım bilemezsin! 

Söyle bana yavrum ... bütün za• 
vallı ömründe, bir dakika olsun 
mes'ut oldun mu? Ben bile, senin 
için yafıyan kalbim ve sevgimle 
sana bir dakikalık saadet verebil· 
dim mi? Söyle bana Leyla ... beni 
sevdiğini anladıktan sonra için sü· 

kUııet buldu mu? Bahtiyal'l•k ne· 
dir bildin mi? 

Seni mes'ut edemedim Leylıi. ... 
içim bu biıle ıızhyor •• halbuki ıeo 
temiz ve saf aevııinle beni nadet 
cennetine çıkardın.. orada yafat· 
tm .. ateş gözlerinin 19ığiyle nur· 
landım .. sevdim ... Sevildiğimi an· 
ladmı. 

Beni bugün Y&§atan. itte bu hi· 
tıralarılır MıVgili ! 

22 Mort 1!1 ..... 

Leyliı. iki ay evvel bafladığım bu 
mektubu hali bitirip sana gönde • 
remcdim. Sen bende yatarken, kal 
bim senle dolu iken kafam ve vü·· 
cudüm büsbütün batka bir alemde 
yatıyorlar, 

Çahııyorum.. çok ç.alışıyonım 
Leyla .. Uykusuz gecelerimi kağıt 
larımın bqında geçiriyorum, Kal· 
himin ateıi beni yürütüyor. senin 
sevgin bana muvaffakıyet getiri· 
yor. 

Hatırlıyor musun? lstanbuld!' 
iken sana, yapmağa çalıştrğım bır 
motörden be.hsetmittim. . 

İfte, senelerden beı·i kafamın 1• 

~nele y«tutan ve senden bo, ka •· 
lan patlerimi dolduran bu emel ta 

haklaak etti, .. L ..J , • 
Motörüm kat'i tecrüuoıennı mu 

vaffakıyetle yap~. . 
1 Sevgili ıö:dermı kapa .. Onlara 

brııkmadan sana bir itirafta buluna 

caimı· : 
Bu motöriimün takılı olduğu 

tayyare ile ben Bahrimuhiti geç· 
tim. 

Sakın bana darılma .. , menetti • 
ğin bir şeyi yaptıirm için bana gü 
cenme! Görüyorsun ya sağ salim 
avdet ettim. 

Fen aleminin bütün gazeteleri, 
bugün, bir Türk gencinin muvaffa 
kıyetlerinden bahsediyorlar. Bu, 
benim .. öyleyken kalbim saadetle 
çarpmıyor .. senden ba§ka bir şeyin 
bana saadet vermesi mümkün de· 
ğil artık, 

Leyi;,., Leyli .. nerdesin? 

J/. ~ "' 

Bu gece benim denizim .. kalbim 
gibi fırtınalı .. Seninki nasıl? Dal · 
gaları, kudurmuş vah!i hayvanlar 

gibi korkunç s~sler çrkarıyorlar 
mı? 

Ben bu korkunç sesleri seviyo· 
rum artık •• onlarla İçimin fırtınası 
arasında bir benzeyİf buluyorum. 

Senin denizin mutlaka sakin bir 
mavi göldür. 

Bazı akşamlar o mavi sulara 
gözlerin dalarken beni hatırlıyor 
musun? 

* ·k -J: 

Leyla .. bu mektubu bitirmek 
istiyorum. Sana yazarken kalemim 
durmak bilmiyor. Oyleyken, bu· 
gün, hu uzun mektubu tekrar oku· 
duktan sonra, asıl söylemek İstedi 
ğim ~eyleri söylememiş olduğumu 
göı-üyol'um, 

(Devamı var) 
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tetll:ikler Fllılrlır '" insanlar San'at yolunda 
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j Çizgiler 1 

Mütehassıs! •• . .sanati ~k. seven d~stlanmdan 1 ni bidayette ince eleyip ıık do
M. - Musiki Iıonferanııının b':" bana: D_ikkat. edıyor ~usun? kuyan bu heyet, neticei kat'iyede 

~SAN'A 
'' XX nci Asır ,, 

--- - - - --
'"•)!:~ ~·.:. ''!...'.:_, ı .~·l t :- ~ ,-.-...·.: 

notlanm okudunuz mu? Bırka.ç aenedır re~ını ıanati bula- tebrikini ibzalde hiç kuıur etmez. 
B. _ Hayır okumadım. Ne di· nık bır cereyna ha11l etmeie bat· Evet, akademi dediğimiz güzel K d 

Yorsunuz orada? ladı, bu neden?" diye aormuftu. aanatlar müeaseseleri bir memleke 
1 om e ya bitti 

M. _ Sırasile okuyorum sizeı Ben de muhatabıma gülerek Ga· tin güzel sanatlarının oaraılmaz 
"Bir medeniyet bir de han mef· l~taaaray aergiıi yağmut"Unun fe- metin kaleleridir. Zerafeti harici· Makaleler, beyanat, anketler .•. 
bumu vardır ki ekseriya bu ikial yızk ve

1 
bereketidir. Şimdilik bula• sinden ziyade metaneti maneviye- Gazetelerde fikirler biribirine do· 

arasında iltibas vukuuna sebebi· m 0 sa da sonra ırüzel, temi"' bir aine ehemmiyet verilen bu kaleler- !atıyor. Bir kargatalık, bir vavey• 
Yet veriliyor'. Sizin memleketiniz cer~yan takip edebilir, demiıtim. de evvle beevel kumanda ladır ıric!iyor. Her yerde ondan 
için yepyeni bir fikir deiil mi? "lyı ama gazetelerde mevaiımiıı edecek p.lıaiyetin bilinme- bahaediliyor. Tercüme, adapte, 

B. _ Hayır deilı Ziya Gök aoiu~ aoiuk tenkit aafnaklarma ai lazımdır. Bu ıahaiyet, aa• intihal dava11. Muharrirlerimiz 
Alp kadu eıkidir; hatta oıadaa teaadiif edlyol'Um, onu ne yapa- nal aleminin itimat ve teveccühü· telifta. 
da eoki ... Durkheim'm "jeıreDlenta I~ ?" iatizahma kartı: onu akade nü kazanmıt, ciddiytttini sanatkar Milli ve mahalli bir aan'atm 
de valeura et Jegementa de Rea· mıye aormatı lazım cevabile bizim vicdanlanna lastik ettirmit, mev· doğumunu bekliyenler için biiyük 
lit~" adlı makaleai kadar yqbcal. Fındıklıdaki Giizel sanatlar rasat kiinin sahibi olduğunu iapat etmit bir müjde kıymetini haiz bu ha· 

M. _ Fakat aaıl mülıiın nok· hanesini ıröstermİftİm. Gülüstam bulunma11 §arttır. Franaanın (Al· vadiej bazıları hoşnutsuzlukla 
ta .... Medeniyeti anlatıyo~ ba· ırençliğinde hafızaama nakıeden ber Bernar) ından Bulgariatanm kartıladılar. 
'-ın·. "Mederu"yet bı·r mil.leti.n yal. • bu nükteperdaz dostum sigarası- (Mitof) una kadar bu böyledir. k · 

Mett"Utiyet inkılabının i~k aene· ı ~e~de~, ~.ey?> ya~~· edebiyata, 
!erinde, bize birkaı; ıair, bırkaç ro ~el ~luba duıkun yazılar -
mancı ve hikayeci kazandırmıt bilhusa bızde uyandırdıkları ce
olmalanna rağmen isimleri artık vaplar için - alaka ile okunuyor. 
hemen hemen tamamile unutulan Bu yeni kitapta, eakilerinde bu. 
iki mecmua çıkardı: Resimli Ki· lunmıyan ancak birkaç parça var; 
tap ve Rülıap. Bugün, meseli bunlann başlıcaları Mukaddeme 
"SertJ<!tİ • Fünun edebiyatı" dedi- ile 356 inci aa:rıfadaki "Miiaale
miz ıribi bir «Rülıap edf!biyatn, met focrintı doinı .... " iaimll maka 
bir "Reoimli kitap edebiyatı" di- ledir. Fakat Raif Necdet Bay bun 
yemiyorsak bunun sebebi o mec- larda da, eski hulyalarmdaıı 
muaların, Ahmet Ihsan Beyinki aynlmıyor, insanlıim sünden 
kadar yatamamış olmasr, Ahmet cüne ve yavaf yavaf cen• 
Haıim, Yakup Kadri gibi muhar• nete ırittiii zahabmda ıorU' 
rirlerinin kendilerine açılan batka ediyor. " Müaalemet fecrine 
mecnıualara, gazetelere ıreçebil- doğru •.. ", tahdidi tealihat için ya· 
miş olmalandır. zılmıı bir ümit mektubudur. ln

" Bu havadisten yüzünü e ııten• 
nız tarzı bayatile ve içtuııaıya~le nın açık kobalt renırinde uçucu bu Diğer fünunu mütenevvia ler arasında bir kıomı muhakkak 
ala.kadardır''. Sı"z bu anlayııı ~un· lutlaı· hi11l eden dumanını müa· tedrisatını idare eden mü· .. 

h ~i bugüne kadar yarü ağyarın go-
dl·ye kadar biç bır' ilmi eaerde gör- te zi bir nazarla •Üzerek "Biran derrialer de aynile sanat muhi· k 

k . d zü önünde batka11nın malım en-
d u-·nu·'z mu··?. . 

1 
ı er letafeti tab'an hilafı nist. tinin k11kanç ihtimamlarla menıu~ • d r di malı imit gibi satanlardır. 

8. _ Hayır, görmedım. .. er bağı li.le ... " diye Sadinin bir kudret eleğinden geçmiş, hürmeti Eaer yaratmak için kendisini 
M. _ Bari bu aö:slerimden bir beytini okumuşhı. ti.m kazanmı• müsteanalardan mü ı t • • yormayan, üzmeyen açık göz Ü e• 

Jey anlıyabildiniz mi? Bilmem dikkat edilıyor mu? teıekkil bulunmaları tabiidir. İt· rin bu hotnubuzluğu beklenmi• 
B. _ Hayır anlıyamadım!.. Bizde hakikaten eli biraz füzen te böyle bir emniyeti muhitiyenin b" · d ·ıd· il • 1 yen ır netice eğı ı. mı eaer er 
M. _ Dinleyiniz öyle ise: "Meı ve fırça tutmağa b&Jlıyan, bir iki manevi fonnaamı tafıyan inaanla• le,haklu telifi olmayan klasikler için 

kenin iatirahat levazımını cimi boya karııtrrmasını öğrenen, ho- n gözönüne getirjnce artık orada bir mahzur olmadıktan aonra mu
bulunmaaı, hıfzıaııbhata riayet e- calarmdan iki buçuk bediiyat bab ne tenkit bombardımanile sarıda· asır ıan'at eıerlerinin tercümeoi 
dilmesi, sabun kullanılması. ha· al dinliyen birkaç senenin içinde cak bir cephe, ne de o cephede ~· I _._, 

b 1 b• d" çin yapılma11 icap eden fed.,...r· 
marnlar yapılması gibi şeyler, hat- ir profeıör, tetkik ve tetebbuu §a ıyacak ır unağ tasavvur edi-

• b kk"d' 1 lığı bence bir kazanç olarak kay• ta bel ki de, içtimai mua~reti"n VASİ bır münekkit, ir müne ı ı emez. •- delmelidir. 
bazı tekilleri hep medeniyete ta. biaman kesiliyor. Hele atölye mu· Bizim Güzel aanatlar akademiıi 
allıik eder". Şimdi anlıyabildiniz allimleri tarafından berayİ lqvik k d lı 

- du .. ,u··ncesı"z bı·r nüvazi•le - uman an ğı maalesef Hamdi B medeniyet ne olduiunu? ' · f t d • 
Poh P.hlanılı mı maazallah, •ayet ~ v~ a ın an sonra garip bir talih 

B. - Evet, §İmdi anlıyabildim. ' ıızl ki f ti• b h • b' •u son seneler zarfında A vrupaya 1 e evaa ı ına u ayı aız ır 
M. - Ne imiş bakahm7 r ku d ·ı 1 E widip gelmı•ae o büıbütün dehşet, • man ana naı o amamıştrr. ı-
B. - Beledi-ve vezaifi wibi bir " ~ k S ·· N fi k b' • ., • hiç yanına aokulmayınız. Emin 0 • 1 anayu e 11e me te ının me-

şeyi.. lunuz ki size ilk aöyliyeceg"i söz zunlanndan merhum ressam Sa-
M. - Gerelim ... "Bunlann ha- B 1 b 1 ··d• · • 

k . • biınayeıini •ördügu" ·· mektebı" ve 0 rnn ey e af ıyan mu ınyeti 
ıki hara ile münasebeti yoktur''. 0 

mektepte feyzaldığı hocasını •ika ıayanı tetkik istihaleler ta-
B. - Aman nasıl?!.. • ' 'h 'd' B h • t 

Yettir. Ben, bir çiçek kadar temı·z rı çesı ır. en şa sı en· 
M. - Elbette ne sanıyorau• k'tl · dilik J "B' ·ıı b • ruhla sanata ba•lıyan beyaz b:- ı ere ıım üzum görmiyerek nuz? ır mı et an itibarile pek • • ., ~ • b" ı k · ed" 
k k ld Yaaemin beki.retindekı" nezahetı" umumı ır nazar a geçme ut ı-

yü ae o uğu halde medeniyet i· "" b ··nı d h" b" ı .b tab'ına zaman geçti·kçe bı"r n'kka· gnn uıru er e ıç ır f"Y yapı • 
ti arile dun mevkide bulunabilir. d• G b 
B ti mümtaze seyranile hı"ssedı"lme• mamış, ıyemeın. ar in aanat 

unun akai olarak medeniyetto b" · · h 
k mit bir ıtrı .sanat ne•redeceg"ı" u··. ter ıyesını, aanat eyecanını mem 

