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N'USHASI S KURUSTUlt 

' 
Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu ·MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

Yeni kontenjan listesini neşrediyoruz •• 
- . -• • ' 

Jı 

cuma olmasına r~_ğmen makamlarına Güm ükler ldar•sl erkanı, bugün 
gelecekler ve kararnamenin tatbikat izahnamesini hazırlayacaklardır .. 

~· ' .. . . ı; ~ ; . '•, .. · ·'" .. -~ :r . ~ ' 1 ,.-;. ~_:_ '-.,.. 

Dersim tehlikesini 
zale edecek tedbirler! 

Kontenjan listeden 
istisna edilenler 

Hariciye 
Encümeni 

Şark ve Cenup havalisindeki viJa- Yeni kararname bundan evvelkine 
yetlerimizin istirabı nedir? nazaran oldukça farklıdır 

Riyasete Mahmut Bey 
intihap edildi 

ANKARA, 10 (Telefon) -
Millet Meclisi Hariciye encÜ· 
meni bugün içtima ederek en
cümen riyasetine Siirt md:ı'usu 
Mahmut, mazbata muharrirli
ği.ne Necmeddin Sadık, katipli 

fslahat yolunun hangi noktas?ndayız?. Her 
haide müspet ve normale doğru gidiyoruz .. 
ADANA (Başmuharririmiz 

deıı) - İşte muhitin ve hadi-
1elerin haricine çıktık. Şark vi 
layetlerimizin vaziyetini daha 
llikfuıetle mütalea etmek müm 
kündür. Her halde vilayetle
tUniz; idari ve içtimai noktai 
~azardan hususi bir ihtimama 
llıubtaçtır. Ancak bu hususi
~eti olduğundan fazla büyüt -
ltıemek de lazımdır. Uzak ve 
hkın mazide buralarda çıkan 
~adiseler; bu havalinin idari, 
";timai, siyaai bünyesindeki 
bastalıklannı açık açık göste
riyor. Ortada bazı gayritabii
likler var. Cümhuriyet idare
li vatanda gayritabii vaziyet
lere, uzun müddet lakayt kala 
llıaz. Onun nazarında Türk 
•atanı bir küldür.Tecezzi kabul 
ttmez. 

Vatan aksamı arasında ay
tılık gayrılık olmaz. Gaye; ter 
iye, hukuk ve mefklirece mü 

lecanis, mütesanit bir vatan ya 
tatmaktır. Acaba Cümhuriye
lin şark vilayetlerimizde bu 
h.yeye doğru aldığı mesafe 
iledir? Hemen söylemeliyir.ı 

ki, buralarda umumi vaziyet 
llıiisbete ve normala doğru gi
diyor. Bir defa bu havalide 
&iyasi şekavetin kökü kurutul
llıuştır. Şurada burada dola
tan ve sayıları az olan çeteler, 
l'alnız hayvan hırsızlığı, şah
ıi düşmanlık yapan §akilerden 
ibarettir. Devletin zabıta kuv
•etleri bunları muvaffakıyetle 
takip ediyor, cezalandırıyor. 
fvtuhakkak ki birinci umumi 
tnüfetti§lik tarafından dairesi 
dahilinde olan sekiz, dokuz 
~layetimizde tatbik edilen tes 
kin politikası muvaffakıyet yo 
~llnda yürüyor. Muhtelif saha
•.irda müsellah bir halde yaşı
l'an aşiretlerin, eşhasın taraf 
lııraf silahları toplanıyor. Bu 
&ilah toplanma hareketi, hiç 
bir mukavemete maruz kalma
tnaktadır. Bu da gösterir ki 
balkın ve bükfunetin dilekleri 
birbirine uyuyor. Her ikisi de 
tnuhitte siikUn ve emniyet isti 
l'orlar. Her halde şark vilayet 
lerimizin asayişi Garbi Anado
lu vilayetleri gibi tam ve pü
liizsüz olmak lazrmdır. Bu ne
tice mutlaka elde edilecektir. 

Bu havalide Dersimin bir 
hususiyeti var. Bu asi dağlar
da sakin olan halk, ötedenbe
ri silahlıdırlar, eskidenberi is
l'an ile mel uf turlar. S~n ya
tım asırlık idari tarihimizde 
~irkaç Dersim isyanının kanlı 
~)eri mevcuttur. Halbuki bu
&iinkü vaziyet; eskisi gibi de
tildir. Dersimin isyan İstida
dı; Cümhuriyetin kudreti kar
'ıamda sönmüş bulunuyor. Çok 
iptidai bir hayal sürmekte O• 

lıın bura halkı; vaziyetlerin
den müştekidirler, muztarip
tirler. Onlar, ellerindeki silah 
lıırmı, emniyet ve mayişetleri 
1çin taşıdıldarını söylüyorlar. 
Yakıa Dersimde müsellah, top 
hı bir kiyam beklenemez. Fa
kat silah elde, ·kayalar içinde 
l'aşamağa mahkum olan bu 
lıaşin adamlar, etraflarındaki 
•ilahsız ve masum köylülere 

~ ınusallat olmaktan, mallarını 
ve hayvanlarını çalmaktan hali 
kalmıyorlar. Onun için mal ve 

;J 

can hırsızlığı bu havalide ek
sik olmıyor. Denilebilir ki, 
Dersim dağlarını çeviren kaza 
tarda yüz el!i bin nüfustan iba 
ret halis Türk camiası; daimi 
bir tehdit altındadır. 

Bu biçareler soyguncuların 
her gün için muhtemel olan te 
cavüzlerini cesurane beklemek 
tedirler. Tehdit altında yaşı
yan bu vatandaşlara; muhtaç 
oldukları emniyeti vermek hü
kiimet için en esaslı bir vazife 
dir. Bu vazife; daha ziyade 
ihmal edilemez. Şunu da ila
ve etmeliyim ki; bükUmet o 
havalide sükiin ve emniyeti te
sis İçin kırmak, kesmek ve öl
dürmek sistemini tutacak de
ğildir. Padişahlık idareleri gi
bi, beyhude yere vatandaş ka
nı dökmeyi bu hükfunet iste
mez. Onun silahı; yalnız ada
lettir. lnzıbattır, halkın muh
taç olduğu emniyet ve istikrar 
dır. Hükiimet; medeniliğin te 
meli olan bu güzel şeyleri te
min için azami derecede bui· 
ret ve itidal göstereceği mu
hakkaktır. Esasen vaziyet ve 
umumi halet~ ruhiye, bu mese 
leyi müslihıı.ne bitirmeye 
müsaittir. 

Şark vilayetlirimizde gayrı 
tabii olarak mevcut olan haller 
den biri de itilayi bir şekil
de yalnız şehirleri değil, köy
leri de saran kaçakçılık belası
dır. 

Bu musibet aleyhine yürü
mek, her vakıt olduğundan zi
yade, bugün hükumetin esaslı 
bir vazifesidir. Başka mektup 
larımda izaha çahşll'm, tekrar 
tekrar hatırlatmakta fayda var 
dır: Kaçakçılık, yalnız devle
tin maddi hazinesini ve mille
tin manevi cephesini tahrip et 
miyor. Hududumuzdeki eşkal 
ve tezahüratına bakılırsa, ileri 
de meş'um siyasi neticelerile 
de kar§ılaşabiliriz. Bunun taf
silini başka bir makaleye bıra
kıyorum. 

Hülasa olarak bir şey söy
lemek lazım gelirse, denilebi
lir ki; bu havalide ıslahat baş
lamıştır. Her şey, normala doğ 
ru her gün biraz daha mesafe 
alıyor. Çabuk netice alınmama 
sınm başlıca sebebi; ihtiyaçla
rın, ihmallerin, fenalıkların 
çok olmasıdır. Buna, bütçede
ki müsaadesizlikleri de kat
mak lzımdır. idari ve içtimai 
ıslahat için zemin müsaittir. 
Zaman müsaittir. İşin gayn
müsait olan ciheti bütçenin dar 
lığıdır. Yoksa iktiham edile
miyecek müşkülat yoktur. On
dan sonra ise farki ve cenubi: 
Anadolunun inkişafına, nizam 
ve asayiş cihetinden İzmir ve 
Ankaranın seviyesine gelmesi
ne hiç bir maniı kalmaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

--··--·--····-.. -.......... - ...... 
Amanullah H. 
Geliyor 

NAPOLI, 10 (A.A.) - Sa 
bık Afgan kralı Amanullah 
Han, Napoliye vasıl olmuştur. 
Bir kaç gün kaldıktan sonra ls 
tanbula ·gidecektlr. · 

Posta kolileri için tedbirler 

Kanunusani, Şubat ve Mart ay
lanna mahıuı idbalat kontenjan lis
tesi ve Heyeti vekilenin ihzar ettiği 
2 numaralı kararnameden bahsetmiş 
tik. 

ikinci kararname ve yeni konten
jan listelerinin ihtiva ettiği mevat 
bundan evvelkilerden oldukça farklı 
dır. ikinci kararname aynca konten
jan listeden istisna edilen mevaddı 
İptidaiyeyi gösteren merbut bir cet· 
veli de ihtiva etmektedir. 

20 Maddeden ibaret bulunan 2 
numaralı ko.ramameye nazaran, mem 
lekele idbal edilecek mevaddı iptidai 
ye üç kısma ayrılmışbr. Karaniame 
de tasrih edildiii veçbile (A) liıtegi 
nin ihtiva ettiği mcvaddın idbalı te
mamen ıerbest bırakılımttır. (B) 
li•teaile tesbit edilen maddeler teıvi
ki sanayiden istifade eden fabrikaln· 
ra mabauı iptidai maddelerdir. 

. 

Gümrüklere 
Göre taksimat 

Hem İptidai madde, hem de is
tihlak eşyası olabilen maddeler ise 
üçüncü zümreyi tetkil etmektedir 
ve kontenjana tabi tutulmaktadır. 

Sanayide kullanılan makineler 1 
tıbbi mevat ve maarife ait alat kon
tenjan listeıi haricindedir. 

Kanunusani, Şubat ve mart ayla
nncla 25 milyon küsur liralık idbal 
eşya11 kontenjan liıteye idhal olun· 
mut 'e 45 milyon liralık mevat liste 
harici bıralulmqtır. 

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Dünkü Heyeti Vekı'le içtimam· 
da husnsl bir komisyon tarafın 
dan kontenjan listesi üzerinde 
ehemmiyet/J' tadil/er yapılmış· 

tır. Bu tadil/erin Resmi Gaze· 
tede intişar edecek liste üzerin 
de tesbitine bugün geç vakte 
kadar devam olunmu§tur. lktı· 
sat Vekil/ıetinden ve Gümrük· 
/erden bazı memurlar bununla 
iştigal etmişlerdir. Liste sahife 
lerinin tashih edilmiş şekli Baş 
vekalet matbaasına gönderil
miştir. Bu sebepten dolayı inti· 
şarı geciken liste bugünkü ta
rihli Resmi Ga2ete, ancak yarın 
öğleden sonra neşrolunabilecek 
tir. Gümrükler idai"esi erkanı 

yarın cuma olmasına rağmen 

makam/arma gelecekler ve kon
tenjanların muamele gören 
gümrüklere taksimatını ve ka
rarnamenin tatbikat izahname-

2 num,.ralı kararname §U ~
de.ıirı 

11940 numaralı kararnameye ze
yı)dir. 

1 - 11940 numaralı kararname
nin birinci maddesinde yazrlau ınc
vaddı iptidaiye üç kısımdır. Birinci 
kısnn münhasıran sanayide istimal 
olunan mevaddı iptidaiyedir ki bun. 
lar teşviki sanayi kanunundan iıti. 
fade ile mukayyet değildirler. 

Kontenjan listesine tabi olmaksı
zm memlekete idbal olunanlar bu kıs 
ma dahil iptidai maddeler merbut 
(A) listesinde yazılıdır. 

ikinci kısım tetviki sanayiden ;,.;. 
tifade eden müesaeseler için tinıdiye 
kadar lktısat Vekrueti tarafından 
mürurlanna müsaade edilmit olan 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

--sini hazırlayarak akşam posta-
sile alakadarlara tamim edecek
lerdir. 

Gümrüklere göre taksimat, son 
bir aylık tatbikat nazarı dikka
te alrnarak yapılacaktır. Gene 
merkezi sıkleti lstanbul, ikin
ciliği lzmir ve üçüncülüğü Mer 
sin gümrükleri teşkil edecek
tir. Yeni kararnamede posta 
kolileri için kayde istin:>den 
gümrük idaresi tedbirlerini al
mıştır. Bu hususta müstacel 
emirler verilmiştir. 

Bekarlardan vergi! 
Kadınlara göre bu vergi tahammül 
edilemiyecek kadar ağır olmalıdır 

Maruf bekarlar da evlenmektense seve 
vergiyi vereceklerini söyliyorlar .. 

seve 

,,,,.,...,.., meyeceğini tahmin ettiğimiz 

Besim Ômer Paşa ve Kemal Bey 

Y.ozgal meb'usu Süleyman 
Sırn Bey, Millet Meclisine mü 
him bir takrir verdi. Takrirde 
25 - 45 yaşındaki bekar erkek
lerden kazanç, arazi, müsakka 
fal ve yol vergisinin zamlarile 
birlikte bir misli bekarlık ver· 

bu takrir hakkında dün, bazı 
zevatın mütalealarını almak is 
tedik. Bekarlığa taalluk eden 
lllffelelerde ilk hatıra gelen ne
dense maruf doktorumuz Be-
11im Ömer Paşadır. Muharriri
ıniz ilk evvel bu zatın fikrine 
mürac.;at etm~ştir. Besim Ö
mer Paşa, bekarlık vergisi hak
kında demiştir ki: 

- Bu fikri ortaya atan, eski 
Erzurum meb'usu Salih Efendi 
dir. Vaktile, Darülfünun emini 
bulunduğum sırada kendisile 
görüşmüştüm. Bu zat, sade be 
karlık vergisine değil ( taaddü 
dü zevecata) da taraftardı. 
Kendisine şunları söylediğimi 
hatırlıyorum: 

- Umumi gaye nüfusun art 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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1 

Mahmur. ve Zeki Mesut Beyler 

ğine Zeki Mes'ut Beyla-i İnli• 
hap etmiştir. 

1 •••••• 1 

Hazin bir 
irtihal 

1 
Matbuat arkadaşımız 

'io<''" Behçet Bey öldü 

Matbuatın eski ve emektar azası 
Behçet B. merhum 

Matbuatın eski ve kıymettar 
emektarlarından "Hoca Beh
çet,, namile tanınmış arkadaşı
mız Behçet Bey bir müddetten 
beri tahtı tedavide bulunduğu 
Etfal hastahanesinde, şifayap 
olamayarak dün vefat etmiştir. 
Behçet Beyin ölümü gerek mat 
buat müntesibini ve gerek dost 
lan arasında derin bir teessürü 
mucip olmuştur. Behçet Bey 
yirmi seneyi mütecaviz bir za
manda matbuat aleminde çalış 
mış, kıymetli, haluk, selim bir 
zattı. Matbuatla ve çalıştığı ga 
zetelerde çok tatlı hatıralar bı
rakan Hoca Behçet dostlarının 
hiç unutamayacağı dürüst, va
zifeşinas, faal ve hoş sohbet bir 
arkadaştı. Behçet Beyin vefatı 
dolayısile kederdide ailesinin 
en samimi hislerle teessürleri
ne iştirak ederiz. 

Merhumun cenazesi bugün 
matbuat arkadaşları ve sair 
dostlan tarafından ·hastahane
den saat 10,5 da merasimle kal 
dırılacak ve cenaze namazı öğ
leyin Teşvikiye camiin_de kılın 
dıktan sonra Maçka kabristanı 
da Allabın mağferetine tevdi e 
dilecektir. 

gisi tahsil edilmesi teklif edi·l-
mektedir. Takrir kabul edilirse r '1 . . y • ı• l . 6 İstanbul Matbuat Cemiyeti 
vergının temin edeceği para i- enı ıs eyı ll{ katibi umumiliğinden: 
le, sıhhati umumiye kanunun-
da muayyen olan adette çocuk S h•f • d Ölen arkadaşrmız Behçet Be 
sahibi babalara yardım edile- a ı emız e yin cenaze merasimine bütün 
cektir.. Okuyunuz.. ı arkadaşların teşriflerini rica e-
Besim Ömer paşanın fikri ! deriz. Toplanma mahalli saat 

11.-·----------..ıı' on buçukta Etfal hastahanesi-
Bekarlann hiç le hoşuna git dir 

1'asarriıf cemiyeti tarafından verilecek olan madalya ve sahadetnamele1. 

Milli tasarruf haftası 
yarın başlıyor 

Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti 
dün toplanarak programı tespit etti 

Milli iktısat ve tasarruf hafta11 ya 
rın sabahtan itibaren memleketimizin 
her tarafında başlıyor. Milli iktiıat 
ve tasarruf cemiyetinin tertip ettiği 
bu bir hafta aynı zamanda milli ikti
sat ve yerli mallar bayramıdır. Bu 
bayram 18 kanunuevvel cuma akşa· 
mma kadar devam edecektir. 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 
dün fırka merkezinde son içtimaını 
yaparak bir haftalık programı bir da 
ha tetkik ve müzakere etıniılerdir. 
M"arif müdürlüğünde müfettİ§ler de 
bir İçtima yaparak mekteplere ait 
olan kısım müzakere edilmiıtir. 

iktisat haftaımda lıtanbulda 
tatbik edilecek progıımı ıuthır: 

1 - Radyoda konferanslar:ll bil 
rinci Kinun Cuma alqamından 18 
birinci Kinun Cuma akf811UD8 kac!ar 
her ak§lllJI ıaat 21,30 da hatlar. 
' 2 - Radyoda bütün hafta her ıık
tam saat 12 de cemiyetin plaklarile 
umuma ve Hannnlara hitaben koıtfe 
ramlar. 

3 - Radyoda 13 pazar günü 
aı._. saat 20,30 da monolog. 

4 - Sinemalarda Cemiyetin 
plaklarile konferonslar. 

(Dt!Vamı 6 ıncı sahifede) 

Kızıltopraktaki tren 
kazası nasıl oldu? 

Dün defnedilen Kara Vasıf beyin 
cenazesinde 

büyük bir kalabalık vardı 

Kara Vasıl Beyin geride bıra.ıcuğı ailesi efradı ile beraber çektirdiği 
bir resim ve evinden çıkarak kazaya maruz kaldığı mahal ve treD 

hattında sürüklendiği kısım 
Kızıltoprakta feci bir tren kaza

sı neticesinde parçalanarak vefat e
den Kara Vasıf B. büyük bir cemaat 
le kötkünden kaldırılarak, Karaca 
Ahmetteki aile mezarlığına defnedil
miıtir. 

Bu kaza hakkında dün mahallin
de yaptığımız tahkikat neticeıinde 
§U maliimatı aldık: 

Haydarp8§Bdan J0,20 de hareket 
eden tren 10,28 de Kızıl toprağa 
geliyor. On buçuğa beş kala da Ka
ra Vasıf B. kö§künden tren yoluna 
çıkmıştır. 

Bu ıırada lstanbula inmek üzre 
ayni zamanda tren yoluna çıkan 
Leyla H. İsminde bir kadm, Vasıf 
Beyi ve arkadan gelen treni görüyor 
ve Vasıf Beyi işaretle tehlikeden 
haberdar ediyor. Vasıf B. trenin bir 
az uzakta olduğunu göret"ek tren 
yetişinceye kadar yolun obür tarafı 
na geçebileceğini tahmin ediyor. 

Fakat bu isabetsiz tahmin netice
si olarak, lokomotif Vasıf Beyi kap
hğı gibi 25 metre kadar sürükleye
rek tekerlekleri altına alıyor ve par 
ça)ıyoY. 

(Devamı 6 ıncı sahifede' 

• 

Kazaya şahit olanlardan· 
tren ateşçisi 
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2 MJLLIYET CUMA u KANUNUEVVEL 1931 

Tarihi ve Sigasi Tefrika: 22 U=llARöCt ·HAIBE:RLIER 
Birinci Millet Meclisi 

Yauuu Edlnıe Meb'uau 
M. Şeref 

Cemiyeti akvam karar' Sabır ve .. •' 
._, ld Talıammul Tütün fiatlarında 

görülen düşüklük Boyun eğmigen bir milletin 
yavaş, yavaş yükselen sesi 

Vererek dagl 1 Almanya amk daha 

Avrupa'da akisler yapmaia bqlamı4b 
meclisin metin ve bumu! vazi. 
yeti, biç bir hakka taarr1121 et· 
miyerdı: hakkına dokundurmı· 
yacak bir tavn yaziyet almuı 
milletler arasında gün geçtik
çe yayılmağa baılayan bir kı
pırtı hiaıl etmiıti.. 

