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Müşterek ideal 

ve 

Müşterek vazife hissi 
Muayyen bir idealin etrafın· 

da ne kadar kuvvet toplanırsa 
ınuvaffakıyet ümidi okadar kuv 
\retli olur. Müşterek ideallerin 
tahakkukunda, resmi ve gayrı. 
resmi bütün vatandaşların müş 
terek vazife hissi birinci dere
eede amildir. Memlekette ka
çakçılık aleyhinde bir mücade
le açmak zarureti öteden beri 
hisaedilmit ve hükümetçe bazı 
te;Jbirlerin alınması düşünül
lllüştü. Ancak idhalitımızı 
tahdit, iktısadi müvazenemlzi 
tevzin, bütçemizin her gün aza. 
lan varidatım tezyit için yeni 
tedbirler almak ve yeni mükel· 
lefiyetlere katlanmak mecburi
}'etinde olduğumuz tU gün!er
de kaçakçılık mücadelesine da
ha hususi bir ehemmiyet ver
mek lüzumu kendini gösterdi. 
Şimdi bu mücadelede muvaf
fak olmak için hükümet ve mec 
lis esaslı ve şiddetli tedbirler 
almak, idari ve kanuni kararlar 
Vermek yolundadır. Bu tedbir 
ve kararların müsbet neticeleri
ni eıı yakın bir zamanda alaca
ğımıza şüphe yoktur. Fakat bu 
büyük, küçük her amir ve 
memurun ve batta her vatanda 
tın bu i şte milli ve ahlaki vazi
feleri olduğunu da unutmamak 
lazımdır. Vatand~dır ·a müşte 
rek ideal ve nı-1 t ... ~ •• v .. zife 
hissi hiikinı olunca memleketin 
umumi menfaatı her §eyden ev 
ve! gelir, şahsi mes'uliy~tler i
kinci derecede kalır. 
Eğer hayattaki bütün ahval 

ve ihtimaller daha evvel kesti
rilerek her amirin, her memu
run vazife vasalihiyetlerini bü
tün tafsilitile tesbit etmek 
mümkün olsaydı çok İyi olur
du. Ne çare ki tatbikatta böyle 
bir mucize yaratmağa imkan 
}'oktur. Bu imkansızlık, bazı 
memurların yalnız kanun mad
delerinin metinleri dahilinde 
ka!malarına sebep oluyor, ka
nun maddelerini, umumi ve 
mütterock vazifenin yapılması 
lehinde tefsire mani teşkil edi
yor. Son seyahatinıde de öyle 
amir ve memurlar gördüm ki, 
devlet hazinesine ve memleke
te zarar ''eren yolsuzlukları bil
dikleri ve hatta gördükleri bal 
de, bunlarla alakadar olmayı 
kendi salahiyet ve vazifeleri ha 
ricinde olduğunu tevehhüm e
derek liikayıt kalr-:ıtlardır. Her 
halde bu tarzı hareketin kanu
ni, milli ve ahlaki vazife· nok
tai nazarından izah ve müdafa
ası pek güçtür. llive etmeli
yim ki, kanun maddelerinin ru-

bunda bu amir ve memurların 
mevzuu bahis itlerle · alakadar 
olmalarını icap ettiren ahkam 
ve manalar da mevcuttur. Ni
hayet hayatta yülaek bir çok 
ahlaki ve içtimai kaideler var 
ki, İnsanlar kanunların biç bir 
tazyik ve icbarı olmadığı halde 
bunlara hürmet ederler. 

Cümhuriyet kanunları bazı 
makam ve memuriyetlere istik
lil temin etmittir: Mabakimde 
istiklal var, idarede istiklal 
var, teftitte iıtiklil var, bazı 
mıntakalann inzıbati noktadan 
istiklali var. 