Ço yijkaelmiı bir milletin hanı ' l k • ı ıı· ) · 
geri kalmıı olabilir." mit edilerek yetiştirilen iatikbal e ete ıetıren atö ye mua ını en• 

B. - Halbuki biz Türkler me- sanatkarlarını çok yüksek, çok a· ble hariç resaamlar sanat aleminin 
d · ti d licenap, ve tamamı"le bı"taraf go··r· u yegine feyiz ocağını nıemfeket 
enıye e hara araım a sıkı bir ı · · k · mek ve bilmek istiyenlerdenı"mdı"r. genç ıfıne tanıttırma ı-:;in n"!ka .. 

münasibet görüp dUl'Urduk; me- d ı ı d · ·· • 
d Se. nelerin rorak mazile-ı·nı· çok ,· _; ar ça ıtmıt araa, evr111 ruzgar-

eniyet inkılabımızı nitekim, bir • • ,. J b. k k ·b· t·· 
k 

balen bizim gibi kahıl'dide sanat- arına ır ~e er amrşı gı ı ser u .. 
'!f! il ve yÜz inkılabı olarak değil, karlar sanat sahasının çıplak kal- ru etmek mechuriyetinde kalan 
hars ve zihniyet inkılabı olarak an ku d b ı d ı· ı maması için giHJıer, Ji.leJer süm.. man an ey er e ıaan annın 
loır giderdik; &İzin ıu ihti11as şah.. b··ıı • t ti ı ·· t"I k d b ·· u er arasından fışkıran kınne• a ı erennuma ı e o a ar oı go 
aiyetinizle temas vaki olduktan k 1 ·· " h k't • • 1 ne §" erine, papatyalara, hatta ,. runmuş, o~ va ı geçırmıı er· 
ıonradır ki ilmi ve milli kanaat• d" d. b·ı· F k lı sırgan otlarına hatta ve hatta d~- ır, ıye ı ınrı. a at azırlanmıı 
lerimizin erimek tehlike.i b••gös- ~ · I d · h .., vedikenlerine bile nazarı m;;•a· zemm er en yetışen ma ıulleri 
terdi! •. Artık bu İr§admızdan son· - h f 
r o kh · k d maha ile bakarlar. Fakat tesa.· ta tı tasart"U una geçirmclde müf 
da. k. ur eını, ar a aılan ve biz· mühün sanatta da bir d~recesi tehir bir kabzımal mütaleası ser-

Zira kolay ve ucuz memba ku
rumu~tur. 

Bir az kendimizi, iç alemimizi 
tema9a fırsatını ergeç kazanıyo• 
ruz demektir. Gün geldi ki elimize 
aldığınıız her eserden ıüphe et· 
tik. Usta hıraızın yine intihal va• 
disinde hayli İ§ göreceği muhak· 
kaksa ela halis, Öz yerli malını alır
ken eıkiai kadar tereddüt ve tÜP• 
he ile her halde rahatsız olmaya· 
cağımız da atikirdır. 

Elinde dikaiyonerle ıarp eser• 
!erine hücum ederek benliğini tem 
bel tembel uyutan yazıcılarımız 
bir az ilhamlannr gıdıklaıınlar. 

Artık kabiliyetli ile kabiliyetai
"'in imtihanı ba§hyor. 

Eski Roma tiyatrolarında oyun 
bittikten sonra aktörlerden biri 
sahne kenanna gelerek halka aea 
lenirmit: 

- Alkıtlayınız doıtlar! lı:ome• 
di bitti. 

Elif NACI 

ek 1 mümeasilleri okunmaz ola· vardır. dine kalkmak İaliyenler" de tesa-
:ıa 1 hve Gustave Le Bon ile A· . Eve.t, birkaç senedir, bizde ye- düf etmedik dersem, yalan •ÖY· Moskovada bir •ergi 

o P e Costes'a inanmak lazım- 1 • 1 s··t·• gelecek!.. nı .. yenı uyannuya baflıyan sanat emıt o u~um. u un genç rea-

M munakatalrınm garı·p bı"r enaru·· aamlarr .himaye kanatlarının dai-
• - Oragı .sizin bileceğiniz İıt.. • •k B yet s.afhasına oirerek ıaçma bı"r mi hararctı teşv~ i ı·ay~9inde ye-

en mütehassısa düıen vazifeyi t:o t• • • • J f d k b' 
Y pa .. rtızanhk dogu" -·ya ba•ladıO-. 19mış cıveıv er arze ere ızi 
apaymı da ... "Bu hal §Ayanı dik. '·~ ' o• ""Jd•• k d" • 

kat bir müşahedeye zemin te•kil goze çarpmaktadır. Laleli apart- gu uren, en me vazıı sanat, 
etm• . , manı sahibinin "gayemd- muvaf- ki,ifi kudret, hamii şebap, naşi-

l§lır; çok yijkaek bir medeni- ' 
Y t . k fak oluncıya kadar yazacag"•-" ri bevesat gj)>i binbir fazileti 
. e ın e seriya ifrata ıaplanarak -ı ı feryadı bazr gençlerin akademı"ye çetme auyu gibi sarfeden bu arka· 
nsan arı labiate yabancılaıtınna- d k'' h k · • d b uluorta hücumları, •uradan bura- af, mev ııne, mu a emeaıne, rn an ve u suretle sanate lizım 7 k d 

o!an hayat nüaırunu izale etme- dan aksede.? ~ikayetler hep güzel u reti ilmiye•ine, Ş'rketihayriye 
aınden dol aanatlar .. m .. uesse. seauı· 1• 1·stı"la· ya ug"- halatlarından sağlam bir rüttei gu .. .. .. ~yı sanate .zarar verdig"ı· ırorulmuştur''. raııan duşuncesız fikirlerin hare· rurla bağlı olduğu halde idare ki-

B. - Görülmüş olmasa ı.·ı k~tinden ~aşka bir şey değildir. yasetindeki zavallılıkla o da bu 

Halbuki bu mecmualar kendi 
İsitnlerini birer cereyana verme• 
ğe, bir bakıma göre, belki "Ser• 
"'.'ti • Fünun'dan da daha layık i
dıler, çünkü onlarda Serveti • Fü
nun'da olmıyan bir unsur daha 
vardı: tenkit. Vakıa. Edebiyatı. 
cedideciler de bazan tenkide ilti
fat ediyorlardı; fakat onların mec 
~ualarında, Rübap'ta ve Resimli 
k~tap'ta olduğu gibi dainıi bir ten• 
k:it. "!'-Yıfaıı, zümrenin temayülle
rını ızaha memur bir münekkit 
Yo~. Ahmet Şuayp, bir Şaha· 
bettın Süleyman, bir Raif Necdet 
Bey deiildl. 

Şahabettin Süleyınan'a karsı 
ço.k kuaurlarımız, nankörlükleri
mız var. Tiyatro piyeslerini unut
tuk; ~albuki onların bir ikisini, 
mesela Çıkmaz sokak'ı bugün sah 
nede bir kere tecrübe etmek lazım 
dır. Fransa'da birkaç aene evvel 
o:rııanan La Prisonniire, akisleri 
bıze kadar gelen dedikodulara 
ırüriiltülere sebep olduiu zaman' 
o mevzua,Parisli mubarrirden ( 1) 
çok daha evel temaaa ceaaret e
den Şahabettin Süleyman'ın piye. 
si de bizim sahnelerimizde oynanır 
zannetmİ§Iİm. Buna ne Darülbe
dayi teşebbüs etti, ne de arasıra 
temsil veren heyetler. 

Şahabettin Süleyınan'ın Rübap' 
ta çıkan "Hareketi edebiye" ma
'4a!elerini de okumuyoruz; halbuki 
onlar türkçede yazılmış ilk tenkit 
yazı~.arı idi. Bittabi öyle sağlam 
ve guzel §eyler değildi; fakat hep· 
si de etrafında birtakım husumet
ler, itirazlar uyandıracak kadar 
zengindi. Zavallı Şahabettin Sü
leyınan ! çok çabuk öldü, halbuki 
ne canlı adamdı! Kendisi ile iki 
nihayet üç defa konu§tum. So~ 
defası, 1917 de, Rusya socialist 
ihtilalinin ilk günlerinde idi. Bana 
"Bu, önüne geçilmez bir cereyan• 
dır ve zamanımız medeniyetinin 
ölümüdür. Beşeriyet, Kut"Unu • 
Vusta'yı andıracak bir devreye 
ırirmek üzeredir'' demişti. Onun 
1917 martında söylediği bu sözü 
bugün çok kimıeler, istikbali en' 
iyi ırördükleri zannedilen hakim. 
ler tekrar ediyor. Şahabettin Sü. 
leyınan bir iki ay ıonra, kafa11nda 
bir yığın tasavvurlar, ümitlerle 
büıbütün kayboldu. hükümlerinizde yine me~hur ~ e Bıtaraf hır kalemle yürütmek io- makamda tutunamamı§tır. Çün· 

ınenşur bfr estetik akidesi ve onu: !ediğim bu me3elenin muadelei kü bir kemanın IİT. perdelerinde Raif Necdet Bey, Resimli Ki-
l)lezhebi gi:zlenıniş duruyor İşte!.. a.hlakiye düsturlarını halle hiç ib- dolaşan acemi parmaklardan çık· tap'm münekkidi, yazılarını top· 
Ve çünkü siz •anatin ilham kay. tıyaç görmem. Müsavisi (ihtiras) ma ahenksiz sadala.r gibi bir sa:ıa· !adı, onlara birkaç cilt daha ilave 
nıığını tabiat ;anıyoraunuz!.. Yani; kocaman bir sıfır çıkacağı tın maka.?"

1
reslmisine istinaden etti. Şimdiye kadar çıkan lcitapla· 

. M. - Bak ne iyi anladınız şim- ;j'a ~nıdur. Ben, bu yazımda, aka- saçma muta ea ar yürüteni hiç bir rı, fikri bazı hikayeleri de ihtiva 
dı ... "Filhakika tabiatten zevkal- enıd_ıd .. n bahsedeceğim. Akademi oanalkar dinlemez ve sevmez.. etınelerine rağmen bilhas•a ten-
Jnak İçin ondan uzaklaşmaklığı- ne ır? · Evet, çünkü sanat hat- kit eserleridir; bundan sonra ro· 
ınız icap ettiği halde medeniyet i I .Avrupada Güzel Sanat mektep ka biı- alem. Sanat çok kıs- manlannı da okuyacağız. Hatta 

lılerakki ettikÇe tabii olan §eyleri ı e~ ':;aarif idaresinin tahtı neza· kanç bir meslek, sanat ayrı bir Semaui ihtiras isimli bir romanı-
ıı·akmak ve tabiatten uzaklaş· re. ın ~ bulunınakla müftehir res- din, bir mezheptir. Onun kürsii nın yakında çıkacağı haber Ye· 

ınlı a~ neticeıi hasıl olmaktadır; hal ::t;:ı.e 1 t<"plelır .
0 1m,._kla b.,raber sa- hakimiyetine geçenler kendini din riliyor. · 

ukı a t" k .. kl • b' t d' 1 w ar arın ınıaye ve nigehban- lebnekten ziyade diolemiye mec-
B ana m 0 erı ta ıat e ır. ıgını tannnıyan h • "fl'kl b d 1 S ti (d . ) Hisler ile Fikirlu, Olul, Ziya 

1t·· • - Demek ki mimari ağacını bi bir ınüdürün ~a. sı çı ı er gi. ur ur ar. ana a eapotızın. 
'-o~kkller! inlerde, musiki ağacının k eri • fıkır ve arzusuna yoktur. Sanatta sıyaneti hususiye . 1 ve Sevda, Hayat "" Mektuplar 
"' e h 1 tHe~ e.

1
1 ~·J miieseeseler değildir. yoktur. Sanatta dairei vakfiye 1 muharriri, tükenmiş olan bu ki-

ltyadaı'."'tii;';i~::,::n:ÇJe.kİ:~:ı~~ ."mhı erılnuı, kıymetli mürsitleri- yoktur. Sanatta benlik yoktur. ! Moskovadaki klasik san' at taplarından ""çtiği par.-..oları 
or d nın atır arını duvarlarınd. b 1 Bı"r ~ rd k d 1 j XX . . r-•a a elbett d dik k a, aı r-Y va ır: u re·· J •• • d b" A · ıncı Aaır (2) ı··-· il t 1 d 

ı.d'.r Yer bulunm:k 
0il:~iz: ebn:k:e. çele:inde !a~~l:'r•. heykellerle sak: Eline Fransa Hüku.ı".etinin tec- ~r m.uh~esın ~. ır lıncem mıma Bu iktaptaki par;i::n eok':!:.ı:;.~·· 

ır k b" ladıgını bıldıgımız bu iı·fan ma- rübeli kronometreainin celvelı· ve- rı ta.rı ı sergısı açı . 1§. hr. Bu . 1 • d b ' 
ıı ve a ıldir, bu kadar boa ka· l · h ı k 1 ,... k h ıç erın e uırün de teıirlerini de-
aat 1 ı 1 bet erı er <ese açı tır. rilen, Franarz Ekol dö Bozarının sergı •na kında .,aeruş ı ata ve 

$lllllar ..ilahlarını birer birer bıra• 
karak, tedricttn sulh ve müsalemet 
dttvrine girecekler ••• Tttdriçten bir 
hayrr beklemek yok mu? l9te bu, 
asrımızln defil, xıx uncu aarın bü
tün hulasasıdır. Terki teslihat fikri, 
tedricen istihaleyi değil, birden 
aıçn:nayı iatihdaf eden bu radikal 
fikir, en kaçamaklı yollar anyan 
diplomatları bite anlaşmağa, an .. 
la§tıklarını itirafa mecbuı· etti: 
"Olmaz!" Tahdidi teılihat fikri j. 
se iıleri büabütün karıştırıyor, «ta .. 
arruz •ilahları ;ıe müdafaa oilih· 
ları biribirinden nuıl ayırdedi
lir? » gibi muammalar icat edip en 
İyi niyet saliki diplomatlan da bi
ribirleı-ine düşürüyor. Victol" ffu .. 
go, yani xıx uncu a.arm xx nci asır 
dinine en bağlı adamı sağ olaay. 
dı, Raif Necdet Beyin heyecanını 
ne kadar beğenirdi! 

