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19 ŞUBAT 1933 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 
8 fnd ıene No. 2524 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Fransa 
Rusya ----

Fransa ile Rusya arasında 
İlllza edilen Ticaret mukave
leıi geçen gün tasdik edilmit
lir. Fransız - Rua ticaret mü
llasebabnın bu mukavele ile 
tanziminden sonra biri Avru
llanm ~kında, diğeri de gar
lıında bulunan bu iki büyük 
devlet arasındaki siyui mu
~arenetten ıırarla bahsedil
llıeğe başlandı. 

Filhakika harpsonrası ıi· 
Yaset aleminde Fransa ile 
~usya iki kutbu itgal etmekte 
•diler. Fak at unutulınaına!ıd'! 
~i. harpten evvelki siyası nı
ıam da F ransı:z - Rus ~~
karenetine dayanmakta ıdı; 
Rusya ve Fransa CSteben berı 
A.vrupada Afman h~ke~on
ı·asma karşr iki tabıi mutte
f~k telakki edilmi,tir .• Fran
srz _ Rus mukareneti, Al
lllanyanın milli ittihadını ka
lanıp ta bir cihan devleti •ek
linde belirdiği :zamandan, ya
ni 1890 senelerinden itibaren 
haslamıstır. 

Tarih bir tekerrilrdür, der
ler. Eğer Fransız - Rus mu
kareneti şimdi tahakkuk ede
cek olursa, bir çok noktalar
da 1890 !ardaki Fransız-Rus 
dostluğuna benzeyecektir . 
Yalnız ,imdi Fransa ile Sov
Yet Rusyanın rolleri deii•mı,. 
lir. 1890 larda Franıa cümhu
l'İyet, Rusya Çar'ın idaresi al
lrnda inleyen bir mutlakıyet 
idi. Bevnelmilel ılyasl vaziyet 
icabı iki devlet arasında bir 
llıukarenet tesisi icap ettiği 
ıaman, sistemler araımdaki 
'lıu fark, Rus - Fran1tz mu
ltarenetine en büyük engel 
leskil ediyordu. Marsivez, 
R.~svada çalınman menedilen 
ı,,r ihtilal mar'ı idi. Ve ancak 

\\s - Fransız mukarenetinln 
"•ifesinde Fransız donanması 
1' ron,tıı.d'ı ziyaret ettiği za
ınn çalınmaema milaaade e
-1ilmlt tl. 

Poincar~ yfrml sene aonra 
Franuz - Ruı mukarenetin
den bahsederken, Car Oçün
cij Aleksandr'ın Cilmhurlyet 
F ransasile ittifak aktetrnejfe 
muvafakat etmesinden heye. 
cani" bahsetmektedir. 

Gariptir ki •imdi de Fran
'a. ile Sovyet Rusya arasında 
a.ııni ıistem farkları mevcut
tur. FRkat bu defa salt.la bur
fova Fransa, ıol<la da ihtilAlcl 
l>roJeter Sovyet Ruıyadır. Ta
rihin cilveleri gariptir. 

Filhakikt. harpten evvelkl 
'tua _ Fransız ittifakı mana
•rnda bir mukarenet mevzuu 
'lıahsolamaz. Esasen harpaon
"-•ı siyaset &leminde devlet
ler arasında bu nevi kombine
zonlar Vlloılması taamill de
ğildir. Fakat sistem farklarını 
bir tarafa bırakacak olursak, 
Fransa ile Rusyanm bir çok 
lıevnelmilel me~elelerde müıt
~erek menfaatleri oldufu fiip
rıeaizdir. 

Gittikce daha bUvilk kuv
petle tebariiz etmektedir ki 
."-nıa yalnız Garp ceohe

~ınile aldı~ı tertibat ile Ver
i:'illes konferansından beri ar-

ıadaından ko•tuilu emniyeti 
e e edeın 1 ti M h b" Al eın f r. u asım 

lı!r manya ve doat olmayan 
ır Rueva araaına la kal 

b • L h" sı ımıa -
ıru, ır e ıat,..ndan da F ran-
lll yardım bekliyemez Belkf 
de bu LPhlstan vard..:.. h 
•- • ·~a mu -
"'Çbr. Bınaenalevh Franaa-
1\ın emniyet anahtıuı dönüp 
dolasıvor. harpten evvel oldu
lu gibi, Ruıyaya dayanıyor, 

l>ifer taraftan Franaa da 
So~et Ruıyaya bilhassa malt 
"hada büyük yardımda bulu
~lıilir. Rusya gtriıtiği büvöik 
~bbllste bu yardıma muh
ı... çbr. Sonra Ruıya içinde bu
~du~ siyasi yalnızlıktan 
dlll"tulrnak için mutlaka bily(}k 
~etlerden birile anla,mak 
l'\ıı- lıurtvetlndedlr. Bu, bir za. 
d '!t olduğuna göre. büyük 
;ı .. tler arannda Ruıvaı •. n 
~I\ ltolay uyusabilece~ de 

ıı.aa olmak lazımdır. 

Ahmet ŞOKRU 

Vek·ı Celil Bev dün izah • 
1 ey e 

. ' '"' •• .;-· • :r ... ·~:.,-;,'~ •.· ·~ • • • · • . , - ~- ·ı .. -..~ . ·' .. .. - •. ~ :; .,· . .. ~.,.... . • /' . • . • 

1r Gazi Hz._:". 
_, Cevap verilmeyen noktalar var! • 

ISTANBUL, 18 (A.'A..) 
- Reiaicümhur Hz. &ı;gün 
DolmabahfeJeki Jaliel!
rinde mf!fgul olmrttlar,·bir 
tarala çıkmamıflarllir. ·, -

Hakemler de itiraz ettikten sonra intihaptaki . 
yolsuzluk düzeltilmelidil" 

KaaımpBpJda ortamelıtebe tahsisi dD1DnDlen eakl 
Bahriye nezareti blnaaı 

Bir lise, üç ortamektep 
Vekalet dün tebligat yaptı 

Mektepler Ü•ktidar, Ka•ımpaıa, Sanyer 
ve Bakırköyünde açılıyor 

Memleketimizin her tarafın 
da olduğu ıibi, Vilayetimiz da 
bilinde de maarife kartı olan 
raibet gittikçe çoialmaktadır. 

Mektep ihtiyacı Cümhuriyet 
Halk Fırkası kongrelerinde O
cak, nahiye, kazalardan Vili.
yet kongreıine kadar hepsinde 
ehemmiyetle mevzuubahiı edil 
m1,t1. 

Bilhassa Kasımpqa gibi 70 
bin nüfuslu kalabalık ıemtler
de ortamektep açılması lüzu. 
mu en esaslı bir ihtiyaç olarak 
tebarüz ettirilmi,tir. Dün, Ma
arif Vek8.letinden Vilayete ge-

len bir teskerede Vek&letçe Us 
küdar'da bir liıe, Kasımpap, 
Sarıyer, Bakırköy'de birer or
tamektep açılmasına karar Ye

rildiği bildirilmittir. 
Yalnız Vekalet, mektep bi

nalarının Vilayetçe temin edil
mesini istemektedir. 

Malumdur ki, Oıldtdar'da 
dört sene evveline kadar tiın
diki ortamektep binasında bir 
lise mevcuttu. Fakat dört se
ne evvel liıe ortamektebe kal-
bedilmi9ti. • 

Binaenaleyh Osküdar ıçın 
(Devamı 6 ncı sahifede) 

Güzellik ,.üsabakaamm ...ı..tlık-

c 1 A ) B •· lan her gün biraz daha aydınlanma-e a ey da Ye müsabakayı tertip edenlerin 
- · ·' bütün tevillerini rağmen hakikat o-

Ankara da .·~. -·. ~":ı':.8n!1:~~~~:!~1• meydana çı1am, 
---- - ·· •• • Vaziyet bu merkezde iken, Cüm-

KontenJ"an listeleri huriyet refikimiz, bir kaç ıünlenı
n, müsabaka neticesine muanz bu-

ya rm çıkı.Y~J- lunanlann garazkirnne h~ket et-
tiklerinden. bunn dahili ve harici 

ANKARA, 18 (T~~~ohla)- mühim meseleler 1'arken gazetelerin 
lkbsat Vekili Celal e:. tetkik ilk Nlyfalannda en büyük yerleri 

h d b d ·· Feriha H. m resimlerine tahıla et-
seya atın an ugün önmuş- tiklerinden, halkın bu dedikodu!.,._ 
tür. Vekil B. istasyondp, "saıni- dan iğrendiğinden bahaebnektedir. 
mi bir surette ka,.ılanı;nı,tır. Refikimize göre, Nazire H. m latan

Bugilnkü Heyeti V"ekil! iç- bul ve Türkiye güzellik kraliçeliği 
. . ak d c.J· l B emri vakidir ve intihap ediğiştirilmi 

timama ı9tır e en vıa · yecektir; intihabın tecdidi için ba
aon aeyahah esnasındaki tet- keml.,,.den de hiç biri müracaat et.
kikterinden edindiği intibaları 1 

mit değildir. Refikimiz, bu münaae-
anlatmıstrr. Heyeti Vekile ya- b;tle mebus gazetecilerin g~etel ... 

kr, 1 ktır · T nnde meb'us Yunus Nadi B. ın ga-
rın te ar top anaca. · op- zeteıine hücum edilm.lnden de p-
lanbda yeni kontenJ~ ·karar· kiyet ediyor. 
namesi ve listeler gÖrilJülecek- Ayni zamanda güzellik müoabaka· 
tir. Listelerle birlikte birl~ik •ma ait dedikodulann halkı iğren. 
kararname de paza~i günü dirdiğini kaydı:.derek kendi -.riya-
ilan edilecektir. bndan tegaful ediyor. 

Mecli• rel•I gidiyor 
Büyük M. M. Reisi Kizmı Pı. 

Hz. bu aktamld trenle Anlııar!l7"• av
det edeeeklerclir. 

Huriye bugün: 
Şehrimize geliyor 

~- -

Hakemlerden itiraz eden 
yokmuş! 

Refikimiz, müsabaka neticeaine ha 
kemlerden kimsenin itiraz ebt>ediğl
ni söylerken, derhal ııöze çarpan bir 
unutkan 1 k göste'rİyor. Aptillhak 
Himit B. ve Lüayen H. Nazire H. a 
rey vermediklerini, Nazire ve Feriha 
H, lann yeniden hakem huzuruna 
çıkanlmalarlnı yeğane çare ııördük
lerinl söylememişler midir? izzet Me 
lih B. ve refikası da bu teklife ı,ti-

On sentı gadtıllerde rak etmeyorlar mı? Şu halde, yenl 
k l Tll intihap lstiyen hakem olmadığını ,.... 

a an rk kızı fikimiz naırl oluyor da iddia edebi-
MILANO, 18, (Milliyet) - Er- liyor? 

meni yetimleri arasında ltalyaya Dün kencliıile ıörüıtütümiiz Ui&-

Rus edibi dün geldi aeYkedilml, olan :~=~:s ( 
1 taevY ~ 

Memleketimiz ve Gazi Hz. için ~;d~n Kızı.: c;;,:ro ! 
1 bulundutu Erm ... I 

yazacağı eseri anlahyor 1 :::,,~;:: ... ~:] 
mittir. Muharririn ba,lıca eaerleri ı Sant - Gratien teh 
ıunlardır: rine nakledilnıiı ol 

" Mühendis Metz" Moıı.ı..adan dutundan Hııriye 
üç sene oynanmıı bir piyeatir. 1 a- nln bugilne kadar 
panya mektuplan veya "Hüblon " celbi geri kalmıı -
'ım maada " Zaman, Me..fe 'Oe Ha- ı • tı . Huriye dün 

I 

• 

Milletin gll:ıel dedl(Jl Feriha Hm. 
•mı muvafık gÖrenler bunu ıorma- j da tevilen vermek• İstediti izahatla 
malıdırlar." da sabittir. Filhakika, biz, hakem 

Yeni intihap zaruridir 
heyeti ttisi olan Vali Muhittin Bin, 
~eyini Nazire H. a ver.diği ilim edil. 

intihap meseleşine ııelince intihap diği halde, biUkiı Feriha H.a rey 
halledilmiı değildir; yeni bir intihap 1 verdi_ğ~ni YllZDllflık . Refikimiz (M.~ 
zaruridir. , harflı ~aız rey pusulıwrun Nazı

lntihaptaki sakatlık, bizzat Cüın- , re H. lchınde olduğunu ve bunun da 
huriyet refikimizin dünkü nüahum- · (Devamı 6 ncı sahifede) 

1 

ketler'' !amile üç ~İltlik bir ron-. Fransaclan Milanoya gelmiştir. 19 
ı vardır. M. Nikulin bu eserin "Bir Şubatta lstanbula vnracak olan 
muasınn mektuplan " ve " Kahra- Lloyd Ekspresin ·• Aclria'' vapurile 
manınm ııençliği " adında olan iki sevki katidir. Az türl<çe, fakat iyi 
cildini ne,retmiıtir, Üçündl cildi he ltalyanca konu9uyor. Resmini tak
nüz ikmal edilmemiştir. Bundan bat elim ediyorum. latanbulda melctep-
ka iki çiltlik küçük hikayeleri vardır. Jerimizden birine yerl.,.tirilse ne 

Deli iğe mi gidiyoruz? 
j Bizim doktorlar ne diyorlar? 

M. Nlkulln yeni eaerlnl I~ olurdu. On aen~d~n -~ ecnebi 
hır memleketin zehirli kibae havuı 

anlatıyor içinde uyufmuı olan bu Türk kızı. 
nın rnhu anantarun temiz ha..uile 
tedaviye mıihtaçtır. Anm için lstan
bulda tekrar hizmetçiliğe avdet et.
memeainl gönül pek arzu ediyoır, 

M. Leon Nikulin Franoada tah.U 
ıönniiıtür. lapanya ve Efıııuıialanda 
seyahat etmiıtir. Dün Rua konaolo
ıa nesinde, Tu ajansı muhabiri M. 
Yablonıkinin deliletile, M. Nikulin 
ile görüştük. M. Nikulin 4045 yq
larında sempatik bir zatbr. Bize, 
Türkiye bakında bir eser yazmalı 

M. Leon Nlkulln fikrinin kendisine naııl ııeldiğini fU 
suretle anlattı: 

Memleketimizi ziyaret edeceğini J - Kitap yazmak üzere seyahat et 
yazdıiJDıız Rus muharriri M. Leon mek bir muharrir için en tabii bir 
Nikulin dün saba~ Çiçerin vapuru i- ıeydir, her ıeya;•at bir eser doğurur 
le ıehrimize gelmıı .. ve Rua Sovyet diyebilirim 1925 senesinde latanbul' 
Konsoloaaneıine musafir olmuştur. dan geçtim. Ancak iki gÜn kadar 
M. Leon Nikulin ··Memal'~n Yeni lıtanbul'da kaldım. Seyahatime d6-
Türkiyeşi" i~mile, ~e~~miz hak vıun için vapurla Çanakkale Boğa
kmda yazacağı yem eaer ıçın bu_rada zından geçiyordum. Orada harap ol
tetkikatta bulunacaktır. Muharnr bu mu, Fransız ve İngiliz gemileri gör
makaatla Ankara ve lzmir'e g~de- diiın. Bunlar, Çanakkale müdafaası
cek ve iki ay kadar memlelretmizde tun birer abideşi gibi iıll Bu gemİ
kalacaktır. M. Leon Nikulin bil~aa 1"!: bana, Çanakkale harbine ait 
son Ruı ihtiıalinden sonra fObret Türk kahramanlıkları verdi. Bundan 
kazan bir ediptir• hilıAye, roman. ti- S?,nra Türk'ün latildil harbini dü
yatro piyeşi ve .:.uhtelif içtimai tet- fundüm. Bu suretle bende Türkiye 
kikat üzerine bir çok eurler netıet- (Devamı 6 ncı sahifede) 

Rusya'dan kaçak efya getirdiği iddiaaile tevkil edılen ve ambar· 
!arı mühürlenen Nôzım ı:apuru Kuru e me önlerinde ..•• 

Karanlıkta 
Kaldık 

Dün ak.-m saat yirmi bu
çukta, Silihtarağa fabrikasın. 
da bat gösteren bir arıza neti
cesinde tehrin her tarafında e
lektrik cereyani kesilmi•tir. Bu 
defa cereyan mevzii olmamı,, 
lıtanbul, Beyoğlu, Boğaziçi, 
Oaküdar, Kadıköy Adalar ve 
sair yerlere ayni zamanda ka. 

ranlıkta kalmı9br. 

Bu bal yirmi dakika kadar 
devam etmi9tir. Alman terti
bat sayesinde cereyan semt 
aemt temin edilmittir. 

Cereyan kesilir kesilmez 
her taraftan bakkallara hucum 
edilmi,, az mllddet içinde kül
liyetli mum aatılmıfbr. 

Ankar hnın 
Defteri 
Milli ınftcadele glinlerine 

ait hatıralar 

Y.Jun• 

ill et"t 

Yeni beyanatta bulunan 
Lü11lyen H. 

yon Aptülhak Hamit H. Hlmit Bin 
bir kerre ıöylediğini, bu ite hergÜn 
avdet edemiyeceğini pek haldı oı... 
rak beyan etti. Refikimiz, haddi za
tmde izama deler bir hadise olmiyan 

Beyanatta bulunan Galip 
BlngiJI Bey 

bu müsabaka ifile herkesin itini ırü
cünü bralop uğrafac:ajmı mı ~ 
diyor? 

Hakkı Tarik B. dlyorkl 

Meb"us gazetecilerin gazetelmn
de mebus Yunus Nad\ B. İn gazet ... 
.ine hücum etmeleıj bahaine gelince, 
huna Matbuat cemiyeti reisi Hakkı 
Tarik B. ıelilıiyetle 9u cevabı ver-

i metkedir: 1 =- "Henüz Cüınhuriyet'teld ya
:ıııyı okumadım. Bana naklettiğiniz 
..-linc göre, mebuı Yunuı Nadi B. 
in gazetesinin, başka gazetelerin net 
rlyabna lr<:zalet yapıyorlar) deme
ai ve gene, mebus Nadi B. in gazete
sinde mebus Aka Gündüz B. e en 

• 1• •• 

Bir fikre göre •• evet, öbürüne göre •• hayır! ' 
Yüksek İngiliz Tıp üstatla

rından Sir Henry Gray, bir 
konferansında insanların akıl
larına tahammülünden fazla 
yük yüklettiklerinden bahsede 
rek dilnyanın deliliğe doğru 
gittiğini söylemiftİr. 

M. Osman B. ne diyor 
Dr. Mazhar Osman Bey, mu 

harririmize bu iddiayı teyit e
den beyanatta bulunarak de
mi,tir ki: 

- Harbı umumiden aonra 
akıl hastalıklarının bütün dün· 

(Devamı 6 ncı sahifede) T. Salim Pş. il. Oaman B. 

- Kraliçe intihabında Ressam Çallı ibrahtm her- u 

kese rey vermif, neden acaba? 
- Neden olacak hemşire, hepai resim gibi boyalı 
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HARİCİ HABER.LER 
Dönecek mi? Tehdit Bulgar açığı 

. ' .- -.: 
' ' . 

93 felaketleri 
• Birinci umumi müfettiş lgnatief 

Çerkes Hasan Meşrutiyet 
fedaisi miydi? 

Japonlar çekllmeğe 
karar verecekler mi 

Memurlar üç aydır 
maaı almıyor 

Sabık Kayser galib• 
bavulları hazırlıyor 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Birinci umumi müfettit Hil
mi Bey bugün geldi. Hilmi Bey yakında Diyarıbekire hareket 
edecek, martın be~inci günü i~ başlamış bulunacaktır. 

Diye yazılıdır. 
Her iki zat - bilhaasa vak' 

ada amedi olarak hazır bulu
nan ikinciıi - Ahmet Pa.-nm 
yalnız kulak ve yanağından 
cleiil. el ve kolundan da yara
landığını yazıyorlar. Hasanm 
Ahmet Pataya: 

- Sen millet babuıım. Sa
na bir ~y yapmam. 

Dediğini de biç biri yazmı
yorlar. Bu sözü Mütercim Rüt
tü P1l'3ya kapıyı açtırmak için 

1 tiylediğini bildiriyorlar. 
itte, bizim yazdıklarımızın 

mehazlan bunlardır. 
Çerkes Huanm cinayetin

deki sebepler bahıine gelince, 
bu bU1U1ta o zamandanberi i
leri sürülen rivayetler •unlar

ı d1r: 
1. - Çerkeı Hasanm yalnız 

Hüteyin Avni P&f"ya garazı 
vardı. Bu flllııi garazmdan do
layı ona kastetmek istedi. Ö
tekiler arada kurban gittiler. 

2. - Çerkeı Hasan, AbdüJa 
• zizin üçüncü kadmınm akraba

sındandı. AbdüJi.zizden çok 
iyilik görmüttü. Abdüli.zizin 
tahttan indirilmesini, hatti ö
lümünü en ziyade Hüseyin Av
ni Pqanm Abdüli.zize garazm 
dan olmut bildiği için intikam 
makaadile bu iti yapb. 

3. - Çerkea Hasan, --.ru
' tiyet taraftarlannm bir fedayi

ıi idi. Hüseyin Avni P..,. nıet
rutiyete muhalif olduğundan 
onu vurarak metrutiyetin ili.ru
nı temin etmek iıtedi • 

O devrin vukuabm yazanla
rm hemen hepsi, birinci riva
yeti en doğru olarak kabul et
mitlerdir. Huannı iıtintakmda 
verdiği ifade de bu yoldadır. 
Rüttü P&f", cinayetin en at~i 
bir zamanında: 

- Sana kutim yoktur. 
Demesine, Mitat P-.ayı "Mil 

let babası" diye tanıyarak o
nun konağında kandöktüğüne 
teuıüf göıtermesine bakılırsa 

~ meselenin bundan ibaret oldu" 
"'.tuna hükmedilir. 

Eğer Abdülizizin öcünü al 
mağa gelmi' olsaydı, yalnız 
Hüseyin Avni &f"ya değil 
Ruttü ve Mitat PataJara d~ 
düıpnan davranmalıydı. Hele 
~ hayatından ümidini kea
ğı ve idam edileceğine kana. 

ak yaralanna bile bakbrma. 
dığı bir zamanda bu hıncını 

klamasına hiç bir sebep yok 
tnr. 

Hele Çerkea Hasanın me.
tiyet fedayiai olduğu rivayet

ti bütün bütün yanlı,tır. Bunu 
' o zaman Jön - Türklerden ba

lan me'rutiyete muhalif o
an ürkütmek için doğru ol 

madıiuıı bile bile if&& ebıll.
Jerdir . 

Haaanın aad garaz ve kasti 
J.nlnu Hüseyin Avni P&f"ya 
.f;.ıduiuna, kapıdan girer gir-

• 
- Davranma, serasker! 
Demesi bile delalet eder. 
Lyaerili Ahmet Pataya ge

•mce, merhumun bir çok kah
~111111.nlıklannı biz de okudub 
'iLi\lri'n bunlar tefrikanuzm mev 

ftlıı:aıuıa dahil değildir. Harp 
~da merhumun Tuna Va

iti ve Ruaçuk Kumandanlığı 
llruı ıelince anlablacaktır. 

1J'ımla• hakkında ailesi nezdin 
mevcut tafsilat olup ta gön

erilir ve reımi de gazetemize 
veriline çok tefekkür ederiz. 

Verdikleri izahattan dolayı 
Kayserili oilu Galip Beye de 
t~rlerimizi IUllanz. _,3_ 

Bir ipi• birkaç cambaa 

Abdülhamidin ilk bir kaç ay 
ldı: saltanab bir ipte,iki değil 

dört bet cambazın oynama
' le hülisa edilebilir. içeride 

ve dıtarıda devleti ifgal eden 
lııütün meseleler biribirine gir-

• hepıi bir tomar halinde 
·yenin üzerine yüklemnit

Rusya, lngiltere, Avustur
Şvk meıeleıinde her biri 

telden çalan bozuk bir 
estra halinde bir Avrupa it 

Almanya, Fransa, İtalya, bun
ları uzl-.brmağa gayret edi
yordu. Türkiye, dosttan da, 
dü,mandan da sille yiyerek, 
bir taraftan Sırbistan ve Ka
radağla muharebe ediyor, öte 
taraftao Bosna · Hersek, Bulga 
ristan ihtillllerile uğratıyor, 
bir yandan da lıtanbulda me.
rutiyet, ~riat, saray istibdadı 
biribirlerile bo~fllyordu. 

Rusya, Türklerden Kırım 
muharebesinin öcünü almak 
yolundaki gayretlerinin arbk 
yüzmü,, yüzmü• te kuyrujfuna 
ırelmi,ti. Vakıa ileri sürdüğü 
Sırbistan, Türk ordulanna u
mulduğu kadar bile davana
mamıf, kücücük Karadaıldan 
da geri kalmı,, zantedilmez 
sanılan Alekıinac kalesi Türk
lerin eline geçmişti. Fakat 
Türk ordul,.nnm en aecme kuv 
vetleri d"' Botınada, Hersekte, 
Karadağda, Sırbiıtanda, Bul
gariıtanda dövil•'" dövilfe yıp
ranmı•tı· Arbk Rııavanm ite 
Jrarıama zawnanı ya1dasıyordu. 
Ruslar Kafkasyada kuvvetli 
bir orrlu toplamı•lar, manev
"'lara b,..Iamı•f,.rdı. O ""man 
Dördüncü Ordu Mü,Urli 
olan Samih P.,.a, bu 
ıneselevi fatıonbula bil-
dirmb l~tant.ul<lıtn da Peten
bnrı;ı: Eld•i K .. hnli Pa•"v" va· 
7ılmı•tı. Gortchllkof, Türkiye 
Büvi\k Elçisine kna bir cevap 
verdi: 

- Her sene .iôrl,.t olan ına
nevralardır. TH•kiyeye ka ... ı 
bir hareket dei!il..Jir. 

ll{Datief oll!J) böyle bir ceva
ba k"r11 bin dlllav,.re cevirir
di. Fakat zav,.llı KahııH P,.sa 
k .. aca ""rilen bu cevıobı Bat.ı-
5.liye bildinlff!kten ba•ka bir 
~y vanamazdı. 