Şüphe yok ki bu müesseselere 
istiklal vermekte eaeslı bir se
bep ve hikmet vardır. Ancak 
bunun hududunu iyi bilmek ve 
onu aşmamak lazm:dır. Meseli 
bir maliye müfettiti: lstikli
lim vardır, diye bir valinin yar
dım ve müzaberetinden müs
tağni kalamaz. Takip ettikleri 
bir eıkıya çetesinin veya cü
rüm sahiplerinin başka bir vi
layet hududuna geçtiğini öğre
nen bir vali veya kumandan; ta 
kip vazifelerinin bittiğine hük
medemez. Bunun gibi; bir tü
tün inhisan müfettişi, gümrük 
itlerinde gördüğü bir yolsuzlu
ğu vazifesi haricinde telakki et 
meyerek en az alakadar ma
kamlara bildirmesi ve neticesi
ni takip etmesi lazımdır. 

Gene kaçakçılık mevzuuna 
dönüyorum: Alınacak tedbirler 
sayesinde pek az bir zaman için 
de hazine lehine mühim bir 
fark görüleceği muhakkaktır. 
Fikrimce bu farkı yapacak tey 
yalııız kanuni ve idari tedbirler 
değildir. Merkezde, hudutlar
da, vilayetlerde bütün makam
ların bütün amir ve memurla
rı bundaıı böyle gösterecekleri 
hususi alaka, hassasiyet ve fik
r\ takiptir ki, kaçakçılık aley. 
bindeki mücadeleyi muvaffakı
yetle tetviç edecektir. Yerin
den yazdığım bir kaç mektupta 
da itaret ettiğim gibi, fenalığın 
büyüğü kanunların noksanın
dan, gümrük itlerinin iyi kurul 
mamasından değil, kaçakçılığa 
mini olmak için merkezde, vi
layetlerde ve hudutlardaki bü
tün alakadarların ciddi bir has
sasiyet göstermemelerinden, 
kendilerine böyle bir vaz:fe dü
§Üp düşmediğinde tereddüt et
melerinden doj;uyordu. Ne ka
dar geç kalınırsa kalınsın, yan
lış yolun neresinden dönülse 
kardır! 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

Mumlu hocanın başka 
usulleri de var! 

Yalnız ciger için değil, göz ve 
kulak için de rapor veriyormuş 

latanbul 37 inci ilk mektepte ta
lebeyi muayene eden batmuallim ve 
heyeti talimiyenin earip hareket ve 
hükümlerinden dün bahsetmiştik. 

Bu meselenin tabkikabna Maarif 
müdürlüğü ehemmiyetle devam et
mektedir. Bu husus için müfettitler 
mahallinde tetkikat yapmaktadır
lar. 

Mezkur ilk mektebin başmual
limi Kemal B. ve alakadar muallim 
ler aynca Maarif müdürlüğüne cel
bedilerek kendilerinden izahat alına
caktır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
mektepte bu suretle basta oldukları 
kendilerine tebliğ edilen çocukların 
adedi 60 a baliğ olmu,tur. 

Mektep idareai göz n kulak bas 

talıklarım da teıhis için ayn usuller , 
kullanmaktadır. Kulak muayenea.i 
için kullamlan usul muayyen bir 
mesafede bulunan aastm tik taklan
nm ititilip iıitilmemesi imif •• 

lstanhul 37 inci ilk mektep baş
mualliıninin yalnız ciğer değil, ku
lak ve göz hastalıklarında da mute
baa~s olduğu anlaşılıyor. 

Çünkü fapirografla basılan mat
bu raporlarda ( 1) bu üç uzvun ismi 
mevcuttur. Ve çocuk hangi az~sın
dan basta ise o kelime bırakılmakta 
ve diğer iki ismin üzeri mürekkep
li kalemle silinmektedir. Başmual
lim Kemal B. verdiği raporlara mek
tebin resmi mübürünü de basarak 
raporun resmiyetini temin etmekte
dir. 

