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lı .. ?.~~anlı imperatorluğunun 
UJU ihmallennclen biri de ti 

mendifer intası meselesini ih
m~I etmesi olmuttur. Büyük 
mıkyastıı. bu ihmal .. .. d dir ki yuzun en-
d Ik memleket müdafaa11z kal 

Apartıman kaydının tefsiri teklifi 
Mecliste münakaşaları mucip oldu 

!· .tı~ıı.diyatı inkiıaf edeme
dı. Mıllı vahdet lem· ed"l 
di 19 ın ı eme 111 
A. uncu asrın ortalarında lYlQ/İge encümeni tefsire lüzum görmedi 
f v':'1pa memleketleri .. imendi-
er ınşasın;ı b I " 

tanbul aı aınıt iken, Is- R 
si bile un Avrupa ile muvasale- efik Şevket Beyin mukavelelerdeki unvan, 
doğru t an~ak asrın sonlarına 
le An demi ın edilebilmişti. He- t •h h kk d k• 
dild" aB 0 u büsbütün ihmal e- an a in a 1 
rakl~ .. unu_n içindir ki, bu top •t• J ff • • k•ı• 
kurd;.uzennde milli bir devlet 1 ıraz arına arıcı ye ve 1 1 cevap verdi 
nıız gumuz gün karşılaştığı- ANKARA, 7 <Telefonla) - Münakaşalar 
den b;ı.e~emmiyetli meseleler. Büyük Millet Meclisi Esat Be- Bu mesele bazı münakatala-
Ies· "d~ şımendifer Wışaaı mese yin riyasetinde toplandı. Sov-

ı ı ı. ra vesile oldu. Şükrü B. (Çanak 
Gerek "il" - d yet Rus yada bulunan elçilik ve kale)' Dahiliye encümeni ile 

iktıaad"ı . m~ 1 mu afaa, gerek konsolosluk memurlanndan 
ın"ılJ· hınkış_af ve gerek manen · ı h · 1 b 1 Bütçe encümeni arasında çı-
1 

ı va det·n t . . . . temsı ta sıaat arı eş iraya kan noktai nazar farkını izah 
eketin m ~mını ıçın mem kada_~ ola~l~rın bu tahsi~atlan etti. Aziz B. (Erzurum), Büt

biribirine d:~ıt c 1kıaımlaruıı na cıort mıslıne ve beş lıradan çe encümeninin mütaleasını ıı. 
ınak bir h ır ag arla bağla fazla olanların tahsisatlarına ' 1 tt ıı. 
halini aid:'{at b~emat meselesi üç misline kadar zam yapılma. a ı. 
ten kredi te:n· .'d ııradıı. hariç- Eo oe apartımanlar 
ğildi Bi ını e ınümkün cie Tefsire lüzum olmadığı hak 
Cümİıuriy;;enalerh Türkiye kında karar veren Maliye encü 
ııı.aını ınua 1 

Y• ftınendifer İn- meni namına da encümen reisi 
tiye atıı.ca.ZYen olmıı.yan bir i- Muıtıı.fa Şeref Bey meıeleyi 
saitile bu h Yahut lll kendi ve.. ıöyle anlatt: 

Süleyman Sırrı ve Relik Şeulıflt 
Beyler 

tı. •Yali iti baıaracak- Meselede iki manaya g&- mesken içinde sahibinin oturdu 
. Türkiyede . . . len bir keyfiyet yoktur. Betin ğu evden ıı.yırmak, ev olduğu 

rıhi Yazılcıı· ıımendiferlerin ta ci maddede (ev) ıarihtir. Ev o I takdirde beşinci madde muci 
fa dıı.iınıı. hgı zaman, lımet Pa !unca ister sahibi tarafından i hince maktu resim almak; a-
tir. OnUI\ ıı.yır ile yadedilecek cara verilerek ıı.kar mahiyetin- ! kar olduğu takdirde altsıcı 
rulınıı. bi!~ılmaz a.zmile ve yo. de kullanılsın, ister bizatihi madde mucibince resmi iki mia 
tındıı. kend:Z sevk ve idaresi al mesken olsun, mutlaka betinci Iine çıkarmak lazımdır. 
meııdiferle:· v~s.ıtalanmızlıı. şi- 1 m~d~eye tabidir. Çüı*ü ev d~ Yeni bir hUkDm 
ladık. O ımızı !•Pmağa baş_ j mıştır. Akar olaca1c veya sahı 
Planç01u hn ıe~~lı~ mesaimizin bi tarafından iski edilecektir. Maliye encümeninin düşün-
nı kalı er T urkün koltuklan Diye bir fark tebarüz ettirilme düğü bu yol kabul edilecek o-
r - artacak h" ed h"b" . 1 -unıhuı;y ma ıyett ir. miştir. Altıncı maddede ise a- lursa sa ı ıne irat getıren er 
•İndeki in:! ~evrinin on sene- Hariciye Vekili partıman zikredilmiştir. Aparlı · den fazla, sahibinin ıükena ib-
Peratorlu a ıınız, Osmanlı im Teufilr Rüıtü Be7 manın blr dairesinde sahibi otu ı tiyacını temin edecek yerlerden 
Zarfın.dakı~?nun altmıt senesi B k d ""Jd" A t de az r~ıın· 1 1 F 
Bundıı.n '"taatından fazladır. ıı huıusunda Hariciye vekileti nır. u a ar egı ır. par ı ~· ıı. mmıt o ur. a. 

manın diğer kısımları akar o kat bu bir tefıir değil, yeni bir 
ratorfug' lllaada Osmanlı mı· pe. ne mezuniyet veren kanun !iyi l d" b" k k 1 h "" k"" d "" B h k . b" ur ıye ır ayıt onu mamıt u um ur. u ü üm yenı ır 

1 lıatı u zanıa.nında inşa edi- hası müzakere ve kabul edildi. tır. Akıı.r ibaresi mutlak olarak teklif lazımdır. 
· ıı.rın hu i · k 1 B 1 d' 'ıt olanlarınt aua tır et ere e e ıye vergi ve resimleri ka zikredilmiştir. ibarede metkuki Encümen böyle bir teklife aa 

••tın aldık. devlet hesabına nununı.ın alktıncı maddesindeki yet yoktur. ki büyük mecltaimiz 

1 

lahiyettar _değildir. isteyen ar-
ş aparlıman aydının tefsiri hak bu iki manadan birini tercih e- kadat teklıf yapım, o zaman 

ıni !ındi~e kadar timendiferlerj kında Süleyman Sırn B. (Yoz derek keyfiyeti tasrih etsin, en ı düşünülür, karar verilir. 
ıı Petın ·ı ) kl"f" d R (K h ) duk. Bu . para. ı e yaptırıyor. gat te 1 ıne air encümen cümen bunun için tefsire mahal ecep Bey üta ya , Mali 

tına 'ıktısadıyatın nazariya mazbatalan müzakere edildi. görmmeiştir. Yalnız akar olan (Devamı 6 ncı sahifede) 
de lııı.UYgun go··ru·· runı"ye bı"lı"rse '"' • ' '' ' 0 

• '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ------ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ~ ......... ..... 
::~!1~~~i::demb~~:;eb!~~~ Osmanlı bankasının 1 Fazla alınan 
liiikü clılecek bir yol yoktu. 
eheın ~t ,imdi küçük fakat • Telefon p· arası 
için 

1111~et~i bir hattın inşası ımt• l • karıı.;enı bı! yol takip etmeğe ıyazı mese esı 
Yolu. Verınıttir: Dahili istikraz 

Zen · 
ka11 tn bakır madeni mmta- Cumhuriyet merkez bankası_ 

Tekrar abonelere 
iade edilecek 

lebeke •!1 Erganinin şimendifer 
l~~·ııı :~e raptedi_!mesi. için nın kanuni hakları herhangı· 
huküın e~ 12 mılyon lırayı •• 

Telefon ücretlerini tetkik ede
cek komisyonun ıneaaiıi ile Bele· 
diye yakından a-
lakadar olmakta .. ---edecek~~ hır i~ti~raz ile temin muzakereye mevzu bile olamaz 

l'ı aııcak k Bu ıstıkrazm şartla-
dır. Belediye rei 
ai Muhittin Be) 

ten •on anun kabul edildik- , 
"'•s lıa~~ ıı.nlatılacaktır. Ancak 
llıat "en'trı hakkında fu malil
. latik lllektedir: 
ılq. raı y·· d 

1.tııiyeı· uz e beş faizli ve :t· ilQ.llı 1 olacak. yani pa
d e be\ fa ~deıı ler, bir defıı. yüz
ri~n ııı._.J:ı: _alacaklıı.rdır. Bun
kuİek ol: ıkramiye suretile ve 

a net• n Para da çekilecek 
ilet lı •cea · d ,. . •a İpi • ın e kazanan se-

1 taıarrurerıne verilecektir Ya 
nı ın k erb b h ·ı 
1 ', U •bn· ıı. ı, em para an 

11.glaın b" ~nde faiz alacakları 
rxu, 1 ır '•tik • 
d 

0 llc:akı razıı. plase et-
ıı. L··ıı· ıı.r h d • t" "11 •Yetı· ' em e pıyango ş· ük Ü B 

1 1 tıııılinj 
1 

tı P•ra kazanmak ih Saracoğlu r ey 
•rdır •ınıı.lm b 1 cak · · - d b • )' • lf u una - Paris'ten geldığı gun. en erı 

iıı~· alııı:ı: ille . ıiddetli bir gripten muztarıp .. b';!-
• 1 •ıı.f1 İ . mleketın iktıaadi lurunakta olan Saraçoğlu Şuk~ 
1fte kuıı Çın en ehemmiyetli bir B. iadei afiyet etmiıtir. Dr. .:"'k~! 
Y~rd1ın 11.nılıı.cak parayı temine Muhtar B. dün Saraçoğlu Şukru 
blİYük etıneai itiba ·ı d •. 1 B. i son defa olarak muayene ~t
l>ek Ve kü ""k rı e ~g~ • miştir. Şükrü B. ııeyabat ebne•me 
d J C&zip b • ÇU • tasarruf ıçın bir mani kalmadığından dün ak• 
ıı: 'Yııile dır pla~~an olması tamki trenle Ankara'ya gitmiıtir. 
ltı t trörıııeı· e. Yenı ıstikraz rağ- Saraçoğlu Şükrü B. 15 gün kadar 
•. ndıı. tii hıdır. Sağlamlığı hak Ankarada kaldıktan sonra lstan
tılcjir Ti> e etmek aala caiz de bula gelecek ve buradan tekrar 
Oını • iirlciye Cümhuri t: Pariae gidecektir. 
de..,._ ıı.n_lı İmpe t l • yde 1

' Şaraçoğlu Şükrü B. in Pariate 

Borçlar meselesinde bulunan bu komisyonun 
ve Pariste parafe edilmiş olan reiıi bulunan pos 
prensip itjlifına nazaran, borçla.. ta ve telgraf mÜ· 
rimiz 107 milyondan 8 milyona diriyeti ,irketler 
indirilmiftir. Bu borcumuza muka komiserliğine biı 
bil hiunillere senede 700 bin lira tezkere göndere· 
tediye edeceğiz. rek komisyonun 
Osmanlı Bankaaı meselesine ge- bir an evvel içti· 

lince: Osmanlı Bankası 1935 ae- maa davet edil
nesinde bitecek olan imtiyaz müd- meıini bildimıit· 
delinin temdidi için hükümetimize tir. Vali Muhiddin B. 
müracaat ebniı, bunun Üzerine hil 5 t ğı z tahkı"k t ·· k" l l 5 ·ı ş··k .. B on yaı> ı mı a a gore, 
B

umke e .. ara~lolg? .
1 

pu '!' • eil Telefon Şirketinin halktan aldığı 
an a mumessı en ı e arıste m • f 1 1 • • z k · · k. . l"h" t aza para sonatı aya aıltır. Ko-
a eı:er-e gırışme ıçın 18 a ıye misyonun temmuzda da İçtima et-

vermş·~'k ı~:B d f p . b meai İcap ediyordu. Bu İçtima ya-
u ru • ıon e a anste u- ı d - · • - ti d ·ı 

lunduğu zaman, Banka mümessil- ~!I ma ı.st~. •çm ucre er e tenzı e-
lerile müzakerata gİritmit ise de 1 mem11 ır. 
müzakereler henüz bibnemittir. Temmuzdan itibaren lnıriliz li-

Verilen bir habere göre Batve- raaı 850 kunııtan atağı olduğu i
kil lamet Pı. Hz. nin geç;n gün çin mükaleme ücretlerinin tenzil 
latanhula Yaki olan aeyahatı Sara edilmesi lizım gelmektedir. 
ço~lu Şük~ B. den, borçlar mese Komisyon bir haftaya kadar 
leaınden zıyade, bilhaua Osmanlı 1 k ·· ti · • d" • B k loı> anaca ve ucre erı an ıreceğı 

an a~ı mümeaaillerile cereyan e- gibi, son altı ayda lstanbul balkın 
den muzakerat hakkmda İzahat dan alman fazla mükaleme ücret• 
almak içindi. Şükrü B. in lstanbu- 1 • • d b 1 "d d • 
la gelitinin sebebi de eaaaen hem erının e gene a one ere ı a esı 
borçlar meaeleai hakkmda hu""ku· _ için mahsup hesaplan yapılacak-

• h br. Eaaıen bu paranın geri alm-
mele ıza al vermek hem de Oa- maaı için Şürayı DeYletin de kara
manlı Bankaaı ile yapılan müzake n vardır. 
relerin son aafhaaını anlatmaktir. 

Milzakerat iyi safhada 

Gazi Hz.nin 
Seyahatleri 
Ankara,'1 (Telıofonla]
Rıolsicümhur Hazretle
rinin salı günü tetkik 
sey11.hatlerlne çıkmaları 
muhlıomeldlr. Esklşe

hlrde kısa bir mllddet 
kalacaklardır. 

Ergani dünyanın en 
1 zengin bakır madeni 
Madenin işletilmesi memleke 
te büyük menf aatlar getirece 
Murahhas aza M. Nedim Beyin beyanat 

Demiryolunun Erganiye kedar 
temdidi hakkında verilen karar 

iıı••••••••••• .. I Üzerine Ergani Bakır madenleri 
hususi bir ehemmiyet alınıt bulun 
maktadır. Ergani Bakır ıirketinde 
murahhas aza Malatya m~b'usu 
Mahmut Nedim Bey, bize ıirketin 
yeni faaliyet cepheıi ve bakır ma 
denlerimizin serveti hakkında ıu 
ıayanı dikkat malUınatı vermiştir: 

Muamele 
Vergisi 
Kanunda tadi_ 
lat yapılıyor 

Banka muamele
sinden vergi 

nasıl alınacak? 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Muamele vergisi kıı.nununUıD bi 
rinci maddeainin "C" fıkraam
da bankaların ve baııgerlerin 
yapmış olduklan muameleler 
dolayııile prim, komisyon, faiz, 
iskonto her ne nam ile olursa 
olsun aldıklan mebaliğ muame 
le vergisine tabi tutulmuştur. 
Bu muamelelerden kambiyo 
muamelelerine taalluk eden kıs 
mın muamele vergilerinin ne 
suretle hesap edilmesi lazım ge 
leceği hakkında Maliye vekile 
ti bankıı.lar nezdinde hesap mü 
tehassıılan marifetile tetkikat 
yaptırmıt ve şu neticeye var
mıştır: 

Her kambiyo muamelesi üze 
rinden bir banka veya bangerin 
ıafi ve hatta gayri ıafi olarak 
uhdesinde kalan mikdan kat'i 
bir rakama bağlamak auretile 
tayin etmek ne müteamil ve ne 
de mümkünd'ür. Gerek alıt g&-

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Trenlerde 
Tenzilat 

Uzun yolculuklar 
• • • 
ıçın yenı 

tarife yapılacak 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Devlet Demiryollan 600 kilo-
metrodan fazla yolculuklarla 
eşya nakliyatı için esaslı bir ten 
zilit tatbikını düşünmekteci~r. 
Bugün Samsundan htanbula 
gitmek için bir üçüncü mevki 
yolcusunun 30 lira vermesi la
zım iken bu ücret 16 ili 1 7 lira 
ya inecektir. 

Komünist 
Mahkumlar 

Açlık grevine niha
yet verdiler 

- Ergani bakır tirketinin müs
mir bir tekilde çalııabilmesi hat
tın Erganiye varmaıma bağlı idi. 
Bizzat hmel Pı. Hz. nin ve hüku
metinin bu iti dahili bir istikraz 
akdı •uretile ba.-rmak yolundaki 
kararlan umumi bir memnuniyet 
uyandırdı. 

Hattın Erganiye Yarmaaından 
itibaren alb ay zarfmda bakır aa
haamda faaliyet batlayacakbr .• 
Eldeki program ıimendiferin 935 

(Devamı 6 ncı sahifede) Mahmut Nedim Bey 

Ecnebi vapurlarında 
kabotaj suiistimali 
Kurnaz bir usulle Türk 

vapurcularının 
hakkını ellerinden alıyorla 
Bazı ecnebi vapur kumpanya- ! Manilya Yeya aair Avrupa li 

lan tarafından kabotaj hakkının lan için eşya almaktadır. Bu v 
vasi bir ıekilde, fakat gayet kur- pur sonra limanımızda baıka b 
nazca aui istimal edildiği meyda- ecnebi vapura yükünü akta 
na çıkanlmııtır. Bu ecnebi vapur ebnektedir. Bu ouretle kabo 
kumpanyalann Türkiyenin büyük hakkına temanıen aykın hare 
zaferden sonra Lauaanne'da ka- edilmektedir. Bundan ba,ka 
zandığı iktıaadi zaferle alman mandan limana Türk vapurl 
kabotaj hakkını, bul ·luklan usul- ait olan nakliye hakla kurna 
!erle Türk vapurlarının ellerinden bir ıekilde ecnebi Yapurla 
almakta oldukları anlatılmı,tır. haaredilmektedir. 

Bu yolsuzluğun bilhaaaa Kara- Bu yazİyet ait oldufu ma 
deniz hattı üzerinde ve limanımız lann nazan dikkatini celbetm• 
da cereyan ettiği anlatılmaktadır. 
Karadeniz limanlarından meııela tir. Ticaret Odaaı meseleyi eh 
lıkenderiyeye giden bir ..apur miyetle tetkik ebnektedir. 

lpeklşfn geni şube11lnln kDşat merasiminden bir inil 

İpekişin yeni şubesi 
Dün yeni şube parlak v.e sam 

mi bir toplulukla açıldı 
lpekit'in Sultanhamammda 

Ağırceza mahkemeainde mah- d 1 
küm olduktan için nümayif yap· 23-25-27 numaralar a açtığı s 
tıklanndan dolayı hikim karany tanbul tubeaininı kütat resmi 
la prangaya vanılan komünistlik bir çok güzide d'avetliler huzu. 
mabkümlan açlık grevi yapmıf- runda tes'it edilmittir. it Ban
lardı. Mahkümlar lam 15 gün de- kaıı idare meclisi reisi Siirt 
vam eden grevlerinden nihayet Meb'uıu Mahmüt, Banka latan 
vazgeçmişler ve perıembe günün-
den itibaren yemek yemeğe batla bul şubesi müdürü Yusuf Ziya, 
mıılardır. 15 gün devam eden tJ>ekit müdürü Retat Beylerle 
grev eınaıında mahkümlara ceb- it Bankasının diğer erkanı me 
ri tağdiye yapıldığı için grevciler raıimde bulunmuşlardır. 1--'-'t t . edılen dah .1!9: 0~ ugun ~n müzakereye memur edildiği me

kedıye etın· . 1 1 ıst!krazı bıle "':1-;ler, bildiğimiz veçhile ikidir. 
Dün Perapalas otelinde Sara

çoğlu Şükrü B. yi ziyaret ettik .. 
Şükrü B. İn son geçirdiği hastalı-1.dar d"" l§tır. Sekız kuruşa Bın Oamanlı borçlan diğeri de 

lerj ın·ııUfen bu istikraz tahvil- Osmanlı Bankaaının imtiyaz müd-
beı;· 1 İ hükumet tarafından 

1 
delinin temdidi meseleleridir. (Devamı 6 ncı sahifede) 

M. Roosevelt'in 
tasavvurları den hiç biri ahhattan diipnemİf- • k yçn.• 

!erdir. ın ço az zamıı.nda kazandığı 
NEY YORK, 7. A. A. - M. Roo müstesna muvaffakıyetler ve 

ıevelt, kongrenin demokrat reiılerile _balkın adeta tehacüm şeklini 

tertibatı sayesinde müfteri 
gözü kaınatar&k beğeıımed 
kumatı dıı. beğenmit gibi gö 
mesine imkan yoktur. Bur 
her şey olduğu gibidir. R 
hıı.kiki çehrelerile görünü 
Mağaza, dün h:ılka ıı.çılm 
oldu&u halde birçok kima 
kapının önüne toplanmıtl 
Bıı.zı kibar Hf. ler, aatııa 
başlanmadığını soruyorlar 
tanbul halkım Beyoğluna ı 
mek zahmetinden kurtaran 
pekitin bu yeni tubeai, bi 
aıı. bayram yaklıı.ıtığı ıu 

lere kuvvetli bir ihtiyacıı. 

vap vermiı oluyor. it Ba 

kıy::jrıdi~ten sonra derhal '!!!!!!!!!!!!..,..~~-.. ~~-..... ..,_ ~~..,_..., ____________ .:__ 

'llda ~ ~mıttir. Ve bugün bor lira idi. Bunun 12 milyon lirası değildir. Binaenaleyh bu hem 
dır. E: k" ıao beşe satılmakta- itfa edilmiştir. Altı milyon lira karlı, hem de memleketin iktı
de b 1 1

• d~ili istikraz da yüz il da vadesi gelciikçe itfa edil sadiyatı namına hayırlı olan te 
kılın eş faızlı olduğuna göre. hü mektedir. Osmanlı borcu hak- ıebbüsün muvaffakıyetini ıim
deııı e~ ~u faizle para bulabilir kında bu kadar intizamla tedi ciiden bir emri viiki olarak ka
~ın fe ~ır. Kaldı ki yeni istikra- yatta bulunan hüklimet kendi bul etmek mübalağalı bir nik "'l'd ıı.z.a ol~~a~ ikramiyesi de b.o~cunu eda et'!1e~te ne ~erece binlik telakki edilemez. 

ır. Esiri ıatıkraz 18 milyon tıtız davranacagı ızaba muhtar Ahmet ŞUKRU 

görüttüğiı sırada bütçe muvazenesi- T ' ıı.lan rağbeti. kartıaıı11da Beyoğ 
ni temin ctmeğe ve yeni kongrenin )undan sonra lstanbul cihetin. 
munzam bir İçtima akdetmesine Son kontenjana 
mümkün olduğu kadar mani olma- de de bir tube ıı.çmak zaruret 
ğa karar vermiştir. ilişik yeni karar- halini almıştı. Dünl<ü küşat res 

Miışarüııileyh, ıimdiki kongreye name 6 ncı sahı". mi esnasmıdıı. davetlilere göste 
irat vergisinin tezyidini ve bira bak- , rilen nefis }pekiş ipeklileri, san 
kında yeni bir· kanun kabul ettirmek f • d d• 
niyetindedir. Şimdiki benzin rüıunıu llııl•••e•m•ı•7.•.•e-•ı•l'•.••..;I atin hıı.rikalı birer nümuneai ıa 
nu da ipka etmek kendisinin taaav- l J yılabilirdi. lpekitiıı lıtanbul 
nrlaPı cümleaindenclir. ıubesiacle yapılan hu.asi ııiJa 

nı ve lpekit müdürü Re,ıı.t B 
bu yeni muvaffakıyetinden 
layı tebrik ederiz. lpekit la 
bul tubesinde aatıtlaruıa bu 
dea itibar• bafhyacaktır, 
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Tarihi tefrika: 65 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

Seraskerin korkusu ve 
Redif Paşa! 

MiLLiYET PAZAR o KANUNUSANİ 

Çinlilere göre yeniden 
bir muharebe olacak 

-. ı : ~ -~· -~ .... !"" 
.. ··~f ........... ....... 

Japonlar tak~~e kıtaahalıyor Dahili istikraz layihasının Muhte-
Çınlıler ı•t •• d k•k b• . 

mukavemete hazırlanıyor.. 1 encumen e tet ı atı ıttı 
1 ••••••• 

Hüseyin Avni Paşa. her za· lim efendiye. Bahriye nazın 
man ael'!tİ olaın haşmet ve aza ile Mitat Paıaya haber veriniz Cenevreden hayır yok 

etle çıkıp gittikten sonra Sü ve erkence onlan serasker ka- CHANGHAIKUAN, 7 A.A. _ 
eyman Pa~ yukarıya çıktı. pısına top.laymız. . 1 iyi malıimat almakta olan ecneb"ı mesi ioterulmit idi ve bu cevap tat 

Cüz'i tadiller yapılan layiha bugün Meclis 
heyeti umumiyesine sevkolunacaktır 

1 d 
• y d Id min edici olmadığı takdirde "Ja. 

Haı;sa r::ıec isi azasın an mıra· - a iŞ uyu u.. yenme rnahafil, Çinin •un' alı'nde muh~·~ 
1 

d • -v- ponlar, ıehre kanı umumi bir ta• 
ay Hacı Raşit B.in odasına gir başka serasker tayın o un U 1 matm pek yakında son derece tid arruz icra edeceklerdi." 
i (2). O da güvendiği fikir ve iıe ne yaparız? detleneceği mütalea11nda bulun· Japonlar, bu suretle cenup ka· 
kıat arkadaşlanndan biri i- - Efedim yeni ıerasker ge- maktadır. pmnm açılmasmı ve şehir surlan 

li. ce yansı işe başlıyacak değil a! Changha!~an'da enazı 6 b~ nan cenup kısmmm kendi kuvvet-
- Merhaba, Hacı Raşit Bey. O serasker kaplSl!l& gelmeden 1 J_~pon aıken~ın toplanmış oldugu !erinin nez.,reti albnda bulunma-

b• .. b' . . 1 F l soylenmektedır. aını isteyorlardı. 
- Merhaba, Paşam , buyu- iZ. l§l ;tırmıt 0 uruz. arze. Çinliler, oraya alelacele takvi· Miralav Ho. bu talepleri kat'i 

lun. Birlikte gidelim diye mi dehm kı hemen bu gece ıeraa- ye kıtaatı göndermektedirler. Çin surette reddetmiştir. 
~rif buyuruldu? ker kap111na. yahut Tatkıtla- liler, Çin kıtaatmın harekatı de- Bunun üzeri"e Japon kıtaah, 

_Nereye? ya gider~ tertibat almağa kal vam eyl~~iği t~kdirde aıke.ri. ha- taarruz icin toplanmı~br. 
- C n ' unutt uz mu? -kışsın. Kapıdaki zabitler de reketlennı tevsı etmek tehdıdmde Cenup kap••mnı hArictne ik .. me 

ı a ım . un da T la l d • . • • bulunan Japonlara karşı mukave • ı c· ı· 1 Ju akşam Suleyman Beye • aş. t a akı taburlar da elımız mete a-etm'ı•lerd'ır. edilmı' o an ın ı 110 isler, silahla 

1 
ded L&LO v rından t,.crit ve rei~leri olan M. 

letli değil miyiz. ır. Derviş Paşa bura- Vaziyet, Chingvank.o'daki rea- Ma. tP.vkif edilmiştir. 
- Sabi. Bu aklımdan çık· !ara gelirse ilk önce onun kol- mi lngiliz mahafilini endi~eye dü· 2 kanunusanide saat 8 de 3.000 

uş. Fakat bu aktam oraya gi. larmı arkaama bağlar, bir tara t~ektedi~. Şanghayd'!~i bir in- den f,.,.,ıa pivade kuvvetini nakle-
• emiyeceğiz. Birini gönder&- fa hapsederiz. Ondan sonra da g.~lı~ ~~yı ıcabmda l~gılız m~na· d .. n 3 Japon treni bunl,.ra ,...f,.kat 

} d .. • ld • b'l ku fıını mııdafaa etmek uzere Chıng· d \ı• hl ı.... ,..._ h iku !" . e manıımız o ugwru 1 saray~. tatırız. . .. vantoa'ya gitmeğe amade bulun- e en ır zır ' n ....... ang a • 
ırelım. Huseyın Avru Pata. Suley· maktadır. an iduynnuna ırinnistir. 

Gelen ı.u....etl.,r "'at t O a dof· 
- Hayrr ola? man Paşanın cesaret ve tedbi- Nankin hükümetine harıı sen- nı t""rruza .,ecuıistir. Japon lılY· f - Şimdi sana bir fey söyli- rine hayretten kendini alamı- yörlerinden ~e Çinin muhtelif mm yarel .. ri. oebir Ü.2erine bombalar 

emem. Fakat pek mühim ve yordu. Redif Paşa da bu itin t'!kaarmdaki lrumandanlann~~ atrn .. lardır. 
·evlet ve milletin selimetile a- ııt.bahleyin icraaım muvafık bırçok tel.~~fnamele~ g~lm.••hr· Me•nı müd"f"a hali \ılzl muka 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Ergani bakır madenine giden 
demiryolunun yapılması için 
dahili istikraz akdi hakkındaki 
kanun layihası bu sabah Millet 
Meclisine tevdi olunmuş ve ala 
kadar encümenelere havale edil 
miştir. Layihanın havale edildi 
ği Maliye ve Bütçe encoümenle 
ri heyeti umumiye içtimaını mü 
tealap muhtelit bir encümen ha 
linde topllillarak liyihayı tetki 
ke baılamıtlardır. Bu içtima& 
Maliye ve Nafia vekilleri de İt· 
tirak etmiılerdir. Encümen geç 
vakit liyika üzerinde tetkikatı 
nı ikmal etmiş ve layihayı cüz'i 
tadillerle kabul etmittir. Liyi. 
ha yarın encümen mazbataaile 
birlikte heyeti umumiyeye sev 
kolunacaktır. Muhtelit encü
cümende kabul edilen son şekle 

göre layihanın batlıca esasları 
ıunlardır: 

1 - Münhasıran Şavkath
dan ıonra balar madenine gi
den demiryolu kısmının İnşasr. 
na sarfolunmak ve 20 senede 
ikmal edilmek üzere hükumete 
12 milyon liralık dahili istikraz 
akdi için aalihiyet verilmekte
dir. 