Mukaddeme, muharririn esas fi 
kirlerini hulasa ediyor. Raif Nec
det Bey, sözlerini şöyle bitiriyor: 

"Yiikaek, ideal edebiyat, temİ;ı: 
11e ca.zip bir üalıip, nezih ve tabii 
bir ahenk/,. doğruluğu,güzellik vtt 
iyiliği terennüm eden ve .. insanlı
ğa nur "" ziya ueren bir edebiyat• 
tır/' 

Bilmem nasıl farketmiyor? bu 
cümledeki sözler - bütün büyijk· 
lülelerine rağmen - o kadar müp 
hemdir ve o kadar tarife muhtaç· 
tır ki hiç biri bir ,ey ifade etmez. 
"Tabii bir ahenk", «güzellik, iyi
lik, nur ve ziya», bütün bu keli .. 
meler ne demektir? Vakıa Raif 
Necdet Bey bazılarını, meseli 
0 temiz ve cazip Ü•liip" un ne k
mek olduğunu anlatıyor: 

«Yalnız sade yazmakta çok 
dikkat edilecek pek ehemmiyetli, 
pek nazik bir nokta vardır: Üslıi· 
bumuza cimi,Yane ve laübaliyane 
bir tauır uermemek .... Mahalle fi· 
vesini, kocakarı ı .. hçttsini san' at V<! 
edebyat lisanı yapmamak." 

Nazım Hiknıet'e iltilattan son• 
ra diyor ki: 

"Yalnız burada genç ve değer· 
li şair i.çin de samimi bir temenni 
ızlıanndan kendimi alamıyaca
ğım: §ekilde, eda ve terennüm tar 
zında biraz daha nezakete riayet
kô.r olsalar .•.• •' 

Anlaşılıyor ki "temiz ve cazip 
üslup'', Raif Necdet Bey için bir 
"edebi kelim" meselesidir, bir ıüs 
meselesidir, fakat tefekkür ve ta
hassüs tarzımıza en ziyade vüzub
la ak•etıiren bir ayine meseleai 
değildir. Kendi cümlelerinde sı
fatlann pek fazla olması da buna 
bir delil değil mi? 

Raif Necdet Bey, ecnebi ismi 
hasları asıl imlalan ile yazmağı 
doğl'U I> • lmuyor. Diyor ki: 

Abidelerimiz 
Tahtettuurumda müheyyiç, eara. 

rengiz bir aeyahata çıktım. Karar 
lık, zifiri ıralerilerden, dolambaç 
lı yollardan tertemiz, bembeyaz 
çini döteli metrolar memleketin• 
vardım. Enditelerden hızalaralı 
zaman ve mekanla boğazlattığmı 
için yorgunum, dönmek istiyorum 
Kafamda mütemadi bir ıorarl• 
duraklıyan dütüncelerin zonkla· 
mau Yar. Böyle kendi kendime 
kaldıkça dütünce ve tahayyülün 
ırayyaama İnmekten korkuyot"Um. 
Bir manyağın kafafaaım taııyo
nun. Bundan kurtulmak için ki 
taplanma ıanlıyorum. Onlar da 
beni bin dokuz yÜz küsur rakmıl 
Palandöğen eteklerinden yayle 
rüzgirlarmm sert eıintilerile kal
dırıp Montmartre ile Monlpar
nasse arasındaki aanat yaylasına 
tekrar atıyor. Buraaı Pariıtir. 
Havva'sına kar19an A.dem'in Se· 
rendibidir. Sisli bir Latin hava11 
için.P.ı uzaktan "Mare~al Ney" 
( *) in tunç hayaleti görünüyor. ı. 
!eriye fırlıyacak, gö.zbebeklerime 
ırirecek gibi. Ayağımın altından 
Opservatuvar caddeai kayıyor, Me 
di~iıler bahçeoini geçiyonım. Kor 
po çe§meainin şırıltmnı duyuyo
rum.. Su aealeri suıuzluğumu art 
tırıyor. Bağrım yanıyor, kaçıyo· 
rum. Şimdi aksanlı bir fransızca· 1 

mn timıeklendiği, insan kalaba
lığının kaynaştığı bir yerdeyim. 
Operanın önü. Tiyatronun tekel· 
lüflü cepheainde ilahi dansöz !e
rin (*") rakımı seyrediyorum. 1 

Bana: "görüyor musun, beğeniyor 1 
musunn diyorlaı·. Gözlerimi ka~ " 
pıyorum. Baııdönme girdaplarile 
Şanzelize &ulvannm methalinde 
çöküyorum. Yedekte MRrlı atlan 
(***) ki9niyor, etiniyorlar. Kulak 
!arımı tıkıyorum. Ne oldu bilmi· 
yorum. Kendimi Palma meydanın 
da buldum. Kartıma mesihan• 
tavru ve yijrüyÜfÜyle vatanper· 
veLeb şairi "Mikyeviç"(' *'*) çık 
tı. Büyijklerin sanatla ebediletme 
!erinin 11rrını söyledi. Sonra bir· 
den ''Maraeyez Rod" un cenera( 
Alvear abidesi «Bordeh in, yan• 
sör "Roden" in eıtelik • teknik. 
sanat kudretile ayaklanan eserle
ri kaidelerinden İnerek beynimin 
içine girdiler. Bu nefis, sanat se· 
yahatinden derin bir eza duyuyor 
dum ... i'iihavet ezama. ltşhis koy· 
dum. Bu memleketimin güzel lop· 
rakları Ü7erinde büyük bi.· dfıhı· 
nin namına sevgile dikilen abicl .. 
!erdeki sanat fakrı idi . Ecnebi sa· 
nalkirlan seçiminde bu isabetsiz· 
lik neye?. Büyük Gazinin heykel
leri gelişi güzel ıımarlanırken 
"Emil Antoine Bourdel" yafıyor
du. En büyijk heykeltra~ üstadı 
Charles Despiau" böyle şerefli bır 
teklifi belki de beynelmilel röhre
tine gÜvenerek bekliyordu. Bir 
"Marcel Gimon'' bir Yugoslavyalı 
«Maatro)'İÇ• sanata güzel bir eser 
daha kazandırama:zlar mıydı 7 

Hatta daha a1ağı inelim: Boşar, 
Lindovski ne güne dur.ıyordu? 
Bu İşle dtt kafa, bilgi mevkiini yal 
ruz tembel bir teşebüae bırakmıt• 
tı. Dayanamadım: "Ey tayıflar! •. 
Bana musallat olmayınız. Yakamı 
bırakınız. Memleketimin güzel ıa 
nat i~lerini tedvir edenlerin mub. 
te§em kitlelcrini:zle, basıra.,na do
yulınıyan seslerinizle s&mi1tama hi 
tap ediniz!" dedim. Halbuki onlar 
beylik bir yalıda, Boğaz rü:ı:ıı-nrla. 
nnm getirdiği iyot knkul1trına bu
run deliklerini açmış, sahile bağlı 
kayıklara çarpan vaka moz parıl
hlarınr .seyrediyorlar. 

(*) 
euri. 

Erzurum: EŞREF 

Heykeltr41 "Rod" un 

(~*) Heykeltraş "Carpot" nun ! ,, . .,.,~ 

(*~'') Heykeltraf "Kustu" nun 
ueri .. 

('*"*) Heylteltl'aş "Boıırdel"in 
M 

ar a .an varken!... · vam ettiren hisler ve fikirler, bil-
. - Rıca ederim d. 1 . . Muamelatı bir banka gi. uzun ~enelerin . tecrübel~or!nden \ vukufile maruf profesör Pope' haHa hiıler bulmamıza ratmen, 

«Yeni harllerim~ eski harlle· 
rin tamamen aıttına olarak, yaban 
Cf has iırimleri çok güzel, lıattd 
kendi iml8lanndan daha makul, 
daha pratik ve lonetik bir tar~a 
tubit ettiği için ••• " e•eri. 

~::npıaz •• kl. "ilan" ( ?) balu;;:.1~Y;;~~ bi meydand&, ıcı·aatı bir mah. çıkardıgı tere.kkı uoarelerını top- un şimdiye kadar yaptığı tet- b~ ea~ilik kokusu duyulduğu İn· 
len mu~tearl a !!"ittiği zanıan tabi.,ı. keme gibi aleni cereyan eden bu lamıt ~ir ~eflma~ tea~im e~il~n a- ! kiklerin büyük bir mahsulü o· ku edilemez. Bunun içindir ki ki-
l e>::.ı 1 f ınüeas<'oeler - istemediği sanat. kademı hala cıh .. tı seyrını bir ı l k . ı· V tap · · " 

Hadi Kemal Cenap Beyin, çok 
haklı olan jddialanm da, İflİkak 
meselelerini de bir an için unuta• 

Yeni eserler 

lım. Fakat Raif Necdet Bey debi- Havacılık ve Sp 
ze, mesela fU iki fngillz romancı· ı OF 
sının iaminin, kullanılıfmıız harf- Havacılık ve Spor ınecmuaaırun 

arı birihiriıa >:ko an, akat "kaç- lcarl_aı·a kar•ı - istedii.>i vakitte türlü tespit edememis ke f' . ı;·k - . ara Parıı, Ber 1Jb ar!ovada ' ıamıne raırmen, aanmızdan 
bir ormand .. e &rıtmıı intizamsız ' . Y ı ıs a da t h. d"lm. • R • ziyade ""lefini, ıux uncu aarı ha-
•an • n >:evkal b. . d .. mir k<'penklerini indiriveren metlerde dolaşıp duran lortlar ya- eg 1.r e 1. ış.tı.. . esmımiz tır. latıyoı·. Zaten XX ncı· asra, ken-

lrtanen aıhtı mıyan ır ın- B · tına b k d L b t b k !\\az". a.tte addoluna- mağazalara benzemez. emm gör tr 
1 

.enzeme te ir. Ne mu- uu sergıye aıt ır ın ı aı ay- din~~n evel gelmif aoırlardan faz 

8 Z düğüm, hildiğim bu feyiz ocakları "h °." erınin tenkidatına, ne dedi yor. la .. b.ı.r kıym .. t vermek,onu mazinın· 
• - atiiJiniz:i 3.deta biı· aile yuvasıdtr. Evine ir.. arıç ressamlarının İıttirakile b k b h bas.ka co~afyaya vne :ttıusikiden temerkü" " ...................... .., ................................. , utun a a atlerini tarnire mazi .. 5 "' tibatı mi.nevisi olan bir insAn i._i• · z ebnİf fikirlerine ehem- • b""t(• d l'l ' 

da merakınız var galı!'bl"llla ·an, eıhğa . . b 7 . mryet verm. k 1 l f nın u an a a etlerinden lcurtul-
M - yanının intizaın ve 11tıra atını .. ıyere yapa ıyan bu ' • San 'at sahi eıniz 1 ı· mağ·a, y.~lnııı: aklın ve hakkın ica-

. - Sadede geleli,..· • • lemine nasıl dikkat edt'rse meale· ;ıuesoe•e htıe-ün <> ııiinlerln kusur· 1 b tı • 

"'.
1 

sanat tabiatten doğın~İc '.J:'.lha. iini seven, ona hakiki bir mubab- ı arınhı ~alshih ile meşgul olmak ve ı Gelecek hafi• p1:tzar 1 f:rz:ın'lm;:~0:::ik b~'.rfi~~~r 
TJfe İııaanlan tabiate Yakl thba. b.,t besliyen sanatka' rlar da kendi- o ~a si ı "Yfi te<ebbfülerinden fe. . XIX ' 
bir tınıurdur". "-!bran !erini yetistiren mukaddes mües- r!'-kg'at el . a~ölyc muallimleri11in gii11ii bayralJIB lflSRdiJf değil ':,';~~i~~~:~:-d~ by;..-n,:~h90iml 

.B. - Tevekkeli değil Avru j •eoclerine aile yurdundan ziyade ~· İye\:;;ın• clinliyerek e- eftigiııden O giJnil intl- •ene•İnden sonraki tarihinin 0 •e· 
:fjlletleri iktisadi buhrana dü~a ~ir dikkat ve itina ile mükelleftir. t'!'-8d1 dı~ Ş':-1 dy~dPmıık m<'churiye- . I i l t:l neden evelkinden büobütün ba§ka 
1,,' eı-! •.• Öyledir a ! .. Orman ~are. .,ahai teşebbüsün, keyfi idarenin ın e ·~· _ım ı amızaız hornzları . .~ar e m•a cap e en olmaıını beklemek, o 1901 senesi· 
ıen kübik bahçeye, fotoğraf var·. hav,.i bir ııururu • da ' 1 nın valutıız feryatlarını ititıı··· · .sun'at sahl'enıl:d ha'- b" k l(tın k . il manasın n U• " kad .,, . .. . gımız 1 1 I' ne ır ıymet vermek, inaanlann 
ke., dPentüre, zabıta vukuatı var. ja