Halbuki Ruava, Kafkasya
dan başka Kisnefte te bir ordu 
hazırlıyordu. Hatta Ki•nef or
dugihı.,,a ikid,. birde lmo..,ra
torun, Rus ordulan umum b..
lmmllndanı olan kardeai Gran
di;!,; Nilcnla'nın Carevic. yani 
veliaht P-n• Ale'lcsllndr'm gi
dip l"el"i'kleri ...ı,. h"ber almı
vo•rlu. Fakat. f 5tanhul votlnız 
K,.,fka•ya ordnsuntlan h .. h.,.t. 
tii(i için elcimiz bunlan ilQri 
ıUrmevi vazifesinin haricinde 
gôrmü,tü. 

Zaten zavallı Kabuli Pa,a. 
Rus Hariciye Nazırının ters ce
vaplanna alıfmıstı. 

Bir kere de, Sırbistana gi
den Rua aıker ve zabitleri için 
milracaat etmisti. GortcbRkof 
ona da tüyle bir cevap vermi.
ti~ 

- Biz khnaevi qöndem1iyo
ruz. Lakin Rusvada Sırplara 
k~r,ı wnumt bir sevı:i vardır. 
Bır çok zabitler iıtifa f'•-lerek 
Sırp orduauııda kendilikl,.rin. 
den hizmete giriyorlar. Bir a
ralık bunlann iatifalarmı ka
bul ehnemeyi dütJündük. Fa
kat efkin umumiye Sırpl~n 
lehinde olduğu icin buna da 
imkan ııı:öremedik. Bununla be. 
raber Ruayadan Sırbiatana ıi· 
denler öyle zannetli~inh kıt.. 
dar çok deiöldir, 

Sırn ordusunun baakuman
danı Ceneral Cema:ve( bile 
Ruıyadan geldiği, Ru5yadıı.n 
cepleri Rus paraıı dolu zabit
ler ve askerler akın akm Sırhiı 
tana geçtij?i, Avusturyanrn, Ro 
manvanın bu akı.- ııözkapadı
ltı gözönündeydi. Fakat bıın
lıtn ortaya kovup 11rar etmek. 
Rusya ile muhatebeyi gö:r.e al
mak demekti. Ne Hariciye Na
zırı. ne de Petersburg F.lçisi 
böyle bir deliliğe at:lamazlar
dı. 

Rusya, •imdi biitün gayre
tini Sırbiıtanı kurtarma~a ver
mi•ti· lıtanbuldan ırell'n l'{na· 
tief, Çar ile, Gortchakof'la ~ö 
rü•müt, Türkiyenin halıni an
latmı•tı. Ruı Hariciye Nazırı. 
timdi İngiltereyi i,e sok-ırak 
Lord Derby'yi Tiirl.:i}·eye kar•• 
kullanmak gayrecinde iıli. Lon 
drada Ruıya Büyük El..,isi olan 
Kont Şovalof tam. !>:öyle bir. m~ 

CENEVRE., 18. A. A. - Japon 
murahhas heyeti, hükUınetinclen Y"' 
ni talimat almıftır. 

soFYA, 18. A .A. - Anadolu.. PARıs, 18. A. A. - Hava• •i.... lzmı"r rıhtım şı·rketı" Javası jantının huauai nuıhabiri bildiriyor: 11 bildiriyor: U 1 

Bu talimatta Japon heyetine Mil
letler Cemiyeti büyük meclisi tara· 
fından cuma günü müzakere edile
cek olıın 19 lar komitesi raporunun 
laıt'i ııırette .ıeyhinde bulumnuı ve 
rey venn"6i bildirilmittir. 

Sene başında tahmin edilen varida Sabık Kayaer'in zevceti pre..- IZMIR, 18 (Milliyet) - Rıhtım •irketi davasına ait evrak 
tın tahakkuk etmemesi ve devlet Hermine, bu sabah beraberinde kiti 
bankasında dövizin tükenmesi, Bul- bi olduğu halde Berlin'e gitmek ü- Temyiz mahkemesinden gelmi9tir. Temyiz heyet unıumiyesi 
gar bütçesinde büyük bir rahne aça- zere Felemenk'ten aynlmqtır. Yordan İv Gifre ve Perevin mahkiımiyellerini tasdik etmekte 
rak Bulgar hükumetini içlndq 11111d Resmen bildirildiğine göre bu N11 ve maslahatgüzar Galip Beyin beraetine ait kararı nakzeyle· 
çıkacağı belli olmıyan çok mütkil yahabn hayırlı bir İf için yapılacak mektedir. Gat Franko Ef. nin mahkômiyet kararı da nakze
bir vuiyette bırakmı,tır. SalAhiyet- bir merasimin açılıne.11 içindir. Fa- dilinittir. 
tar menbalardıın alman habere ııöre kat diğer taraftan mümaileyhanm 

Milletler Cemiyeti büyük meclisi 
bu tavsiyeleri kabul edecek olursa Ja 
pon murahhRs heyetinin beyanatta 
bulunacağı, ondan ıonra büyük mec
liıten çekileceği söylemnelrteclir. 

bütçedeki açık nıiktarı 1.300.000.000

1 

bir çay ziyafeti esnaımda Hitler • Muhakemeye yakında ba,Ianacaktır. Mahku • lar halen bu-
levayi bulmaktadır. Naayonal soayaliıtler ve udzadel• rada değillerdir. 

Hükür.ıet 3 aydanberi memurlara ile temasa peceii '" lıa t- .. G b • "" d 
maaş verememiftir. Bu vuiyet kar- numda 9imdiki m..-elelerle Hoh- ece lT magQZQ gan l 
tmnda sık sık laıbine içmı.lan ya· zollern hanedanı aaltanatmm ladeel 

Karara hazırlık 
pılmaktadır. Bu içtimıılann pek ha- meselelerinin ııörüşülmeai muht-.1 Dün gece saat 24 e doğru Bahçekapıda Arpacılar caddeıin-
ı·aretli old':'~u nvelki içtiıuada mali- olduğu .öyleruneLıtedir. de Salahaddin Beye ait tuhafiye mağazasından yangın çık-

TOKIO, 18. A. A. - Yann '-'· ye ve dahilıye naZD"ları arumda çı- Sabık Kayaer"in ıihhati yerinde mı,tır. Atet derhal yeti,en itfaiyenin gayretile geni~lemeden 
vekil M. Saito ile Japon devlet a- kan bir hadiseden anl8f1lmaktadır. dir. Diinyanm her tarafından ve bil- ıöndürülmüttür. Mağazanın bir kısmı ye.nmı,tır. 
damlanmn en kıdemlisi olan p.- Dahili".• nazırı ile ...-.lanndaki ih- ı.a... alınan nuyonalistlerlndeii her 
Saionji araımda vukubulaaıİr müli- tilif üzenne ınallye nazm kabine iç- giln bir çok telğnıflar almaktadır. llalatya JQ /z"se QÇllıgor 
kata büyük ı.;,. ehemmiy_et atfedi1- timamı terkedenık iıtifaya lıalkq- lrl ~ Uı 
mektedir. mıştır. S "k tt MALATYA, 18 (Milliyet) - Maarif vekaletinden vilayete 

.... ,...ı.:ı hülı:Umetin _; Mançu- Muınailerh danokrat fırbsı ..a.ı uı as an aonra 

..... ......., ·-- Mali off' ı_ · -•-- gelen bir telgrafla Malatyada lise açılmasının kararla•tırıldrgvı ri devleti ile mÜ!tereken Jehol'u Çin M. n un arvı llzenne t~ MlAMl, 18. A. A. - Zaq-ara Y 

kuvvetlerinden kurtarmak arzuaan· içtima& ~tirak etmefe muvafakat et- hakkındaki ithamname bugün alnına bildirilmittir. Bu haber üzerine dünden beri Malatya bayram 
da bulunduğunu izaJ. edecektir. m;4tir. . caktır. Hakim, Zangaranın müdafaa- yapmaktadır. Her taraf bayraklarla donatılmıflır. Dün bugün 

HükUmebn kendi memurlarına o- j •ı için 3 avukat tayin edilmiı oldu- Halkevinde binlerce Malatyalıların ve mekteplilerin i•tirakile 
Çinliler• ultlmatonı lan borÇlar;mdan maada beledi1de- ğunu bildinnittir. çok heyecanlı tezahürat yapılmı• ve lisenin açılması dolayıaile 

PEKiN, 18. A. A. - Japonlar, rin muhtdif teabhiiclatlarmdan dola-
1
: MI •Mt, 18. A. A. - Zangarayi b Jk h""kA- k d d • • ··k h" 1 • L-•-- da f " .a ın u unıete arşı uy ugu mınnet ve 'u ran ıs erı atet-Kaı1udaki Çin kumandanına bir aiti- yi olan .,....,,....., .000.000.000 le- müdafa edecek olan bathca avukat, l ki 

malum göndetetelr tftırin h- •·adan fazladll". müıtehemin muayeneye tabi tutul- ı nutu ar ve hitabelerle izhar edilmittir. 
tahliye edilmesini. lıtemi9ler, ahi Hü~· mil•lcilatı lcarfd.,..ı.il- maoını iıteyecektir. Cuma gu"nu" 55 ualk evı"nde 
takdirde tehre taamız erliyecelderl- mek içuı d.":'111', .. - "~ ~· NEV-YORK, 18. A. A. - M. Roo .rl4 
ni hildimıitlenlir. mııa9lann 1Ü&dıı •. ~ aı~de oevelt, Nev York istasyonunda kea-

Çiuliler, hu ultimatomdan "H• t<:n~t ka~ düt~~t~. diıini belcleyen halk kitlelerine teaa• merasim yapılacaktır 
berdar delilml, " gilııl davranmaia Şimdiye lıiıt.aç defa uıdirilmit düf etmemek için Hudaon nehri tari 
karar Y1lnlli'1trdir. olan mernur -.,lsrmclan da tekrar ki ile Nev York'a gitmiştir. Berabe- ANKARA, 18 (A.A.) - Yarın 19 tubattır. Bu tarih Türk 

tenldlısl yapılacatı anlqıtn-.ktadır. rinde birçok poliı ınemurlan ve ı•- k l 
/ti. Hatsukanın beyanatı Hükıln>"I erkamndan bir zat gaze zeteciler bulunmakta idi. gençlğine bir kuvvet ve iman aynağı o an Halke,,lerinin ku-
LONDRA, 18. A. A. _ Jaııonı.- tel......, bu tecllıirin nakabili içtinap rulutunun yıl dönümü günüdür. Bu yıl dönümünün kutlulan-

rm milletler cemiyetindelı:i bq ...,. olduğun~ beyan etnıittir. Yina 1ıa u maaı ve yeni Halkevlerinin açılması merasimi, halkımızın 
rahbuı M. Matouoka, Londrada kıtık v&%1Yett~. "?lari. bu •Y uihaye Kolumbiya - Peru en geni' bir surette i•tirak edebilmeleri için 24 tubat cuma gü-
müntetir Evening Standard gezele- tinde Bulgar hiil<Umetınin alacaldıla muhrebeal nüne bırakılmıfbr· 
nnı• 'a talebi u"zen"ne t·'efonla ---'-'r' " net:ıfin92de6 yent.o,..ilarlıir l8febbiiıte lıalu O gu··n eskı"den açılını, 34 Halkevı· ı'le yenı"den açılacak olan .. .._..., 1 lıa •• be .__, • narak mu veleaının 
ııueteye yanatta uıuunmuftur. tedilini ve yeni vaziyete göre yft;i CEN~VRE, 18 . (A;A.) .. 21 Halkevinde toplantılar yapılacaktır. Yeni Halkevleri An-

Mümaileyh, Japon heyetinin Ja- bir mukavele aletini iatiyecefi laıY- Peru, Mılletler cemıyetıne gon kara Halkevinden bir nutukla açılacak ve bu nutuk memleke-
ponJ8lllll milletler cemiyetini teftıot. •etle muhtemeldir. dermit olduğu bir telgrafta timizin her tarafında dinlenilebilmesi için radyo ile de net-
medni Tokio hüldlmetinll teklif et- HükıiJnel_~nınclan bir zat gaze taarruz mes" ulyetini Kolomiya redilecektir. 

• 1 ..._,_ y1.....:. telere, bu t.,.._ nakabili içtinap .. • t alet d 
mit olduğu haberin t---.. e _.. ld • u beyan-· f y· lıa nın uzerıne a m a ır. B • h ""k"' f k "" J 
tir. k. ~~yetten.ı..ı:;i~a';niha;~ı Bu telgrafnameye nazaran lr U Ume Onagz yan ı 

M. Matauoka, JAP.On heyetinin b·n'd
1 
e Bulııar hü'-"- '·· ·n alacaklı· Peru, Leticia tehrinin muvak-"od tal" '--LI d""' · • ...._.... DENiZLi 18 (Milliyet) - Bu sabah Acıpayam kazası hükU...et 

timdi Toki an ımat ..,,..e ıgını tarı ne~dinde Yeni lıir •-ehbüıte bu- kalen Brezilyaya bırakılmaım edil" söylemi., Japonyanın Milletler C... _._ 1926 ...._,_ -.._ -•--• . konağı yandı evrak, eşya kurtulmadı tahkik ıyor. 
den kil • ihtimall-' lunar.... ~'":" mu-v ... .,.ının dan ibaret olan tesviye suretini ı '!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!ll!l!!!!!ll!!l!l!!l!!l!!!!!l!!!!-!!!!!!!!!!!!1-!!!l!l!!!l!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!9 miyetin çe mesı .... ne tadilini ve yenı vuıyete ııön yeni kab l · · 1' 

dair sorulan ıüalede fU cevabi ,..... bir mukavele aklini iıti,.eceğ:i kuv· U etmıftir · . 
mittir eti muhtemeldir. Fakat Kolombıya bu huıua.. 

Hm-ıey mllmlrilndür. Ja-ya - v e taki cevabım tehir etmit ve 
selenin baılangıcmdan beri ihtilafın kıtaabru Amazon ve Sutuma-
Çin lle Japonya lllUllM\a dofnodaa Bitlerin Dİ .. nbın yo nehri havaliaine eevkebnı.-
doğnıya halledilmesi lizım geldiji tir. 
haıaıunda israr etmlftlr. Ben hu ,.. Kolombiya cenerali Cobo, 
ziyette kalmak tasa""'1rnndaynn.Bir 1 Tarapaca mevki kumandanlı-
mlamıa için mümkün olen 1-feyl 
yaptık. ğma bir ultimatom göndermit 

Japonya, lıa huouıta claluı faııla 1- ve sonra da Perululara taar-
leri ır!demez. ruz ebnittir. 

Ac;ık har;- tehdidine gellnee: M. Perulular bu taarruz ka ... ı-
Matauoka, Çin ile Japonya arannds ıında ancak mevkilerini müda 
bir harp çıka t'ima ihtim.ı venM- faa ile iktifa ebnitlerdir. 
mekte olduğunu aöyleml,tir. 

Mümaileyh demiftir ki: 19 lar ko
mitesinin halihazmla artık uzlaşma 

t~ebbüslerine devam etmek arzu. 
tunda olmadığı zannediliyor. Mu
mafih, biz timdiye kadar aarfedilen 
meaainiıı akamete uğnunıı olmuma 
rağmen yine bu yolda çalışmağa a-

1 
madeyiz. 

M. Matauoka, 19 lar komitesinin 
ıttihaz etıni' oldujtu battıhankete . . H"tl ~ 
rağmen muslihane bir hal ıureti bul Alınan bq~ ... 1 er ın Jalw>-
mak lmklnı olap olmadığı 16.ıine da 8Yletıeceii bildınliy';'."· Cazeteı.,. 
de: rin verdiii .-Iurnats ~re, Hitler 

" Mlletler Cemiyetinin kararı ne maruf beatet.ir Vıııper'uı otlu Vi
olacaimı bilmeden evvel bir'4'Y aöy- nifred V agnerdin dul kalan lleYceai-
leyemetn" deınittir. le nifanlalUDlJbr· 

ıürerek ln~lizleri gfıya ~v~- ı· lemeaine kor~? ile bakıyo.rd17 
panm en zınüfuz devleti dıye Ancak kendıaıne . mua~ıl bır 
pohpohlamak, ıonra bu 11fatla pay verilmek fUbl«: bu ıte ınu 
lngiltereye himaye etmek iste- vafakat edebilece~ti •. 
diği Türkleri ezdirmek, çok in- Gortchakof, UÇ ım~rator 
ce bir diplomat oyunu olacak- itifakı ile ~r!in .ve Vıy~YI 
h. lngiliz Liberal fırkaamm re elde etmit gıbıyd.ı. _Fakat yıya
isi Gladıton Hıristiyanlığm hi- na çok tereddüt ıçınde)·dı: Bu
ınayesi davaaile o-taya ablmıt nun için Peteraburg, en gfıven
Bulıarlar lehine Türkler aley- diği diplomat - 11.1kerlerden Ce 
hine nutuklarla, 

1

risalelerle n~ ııeral Somarokof'u v.i:r~nay~ 
rİyata batlamqb. Bu da Şova- gönderdi. Ceneral.'. YC:nı b~~ 
lof'- a-ğine yağ .Urüyor- lif getiriyord~: Turkıye>:'. A_v
du. rupa metalibıne boyun ıgdır-

• ~rtchakof'an oynadığı i- . mek için Rusya Bulgarlı~, 
pm üzerinde daha bi~ kaç dip- Avusturya Bosna - He~aege as 
1-.i caınbau vardı: lngilte- ker gönderecekler, lngiltere de 
re &apekiJi Lord Beaconıfield Boğazlara donanma sevkede
Sark meseleıinde hnıamile cekti. Andraui fDDU sordu: 
Palmenton gibi dü,iinüyordu. - lngiltere ne diyor? 
fakat Hariciye Nazm Lt rd lnııiltere böyle bir ~e ra-
Derb~', Batvekilinden çok geri- zı değildi. Hatti Şovalof iti 
dey~ı: Gladıton'un ne•riyab, hafifleterek: 
f:Iarıcı!e Na~ırının fazla itida- _ Eğer İngiltere yalnız do
lı •. lngıl.~eı:enın. ~atma ıeçen nanma sevkini kafi görürse 
Dısraelı nın elını, kolunu bağ- Rusya buna da itiraz etmez. 
lıyordu. lngiliz filosu lstanbula ı;ider 

Alman ~atvekil.i Prens Bi&- de Avrupanın taleplerini Bahı
mark, bu ı,te sımsarliktan lliye kabul ettirirse bükiıme
ba,ka bir vazife almıyordu. Fa tiııı memnun bile olur. 
kat çok karısık olan bu mese- Dediği halde Lord J>erby' -
lede simsarlık ta kolay bir i' 1 den •u cevabı almı,tı: 
değildi. Avusturya Hariciye - Türkiye, taleplerinıİ?İ ka 
Nazm Kont Andrassi, boyuna bul etmezse yapılacak fe:V, bev 
Alman Başvekilinden Avustur- nelmilel b'r konferans aktini 
ya lehine yardım i,tiyorılu. taleo ebnekten ibarettir. 

Atla• ortasında 
hava Umanı 

BERLIN, 18 A.A. - Atlas 
Okyanos'u üzerinde bir hava 
limanı gibi kullanılacak olan 
Weıfalen vapurunun tecrübe
leri yapılmı,br. 

Vapur, Atlas Okyanos'unun 
cenubunda Afrika'nın garp 
sahili ile Amerika'nin tark sa
hilini ortalıyan bir kıımmda 
demirlenecektir. Vapur, 5,000 
tonluktur. 

Tecrübelerde bir deniz tay
yaresi vapura alınmış, tekrar 
aalıverilmi~tir. Vapur, ilkba
harda istasiyon vazifesine b..
byacakbr. --
Yeni bir tip ordu 

CENEVRE, 18 (A.A.) -
Havas ajanımdan: M. Cot, 
dün öğleden ıonra ıilihlan bı· 
rakma konferansına bir ka
rar ıureti teklif ebnittir. Bu 
lrarar ınıretinde emniyet reji
mi ile kabili telif olabilecek o
lan yegine statünün vazıh bir 
•urette kat't bir 11.1kert statil ol 
dutunu beyan ebniftir. 

Mumaileyh, kısa hizmetli 
ordu tipinin tamim edilmesi
nin kendiliğinden ordu mev
cutlarını umumi eurette tenkiı, 
askeri hizmet müddetini ten
zil ve Avrupa milletleri ordu
ları arasında mukayeseyi te. 
hil edecetini aöylemiftir: 

Bu teklife Alman murah
haıı cevap verecektir. 

Mı•ır kıralı Fuad'a 
fahri doktorluk 
PIZA, 18 A.A. - Darülfll

nun Edebiyat fakültesi Mııır 
kralı Fuat'a, edebiyatın inkita
fını pek ziyade korumakta ol. 
mumdan dola fahri d 

Yugoalavyaya dair l Nefret telgrafları 
bir aual ANKARA, 18 (Milliyet)-

A A 
B- hadisesi münasebetile 

LONDRA, 18 A. · - - Varta, Bitlis, Beytu.,aJıap, Ge 
vam kamarasında Yugoslavya' var, Çankırı, Saimbeyli, Bula
daki vaziyete dair bir sual ao- nık ve Mudanyadan Başveki.le 
rulmuttur. Hariciye nazırı Sir te teessür ve nefret telgrafları 
John Simon verdiği cevapta ln gelmi,tir. 
giltere hükumetinin diğer mil- -------
!etlerin dahili i,Ierile me,gul Bitler dola,ıyor 
ve alakadar olmadığını söyle- KOLONYA, 18 A.A. - Dün 
mittir· tayyare ile Berlin' den gelen 

Meb'uslardan M. Dawiı, ln batvekil Hitler, ak,am ıizeri 
giliz hükUınetinin, mevcut mu- Dortmund'a varmı,, burada 
ahedeleri imza etmi• olmak •ı büyük bir nutuk söylemittir. 
fatile, Yugoslavyada bulunan M. Hitler, geceyi Kolonya'
muhtelif milliyetlerin hak ve ya yakın bir yerde geçirmi' ve 
imtiyazlarını korumak üzere bu tabah hava yolile Münih'e 
araya girmesi lazım geldiğine gitmi,tir. 
dikkati celbetmittir. 

Küçük itilaf misakı 
ve Almanya 

BERLIN, 18 A.A. - Hıı.vaa 
Ajanımdan: Romanya. Çeko• 
lovakya ve Yugoslavya arasın 
da imzalanan misak Ahnanya 
da iyi kıı.rtılanmamı•br. 

Hükumet taraftan gazete
ler, bu itilafı küçük itillfın bir 
taarruz manevrası addetmek
toıdirler. Niımesmi bir notada 
Ktiçük itilafın mütterek ıi~ 
tinin Tuna havzasındaki ıhti
IAflann daha ziyade artması
na sebebiyet vereceği ve Stre
aa konferansının Tuna devlet.. 
lerine yardıma müteallik olan 
kararlannı tehdit edecıefi be
yan edilmektedir. 

Bükreıtekl 
Müsademe 
BOKREŞ, 18 A.A. - Per

~mbe günü ıırevçilerle uker
ler arumda vukua selen müsa 
demelerde yaralanmıt olan 9 
amele ölmüt ve bu •uret'.e ölen 
!erin miktarı 14 Ü bulMUftur. 

Cuma günü hiçbir hadise ol
maımtbr· Memleketin her ta,. 
rafında tam bir ıüldm hüküm 
sürmektedir. 

KargatalıkJarm IODIQICUIU 

Per,embe günü Ploeıti' de ol
muttur. Bir petrol tasfiye ha
nesinin seksen ameleıi, grev i
lan etmlttir. Amele bütün itle
ri durdurmak için atölye!erde 
kalmağa te,ebbüı etmitlerdlr. 
Grevciller hiçbir hldiseye mey 
dan bırakılmadan dağılmıtlar 

M. ff oovf"re yeni it 
VAŞiNGTON, 18 A.A.-M. 

Hoover'e birçok mevkiler ve 
bilhassa mühendislikler teklif 
edilmi,tir. Mü,arünileyh, bu 
husustaki karannı tehir etmek 
tedir. 

M. Hoover, ne ile m~gul olııı 
cağını seçmeden evvel M. Ro
osevelt'in idaresi altında i•le
rin ne suretle gideceğini gör· 
mele tasavvurundadır. 

iyi maH'lmat almakta olan 
mehafil M. Hoover'ln tekrar 
siyasetle ittigal tasavvurunda 
olup olmadrğınm ancak 1934 
aiuıtoıundan sonra belli olabi 
leceğini beyan eylemektedir
ler. 

Ava•taryadan bir 
talep 

LONDRA, 18 A.A. - Frad 
ıız ve İngiliz hüldDııetlerinİJJ 
Hirtenberg ıilih kaçakçıhi' 
meselesi hakkında Avuaturya 
nezdinde, bir arada ve doıtça 
bazı te9ebbüslerde bulundukla 
n bugün Londra'da teyit edil
mektedir. 

Fransa ve lngiltere, Avd" 
turya hükUmetini ya bu ıilih
lan muayyen bir tarihten ~ 
vel geri göndermeğe, yabuS 
bunlann tahrip edildiğini i,.. 
pat ebneğe davet etmiflerdir. 

ltalyan kıralı 
Mı•ır yelunda 

ROMA, 18 A.A. - Kral ., 
kraliçe, lskenderiye'ye si~ 
üzere Savoia yatile Birendid • 
den hareket ebnitlerdir. 
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Şehir i ı b sene iç.w.· •• yaptırılaca 
Ekonomi 

, 
• 
iZ Fransa ile ticareti 

'ticaret muahedesinin temdit 
edilmemesinin sebebi nedir? 

Türkiye - Fransa ticaret alınmasını istemektedirler. Şi
~uahedesinin, a'b ay sonra lepçiler bu arzuların vapurcu-
0ilkümden ıakıt olacağının !ar birliği kongresinde de iz. 
Fransa hükfuneti tarafından har etmitlerdir. 
l!a.riciye Vekaletine tebliğ edil Kasaplık hayvan 
di~ini yazmıştık. 