2 - istikraz tahvilleri aza
mi üç taksitte 2 ili 3 ıenede 
satışa çıkanlacaktır. ilk tertip 
4 milyon lira raddesinde olacak 
tır. 

3 - T abviller kimilen yİt' 
mi§er liralık olacaktır. Faiz ve 
ikramiye yüzde yediyi geçmiye 
cektir. 

4 - Hükiimet tahvilleri yüz 
de ıekize kadar no'kaanrna ten
zilatla satabilecektir. 

HiikUmet liyihada bu tcşeb 
büıü yüzcie yedi olarak teıbit 
etmişken muhtelit encümeııı 
mezkUr niabeti yüzde sekize ib 
liğ etmiştir. Yani hükumeti 20 
liralık tahvilleri yüzde sekiı 
nokaanile 18 lira 40 kurusa sa· 
tabilecektir. · 

5 - ilk on sene zarfında hü 
kumet tahvilleri mübayaa ede
miyecektir. On sene sonra dş 
ancak muayyen kıymeti üzerin 
de mübayaa etmek salahiyeti o 

lacak. herhangi bir tenezzül
den ula istifade edemiyecektir. 

6 - Tahviller vergilerdeıı 
muaf olacak, teminat karşılığı 
olarak devlet müeaıeıelerinde 
ve emliki milliye satışında ba 
tabat kabul edilecektir. 

• d b' • - _,_.ı . B .. d"... d k Bunlar, huk1ımetten ''malı Çmde \ı .. t .. etrn .. k ın-eburi•etincle \ıırak-
ı ar ır ış UZ1::TUK1eyız. u gor ugun .en •• seras er : Japonlara karoı yürümek için e-

................................................................................................. 
k P k 1 

ı ,..,...,,., Her iki tarafın zaylab a• 
qam sen Seras er Paşama - e a a. mir istemektedirler. ğınl 

1 
ılısına gel Dedi. Son karar da bu ol- Çinin pek mutahByyiz liderle- :ı ~~nunusanlıle mi""l"v Ho. n-
- Baı üıtune. Hayırdır in- du- Abdülaz'.z, 1293 cunaziyel_ rinden biri, Reuter'in mu~a~iri~e ni Mr """"r tan:>İ"' e....,iıtir. Mu· 

Demiryolları 
Mütahassısı 

\ Yeni liseler açılacak .. 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Maarif vekiletinin 932 bütçe

sinin N cetvelinin birinci kısmına 20 muallimlik ilive!İ bakkııı 
daki liyiha Maarif encümenince kabul edilmittir. Maarif veka· 
!eti cenup viliyetlerdeki orta mekteplerden iki veya üçünü lise 
haline koymak kararındadır. 

' ıllah? evvelinin 7 inci, 1292 mayısı· bev .. natta ~u!un~rak, Çınlılenn m,.•ıevh, b11 ,.,.,,.,rda divor kl: Ja-
• H d nın 18 in İ 1876 m yı n 30 Jehol eyaletını mudafaa ve Japon pn-.ı,.,. • .,,.kit ku,.n..,,.k "'" yeni 

' - ayır ır. • iki c '.. .. a ıı ı~ • lara mukavemet etmej(e azmet- t1tı..l•e kttaatrn,.. .,elm••inl t .. mn. 
• Perde ÇAVU§U çagmldı. uncu salı gunu tahtından ındı- mi• olduklarmı söylemi,tir. l'h etJTı-1< ;~in~ 1"11'1 ı 11\n.-ı ";"° h ... 1 SU• 
•tnlık bir itizar tezkereıi yazı rilecekti. • • Mumaileyh, Japonlarm müt•-"' v- pıt; bulmftk ;;~,..re rn:ı"Z,.'kenılta P.İ· 
:\-ak Süleyman Beye gönderil - 35 - madiven artan tahrikatı kar§ISm- r•ilme•I v .. •lind .. b1ılunm1JO!a...tır. 
~ da Çin milletinin hidd .. tini zaptet- ~""ma,:lı bu """""" t .. 'kvlve krt" 

\

' • • • ır. Bir gece içinde neler menin artık imkansız bir hale gel alan, ardı .. rası ke,ilmek•izin .... ıı 
lr• S k p I d ? mi~ olduğunu beyan etmi,tir. vnr.tu. :ı kan""""•ni •Mt tn da 
a eraa er llŞ~~~n ya .!sm. a yapılır Milletler cemi•etinin Çinin men iki tnmlto mtthn"hi l'"lmi•tir. K .... 

1 . mekler yenmıJ.ı. Huseym Hüseyin Avni Patanın si- faali namtn" müeuir ve müabet "'· d•";" ve """'il Jnı,,,,.,tlerinln 
.,mi Paşa. Redif Paşa ile Sii- . I . k .. I .. .. bir iş gö .... bilmeıine ait bütün ü- ,..:ıtt,.ı.;t ,.t .. •İ ,. .. .,UP 1.,,0 ,am,. te... 

1:' nnan Pa•ayı yalının arka nır en, açı goz e ruya gor~ mitler bilkuvve terkedilmi•tir. ı • cek. hayale vücut verecek ka. N k' d J 1 k b" "k ,.;ı. "diltn;•tir. M;;t ... t.it,.,n, sid,1.,t. 
İ .-.ıfmda bir od:ıya aldı. Baş- .an ~n e apo'! a~a •!"' .. u~ li 'hlr ,..nh11,.~be haslam,. ve n .. •ı. 

misafirlerden ayrı olarak dar gerginleşmişti. Yalının i- hır du•~anltk hr ... •. _ hu_ku.'." su~- c,..ı., •e\ıir Japonlann eli- dlit-
1 . . • . . çinde en küçük bir hareket ol- mektedır, orada turlu turlu tayı- mü,tür. 

ıhtılal reısı orada konuşma· alar ve haberler dolaşmaktadır. 
l2 başladılar. Söz'! önce seraa- sa, D ld B Pi" ilk k 
f!! b ı d - uyu uk. eni tutmağa anın ısmı 

r aş a ı: geliyorlar! ır _ Bugün saraydan bir ya- LONDRA, 7 A.A. - Londra· 
r . • gelerek bu ak~am, yahut ya Diye vücudüne ürpermeler da.ki Çin sefareti, -..atıdaki nota· 
• ~ • ı· ord yı ne,,.,,tmiıtirı 
"' 9abah mabe..,ne gı't-~ ge ıy u. , ~'" Japonlann Chan-Hı<i-Kuan i-
l desini bildirdi. Y arm geli- inadına da o gece ıeraaker tini halletmek üzere Chııng.Sue 
f' 1 diyerek savdım. Süleyman yalısında misafir cblu idi. İ-fü. -1.iang nezdinde bazı mütalelıat 
.r. f& da bu sırada ba- seyin Avni Patanın bacanağı ta bulumnuı olduklanna dair o-

dı. Sonradan bir ya mirliva kasap Hüseyin Paşa, lan sayianm asıl ve esası yoktur. · ı· M ·· .. N · p • Chang-Sue-Llanll!a ne Çindeki 
e d"ha ge' di. Bunun ifa- mır ıva osyo ecıp aşa. mı-1 .,. al H R B ve ne de Japonya'daki Japon er· 
( inde bu akşam, yarın sa- r ay acı aıit ey, mira· kenı tl\rafmdan bir güna mütale-
. ı ta yoktu. Sadece "efendi- lay Tayyar Bey, Edirnede bu. bllt serdedilm-em.İştir. Mumaileyh, 
1 : sizi mabey~ istiyorlar." lunan Ferik Şevket Paşanın isin teavive•ine ait hir,\ıir teki ifa, 
t i. Ben de "iradei ıeniyeyi biraderi lbrahim Bey, hep ya- Nankin hükômetine ar7etmeden, 
:r' beli 1 d ·d'I nazarı itibare a1mıyacaktır.~ 

• Chan-Hai-Kulln taarruzu, Ja-l
. •a evvel te ug" etmi•tim. ı a ı ı er. 

' 
1 11 gl!çtir. Yarın aabah ge- Bunlardan lbrabim Bey, bir ponya'nın ve bilhusa Çin'e kaMr 

n n." dedim. Böyle biribiri aralık Hüseyin Avni Patanın yapmak tas ... vvunında \ı1.ıu .. duğu 
3 ıne davetlere bir mana ve- yanına gelerek veda edip git- "skeri harekat planmın bir kıomı
•t edim. Korkarım, tertibimiz ti. Arkasından uğurlamağa gi. dır. 
- t- Bina.,nalevh bu mesele hiçbiT 
Uuuttştur. den seryaver Mustafa Bey, be- zamlln mevzii telakki edilemez, 

'·~Redif Pata• seraskerin kor- ti benzi kül kesilmit olarak ve edilmiyecektir. 
~n haklı buluyordu: döndü. SeTaskerle Redif ve Tanrruz nasıl olmmı? 

r. • Zaten bir zamıwdır aany Süleyman Pa1alarm bulunduk· 
1 1 ğ ) d D • 1 d • di CEt';",VRE, 7 A.A. - Çin he-m arının a ız arın a ervı• an o aya gır • •. t " yeti, Milletler Cemiyeti umumi 
1 anın seraskerliği sezü dola (Devamı var) katipliğir.e reHDi bir telgraf name 

1 duruyor. Bir koku almıt- tevdi etmistir. Bu telgrafname, 
: 11 işimiz pe'< fena olabilir. r ' Nankin hükoirnetinin Chanırhaiku-
l iülemyan Pata. bu ite pek M d an hadisesine müteallik olarak 
' . 1 . d ake onya verdiği malômatı ihtiva etmekte-
'J'na veremıyor u: dir. 

1 - it duyulmuş olsa böyle 
1 Nizamettin Nazif 3 kanunusani tarihli bir telgraf 

1 
11 uzadıya davetle, intizarla ' nameye nazaran Ch,.ng Sue Lİ· 

~ ~ t geçirmezlerdi sanının. GÜn seçmez ki gazete sahile- ang, 2 kanunusanide Changhaiku 
'erinde bir Makedonya ihtilAlciai- an da buluna" miralay Ho'dan bir 

')iyordu. Fakat Hüseyin • ti telırra. fname alınr•br. un pa attığı lıir bomlııulan nya ' 
• ve Redif Paşaların korku '>ilmem hanııi tebrin sokaklann- Bun"" h • di••ler fU suretle hi· 
kencıisinde batka bir fi. kaye rdilm,..ktedir: 
yandırdı. Zaten Mitat Pa- fa katlenilmit bir Makedonyalı- l kanunusani gecesi, J,.ponlar 
c nağmdaki konu•madan dan bahıedilmeain. Changhaikuan'a "çıktnn açığ" ta-

• Makedonya neresidir "' Make ar.uz "tmede" evvel, b:Z7,.t ken-
' , Sü!eyman Pa~a teşebbü- di ı'andarmalarmın wnumi karar-

ı • . d • • ek donyalı nedir? , , saatını eğıştırer ııa- 1tahma ait kapıyı berhava etmiıı-
• güneş doğmadan. ıokak- Bu senelerin halledemediği lerrlir. Joponll\r, bundnn sonra ~t-

.ı ' ıoş ve herkes uykud:ı iken kanlı bir muammadır ki. Kara rnf,. bir takım b"mb~lar atmı,lar· 
I V • ba d d ~avut muell.ifi Nizıunettin Nazif dır. Ayni 10Amand" Mançuri polİ•· 

.E ı şarmayı üşünüyor U. B "M'll" !erinden mürekkeo bar' ır~·p sil' L 
'l • · k • loo ku.. ey ı ayet,, taraFından ne§re- •M , an 
~ rçın, ıeraı erın r filecek yeni ro1111Uımda büyÜk bir al •İne ha<lamı,!ır. 

fı bak verdi. MiralAy Ho, bu hadi• .. nin ""hep 
heyecan il~ Rumelilerin çok iyi ı · · J k • · k" 'b' ıı Eğer iş duyulmut ise ya- erını an Ama ır n ah , M. Chen 

ı lru B • . 1 duydcklan DaÜHıla'ya tercüman i Japon karargahına göndermi.-
rtaramayız. unun açın >!maktadır. tir. Japonlar kendilerinin de bü-

; -dan önce biz davranma-• Rwneli artık, bize dost kom· tün bu işlerden fazla malılmRtlan 
Bu iti hemen sabahleyin olmadığı ve miralay Ho'nun tah. • u dcvletleı·e ait bir toprak par~ 

{ en ağarırken yapalrın. kik"t yapması lazım g .. ldiği ıure-
• alde si:ı:in saraya gİtme.

1 
:asıdır. Fakat Türk dehaoımn tinde ce~ p vermişlerdir. 
lk kaynaımalarına, cümhuri~ı J 1 b ki 'im b' ;ı' de vakit kalmamış olur. '· apon ar, e enı eyen ır ta-

' 1 ratandaşlarnım birçoklarına do- knn tahlikelel' zuhun> halinde 
asıl o ur ya? Her tarafa '1 Ch h ·•~ ;Uf yeri olan bu eaki vatan par- anR 111 •Kuandaki ıivil ahalinin 

ı ıbet diye haber verildi. 
1 

Jehri tahliye etmrlerini istemi•ler-
M k b 

1 

aımdan muhayyilelerimizin mev-era uyurmayın. Ben- dir. Cevan için 60 dakika mühlet 

1 
Murat Efendiye haber zu almağa her zaman hakkı var- verm~lerdir. 

m. Tabı..--rları şııfak sök dır. Gece Y!\nsı Japonlar 4 ..,v ta-
l J k S ' Makedonya b;l1'ana, Rumeli- lep etmi•lerdir. · 
adyo a çı arırıml . iz yal- 1 1erin, Rumeliyi tarımı' olanlano, 1 - Cenup kapı.,run Japon ka 

razam pa,a i e şeyhis. i r11kollarmın nezareti altında bu· 
übadillerin, gayri mübadillerin 

lunmaıı, 
• mcdİ•i o zaman Seras- 1 ve en güzel senelerini Makedon- 2 - Çinlilerin g11rnizonlannı 

;n nda bir meclisti. Hacı vada yaşamış olan zabitlerin ro- cenup kapı•mdan çekmeleri, 

CPnevre bir fPfl 
yaprbllecek mi? 

LONDRA, 7. A. A. - Amele m
kasırun natiri efkin olan Dail:r He
ralda, Mançur:r ve lnn meadeleri. 
nin Milletler cemiyettinin, tqkilin
den maksut olan vazifeyi ifaya ehil 
olup olmadığmın bu ay içinde anlap 
lacağmr yazamlrtadır. 

Bu gazete diyor ki: Gerek Avru
pada ve ıoerek Aıyada yakin bir istik 
halde bir takım müıkillerin ortaya 
çıkacail'tna dair ı.zı aliımetler gi).. 

rülmrktedir. 
Asya itlerinin mevkin uzaklığı do 

layisile pek elrndar ,.h..mmiyeti olma 
dıi!ırıı sövlemrk hafiOiğinde h'1lu
n.-;,hr ç~k •ldanivorlar. Zira Millet
ler cemiyeti. vazif..,.ini ba,aramıya. 
rak Asya~-lri mü•kilatın hali bahsin 
de muvaff•kiyetaizli" ~ uğradı~ tak
d;rd~ Avnıpadaki faaliyet ve icnrat 
noktasmdan da zaafa duçar olacak-
tor. 

Japoıılara glJre •. 
TOKIO, 7. A. A. - Harbiye no

zareti tftrafrndan nesredilen bir teb
liire ~ör• CbanP,"-Hai-Kouan hndise
sini" hllkiki sebepleri ıu suretle izah 
edilmrktedir. 

Birinci k'\nunoMnİ """esi, Çinli
ler tarafından Cha.,,..Hai-Knuanda 
bulunan Japon .. k.,..lerinP v• jan
darma bi"H•na taıırrrıZ edildiği ta
hakkuk ebniştir. 

Cinlilmn bu taart'tl711 Ü:>erİne Ja
"""lar, 1900 •enesinde BoksÖr ihti
l~lt mese1c"İnden sonra ya,..,,Jan İt
tll"fl""""'nin en oon protok'>l•ınun 
v<·rcliiH lıak•k güventtrk Chang
Hai Kouan'ın c...,ubundaki ıed üzo
rir.de bttlur1tn Cin t\tı:kerlmnin mez.. 
kiir yt'ri tahliye ,.tmelermi ve cenup 
kAf')snnm muvl'frnkten JaDonfar ta .. 
rafından muhafaza . edilmesini isto
rr.i~tcrdir. 

Cinliler bu t•lebi k•bul ve tasdik 
ettiğinden t'rt"•İ günii yani 2 kanu
nu ... a.11i tıtrihi"rfe Japon aıkt-rl"!'ri 
mP..,kür yeri işvale f.a•lrunrşlardır. 
CinliltT Japonlannhnrrket Uırzını 
tasvip etm1.;:, oh,.m1a1"1'ftA rağmen an· 
ıtz'n ,iddet!i bir hücüm va arak: Ja. 
ponl•~dan bir 7abit ve birkac nefe. 
rln ölmesine s .. bcbiyct vttıni•lerdir. 
Bunun üzerine Ja,,..,olar. mukabele
ye mecbur olmu~l~rdır. 

Büyük harbe i 
edenler 

tir ak 

BERLIN, 7. A. A. - Volff ajaıı-
11 bildiriyor: 

Bü)ül: harpte müttefik bulunan 
devl<tlere mensup ,..ki muharipler 
federasyonu ile eski muharipler ve 
harp aııkatlan c~rr.iyetlerinin beyne! 
mild mesai teskilabrun idare hey<t

Amerikalı mütahas
suı yakında geliyor 

ANKARA, 7 <Telefonla) -
Devlet Demiryolları ticaret ve 
tarife itlerinde ihtiıasmdan İl
tifade edilmek üzere daveti ta
karrür eden M. Bell'in teklifle 
rinin kabul edildiği Vaşington 
büyilk elçiliğimize bildq:jlmit
tir. M. Beli Amerika demiryoJ 
lamwla 25 ıene kadar çalışmış 
ve 1918 de M. Hoover iaşe ni 
zırltğmı üzerine aldığı vakit o. 
nun yanında münakalat 
mütabuıııı olarak hiz
met etmiştir. 1921 den beri te 
ıiı ettiği bir büroıı.un başında 
bulunmakta idi. M. Beli iki aya 
kadar yola çıkacak ve burada 
altı ay kalacaktır. 

••••• 
Petrol 
ihtilafı 
Fesih, fesihtir. An

cak imtiyaz 
tecdit edilebilir 

TAHRAN, 7. A. A. - C"nevreye 
gitmekte olan 1 ran heyeti reisi ve 
lran adlıye nazın, hareketinden n
vel beyanatta bulunarak heyetin Ce 
nrvrede icra edilecek müzakerelerin 
Arcy imtiyazının feshi etrafmda top 
lanmasma müsaade etmiyeceğini sö:r 
lemi,tir. 

Mümaileyh ilaveten demi,tlr kiı 
Fesih keyfiyeti, dahili bir mesele. 
dir, milletler cemiyeti de dahil oldu· 
ğu halde ecnebilerin bu meseleyi mü 
nakıı,a etmeğe haklan yoktur. 

Yeni bir imtiyaz için müzakerat 11 

çılrn11smll karar •erildiği takdİl'de, 
lran hükı1meti bu müzakeratm Tah 
randa yapdması için iırar edecektir. 

Yol verilen amele 
VARŞOVA, 7. A. A. - Telgraf 

ve telefon alah imnlathanesi amalo
sinden i§ mukaveleri hitam buldu
ğundan dolayi kendilerine yol veri· 
lenler, fabıikayi terketmek isteme
dilderinden, polis marifetile dııan çı 
kardmışlardır. 

Pofü , komünist tahriki.tçılardan 

birçoğunu tevkif ebnİştir. 

Hindistan da 
Kar~aşabklar 

BOMBA Y, 7. A. A. - Kongre 
reisi Rajaı:!ra Prasad tevkif edilıtıiı-
tir Horsa kapalıdır. 

YENi DELHEY, 7. A .A. - Şelı. 
rin yakininde bir bomba patlamıt
tır. Bu patlayan bombanın yakininde 
diğ.,,. dolu bombalar meydana çıka
rılmıştır. 

--·-
Breslaü'da arbede y Gazi Ahmet Muhtar 1 !manı olacaktır. 3 - Çinlilf<rin cenup kapısın.ta 

k yan birad ri idi. 93 mu- ki polis ve jandarma kuvvetlerini 
ı 'nde ferik olarak eni tesi- akedonya çekmeleri, 
mandasında Anadolu t ra- 1 4 - Ciulilerin muhafızlarını 
JU!unmuf, mulu.rebedeo son YAKINDA Changhaikuan surlarından çekme 
ıkesire nefyedilerck orada ! 

1 
!eri. 

leri a7-ft$1 ikinci k,~nunun beşinden BRESLAU, 7. A.A.- Sosyalist 
bir konferansta dünya harbine işti- j vukua gelen şiddetli bir arbede esna 
ral,: ed..,.. biitün mernlrketlerdck• es- sındll ıosyel demokratlardan birisi 
ki muharipl•rin yakınd!l Cen~ .. ı·ode' gençleri~ r.iyasi rakipleri araıımda 
beynelmilel bir kon ere alı.tetm Joı-ine ı...lbine yirmit olduğu bir bıçak dar. 
kararvcn-;!slerdir. \ 1: ilt• teltf olmuştur. •-••••••••••~~ 1 Bu taleplere hemen cevap veril 

Afyon - Anta(qa demirgolu 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Afyon • Antalya demiryolu 

nun inşası için hükfunetin hazırladığı bir kanun lay:baaı Millet 
Meclisinden slahiyet istiyecektir. Önümüzdeki sene mezktir 
hat için etütlere başlanacak ve hattın maliyet bedeli taayyün 
edecektir. 

Barut işi·hakkındaki karar 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Ankara Cümburiyet müddei 

umumiliği barut ve mevaddı infilikiye meselesine d,.ir ta.b ikat 
evrakı üzerinde tetkikatmr ikmal ve kararını venniştir. Kararın 
mahiyeti bugünlerde anlaşılacaktır. 

Sivas - Erzurum hattının inşası 
ANKARA. 7 (Telefonla) - Sivas - Ezurum hattının inşa 

sına talip grupa teklif edilmek üzere Nafia vekaleti bir mukavele 
projesi hazırlamıttır. Vekil Beyin riyasetinde bir komisyon ta 
rafından hazılanao bu rpoje bugünlerde grup mümessillerine 
tevdi olunacaktır. 

Milli müdafaa müsteşarlığı 
ANKARA, 7 (Telefonla} - Ali Askeri Şuranın verdiği bazı 

karar meyanında Milli Müdafaa Vekaleti ll'Üateşarı Sedat Paşa
nın H;ı.ı-ita Umum Müdürlüğüne nakline ve yerine kolordu ku
mandanlarından Nazmi Paşanın tayinine karar vermiştir. 

Namzetti lzmirde gene Galip 
fZMlR, 7 (Milliyet) - Macar Namzetti takımı ile Göztepe 

takımı arasında yapılan maçta sekize karşı 3 sayı ile Namzetti 
galip gelmiştir. 

Yedi soyguncu yakalandı 
fZMIR. 7 (Milliyet) - Ödemiş yolunda yolcu kamyonulllll 

soyan haydutlardan yedi kiti yaka~anmıştır. 

Karısını bıçakla öldürdü 
IZMIR, 7 (Milliyet) - Bucada Uıturumcalı Haıan boşan 

ma davası açan ve başkasile yaşayan karısı Boşnak Meryem H.ı 
teravi namazına giderken yolda bıçakl öldünnüştür. 

Kolomblya-Perou 
ihtHafı 

Boncour'un 
Yerine •• RIO DE JANEIRO, 7. A. A. -

Rio bahriye erkanı, Ampzono nehri· 
PARlS, 7. A. A. - Havas aj~n- l'İn menbaına doğru katetmekte olan 

sından: M. Boncour'un M. Cot un Cordobadnki tayfanın bir kısmın• 
talilıiyetl~ni tayin ve t~dit eder; tqikl eden Br.,.,ilvalrlann karaya çı• 
ken !u mulahazal~ra te"'!iyet etmıf k>rmıılarını istediklerinden gemi, 
oldugu haber v~lmektecW:. j müta"auıs müotabdemin fik~anm-

Fransanm Milletler Cemıyetl nez. . dan dolayi seyahatini tehire tnecbur 
dindeki bafmurahhasr unvanım mu· olmuıtur. 
hafaza etmekle beraber Cen<:vrede 
aarfedilecek nıeoai ile eakiıi kadar 
meş'!UI olamıyacaktır. 

M. Maısigli ile M. Basd9vant,Çin
Japon ihtilafı meseleıinde Fransayı 
temsile devam edeceklerse de kon
seyde Fransayi 'M. Cot'un temıil et· 
mP.Iİ ve sonra tahdidi teslihat kon
feranstnda meaaiıini takip eylemesi 
muhtemeldir. 

Parlamento toplanıyor 

PARIS, 7. A. A. - Parlamento
nun yeni içtima devreai ikinci k:ınu · 
nun 10 unda baılıyacaktır. Meclis 
toplanır toplanmaz, riyaset divanı 
intihabı yapılacaktır 

Mttlislerin riyaset divanlan ikinci 
kanunun 12 sinde \ta7.ifeye batlrya
caklarclır. Muvakat bütçe layiha•mın 
o gün M. Ch"°n tarafından mecli•e 
tevdii muhtemeldir. 

Bütçe müzakeresine şuhattan ev
-.el ba!lanmıyacağı ııöylenmelrtedir. 

Chaco ihtilafı 
SANTIAGO DE CHILI, 7. AA. 

iyi bir menba<1an alınan malüm~ta 
ıöre M. Al<k'1lDdri'nin Cl>Rco ihtila· 
fınm hal için tetkik etmekte oldn;ru 
usulün bir cografya •n•tİtÜ•Ü te•kil 
etmek olacağı sölcnmektedir Cenubi 
Amel·İk:ınıTI blı· nevi mahkem si m., 
hiyetinde olRtak olan bu enstit·j, el! 

nubi Amerik:ı.,•n bütün d0 vlctlori· 
nin mümeıııoilltrinden miirekkcp ola
cak ve ihtilafları hRlledcc•ktir. 

Proje t;ınzim edilir c-lilm• z. Bo
livya ile Par11ıruaya' teblii; edilec k 
tir. 

Barcelone'da yeni 
tevkif at 

llARc.::r ONF.. 7. A. A. - Muf· 
ritleı·in bi~ komplosu ortaya çıkartl 
mış ve bunun üzerine yenİd('n 7 kı 
şi tevkif olunmuıtur. 
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Istanbuldaki Bütün Sular Birleştiriliyor •• 
Ekonomi - Mahkemelerde 

Balıkçılık sanayiimiz 
inkişaf ettirilecek 

Metruk 
Mallar 

Gazi 
Siz vekilimin sözlerine Köprüsü 

Türkiye balıkçılık için dünya. 
nın en müsait memleketidir 

Öç maliye müfettişi 
tahkikat yapıyor 

kulak asmayın 1 Münakasa yakında 
ilan edilecek 

Balıkçılık e ti .. 
mizde balık ıu l~sü memleketi· 1 mittir. Mesele bu hafta Oda mec• 
ve inkitafı sanayıınin lee11üsünü )isinde görüşülecektir. 
Yapmakı ,j' teınuı için tetkikat 

Enıtit"a ~· Almanyadan gele-
balıkıarı~ dun)'.~ın en mütenevvi 
çevrili T" retittiren denizlerle Cek tüccar 
leallik "1'kı~_eyi balıkçılığa mü. . .. . .. 
müaa·ı b"aYıın inkişafına çok Berlın Turk Tıcaret Odası, o• 
M.r. s· ulınaktadır. Miitehaaaıa ı nümüzdeki ilkbaharda bir Türki· 
Yapını lllıPaon bu hususta tetkikat ye seyahatı tertip etmitti. Grup 
nıiftir 1 ve bazı cihetler teabit et- halinde icra edilecek olan bu ae• 

a;ı. . .. ! yahate daha ·~diden kırk ~ad~.r 
hafi< kçılıga muteallik aanayi ı maruf Alman tüccar ve fabrıkato
e1nı4~· memleketlerde çok inkişaf rü iştirak edeceklerini Odaya bil
•ard ll' •e müteaddit şubeleri 1 dirmitlerdir. Seyahat, mayıs ipti· 
ıunıa"::d Bu tubelerin batlıcalan dalarmda icra edilecek, Berlin-

1 ır: den Semplon trenile İstanbula ge-
2 - Buzlamak. )inecek, üç gün kalındıktan sonra 
3 - ıuzlu ıuda dondurmak. Ankara ziyaret olunacak, Ankara 

latııak at veya kuru olarak tuz da da iki gün kalınarak Yalova, 
4 · Buna,. lzmir,. Adana ve Karade-

llıek:- Sıcak veya soğuk tüaaüle- niz aahilinin büyük şehirlerine uğ 
S _ y ranacaktır .. Bu seyyah gnıpuna 

ağda muhafaza ebnek. Bertin Türk ıefareti erkanından 
Tüt" bir zatla Berlin Türk Ticaret Oda 

un ve yumurta aından ~iğer bir zat refakat ede-

lhraca turııız ceklerdir. 