u 

Sahip ve .6aşmuharrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Mü:lüril 

ETEM İZZET 

• 

zakere e 
ı- Ihtikiir yapanlar şiddetli biı~ 

surette cezalandırılacaklardır 
~~~~~-~-~---~~-----------

Eşyanın cari fiatlarına zam yapanler bir aydan 
bir seneye kadar hafif ve 10 biı_ı 

liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar 
ANKARA, 17° (Telefonla) - Adliye encü-1 İktısat vekaletinin ticaret veya iktııat mü

meninde bazı tadilatla kabul edilen ihtikirla dür veyahut müfettişlerinin ve bunların bulun 
mücadele layihası pazartesi günü heyeti umu- madığı yerlerde en büyük mülkiye memurları
miyede müzakere edilecektir. Layihanın son nnı talebi ile hazırlık tahkikatı yapılmaksızın 
aldığı tekli bildiriyorum: cümhuriyet müddei mnumileri bu gibi davaları 

22 Temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı takibe mecburdur. 
kanuna müzeyyel kanun layihası ikinci mad- 3 _ Bet yüz kuruttan yukarı alıt veri9lerde 
J~i ~uc.ibince! hükfunetin h.aiz olduğu sal&.. alıcı isterse, satıcı fatura vermeğe mecburdur. 
hıyetı ıstısmar ıle etyanın carı toptan veya pe- Vermekten imtina edenlere beş liradan on lira 
rakende fiatlerine zam yapanlar bir aydan bir , ya kadar hafif para cezası hükmolunur 
seneye kadar hafif ve on bin liraya kadar ağır . · 
para cezası ile cezalandırılırlar. Şu kadar ki 4 -:-_Bu. davalar s.ulb mahkı:.melen tar~~~-
para cezası yapılan zamda temin edilen kirın ~~n dıger ışlere tercıban 'Ye mustacelen goru: 
IJeı mislinden atağı olamaz. lur. Duruşma hususunda ceza muhakemelerı 

2 - Bu suça ait davalar gerek resen ve ge- u~ulü kanununun 225 inci maddesi hükmü tat 
m rek ihtar ve tikiyet üzerine cümburiyet müd- bık olunur. 11 
m dei umumileri tarafından takip olunur. .:::-- Kanun netri tarihinden muteberdir._ııı 

Irak başvekili 
Dün gelmedi 

Dünkü nÜ•hamızda tayyare ile 
,ebrimize geleceğini yazd!ğımız Irak 
Başvekili Nuri Pa,a dün akıam geç 
vakte kadar gelmemiştir. Dün sa
bah polis müdürü Ali Rıza Bey ve 
Bakırköy kaymakamı Nuri paşa'yı 
istikbal için Y eşitköy tayyare istas
yonuna gider<k biı· müddet intizar
da bulunmuılar İse de öğleden son
ra avdete mecbur olmu,lardır. Nuri 
Pş. nın hareketine dair Bağdat veya 
Halep'ten de bir iş'ar vaki olma
trufbr. 

Mecliste hararetli 
münakaşalar oldu 

İnhisar bütçesinde munakale icrasına 
dair layiha müzakere edilirken .. 

Sırrı B. ir tenkitlerine maliye vekili 
tarafından cevap verilmiştir 

ANKARA, 17 (Telefon) 
Bugün Mecliste müskirat inhi· 
sar bütçesinde münakale icrası 
na dair layiha müzakere edilir
ken muhtelif hatipler söz almış 
)ardır. llk ıözü alan Sırrı Bey 
(Kocaeli) ezcümle demiştir ki: 

- Münakale meselesi mev
. zuu bahsolurken, ıöylemekli-

ı ğim lazım gelen bu ifadat asıl 
hedef ittihaz ettiğim meselenin 

1 mevzuu bahso!duğu dakikalar
da ifadesini daha münasip gör
düm. 

Eü'çelerin tanzimi 
Bütçe'erin tarzı tanzimi, son 

senelerde şekli büsbütün değişi 
yormuı. Mesela evvelden bildi 
ğimiz gibi -ki o an'ane şimdiye 
kadar, hatta bugüne kadar sü
rüklenmektedir- sene ortasında 

tifade ederek müskirat idaresi