1 
c.rddi kararlar, kat'i hüküm· alı: emı nın dn;ıudıri hazırı bu t<1111n diğer lllr gilniiıı- ancak birer kolaylık olsun diye i-

raına ne Jüzum var?!.. ere adare edilen b .. I no tayı nazarı ıkkate alnıası ve t 'ki · ll>J "I de ı.· u mues•ese er- b d .. b"l . 1• de takdim edeceğiz, ca ettı ,.rı asır takaimatımn, tek 
l'~t~ &:- "b~e şİze harı ile nıedeni riç b~; ır tale~~nin iddiası, ne ha- en en ıyı ı meın a:r.ımdır. rakaınJı adetleri ancak dokuza &'Ö 

ilci ın ırinden büsbütün ayrı yüksel" ıan~~ka~ın avazei tenkidi Saltanatlar devirmiş~ inkı.- tünnek usulünün bir realiteye, bir 
•eı. ltıefbwn tetkil ettiğini ve yük. ne ku:J" tÇunku kudreti ilmiyesi· laplar ıreçinniş, kanlar dökmü• hakikate tekabiil etmeıini bekle-
b..• llledenı"yeti· b 1 a b. ' re 1 &aııatk" · 1 f d · · d " ' f 0

'-' 1 • d '''ili . U unmıy n ır n millet 
01

•• ara_neaıne enza.. can ar e a etmı§, raya an müte.. ?""- - - .... ··~.,..u asır J11.ır f!ınn en 
•. "lın hır· k t 1 • uvacehe d ff" kk. dikai marifetinden bir ric.ek ka- \ de"il mı·dı"r• •e lı· ço sana eser erme derere kı~eı· h ••n e verilen ne ır, tera ıye teşne bir milletin • ,. • 
,. lnaenal h b .. ..k b" h h b' ,... ı assas bl f - '- d • . . dar temiz ruhlu, bir beyaz. Y••e· . . Kı"tabm ı"ımı" ı"eter XX ncr' Asır. •ııı.~-· ey uyu ır ara a• ır heyetı'n ım· 

1 
ve tara .... a emıomı ben o mi!letiıı bir fer 

, ~ııı., l"k" ld za ar t min .. bekabre. tinde tenıiz vıcdadnlı, _ster XIX uncu Asır oJ• .. -, Raı"f K1tııu . IDa ı ıyeti mümkün o U• rer beratı nın cld ~1 a,ıyan bi- dinden olarak yüksek görnıek is. -· 
llız d ı~~h ettim''. Sj:z de anladı- sa a tır. Tenkidi- te. rim. Onun bah"ettiöi berat tag. mumtaz Jr ıtrı aanat neşre en 1 

egıJ . Y ~ artistler yetiştiğini görerek mut 
8 nıı? tı.k.m .. • .. konan im·•alarm çok derı"n (1) g·· l "P · •ı· b · N ~ ve mahzuz olmak isterim. Bu be- oy e aru • muharrir'' 

h· ~; e yalan söyliyeyim, hiç konferan!larını dinlemek ve mü- d_uıunulerek vazedilme.sini iate- nim hakkım olduğu gibi bütü~ .sa- J~mek gibi «,,e,riphrase» larclan 
•· anlamadım r teL-assıs raporlar ku k rım. k' ı h h l f k d ~'t.-.. u. ••· nı Jnı o ma ar O nat ar arın, bütün sanat muhjpJe- ı lf oş anmam; a at o piyesi ki. 

c İlit I'llç olmazsa Mzlerim ıiz• sunu! ..• lstanbula i1k defa teş.:~· n~n. harimi irfan,na bir düf- drinin ve bütün bi.r milletjn hakkı· ı 'n_ın ya~Jığdını .iyice hatrrlamıyo. 
1l ~r~Q da Jr d ? olıtnuyor galiba? L ınan elının uzandığını göı·mek is.. B 

. -..... lJv d u~an rma ı mı. J t~~!?1·. O!'dan .sanat nankörü ye- ır. . ı·uın, .zanne enm. ourdet'nirıdir 
an ır ı; miiteha•"~"' smail HAKKI , ı .. tıgını bılmek istemem, onun ha. Ressam J:J 1cilt,365 sayıfa, Yeni Şaı'.k 

M. SAM( kııtuphanesi, 125 kuru$ 

lerle, «daha pratik ve daha fone· 1 " 0 aon 5ı~?-n ~7 inci sayıarnda 
tik» bir suretle ruoul yazılacakla· ı (Hava koprulerı), (ikiyüz saatte 
nnı ııöaterain: Meredith, Galo- kırk _!>in kilometre). (Harbı U-
wortby. 1 ~unu) (Ubatıraları), (Uçmak zev-

' " • çan Millet} (K d t 
Fakat kitabın, geçen aaırdan reciler) (M 1 ' a ~ ayya-

kaldığını en iyi gösteren yeri, ten· va hab:rler·) .~~~t v~ ~unya ha
kit hakkındaki sözleridir: lara le 

1 dilgı 1 ay. a ı mev:ıcu

"Bugün edebiyatımızın en za. 
,Yıf cephttsi hiç ıüphe yof< ki tenkit 
tir. YalnıJ: ilme ue san'ate istinat 
•den bitaraf, ncımııslı&r bir ten
kit ...• " 

d . maa e mektedır. Bu sayı• 
akı kuponu göndereceklere mec

mua büyük birer sinema artiıtl 
rcsıni hediye etmektedir. Bu fıraa 
tr kaçırmayınız. 

İlim, yani insani....., aadecc kayı celbediyor. Öyle olmasa idi 
teabit ve tahlil faaliyetleri; bina- bugün artık tamam ile göçüp gi: 
enaleyh ~et hükmü vermek- den bir ~aire, Sully Pnrdhomme'a 
~en kaçan bır faaliyet. Sanat yani dair yazdığı paı·çayı kim okurdu? 
~anları.n temayÜ!lerini izh~r fa. Tenkit bir ilim olsaydı 19Q7 sene• 
alı!etlerı, yeni bir kıymetler ailei- sinde Raif Necdet Bey de, Fransız 
lesı kuran faaliyet. Tenkit, bu iki münekkitleri de o ıairin unutula
zı~ faali;rete istinat edecek! ... ıı. cağmr aöylerlerdi veya bugiinJcü. 
nıın defıımez kanunlan olur sa- ler onu yine okumağa herkesi tet· 
n~tin deği9mez kanunlan 0ı..;.az... vik ederlerdi. 
Bılmeın ki hu zıt mefhumlar biri- XX nci Aaır beyaz, kalın bir ka-
birine nasıl karıştmhr? ğıda iri, fakat güzel harflerle ba-

• sılmış. Bu ı;amur renkli kağıtlı ki-
R'.'ıf Ne-:det Beyin kitabı bita· laplar devrinde, insanın gönlünü 

raf bu· tenkıt kitabı olmadığı için, 1 açıyor. 
kıymet hükümleri ve diii için alii· i Nurullah ATA 
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~Sanayi 
~Ofisi 1 

ÇOCUK 1 
1 

~ (Bap Birinci &ahile<le) 
ğer kıamı da Kredi Bankaauun 

aaaını te9kil edecektir. 
Kredi Bankasının bir idare mec
i olacaktır. Azan HfuııtyİD Ca-

•t, Safa ve Asım Turgut Beyler-
• • Sanayi ve Maadin Bankası i
re meclisinde bulunan Hatim 

e Şakir Beyler de Kredi Bankaaa 
ofisin mürakipleri ohnuılardır. 

Karacabeyde epeyce Aydındaköylülernasıl 
değişiklik var okutuluyor? 

- Sanayi ofisinin bir encümeni 
B üdiranı olac:aktır. Bu encümen 

isin kurulutunda teşekkül ede
ktir. Kredi Bankasının kadrosu

u idare meclisi ve ofisin kadrosu 
3 u da müdürler encümeni teabit 

Herkes okuyup yazmak istiyor 17 kişilik seyyar bir talim he. 

yeti 102 köyü dolaşacak 
6 deceklerdir. Maamafih, Sanayi 

12 ıe Maadin Banka11nm timdiki e
m nlanndan bir kıunı Kredi 

~anka.ın, bir kımu da ofise me
ur edilecek ve çok ümit ederim 

'1ütl<i, kimse açıkta kalmıyac:aktır." 
uıt Diğer taraftan anlaşıldığına gö-

' ler e, bu yeni şekil de, bir istihale 

d
.
1
.levresi olacak ve nim cak tecrü· il.,. -k dta . ~ netıce erıne gore anun a -

'ulı ili.t yapılacaktır. 

akl Bey ıehrlnılzde 
Ticaret umum müdürü Naki B. 

nkara'dan tehriınize gelmittir. 
fm aki B. dün Sanayi ve Maadin 
I nkası umum müdürü Sadettin l 
ft . i ziyaret etınit ve kendiıile gö-
~"n bir muharririmizc tunlan Karacabey mektebi muallimleri talebe ile bir arada 

Bı •ôylemittirı ı . . ' "-Sanayi ve Maadin Bankası KARACABEY, (Mıllıyet) - zim edilmiı, zarif ve modem bina 
l'. ın Sanayi Kredi Bankası ve Sa- M. Kemalpaşadan aonra .-. h,az_ır !ar yükselmit, kaza merkezinin 

,czı'\ayi ofisine aynlmaaı için yapıla- yolum du_~uş ı- tam göbeğinde umumun iatifadeai 
e, b k devir muamelatında lktısat 1 utn -K hır bkere için büyük bir çeıme ile umumi 

k-ı · b ı k 'e araca eye bir de hela yaptmlmı9tır. Seneler 
ı ve e abe~! n~;.a ~ unı:;a üzere ğrayayım de- denberi binbir felaketin tahidi o-
• fara at n u a ge ım. ura a yapıla- Ç k k lan Karacabey ha

0

lkının bence, en 
• k başka bir İ•İın yoktur. Maa- m. o. . ya ın 
ar, fih, vazifem icabı Ticaret u- .ıan. ~u. ı~ı kaz~- ziyade takdir ve ehemmiyetle kar 
ettenum müdürlüğiine ait itler için ı bırıbırıne bag- pladıklan bir mesele varla o da 
21 urada bulunmaktan bilistifade <)'an yolun bo- maariftir. Ben, bunu halkın ve 

•iki emaslarda v~ tetkiklerde buluna- ıl.!uiiunu ileri köylünün millet mekteplerine o-
azla a • ım.'' • .,,, arkadaılar- lan tebacümünden anladnn. Bura-

• · n biri haraya da büyük bir ekseriyetin Türk 
edılı ien yolu tercih harflerini mükemmelen okuyup 
- •t J • bnek muvafık yazdıklarına. bizzat şahit oldum.. 
__ a.llı..OmJ e erJD olaca·ını söyled.i Buranın ileri gelen ağalarından 

• • Karacabey k ayma Ancak bir kam- Noktalı Bayram Ağa isminde bir 
eS8JSJ Sadeddirı B. yonetin rahat- zat var ki, Karacabeyde oldukça 

ça geçebileceği batın 1ayılan biridir. Kazanın zi-
.. •• (Başı 1 inci aahilede) tekilde yaptınlmış olan bu yol ha rai vaziyeti hakkında malumat al 
JUv1uzafft:r, Halkevi reisi Hamit, kikaten fena değildir. Otomobili- mak üzere evine kadar gittiğim 

naarif müfettişlerinden Reşat miz, henüz ye,illenmeğe b&§lamıt bu zab ilkmektepte okuyan çocu
~uri, maarif müdürü Haydar, buğday tarlalan arasında süratle ğuna erteıi güne ait dersleri talim 
...:;;• ilcrliyoı·, bir taraftan tarlasını sü- ettirirken buldum. 

ckalet umumi müfetti•lcrin- ki ı · ı Z ~ riip ekme e metgu çıftçi erin fa- Eski harflerle imzasını bile at 
an en Ali Canip Beyler iştirak et aliyeti, diğer taraftan henüz yav- maktan aciz olan Bayram Ağanın 

yin nişlerdir. içtima geç vakte ka· mlamıt koyun sürülerini bir sine- bu hali takdirle beraber hayreti
nolclar sürmüştür. Yar dan itiba- ma ıeridi seyreder gibi geçip gidi- mi de mucip olınadı değil.. Bay
ok en faaliyete geçecek olan ko- yoruz. Karacabey ovası söylendi ram Ağa diyor ki: "'Allah Ulu 

itelerin mesai programı tea- tinden fazla mümbit ve istifadeli Gazimize tükenmez ömürler ver
. ed im· S bir toprak •ahaaıdır. Eğer bu ara- ain. Bizi düşman elinden kurtar· 

gö<1tt İ ıştir. Öz derleme def ziyi çerçeveleyen aulann tahrip- dı. Şehirlilerle biz koylülerin de 
da erleri, yarın komitelerin içti- ki.r tesh atına mani olacak tedbir- refah ve saadetimizi temin edecek 
i bıP.aından ıonra muallimlerıe ve fer a lmoa, çok mümbit ve mahsul çareler buldu. Biz köylüler vak
i" I llikadarlara tevzi edilecektir. dar olan bu araziden bü,.ük. iıti- tile maarif niınetinden mahrum 

Y ı · fadeler temin edileceğinden fÜp- kalmı' zavallılardık.. Bugün ise 
:le ( helenmemelidir. - işte görüyonunuz ya! - yeni 
i gilBayrama Karacabeye birkaç sene evvel harfleri okuyup yazıyorum. Ben 
artıl bir daha gitmiftim. iki sene evvel- manevi faydaaı itibarile pek bü-

H 1 k 
ki Karacabeyle busünkü Karaca- yük bir haz duyduğum bu mesele-

,. ınısl.L' azır 1 bey araamda çok farklı bir deii- de birçok ta maddi faydalar gö-
c. ıu, tiklik ııördüm. Caddeler belediye- rüyomm: meaela, evvelce hesap-

AYDIN, (Milliyet) - Aydın
da her şeyden evvel göze çarpan 
müsmir bir maari! faaliyeti var
dır. Aydında balen 99 mektep var 
dır. Fakat asıl faaliyet, millet mek 
tepleri 1aba1mda nazan dikkati 
celbediyor. 