Diğer taraftan Japon~ar yeniden 
bir kaç şehre bombalar atlılar 

fazlasına gidemez 
BERLIN, 10 A.A. - Bap•ekilin 

irat etmiş olduğu nutuk ile dördün
cü uıüzayeka enıirnameain.in Alınan 
ya'da tevlit etmiş olduğu intiba hak· 
kında bir büküm verebilmek için si-

İkbsat ve maliye vekilleri Mahm 
Esat B. in sualine cevap verdile 

- Düıman gayet seri bir 
rical yapıyor. Bir çok e,ya ve 
malzeme terkederek çekiliyor. 
Bu muzafferiyetin hakikaten 
pek mühim ve kıymettar ~lan 
vaziyeti siyasiye ve askerıye
mizle ahvali dahiliyemiz üze
rindeki, tesirinin derecei ehem· 
miyetini takdir buyuracağını· 
za eminim. Meydan muharebe
sini kazanmıı olan garp ordu· 
muz kumandan ve tekmil za
bitan ve efradını bey' eti iliye 
namına bir telgrafla tebrik et
tim. 

Erkim barbiyei umumiye 
reisi ve garp cephesi kumanda 
nı ismet Beyefendiden cevap 
aldım. 

Düşmanı tepeledikten 
sonra 

Bu vak'ayı Müdafaayi mil
liye vekili Fevzi Pa,a daha çok 
sarahatle, mufaualan meclise 
arzeylemişti.. Mustafa Kemal 
Paşa çok kuvvetli, çok esaslı 
bir noktayı, bütün muzafferi
yetlerin, muvaffakıyetlerin esa 
sını teşkil eden bir ciıheti orada 
gürleyerek izah etti. Bütün 
bunlar Büyük Millet Meclisi
nin sükunet ve metanetle dur
masına bağlı işlerdi: 

Mustafa Kemal Paıa (An
kara) - Efendiler; bendeniz 
bu meyanda bey' eti iliyenize 
sureti mahsusada teşekküratı
mı arzetmek istiyorum. Sebe
bini izah edeceğim. Aleyhimİ· 
ze cereyan eden harekat haki
katen bir çok kalpleri enditeye 
duçar edecek mahiyette oldu
ğunu itiraf etmek lazımdır. 
Böyle bir manzara karşısında 
meclisi iliniz fevkalade bir SÜ· 
kunet ve itidali dem ve azim 
göstermİ§tir. Hükiimete, ku· 
ır. andanlara, orduya kartı em
niyet ve itimadını hüsnü mu· 
hafaza etmit ve neticeye kema
li sükfuı ile intizar eylemittir. 
Meclisi alinizde tezahür eden 
bu hali ulvi emin olunuz hepi
mize ve bütün millete aynı an· 
retle hüsnü tesirini yapmıştır. 
Eskişehirden ııelen bir çok ze.. 
vata bizzat sorabilirsiniz. Dai· 
ma buradaki sükunet oraya sü
kunet babşolmuştur. Halbuki 
düşman EHişehire iki üç ıaat 
mesafeye kadar gelmiıti. Eğer 
mecliste ufak bir telit olsaydı 
bu, bütün memlekete sirayet ~ 
debilirdi. Hatta orduya sirayet 
edebilirdi. Ve maazallah arzu 
edilemiyen netayiç karııaında 
kalınabilirdi. 

İtte hey'eti celilenizin sükU 
net ve metaneti neticesi olmak 
üzer muharebe kazanılmıtbr. 
Bundan dolayı teşekküratımı 
arzeylerim. (Estağfurullah ses 
!eri). 

Türk davası, Anadolu muka 
vemeti, Sever'e kartı boyun ei· 
miyen bir milletin yavaı yavat 
yükselen seai Avrupada akis· 
ler yapmağa batlaıruth. Ali 

Şimdi ııarp efkarı umumiye
ıi hiç te denildiği gibi hakka 
taarruz eden bir millet manza. 
rası görmüyorlar, bilikiı hak 
isteyen bir tarihi milletin ne
istediği sorulm•dığına hay
ret ediyorlardı. 

Tiirkige millet meclisi 
lıükilmelini da'fl•t 

Bu tazyik halktan gelmeğe 
baılamııb. Diplomatlar mutla
ka kendilerince kabul edile
rek ne pahasına oluna olsun, 
tatbik etmek istedikleri gayri
tabii, gayrihukuki, gayriinsani 
muahedelere isyan eden Türk 
milletini mensup oldukları mil 
!etler nazarında küçültmek is
tedikçe hakikatin nuru bu ya
lan ve iftirayı tenvir ediyor, 
itin çıplaklığı görünüyordu. 
Ve nihayet efkarı umumiye 
tazyikine dayanamıyan lngİI· 
tere ve F ranaa kabineleri bir 
baıka yoldan ve diplomat ma
nevrası çevirmek istediler. 

İstanbul kuklasına müra· 
caatla Londra' da toplanacak 
ve şark sulhuna bakacak bir 
konferansa davet ettiler. Bu 
davetin resmi dilinde dolaıan 
İstanbul büki'imetine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi değil fa 
kat Mustafa Kemal Patanın 
da murahhaslarınm iltihak et. 
tirilmesi idi. 

Osmanlı imparatorluğunun 
son bunak sadrazamı da önü· 
nü ardını saymadan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve hüku 
meli reisine deği.I Mustafa Ke 
mal Paıaya müracaatla sanki 
mal bulmuş gibi büyük bir 
marifet sandığı bu daveti bildi 
rerek hemen murahhas gön· 
dermeaini yazdı. 

O zaman Mustafa Kemal 
Paıaya değil Türkiye Büyük 
Millet Mecliai ve hükUmeti re 
isi Mustafa Kemal Pata Haz. 
retlerine müracaat lüzumunu 
anlıyarak bat vurdu. 

Mustafa Kemal paşa digorki 
HükUmet ve Meclis reisi, 

o gün Meclise ııelerek vak'ayi 
olduğu ııibi anlath. Gelen tel 
graflarla cevaplarını okudu ve 
kat'i bir liaan ile fu aözleri söy 
ledi: 

Mustafa Kemal Pata (An. 
kara) - Miıllet ve memleket 
nam ve hesabına yegane mü
racaatgib burasıdır, yani Mec 
lisi alinizdir. Bu hakkı met
rui, bu hakkı milliyi, bu hak
kı tabiiyi biç bir seb.!p ve ba
hane ile hiç bir mütalea ile hiç 
bir tahaa ve hiç bir heyete ter 
kedemeyiz. 

(Devamı var) 

PARlS, 10. A.A.- Cemiyeti ak
nma te .. cli edilmit olan karar pl'oje
ti, ı..r.echi ati.clir: 

1 - Cemiyeti aham meclisi, 30 
eylül tarihinde ittifak ile kabul et
mi-; olduğu ve tarafeynin ahkaıruna 
bağlı bulunduklarını ilin eyledilderi
karannı yeniden teyit eder. Binncti
ce meclis, Japon kıtaatrrun kararna
mede münderiç şerait tahtında 
mümkün olduğu kadar sür'atle ıi .. 
mendifer mıntaka.,ndan çekilebilme
si icin bu kararın icrasını temine 
muktezi olan tedbirleri almağa Çin 
ve Japon bükilmetlerini davet ~der. 

2 - 24 teırinievvel tarihinclenbe
ri vukuatın büsbütün vehamet ket· 
betmit olduğunu nazan itibare alan 
meclio, tarafeynin vaziyeti yeniden 
ihlil etmekten tevekki için icap eden 
tedbirleri ittihaz ebnek ve yeni mü
sademelere yeniden nufuıça zayiata 
oebebiyeı verebilecek her türlü teteb 
büsten ihtiraz eylemek ıuretindeki 
taahhütlerini oenet ittihaz eder. 

3 - Mecliı, tarafeyni vaziyetin 
aefahab hakkında mecliıe malıimat 
itaaına devam eyi emeğe davet eder. 

4 - Meclis, diğer azaımı Mançu
rideki müme11illerinden alacaklan 
haberleri itaya devama davet eder. 

5 - Y ukanda zikrolunan tedbir
lerin icrasını haleldar etmemek iste
yen ve meselenin busuıi bir takım 
ahval ..e ıeraite tabi bulunınası ha
sebile iki hükumet araımda muallik 
bulunan bütün meoeleleri kat'i ıu
rette ve kökünden balllebnek huıu
ıunda bu hükilınetlere yardım eyl&
mek arzusunda bulunan meclis,ye
rinde tetkikatta bulunmağı ve bey
nelmilel münasebetleri müteessir e
decek mahiyette bulunan ve Çin ile 
Japonya araaındaki ıulbu veyahut 
iyi geçinmeyi tehdit eden bütün ah· 
va! ve şerait hakkında bir rapor tan· 
zim etmeğe memur bir kom.iayon teı 
kiline karar venniıtir. 

japonga kabul ediyor 
TOKIO, 10. A.A.- Cemiyeti Ak

vam kararile M. Briand'm beyanab
nın şimdi Japonya tarafından kabul 
edildiii oöylerunektedir. 

Cemiyeti akfl~m mesaisini 
bitirdi 

PARIS, 10. A. A.- LeJer saat 
11,40 da hususi bir celoe aktetmiı-

Felaket 
Yaklaşıyor 
Bir lngiliz iktisatcısı 
dünyanın felakete 

doğru gittiğini söyleyor 
LONDRA, 10. A.A~ Maruf ik

tisatçılardan Sir Ceorıre Paiıh, iki 
aya kadar cihanın bir felakete uin· 
yacağı kehanetinde bulllJUIWflnr. 

Mümaileyh, tamiratın ilııaA veya 
mühim ıurette tenkisini, müttefik
ler arasındaki borçların llııaıuu, A
merikanın bu borçlardan ıenevi al
makta olduğu SO milyon lnıriliz li
raaı varidab terketmesini ve bütün 
memfaketlerde gümrük tarifelerinin 
in:!irilmeıini iltizam eylemiıtir. 

Mümaileyb demiıtir ki: lnriJtere 
nin timdiki ıiyaaeti, babr ve han.· 
le ırelmiyen büyük bir deliliktir. ln
ııiltere, bütün dünyayı mubaldıak bir 
iflasa doiru ıürüldüyor. 

Reichsbank'ın iskonto 
fiyab 

BERLlN, 10 A.A. - Reiehıbank 
iskonto fiabnı % 8 den % 7 ya in
dinniştir. 

( 1
1 ni nezaketsiz şekilde mukabe-

Haftalık siyasi icmal ~ea etti.~er~t.. ara~~.!:::· 
- - cidden tehlikeli bir safhaya 

Mançurya meselesini hal· medikten maada Çinlilerin ııirmişti.. Maamafih ortada bir 

lerdir. Celseye davet edilen Japon 
murııJJı.ası, mec:lis kararile meclis 
mainin beyanabna Japonyamn hay
dutlar meselesinden .. e ~Takip hak
kı" ından bahis tek cihetli bir beyAn
name neşretmesi ıartile kabul için 
talimat almıt olduğunu beyan et
miıtir. Bunun üzerine bir münııkap 
zuhur etmiı 12 ler Japon metninde 
bazı taJlilit icraaım talep etmiılerdir. 
Müteakıben atideki eaaa üzerinde iti
laf hasıl olmuştur; 

11 Japonlar, meclisin metnini kabul 
ve müteakiben Mançuride haydutla· 
rın tenkili zaruri olduğunu ifade e. 
derler." 

M. Briandı nihai nutku irat edeı·ek 
sulhun ve muahedelere riayetin le
hinde bütün cihana hitap etti. 

Bu suretle Cemiyeti akvam mecli
sinin Paristeki içtima devresi son de
rece nikbinane bir intiba b.ırakıoak 
suretile hitam buldu; 

Çinli talebe galeyanda 
CHANGHAI, 10. A.A.- Çinli ta

lebeler, nasyonalist partisinin meı. 
kezine hücum ederek binayı tahrip 
eylemişlerdir, Talebelerin Changhai
Nankin demiryolunu, 15 kilometre 
mesafede bulunan eskiHangbai lebrl 
civannda kesmit olduklan da söyle-
niyor. 

J ponlar harekete geçtiler 
PEKiN, 10. A.A.- Japonlar Man 

çurideki bava hareketlerine bu
gün tekrar başlamıtlardır. 

Bu aabah 8 Japon tayyaresi Chung 
Hiatun üzerine 20 ve Tava üzerine 
de 7 bomba atımılardır. Bu aon şeh
re ayni zamanda mitralyözle de ate§ 
açılmıştır. 
Bombardıman edilen şehirlerin her 

ilWi de Kaoı>anı' Tze Nev Cbruıg 
demiryolu üzerinde bulunmaktadır. 

PARlS, 10. A.A.- M. Sze, bu sa· 
bah Cemiyeti akvam meclisi katibi 
umumiliğine bir nota vennittir. Bu 
notada Nankinden almıt olduğu ha· 
berlerin Japon ıüvari lwnetleı:inin 
Liao nehri ırarblnde ilerlemekte il
duldarını, Japonların Çinli 17 alay 
kumandanı tayin ve bunları haydut· 
larla Kingtcbeotıda kargatalıklar çı
karmalatını emrt!tmİş olduldaruu ve 
bu ayin dokuiulıda saat l 1 de Jaııon 
tayyarelerinin 81.n Chanıı; Tai Ü2eri
ne iki bomba a'tt'ıklarmı lıildirmckte 
olduğu beyan {>lunıiyor. 

Yung 
Komitesi 
Alman murahhasının 

verdiği izahat 
BALE, 10 A.A. - Komite, Al

man murahhanm dinlemiştir. Mu
maileyh, Almanyanın ticari bilAnço
suaun vaziyetini izah ebniı ve son 
10 ay zarfında 350 mark miktarında 
bir fazlalık bulunduğunu kabul ve 
teslim eylemittir. 

Mumaileyhe göre bilinçonun sa
libı iitide\tj 4 amilin eseridir: 

1 - 1 dbal edilen malların fiatleıi 
ile ihraç olunan malların fiatleıi •· 
rasmdaki tehalüf. 

2 - iptidai maddeler idhalat.ının 
tenakusu. 

3 - Bilhassa manifaturaya müte
allik cesim iatoklann lilciclasyonu do
layısile ihracatın tezayüt ebnesi. 

4 - ihracat miktanru tenkis eden 
ve fakat idbalit miktarını daha ziya
de ekıilten cihan buhranL. 

Maamafih, M. Melchior, !.ilanço
cla görülen timdiki refahın muvak
kat olduğunu beyan etmif ve bunun 
için bir takım eıbap ileri sürmüştür. 
Bu sebepler meyanında bilhaasa Al· 

yasi meseleyi tamamen ikbsadi olan ANKARA, 10. A.A.-- Biiyük Mil-ı ur/Hı• i6teıliklui tarzda ibra 
meselelerden ayırt etmdı; lizımclır. let Mec:Li buJiin Raı Vekili Ha- eş;ramnıa maliyet fiyatlarını ind 

Siyasi noktai nazardan, M. Brü- san Beyin riyaoetinde t»planm.ıfbr. mek, kemmiyetini artırmtl ve k 
ninıı kafi ıurette hareket ederek oon Celoenia eçılma11nı mütealap lktıoat fiyetini ıslah eylemek işi ge 
:;ünlerde pek aerginleşmiş olan mu- Vekili Muıtafa Şeref Bey, oöz alarak Bunu temin edecek yeni bir teş 
bitte bir ıalah husule getirrneie mu- tütünlerimizin satıı fiyatlarında ırö- kili vücüda getirilecektir. Anc 
vaffak olmuttur. rülen dü,;üldük hakkında Mahmut bunun için tahsisata ve kanuni 

Hitlercilerin tahrikibna karşı Eoat Bey (lzmir) tarafından sorulan lahiyetlere ihtiyaç vardır. Bu iç 
mevki alan mumaileyh, vaziyeti mu- suale cevap vermiıtir. Mustafa Şeref ma devresinin hitamından ev 
hafaza ebnekle yanlış bir yola giılip Bey, 1929-1930 •enelerine ait vasati bunlara ait kanun layihaları mec 
gitınediğinde tereddüt eden ekseri- fiyatlar hakkında izahat vennİf, bu se sevudilecektir." 
yeti kendisine telmih eylemittir. Mer ıen~ki oatışlarda tüt~n fiyatlann•n Mali :1 vekilinin i~ahatı 
kez fırkasına mensup olan mesai na- lzmırde 40-200, Manıaada 60-180, Y 
z.ırı, ayni dakikada da daha bürük Muğlada 60-200 kurut araamda ol- Müteakıben maliye vekili Abd 
bir katiyetle merkez fırkaoı ile Na- duğunu ııöylemiıtir. Vekil Bey, ııe- halik Bey oöz alarak aıııari oatıı 
ziı'ler arasında bir iştirak husulü- çen senelere nazaran fiyatlarda üçte yatırua 40 kuruı olduiunu kay! 
nün imk~nsız olduğunu söylemiştir. bir nisbetinde bir düşüklük bulundu· inbioar idareoi tarafından yapılan 
Hükilmet icabında orduya ve zabıta ğu ve bunun dahili •e beynelmilel bayaat ait rakamları lüzum ırörül& 
kuvvetlerine güvenebileceğine emin sebeplerden ileri geldiiini kaydebnİf ğu takdirde zikre hazır bulunduğu 
olup, ilıtiza ederıe örfi idareyi de i- ve suale mevzu teıkil den 10 kuruta söylemiıtir. 
lan edecektir. tütün ıatııı meoelesinin ıokarta tü- M h E B 

Bu sözler, merkez fu·kası mensup tünlere Pit bulunduğunu ilave eyle- er mat sat eg 
ları ile Hitlerciler araamda Hene miıı:ir. ne diyor? 
diyetinde kendisini göıtermiı olan Mustafa Şeref Bey, demiıtir ki; Mahmut Esat Bey (lzmi.r), bu 
teşriki meıai başlanğıcının tevlit et- " Tütün memleketlerin ticaret zabata teıekkür ettikten sonra 1 
mit olduğu intibaı izale için azdır pJançolarında daima ehemmiyetli sat Vekili tarafından verilen i 
bile. 1 bir yeküa te§kil etmektedir. Bu i- tın iıtikbale ait olduiunu, bug .. 