nin heyeti celileye kabul ettir
mek istediği maddelere nazarı 
alilerini celbederim. Pek az za 

Maliye Vekılı Abdülhalik ve Şeref 
(Edirne) B. /er 

man evvel müskirat idaresinin 
bütçesini kabul ettiğ' miz za
man ilat ve edevat mübayaası 
inşaat ve saire için 450,000 lira 
konmuştur. Hatırı ilinizde ol
sa gerektir ki bu müessesenin 

-

Tasarruf haftasının 
bugün son günüdür 

Bu münasebetle bir geçit resmi 
yapılacaktır. Jüri heyeti 

vitrinler hakkında kararını verdi 
• 

Darülfünun iktısat profesörlerin-
den 1 brabim F azıt B. dün sabah sa
at 10,5 da hukuk fakültesi konfe
rans aalonunda Darülfünun ve yük-

sek mektepler talebesine hitaben 
tasarruf ve yerli mallar hakkında 
bir konferans vcrmittir. Konlerans-

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Ismarlama bir marş 
millet malı olamaz! 

Konservatuar muall'mlerinden 
Cemal Reşit B. milli marş hak
kındaki noktai nazarını söylüyor 

Konserva.tuvar muallimlerir. 
den piyanist Cemal Reşit Bey, 
milli mart hakkındaki noktai 
nazarını dün bir muharririmizt' 
§U suretle izah etmi§tİr: 

- Milli mart, yahut milli 
Hymne tekmil halk tarafından 
ezberlenebilecek bir kabiliyette 
olmalrdır. Meaeli, ı-astgele bir 
köylü, bir çoban, milli marşı, 
kolay.lıkla teganni edebilmeli, 
güftesini okumalı, minasmı an 
lamalı ve milli marta karşı 
sevgi ve hürmet beslemelidir. 

Böyle bir mar9 ta ancak hal 
kın kalbinden kopabilir. Bina
enaleyh milli Hymne'de ara
nan şey bunun edebiyat veya 
musiki eseri olmasından ziya
de bir halk eseri kabiliyetini ha 
iz bulunutudur. 

Şurası şayanı dikkattir ki, ek 
seriya milli marşların güfte ve 
bestelerini büyük musikişinas

(Devamı 6 ıncr sahifede) Cemal Reşit Beg 

Dün Nuri Patanın tayyare1jnin 
kazaya uğradığı etrafında şehrimiz
de bazı ,ayialar deveran etmiştir. 
Bu hususta Ankara muhabirimizden 
malılmat talep ettik. Muhabirimiz 
memleketimiz dahilinde bir tayyare 
kazası vuku bulmadığım bildinni•· 
tir. 

bütçesi müzakere olunurken in- r====================-====--== 
taat cihetine pek fazla ehem- 11 ı k t • ti• • 

Sabataq Zevi 

Hasan Reşıı ve Süreyya B.ler 

fasıldan fasıla münakale icrası 
muamelesi işlerini arzu ettiği 
g:bi intizama sokmuf olan dev 
~et ve milletler de terketmitler 
Jir. Bunun için bir çok mah
zurlar dermeyan edilmektedir. 
O mahzurların birisi bütçenin 
tanziminde her hangi bir daire 
nin ittihaz ettiği bir tedbir 
Meclisçe tasvip edilmeyeceği 
ınülihazaaına binaen ona mab
us olan mikdarı kabul edilece-
Jİ zannedilen diğer bir fasla ili 
·esi suretile Meclise sevki mah 
urludur. 

Mütefekkir hül·fimetler 
. . _ . . . Çok tayanı temennidir ki bu ve 

Sabatay Zevının murıtlerı nefısler. . "b" d" - h 1 .. 
ne zulüm riyazeti yapıyorlar. bunun gı ı ıger ma zur an go 

ren mütefekkir hükl\metler gi
bi, hükfunetimiz de bili devam 
etmekte bulUJ?an bu şekli artık 
tatbikten kaldıraın .. Meselenin 
umumi şekli hakkındaki siya
set budur. Şimdi fU tekilden is 

Bu tarihi tefrikamız asıl ma
cıralann başladığı dewe dahil 
olmuştur. 6 mcı s:ıhifemizde 

ta'kip ediniz. 

miyet verildiğini, hatla verece- ay ı ıcare mı~e 