Fransız mehafilinden veri- ihracatımız 
len habere göre, muahedenin Kasaplık hayvan ihracatı-
ıtltı ay sonra temdit edilmeme m12 son senelerde ticaret mü
ıi Fransa' da gümrük tarifeleri- vazenemizde eheuımiyetli bir 
ni1;1 yeni b~tan tanzim edil· mevki tutuyordu. Bu ihracab-
'lıekte olmasından ileri gel- m12ın başlıca mü~terisi de Yu-
llıektedir. nanistandır. 

lktısadi buhran hasebile Bu sene mevsiuıi ge diği hal 
Fransa, 1927 senesinden sonra de henüz ihracat bqlamamıt· 
-ıttedilmit olan tic.aret muahe- tır. Bunun ba lıca sebebi her 
delerini yeniden tetkikat et· 1 memle-.kette tatbik edil n kon
llıek kararını vermi~tir. Buka· t tenjandır. Yunanista d ka
':'nn sebebi de bu muahedcle- ı saplık hayvan ithalatı için kon 
tın her birinde "en ziyade · tenjan tatbik edildiği 't;ir. bu 
llıa:ı:harı müsande mill~t "!'ua- memleketimizdP.n yapıl n' ka.' 
lrıelesi" eıası kabul edılmıf ol- plık hayva "h t n ı raca ına men-
ına~ıdır. fi te- ir yapm•,tır. 

Bu esas, son zamanlarda B · d h b"I "d ı· k" 1 · · 1 u mevşım e er sene ı . 
tı det ı ten ıt erı mucıp o mus has k "h t faz! ·1 
lıır. Alakadarlar bu prensibi~ y sıla aktaoyun.dı. raBca 

1 "hası e 
llıı ap m ı ı. u sene ı ra-
1ıııi1' .norm~) .zamanlarda ka- cattaki durgunluk fiatler üze
I edıleceğını, fakat buhran- rinde d., Amil olmu,tt:r. Alaka 
~ zamanlard~. b.u. ~ın .. terki dar m&kamlar bu itle yakın-
zım gelecegını ılerıye surme- dan ıııetgul olmaktadırlar. 

le ba,lamışlardır. 
Bu sebeple, Fransız ticari Yumurta tal ları 

llıehafili bu prensip mekamına Samsun Ticaret Odası kaf eçecek daha ıeyyal bir sistem bulü muvakkat ıuretile hariç-
ıılunmasını ... e yeni iktuadi ten ithal edilen yumurta tala.

~rtlara uygun serbest tarife lannm ihracında beher sandık 
•İysteminin kabulunu lstemit- ta kaç kilonun kabul edildiği-
lerdir. ni sormaktadır. 
ı.~ Bunun üzerine Franıa hU- Oda bunu tetkik etmektedir. 
"'llmeti, baderna asgarf tarife-
ri, ancak, diğer devletlerle mu- Romanyadan bir 
lekahiliyet tartile tatbik etme
le karar vermittlr. 

Şllepçller de blrlet
mek istiyorlar 
Aldıltmız malUnıata naza

t&n, Türk tilepçileri de arala-
~da bir tetekkiil vücude ge
tirılmeıl için tetebbüsata gİrİf
llıitlerdlr. Şilepçiler vapurcu
llU' için yapılan kanun gı°bi ken 
dilerinin de Devlet elile tan
ıtinı ve hattA bu ,eklin kanuıı-
18'brılmaıma taraftardırlar • 

Tarlı: tllepçililf aon aeneler
de az da olsa iyi bir tekilde 
tenitlemittlr. Şilepçilllimizin 
da.ha fazla bıldf&f edecefi nıu
lıakkaktır. 

Fakat bugünkll feldl içinde 
lıulunanlan dahi pek bı ınem. 
llun ebnemektedlr. Bu itibarla 
tilepçller hllkOmetin kendi va
lİyetlerfnin de na.zan dikkate 

r BOUA 

Clı Banlraaındaa .lınan cetveltlir) 

18 ŞUBAT 1955 
Alq-. F"ıatı.n 

sorgu 
Romanyada bir müessese 

Türkiyede muhtelif Vilayetle
rin mahalli ihtiyacı koruduk
tan eonra ne miktar hububat 
ihraç ettiklerinl ve bütün Tür
kiyenin hububat istihsal ve ih
racat miktarını sormaktadır. 

Müteha9•ıs eksper 
lateniyor 

Takas itlerini kontrol eden, 
ayni zamanda eksperliğini ya
pan heyetlerin vazifelerini li
yıkile yapmadıhlan yolunda 
bir çok 9ik&yetler mevcuttur. 
Şikayetçiler bilhuaa bu he
yetlerin ekspertizde mütehas
ııı olmamalanndan dolayı ih
raç maJlarma hatalı kıymet 
taktir ettiklerini, bu yüzden 
tüccarın zararına ve Avrupa 
alıcılannm karına bir vaziyet 
h~ olduğunu öne sürml'!kte
dn:ler. Ala.kadarlar bu it için 
mütehassıı eksperlerin istihda
mım temenni etmektedirler. 

ltalyanın 

•• 
Mahkemelerde 

Şehir p anı k d 1 
1 İhtikar yok Romancı ile Do tor 

Müsabaka f8rtna
mesi hazırlandı ı 
lstanbul tehrinin planı ~Ü· 

sa.baka ile yapılacaktır. Daımi 
encümen bu hususa ait müsa
baka sera.itini tesbit etmittir. 
Encü.;,en mazbatası umumi 
meclis tarafından kabul edil
dikten sonra Dahiliye vekale
tine gönderilecektir. Müsaba
ka, beynelmilel ,öhreti haiz o
lan istiyen mimar dahil olabi
lecektir. 

Seyrüsefer iııaretlerl 

Kal ırı c 8 10 ar Kahvecilerin evrakı --------G A ) • • • • d•kt • geri gönderildi uya a ış verış ıçın gır ı erı Bir iki küçük kahv" taciri 

ma "" d t l l fiatleri yükseltmek suçu ile Vi-g aza an op arı aşırmış ar }ayetteki ihtikarı tetkik komiı 
Dün Atırceza mahkemesin- kadın T evkifanede bulunan yonuna verilmi,ti. 

de Saime, Fatma Hatice ismin Ahmet oğlu Mustafa ismindeki Komisyon bu iti tetkik el
de üç kadın kaldırımcılıktan tanıdığını ziyarete gittiği za- mit, hunların perakende it ya.p 
suçlu olarak muhakeme edil- man kapıcılar üzerini aramıt· bklarını ve piyasa üzerinde 
mişlerdir. Dava evrakına na· !ar ve bir miktar afyon bulmuf tesir yapacak vaziyette bulun
zaran bu üç hanım Kadıköyün lardır. Bunun Üzl'!rine Naime madıklannı tesbit etmit ve bu 
de Pazar yolunda manifatura- Hanımı memnu olduğu halde iti vazifesi haricinde görerek 
cı Haçik efendinin dükkanına hapisaneye afyon sokmak iste- evrakı iade etmittir. 
gitmi,ler ve kumaf almak iste- mekten suçlu olarak mahkeme Kaybolan defterler 
mitlerdir. ye verilmit, Ağırceza mahke-

Bu esnada dükkanda Haçik mesinde de dün bu dava neti- Bir makarna fabrika.sına 

Mazhar Omsan Bey üıtn
dımız doktorların kazancı 
hakkında bir gazetecinin sor
duğu suale tU cevabı veriyor: 

- Halk ediplerimizin mu· 
harrirlerimizin yzaılarma rağ
bet etmiyorsa hunun sebebini 
aramadan doktorların kaza.n
ema hücum etmek bilmem ki 
doğru mudur!" 

Bilmem neden bu münaka- .C 
ta hedefini fB.~ırdı. Biz müte
hassıs doktorların halka iktı· \ 
sadi tahammülün fevkbdc bir 
tarife tatbik ettiklerini i~aret 
etmiştik. Ustatlar adet para 
çantalarına el atmışız gibi he- • 
yecana kapıldılar. 

Büyük caddelere ve Boğa
ziçinin iki taraf sahillerine 
Beynelmilel seyrüsefer ifal"et· 
!eri konarak, vesaiti nakliyeye 
yol gösterecek tertibat alına
caktır. 

Efendi yokmu•, bu müfterilere celenmittir. ait mektum vergi ihbar edildi-
istedikleri m<>h Haçik efendi- Naime Hanım mahkemede: ğini, tahkikat sırasında esas 
nin karısı Kohar Hanımı gös- - Ben tevkifaneye afyon defterderin ortadan kaybola- Mesele, harcına hasta kanı 
t 

· b" k 1 · d" · ""tü" ·· d ··ı· Af h rak yen"ne ba•ka defter konul- karışan apartımanlnrın kntın-
çıkarını,, bu esnada da bu üç halım için kendim kullanmm, duğu yazılmıştı. . da ve yahut, clinique ismi al-

Belediye yaptığı tetkikat 
neticesinde bu işin çok masraf 
lı olduğu neticesine varmı•tır. 
Bu humsa ait geç•m seneden 
müdevver bir kısım tahsi at ta 
yeni ütçeden tayyedilmiştir. 

ermış, ırço top u ın ırınış, go rmuş egı ım. yonu sı . T 

hanım farkettirmeden 3 top 1 35 senedcnberi kullandığımı Bu hususta tahkikat müshet bnda işleyen lokanta ve otel-
pupli nömleklik asırm~lnr, da i•pata muktedirim, demif- bir safhaya girmiştir. !erin kazancında değildir. 
müteakiben de baktıkları ku· tir. Tahkikatta da bu müdafa- Bu işte birkaç memur üze· Biz memleketin iktısadi 
maşlar üzerir.de pazarlıkta anın aksi sabit olmnmıf, ma • rinde mes'uliyet görülmekte- seviyesi ile mütehauıs vizi e-
uyu amıyarak c!ükknndan çık- keme Naime H ımın beraeti- dir. ı.,ri arasında müvazl'!rC o a-
mışla.rdır. ne karar vermi,tir. Çubuk dağıtıldı ! dığmı iddia ediyoruz.. Müt .... 

Madam Kohar ı:lükkandan Adliyede yeni · haaıslamnız kapılarını çalan 
üç top puplinin çalındıi'iını hiç Vilayet Ziraat Müdürlüğü 

1 
hastaların acaba kaçından 

farketmemiş, hırsızlığın an· t yjnler tarafından Büyükdere fidanlı- memnuniyetle, teşekkürle üc-

Viy ad bircilik 
tetkika ı 

B.alediye memurlarından 
bir zat ihtisas kazanmak. ve 
tetkikat yapmak üzere Viya.
naya gönderilecektir. Bu hu
sustaki tahsisat yeni bütçeye 
konmu~tur. Viya.naya gönderi
lecek memur orada bir buçuk 
sene kalacak ve avdetinde la
tanhul Belediyesinde çalıta· 
caktır. 

cak koca
" geldikten sonra far- 1 ta h l h k ğından 30 hin, Erenköy fidan- rl'!t alabiliyorlar. 

s n u u uk azalarından ı ğmd 50 b" k"" 1'" 
kına Varılml•tır. M h" · H ı an ın oy uye asma Ve ellerine düten hastanın 

kaçım ba.I gibi sızdırmadan sa 
lıveriyorlar. 

v u ıttın ve üseyin Beylerin çubuğu dağıtmıt~r. 
Dükkanda kan koca bu hır· istintak hakimliğine tayin edil 

uzlıktan müteessiren münak•- dikleri dün adliye vekaletin· Yeni ispanya 
f& ederlerken, içeri bir polis den Müddei umumiliğe bildiri! konsolosu 
girmiş, elinde tuttuğu üç parça mistir. Müddei umumi muavin
kumaşı gö tererek, bu kunıat- !erinden lama.il Hakkı Bey J. 
lann kendilerine ait olup olma l~ma.t dairesi •efliğine tayin e
dı~ı sormuştur. Kan koca dılmış, dün vazifesine başla
çalınan mallarının parçalarını mıştır. 

Btitçe görünce polis efendinin elleri- Zonguldakta aza mülazimi 
1933 biltçesi tetkikatı Da· ne sarılmıtlar ve beraberce iken l•tanbul müddei umumi 

imi encüm .. nce tamamen ik- karakola gitmi,lerdir. Kohar muavinliğine tayin edilen Sa. 
mal edilmiktir. Hanım karakolda çalınan mal- lim Bey de dün gelmi,, vazife. 

Bütçedeki 300 bin liralık ka farla üç yağlı mü.teriyi görün- ıine baflamıftır. 
dar noksan varidat yol intaatı ce basına gelenleri anlamıştır. ftalyan kibritleri 
programında bazı tadilat ya.- Hırsızlıktan auçlu olanlar 
pılmak suretile tasarruf edil- içerisinde en çaçaronlan Hat
miştir. Meclisin önümüzdeki çedir. 
perfembe günkü içtimaında Hatçe muhakeme devam e
bütçenin müzakeresine bqla- derken mütemadiyen ayağa 
nacaktır. kalkmakta: 
Belediye ve mahalll - Efendim inanyormu-

l9l4!r aıınuz bunlara? bütün söyledik 
leri yalandır. 3 top kum&f •ta· 

Dahiliye vek!letinin ma- ğı yukarı 50 • 60 metre eder. 
hıtlle ihtiyar heyetlerinin la§- Biz diikkana hamal mı getir
vı hakkında bir kanun projesi dikte cıkardık bu malları? 
hazırlandığı Ankara.dan veri- - Efendim söyletmeyin ri
len haberler arasında kayde- ca ederim, madamın malını 
dilmekte idi. kim bilir kim çalmıf. 3 top 

Verilen habere göre, ma- ~bu, kolay mı çalınır? 
halle ihtiyar heyetleri kaldm- Top dediğiniz te:Jİn için de 
lacak ve bu vazifeleri Beledi- kocaman knc•man tahtalar 
yeler ve belediye tuheleri ya- ... ardır. Neremize sokacağız bu 
pacaktır. ihtiyar heyetleri an- koca buduhalan? demekte 
cak belediye tetkilab olımyan ... e ancak reisin ibtarlan ile ye
köylerde bulunacaktır. Bu bu- rine oturtulmaktadır. 
susa datr şehrimize bir malO- Bu üç kaldırımcı kadnu ya. 
mat gelmit değildir. kalayan poliı Lutfi Efendi f&· 

Belediye reiı muavini Ha- hit olarak celbedilmi,tir. 
mit B. bir muharririmize tun· Polis Lutfi Efendi hadiseyi 
lan söylemiştir: töyle anlatmıttır: 

- Biz de bu haberi cazete- - Efendim, ben evvelce Fa-

Civar köylerden birinde 
bakkallık yapan Recep ismin
de bir adamın dilkklnmda bir 
kaç kutu ltalvan kibriti bulun
mu,tur. Bu kibritler kaçak me
vattan olduğu icin müsadere 
edilmi,, Recep Efendi de mu
hakeme ediluıek üzere ihtisas 
mahkemesine sevkolunmu9tur. 

Cereyan eden muhakeme 
neticesinde Recep efendinin 
bu kaçak kibritleri bot inhisar 
kibritleri kutularına koyarak 
aatbğı sabit olmuf, 6 ay hapıi
ne1 derhal tevkifine, 225 kurut 
para cezaaı vermesine karar 
verllmittir. 

Alhn kaçakçılığa 
davası 

Yeni \ıpanya konso\o•u M. 
Julio Palenciay Alvarez'ın ite 
b~ladığı resmen Vilayete bil
dirilmittir. 

Alman •efarethane
•inde çay 

ANKARA, 18.- Alman sefareti 
mulahatgazan H• Fabricuio cliln 
aefaretbanede mükellef bir çay ziya
feti verdi. Ziyafette Bafvekil lnnet 
Pa"8 ve refikası, Dalıiliye, Zlrut ve 
killeri, sefirler, ıefaretler, Larlciye 
erkini, tehrln yüksek mebafiline 
menaap aileler bulundular. 

Müste,arlık daireainin ince zevk
le döıennıit oalonlannda geç vakte 
kadar danoedildi. Ev sahipleri misa
firlerini emsalsiz bir surette atma
dılar. 

Eskltehir Şeker 
fabrikası 

ESKiŞEHiR, 17. - Şelı:er taı.. 
rllıuı için buırlıldar denım ediycır. 
Fabrika isin e.,,,,.ıce 1000 liil...., • 
nzi almmqtı, timdi ,...idea lıin dö
.Gmlllk arazi ,,_.,. lıarıır .,...,_ 

mlı ve arazi aahiplerlle t ...... bat
lamnqtır. 

Fabrika ~ bqa lçin lıazır
bldara batlanmıım. 3hndlllk temel
ler lı:anlmakta, kum, çakıl .,.. bat top 
lamnalrtachr. 1 

Memurlıır için .... h-de aç lıGyük 
bina iıtimllk edilınlftir. 

Hariciye Vekaleti 
memmlan 

Derdine tifa aramak için 
mübalağalı şöhretlerin pe
'inde kotan zavallı hastalar 
yaralarından evvel paralarına 
bakıldığını gördükleri zaman 
muztarip olmuyorlar mı? 

Bütün bu vak' alar gazete
lerde değil, bütün acılığile 
halk arasında •ayi olduğu hal
de bu derdi orta.ya. atan mu
harrirleri kıskançlıkla ittiham 
etmek doğru olur mu? Bütün 
bu sualler çengelli bir istif. 
ham gibi mütehassıs doktorla
nmızm ka.rşısma dikiliyor. 

Serbest meslekte çal~nla
nn kazancı iıtidatlarınm tabii 
hakkıdır. Türk ülkesinde her 
vatanda• san'atmın, hüneri
nin, zek!ıının aemereıini al
makta ve dilediği gibi sarfet- , 
mekte serbesttir. Fakat bu ka
zanç diğer vatanda,ların sefa
letinden, ısbrabından illSl\fsız 
bir maharetle iıtifa edilirse 
bu umumi kanaati tahrik ede
cek bir mesele haline gelir, 

1,te doktorların k&ıancı 

dedikodusu buradan çıkmış

tır. Mazhar Osman Beyefendi
nin edip ve muharrirlerin halk 

1 

tarafından gördükleri rağbet

sizliği bu davaya kuıttırına

lan pek elim bir hatadır. 

Türk romancısı gözünün ve 
dimağının hasulünü halka en 
mütevazı bir san' at ferallatile 

~ 

lıtılrrul•r T .. .Olt 
111 lollN H.7' 
faıl f.1.ııan r.&1 
l>.rıı ....... ••.
Ctartt.ıa ııı 

llalırıt 
T,_u7 
Tlıll 

lerde okuduk. Kanun projesi- tih merkezinde idim, bu üç ha
nin mahiyeti hakkında malu- nımı oradan tanırdım. Kara-

. _ROMA, 1_8 A.A. _ Zeyti"n- mabmız yoktur. Böyle bir ~Y gümrükte oturan bu hanımlar 
cilik merkezı komisyon olursa mahalle itlerini de ta- kaldırımcılıktan sabıkalıdır • 
tinyağlan fiatlerinin m'tİdz~y- bit yapmağa çallf&cağız." lar. 

Zeytinyağları 

Avrupa.ya albn kaçırırken 
yakalanan yataklı vagonlar 
tren tefi Marcel Pilyo'nun mu
hakemesine dün üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edilmlt
tir. Dünkü muhakemede maz. 
nunun vekili tahliye kararı ia
temif, hazine vekili de bu ta
lep kabul edilmeden ev-..el ha
zinenin zararı miktarında kefa 
let akçesi alınması icap etti~
ni aöylemittir. Mahkeme ta.bit 
celbi ve tahliye talebinin tetki 
ki için muhakemeyi bqka gü
ne bırakınıttır. 

AN~RA, 18. - Bir rivayete ııö 
" Hariciye ...a.&leti -':ez m
larnıın lıuluaduldan lıanm derecele
rinden lrir derece yillueklifi""
ınaa, almalan için Jlyiha ı..zu.ı..._ı 
..ırtadır. Uylha yeni lıütçe ile Jıoe
raber mecllae v .. 1ecelı:tir. 

tevdi eder. Hiç bir vatanda• 
Türk romancısının ese~ine 

cüzdanını açarken ıstımp çek
mez. Bu onun için anc.-,.k bir 
zevk ihtiyacıdır. 

fıJtı ••lıl r 
••1(11 ıır. 
t. "hrJrı r.n 
ltı.aır lltltollfl 
llkı.. " 

..... ıa.-

....... 1 ., ... 

• m •1.
...... u 17.ıı 

ESHAM 
~la.Nı•a ıt,H 
.. "ifı•llla JJ,
• • lı!\uw ııt,-
:••dolı H.40 

•ıı ••• o 
~lqı7rf71 IJ,-
Ua•ıy 11.-

l 11 tı.•tııcort• ı ı.-

.. _ 
Tarttı 

Çim-Ar. 
lttıbıt • .,. 
.... t •• ,. 
klJll 
ıart ...... 
Ttltl• 

ÇEK F1A TLARI 
... rı. 
J tsıdrı 
litiyori. 
Mllıoo 
lihtıkııl 
Aura 

f!6, 

''·''· t.u. 
1,'9, 

6t,ır, 

,,., 
YIJ ... 
Mıdrlı 

• .. ıı. 
-.ırJOfl ,,,,. 

11,90 
M.OO 
11.lf 

il'·"' 
ı.ıı .... 
l.U 
ıı,50 

ıa .... 
4,18.U 

1.7•.•• 
1.U.4 
4,ta.s 

l,R7,15 
~ lllt:\lft •.•4.71, ...... IV,18,jl 
•<l3a t Ob 
>.n ı hıdı• 1,;;,1; 

lltl1taı H,19, 
Ml1ıteyı ıı.~1.rs 

NUKUT (Sabi) 
Kuıutf kw 

~l ı Praı5ız ıtıQ, - S J ıth•, A•. ı~ 
' Utlr in 7J , ı 1 ptı.etı f7,-

CQ ar t .. ı ı mart !iO.-

: ıhtt tJt S ı ıı:lcıJ t<f.-

ı llcJrıı. ır- ı ' pıaıı J»,-
~t ~ı•tunt YJ 2 .t) il,-
' • tCıd'· < 
•l J•, çıt ~~!> • ıa•r ·•·-
•ı ı J f,trııo~t~ 

t 'il l 
ı i•t ' • r A.tı n v,2, 

ı ır, ~l • \ _ • f 1 ~lt ,diye !ti,-
• \tk l.... ~ 1 ar~ı cıt t.::ı~.-

11 
ve ihracabnın İnlritafı buu. O gün bunları çartaf siymit 

kmda muhtelif temenni~ Tapa amam midi- olarak Kadıköy sokaklarından 
bulunınuftur: geçerlerken gördüm. ·Çarf&fla-

1 _ balyan zeytinyağları rii geldi nnın altmm fitkin olutu da 

hakkında himaye esasına mü•- Tapu n Kadastro umumi müdürü şOphelerimi celbetti, karakola 
tenit ....t•mrük tedbirler ittihaz-:: Cemal Bey dün Aıılranıdan ..,ı.rimi- celbettim, ilzerlerinde 3 top "Nazım,, vapurunun 

2 
_ısuTaze ecnebi zeyti"nleri. :&e ııelmittir· C-1 Bey İstanbul puplin çdrnıca tahkikat yaptık Tapu Müdüriyetin ııiderek _,~..ı b n H lk f hamuleslbot•lhlı•or 

nin rekabetine kartı mücadele '*nuıtur. • ,..e u ma arın aç e endi- J 
edehilmek için ,üınrük resmi Kendi riyaseti albnda lıtanbul Ta nin dükkirundan çalındığını KallraYaDZadelerin NUJm -.apu-konması; pu Müdürü Agih Bey ve kaı!ıı.tro anladık. nmda lıulundulu iddia ediı.a kaçak 

3 _ Piaalarda muamelatın heyeti~ reiıleri ve cliier alikaclar- Hatiçe poliı efendinin de f4!- qyaya alt tahlrikata devam edilmek 

Antalya Halkevlnde 
ANTALYA, 18. AA-Antalya 

HiWlaluner cemiyeti haııfin vilayet 
Jionııreaini yaparak heyeti -ı..m.. 
J'9Yf ·~mittir. J;lallrevi lriltüphane 
Ye ~yat ~miteei ııece açık oku
ma faaliyeti....- mulıtelif sentlerde 
lrıatlamqtır. Dün alqam H.u...i sa
lonanda Türk tarilıi üzerinde aeri ha 
!inde konleranılar uırilmeie bqlan
llllfbr. 

revacını temin maksadile Ak· !:;:r'.'liraklerile bir toplanb yapıl- hadetiHni: d te.ı;~ -ru limammıza Ruoya
deniz havzasındaki memleket- <Amal B in tdı . . el . h - ayır efen im, ÇB.rfafh dan kömür bamulesile gelmittir. Ge 
!er arasında istihsale müteallik ziran~ ~~da ta:;:z:.ıt=~ı.:- değildik. mi laha ııelmeclen ııi!mrilk muhafa.. 
bir itilaf vücude getirilmesii tapu oıcıl nıuhafızlıi,. teıkilitil .ı· _ - Bizi yakalarken kiın gör- za bafmüclürlüfüne ııemicle kaçak 

4 - Takaslı mübadeleler kadardır. e a müt efendim? eıya olduğu ihban edilmiıtir. ffer A•dında derleme 
• 

Tapu idaresinde L. __ teL·'-'a"""t - Yalan söyliyor efendim. ihbarda olduğu gibi, tahkikat yapıl- J 
prensibine mu··stenı"t ti"caret mu da uh ua<ı ....aa .. --"a L....•---- L-. L' ı· f li ti ıcrım m tmıeı ııörülmektec!i Bize garezi var. Küççükken ....,. ._. ....... , ve ...,.. ecne ... ıman- aa ye 
kaveleleri akdi; [stanbul Tapu i.>·-· 'nde bul r. b ınd d dan gelen smıiye konulduğu ıılbi bu I 

S K il l O kü

"d T ... _':":'"1 unan ana takılırdı, ,i i e P-ime •emiye de iki muhaf117.·• m-unı k- A YD N, (Milliyet) - Vilayeti-

• 
-::- u anı an ecnebi Ze"'• ar apu ,.....,_,.,· o d -T • P ~m ~ • • d 1 h · v.ı· B 

ti 
-ı ' • •n •küdar ü•üyor .n;z vermedi"im iç"ın nulmuıtm. mu: soz er eme ey<tı, ı eyin 

nyag arının azamt nisbetinm· -'--'..! i blnaaına alrll · v ' -
5 ı. ·ı t"' k dD. kik · o/ı .,_, yen n ne de Ce- iftira ediyor, diye ikide birde Yapılan ihbarda Naznn npunın- uzun e ve ur 

1 

tet cemıye-
o 6 olarak tesbiti. n..ı B. nazarek edecektir. k k • .h da kö-''-'- araomda kaç_._ havyar ti vilayet h~y'etini te,kil eden Halk 

D 
esme ıstemit, nı ayet müd- mun~, """ • dil ... bi k · eriye mukabil ye ........ lıulunduğu bildirilmekte- evı ve eooc yat omıteııi azala-- - -- dei umumi mahkemeden maz- dir. Bunun tahııkkulruna kadar tabii nnm da it:.rakile bir toplanb yap-

kundur a kasmca tanzim edilmekte ol- nununun ikide birde tahidin timdilik mesele yoktur. Dün gemi- :'lar !"'eti ı;:;,m İfin la~k. olduğu 
maaı ha.sebile müıbet bir c.e- &Ö:tiinü kesmemesinin ihtar e- nin lıaımıleainin tahlil;eaine lıaılan- ...ı ""7"Jı.· e ,~1 11

• ~ın çok e
SOFY A, (Milliyet) - Sof- vap vere.miyeceğini bildirmiş- dilmesini talebe mecbur kal- 1D1fbr. Gemide iki de kürk bulun- · j ~ ır ve ....,,... ar ıttihaz eyle-

yadaki (Çekoslovak) sefiri ti mı~tır. muıoa da bunun ..tııbi olup olmadı-1 mıi er. • d . 
(Bat.a)_ kundura fabrikaları- r. M iı anlaşılamımufbr. . yn~. 7:'.""8"n a dıl ve edebiyat ıu-k Nazırların tahıl kanaatine uhakeme bu kadınların Tahkikata devam ol..-ktadır. ~sı, b'!tün \ mıleket münevverleri-
T~n 1 1 mümessili ile berabl!r ııöre i,lerin azlığından dolayı çaldıklan euaların celbi, sa.hı- nın. bu ııte muzaheyetini ve muave-
_ıcaret nazırı G. D. Kiçefi mütkülat çekmekte olan kun- kalannm tahkiki için baska n~ıni temin için tedbirler slınmıJ· 

~ıyb~l~tdederek deri ve yün mu ?uracıl!1rm böyle bir anl~ma güne bırakılmıttır. . Bozöyük baytarlığı tır. Y 1 
a ı ın e mamul kundura gön ile harıçten kundura gelmesı· _ Af .. _ A D N, (Milliyet) - Bu ak~ıun dermeği teklif etmit ise de yonu kendisi Boo:oyuk baytar!•tına tayin edi- Halkevi ... ıonunda hiikim Ziya Bey 

T
. . h l ne müsaade edildiği takdirde len lstanbul muavın baytarlanndan tar~fından demokrasinin tarihi ,.e 
ıcaret nazırı ıt a at ve ihra- çok ·· k··[ · ulJanıyo N ı t B .. k 1 T .. k" d I mut u vazıvele düsecek- rmu' ec"e · on gune ıdar vnzifesi ur ·ıye e demokra•i cerevanları 

cat iç erinin Bulgar Milli ban- !erdir. N . "I başına gitıncdi~i tak~: tlP ;.,;r, Pt. I mevzuu Üznire bir konfera~s nr-

·-----------------------···-···············u1m1e.ı-1a1ı1ıı1m.lfolrl."llİnldle•blir·n~:~.a~-l~'.~e~di~lectktir l mi~tir. 