Son hafı Bir fabrika tevsi 
l\Iınanya a Zarfında Sam.undan 
kilo lütü ve Anıerikaya 244,901 edilecek 
ihraç ediİ v.e ~03 &andık yumurta 

. llllftir. 

Mısırdan glıkoz 
Antaly d b' . 

·~ darıda a a . ır yerlı gnıp mısır 
ÇIJ\ bir f bn .glikoz, çıkanlma11 i
ledir, a nka vücude getirmek-

Crup A 
larırıd rıtaıyarun dan ve mııır-
ler 1 •8" Ticaret Odasına muame-
11>.ikt orıdererek bunların glikos 
lıteırı;~rıt~ının tayin ettirilmeıini 

Siingerlerimiz 
P.t 

lıasa eı:ııleketimizde süngercilik bil 
le• ~ Adalardenizi ıahilinde kök-

•llıı:ı: .. ı .. e eaa, •nınıttır. Yalnız 
~tınrercililimizJen bizden ziyade 
•tka memleketler, bilhaıaa ltal

)a istifade etmektedir. Türk aün
ftrleri cibıın pyaaaarna İtalya çı-
8nnaktadır. 

tinı. ~alıkçılık enıtitüsü ıüngercili
f°k •z~n dahilde i,lenmeai için kü
li,.".ı., b~ kredi temin e~ildiği tak: 
ı.· dunya ıünger pıyasaaına ha-

ırı, olacağımız kanaatindedir. 

Pttısır gümrüğünde 
· "'111 ... h "k • · - rük tarife-"nd u umetı gum 

1ı., e Yeniden bazı tadilat yapını§ . 
l erli kömürler 

l'ica ı· k·' " 1 • l\İ • 1• ret Odaaı yer ı omur en• 11 alı · .. ırıaı. Ve revacı temın ıçın yap-

t=du: ::~:tı ikmal eti 

Bakırköy Bez fabrikaamm 3 
bin maauradan 10 bin masuraya 
tevsii için hazırlanan proje ve 
planlar lktıoat Vekaletine gönde· 
rilmiştir. Getirtilecek makineler, 
kontenjan ve takasa ait huıusat 
halledildikten ıonra celbedilecek-
tir. Yapılan tetkikat neticesinde, 
fabrika, bu iş için gidecek para
yı, hiç bir yardıma ihtiyaç olma
dan kendi varidat ve temettüa
tından ödiyecektir. 

Paris borsası 
PARIS, 7 A.A. - Saat 11,4S 

de nakit borıa11nda İJ!giliz lirası, 
25,6225 dolar ve 85,65 Fransız 
frangı olarak tescil edilmiıtir. 

lnhisarlarda -------
Şarap 
Amilleri 

Ankaraya bir heyet 
gönderecekler 

Şarapçılar namına inhisarlar 
Umum Müdürü Hüsnü B. i perşem
be akşamı ziyaret eden heyet a
zası!'d.an. bir zat bize ,unlan ıöy
lemı9tır: 

" B - u ıene fazla miktarda §&• 

Metruk mallar idaresinde iki 
memura itten el çektirildiğini yaz 
mııtık. Haber aldığımıza göre, Üç 
maliye müfetıi9i bu idarede ehem 
miyetli şekilde tefti9ata batlamıt· 
tır. Bütün dosyalar gözden geçi
rilmektedir. Bu esaslı tetkikat ile 
ayni zamanda doıya)ar tasnif e
dilmektedir. 

Ecza ihtikarı mı? 
Eczacılar müfettişi tarafından 

iki ecza depo•u hakkında ihtikan 
tetkik komisyonuna müracat e
dilmittir. Komisyon bu itin ihti
k&rla derecei ali.kasını eczacıar 
müfetti91iğinden aormutlur. 

Cevap geldikten sonra komis
yon aalı günü toplanacaktır. 

Jandarma 
Kumandanı 

İstanbul Jandarma kumandanı 
tefti9 için Yalova'ya gitmittir. 

İstanbul 
Sulan 
Terkos teıkillh ile 

birleıtirilecek 
Terko•un diğer bütün İstanbul 

aularile birlcttirilerek i9letilme•i 
için Dahiliyı. Vekaleti tarafından 
bir kanun projesi hazırlanmakta
dır. Bu kanun Meclisten çıkınca
ya kadar Terko•un idaresi ve işle
rin teıhili için Dahiliye Vekaleti 
bir talimatname hazırlıyarak Be· 
lediyeye göndenni9tir. Talimatna· 
menin ilk maddesi 5 kişilik bir 
murakip heyf"lİ intihabını imir 
bulunmaktadır. Murakıplar ya. 
kında aeçilecektir. 

Keriman 
Ece geldi 

Mahkemede bir cinayet maz. 
nunu hakimlere höylesöylijyor 

Bundan birkaç ay evvel bir ı ran 75 yaıında Ahmet Efendiyle 
gece yeni poıtahane önünde gra- kansı 65 yatında Zehra Hanım za 
mofoncu Kamili öldürerek kaçan bıtaya hakaret ve ifayı vazife ha· 
ve bilahare yakalanan Cevdetin !inde polisi yaralamaktan suçlu 
muhakemesi dün Ağırceza malıke- olarak Ağırceza mahkemesinde 
mesinde nelicelenmi~tir. muhakeme edilmektedirler. 

Malüm olduğu üzere, Cevdet Dava evrakına nazaran 75 ya. 
bu cinayeti itledikten sonra Çer- şmdaki Ahmet Efendi kendiıinde 
keşe kaçmış, orada yakalandığı bulunan bir makinenin yediadle 
zaman da lstanbula gönderilmek tevdii için gelen heyete kapıyı ka· 
için muhafaza altına alındığı ne- pamış ve: • 
zarethanenin demir parmaklıkları- - Etkıyamıamız ki evime gıre 
nı kınp firara muvaffak olmuftu. ceksiniz demi§, sonra da kapının 

Cevdet bu firarından sonra da- açılma11 için ısrar eden polis efen 
ğa çıkmıt, serseri serseri dola9mı· diyi dövmüt ve yaralamıttır .. 
ya başlamış, fakat tekrar yakayı Ahmet Efendi muhakemede 
ele vermittir. cürmünü ink&r etmiı: 

Aiırceza mahkemesinde ~.uh":~ _ Ben genç bir adamı naaıl 
keme altına alınan Cevdet curmu döverim, fU halline bakın ayakta 

- d · ink" · f k t •a ' nu aıma ar etınıf, • a • Y • duracak mecalim yok demi§tİr. 
h~tler de daima akıini aöylemışler Muhakeme ıahit celbi için bat• 

dır. "nkü' h k d 'dd' ka bir güne bırakılmıttır. Du mu a eme e ı ıa ma• 
kamı iddiuını serdetmiştir. Cina
yeti en İnce noktalanna kadar 
t"§nlı eden müddeiumumi, Cev
detin parmaklık kırarak kaçma11· 
na, ikinci defa yakalandığı . za• 
man d& hüviyetini gizlemek ıste• 
mesine i§aret etmiı, Cevdetin ka• 
til olduğunu, fakat cinayeti tehev• 
vüren i41ediğini söylemiş ve 448 
inci maddeyle cezalandınlmaımı 
iatemiştir. iddiayı müteftlap Cev· 
detin Baro tarafından meccanen 
tayin edilen vekili müdafaasını 
yapmıt, Cevdeti katil olarak ceza 
!andıracak delail olmadığmı ıöy
lemi,, esasen Cevdetin mecnun 
olduğuna i,aret ederek beraetini, 
aksi takdirde de tahfifi cezası ci
hetine gidilmeıini iatemi~tir. 

Gerek iddia esnasında, gerek 
müdafaa sıra11nda katil oiddetli 
buhranlar geçinniş: "katil" ke
lime•İnin her telaffuz edilişinde 
silkinerek yerinden kalkmıf, titre 
mi0• hatta bir aralık ağlamıştır. 
Müdafaadan sonra ayağa kalkan 
katil, vekilinin öylediklerini 
anlamamı§ olacak ki: 

- Siz vekilime bakmayın, ben 
katil değilim, onun sözlerine ku· 
lak asmayın, demiştir. 

Muhakeme karar tefhimi için 
başka güne bırakılmıttır. 

Zabıtaya hakaret 
eden ihtiyarlar 

Kasımpaşada Kulak11zda otu• 

Pendik cinayeti 
Pendikte Niko iaıninde bir ada· 

mır.. sandalında bekçilik eden 15 
yaşında Süleymanı öldürmekten 
suçlu Meto M"hmedin muhakeme 
ıine dün Ağırceza mahkemesin• 
de devam edilmi§tir. 

Dün mahkemeye kendi kendine 
gelen birkaç hukuku umumiye §&· 
hidi dinlenilmit, bunlar maktulün 
Meteyc küfrettiğini ve Meteyi ar
kasından kovaladığını aöylemişler 
dir. 

iddia makamı bu ,ahitlerin ci
nayeti gördükleri halde o zaman 
neden ~ehadet için müracaat etme 
diklerini •ormus, bu sual cevap•ız 
kalmıştır. Muhakeme suçlunun ıa
bıka11nm ıorulması ve M. Vitolün 
tahit sıfatiyle celbi için başka gü
ne bırakılmıştır. 

Nefriyat davaları 
Prens Salih Ayazm intiharını 

yazdığından ve reamini bastığın
dan, mizah sayfasında müstehçen 
resim neşrettiğinden dolayı, aley
hine iki dava açılan Vakit gaze
tesi neıriyat müdürü Refik Ah
met Beyin muhakemeıi dün ikin
ci ceza mahkemeıinde neticelen
mi9tir. Bu ne9riyat cürüm mahi
yetinde görülmediği için Refik 
Ahmet Beyin beraetine karar ve· 
rilmiştir. 

Sanayi ofisi yakında 
teşkil ediliyor 

Bir talimatname ile resmi 
iş'ara intizar edilmektedir 

u, il 
, &nkaaından alman cetveldir) 

l{&nunusani 1933 

rap iıtihaal edildi. Elimizdeki faz• 
la şaraplardan iıtih•al edilen ıu· 
malarm inhisarlar idaresince mü
bayauına ait teklifimiz etrafında 

· ··k ld Sanayi Kredi Bankaaı ve Sa- ı vaki olmadığınr, yapılacak tebiga görıittu . are, bizden ıaraptan ak'-nayi ofisi teşkili h aındaki ka- ta göre hareket edilmesi tabii bu· 
imal edihni9 lOO derecelik ispir- nunun tatbikine batlanmak üzere lunduğunu aöylemittir. 

f Alqam Fiatlan 

:,ı !':~razlar TahYillt 
!111 : ili PUS 
lı.~, ·lollırı 5 75 Flettrlt 
t 1

' .. lb • 1~ 111 bide 6~.75 

!ııdı 1
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18.70 
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Boırıoıtt 

Tcrko• 
Çlıııeııo Az. 

tMO 
ıus 

ıo.~ı 

tonun kiloıunu 48 kuruttan almak 6 ay müddet vardı. Bu müddetin 
istiyor. Biz, idarenin Tekirdağı ı · murunı beklenmeden, kanunun 
fabrikasında bu ıuretle tarapt Yılbaşı geccıi Ankaradaki Hi· bu ayın 14 ünden itibaren tatbik 

Kredi bankası kanununa 
alt bazı noktalar 

lacak 100 derecel'k . .•n l!ıliahmer balosuna i9tirak eden mevkiine vaz'ına karar verihni9-
yapı c ı llpırto Dünya güzeli Keriman Ece, pede- tir. Yeni kanunun tatbiki Üzerine Ayın 14 ünde latbika ba4lana
kaça maloluraa /o 10, hatta 15 ek ri Halis B. le birlikte dün sabah Sanayi ve Maadin Bankası ikiye cak Sanayi Kredi Bankau Kanu· 
ıiğincı •atı9a razı olacağımızı ıöy. avdet ebni§lir. aynlacaktır. Ancak terenüh e· nunun bazı maddeleri hakkında 
!edik; kabul edilmedi. Şimdi, hü- Keriman Ece, balonun pek den malumata göre, Sanayi ve alakadar bir zat bize demittir ki: 
kiimet merkezi nezdinde bu hu. mükemmel olduğunu, ismet ve Maadin Bankasının bir kısım va- "- Kanunun bir maddesine 

t bbüaatta bulunmak .. Kazım P,. lar Hazeratile erkanı zaifini devralacak olan Kredi Ban göre, memlekette fabrika açmak 
susta e9e ' b' h .. uze- hükumetin ve meb'uılann da itti- kası umum müdürlüğünü ifa ede- istiyen bir zat, hariçten mübayaa 
re Ankara ya ır cyet gonder. k tt'kl . . .. 1· k d . ti' • d S . ı edeceki makineler bedelinin % 

d
'k ra e ı erını aoy ıyere emıt r cek zat, aynı zaman a anayı o- •• 

nüye karar ver 1 • ki: d'l'k 'd r k 20 sini, tesviye edecek, % 80 ını, 
'I k fisini de tim ı ı ı are ey ıyece • o maim bankaya İpotek edilmeıi 

inhisarlar erkanı e, •• arta edi- "- Ankarayı çok beğendim. tir. mukabilinde banka tarafından aa· 

Gazi köprüsünün inta bedeli
nin taku suretile tediyesi muame 
lesi intaç edilmittir. Köprünün 
münakaaa11 çok yakında ilan edi
lecektir. 

Ahçılarda yemek 
camekanları 

Ahçı dükkanlarında yemek ve 
meyva konan ""mlı dolapların 
daima kapalı bulundurulması Be
lediyece §ubelere tamim edilmiş· 
tir. 

Hal yapılacak 
lıtanbulda 150 bin lira aarfile 

muvakkat bir hal yapılmasına Da 
hiliye Vekaleti muvafakat etmit 
ve müaaade Belediyeye gelmiştir. 
Bu husuaa ait projeler hazırlan
mağa batlamı9tır. 

"'"" ,.,,,, 
Türk 
Tarihi 

Medeniyet kısmını 
yazanlar haftada 

bir toplanacaklar 
D• riı .. ::uunda her ay batı toplanan 

Türle !<./hinin medeniyet knnunı 
yazan 50 kitilik heyet badema her 
hafta ve perşembe günleri içtima et
meğe karar vermiıtir. Bu suretle İ!
ler bir an evvel ikmal edilecektir. 

Maarif müdürü 
geldi 

Dört beı gün evvel Ankaraya gi
den maarif müdürü Haydar B. dün 
şehrimize avdet etmiştir. Haydar B. 
Ankarada muhtelif işler hakkında ve 
kiiletlc temas etmiştir. 

Hariçteki spor 
klüplerilP. temas 
Darüfünun spor l<lübünün hariç 

memleketler Darülfünunlan spor 
klüpleri ile temas etmek ve musabaka 
lar yapmak için t"§kilatında ve nizam 
namede bazı tadilat yapılmaaı tekar
rür etmiştir. Klüp heyeti idaresi ve 
müeuiıleTi per~mbe gÜnÜ Halke
vinde toplanarak bu iti konuıacak
lardır. 

Yılbatı tatili bitti 
Yılbatı münaıebetile bir hafta -~· 

til edilen m<ktepler bu sabahtan ıb· 
haren tedriaata bqLyacaldardır. 

Darülf ünunlular 
Viyana da 

Hukuk fakültesi talebeainden 50 
kitilik bir kafile bu ayın onunda Vi
yanaya bir tetkik aeyo.hatine gide
ceklerdir. Oarülfünunlular Viyana
da 10 gün kadar kalacaklardır, 

Hukuk 
mecmua 

talebesi 
çıkarıyor 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 
her onbe§ günde bir inli~ etmek 
üzere ilmi bir mecmua neşnne bat· 
lamııtır. 

Kabakulak 

3 

- '!" • .. - f • ' -·' • • 
-l•:rpa.n 
. r. - • . - - --.. • .• 

17 düğün 
Anadolunun bir köyünde 

genç kızlar; hediyesiz, alayiı
siz, şatafatsız düğünle gerdeğe 
girmek için söz birliği etmişler 
ve bir gün on yedi genç im:, da· 
vetlilerine yalnız birer kuru in 
cir ikram edP.rek düğünlerini 
yapmışlar. 

Köy düğününde ne ma&raf o
lacak, diye dudak bükmeyiniz. 
Türkün eli açık, yüreği geniş. 
tir. Türk köylüsü cömerttir. 
Varlıklı bir köy ağası, şehirli 
bir zengin kadar itiyadını bilir. 
Ve köy kızı evlenmek mesele
sinde Şişli Hanımından çok da
ha nazlıdır. 

Harpten sonraki iktısadi buh 
ran şehirliyi köylüden fazla 
muztarip ettiği için şehir kızla
n yıllardan beri şatafatlı gelin 
alaylarının rüyasını görmez ol. 
dular. 

Şimdi bütün merasim beledi
ye dairelerinin bir odasında ve 
nihayet bir otelin yalnız çay ae 
maveri kaynayan iğı·eti salo
nunda olup bitiyor. 

Şehirliyi tuh rüyalarından 
mahrum eden buhran köylüyü 
de beşyüz atlı ve yedi yü::: da
vetli ile günlerce süren kır dü
ğünlerinden vazgeçmeğe mec· 
bur etmiştir. 

Şehir kızını bir kadeh çayla ev 
lenmeğe, köy kızını bir kuru in 
cirle gerdeğe girmeğe mecbur 
eden buhran iktısaıii terbiyemi
ze daha medeni biı· veçhe ver
miş oluyor. 

Bir garpli gibi hesabımızı 
bilmek için buhran bize müreb
bi oldu. 

Bankada !ark elli bin frank· 
lan olmadıkça kocası. karısı e 
çocukları ayn ayrı çalışan bir 
Fransız ailesi, evi, bağı bahçesi 
olduktan başlca cebir.de rlc bir 
kaç bankanın ve şirketin hisse 
senedi varken kendisini gen 
fakir telakki edeın bir İsviçre 
köylüsü gibi düşünmedikçe bu 
ranın sert derslerile terbiye ol 
cağız. 

Fazilet. hayatın getirciiği zor 
luğu beklemeden yapılaca!< fe. 
ragattedir. 

Şehir kızını bir çayla, k<:y 
zını bir incirle evlenmeğe me-= 
bur eden buhran bizi dahn çol 
heveslerimizden mahrum cd 
bilir. Acıyı duymamak için rü. 
yaya dalmamayı tercih etme!" 

yiz. 

Hayat, ne dostların alkışı 
da, ne düşmanların şaşkınlığ. 
dadır. Biz heı· şeyde olduğu gİ 
bi geçmit neailleı·in bize aşı la 
dıkları sakat terbiyenin kurba 
lanyız. 

Şimdi hayat bizi terbiye eai 
yor. 

(Lausanne) dan sonra biz 
yüksek bir mürebbi olan bulır 
nm verdiği feragat ve fazile 
dersi ile bir günde on ye<ıi du 
ğün ynpa.n köy luzlannm h 
reketi her Türk yuvas örnel 
olmalıdır. 

-•••·---·•-••••••••••••••••••••••n•n•••••• 

Bir senede 
Hapsedilenleı· 

4500 ilamdan 
si in~ a -ı edildi 

Rıjı 1 t3,60 
•· \lf b 4,40 

t'ıyon dıy. 24,4•) 
~art dey. 1,75 

len şaraplarımız hakkında da gö. Hakikaten tahminimin fevkinde Sanayi ve Maadin Bankası, rea• tıcıya ödenecektir. Makineleri a
rüştük. bul<lum. Ankaralılar hakkımda mi tebligat vukuuna intizar et- lan zat ta, bu % 80 i bankaya 

hüsnü kabul gösterdiler, gerek gi- • d kt• T• Müddei umumilik ilamat dai 
"t ha11ısı ol m ktedir mukuıatan teavıye e ece ır. ı· 

idarenin şarap mu .e an derken, gerek gelirken gösterilen e • .. . caret Kanunu, bir menkulün İpo- reıi yeni sene münasebetiyle b 

Bazı mekteplerde ve bu meyan 
da Kadirga'daki 3 üncü ilkmek· 
tepte kabaku.Iak h.~utal!iı ~uhur 
etmiıtir. Sıhhıye mufeltıtlen tah· 
kikat yapmaktadırlar. 

lı •ırıye 13 -
•ır." • Balya t,50 Fransl:ı: ~raplarnnızın Franıa'da ıamimi tezahu"ratlan mu"tehaıaı·· Banka bugünku vazıyelte 3 • • d b iıtatiıtik hazırlamıtlır .• Bu İıtaıi , ,,.. • • . 10 I tek edilebilmesi, onun ıçın e U• ukl kt 

olduğu gbi ta'amını tetkik ediyor ıim. milyon lira sernıayeaı;;ı d mi ~o- lunduğu gayri menkulün. ip'!te~ Çoc arını me e- tiğe nazaran, geçen 932 se 
t·lt l ay !O,-
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ve ağzına aldığı bir şarabı §&yet > :-t Hf. tarafından geçen pa· na çıkarmış bulunma !a ır. • U• edimesile mümkün 0,acagını amır b - d • J zarfında muhtelif ceza mahke 
U"zu"mu"n kabug·u iletahammur et- zar Çankaya'da verilen o"g"le zi- nun 8 milyonu banka ıdareaınde- kin ı · ı t e gon ermıyen er lerinden Müddeiumumlig·e infa • . . o·. 2 ·ı dir. Şimdi, ma e .• erı a an za • 
tl'rı'lmı't te, bu yu"zden kabuğun a- yafetinde bulundum. Ziyafetten ki fabrikalara aıttır. ıger mı • h t edilmek üzere gelen ilamlar . . d 'b müstecir ise mucınn onun a ın 44 un" cu" ilkmektep idareıi, E-
cılığını hafifçe almı§Sll ıskarta.~- ıonra Gazi çiftliğini gezdik, Afet yon lira mebanı ve saıre en 1 11" için binaımı' bankaya ipotek edip miktarı "12500" adedine ya 
diyor. Franıa'da 9 dereceden yuk Hf. bana çiftlik mamulatından rettir Kanunun tatbikile, banka• etmiyeceği bir meseledir. Sonra, minönü Kaymakamlığına müra- bir yekun tutmaktadır. Bu mik 
ıek şarap·yoktur; bizde 13 '.. 14 hediyeler verildiler. • nın ..;uhasebe, muamel~t ve diğer aatıcmın, para11nı almadan malı caatla, 5 • 6 talebenin velileri ta- rm "4500" kadan muhtelif bap 
derece ıert taraplar vardır. Böyle Bundan başka geçen pazar gÜ· servislerinin biri K.redı Bankası göndermiyecei(i tabii olduğundan rafından mazeret bildirmeden cezalarına aittir ki bunlard 
ağız muayenesile bir kısım şar~p nü Kazım Pa. Hz. nin, pazartesi ve diğeri oda işlerine. bakmak Ü· gayri mevcut bir mal üzerlne ban mektebe gönderilmediğinden ba- "3750" ilam infaz edilerek c 
!anınızın taktire ve sirkeye çevı· günü lımet Pş. Hz. nin ve per9em zerP ikiye ayrılması ıcap etmek· kaya ne suretle ipotek muamele- hisle bu velilerin kanunen tecziye alanlar cezalarını C< km•k üz 
rilmesine mecbur edilmemiz, bizi be günü de Tevfik Rüştü Bf. nin tedir. si yapılabileceği de cayi tetkiktir.. leri talebinde bulunmuştur, hapiaaneye gönderilmiş ve müh' 
mulazamr ediyor. İdare, bu tiki refikaları Hf. ler tarafmdan ve- Bugünkü şeklinde.~ ba.nk~ya Kanunda mevcut bu kabil bazı ı • uo • ı bir kısmı da mahkümiyetlcrini 
yetimizi nazarı dikkate alacağını rilen çay ziyafetlerine i,tirak et- merbut fabrikalar, muıt!'kıl bıre_r maddelerin tatbikatını temin ve mal ederek çrkmışlardır. 600 
bildirmiftir." tim. idare meclisi tarafından ı~are edıl teshil için bir talimatname yapıl· M. Zarhİ dar hapis ilamı da ge{cn • e ı 

Cuma günü Ruşen E9ref B. in mekte, bankada a~d bıy Sa.n:· masına ve bu talim .. tnamede bun faz edilememi•, bu seneye de 
Tuz kanunu layihası öğle ziyafetinde ve ayni akşam yi bürosu bulunma a ır. enı e- lann etraflı ıurette halledilmesi- Türk lnkılôbmı ııe lstiklôl Har dilmi•tir. Yukarıda bahsettiğim' 

Musiki Muallim Mektebinin kon- 9ekkül edecek ofisin. merke.~inl ne ihtiyaç vardır." bini tasııir eden bir film senaryo- "12500" ceza ilamından «82 
Bir müddettenberi hazırlanmak serinde bulundum." bu büro teskil edecektır. Bu buro- m yazacak olan Rus Soııyet Sine- tane•i para cezMına taallılk 

ta olan Tuz Kanunu layihasının Keriman H. İn pederi Halis B, nun başında son zamana kadar ma Mümessili M. Zarlıi, Maarif mektedir ve bunl"r icra dairesi 
ikmali kuvvei karibeye gelmittir. in verdiği malumata göre, Alman- bir Fransız mütehassısı bulunuyor Alemdar nahiye Mülfetlİflerinden Muharrir Reşat verilmiştir • 
Yeni layiha muhtelif tarihlerde ya Türk kulübü tarafından Keri- du Müddeti bu defa biten bu za· Nuri Beyle birlikte Buraa, lzmir, icra daire•İnetahıil edilmek 
çıkan ve bugünkü ihtiyaca uygun man Ece §erefine bir balo tertip tın. mukavelesi tecdit edilmediğin· müdürü Afyon Karahi .. annda bir tetkik zere gönderilen "8200" ceza ll• 

1 ' ı· d'I • • E b b 1 d t den yeri münhaldir. I • b' b' ' k 1 d M Z lı' d "h' b' k eç o mıyan tuz nızamat ve ta unatı e ı mıştır. ce, u a oya ave 
5 

. Maadin Bankası u. Rahatsız ı~ma ınaen ır ay.. .sevahatr.n~ çı mıt aı· r. • ar ı mın an mu ım ır ıamı g 
yerine kaim olacaktır. olunmuttur. Halis B. bu baloya nn:.td~~ muavini Ali Sami B. dır mezun b.;lunan Alemdar Na- .,; Refat Nuri B. istiklal Harbinin ° ıene zarfmda ta~ıil edilmiş, b 

Tuz fiatlerinin bazı mmtakalar iştirak için yakında Berline ve bu km.:::disile görüşen bir muharririrni I hiye Müdürü Fuat Bey va:ıifeaine cereyan ettiği ıahada tetkikatr bi I[ miktar ilitm ıahsıl olunamryar. 
da tenzili nazan dikkate alınmış· ay nihayetlerinde de Mısır'a kide • • d b 1 tirerek /stanbula dönmü.<lerdir. bu seneye kalm13tır. 

~"·--~~~~~~~~~~~~~~~~c:e:k~l~e:n~·n:i'...:ııö:'~l:e:m:i~t:ti:r:·...._~~~~~~z=e=,~h:~:n:u:"z~ba::n~k~a~y~a .. r•e••m,..i•b•i•r•ı~~.a.r .... e•v•a•m• a ... a. s .. \UDl ... ~.tır ... ................................... • ................................ .. tır. 
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Aınn umdeıi «MiLLiYET• tir 

8 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telıı:raf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
88.§muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 2~310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç iç'r 

L K. L. K. 
3 ay!ıiı 4- 8-
6 n 7 50 14 -

12: .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
l uttur. Cazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nlarm me
s'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZAN: 

imsak 
İftar 

s. 
5 

16 

11 
D. 
40 
58 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköY Askeri Rasat Mer

kezinden verilen malllınata gö
re, buıı:ün bava az bulutlu ve ıi
mal istikametlerinden hafif riiz

gİlrlı olarak devam edecektir. 
7-1-933 tarihinde hava tazyi

ki 774 milimetre sıcaklık en 
fazla 8 ve en az 2 derece idi. 

ELE 

\
. '·Sinema kıraliçesi 

1 1 \
~r. Seçilirken! .. 

1 
• i Bizde sinemacılığın yani 
'~ ilm çevirme aan' atinin ileri le-
! .Qesi için atılan adımlar arasm 
1 a şu günlerde bir (Sinema icra 
J içesi ıeçme) hareketi var .. Gü 

,12 ellik ve ıes kraliçelerinden 
,pnra bir de ıinema kraliçesi se 

, Jf Jlebilir. Ben bu kraliçenin haiz 
r .iması lazım gelen şartlan oku 
.k um: 
. l c 1 - Yüzü ve vücudü müte

f 1- ıasip olmak; 
J !- ! 2 - Türkçeyi Iatanbul tive

tle söylemek; 
k Kraliçeliğin bu kadar kolay-

M1LLfYET PAZAR 8 KANUNUSAN1 
·---- ~LE-

1933 

1( Avrupa mektupları )1 HİKAYE • ı ~ r.-•GLORYA'da 4' 
11 Kanunsani Çarşamba akşaıııı 

Güreş faaliyeti Sinema ve 

Dalmaçya, kin ve 
düşmanlık kaynağı 

Trau'daki S. Marco arslanları 

•• 
Oteki erkekler 

- Fran:nzcadan - 1 ni anladı. Birden kolundaki sa-

Blanche bir, gün kocasının ate baktı: . .. 
ihanetini haber almış, kızmıştı: - Eyvah. dedi, sa~t dort ol-

- Ya, öyle mi? muş, Zaten ~abahle.~ın kocam-
Bu şekilde kızan ve bu sözü la kavga ettım .. Dort buçukta 

söyliyen kadının ne yapacağım eve .~elecek: Benı evde bulmaz 
TRIYESTE, (Milliyet) yeti alhnda tutmuıtur. Bu müd- anlamak güç değil. aa şuphelenır. . 
ltalya ile Yugoslavya araaında det zarfında, cümhuriyetin amb· Daha ertesi gün Blanche o"te Charles ı&ra.r edıyorduı. 

deva11z bir hastalık gibi uzayan lemi olan kanatlı arslanlar kasaba- C ld k 
bir dava var. Adriyatik Denizi- nm monomantal binaları üstüne den beri kendisini takip eden - ~~mı, ınsa~ ge. ı te~ 
nin aai ve sol kıyılarını bir tevi- işlenmi}tir. Robert'in apartıman kapısmı sonra boyle pat dıye gıder mı 
ye fırtınalı tutan bu dava, zaman YugosJavlann yıktıkları işte çaldı. Açan hizmetçiye aordu: ya? . 