E irnamedeki kararlar halk kit- tibarla tütün istihsal etmiyen mem- vaziyete kartı acil tedbirlere !üz 
lelerj:zcrine ağır basacak 've kiı·alar Ie~et!e~, ti~aret inuva~enelerini te- olduğunu söyliye.rek demittir ki; 
la bazı maddeler fiatlerinin yüzde 10 mın ıçın bır_taraftan ıthal~~ı tenkis "iki üç sene evvel çıkardığım 
nisbetinde tenki~i 8İbi yapmıı oldu- edecek tedb_ırler a.~1~~~~ dıger ta- bir kanunla inhisar idaresi har 
ğu hafifleştirmeler, ücretlerin tenzi-

1 
ra.f~an d~ _bızzat t~tu.nu ı;ıeml.~ket- piyasalarda tütün ticaretinde 

li keyfiyetinin tahmil eyleme":e.bu- ! lerı dahılınde_ yetıştırmege muncer 1 menedilmişti. Bu tedbir o gün iç 
lunduğu ,.r,;ı fedakarlıklan telifı ey.. ol~cak teşebbusatta bulurı~y_orla!- çok yerinde idi. Fakat bugünkü 
liyemiyccektir. B_utç~ açıkl~rım k~pa.tmak ~çın tu- ziyette ph.si teşebbüslerle bari 

Bu yüzden Almanya'nin mali ve tun ıstıhsa/atını ınh_ısarla ıdare .. e- tütün çıkarıp iyi fiyatla satmak i 
'kt' d" . 1 . d "t . 1 kt den devletler satış fıyat/arını yuk- k ' yoktur Bugün i•in inhisa 
ı ua ı ıı erı e mu eeısır o aca rr. 1 1 . / b d 1 ·ı 'd anı • .-

lktııadi ve mali mahafilin fi.kirle· se tmı.ş er, an ro suretı e 1 ar~ idaresinin tütün ticaretine müdab 
rini tefsir eden ırazetelerin - matbu- e~enl:r ban~roJJa_ra. zam yapını§, lesini faydalı bulmııktayım. 
t ka ko k .... de _ müte- gumruk resımlerını artırmışlardır. Tekrar ıöz alan iktisat Vekili M 

a nunu r usu yuzun n B"t" b I 'st'hlu'tt t nakil 
dil olan mütaleaları, manidardır. Ga .. u ".n un ar 1 • ı .,.. _ a ~ . .. tafa Şeref Bey buııünkü vaziyet ka 
zeteler, fedakarlıkların aiırlıiından 1 ~u ve bınne~c~ f•yat dllşüklligu~ll ııamda hük\ımetin kollarını bağlay 
ziyade prenaiplerin ihlal edilmiş ol- ın~~\?l;mış~ırİi:JBu meyan~a .. m~s- rak itil bir vaziyette kalmadığını. 
masına protesto etınektedir. Kabul te kı er e -~~r" edn ubc'ulhz tutukan ıdç- iman tedbirlerin bu iddiaların llk.11 
etmek liizmıdır ki Alman iktısadiya- me temayu un~ e 1 • assa }' • teyit eylediğini ve tütün fiyatların 
tının vaziyeti devletin iıleri düzelt- · e~.~~k lizr"!dır. .. AmetJkada şark dütkünlüiü karı~smda iktiı~dira 
mel< için müdahalede bulunmasını iç tutun~ ~nıl~n. Tu:_k~. :unan, Bul- mızı korumak içı.n hükômetın ın 
tinabı nakabil bir ıekle sokmuştur. gar tutunle~ının ~urumu o kadar a- ıar idaresi tarafından yedi buç 

Bundan hı< ka, bükilmet doğru- zalnuştıı: kı ·~~ı h~t~a ~a~a ucuz milyon kilo tütl!n. mübayaa edilmes 
. . ! bul olsun dıye vırpna tutununu kryıl- ne karar verdiiını ve bunun tat 

danbitogr.uy~a.tt!' 
3 
d~~ma mı§ olarak içmekte ve sigarasını edilmekte bulunduğunu ıöylemiıtir 

mb u 
1 

ırookat t'" ld ıç!n if cleırae,~e kendisi sarmaktadır'. Bu izahatı müteakip rüznameye 
un arın ' o usunu a ey..,.. • • • h kk 
ekt d. Ayrıca bir amil çılmıştır. Kuıpa\azı sel'Omu a •. 

m e ır. da Pariste tanzim ve hükumeti 
1 - Paralan düşük olan memle- Vekil Bey, bu sebeplere inzinwn nanuna da imza edilmİf olan beytt 

ketler karşısında beynelmilel piya- eden umumi buhranın tütün fiyatla· milel Pariı mukavelenameıinin tıl 
sada Almaııyanm rekabet istitaatım rımn sukutunda ayrıca bir ilmil ol- dikine dair kanun li.yihaaı birin 
iade etmek icin istihsal fiatım bilA- duğunu ilave ettikten sonra fiyat dü- müz:akereıinde kabul edilmittir. 
tehir tenkis etmek zanıreti. şüldüğünün dahili oebeplerine temas Tetkili.tı esaıiye kanunun 95 in 

2 _ Bütçen.İn vakit fevtebnel11i- etmiı , bütün tütün mustahaillerinin maddeıinin tadiline dair kanun liy 
zin muvazeneıini temin eylemek za- ve tüccarlaruwı bir teşekkül halinde hatı ikinci nriizakereıinde 219 reyi 
rureti, alınan himaye tedbirleri, yeni bulunmamalarından Ye maliyet fiyat, atideki tek.ilde kabul olunmuıt 
den 1500 milyon varidat temin ~yli- lannda iktıoadi icaplara uymmala- Muvazenei umumiye kanua li.yiha 
yecektir. nndan net'et eylediğini iıaretle de- ve buna bağlı bütçeler Ye cetveli 

mittir ki; ile mülhak bütçeler meclioe mali y 
3 - Krediler ve tamirat meselele 

rine dair olarak cereyan edecek olan 
müzakerelerde Almanyayi daha mü
sait bir vaziyete getirmek. 

Bu ton delili, Alman efkin umu· 
miyeainin en ziyade hüsnü kabulüne 
mazhar olan delildir. 

Almanya, dünden ben alacaklıla
rına, bilhusa Framaya ıu suretle 
hitap edebileceiine kaildir." Kendi
me ağır fedakarlıktan tahmil ettim. 
Daha ileri gidemiyeceğim ve her 
türlü tekliflere kartı: (Hayir) di
yeceii.nı!' 

Eaaaen boı gazetelerin ittifak et
mekte oldukları nokta, budur. 

····················--··························-· 
man parasının .-aziyeti, yeni kredi
ler bulmak mütkülatı ve hatta im
ki.nıızlığı, idhaliit yapan birçok mem 
leketlerin albn ınikyasmr terkeyle
meleri ve nihayet ırümrük tarifeleri· 
nin indirilmeıi ve döviz ticaretinde 
yapılan tahdidat vardır. 

M. Melcbior, Almanya tarafından 
ecnebi bankalarına faiz namile yapd
mıı olan tediyat 1 milyar 800 milyon 
mark tahmin etmektedir. 

" Tütünde olduğu kadar başlıca batından en az üç ay evvel takd. 
ihracat eşyalarımız için de yapıla- olunur. 
cak iflerin ba~nda istihsal §Ubele- Mecliı Pazartesi iÜnÜ toplana 
tini teşekkü/Jere bağlamak v<! pa- tır. 

Sabık Hidiv bugün geliyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Sabık Mısır hidivi Abbas Pat 

bugün öğle yemeğini Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin evind 
yemiştir. Sabık hidiv bu aktamki trenle latanbula hareket etti 
lataayonda Reisicümhur Hazretleri namına Batkatip Tevfik Be 
le Mısır sefiri ve sair zevat tarafsndan tetyi edilmiştir. 

Maarif müsteşarı Istan bul ve Edir 
ne mekteplerini teftiş edecek 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Maarif müıt91an ve umumi m"' 
fetti~'erden Hasan Ali Bey İstanbul ve Edime mektepleri"' 
te~it için bu akşam İstanbula hareket etmiılerdir .. 

Orta tedrisat şube müdürlüğü 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Maarif orta tedrisat ıube mll 

dürlüğüue mümeyyiz Kenan Bey tayin edildi. 

mıntaka aynlmakaızın, iki or- ı masa konferansının müzakere
du vaziyetlerini muhafaza ede !eri İngiliz ATam kamarasına 
ceklerdir. Bunun mahzurları 1 intikal ettı. Malumdur ki, Yu 
aıikir olmakla beraber, batka varlak masa konferanalannın 
bir şekil de bulunamadı. Şimdi ikincisi olan bu konferans, İn
Cemiyeti Akvam bir formül gilizlerin ve Hintlilerin İftira· 
bulmakla meıguldür. ' kile haftalardanberi Londra'da 

bir politika tibiyeaile milli 
hükUmetin istinat ettiği Mu· 
bafazakir fırkayı Mac Donalcl 
aleyhine tahrik ediyordu. 

!etmek için Pariate toplanan "Seddi Çin,. denilen hat arka- "Suitefehbüm,. olduğu söylen
Cemiyeti Akvam meclisi, mü· una çekilmelerini, yani Man- di ve mesele orada kaldı. Fa
zakeratımn dÖl'düncü haftumı çurya'yı kamilen tahliye ede- kat Japonlar da daha ileri git. 
bitirdiği halde henüz kat'i bir rek Çine gitmelerini istediler. mekten çekindiler. 
karar verememittir. lbtilif Ve Mançurya'nm İfg~linde yap Bu tetkik komisyonu met· 
timdi, Beynelır"·' • ... lkik ko- tıklan emri vakii yine tekrar gul olacağı zamanda bitaraf 
misyonu ......... 1<~ı ı~ra. ....... • etmek maksadile cenuba doğ· bir mıntaka meselesi mevzuu 

t
/ .vta.nçukr'ylda a ab•. eedrı .v

1 
azı· " ilerlemeğe baıladılar. bahsoldu. Ondan sonra mın· 

Ancak bıı şekil de nihai bir içtima etmekte idi. Haftalar
karar olarak kabul edilemez. ca süren müzakerelerden sonra 
Belki de Vll.Ziyet gene değifir. bir itilaf zemini bulunamadığı 
Nasıl ki şimdiye kadar birçok cihetle konferans, Başvekil 
kararlar, aon dakikada değit- Mac Donald'ın bir nutkile da
mi,tir. Bu mücadelenin hüla· ğildı. Jhtilif akafüyetlerin 
sası şu olmuıtur ki, Japonya Hindiştan parlamentosunda 
davayı kazanmıtlır. Çünkü temsilleri, Hindiatan maliyesi· 
asıl mesele Japonların İ§gal nin kontrolu gibi noktalar et· 
ettikleri mınt,akayı tahliye e- rafında temerküz etmekle be. 
dip etmemek meseleıi idi. Ja- raber, hakikatte Hindistan& 
ponlar tahliye etmedikten maa Terilecek olan muhtariyetin 
da, tetkik komisyonu tetkika· genitliği meselesi idi. İngiliz. 
tını ikmal edinceye kadar i,- ler idari muhtariyet vermekle 
gallerinin meşru olduğunu da beraber, akalliyetler vasıtasile 
kabul ettirmi.şlerdir. Methur parlamento üzerine nafiz ol· 
sözdür: Vazıülyet olmak, ya- mak istedikleri gibi, lngiltere
rı sahip olmak demektir. Ja. nin Hindiıtanda'ki mali ve ik· 
ponlar da timdilik yarmı dahi ttsadi hakimiyetini idame et· 
olsa, Mar.çurya üzerindeki Ki. mek iatemiılerdir. 

ten ve birçok istihaleler geçir
dikten sonra nihayet bir itilaf 
zemını bolunamadı ve konfe
rans ta Mac Donald tarafın· 
dan irat edilen bir nutukla da· 
ğıldı. Mac Donald bu nutkun
da İngiliz bülciiınetinin Hindis 
tana muhtariyet vermek siya. 
setinde biç bir tebeddül olma
dığını, konferansı inlritaa uğ
ramıt telakki edemiyeceğini 
ve müzakerabn Hindistanda 
komisyonlar arasında devam e 
deceğini bildirdi. 

Bunu anhyan Muhafazakit 
liderleri, derhal müdahale et• 
tiler. Chamt--laine, ve Bald· 
win Churchill'in mabadını aıı· 
ladıklarmı söylediler. Hindiı· 
tan meselesinin dahili politikı 
dedikodusu yapamıyacağınl 
bildirdiler ve Mac Donald'iıı 
teklifi İngiliz parlamentosun· 
da büyükçe bir ekseriyetle ka• 
bul edildi. Ancak HindistaD 
meselesinin İngiliz parlamen· 
tnsunda halli esas meseleyi 
halletmiyor. Çünkü ihtilaf in· 
gilizler arasında değil, lngilij 
lerle Hintliler arasında idi. Bıı 
dava hala olduğu yerde sayt• 

ye ın ne şe ı e tea ıt ı ece- ı t J 1 bu ·ı · ·· k • · h • d ı •. kt .oh. k .... e apon ann ı en yu· ta anın asayışı angı ev et 
~! no asma 1 ısar etme te- r~ut..,.; üzerine idi ki, Ame- ordusu tarafından muhafaza e 
ır.C • . r • m~,hale etti. Amerika dileceği etrafında uzun müna-

emıyetı Akvam, Japonla- Hariciye ıı h. te d' ı k b 1 d F.lh k.k M M • t hr . . . 'l:ın ıç ıp oma aşa aı a ı. ı a ı a an-
~ı I an~rya ~ın at Jesıne ~lı lısanına ~-mıyan bir ifade çurya'da haydut çeteleri faali-
~a e ~ emey~, or a a tel- 1 e Japonya nın w hareketini yette olduğuna göre, aşayit 
kik edılecek bır mesele olma- alenen protesto e•'i Hatta Man b. k ri t kit•t t fi d 
dığı halde, İfİ bir tetkik komia çurya'daki Japon ·ordusunun ırhasf e ede~! aı· "d~raCn ~n 

h 1 • · O mu a aza ı me ı ı ı. emı-
yonuna ava e elmıflı. ç ve Tokyo'nun emrine tagm" en ile- y t• Ak d b .. t b. t-· 

h t b • d ·- kk ·ı k ld e ı vamın a oy e ır ..... 
ya u eş aza an mure ep o· n eme le o uğun" söyledi ve kilatı olmadığı gibi olsa da 
lacak bu tetkik komisyonu, ya- ordunun hükamet merkezin- Mançurya'da asayiıi~ mubafa
~nda Mançury~'ya g!decek- ~~ müs.takil harek~t ~ttiğini zası kolay bir mesele değildir. 
tır .. F ak.~t._ tetkik kom~ıyoo~ ıla".e. ettL Bu, füph.esı;z C..vt, Japonlar kendi askerlerile asa 
~azıfe gorurken, askerı vazı· ru ıdı. Fakat ecnebı bır dev- } .. ,; muhafaza etmek istediler. 
yet ne olacak? Evveli Japon· Jet hariciye nazırının bilip te O z""llan da bitaraf mmtaka 
ların Manç:.ırya'yı tabliye et- söylememesi lazım gelen bir ha bitaral !maktan çıkacağı ci
meleri talep edil.mitti •. Japon- k.i~atti. Japonya, Arneri~a ha- betle, k:bul edilemedi. Şimdi 
lar bu mcmleketı tahlıye et· rıcıye nazırının bu sözlerıne ay son haberlere göre, bitaraf 

ru• ,..,.,..,.,.._,., ... - • 

dialarını tanıtmıt oluyorlar.. Bir taraftan Hint milliyet-
Jf. Jf. Jf. perverleri, diğer taraftan da 

Hir.di~ta'nın idare şeklini İngiliz menafü arasındaki mü-
tesbit edecek olan Yuvarlak cadele birçok ıekillere ııirdik· 

Bundan IOllra da hükume
tin bu siyasetini tebarüz ettir
mek için İngiliz parlamento
sundan salihiyet istedi. Hindi• 
tan meselesinin İngiliz parla
mentosuna intikali, İngiliz hü 
kUmetinin zayıf taraflannı te
barüz ettirdi. Bu me&ele etra
flndaki hararetli münakatalar, 
hüki'imetin istinat ettiği kuv· 
vetin ne kadar seyyal olduğu
nu gösterdi. Chun:hill hükU
mete hücum etti. Başvekilin 
Hindistan hakkındaki soıya· 
liat programmı Muhafazakir 
fırkumm kaimi edemiyeceğini 
bildirdi. Churclıill mükemmel 

yor. 
~ '!- J(. 

Daima itittiğimiz sözdür: 
Muharebeler yalnız silahla ol
maz. Filhakika lngiliz - Frıı~ 
sız münasebatınm bugünkii 
ıekline bakıp ta bu sözde müıı· 
demiç hakikati takdir etıne· 
mek mümkün değildir. lngil
ter · · 'ı 
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Ali çetesinin idamları isten 
Ekonomi 

Sovyet Rusya ile tica
retimiz artıyor 

Belediyede 

Bir yıllık 
Neşredildi 

Gelecek sene daha mü
kemmel bir şey olacak 

[) • f d T k• R Şehre ait 64 madde ve hadi
il Ir sene zar ın a Ür ıye ve usya seye ait belediyenin vücude ge 

tirdiği istatistik yıllığının tabı 
onar milyon küsur bu ay içinde ikmal edilecektir. 

J Yıllık türkçe ve fransızca ola-

Mahkemelerde 

Kara Ali ve arkadaş
larının idamları istendi 
Müddeiumumi dünkü iddiasında 

maznunlardan 
dördünün de beraatini talep etti 

VilAyette 

Veraset 
Vergisi 
Yanlış haber verenler

den nasıl alınacak? 

Maarifte 

Mühendis 
Talebesi 
Dün senelik kong 

lerini aktettiler 
Dün saat 14 t e Beyoğl 

1 i:~~:~tib~~~!~:~e T:~I ç~~,~~~e~~dül~::a~!.~!. 2~~:~!~:~;~:;it~~~:~S~~= 
ul- ~ rnümessilliğinden aldığımız ma- min edilmektedir. olacaktır. Yıllık istatistikten İz 
fi· ~trıata nazamn Türk · Sovyet tica- Ofis idare komitasında mir belediyesine de gönderile-

Gebze ve Darıca havalisinde ken- ı f~ndiıini tehlikeden haberdar etmiş
diıine mensup aclamlarla halka kor- tır. 
k!' ve dehıet sa.lan ~ra ~li çetesi- Kara Ali ağa Kör Haoaııın bu tas 
nın muhakemesıne dun agır ceza mimi efendisine haber verdiğini öğ
mahkemesinde devam edilmiştir. renince bu sefer de Kör Haoana kız 

Kendilerine mal intikal e
den kimseler beyanname ver
medikleri takdirde malmemur
larmın intikal eden emval mik
darını vereseden soracakları ge 
ne kanunun 23 Üncü maddesi
nin birinci fıkrasında yazılıdır. 
Bu fıkrayı takip eden 6 ıncı fık 
rada doğru maliimat vermeyen 
)erden yüzde yirmi ve hiç bir 
cevap vermeyenlerden yüzde el 
li ceza alınacağı gösterilmekte 
dir. Veraset vergisi binalarda 
varidatı gayri safiyeclen yüzde 
yirmi tenzil olunduktan sonra 
alınacaktır. 

F. merkezinde Mühendis 
tebi talebe cem.iyeti senelik 
gresini aktetmiştir. Evvel 
bık heyeti idare azasından 
det Bey tarafından beyeti 
re raporu okundu. Bunu 1 
ben teftiş heyeti raporu o 
du. Cemiyet azası sıra il 
alarak raporların bazı ma 
rini tenkit ettiler ve heyeti 
reden bu maddeler hakki 
tafsilat istedilu. Sabık he 
dare sorulan sualleri teke 
ker izah ettiler. Bunu ta 
yeni heyeti idarenin m 
programı hazırlandı. B 
sonra yeni heyeti idare in 
bı yapıldı ve aza ta 
dan yeni heyeti idareye m 
fakıyetli çalışmalar temenı 
dilerek kongreye nihayet 
di. 

,. 'l rniinasebatı günden giine inkişaf 
rııii •den bir cereyan takip etmekt...ın. ihracat ofiai idare komitesi dün cektir. İzmir İstanbuldan son-
dii· .. Malumdur ki, Sovyet ittihadı bir içtima yapmıı ve son vaziyetle- ra iık olarak gelecek sene bir 

'l'urlöye ile 929-30 aeneıi harici ti- rin ihracat "!Yası üzerindeki tesirle . yıllık istatistik vücude getire
taretilı; iki memleket araımda Tem- rini tetkik etmiıtir. cektir, Yıllıkta şayanı dikkat 
~•z !!27 tarihinde aktedilmiı olan Yunanistanda yeni bir malumat vardır. 

Maznunlar mahkeme 
yedi jandarma muhafazası 
getirilmiılerdir. 