Fakat ciğerleri kuruyan. 1 

böbreklerine ta~ clo!P.n bir va-. ' 
tand-.ın doktor kapısına ası-
lı yüksek ücret tarifesi kartı· , 
ıında duyduğu heyecaf'ı" r
nun hasta ciğerine i,leyen 
yeni bir ıstırap olmadığını itim 
iddia edebilir. 

Burhan CAHlT 

--····-·······-·-···-···-
Pollıt• 

Azıh bir sarho• 
Osman isminde biriıi eVTclki ge

ce kendini bilmiyecek derecede r.ar
boı bir bakle Fatihte Sofular kah
vesine ııiderek ıebepsiz yere knvga 
çıkarın!\ ve kah.enin camlarını kır· 
mışbr. Bu &ırada kınlan camlar Oo 
manın kolunu keami~, sarho§ &fır 
e.urette yaralanmıştır. Y 11ranın acısi
le büsbütün b!ddetlenen O man bu 
defa bıçağını çekerek kahvedekilerm 
itterlerine hücum etmiştir. Müıteri 
ler ve kalıveci kaçmıılar, Osman ka 
pmın arkasında yakaladığı Şenui e 
fendi isminde bir müşteriyi bıç L 
muhtelif yerlerinden veralamııt!T 

Mecruh hutahaneyt' l<aldınlmış, Os 
man yakalanmıştır. 

Bir çocuk bulund, 
_P~li~ m_emurlan ev" e!k · eün E 

mınonu cıvrrmda 10 ya~larmda bı 
çocuk bulmuştur. Çocuijun İ•mi Mu 
zaffcrdir. Çocuk velil:in:n İ'"nİni v 
adresini bilmediğinden DRrülaceze~ 
gönderilmiştir. 
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ınn umclcıi "MiLLiYET~ tir. 

19 ŞUBAT 1933 
lclarebaıuı : Ankara cadclul, 

100 No. 
Telgraf adresi : lıL Milliyet 

Telefon Numaralan• 
Başmuharrir v• Müdür: 243111 
y zı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERi• 
Türkiye icta Hariç ıçin 

L. K. L K. 

3 aylığı 4- 8-
6 " 

7 50 14 -
12 .. 14 - 28-

Gele" eV1'1lk seri ven1mez.
' Müddeti seçen nüshalar 10 ku
i ruıtur. Gazete ve matbaaya alt 
~ işler için müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilinlann me· 
l ' . s'uliyetini kabul etmn. 

1 bidir?.. \ 
, Seyyah Beyim!. Yani tu-
ı rist !.. 
' - Haa evet!.. Ene olacak? 

- ...• Yani zabaliniz o me
zara sarefedeceğinlz parayı bi
ze verseniz de mezarlan nak
letmekte aarfetaek !. Muhayyel izdivaç 

- ... Anladım 1. Anladım 1. mes'ut günleri günil gününe Zeki Müfit: 
it paraya dayanıyor. not ederek size göndereceğim • 

D · k - Evet, ben de evlendim, emıf, apamı,..... Bu suretle beniınle evlenme-
İtler bu halde iken diin ga- dedi, ben benim evlenmem melde neler kaybettiğinizi da-

zetemize derinden gelen bir başkalarına hiç te benzemez. ha iyi anlamış olacaksınız. 
sesle telefon edildi: Bu iri yarı çocuk her zaman "Notlarımı göndermeğe ba, 

- Alo! Ora (Milliyet) ce- ki gibi, ,en, her zamanki gibi !adım. Evvela nasıl ni•anlandı 
. d . . d. ? dili dii•üktii. y 1 rı eıı mı ır · · ' ğımızı tasvir ettim. Mektupla-

- Evet efendim!. Hepimiz merakla bu ba,ka- kad 
- Dı"nle benı· evla'dım•.. b . d" nmda o ar sevdiğim bir 
- Efendı"m ıı"z kimsiniz?.. !arına enzemeyen ız ıvacın kadıwn müstakbel kocaaı sıfa-

ne biçim şey olacağını merak tıyla övünüyordum. Bir baş-
- Nasrettin Hocayım!. ederek dinleyorduk. Zeki Mü- ka mektubumda düğünümü-
- Anlayamadım... fit anlattı: 

zün nasıl yapıldığını tasvir et-- Canım! Ben me,hur - Beni böyle titmanca, da- ak b 1 Nasrettin Hoca!. Size ahret- ima hayata lakayt ve şen gö- ·tim. F at un ar hep haya
len... Sırf benim kafamda ve 

ten telefon ediyorum. riiyorsunuz amma, benim de bir de onun okuduğu mektup-
Allah Ali h ı Ahretten kalbı"mı"n çok hassas tarafları k h 

- a · !arda.... Ni a dairesinden çı-
telefon ediliyor mu?... vardır. Kaba aaba gördüğünüz karken tebrik eden es doatlan 

- Evet! Ediaon ismindeki bir çok adamlann hislerine hiç otomobillerle eve davet, mll-
A l'k 'l' · · tti' dokunmıı.ğa gelmez. Ne yapa-me ı an a ımme nca e m. kellef hazır büfe, danalar, kah 
Ç · · buld :iım, Allah ta beni kaba saba 
aresını u. b k kabalar, tuvaletler, benim o 

E · · d. ? yarabnı,. Burnum çok ası , 
BUGONKO HAVA - mrınız ne ır · · gu·'nkü hlaaiyatını, hepsi, hepsi 

k• b gözlerim küçük. .. Onun için he 
Y eşilköy Askeri Rasat Mer- - Oğul! Öğrendim bı; imle- le kadınlar bana hiç ehemmi- Muallaya gönderdiğim notlar-

• • 

Amerika Sefirinin 
kabulü 

Amerika Sefiri M. Sberrill ve Ma
dam Sherrill Amerika tebasını Va
ti111ton'un doğumunun yıldöniimll 
olan Şubat 22 tarihinde ıaat beften ' 
:recffye kadar kabul edeceklerdir, 

TEŞEKKÜR 
Tllccardan Mustafa Arif Beyin va 

fıı.tı milna•eb<ıtile serelı: cenue me
rasimine lttirlk ve gerek bizzat ve-1 
ya mektu12la taziyet liltfunda bulu
nan zevata ayn ayn teşekküre bu 

1

. 
anda kalbimizi dolduran teessür ve 
acı mani olduğundan muhterem ga
zeteniz vasıtaoile ,ülmınlarnnızı ar
zeylerlz efendim. 
Zevcesi Kardetl 
Emlna Necmi 

Oğlu 
Faruk 

Defin 

Kızı 
Hatice 

Dllnkil gazetede vefatını derin 
teeaallrle yazdılmuz sabık Dlyan
heklr Mebusu ve .,.balı: Nafia Ve 
kili Feyzi Bey Efendinin cenazesi 
bugilnldl Pazar sünll saat on bir
de Kalamııtakl kotkünden kaldı 
nlarak Zühtü Paf& camllnde na
mazı kılmdıktan sonra Sahrayl 
Cedit kabristanındaki aile makbe 
rMine defnolunacaktır. 

Kahkaha kralı HAROLD LLOYD (Lui) 
Önümüzdeki çar .. mba akıamından itibaren 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Neşe ve kahkaha ıaheseri ol n 

LUİ SİNE cı 
En ıon franaızca •özlü fılminde görünecektir. 

1 
RADYO 1 

Bugünkil ,program 
18 den 18,46 kadar Saz (Nihal 

Tevfik hanım). 
18,45 den 19,30 kadar Orkeotra. 
19,30 elen 20 kadar Suat 1nnail 

Bey tarahndan (Dİ.f hıf1111ıba11 hak 
kında) konferans. 

20 den 21,30 kadar Bedayll mu
ıildye heyeti. 

21,30 den 22,30 kadar Grıunolon, 
Ajanı borsa haberi, Saat ayan. 

: ~..-.MAJiK'te-

Galiçya Cephesi 
(Fransızc~ sözlü) 

Lui• Trenker -
Armand Bernard 

Muvaffakıyetle dev m celi· 
yor. Siz de görmelisiniz: 
Deh,et ve hayret içinde 

kalacak~ı.,ız. 

k . d -~• __ , nim Aksehirdeki ka r e, da yazılıydı ... 
ezın en Tilnlen .... ilmata .,;.. · h B d yet vermezler. 1 1 bu-~ ha ·----" ı....__ Karagöz mer umun uraa a b k 1 "Ondan aonra frenkvan' bı'r re, •-n va .........,,..e .....-- l "Bir gün dul ir adın a 

lı ve Yaiıtlı devam edecek; rilz- zannettiklledri mkelza"!1ı Kstan· tanı•tım ve ne yalan söyleye- de bal ayı seY&hab tertip et-
----1RT1HAL ANKARA, 1638 m. M~hur Viyolonist 

, __ ,. · ·•·---·• bula nak e ece ermıf-· ara- T 1 ti'm. Seadetı'mı'zı' saklamak L slr ,.....,, 11ti...,,_.wcı... ku•- H · yim, sevdim. ~te felaket o za- r 

vetll olank esece&tir. gözü burada ~attunf a~y- man başladı. Bir kere dü,ü- çin lıviçreye bir seyahat tertip 
18-2-933 •·-.lıin'· -··ti· ha- vadı dövdüğii !çın ara a g n- b • B -' k ettı'm. Mualla ile birlı.kte gu··zel ..,, .. ·- d ·ı i ld - ··• d"m niln enı... en senyorum. a-

va ~....:u '7!14 milim' ~ ı-L erı m f 0 ugunu ogren 1 
' J"k i H l"- bı'r seyahat pro0ramı tertı'p et--r- ~ .....,,.. Orada gidip görüştüm. Onun dm mete ı verm yor. u ... a tt'k. "' 

lık en çok 6, en u 1 derece kay- namına ve kendi namıma size ate.ten gömleği giydik. Bu ka- h 
dedilml,tfr."'!!!!!!!11!'!.!!!!!!!!!!!i telefon ebneye karar verdik. dının ismini söylemivecektim "Artık der -~~n kolkola dağ-

:: 1 1 amma. tamTl"n8ınız diye, kay- da, deniz e, ,.,uirde yaptığı-

' 

1 il\I Efendi oğlum! staSnbdu" ub~· di sövleye• . Mualla! mız gezintileri anlatıyordum. ' .. I! cihanca mailim olan a a ... Kanının bir dedil•ı· ikı' olma-ı ı .. 1 dı ne oldu? .. Saray bahçeleri, "Kenflisine ilanı a4kettlğ{m yordu. ıs 
ıl - !l!!m · •- l • M. ·· gün, kı-hkakadan kırıldı. Öyle 
·r Boğaziçi köy en, ır~n v~ va, o kim. ben kim? O endam- "Bu muhayyel bdlvacı tas-Ah tt hisarlar, Çamlıca mesırelerı, ktu l 

l ~ re en l l •hur ••em lı, ~n. suh, ııüzel mi, güzel, vir eden me P arımı Mual-
au arı, pınar an, me~ aı b b k l" oku- muydu, okumayor ı d ben aisman, umu ası . göz- • r--. '~ Bı•r telefon llbuhDavasıı'ı ve ora a yqhayj- J.,rı Çinliye benzeyen bir a- muydu, bilme~orum. Fakat ge-

l , ar era yeye seyya ce • ri göndernıedığlne göre, oku-
""---•-! d bine muvaffak olamadılar da dam.. k bul d' 

;. ~l er e ııörmiifsünüıı· bizim gibi iki ahret adamının "Halbuki ne seviyordum ya du~u d ki e ıbyordum. 0-
• .ir: ıtanbul baro.u a.ukat· mezan ile mi celbi sevvahin rabbı! O duldu, yani aerbeıt- kudukca a m ilir, ne ka

l ' rmdan 'H belediyenin latan- müyesser olacaktır?. Zinhar ti. Ben de h.,kilr ... Muallanm dar güIUyordu. 
' ı 111 ııazetelerine kar,ı iıdtih- bize m,meıinler. bir annesi, bir de yüzii mumya "Ben mekktuplarımda anne-

( 
,1 l\m ettiii dava vekillerin en (Bu sırada ses değişti ve Ka va rtönmüs büvük ımnealnden ıl ile, büyü e.nnesini de ihmal 

ami Bey Buraada = ragözün olduğu anla,ılan kı- b~lia, görünürde kimıeal yok- etmeyordum. Onlara da hedi-
~ ,: .ara~özo'Unı kabrDinl yapd ha aıkça bir seı çıkb) hı. yeler veriyor, abralaıra güzel ha-

. tem1
•· ur a. iinya an • _ Bakaana! Gazeteci bil- "Maamafih Mualla bana lia- valarda otomo i ıeyranlanna 

'l• r ıahibi eksilmedi ya!. B . • kikt '-......,eti"mi de vermeyor çıkarıyordum. Hulasa bu tas-'der! en mezarımın yennın "'·•- M 
i '. Rami Bey, bu hayırlı i•I d ır.: 1 d -·ı· H deır.!ldi: virlere göre. ualla benden 
"' I l eı<.şmeı ne razı egı ım. e- '" 1 d 

. e usu gazetelere haber ver- le latanbula gelmesine hiç ra- - Sen miiliemmel bir lioca iyi koca bu amaz ı. 
l ~ 1 

kten ve lazım geldifi kadar zı değilim. olahllirsin. diyordu. "Ben hayali kocalığı ileriye 
1 

'Opaganda yaptıktan ıonra Karagöz efendl zatıaliniz F"k"t kime koca? Her hal- götürdükce götürdüm. 
J, . m i•e başlayacağı yani me- mi · • ? (l,. Muıolli. bunu ~övl .. rken k .. n "Do"rt ay sonra karımın ilk , h 1 ı.. aınız .. 

u taşını azır ayaca.. sıra- - Evet amma! 3yle Haciy- disfnP. koca olabilereğinl aklı- ııebelik arazmı ve bir çocufum 
ı • bir telefon alıyor: 'b' k ı na hllP ıtetlrmevordu. olacak diye duyduğum sevinci vat gı ı onutma .... 

~ıl~ - Alo! Beyefendi! Aw· _Neden razı değilsiniz?. "Kalbim-le deri" hlr ıızı tu-rir ettim. 

Yanıya .,.rafından Şeyh Kutbettln 
Efendile Samıun Sulama itleri mü
diri mühendis Kadri Beyin biraden 
ve boıtancı eczanesi ıalıibl V efilı Be 
yin pederleri ve Kastıu.-ıi V alii es
balo lhrahlm Beyin dayı11 ve Doktor 
Necmettin Beyle Barut lnhisan Mü
fetti•i Haıım Be,in amcalan olup 
dddlyet, bamlyyet ve namuıkarlığl-
le maruf olan f41Yh Hasnn 
Efendi zade Ruı Efendi 
kısa bir rahatıızbfı müteakip dün 
rece Pendik'te irtihal eYlemit, p.,_ 
dil<'teki aile kabriıtanma defnedll
mittlr. Cenabı hak meriıuma matfl· 
ret " alici kederdldetlne sabl1' Ihsan 
eyliye. 

yağmu1', hava hiç açmadı. Git· 
tiğimlze de, gidece~imize de 
pl,man :>lduk . Hi~1edivorclum 
ki Muaııı: da bir nevi kııkanc
lık ta batlarnıftı. Kime kartı 
mı? Muhayyelemde taa.tr etti
ğim Muallaya kar,ı... "Niha
yet bir gün karım dedi ki: 

- Azizim, sen nafile- bir a· 
dammı•am. hdivacımız hiç te 
mektuplarında tasvir ettiğim 
izdivaca benzemedi. "Hul&aa 
Mualll benden de botandı, 
ben gene beklr kaldım. Ara. 
mızda artık hiç bir rabıta 
yok." 

._ ı' lt Rami Bey siz mlılnlz?. _ Ey! Ne olur, ne olmaz?. iluvdum. Maamafih kahrRman "Bu çocuk meselesi Muall&. 
l L - Evet efendim! Emriniz... Belki mezarlardan da beledi- lıhmı da bozmak ve 7.a;f P8- nm zaif tarafına mı dokundu, z k 
'il Ef di K ö .. k b k 1 d D dl -·-'lr, b- _ _,,..lıncil mektubu- d"ı e 1 Müfit '8yle bir dü,Uıı· ~· ' - en m arag zun a ye vergisi almaya kalkarlar. nlnme stemeyor um. e m DC>O -y y .... - " 

* * * 

'iı 'ni yaptıracakmı,smız diye Bizde de dünyalık nanay! Tu- ki: ma dofru tanıdıklarmıızdan p d d dl b k 
·' 1ttik doı<-• mudur?.. M Jl biti bir zat hır' ..ıın beni ıılyarete - ar on, e • ra ıta yo ıs•u tarlar mezan aatılı"a çıkanr- - ae. l, vorUm: Hn gu 'd' tanı' ki " 

l l 1 _ Evet! Öyle bir fikrim " . ıyorum amına, ı ı5ırnızı 
)ar. Bir hayrnız eline dllfer, l>enlm z,.vrem nlmllk istem&- geldi: .k d"k A d d ba 

' ILr •• Fakat size ne?. belki mezamna gazete idare- TI)rtıun. Fal.:at h!c bir kuv.el - Artık bu kadarı yetl,lr, eıme ı . ra a sıra a na 
r i'ı - Efendim! Burası (Turtnıı hanesi bina ederler... beni ~l'Zln kO<'llniııı olmaktan iledi. sana bir müJde vermeğe haber ll'önderir: f ,Jüp) tür. Biz Karag!!z ile Bir de ılzin orada yollar m .. nedem .. 7.. Nasıl, 'dlve snra- geldim. Mualla seninle izdiva- - Ben hlla muhayyelenlz-

~
ı:.;:urettin Hoca merhumun me pek fena lmlt. Bizim mezan ralcunız, defi! mi, söyleyeyim, cı kabul ediyor. deki Mualll olarak ya'amak 
,u rlarını latanbula naklede- ziyarete gelenler, yolların ça• 'liayıol .. n.... * * * istiyorum. Bu ak,am Perapalaa 
•
5 ğiz.. mur ve çöplü~nden bezgin- "R.,nlmkl ırlhl fclntfe vol- "Ondan sonra ne oldu, 'diye ta Hilaliahmerin balosu var-

:t• t _ Yaaa! Neden? .. Orala- lik getirip, ola ki; Hayme- lian tntu~"n llmit•lz. k,.l.,JerP., soracaksınız derril mi? Azizim, mıf. Bilet alınız da beraber gi
h havasile imtizaç edemiyor- zarına! .. " diye küfür ederler.. hayal t,."rf"r büvllk tl"•elli yolc- evlendik. Fakat ben ilk hamle- delim. 

r ~r mı?.. imdi, nlvaznnız odur kiı bizi tur. "Ber,.ket ver~ln. benim de de ka.lbinıden çok ~eyler ver- Hul&aa timdi onu balolara 
\< - Hayır efendim! Bu me•- yerimizden tedirgin etme- muliavw•IP.m ır .. niıtlr. mi• ola.-a~ım P'aliba! götürüyorum, benim he&abıma 
' ır adamların mezarını nak- yin !." 1 

- Siz benlml,. ,.v)e.,.,,,.1( fs- "Halcik! i7.divaç, nıuhayvt>- mağazalardan beğendiğini alı-
1l1 mekten makııadnnız. latan- Bu müracaat üzerine arbk t""''"""~•ı.m11'1. c1 .. ım nıi? p,.fc lemde :;·a.attı~ım iztlivac:a ~iç yor. Terzisinin, kunduracısının 
\,!ıla seyyah celbidir. Binaen· mezarların yerlerinde bırakıla af~! F',,kat b"" bil~M" dzlnle benzemedi Balayı sevahatın- faturalarını bana gönderiyor. 
,fJ yh.. cağmı ümit ederiz. evl .. n!vornm. Bir d,.fa hav"''"" de Avrup~va ıritml"dik amma, Sormayın, bafıma gelenleri ~or 

12,30: Ankara • Palaı orkeatra 
11. 18: Hicaa faıla. 19ı Ajanı ha
berleri. 19,111: Plak. 

BUDAPEŞTE 550 "'· 
16.Sll: Milsahabe. Milted> 

benı Askeri konıer. 18.35: Mil· 
sababe. 19.otl: Kon-. 20.50: Ma 
dam Hodan ve Mr. Eoeleny'nia it· 
tirakile Macar halk tarkılan. 
2~.20: Caz ve sı.an muailı:ileri. 
24.05: Kemiler trio talummm yi 
yano Tiyolonoel müsamereal. 

ViYANA 611 m. 
111 ı "Wlntle .. Mllitaııy Baad'' 

talmnınm kon1eri (Londra'daa 
aaklen). 19: Alman tenorlannm 
pllklanndan. 19.110: Piyano lı:o,.. 
oerl. 20.211 ı Konrat Pauliı (Ken• 
dl eaerlerinden). 21.0ll: Rins 

CARL BERGER'in 
konseri 22 Şubat Çarıamba 
akıamı GLORYA sinema

ıında vaıi ve muhte em 
ıaloaunda verilecekiir. 