1 

zaman iki tarafta düfmanca te- bu arslanlardır. ltalyanlar bu yı- - M. Robert burada mı? . -. - Yok. yok, mutla~a g~~me 
zahürlere aebep oluyor. Adriya- k _ Şı'mdı' gelı'yor efendı"m. lıyım. l111allah başka bır gun .. 
ti.ğe Mare Nostruın diyen ltalyan• ışa pek kızmışlar, Romada, Pa- 81 h ka d 

ı tar, Dalmaçyarun ltalyan olduğu- dovada, Milanoda, Triyestede Salonda bir müddet oturdu. anc e çantasını pmca 1 

1 nu iddia ediyorlar. Bunlara kar- Yugoslavya aleyhinde nümayiş- Biraz sonYa eşikte biri göründü fanya fırladı. 
1 ıılık Yugoıliıvlar da, laliıv balkm ler yapmıılardır. Romada Baıve- amma, hiç te Robert'e benzemi .. . "" "" ~ . . 

1 

yafadığı bu topraklarda, kendile- kilin sarayı olan Venedik saray< yordu. Fakat hayır, o ... Yalnız Butıin eııkeklerın mı ~ır ku; 
rinin ~lmıyan her izi silmeğe ça- önünde binlerce halle nümayişler avurdu neden böyle tişmiş ı ıuru var, yoksa Blanche ın talı 
1"13B';i:~i Kanunun üçüncü gece• yaparken, Duçe de aarayın bal- Blanche kahkahayı bastı~ in~'?li öylelr ~ü;!;yo~? ld • 
ai, Dalmaçyada küçük Trau teh· konuna çıkarak halle nümayiıle- - Ha ha, ha ıraz ilca a ı u ugu 
rinin ıura11nda burasında bulunan rine iıtirak etmiştir. ltalyanlar, Robert daha ~~li.mlamadan. Emile bir defa yanında aksırdı. 
on tane S. Marco aslanını Yugos- bu nümayişlerle, tarihi ve artistik el sılanadan genç kadının ne- Bütün tükürükleri etrafa saçıl. 
lavlar söküp kaldırmıtlardır. Bu ltalyan abidelerinin yıkılmasını den böyle kahkaha attığını an- dı, Genç_ ka~ın onda!1 d~ ~aç~ı. 
hadiıe, iki memleketi onbet gün- protesto etmiş oluyorlar. Triyes- lamıştı. Zaten 0 da saklamadı- • Jules ısmı~de temız gıyırımış 
dür heyecan içinde bırakmııtır. __ Ayol ne old bö' I ~ bır gençle hır pastahanede çay 
Halk nümayiılerinden aonra iki tede ~apılan nümayiıler sırasında ' u sana y er . . d G . ek 1 • 1·1 
devletin Hariciye Nazırlan da zabıta kuvvetleri ile nümayiıçiler - Sorma .. dün akşamdan be ı~ıyor u. encın ş er erı e ı e 
Parlamentolarda nutukt ... r söyle- arasında az kalam patırdı bile o- ri çektiğim ıztırap canıma tak fıncana koydukt~n so~a'.. par
diler. lacaktı. Nümayişçiler zabıtanm dedi. Şimdi bir de sen alay et- maklannı yaladıgını gordu. On 

ltalyanlar diyorlar ki, "Tra~, yaaak etmesine rağmen Yugoslav me Allah a•kma... dan da .kaçtı .. 
ltalvan Dalmaçyanın en aembolık ı • .. _ . . .. ' K d k d 
parçasıdır. Bu küçücük kasaba, ı ya Konsoloslugu onun.~ gıdı~ duı- _ Galiba soğuk aldı en ı en ıne: 
kiliseleri, meydanları, konaklan, m_anlık duygularını ırostermJıler- _ Soğuk mu nedir biİmem. -. Galiba ben sinirli o~du~, 
yollan ve kapıları ile, deniz kıyı· dır. Dişim on iki saattir ağrıdı son dedı, kocamdan başka hıç hır 
smda Venediğin bir abidesidir." Halbuki Yugoslavlar diyorlar ra böyle ıişti. ' er~1eğindk~ü huylarınAa t

1
ahamld -

Venedik Cümhuriyeti T.ra_u'.u ki: "Biz, bir ba•ka milletin politi- z k F k mu e emıyorum n n•ı ı. 
h • - arar yo , geçer.. a at ~ak tt b ·k ..,, k 1418 den 1787 ye kadar akimı- ka aleti telakki ettig"i basit birta- 1 ona sao a en a• a'<'are 

1 şu halin öy e tuhafıma gitti ki.. B 'b' k' b Yk 
1 

yo · i '!!!!!!'!'"-'""!"!'"' ________ "!!! knn izleri ortadan kaldırdık. Bü- Ha, ha.. u prens~ ı artı aş a arına 
lüzumsuz çelaneler olduğu gibi tün Dalmaçya gibi Traü da hlav- _ Rica ederi BI h da aşılamaga çalışıyordu: 

m anc e.. N d 1 . k 
bize intikal etmiş. Darülbedayi dır. Trau ve civarının, Hırvat ha- _ Ha, ha, ha, ha!.. - e e o sa, ıns:anın oca-
artistlerinin hepıi bayatta baş kimi lvan Frankopan, 1418 de Oa Robert sinirlendi. O asabiyet sı batka şey.. OteJ?. erkekler 
ka, sahnede başka görüşüyor- manlı lmperatorluğu ordularının l s"ylendi Genç kad d t yok mu? Aman, ıne ıgrenç mah 
lar... Bu kusuru gidermedikçe etrafı istiliı11 üzerine arazisini V&- d': ok ' d kmt ~tt~a luklar!. 

d .k 0 1 tm t V ıye apıyı vur u, çı ı. gı ı. ı----'·----------bu artistler film çeviremezler. ne ı uç arına aa ış " ene- Bl h k .. ld 
dikli! N 1 , f th' ka anc e sevme uzere o u- Matbuat Parisin en me•hur artistlerin- er. apo eon un e ıne - • b d " . 

Y d 350 k" ı ·· h"k. · 1 gu u a amın ya-ıagını şış ve 
den olan ve ıehrimizde (Aşk- atrl . uıurd yı •ubren 

1 
adımı- yüzünü değitik görünce, birden BalOSU 

tan sonra) ve (Aryan)filmlerin ye en sırasın a, ura ar a oı • b' . d d ". t' A k R be ' S. 'Marco arslanı dikmekle beraber ıssı e egış ı. rtı o rt 
de görülmü• olan Fransen gibi t '" 'yordu M tb t C · · · • hiçbir zaman Trau'u öz toprak en ıgrenı · a ua emıyetının ıene-
yükıek san'atki.rlan bile film. saymamı,, onun Islav halkını is- ,,.. ,,.. ,,.. lik muazzam balosu kanunusa-
de fazla Theatral addediyorlar. tismar etmişlerdir. Bu on arslanın eh b ef mnın yirmi sekizine müsadif 
imdi, kraliçeyi seçmeden evvel Blan e u s er batka bir . .. .. aJ M k 

artistik hiçbir kıymeti yoktur.Bun sevgili peylemitti. Şimdi de o- cumartesı gunu qamı a -
sinema krallanmızm bundan lar, sadece bir devlet amblemidir. 'd' d B sim salonlarında verilecektir. 

1 h na. gı ıyor u. u yenisinin ismi 
vazgeçme erioi ve sa ne vazı- Tarihi kıymetleri de, yabaı>cı ha- Ch 1 Charl- b 'b' . 1 Bu tarih ayni zamanda bayra-
1 ·ı b. ı·kt .d. b" k b ar es.. ~· u gı ı ış er- 'ki . düf· k d' an e ır ı e gı ıp ır ere u kimiyetini acı acı ifadeden ba,ka de öteden beri tecrübe sahibi mın ı sıne tesa etme te ır. 
hafta (Majik) te gösterilen bir §ey olamaz. Pootumia'da Slo- 'd' O · ·rn Bl h , .. Bu suretle balo gecesi eğlenen-

d l 
ı ı. nun ıç anc e ı pııama 1 t · .. .. · - h f 

(Emil ve arka aş an) filmini ven kompozitör Vihlar'ın, Capo- ·1 k b I t . ı C k d d f er er esı gunu ıatıra at ıraatı 
·· 1 · · · d · B vetto'da hloven ~;, Volariç'in hey- lı e adu e h~ ençy al ın 'ka az nı bulacaklar ve bayramı hoşça gorme ennı tavsıye e erım. u ~ a ya ırgam-ı. anız ı ram •

1 1
. . . l ki 

film 12 - 15 yaşındaki çocuklar kellerini yıkan ltalyanlar, bizim tt' .. l'k" .. · k d - ve eg ence ı geçımııt o aca ar . y I e ıgı ı oru çer en. o anın ı- d M b C . . . 
tarafından oynanmı•tır... a• ı birkaç politika iıaretini kaldırma · _, · L'-~ 1 ku d d ır at uat em1yetı heyetı 

Y Y çın<:e ganp on <o uy u. 'd • . dünk' ... t• nd bal 
batlı artistler tarafından değil! mıza neye kızıyorlar•" diyorlar. B il" - k • ka ı aresı u ıç ımaı a o-

e ı etmıyere aşagı, yu - "k ı· t' · - · 
Bir ı·ncı·rıe evlenme Muhakkak ki bir tBr ... f, kendi - 1 b kt s·· 1 be nun mu emme ıye ını temın ı-n, saga. so a a ı. oy e r- · ı· 1 ed b" · · 'h 

tarihine ait izlerin muhafazası i- bat bir kokunun nereden geldi çın a~~ ge en t a ırı ıttı az 
Çin çırpıyor-, öbür taraf t:, kendine I d D k"k I eylemı•tır O geceye mahsus ol ğini an ayama ı. a ı a ar geç .. • • .. . . 
ait bir toprakta kendi davaaıı.a tikçe Charle "enç kadınla ara- 1 mak uzere mühım mıkdarda 
ıröre hareket ediyor. Bu iki hare- •ındakı· mesa•f~eyi daraltmış, ta" I koty_o,n tevzi edilecekti.r. B. unla 
ketin ortaıında bi• hakikat ken- ~ d k k 11 

M ON İ R 
Başladı N u R E T T ı N 

KONSERİ 
Bütün mıntakalar 

kendi programlarını 
tatbik ediyorlar •• 
1932 aenesinde Türkiye en faz

la ıeref ve muvaffakiyet kazan
dıran spor ıubemiz hiç ıüphe yok 
ki güreştir. Diğer ıporlar teker 
teker tedenni ederken güreı ve 
güreıciler dev adımlarile ilerliyor 
lar ve önlerine çıkan her mi.nıya .. 
li devirerek geçiyorlar, itte Bal
kan Şampiyonası önümuzde. Ora
da güreıçilerimiz hakikaten kuv
vetli rakiplerile çetin güreşler 

yaptılar. ve neticede Türkiye ilk 
defa olmak Üzere takım halinde 
Balkan şampiyonluğu hediye et
tiler. 

1933 de haber aldığımıza göre 
Anadolu da ve lıtanbul da büyük 
bir hararetlegüreıçiler çalıımakta 
lannış. Anadolu da bilhaısa ileri 
giden ve göze çarpan mıntakala .. 
nn başında Bursa, Balıkesir Eski
ıebir, Konya gelmektedir. Bu mın 
takaların güreş heyetleri faali
yetlerinin programını ihzar ebnİf 
ve tam bir ahenkle çalışmağa bat
lamıılardır. 

Umumi merkezimiz bu alakayı 
nemalandırmak ve umumileıtir

mek için de ayrıca çalışmaktadır. 
Bundan başka merkezi umumi 
federasyondan güreş hakkında 
basit malıimatı ihtiva eden 
bir talimatname ihzar edil· 
mesini federasyona tebliğ etmit
tir. Şimdi federasyon bu taimatna 
meyi hazırlamakla meıguldur. Bi
tirir bitirmez derhal mıntakalara 
tamim edecek ve bu çerçive da
hilinde çalışmalarını. kendilerine 
bildirecektir. 

Yeni ve jlÜzel program~;.. ı 

Bugiin ıuvare 
saat 21,30 da 

Süt 
Kardaşlar 

Yazan: H. D. 
Oraııe. 

Nakleden: 
1. Galip Bey. Komedi 3 per~e 

Halk gecesi. 
Yakında Sarızeybek oper•~ 

nin temsiline batlanacaktır. 

!!d:i 

Ertuğrul SadettiJI 
T.A.T .. , 
~ Bu ırece : KadıJıb 112 

~·y KGd~ ~iEtroıu~I nı 
'Y FACIASl'

1 

Aynca V o d v i 1 - R e v il 

Matbuat Cemiyeti tarafııl' ı 
dan tertip edilen fe 

1933 bu 

Almanağı 
çıktı. 

ha 
at 
bir 

Bir çok tanınmış muharrirlerin t' ze 
debi, siyaıi iktiaadi, tarihi yazılatl' 

m havidir. Her kitapcıda bulunu•· 

Fiati 1 liradır. 
211 

'" 1e 
.... 

Bundan baıka gayet mevsuk 
bir membadan aldığımız habere 
göre Macar güret takimile önü- 1 J !_8 

müzdeki aylar zarfında bir mü- ,. •• scı· ... 
sabaka yapılacakhr. Macarların • S Ve 
teklifi es"a itibarile kabul edilmiş ._ ___________ __. 
olduğundan tertibat alınmağa bat 
lanmıştır. 

Bir irtihal 
Bir müddettenberi Haıekinisa 

Haatanesinde tedavi edilmekte o
lan Dahiliye Vekaleti Müıteıan 
Hilmi Beyin annesi ve Mülkiye 
Müfettişi Şefik Beyin kayinvalide
ai hanım vefat etm.İftil". Bu müna .. 
sebetle Hilmi Bey dün ıehrimize 
gelmiıtir. Merhumenin cenazesi 
dün hastaneden kaldınlmıt Vali
de camiinde namazı kılındıktan 
aonra Şüheda kabristanına defno
lunmu9tur. 

Milliyet bu aütunda İf 11e İl{1 

İatİyen!ere taıJaHUt ediyor. /f 
ile İfçi i.otiyenler bir mektııfY 
la lı büromuza müracaat •'' 
melidirler. 

ı, isteyenler 
Sigorta müesseseleriniıı muht<' 

lif şubelerinde sekiz sene çalııınıt 
FranılZçaya aşina bir Türk geıt~ 
tirketler ve hususi ticaret evi 
nezdinde ehven şeraitleiş arıyor.1'•· 
min edici ''Referans'' verilebilir. Ma 
liyet Gazetesi 1 ş bürosuna A. C. rıı· 
muzile müracaat edilmeıl. 

,~ :ı(. * 

lif 
"1 

ştığı hiç bir zaman görülme
'1 

1.iştir .. Anlatılıyor 'ki; hayat İ
t : birlikte bir çok şeyler ve o 
'J eyanda kraliçelik te ucuzlu-
·' 4ı '.>r, 

' r. Ben olsam bu kraliçeyi se
l '·rken bir de : "Mikrofon öniiın 
., • tıpkı sokakta ve evde li.f e-

~ _ 
1
,.. gibi görütebilmek" kaydını 

1 ~yardım. Çünkü; li.f aramız
\ ı bizim ainema kralları - bili. 
r 'tisna hepıi • mikrofon önün
! · çoğunun sahnede yaptıkları 
t 'bi görütmelerini değiıtiriyor 
~ 'r. En kabadayı artisllerimi-z 

lzmirde bazı aileler nikah ve 
düğün masraflarını ortadan kal 
dırmışlar ve birer ikiter incirle 
eş dostlanm ağırlayıp kurtul 
muılardır, Güzel şey!. Bundan 
ilk memnun olanlar tabii gene 
o aileler olmuştur. ziyan eden. 
ler de bu gibi cemiyetlerde ne
valeçin olan davetlilerdir. 

Yanına kadar sokulmu•tu. rın ıçın e ço ıymet ı en v. ar-
dini daha çok göstel'İyoı·: "Dal- """ 'il B 1 d b k C 
maçya, ltalya ile Yugoslavya i~iıı Garip ıey .. Sevgilisi de yak 1 1~; • un ~r a~ aş a emıyet 
amansız bir düşmanlıi{ın kayl'aii;ı !aştıkça, koku da artıyordu. Ni mühım ıurpr~zler . hazırlamak 
haline gelmiıtir.". ha yet Blancbe burnı:.nu rahat- ~dır: ~avetı~_elerm I Ma

1
tbuat 

!>.- sız eden kokunun nereden geldi el~ıyetdıne mEulb~acaat aba ı?d~a 
----·--.....,~·--- •· · 1 d Ch les'm akl ıı azım ır. ıse mec urı ır. 

Cenaze merasiminde Vali ve 
Belediye Reiıi Muhiddin, Vali mu 
avini Ali Rıza Beyler, Mülkiye 
müfettişleri, kazalar kaymakam
ları ve birçok zevat bulunmuttur. 
Dahiliye Müsteşan Hilmi Beye 
ve merhumenin bütün ailesine ta .. 
2iyetlerimizi beyan ederiz. 

" 

latanbul ve Taıra müesaeselerİ~ 
de ve ticarethanelerinde, ıirketlerde. 
Ticaret Lisesinden mezun bir zat 
münasip şeraitte muhasipliğe talip· 
tir. Lüzumu olan müesseseler: 1'•' 
zıltoprak Ihlamur caddeıinde N~· 
101 Ali Bey rumuzile müracaat edıl 
mesi rica olunur. 

Kaza ve Otomobil 

., 
ıi 

ilı 
ltı ,, 

1 

nu yapmakta.n kendini mene 
l3niyor. Bilmiyorum nereden 
>imiş bu fena huy! Vaktile 

/anakyan devrinde sese veri-
11 1 titreklik. kelimelere verilen 

,ı,. - --
t "Milliyet,, in romanı: 29 

SEN 
( 

iki incirle evlenen yeni evli
lere saadet temenni ederken, 
birleştikleri sırada gözettikleri 
ksarruf mülahazalarını evlen. 
dikten ve yuva kurduktan son
ra da gözden kaçırmayacakla
rını umanın.Evliliğin büyük ve 
tarife uymayan masrafları dü
ğün ve nikahtan sonra başlar. 
A11I hüner, onları kısmaktır. 

FELEK 

ve BEN 
Muazzez Tahsin 

gını an a ı. ar ay an. 
f rtihal Sakin ve hareketsiz durdukça irtihal 

Osmanlı Bankall Tekirdağ Şu· pek o kadar hissolunmuyordu 
beıi ikinci müdürü Ekrem Muhid- amma, terliğini oynatmağa bat 

ladı mı, i' ba•kalatıyordu. 
Avukat Şemseddin Agah Beyin 

babaaı Babı.ali telgraf müdürlüğün

den mütekait Mehmet Agi.h Bey din, Uıak Şubesi kontrolörü Cavit • • 
Muhiddin ve Tokat Tütün lnhisa- Yoook ... işte bu çekilmez, A 
ri eksper Namzedi Etem Muhid
din Beylerin pederleri Doyranlı 

Muhiddin Beyin 1 kanunusani 933 
tarihinde Tekirdağda vefat ettiği 
haber alınmıştır. Allah rahmet 
eylesin. 

yağı kokan koca neyse, fakat dün vefat etmi9tir. Cenazesi bugün 
sevgili, Allah göstermesin. Fatihte Akıemsec!din mektebi arka

Blanche aruıra pudrasını ta sındaki evinden kaldırılarak 'Mer
zeler gibi, lavanta mendilini kez ef. kabristanındaki aile muk
burncna götürüyordu. Buna beresine defnedielcektir. Allah rah
rağmen tahamnıül edemiyeceği emt eylesin. 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
ILıımpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

yordum.? 
Aktama kadar Oğuz 81>ylerin .. 

Mehmet Beylerin .. Ahmet Beyle
rin biribirinkilere benyezen saçma 
oözlerini ayni kanmaz aç gözlülük 
it.. dinlec!im. 

şu sahici bir kardeş gibi bana acı
dığı için olmasın? 

içimde, etimde duyduğum kıs
kançltk ateşini nasıl söndüreceğim 
yarabbi! 

bir adamın esareti altında yaşaya
b)liyor? Yeni evlendiğim halde ve 
Feridunla bu kadar sevi,tiğimiz 
halde, ben bile bir daveti, bir balo
yu kaçırmak istemiyorum. 

nip te yemek oda11na girdiğim va· 
kit başta teyzem olmak üzere. 
Bedi Muammer, batta Neiat .. E· 
vet Nejat bile hayretle gÖz açtı
lar : 

- Feridun ne diyor? 

!.'.Evleneli iki sene oluyor. Ken
• li ihtiyarlamış bir kadın zanne 

- Bu kadar güzelken niçin 
betbahtım? 

Maçkada 
Zaııallı bir günüm. 

- Benim hoşuma giden her şe 
ye memnuniyetle razı oluyor. 

- Aman Leyla, bu elb;se değil. 
nefis bir şaheser ... Seni yabancıla· 
rın gözlerine, bu güzellikle nasıl 
gösteririm ben? 

· ' ardJJm; halbuki bugün Güzinin 
' '' detile neşelendiğim için ola

Bu isyanın ismi yoktu. Nejat 
güzelliğime li.kayıt kaldığı için mi 
i~yan ediyordum? 

Fakat, bütün bu patırtılardan 
&ıyrılıp ta kendimi vapurun gü. 
\ertesinde yal.ruz bulunca. bu sefil, 
bu zavallı hislerim ıcın kendi 
kendime acıdım ve bilaihtiyar-

Salona girdiğim zaman, aydın
lığın kuvveti gözlerimi kamaştırdı. 
Bilaihtiyar elimi gözüme götür
düm: 

Güzin bir defa da, bunun başka 
türlüsünü teyzeme söyledi: 

- Siz 11rar etmelisiniz bamme 
fendi. Leylanm bu yaşta dünyadan 
uzakta yaşam111I doğru değildir. 
Sazan çıkıp eğlensin, neş'elen-

Teyzem kurnaz gözlerle Be 
eli Muammere baktı: 

~ , yüzümde şen bir tazelik var 
fı S"nda, biraz da kendi yardı
! n olmadı deği ! ... 
Çoktandır adada olduğumuz 

1 
• fazla külfetli tuvaletler yapını 
· dum. Bir iki defa Yat kulübüne 

,( >11ek istedim, Nejat razı olmadı. 

1 ,ıuıı için daha ziyade basit elbi 
"'r giyiniyordum. 
Bı:gün kendimde çoktandır u
tuğum bir koketlik buldum .. 
ıdimi beğendirmek istiyordum 
>unda muvaffak oldum da ... 

ı 1 Niçin kendi kendime itiraf et
\ : im? iki s~nedir çektiğim ıztı-

döktüğüm gözyaşı, yüzüme ve 
erime derin ve olgı:n bir güzel 

' di. 
üyaz elbisem içinde vücudü
ince ve kıvrak hatları bir yı-

ı 'İbi kıvrıla kıvnla akıyordu. 
\ ~on bir d fa aynacla kendimi 

,ükten sonra, ilk defa olarak 
ıle bir isvan uyandı: 

Yoksa Bedi Muammere karşı 
olan sevgimin ümitsizliği için mi? 

Güzinin salonunda, onu mem· 
rıun etmek için bütün misafirler
le, aşın bir neş' e içinde alakadar 
olurken bunları dütünü.yordum. 

Niçin, niçin ben de mes'ut ol
mıyayım? Niçin benim gençliğim 
böyle soluk r ">~ller peşinde geç
sin? Niçin ben de, etrafımda gör 
düğüm bu kadınlar gibi. eğlenmiye 
yim? Niçin? Niçin? 

- Bonjur hanımefendi... Sizi 
l•angi peri b;;yJe ilahi bir güzel
likle süsledi? 

- A .. Oğuz Bey, siz miydiniz? 
Çoktandır sizi görmemiştim. 

- Bir seneden fazladır hanıme
fendi ... Bir dans IU.tfcder misiniz? 

Nicin onun ~açma ve gülünç 
komplimanları hoşuma gidiyor
du? Niçin benle ali.kadar olma
undan vahşi b: .. hisle mfmnun olu 

- Ah Nejat! Benim hayatımı 
nasıl karanlık, ıssız bir geceye çe
virdin? Bunun günahıdan nasıl 
korkmuyorsun? N"sıl genç karını 
hayat karşısında böyle aç ve susuz 
bırakıyorsun. 

Dedim. 
Karanlık denizde, yıldızların 

pırıltısına gözlerim dalarken içim
de kat'i bir lcmaat yerleşti: 

- Bedi Muammerin temiz sevgi 
si beni tutmasaydı. şimdiye kadar 
mutlaka bir çılgınlık yapacak
tım .. mutlaka! 

Fakat onun aşkı, bu biçare ök
süz aşk beni tutuyor. 

Bari beni cidden seviyor mu? 
Bunu bilsem .. ah, bir defo bundan 
emin olsam. ondan sonrası, için 
gam yemem artık! 

Acaba gözlerinde bana 1Ja' .ar
ken yanan ı•ık benim, muha)ye. 
lemin süslediği bir parıltı olma
sın? Acaba benimle ali.kadar olu-

- Safa geldiniz hanımefendi .. 
Sizi bu akşam da görebilmek ümi. 
dimi kesmiştim artık.. Saat on iki. 

- Gelmeğe geç karar verdik 
Oğuz Bey_ 

Doğrusu da bu idi. Bir iki defa 
davetleri kabul etmemiz için Ne
jata ısrar ettiğim halde, o, bir 
türlü gece çıkmağa razı olmuyor
du. 

- Benim gibi bütün gününü 
çalışmakla geçiren insanlar için 
gece hayatı yasaktır. Ya biri, ya. 
but ötekisi. 

Gece alemlerine pek hevesli ol
duğumdan değil, fakat Nejadm 
böyle sırf kendi şahsını düşünme
si canımı sıkıyordu. 

Hatta Güzin bile kaç defadır 
- Vallahi sana şaşıyorum Ley. 

la! Senin gibi "ene. aüzel. salon
larda parlayabilecek bir kadm, na
sıl oluyor da seni mes'ut etmeyen 

sın ... 
Bundan on beş yirmi gün evveldi 

Ferhunde Hanıfemendiden bir 
davet aldık. Ferhunda Hannnm 
her sene bu ayda verdiği bir su. 
vare, bütün kış Şilli muhitini it
gal eder. Evveli. hazırlıkları ... son 
ra da dedikodularile. 

Teyzem bu sefer kılıç kuşandı. 
Yanma muavin olarak Bedi Mu
ammeri alarak Nejada hücum et. 
ti. Nihayet beyimiz muvafakat bu
yurdular.. lradei seniye şerefsa
dir oldu ve Ferhunda Hanıme
fendinin balosuna gitmek hazırlık
lan başladı. 

Güzinle günlerce istişare et
tik, Beyoğlunu dolaşttk, terzilerle 
konuştuk. nihayet elbisem meyda. 
na çıktı. Güzel bir san'at eseri! 

Akşam yemekten sonra giyi-

- HakkJ da var a ... değil mi oğ
lum? Kocası değil, Leylayı ben bi 
le kıskanıyorum. Şu vücı;dü .. Şu 
güzel yüzü kim kıskanmaz ki .. 

Bir çocuk gibi sevindim: 
- Şimdi lafı bırakın da siz de 

hazırlanmağa başlayın bakalım. 
- Acelesi ne Leyla? Cehenne

me gitmek için mümkün olduğu 
kadar ağır yürümeli! 

Güldüm, yanına yaklastım: 
- Haydi Nejatçığım .. üzme be

ni artık! Bak Bedi Muammer ha· 
zırlanmış, sen de giyin, saat on ı.;. 
re geldi. 

Bunu söylerken Becii Muam
mere yan gözle bakıyordum. Ka· 
palı yüzünden. içinde hic bir ma· 
na okuyamadığım c:msız gözlerin
den korktum. 

Bu gece, ben de taşan bir neş 'e 
vardı. Evleneli beri ta içirnclen gii 
lüp eğlenmediğimin intikamını al· 

(Devar.;, var) 
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Mürteci 
Benlik 
P.-Sizne ·· 

1 

Bir y d ıanp ın .. nıınız? 
an an yazıl d -

daki konfera arınız a, radyo
ga muaikin. nal.~n111z_da alafran-
h.. . ın, •urr-ı,.t tın, 
ttn-ıyet ve ••h • • aana 
· ~ ••Yetin m th" • n.ı yaparamız· bir e ıyeıı· 

turka aaz di~lem ıandan da ala• 
nız; bahçenizin e .. t~n boılanıraı· 

d• _raaına •alkım ... ~bık tarhtan a· 
romantik ve 1~t, aelvi gibi en 
siniz; aonr 1 •taçlan diker

e6 amelelerin; ~ te~aılannızda, mu
tebit adamı: e ~u?Yanın en müı· 
h.....,ket ede::· r_ıbı !ahakkümle 

ınız ... Yalan mı? •• 
8·-Çokd ofnı aöyliyorsunuz •• 
P, -O b"I 

••zlığıııızı . ~ de •İz de kendi bak 
ınek... itiraf ediyonanuz de-

8· - Be b . 