Her köyün mektebinde bir de 
millet mekt.,bi c!eraaneai açılmıt 
ve muallimler bu deraanelerde 
fahriyen millet efradını okutma
ğa çalıımatkadırlar. Aydın Vila
yeti millet mektepleri hususunda 
çok giizel bir usul bulmuştur. Vi
layet ve Maarif heyeti bütçedeki 
millet mekteplt>ri tabsisatile 17 
muallimden mürekkep bir seyyar 
talim heyeti VÜcuda getirmi§tir. 
Bu heyete dahil olan her muallim 
mektebi bulunmıyan köylerde mil
let dersanesi açarak köylülere o
kuyup yazmak Öğretmektedir_ Bu 
tarzı meaai dört ay :sürecektir~ Bu 
auretle 17 mualiın balen 34 köyde 
millet ınek!Pbi açmıı ve ders ver
mektedir . 

Vilayette 102 köy olduğuna gö 
re bir sene içinde bu seyyar talim 
heyetleri ile bütün köylerde oku
mak ve yazmak nimeti taammüm 
etmiı olacak deınektir. Köylerde 
halkın fikri seviyesini yükselt
mek için de okuma odalan açıl
mı~tır. Köy muallimlerinin müra
kabeai altında bu okuma odaların 
da köylüler çok faydalı vakit ııe
çirmektedirler. 

Halk ve bilhas1a çocuklar ken 
di isteklerile devam etmektedir. 
Hemen bir seneye yakm zaman- -
danberi, okuma ve okutma için 
zecri tedbirlere ihtiyaç hiaaedilme 
mi,tir. Halk yeni harflerin bahşet
tiği aühuletler yüzünden okumak 
ve yazmak için büyük rağbet ve 
tev<'ccüh göstermektedir. 

Mekteplerde fakir ve gıdasız 
çocuklara yardım te~kilatmı tak
dirle k~ıladım. Aydmda 100 
mülhakatı& da 800 fakir çocuk 
bu tetkilat tarafından iaıe edile
cektir .. 

Şimdi maarif rk&nı bir de mu
allim yurdu tetkili ile mefguldür. 
Hasılı Aydın maarif işleri çok mü 
kemmel bir manzara arzetmekt~ 
dir. Maarif Müdürü Bey vilayetin 
ihtiyaçlannı kavramıt kıymetli 
bir maarifçidir. 

Aydında a1a:Fit te yerindedir. 
Herkes iti ııücü ile meşguldür. Vi
layet makamı bilhaaaa yol itleri
ne mü.tesna bir ehemmiyet atfet-- K (B"fl 1 İIK:ı aohilt!ıle) nin müstakbel planına göre tan- lanmı tutmak üzere kullandığım 

•lar or_ Bayram sabtları dolayııi-1••!!11••••11111111=ııı=ım11111- katibime senevi birkaç yüz lira N• d J J 
b be Mabmutpaıa ve Kapalıçartı auıunda her tiırlü müzahereti ifa- veriyordum. Bugiin iMı ayni vazi- iğ e e ma an 

;ıeşb1ilhassa çok kalabalık olmakta dan geri kalmam. ~-:::u::at gördüğüm için mem- NIGDE, 16- Nifde, Amu-
ReJır. Anlaşılıyor ki çeıitli mal Çok mütkül bir vaziyet geçiren Karacabey ziraati hakkında ya, Bursa gibi Anadolunun 

Je • tan dükkanlann bu bavalide danelik zeytincilifimlzin hariç -- Bayram Ağa tarafmdan verilen meyva yetiştiren yerlerinden 
, esn:oplanmıı olmuı rağbeti celbet lekette aürümlerinin temini için İzahata bakılcaak olur1a, mahsu- biridir. Kasabanın etrafı nar ve 

k d" En Rusya ile ve diğer alıcı memleket lat ııeçen oeneye nazaran, bu ae- d J 
~ski e te ır. fazla nlıcı bulan !erle görüteceğllı. Rusya ile olan ne bir misli fazlaymıf. Yalnız ge- elma afaçlarile 0 muttur. Niğ 
:_ K o_allar çorap, mendil, kravat, münaaebatın samimiyeti bu Dıe- çen sene buğday fiyatlannın dü,- de elmalan Amaaya elmaları 

Aydın valisinin Milllye'te 
ithaf ettiği bir fotografisl 

mektedir. Efeler yatağı olan bu 
güzel Aydında servet feyzi bilhaa 
:sa incirdir.. Bunun için memleket 
te geçen seneye nisbetle farklı bir 
refah ve saadet •ardır. 

Vilayette günün meselesini bele 
diye heyetinin infisahı, tetkil et
mektedir. Reis Raif Beyin istifası
nı azadan üç kitinin iıtifaaı takip 
ebnittir .. 

Memleket hastanesinin rontken 
cihazı da tahtı temine alınmıftır. 

Aydın Halk Fırkası aonderece 
müsmir bir faaliyet göatermekte
dir. Bilhaaaa Vilayet idare Heyeti 
Reisi Etem Kadri Bey, fırka itle
rinin en İyi ve en müfit bir şclcilde 
tedvirine çalışmaktadır. 

Etem Kadri Beyin Halk Fırka
sı idare heyeti baımda ııösterdiği 
muvaffakıyet her türlü takdirin 
fevkindedir. Bu faal ve münevver 
genç bilbaasa isimlerini yazmak
tan kendimi alamtt.dığmı avukat 
Ne,et, mühendis Hıfzı Beylerle ge 
celi gündüzlü çalıımaktadır. 

Şimdilik bütün nahiye konvre· 
leri bitmittir. Bu kongrelerde halk 
ile cümhuriyet prensipleri ara.•m
da nekadar derin bir münasebet 
ve irtibat peyda olduğunu göster
mek itibarile §ayanı dikkat ve tak 
dirdir. 

MUAMMER 

Boluda faP 
BOLU, 15 - Havalimiz bay 

vanlarmda, bir iki haftadanbe
ri tap hastalığı görülmektedir. 
Baytar idaresi, kap eden tedbir 
leri almıt, ayni zamanda, bir 
çok yerlere kordon vazetmiıtir. 

Edirnede açık müze 

Arı muharebesi 
Tıpkı insanlar arasında ol

dufu gibi, anlar arasında da 
kavııacı, gürültücü, muharebe
yi sever veyahut sükiinetten, 
sulhten hoşlanır milletler var
dır. Alimler anlan tetkik et
mişler, bunlann araımda içti
mai, iktııadi ve hatti. ıiyaai 
meseleler olduğunu, batta sıra 
ıına göre tedafüi veya tec:avü
zi vaziyetler aldıklarım gör 
mütlerdir. Araaıra iki kovan a
rasında tiddetli muharebeler o
lurmuı. Bu muharebelerin m 
büyük sebebi yiyecek 'latlığı
dır. 

Bahar gelip te mevıimin ı
lıklığı bütün kıt uyuıuk bir 
halde kalan tohum toplayıcı a
nları uyandırdığı zaman, bun
ların ilk iti yiyeceklerini temin 
etmek için zyıf kabilelere hü
cum etmektir. Bunların arum 
da küçük boyda anlar vardır 
ki, halis külhanbeyidirler. Ne
rede bal kovanı varsa, oraya gi 
derler. Fakat, tanındıkları tak 
dir?'~ ~aşlarma geleceği bildik 
len >çın daima 'hile ile hareket 
ederler. Eğer · tanınmazlaraa 
kovan içindeki baldan onlar d~ 
hisselerini alırlar. Hatta bun
lar işçi oldukları halde, bedava 
bala alışırlarsa, tembeleşir ve 
çalışmazlar. Fakat eğer kova
nın içinde. teşhis edilirse, ko
lay kolay yakayı sıyıramaz. Bü 
tün kovandaki anlar üzerine 
hücum ederler. Hepsi de iğne
lerler. Bu takdird'e ölmeden 
kurtulması bir mucize demek
tir. 

Diğer taraftan k01Vanların 
içinde de bir ınizam vardır. Fa
aliyet zamanı başlayınca, an
lar kendilerine bir kraliçe inti-

Bilği 
Kutusu 

• Şimdiki imanlar bit" aıır 
evvelki ecdatlarma nazuan ıe
nede kıTk okka eksik ekmek 
yiyOt"lar. 

11- Her çiçek İyi kokmaz. T et 
kiklere göre, 6,600 çqit çeçek
ten 420 çiçeğin güzel kokusu 

vardır. 2.300 çiçeğin kokusu 
yoktur. 3880 çiçek iıe bilakis 
fena koku vermektedirler. Şa· 
7anı dikkattir ki, ençok kokulu 
çiçekler beyaz çiçeklerdir. Son 
ra sırasile krem. aan, kırmm, 

r 

Kıyasıya kavga eden tkf 
arının garip vaziyeti 

hap ederler. Fakat kraliçe ol· 
mak iatiyen prenaeıler çoktur. 
Bunlar biri birilerine girerler. 
Ve iğneleile şiddetli bir boğu§
mıya giriıirler. Kim geriye sağ 
kalırsa, kovana kraliçe o olur. 
Fakat hazan da itçi anlar mu
ıaraaya kantırlar. O zaman 
kovan denilen ıarayın içinde 
bir ihtilal başlar. Anlar iki ta
rafa ayrılır. Bir kısmı kovanda 
kalır. Diğer laımı batlannda 
rehberi olduğu halde, civarda 
bir ağacın dalma salkım gibi 
takılırlar. 

l9te bu zamanlardadır ki 
bal yetiştirenler, eğer kovanla
nnda an yoksa veya bal arılan 
azsa bu salkımı ağaçtan alır ve 
kendi kovanına koyarlar_ Bu 
suretle boş kovan dolar, anlar 
da bal yapmak için vızırvızır 
çalışırlar. 

Dershaned11 

Ne keıfetti? 
Hoca altı yatındaki Cemile 

sordu: 
- Sen ıöyle bakalım, Chriı

topbe Colombe neyi kqfetti? 
- Yumurtayı efendim. 

Hoca talebeye manivelayı 
anlatb. T aldienin iyice anlayıp 
anlamadığını öğrenmek iÇin bir 
misal getirdi: 

- Manivdinm küçük kolu 
farzediniz ki bü:rük kolundan 
bet defa küçük olıun. Büyük 
kola 25 kiloluk, küçük kola 
125 kiloluk bir ciıim bağlaraa-

mavi, menekşe.. '· nız. ne olur? 
4 Sıhhatlerini iyi bir halde Talebe hep birden - Kırı-

bulundurmak için aslım, kaplan lır efendim. 

gibi vahşi hayvanların yedi BöyJ e temizlik 
günde bir oruç tuttuktan tea· I ? 
pit edilmiştir_ o ur mu 

"' Kutların yatına merak et- Küçüklerin dershaneııin ••• 
· • • d" 179 ~ de... bir gün müfettiı geldi ve 

d" ~omlek gibi küçük şeylerdir. lenin halledilebileceği emniyetini künlüfünü nazan itibara alan çif- kadar meıhurdUT. Maalesef 
ıı 1• 'rrikotaj ve yün itlerile hazır el bana vermektedir. Zeytinlerimizi çi bu sene soğan, bakla, aa:nın-1 şimdiye kadar Niğde bu elmala 
s. Yı:r nseler üzerinde de çok aalıt ya atandarize etmek için Bur1a ikb- sa~, patate~ ekimine faz~a ehem- rını: uzak piyasalara tanıttıra· 
gı '?12'nlmaktadır. Maamafih her ne- aat müdürünü tetkikata memur mıyet vermışler.: ı;ıek verımli olan maınıtt Eıki devirlerde bo-

kid • ettim. Alaeaiım neticenin tatbi- Karacabey arazıaınde mükemmel ır · ab 1 1 k 

mıtıınız ır. 2 seneıinue Da çocukların hepıinin ellerini mu 
Ed. d nimarka bir kartal yakalamıt 

d "lkırne en yazılıyor: - Türkiye • ayene etti. Atağı yukarı hepsi 

.s eşya üzerinde tab;iden daha kinde imkan görürsem fındıklar pancar da yetişiyormuf.. teker zuk toıelerde ar a ar a, • atır 
e ı defa açık müze uaulil, Edir- 1lar, boynuna da, nerede, kaç ae piıti. Yalnız Cemilin elleri c;.. 

nede tatbik edilecektir. neseinde, kimler tarafından ya tekilerine _gö~•» bir dereceye 
- Hazla satı! yapılmaktadır. gibi zeytini de atandarize edilmif fabrikasının İnşası haberi bura veya sırtlannda batka tehıl"lere 

di n olarak ihraç edeceğiz. Maamafih köylüsünü çok sevindirmif .. köy- meyva ıevketmek pek güçtü, 
larmı zeytinlerin istihsal ve tic:aretile uğ lünün ~~ daha .. bu &<:neden pan- bu yüzden Niğde bahçelerinde 

Ü vazeneıı· ratanlara d .. düşen mühim vazife car yetithrmek u.ze.... hazırlıkla- toplanan __,,alamı bir kısmı 
ler vardır. Bunun başmda da mal ra b••l mıt h t•~ b d ~> • 