Biletler ıimdiden alınabilir 

l•tanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroau 

Oarülbedayi Temsilleri 
aa.ıln ıavart 
-t 21,30 da 

ŞAKA 
(çember) -.rİY•h (A:nuturya• NakiH Bedi& 
nm muhtelif ıebirlerinden nakil) f. Calip Huım. 
22.20ı Josef Holzer takımmm ha Kamecll 4 perde 
fif parçalan. 23.211: Devamı. Halk vece1i 

MILANO-TORINO-FLORENSA ı ..:.=;;.:;.;;.;.;,;;;. ______ _ 

18.50: Solst kemaniıt iıtirald- Vapurlardan çtka-
la M. Riccardo Şantarelli'nin lda- k h t l 
reainde konoer (LocateDI, Bacb, Ca as a 87' · 
Beetboven, Ro .. lnl v.v.) Limanlarımızda bulunan semiler 

de zuhur edecek baıtalann veya 
BUKREŞ SH m. mecruhların; gerek tedavi edilmek 
21: Orkeı!Pa (Ten._ takımı). üzere bulunduklan &emilerde alıko· 

U: Pllk. 14: Keısa. lTı Köylü nulmalarmın serekse, velev bir has· 
n~riyatı. 18ı Marco ....t..-.... tahaneye yatmlmak iizere; karaya çı 
nm bafif ve Romen muaildoL 19. kartılabilmelm için evvel emirde 
211: Marco orkeatra11. 20.40: limanlardaki Sahil Sıhhiye Teşkila. 
Plllı:. 21.05: Saat ayan, "iki )'il• tma mllracaatla semide hasta mev· 
pyan ı!Hl" lıimll Flechtenma- cut olduğunun haber verilmesi ve 
cber'la 3 perdelik opereti. s.hfl Sıbblye merkezlerinde bu icla· 

Adana Halkevl 
ADANA. 17. - Şalıatıa :rfmıf 

dördünde Aıtanıı halkevlnin açılma 
ıneruiıni yapdac:aktır. Merulm içla 
zenııin bir Pl'OllT&m ha:ınrlanmakta
dl1'. 

relwln Tabipleri ve Sahil Sıhhiy• 
ld.elerile muhafaza memurluklann· 
ca ela mahalli Hükilmet yahut Bele. 
di:re Tabipleri tarafından muayene
lwl yapddıktan ıonra haıtıı ve mec· 
nıbların &emllerde alıkonulmaları ya 
hat karaya çıkartılmalan lüzumu a· 
lakadarlara teblit edilmiıtir. 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Oalatada Unyon hanınd~ kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

T!irkiyede bil&fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

, • ·, - Anlayamadım.. Ne cel- FELEK al7.lnle evlenlnce.eecirecelflmlz Bursa va ?İttik. Bir V.lğnıur, bir mayın. 
"'_..~~~!!!!!!!!!!!~------~-----lm!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!'"'~!!!!l!!!!!~~!!!!!!"'!'~"!!!!Pı'!!~~!!B!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!W!IJl!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ Y•. 
/ Hlfllyet'in edebi romanı: 2fl 

'r~-M AK E DO 
f 1 

YA 
: ı Aşk, 

. 
• l 

1 l ndi iki kıyısında iki zıt cereyan 
ı · an bir nehir gibi harekete gel
' işti. Yolun aol yakasındakiler 
"

1 rin göbeğine doğru, kapalı eğ-
• \c nce yerlerine ve kadınlı evlere 
~~ r ğru yollanınıtlardı. Sağ tarafta 
'j~. sigara içerek, biribirlerile f&· 
ltlaşarak, ıslık çalarak yürüyen 

,eli bir kafile ııörülüyordu. 
r''Iınlar "Hamidiye" meydanın· 
• n istasyona kadar uzayan par
J. tatlı caddeyi bitirdikten sonra 
;ı l ddeden daha genit bir tozlu yo 
rr'ji dalıyorlar ve bugün son sür'atle 
il den bir spor otomobili nasıl ar

- ından bir toz yığını kaldırırsa 
n 1kı öyle etrafı toza dumana bo-
r ldBl"B'" yor ar ı. un ar etçınar a 
1 iyorlardı. 
a Se!Aniğin methur çalgılı bııh

i "Betçinar", bu saatte. açık 
' ı; vada eğlenmeyi tercih cdenle
c tı buluttukları yerdi. 

Bektati dervifi, ayakları dibin· 
duran bir heybeyi kaldırıp o
~una vurduktan sonra; 

Kin, Politika ve Kan .. 

MUelllfi ı Nizametttn Nazif .......................... ~··· 
- Haydi. • - dedi - fazla 

meraklanma. • 1,Ieri daima olu
runa bırakmak lazımdır. Ben tim
di tekkeye gideceğim. Sen de ya
pacağın itleri biliyorsun. Yarın 
bulutacağımız yerde buluturuz· 

Ve Betçinardan bot dönen üç 
atlı bir landoyu çevirerek içine 
kuruldu; arkadatile selaınla~m~
ğa bile lüzum görmeden geçtı gıt
ti. 

Sivri fesli adam da o anda ka
labalığa karışmıt ve gözden kay 
boluvermitti. 

Kolombo otelinde 

Bu sefer de Nazif Bey atik dav 
ranarak yere atlamıt sonra elini 
uzatarak arkadatınm arabadan in 
mcsine yardım etmişti. 

Kolombo otelinin pencerelerin 
elen, sayısız lambalardan fıtkıran 
bir ışık lafıyordu. Garsonlar mer
divenleri üçer dörder atlıyarak ko 
•uştular. Bunlardan biri derhal 
Nazif Beyin evrak çantasını aldı, 
öne düştü Diğer ikisi ise avcı el-

bisell adamın bavullarını alarak 
taşımak istemi,lerdi. Fakat avuka 
tın arkadafı garsonları dürütt ha
reketlerle alakoydu ve Nazif Be
yin hütün ısrarlarına kulak asmı
yarak bavullarını arabadan kendi 
ellerile indirdi ve gene kendi ef
yaaını kendisi ta,ıyarak Kolom· 
bonun dik merdivenlerini çıktı o-
telin holüne girdi. ' 
.• Bu ııarip tabiatli ve son derece 

tıtız bir adama benziyordu. Otel 
kltibi ismini aorcluğu zaman ho
murtuya benzer bir sesle: 

- Gesler .. - dedi - Doktor 
Gesler .. 

Sonra bozuk bir fransızca ile 
ve adeta bağırır gibi sordu. 

- On yedi numaralı ~danız 
bof mudur? 

Bu sırada Nazif Bey, büyük bir 
nezaketle kendisine yolgösteren 
bir gar3onu takip ederek, kırmızı 
halı döseli geni,çe bir merdiven
den otelin ikinci katına çıknııt bu 
lunuyordu. Odasına girer girmez 
garıonun eline bir altın aıkrAtıra-
rak fU emri verdi : · 

- Yemek aalonund.ı bana bir 
maaa ayırt.. 

- Peki beyefendi. 
- Orke8tradan biraz uzakta 

olsun .. iki takım koydur .. 
- Peki beyefendi .. 
- Masa pencere kenarında O· 

)ursa daha ziyade memnun olu
rum .. 

Garso";," ~mert mü, teriyi yerle
re kadar ıgılerek selamladı; dıta· 
rıya çık~ı. <?da kapısını kaparken 
avcı elbıselı adam, iki elinde iki 
bavul ıkına sıkına üçüncii kata çı 
kan merdiveni tırmanıyordu. Gar
son d1;1daklarını bükerek yadırgı
yan bır bakıtla onu ıüzdü · sonra 
koşarak birinci kata indi. Belki bu 
yadırgayıtmda biraz da haklıydı. 
Her emir veritinde bir altın toka 
eden müşteriler dururken bavul
lar~nı bile ken.diai ta~ıyan

1 

bir müt 
terıye ehemmıyet mi verilirdi? 

Fakat garip değil midir 
ki, garsonların adam yerine koy 
madıkları avcı elbiseliye otel ka
tibi bilhassa itina ediyordu. Nite
kim üç dört dakika sonra üçüncü 
kattaki on yedi numaralı odasının 
kapısını vurarak içeriye girdiği 
zaman, avcı elbiseli adamın ö
nünde yerlere kadar iğilmit ve 
bir mütürün kar,ısına çıkmı• ace
mi bir nefer gibi ürkerek, titriye. 
rek hafif bir sesle; 

- Doktor cenapları. • - de
mitti-Arkada, Yuvan sol tarafı 
nızdaki odadadır. 

Avcı elbiseli adam, tek kelime 
söylemeden ıol tarafa doğru bir 
iki adım attı. Bir ara kapısının ö
nüne <lynasız bir konsol dayamıt-

lardı. Kolunu uzattı, bu kapıya par 
maklarile trampet çalar gibi vur
du. O anda bir iskemle gıcırdayı
fl ititildi; ve öbür odada meçhul 
bir el kapıyı ayni ,ekilde tıkırdata· 
rak mukabele etti. Anlatılan, bu, 
evelden kararlattırılmı' bir itaret 
olacaktı ki avcı elbiseli adam kl
tibe; 

" - Haydi artık sen git!" der 
gibi batını aalladı ve derakap ao
yunmağa b .. ladı. . . . . . 

. . . . . . 
Saat sekizi yirmi bet geçerken 

biifenin önünde duran beya:.:, ke
ten ismokinli bir garson, elinde 
tuttuğu peçeteyi koltuğuna kıstıra
rak telat ve acele ile kapıya doğru 
koşmuttu. Çünkü saat ~m ı~kizi 
yirmi bet geçerken Nazıf Celaled
din Bey yemek salonunun kapısın
da belirmişti. 

Dramalı avukat koyu lacivert 
bir kostüm giymİf, bilhassa ayak
larını küçücük Lir çift kunduraya 
11kıttırarak fazla zarif görünme
ğe çalıtmı,tı. 

Uc keman, bir viyolonsel bir 
harpb,,n mütetekkil bir orketara 
(Şopen) in melankoli ve nete ile 
karıtık bir hava yapan güzel val· 
sin çalıyordu. Garson reverans
lar yaparak, sırıtarak avukatın Ö· 

nüne düştü; onu orkestradan çok 

uııak bir kötede ve bir pencere ke 
narında, üzeri çiçeklerle süılenmi• 
bir masaya yaklatbrdı. iskemle
lerden birini çekerek oturmasına 
yardım etti. Avukat gösterilen iti
nadan memnun kalmıştı. Eli ken· 
diliğinden yeleğinin cebine daldı 
ve garson avucuna sıkıttırılan lira 
Çeyreğinin ne.esile yerlere kadar 
iğilirken; 

- Benimle beraber gelen göz
lüklü mü9teriyi biliyor musun? -
diye aordu - Hani fU avcı elbiseli 
Almanı? .. 

- Evet, evet beyim .• 
- Dikkat et. . salona geldiği 

zaman hemen önüne düf, buraya 
getir .. 

Sonra biran dütünilr gibi oldu. 
Galiba garsona bir teyler getirme
sini de emredecekti. Fakat buna 
vakit bulmadı. Çünkü tam bu sı
rada ,.alvarlı ve babayani kıyafet· 
li bir adam, omuzuna vurarak; 

- Vay Nazif! - diye bağırmq 
tı - Ne zaman geldin? 

Mua,eret kaidelerine fazla ria· 
yetkar olan avukat bu laübaliliğe 
bir lahza hiddetlenir gibi olmuttu 
ama bu laübaliliği yapan adamı 
görür görmez hemen bir kahkaha 
fırlatarak ayağa kalktı ı 

(Devamı var) 
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/Komıu m Jeketlerdel 

Vataniler 

Çizgiler j 
-....;.._,::;:;,.....__ San'at namına 

Teessürlerim 
Maurice Bedel ~SAN'A Fllılrler ve insanlar 

Halep ve Şamdakl
ler ne istiyorlar? 
Halept• Adana ııa:ı.,telerlne ya-

Sinema Ve Tueerkler Aleminde 
J@4WM s f t M k • Dlıyorı Ş'-1 Ye cenup yani Şam ve an 8 Ve 8 108 Halep vatanı1eri araımda muahede 

• · · · · hin · .._..ıe.ı etnııfında tam bir itı~A 

S. - Acaba bir gün gelip si· 
1eına tiyatroyu öldürecek mi 7. 
. B. - Aıd bugün tiyatronun 
:_ınenıayı öldürmesinden kor
"lllur !. . 

S. - Neden?! 

ReN&Dl Çallı'ya, 
Sana ıanat yolunda nahif VÜ· 

cudwıla bir ceylan ıüratile lıo
tarlıen teaadüf etmiıimdir. Fırçaaı 
tana11ur etmemiı fİfman Şevket 
Bey zaten ealıi ahpablllldır. Ağır 
batlı Fahimanı, hesabi, Hikmeti, 
misafirperver Nazmiyi, kendini 
beğenmiı (Rubenı) imizi hep a· 
ledderecat doat olarak bilir ve hi9 
birinin mealeiine ve mezhebine 
lıanpı:ıam. Fakat, hepainden zi· 
yade aen beni lıudretaizliğiml• be· 
raber çolı iyi anlamııamdır ki be· 
nim nazarllllda aanat aynca bir 
din •ibidir. Bu dinin itilıadmda 
mezhebim fazilete hürmet etmek, 
amelde mezhebim tarlataruııa 
kim oluraa olaun ehemmiyet ver
memektir. Reaaamlılıta kudret, ta. 
biatin bebfettiği bir aervet oldu
funa miiminimdir. Kemalıiz §Öh
retin en ileri ııiden münkirlerin. 
den olduiwnu ıalılıyamam, Kuy
rulıauıı: uçurtma tıibi turaya bura• 
!'ara b_etvuraralı havalanmak 
utıyen b~ ~dan ı&İyade metin 
lırçuma lltinaden yüriimelıte de· 
Yam eden reaaama meftunumdur. 
315 aeneai bidayetinden düne ka
dar ortamelıtep ve liae muallimlik 
lerinde hizmet ettim. Buııün ta· 
biat lıarımnda kendimi bir iptidai 
talebeai buluyorum. Aakerliğim-. 
de binba9ılığa kadar irtilıa ettim. 
F alıat MD&t mealeğinde nefer mi· 
yim, müluim miyım daha tayin 
edememifiındir. Reüm mesleğinin 
ıı:ümrei tetirini hayatında beni ııö
remiyenler aanat mabedinin ııönül 
lii mubafıu olarak çal11bğımı İn· 
lı&r edemeııler. Çünkü tahitlerim 
çoktv. Şahai doatlulılara hüı-me 
tim bipayan olduğu kadar aanat 
behainde ahpaplığlllla hiç ııöve
nilmu. SıTafl gelince aaııa da aöy
lerim, U:ııun aeneleriıı duyııu -
tecrübeleri bana küçük bir talebe 
latidadını "katre tahmin ettiğin 
dili marifet ummanıdır" diye al
kqlandı. Fakat ;ıinni aenedir ... 
nin bulunduğun akademi lıürıil 
hi.lıimiyetine ııeçenlerden hiç biri 
ni 0 yükM'll ki yerin bu yer ,,değil
dir" dedirtecek kuvvette göreme
diğime çok mütee11irim. Evet, ya
lanı )'ilan kadar aevme.ı: eaki bir 
arkadatm olarak IÖylüyorum. 1 a 
lansa cevap ver ı Onun teref mer
divenlerini koltukla çıkarmağe 
vaaıta olduiun doıtlar aeriri itiba
rına geçer ııeçme:ıı ilk itleri oeni 
b.ienmemelı olmadı mı? llir ku
zu hilmiyetile muniı tanıtbrdığın 
aç kaplan kadar yırtıcı çıkmadı 
mı? Söyleı Aadaız bir (Rubem) 
tölıretile aervet aahibi olanlar bizi 
ikna edecek talanını ııöaterdi mi? 
Fırçaaını teni malıaaı gibi muda
ya uyduran matahıru hakiki •a· 
nat paa"""6 çıkarabildi mi? ~öy
le evet IÖyle; ııizli daima ııizli bir 
taltanat, aeuiz daima aeNİx bir 
iatifade, aoııra ıayılı ıılkıtÇılarla 
hindi tıibi kabaran bir göhreL .. 

Geçenlerde lıtanbul ve An 
karaya kadar kııa bir seyahat 
yapmıf olan Fransız romancı· 
!arından M. Maurice Bedel 
memleketimizi çok yakından a 
la.kadar etmesi icap eden bir ro 

Vazife 
Güzellik kraliçelerinin dedikodu

lan ile pek meşgul olduğumu:ı bu 
günlerde bazı vazifelcrimi:ı:i ihınal 
etmekte olduğumuzdan bilmem ha
berdar mııınız? 

San at meaelelen üzerınde dil· ı mac e>, malıinayı duyıulaıtır· olmadığı n ba kütleni iki . 
ıünıneaini sevenler, Burhan Aıaf' ma değil, du;ygululQftırma demek 1 dığı bakında çı1.an ıu.ı.:ıe yr:.;ı~~ 
!:'" ~~ numaralı Kadro' da çıkan oluJ'.or .. lıte c.eıcamotaııe>, kuv· I tanilerin tekzıbine ~ }!Pl;ı u 
Nıç'?. aan'atam•? yazm ru fevlıa vetlı bır tenkit tarafına mukabil hadlaelerin zuhurile 1.,.. Pt Z\v;ıqdns 

!ad~ excitant" bulacnlılardır. yapıcı tarafın zaafı, buradadır. ı tedir. Meaeli 1 Şamda t - m....-m 
c Nıçiıı ıan'atamz h auali, ilk be· Maamafih ıan'at eserinin, eliıi lerin lıtirakile toplanac:a...-.mba 18 d 
kışta aanı!ac_ağı tı!bi, yalnız bizim il_e değil! makin~ ile vücude ııeti- mi konııreye Şam vatani • 
memleketımızdekı aan'at yolıaul- rılmeaınm onu bıze daha yakın vatanilerinl davet etmi ler 'n. 

B. - Seıll sinema çıl..-bktan 
'<>nra bu aanat için tiyatroyu 
Ve opereti taklit etmek moda 
0ldu ! Alfred Savofr aibi iyi 
bir filmin temelini tiyatro bün· 
r,eıinde arayanlar, eeki piye. 
derj sesli nnemaya adaptıa .. 
eıııer Yar 1. • 

d S. - DoAru defli mi?! Bun· 
aıı ha'1ca çare Yar mı 1 ! 
B. - Bence meaell JulM 

ltoırıaim'nln "Knock" u iyi bir 
komedidir. Bunun ılnemalat
llııt tekli katil bir f8Y olur. Ay· 
ili müellifin iyi bir filmi olan 
''I>onogoo" nan pl19• hali iyi 
olduPıtdan f6phem vardır. Si 
llenıa bqka, tiyatro bqkadrr. 
''Sketch" dedikleri radyo tem
•illerl bile ud aahne teaııilleri 
defildlY. 

S. - Ben aralannda -.h 
farklar f6rmilyonua, Sahne, 
!>erde, mikrofon ribf ..... ıta 
farklan, 1,t. e kadar! ••• 

B, - Bunlar ehemmlyetai:ıı 
~eyler midir? ... Ayrı kaderleri 
oğu,an ayn teknikler defli 

llıidir? .. 

S. - Biru bati eder mlıl· 
nl:ı:? 

B. - Romanın tek&mUlil 
llıetinde, piyesin tek&mUlU 
jahnede, ıinemamn tek&mülil 
•e perdede olur. Roman oku
llıak için, tiyatro oynanmak 
llıak için, ılnema aluetmek için 
l'apdır. Roman tuYlr aanatl
dir, tiyatro temıil, halbuki ıi
lleırıa bir telkin sanatidir ... 

S. - O halde ılı "Charlot'' 
nun aeıli ıinema aleyhindeki 
"11:ı:iyetinl kabul ecliyoraunuıı .• 

8. - Charlot'nun bu vazlye 

htlııde bir hakikatio ifadeainl 
llluyorum. 

S. - Ne ııibtT 
8. - Charlie Chaplin bu 

Proteatoıu ile bize •!nemanın 
ebedi hakikati eeHlzlikte, da. 
ha doArtısu yarabcı harekette 
olduiunu anlabyor. Be-- d . '' ~ . 
aınenıa nutuk sanat!" d ğ'I 
" il'..A• .,, e ı , 

s """' sanati dir. Seaai:ı: ılne
ma bu iddianın delilidir. 

S. - Demek ki ıl:ıı ... 11,. 
taraftar değilsiniz? ! e 

Ob 1 Ne i.li.1 Fakat ıunu bil ki 
l«lelerdenberi telıerrüı· .>den 
bu filmi ııörınelı aeni bıktır
madıyaa beni uaandırdı. 

B. - Biliklı taraftarım. Sea
•ize dönüleceğini hiç zannet- . Çalhı (Ne~im) den.ilen serm.a-

1 i ti tıaram ta•r lznurlı olsaydı se. 
ll:ıenı. Ancak sinema ~ n met- n_in ~üli.le lıarab tin olduğunu du
ru ıördiiğüm seı "takltt • aea" tunurdünı, Franaada çahtbğın za 
değil, «telkin • •e•» tir. Muıild . r:ı•r (Bodler) sağ olsaydı mut
de olduğu gı'bl Gene benim ' ab toııun tabiatile aılu bir miina-

• " e P.yda etmi · d d" 
lll~ru gördüğüm ıöz "nutuk • (Joze Frappa) ,.:m.(Ph" <lr ım.: 
~z" değil, «telkin • söz» dür. Humaine) cildini tn.i tetki::n:'di. 
lllenıada aeı, all:ıı, renk, tabi- ı ytodr~d)? .Y.aaı~ın (Cenpnamei peı 

at, hiç bir fey alnemayı aİnema Se 
1 ~ ·"i;,m;;°lıuyorıun. Yoksa 

l'ap h k d'I' • ururının Yatını - beri" .an yaratıcı are et ı ının 70raun bilmem? Geıı k u 
1 

•· 
Yerıne geçmemelidir. Yalnız kanatın. e ayıp ara 
0
nu tamamlamalıdır. Hamdi .Bey .merhumun köklü 
S O h ld iz I fidanı: Hn• rayıhalı uzun bir ç 

• - a e • ce • nema- . • · hayır h ç am 
nın fsfkbali d dl ? sıbı ıe11ız, . • ay~ emberli-

1 nere e r. tat kadar aakıt durduırunu ·· 
B . . ııor. 

• - Kendisinde ••. Bir film dülıçe Paruın (~onlıord)_ meyda. 
ne ilinı lab tu ti tr nındalıi amudu aoyleten bır Gotye 
sahnesi or d vkrı, ne .J'a o ye ihtiyacın olduğu anlaııhyor. 
ılur ' ne e onaer onu- F alıet ne 7apalım? Hocaınu talt
ına • Sen!'ryo yalnız kendine dir eden bir Elif Naciy~ bile iki 
ki. hsus bır hayatın ve onun im aatırhlı methiyeni çok ııorenler ol 
d nlarının muhitidir. Ne ka- du. 
b :ı-r İptidai oluna olsun yeni Bilirim, deryadilıin: Y~i ... 
dır sanat, ba,kalannı taklit e- nedir aeyirciai olduğun müdır .s~l-

e ede değil, kendini bula bu- tanatlarının mütee11ir .bir.nalrilı o 
la mükemmelle b'll !aralı lıaldm. Fakat, ınkar etme 

şe ı r. ki bu aaltanatlarm inhiaarı tahtını 
kS. - Yalnız bir sualime a- ellerinle tezyin ve lisanmla ih· 

ç ı ~ cevap vermediniz: ıine- zar ettin. Yirmi senedir aleyhine 
ma tiyatroyu öldiirecek f? damlıyan tikayet katreleri göl ol· 

B Zan tm m ' du. Cereyanlar peyda etti. Kulak 
f t d '?°te em.·· Yalnız asmadın .. Fakat unubna ki o kat· 
ıya ro a n pı oresque unsur- relerin membamı kendin hazırla· 

larla melodrame ve vaudvi)] dın. Çiçek diye methott.i4in iıtioat 
gibi tekiller kalkacak fak:t filizleri içinde dikenli nebata da-
trejedi bibi asıl tiyatro ya • ha fazla ihtimam göateren aenıin. 
d. ' nı Balanu bild"lıl · · lı ld •aloklar temsil sanati kalacak n· 1 erımız ıı rep o u. 
tı . •yen aenıin. Sıuı,.t aperitifini ta• 

r zannedıyorum. danlaı; apsent lçmİf kadar bed. 
S. - Yeni filmler hakkında meat dlhayen ır- ıenıln. Uzun aö-

lle d.. . . .. z~ ne cet ı Bir kaç aene 1 
Uf unuyorsunuz? bır Rua m_!inelılıidiııe methe:t:;::. 

B M I
• . d çocuk yeırane ziimmam k "ld' • - e vzuun yer ısın en Eli • k ı fu ııı eaı ı. 

"VVeJ f"J · h k ' k" · • nJ a em Ye zen terbiyeıine 
y ı mm a ı ı sını yapını- alışbrdığın bir Paıazadenin dT 
1 a çalı,malıdır. Milli kıymet- ne terbiye verdin ki bütün h~• 
er cılız vasıtalarla söylene- lan~ izzeti nefaine Erzurumdan 

lllez. Montörler kadar şuurlar& teçhıl kurtunu yağdırıyor. 
llıuhtacız Nankör fıtratların rengi haki-

• kisini etüt etmek te benim zev-
lsmail HAKKI kimdir. Bırakalım söylesinler, di· 

man ne9retti. 
Bandaj kağıdında "Maurice 

Bedel ve Türkler" gibi iddialı 
bir yazı tqıyan Zulfu (Zülfü) 
üzerine haaaaten dikkatimizi 

Meseli! "Nice., de bir resim ter'

giai açıhyol', Turinıı ldüp, reuam· 
lardan orada teşhir edilmek üzere e
ıer lateyor. Akadftniye yazıyor. A
kademi Alay köıküne bildiriyor. ŞI· 
laben haberdar edilebilen bir iki 
reıaam bu aerııi için bir iki levha 
ııönderiyor. Bizim de tesadüfen ha
ber aldıfnrur, bu ıergİ 
Türk reaaamlıft namına bir Avrupa 
tehrinde tqhir edilecek. Nazire ha
nnrun kaç rey kazandığım miln•lmf& 
eden münevver ve san'atkirlanmız 
bu faciadan belki de haberdar de
iiller. 

!u~nu lıaıdetmiyorı muharrir, kılacağı iddıa edilebilir. Madem- davet Halepten menfi ' b" '· ---
ı~ı ~ara ya~ bir: ~amandan beri, ki ihtiyaç maddelerini ma kine ile j lıaryılamru'br. ır ce. ~TA 
bütün ııarp a.ı,enunın «&an'ataı:ı~ yara!ıyoruz, bedii lh~yaçla~zı Cen~p vatanlerl, yani Şıım.lılar 
lraldıi:ıru, aan at huauıunda dala tatmın edecek ıeylerı de makine · mutediller namile aıulan b kı 
lete aapmıt olduğunu iddia edl- ile yarabraak onlar araaında, bir Frıuıaızlarla mümkün me~teı.:":'~ 
yor. ıı;ıe~ birliği olacağından, ahenk· faJ"llar dahilinde anl&§mak ,-e Suri;. çeken bir cihet daha vardır ki 

o da bu eserin latanbulda bet 
on giin içinde iki yilz nüsha sa 
blmıt olmasıdır. En muvaffak 
Türk eıerinin ula görmemi9 
olduğu bir rağbetle kartılanan 
bu kitap, hiç te bitaraf olmı
yan bir adamın, Türkiye hak
kında çirkin ve hazan küstahça 
iftira ve hakareti erile doludur. 