' salonuna mış ve bemtire zadeai Halille Ab-

en 
iP 

ar 
•• 

• <areı muahedesi esasatına tevfiken 
'<ta etmiıtir. Ba muahedenin ""'"i ol tedbir Yol parası kalmadı 
d9uğu 1 temmuz 929 ile ] temmuz 
>n 1 T Yunan hüldimeti kendiaile tica- B Jed' • 1931 b"t · ı.:"' tarihi anımda Sovyet er ür- e ıyenın u çesın-

"'Y )' k ret mukavelesi akte~memit memleket 
ti eye 10,:!.'30,477 Türk ıraoı ıyme lerin muvaredatına tatbik edilmek Ü deki yol tamir ve inşaatı faslı 
nde ınubtelif emtaa oatınıştır. olan 400 bı'n lı'ra sarfeclilmi« ve 

••-•.· zarf d ·5 · zere azami o-iimrük resminin on mia- T 

t. '""'°'ur sene ın a ovyet •t- •- b' · • B 1 
•hadının Türkiyeye sattığı emtaa- line iblağ edildiğine dair parlamento ıtmıştır. u sene yapı ması 
nın eoaolı maddeleı-i ıunlardır: ya bir kanun layihası vermişti. lazım gelen bir çok yeni yollar 
l';eft müstaboalatı 73,509 ton 2,981, Yunan hükumeti bu kanun layi- gelecek seneye kalmı§tır. 1931 
~ T. lirası, Lastik 505,651 ton 683, haamı geri alarak bazı tadilatla iade tahsisatından mühim bir kısmı 
~ T .lirası, Muhtelif ıiıeler 239,983 etmiştir. tamı'rata sarfedı'lmı' «tır' • Gele-
' L T k · ıo 135,5 1 m1 Yunan hükumetinin bu kanunu , 
62' ., oz ıe erı · ton ' · ' · d ksad k ,,_il T. cek sene bu·'tçesı'ne yenı' -'-- yol ~ T. L, kesme şeker 6,197,3 ton neşır en ma ı enuu e ıcaret . mın 
''U,781 T. L, Antraait 3,442ton 56, muahedesi aktetmemiş memleketleri açılması için tasarruf dolayısi
:88 T. L., Otomobil lastiği 6,321 a- mukavele aktine sevk ve icbar et- le gene mühim mikdarda tahsi 
,9•t 50,865 T. L, muhtelif makineler mektir. sat konamayacaktır. Yalnız 
• 718 'lh. y • Bu tedbir derhal tesirini göster-
i ' ve ı ene aynı ıene zar. Mustafa Kemal Pa'a caddesi-ı'nda So ... yet ittihadı Türkiyedeq miş ve Brezilya hükumeti telgrafla " 
~01 ,1'1'!;4,285 T. lirası kıymetinde haki- Yunanistana müracaat ederek, yeni nin ikmaline çalışılacaktır. 

urk malı satın almııtır. ticaret muahedesi aleti teklifinde bu-
d Satın alman emtaanm esaılı mad- lunmuştur. Bu teklif kabul edilmiş-
•ler; ıunlardır: tir. 
u 1.?•ir 1,646 ton 321,952 T. lirası, Camcılar ihtikar mı 
~ •11ın 901 ton 187,082 T. lirası, ki ? 
~ •ttın 657 ton 151,823 T. lirası, yapaca ar 

Mahut izdivaç 
Hikayesi 

altında mede Kiir Hasanı öldünnek için e
mir venniıtir. 

Dünkü muhakemede iddia maka
mı maznunlar hakkındaki iddianame 
sini ıerdetıniıtir. iddia malumum iş
gal eden muavin Cemil Bey: 

- "Gebzede, bilhassa Danca ha
valiainde Kara Ali çetesi namiyle 
anılan ve etrafa debıet ıaçan bu çe
tenin icraatı 340 senesinden 930 se
nesine kadar bir fecayi silsilesi ha
linde devam etmiıtir." diye söze baş 
lıyarak, çetenin 930 t"!rinievvelinin 
11 inci günü Gölderede çoban Ha
ıanın katlile meydana çıkarıldığını 
ve bütün efradıyla adalet huzuruna 
sevkedildiğini anlatmııtır. 

Cemil Bey bundan sonra Kara 
Ali çetesinin silıilei fecayiinden bab 
ıederek 340 senesi eylUJünün otu
zuncu pazartesi günü evinden çıkıp 
tarlasına gitmekte olan MünUnin 
Kara Alinin emriyle Koca Hüseyin, 
Hasan, Pala Hüseyin, Süleyman ta
rafından balta ile na<;) parçal~ndığı 
nı anl&tmı§br. 

ikinci cinayet 

930 senesi teşrinieTiıelinin 11 İn· 
ci ırünü Halille Ahmet Kör Haoanı 
yanlarına alarak ~köylerden bal ala
cağız" diye kasabadan iki buçuk sa
at mesafede Göldere denilen yere gö 
türmiiıler, orada kendileri Hasan
dan 1 O adım geri kalmışlardır. Ah
met 10 adnn geriden Hasana mav
zerle bir kurıun atip yere düıürmüş, 
Halil Hasanın bir ku"§unla ölmedi
ğini görünce mavzeri eline alıp ka
til filini itmam etmiştir. 

Ceza talebi 
Cemil Bey iddia makamından bu 

fecialan hikaye ettikten &0nra. ceza 
taleplerine baılamruı, Kör Hasanm 
katlinden maznun Ahmet ve Hali
lin yaıları nazarı dikkata alınmak 
üz.ere Türk ceza kanununun 450 in
ci maddesinin dördüncü ve be!İnci 
fikralarına göre, 

lbrahimin katlinden maznun Ab
medin gene aynı maddenin ayni fık
ralanna göre, 

Anadoluhisan na· 
hiye müdürü 

Anadolu Hisan nahiye mü
dürü Hüseyin Beye itten el 
çektirilmiştir. 

Bu ne 
Biçim şey! 

Büyük bir firma petrol 
kaçakçılığımı yapıyordu 

Öldü mü 
ÖJdürüldü m • 

Ergene suyunda bu 
nan ceset 

için tahkikat yapılı 

li 0'takal 160,547 sandık 545,635 T. 
.,_l'ıııı, Susam 579 ton 137,128 T. li-

sı· li •ı, Zeytin yağı 238 ton 130,327 T. 
bilı ' ~"' Pamuk 5,447 ton 3,085,785 T. 
'r; 'I' ~ı, Palamut 13,361 ton 803,067 

Cam tacirleri Ticaret odaoına çok 
calibi dikkat bir müracaatta bulun
muşlardır. 

Ne nişanlının ismi Mad, 
ne de · kendisi milyoneri 

Cemil Bey çetenin ika ettiği ka
tilleri anlatınıya devam ederek 929 
.eneıi marbnın on bet inci &iinü 1 s
metin Halil ismindeki §ahım Kara 
Alinin hemşire zadesi Halilin ırzına 
tecavüz ettiği ~~i).ıo ve intikam 
almak maksadıyla KJ,ia,'..Alinin isme 
tin Abmedi öldürmeYi }aamim etti
ğini ve katil filini ilfıif ıçin Hasan 
oğlu Ahmede emir ~ıJ.iğini ve Ha
ııan oğlu Abmedin C1'CI' ismetin 
Ahmedi öldürmek ioteıiken lbrabim 
iltDİnde bir bıçareyi öldürdüğünü 
zikretmiştir. 

Müminin katlinden maznun Koca 
Hüseyinin ııene ayni maddenin ayni 
fıkralanna göre tecziyesini istemiş
tir. 

Aldığımız malfunata naza
ran, Gümrükler heyeti teftişi
yesi büyük bir petrol kaçakçılı 
ğı meselesine vaz'ıyet etmi9ler 
dir. Söylendiğine nazaran, teh· 
rimizdeki büyük petrol · firma
larından biri petrol idhalatmın 
tahdidi üzerine gayri meıru ve 
kaçak bir şekilde petrol teda
rik etmektedir. Yapılan ihbar 
üzerine bu kumpanyanın bir 
motörünü Kuruçeşmede geçen 
çartamba günü taharri etmit· 
ler ve neticede motörü temhir 
etmişlerdir. Verileh malumata 
nazaran, motörde kaçak petrol 
bulunduğu için motörün kapta 
nı ve taifesi ile tirket memuri
ni iaticvap edilmiılerdir. Motö
rün bir haftadan beri mühürlü 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Sırp tebeasmdan Mişel E 
di isminde bir zat bundan 
buçuk ay kadar evvel Ista 
da bulunan Türk tabiiyeti 
ki bemıiresi mühtediye Zel 
Hanım.la kezalik mühtedi 
tesi Vedat Efendiyi ziy 
gelirken Uzunköprüde tre 
indiği ve kaybolduğu işidi 
ti. Bunu öteclen beri ail 
hükfunet aramakta idi. B 
fer Edirne vilayetinden g 
maliimatta bir hafta evvel 
şab.m Ergene nehrinde bir 
ca sanlı olduğu halde suda 
lundu~u bildirilmiştir. Me 

ı' • SÔ lırası, P.ıamut Hulioaaı 2,128 ton 
ı~· :!l! l,493 T. lirası, Yapağı 252 ton 

sı~.269 T. lirası, Badem 25 ton 25, 
66.ı T. liraıı, Ham deri 351 ton 165, 
Ve il~· lirası, Kösele 50 ton 112,587 

Cam tacirleri bu müracaat1annda 
gümrük idaresinin muamelib yavaş 
yürütmesinden dolayı camlarmm 
mavnalarda ve deniz üstünde günler 
cc kalmaoı ve kırılmalan yüzünden 
büyük :zararlara uğradıklannı bildir
mekte ve ili ve etmektedirler: 

Bir kaç günden beri gazete 
sütunlarını dolduran milyoner 
İngiliz kadını ile Türk genci hi 
kayesi artık nihayet buldu. Biz 
dünkü nüshamızda bu macera
nın iç yüzünü yazmıştık. Hika 
yede nişanlı Riza Tahsin Bey 
dün matbaamıza geldi ve bize 
şunları söyledi: 

Kara Ali ağa hakkında da her üç 
katli hını ve kinini tatmin etmek 
maksacliyle cinayetleri ika ettir~in 
den dolayı 64 üncü maddenin ikinci 
fıkrasının birinci kıımı nazan dikka
te alınarak 450 inci maddenin dör
düncü Ye beşinci fıkraları bükmunce 
ceza •erilmesini dt~tir. 
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Oda meclisi intihabı 
pazara! 

ı., 'ricaret oda11 yeni meclis intılıa-
Pazar ırünü yapılacaktır. 

itib 'i eni Oda meclisi sene başından 
~ 1 a,.,,n faaliyete geçeceğinden inti-
8Pta iatical edilmektedir. 

la intihap pazar günü saat 11.S tan 
o.it 13,S e kadar devam edecektir. 
b.ıı8"•n ancak 60 müntebibi sanisi 
'iil llnduğundan bu müddet kafi gö

rnektedir. 
..._Gelecek seneki Oda meclisinde 

l<ambiyo Borsası 
1"1erııo 701,00 Kuron 16,02,00 

lloıar 0,47,29,50 ıı-Şl_ll_ns;--4,00-,00--i 

F'rank - 12:06" Pezeta 5,74,03 
lir~-1 --9,25,00 ıı-Ra-J-,taı_ar ___ l_,99_,,-9.11 

Frank B. 3,a9,77 Zlod -
llrabml 36.48,00 Penıı;ll 

Frank 1. 2,42.37 Ley 80,ll 
~ 

leva 1'1,94,00 Dinar 26,40.00 

Borsa 
harici 

-· 
1,17,16 Çcrvoneç. 

{ 

Altın 
Mecidiye 
Bankn ot 

Eııham ve Tahvilabn nevi 
İ.Nkrazı dahlll 
Dtıyunu muvahhlde 

..... ikr:1mfyelf DemtryoUan 

00,00 
00,00 

0,00 

"Bu yüzden ettiğimiz zararları 
um ffatlerine ilive etmek mecburi
yetinde kalacağız. Binaenaleyh cam 
fiatleri yükselecektir.,, 

Amerikada yeni güm-
rük tarifesi 

Amerika hükumetinin yeni hazır
ladığı muaddel giimrük tarifesi yeni 
ıene bidayetinden ib'baren mevkii 
mer'iyete girecektir. 

Ticaret oda11 bu tarife ile ihracat 
eşyamızın ıılakadarlannı tetkik <t
mektedir . 

Yunanistanda ali 
iktisat meclisi 

Yunan hükumeti bir iktısat ınec
liıi iliıi teşkili için parlamentoya 
bir kanun layihaıı vermiştir. Bu mec 
liıin vaktinde iktısadi barck>t ve 
temayülleri bildirmesi temin edile
cektir. 

Holanda da idhalah 
tahdit etti 

Holanda hükiimeti de kontenjan 
u•ulünü kabul etmiştir. Bu usul bir 
kanunusani 935 senesine kadar de
vam edecektir. 

Oda ihracat emtiamızdan bu lis
teye dahil bulunup, bulunmadığım 
varsa ne gibi tesirler doğurabileceği
ni tetkik etmektedir. 

Borsada yüksek sesle 
muamele ba,ladı 

Dün bor.,. komiserliğinin verdi-

- Bir kaç günden beri gaze 
telerde ısrarlı bir inatla ben ve 
nişanlım mevzuu bahsoluyo
ruz. Bir defa Miss Mad diye ya 
zılan isim niıanlrmm hakiki is
mi değildir. Ortada öyle yazıl
dığı gibi milyonlar da yoktur. 
Anlaşılan gazeteler Rıza Tah 

sin Beyin ufak bir macerasına 
roman süsü verdiler. 

ği bir emirle kambiyo borııasında ye
ni bir ıekilde yüksek ıeale muamele 
yapılrnağa baılanmıştır. Şimdiye ka
dat borsada muamele alıcı ile salıcı 
araımda veyalnız alakadar memurun 
kontrolu altında yapılırdı. Halbuki 
kanunen muamelenin alıcı i)e satıcı 
arasında yüksek se•le yapılması 18-
znn gelmekte idi. Dünden itiha•en 
muamele bu şekilde baılamı.tır. 

lngiiterenin harici 
ticareti 

LONDRA, 10 A.A. - lngiltere' 
nin harici ticaretine dair neıredi1en 
ihaai malUmata g'öre Teşrinisani iç.in 
deki idhalatta teşrini evvele nis
betle 2,546,000 ve geçen senenin 
te§rİnİsani ayına nazaran da 3,819, 
000 liralık bir tezayüt nıku buhnuı 
tur. 

Üçüncü cinayet 

Cemil Bey cinayet ıilıilesimi nn
latmağa devam ederken hüviyeti 
meçhul bir zavallmm da tarlasına 
giderken gene bu çete efradından 

Rüıtemle Koca Hüseyin tarafından 
öldürüldüklerini de ilive etrniıtir. 

Dördüncü cinayet 

Bu katil vakalarmı del8iJi cürmi
yeleri ile anlattıktan ıonra, çetenin 
meydana çıkanlmasına vesile olan 
son cinayeti anlatmıştır. Cemil Bey 
bu feciayı naklederken Kara Ali ağa 
nın memlekete mübadil olarak gelip 
Darıcada iskan edildiğini söylemiş, 
Kara Ali ağanın eski memleketindeki 
tegallup ve tesallutünü Dancada da 
idame ettirmek istediğine i§aret eil•
rek son cinayetin garip sebebini an
latmııtır. 

Cemil Beyin anlattığına göre, Da
rıcada belediye intihabatı esnaımda 
Kara Ali ağa eşraftan Tabir Beyin 
oğlu ldri• Beye kızmış ve her hill
deti kızdığı adamı öldürtmekle oe
ı;celenen Kara Ali ağa idris Beyi de 
öldürmeğe karar vermi~ ve İcap eden 
leri de bu katli ikaa memur etmi§
tir. Bu cinayet tasmimini idris Be
yin çobanı kör Hasan d~uş ve e-

Bu maddelerin ihtiva ettiği ceza 
idam eezasıdll'. 

Cemil Bey koca Hüoeyinin hüvi
yeti meçhul zatın katlinde fili katli 
ika ettiğine dair kanaati kanuniye 
basıl olmadığından bu cihetten be
raetini, Pala Hüseyin, Hasan, Süley 
man ile Rüatemin de katil fiillerinde 
feran, aslan ittirakleri hakkında de
laili kanuniye teha11ul etmediğinden 
beraetlerini iotemiıtir. 

lddianİı.menin serdini mütealop 
nuıkaım riyasetten müdafaa vekille
rine müdafaalarını hazırlayıp hazırla 
nuıdıkları sorulmuı, "henüz hazırla
madık,, cevabı alınınca muha!Kme 
gelecek sah giinüne tehir eclilmittir. 

Leh tayyarecisi dün 
Eskişehire gitti 

Bir kaç gün evvel Türkiye
nin tayyare müteahhitliğini al
mak için şehrimize gelen Leh 
tayyare grupu reisi ve Lehis
tan tayylıre fabrikası müdürü 
mühendis M. Vitold dün bera
berinde getirdiği tayyare ile Es 
kişehre hareket etmittir. M. 
Vitold Eskişehirden Ankaraya 
giderek hükUmetle temasta bu 
lunacaktır. 

İki vapur 
Karaya oturdu 

Dün limana gelen malUınata 
nazaran, biri Marmara ve biri 
Karadenizde iki vapur karaya 
oturmuştur. Kırzade Şevki Be 
ye ait İstanbul vapuru kömür 
yüklü olduğu halde lzmire gi
derken Şarköy ile Gelibolu ara 
smda karaya oturmuştur. Bu· 
na sebep sisin fazla olmasıdır. 
Muammer Beye ait Bebek va
puru da karaye) fırtınası tesiri
le Ayancık civannda karaya o
turmuştur. Alemdar vapuru 
kurtarmaya gitmiştir. 

Sivil tayyarecilik 
Sivil tayyarecilerimizden Ve 

cihi Bey yarın saat 17 de Halk 
evi binasmda "Sivil tayyareci
lik ve tekamülü., mevzulu bir 
konferans verecektir . 

lıalli cümhuriyet mü 
umumisi vaz'ıyet etmiştir. 
ber aldığımıza göre Mişe 

fendinin buradaki akrabas 
tahsi noktadan müteveff 
bir cürüm neticesi mi vefa 
mesinden tüphe ettiğinden 
!iyeye müracaata karar ve 
tir. __ ___,,.. ___ _ 
Piyango bugün 
Çekiliyor 

Tayyare piyangosunun 1 
ci tertip beşinci keşidesi bu 
saat 13,30 da Darülfünun 
ferans salonunda çekilecek 

C. H. F. kongre)e~ 
C. H. Fırkası Kumkapı 

yesi dün senelik içtimaını 
mış ve yeni idare heyeti i 
hap olunmuıtur. 

R~ınrük muharebesine giriş- Resmi notalarla, nazırlar tara nat edecek? Bu, tabii domini- 1 - Tamirat bedelinin tedi müzakeratın cereyanına karıt- Basle'de müzakerat bu tekil ıay muahedesinden bir çı 
~1i bulunuyorlar. lngiltere'nin fmdan gazetelere yapılan be- yonlarla İngiltere arasında ya- yesi, diğer hususi borçlann mıyor. Ancak babrlardadır ki, de devam ederken, Almanya' da bile baki kaldıkça Avrupa' 
b aınping'e kat'Jı teclbir olmak yannamelerle, telsiz marifetile pılacak pazarlığa bağlıdır. Fa tediyesine tekaddüm etmekte- Fransa'nın Almanya'ya kartı da vaziyet tahammülfersa bir salih bulamıyacağını söyl 
alıanesile bir takım mamul yapılan hitaplarla İngiliz - kat İngiltere imparatorluk kon dir. serbestisi de bir hudutla mu- bale geldi. Bir taraftan Hitler Fakat Alınanya'nın hu 
~e Yan mamul eşya hakkında Fransız ihtilafı alevlendirilmek feransma elleri bağlı olarak git 2 - Tamirat bedelinin, te- kayyet idi: Almanya'yı iflas ayaklandı. Esasen bu Alman borçlarını tediye edeceğin 

1 
% 50 gümrük tarifesi tatbik tedir. mek istemiyor. Bunun için diyesi şarta taM olmıyan ku- ettirmemek yani hususi borç faşisttinin siyasi kuvveti de ilave etti ki, bu İngiltere v 
~.llıeğe baıladığı malumdur. Bir itilaf zemini aramak i- Fransa ile de anlaşmak isteme mmm Almanya tarafından lannı tediye eclemiyecek bir Almanya hakkında Fransa ta- merikayı kazanmak için 

1 1
1lahara bu, lüks meyva ve çin ilk teklifte bulunan Fransa mittir. Ve eğer muvakkat bir mutlaka tediye edilmesi lazım- hale getirmemek şartile. Hal- rafından tatbik edilen tazyik bir tabiyedir. 