Önümüzdeki yazda tehrin la- , kalandığmı bildiren bir plika kadar temızdı. Müfettiş Cemile 
tanbul yolu üzerindeki Vezir mezar 1 bağlamıtlar. Ayni kartal 1881 dedi ki: 
lıi.1 bir park halinde tarh ve tanzim de tekrar yakalanmıştır. De- . - Yavrum, fu arkadaılan. 
ed!lec~b. hheykel, . ki

1 
"t~be, sütun ve 1 mek ki bir olmazsa yüz sene •'ti.Z el_l,erini naııl temiz tuttugu' -~ kid ~ a , a ua u meyan a N"~d-~- .. ··yordu 

::.s lkt t • • !arımızı mütterilerimize beğendir- pancan daha şimdiden ekenler de ıg cue çuru • 
~ enlf ISa SIStemJ mek ve rakiplerimizin modern sia varmıf.. Geçenlerde Niğde timendife-

aıure gı ı ava tesır erınden mütee:ı- 3" J 
sir olmıyacak eserler burada t"!hir yaıamıt. Leylekler vaaati 45 , nu C::niı··· 

.- Hı temler~n'. tatbi~ e'?'ektir. Balya Ekseriyeti çiftçi olan bu k1Ua- • b 
afı hı (BGfı ı incı •ahil.,de) 1 mad~n.mı!" faalıyetı~e-kuvvet "".r· hada toplu bir hayata tesadüf edi re kaVU§tuğu içın, öyle bir va-

olunacaktır. kuğukufu seksen sene yatıyor. mağrurane cevap 
Şubatta intasına batlanacak olan Fakat herhalde rekor papağan verdi: 

I rl hail k • • 
1 

mek ıçın ıcap eden bılumum tetbır- lemez. Kahveler bos.. sokaklar ziyettm kurtulmu9tur, Şimdi-
)eni 1 e c anmama ımki.nsızdır. leri aldık, Şimdi, vazife memleke- tenha ..• Yalnız hükümet ve adli· )" f d d 
:>akla timizin ve müatahsillerimizin men ye dairelerinde ufak tefek gmp- ık trenler, ha ta a üç efa Niğ 

Iıtanbul - Edirne asfalt §<>•esinin 1 d d T ""belere nazaran. I - Efendim. ben ~llerimi y• 
Edirnedelri müntebasmda bulana- ar a ~ ır.) ecru . arım_ 
cak olan bu açık müze Edinıeye ııe- papagan arın yuz yirmi beş, 

••• fısaf Vekilinin retklltatı faali icabatından addediyonaz. !ara raatgelinebilir... deye uğramaktadır. Onümüz-
~skid _iktisat Vekili Mahmut Celil e. Esrar ziraatini ve alım satımını Bugün Kaza Kaymakamı Sa- deki yaz tren Kayıeriye vara• 

len aeyyalı)ar için bir yenilik olacak- batta yüz elli aene yaşadıkları fh1i hayvanlar 
tır. anlaşılmıştır. Hoca anlattı: 

gleden sonra saat 15 te Halk Fır- ıiddetle men Ye takip edeceliz. Ye- deddin Beyi ziyaret ettim. Satled- cak, o zaman Niğde Akdenizle. 
1 1--"!uı binasında Balıketir viJiyetinln nİ tesis edilecek fabrikalannuz- din Bey müt ... ddit kazalarda me- Karadenizi yekdiğerine bağlı

"lflutün akaammdan gelen mümeaıil- dan bir kıımmı tabiatin çok zen- muriyette bulunmu9 faal "" kıy- yan hattın üzerinde bulunacak-
- le iktisadı ve ticari vaziyet hak ııin bulunduğu bu mıntakada kur- metli bir idare amiridir. Karaca-

ınd uzun uz.adiye görüttü. Mu- mak huau undaki arzumuzu maa• beye ııeldiii kıaa müddet zarfında tır, 
baslar t<nıu1 etıjkleri mıntakala- !esef is'afa İmk1'll yoktur. Yeni ballım menfeatini, köylünün ra-. D f 
dileldenni, arzulannı biiyük bi fabrikaların bir kı. mmı şark vill hat ve istifadesini temin edec"k e ine merakı 

zife atkile izah etmiılerdir. r yetlerimi~de ku~a~~z. Çünkü bu göze görünen birçok eserler vücu• 
H lk 

1 
husuıtalci pren.,pımız miivazefteli da getirmittir ki halk ve köylü ŞARAKOY 16 - Son za• 

.. mh8 ı~ ~ 'u~ ~ . mıimeasillerini • iktıaat ıi ten.iclir." k k ı '- manlarda bu havalide herk~te , urıy-. reJımının ve fn-kamızm B d h''k. . ayma aırun mem e .. ete olan bu ~· 
_ Nıetl,tirdiği bu kıymetli unsur un an sonra u umetin yeni yüksek alakaamdan takdir n bir define merakı uyanmıttrr. 

I k · . t irim"! lan afyon kararı hakkmda murahhas tükranla bahsediyorlar... Bit" çok kimseler sabahlara ka-
~r a :at::ti~i::''".:~eninu b_Y~luıı~.. I~ tarafından maliimat rica edil- Kazanın terakki ve umranı ,·_ dar define aramaktadırlar. 

n de _. ~ _ .. d la uyuklugu mıt ~e iktısat vekili beyin verdiln 
ozumun onun •· can nıyordu . h .. . 1• k d a• çin yorulmak bilmez bir mesai G ·· B 1 · rum. M rahb 1 t ·ı . . 1 ıza at uzenne a a a ar murah- sarfeden kaymakam beyin en bü- eçen gun u ganıtandan 

eni i tuV·'·'aı·"c~ı Be~enm endi!'_': k- ı haslar karann iaabetini teyit etmlf" h buraya üç kiti gelmittir. Bun-. ıaa ""' ı eyın ver gı ce-1 !erdir yük İzmetlerinden biri de köy • 

Bursa güzeli 
Buraadan yazılıyor: Burıa ırüzel

lik kraliçesi Lflman Sadullah H. yol 
hazırlıklarını bitirmiıtir. fstanbulda 
yapılacak olan müsabakaya ittirak 
etmek üzere tehrimizden bayramda 
hareket edecek ve kendisi tezahürat 
la tefyi edilecektir.ilk seçme müaa
bakaaına ııüzelimiz iştirak etmeye
cektir. Yalnız danslı çayda buluna
caktır. İzmir ve Bursa güzelleri 
doğrudan doğruya hakem heyeti bu 
zuruna çıkacaklardır. 

Güzelimiz ıerefine bu hafta içinde 
bir balo verilecektir. . evıy.abı hülaaaten yazıyorum: , · SAMI kanununu tatbikta muvaffak olu lar da define aramağa başlamıı 

kud I I tudur. Yaptığım tablcikata göre !ardır. Fakat zabıta kendileri• 
.. Zeytin er mi:: Milli iktı t 70 köyden ibaret olan Karacahe- ni §Üpbeli bularak tekrar geri- Menemen cinayeti 

P a • y "'-- L--' tmak • • a yin 54 köyu'"nde ko"y kanunu bu··-İyorsı ~~~ a.nçe .aa ıç>ıt ye çevirmi~tir. 
S uttenlenmızın zevklenne e arzu- prov:ram1 tün hülrümlerile tatbik edilmit bir lzmirden yazılıyor: Menemenin 

d
on.r gôre bunlan istihsal ve ihzar BALIKESiR, 21 (Milliyet) çokldköyllerde camiler, çe~eler, Görece köyünden Koca Mehmetle 
e 1111m iyiz Zeytin yağının iatikbalin- Ald ka ınm ar, köprüler ve au yolla- mu-cadeleaı" te•kilabnın kan ,._ 
d 

- ığım malfunata gör,. lk- k · ' meıkiir sı .nabiayı paruına tamaan boğ-
n e den ümit varım. kurulmaaını arzu - n ıamen tamır edilmi,, bunlar- hizmet ve faaliyetlen" 1u-kranla k ı · tıaat Vekı"I" Cel"I B B d b" ı. d ma va a tınlanru ahz ve ııaap --incettiğiniz ~eytinçilik enstitüsü zirai . 1 a ey uraa an ır 15mı a yeniden ;n•a e- yadedilınektedir. 1 -J Tıca.... Od • d"I • · K ~ emekle maznun bulunan ayni köy-
Ak•aı ıinai bilgilerinizi arttınnağa - ~. aııru znraretinde ı mıstir aza merkezi ile köyler Sıtma il e mücadeleyı" deruhte d K · Sül 

T ·ıı· "kt -J d k" ı f en enm, ·· eyman, Koca Osman 
ne raı dımı olacaiına kaniim. mı ı ı ıaat programımızm u- arasm a ı b" t':..j on teıisatı da edenler, yüzde yetmiti aıbnalı o- haklnrmdaki muhakemeye ağır ce-

. Bunu muhterem Ziraat vekili ~umi hatlarını ve prensipleri _ '?untaza"! . 1~ e ifrağ edilmit- lan Karacabey halkını hakkıyle zada devam edilmittir. 
nb n\rkadaıımla görüteceğim. Kendi- nı kuvvetle tebarüz ettiren m .. tırd B'!_ vaaı ıntaat araamda en zi tedavi etmiş, onlara .,imadan ko- Şahit Kasım ve davacı Mehmet 
- C?I< bu ııibi çok faydalı qlerle ·im- him be tt b I u ya e ııoze çarpan köy mekteple- runma uaiillerini de öğretmi•tir. h. d" · · ttı. Bıye kad r büyu"k bir ala"ka ile yana a u unmuştur. ridir. Köylümüzün her•eyden zı"- M ' a ısenı? ıureti cereyanını anlalmıf lktısat Vek"I" b be d "f ' Ücadele teşkilatı tarafından aç. lar ve bılhaHa 65 ya•ında olan ih-
irmi etı:ul olm tlardır. Yag" lanmızın 1 1 U yanah ya e maarı e ehemmiyet verdik- tırılan kanallarla kurutulan batak · ' · - - esnasında san · • · ı · k'" J 1 "k ı b tiyar Mehmet ag"a ile karısını ı"ple 

ıa~ıcc ıun.anıünü temin ve pirine· ayı sıyasetımize erı oy er< e Y11 ıe en u mektep lrklardan meydana çıkan arazı" ı rı k vm ti ndinn k için icap e- de temas etmis, vıızih ve kat'i l~rden de anlaşılıyor .. Memleke- Karacabeyliler için büyük istifa- nası boğduklarını ve karısının an-

:!jlliıliİj~~~·iiil~ıdmliJı'~~tJl~,:.~A~·~~-~~r~~·I[;~· J~-~~u·~·~t~u·~· r~·---..!~t~ın~hke~r~t~a~r~ajfı~n~d:a~.o~lkd~u~'"~·!:ib:i~~::-td::~:·:.::.ı:::::~~:~::...1 cak (Gık) diye sesini isitebildiğini • ~ o •- "'~r temın e ccr!ttir aöylemit ve daha bazı 1.;hudun cel-

Sebep 
- Oğlum niçin ağlayaraun 7 
- ikbal elimi acıttı. 
_ Nasıl acıttı? 
_ Kafasına bir ~·--·k J-•uu VUl"a• 

caktım. Batını eğdi. Elim duvara 
vurdu. 

Ya uyanıkken 
Annesi küçük Cenıile bağırdı: 

- Baban Uyurken, gürültü et
me! 

Küçük Cemil boynunu büktü. 
Dedi ki: 

- iyi amma, uyanıkken de 
dayak atıyor. 

Rakam eğlenc~lerl 
142,857 adedini alınız. Bu

rada O, 6, 9 rakkamlan yoktur. 
2 ile zarbediniz. Göreceksiniz 

- Ehli hayvan demek, in
sanlara faydab olan ve insnla
nn araaında yaııyan hayvan
lar demektir. Meseli bana bir
kaç tanesini ıöyleyiniz, 

- At, köpek, inek-. 
- Fakat ıöyle ocağın kena 

nndan aynlmryan. sıcağı seven 
bit" hayvan daha var .• 

Bir çocuk atıldı: 
- Büyükninem .. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci a1111f m01ehasaıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 
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ki basılı zarpta da gene O, 6, 9 Go·· Z Hekı·mı· ,.,. 
rakkamlan yoktur. Sırası ile 

4. S. 6 i!e zarbediniz. Gene ha- F' F\OFESÖR 
sılı zarplarda O, 6, 9 rakkamla-

nnı bulamıyacaksmız. D,. ESAT PAŞA 
Fakat 7 ile zarbettiniz mi. • -:, · - ôABIALI -· 

netice değişiyor. Bütün rak- llNKARA CADDE.Si N-QO . 
- - - -- Q __ , l~~---~;;.;.;,;.;;;.;:.:...:.~::.:_, 
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Nafıa Vekaletinden: 
.iLLiYET f"AZAR 

r--------------------.ıı Lıt. Mr. Kınnandanlıjı 

Satınahna kom. ilanları 

'22 KANU 'USANt 

2000 ton Kalr n yağı pazarlıkla ve takaı kaydile mü ----------~-
lıayaa olunacaktır. Pazarlık 11 -2-933 tarihine müıadif 
cumarteıi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Satınalma 
Komisyonunda icra edilecektir. • 

Talipler cari seneye ait Ticaret Odu1 veaıkaaı ve 
7463 liralık muvakkat teminatfarile komiıyona tevdi 

edeceklerdir. 
Bu husustaki sartnameler lstanbul'da Haydal'pafa'

da Liman l. leri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafıa Ve
kaleti Levaz~ Müdürlüğünden (Beş) lira mukabilin
de tedarik edebilirler. (286). 