Maurice Bedel'in Jerome ve 
Faaciıme, l'an Vll isimli eaer
lerini gördükten sonra bu, her 
gezdiği veya içinde bir kaç 
gün yatadığı memleketle, an'
aneyf Fransız nezaketine biç 
te y&r&Jmıyan bir tarzda, alay 
eden muharririn Tiirkiyeye ni
çin kabul olunduğuna hayret 
etmittim. Norveçte, Jerome i
simli eıerinden dolayı, bu mü
ellifin bir heykelini yaparak 
muhakeme ettikten sonra me
rasimle yakmıtlardı.F qiıt İtal 
ya hakkındaki eseri çıktıktan 
sonra da Bedel'in ltalyaya gir
meıi menedilmi9tir. 

Maurice Bedel eıpri yap
maktan batka hiç bir meziyeti 
olmıyan bir muharrirdir ve es
pri tahıaların hududundan cı
kıp ta milletleri hedef ittihaz 
ettiği zaman ,upheıiz ki oku
yucunun daha fazla alakuını 
çeker. 1,te, hiç bir kanuni takt 
bata maruz kalmadan, istedi
ği gibi, milyonlarca inıanı b ir 
espri mevzuu yaparak roman la 
rını satmak ve kolayca 9öbret 
kazanmak yolunu bulmu9 olan 
M. Maurice Bedel, ilk eserleri
nin iki büyük memleketin mü
nevverlerince uğradığı tiddetli 
hücumlardan sonra, kendisine 
daha tehlikesiz bir mevzu ara
mıt ve her halde aradığını 
genç Türkiye Cümhuriyetinde 
bulmu, olacak. 

Piyer Loti'nin ruhuna teva
rüs etmit olan bu asri Don • Ki-
9ot, Türkiye Cümhuriyetinde 
de espri yapmak için mevzu o
larak inkılabımızm en mukad
des unsurlarını bulmuttur. 

Esasen kitabının bir yerin
d..,ki şu muhaverede Paris es
prisini müellifin nasıl tarif et
tiğine bakın : 

"- Bu Paria espriıidir, de
di. 

« - Bu espriyi tanıtan va
sıflar nelerdir? 

«- Hürmete layık olan fey 
lerle istihza etmek, makul olan 
feylerin akıini iddia etmek, ik
tidar mekanıile alay ve hüku
met adamlannı gülünç etmek.,, 

Paris esprisinin en güzel nü 
munelerini veren M. Maurice 
Bedel esprilerini onlara ne ka
dar tahammül etmesini bildik
elrini ballandıra ballandıra an 
!attığı kendi hemtehrileri hak
kında kullandığı müddetçe 
kimsenin bir diyeceği olmıya
caktır. 

Fakat bu muharrir bilmeli
dir ki bir milletin mukaddes ta
~~~lı f~7ler, bir inkılap ve 
butiln hır millet iıtihza mevzuu 
olanıa:ı:. 

Maurice Bedel lstanbulda 
kendisi~i izaz v~ ikram etmit 
olan deıenere bır kaç kitiden 
Türkiye hakkında topladığı 
malUnıab, bunlar kendi tetkika 
tının mahsulü imit gibi, bütün 
kitabına pek kurnazca dağıt-
mıt. Fakat bunlar arasında 
kırdığı bazı potlar, bütiin 0 

malilınatm, ne kadar kendisine 
ait olduğunu pek lla iıpat edi
yor. Muharrir Türkiye hak
kında mal6mat almak için yan 

Bundan evvel yine lıu aon bir te
ne zarfında Peıte'de, Vlyana'da ve 
Loaanceloı'da da davet Cberlne yi
ne itinaaıı: ve Yelıamlarclan hiç kim
aeye haber verilmekılzln bllyle 
derme çatme •erııilerle ecnelıileria 
kartmna çıkmı,bk. Şimdi de Nia'e 
a-idiyoruz. Bi:ı:imle birlikte Türkiye. 
de .....,; açmak iıtey.., Yunan reo· 
aamlarmın davetini kabul etmediii· 
mlzi de elbette unutmamııaıruıııdır. 

Dünya ııüzellik funpiyonu ile br· 
yık altından lıtihaı eden milnener 
Avrupa, Türk aan'atinin bu derbe
derliiini bu fakrnu kaaliçelerinln 
batın için affedebildi mi acaba? 

Niı'te bir reaim _..ı.ı yapılacaiı 
ve reuamların bu •ersi için hazır· 
lanmabrı ve filan yere eserlerini ıı• 
tinneleri neden ilan edilmedi? Rea
aamlar teıklli.tı bu İfe niçin lakayt 
kalcll? Bunun mea'uliyetini kim de
ruhte edecek? Türk lıaraı 1!çin bu 
elim hadiıenln cezaaıru kime yükle
yecefl:ıı? 

•• • 
~eçen hafta bu ıüı.tnlarclft Güzeli 

san atlar Akademisinin manız kaldı
ğı aon tenkitleri cevapsız litraktığt
nı, bu tarzı hareketin efk' rı umu
miye üzerinde fena tesirler bıraktı
ğını kaydetmlıtlk. 

Akademi, aleyhlnclelı:i aalihiyettar 
zevatın tenkitlerine buailne kadar 
cevap vermemi.tir. San'at ileminde 
büyük meralı ve alaka ile beklenmek 
le olan bu cevap verilinceye kadar 
neıriyatnnızda ıarar edeceğiz. 

ELiF NACl 

1 ••••• 

Yeni n~ırtgat 

Oıka 
Ankarada Halkevl tarafından n"f

rolunan "Olkii., mecmuasının ille nuı 
ha•ı nefredilmittir. 

lnkilapçı Türk ıençlerlne ıuurfu 
heyecanlar -.ermek, halkçılık ldeal,le
rlnl telkin ehnek ve heyecanlar..;m 
çoşkun kuvvetlerini verimli faaliyet 
yollarına dökmek gayelerini hedef 
edinen bu mecmuanın ilk sayısı ga-· 
yet zengin mündericat ile doludur. 
Bilhaasa Reiılcümhur Hz. bir fotoğ. 
rafilerini kıymetli bir ithaf ile Ülkü
ye tediye ebnlılerdlr. Memleketin 
her sınıf ve yqtalri miinevverlerini 
tatmin edecek olan bu mecmuayı 
bütün karilerimlı:e tav.iye ederiz. 

lıt bir membaa müracaat et
mit, ve Türklerin medenilet
mek için eski atlannı Avrupa 

atlarile değittikleri hakkında
ki gülünç iddiasını da, ııene o 

lstanbulda tanıttıitı dejenere 
muhitten almıt olaa gerektir. 

Maurice Bedel ayni kitapta 
iftiharla anlatbğı memleketi

nin o bitmek tükenmek bilmez 

kabine münakataları, aaoln 
politikası, ve fikir hürriyetinin 
Fransayı bir çıkmaza doğru sil 

rüklediğinden bir çok Fransız 
mütefekkirlerinin acı acı ,ika
yet ettiği fU sıralarda gülünç
lüğün hangi tarafta olduğuna 
her aklı başında okuyucu ta

rafından anlatılacağında tilP· 
hemiz yoktur. Bununla beraber 

içinde Türkiye Ciimhurlyetl ve 

onun etsiz inkılabı hakkında 
!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!lllll J bir çok küstahça iftiralar bulQ 
yoraunı (Soltrat) dllıünceıile (Ba 
lıüa) nqeıi içinde aarf .. ttiğin bu nan bu kitabın ve muharririnin 
felsefeye ben lıarıtaınam. Evet Türkiyeye sokulmamaaı için 
Çallu bir karar verilmesini uyanık 
"Bo:ııulmur bHmi y8rcin çQfnil 

mey deglş:ni~tir''. ve inkılapçı hükfunetimizden 
Reasam bekliyoruz. 

. On b .. lnci aaırda~b~ri _hüküm aı:dik ~· azal_ır. ~~~t böyle olun muahedesi~ . akt~tmek i ıtiyorlar. 
IÜren kıymetler, buırunun ınaaru- ca _da_h~ buaünlıu ıhtiyaç madde Bunların fikrince ıundilik tam bi.'iııılıl" ..... ". 
ru artık tatmin edemiyor. Fakat lerımızın hemen hemen hepai de- tiklll imkanı yoktur. Ancak ya 
onlann yerine de ba9ka kıymetler necelı kadar. elı.•eriyeti, dünlıün- Y"V&f temin edilebilir. Bunların 
koyamıyoruz. Yalnız Burhan A· den f~rkh hır ~·~'"';".telakki tar- tında bugünkü kabinede Maliye ve:" 
aaf'm yazmnda değil, muhtelif "~ ııoıt~rıned~iı ıııbı .san'at eaer- ar! Cemil Mürdem Bey, Adliye ve
memlelıetlerdeki yeni cereyanla- l~rı de ııoıtermıyecektir. Meaela drl Mazhar Anlan Pata. Fariı 
rm bedii temayüllerine tercüman aınema... Huı;i, Fahri Barudi Beyler vardır. 
olan makalelerde, kitaplarda en Hiç ıüpheaiz ki ıinema, buııün- ŞimalWar yani lbnhim Hananu 
çok dikkati celbeden nokta, yapı· idi san'at tezahürleri araaında, : Beyin idareolndeki Halep ve civan 
cı taraflannm yıkıcı taraflanna makinenin ıı:aruretlerini en çolı ntanileri ki, bunlar "Müfritler' ' na
niıbetle çok zayıf olmaaıdır. Sade nazarı itibara alanıdır. O ı;aruret mile anılırlar. Bunlar her ne bahRll· 
aan'at sahaaında defil, her saha· 1.-i bir an unutacak olan ıinema· na o~raa ?'•un tam ve vahdet esa11 
da medeniyet i.lemi hi.t bir tenkit, cıı, -.rioi derhal imlıinua lıılmq na müıterut bir iıtildaJ iıtiyMlar. 
bir ittihamlar devresi ııeçiriyor. olur. Fakat aaıı'atlıi.r böyle maki· Bunlar yarnn iatiklaUe ve Suriyenin 
Leon Dudet'nin "ıtupide" (lıa- nm bqma •eçmelıle onun za• bugflnkii kıtmile - ki iki vili.yetten 
im kafalı, anlayııaı:a) dedifi XlX ruretlerine tabi olmakla, eaki "ci- lberettlr - bir hükUmetin yafaya. 
uncu aara tqlar ya4dınhyor• fa- hanı teli.lılıi tarzlan" ndan kurtul cafına inanmıyorlar. Herhalde bu 
kat onun hatalarını en iyi ıı~•t.. mut. bize bir yeniaini vennİf oh.. vahdete Lübnan, lazkiye, Cebeli 
renler bile, doiru yolu pek ııöa· yor mu? Bilialıia; buııün ıan'at 1'1- Dru:ıı, hatti. Anzara muahedeaile hu 
!eremiyorlar. beleri aruında ckafaca:o en prt oual bir idareye malik olım lskende

lıalmıı olanı a.iııemadır. XIX llDOll nın aancafmı da ilhak ederek t
aram nnJ"' ölcülerine timdi .., lıir 5urfye devleti kurn.k emelinde
ıadılı kalan. onlan .., siyada ıa. dirler. Bunlara ııöre, Fransızlar ı... 
mim eden de odur. Yarın bir lbti- men Suriyeyi lımılııp ııibnelicHr. Ha 
lüclı •Sinema bet bet irtica a1.. ıici t..,.il de Suriye hükümetlnln 
tidir>; "bour.eoiaie" nin bu lıaY· halda olmalıdır. 

Kendimi•i, yani makina me· 
deniyeti inaanlanru, ııeçrüı aaır· 
lann inaanlarından her hurusta 
ayn hiaaediyonı:ıı ve aan'at eserle
rimiz onlannlıine benzeyince: 
"Bunlar bizi ııöateremH 1 Baılıa 
bir teY arayııı !" diye kızıp bajj..r· 
maj-a baıhyoruz. Burhan Aa11f 
diyor ki: 

"San'a! t~hini, ııöN•n ..-sirir· 
sek en buyuk acın at d•vreleri ile 
en büyülr aan'at eıerlerinin arka
•ında, inaanlıfın, m.uay,,.n bir 
"hayah telakki tar:ııı" nı, bir ka
bın İçindeki mayi gibi, idrakinin 
~rçeveaincl.e muhafa:ııa ve zaptey 
liyebildiiini llÖrüyorıuı.'' 

Zamanımızın a;aafı, kendine 
mahaua, geçen zamanlarmkinden 
farklı bir '"hayatı teli.lılıi tarzı" 
na malik olmamaaıdır. Çünkü za
manımız ' 1populaire", herkeai ali.
kadar eden bir felsefeden mah
nımdur. Zaten filoaofu mevkiin· 
o~n indirip yerine aırf madde İf· 
leri ile ufratan adamları, meaeli. 
ikbsatçıyı, yahut"Telınolırat" lar 
ııibi mühendisi ııetirınek istiyoruz. 
Her ııünkü hadiselerin teairine 
kapılmağa mecbur olan bu insan
lar, yeni bir "hayatı telakki tar:ııı" 
yaratmalı kabil iyetinde deiildir. 
Bunun için bir "tranacendentaP' 
felaefeye, bütün insani faaliyetle
ri, ihtiyaçları lıavrıyan bir •Örİİfe 
ihtiyaç vardır. "Mütehaaaıalar'' 
devrindeyiz; inaanm bütün faali· 
yet aahalarma yukarıdan bakmalı 
iatiyenlere omuz ailkiyoı·uz. Bu· 
nun için ancak her ıubeye mah
ıuı "hayatı teli.kki tarzları" olu
yor. Halbuki bir "hayatı teli.lılıi 
tarzı'', daima «univeraeh olmaia 
mecburdur. llıtıaatç._ insanın bü, 
tün faaliyetlerini ikbaada irca e
diyor, "teknokrat" her şeyin ma. 
kineye tabi olduğunu aöylüyor; 
ikiaini birlettirecek yülııelı bir 
mefh.um yok. Ara yerde inaan ka· 
ranız, zihni periıan, avare bir 
mahluk oluyor. 

Burhan Asaf buııünlıü aan'at 
eaerlerinin, makineye dayanma· 
dılılan için illetli, aahte, auni ol· 
dulılarını eöylerken, meHleyi ~ 
bulı hall-ıt için, bir "eacamo
taıe" yapıyor. cMachiniım••, bir 
"hayatı telakki tarzı" değildir. 
Bugünkü aan' at eaerleriııi itti ham
da haklı olabilir, fakat onun iate
diği ııibi "makinarun duyııulatbnl 
maaı" kabil olaa dahi aan'at o il
letlerden kurtulamıyacalıtır. 

Burhan Asaf, malıinanm duy
ııulaşbı;ılmaaı" nı, malıinanın bir 
cduyeu•, belki bir "iman" hi.line 
ııetirilmeai manaaında değil, aan' • 
nat eıerini vücude ııetirmei• alet 
edilmeei mi.naaında alıyor. Diyor 
ki: 

cOn dolıu~uncu aırın in.anı,. 
yaratma bahainde, ilk adımdan j,. 
tibaren bir ilıüiği .,. dolayu<le bir 
"tezat" ı kabul etmİ.ftir. ihtiyaç 
maddelerini makine vaaıtaaıyla 
yaı·atıp böyle bfr yaratıcılılı ke
male erdirmek uğrunda aklını .,. 
ruhunu başka bir cihanın telakki 
tarzına bağlarken, ıan'at madde· 
sini eliJi ile meydana lletirmek 
hwıusunda acayip ve anlQfılma:ıı 
bir ısrar llöstermiftir. Gerçi bu mu 
hala.zakcirlığuıı, bütün Kunıtııe
werbe, art applique İflerinde yen 
nebilmİ.ftİr. Fakat hiç bir :ııaman_.. 
makinenin duygulQftınlması (•pi. 
ritualisation de la machine) diye 
bir 60Y• tanımamııtır." 

Yetii ıili.hmdan lıendimisi muha- lıte müfritlerie mutedillerin ınalr 
fasa için ııinemayı boykot ..ı.. aatlan huliaaten bundan ibarettir 
Jim" diyecek oluna bu ancalı, Umumi ileler El'etaal bey, bet 

0

ay 
her iki tarafa da yanyac:alı bir danber:i Humuaa çekilmit. orada 
vautanm yalnız :ııararlannı ır&-- mWı....ı bir hayat geçinnelrtedir. 
düğü için fanlq olur. Mebuı olduiu halde bütün kıt hl, 

bir celseye ittirik etmemesi miitarll 
Burhan Aıaef, yaa..,nı töYle nileyhln mufritlerle benıber olduğu.. 

bitiriyor: nu meydana koymuıtur. Bııhuıuı Ha 
"Şimdiye lt<ltiar ,,.ın.. ihtİJ>ol neau Beyden Hatim Beye blT telg 

maddeleri yaratan makine, ı.- raf 9"'kilınlt ve kendlai Halebe davet 
dan sonnı aan'at maddeleri de,_. ed.ilmlıtir. 
ratacaktı:r. F alrat bunun yapdafıü Hatim Bey bu daveti kabul etti
m .. i için aan'atlıi.rın, nrtınoıı bir tini ve Halebe gelecefini cevaben 
tulam elbiae ••çirerelr maJolrıaıun Llıclfrm.iıtir. Halepte biiyük bir müı 
bcıfaıa •epnai .,. onu ll~en tl• rftler konsrealnln toplanacağı artıı. 
11irlerin eli ıibi dıı;ypla ıııe ruhlu tahalılıuk etmektedir. Kongrenin ııfi 
bir cihaz lrılrn<Ut lazımclır." llÜ benllz tedıit edilmcıelde ben.be. 

her halde bu hafta içinde toplanaca
lı lmTVetle tahmin edilebilir. Bu 
lronırre kararlannın çok mühim ola. 
cafmı a(lyleınefe hacet yoktur. 

Makin&, bayat teli.lıkimizi • 
iyi ııöıteren unsur addedildiii tak 
dircle dahi Burhan Aaaf'ın iıtecli
ii aan'ate vannak içia, IÖyledilı
lerinin alııini almak daha doğru 
olur. Yani "aan'atlıi.rın aırbna bir 
tulum elbiae ııeçirerek malıina ba• 
§lna ııeçmesi" defi!, zaten aırtm.. 
da tulum elbiae ile malıina batın· 
da çallfan adamın aan'atlıi.rl&flD& 
u li.:&lllldır. Buna iateraeniz bir 
de "kendi de pek farkında" olma• 
dan kaydını ili.ve edebiliraini•. 
Makine insan deiİ§tirİ)'oraa, ona 
hayat hakkında yeni fikirler, ye• 
ni ııöriişler veriyor.., bu kafanın 
san'at eaerlerini makinayı kendi 
:ıihniyetine alet eden san'atlıi.r 
değil, makinadan aldıfı zihniyeti 
haricileıtirilmeaine aan'ati alet .. 
decek olan makiniattir. 

Buıriinlıü Ruıya'nm ıiyaai a
kidelerine karıı va:aiyetimi• -
oluna olawı, oradan ııelen aan'at 
eaerleri bi:ııi li.kayıt bırakamıyor. 
Billıaaaa Burhan Aaaf ııibiı "Bir 
devrin aanati, devrin hayab teli.lı
lıl tarzının makineaidir." diye dil
tünüliince, yepyeni bir bayat, yep 
yeni bir hayat teli.lılıiıi kurmak 
iıtiyen Rualar, hiyaai ıiatemlerine 
en :ııiyade muarız olanları bile a
lllı:adar ediyor. Onların, "SoyYet• 
!er Sarayı" için ırönderilen proje
leri tenkitleri, malıinaya baflan• 
manın cyenh yi bulmalı için dof· 
ru bir yol olmadığını ııöateriyor. 
Projeleri tetkik eden komiıyon, 
Le Corbuain'nin projelerini red· 
dederlıen diyor ki ı 

cKapitall.vn, inıanın teknik t• 
raltkiye tôbi oltlulu devirtlir ı bu
gün ltuıya'tla bQflıyan devrin .,.,... 
fı, onun cıblne olaraJı, nltnUı ı.. 
ralrklnin "'- taloi,..tf eloa.dı· 
ter •• (1) 

Rualar, melılnayı dıaysuJulato 
brma huıuıunda çolı çalqbları 
onların bu yoldan dönmeııl, y,.. 
nan ve Roma mimarilerine mey· 
!etmeleri, bir zemandanberl hil· 
lıümaiiren makine - madde ''mr• 
ticiaıne" inin, insanı fan! kıym ... 
lere lıul eden bannın lfllamr 
müjdeliyor, 

Nunıliala ATA 

(1) - Ba maltimah f,...,.._ 
ı.ı mecmu.......,, 20-1-933 tarilıU 
nüsltcuuıtlan alıyorumı o da N-
York'ta çıkan New Republlc't.R 
tercüme etmft. 

Her teYden wftl menfua 

Berutta ıehitleri
mlz için abide 

BERUT, 17. - Türkiye başkon· 
aoloıu Şama hareekt etmiıtir. Kon~ 
aoloı Bey Şamda Türle şehitleri na 
llllDll inta edilecek abide ile RMftıul
dür. 

Düyunu umumiye 
binası 

S.btk Düyunu umumiye binaaınır 
maarife devredilerek kolej haline ge
tlrilecefini yazılmıttL lıtanbul maa· 
rif müdürlüğüne bu huıusta resm 
bir meliimat gelmemi,ıir. 

Köylerd teftiı 
lıtanbul ilk tedriaat müfetÜflH 

llnUmllzdeki ay başında köylere biı • 
teftlı seyahatine çılıacaklardır. Bu 

1 teftiper onbeı · gün sürecektir 

Talebenin seyahati ı 
Devlet Demiryolları idaresi bütüı ı 

talebeye JIUllİI olmak üzere tenzilat 
lı bir tarife tatbikine b•ş ladığı İçir 
Darülfünun emaneti bir ıc,ekküı 
yazmıştır. 

Konferans 
Darülfünun müderrislerinden Ha 

lil Nimetullah Bey tarafından •eli 
lnlolibının mahiyet ve tümulii" ....,, 
zuile Darülfünun konferans aalonur 
da fUbalrn 20 inci pazartesi ııüm 
aaat 17 de umuma mahıuı bir konf 
rana verilecektir. 

Himayeletf al baloını 
Hlmeyeietfalin bar aene vennel 

1ıe olduju kıtlık balo, bu aene koı 
tOmlü olarak 23 ıubat P"'"tembe ge 
ceal T olratlıyan aalonlannda verile 
celrtlr. Balo vali -.e befecliye releinlr 
riyuetlndedir. Balonnn diğer aenele 
re nazaran daha parlak olmaaı için, 
Iatanbulun kibar ailelerinden mü.U 
kep heyeti tertibi,.. lıfç bir ..,.ı elı 
aili etmemei:e çalıpı:ıaktadır, 

Gemi kurtarma itin
de bir nokta 

M. SAMİ 

San'at eıerinin elifi ile değil. 
makine ile vücude ııetirilebileceğl 
nl farı:edelim, her ne suretle olur 
ıa olaun vücude ııetirilecelı: bu .. 
aerler naaıl bir cihanı, yahut ha· 
yatı ·telakki tarzının mahsulü ola
caktır? Burhan Aaaf'ın anladığı 

Ya,ar NABi 1 mal'•da .. piritua!İlation de la 

Akıllı olanlar hraatı.ı imt.deyf 
bilirler. Galatada lazaro Franlrn ti
carethaneaindekl Illddaayondan bili .. 
tifade hanımlara ÇUD&fır ye cihaz ta
kımları, ıtriyat tuhafiye leva:ıunab
nın şayanı hayret dun flatlarmdıın 

müstefit olmağa çal1J1Dalulır. 

TUrlı: Gemi Kurtame Aıwnlm Şlr 
ket) njzamnama.iniD bir madde.aÜK 
ııöre, ayni lnunpanyanrıı iki vapuru 
elan biri kazaya ufrana, diğer Tt 

puru onu kurtaramıyacak, ıirkt 
kendi vaııaitile bu npuru tııhliıı ed• 
celıtir. Vapurcular Birliti, bu ka1 
din ıirlıet nlz.amnamesinden çıkan' 
maor için Velilet .,.dinde tefolılıt 
aatta bulumnuttur. 
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• 
1 n Geçen ar az ÇOCUK 

• 
1 

ı 

Deliliğe mi 
Gidiyorez? 

(Baoı 1 u.d ...ı.tfeM) 

yada arttığı muhakkaktır •• Bi
ınarhaneler bir mi•li fazlala.
mış, mevcut te,killt tevııi edil
miştir. 

1----- •n bedbaht uzvu 
L. 'dimağıdır. Dima-

3 aylığı ~ iztirabı hiçbir uzuv 
6 " • Bereket versin ki mu-

12 .,neti fazladır da tahmin e-
i · -:ıdiği ve korkulduğu kadar 

1 hk'aya tesadüf edilmiyor. 
. , r Oünyada görülenler cinnetler

i r -
1
... ziyade asabi hastalıklar· 

~ . "Al 
i. ı ; 1 

• ,.. lim erbabını en çok met-
. ediJır. eden akıl hastaları psiko

' ~ s'uli{" dediğimiz yarım akıllılar-
' -Jır. Yarını akıllıların miktan 

• • endesi bir nisoet dahilinde ., 
tmaktadır. Bunları deli kad

ir ~ una sokmak tabii caiz değil. 
l rı -akat, akıllı kadrosunda da ne 

lı lar rahat e İyor, ne de bas
ı g 1 ı a rahat veriyo~lar. 
1 

ve 1 ktep firarileri, geçimsiz. 
.._ r 'ddi bir meslek tutamayan 
l v r havari.an söhret ve para 

lı zanmak isti yenler, antiso•ya 
'' d ler, p rasız dolafa,n sey-
1 ~ h r se'3,,.tsızla,, sarho,lar, '; J kokain morfin düskünleri, ma-

liJ , ~azi urette herhangi bir şeye 
:J ıptil~ ııös•erenler hep bu sınıf· 
'? At ndır. Bunlar arasında. seciye 

( 
erindeki kü•tahltk, ataklık ve 
arlatanlık yüzünden, muhiti 

1 ~ Bmüsa;t bulunr.a sivrilenleri çok 
~ tur. Fransızi'lr böylelerine "de 
l 1 Jenere süneriör", yiiksek mUte
"' ür edrli derler. 
• nı u caprasık dimağların ço-
1 ıı1 i!almasında amiller çoktur. Ga 

l.n yet gerain sinirli ana ve baba-
'..Jt an larm iki taraftan birinde mev 
•r lll'cut olan gizli verem, intan ve 
hı teızehirler, firengi, verem ve içki 

r b<l3lıca amili erdir. 
1 Böyle bir neslin dimağı ta. 

el :bii bozuk olur. 
· ~ kt Bahsetiğiniz doktorun be
. :ı. ·oı yanatı, yarın asırdanberi bin
. ' m lerce mütehassısın ağzından 
: . · \r o:ıkmış sözlerden biridir. 
1 

' a l Bilhassa son zamanlarda bu 
ı · _fikir adeta teessüs etmit ve ta-

li ıt af taraf akıl hıfz1111hha cemi-
1 ll _yetleri, akıl hıfzıasıhha diapan 
ff _serleri açılmı.tır. Bu dispanser 
~i: !ni !erde izdivaç ve tenasül tut-
1rıı.: ıttilları, ilk yaştaki çocukların ze-
) ı _ka ve seciyelerindeki kusUJ"la

t jtr •• rın te,hisi gösterilmektedir, A
•• _ merikada buna Avrupadan 
rı: lü/azla ehemmiyet verilmekte
kı :asr dir. 
'ti' rh Fazla çalıtan uzuv, daha 
's ğiıçab~ yorulur ve hastalanır. 
4, c _ •. Bınaenaleyh, dimağımıza, 

1 Rus edibi 
Geldi 

(Batr 1 ln.d aahifede) 

lıaklmıda bir - yazmak fikri dot
du. E oerimde istinat edeceiim tez 
tudur: Türk milleti 12 ıene ne su
retle harbetınİJ ve istiklalini temin i
çin ne suretle yem bir harbe atıl
mqtır? l§te bu fikirleri teyih etme
ğe çalıJacağım. Bunda Türkiyenin 
iktisadi lfRenaiıaance'' ı da vardır. 
Biz, Ruslar için bu nokta çok mü
himdir, çünkü Ruslar' da sanayiini 
yeniden tesis etmdrtedir •. 

- Eaerinlzin krokisini bana çize
bilir misiniıo? 

- Eser, ağlebi ihtimal bir roman 
olacaktır, vatan aşkı ile dolu olan bir 
vesika romanı. Bu rom&nm diğer te
ferrüatı burada yapacağım tetkikat 
eınasmda anlaşılacaktır. 

Romanda kahraman olarak bükU
meti idre eden bir büyÜk baş, tasav
vur ediyorum. Sonra harbeden aa
kerleri, memleketin iktisadi ihyası i
çin çalışan genç mühendisleri, mür
tecileri, milleti şahsi menfaaılarma 
feda eden hainleri ve türk kadınini 
temsil eden tipler bulunacakbr. Bu 
roman herhalde Türkiye için dostane 
bir eser olacaktır. 

Moskova'da Türk sefiri Hüseyin 
Ragıp B. le görü~ürken Türkiye 
hakkında bir eıer y8211'ak istediğimi 
ııOyledim o da bana istikill harbinin 
kahramanı olan zeva.t ve Gazinin 
mesai mkadaşlan ile göriirmek fay
dalı olacağım söyledi. Ben de esa
sen gt'lmek istiyordum. Bu suretle 
eıerim hakkında tetkikat yapmak i
çin Türkiyeye geldim. Burada iki ay 
kadar kalacağım. Mayısta ltalyamn 
Serento tehrinde bulunmakta olan 
Maksinı Gorgiye iltihak için Seren
to'ya gideceflm. Eseri altı ay zar
fında ikmal edeceğİmi ümit ederim. 
Amerikada ban tabiler bu eseri ln
gilizceye tercüme edeceklerdir, ayn
ca almııncaya da tercümesi de mu
kan-erdir. 

Burada yapacafım tetkikatın şek
li henüz taayyün etmemiştir. Ruı ,.. 
clebiyatında Türkiye hajkında yazıl
ımı pek az eıer vardır. Türk mn
lıarrirlerinin eserlerinden hemen de 
hiç biri Rusçaya tercüme edilmemq
tir. Son zamanlarda Reıat Nuri B. 
İn " Y eşli geceler " romanının ter
cümesine ba§lanıruştır. 

M. Nikulin'in mealekl 
M Nikulin eedbi meoleti bakJc

da sorduğumuz ıiiale cevaben dedi 
ki: 

- Ben materyaliatim, Mıı'rksist 
ve lcninlıt bir materyalist. Kari 
M'tırkı'm fik/lcröni Ruıyada n8fİr 
ve inlü!"f ettiren Lenin oldufu için 
ayni zamanda leniniıtinı. 

Buglinfin Rus muharrirleri umu
miyetle materyalist ve realisttirla. 
Bu realizm ooayalistik bi:r realizm. 
dir. 

Meslekte llıtadım Maksim Gorgi
dir. Maluim Gorgi kıymetli tenkitle
ri ile yeni nesil muharrirlerinin ıiı
tadı sayılır. Hep onu.n mektebine 
mensubuz. Eserlerim hakkında Us
tadın kıymettar tenkitleri vardır. 

I. R. 
~~~~~~~~ 