Ressam Avni Lifij merhum 
devriyesine de tekrar ederek bila
perva tenkidatını yürütmüştü. O
nun lngiliz dritnotlanndan, sün
gülü kuvvetlerden, casusluk eden 
Beyoğlu palikaryalanndan bir 
zerrei tahafİ hissetmediğini bilir
diın. Ceaur, aerbeat dolaşır ve İ· 
nat lçin Unganın civcivli Rum 
bataklanna, Samatyanm komite- ı 
cilerle dolu meyhanelerine girip 
oturduğunu da görmüştüm. işgal, 
onun İnce narin vücuduna bir mav 
zer namlraı kadar aert bir çelik 
hassası vermit, aözlerini bir brav .. 
nin~ kurfunu gibi müeaair etmit
ti. Geziyor ve sövliyordu. işgal 
bir kabustu, geçecekti. 

Gene mütareke esnasında hü
zünlü bir ak~amdı: Hüseyin Avni 
bana gelmiftİ. Bir Fransız polie 
ni kumandanına kadar giderek 
şiki\yet ettiğini anlatıyordu. Ge· 
cenin siyah, teffaf örtüaü ufukla
ra çekilmeğe baflarken içimden 1 
gelen bir hİS.\İ istizabla ona sor- j 
muştum. Hüseyin Avni ismine 

• 
llhami heyin 
Sergisi 

~SAl\1'A 
... -..-....... -- ---
--~.::s~::·..:.\+.:!.'JIJ'i.'1•1~ ;~ / 

Tablo satışı 
Ve Galeri 
Meselesi 

Dünyanm her tarafında hanl
harıl tablo aatııı baıladı. Elinde 
kıymetli koleksiyonu bulunan me 
raklılar bunları birer birer aatılı· 
ğa çıkarıyorlar. Geçenl.-.rde Pariı
te Georges Blumenthal isminde 
bir Amerikalı kolekaiyonunu mü
zayedeye çıkardı. Boucher, Vat· 
teau, Moreau, Fragonard gibi fÖh 
retlerin orijinal birkaç tablosu ile 
gayet kıymetli kütüphanesini yÜk 
ıek fiatlerle aattı. Gene son gün
lerde PrudHon'un bitmemiş bir e
seri Louvre müzesi tarafından aı.ıı1c .. ~ unda hiç bir balı:-

ıronnuyorum ki. •• 
P. -Aı 

Eski evimin Cerrabpafa aırtla· 
rmı, Yenikapı açıklanm maniaaız 
bir görü,le kucaklıyan küçük ar
ka odasmı o zamanlar kendime 
mhasua bir mütalea ve yatakoda· 
ıı olarak tahsia etmittim. Rafla· 
rından ciltli, ciltaiz kitaplar latan 
küçük kütüphanem ayağı kmk 
kalmq iki etajerim, duvarlarmı 
dolduran potatlar krokileriın, sa 
hasmın bir kıııınm: İfgal eden kar 
yolamla bu oda bir bedeaten hır· 
d~vatçıaına mahsua garip bir dük 
~.an yahut derbeder, bekar bir e· 
tuly&llln höcrei iştigali gibi idi. 
Perifan vaziyetini intizama koya .. 
madığım, tık zarif sade bir bale 
sokamadığım bu höcre onun çok 
hoşuna giderdi. Ve her gelitte 
atölye halinde kullandığım timal 
tarafında sokak cihetine tesadüf 
eden büyük odada oturmaktan zi 
yade bu kantık oda111n agUfU İz· 
dihamında vakit geçirmek iater, 
pencerenin aol tarafına yerleftİr· 
diğim .genitÇe kanapeyi tercihan 
hep orada otunır ve görüşürdük. 
Yirmi beş aene evvel batlıyan mu
arefemiz zaman geçtikçe, arka· 

(Lifij) mahla•ın~n ilavesinde.' //hami Bt'Jln 
maksadı ne oldugunu anlamak u 
temiştim. Çünkü, biz onu öteden 

eıerlerlnden 255.000 franga satın alındı. 932 
iptidalarında modern Fransız tab· 

1 

/• 

B aana bir tezat daha! •• 
·-Duna 

nıebney'ı . nuz .. , Alelacele hük 
•. nız M"" k 
gız, Her ·•• una •ta edece-
fetin, icar.Y!t'' e;.vel fikri bir if
bul edelinı •..• an ır Vaziveti ka• 

P. - Ne iİlıi?. 
B. - Ne 'b' 

hanete •Ürü'l:ı·I ıni? •. r,te aizi ba 
a~ ki insanın •Yen bir hazırkana
hır cina t 11 zevk kuınqı yalımı 
•ediyorsu:u erden doku111nut far
Ka taraftarı 2'j O~un için alafran· 
resinde al ~ an ıruıı111n ruh bün
ftı.aa:, diye ad .. r~a .!«rmtılar bulun· 

p Ufunuyorwnuz. 

·- Örledir ya? ... 
8·-ö 1 ••• 

... göre .. r e_dır, •ızm mantığmı-
lllaııı.~' ~ır, bakalım ıeniyetin 

P a fo..., de öyle midir? •• 
. - ? ? ? 

8. - Ben 
lif de . ce benliğimiz mubte-
altııı/ırlerde ve muhtelif teairler 
ve " tefekkül eden ııayet mudil 
"••ileıraı-tı bir alemdir. Bizim 
lepıe kafesli evde, ilahili mek· 
dü. i ~abriatanlr sokakta büyü
de. 

0 
etıı \"İcdanımızm maveraam· 

likJ;~ "11 gözliyen milTonlarca mia
varıı ve romantiklik taha11ürleri 

ır. 

01!.: -1~ hllde halia ,.ıaturkact 
- .. nız az..., •. ., Ned d • 

•İtıiz ?!. ·-.,.wur... en eğıl-

c il. - Fakat tahıiyetiınlzin aaıl 
'rılı ve 'len' • • dil . .. .. • lı. 1 ae)'TUU ıünunuz bır 
ere s· i't "' ız yalnız lıtipdat'm de-

.,,' ' lhtilaJin de Hladıyız •. Kafa
ıı:\hlnız taaavvufla değil, maki 
ea' 

1 ~ de yoğrulmuştur. Korkunun 
" •rlıfini ettifimiz l"'"bi, cesaretin 
.~laııda,lığrtıJ da yapıyonız. Bi· .... _ .. 
;ı,ti •çııı eaki hatıraeı kurtulmak 
Ilı :~cı ile, yeni fikri iae kavut· 
ta~· 'Jtiyalu ile birdir; demek ki 
YU .~etimizin bir de inkılapçı 

~u vardır. 
I' F • . . • 

\,• ' - akat bu hil .,zın ıçm 

;~lr t'lıh, ve duyıru karıratalıiı de· 
•• -·d· 

""'' ır? 

"'- Ş" h . ı,11 d up e mı var? •• 
h;,ıı. "11 tabii ne olabilir? 

•t1tikat neıliyiz. 

Yalmz 
Çünkü 

d, ~.-Fakat bu hil ayni zaman· 
tqd ır de düşünce kargaşalığı vii-

a getinniyor mu? 

.. ~· - Aali.. Çünkü düşiinr.P.de 
ı... lıaktu yalnız ilmindir. Alatur
lil, "". alafranga mı? .. Roml\ntik
'İtli~ı ~übiklik mi, hürlük mü e· 
ı,l\ illi davalarını halledecek o
~. lllahkeme, yalnız ilmin mah· 

llıeaidir. 
l> 

t~":" Halbuki müteb,. .. ısların 
l ••• 

il. Ri d" b " ha ~,, .. - ca e erım u mute a-
&ô ••• 

tıı, zunti yeı;nde kullarualun ar· 
· l'e'- "k "h 'I' iht u:nı ' tı!'a&-; batka. ı un 

h; '&aaı baıkadır. Bütün dünyada 
lir~ &anatin milliliği, beynelmilel
ı;; 1 

Veya canlılığı hakında söz 
Ylenı k l"h" · · tek . e aa a ıyetını taşıyanlar 
nık ·ı d ··ı lcıı,ı çı er . egı , yalnız sosyo-

•ld ":_•dır. Bır teknikçı teknikçi 

1 llgundan dolayı bu ilme yani 
~ .... t 1 •• • • 

dır •osyo OJıaıne ne daha yakm 
~. dne de daha uzaktır; olduı!u 

r edir, -~ 

., 

I 
~--

• 

- . 
A•nİ Lifij merhumun M. Sami S.1'• hedi,.e ettiji bir de.eni .-e imza••· 

(Ayn.aya bakarak yapbiı ku.di portresidir). 

daşlığa, san'at bağlarile doatluğa ı beri Hüaeyin Avni diye tanımış· 
ve bu dostluk biribirimizi etüt e· tık. Lifij ne demekti 7 
de ede samimiyete, riyaaız bir aa· O h" redd"" · · 

· · 1 · k ı· tın• 1• O b ıc te ut etmekaızın ce• 
mımıye e. ın ı ap e ış •· a- · • " . 
na aan'atte hatalarımı söylemek- vap verdı: Bu benım Rualarm 
ten çekinmez, ben ona asabiyeti· çizmeleri altında ezilmiş ecda
nin fazla olduğunu teşrih ten hiç 'dımm yadiııi.ndır. Bu yadigan 
içtin~p .. e~e~dim ... Ruh~nun le· fikrimde değerıiz bir hatıra ola
hevvurunu gozlen_?Jn .kıgılcnnm: rak saklamadan ziyade bir tabe-
dan anlar, hakıızlıga 11yan etınıt ı· 'b" .. 
fikirlerinin ğ 1 a gı ı herkeae goatermek ve ilan 

COfaca ıru uzun aaç a• k . . ç·· k"" 
rinin dalgalan altında pililer hu- etme ıcap etti. un u neali be-
ı~le retiren nahiyesinin ilk ifade- lirsiz bir adamın hayatından mes' 
•ınd.en anlardım. Hayattan mem· ul olanlar ırkım inkara batladı. 
nwuyet hiaaettiği günlerde kitap· Bizans terbiyeaile vicdanlan fırıl-
lanmı kanıtırır, reaimlerimi ten· d ki b d ı ·· " ·· b · 
kit eder; meyus zamanlarda kö- a aı~t • u a a ıurusune ır 
şeye çekilerek uzaklan aeyre da- koyun gıbı kanşmaktansa, çıngı
lardı. Gurubun muvakkat elvanı, raklı bir kösemen olmak daha 
akşamın klerobuıkür manzaraar münasiptir.,, 
ona kimbilir ne hüzünlü şiirler Avni Lifij, hürriyeti fikriye ve 
söylerdi? Hüaeyin Avni bir atıktı. 
M 1• k ı· .. d bissiyesini mayi halinde kullanan e an o ı ıçın e bir ressamdı. 
latanbulun Ml\rmarayl\ doğru u- !ardan değildi. Şehzade paraoile 
zana.n ~·h!ll~rinin lebi iştiyakını, tahsile gönderilmi§, fakat şehza· 
huaeı v11alını görebilmek kaydile de zevkine esir olmamııtı. Onda 
hazan penceremin önünde ayağa tasallUp ve tahaccür ebnit bir iti .. 
kalkarak mephut ve bihareket u· 

ki 'd · kadı san'at vardı. San'at, emrü 
za ara.'. .. a~~ uzaklara baktığı· 
nı ve duşundugünü gönnüstüm. kumanda altında yaııyamazdı, 
Evet, o, ~aşka b,ir vect içinde ya.. san'atkir zinetli kafeslerde ömür 
flY;"D bır aan atkardı . Dalgın, geçiren bir papağan farzedilemez 
daun~ ~algındı. Bt>n onu iyi öğ- di. istediği ııibi ırezmeli, iatediği 
renmıştım. Bana geldiği zaman- gibi çalı§malı, hür her zaman hür 
lar bu iatiğrak alemine kendini 
verir vermez, var mı? diye aorar- yqıyabilmeli fikrini m•Jhafaza e
dnn. Evet, bir iki kadeh ahı ha- derdi. lçtibadmı Verdon kaleai 
yat. gibi müdafaadan çekinmiyen Av-

Mütareke devirl .. rinin her da. nİ Lifij, kani olduğu bir fikre ke· 
kika bir vak'a, bir hadi•ei haya- mali hürmetle serfüruyu vazife 
tiye doğur~n. gecelerinde aeyyal bilenlerdendi. Gal~.tasaray resim 
bir hayal gıbı, korkmadan, düşün. aergisi fikrini bidayette kabul et
meden Fatihten YüksekkRldırıma memitti. Onu ikna için bir bronz 
giden bu arkadaşla nPler dertleş- kitleainden bir he)· kel ,. apacağız 
memiştik?. Onu, içimizde, seven 
ve aevmiyeıder de vardı. Nahif vü- diye bayii uğraşmı~tık. Fakat bir-
cudünü aaklıyan ütülü elbiseler i- lik namı altınd,. istediği şekle 
çinde aert bir hezaran gibi dik va- girdiğini görünce bir kuştüyü gi
ziyeti ile, mikyas pergeli gibi tes- bi yumuşak vazİ)•et Rlarak en sağ 
pil edilmif ölçülü hatvelerile, ku- lam bir rişlei vicdaniye ile 
rulmuf bir makine gibi muntazam b~ğl! bir Azası olduğunu göster• 
seyir ve hareketile, akıa.m~n alaca 1 mıştı".. San'.atte Zola. ~ibi badit 
karanlığında, sabahın aıslı havası v~ mustakım, Corot gıbı aerbeat 
içinde uzak mesafelerde bile gör- hır feylesof, Rılb~ns gibi temiz ve 
müş ol.:ak Hüseyin Avniyi hepi- n:'!"ntaz:ım hareket eden Avni Li .. 
miz tanırdık. Ben, onu, çok M:ver- fıJ, Parııte Cormon atölyesinde 
dim. ilmini, fazlını takdir eder.. çalışan reaaarnlarımızdandır. Js
dim. Sevmiyenler, belki, ciddiyeti t!'n~ula. avd'.';tinden sonra Garp in 
ne tahammül edemiyenlerdi. tıbade ılk vucuda getirdiği eaer 

Avni lıtanbulda doğmuş, bu· 
p • - işte • · k · rada büyümüş, buranın kültürünü t.._rn . ammenın anaatıne d nil 
8 
&ınıle zıt bir mütalea... almış, terbiyei vataniye e en 

Kadıköy Belediyesine Celal Esat 
B.ey va11tasile yaptığı bir koınpo
zısyondur. Bu tuvali yükack kal
d~rımdaki kira evinin soğuk rüz
garlara maruz, ısınmak bilmiyen 
50fasında mahrumiyet içinde mey 
dana getirmişti. San'at zevkini 
tatmin ınaksadile ,ninlerce, hafta 
larca yevmiyesi on kurufa tekabül 
etmivecek br heazıpıı.,,lıkla bu e
ser uğrunda çok çalışmış, uğraş
mıfb, ilk Galatasaray re•im aer
pisinde teşhir ettği bu resim Har
bi umumi e11naıında Viyana ve 
Berlinde de te,hir edilerek maz
han takdir olmu•tu. Mıitale!\, ia
tirahat, harp gibi kuvvetli gÜzd 
eserleri vardw. Re~ıu'l.m1a..- İç:nde 
Ar dekoratif mesle~ine ilk hatvei 
terakkiyi atan Avni, Güzel San'· 

~ · - Ammenin kanaati ... ,-\nı. a~kı vicdaniya esareti mutlaka ile 
.;,.~ hu işte mütehaasıs değidir. 0 eair olmuş bir insandı. Fransayı 
·-ıerin nıuta t 1 .. 11 • • bir Fransızdan fazla ülemaaı, fu. 
•fa.de ed b ·r vasıı ema~ e~ı.nı dal8.:ıı , sa n'atkarl R. rile tanıyan, 
fad e 1 ır, fakat mefkureyı ı- Fransız lisanını P riı fİvesilc pek 
<ine e~<'.nıez. Her yerde Aılllne ~ t'd ıbnne te!ı:ellüm eden bu ressam 
v ayetı kaldırılması lıizımgelen 1 lotanbulu hakaız bir iıgal altın· 
e terbiy da t t b. k 1 · · • d k e •ayeıinde bir gün gelip u an ecnc ı as er erı ıçın P. 
alkacak olan b. • en ziyade Fran•ı7 askerlerine ca-

}{nlbuki D kh ~r :nza .. sanır., nı aıkılarak söylenir. cihana inkı· 
vakıa. hl ur ~ım a gore aynı )ip dersi veren l>İr milletin Lu c:ı
hay•Uı . ".ayyen şartlarla cemiyet marrk çocuklarmm Kartiye- Liten 
ittıı:n ~Çın normaldir. Söyleyiniz, apa~Jarından ton1a..nıntş olduk1a-

enın kanaati de bu mudur? rıru yumruklarınr <allıyarak •ÖY· 
0 

)er, ~ik8.y~t ederdi. Bu ~iki.yetini 
lomail HAKKI bir gece ı:endini çeviren Fransız 

Geçenlerde Alay köşkünde genç !olarını toplıyan iki Alman ama· 
ressamları mızdan Ihsan llhami Be- tör tarafından otuz parça tablo 
yin talebelerile birlikte bir resim ıer j üç milyon franga satıldı . Bunlar 
gisi açtığını yazmıştık. llhami Beyin arasında Van Goı:h. Cesanne, 
bu sergide tqbir ettiği resimlerden Renoir, Corot'lar da vardi. Yalnız 
bir tanesinin boto ... afisinin fresle- C.!sanne'.~n "Maıa ü~tündeki elma 
. . . . ": . I lar" n1\turmortu 300,000 ve Van 

nnden ıntınaah edılmıt bır tnb odur. G h' "T · t ·ıı k" .. " " OK un nnque aı e opnııu 

llhami Beyin bu serıride daha bazı 361.000 franga bir Amerikalı ta
kopyeleri vardır ki bunlan çok va- raftndan satın alındı. 
kıfane boyanmış tuvallerdir. llha- Oralarda her gün yüzlerce tab 
mi Beyin bir mozayiklere rağbet lo ıatdıi!a çıkanlrvor ve meraklı
göıtermeıi kendisinin Bizanı san·a- lar tarafından yüksek fi,,.tlcrle a
tine karşı derin meftuniyeti vazıhan lınıyor. Fakat tavanı dikkat olan 
görülmektedir. ciheti son zamanlarda bu aatıı 

salgımnm çoğalmaaıdır. Mıi2ele
rini dolduran taheaer!ere aahip o-

Yeni eserler 

Havacılık ve sper 
Havacılık •e Spor mecmuasının 

86 ncı sayısı çıkmıttır. Bu aayıda 
Bqvekilimizin Eakitebirde tayyare
cilerimiz ara11nda ııeçirdiği ııünü 

tespit eden tarihi resimler ile hava 
~ehitlerimizden yüzb~ı Galip Bey 
için Batvekilimizin yazdıktan bir 
mektubun kliteai ve Aka Gündüzün 
bir yaz111 alakayı uyandırmaktadır. 

Mecmuada (Büyük bava tehlikesi -
birmucize - Kuvv~.ıi tayyareciliğe 

doğru - Fransız meclisinde müna
kaşalar - Havada aeler oluyor?) 
Ba§lıklı yazılarla Server ZiyatıJn 
(Bir düğün hatıra11) isminde lıir hi· 
kiyeai )'azısı tavsiye ederiz. 

.-+

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanın 20 inci nüs

hası bir çıok nefn resim ve tab
loları havi olarak çıkmıttır. 
T avaiye ederiz. 

lan milletlerin gözleri önünde ce· 
reyan eden bu ıatı• mua?neleııi bi 
zi alakadar etıniyebilir. Yalnız bu 
salgının bizim n1emleketimize ka
dar uzıı_ nışı Üzerinde bftyli tevak
kufa değer bir hadisedir. 

Gazeteler, Bevoi{lunda bir ma
ğazada Ayvazofkv'nin iki orijinal 
tablosunun satılığa çıkarıldığını 
ilan ettiler. Gene iş ittim ki ayni 
mati'azadl\ Corot ile Dell'lcoix'nm 
da birer ori iinali ıatılıkmıf. 

Ayvazofkv'nin Boğe: ziçini tas
vir eden tablolarımn kıymeti ne 
olursa olsun, diğcrl<•rinin de haki· 
ki olup olmadıklumda iaterıe 
sür;lıemiz bulunsun. ne de olsa 
bunlar kendilerine kar,, lakaydi
mizi icap ettire<:~k ıebe!'lerılcn 
değildir. 

Şimdi de Ticaret Odnsı elinde
ki resimleri satıvoı-mu~. (~eı-ek ser 
ıUerd~n aldıkları, gerek.e seyyar 
sergi icin memlek~timizin tan1n
mıt reasamlartnll. Avnıµa tehiı le
rinde teıhir için aipari, .,dil<'rek 
yaptırılan bu tablolar ve bazı ya
zılann gayet ucuz fiatlerle satıl
makta olduğunu ;,itit> nıüteessir 
olnrnmak kabil değildir. 

Mesela Nazmı Ziya Beyin bir 
tablosu bir ahbabımın gözü önün
de çerçeveai fiatine satılmıştır. E-
limizde mevcut eserleri bir araya 

Memleket hikayeleri toplıyarak bir galeri vücuda ge
tirmek için çırpındtfımız bir za .. 
manda knJa~ım•za kadar gelen 
bu haberlerden aliıkaclarl•mn ne 
derece müteellim olacakları aıi
kardır . 

Genç hikayecilerimizden Bekir 
Sıtkı Beyin bu ioimle bir hikaye 
kitabı çıkmııtır. Oalüp ve ifade 
itibarile orijinal, mevzulan itiba
rile çok mahalli olmaaı eaerin 
mükemmeliyetini ibn&m etınektedir. 
Karilerimize tavaiye ederiz. 

Ay"erini kilisesinin rütubt~tin
den çürüyen, Ankara Etn'l!(rafya 
müzesinin mahzeninde sandık i- -
çnde uvuklıvan tablolarımıza a
cırken bir de böyle elde avuçta 

atlar Akademiaine tezyinat mu· perakende auretinde saklı hulu-
nan eıerlerin dağılma11 oidukça 

allimi olarak dahil olmuttıı. Tec- hazin bir maceradır. Pek }akın 
rübe ve tetkiklerinden çıkardığı bir zamandl'l teesaüaünü ümit ve 
güzel mütalealan Fransanrn üs- • temenni etti~im p-Al~rinin h:ızırlık 
tatlanndan topladığı güzel netiee larile m~şgul b•ılunduiftımu~ bir 
leri ihtiva eder bir eser yazmağa srrada bu tablofarın öteye beriye 
ba§lanuıtı.Ressam Giyone ile mek dağılmamasını tPmİn için müze i-

dare~inin faaliyete geçmesini &1'"• 
tuplaıır, hocastnın do•tu olan bu zuladnn. 
ressamla ıan'at yolunda muhabe· Bu gibi tablolılrın iştiraaı için 
relerde bulunurdu. Giyone Avni tahsi•atının bulunmam1111 dolavı· 
Lifijin en takdir ettiği mÜnl'vver sile müze idaresinin bu İ•te bir rol 
bir reuamdı. Eserini ikmal edir?ce oynıyamıyacağmı öğrendim. Yal
evveli ona gösterecek, or.unJa İ&· nız R"' 1eri meıı~)P"lin,..en heni te-

aelli eden nokta •udur ki Halkevi 
tİ!<>re edecekti. Fakat ikmal ede· müze ve sergi tubesinin te•ebbü
meden birdenbire hastalandı.. 1 sile Sultanahmetteki tarihi hama· 
Kaska apartmanın orta kabl'da 1 mın beledive ile uyusulduktan 
soğukalgınlığından yattı3"ını zan- , sonra galeri olarak it~ihaz.ı i~in 
nettiğim bu arkadatı bir ~Ün ka- 1 çalısılmaktadır. Halkevı bu. ıt ~a-

b . d · h ykeltrA' N · ll tünde havli calıııyor. Tahaıaatıle 
yın ıra erı e 'I eJa an b . b' ı baslama· 1 ... onun u ıte ıran evve 
sordum. Rahatsız ıgrnın geçmek smı temenni ed~rken elimizdeki 
üzere olduğunu tebşir eden ;~eja- tabloları bir araya toplıvabilmek 
da latife olarak: "Avniye royle, icin pek çok zaman kaybetmiş ol-
bir daha tabiatle mücadeleye duihımuzu da kayd .. ?=~k iaterim. 

k ık bu IOO.nkl d 1 Birkaç sene aonra elnnızde avucu 
a masın, ona o- ar a ı•a . . k l d "-

d
"f · . ı muzd" hıç bırşey ama ı 5 ... ı 

tosuz ıab:ın teaa u ehnıyeyam.Ne 1 "rd"*tümüz zaman nekadar dö
söyliyeceğimi aen bilirain." diye :ünS:k faydasız olacaktır. Zira 
haber göndermİf ve gülüşmüş- bir taraftan çürüyor, bir taraftan 
tük. aatılryor. Her gün yeni bir zarar-

Avni Lifij bir zamanlar aoğuk la karşıla,ıyonız. 
havalarda paltosuz gezmeyi, bü· 
rudete karfı stajla mukavemeti 

Elif NAcl 

liyat edinmişti. ihtimal bu staj o- 1 
nu hasta dü~ürdü ve birkaç gün 

1 
lem olsun, ister. g.urubun ren~le -

icinde üful ediverdi. Onun seven· rini hı-yal derel'lının k1tmışlarına 
l~r arasında bıraktığı bir boşluk alusetti l'P'\.. SAn'atin o ilim t1İperin 
vardır ki 0 henüz telBfi tedilme- 1 de gö,,.;;•ıü bekliyf'n bir nekbiban· 
mit ve kolay kolay telafi edile• , dı. Müstehzi kalemlere san'at 
miyecektir. San'at mizacmın bu ' palyaçoları ismini vererek kerhen 
çelik ve bükülmez dili töhret ke- dinler fazla tecavüzatı lisaniye-
fesine fazla sitayiş sikletini koya- k ' h k h k'k t ·ı • h'I 

k k d
. . .. ·· t k • 1. ye .. arsı a ve a ı a sı a ı e ra en ını agır gos erme ıs: ı- .. · • 

yenleri derhal iş'ardan çekinmez- kar~ısına çıkmadım hıç yılmazdı. 
di. Tarafgirane m"the kalkışan Meeliaine göre idarei lisan e• 
ister en parlak demçeken bir ka den, adamına göre mudmelesin-

5 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
- Roman - 1 "gerçekten dava adamı" olmak 

F l
'h Rıfk •n Roman' haysiyeti ile faaliyetinin mev-

a ı 1 ın ı b d F k f"k 1 · · .. · kki" d" en müşkül vaziyete zuu u ur. a at 1 ir ennı.' 
mune 1 b d ld • 'b" t düşüren eserlerdendir; bu kita- k? ro'!lanb~ ~ uguk gı ı saakna 
bı bir tarza maletmek ile, muh- ısvesıne u!'°yere yaym . 
tevasrnı anlatmak ta kabil de- ~ daB hekrhabl~ vıızgeçmıyNec;e~-

·ı Fak 00. I 1_ ba k ır. aş a ır roman... ıçın 
ğı . at Y e owıası § a ? F l"h R fkı'd b'lh 
bir cihetten de hoşa gidiyor: romRan • ~dı ı a._ ı. as-
• h' km d b' h sa oman an sonra, bır tıyat-
ınsanı ıç st a an, ır am· h · · k b"I' · ·· k 
1 d lcu b 

k't d b" e- ro mu arrırı a ı ıyetı gorme 
e e o .nan u ı ap e e ı bilmem yanlış olur mu? Falih 

serleri bırtakım sınıflara ayırıp Rıfkı k ı· · ·· 1 
h . . . k 'd 1 I d"' , e ımenın ,.n guze ma-
epsı ıçın aı e er, şart ar u· ·ı b' h dı · t" • 
·· · k d h. ld . nası ı e. ır eccav r; ıç ımaı 
!unm~b ned' a ar va 1 0 u hiciv için tiyatro romandan 
gunu ıs at e ıyor. ok daha mu··sa'ıt bı' zemı"ndı"r ç r . 

Mamafi her §eyi tasnif et
mek. ne kadar yeni olursa ol • 
sun her esere kendinden evvel
kiler arasında örnekler bulmak 
kabildir. Roman, "compere" i 
de, "commere" i de muharririn 
k d• • 1 b" u " L -en ısı o an ır revue ye """' 
ziyor. Bir ikisinden başka bü
tün fasılların muhavere tarzın
da yazılnıış olması da bu tesiri 
kuvvetlendiriyor. 

ur_ .. ,, • d t4 .. u \.Nmpere ı e, commere 
i de muharririn kendisi olan bir 
"revue" deilim; fakııt bu ba
kımdan eseri ikiye ayırmak ka
bilc!ir, çünkü bazı kısımlarda 
muharrirden başka değişmiyen 
geçen vakayi kendilerine göre 
tahlil ve izaha çalışan tipler de 
var: Mehmet Ali, Raşit, Avu
kat Şakir, Muallim Kadri. 

Falih Rıfkı, bugünkü muhar 
rirlerimiz arasında. zannede
rim eqı çok eğlenerek, xazmak 
ihtiyacını duyarak ve aklına 
gelen mevzuu derhal yazı ha
line koymak heveıi ile çalışan 
muharrirdir. Bu hal onun hem 
meziyeti, hem de kusurudur. 
Bir meziyettir, çünkü yazarken 
duy<luğu neşeyi, karilerine de 
sirayet ettiriyor; fakat bir de 
zaaftır, çünkü hiç bir mevzuu 
oldurmağa vakit bulamıyor. 
Belli ki o dört tip aklına sonra
dan, kitabın üçte ikisi yazıldrk
tan sonra gelmiş; an!ı.ttığı va
kalara onları da karıştırmanın 
kendisi için de, karii için de ne 
kadar zevldi olacağını anlamış, 
fakat iş işten geçtikten sonra. 
Onların bulunmadığı sahnele
rin zevksiz, tatsız olduğunu 
söylemiyorum, fakat çoğunda, 
meseli Erenköy Vatan kulübü· 
nün tasvirinde o dört tip ne 'ka
dar İ§e yarardı. 