Hava Müfetti,liği için bir a· 
det kulak muayene ıandalyıuıı 
pazarlıkla satın almacakbr. Pa 
zarlığı 25-1 -933 çar9amba gir 
nü saat 10 da Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı aatınalma 
ko~isyonunda iara kılınacak 
br, lıteldilerin izahat almak 
için her gün ve pazarlığa giri· 
~erin belli vaktıinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

TiCARET lŞLERt UMUM MODORLOCONDEN :. 
• • ~455) (30l) Böylebircil 

Halıaoğlu ihtiyat zabit mele diın olabile-
Turkiyodeki mu~melatuu keserek la•fiyeye karar veren ve keyfiyet 

;, ıo, 19 M.ı.yıa 928 tarihind. iWı edaaıiı olan lngifu tabiiyetli "Arkoı Li· 
nitet" Şirketinin taofiye memurluğuna o ırada Sovyet Ticareti Hariciye 
ınunıcssili bulunan M. Sokovini tayiı:: edildiği haldr bu baptaki ilinname· 
nin taıuiminde oehven tasfiye memurunun Sovyet Ti reti Hariciye mü
nı uillijı taı7ıfından ifa ediJl)Ceği yadmıştır. Mezkiıı· ıirketin tasfiyesile 
Sovyet Ticareti Hariciye mwnesailliğinin bir gı'.ina alakası bulunmadığı ve 

tasfiyeye M. Sokovirun şahsen tayın edilmit olduğu tavzihan ilan olunur. 

tebi için 1600 adet bakır saha· ceğini daha üç 
ru 300 alpağa katık 200 alpağa gün evvel katiyyen tahmin 
çatal, 400 maa tabak çay finca edemezdim. 
nı bir fartnamed aleni müna· Cildin1 ~ara~, oo'n·::!, aln"."d.ı 
kaıa ıuretile ıat.ın alınacaktır. ve çenem ,1,, bumum et aıında sıyah 
Münakasası 18·2·933 cumarte- 1 benleı· cilt. kJharcık1 n ~e münbesit 
si günü 3w 14,30 da f ophaoıe ı mesamclcnm vardı R .. -ın, beyaz ve 
de Merkez Kumandanlığı Satın kadife gibi yumuınlr ci'dım ve paı·· 
alma komisyonunda icra kılına inle tenim herkea tarafından takdir 
caktır. isteklilerin şartname ve ve qiptMvcr nazarlc.rla bakılmakta· 
numunelerini göm1~k için sa· I dır. -.-:ı Ürolog - Do'dor - .. ı istanbul yedinci icra 

elil Tevfik / nıemurıa~undan: 
ldraı· yollan hllıtalılıhn Halıç Fenerinde T ııfikii Ca· 

bah sa.at 9 dan 10 a kadar ber Şimdi her kad•n, cil için en mÜ· 
gün ve münakasa.sına girişe- kemmel bir unsur olıın beyaz (yağ. 

ceklerin belli vaktinde C<omia· sız) TOK ALON kremini her 
yonda hazır bulunmaları. giın muntaz.ıman İ•tımal ederek c:İlı· Birinci Slnıf mütehassısr fer mahallesinde Kiremit cadde 

Sirktti Munıdiye eadd. No. 35. sinde 40 No. lı haneci'e saki ne (450) (200) 1 terini kolayca beyazlatııı yunıutata· 

323 

1 
3 üncü kolordu 

ilanları --· Safranbolu' dakı kıtaat ibti
}~cı için satın alınıacak 80,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konulınuttur. ihalesi 1 Şu
bat 933 Çarıamba ıünıü saat 
14 tedir. Şartnamesini görmek 
için ml\balli mezkür Satm.lma 
Komisyonuna müracaataları. 

(3004> (152) 
428 ..... 

Kayaeride bulunaa kıtaat ih 
tiyaa için 300,000 kilo ekmek 
kapalı zarfla münakasaya kon
m"'tur. lhaleai 4/2/933 c:wnar 
teai günü saat 14 redir. Talip
leriın tartnamesini görmek üze 
re her gün ve mü~kasaya İtti 
rak için o ııün vaktinden evvel 
Kayaeride komltJ"OD& müraca
atları. (3005) 063) 

430 

ZA Yl - Enın1rö1 im liıHinden el 
""' oldultmı 422, 14 d .. 1930 tarih· 
li -talllım.-ı a,i ettim yenisini 
çıka ... eatmclaa Mllanü ı..ı-.ı.to 
ilin olunur. Oaldlclar Hayrettia. ç... 
""f ""'luıllesl Bllater C 

iken ikametgıthı meçhul kalan 
Madam Fevt'Oniyaya: Polimni· 
ya hanımm zimmetinizdeki alı 
cağından dolayı tahtı hacze a· 
lmmıt olan Büyük Yeni handa 
alt katta 10 ve 12 ınumaralı ma 
ğazanın nısıf hiaaesinio satıla 
cağmı mübeyyin üç günlük ih· 
bar varakası >lii.nen tebliıl olu· 
nur. (288) 

lstanbul Asliye mahkemesi 
6 ıncı Hukuk dairesi.nden: 

Ayte Huriye H. kocası Sir
kecide Hocapata mahallesinde 
Tü~ otelinde mukim ve halen 
ikametgahı meçhul Mehmet 
Faik Ef. aley.hine ikame olu· 
nan botanma davaıı hakkında 
ııyaben cereyan eden muhake
mesi neticesitıde mumaaeyha· 
nın botaıımalarma dalı· aadir o 
lan 10 kiuıunnuevvel 932 tarih 
.. e 32·1080 No. lı kararın bir 
nüshası mahkeme divanhane
sinde ilıak edilmit olmakla ta. 
nni ilandan itibaren l>r ay zar 
fmd'a itiraz edilmediği takdirde 
haldannıda muamelei kanuniye 
ifa edilecetinden tebliğ maka· 
mma kaim olmak üzere ilan O" 

lunur, (284) 

"' i' ~ ıak guzelle4tirebilirlcr. Bu yeni 
Ordu ih~yacı için 200 ustura TOK ALON kreminde beyazla-

50 adet bileği kayı!• 50 adet tan ve kuvvetli'ndıren kabc~ mevat 
ütü ıdı:arasile 50 adet et maki· ifo kanştırılmış t.ue !<rem ve saf 
nesi 130 adet yedek bıçağı bir zeytinyağı vardır Bu krem; hemen 
~artnamede aleni münakasa ile cilde nüfuz ettiği ci etile cilt gude
ıatın alınacaktır. Münakaıuı datmın uharrü..,hnı teskin rnunbe-
15-2·933 Ç&rfamba günü saat sit mesamab teksif ve tamanl<"n :zail 
14,30 da T ~a-nede Merkez olacak ıurette ıiy h ı,._"'ıer hal eder 

1 K~andanlıgı. Satınalma ko- En katı ciltleri yumuşatır .. e "" •· ı 
mısyonunda ıcra kılınacaktır. merleımit ciltleri beyazlatır. 3 cin 
lsteldiferin fartname ve nümu· :zarfında cildi o derece yeni ...e gay· I 
nelerini görmek için sabah saat rikabili tari! bir güzellik ve tazelikle 
9 dan cna kadar her giın ve mü 1 ıü•ler ki bunun baıka sureti., teaıİ· 1 

11akaaaama girişeceklerin belli : ..; gayrimıimkündür. 
vaktinde l<omiıyonda hazır bu· 
lunmalan. (454) (300) 

" . .. 
Ordu ihtiyacı için 4000 adet 

beyaz yüz havlusu 200 adet ber 
ber havluıu 100 adet berber ön 
lüğü açık münakasa ile satın 
almacalrtır. Münakaauı 15-2· 
933 çartamba günü saat 14,30 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı satmalma komisyonun· 
da İcra lulmacakbr. hreklilerin 
tartn&me ve nümunelerini gör
mek için sabah ıaat 9 dan 10 a 
kadar her gün ve münakaaaaı· 
na giriteeeklerin belli vakitte 
komisyonda ha'Zn· bulunmalan. 

{444) (295) 
• • • 

Kuleli Aıkeri Liıeıi ihtiyacı 
için 1600 aleminyon matraha 

tST AN BUL SIHHi 
MÜESSESELER MUBA· 

YAA KOMiSYONU 
RlYASETtNDEN: 

50 adet yemek masa11 
100 adet yemek sıras• 
500 çift hasta ayakkabı 

3000 metre İnce yerli bezi 
3000 metre haki elbiselik 

bez 

lıtanboıt ilônci icra m dutun· pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
-------------ı dan: T........._ 12000 on iki bin Ji. Pazarlığı 4·2·933 cumaı-teai gü 

r" ıa,._ takdir edilen Beyoifımda nü saat 10 da Tophanede Mer 

Akliye ve asabiye hasta
nesi için lüzumu olan yu
kanda isimleri yazılı beş 
kalem eşya ayrı ayrı pa
zarlıkla 11atm alınacaktır.! 
Vermeğe talip olanların 
24-1-933 Salı günü aaat 
14 te Koınisyonuınu-ı;a mü
raactıtları. 

lstıuıbul 6çiineil icnumdan: Bir 
ı...rcvn temini İçin Mahcuz ..., para

)'ll cevritmeoi mut.- 70 adet muh 
telif kereste 24-1-33 tarihiade saat 
il i 12 arasında Tophanede Lütı.. 
cileı•de 17 numaralı mapa itti
lindeki araada ikin<i artmım ıurelİ· 
te ıat.ılacaktır. Taliplerin mahallin· 
de m~uruna miimcaatlan it>." ohı 
nur 

lotantıul ikinci iflas t11<1111arlupn• 
dan: MüRiı Mitromeli Dede oiul· 
lan fbrahim'"' Rıza Volçterinli Mıı 
t..ı'a Azmi 9irketi - lıtıuıL :~ 
ki ıcrilrler tarafından alacaklılara 
kongurdato tel.lif' ediLaittir. Miiu· 
keresi içın alac.ldılann 9.z.933 per· 
·.emb' günli oaat 16 te ikinci iflas 
,fairNinde hazır bul n.malan iliın 

olunur. 

F~lrörinde Bilmlrçi tobtmda es 1 kez lrumandMtlığı ıatmalma .. _ 
ki 22.22 ınükerrer yeni 50, 50-1 nu- komisyonunda icra kılınacak· Istanbıal 4 •ııcu icra ;;nemurtu-
maralarla murakkam. bir bap apart>- tır. Iateklilerin f&rlıname ve nü ğundan: Kadırg11da ~o•hn Ali ma· 
Dll\ftln 1>11f, icra kılınan birinci arı. muneaini görmek için saban 1 hallesinden Silihtar ala mektep ııo
tınnaaı •eticeainde 5000 be4 bin li- saat 9 dan ona kadar her gün ı kağında 4345 numaralı hanede M· 

r• bedel mukabilinde talibi uhdeıin- ve pazarlığa giriteceklerin bel· 1 kin iken elyerm ilıametcihları meç 

de ~ınış İoede bedeli mezkür kıy- li vaktinde koıniıyonda hazır ı hu! Melek,. Hayri10 Seni1e h....,.. 
~ muhammineye nazaran dlin gö bulunmaları. (451) (297) larla, Kadrı ofenıliy•ı 
rülmeld., bittelnv ..., ikinci arttır. • • • Muriıiniz K.obabcı Ahmet ağllltlD 
ana •uretile açık •rtbnnaya konula- Merkez kumandanlığına hali hayatında Şerif Beyden horç 
rak l4-2·

933 tarihine ınüaadif salı merbut müeaaeaat ihtiyacı için aldığı mebalii malw• mükabil ı.ı.. 
güniı Mat 14 ten IS ,.. kadar daire 13 kalem kışlık sebze pazar- lada adresi yazılı baneyi İpotek göı 
de~~· iua lnlmaca!rtır. Art- lıkla aatııı alınııaktır. Pazarlı· terip ve vadesi halnlunde borç öde. 
tmna~• ıttirıılı: etnıeı. iatoyenleria ğı 23-1 ·933 pazart.eai günü aa· mediğinden p.....,ya çevrilmesi aJ.. 
mezlrur ıa,., ınetıkulün kıymeti mu at 14.30 da Tophanede Merkez caklı Şerif Bey tarafından talep e
hanıminesinin yüzde yedi boıçuiu kumandanlığı aatınalma komis dilmesi üzerine 14 ıubıtl 933 tarib.ia 
1>iıbetinde teminat alcçesi vetmeleri yonunda İcra kılınacaktır. Is· de dort bin lira kıyınelİ muhannnene 
~··mdır. Hakları tap0 •İcilterile sa- tekfilerin f&rtnamesini görmek sini buldufu takdirde latanbul 4 Ün 
bit olmayan ipotekli alacalclılarla eli. için ta.hah saat 9 dan ona kadar CÜ icra dairesinde ç•k arttırma ın· 
ger aliklldarlann, irtifak lıaldo sa- her gün ve pazarlığa giri,e- retae aattlacnğı ikametııalılannızm : 
h;plerinin bu haklarını 'Ve huıuailo ceklerin belli vaktinde komiı· meçhuliyeti haıcbile tebliğ makamı- ! 
faiz ve masmfa dair olan iddialarını y<mda hazır bulunmaları. ( 446) na kaim olmak lizem ilin olunur. ı 

----------- ı ilan tarihinden itiharon >'İrrni &'Ün (264) 
J •IAnbul ikinci iflAa memurfuğım- zarfında evrila müııbitelerile hırlikto 643 1 

cl>n: Mü'<addem,. lıtaobulcla Mat.- daireye bildirmeleri IAzımdır. Aksi ~ • " N E P T Ü N ! 
udiye hanında 40, 41 No. da mit- · takdirde hııklan tapo beıdic.ıeli·ı:~ıe •a- Maltep"' Piyade Atı~ melde Saydı Bahri Levazımı 

b. •-- ı satı• nın pay bi ihtiyacı için 9 kalem kıtlık Tu"rk Anonim S.'irketi l<iın iken iflao eden tıicc.'lr Haci Pir- ıt oıııayan ar ' 
1 1 

..._" • 
. la ·ına ından hariç ka ır ar. •mıtera. sebze pazarlıkla satın alınacak 1931 senelik heyeti umumiye içti-

1"' ol!'ullarından Remzi Be,.n alacak ıu:, ver"i il~ v•kıf icaresi, belediye- ~r. Pazarlığı 23·1-933 pazarte m.u S Şubat 1933 taıilıin., teoadüf 
hl:orına ka,..ı teklif ettiği kongurda. · ifi tenviriveden mü• aı günü saat 14.30 da Topha·, eden Pazar •Ünü saat 15 te Galata-~ ye aıl tanz 1e ve , ed M 0 

i933 

Bayram Şeker!erınizi 
Merhur 

HACI BEKİR 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrika arı 

Tür, 
~irke in 

• o 1 

en: 

A '1pullu şeker fabrikası ıın 
lstanbul depolarından kris_ 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek_ 
sik olmanıak Üzere satılır. 