Bir lise, üç 
Ortamektep t~ 1ıluzumlu lüzumsuz birçok ma

r r nliımatı tıkmağa çahtmayabm. 
•c4- . Bu Y_üzden sinirlerimizin ae-" lm & (Bq1 1 inci ••hilede) 
. ır {' esme sebep oluyoruz. Ka- bina var demektir. 
?.,ı,_,derin layik gördüğü refah der-
, _... · · b Kasımpaşa'ya gelince, bu
:r 1 la cesım eğenmiyerek kanaat ve rada halen Bahriye Müzeai o-
'·İ Y•tevekkülden uzakla,ıyoruz. Bu 1 · 1 B h 1~' haller ise cümlei asabiyeleri an mü ga a riye nezareti 
~ · ~ - berbat ediyor. binası vardır· Müze, Askeri mü 
- - Hareket ve spor yapmaya- zede tefrik edilecek bir pavyo
F1Ml rak vücudumuza fazla ithal et- na ~ınarak burası mektebe 
/J - !a~sis olunabilir, ve mektep 
.r ,tiğimiz gıdaların iyi yanmama ıttihaz olunduğu takdirde 11-

' ı amdan mütehassıl zehirli kan. ta b ı 1 la n u un en güzel ve geniş 
1 , besleniyoruz ve neticede mekteplerinden birisi olacak-
; l ''otofaii" ye tutuluyor, yani br. 

p I ken<li kendimizi yemi• oluyo- Bundan batka da Bahriye 
• ruz." hastanesi bina.sı vardır. 

• 1 
lmdı 1. Salim Pş. ne diyor? Mahaza mülga bahriye ne-

ı ":'-°. Etıbba Odası reisi Dr. Tev- zareti binası mektep için daha 

1 }.'t.ı fik Salim P •. run kanaati su- elveri'li bulunmaktadır. Bu bi-
ı.r rııdur. ' na esasen diğer müessesat ile 
d'nce • B kü alaka ve rabıtası olmayan, bü. 
• 1 ğrı - ugün .. neslin dimağına yük bir park içinde bulunmak
;a siYiıkleti 1en yük, eski insanların ta Ye deniz mib:esinde muaz-

1 Jaşkine nazaran filhakika çoktur. zam bir binayı İfgal edecek ka 
• • selfakut ben, insanların, kahir dar efYa da bulunmaması ve 
< 1 ınl..,kseı iye tinin dimağlarında bu maksadın Askeri müzede 

JJ ın 1
pek cok boş yer bulunduğuna kolaylıkla kabili temin olduğu 

il d~aniim. Harpten sonra bu bot- fikri de mezldlr binamn mek-
J da lukların her tarafta daha çok tep ittihazı yolundaki arzuları 
deıJlTthğı da muhakkaktır. Bizim, tefçi etmektedir. 
srndaha uzun seneler bu cihetten Vilayet bu binayı alamadığı 

- kı korkumuz olamaz. Esuen be- takdirde Kasımpaşadaki yeni 
ilk mektep binalarından birisi

ıyotpim fikrimce beteriyetin her ni ortamektebe tahsi• mecbur 
diy'z nki f I" 1- • • eli S ama e aı<eti ınsan mağ- laılacaktır. 
. ;;tarının dolu değil, boş olmasın Bakrrköyu .. nde de bir 1·11ı: 

Si 'f • f' an ı en ge ır. mekte ....,uvakkaten ortamek-
z v~ iri bir vücutla, fakat akılsız tep ittihaz olunacak, Sarıyer i
t 1 afa ile uzun yaşamadansa, çin büyük yalılardan birisi tu

Be itklı ba~ında az yaşamak evla- tulacakbr. 
d ır. Maarif Vekili Re~it Galip B. 

Eğer profesör bununla akıl in İstanbul için gösterdiği bu 
u\ııfzıssıhhasına işaret etmek is- yerinde alaka ve hassasiyet 

ıyorsa b ı hususla herkeı ken 1 büyük bir memnuniyet uyan-
disill' müttefiktir." dırmı~tır. 

1 Ceva 
Verilmeyen 
Noktalar var 

'' eşadiye,, 
Yerine •• 
İzmir Belediyen 

ismi değiıtirdi 

(Batı l iaci. sahifede) 

Muhittin B. e Bit bulunduğunu ya
zıyordu. Biz aksini yazınca, filhaki
ka Muhittin B. in Feriha H.a rey ver 
eliği anlaşıldığını ve (M.) harfli im-
zas1ı< reyin Noter Galip Bingöl B. e Cümhuriyet rejimine aykın dü-
iiit olduğunu yaıoımştır. ıen, on~ !,"r~ş~la?> ~l'.i, hatıı;

latan butün mmlerın değıştirilmeoı 
Reylere gelince.. Şehir Mecliıince karar altına alınmış 

Hatırlarda olsa gezektir: refikimiz ve tasdik için Vilayet makamına gön 
31 reyden 16 rey ile Nazire H. m derilmiıtir. 
kazandığını ilan etmişti. Muhittin Bu meyanda (Reşadiye) ye (Gü 
B. in reyi bu suretle 16 elan çıkınca· zelyalı) ismi verilmiştir. Liste şu
geriye kalan 15 rey tahiatile akalli- dur: 
yet oluyor. Şu halde, Nazire H. ek- Qrbanİye (Kubilay), ikinci Sü
ıeriyet te almış değildiı·, Halbuki re- !eymaniye: (Çimentepe), Dördüncü 
fikimiz, dün hakem r.>ylerini 31 den Süleymanİ)'.e: (Tmazlepe), Birinı:.İ 
32 ye çikal'llUftlr. Bunu da kabul e- Sultaniye: (Namık Kemal), ikinci 
delim. 16 rey de 32 reye naıoaran ek- Sultaniye; (30 Ağuıtos), Eınaf
ıeriyet değil, müsavat ifade eder. ıeyhi: (Günaydın) Hasan Hoca: (E 
Sadece bu izahat 1 Nazire H. ın ka- fe), ,Sarıhafız: (Sanzeybek), Hacı 
zanmadığmı iıbata kafi değil midir? Mehmet: (Ömer Seyfettin), Hurşi.-

lstanbu1 ile BüyÜk çekmece araamdaki ana fO&e için, köy kanunu 
mucibince köylülerden de istifade edilmektedir. Yukarıdaki resim 
Çekmecede yolda ~alı§an köylüleri gösteriyor. 

Ga/ip BingUI Beyin reyi diye: (Ytldrz), Hatuniye: (Kemal-j-~======================= 
.. yeri), Reşadiye: (Güzel Yalı), Birin l l l 7 f 

lş, bu kadarla da kalmıyor. Dun ci Karantina: (Kurtuluş) lkin<:i Ka Ankarada biw ya ında ihtiyar 
Noter Galip Bingöl B. e de sorduk. 1 rantina: (Savllf) S.lhan~: (Turgut 
Galip B. in söylediğine . !!~re, ('~) • Reis), Birinci sÜJeymaniye: (Met- Cinayet . lZMIR, 18. (Milliyet) - ihtiyar 
h~rfli re,Y varakaoı kendıs~n değil- riı Tepe), Beı;inci Süleyrnaniye: • , h.r llbasanlı Ankaraya gönderilmek 
~ır, Galıp B. 23 e rey vermış, fakat (Çaldtnıll), Kaıataş IMecidiyesi : ANKARA, 18 (Mıllıyet) Üz"Te resmi m3kamata müracaat et-
~za koymamıştır. E~asen hakemle- (Dördüncü Karataş), Meı:.idiye:(Du -Evvelki gece şoför ve şoför· 1'.: Bu adam 137 yaşında olduğunu 
nn, re5 varakalannı =zalamamal": atepe), Selimiye: (Anafarta), Fatih: ler cemiyeti katibi Salahaddin ~-Y~ '?~·_Fikren kuvvetlidir. Yalnız 
n evve den ~ararlaştırılmışh. Haydi (Yurtalıuı), Mahmudiye: (Ali Sua- Ef. Taflan gazinosunda hanen ~o~""' ıyı gornıemektedir. Kendisi 
bu (M) ha.m de Y.8;nlış okunı!'n, b!' vi), Hasta: (Dirlik), Memduhiye: ıle konufanlara gençlik rnevkibeleri 
P!'"~la Gal.ıp B: e ~ıt olsu?· Bır ~- (Altay), Cedit: {Yeni), Selatin: delik eden siyahi Müyesser H. mi anlatmaktadıı. Bu ihtiyar kö : 
kim.ız, ~ahp Bıngol. ~- ın noterlık (Yenidirim), Tamaşalık: (Ge;jmye- la birlikte Hacıdoğan mahal. !ünün ağzında yaşayan bir cüJe 
va~~yetı.ne nazaran ıntih.~pta hakem ri), Şeyh mahallesi: ( Altınordu), lesinde bir evde rakı içerler- vardır: "Allah Gazi babamızı üzeri
degıl, bıta~. olma11 !uzumu~ ~a Mir Ali (Doktor Behçet salih), Azi- kenkıskançlık yüzünden rovel mizden eksik etmesin. Ben 137 ya-
temas eltmişbirt'ır.bGalak ip olBd. '!_","eli~ ziye: (Barbaros), İkinci Tepecik: b' d ıındayım ama Gazi yine benim ba-
noter o an em U5unu soy- (Y · ,.,..halle) verle kadını kal ın en vurmu' hamdır" de ektedir 
lemck!eı?r Mubter~ noter, bu u- t'd:.ıeri d~t:riten mahallelerin ve kadın derhal ölmüştür. Am k. • • 
fatla ınbhabın ıun;ti cer!'y~ aa- liateııl bereyi tasdik Viliyet .-ita- Katil Müyesser Hanımın na atılı 
dec.,..,...~ıtla ml, teop~t ~ı~; Yoksa, mma gonderibniıtir. Bu isimler Vi-
noterlerın tesçil etfiklerı hadiselerde 10 t ınıJ<aırunca tasdik 1 d ktan ıilahı elinden almağa çalışır- Bartmdan yazıhyor: Annesini baJ. 
lcluğu ·ı.· b ' t'hab ti," (ak ınye 0 

un u ken patladıgı~ m 1•ddı·a etmekte- ta ile öldüren katili" Hamdini·n muha 0
, b' gıl ı, u ~~ 1

1 
lıacakn zap) 'bi 

1
- sonra y.,,,I isim alan mahalleler, ha 

11 sa ıt 0 uraa foy e 0 ı• - • imi le almacııktır dir. Katil adliyeye tealim edil- kemeıine pazar ırünü ba§lanmııtır. 
tin menfi cihetlerini ae nazan dikka 

11 
er d d . • • Fakat, mahkemede de hiç oöz oöyl ... 

te alınarak teJbit edilmiş ve müteşe- Ay ID a avcılar mıştır. mem.:kte İnat ettiği, bu suretle deli-
kil numara aııına ırirınit 1ranuni kıy- ·çın poli Cana var bir ha ha ıik aıô.metıeri gı;s1erme1ı: ı.tediii ;.. 
meti haiz bir tesçil mahiyetinde dJ&. 1 gon çin, mahkeme kendüinin Tıbbı Adli-
ğildir. AYDIN, (Milliyet) - Anılar ce Ywnurtalık nahiyesinin Tahiriye ce muayenesine karar vermiıtir. 

Güzellik mUsabakaoırun ~rük t... ml~etı' Pınar batında belediyeye iit köyünde Mehmet !aminde bir adam til 1 I b 
nıflanna Ait ileri ıürülen oebepl.... ' ve hunun chr yırm' i iki ynalarmda Ka . ' ilk vasıta i e atan ala S<W-

bir yerde bir poliion yapmtLfı ka- ._,. k 1 cakbr 
den bıızdanna da Cümbarlyet refİ- ran~tınnııtır, ve bu yerin cemiyete Ana adında bir km var. Ay_Je ayni 

0 
una • 

kimb. hiç tem111 ebniyor, verilm""i için Halkevinln yardımı köyden bir Mlilranlı ile oeviımekte f{Öy mekteplerinde 
Mesf'll, Yusuf Ziya ve Peyami iıtenmitlİr· !"lalkevi idare heyeti, e- ve onunla evlenmek fikrindedir. vuk 1 k 

Safa B. !erin geçen ıeıteler hakem vln binıayeaınde bulunan cemiyetin Mehmet buna kat'iyen razı değil. ta Ç U U 
heyetinde bulunmuılarsa da, oza- bu istediğini iMll'U'IDalı üzere teıeh- Fakat her nf' yapıyorsa bu ııevişen Devrekten yazılıyor: Tavuk yetiJ-
mımlar Cümhurlyet muharriri olma- büo.e ııJrifllll•tir • iki kalbi yekdiğerlerinden ayırmağa lirmek husuıunde köylümüze örnek 
dıklan yolundaki itiraz ""'!kili kal- mavıı.ffak olamıyor. Kızm bu inadın- olmak Üzere köy -1.teplerinıle bl-
f:İ:.ap "'raıtini.n evvelden tama- Aydın Tayyare dan hiddete 1.,ıen 'Mehmedin gözlo- rer kümes vücuda getirilmeğe haf'" 
mile muayyen olmadığı yolundalı:i ceJlliyetinde ri laınonyor ve Aneyi yere yatırıp .lanmııtır. Bir kaç köyde yapdlftlJ o-
tenkit cevapın: bırakılmıttır. ellerini ayaklannı bailadll•tan M>Dl'll lan bu kümealenle köy namma teda 

Büliln bunlardan dolayı Nazire AYOi , (Mıniyet) - Tayyare ameliyata girlıiyor: rilr eclileıı yerli tavuklar toplanaralıı: 
H. m intihabı dofru olımdığma cemiyeti Aydın ıubeal idare heyeti llk önce atefte krzdırdığı kıp la- faaliyete ıiritilmittir. Bu tavuklar, 
dair Avrupadaki bi.kemlere mektup- evvelki gün Vali Feni ~eyefendi!'"' zıl demir parçaımı zavallı çene altı- tedrici surette makbul cinslere hu
lar gönderileceii b.sber verilmek!... hnzuı larile topfaııartlk ny&Hte yıne na vilcııdiinün muhtelif yerlerine, ha- redilecek ve bu ıuretle köylüye iyi 
dir. Peıt......Icı zade Refllt l!e~ ikinci c:aklanna bir eyice baııyor. Fal<at dns dıunrzlık taTUk veya yumurta 

Maksimdeki ilk seçmede 189 im- relıliğe tİClll'et od!""' .• baıkitibı Maz- lı bu kadıırlo bibniyor. Gözlerini temini kolaylqtmlacaktır. 
il hakem hev:eti'ne al--··· ._ı_ bar ve Fahri mua.ıpbgede Aıaf Ka- ı__ L" za e ,. -~ .,,_ ... noÜ-Üyen bu bl11iz ve vahti baba K k 111 

lif edilen 4 zaıiiı kabulüne dair bir nan Beyler ıeçildirler. eline aldıiı bir baltanın ters t8ralile OCA 8 t 
ıes çıkmayışı ela, Nazire H. ın evvel- HR~ aldığıma göre, ~""'.~ ile! Ayşenin batına vurarak adamakıllı 
den intihabi temin edilecek şekı1de riyat ve kütüphane ıubesı ...,, .. olan yaralıyor ve zavallı kızı baygın bir 
hareket edildiflni gösterdiği ileri sü- Asaf K•nan Bey • bot vakitlerinin hale getiriyor. 
rülmektedir. bu fUbe iılerile ufrafmai~ aacak Bir ay kadM mlltlıit 11tıraplar ç ... 

Dün Ankaradan gelen bir telefon yetiıtiiinden t~are c:ea_ııyeti mu- ken Ayşe nihayet dün biraz kendi
hllberine göre, miisabakayi tertip e- baıipliğinder. istifa etmlttir. ne gelebilerek şehrimize kaçmıı ve 
denlerin de rizau dahilinde hakem Ayni zamanda belediye tarafından Cümhuriyet müdd..i umumiliğine bir 
heyetinin 3 te bir azaıi tecdit edil- tayyaı·e cenJyeti azalığına ıeçilen istida ile müracaat etmlıtlr. 
mek Nazire ve Feriha H. laruı yeni- mlibendi• Hıhı Bey de huausi iılerl- Ayşe, hükilmet tababeti tarahn
den hakem buzurnna çıkarılması ka- nin cenıi;et iılerile liyiki •eçlıile a- dan uzun u7.adıya muayene edilmiş 
rarlaştınlmıı, olduğu halde bilaJ-,,. likaclar olmaaı- ınü~t obnadığm- ve kendi.ıne kırlr bet gilnlük bir ,.._ 
bundan vazgeçtikleri haber veril- dan affını reca etnd!tır. J!Or verilmlıtir. 

mif~tiı...bın bu oon ıekli ı.ar1ıaında Pehlivan g6reti Bartında tavak 

en doğru yolun bu vazıreçilen teklife AYDIN, (Milliyet). - Şehrimı. ·z kole 
göre hareket olacaiıru erır- refiki- rası ._,. hhnayei etfal ceıııiyet:i bir pehlıvan B d 
mizi..., de kabul etmeoi beklenmek- oarl t artııı an yazılıyor: Kazanuzm 
tedir, gÜr"fi yapınağı ta amtt ve e- bazı kıounlarında ı.·-·ı- k 1 .• 

Torbalmın Tepeköyünden lmc:a
" Balıkço Ahmet efeyi öldiinnelde 
maznun ve -..kuf bulunan Sıdclika 
HalllJDln kanunu cezama 449 nao 
mııddeoine tevfikan IS ._ llliidclet
le alır bapoe konuimas,_ .ı.ı.. nm
kaddema ağır cma mahlremeoU.... 
verilmiı olan hüküm mahkeııııd T e
myİzce nakzoluıuırak iade ecliJnıit 
ve bu dav&l'>n telmır rilyetiııe ağır 
ceıoa mahkemesinde batlaımııttır .. 

lzmirde defineler 

IZMIR, 18. (Milliyet) - Mey
hane aizı taraf1,Pda bir ihbar üzeri
ne bir define aranmağa bııflamııtır. 

Küçük 
Fahriye 

Küçük Fahriyenin annesi uya· 
mp gözlerini açtı.. Bir de ne gor
ıün? Fabriye yanında yok. Tela~· 
la: 

- Fahriye, neredesin diye sor· 
du. 

Küçük kız daha evvel kalkmıt. 
karyolanın 11.ltıııa saklanmıı, hiç 
aeaini çıkarmıyordu. Annesine mU 

ziplik yapmak için olacak •• F ahrİ 
yenin anne1i ses işitmeyince, he" 
men yatağından fırladı, fakat o 
sırada küçük başını göstererek: 

- Peh! dedi. 
Anne3İn.İ korkutmak için ola• 

cak. 
Kadmca~ız kızını görünce gü• 

lümaedi. Sabah tnvaleti için su ge 
tirdi ve aşağıya indi. 

Fahriyenin o zaman aklına bat 
ka bir şey geldi.. Sepetteki mışıl 
mışıl uyuyan pamuğu aldı. Pamul< 
kar gibi beyaz minimini bir ke<i · • 
idi •. Kediyi liğenin içine ooktu, ı 
tarafını sabunladı ve güzelce ~ ~ 
kadı. Pamuk etne yapışan tüyleri 
ile o halde acayip bir ıey olmut" 
tu.. Annesi gelip te F abriyenin ke 
diyi yıkadığını görünce: 

- Aferin kızun, dedi. 
Ondan aoora da Fahriye liğe• 

nin suyunu değiştirdi. Bu anfet 
kendisi yıkandı. 

Sıra sabah lıı:ahvaltısma gelmi§ 
ti .. Annesi tereyağı ve reçel sürül 
mÜf ekmek dilimini uzattığı za• 
mnn, Fahriyeye baktı. O zamall 
küçük kız ne7.aket kaidesini hatır 
lad1: 

- Tetekkür ederim, dedi. 
Fahriyenin altı tane bebeği var• 

dır. Hergün onlara itina ile ba• 
kar. Hepsinin birer birer aaçl•mnı 
tarar .• Bir küçük anne gibi bepsi· 
ne ihtarda bulunur: 

- Temiz olunuz, der. Yoksa 
hepinizin kulaklarmı çekerim. 
SOylemeğe hacet yok. Zavallı be• 
beklerin her gün tarana tarana 
başlarında saçlan kalmadı. Zaval 
lı pamuk, kendi aırası gelip taran 
mamak iç.in, nereye aaklanacağmJ 
bilmez. 

F abrlye ondan oonra altı kızını 
gesmeğe çıkanr. Yani h~pslni bir 
değneie bailar ve omuzunda ta
fır. Bu gezintiye ekseriya Pamuk 
ta iftlrak eder. 
Akşam olunca Fahriye yatağa 

girer, gözlerini kapatır ve uyur. 

Tek mi, Çift mi? 