Acelecilik. Falih Rıfkı' ya 
daha fena bir oyun da oyna· 
mıf. Roman büsbütün mevzu· 
ıuz değil: muharrir bir roman 
mevzuu aramak bahanesi ile 
memleketin, memleketin değil
se de lstanbul'un bugünkü "ka
fa vaziyetini" tasvir etmek is
temiş. Fakat tablosu tamam 
değil. Daha birçok tiple<", bir 
çok yerler göstermesi lazımdı. 
Falih Rıfkı, aııl metne ilave et
tiği "Son sözler" de bir saın'at 
münakaşası açıyor Vf" diyor ki: 

"İhtiHilin güzel sanatlara 
karşı vazife ve mesuliyetlerini 
yazarken sanatın ihtilale karşı 
vazife ve mesuliyetlerini unut
mamaklığımrz doğru olur." 

Hem tiyatroya geçmekle, bir
takım kaidelere İster istemez 
rıza göstermeğe mecbur olaca· 
ğı için, Roman'ı bütün mezi
yetlerine rağmen eksik bırakan 
aceleciliği ile de mücadele et -
miş olacaktır. Marras'ın F ran
çois de Curel için yazdığı ten
kitteki bir cümleyi, yalnız ismi 
değiştirerek, ben de tekrar et
mek isterim: "Tiyatroya, Falih 
Bey, tiyatroya!,, Maurras'ın bu 
tavsiyede yanılmamış clduğu
nu hadiseler is bat etti; ben de 
haklı olduğumu umuyon·m. 

Roman'm asıl mevzuu, mem
lekette muhtelif sınıflardan in
sanların inkılabın asıl anladrkla 
ndır. Henüz kafalarda ihtilal 
olmamıştır; bir kısım insanlar, 
Uıküdar'da alaturka saz din-

liyenler gibi, eıki hali büsbü

tün çirkinleştirmekten başka 
bir neticeye varamamış; bazı

lan "Eski hınç" isimli mektu

bu yazan Hanımefendi gibi, 

hiç bir tavizde bulunmamı§; 

ekserisi de "Salon ve inkılap" 
isimli mektupları yazan hanı 
lar gibi, sadece maymunlaşmıf 
Fakat inkılabın asıl dramı bel 
ki Erenköy'deki kulüpte oyna 
nıyor. Kitabın ,.n tatlı okuna 
parçaları o üç mektup am 
(hele "Eski hınç" bir nevi ha 
rika) en kuvvetli yeri Eren 
köy'de geçen ıon sahneilir. N 
yalan ıöyliyeyim? ben o sahn 
deki genç mühendis Halit B 
ye. muharire karşı hak veriy 
rum. Falih Rıfkı, ona verdi 
cevapta diyor ki: 

"Fetih ordusuna 
fethetmesini dilerim. 

"Erenköy sofasmdan ve b. 
tün sofalardan softa kovma 
güç değildir. Bit, tahta sa 
sıtma, her ~eyin en gerisi. b" 
tün Asya, Anadolu !<öylerin 
bağdaş kurmuş. keyfine ha 
yor." 

Hayır en güç iş o biti, o aı 

mayı temizlemek değildir, 
ki o halin avdetine mani olm 

tır. Bunun için şehirden soft 

yı kovmakla başlamak !az 

dır. ihtilal. inkılap bir kafa 
selesidir, şehirlerden başlam 

zaruridir. HP-m Falih Rıfkı, 
sıl "bütün sofalardan sofla k 
mak güç deği'dir" diye bi 
yor? Bütün Roman, softa 
bitten de, Ankara'nın bi 
senede temizlenebilen mala 
sından da daha muannit ol 
ğunu göstermiyor mu? Hat 
Halit'in, Erenköy'de 31 H 
kı'ya, diğerlerine tamamile 
lehe çaldığı doğru mudur? 
kat Falih Rıfkı'ya böyle sit 
de.hakkımız yok; çünkü 
lit'e mektubunu şu satır! 
bitiriyor: 

Çok haklı bulduğum bu aöz
zü Falih Rıfkı kendisine tatbik 
et~eli ve yine kendi tabiri ile 
"gerçekten dava adamı .. eseri 
olan Roman'ı tamamlamalı idi. 
Sanatıın, bilhaua içtimai ilava
lara 'karışa'll sanatın ihtilale 
kartı asıl vazifesi. müdafaa ve 
tamimini üzerine aldığı fikirle
ri. mevzuları sonuna kadar 
götürmektir. Eksik müdafaa 
bir davayı hedefine götüremez. "Fetih ordusunun ilk 
Falih Rıfkı, mevzuunu daha ol- Devlet İstanbul ve Müsteml 
durduktan ıonra kitabını yaz- Anadolu ananesinden arta 
mağa başlasaydı bu kusur el- lan ne varsa evvela onu kö 
bette kaybolacak derecede ha- de ve İstanbul'da kazımak 
fiflerdi. Biz de bunu söyliyoruz: " 

Falih Rıfkı bu mevzuu hiç veli lstanbul'da", yani 
şüphesiz ki bırakmıyacaktır; de. 
zaten hergilnkü makalelerinin. : 

'---
de kusur etmiyen, dostluğa müka tediğim Avninin ilk mahsüaat 
bil dostluğunu izhardan çekinmi- kilerini ÇİT.erek başladığım tU 
yen ciddi, vakur bir arkadaşın zı· ı rı•an yazıların fazlaaştığmı 
yaı beni çok müteeHir etmiştir. düm ve timdilik kafi buldum. 

kat şunu da oöyliyeyim ki, b 
Hayatında etütlerile •eşgıd oldu arkadaşlar ve ben kaşke Avni 
ğu ve pek çok sevdiği Eyibin Gü· fij derecei uhuvvetile müteha 
müşsuyu sırtlarına onu siyah top· bir mikyası ruh oahibi olabi 
raklann dendanı tahribine terke- 1 dik.! Kaşke, evet. kaşke .... 
derken ruhumun, vicdanımın ne 
feryatlarla çırpındığını ben bili
rim. San'at hayatını yazmak is. 



ontenjan tatbikatını Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Memlekette 

Cenaze dirildi •• düzeltmek için - .--- •. -~...... .....,. -~ '$. ~ı ·. ..... . ,_.,. ,,.. ~ . 

ontenjana ilişik kararname. 
nin esaslarını neşrediyoruz 

ANKARA, 7 (Te lefonla) -ı desindeki süzgeç tel kafesleri 
Son kontenjan kararnamesinin için ikinci kanun, 9ubat ve mart 
tatbikatını düzeltmek ve kolay aylarına mahsus olmak üzere 

~!aştırmak :çin kararname mad beşer kilo kontenjan verilmiş
' delerini tefsir, tadil ve ilave su tir. 

tile ittihazı lizım gelen tel- 6 - Küçük sanayi fabrikala 
irler hakkında tanzim edilen nnın muhtaç oldukları tebeşir 
lişik kararname, yarınki Res- t ozu, yalnız mezkiir fabrikalar 
11 Gazetede neşredilerek meri ihtiyacı için (bir defa) ya mah 
·ete girecektir. Bu kararname ıus olmak üzere 60 ton konten 

ain ihtiva ettiği esaslan bildiri jan verilmiştir. 
ryorum: . 1.- lktısa_~i ve sın~i te~isat 
. 1 - Müesseaat ve tıcaretha ve ışletme Turk anonım şırke
. !erin bili. bedel tevzi ettikle tinin inşa edilmekte olan tel 
1 

• reklam mahiyetinde olan eş çekme fabrikası için getireceği 
•,a ile cemaatlere, ~hasa, ha. 26,890 kilo tel örgülü cam kon 
jır ve spor cemiyetlerine teber tenjan harici ithal olunur. 

"U suretile gelen veya mukabi 8 - Vakit gazetesinin rota
ınde döviz çıkanlmaıına lü- tif makinesi için getirmi' oldu 
• m olmayan eşya, lktısat ve- ğu kauçuk ve muşamba bantlar 
ıaletinin t~İp ve tasdikile kontenjan harici ithal olunur. 
octenjan hari~i ithı-:I olun~r. 9 -Tablet, komprime ve ed 

- 2 --; K?nten1an lıs.telennde viye vaz'ına mahsus cam ka
~redılm.•' ol~ m~kine aks~- paklı tıpalı şi,elerle di9 frrçala 
le fabnka ve unalathanelenn n (F) fıkrasına ithal olunur. 

ühtaç bulundukları mevaddı 10 Fil 1 k 
ti.daiye, Iktısat vekaletinin - m er. ta as e9yası 

rıasdik ve müsaadesile konten- meyanına ithal olunur. 
rnn harici ithal olunur. Memle- 11 - Rus yadan ithal oluna
gete ithalleri Iktısat vekaleti. cak 25 damızlık karakül koyu 

müsaadesine bağlı eşya, nunun listesi, Ziraat vekaletin 
koli postal olarak gelmiş olsa- ce tasdik şartile kontenjan han 
f,ır dahi, ayni müsaade ile mem ci ithal olunur. 

ete girerler. Makine aksa- 12-Yüksek Ziraat mektebi la 
undan olduklan lktısat veka. buratuvarları için Almanyadan 
tince tasdik olunan eşya, tari celbolunan malzeme listesi ik

in hangi numarasında mu- tısat vekaletince ve Anadolu 
yyet olursa olsun, Iktısat Ve kulübüniin celbettiği eşya liste 

•
1 

!etinin müsaadesile memleke si, ayni vekaletçe tasdik şartile 
ithal olunur, lrontenjan harici ithal olunur. 

t3 - 13497 numaralı karar- 13 - Tarifenin 373 üncü mı 
meye merbut kontenjan J;ste marasına temas eden Kaska~m 

l ııı (D) cetvdinde bulunan iplikleri için ikinci kanım. şu-
lm tıırifenin 53 üncü maddesi bat Vf> mart aylarına mahsus ol 
es asındaki (yalnız b .:nlar da. mal' üzere cem'an beş bin kilo 

dir) fıkrası tayyedilmiştir. kontenjan verilmittir. 
etı - Tarifen;n 337 inci mad 14- Sinema stüdyosu için 
il' ine temas eden papiye kuşe tarifenin 617 A mac'desinde ya 
nıntenjamna ikinci kanun, şu- zılı boş sinema filmler' nden 
lelt ve mart aylanna mahsus ol kanunusani, şt:.t>at vP. mart ayla 
mık üzere her ay için ikiter bin rrna mahsus olmak iizere il<" ~er 
mo ilave edilmi,tir. yüz kilodan cem'an ~ıtt yüz ki 
ı 5 - Tarifenin 560 mcı mad lo kontenjan veril:ni~ tir. 
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!'snaf n 
~~ayıtları 
şt 

biç ayda tecdit et-
Y· • • } 
r. tırmıyen er 
k• ecziye edilecek 

I IKornçu memle'cetle rdel 

Yobazın 
Biri 

fskenderunda temiz 
bir dayak yedi 

Aparbman 
Kaydının 
Tefsiri 

(B~ı birinci sahifede) 
ye encümeni mazbatasının di
ğerlerine tercihan reye konul 
maımı teklif etti. 

Süleyman Sırrı Bey (Yoz
gat), Mustafa Şeref Beye itiraz 
ederek: 

Encümen tefsiri kanuni ya
pabilir; dedi. 

Recep Bey cevap verdi: Ni 
zamnamede madde vardır. En
cümen teklif yapamaz. 

Maliye encümeninin mazba. 
ta11 reye kondu ve kabul edil
di. 

Mukaveleler 
Bundan sonra Türkiye Cüm 

huriyeti ile İtalya hükumeti a· 
rasında aktedilen kara sularına 
ait itilafname ile Belçika hükii 
meli ile mün'akit ikamet muka 
velename~inin tasdiklerine da
ir kanun layihalannın birinci 
müzakeresi yapıldı. 

Unı•anlara itira:ı 

Ondan sonra beynelmilel 
yardım birliği mukavelesine ha 
zı ilavele, yapılmasına dair la 
yihanın ınüzakeresine geçildi. 

Hariciye vekilinin izalıalı 

V!ariciye Vekili Tevfik Rü§
tü Bey ve Refik Şevket Beyin 
(Manisa) mukavelelerde ünvan 
tarih ve isimler hakkındaki iti 
razma cevap olarak şu izahatı 
verdi: 

"Evvela i,in mahiydi nedir. 
onu arzederken mesele an1aşıla 
caktır. Meclisi alid n bir muka 
vele geçmiştir. Oroa imzalar 
var. Bazı!anrun şerhleri var. 
Esas mukavele Büyük Millet 
Meclisince tasdik olunmut. fa
kat bu terhler ve murahh;ı.s im 
zalaıı bir çok mukavelelerde 
metinde mevzuu bahsolmadığı 
için bunoa da olmıyacak diye 
hatıra gelmemiş İmzalarla ~erh 
!er olmadan mtikavele tasdik e 
dilmiş. Bu defa şerhler teati o
lunacağı esnada Cemiyeti Ak
vamuı bu işlere bakan bürosı.-n 
da bunların da lüzumu söylen. 
miş, tabii bunlar kanunsuz ko 
namaz. Bu maksatla bu layiha 
hazırlanmı~tır. 

" Sername,, 

Scmameye gelince, Refik 
.Şevket Beyefendi gibi bende
nizce de zeyl demekle iktifa d 
mele muvafıktır. Ancak kendile 

ıısnnf Cemiyetleri reis ve umu• 
i atipleri, dün Esnaf ba,müra· 

ya Kadri B. İn riyaaetinde aylık 
b alanru yapmışlardır. 

• sılu içtimada, Türk tebaasına 
ç<ha11r küçük aan'atlar hakkm 

lskenderundan Adana gazeteleri-
ne yazılıyor: Adana itealinde Fran- rinden ayrıldığım nokta şudur. 
sızlara belediyereisliği yaparak milli Semame gayri kanunidir buyur 
müc dele ve onun kahramanları hak dular, Semameler hakkında bir 
lon<'.o ağız dolusu küfürler savur- kanun bilmediğimizden bizi af 
muş ve nihayet gün..Jılarından kor- buyursunlar. 

Ergani bakır 
Madeni 

(B~ı birinci sahifede) 
senesinde Ergani madenine viaıl 
olabilmesi esasına göre tanzim 
edilmişti. Şimdi işletme müdürlü
ğü bıı programın tatbikile meıgul 
olmaktadır. 

Ergani, dünyada meşhur olan 
iki bakır madeninden biridir. Er
gani madeninin bulunduğu dağ 
parçasını düzleştirmek işletme 
kısmının başlıca metguliyetini teş· 
kil etmektedir. Bu ameliyeye iki 
senedenberi devam ediliyor. Niha
yet 933 •eneainde tesviye tamaıni
le bitmiş olacak, ve fabrika için 
lüzumlu binalar kısmen 933 aene
si zarfında ve kısmen 934 aeneıi 
bidayetinde yapılacaktır. • 
Yapılan sondaj ameliyelerinden 

anlaşıldığına göre yalnız bir dağ
da (2) milyon ton bakır mevcut 
olduğu anluılnuştır. En bedbin 
bir hesap ile El"gani !'ladeninin 
safi cevheri 3 10 tahmin edilirse 
Erganidc 200 bin ton bakır bulun 
maktadır. 

Senede 20 bin ton bakır işlen- " 
miş olsa Erganinin yalnız bir kıs
mı 10 seneli!: bakır ihtiyacnruzı 
temin edecektir. 

Teıi•atımız, lf!nede 20 bin ton 
bakır ihraç etmek üzre tanzim e
dilmiştir. 

Bakır fiatlerinde bir aaırdanbe· 
ri bıı derece tenezzül görülmemiı 
olmasına rağmen Ergani made
nindeki cevherin fazlalığı dolayı
sile, işletmeden mühimce bir isti
fade umulabilir. 

Dünyanın en zengin bakır ma• 
· deni Belçika Kongo•undaki Tan
ganika madenidir. Bu madenin 
senelik istihsalatı 130 bin tona ba
liğ olur. ikincilik Erganı bakır 
madenindedir. 

Vaktie bakın, develerle nakle
dilirdi. Bir deve kafilesi bir ton 
bakırı ancak bir !!enede Mersine 
götiirürdü. 

Bu işi tren temin edince tabii 
va~iyet derhal değişecektir. Erga· 
ni fİrketinin idaresine senelik te
diyatı bir milyc"n li.raya ba1i~ ola
cağını tahmin ediyoruz. 

20 bb ton bakın iıtihsali ıçın 
IS bin tonluk malzemenin Erga
niye naklı icap etmektedir. Bakır 
ml'ldenlerin i~lemeai aayeainde 
(lGOO) kadar anıeleye İf temin 
edi!ecek, fakir ETgani yeniden 
ha.vat bulacaktır •• 

Şirket Ergani de belediye tara· 
fından temin edilen ana Üzerin
de bir de mektep yaptıracaktır. 
Mektebin planları hazırlanmakta 
dır.0 - - -·- --
Muamele 
V •• 

ergı:>ı 
(Batı 1 inci &ahifeden) 

rek satış fiatlan her an değişe 
bileceğinden her kambiyo satı 
,ından; "bankanın şu kadar aç 
yosu vardır" deni~mesi müm-
kün olamaz. Filhakika her kam 
biyo muamelesinin açyosunun 
yegan yeganı ele alarak bunla
nn vergısını hesap etmenin 
müşkülatı ve ve hatta imkansız 
lığı filen sabit olduktan sonra 
bankaların muayYen bir devre 
ve faraza bir sene zarfında kam 
biyo muamelelerinde vasati ne i ~anunun .t~tbi~i tehir.edile-

) nvayetlerı uzerıne tehir edil
esi için t.,..,bbüsat icrası tek

~ ilmıttir. Ancak, ortada müs-
1bir şey olmadığı ve kanunun 

ki t"'hir edileceği yolundaki 
& tlerin asılsız olduğa ileri sü
tiuş ve timdilik bu t91ebbüaa
~um rôrülmemi~tir. 

' dan ıonra, her esnaf cemi
.in 933 aeneaine ait bütçeleri-

ırlıy11rak Mürakaba Heye
aadik "ttirmeleri kararla4tı· 
tır. 

karak Adananın tahliyesinde Fran-
sızlarla birlikte Suriyeye kaçmış bu- Refik Şevket Bey -
lunan Hafız Mahmut Celal bütün teamülidir. 
Türkiyede malumdur. Tevfik Rüştü B. Gayri 

Gayri mikdar menfaat elde ettikleri 
tetkik edilmit ve bu muamele
den banka ve bangerlerin sene 
vi binde bir nisbetinde mefaat 
!eri bunluciuğu neticesine varıl 
mıştır. Bu maksadı temin için 
hükiimet bir kanun layihası ha 
zırlıyarak Meclise tevdi etnıi,. 
tir. Bu layiha ile ınuamele ver 
gisi kanununun 9 uncu madde 
sine fU fıkrarun tezyili İsten 
mektedir: 

Şl.md· l•ke d d bul b kanuni ve gayri teamüli dedi-• • n enın a unan u . G . k • kı . 
herif Ramazanın ı"kincı" g- ·· · nız. ayn anunı smına ışa unu yenı ca • • • • 
mide vaz etmeğe ç•kınış ve ilk söz ret ettım kı, bunu da bılemedı 
olarak Türk milleti aleyhinde beze- 1 ğimize bağışlasınlar ve bir de 
yand,. bulunarak demi , tir ki, bütün imzalann l&nun metni. 

- Türlder, dini imhaya çalışıyor- ne girme.?'~si lizı~ geldiği 
lar ve bu uğurda Ar11pla•a lcaııı da noktasında ısabetlen vardır. 
adavet beslemekte bulunuyorlar, Krallık meselesine gelince; 
Ha~ı~ Mahll"u~un bu suretle cami- bu mukavele ispanya kralhk 

de fıkır ş<kavdıne ba~ladığmı gören ı ki' d ik •im t D "' 
afın 933 aeneai münaaebeti
iyetler tarafından Ticaret 

'fi namına kayıt ve teaçil mu
i terinin tecdidi de mevzuu 
rflmuştur. Neticede, teaçil mu• 
ıainin 3 ay zarfında ikmali 

e,ırt nihayetine kadar kayıtla 
8·aptırmıyan eanafm Odaca 

t eteri cihetine gidilmeıi mu
< görülmiqtür. Geçen aene 
Ya Al\yİtlannı yaptmnıyan 

h bıı aene kaydedilecek ve 
Uferinden geçen sene için tea .. 
e.rci ve cezası. almmryacağı 
u emİyetler tarafından 932 

da istenmiyecektir. 

lni teşekkül eden esnaf mer 
uıürosuna ait meaa.i esaslan 
di-oya dahil 15 cemiyet idare 
J1'rİnin haftalık içtima giinle 
j•ararlaştınldıktan sonra iç-
nıhayet veritmi,tir. 

n 
d('~-.................. ~--

r fina kadınlar 

c 
birliği reisi 

İ Kadınlar Birliği reisi Mme 
'bpulos bu ayın 26 ımda Is
o gelecektir. Yunan kadmlan 
ulTac!a bi~ müddet kalacak ve 
e•ılınhğı hakmda tetkikat ya-

ceır.aatten bir lr.smı camiyi terket- '~ ın ~ en !,aP·.. I§ ır · egış 
mi; ve birçok kim•el•r de onu bf,k. , !ıreı;?evız. Çımku muah:cle ~ 
liyerek camiden çıktıktan sonra gü-ı ıse oyle cereyan edecektır. Bı
zel bir dayak atm·şlardır. naena!eyh gerek iıimleı İn ve 

Dayak meselesinden haber alan 9erhlerin kanun metniden çıka 
F.ransızlaT day?k atanları derhal tev ı1 rılıp mdne merbut denilmesi ve 
kif ed""'k hapı"'.'neye koymuılardır. gerek serlevhada tadilat yapıl

.Y ~bu muhıtte umumi teessürü ması için layihanın Hariciye en 
mucıp olmuttur. .. • • d • • · d • cumenme ıa esını rıca e enm. 

SuihastçılRr Mazhar Müfit Bey - Arna-
ANTAKYA, 2.- Hanano lb..,.. vutluk hükiimeti o zaman kral 

him Beye suikast ya~makla maznu~ lık mıydi. 
olanlann muhakemesıne devam edı- . 
!erek İntaç olunmu' ve hüküm teb- T evfık Rüştü Bey - Kanuın 
liğ edilmi,tir, Bu bükme göre sui- da naul yazılı ise öyledir. efen 
kaıtçı oldııkları anlaşılan Niyazi, dim 
Sabri ve Kamil isimlerinde üç ki,i • . • . • . 
onar sene müddetle kürek cezaıma Netıcede !ayıba tadı! edıl-
çarpılacaklardır. mek üzere Hariciye encümeni-

Çe/:ı. rge kongresi ne h;ıvale. olunci~ ve ctom~bil 
seyrısefenne daır beynelmılel 

BERUT, 2 - Scki7. hükürnet mü
messillerinin İştirakiyle müzakerele
rine devam eden çekjrge kongresi 
mesaisini bit~nniş ve mümessiller 
mernl kctler;ne avdet etmişlerdir. 
Türkiye müm.,,.sili Süren-a bf,y bir 
kaç gün için Berutta kalacaktır. 

• 

mukavele tasdik edilerek pazar 
tesi günü toplanmak üzere iç.. 
timaa nihayet verildi. 

M. Coo fdge'in naıı 

"Bankaların ve bangerlerin 
yapmış oldukları kambiyo mua 
meleleri dolayısile uhdelerinde 
kalan aryo mikdan muamele 
yekunun<1n binde biri üzerin. 
d~n kabul ve bu mikdar vergi. 
nin tahakkukuna esas ittihaz o 
lunur. Şu kad:ır ki sene nihaye 
tinde hesabatın kat'i sırasında 
bu muamelelerden binde b;rden 
fazla bir mikdar kaldığı tabak 
kuk ederse bu fazla mikdann 
vergisi de batkaca tahakkuk et 
tiği aya ait beyannamede gös
terilir." 

Onuncu madde 
Ayni layihada kanunun o

nuncu macidesinin son fıkrası. 
m şu şekilde tadili istenilmek
tedir: "Bu kararlar lstar,bul vi 
!ayeti için lstanbul kazanç tem 
yiz komisyonunda ve 1stanbul-
dan maada vilayetler için mer
kez kazanç temyiz komisyonun 
da itiraz kararlarının alakadar 
!ara tebliği tarihicien itibaren Bir gazete tapalıldı 

Berutta inti,,... eden "Ennida" ga 
zeteai, reİ5İ hükümctin bir emirna ... 
meoiylc bila müddet tatil edilmi4tir. 
Franaızca "La Surie" gazetcoi de i
lci gün müddetle luıpatılmııbr. 

NORTHAMPTON, 7. A A. - ı bir ay zarfında temyiz olunabi 
M. Ç~lidge'in naşı, bugün. ~t ~ lir. Temyiz komisy<>nlan tem-
den ıtıharen cenaze merıuımı saati · 1 1 · · •· 1 rih' 
olan 10,30, lıadar b\lra kilisesinin yız t.a. ep erını vurul arı ta ı~ 
emrıuim yntnğında istirahat edeeck- den ıtıbaren 3 ay zarfında kat ı 
tir. karara bai!lar." 

Osmanlı 
Bankasının 
• 
imtiyazı 

Artvinde görülmemiş 
hadise oldu •• 

bit 

(Başı birinci sahifede) 
ğın tiddeti yilıünde okunmaktay
dı. Bununla beraber bizi mutat o
lan tebessümü ve neıeli tavrı ile 
karııladı. Şükrü B. geçirdiği baa
tabğm verdiği zafa ve Ankaraya 
hareket ha7.ırlığına rağmen, bize 
Osmanlı Bankası ile cereyan eden 
müzakerat ve borçlar meselesi 
hakkında bazı beyanatta bulun• 
du. Saraçoğlu Şükrü B. Osmanlı 
Bankası ile müzakerat henüz bit
mediği için bu meselede biraz ke
tumdur. Bu meaele hakkında yal· 
ruz ıunu söylemekle iktifa ediyor; 

- Osmanlı Bankası ile batladı
ğımız müzakerelere iyi bir safha
da devam ediyoruz; 

- imtiyaz müddeti kaç ıene i
çin temdit edilecek? 

- O mevzu Üzerinde henüz bir 
karara varmıt değiliz ..• 

Şükrü B. İn kısa cevaplanna 
rağmen müzakerenin mevzuu üze 
rinde izahat istedik, bize ıu ceva
bı verdi: 

- Şimdilik şu kadar diyebili
rim ki, Merkez Bankamızın mev .. 
cudiyet ve haklan ile telifi kabil 
olmiyacak herhangi bir kayit ve 
talep müzakere mevzuu bile de
ğildir. izah edeyim: Cümhurİyet 
Merkez Bankasına kanunla veril
miş ne kadar hak vana, onlar 
kamilen Bankanındır, ve öylece 
kalacaktır. 

Borçlar mukavelesinin 
bazı t'sa.~ları 

ARTViN, (Milliyet) : ı gın çıkmış, birkaç ev yannııştıl'• a 
Tapu Tahrir odacısı Ali R12a E- fusça zayiat, olmamıştır. y'J b 

fendinin kardeşi on beş yaımda Na· I kast olduğu söylenmektedir. d 
znn • efndi iki gÜn evvel bir soğuk G • k • 
alğınlığmdan yatmış. Dün sabah Ri- emlı te SUrek 
za Efendi dairede iken mahalle kom· 
şulanndan biri gelip kardeşinin öl
müş olduğunu haber vermiştir. Rı
za efendi gözleri yaşla dolu olduğu 
halde doğruca eve gelip ölmüş kar
deşinin üzerine düşüp ağlamağa baş 
lamıştır. Rıza ef. Defin muamelcoi 
yapılmak üzere Çarşıya gelerek ke
fen takımım alıp belediyeden Defin 
ruhsatiyesini de çıkararak Hoca ile 
birlikte yıkamaya inmiılerdir. 

Tesadüfen oradaydım. Ocakta he 
nüz ıu ismmamıştı. Herkes bir iıle 
meşğul ... Odada mahalle kaclmlnn
nın ağlamalan, bağırmalan devam 
ederken, erkekler teneşir tahtaımı 
hazırlıyor, birisi ocağa odun atıyor, 
birisi de cenaze yikanmaıma yer ya
pıyordu. Bu sırada mezarcı geldi ve 
yerin hazır olduğunu haber verip er
kekler ölüyü çıkarmak için içeriye 
girdikleri zaman ölünün üstünde du
ran yorğan oynamaya basladı ve ya 
vaş yavq yukan doğru yükselen yor 
ğanı gören kadmlar feryadı kopardı
lar: "Eyvah hortladı". 

Gemlikten yazılıyor: Yakında 
rada sürek avlanna başlana~ k 
Orhangazi ve Geml:k ınmt..~ P 
yaban domuzlannın itlifı için : 1 
ye silah ve cephane tevzi edil 

Bu mıntakada tavuk haatalıil• 
hur ettiği için yumurta ve piİif 
tışları azalmıştn. 

Umurbey köyünde yapılan ~~ 
sineği mücadelesi müıbet netice -
miş, bu sene zeytin tanelcrind• 11-
kurt kalmamıstır. 

İzmir muallimleri 
Denizlide 

DENiZLi, 7. A. A. - ıJ 
muallimlerinden 62 kişilik bir 111 
le §ebrimizde iki gÜn kaldıkta". ~ 
ra lzmir'e dönmüşlerdir. Mualliıv 
ıerefine muallim mektebinde bir~ 
samere verilmiş Halke-.i aalonılll" 
bir çaylı da"s tertip olunmu~tur. 