ği semereye nazaran konan ka- _ 

pitalin pekbüyük olduğunu söy aı·t bı·r ı·statı·stik leyerek nazarı dikkatlerini cel-
be çalışmıştım. 

87 bin lira 
O vakit serdettiğim müliha 

zatın ne kadar isabetli olduğu 
bugün teeyyüt ediycw. Şimdi 
istedikleri 87 bin lira için gÖ&· 
terilen esbabı mucibeyi size sa
yacağım. Meseli T ekirdağında 
ki tarap fabrikasmm konyak çı. 
karabilmesi için aynca ·bir bina 
ve istinat duvar ilavesine mec
buriyet hasıl olmuş. 

/stinad cfararı 
Müskirat fabrikası yapıldığı 

zaman krokisi bir mütehassıs 
tarafından düşünülmüş ise höy 
le bir netice elde edilmemeliy
di. İstinat duvan olmayan fab. 
rika olur mu? Ben diyorum ki, 
bu itiraz aadadında ileri sürdü 
ğüm sözlerin hepsi daha evvel
den düşünülmüş ve hepsi bilin 
mitti. Fakat bunların istilzam 
ettiği masrafrı fazlalığı naza. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

ithalat. 
ihracat: 

118,925,535 Lira 
112, 164, 167 " 

ihracat ofisi Tiirkiyenin 1931 ıe- ı ni tesbit etmiıtir. Hazırladığı İsi• 
nesi 11 aylık umumi ticari vaziyeti- (Devamı 6 rncı sahifede) 
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Birinci Millet 
.... ı HARöCl HA~~RLlER ı 

Meclısı -------
Yazanı Edime Meb'usu 

M. Şeref 
ispanya 
Kabinesi 

Tamirat 
Borçları 

lngilterede 
Yeni bir para 

• 
inhisar kanunlarında 

Kanun hakkında gürültülü 
münakaşalar başlamıştı 

İktidar mevkiinde 
kalabilecek mi? 

Beynelmilel bir konf e
rans toplanıyor 

Büyük bir banka 
müdürü ne diyor? 
LONDRA, 1 7(A.A.) 

tadilat yapıldı 
ANKARA, 17. (Telefonla) - Kaçakçdıkla mücadele için yeni kanua 

layilıalanıu hazırlamaya memur adliye veki.letindeki koaıdyon bugün g0l9 
vakıta kadar çalııtı ve mesailİni ikmal etti. Cepheden hücum edemeyenler bazı çevirme 

MADRIT, 17. A.A~ Gazeteler, 
yeni hükıimet hakkında, mütaleala
rını beyan ve onun programına inti
zar etmektedir .Gazeteler bilhassa ra 
dikallerin vaziyeti ne olacağı husu
sunda inar etmektedir. 

hareketleri yapıyorlardı 
Bu kanun müzakereye gi

rerken bir çok sesler iıtildi. 
Sağ cenahtaki kıpırtılar çoktul 
Kanuna hemen itiraz eden yok 
gibiıydi. Ancak acaba kim mü
fettiti umumi olacaktı? İıte 
burada haris nazarlar vardı. 
Hatta kendisine dört öküz bi
le teslim edilemiyecek kadar 
zavallı birisi vardı. Vaktile 
posta müvezzii iken, posta ka
tibi olmuştu.. Meclis açıldığı 
vakit hiç kimse gelmek isteme 
miş .. Bu zat: ben giderim. De
miş ve gelmiş. Şimdiı, meclis 
milletin mukadderatım eline a 
lıp ta ehemiyet ve kıymet bu
lunca bu z.avallı da rüfeka ara
sında kalmıştı. Müfettişi umu
mi olmağa göz koymuş, mut
tasıl koridorda propaganda 
yapmağa çalışıyordu. 

Kanun hakkında gürültüler 
çoğaldı. Cepheden hücum ede
miyenler çevirme hareketine 
kalkıştılar: 

Basri Bey (Karasi) Bu ka
nuna muhalif değilim. Ancak 
halkın ruhiyat ve temayülatı· 
nı nazarı itibara alırsak nafi, 
olur. Buna muhalif olursa mu
zirdir. Onun için intihap mese
lesinde fevkalade ihtiyatkar ol 
mak lazımdır, 

Faik Bey (Edime) Efen
dim, bu kanunun bey'eti umu
miyesi esasen meclisi alinizce 
kabul olunmuştur. Hey'eti U· 