Bu m"fhur oyunun hafi? 
bir teklini tarif edelim. Arka· 

dqlarmızdan bir avucuna çift 
ve bir avucuna da tek olarak 

bir mikdar (ne olUJ"sa olsan) 

meseli fasulye flmaımı söyle
yiniz. Ve hangi elde çift, han
gi elde tek fasulye olduğunu 
bileceğini iddia ediniz. 

tebl>üı.e baılaın&tlır · "ld ·· • • · • .... o eraaı ıro-
M D nim Beyin uekllliğl :i' UiU ıçın, hastalık sönünceye ka-
Vaziyet bu merkezdedir. Avukat A•dın ffalkevlnde arKta•ilııkılellınu:acl h menedilmittir. 

Maarif müıteıarı Arkadatımza sağ elinde ne 
ANKARA, 18 (Telefonla) kadar fasulye vana onu çift 

- Maarif müste•arı Salih Ze- bir rakamla, aol elindeki fa· 
ki Bey geldi. sulyeleri de tek bir rakamla 

ı ... ~ er . e bir haotalılr söriildli 
Münim Mustafa B. Nazin H. hesa- hazırlık l.,U ıçın, keyfıyet kaymakıunWrH yf.. 
bma zem ve kadih mahiyetinde t-- liyete bildirilmiıtir. ~ 
kitler aramakta devam ediyor. Bu H-"~ 
cümleden olaralı: meoe1i kat•ız gibi AYDIN, ( MiJ]l..,..t) ";'"' ...._. 
sözler, davaya menu aöriilmelrte- idare Jıe,>eti Ha&evlerinln açılma l!lı!IB!!-1!!!!11!!11-------~--~~!!!!!-m!m!----!! 1 zarbettiriniz. Ve bu iki hasılı 

• _,.......,,_.. __ J_ı. bir surette kutiula-
dir. Müninı B. in hakem olduğu için ••0

•- __.. bıı 1 
ayni ıoamanda Nazire H. in Vekil o- malı için bazalıklara t>nvıbr. 
lup olamıyacağuıa gelince, Münim O giln Ankara HalkeYinde oöyJ.. 
B. bu buıustaki vaıiyeti henüz tet- necelr nutuldan Halka d~ ı.. 
kik etmedi~ft; ·"ylemektedir. • Halk • den batka iki yerde •-- - çın evın . ,,,_. tir C .. dil 

Halk ı daha radyo temin_,,.,,'! • ~n • :ıı 
ın rey yapılııcalı: meraıimde .~ıılkevi ı:eid 

Npire H. mı, Feriha H. mı bir hitabe aöyl4<ecıek. fUr ve ""fl~e
daha güzel diye bir refikimizin ter okunacak bir de konser venle. 
açtığı anket te devam ediyor. Son cektir. Gece d~ bir aile eylenwi ter
lletice şudur: Feriha H. 152, Na- tip olunacaktır. 
~a~. U 1 
.. Diğer taraftan Türkiye güzeli Aydın mum 
mti~bının da baluızlık etrafında mecıı·sı· toplandı 
İzınır ve Bunıı' dairi münak&§alar 
da hararetle devam etmektedir. 
Feriha Hanımın diıtabibi 

ne digor? 
Muhterem Bf. 
F e~.ha Hanı~ aile diıçiıİyilu. 

Ç.ok ~urmet ettiğım F eriba H. m 
bın bır hakaızlığa uğramasına ili. 
veten, timdi de kendisine çok çir-. 
kin bir tekil de iftiralarda bulun
mağa baıladılar. Birçok kimseler 
bana: "Feriha H. ın diıleri haki
katen takma mı? "diye soruyor
lar. Feriha H. ın dişlerini müsaba 
ka günü temizledim. Lakin temiz
lemeğe bile hacet yoktu. Disler 
çok güzel ve muntazamdır. F~ri .. 
ha H. ın diş etleri ise nadir bulu
nur bir sihhat arzetmektedir. Bu 
yaıoımı lütfen gazetenizde neıre
diniz. Haksız şayiaya karşı tam 
bir .... ı&hiyetle hakikati söyle
mek benim meslek ve vicdan bor
cu?t1dur efendim!' 

Di,tabibi 
Bedri Hakkı 

AYDIN, 16. (Milliyet) - 11 Şu· 
batta çokluk olmadıiF.~ t".!'lana
mıyan belediye meclııımız dun ak
- toplandı. lotifa ecl.en. üç 8_211 i .. 
tifa kağıtlarında aıhbı hır. mazeret 
göstermediklerinden, belediye kanu
nuna uyğunsuz olan bu istif"!ann 
reddedilmesi halrmda Dr. Nafız B. 
ve mühendis Hıfzı Beylerin teklifle
ri lwbul olunarak istifalar Eeddolun
du, 

Ac"2e taboioabna 1500 lira nakle
dilmesi bakında maliya encümeni 
mazbatası kabul olundu. 

Asri l.abriatan yııpılmo.smın J,;q. 
ka zeman bırakılması muvafık gö
rülerek pazartesi toplanı~ üzere 
meclis toplantısını bitirdi. 

İzmirJle bir artist 

lZMIR, 18. (Milliyet) - Kokain 
filminin harici sahnelerini oynamak 
üzere Mile Claudie Lomhar'ın gele
cek ay içinde lzmire muvasalatıııa in 
tizar olunmaktadır, 

Bere şapkalar
da da yeni yeni 
tahauuüller baş 
ladı. Yukarda• 
!ti model iııkoc 
11alıların ıap
kalarından alın 
nııştır. 

zarbı cemettiriniz. Eğer yeke ... il' 
tek çıkarsa, sağ elindeki f:r. • 
aulyeler çifttir. Eğer yeki'ln ~ 

çift çıkarsa aol eldeki fasul

yeler çifttir. 
Misal: Diyelim ki sağ elde 

10, aol elde 7 fuulye var. 

· 10X4 40:7X5=35 iki hasılı 
zarbın yekunu ne eder? 75 de
mek ki tek (Şu halde sağ el· 

deki fasulyeler çifttir). 

Diğer bir misal: Sağ elde 9, 
sol elde 8 fasulye var. 

9X4=36:8X5=40 iki hasılı 

zarbın yekiinu 76 yani çift ra· 
kam. (Şu halde sol eldeki fa
sulyeler çifttir.) 

1 

Bilmek lazım 

Çürük iplik 

Bazı makaralar vardır ki ip• 
likleri çürük çıkar. Sık sık kopaıı 
iplik te insanın canını ııkar. Bu .. 
na mani olmak için iplik daha mıı 
karada iken, üzerinden sabun ge 
çirmelidlr. 

Mermerler 

Mermerleri temizlemek içiıl 
aabunlu ılık su içine bir iki ka§ıl< 
aaid kloridrik, yani tuzrubu ila· 
ve etmek kafidir. Ondan sonr .. 
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Merhum 
Muallim Me.::bahat Beyin tercUme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

!Herberl N. GA~S~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 
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LI ___ E_v_k_a_f _m_ü_cliri_· _·y._e_t_i_i_l•-"n_ı_a_r_ı __ ı p OT O llTllW 
1 Bahçekapıda dördüncü vakıf handa 12-4, 22-5, 1 

1 

14-7, 15-8, 15-16 No .. ~ükkin ve mağazalar ile 
büyük bodrunı ve küçük 1 No. depo. 

2 - Harun uma katmda 1, 12, 14, 35 No. odalar. lıtanbul, Ankara caddesi Cağaloğlu yokuıu No. 42. -----
3 _ Hanın birinci katında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yüksek ühendis ektebi 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,28, 32, 37 

No. odalar. Mübayaat Komisyonu Riyasetinden: 
4 - Hanın ~c:.~ k~~da 29, 37, 39, No. odalar. 1 - Mektep için lüzumu olan bazı levazımı tersimi-
5 _ Hanın dorduncu katında 12, 14, 16, 18 No. oda-· yenin münakasasma talip çıkmadığından eski şartname 

ı lar. : mucibince 20·2-933 tarihine müsadif pazartesi günü 
Bahçek8:pısmda dördüncü Vakıf h~?a '?ot olu.! ve J saat (14) te pazarlık suretile ihale edileceği, 

numaraları ıle katları yukarda yazılı dukkan, magaza, ' 2 - Malzeme laboratuvarı icin alınacak alatin mü
odal~~ 934 s~?esi mayıs nihayetine kadar kir'!ya veril- : nalılaaasına talip çıkmadığından ~ski şartname mücibin-
me~ !1z~re muzayedeye konmuştur. lhalelerı Martın • ce 20-2-933 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 14,30 
sTeukizıncı .ça~şam~ günü saat .. ~? .. ~~te yapılacaktır.! da pazarlık suretile ihale edileceği, 

. tma~. IBtıyenlenn Evkaf mudurlugunde akarat kale- 3 - Elektrik laboratuvarı için alınacak alatın mü-
mıne muracaatları. (633) nakasasma talip çıkma.dığmdan eski şartname mucibin--------------------58- ce 20-2-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) 

SEYRISEFAIN 

M~ltn ac•ta' Galata K aprübatı a 
?362. $•bo il. ltriı .. i M&hölrdot • 

lo H. 2. 3140. 

IZMlR - PlRE - ISKENDE
RlYE POST ASI 

''ANKARA ''a 21 Şubat ulı 11 de 

TRABZON POST ASI • 

KARADENit 
22 ~ubat \'.arşamba 18 d 
Galata rıbt m!Ddan. 

ZMIR - M!:.RSIN POSTA5ıJ 

ANAFARTA 
22 Şubat çarşamba 10 da·k 
İdare rıhtımmra ı kalkarlak 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmlttlr. 

T C • t• te pazarlık suretile ihale edileceği, , 
ayy are emıye 1 4 - Metkep için lüzumu olan pergel takımlarının ' =--------lllllJ-

•• b t k • d • münakaaasına iştirak eden taliplerin verdikleri fiatlar Sadıkzade Biraderler 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

U ayaa omtsyonun an. 1 fazla görüldüğünden eski şartname mucibince 20-2-933 Vapurları 
Şartnamesi veçhile 202 top kuşe kiğıdı ııatm alı- tarihine müsadif pazartesi günü saat (15,30) da pazar Karadeniz Postası 

ı nacağmdan taliplerin 20-2-933 pazartesi günü saat 15 lık suretile ihale edileceği ilan olunur. (708) Duınlu °'n~r 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası te mübayaat komisyonuna müracaatları. (713) 11 U 

Taşraya gönderilen kitaplar için posta licreti alıomıı. 
------ .. 

~--~~~-------~-~~~-~---9 
Milli üdafaa 

Vekaletin 

141 . 

en: 3 üncü kolordu 
ilanları 

1 
hkla satm alınacaktır. İha
lesi 23 Şubat 933 perşem
be günü saat 14,30 da yapı 1 - 931ve932 senelerinde mazeretforine binaen vak 
Iacaldır. Taliplerin şıartna- tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan maliil
mesini gömıek üzere her lerle şehit ve yetimlerinin istihkaklarına ait ordroları 
gün ve pazarlığına iştirak Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubelerine 
için o gün ve vaktinden ev- i göndriJı:ıüştir:. Buna göre eıs~abı istihkakın Askerlik 

Kolordu kıt'at merbutesi 

ihtiyacı için 160 ton ek
ıııeklik un kapalı zarf uau
lile ınliııaka!laya koomuttur. 
İhalesi 27 tnbat 933 pazar
tesi gliııü Aat 11 de icra 
olunacağından taliplerin prt

oaınesini görmek Oııere ber
glln koıııiayona mllracaatları. 

vel komisyonumuza mü- Şubeelrın~ muracaat etmelerı. .. . 
racaatlan. (35) (741) 2 - işbu tevziattan sonra muracaat edeceklerm 

* • " paraları 933 tevziatında verileceğinden beyhude yere 

3 K O h h t M.M. vekaletine müracat edilmemesi. 
· · • ayvan as a- 3 933 · d k ' d .. t tm · l • • • hkla 42 OOO - senesın e va tın e rnuracaa e emış o an-

kinelsı ıçın pazar im ' k 1 lar İçin ayrıca bir tevzi yapılmıyacağmdan malôllerle 
o saman satın a ar" - hi . l · · b h L-I 1 N' 933 'ihin ka lh l · 23 ş b t 933 şe t yetıme rının e emene ısan tar e -

tır · a ı:sı .. .. u t 
14 

t dar şubelerine müracaatla kaytlarmı yaptırmaları, bu 

••• 
(16) (454) 

311 

limitteki lat' at bayyaıuıb 

ped. rşeTmali , R'1!11u sarta ~- tarihe kadar kaytlarmı yaptırmıyanlarm müracaatla- , 
ır. pıerın ta nameaı- b'I-L-- kabul edil . .... ·ı- l (3022) • .. lr .. h .. rmın ı aoare mıyecegı ı an o unur. 

nı gol'lnf' l?7e1'e er gun 5 
ve pazarlı1Fa istir:-k kin ta- - . ~ (65 ) 

htiyacı için kapalı urf 
uıulile bir prtoame da
hilinde 218, 744 kilo arpa 

yin edilen g;n; ve ~aatt(• 67 

Fmdıkl , rfa 3. K. O Sa. Al. 
ile 75,000 kilo yulaf 25 kom!svonuna mür.>.caatla
fqbat 933 cumartesi gtml aı. (34) (740) 
Aat 15 te kapah zarfla mft• 
.ıakaaaları fzmitteki Satın- Heykelime dair bir 
alına komiıyonunca yapıla- izah 
cağından tartnamelerini gör- Bir aan'atk.irmuz, (heykelimi) 
ınek üzere mezk(ir komis- yapmak istiyor. Yaparsa, fotoğrafiıi 

U 1 (3 (gazetelerimize), hayatımdan so'lra yona m racaat arı. 014) d (·-• . "nd ..: ti' " ' 0 ··lfü· 
(4SS) S a ,...ı), ."" e .Y~t gım aru -

4 nuna) verilecektir. 

1 
F S • • • 

1

. Türk Şiir Kralı: Filorinalı N~zım 
6 · a. Al. Ko. dan: 

Çorlu garnizonunda bu- Beşiklaf icra dairesinden: Borçtan 
lunan kıt' at ihtiya · . 

1 
<!olayı ve .açık arttırma ile paraya 

alı zarfla 327 soocı ıçın 1 çevrilmeıine karar verilen 5 adet ber 
kaP . } kilo . ber koltuğu ve 4 ayna vesair berber 
arpa ve T ekırdag ganüz0 • liğe ait eşyalar dellaliye resmi ve i-

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

1. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir. 

e··yük kr • ye 
35,000 • r a 

DÜNYANIN EN ZENG!N VE BÜYÜK 
PIY ANGOSUDUR. 

nda bulunan kıt' at iht• bale pulu mü,terisine ait olmak üze
n il , , .. k . I• re 25-2-933 cumartesi günü saat 13 
yacı ıçın açık muna asa ıle ten 15 e kadar BeşiktD§ köyiçi imam 
~3 000 kilo arpa satın ah- ~de caddesi 44-46 No. lu dükkan ö 
. ' kt lh l l . 6 art ~~~de aablacağından talip olanların. i1RCa ır. a e en m - bulunacak memuruna müra .. __________________ _ 

933 pazartesi günü saat 14 ~ ilin olunur. 

ve 16 da yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve mü· 
nakaaaya iştirak için tayin 
edilen gÜn ve saatte temi· Matbaası 

İstanbul ve Trakya 
eker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
irk etinden: 

Alpullu ş-eker fabrikasının 
İstanbul depula.nndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablıl'. 

Kristal Toz, kilosu 
3 ,1s kuruş 

Taşradan vuku 
~iparişler yüzde yirmisi pe. 
• 
şın ve 
senedi 

mütebakisi hamule 
mukabilinde öden. 

Vapuru 21 Şubat 

SALI 
saat 16 da Sirkeci rıhtı 

mmdıuı hareketle (Zoııpldalı 

lncbolu, Ayancık. Samıun, Or 
du, Giresun, Trabzon, SürmeJ 
- ve Rize) ye azimet ve av .... 
edecektir. 

Fazla tafsilat icin Siı k~ci !\'ley 
:neaet hanı altında acenta1ıiıa 

nıüracaat. Tele.. 22134. 

Iat. Mr. Kumandan ı 

Süvari Binicilık mekt 
ahırları tamiri 2-3-933 
şembe günü saat 14,30 
açık münakaııaaı vardır. ~rı 
teklilerin şartnamesini ffla 

mek için her gün ve mÜlı 
kasasına girişeceklerin l>ha
li vakitte komisyonda Jı.m} 
zır bulunmaları .. (491) i:,a 

(61• .• 
Sı(nı-. . ~ , 

Ordu aıhhiveıi icin ron~ 
malzemesi 22-2-933 · çar~ 
günü saat 11 de pazarlığı 1 • 
pılacaktır. isteklilerin izal l 
almak için her gı.in !<0mİt~:l 
na müracaatları. (499) (&;~ 

"' " ... dan.i 
Harbiye mektebi tal~ 

si gizlemesi ihti) acı icin 1 __ ,
1 

kalem malzemeııinin 20:a-ı 
933 pazartesi gÜnÜ saat 8 
de pazarlıkla satın alm§u 
caktır. istek ilerin her ııı!; 
komia:vona uğramaları. 

(503) ___ (738:ıd 

1 
Askeri fabrika la 

lar ilanları 

~ ı\.nat ve tekliflerile 61.F. Sa. I 
·• Al. Ko. na ınüracaatlan 
~., . 

illiyet 
HER NEVİ 

mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

Bakırköy Barut fabı..&:t;J 
ları muhafız takım efra 
nm iııleri için asağıda C!ıtell.r 
ve mikdan yazdı 12 kaJia

11 erzak toptan ve perakm 
suretile münakasaya KUl-..J. 
muştur. Şartnamesini ...... 
mek isteyenlerin ı>azutı 

(3021) (636) 
59 

.. * .. 
3. K. O. muhabere de-

p0•u için ı>azarlıkla 40 ka
lem tamir malzemesi •tın 
alınacaktır. ihalesi 21 Şu
bıtt .933 salı günü saat 1 1 
dedır · Taliplerin listesini 
görme~ ü~ere her gÜn ve 
pşJlarlı~a !4tirak için o gün 
"e vaktınden evvel Fmdık-
1ıda ~~tmalnıa komisyonu
na ıuuracaatıa.,, (32) 

(718) l 
• • 171 

J(. O. İçin Yıidız'dan 
ooıınaba:hçe'deki ha~ 
h staneaıne 30.0()o kil 

a .ı:1 k . o ot 
naldew ;;e tir· İhalesi 20 
şubat 9 PBzartea • .. .. 

3 t 14 tedir. "fal! gunl .u sa ~ .. ıp erın 

e:ılcür gun ve aaatt m . en ev-
el ıcomısyonum~a _ .. 

v ( 36) ... ura- . 
astları. (742) ' 

c "' "' 4 . 

1'· O. kıt'atı ihti"-q ı' 
45,000 kilo vulaf o-

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDiLtR 

Defteri kebir, Y evmıye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon; 24310 - 24319 - 24318 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

ve perşembe giinleri ve ı 
nakaaaya girmek için 
Martın 13 üncü pazaı+ı 
giinü saat 14 te TopW,,. 
de Eski Salı pazarında 
keri Fabrikalar Yo 
PtlüCliirlÜğünde SaLtmabl"" 
Komisyonuna gelme 
lan olunur. (729) 

l Kilosu Cinsi 
300 Sade yağı 
200 Zeytin daneıı1 
200 Pirinç 

1000 Bulgur 
300 Kurufa~ 
200 Patates~ 
100 Kuru aovaD 
200 Toz şeker 
100 irmik 
300 Makarna 
100 Sabun 
100 Kuru üzüm 

l~:~~UTI 
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Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçlk ve bunların içinde latt

rahat ve uykunun bütiın sırrı• 
Kim sinirli, heyecanlı, yorgun ıae bu tabletçfk· 

ler, ,. ~.. Adafln tabletleri aayesınde ertesi sabah in
sanın yataktan keyifli ve neş · eli olarak kalkmasını temın 
eden bir iatirahata ve uykuya naıı olur 

dal in 

SAT İ E 
MAHDUT MIKDARDA 

Elektrik su ve banyo ısıtıcı 
cıhazlar imal etmiştir. 

MiLLlYET PAZAR 19 ŞUBAT 1933 

Kostiim modelleri Paris'ten getir
tilmiştir. Ankara Palas'ta her 
gün görülebilir. 

179 

,------------------·-----: 
1 •• • 

, 
• 

Çamaşır dairesi 
Paris'in en son moda modelleriııl 

muntazaman getirtmektedir 

pekit çamaşır daires 

1 - İpeklş kuı11aşlaF1n11 
nefasetini lefıariiz ettirmek 

2 - lktısadi buhran do· 
laguile ızlırsp d11ya11 aile· 
tere evlerinde bizzat yapa• 
cak/aF1ndan daha ucuz ve 
daha gifael ramaşır lemin 
etmek, 

Gayelerile açılmıştır. Burada 
en bHitinden en mükemmeline 
kadar, modaya en muvafık şe· 

kilde ve Paris'in en son model· 
leri ü:r.erine her türlü: 

Pijamalar, ııabahbklar, g•• 
eelikler, kimonolar, kom· 
bfnezonlar, iç çamatırlan, 
salon perdeleri, yatak ta
lumları ... İlah •• 

Y aptırabiliraini% 

---._;;;,;ı" · oroıog -Doktor---! Gala tasar ay Lisesi s 1 Celil Tevfik I 
si~~::;; ~=•ı•ı Müdürlüğünden: 

29 

\ . - ' ' - - l. 
~t . 

: :_<_ ,!1 
"''ıt 'ü, 

1 ' .ı 
s ' 

·~ 1 =ı 
'L . hJ 
ı 'r fr 
~'c. -

-. I 

12 ili 48 ay 
vade ile •ablacak olan bu aletleri 
tedarik etmek için acele ediniz. 

Elekbik Şirketinin bu abaslara sahip o lanlara 
tatbik ettiği tarife hakkında m 11lmat iıteyiniz. 

1 l ııd 

">'tıc---------------------
irr•ııtg t• s· .k 
işİefıl"oma ızma - ıyatı 
\. , -lıBEL ve ARKA ve soğuk algıa
~~ - :!" biındu husule gelen aiJ'ılardan 
' Y~ 1,tr kurtulmak iç.in: 

1 \~.-~ RUMATIZAL 
~" ~ MahlGlü 
i ] kStır' etle a.ılıhat vo neıeniıi iade 

1 ' 1 ~er. Ecıı dapolarile eczane
! İ lerde aatıhr. 

'1~--------------------------

: ·;;. İstanbul Gümrükleri 
• ~:~ Başmüdürlüğünden: 
~iı.t latanbul'daki Gümrükler için daktiloda da kulhuul
ı,~ üzere 12 lira asli mllll§lı bir kaç katip alınacaktır. 

~. i ı.e Li.akal orta tahsili bitirmiş olmak ve memurin ka-
lııııııunundaki vesaiki ibru edebilmek f&l'lile talip olanla

\ JJ km 21Şubat933 salı günü saat 14 te yapılacak olan 
•··a.:. ~·ı '-1wüaahakaya iştirakleri, ve müsabaka gününden evvel 
~Jd<a.eaikalarmı Başmüdürlük Muhasebe şubelerine getir-
1 dneleri. (733) J 

4-,ıK----------------------------~ 
I f~ latanbal Belediyeal ll&alan 1 

a ıı~ 932 · VilA t h A 'd b.. l · · b 1 
• 11 senesı aye uausı ı are utçe erının ta 'ı pa- ı 
c ı 1 kıarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar izahat almak için 
gt gÜn Levazım müdürlüğüne pazarlığa girmek için 1 

d1e yüz otuz forma itibarile teklif edecekleri bedelin yüz 
le yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mek- 1 

tı~bu ile 23-2-933 perşembe giinü saat on beşe kadar dai 
1 

:ıfııi encümene müracaat etmelidirler. (738) 

Siriı:ecl Muradiye cadd. No. 35. 1- Mdrtebimiz talebesinin Mart 933 üçüncü taksit 

23 ücretlerinin tahsiline başlanılmıştır. Bu muamele niha
yet Martın onuncu günü akşamına kadar devanı ede
cektir. 

Tas ih 2 - Tahsil olunacak bu Ücretlerden tenzile tabi 
olanlar behemehal babalarının Devlet memuru olduğu. 
nu ve Haremdeki derecesini gösterir gayet açık ve men· 
sup bulunduğu dairece musaddak ve pullu bir vesika ge 
tireceklerdir. Getirmiyenler veya getirip te istenildiği 
şekilde vesikaları yazılmamış olanlar tenzilattan istifa
de edemiyeceklerdir. 

KİRALIK KAGiR HANE 
VE DÜKKAN 

Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta 
Akaretlerde 1 O numaralı hane ile 43 numaralı dükkan 
birer sene 7 ve 22 numaralı haneler üçer sene müddeti 
kiraya verileceğinden şehri halin üçüncü cuma giinün 
den itibaren yirmi gün müddetle müzaye eye vazedi 
miştir. Talip olanların şubatuı 25 inci cumartesi gün 
aeat on Üçe kadar mahalli mezkiirda 54 numarada mü 
tevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkiirun saat o 
üçünden on beşine kadar İstanbul Evkaf müdiriyetind 
idare encümenine müracaat etmeleri. ( 450) 

34 

17 tubat 933 tarihli nüsba
mızm yedinci aahifeainde 
münderiç latanbul Ziraat Ban 
kaama ait "emval müzayede
si" bakkmdald ilin meyanın
da bulunan 30 lira kıymetin
deki tarlanın kariyeai Malte-
pe olması lizım ııelirken seh
ven Kartal olarak göaterilmit

3 - Taşradan gönderilecek paraların ve vesikaların 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!1!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

şimdiden irsali e başlanılması icabeder. (669) 
ı tir. Keyfiyet tashih olunur. 

iş BANKASI 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
1 nisanda çekilecek! 

lı Bankası, memlekette tasarruf 
hareketini teşvik gayesile, kum. 
bara sahiplerine her sene 5000 

lira mükafat veriyor. 

Kur' aya girmek için: 
''l mart 933 tarihine ka
dar tasarruf mevduatınız 
asgari 5 lira olmalıdır,, 

MlLLlYET MATBAASI 
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KUMBARALARI 

Şubat sonuna kadar siz de bir kumbara alarak para biriktiriniz! 
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