~~rianda sebzeye de teımil e- olmuştur. Fakat İngilizler bu mütareke yapılmazsa, domini- dır. buki Fransızların noktai nazar siyaseti ile mütenasip olarak Baıvekil Brüning, Hitle 

1•
1ldi. Fransızlara göre, İngi- na yaklaşmamaktadırlar. Se- yonlarla anlaşıncaya kadar, 3-Tediyesi §arta tabi olan lan kabul edilecek olursa, İn- artmakta veya eksilmektedir. cevap vermekle beraber, • 
b~ler listeyi tanzim ederken, bep olarak da Kanada'da kain Fransız - İngiliz gümrük har ldsma gelince; eğer Amerika giltere'nin ve Amerika'nm ala Geçen hafta Hesse de Hitlerist düncü müzayika beyannam 
aşlıca Fransayı zarara sok- Ottava şehrinde toplanacak o- bi de devam edecektir. Fransa'dan alacaklı olduğu pa cağı olan hususi borçlan tedi- ler iktidara geçince takip edile ni de neşretmi§tir. Başv~ 

lııağı istihdaf etmiJlerdir. lan ın.paratorluk konferansına ~ ~ ~ radan vazgeçerse, Fransa da ye etmek §Öyle dursun, yuka- cek hareket planı hakkında bu beyanname ile Alman m 
Fransızlar buna daha açık elleri bağlı olarak gitmek iste Almanya, Hoover morato- Amerika'nm vazgeçtiği miktar nda izah ettiğimiz gibi, bü- bir vesika ele geçmitti. Hitler tini daha ağır fedakrlıklara 

tııııkz.belede bulundular. Doğ- memeği ileri sürüyorlar. Fil- riumu hitam bulduktan sonra kadar Almanya'ya müsaadeki.r yük kısmı Fransa'ya ait olan bunun kendi malUınatı altında lanmağa davet ediyor. M. 
l'\ıd11n doğruya lngiltertı'den hakika bu konferans lngiltere tamirat bedelini tediye edemi- lıkta bulunabilir. tamirat borcunun tarta gay yapıldığını inkar etti. Maa- lar tenzil eclilecek: Ücretle 
~elen mühim bir kısım mevat için hayli ehemmiyetli olacak- yeceğini ileri sürerek, Young Görülüyor ki Fransa tami- ntibi borcu tediye edebilmek mafih bazı Alman gazeteleri necek. Hülba bütün manzı 
ı~~ne ve bilhassa kömür gibi tır. Çünkü İngiltere himaye planı çerçevesi içinde mali va- rat borcunun tediyesinde Al- için Amerika'nın mali fedakar bile fati.t reisine ıu sözlerini Almanya'nm mühim hi.di1e: 
dlıgi]iz harici ticaretinin can usulünü kabul ettikten ve do- ziyetinin tetkikini talep etmiı· manya'ya bir santim müsaade lılrta bulunması lizımdır. Yani hatırlatıyorlar: arifesinde olduğunu göıt• 
ı'iltı:ıarı olan madde üzerine miniyonlarile münasebatını ti. Almanya'nm bu talebi üze- karlıkta bulunmuyor. Şarta ta dolayısile Fransa'nm Almanya - lJenim arzum olınaksı- mektedir. Almanlar çok dis· 
~1 1lıdiki tarifeye zam olmak ü- Westminster kanunile tesbit rine Basle'deki maliye müte- bi ohmyan muOaka tediye edil dan alacaklarını Amerikanın zın fırka dahilinde hiç bir ıey !ine alıımıı bir millettir. Ha 
dl!te <70 15 gümrük resmi koy- ettikten sonra §İmdi bu domini bassıslarının konferansı top- meli. Şarta tabi olan İçin de tediye etmesi lazımdır ki, 4 mil yapılamaz. Hele malumatım meıhur sözdür: Almanya 
ı 11lar. Bundan sonra İngiliz- yonlarla ticaret mukaveleleri lanmııtır. Konferansın müza- Almanya'ya f~akarlık yapıl- yar dolardan fazla bütçe açığı olmaksızm hiç ve asla bir ıey ihtilil olmaz, derler. Çüı 
~.le Fransızlar arasında bir aktedecektir. Bu ticaret mu- keratı etrafında bize akseden mak isteniyorsa, bu fedakarlı· olduğu anlatılan Amerika'nın olamaz. polis menetmiştir. Fakat a 
J:' ııcadele batladı ki, İngiliz - kaveleleri hangi esas üzerine haberler, Fransa'nm, geçen ğı, Fransa değil Amerika yap buna razı olmıyacağı B§ikir- Hitler bu vesika ile alaka- ba Almanya'da artık polis m 
~ tansız münasebatının, 1904 aktedilecek? Dominiyonlar ec- hafta Başvekil Lava! tarafın- malıdır. dır. Maamafih mesele henüz smı inkar etmekle beraber, nuiyetinin müessir olanııya 
d:ııesinde maruf itilaf akteclil- nebi devlet gibi maamele mi dan Fransız meclisinde izah e- Amerika, son Hoover - La- resmen bir Amerika, Fransa Londra'ya bir mümessil gön- ğı hudut geçilmek üzere dı 
~~ği zamandan beri tarihini ta- görecek? Yoksa bunlarla İngil dilen siyasetten ayrılmak ni- val mülakatından sonra, Fran- ve İngiltere meselesi olınamıı- derdi. Kendisi de Roma'ya midir? 
I~ P-d~ t~~ ~n _.._ :.ı.;;_._~-~ . .:.:., .. ..::..:_=.:k_.:.:~~::_~.c,:;:_J,..:;.::;;,.~.._:.;. ;;:.,;:.;;,:;.;;,;.;;;;;_~~-~~:_..:::.;...ı..:.,:::_::;;:;,_:,,;:..::,:::::,:~:_:,.:;,;;;;.;,:..;..;.,;:;_.ı..;,,.;;._;_;;;;:;.,;,.;,;;;..:...;.:...;,:,;;;;,:.;;.;_:~;,:.::=.!'-1..;;.;;.;,.o-.,~..-.;.;;;,;;;;;.;...,;;;,.;;....;,;;.;;;;;;;.;;..ı...;;;~;;;.;;;:;.;.,.~--~~~~~~ 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

11 K.EVVEL 1931 

Rir Amerikah müverrihe göre 

Tarihte yedi büyü~ 
hata yapılmış! iDAREHANE - Ankara cadde

si N 0 : 100 Telgraf aclreıi: Milliyet. 
latan bul. 

- Efendim! Biz suya sabu
na dokunmak niyetinde değrl
dik. Fakat oda bu karan verdi. 
Ne yapalım ••• Şimdi artık yağ
cılığı öğreneceğiz ..• Sabunculu 
ğu da •.• Hele peynirin borsaya 
girmesi ittmizi çok güçletlire
cek. Malum ya! Laf ile peynir 
gemisi yürümez! •• 

Adalarda elektrik!. Telefon numaralan: 
243ıO - 243ı9 - 24318 Aaıtanei aliyedenll mili bah 

ri mesafede kain adalardan iki 
tanesine elektrik cereyanı veri

G Türkiye için Hariç için !erek oralar sekenesinin gözle-
3 e.ylığı 400 kuruı 800 kurut ri nurlandı .• Bu münasebetle i-

[ Bu yazıyı yazan Amerikanın maruf müverrihlerinden M. Hendrik 
Van Loon'dur. Cornell darülfünununda müderristir. "'Beşeriyetin tarihi'' 
ve "Colomb'dan Coolidge'e kadar~ isimli iki kitabı ile Anıerikada şöhret 
kazanmıştır.] 

ABONE ÜCRETLERi 

l~ " 1~ :; ~~ : ki gün evvel, Büyükadada bir 
" resmi kütal, daha doğrusu res-

Gelen evrak geri veri!Il)ez mi ikad yapıldı. Elektrik tirke-
ti müdürü M. Hansens ile Is

Müddeti geçen nuıhalar ıo kuruş tanbul valisi nutuklar ıöyledi
tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. ler. Hatta Vali Bey bu münase 

Gazetemiz ilanlarııı mea'uliyetini betle söylediği sözler arasında. 
kabul etmez. - latanbulun en bahtiyar a-
~ damı benim!.. dedi .. 
r dugiinkLİ hava Allah bahtiyarlığmı arttır-

• 
sm. Onda gözümüz yok! Lakin 

Ye•ilköy askeri rasat ~ mütehassıslar duymasınlar, be 
merkezinden aldığımız ma- karlık vergisi gibi bir de bahti-
lumata nazaran bugün ha- yarlık vergisi projesi hazırlar-
va, bulutlu ve hafif yağ- ı ar .. 
murludur. Rüzğar mütahav Benim nazarı dikkatimi cel-
vil ve kuvvetli esecektir. beden nokta tudur: 1931 senesi 
Dün tazyiki nesimi 763 mi- sonlarmda medeni dünyanın 
limetr.e azami ~u?unet 12, şehirlerinden birinin bir çok 
asgarı 8 derece ıdı. mahallelerinde olduğu gibi bir 

,_,~ 1 semtinde de elektrik yokmuş. 

1 
' Buraya elektrik vermişler •. E-t 1: EKJ , lektrik, su, gaz .. Bunlar insan 

•·--._.-.... ., ;:;.;;;;;:;;,;;;;...;;;ii yaşayan yerlerin en mübrem ha 
lzmirde cetleri ... Bu elektrik verilirken 

60 milyonluk bir şirketin müdi 
Er ~ekler birliğine riıe 100 bin nüfuslu şehrin va

lisi nutuklar irat ediyorlar. Ve 
kendilerini bundan dolayı bahti 
yar addediyorlar. işte gıpta e
dilecek, hayret edilecek şey bu
dur. Geçenlerde Kasımpaşa ta
raflarında da bir kaç sokağa e
lektrik lambası konmuş ve ten 
virat yaptırılmıştı.. O Z6man 1 
M. Hansensin ve Vali Beyfendi 
nin nutuk irat ettiklerini hatır 
lamıyorum ..• Üsküdar gibi 70 
bin nüfuslu bir semtin yüzde 
doksan mahallelerinde elektrik 
yok!.. 

Arkadaşlar! 
Gazetelerden birinde bir ha

ber okudum. lzmirde bir Erkek 
ler birliği teşekkül etmiş. He
nüz bunun doğru olup olmadı
ğım tahkik edemedim. Fakat 
doğru imiş gibi hareket etmeye 
ve şu mektubu size yazmaya 
karar verdim. Bundan bir gün 
evvelki (Milliyet) te ben Ka
d·nbr Birliğinin lüzumsuzluğu 
nu iddia ederken "Bakınız, Er
kekler Birliği var mı?,, sualini 
sormuştum. Beni tekzip ve 
mahçup ettiniz! Haklarını mü
dafaaya tek ba~ına kuvvetleri 
kafi gelmeyenler birlik teşkil 
ederler. Erkekler böyle bir acze 
mi düştüler? Kadınlara kar!• 
zayıf mı kaldılar?. Ne lüzumu 
var efendim, birliğin ne lüzu
mu var?... Bir tek er 
kek bütün dünya kadınla
rına karşı erkeklerin hakkı
nı müdafaaya kafidir. Böyle bir 
likler teşkil etmek, cemiyetler 
yapmak, cinsi hasmımız olan 
kadınlara fazla paye vermek
tir ... Ne oluyorsunuz yahu! Yü 
reklerinizi pek, ağızlarınızı pek 

Acaba oralara da elektrik ge
lirse makamı vilayetin bahti
yarlığı ne derecelere varacak 
ve acaba M. Hanaens Cenapla
rı neler söyleyecekler? .. 

FELEK 

İRTİHAL 
Adana Tütün İnhisarı Fabrikası 

murakıbı Abdullah Beyin pe<leri 
tetkiki muhasebat müdüTlüğün<len 

mütekait ve eslıak Seyri5Cfain mu
hasebecilerinden Tevfik Bey hu
lUlü e<:cli mev"udi le Kadıköyünde 

Yoğurtçuda kain hc.·aelerindc irti
hali dari naim ile Karaca Ahmet 

ve ellerinizi pek tutun kafidir.. mezarlığına defnedilmiştir. Mevla 
Rica ederim, E: !::ekler birliğini rahmet eyleye. 

- New Yorkta çıkan THE FORUM dan -

Ben, bertaraf edilmesi kabil ve 1 
faillerine gayrikabili tamir fenalık
ları dokunan kaba hatalara "gaf,, de
rim. Ben bu, gafları maziden gelişi 
güzel toplamış değilim. Fakat son 
üç bin sene içinde hidisatın cereya~ 
nında kat'i neticeler vermiş, iktısatU, 
fikri ve içtimai hayatta müe11ir ol
muş hatalardan bahsedeceğim. 

Alrraham Linoln 
Biz Amerikalıları en ziyade ulak& 

dar eden gaf Abraham Lincoln öldü 
rüldüğü zaman, makamatı aidesinin 
gösterdiği acizdir. Çünkü o tarihte 
milletin her zamandan ziyade bu dev 
let adammın hizmetlel"İne ihtiyacı 
vardı. Amerikanın teşekkülünden be 
ri irtikap edilmit en korkunç ve-ay
nı zamanda çok pahalıya mal olrnu' 
hata budur. 14 nisan 1865 te Lin
coln, yorgunluğunu bir parça unut
mak için Vaşingtondaki F ords 
tiyatrosuna gitti. Amerikan zahıtası 
dört sene ıüren vahşiyane ~ahili mu
harebeleri hatırlayarak, dünyanın 
ancak harp yerlerinde k~ndini gÖs· 
terebilen mutaassıplarla dolu olduğu 
nu h~Jmcli idi. Bu adamlar hnr!J yeri 
kalmayınca, gayelerine varmak için 
pek tabii olarak baska vasıtalara mÜ· I 
racaat edeceklerdi Halbuki zabıta 
en kücük tedbiri ı.ile almadı ve Lin
coln'ün katlinde kendini meı'ul bir 

1

. 
mevkide bıraktı. l~!ncoln ölünce Şİ· 
ma) ve cenup hükUmetleri arasında 
müsalemetkflranc münal"ebatın tahak 
kuku bir ne•il gecikti. 

Lenine 

ğun muhtelif isLkametlerine hicrete 
mecbur bıraktılar. O zamandan itiba 
ren Yahudiler dünyanın her kötesin
de koloniler kurdular. 

Muhammet 
Bir büyük C'af ta Yahudilerin Haz 

reti Muhammetle teşriki mesai et
mek istememeleridir.Bu suretle Yahu 
di <!ininin dünya dini olması fırs.ah
nı ellerinden kaçırdılar. Başlangıçta 
Hazreti Muhammet Medinede i-li . 
Medine i<e o tarihte canlı bir ticaret 
şehri idi ve bu tchirde mühiın bir 
Yahudi kolonisi vıırdı. O vakte kadar 
büyük bir muvaffakıyet göstereme
miı olan Hazreti Muhammet, Medi
nedeki Yahudilere büyük bir teklif
te bulundu: 

- Biz Musanın <linini kabul edece 
ğiz, dedi, fakat bi• az tadilat yapa
rak .. 

Yahudiler pek inanmadılar ve h:>
hamlar HAZ•eti Muh~mmedi T 31-
mud üzerinden İmt:hana çekti!er. 
Cevval ve iş adamı olan müstakbd 
peygambor Talmud"un inceliklerini 
pek o kadar bilmiyordu. Bunun üze
rino Yahudiler Muhammed den yüz 
çevirdiler ve k'!ndisine: 

"'Sahte Peygamb~r,, dediler. Çok 
ııeçmeden Muhammet Medineye ha
kim kr.•!ldi ve Yahudilerin askerliği 
beceremediklerini görünce, düşman· 
)arına karşı n~ ... ı hareket ediyorsa, 
Yahudilere karşı da öyle harckot et
ti, yani hepıini ezdi, bitireli. Eğer Ya 
hudiler Harreti Muhammedin tekli
fini k>?bul etıselerdi, bugün Asyanın 
büyük bir kıomında ve şimali Afrika 
da mü,lümanlık yerine, Yahudi dini 

Modern tarihte en büyük gaf, hüküm sürecekti. 
Rusya bolşeviklerin elino düşmeden, Bizans 
Almanya ile müsalaha yapmayan iti- . . .. • . 
lif devletlerine Aittir. Leninin Rusya Avrupanın hırıstıyan hukumellerı 
ya avdetini Alm~'lların teshil etmiş . Bizansı kendi halinde bırakaralr, 
olduğu, henüz sarahatle taayyün et-\ T.ürkleri Av_ruF._ya so~akla en ~u
mİ} değildir. Fakat bunun böylP. ol- y.uk hatayı ırtikap ~ttıler. On beşın
duğu doğru olabilir. Zaten Almanlar cı. a.5rın .n~ıfında Bızan.s. Avrupaya 
bunu böyle yapmamış olsalardı, gü- gırm"!.< ıçın ;Ası:-alıların bır. kapısı ol
zel bi, fırsatı ellerinden kaçırmış 0 • du. Turkl~r ılerı.hare~etlerınde !.~ 
lurlardı Alm3nların iıted;kleri bir bulu tehdit etmişlerdı. O zaman Bı
kaç •ok~k muharebesi ile Çarlığı çü- ~ansl;lar garpli kard~lerinden imdat 
rütmekti, yoksa bolşeviklerle kom•u ıstedıler .. Fakat ı:a~plı kardeıler. aldı 
olmak değil! Alman hükumeti, bu rı~ e~eyı.'.1ce.I~ Mu.h~~edın s.u 
işte büyük kozu oynadığını pek.ili rolerı {muverr vahşı ıuruler . dı
biliyordu. Jl.lm•n Hariciye müste- yor) 1453 de lıt ~lu zappt~ttiler. 
şarı M Kuhlmann 1 sviçre ve F ele. ~ vrup:' _asırla~ca ımanıızlıgın ne 
menğin delaleti ile itilat devletlerine tıcelerını çektı. 
müracaat ederek, çok geç kalmo.dan V 
mak~I bi• •ulh yapılmasını teklif et
ti. Almanya Fransızların milli hassa.· 
siyetini tatmin edecek fedakarlıklara 
da bazır bulunuyordu. Alsas Loreni 
verecekti. Fakat itilaf devletleri o ta
rihte henüz "Cihan inkılabı,, ından 
korkmuyorlardı. Bir c:ene &.'.lnra AJ. 
manya mağlüp edildi. Fakat iki sen~ 
sonra bütü., dünya mağlüp oldu. Bu 
gün Bolşevikler hala Mo•kovada ha
kimdirler ve bütün hiristiyanlık ale
mi ümit-izlikten kıvranıyor VJ!: işle
rin burava kadar yürümesine sebebi 
yet verildiği için kendi kendini ıeı-ze 
ruş ediyor. 

Kudüs 

Altıncı gaf L her'le uzlaşmağı 
reddeden k~tolili iliıesinindir. 1511 
de ıimali Avnıpada bir küçük ila
hiyat f,kültesinde bir hoca ye
ni şekilde dini tedrisatta bulunmağa 
haşladı ve bir çok Alman köylülerini 
kendine bendetti. Fakat kilise buna 
ehemmiyet vermedi. Bir kaç sene son 
ı·a bu hoca kili&eye kartı teşki:latlı 
ınukavemet gösterince, Vatikan bu 
hocayı yola getirmek için, bazı talep 
lcrini nazan dikkate alacaktı. Öyle 
yapmadı. Yapmayınca da kilisenin 
ınühim bir uzvu kendisinden ayı-ıldr 
ve artık bu uzuv bir daha da birleşe 
mez. derhal feshediniz... Böyle bir ------------

birlik Kadınlar Birliğinin kuv- ı .. ••••••••••••• .. 
1 · b ı 1 Bir büyük gaf ta miladın 76 ıncı Miistemlekeler vet enmesıne se ep o ur... M h k '" 

1 
uayen ! ane na '1 senesinde Titus tarafından irtikap e- Son gaf ta büyük babalanmtzın-

E orsada yağcılık . o c ' A ı T f • 1. dilmiıtir. Bu adam, Kudüsü hak ile dır. Bunlar müstemlekattaki zencilc 
Ticrrct cdaM nebati yağlarla r. e. a ev IJ< yeksan ederek, Yahudilerin bütün re okuyup yazmak öğrettiler. Üç yüz 

bo dünyaya yayılmalarına sebebiyet ver sene İçin yavaı yavaş iptidai memle 
sabunun ve peynirin ticaret r 1 F · • l h d k b rengı ve İ t rar yo u as- di. Bunu yapaıken de, hıristiyanlığ•n ketleri i<tila ve yağma e ere , nra 
sasına sokulmasına karar ver- S k tevessüünü kolaylaştırdı. Bu suretle daki nüfu•u esir gibi kullanmak kfı-talıkları m;ite!:ıass•sı: r eci, miş ... Bir taraftan ticaretimizı de Roma düştü. Yahudileri biltecrü- fi iken, bunlara ilim öğrettiler. Halb,, 
asri şekle sokmaya çalışırken I Muradiye caddesi No. 55 be bilen Romalılar -c:lnkü asırlarca ki onlar yeni bir şey öğrenmeğe hi:; 
öbür taraftan satışlarımızı pa- l Sa. 14 - 18 onlarla münMebette idiler- Y lihudile ı te arzukeş değillerdi. 

ri din ve m:J1iyetperestlik bahsinde Bunun üzerine P.arı, siyah ve tunç 
na yır usulü başı boş bırakmak _Z_A_Y_İ--1-s-ta_n_b_u_l_İt_h_a_l_at--G-iı-.mr-u-·· _ silahsız brrakmak için bir t<k çare renkli adamlarda yeni şeyler öğren
tab'i doğru değildi. Fakat bu olduğunu anlamalı idiler. Bu çare de mek ar;,usu ha•ıl oldu. Ondan sonra 
karar bir taraftan tüccarı kız- ğünden aJmı~ ol-duğum 80943 No 13 Yahudileri yerlerinde rahat bırak- işler değişti. Şu satırları yazarken, 
dırmış •.. Diyorlarmış ki: Eylül 931 tarihli mahsup malopuzu maktı. Romalılar Yahudileri Filistin 1 Avrupalılar bütün müstemlekeleri11-

- Borsada yağcı kim var?. nu zayi ettim. Yenisini çıkaraca- de toplu bırakıp, ilT!peratorluğu te~ de ric'at halindedirler. Çini kaybet
kil eden milletle•i selamette tutacak tiler, Mmrı kaybettiler. Hindi•tonı Gösterin bize!.. ğımdan hükmü yoktur. Muharrem k yerde, bu mutaasS'.p ırkın dahili ;~le- ve bütün Afrikayı da aybetmek iize 

Boı·sa heyetinden birile Sadık. İstanbul Taşçılar Düğmeci rine karttlar, payitahtlarını peri- redirler. Beyazların en büyük .hatası 
bu işi görüştüm. Bana dedi ki; Han No 2. ~an ettiler ve hepsini de imperatorlu alfabedir. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 104 

- Öyle mi? 
Deyişi bu zannını kırıyor

du. 
- Naııl öyle mi? Bu haber 

piyasayı alt üst edecek. 
- Ne yapalrm? 
- Bu defa haberi tam ye-

rinden aldım. Bedri Suat bu
gün işin biteceğini söyledi. 