Hapishane 
Kaçakları 

Ağla.lanlar, bayılanlar, kadıpan Jaı V 
çanlar, pençereden atlayanlar, kıya- DENiZLi, .7 A .A. - Bord~9 
met gibi ... Korkular içinde geçen da- pishanesinM.ı kaçan eskici San ,,. 
kikalarda yorgan hala yükseliyordu. ıeyin, jandarmalar tarafından ölii' 
Birdenbire Mumya gibi kesilmiş sap !arak yakalanmııbr. 
"'" benzile ötüyü ayakta karşımızda Mevlutta teker 
gördük. Bir müddet etrafa faşlan 
ıaşkın bakındı ve ıonra yine olduğu yerine incir 

- Borçlar mukavelesi kaç - yere düşerek a~ ve burnundan si· J 
ne için yapılmııtır? yah renkte bir kan boşandı. Merzifondan bildiriliyor: Ra.,,,I 

- Mukavele prensip olarak 50 ba d b • b d lı" 
B hal N ··ı·· ·· d t run şın an en ura a ezan ve 

sene irin yapılmı•tır. u azımın o umun en am t t"" k k ba 1 .., • • d·' b k h 1 me ur çe o unnuya ı amışıP 
Tahvilat piyasadan mühayaa e- or uruk •aat sonra vu u u muş- '-- bam d 1 • t kuta 1 d _. · · d akıll .... sa tt amevu o nar ar 

dilirken ne kadar ucuza alınırsa ~· .r1~ sokra cenazed a ru.. d' .' ker yerine incir ve üzüm dağ11ınıf 
borç ta o kadar az bir zaman zar 

1
. ırı mbaış vel nlonclauşuyorldu. Sa ul dın-1 başlamnlardır. ~ işe ilk evvel ~ 

fında imha edilir. ınce yı a ar ayı ı. at er en t • • ı·ıt . . .. .. d::.. 
be 

• • .. . • ugu mev u a ıncır ve uzum .,.1 Tediyata bir lıaziranda gelecek n evı saran acı teessur yenne şım t k t d M Ad'! B .. le~ 
d. · 1 ba 1 d T 1 b" üh" ab an ur za e . ı ev onna bütçe senesinin ilk gününde ba..- ı ıevınç er ş a ı. at ı ır m tur 

!anacaktır. Senelik taksitler hep bet içinde Artvindc mi>Iİ görülme- mut · 
müsavidir. I yen bu hadise hakkında herkes bil- Bir kadınla bir ço• 

- Taksitlerin 700 bin lira oldu- diğhıi sö:vliyor. Kimi i hazreti Nuh-
ğunu evvelce söylemiştiniz. Fa- ta!'! ki~!·.~ A~lahrn hikmetinden, ki- CUğU parçaladıJar 
kat, yeni çıkanlacak tahvilattan mı<ı de olulerın h.ortlamasınd~n; lıa
hariç tutuan Lot Türe için aynca zıları da kıyametın ?'akla§tıgından 
tediyatta bulunacak mıyız? bahsederek muhabbetı artmyorlardı. 

Hayir, bu 700 bin lirada hepsi Eli ve pqtemalı ıslanmayan hoca 
dahildir. Lot Türe İçin ayrıca te· efendi geri dönünce Riza Efendi de 
diyatta bulunacak değiliz. Hatti. kefen t<ılnmını geri •ernKk üzere 
Düyunu umumiye mecliıi masrafı, çarşıya Ç'kt;. Ahir-.lten gelen y9lcu
bankalara verilecek komisyonlar, ya oranın ahvalinden •orduk. Yolla
yeni tahviller mesarifi, halasa es- rın bozuk olup ileri ıtidemeycrek ge 
ki borçlara makabil verilecek pa- ri döndüğfüıü söyledi. 
ra hep bunda dahildir. 

Tediyatta altın kaydı yoktur. 
Bu para sadece Fransız frangT o
larak ödenecektir. 

- Yeni çıkanlacak tahvillere 
4'Uniturc" ismi verilmeıi tekarrür 
etti mi? 

- Hayir, 0 0niturc" ismi eski 
bir tasavvurdur. Yeni tahvillere 
hen;jz bir at verilemedi. Bununla 
beraber hamiller "Yeni Türkiye 
borçlan tahm.iliti" m8nasına ge .. 
len "Nouvelles Obligations de la 
Dette Turque" adının verilmesini 
teklif ediyoı·lar.• 

Şaraçoğlu Şükrü B. Ankarada 
15 gün kalacağını ve borçlar mu
kavelesinin bir iki ay içinde İmza 
edileceğini aöyliyerek sözünü bj. 
tirmi~tir. -·----
Hitleı-le ne 
Görüşüldü? 

Von Papen başveki
le izahat verecek 
BERLIN, 7. A. A. - Volff ajan-

11ndan: Sabık başvekil Voıı Papen i 
le Hitler , evelki günkü mülikatlan
nn dair müşterek bir tebliğ neşret
mişlerdir, 

Fahiıenin yüzü par
ça parça oldu 

IZMlR, 6.- Tepecikte dün bir ci
nayet oluyordu: 

Tütüncü Riza isminde birisi ge-
çen sene uınumhane sermayelerin
clen Bedriyeyi dost tutmuş, haftada 
bir gÜn görÜ{meyi kararlaştırmı~lar
dır. 

Son günlerde Bedriye, tütüncü Ri 
zadan soğumuş, kendisine haber yol 
lıyarak gelmemesini söylemiştir. Ri
za bu haberi alınca doğru umumba
neye gitmiş, Bedriye ile görüşmek 
İrtemiştir. Ev sahibi Bedriyenin ev
de olmadığını, başka birisiyle gez
miye gittiğini söylemiştir. Fakat tam 
bu esnada Bedriye odMından inmi,, 
dostu Riu ile karşıl,.şmıştır. Bedri
ye hemen odadan çılomya davranın
ca Riza yerinden fırlamıı: 

- Sen beni ne çabuk unuttun.Gel 
kaçma, ıonra fena yaparım, demiş
tir. Bedriye bu sözlere cevap venne 
diği gibi kendisini odadan dışarı at
mı,, yukarı kala çıkarak odasına gir 
miştir. Riza, Bedriyenin pe§inden a
tılmış, yuk3rı kata çıkarak Bedriye
nin odasına zorla girmiş ve hemen 
kadını karyolanın Üzerine yalrrarak 
cebinden çıkardığı usturatı ile yüzü
nü dilim, dilim doğramıştır. 

Somadan yazılıyor: Şehrimis• 
bir kaç aaat me~afede Kozanlı 
köyünde tüyler Ürpertici, korkıı11Ç 
bir cinayet o1muttur. 

Köy çobanlarından ihtiyar Ha 
tiçe ile 14 yaşındaki ff' · ço
cuk evvelki ~ün kırda gırtlaklar! 
parçalanmı•, ceaetlcri bıçakla de• 
lik deşik <'dilmiş olduğu bald• 
bulunmuşlardır. 

Cinayet şu şekilde cereyan et• 
miştir: 

Evvelki gece köye avdet etnı•· 
diğj görülen Hatice ve HüaeyinİtJ 
aranmalarına çıkılmı~, fakat bıı• 
lunamamıştır. 

Ertesi sabah köv muhtarı, belı 
çi Hüseyin ve Haticenin damadı 
Mehmet köy d"arısında taharri
yata devam etmişler ve zavallı ikl 
cobanı tarlalar içinde gırtlaklar• 
keaik vücuttan pnramparca olı,. 
rak bulmu•lardn'. Bu vazivet kar 
şısında b"kçi HÜ•evin derhlll K .. • 
rakol kumandanlığını vak'adan 
haberdar etmi4, fakat basçavuş; 
Hüseyinden ,üphc ettiği için der· 
hal kendisini yakalatmıştır. Eun• 
dan sonra jandarma kumandatt•• 
müddeiumumi ve hükiimet dok• 
toru cinayet mfthalline giderek 
tahkikata başlamıtlardır. 

Yapılan iki saatlik araştırmıo 
neticesinde katilin Haticenin da• 
madı Mehmet olduğu anlaşılmı§• 
tır. M.,hmet kayınvaldesile uzun 
müddettenberi gecincmediği için, 
zavallı kadım öldünneğe karar 
vermiş, bir gün, çoban Hüseyinle 
birlikte koyunlarını otlatı.n Hati• 
cenin önün.. çıkarak öldürmüş, 
sonra da cinayeti gördüğü için 
kendisini haber verm~sinden kor
karak Hüseyini öldürmüştür. Ci· 
nayette bekçi Hüseyin kendisine 
yarofım etmhtir .• 

Katiller derhal yakal.,narak 
hapiaaneye sevkeditmişlerdir. 

Bu tebliğde, aralarındaki mükile
mc·nin büyük ve müttahit siyasi bir 
milli cephe teşkili imkanlıın balan
da cereyan etmİf ve şimdiki kabine 
bakkıncl"ki mütdcabil noktai nazarla 
nrın temas bile edilmemiş olduğu 
tasrih olunmaktadır. 

Riza, Bedriyenin dilini de tutarak 
doıPıınıak istemiş İse de evdeki ka
dınlann ferya '-'la sokaktan yetiten
ler olmuş, gözü kararan ve Bedriye- ! 
yi öldürmek istiyen tütüncü Rizayi ,-•••••••••••ıııı. 
güç halle evden çıkarabilmişlerdir. .,_ 
Yüzü parça, parça olan Bedriye Et ı• t 
memleekt hastanesine kaldınlmı,, Ri em zze BERLIN, 7. A. A. - Volff ajan

sı b,; diriyor: 
Gazetelerin hemen hepsi Bitler -

Von Papen mülakatı ve bunlann 
müştereken ne,rettikJeri beyanname 
hakkında uzun uzadiye mııtalea yö
rütmtktedirler. 

za yakalanmı,tır. 

Metresini bağJamıf, 
yardan bırakıvermit 

Bi<eok gazeteler, von Papen'İn ge Gqen hafta Barım Ağır Ceza 
lecok hafta Berlin'e gidece,Pni ve bu mahkemesinde garip ve feci bir ci
ziyn•eti eana•ında bu mülakat hak- nnyetin muhakemesi görülmüıtür. 
kında von Schleicher'emufasaal İzi\• 932 seneoi mart ayı sonlarında, 
hAt vereceğini bildirmektedir. filyos demiryolu aınelesinden Yoz-

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanu 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda var.!ır 

11 'i 
Gazetelerin ekserisi bu iki siyaset ı;atlı Dağistan isimli bir şahıs, başka 

ad .. mının mü~terek beyannamelerini 1 bir erkekle yaşamak istiyen metresi '--------------
hemen daima ıısılsız bir talmn kom· .ı\yşeden intikam almak için onu ip
binezonlara istinat eden ve bu göriit le aa.ı mıı ve bir yardan aşağı yuvar
meye esnasız bir mana ve ehemmiyet lay~<.;ı; öldürmüıtürl 
veren pazetc hah<rlerini reddeder Katil mahkemede cürmünü müte-
mahiyette gönneldcdir. madiyen inkar etmiıse de, cürmü sa 
Diğer ırazeteler, bilhas•a sol cenah bit göri•lerek bet sene hapsine karar 

matbuatı, daha ileriye giderek "Harz verilnıiıtir. 
buı: g" adı ,-f"rilen ceph~nin yeniden 
vücude getir;lınesi 1'akkında bir te
ıebbüsten bahsetmektedir. 

Harz'>urg cephesi milli tenıayül. 
lcr göıterE.n ve kendi siyasi istika. 
emtlc rine uygı1n hükümler yörüten 
bütün fırhları ıinesinde topbyan 
bir teşkilat idi. 

Düğün evinde 
yangın 

Beypazarından yazılıyor: Kasaba
mıza dört aaat mesafedeki Karqar 
nahiyeoinde bir diiiün evinde yan-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

· mütehassısı 
Cumadan maada herıı:ün öğledea 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar ls
tanbulda Divanyolunda lJO ruma· 
ralı busuai dairesinde dahili basta· 
lıkları mnayene ve tedaYİ eder. Te
lefon: lstaııbul 22398. 

1 

t 
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Dünyada Nele r Oluyor? ) 
~-------..:. __ _.,:___ 

Tunanın 
Suyu azaldı 

Satranç 
Birincisi 

MiLLiYET PAZAR ı KANUNUSANi 1933 

Tophanede 
Cinayet . -

Fran ız vapurlarına 
suikas mı var? 

. 
Bir amele ustaha,ıyı Son yanan A tlantique vapuru 

Nehirde gemı·ıer B b" Ç k ı ağ ca ladı F d d u sene ır e os o- ır yara ransada heyecan uyan ır ı 
işleyemiyor vakyalı kazandı Evvelki akfllDI Tophanede bir 

. 3 üncü kolordu 
ilanları 

7 

MUSTAFA CEMAL 
Vapurları İzmir sür'at 

postası 
Vapuru 

8 Kanunu· Bursa 
ı a n i 

Pazar aktam• saat 15,30 da 
Karaköy rıhtımından 

doğruİ z MİR 
~ECENSBURG, 

7
, A. A _ Volff cerh vakası olmu,tur. Kamil Beyin 

Ş tır· •J:L'lsından: • HASTINGS, 7. A A. - Çekoslo- tütün deposunda çalıtan amele Re-
Tuna neh · . vakyalı S. Flohr, beynelmilel oen&- cep, kendisini i,ten çıkaran uıtaba- i 

Samsun'da bulunan kıt'at ih
tiyacı için 250,000 kilo buğday 
münakasaya konmuştur. lhale
ai 16 11; 933 pazar günü saat 
15 tedir. Taliplerin münakasa
ya iştirak için mezkur günde ve 
vaktinden evvel Samsun'da 15 
inci Frrka satmalma komisyonu 
na müracaatları. 

(1056) (6843) 
48 

hareketle Pazartesi günü lzmi
re muva&alat ve Salı günü iz. 
mirden hareketle Çarııımba gü
nü lıtanbula avdet edecektir. lı ı nehirde ~~1 ı~yu~~n ek~ilme_si, lik Satranç kongresini kazanmıştır, ,ı Necmettin Efendiye tekrar qe a-

diki halde •'"~1 enn 1 .. erneaıne ıını Yugo&lavyalı Pire ikinci gelmiştir. lmma11 için bir kaç defa haber gön
B ni hemen j;°"ru olmaktadır. Bu ma- Steiemr ile Sultan Han beT11berce dermişse de, ustabatı aldınnam•ştır. 

bidir 'o ctnttı yenilcmiyCcek gİ· üçüncü olmuştur. Bunun üzerine Recep eVYelki aktam 

• • • 
3. K. O. kıt'a ve müesaesatı 

hayvanatı için satın alınacak 
olan 140.100 kilo aamamn alın 
masından sarfı nazar edilmiş
tir. (8) (94) 

MERSİN POST ASI 

Türk Vapuru ela~ rı Bel ıur~tle ki işletme kumpanya Flobr'un muvaffakiyeti, bu bapta- deponun civarında dolatarak Nec
~ ki şebi f"~ ~ kadar Tuna boyunda- ki tahminlere uygun çıkmıştır. Bir· mi efendiyi belkemeğe ba§lamııtır. 

Paoıa r (8 •çın Regensburg' da yahut çok müthiş rakiplerin mevcut olma- Ak""1' üzeri bütün amele dağı\dık
lıÖ lta eı::- 1 ~v!era)dan, aldıkları iraa- sına rağmen geçen sene de birinci tan sonra Necmi efendi de depodan 
.tıif dalıa 1~ ~ru J erine getİrrı<k için gelmiş olan genç üstat, bu suretle çıkıp evfoe doğnı yollanmıştır. Nee
ğı f bun "!usaıt bir hava beklemek mee- yeni neslin en iyi oyuncusu olduğu- mi efendi depodan biraz uzakl~mca 

9 KAnunaani PAZARTE
Sİ saat 17 de Sirkeci ....,,=_, 
mından hareketle (Çanakkale, 
lzmir, Kutaduı, Küllük, Antal
ya ve Menin) e azimet ve avdet 

*** ilİÇ Y<.ındc kalmışlardır. nu göstermiştir. Rec"" önüne çrkmış ve aralannda 
B • R b Kendiıinin bu ıeneki en müthiı münakaşa başlamıflır. Münaka .. 

K. O. kıt'at ve müesaesatı 
hayvanatı ihtiyacı için pazar
lıkla (60500) kilo saman satın 
alınacaktır. ihalesi 10-1-933 sa 
lı günü saat 11 dedir. Tal:p\e. 

edecektir. U' US alonu rakipleri, Pire ile lngiliz tampiyonu kavga halini almıf ve Recep bir müd 
ce pa J d olan iHnt'li ıultan idi. Fakat Sultan det kavgadan 'Sonra, belinden koca-
• 11 rça an 1 Han, ilk turlarda birbirini müteakip man bir bıçak çıkanp Necmi efend!-

Tafıilit için Küçük Rıhtım 
Han No. 4-5. Telefon 4-0913. 

tt~RIS, 7. A. A. _ Le Journal İki başlıca rakibine mağlup olmuş ol' nin üzerine atılmıştır. Necmi efendi Atlantlque 
, c· radan is tihbar ediyor : duğundan daha bidayette muzaffer 1 bftğırıırak kaçmak istemişse de R1>-

fl Lo~~ c el~n yapm k Üzere dün ç:kmak ihtimalini kaybetmiı bulunu-
1 

cep buna meydan vermeden elindeki Fransız ticareti bahriyeıinin söndürmek mümkün olmadığm· 
Ru;( r~dıın h.treket etmq bulunan ve yordu. bıçağı olanca kuyyetile Neani efen- "Atlantique" ismindeki vapunı• dan vapur deniz ortasında terke-

rin ~artn &meaini görmek üzere 1 :""••ı:ııı1111mım:::r.1=ı•ıı:::m.:--; 
her gün ve pazarlığa iştirak i
cin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda SA. AL. komisyonu 
na müracaatları. (8) (95) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası 
ların~ın en biıyuk kabili ıevk balon- Mi;teakiben aarfetmiı olduğu faa- dinin sırtına saplamıftır. nun geçenlerde yanması Franaa- dilmitti. 

f:ıl "'n ·;:.n olan V-2 balonunun moto- liyet, fayanı dikkat olmut ve kendi- Bu 11rada etraftan görenler yel:İJ- da büyilk heyecanı mucip oldu. Son yanan Atlantique vapunı 
Jıl s:ıoınr ~ka~l ık arız ~!muştur. sinin parlak bir •urette mevki alma- mişler polisi haberdar etmitlerdir. Yangının sebebi henüz kat'i suret- 227 metre tul ve 30 metre arzm• 
,; ru>ıı kil N rod' sın ı temin etmittir. Fazla kan zayi eden Necmi efendinin te anlaplmadığı ve galiba da an• da idi. Hacmi istiabisi 42,000 ton-

11
• J • ~."ki ". ann sev e ovgo 1 b, k 1 • • ifad . d • • • * * * ıv dii .. • enmış ve biı· ormanda yere Binaena ey il tur arda bınnci- yarası çok ağır olduğundan esı laşılma•ına imki.n olma ıgı ıçın, du. Mazutla isleyen 16 kazanı var 
·r ~ ~1? paıçnıanmıştır. lik için yapdan mücadele, bilô.mel alınamadan hastahaneye kaldırılmıı- Fransız efkan biribirini takip e- dı. Türbinleri dört pervaneyi tah- Manisad:ı bulunan kıt' at hay Duoılu ~nar 
tfJI' b opc·nha~'a 1 h be 1 •• Flohr ile Pire'a münhaıır kalmıt ve \ tır. Recepte elinde bıçakla kaçarken den bu vapur yangınl!lrında bir 1 rik ediyordu. Ayrıca uzun ve kısa vanatmın ihtiyacı için 107,127 
r. l~~0n1:yt(om;ı;,,iJ:~~P :,..::.7u:.o~ bu iki oyuncu oyunun dördüncü tu- yakalanmıştır. . 'nıf ! suikast sezmektedir. Filfhakika 1 mevceli bir telsiz postası va':"fır. kilo 'kırılmamış ve 71. 763 kilo Vapuru 9 Kanunusani 

• •ıı, r.ağ ve salimdir. runda karşılaşmıştır, Recep ifadeııinde cürmünü ıti e son seneler içinde yanan raıuız Vapurun su acvivesinden İrtı aı 
Hal'i bir faikiyet temini için sar- derek kendi•İni işinden çıkardığı i· ı· vapuılannın adedi beşe baliğ olu- 36 m .. tre idi. Elektrik santralı · kırılmış ki cem'an 178.890 kilo 

Frcınsad fena fetmi~ olduğu bütün mesaiye rağ- çin Necmi efendiyi vurduğunu ııöy- yor. Hem bu vapurlar öyle alela· 15,000 nüfuslu bir fehri tenvir.,.. arpa bir tartnamede olmak üze 
PAZARTESİ 

me" Flohr rakibi ile berabere kalma 1 !emiştir. Recep tahkikat evrak.ile bir de, kfü:ük tonajda vapurlar olma· deeek kudrette bulunuyordu. ' re kapalı zarf usulile satın alı 
r ~ ha "alar a~ me<-bur clmuş ve bu ıuretlc raki- tikte adliyeye teslim edilmiştir. dığı için, Fransadaki heyecana 1200 yolcu ve 700 den fazla nacaktır. Münakasaaı 28/ 1/ 933 

I .. 
~; 

1 
TOL N ~, A 

1 
da bi ilk 3 turda kazanmıt olduğu ya- S h hak vermek lazımdır. m.ürett.-~atı ile A:t!an!ique aabib cumartesi günü saat 14 tedir. 

günü akıam saat 18 de Sirkeci 
•ıhtımından harek•tle (Zon uldal 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
ıun, Trabzon, Rize ve Hope) 
ye azimet ve aYdet edec.etı:ür. 

o du:-.u • . A - Hahr ar nm puan faikiyeti muhafaza etmit- ar OIJ Birkaç senedir Fransız ticareti hır ŞPhtr aavılabılırdı. Vapurun ş . . .. k .. h 
de S" · •eçhiı,. 1932 senesi eylülü"- tir, lıtikliı.I caddesinden atiki.r ı<-.r.el- bahriyesinde aşağı yukarı bir İnti- güv<'rtesinde tenis kortlan ve i- artnamesını gormc uzere er 
d~:nı ~axinıe nvntaka11nda Ak- Fakat mümaileyh, bir müddet ıon- te sarhot olarak dolatan Apostol ya- zam dahilinde vukua gelen bu ha çindc etrafından şellile\,,r akan ı gün saat 14 te? 1_6 ya kadar ve 
b'r fn:"lullO:i11de büyük ve şiddetli ra lıemen fngiliz Yackson tanıfmdan kalanmıştır. diseleri gözd-;n geçirelim: bir yÜrme havuzu vardı. münakasaya ıştırak edecekle-

Oün •no hüküm sürmüş idi. mağlup edilmiı ve oldukça §Byanı · • i EYYela Measageries kumpanya. ~tla~tı~u.e 1.5 ni"'°.. 1930 d~ rin 0 gün ve vaktinden ~el 
bnl • İ, ny, i mıntakada yeni bir fır haYTet olan bu netice, genç Çekoslo- y ankes1 c 11nm Paul • Secat ismindeki vapu· dPmze mdınlmış VP. kü•ftt re•mı Manisadaki satın alma komısvo 
den :a .açı <mıştır. Eylül felaketin- vakyalının birinciliği elde etmesine Mustafa isminde bir yankesici,. nı 31 kanunuevvel 1928 de Mar- Bordeaux'da 26 eylul 1931 de ya· .. tlan (3001) (91) 

Fazla tafailil için Sirkeci Mey 
'Denet hanı altmdaı acentaLiın• 
-nüracaat. Tela. 22J34. 

ınuvakkra '".ücude ııetirilmiş olan bais olmuştur. Mümaileyh, daima i- Beyoı<lundan f(eçmrkte olan lımail ıilya nhtımmda yandı. pılmı•hr. Görülüyor ki vapur yep 1 nuna muracaa 
tiirınü t~t koprüleri fırtına alıp gö- yi formunu mubafa etmesi ve emin efendinin 35 liraaını çaldığından J&- 18 ağustos 1929 da Transatlan- yeni bir şevdi. --------------- 1!11•••••••••••-

Sahii ur. bir oyun oynama11 sayesinde bu va- kal t tik lcumpanyaımın Paris isminde- Y1tnur bu avın üçünde Bor- latanb•ıl 3 üncü icra memurluğun- ANTALYA-MERSiN 
li !'olu kapanmıştır. , ~iyeli sonuna kadar elde bulundur- anmış 11". • ki büyük vapurunda yangın çıktı. dP.au«'dan h~reket "tmi•tİ. Ertesi d . B' borcun temini istifası zını- Lüks ve sür'at posta111 

n~ıu:•aratın pek mühim oldug.ı zan· mustur. Rakı içen kadın Vapur Havre limanında bulunu- pÜn havn•a ç~lıilmek üzere an. ır 
•Yor . • . . yordu. Çıkan yangından vapunın Havre'da. be1<leniyordu. Onun i- mında mahcuz ve paraya çevrilmesi G E R z E 1\1 h · Deliren fil Galatada Aranık ısmı,,de bır ka- · merkez kısmı ikinci 11nıf yolcu- çindir ki yolcu•n yokt.. . Yol.,mu mukarrer muhtelif cinı ve epad da 

k 
a kum cenerali dm evvelki !?ecO odaıında rakı içer- 1 ıarm fumuan: birinci sınıf yolcula olııavrlı. h-r h~td .. ff!lak~t daha • • vapuru 9 K. Sanı· 

DELHI, .7 A. A.- Petit Pariıien 1 kı kad Anad<>lu haldan K. Seninin 12 ınçı ,. ki ? ken fazla sarho~ o mut ve ra e nn salonlan Vftnm14tı. ıüm .. 1Hi ol caktır. , . aktamı saat 19 da cloğnı (Is 
ı:Iraca ar mı fazct~in~_ı:_azilaran ,yelnıcak· senb~ yor~ hini etil~ kırmıık istemiştir. 21 mayı• 1930 da A•İa ismin- v. Ch b 'da. perşembe günü !Wlt 10 dan ıbbaren 

• ""· ~n Camuna..,.,et e,.Y•P• .. adi. •br.av •.- Kadeh ıc.nımı• ve cam parçalan deki Fran•ız vaptlJ'U Kmnızı de- apur er urg Çauıyu Kebirde Zencirli hanmda 6 mir, Antalya, Ala.iye, Meraüı 
•et"e"",. llRIT, 7. A. A. - Ahora ga- çın p r fil ' ' • ·ı .v~'-o e po ıs mu rıne ır kadınnı bileğine saplanarak damar- nizde yandı. Bu vapurda hacce CHERBOURG, 7. A. A. - A.t-. , No. lu du .. k'-'n o .. nu"nde açık arttırma ve Payu) a azimet ve avdet 

'. 
.•ne Santonadan ••len bir habe- v<rı m•ı~ ı k · • V-"- h ta • d b' ·ı "" 1f .,. Avcuları' k -'-L d b" d bi l lannı ~•nuıtır. ......,ya za ı YllZI- giden birçok müıülman yolcular lantique, Öl'Ün e ır torpı pemısı . • d tal' olanl decektir. ltııı hnr~ ıentrt1I San Jor~nun ~- n a.rar,.-ın a ır en - tm' A 'k h tııh neye kaldı- d t r d 10 1 .. ı,fowu hal 1 suretılo satılacagm an ıp a-

Yaltı ulunduğu Dueso h!.'pıshanesme re çıldıran hayvan, 5 kişiyi öldür- :,i:n:',tı:' v.:k:d.. :i~ ki':nıenin ali- var ı. Bdu~larm çobğ~ ~~ ~yır ca- ;;: ~=e 1;1:;mnd=~~ 'd".~ika 010nra rm mezkUr gün ye aaatta hazır bu- Tafıilit içia Sirkeci' de g;. 
Si} n h1J. VPrde bulunan Santonaya müş, birçoldıınnı yaralamış ve sonra 1 •-·ıı ol_:adıgı" anla•ılmı•tır yır Ayan. 

1 
ar, ıı;a 0~ , u ar.1• d 'I • 1 k ·· tJan ı- çük Kırzade hanındaki acenta-J:ıqli,, "

1 
• ı · ormana ka mrşbr. tul 0~ Y ,. • !"'ı senenın te!'orırıı evve m e burava ,..e-Imiıtir. Bütün remı erın unaca memuruna muracaa u .. 