Kris 1 Toz, kilosu 
36,1s kufuş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, 
Bahçekapı 4 üncü 
Vakıf han 4 üncü 

at, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

6S 

lonun aıuzak.....,.i için 25·1·933 çar- tevcllit ,.ergiler miitteriye aittir.Da n e erkez Kumandanlığı aa 1 da Ovagimyan Han '.> numero-
~mı... gıinu saat 15 to alacaklılarm j ha hula 1Ualümat almak isteyenlerin ~malma komisyonunda icra kı- lu dairedr. ııkteclecektir. k M 1 •~d•• ı•• <J •• d 
Hnci ifliı dairesinde"·- bul•ımıa 1 25-1-933 tarihinden itibaren dairede ma~a~tır. lateklilerin !arlna· Rüznamei müzakerat: Beşi taş a mu ur ugun en: 1 

t,,rı ilaıı olunur. açık bulundundacalı: olan arttırma meıını görmek için sabah saat 1 - Murakıpler rııponı kıraati B-ik•-- Kılıçali Asariye cadde•inde 3, S. 7 No. lı ana aatıl. 

1 

.1 ral 9 dan ona kadar her gün ve pa 2 - 11;., ı sen eti bilanço•unun -~ ....., • . aı· ı · 2 2 933 tarih• 
·------------ aartname.ı e 932-3299 nunıa ı zarlığa giriteceklerin belli vak taıdiı-' mak üzere müzayedeye vazedilmıtbr, T _ ıp enn • ~- .. ~ .. ı· 

doıyaımda ınercut " mahalli mez- d k · ... 14 B ilı. .... malmud"ıi 1 Dit ta bibi ....,_ kürun evsaf mesa ve niresini havi tin e omısyonunda hazır bu· 3 - Yeniden müralup tayini ne müaadif pertembe günü saat te et . ....., r ugurı· 
F 

1 
lunmalan. (447) (265) Şirket nizamnanı sinin 26 ıncı j de müt-ekkil salıt komisyonuna müracaatlan. (238) 

U S T A A Z E K l vaziyet ve takd_ iri kıymet raporunu -~ 5 ı 
p,1uayenehan : görüp anlayabilecekleri ilan olunur. • 644 maddesi mücibince yevmi içtimaa ta 94 

kiidar , tlarna tRtı, No 53 1 kaddüm ıoden 16 gün zarftnda hisıe-
ı .~:;------::~~ İHTİRA iLANI daran hisselerini tirket vezne.ine tes s t k •• b •ı A 
... 108 ... htanbul altmct icra metnurluiun· "'Mani,-elalı tetikli makineli tüfek limite mukabilinde alacalı:lan ilma- a 1 1 gu re 1 anı 
------------ cı..,,, Bir borçtan dolayi mahcuz ve ferin doldurma ve bof&ltına kolu" haber ib11U' ıodilııcektir. 

Paraya çevrilmesi mukarrer "!Y•)'I hakkında · tihaal ol 21 Mart ------------- K ., M •• b d 
Franuzcaya ati"" cicidi ve ııenç 1 bent,.., •çık arttırma suretiyle 25-1· 1931 tarlhı•ve 1095 =.ra1, ihtira l!!!llm••--------1 araagaç uessesa D an: 
BİR ALMAN 

9
'.'-'\ •nrilıi,.e miüadif ~ gü- beratı boı dofa mevkii fille konmak H E R K E S Mezbaha ve paymahallinde elyevm birikmiş ve bir 

MA TMAZE~~ ~:.;:ı:,:&..17 kadar Beyotfu Firuza üzere ah.,..., devrü ferat ve icar edi- SARIZEYBEJC 1 ene ıiarfmda birikecek olan sığır gübreleri pazarbkla 
ınuıeber aileler r.czdınd(r.:"":ıs:;; ~umar,.ı, ~=:::u- ya~da 137 

leceilndon talip 0 nn Galaıada 1 -.atılacaktır. Talip olanların 25 Kanunusani 933 çar·. 
'llÜrebbiyelik •rı>or. 176 num olu lıp olanl.ı•ın -h ~tılacagındaıı fa.. Çinili Rılıtıın Hanında Robert ı-·..,.. OPERETİNi GÖRMELi b .. .. t b'rd .. __ .ı h bul 
h· ·ı 1 t•nb~I - •llınd·'-' nı• •• ·· c:aatl•n ila olunur ·--------llll!~•ii 1 ~am a gunu aaa on 1 e muesse"""e azır unma· ·-.ıtnuzı c s ~ .. y;...·ılması. na touraCQt •b: ~ memu n,. m11l"ll n • l ·ı~ 1 (25 ) 
P<>ıtl\ lrutu JU ad •dtııe . ~l~ri ilaıı olunur SIV • 525 a l'I inan 0 UnUr, 9 .o 
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adıluadt- Bi rl.-rl~r 
Vapurları 

Karadeniz Posta'ı 
• •• u 

Yapuru 2:i Ka unusani 

PAZARTESİ 
gıinit akşam saat 18 de Sirk ı 

r.htırnmdan hareketle (ZonııulcL k 
lnebolu, Ayanc.ık, Samsun, Or 
du, Gire.un, Trabzon, Sürme
ne, Rıze ve Hope) ye azimet 
ve nd•t edecefıtir. 
Fazla tahilat için Sirkeci Mey 

"nenet Mnı albnda acentalıg:Jn 
müracaat. Tele. 22134. 

MUSTAF \ 
Vapurı3rı 

hmir Sür'at Po tası 

BUR 
vapuru 22 p 
kiııunu~an' aza 

Karaköy rıhtımı:ıd !! s at 
16 da ı· Z M ı· R' doğru l 
hareketle Pazır esi lzmır 
muva•alat ve Salı gu,u 
lzmirden hare ketle Çar-
1famba günü fıtantula a·ı~e 
edecektir. 
Galata Küçük R•.bbm Han 

No. 4-5 Telefo 4-09B 

Alemdar Zade 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 22 Kanuftsani P · 
zar günü (Zonguldak, lnrbo
lu,5amaun, Ordu, Cireıun, Trab 
zon Rize ve Mapavri'ye azimet 
ve aYdctle ayni iıl<eldf'rle :Sür
--. Vakfıkebir, Görele Fal 
aa Ye· Onye'ye u ny ralı: avdet 
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iŞ BANKASI '• KUMBARALA 1 
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Bayraın geliyor 

Çocuklarınıza iyi bir 
istikbal yapmak için 

güzel bir vesile .•• 
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Bir iŞ Kumbarası 

-

Hediye ediniz 

BIQ KUMBARA 
ALiNiZ 
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t>r. A. KUTiEL • (lınköy Börekçi fırını sn-aaında 34. 
10 

t Devredilecek ihtira berab 
" Bira köpük mayatı" lıaldondaki 

.. tira için Türkiye Cüınbariyeti Sa· 
ayi umum Müdürlüğünden istihsal 
i'fiJmif bulunan, 30 Mart 1921 tarih 
-ıe 3184 numara ve keza 30 Mart 

•921 tarih ve 3185 numaralı ihtira 
1'_,.b üzerindeki hukuk bu kere bq 
"uma derir ,,eya icara •erileceiin
~- bn bapta fula ....ıw...ı edin
e telı: ıırzuıunda bulunan zevatın, lı

ambulda Bahçekapuda Tat Hanında 
~ numaralarda lWn nkili H. 
~f. STOK Efendiye miincaat etme

'Tayyare 
Piyangosu 

·~ ilin olunur. 

' 633 1 

14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

474 1 
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Beyoğ.u'ıad ı • 

HAYDEN 
MAGAZALARINDA 

ıs Kanunsani ila 15 şubat 933 

MEVSİM SONU 
Milnasebetlle 

BÜYÜK SATIŞ 
Biltün Dairelerde Eevkalide Tenzilat 

EMSALSiZ FIATLAR 
ISTIF ADE EDİNİZ 

505 

- ev~et ) emiryo.ları idaresi i 'an a !·1 

Irmak M v ankm ve Arıfiye - Adapazarı şule hatları 

dahil aldugu halce, Samsun - Sıvaı - Haydarpaıa hatb üze
rindeki herhangi bir istasiyondın yine bu kısımlar llzerinde 
bulunup 924 kilometreden fazla mesafede olan diğer bir iı
tasiyona doğru bilet alacak yolculara 21 ikincik&nun 933 ta
rihinden itibaren tenzilli ve maktu llcretli bir tarife tatbik 
olunacaktır. Bu tarifedeki maktu ncretler, nakliye ve damga 
reıimlerile birlikte seyyanen birinci ıınıf için - 4128 - dört 
bin yüz yirıni ıekiz, ikinci ıınıf için - 2981 - iki bin dokuz 
yüz sek1en bir ve ilçüncll aınıf için de - 1893 - bin ıekiz yllı 
dokıan nç kuruıtur. 

Meaell : ( 1) Haydarpaıadan Kayıerlye, Sı't'ıaa, Zileye, 
Torbalı, A11111yıya ve Samsuna 't'eya mütekabilen bu iıtaai-
1onlardan Haydarpqaya ; 

(2) Samıundan Çankınya, Ankanya, Eıklpbire, Adapa
ııarına, lzmite va Haydarpaııya n mütekabilen bu ialalİ
yonlardan Samsuna gidenler bu tarifedeki Dcretlerle ıeyahat 
edeceklerdir. Yarım bilete tibi çocuklardan bu ücretlerin 
yansı alınacakbr. 

Fazla tafsillt içia lataıiyonlanmı• ıfıelerine 
edilmesi ilin olunur. 

mnracaat 
.. 273 " 

647 

NEZLELER 
Emulalon SCOTT ile muntazaman te
davisi halinde vtıcudu besler, kını ıen
ğinleıtirlr ve intan mikroplarına • kartı 

tabii mukavemeti artar. Bu tarzı 
· tedavi, nezleyi hıYkif, llkıOrüğl 

teskin ettiği gibi htıtOn zayıf 't'e kıt hutalıkla
rila musap olanlara ladel ııbhat eder . 

Emulsion SCOTT iımine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 

Istanbul Ticareti Dahiliye 
12 

Güınrüğü müdürlüğünden: 
Mikdan Cinai 
1 adet Köhne otomobil 
ı çuval Suaam 
Yukand'a cinıi ve mikdan yazılı e,ya alelQaul bilmUzayede 

aatılacağmdan almak iatiyenlerin müayede ıüıı1eri olan cu
marteai, aalı günleri Müdiriyet Satıı Komiıyonuna müracaatlan 
ilin olunur. (221) 
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MiLLiYET MATBAASI 
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·ucuz 
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GÜZEL 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar 
Pazarından alınız 

Kravat, gömlek, mendil, cilzdan, hazır elbise, 
kadın ç atası, kadın ve erkek çorapları, 
eldiven, şapka, kundura, ıtriyat ila... ili ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

za,.if , __ _ !stanbul: B:ıhçekapı Sa2'Jam 
Beyoğlu : İstiklal cadde.i -----

1 Evkar müdiriyetı ilanları 1 
Beher kilosunun kıymeti muhımmeneııi 

KURUŞ 

0,50 
Terkoa Gölü civarında vaki Elecikmandrra Vakıf Ormanla

rının yanıklık mahallerinden bir sene zarfında kat' ve imal edil
mek üzere (50,000) kilo kömür müzayedeye konulmuştur. (30-
1-933) tarihine müaadif pazarteai günü ihalesi icra kılmacağın 
dan taliplerin lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi Ka 
lemine müracaatlan. (57) 
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Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat Komisyonundan: 
15 milyon fiş tabettirileceğinden tab'a talip olacakların 

23-1-933 pazartesi günn saat 15 te mübayaat komisyonuna 
müracaatları. "281,, 

651 

-ÇOCUKLARINIZIN 
Bayramlık elbisesini 
NER~E yaptıracaksınız? 

• 

Çocuk elbiseleri de 
Yapmıya başladı. 

lpekit yllnlli 
't'e ipeklile
rinden her 

ttırlü 

Çocuk 
Elbiaeleri .,,,,,,, 

Her nevi çocuk 
mantoları, çocuk 
şapkaları, çocuk iç 
çamaşırları, çocuk 

• eşarplan ve saıre 

•• 1 
1 

--Fiatlar hay-
ret edilecek 

kadar 
ucuzdur 

•• 
I' ,. 

lpekiş'tekimodelleri görmeden 
son karannızı vermeyiniz 

639 
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Süt 
veren 

r annelere .. 
Fosfatlı Şark Malt Hülisası Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 