- Bedri Suat? Şu Yazıcı 
Zadenin başkatibi ha? 

Ahmet Nebilin sesi11de de
rin bir kinin gümürdeyişi var
dı. Refik Cemal hayretle bak
tı: 

- Evet. Tanıyor musun? 
- Bir defa gördüm. De-

mek o söyledi ha? 
- Evet. Sevincinden de e

tekleri zil çalıyordu. 
- Çahştığr ticarethanen;n 

iflit$Ula seviniyor mu? 

oğlu hindir. Zaten Yazıcı Za
de ticarethanesini asıl çeviren 
o idi. Hiç !Üphe yok ki bu if
lasta da en karlı o çıkacak. 

- Cezası yok mu bunun? 
- Ceza mı? Adam sen de! 

Meydana çıkar mı hiç böyle 
şeyler ki cezası verilsin? 

- Y azıcızade haber ver-
mez mi? 

- Yazıcı zade mi? Onun 
haberi bile olmaz. Bedri Suat 
ona yine en feliketli dakika
sın da bile sadık kalmış bir ki 
tip görünür. 

- Nihat 1Ihami? 
- Bırak şu zevzeği! Zaten 

ona ticaretten, şirketten anlı
yacak göz yoktur. O rakı iç
sin, poker oynasın, kadınlarla 
eğlensin de iste .. se dünya bat
sın! Yazıcı zade karısile Muh 

müdür yaptıl"mıştı. Eminim ki 
Nihat 1Ihami daha vaziyetin 
tehlikesini bile tamam anlıya
mamıştır. 

- Şirket te iflas edecek 
mi? 

- Çaresiz. Zaten şirketin 
büyük sermayesi Yazıcı Zade 
nindi. Diğer hissedarlar için
de ortaya para koyup şirketi 
tutacak kimse yoktur. 

Ahmet Nebil, yorgun yor
gun başını eğdi. Kalemin u
cile kağıdın üzerine çizgiler 
çizerek sustu. Refik Cemal, 
odanın içinde dolatıyor, arada 
pencereden bakıyordu. 

- Hah! Patron da geli-
yor. 

Ahmet Nebil, tekrar başı
m kaldırdı. Gözlerinin l)iç pa
rıltısı kalmamıştı. Bir endite 
bulutu bakışlarını örtüyordu. 

-Ya! 
Dedi. 
Refik Cemal, endişe içinde, 

arkadaşına baktı: 
- Nen var, kuzum Nebil? 

Çok bitkin gö~ünüyorsuo 

- Bilmem. Öyle bir takat 
sızlık.. 

- Gi~ip rahat et. Ben se
nin işini yaparrm. 

- Mersi kardeşim, ama 
nereye gideyim? 

- Nereye olacak? Evine, 
yahu .. 

Ahmet Nebil cevap verme-
di. İçini çekti. 

Reşit Beyin girişi, sözün de 
vamına mahal bırakmadı. Ah
met Nebil hürmetle ayağa kalk 
tı. 

Başmuharrir paltosunu ha
demeye vererek delikanlıların 
ellerini sıktı: 

- Bonjur, Nebil Bey. Bon 
jur Refik Bey. 

iki genç, patronlarını se-
lamladılar. Refik Cemalin sö
ze batlaması, Ahmet Nebille 
bir nefes aldırdı. Delikanlı 
Reşit Beyin halini sormasın
dan, mahut izdivaç bahsini tek 
rar açmasından adeta korku
yordu. Böyle bir sual olursa 
ne cevap vereceğini bilemiy~r 
du. 

1 Komşu memleketler 1 

Suriyede 
intihabat 
Vataniler arasında tefrika 

çıktı 
Suriyeden Adana gazetelerine bil 

diriliyor Sur.iyedeki ıon v~iyet hak- ı 
kmdaki tefsırler devam ediyor. 

Hükümetin intihabata müdahale 
etmiyeceği hakkındaki fikirler git
tikçe kuvvetlenmektedir. Vatani fır
kası geçen hafta Şamda bir günde 
üç defa toplanmış ve hiç bir karar 
vermeden dağılmı§tır. 

Bu toplanışlar hakkında harice 

• 
INEMALAR! 

\ 

ı·-----,.. Bugünkü Cuına -----... 

Melek ve Elhamra 
sinemaların<la 

Senenin muazzam ve [evkalaclc muvaffakiyeti 

Istanbul sokaklarında 
Türkçe sözlü ve şarkılı mükemmel filmi devam ediyor . 

Seans saatleri: MELEK: 1, 3, 5, 7 saat 11 de tenzillitlı matine. 
ELHAMRA: 12,30 - 2,30 - 4,30 - 6,30 saat 10,30 

da tcnzillitlı matine . 

bir şey haber veril~.emekle ~raber I 
aldığrm malumata gore Vatanıler a
rasında iki fikrin tebellür ettiği ve 
fırkanın ikiye ayrılmak ihtimali ol- ı 
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu ayrılık müfritler ve mutedil- •••••••'•••••••••••••••••••••• 
ler namile iki cenah halinde telakki •••••••••••••••••••••"'il 
olunabilir, Müfritler [lbrahim He- •••••••-
nano] nun etrafında toplanan aza- Çok güldürücü mevzu - Çoşkun aşk, - Hayretbahş Boks 
lardu ki: müsaraaları - İşte dün akşamdanberi 

Her ne oluna olsun Fransızlara A S R 1 S 1 N E M A D A 
karşı mukwemet ve muhalefette de- N CRAW FORD KARL DANE 
vam etmek ve Suriye kat'i istiklal WİLLİAM HAİNES - JOA "" 
ve milli idareye nail oluncaya kadar gibi üç büyük san'atkar tarafın.dan temsil edilen 
bu mücadeleye devam prensibini ile. B O K S Ö R L E R K 1 R A L İ 
ri sürmektedirler. filminde görülen başlıca vak"alar bunlardır. 

Mutediller, fı•kanın umumi reisi Bu mükemmel eseri bütÜ'n İstanbul halkı her haıck gid~p görmelidir. 
(Haşimülinas) ın etrafında ve Fran İ · 
sızlarla uyuşarak Suriye'ye artık bir Gece: Meşhur spanyol mugannısi 
istikrar ve sükun temin etmek isti- U R İ B A R R İ -----
yenlerdir. ~on partinin daha k~v- i'e Eksantrik hokkabazlar JESSY vıe HA VEL 
vetli olduğu anlaşılmaktadır. Fırka -ı•••••• 
içinde b::-zı mutavasaıtlar iki grupun 
noktai nazarlnrıru birleştirmek ve İstanbul İkinci İcra Memurlu- ı DEVREDİLECEK İHTİRA 
fırkayı teşttüte düşürerek zayıflat- ğundan: Bir bocçtan dolayi mah- BERATI 
maktan kntarmak için çalışıyorlar. cuz ve satılması müka.rrer Tezgah 

Eğer hu teoebbüste muvaffak o
lunmazsa fb .. ahim Henanonun ayrı Bankosu üzerinde Elektro Motör 
bir grup halinde fırkadan ayrılması takımıle birlikte 15-12-931 tarihine 
muhtemel görülmektedir. müsadif Salı günü saat 10, 11 de 

Muzaaf nitrat dü kalsiyüm imali 
ne ait ıslahat" hakkında olan bir ih
tira beratı talebi için İstanbul Vita 
yeti celilesine 26 Kanunuevvel 19Z9 

tarihin<le takdim olunup 23605 nu

mara ile mukayyet müra<:aat üzerin 

deki hukuk bu kere ferağ veyahut 
icara verileceğinden mezkfır ihti .. 

rayi satın almak veyahut isticar et· 

mek arzusunda bulunan zevatın İs· 
tanbul Bahçekapı Taş Han No 43-
48 de mukim vekili H. W. !stok 
Efendiye müracaatları. 

Suriye intihabında 
Antakyalılar 

Antakyadan Ad~na gazetelerine 
yazılıyor: Son siyasi vaziyet lıken· 
derum ve Antakya da ıayanı dikkat 
bir hasasiyet uyandırmıştır. 

Antakya sancağının bir ahtle mu 
hafazasına yemin edilen ist:klalini 
muhafaza ve müdafaa etmek üzre 
halk kendi ara•ından kendini tem
sil edecek ve Fransızlara alet olmi
yacak genç ve azirnkir ürk meb'uıla 
rı, intihap etmeğe katiyen karar ver
miş.tir. 

Halk ,imdiye kadar intihap edi
len ve senelerden beri Fransızlara 
alet olan eıraf meb'usları seçmeme
meğe yemin ebniştir. Bunun için eş· 
raf efendiler aruında dehşetli bir te
lô.t baş göstermiştir. Bu hal aynca 
Fransızları da düş.ündürmektedir. 

intihap mücadelesinin çok hararetli 
olacağı şüphesizdir. 

Abdülkadir Kemalinin 
gazetesi 

Halep'te "Yakıt,, ismindeki pa
çavrayı tek bir aahife olarak çıkaran 
Abdülkadir Kemali bu teşebbüste 
de muvaffak olamamış ve gazetesini 
kimseye okutturamamııtıT. 

Türkiye hakkında yazdığı maka
leler saçmalarla doludur. Gazetesini 
Antakya da satturnak için bir bayi 
aramıt, fakat kimseyi bulamamııtır. 

En nihayet Antakya' da bulunan 
arkadaşlarından birisine bir mikdar 
gazete göndermiş ve ancak beş tane 
sattuabilmiştir. Bu gidişle bu gaze
tenin de yakında kapanacağı mubak 
kaktır. 

Kendi a}eyhinde neıriyatta bu
lunduğundan · şehrimizde münteşir 
''Yeni Gün., gazetesi aleyhine dava 
ikame edeceğini söylemiısede gali
ba buna cesaret edememiıtir. 

Mahkernei Asliye İkinci Ticaret 
daW:esinden: Fret Herdeğer ve Kir
kor Muhbiry;;ın şirketi tarafından 

dairei icraya müracaatla alacaklıla
ra karşı teklif ve akit eylediği kon
gordatonun tasdiki 16-12-931 çar
şamba günü saat 13.30 on üç bu
çukta muallak olduğu aJaka,daran
ca malfım olmak üzere i13.n otunur. 

\attı. Bu defa tafsilat daha zi 
yade idi: Bedri Suattan alınan 
malumata göre son zamanlar
da ticarethane bütün ihtiyat 
sermayesini kullanmış, elinde
ki eshamı kırdırOU§, bonoları 
nı karşılamağa çalışmıştı. 
Fakat bütün bunlar elden çrk 
tıklan sonra yine mühim bir 
borç vardı ve bunu karşılaya
cak artık hiç bir şey kalmamı, 
tı. Vaziyeti hisseden bankalar 
krediyi kesmiş, alacaklılar pa 
ralarını almak için sıkıştırma
ğa başlamıştı. 

- Yazıcı Zadenin haberi 
var mı? 

- Vaziyeti biliyormuş. Fa 
kat düne kadar bir ümit peşin 
de koşuyorlarmış. Şimdi o ü
mit te boşa çıkmış. 

- Nihat llhami? 
- Bedri Suadin fikrince 

onun bu işle de bir rolü ola-
mazmış. 

- Demek Bedri Suat artık 
mühim bir adam oldu? 

Refik Cemal, çarçabuk hali 
anlıyan patronunun yüzüne 

·: 1 .• 

Galatada Kalafat yerin<le 77 numa
rada satılacağından talip olanların 
931-589 dosya numarasını hamilen 
mahaLlinck hazır bulunacak memu
ra müracaatları ilin olunur. 

İstanbul 5 inci İcrasından: Mah
cuz ve furuhtu mukarrer büfe, ay
na, kanape, takımı çini soba ve sai
re 13-12-931 ta.:ihine müsadif pazar 
günü 1stikl1i.l ca<ldesin<le Mulenruj 
karşısın.da 69 No. lu apartımamn 
ikind katında satıı•cağında talip 
el.anların yevm mezkfude mahaJ.. 
linde hazır bulunmaları ilan olu
nur. 

ZAYİ - 1551 numerolu otomobil 

plakası zayJ olmuştur. Yeni<!! alına 

cağmdan hükmü yoktur. Kocata~ 

suyu deposu. 

Çok çay içen japonyah 
sinirlenince Bromural ahı:, rahat eder, taUı uyku 
uyur. Bu ilaç zarar.;ız yegane müsekkindir. 

(Ludwigshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-G. Kumpanya
sının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığı 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüpler içerisindedir. 

- Nasıl? Bari kendi yükü
nü yapmıt mı? 

- Zannederim, efendim. 
- Yüzde kaçla iflas ede-

cekler ? 
- Bedri Suat konkordato

ya bile imkan yok diyor. Un
yon olursa alacaklılara yüzde 
ya beş, ya altı dütenniş. 

- Maşalla'h! Ne temiz iş
miş bu böyle? 

- Tabii Yazıcı Zade iflas 
edince şirket le devrilecek. 

- Öyle ya! 
- Halbuki şirketin kefili 

de Yazıcı Zade idi. 
- Şirketin mevcudatı? 
- Bedri Suat, mevcudat 

yoktur diyor. 
- Matlubatı? 
- O da galiba devede ku-

lak kabilinden .. 
- Mükemmel. iyi hisaplan 

mış bir iflas .•• değil mi? 
- Şüphesiz, Beyefendi. 
- Yazıcı Zade ile Nihat 

llhami de hazırlık yapmışlar 
mı? 

- Anladığıma göre Bedri 

-Ya? 
Reşit Beyin alnı kırıştı. Biı 

den bire bir dütünce beynini 
İşgal etmişti. Ahmet Nebile 
döndü: 

- Acaba Süheyla Hanım 
parasını kurtarmışmiydi. Bili
yor musunuz, Nebil Bey? 

Ahmet Nebil, fikri daima 
başka yerde olduğu halde, mi 
haniki bir hareketle mükaleme 
yi takip ediyordu. Sual ii7.eri
ne bir an şaşaladı. Sonra cevap 
verdi: 

- Vallahi pek iyi 
rum, ama zannetmem 
fendi. 

bilmiyo 
Beye-

- Evet. Evvelki gece ben· 
den fikir sormuştu. Galiba siz 
de parasını çekmesini nasihat 
etmişsiniz. 

- Evet, efendim. 
- Ben de ayn> fikirde bu-

lundum. Hatta Fuat Sami Be 
yi tavassut etmesini söylemiş· 
tim. Acaba ne yaptı? 

Ahmet Nebil sustu. Reşit 
Bey odanın içinde dolaşarak 
düşünüyordu. 



ıSAl\1'A 
aleminde il•• .. 
Aktörün talii 
Aktörün ııarip bir talihi var. O, 

kendini yaratan gibi eıerini hillke
derken yalnız kalan ıan'atkarlardan 
değildir. Her halde baıka bir faninin 
yardımına mübtaç. 1 yi akort e
dilmemiı ıeoler içinde çalıımıı 
ve muvaffak aktörün ıeıi lmıktır. 
Aktörün ıeoi tek bB§ına konuımaz 
davul ve bando gibi. Bir aktör, 
tabloyu vücude ııetiren r~nklerd_en 
biridir. Bir dilin üıtünde bır çok •n· 
san konuıturan mettahtır. Tek tel
de saz çalan Atık Cemal gibi. A~tö~, 
arkadaılarile beraber yaıar. Dılsız 
aktörlerin ara11nda en büyük mÜ· 
mesailerin de dili tutulur. 

Bir aktör ıeyirciden iki şey bek
ler. Alkış ve ıslık. Bu i!ci a~betten 
birine bir aktör bazan utemıyerek 
ıürüklenebilir. Bir ökıürük, bir loca 
kap111nın gürültüsü aktöre atılan 
bir tabancadır. 

iki aktörün vaziyeti fecidir. lliri 
ağlatmak iaterken ııülünç olan, öteki 
de güldürmen iıterken §ayanı mer
hamet olanlardır. 

Kulağını ıüflörün dudaklarından 
kurtarabilen aktör sahnede rahat do 
laıır. 

Radyoda parazit, tiyatroda perde 
araaı gayrikabili tahammül iki büyük 
sıkıntıdır. 

Hakikaten aktörün talihi garip
tir. Aktör, demek, benliiinden çıka
rak baıka bir İnsan hüviyetine gir
mek demektir. 

Aktör, ipi müellifin 
kukladır. 

elinde bir 

Aktörün talihi, ne atelyesinde bo 
yayan reısamrnkine, ne masa başın· 
da çalııan edebiyatçınmkine benzer. 
San'ati hayatile kaimdir. müzisyen 
gibi . 

Siyah bir gramofon plağında ela 
beyaz bir ıinema perdesinde de göl
gesi kalan san'atkarın talihi aynıdır. 

Cidden aktörün talihi müthiştir. 
inci gibi bir •ıra diti eörünen tebes. 
sümüne yarım milyon dolar alan aı ... 
tistle, kucak doluıu göz YBfMB bir 
tabak fasulya piyazı alamayan ak
törün halini düıünelim. Bu, iki şe
}'·in ifadesi demektir. Birincisi mu· 
vaffakiyet, ikincisi takdir. Bizde 
~ktör bu ikinci kısmın kurbanıdır. 

Selini dinletecek oam.i bu1am •• 
yan aktör, san'atkirlar içinde en 
bedbahttır. Doğuramayan gebeye 
benzer. 

Elif NACI 

Y ansene göre 
Ankararun İmar pilinını çizen ma

ı·uf Alınan ıehircilerinden, Bertin 
Politeknik mektebinde profeoiir 
M. Jansen, Almanyaya dönerken 
Atinadan da geçmiıti. 
Elcfteron Vima'nm bir muhan-iri 
profesör .Jansen'le görüşmÜ§. Bir çok 
büyük ıehirler gibi Atina da ahvRlin 
zaruret ve ilcaatı ile son zamanlarda 
usulsüz ve nizam11z bir ıekilde bü
yümüştür. Böyle olmakla beraber 
Atinanın da diğer bir çok büyük 
§chirler gibi güzellik unsurları var
C~r. Propesör Janaen'in Yun:ınlı 
ınuharrire söylediklerini Atinayı ala. 
kadar ettiği için değil, fakat şehirci
lik bahsinde bazı noktlardaki ka
naatlerini ifade etmesi itibarile alıyo
ruz. Jansen diyor ki: 

- E•ki bir ıehir karmakanşık 
ve dağınık kemik döküntülerine ben 
zer. Şehircinin işi, kusursuz bir (s. 

kelet meydana getirmek için bu ke
mikleri bir araya getirebilmektir. 

Profesör Jansen Ankara için şar
kın rn güzel ıehirlerinden biri ola
cağını söylüyor. lotnbul hakkındaki 
fikirleri de ıebircilik noktai nazarın· 
dan §udur: Gelişi güzel ve hüsünsüz 
bir şehir .. ,, •.................................................... 
Bundan sonra Stratosp 

her de uçulacak 
BERLlN, 10 (A.A.) - Ba 

lon ile Straphere' e çımakla işti 
har etmiş olan profesörPika, 
Achıalites du Cinema'da tayya 
reciliğin müstakbel inkitafın
dan bahsetmiş ve yakında Stra 
tosphore'a mahsus olmak üzere 
imal edilecek olan tayyarelerle 
10 saatte Avrupadan Amerika 
ya gidileceğini söylemiştir. 