Satı;ı ı:t mış ır. ç Kalp 2 5 lı•k M. ar11lyadan hareket eden Lamar.· fenerleri yanm•t idi. Bu hal. azamet zumu ilin olunur. sma müracaat. Telefon: 231tll 
d,1•• ı, · bir h:ır1> gemisi gele<"emne ,_.__ · ' k d Galata ta '"-'-ta nh "' "'" 30 saatlı"k hafta tme Vapurunun ambarlarından bı• ve raıu't avnt 7aır_,.nna !' er ve I>- -------------- acen il..,..... 
lira 

1~ •Yia ç:kmı,tır. Ahali, bir fenerde Tefki Cafer mahalleıin- rinden ateş çıktı, vapur Toulon'a lem intibai hasıl etmiştir. da 35 No. Vu•ino. Tel. 41169 
Y
•kr P "~'""' nn ortaYa r.karıldı"ını 1 bo , ·· ,.. · fstanbul asliye üçüncü hukuk mah • ' 
~ sa ,V•lln Ciıneroa'dan.,... ka,•nlann . V~SH NGTON, 7. A. A. - A.me ele aMdam Lokaandra Taksimden Fa uğrayarl\k voh:ul rını çıkarmağa Grmi.,:.., Cher u:rır a ırunoıız gıl'-

Due•o yn mı getinlecej!'ini ;;;erakla rıko •Ş federasyonu reisi M. Viliam . . b"\ . 25 mecbu.- kaldı. met1i md<arrer bnlunduihı }o1
de ,,.,_ kemeainden: Ayşe hannnm Küre Ka 242 

'<>ru ş11 11 araştırmaktadırlar Green'in bey,.nntır.a göre amele fır- tibe gjl~k~.J tramvay~~ ıketç<~ En nihavet hatırlardadır ki, c• ı:inne•i esranengİz Pddedilmekte· randi kariyesinden Çopçu oğullann-1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiıııiİ•ııİı••• 
, lluntınla beraber dahiliy~ nazırı. ""'" 30 saatlik hafta esasını kabul 1 kuruş u P para surer en - George Philippar İsmi.,deki vapur dir. 

et• oa r r . ett:rmek için umumi bir grev ilan ı lanmııtır. yandı. Bu vapur da Mesııagerieı Hafif bir duman. yangının bal.\ de dan 301 doğumlu Hüseyin oğlu 
L ~1 •y•te Saık olan ıebebin mev- tt • L-.... . • • t d 'd' k · ld • "'sten"yor •uf ırncrlllin firanna ihtimal veril- e ırmege 'WZlr bulunmaktadır. 1 Metresını yara a 1 kumpan:vasmm ı ı. 16 mayıs 932 vam etme te o uguru ıro · Mehmet aleyhine açtığı gaiplik da-

!l.I:. Y Kl!Sl::.f' AlN 
lılrrlou accn• ı O.la• Upr 

,_,. B. ZJU. ...be A. llrlıı8< 
"IUıtlrdanade lıııa a. 1740. 

e· lft~s· "b b' ıned' 1 de anlaşılamıyan bir ıebepten do- Btıgü., .-mnrki<r botım\a..,_ gemi- . . 
;~ iiııi' Lt;~ylrO:rşti~dişeden ileri gel 1 Malyguine'e yardım . ~atada '!"'rangoz Natı~ isminde lavı ateş aldı ve Ad.,n körfezi ö- nin ,. .. k.,. hal kandaki raporlarmı ve vasının ıcra kılınan tahk,katında 
u· MOSK bınsı metreoı Alekıandra ıle kav~a nünde yanıp battı. Bu son vllpur rv-!i1ertlir. 

1 gaipliği iddia olunan mümaileybin a 
A ik . OVA, .7 A .A. - Beraber f etmi.ş, bıçakla Aleksandrayi muhtelif fadasmdl\ da elli üç kioi öldü. Bu mpo~arnı mntaha•;'"l~rdan kıbe . d haberdar olanların bir ..,_ 
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~lnet'İkan eJektr• • le~nde dalgıçlar bulunan tahliıiye : yerlerinden tehlikeli surette yarala- Gen,. FrRnsada inııa edilpn Ho- mürekek., bır hakem heyetıne hava- tin en 
i leri Romada mufrczeleri, Malyguine'in karaya o- m•ştır. Kadın ba•tahaneye kaldın\- lanrla bandırftlı Piet .. r - Camii- le e<ilecefi 7annolunuvor. ' ne zarfında mahkemeye malumat yer 

IZMIR - PiRE - ISKEN
DFRIYE POST ASI ,,. . ~"':'u' olduğu mahalle ıı-itmek üzre mq, Natık yakalanmıştır. gen _ Hoopt İ•mind..,ki vapur 931 .&tlarti.-.uc'in trkneıoinde •·ank ve meleri lüzumu iJ.ô.n olunur. 

"OM A Ed" ~nıngrat ve Munnanık'dan. hare- 8 k J k te,rini!t"lni.~inr:Je V1t.!"lrn1". tı. Bu •a- ~atJ .. k varsa karaya otnrdulma!l.ım ! IZMIR,, L " 7. A. . - ıson gru- k·t etmi tir" ıra ı an çocu y • --------------ounn m uıı elektrik şırketlcri me- s · purda Ür defa biribiri arkasına kolavla·trrmak idn bir kumluğa sev-
O,küdar icra Memurluğundan: 

"!••r ve ınl' tahdiınlcrindco 32.000 ltalyada Epiphnie Yeniçarşıda Akar ıular so\mim- yanP.m crkmış, en •onund.. ateşi kedilcc~ktir. 
~!İ dün •abah 5 huıusi tren içinde da tahminen b:r aylık metruk bir ço 
""maya gelmiılerdir. Bunlar der- yortusu c:ık bulunmuştur. Çoenğun üzerinde 

Tamamına (2000) lira kıymet tak
dir edilen Kadıköyıinde Haıan Pa
şa mahallc&İnin Kurbağa\ıdere Ü
çüncü sokağında E. 6. 6. mü. Y 
:..60 numaralı tahtında dükk~nı 
müşteın.il maa bahçe bir bap hanenin 
tamamının aabtı peşindir, kıymeti 

muhaırmenenin yüzde yedi buçuk 
niıbetinde pey akçeleri vermeleri i
cap eder. Verci tanzifat tenviriye 
vakıf borçlan mü1teriye aittir artır• 

salı 11 de • 

baı bir alny halinde toplanmışlar, RO ç.kan tezke:-ed .. kendi.inin rum or-
lfıeçhu\ arkrrin mezarını ziyaret MA, 7. A. A. - Epiphanie todoluu olduğu anla•·larak rum ce-

1 RADYO 1 et~ · l "k hl yortusu miina•cbctiyle f talyanm her maatı'ne teslim edilmi•tir . ... ış erdir Bu amen a.n seyya ar, ta f ~- f ' 
lftu" · af d Ca .. r" .. 1nua. asi.st te•kilatının tp•ebbü- k . •tosar M. Biagi t~r m an m- ' ..,. 8" ··ı- - ÇU .. Pıd • d IU °:'2erıne bı,.lerce çocuğa muhtelif ır \1 Uru 
ı. ogıio m<'ydanında karş anmış.- hed.ıyel<'r vcrilmi•tir. k J d B'llgünkü program 
tal", ondan f.OnrR. kraJrn s,araymm i)... ( k ' ya 8 an ( ' .. , oc_u lar .ile ana ve baba!·- bu .. -"tine İlm0•lerdir, k b ~ • ~ k dar [) ' ı yu ır ••vınç teazhürü göstermi Osküdarda irfan ism;nde bir üfü- 18 den 18,4" a Nihal hanım. 
L , aha ronra ıeyyahbr, yin_e a ay 1- M M ı· ., t- 13 45 d 19 30 l··d O k tr 
•illinde Neuedik meydanmn gıderek ·:• · • us~ ıru ve ve faşist reji- riikçü y~kalannuştır. irfanın evine • en · - ar r es a 
t.f M al mıne merhutıyetlerini bu suretle t bir çok kimıeleri toplıyarak hasta- 19,30 dan 20 kadar Cevdet Kerim 
in· usst'liniyi hararetli •urette - yit etmişlerdir, .,._ lrkl r karşı mlfka yazmak. dua o- B. tarafından konferarıa. 
d •lamı lar.1ır. M.Muss,..lini bü:kaç - _ -• kıı:.aak, büyü yapmak ıuretile dolan . 20 den ~1,30 kadar BedayÜ muıi-
d
efa balkona çıkmaia mecbunyet kiye heyeti. 
"Ymu•tur. K dmcılık yapmakta ol~uğu habf'r a- 1 30 ka amyon lınmı• •e ""bıta tahk:kata başlamıt- _21,30 dan 22, ~ar Gramofon, fte 1 • d bi t l AJanı ve borsa haben, saat ayan. 

r n e r o omo- Rekabetı• ırirfan geçen gün de Salacıkta Ay- - 22,~0 den z:ı,30 kadar Saz (Da-
b İl salonu şe ve Hanife h"nrm isimlerin.le iki nıttalım heyeti). 

- - - kadmcağızı kandırmı,, hutalıklan- BOKREŞ 394 m. 
BERL!N, 7. A. A. - Volff ajan

b•ndnn: 11 ~ubat tarihinde reiıicüm-
Urıın himayesi alımda Berlinde bir 

•t~ınobil ve motooiklet salonu açıla
C.kt ·r. 
l· Salood4 309 firma, mamulatı teı
""edilee<Hiı 

Bıı meynnda 28 Alman ve 19 es
-•bi otomobil fabrikası ile 14 Alınan 
•e 2 tt.."'lchi n1otosiklet fabr ~k!lıı ma
ltıulatı 'ardır. Bundan başka araba 
·~ . ·ı· k' el .... aır n at ve meı ın er ~e nrdrr. 

Salon dtnik noktai nazardan bir 
lııknn yenilikler arzedecek ve eıki 
•lllonlarda tqhir edilmit olanlardan 
r.ı. dah~ ucuz ufak otomobiller tq.. 

1t olunacaktır. 

Bir Japon lokanta
s:ına taarruz 

ı.· BERi iN, 7. A. A. - Berlindeki 
tr Jaµ n lokanta .. mn camekiinlan 

deehul lr takım kimoeler tarafm-
~n 13.tlanmıt ve camlan lr.nlmııtır. 

( Ba işi yapanlar, kaçmağa muyllf. 
ak olı-u~lardır. 

ltaJv da serbest bı
l'a •lan mahkumlar 
t R_r) \ , 7. A . ,\. - Geçen ikinci 
':'•••n · drd<ı halvada af iliin edilme

~· ~ .. ı-İr-t.: birinci k'nunun sonuna 

Ilı' " "'2,173 m vkuf serbest bırakıl 
•ıt . 

Demiryol idareleri na karşı dun okumu,tur. Dua bittik . 
ten sonra hfan kadınlan sa\ıverme-1 11,15: Çocuk ne~rıyatı, 11.30: 

dün bir kon- miş bir d~ fıJlanna bakm:ştır. irfan Ayin, ~1.45: ibadet. 12,05: Sabah 

ferans aktettı"ler uzun uzadıya fala baktıktan sonra ko'lsen. (lonesko takrmı). 13: Cra
kadınlara: ! mnf?n. 14: Gramofon, 17: köylü 

Dün Şark Demiryollar idare- - Sizin ikiniz idn de çok rahat- 1 n"'1'ıyatı, 18: Marka orkestrası. 
ıinde memleketimizde me.-cut de- !ıklar görü.,üyor. Ben elimden geldi 19,10: Şen bir ıeyret. l'l 25: Marko 
miryollar mümeuillerinin İştiraki ği kadar çallf&cafnn. Size it bu\np orkestrasL 20: Pr. Vah .... -ı'ın konf&
ile bir konferans topanmıştır. rahatınm temin etmek }>ana Allah ra'lsı. 20 ,40:. Gr"".'ofo~ 21,05: , ~
Konferansta Devlet Demiryollan tarafından emrolundu. Hıç m~rak et 1 R. Frank ın ıdareaınde uç perdeli bır 
namıM. müdür muavinni Vasfi, ı ~eyi .. iz. Y a~da. !kinizi de çok iyi opera. 
Hareket dairesi reisi Nüzhet, Kon ııle'!' y...-lcştir~egrm. .. VIY ANA 517 m . 
trol d .. ire i reisi Muhtar Beylerle Dıye kad•ncagızlan kmdmp dort 
Şark Dcmiryollan naınma Umum lir" paralarile iki tane kıymetli yü. 18.05: And..., Mvınmer orkestresi, 
Müdür M. Pueal, lzmir. Kasaba züklerini ellerinden almıştır. (Hafif musiki). ~0.25: Claudio Ar-
hattı namına M. Sioul Aydın bat- A;adan bir müddet gemi,, kadın- ran tarafın.da~ pıyano solo (Beef
tı namına M. Mazade Adana • , lar 11 bulup bulmadığını sormuşlar, j hoven V anabon F - Dur 01>. 34, 
Pazanti _ Nuseybin ha'ttı namına irfan mütraddit defolar iki•İni de Cho;:ıin, Dcbuısy). 21,05: "fllusion 
M. Andouin bulunmu~lardir. bir çok bahanelerle başından sav- zieht immer) isimli temıil, 22,501 

Konferansta Türkiye timendi· mıştur. Ayte ve Hanife harumlar Frank Fox cazı. 
ferlerine taalluk eden meııail bil- nihayet dolandırrldıklannı anlıyarak BUDAPEŞTE 550 m. 
hassa otomobil rekabeti meselesi poliıe müracaat etmişlerdir. Zabıta 
mevzuu b11hsolmuştur. irfanı yakalıyarak evinde araştırma 

. Otomobil rekabeti bütün timen• 1 yaı>mı,tır. Evde büyü ve ilaç yap
dtfer kumpanyalannı düşündüren ı ma.ğa mahıuı bir çok otlar, kökler 
bir meoele olmuştur. Edime • la- 1 uydurm~ dua kiığıtlan ve saire b.;. 
tanbul yolunun aıfalt olarak ya- 1 lunmustur. Bu suretle frFanın cür
P!lmaın;ıa kar.ar verilmesi Şark miı tamamil~ tesbit ed"ılmiştir. lr
Smı .. !'dıf<;r!enn düşündürmekte fan tevkif edilmiştir. 
oldugu ırıbı, fzmir - Kasaba Ye d 
Aydın fıatlan da, otomobil ..... Saa et H. nerde? 
kamyo~ rekabetinden endişe et- Erenköylü S..a<let ltanrm•n kay-
mektedırl .. r. bolduğunu yazınııtık. Saadet haıu-

Kon( ~~anata buna kar~ı alrna.. mm krz1annın polisçe ifadeleri a]rn .. 
cak tedhırlP.r gÖriişülmüıtür. Mü.. mı~trı. Bunlar 111nnelerinin nerede ol
zak<>reye bugün de dev..., edile- duiunu bilmediklerini oöylemi,Ier-
~kti~ •• 

17,40: Aıkeri musiki, 19,05: Ma
car halk havalan, 22.20: lmre Mo· 
gAn Sigan talamL 23,35: Maııılits 
takımı. 

ROMA441 m. 

18.05: Piyano konatti, 21,50: "il 
kapitan Francassa" isimli üç perdeli 
opere• temsili. 

pp, G 487 m. 

18,50: Gramofon, 19,05: Şarlulı 
almanca netriyat, 21,05: Benea ta
lmnı (mütenev .. i muıiki, 22,05: Sen 
fonik konser. 23,25: Gramofon. 

lıtanbul dörJüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına 5000 lira kıy
met taktir edilen Pendikte Bağdat 

caddesinde eoki 4-5 ve 511. yeni 36 
ve balen 66 numaralarla murakkam 
ve kayden ıırf mülk mukaddema ar 
sa balen bir bap fmnın tamamı ile 
gene tamamına 5270 lira kıymet tak 

tir edilen gene ayni mahalde eski ve 

TRABZON POST ASI 

'Cümhuriye 
11 ikinci kanun çarşam 

18 ce. Galatı rıhtımınd 
ZMlR - MERSiN POST 

ANAFART 
11 ikinci kinun çarşım 

10 da. idare rıhbmınd 

yeni 4225-49/51 ve halen 103 numa ma şartnameıi 14-1-933 tarihine mü
ralar ile murakk .. m ve kayden bir .. dif cumartesi günü dmınhaneye 
bap hanenin mülk ebniyesi ile ze- talik edilecektir. 14-2-933 tarihine 
mini ve halen bahçeyi havi bir bap müsadif salı günü saat on dörtten on 

hanenin tamamı olan itbu iki gayri altıya kadar Oıküdar icra dairesinde lım••••••••••• 
menkUlün tamamlan ayn ayn 'artna birinci artınna11 icra edilecektir ar- , latanbul asliye birinci ticaret 
melen ile a~ık arltrmaya vazedilmit ıırma bedeli, kıymeti muhammen&- kemeainden: Selanik baııkasınır 
olu., ı 1-1-933 tarilıinde ıartnamele I nin yüzde yetmiş betini buldup tak dı.köyünde ~oda bumunda 22 
ri divanhaneye talik edilerek 2-2-933 dirde en son artıranın toahhüdü baki m~a mukim ~er Sahur 

"h' .. elif be 1 kal k üzere artırma on bet gün aleybıne 20 t~nruevvel 932 
lan ıne musa peqem 1 ma . . . . 1 de kat edilen hesaı.. cariden 
günü saat 14 ten 17 ye daha temdıt edilerek l-3-933 tarihi- bu olan 1265 liranın temini u 
kadar lstanbul dör,~üncü icra daire- ; ne müaadif ç&rFUDbt. ~ü~ü ayni saat için m~brez rehin .nnıhttlenı 
sin-le açrk artırma ıle satılacaktır. te en çok artıranın ustilnde bırakı- ve rehınname mucı1>1nce mı'71ı.t 
Artırmalar ikincidir. Birinci açık ar- lacaktır. 2004 numerolu icra ve ifliı kaya merhun bulunan 5 adet F 
tırmasmda 5000 lira kıymetlisine kanununnn 126 İnci maddesine tev-1 li demir yolları amorti tahYili ı 
1000 lira ve 5270 lira laymetliıine fikan İpokk sahihi alacakhlarla <li- det 1911 Mısır kredi fonsiye 
500 liraya talip çıkmış olup bu ker- ğer aliikadaranın irtifak hakkı sahip ~ !'e banka yedin~e. ~YCUI 
re en çok artıranlann üstünde bıra- ı lerinin gayri menkôl üzerindeki hak u~~nde hakkı hapsını ıstiınal 

ı · ti k · · . • . dıği 10 adet donanma cemiy 
ktlac:ıktu·. Artırma ara ış ra .. ıçın J larını ve huıuııle faız Te masanfe "tini" • • .. ... 

·· d y- ,,. teminat Rlın.-r mutera- d . la .dd" ._ "la .. bi vı n rehnı tıcan ahkamına yuz e eu • • 1 aır o n ı ralllnnı evra mns te- ka t I .. 
kim vergiler ile ı,,.lrdiye resunlen, I .1 b" likt 'h t 20 .. . , d n sa ı maaı hakkında mezktt 

. _ .1 - t' erı e ır e nı aye gun ıçın e ka ---•--tı 1--'- S _, d' vakrf amerelen nıuşterı rre aıt ır. • d . , bild' el _ • 1 avuaa _.. ages .... en ı 
1424 numaralı icra ve iflis kanu- j •cra aıreııne ırm en ıcap eder dan vukubulan talep nıhinin 
nunun 119 ıncı madd.,.ine tevfikan aksi halde haklan. tı;'PU ıicillile olma çuk ıene evnl Alır.anyaya 1 
hokları tapu sicillerile sabit olmıyan yanlar satış bedelının paylatmasın- zamanı avdeti me<;hul ol uğu 
İDotekli alacakl!lar ile diğ.r alaka· dan hariç kalır aliıkadara· .. rı icra ve uıulen tebliğ ctl"l<rremeoine lı 
.İarların ve irtifak hakkı sahiplerinin, iflas kanunun mend mahıuıuna te.- rahinimümaileyba,,m talebi 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve ma fıkan hareket etmeleri ve daha fazla ı:üna İ~r~ "".r~ tarihi ili\ 
sarife dair olan iddialannı ilan tari- malumat isteyenlerin 932-1802 Nu- ~ ~ .. run ·~de mahk 
hinden itibaren 20 glln içinde evriik .. dırmesı !uzumu ticaret ka 
müspeteleri ile bildirmeleri lazundır. I ~olu dosyeye muracut eylemeleri 765 ci maddesi mucibince ilia 
alni halde hoklon Tapu sicillerile ilin olunur , le teblig olunnr . 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 1 ----------~ 
lasmasından hariç kalırlar. Alakadar ZA YI - 28-8-32 tarih ve 21'979 nu• ZA YI - Ta,çı oğlu 
lann İ•bu maddei kanuniye ahkiını- 1 ı be • • d 1 ld -.. t vf"k' h k I . mara ı yannameye aıt venlen nıeb en a mış o ugumu, 7 ~ 
na gore e ı ı are et etme en ve 1 ~.. 932 · · · 
daha f,,la malumat almak · t I agın makpuzu zayi olduğundM ve tarihli 200 lıral k b?non 

ıs even e- . . . kar • k . bed ı· . . 
rin 93~-430 doın·a nurr.arası ile me.- ! yenıs.ını çı acagımA.zdan zayi rnak4 ZA.en ayıp ve e ıru tahlil 
muriyttimize mÜl'acaatl~rı ilan olu- \ puzun bükmii yoktur. 1 mizden hükmü k11lmamı,tır, 
nu~. Jak Maıa ilbeyit · 7.eynl'I • 
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Milliyet atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

~ Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elver· şlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 

1 AVRUPADA B1R1NC1-
L1Gt VE EN BÜYÜK 

MÜKAFATI KAZANAN 

HASAN 
Sürmesile 

Süslenen gözlerin cazibe
sine dayamlmaz. 

Dünyanın en ıthhi, en mükemmel, 
en latif ıünnesidir. Nebatattan müı
tahzar bir barikai ıan'at olup gözle-
re sihrifüsun verir. Kirpik1eri uza
br ve kuvvetlendirir. Çapak yapma
sına mani olur. Her kadın için zaru
ri ve ebedi bir ihtiyaçtır. Avrupa
nrn terkibi meçhul ve madeni ıür
melerinden ıakınrnız. Sünnedanlrğı 

ile beraber (20) lüks ve büyük 
(30) kuruttur. H A s A N 

eLveri§ll 
olması ziya 
•iktidarı iLe 

birlikle 
OSRA/vl 
ampuliJnıl 

en çok istimal 
olunan, Ziya 

rnenbaı, rne'ılki.İll2 
getiJomiştir. 

------------ ' ist. Mı. Kumandanlığı 1 
Satınalm11 kom. flan,an 

RAŞİTİZM 
Çoeuğunuzu terkibinde vitamin O ve kireç tuz

lan havi Emulıion SCOTT müstahzmru içinnekle 
"Rahiteı" tabir edilen iskelet tddinin tagayyürü ille
tinin önü alrnmq olur. Emulıion SCOIT, Ratitizm 

·illetinin tedbiri mahsusudur. Fazla olarak nezley: 

Ordu aıhhiyesi ihtiyacı için 
59 kalem Asabiye malzemesi 
açrk münakasa suretile ıatın a 
lmacaktır. Münakasası 10-1-
933 salı günü sat 10 de Tophne 
de Merkez Kumandanlığı 

ıatınalma komisyonunda ic
ra lohnacaktır. isteklilerin tart 
namesini görmek için sabah sa 1 
at 9dan10a kadar hergün ve mü 
nakasasına giri,ereklerin belli 
vakitte komisyonda hazrr bu
lunmaları. (418} (79} 

1 

)\ ffi
~. öksürüğü ve lnı hastalrklannr., önünü alır. O halde 

oğlunuza hakiki Emulıion SCOIT veriniz ve iımine 
eyi dikkat ediniz. 1 

Emulsion SCOTT 
1429 

Telefon: 24310 -
1 ecza deposu. 

24319 - 24318 ~ 
284 1 

• 
Büyük Tayyare Piyangosu 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

,. ' ' . ,, . . , 
120 

"-------------------' Gül meraklılarına J lstanbul Belediyesi İlanlan 

l 
Kadıköy dokuzuncu ilk mektepte mevcut beş adet abdest 

llane tatı mahallinde müzayede ile satılacaktır. Talip olanlar 
' 1' kanunusani 933 pazartesi günü saat 13 ter. on bete kadar mek 

,tepte bulunacak memuruna müracaatlan. (89} 

• Muhtarlann nazarı dikkatine: ~. 
• Yeniden hakki lazımgelen İstanbul mahalle mühürlerinin 

· beheri pirinç üzerine 65 çinko üzerine 50 kuruşa nümuneye mu
~~ raf ık temiz bir surette hakkedilir. Yal ruz yirmi gün zarfında 
! ~·pariş edenler bu fırsattan istifade edebilirler. Acires : İstanbul 
cı a!nali, Anicara caddesi No. 58 Hakkak ve çinkograf Ahmet 
J 1, ilmi Matbaası. 

~ 

•j:;alatasaraylılar cemiyetinden 
~ l Heyeti umumiye içtimaı 13 K.sani 933 cuma günü saat 

' 1 •n dörde tehir edilmiştir. Azanın o gün muayyen saatte Lüksem 

85 çeıitten yük
diveren güller, 
dide bodur ye
aarmaırk nevi
ler, çam ficlanla
ğaçlan, orman
lon yeıillikleri 

kamelyalar, na
ğaçlan 

a<:k modern ye-
50 çeıitten na
diveren ııüller, 

leri, Blörör gül
rı, tezyinat a
lık fidanlan aa
nadide büyük 
dide Yemİf a
Ortaköy, An-

,.. ... 
1- ,-urg apartımanındaki klüp merkezi.nde bulunınalan rica olunur. kara Bahçeai, Vasil. Kataloğumuzu 
r iıteyiniz. 

~Tayyare Cemi!eti Mübayaat Faydalı bir ilan 
·, Komısyonundan: Bayram 
-t 28/12/932 tan1ıinde münakasası icra edilen elli bin adet münasebetile 
:1 'ÇÜTocÜ sınıf evknme cüzdanlan tekrar münakasaya konulmuş-

ır, Talip olacakların 9/1/933 pazartesi günü saat 15 te komis-
ı: pna müracaatlan. (86) 

•ı • 

;;3iliimum ''Esnaf,, ve ''Küçük 
~'.racir,, ve ''Küçük San'atkar,, 
!t ların nazarı dikkatine: 
r•tanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

1 - Ticaret ve ıanayi odalan kanun ve nizamnamesi muci-
lılce bilfunum ea.naf ve küçük san'atkir ve küçük tacirlerin ge
!l sene olduğu gibi bu sene de Odaya kayıt ve tescil edilmeleri 

t geçen sene kaydedilmit bulunanlann yoklamalarını icra et
~eleri zamıtnı gelmiştir. 

8taksitte 

KÜRK 
Mantolar 
eskisi gibi 
mai{azamnda 
satı'.maktadıı 

J. Beykc 
İstanbu~ 

Kürkçü Haı. 
Tel, 2 1685 
Ankara' daki 
ıubemizde Hatlarda 

tenz.lit 
2 - Kayıt ve tescil ve yoklama iti, müteşekkil esnaf cemi. 

tlerine mensup ve mukayyet olanlar için kendi cemiyetleri va 
asile ve henüz cemiyeti teıekkül etmemiş olanlar için de Oda- .--.. O R O L O C --· 
:zın esnaf cemiyetleri mürakabe heyetince yapılmaktadır. Dr. CELAL TEVFİK 

3 - Bu muamelelerin üç ay zarfın<la yaptırılması mecbu. idrar yollan hastalıkları 
lir. 

4 - Bu müddet zarfında kayıt ve tescilini ve yoklamasını Birinci sınıf mütehassıt 
ptırmıyanlar hakkında kanun mucibince para cezası hükmolu Sirkeci Muradiye cadd. No. 35. 
,rak İcra dairesi marifetile tahsil ettirilecektir. 

5 - Baladaki ahkam olbapta müttehaz oda umumi kararma 
:)ateniden ilin olu!IQr. (75~ Yuğoslavya ' da 

malları bulunanların 
nazarı dikkatine 

Umum Emlak 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Ta§ Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 

Y ngoslavya' da ki ınallarnıa sahip 
olmak ve icarlan tahıil etmek iıte
yenlerin Sirkecide, Ankara caddeıin 
de 124 numerolu Anadolu oteline 
münocaatlan. Petinen hiç bir fey a
luımaz. 

274 

.,.. Dr. HORHORUNf...,. 
\lektep sokatındıkl muıyeneha . 

nesini kapım•ştır. Hergün 11bıh· 
tın ıkşımı hdar hastalarını Emin 
önü Valide kıruıhınesl yınındıkl 
-•nyenehane·lnde bizzat ıcd • '" 

eder. Telefon: 2.413 l 

144 

Dr. A. KUTiEL 
1 Karakö:y Börek~i fınru ııraamda 34. 

lD 

1 

6. cı keşide: 11 kanunu••ni 1933 tedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000 

l 0.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
ıoo.ooo Liralık bir mükafat vardır. 

Evkaf müdiriveti ilanlay ı 

Beher kilosunun loymeti muhammenesi 
KURUŞ 

0,50 
Terkoı G 'lü civarında vaki Elecikmandıra Valof Onnanla

nnın yanıklrlr mahallerinden bir sene zarfında kat' ve İmal edil-
ı 

mok üzere (S0,000) kilo kömür müzayedeye konulmuştur. (30-
1-933} tarihine müsadif pazartesi günü ihalesi icra kılınacağm 
dan taliplerin lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Onnan ve Arazi Ka 
lemine müracaatlan. (57} 

221 

Kıymeti muhaııımenesi 
Lira J(r. 
150 00 

300 00 

420 00 

Çartıda Kahvehane aokatmda 4 No. Jı dUk 
kanın taınamı. 
Çarııda Lutfullahağa aokatmda 6 No. Jı 
dükkanın tamamı. 
370 artm terbiin.de bulunan Edimekapııın 
da Keçecipiri mahallesinde Sofalıçeıme ve 
Zeynelağa sokağında Müyess~ çelebi ca
miinin taılarile beraber arsasının tamamı. ı 

Baladaki eınlak pazarlık auretile satılacaktır. Taliplerin 
pey akçelerile beraber kanunusaninin 30 uncu pazartesi günü 
saat 15 e kadar İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında mahlt'.ilit 
~emine müracaatlan. __ .. _ _ _ _ _ _ - ---· - _ (87) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Meketpler için yaptınlan ve lstanbulda depo edilen Fizik ders 
ileti dolabı ve muallim masalan muhtelif vilayet mekteplerine 
gönderileceğinden nakliyeleri 25-1·933 tarihine müaadif çarıam
ba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mil
ınıkasaya konulmuttur. 

Taliplerin ıartnamesini gönnek ve ha bapta fazla malQmat 
almak üzere İstanbul lisesindeki kaleme ve ihale güınü teminat 
makbuzlarile Cağaloğlunda Maarif Daireaindeki komiıyonumu• 
za müracaatlan. (6792) 1 

38 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A ~pullu §"eker fabrikasıııın 
fstanbul depolarından kris .. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak ··zere sa ıl l". 

·Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
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: Istanbul~ 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 