Belçikalı alim buna ait tec
rübelerin önümüzdeki ilkbahar 
da yapılabileceği fikrindedir. 

Leningrad'da muazzam 
bir fener 

RlGA, 10 (A.A.) - Sovyet 
de Lenine'in hatırasını teyit 
maksadile muazzam bir abide 
inşasına karar vermiştir. Bu a· 
bidenin planını bir Alman mi
marı yapmıştır. Bu abide NeW 
york'taki "Hürriyet" abidesi 
gibi fener vazifesini görecektir. 
İrtifaı 110 metre ol<'.caktıı-. 
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j ~I ®_._l ________ s_ı_N_E_M __ A ____ ~~'~®-l 
Nihayet Artistık'ie 

Daha geniş bir tiyatroya doğru 
kor bolluğu vermiştir. Bu ıayede mü Pariı gazetelerinden birine bu ser ı 

lavha altında yazdıiı bir makalede 
mcthur tiyatro müeUif;i Tristan Ber 
nard diyor ki: 

Evlendiler Altın kalp 
ellifler yalnız mevzularile doğrudan 1 d 

Tabi ve empereıaryoların bir mü 
ellife: - Çok in.ce fikirleriniz var. 
Halk bunu anlamaz:! 

Dedikleri birçok deffalar vakidir. 
bu sözleri aöyliyenlerde bir zarafet 
aramak bittabi beyhude olur. 

Halkın cahil olduğunu kabul et
sek bile onu alakadar etmek için az 
bilgili olmak kafi deii!dir. Zavallı 
halici .. Kaderin aevkile veya bir kaç 
para sahibi oldukları için tabi veya 
empereıaryo olanların ellerinde kal
sa idin halin nice olurdu? Fakat balk 
ile kitleyi biribirine kanıtırmaya
lım. Biz burada halk derken ufak fa
kat kudretli bir akaliyeti murat edi· 
yoruz. Kütleyi sevk ve idare eden 
iıte bu akaliyettir. Onu tanımamak, 
takdir etmemek pek tehlikeli bir şey 
dir. 

Tiyatroyu ıeyreden halkla ıine
maya ıriden halkı biribirinden ayır. 

Torununa nazaran Tristan Bernard 
mak doğru olamaz. Aradaki ufak 
fark seyircilerin ayni fBrBİt dahilin
de oturmalarından ibaret kalır. Sine 
maya ıridenler temıili karanlık bir 
mahalde seyrederler ve göze çarpıcı 
resimler iıitmek için sarfettikleri 
gayreti kolaylattırır. 

Filimlerin tüccari bir mahiyeti 
olmaları lazımgeldiğini iddia ederler. 
Kabul. Lakin her şeyden evvel bir 
filmin aan'atça düşük olmaması la
zımdır. Kıymetsiz, kaba bir filmin 
teoadüfen bü1ük bir rağbete mazhar 
olabaileceği de iddia olunabilir. Fa
kat biz burada tali ve tesadüf İ§İtı·. 
den, piyangodan bahsetmiyoruz. 

Seyirciler üzerindeki teıirleri tec 
rübe edilmit uhneleri öteden beri
den toplıyan müelliflerle, ademi te
nezzülle dudak bükerek bir eser "1ey 
dana getiremiyen hayalperestler li
yakatsizlik1erini meydana vuran za
vallılardır. 

Bir san'atkarın müşkül fakat esas 
lı vazifesi makndını anlatabilmesi· 
dir. 

Sinemacılar söz~ filmin tiyatro
nun kıymetini biçe indirdiğin ileri ıü 
rerler. Tiyatrocular İe,e sinemanın İı· 
tinat ettiği kuvvetli menbalardan iı 
!İfade etmek makıadile onu kabul 
ettiklerini söylerler ki bu formülle
rin her ikiıide ayni neticeye varır. 
Mühim olan nokta film yapanların 
bundan sonra sözün ıöz söylemesini 
bilende olduğunu öğrenmelerinde
dir. 

Sinema tiyatroya hudutsuz bir de 

doğruya alakadar olan eşhası konuş On beş gün evvel Ho lyvoo 
turmağa muvaffak oluyorlar ve da Marquis de la F alaise ile 
vak'a icabı henüz karıılaımamaları Constance Benett'in düğünleri 
lazımgelen phHların yüz yü~e ~el- yapıldı. Bu düğün film payı
memeleri için malô.m olan bır ıuru tahtinda bir hadise oldu. Holly 
uzun ve lüzumsuz enterikalara mü· 
racaat etmekten kurtulmuı oluyor- vood' da bir ismi olan yıldız, 

sahne vazıı, direktörler bu tar. 
Tiyatro müellifleri bundan sonra münasebetle verilen müsamere 

film sayesinde bir buçuk saat kadar ye iştirak ettiler. Herkes, 
seyircileri usandırmadan eserlerini Constance'ı ve yeni kocasını 
seyrettirebileceklerdir, Burada eıki d k · · 
bir tiyatro muharririnin sözlerini ha- daha yakın an görme ıçın 
tırladık: "Bir kaç perdelik bir piye· birbirlerini ezdi. Şu var ki, 
sin en müşkül tarafı perde aralan- Constance Benett Hollyvood'
dır.,, un en şık ve güzel kadınların-

Vazıı sahne dekoru bir çok göz dan sayılır. Onda bin türlü 
alıcı şeylerle bozarak piyeıin seyir- fazilet bulanlar vardır. Dışarı 
ciler üstündeki tesirini yarıda bırak- da biriken halk o kadar kesa
mamağa gayret etmelidir. Yani vak 
anın cereyan ettiği mahallin adat ve fet peyda etmiş ki, polis bir 
an'anelerini göstereceğim diye lü- kordon çevirmiş ve 'halk bir 
zumsuz bir takım teferruat ile seyir kaç defa bu kordonu kırıp geç 
cileri yormamalıdır. Halkı tenvir miştir. 
için ihtiyar edilen külfet şüphesiz şa 
yanı tebrik ve teıviktir, ~~cak bu Bu izdivaç senelerce devam 
himmetin kendi saha .. dahılınde kal eden ve Marquis de la Fala ise 
maaı ve filıne alınan tiyatroyu istila ile Gloria Swanson'un boşan· 
etmemesi lazımdır. Sinemada şimdi- masını intaç eden muaşakanın 
ye kadar eksik olan "söz,! ün yerini\ soı;ıudur. Marquis de la Falaise 
tutmak için müracaat edılen va~ıt~ 
!ardan mühim bir kısmına artık ılıtı sinemaya İntisap ettikten son
yaç kalmamııtır, Bundan maada ses re, gayet İyi bir sahne vazıı ol 
siz filimde rol almağa alışmış olan ar muştur. Karısı ise mevcut yıl 
tistlerde mimiklerinin bir çoğundan dızlar içinde en iyi angajman 
vaz ge~melidirl~r. Lüzumsuz olan elinde bulunduran bir kadın-

Giorya sinemasında David Golder filminaen Dır sahne 

ıeyler zıyan verır. · d 
Filme alınan piyeslerde hakimi ır. . . 

mutlak olan müellif veya vazıı sahne ı , Yalnız emretmesını çok se
deği!. piy~~in me".zuudur. __ Filmin yüz • ,.._ Hakim, müstebit bir ka

Sinemadan sonra daha 
ne olmak isteyorlar? 

de yuz, yuzde ellı veya yuzde on bej 
sözlü olduğunu ilin etmek hiç bir 
ıeyi ifade etmez. Çünkü yüzdelerin 1 
mikdarmı tayin edecek olan eserin 1 

menuudur. Muharrir eşhasa ne faz 
la ne de ekıik söz söyletmelidir. 

Banka müdürü, dalgıç, bahçıvan ... 

Sinemanın tiyatro ile ne kadar ya 
kından alakadar olduğunu söyledik, 
fakat söylenecek en mühim şeyi 
unuttuk: 

Sinema tiyatroyu daha hakiki ol
mağa mecbur etmiştir. 

Kılisik tiyatrolar bir nevi avukat 
lık va11ta11 olmaktan kendilerini kur 
taramamışlardır. Orada tahıslar ya· ı 
tamaz, her hangi bir davayı müdafaa 
etmekle meıgul olurlar. Onlar ser
bestçe hareket etmek hakkından 
mahrumdurlar. Eşhas sun'i fakat ' 
gayrikabili tenkit kuvvetli bir man
tığın esiridir. 

·1Jir baloda Constance benett ve 
marquis de la Falaise 

Metro Goldwin Mayer stüciyo
su .. Elinde kalem, bir ıinema muhar 
riri, ortada dolaşıyor. Maksadı ma
ruf artistlerin gizli emellerini öğren 
mek .. 

Yaptığı anketi de şöyle anlatı
yor: 

Joan Crawford'un hazin bakıtla
rı önden giren Greta Garbo'nun en
damına takılmıı, sualime cevap ve· 
riyor: 

- Gizli emelim mi? itte ııeçiyor. 
- Aman Joan, emeliniz Creta j 

Carbo'yu tanımak mı? 

Yalnız tanımak değil, bizzat "o" \ 
olmak. Bir ırün Garbo bizden ayn. 1 
lacak, belki bir ay, belki bir sene son 
ra.. Bunu kimse bilmiyor. Fakat hiç 1 
beldenilmiyen bir zamanda Carbo' -
nun bir daha ırelmemek Üzere kitti
ğini haber alacağız. lıte o ııün ben 
Garbo'nun yerine geçmek isteriın. 

Bakııınızdaki hayretin farkındayım. 
Her ikimizin tahsiyetlerimiz hiç bi
ribirine benzemiyor, diyecekıiniz 

deiil mi? Kendimden batka birıey 
olmak iıteyiıimi ııülünç buluyorsu
nuz. Fakat benim istediğim, ondaki 
ıeyyaliyet, ondaki ~nuance,. farkla-

Bu fibi eserlerde müellifin gay~si 
bize hakiki hayat münakaşalarını ya 

1 
tatmak, nümune olabilecek müzake 
re usulleri göstermektir. Vodovillor 
deki phıslann hareketleri muayyen 
tezleri müdafaa eden bazı eserlerdeki 
kahramanların hareketlerinden dah~ 1 

mihaniki değildir. Bu kahramanlar 
gerçi, bazı muthikelerdeki eşhas gi
bi, bir fabrikadan seri usulile çıkarıl 
mıı oldukları hüınü vermiyorlarsa 
da neticede bunlarda müellif tarafın I 
dan icat edilıniı birer kukladan ba~- I 
ka birıey değildir. Halbuki bunlaı-ın 
hayattan alınmış birer inaan olmaları\ 
llıungelirdi. Mahirane İcra edilen 
bir boks nümayiıi hakiki bir boks 
müsabakaıına nl\zaran ne ise tİy'lt· 
roda ekserya hakiki hayata nisbetle 
o idi. 

1 rını daima ırözeten san'atıdır. Garbo dındır. Sonra yı dızlar içinde 
hislerini hiç izhar etmez, fakat tel -

en zenginidir. Salon hayatı· kın eder. Diğer birçok ıeylerile asıl 
Bize kalırsa sinema daha doğrusu 

ekran tiyatrosu, i•tikbalde sureti 
kat'iyede iriıeceği gayeye bir an ev
vel va"I olabilmek için gideceği yo. 
lu ııöz önünden kaybetmemelidir. 

Nakili: 
M. FERiDUN 

na, resmi kabullere bayılır. Bu budur ki, Garbo'yi bu günün birinci 
şerait dahilinde, bakalım bu artisti yapmııtır. Niçin ben de Ame
izdivaç ne kadar devam ede- rikan sinemasının birinci artiati ol-
cek? mıyaynn? 

Demek Joan Crawford'da muvaf 

1 
H b ı fakiyetlerinden memnun değil! 

Sinema a erleri iki yüz metre yürüdüm: Richard 

Banka müdürü olmak isteyen 
Richard Barthelmess 

- Sizin gizli bir emeliniz va 
mı? 

- Elbette .. Ben büyük bir banr 
kamn reisi olmak istiyorum. Kapısı 
iyice muhafaza altında, ağır döıen
miı büyük bir odada muhtef"lll biı· 
yazıhanenin arkaaıncla oturmadıkça 

kendimi mes'ut addetmiyeceiim. Si 
nemadan ayrıldıktan sonra, nihayet 
pek meşru olan bu emelimin tahak· 
kuk etmiyeceğini kim kestirebilir? 

- O halde emelinize muvaffak 
olduğunuz gün, bizleri unutmayın. 
ünkü ne zaman· olsa bizim birkaç ku 
ruı ödünç paraya ihtiyacunız olur. 

Son bahar sergisi 1 
Barthelmess: 

,,. Adolphe Menjou telsiz te !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-----!!!!!!!!!!!!!!l 
lefonla Londradaki Wembley 

Fakat o muhavereyi değiştirdi. 
Marie Dreııler'i de gördüm. Ba

na dedi ki: 
stüdyoları ile üç film için bir _ Santa Basbora'yı bilir misiniz? 
mukavele yapmıştır. Sür'atle Orada cennetin bir köıesi vardır. Ta 
Londraya gelmek için Holly- denize kadar inen çiçek dolu bir bah 
vood' dan tayyare ile Nevyorka çe.. Burada derin bir ıessizlik var-

d dır. Sadece denizin kumları yalayan gelmiş ve ora an vapura bin-
küçük dalğalarının hıtıltuı duyulur. miştir. lıte ben orada ya§&IDBk, dünyayı, 

,,. Kat'iyen sinemaya girme tiyatroyu, ıinemayı unutmak ve öm 
ğe yemin eden maruf 1 ngiliz rümün oon günlerini bu bahçede ge 
aktörlerinden birisi, ilk defa o- çirmek iıterim. 
larak sesli bir film çevirmeğe lıte Marie Dre11ler'in son emeli .. 
baılamıştır. Bu aktör Henry Beyaz perde de en tatlı iıık rol-

larını yapan Leuvia Stone'cle sor. 
Ainleydir. dum. Bili tereddüt: 

" Buddy Rogers sinemayı - PortakaUar! Dedi. 
Boga ile güleşen adam. "Lamourdedieu" 

Pariı'te ilk defa sonbahar sergi
si 1900 senesi!lde açıldL Şimdiye lca-

1 

dar 30 senelik bir hayatı olan buser
gi ilk açıldığı zaman modernist idi. 

dolu olan galerini ııezdikten sonra terketıneğe karar vermittir. - Naııl? 
insanda bu serginin bıraktığı teıir Müzikholde çalışacaktır. - Portakallar .. Ben Kalifornya· 
hasret ve fikir k.tlığının vuzuhile se nın en iyi portakal yetiıtiren bahçe-

·ı · ı· C · · · b ktad " Pariste çıkan Le Courrier zı mış ır. eçı sergırun u no an !erine sahip olmak ioteo-im. Zaten 
tabtiye edilmesi doğru olmaz. Zira Cinemats grapliigne, Fransız-
bu h11stalık dünyanın her tarafında ca yazılmak üzere beynelmilel araziyi timdiden aabn aldım. Porta 
tesirini göstermektedir. ·· b k kal ağaçlarının arasına çekilecek ve . bir senaryo musa a ası açmış 

l nsanın üzerinde .hazin bir tesir orada mes'ut yaııyacatmı. 
bırakan bu his hakıızlığa kadar var- tır. Dorothy Machaill ise: 

" Maurice Chevabir San mağa hak kazanmaz. Sergide bir çok -Söylemeie cesaret edemiyo-
ah · · t

0

d ti ff ki ·· t F ransı· sko' daki otomobil salo-ı il ıs ı a ar muva a yet gos er- rum, dedi, kim bilir benim için çıl-
miştir. Bilhassa tezyini sınıflarda nunda şarkı söylemek üzere an dırdı mı diyeceksiniz. Emelim dalgıç 
pek ileri giden bu istidatlar arasındl\ gaje edilmi~tir. Kendisine 
meseli M. Laliepue harikalar göıter k elbisesini ııiyip, denizin dibinde do-
mektedir. 385,000 fran tan maada duhu laımaktır. Her kes kuı olup sema-

!iyenin yarısı verilecektir ki tarda uçmak istiyor. Ben ise bilakis .. 
Heykellerde kadın çehrelerile adi 750,000 frank tahmin edilmek Balık olup denizlerde yüzmek isti-

çıplaklara pek çok tesadüf ediliyor. tedir. yorum. 
Bunlardan sarfınazar Maylol'un 

düşünen kadının ile Lamor dodyo ,,. Nevyork'ta hali hazırda Neil Hamlton'a da uiradım: 
Natıirmort Le Petit nun " buğa ile mücadele eden a- 900 sinema vardır, - Geç kaldınız dostum, dedi, b~: 

dam., ı çok beğenlmıtr. Blhasaa Va- nim en gizli emelim Norma Shearer 
augün ise klasik ve serbesttir. Her utier tarafından yapılan M. P. " "Şehrin ışıkları,, filmi ile beraber film çevirmekti, nihayet 

'nangi cepheden bikılırsa bakılsin ser Valery'nin büstü de bu meyandadır. sırf çocuklar tarafından oynan bu filmi çevirip bitirdk. Çünkü en 
ginin bu sene kabiliyeti hayatiyesi 1931 Paris sonbahar ıerııisinde teş- mak üzere Almanya' da tekrar boıuına gden yıldız odur. 
tenakus etmiıtir. hir edilen bu resimlerden bazılarının -Victor Mae Lagleu: 

· b k" · · filme alınmı•tır. Bu filmde 

Bu hafta Artistik sinema!l Made 
leine Renaut ile Michel Simon ve 
Rene Lefebvre'in ''Altın kalp,, is
mindeki filmini gösteriyor. Bu filmin 
mevzuu ıudur: 

O çok iyi bir çocuktur, san'ah çi 
çekciliktir. inanılmaz derecede saftil 
olmasından dolayı kendisine (Altın 
kalp) lekabını vermiılerdir. Jan ar
kadaşı Riıar'in metresi Marselin'e 
aşıktır. o gün evine davet ettiği Mar 
selin'e de kalblni yakıp kavuran aşkı 
ru itiraf edecektir. Fakat Marselin 
geleceği yerde, bot vakitlerinde bes
tekarlrk eden ve hakikaten Marseli
nin yanında l.eıko rolü oynayan kar 
deıi Kloklo, denilen Kloter geliyor. 
Nihayet Janın as!'İ olsun diye garip 
bir surette h87~rlamış olduğu stüd
:"o'da Mar~elin'de görünü;·or. Jan, 
sam.imi bir haraı·etle on :ı aşk rnı itiraf 
ediyor. Marselin işvebazlıkla buna 
mutavaat edeceği esnada, arkadaş. 
!arından birile vukubulan telefon mu 
haveresine tesadüfen mutali olan ve 
elde ettiği bir mektup pakt tile dos
tu tarafından na•ıl aldatıld;ğını an
hyan Riıar içeri ririyor. izzeti nefis 
ve aşkına trcavüz olunduğunu gö
rerek iıtikrah ettiğini anla ıp, Jan'· 
in iştirak ettiği Marselinin r·catanna 
rağmen, onunla müna~ebetini kesi
yor !'l.iıar gidiyor. Kadının göz yaı· 
ları karfııında fevkllade rr.üteesıir 
olan Jan ona zevc :ıi olmayı teklif e. 
diyor. Marselin de ka~ul ediyor. 

Evleniyorlar ve Jarı kendisinden 
bıç sıkılmadan mü:cmadiyen para is 
tıkraz eden kain biraderi Kloter ile 
perestiş ettiği kl''"l&ı arasında dört 
sene yaııyor. Bununla beraber kaı-. 
deti Kloter' le hizmetçinin muavene· 
ti sayesinde Maralin O;JU Riıar'a yap 
tıjj-mdan d~ha n aldatmar:ıaktadtr. 
Marselinin yeni aşıkı hercai ınqrep 
Caaton bıkarak Birez.ilya'ya gideceği 
bahanesile münasebetini kesiyor. 
Maraelin yenİc!·?n göz yaşları dckme
ğe başlıyor. Bunlardan hiç birşey 
anlamıyan ,Jan tesell"k'ır sözleri ve 
nüvaziılerile teessürünü izaleye mu 
vaffak olur. Maale•ef bu ıükunet çok 
zaman devam ehniyor. Yeni zevkler 
pqinde koımağa alışık olan Marae
lin yeniden birine tutuluyor. Şimdi 
sevmekte olduğu ve muhabbetine 
kanaaat ettiği, ııüzel Al<ksandır, ma 
alesef taksim kabul etmemektedir. 
Bir akıam Tabaren balosunda tesa
düflerinde zevcini ve evini terketme
diği takdirde kendisile münaıebetini 
keoeceğiıU söylüyor. Atıkını kaybet
mek korkusu ile deliye dönen Mar
selin kocasını terke karar vererek 
kardeti Kloter'i ona hakikatı söyle
mefe memur ediyor. Eniıtesini ıe.o
meie baılıyan Kloter onu teskine ui 
raııraa ela muvaffak olamaz. Klotct" 
eniıtesine kendi tınetinde bir ada
mın l>ütün talakatile İ§İ anlatıyor. Fa 
kat Jan'in kansına karşı kınlmaz 
bir imanı vardır. Bu esnada trea 
sevgilileri götürürken fevkalade bir 
hadiıe oluyor. Marselin aıkıyle, te. 
mİz yürekli kocasını mukayese edi
yor ve peıiınan olmağa baılı1or. O 
esnada istasyonda bulunan çocukla
rın kocasının söylediği prkı11nı sö,. 
lediklerini de iıitiyor. Hemen i.şıkı· 
nı bırakarak trenden atlıyor. 

Boş kalan evine avdet ediyor. O
rada hcrşey yerli yerindedir. Fazla 
olarakta bir çiçek vazosunun yanın
da yeni bir fotoğrafı yüzüne gülmek 
tedir. Acaba Jan'in bir şeyden mallı 
matı yok mudur? ... KlotPr ona haber 
vermemittir? .•• Masanın üzerinde, 
biraz aynlmağa mecbur olduğun
dan dolayı beyanı mazeret eden Jan 
İn mekİubunu buluyor, Nihayet koa 
diside geliyor. Acaba mamulatı var 
mıdır? Bu hakikate vakıf olmak ;,. 
teyen Marıelin, Jan'in kendisi itiraf 
ettiği aşkın derinliğini anl~yor ve o
nun kolları ara~ına atılıyor. 

değiştirirler. Ben küçükk•n 
olınak stiyordum. Mektepte, 

boksör 
mah.~1-

lede ne kadar çocuk varsa hepıinia 
burunları üstünde antrenman ynpt

yordum. Ben bu emelimde muvaf
fak oldum. Hattiı lngiltue'cle bir iki 
boks müoabaka11nı da kazandan. Oa 
dan sonra, daha sonra asker olmak 
istedim. Harp çıktı. A< ker olmak hu 
ausundaki emelimi te<'til etti. Nih • . 
yet sinemayı düıünclüm, timdi 
Hollyvood'claynn. 

- Yeni bir emeliniz yok mu? 
- Elbette var. Yat ileriledikçe 

insanların emelleri ve hırsları artı

yor veya azalıyor.. Ben siner.ıadaa 

ayrılmak için oldukça bir para kazaa 
mak istiyorum. Ondan sonra sayfi
yeye çekileceğim. iri kırmızı ııiille,.. 
bayılırım. Bir kırmızı güt bahçesi ya 

pacağım Şimdi bile bana gelseniz, si 
ze Kallfornya'nın en güzel k '°'11Jn 

güllerinden takdim edebilirim. 

Boksörlüktetn bahçıvanlığa! Fe
na tleğil diye düıündüm. 

Bu sergı, u c;cne es ısıne nıl'li~ fotograflarını dercediyoruz. Bunlaı• ~ - Bu suali çok manasız buldum, . 

betle canlılığını kaybotmiştir. RR~e~si~m:_l~h:!""~~~:n~h~e:m~e~n:.~•~e~r!g~ruf:n~e~n~ç~o~k~b~ejğ!e~·lŞ~a~r~l~o~r~o~l~ü~n~u~·~d~o~k~u~z:_:y~a~ş~ı~n~d~a~b~i~r~~~~A~n~n~a~.l\~1~a'.ıy~W~o!!n!lgL.'."~E~d~e~r~in~.t!.::rz~ı':'JlJc1e!:ı!~·ı.yltaw;;ıııııı.,,ıİii··111illll.i.İllllllliıiı11İi· kı,j.,ıSıi.Iİliıiırılllil .. lilİllİlıııılllllllliı111ıMlll•1111 ler çok zenkindir. Sayı ız taplQI 

Ya Creta Garbo? Acaba onun na
sıl gizli bir emeli var? Garbo'nua 
söylendiği gibi, 1 sveç sahillerinde 
hali bir adaya çekilmek istediği doğ 
ru değildir. Garbo bilakis tiyatroyu 
emel edinmittir. Beynelmilel töbret 
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EYi BI R VAUDE 
Evlldıoın ıihhatini ddtilnen, ber 

• hanııi bir rahataı.zlık sebebile zail 
düşdllğdnil gören, bu milnasebet.' 
le kansıa kalan, i1tibaıız bulııoari 
çocuklımna lllif lezzetli ve mıl· 
keınnıel bir kuvvet ilicı olan - - -· - ,_ -1 

enofetrat os 
vermelidir . Hrr ccunrd• bu11lllur. 

~ Gayrımübadil Bonoları ~ 
Satııır. Yenipostahane karşısınc'a Büyük Kınacıyan 

No. 24, Telefon. 22716, Telgraf • İ>hnbul 
~ZIYATOR 

Jandarma Satınalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için mevcut kumaştan (15800) ila (16200) takım. 
)'azlık elbise ve olmi:kdar serpuş ve tozluğun imaliyesi kapalı 

ıarfla münakasaya ç~karılmıştır. Taliplerin şartname ve nümu. 

nelerini görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için te

:ninat ve teklif mektuplarile beraber 26-12-931 Cumartesi günü 
saat 15 den 16 ya kadar Gedikpaşadaki Kıoımisyonumuza mü
racaatları. ( 4234) 

Deniz Levazımı ' Istanbul 
Satınalma Komisyon undan: 

Kilo 
4500 Makarna ; Açık münakasası 2e Ka. evvel 931 cumarte5i 

günü saat 11 de 
750 Şehriye ; Açrk münakasası 26 Ka. evvel 931 cumartesi gü

nü saat 11 de 
1800 Reçel ; Açık münakasası 26 Ka. evvel 931 cumartesi günü 

saat 13 te 
2250 Beyaz peynir ; Açık münakasası 26 Ka. evvel 931 dimar

tesi günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için: Yukam!a cins ve miktarı ya

zılı Ramazaniyelik erzakın hizalarmdaki gün ve saatte açık 

münakasalan icra olunacağından şartnamesini görmek için her 
gün ve vermek istiyenlerin münakasa gün ve saatlerinde mu
vakkat teminatlarile birlikte Kasnnpaşada Deniz Levazımı Sa
tınalma komisyonuna müracaatları. ( 4253), 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Yerli mamulatı yirmi beş bin çift yün çorap kapalı zarfla müna 
kasaya çıkanlmıştrr. İhalesi 16-12-931 Çarşamba günü saat on 
beşte yapılacaktır. Talipledn şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifnameleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi mez
kQrda saat on beşe kadar Komisyonınnuza müracaatları.(4054) 

lstan~ul Evkal Mü~Orlll~ün~en: 
iki sene müddet~e icar için 
Müzayedeye vazolunacak emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü Vakıf Hanın zemin katında 8 ve 
i4. 4 ve 14 - 7 No. mağazalar. 

2- Hanın zemininde 1 No. depo (dipten ikinci direğe kadar) ' 
3 - Hanın asma katında 2, 12, 14, 16, 35, 36 No. odalar 
4 - Hanın birinci ıkatında 8. 1, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37 No. 

odalar. 

5 - Hanın ikiru:i katında 8 - 1, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 
34 No. odalar. 

6 - Hanın dördüncü katında 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 
29 No. odalar. 

Müddeti icarlar; 1·6-931den1-6-933 tarihine kadar iki senedir. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak 
1- Hanın zemin katında 22 - 5 ve 66 - 17 No. mağazalar 
8 - Hanın zemin katında 6-2 No. telefon dolabı 
9 - Hanın asma katında 1 No. oda. ı 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç senedir. 
Mebdei icarlar: Es·ki müsteciı ler için akdi sabıkın hitamı yeni 1 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 23 Teşrinisani 931 den 

931 salı günü 

1 

1.5 Kanunuevvel ı 

MiLLiYET CUMA 11 KANUNUEVVEL 1931 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Tasarruf haftası . ... . . 
sızın olsun~ 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

•- Dr. Ihsan Sami -11111!!!!! 
lıtafilokok aşısı 

ııtafilcıkolı:lardan mütevellit (er
genlik, lı:an çıbanı, koltuk altı 
çıbaru,upe<ık)ve bütün cilt has 
lıklarma lrar§ı pek teeirli bir 

aşıdır. 

Divanyolu No. 189 

'MARttl 

HUTCHIHSON 
En ••ilam 

Uatlklerldlr --=::;,;; 

eDO •e acen as• 
Moreno Algrantl 
1ıta,.bul Strlıtct Yeni Ha• 6-7 

......__.,._e..,mre• orlı•u•;=d~•I,___,. 

ve içtimai 
muavenet vekaletinden: 

(1262) numaralı İsıpençiyari ve T~bbi müstaohzaırlar Kanu-
. nunun (12) inci maddesi miıcibince bütün müstahzarlann ha

ıriıci ambalajlariJ.e tarifenamelerinde peraıkende satş fiabnm ya
zılması iktiza eylediği •hal<le bir ta:krm ecnebi rnüstaıhzarları

nm bu fiatı havi olmadıkları görüknetkedir Memleıkete ithal 
edilen ecnebi müstahzarları üz&inde dahi İstanbul piyasasına 
göre tesbit edildiği gösterilmek üzere Türk parasile peraikenıde 

satış fiatınm bulunması hususunun bu gibi müstahzarları ithal 
edenler tarafından en tasa bir zaman zaııfında temin edilmesi 
lüzumu ilan olunur.(4364) 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
Hastanesi baştabipliğinden: ,_ 1 

Aleni mün3*:a:sa ruretile aşağıda cinsi ve mi'ktan yazılı le-
vaztm ayın, ayrı\ satın alınacaktır. Münakasa günü 2 Kanunu
sani 932 cumartesidir. Talipler şartnameyi almak üzere ·her 
gün Hastane 4ia(e memurluğuna ve münakasaya ·girme!k için 

' ' me-. .cldlr günde saat on dörtte Galatada lstanıbul Limanı Sahil 
1 Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 

olunur. (4311). 

D 1 KK_A_T-. · 
Ademi iktidara 11 
GLANDOKRATiN 

\000 
500 
500 
100 

Metre 
,, 

" 
Adet 

Ameriıkan bezi 
Patiska 
Pijamalık 

Havlu 

Meşhur Profeesör Brovn Se
quart ve Steinach'in mühim keş 
fidir. Tesiri kat'i ve seridir. 
Her eczanede bulunur. Toptan 
satış yeri ZAMAN ecza depo· 
sudur. İstanbul, Bahçekapı 

tramvay caddesi No. 37 ve Es· 
kişchirde Yusuf Kenan beyin 
Merkez eczanesi. Kutusu 200 

kuruştur. 

50 ,, Battaniye 

I· lstanbuf belediyesi ılanları 1 
Beyoğlu Belediyesinden: Şişlide (Cabi) Rumeli caddeS'inde 

yeniden inşa edilen kanalizas}"Orul raıptı icap eden kulak m~
raları hakkında 14 No. lu hane mutasarrıfı Ferit Beye tebligat 
yapılmak üzere aranılmış isecle bulunmadığından tarihi ilan-. 
dan itibaren iki gün zadında daire Heyeti fenniyesinin tarif 

ur A KUTiEL .
1 

edeceği vaziyette acu1ak mecrasını esas mecraya raptetmediği 
• • halde daire macifetile yaprlacak masarifin yüzde on cezasile 

Cilt ve zührevi hastalıklar tleldba: 1 tahsil olunacağı tebliğ-at makamına kaim olmak üzere ilan olu-
vihanesi. Karaköy, büyük maba e ı ( 

373
) 

. d 34 nur. 4 
cı vanrn a . ı 

ecnebi memleketıere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka konınıer~iJalı 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya doları frank olaırak 
satılan bu çeıkler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar-

Devle~ Demiryollar1 Ydaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan 52 kalem şeker, 
çelik hırdavat ,yelken bezi, kırtasiye, el~triık malzemesi, cam 

vesaire gibi muhtelifülcins malzemenin p<l2Jalr'lığı 14-12-931 ta
rihine müsadif Pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin 

yevmi meııkilrda saat 9 dan 11,30 ıkadar mağaza<la i:sbatı vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfre

dat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune gıetirİ!lmesi 

icap eden malzeme için nümunelerinin beraıber getirilmesi nü

munesiz vaki olacak tekliıfatın kaıb(ll edilmiyeceği ilan ohmur. 

KARON 

(4376) 

Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Şirketi Hayriyeden: 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye da trenlerde bu çekleri en Eyyamı adiye tarifesinde 96 ve 137 nmnerolu seferler 1{4. 

nımevvelin 12 inci Cumartesi akşamından itibaren bervecıhiati 

tadil edilmiştir. 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 15 e küçük tediyat için nakit 
kadaor şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek makamında kolaylıkla isti-
müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde mal edebilirsiniz. Travel-
varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan olunur. l lens çekleci hakiki sahibin-

den başka kimsenin kullaEvsaf ve müştemiliitı hakkında malfunat almak isteyenler 
namayacağı bir şekilde ter bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mi- tip ve ihtas edilmiştir. 

sil raporlarını görebilirler ( 4007) · ·----------ı-ııiii 

Saat 16,.55 de R. Hisarından hareket eden vapur 16,12 de 
Uluköyden hareketle 16,20 de R.Hisarma uğrayarak Kandilliye 
geçecek ve Kandilliden 16,30 da hare!ket:ıle A. Hisan, Kanlıca, 
İstinye, Çubuklu, Paşabahçesi ve Beykoza uğrayarak Y-eniıköye 
gidecekti• 

... .. .. . . 
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~.~.~~~~~.~! .. ~ --Halihazırda l ütün dünyada pek ziyade şöhret 
ve rağbet 1. ulan 

SANTA LUCIA 
Tangosunu COLUMBIA plaklarında 

dinleyiniz. 
Bu tangoyu, dinlemek dans etmekten zevklidir. 

COLUMBIA 
nan yeni bir muvaffakiyetini te1kil eden ve 
büfln Avrup'1da herkesin ağzında dolaşm 

E V A tau~osuuu 
dahi COLUMBIA p'aklarınc'a dinleyiniz. 
tiütün bayilerde satı1maktadıa • 

SADİK ZADE 
B!raderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dnnılu Pınar 
vapuru 13 Kanunevvel 

Pazar 
akşam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av· 
det edecektir. Fazla taf· 
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

SEYRfSEF AIN 
Merkez ace.nto: Golata Köprü bo· 

il B. 2362. Sobe A. Sirkeci Mühür. 

dar ude han 2. 2740. 

BOZCAADA POSTASJ 
(EREGLl) 13 Kanunevvel 
pazaır 17 de İdare rıhtı
mından kalkar. 

::-.................... ~ 
D.ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şicketi 

Avrupa - Şark poıtaıı 
Anversten emtiai muhtelife ile 

müvasekti beklenen OROPOS va
ıpuru 16-20 K. evv.!lde limanımıza 

gelecektir. 
Umumi acentaları: Galatada ç;. 

ni!i Rıhtım Hanında D. Anagnos
topoulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 
2612 Galata ve Beyoğlu Ta/1 acen
talan: Bütün seyahat acentalıkJa. 

rıdır. 

SOÇET A iT AL YANA 
Dl SERVİTSl MARİTlMl 
AFRODİT vapuru 16 Ka

nunuevvel aÇrşamba (Burgaz, 
Varna ve Köstence) ye gide
cektir. 
ALBANİA vapuru 17 Kanu

evvel Perşembe (Napoli, Mar
silya ve Cenova) ya gidecek
tir. 

FEDE vapuru 20 Kanunuev ' 
vel (Bu~az, Vama, Köstence. 
ve Odesa) ya gidecektir. 
BRAZİLE vaıpuru 22 Ka

nunuevvel Salı (Sitmar - Le
vant IDkspres) olarak (Pire, 
Napoli, Maırsilya \l'e Cenova) 
ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rılhtmı haıııına uınuıni a
centesine müracaat. Tel: Beyğ 
lu 771/722 veya Beyı0ğlunda 
Pera Palas altında Natta Na
syonal Türkiş Türist a<ıentai
ye Telefon Beyoğlu 3599 ya
hut lstanbulda Eminönünde 
İzmir sakağında 8 numarada 
acente vekiline müracaat. Tel. 
İstanbul 776. 

İatanbul 7 oi icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mükaııırer bir 
adet yalınız oturma tahtaları mev
cut dijter tcf.erriiatt olmayan mil
ceddet saı>dal 16 Kinunevvel 931 
tarih>ndoe eaat 10 buçukta Üsküdaır
da ~ Ayazma caddesinde 

32 No .ılo lıane önünde paraya çev
ri.leceği.nden taliplıerin gün ve ta
rihi mezlı:Urden aaat 10 buçukta 
mezldl:f nplp\de bulundurulacak 
memururıa müracaatları ilan olu-

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada heııgün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun-

1 

da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua

\ yene ve tedavi eder. Telefon: 
1 İstanbul 22398. Sıra numara
! sını beklememek isteyenler, 
j kabineye müracaatla veya te· 
lefonla randevu almalıdırlar. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak kapu, 
Afrika hanına bitişik Apar
tıman No 21.- Tel: Bey
oğlu 2797. Saat: 14-18. 

EKZEMA 
Kaşınb, eski yaralara en iyi 
deva DERMOZ merhemidir. 

1 İstanbul 4 cü İcra memurluğun· 
dan: Tamamına (2696) lıra k•ymet 
takdir edilen Ahırkapıda Ishakpa
şada saraçhane ve yenı sokakta a· 
tik 3, 4 ve ce-dit 3, 1, 8 nwnaralarla 
mürakkam dosya meyanında mev
cut İstanbul KadastroSoUilun 63~ 

harita No. lu haritasına oedit •at· 
hı 539-20 M. 2 ki bır kıt'a 3'rsanın 
10 hisse itibar·ik 2 hissesi i.Je de· 
rununa <:ari kanavati mesannatı ta· 
biyetle nısıf masura kırk çeşme 

mailezizinde 10 hisse itibarile iki 
hissesi olan mezkOr gayrı menkul
deki Behçet Bey hi9&Csi açık artır· 
miya vazedikniş olup 20-12-931 ta· 
rihinde şartnamesi divanhaneye ta· 
lik edilerek 7-1-932 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul 4 üncü kra dai· 
resinde açık artırma ile satılacak· 

trr. Artıırma ikincidir . Birinci ar, 
tırmasmda 15 liraya tahp çıkmış 
olup bu k.erre en çok artıranın üs
tünde bi.rakılacaktır. Artırmiya iş· 

tirak için yüzde yedi teminat akçesi 
alınır. Mürerakim verğileri beledi· 
ye resimleri vakıf icaresi milş•eri· 
ye aittir. Hakları tapu siciJkrile 
sabit olmiyan ipotekli alacaklılar 
ik diğer alaka-daranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair o.lan 
iddialarını ilan tarihinden itibo:ıren 

yirmi gün içinde evrakı müsbitcle· 
rile bildirmeleri lhımdır. Aksi 
halde hakJ~ı Tapu sicilJerile sabit 
olmıyanJ.ar satış bedelinin pay latr 
masından hariç kalırlar. AJ.aka.dar
larm icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine göre tevfiki hare· 

, ekt etmeleri ve daha fazla malumat 
almalı: i11reyen:krin 930-634 Dosya 
NumarasiJıe memuriyetimize mü
racaatları illin olunur. 

1..tanbul 5 inci icra memurluğun• 
dan :Bir borçtan dolayi mahcuz olup 
satılması mükal'l'er bulunan eşya· 
nın 16-12-931 tarihme müsadif 
çarşamba günü saat 10 • I0,30 arala· 
rmda SiTkecide Ankara caddesinde 
ısı No. lu dükkSn fevkinde birinci 
artırması yaıptlacağından tal~pkrin 
yevm ve saati mezkuıde muhallin· 
de hazır bulunan memuruna mil· 
racaatlazı ilan olunur. 

@a~ı ~m~a~~eri 
pazar Meksudiye Han 
No. 35 M. D•rviş 

MiLLiYET MATBAASJ 