mumiye hakkında müzakereye 
lüzum kalmamıştır, Derhal 
maddelerin müzakeresine gt:Çe 
lim. (lüzum var sesleri.. Gü
rültüler), 

Adliye vekili olan - Refik 
Şevket Bey (Saruhan) Bu ka· 
nunu güzelce tahlil etıni§ti. La 
kin it kanunda değildi. Müfet
tişi umumi olmakta idi. Zaval
lı Refik Şevketin ise böyle şey 
ler rüyasına bile girmezdi. O 
yalnız memleketin seli!.metini
düşünüyordu. 

Necati (Saruhan) o kadar 
uğrattı, haykırdı, anlattı ve 
bu kanunun memlekete, hele 
şu son vakayi üzerine devlet 
otoritesine olan faaliyetini iza 
ha çalıştı. 

Lakin bu sırada cephe ha
berleri sinirleri gemıiıti. Bir· 
çok firar vak'alan olduğu şayi 
idi. Hatta o kadar gürültüler
le ortalığa yayılıyordu ki gu
ya, Ankaranın önünden, ar· 
dından küme küme ıilablı fira 
riler görülüyormuf-· Bunlar 
ilerilerde yollan tutuyorlar, 
köyleri tehdit ediyorlarmış. 
Bir gün birden mecliste bir 
söz çıktı. Bunu hükUmet lisa
nı söylüyordu. Lakin söylenit 
le anlayıtta ve her iki tarafta 
ve belki biT hata, bir ibtiyabrz 
lık, bir yanlıı anlama vardı. 

Düşmanın taarruzu inkişaf 
edebiliyordu. Hedefi Ankara 
olabiliyordu. Bu sebeple hükU 
met ciddi tedbirler almak 
mecburi:ıııetinde idi. Bunun i-

çm hükUmetin Kayseriye nak
lini düıündü. 

Sakaryadaki mukavemeti, 
Kızıl ırmağa nakletmek aske
ri zaruriyet ko.rıısında ordu hü 
kUmet merkezile de metgul o
lursa, mesaisini ikiye böler
di. 

Bu da muzır olabiliyordu. 
Bunlar mülahaza, mütalea ka· 
bilinden idi. Lakin hillcilmet 
bu mülahazalardan bir netice
ye vardı. HükUmeti Kayseri. 
ye nakletmekle serbest kalacak 
tı. Zira: Hüki'imet merkezinin 
selametile meşgul olmıyarak 
müdafaa kuvvetini temerküz 
ettirecekti. Fevzi Paşa Hazret 
!erinin hükumet namına olan 
beyanatı bu idi. Akın başla· 
mıştı. 

Milli müdafaa vekaleti sala 
biyettar bir zatı memur eyle. 
mişti. Bu nakil işinin tanzimi 
için evvela meclis bunu gayet 
tabii ·gibi telakki etti. İşin i
çine nüfuz etmeyi düşünmedi. 
Mazhar Müfit Beyi meclis için 
bir yer hazırlamak üzere Kay. 
seriye göndermişti. 

Müdafaai hukuk gurupu ida
re beyetile beraber çalışmak 
ve nakil meselesini tanzim et
mek üzere Milli müdafaa Le
vazımatı umumiye reisi de ida 
reye gelmişti. Orada rüfeka
mn ailelerinin nakli mevzuu 
bObsolmuştu. Bunlar içinde 
basta, gebe, lohsa halinde bu 
lunanlar vardı. Bunları evvel 
emirde, elimize geçen yaylı 
arabalarla birkaç faytonla nak
ledebildik. Asıl meclisin nakli 
mevzuu bahsolmuştu. 

Lakin bu gürültülere tekad 
düm eden günlerin asıl canlı 
işi Başkumandanlık meselesi
dir. 

Sağ cenah gazetelerinden A. B. C. 
ile El Debate M. Lerroux'ya yakla
§ır gibi görünmektedir. 

A. B. C. ihtiyatlı bir lisan lrullan
malda beraber, hayret ve teessüf 
izhar etmekten hali kalmamaktadır. 

Ecümle bu gazete diyor ki: 
"Bunu söyliyebiliriz. Zuhur et

miş olan buhran , fevkalade siya•İ 
bir ehemmiyeti haiz olmuştur. Zira, 
en kalabalık olan dimburiyetçi fır- ı 
kasına muhalefet mevkiine koymuş
tur. Cül(lhuriyetin fecri zamanında 
en baıhca ve en eski cümhuriyet 
kuvvetinin tardedilınit • olduğunu 
görmek hayret verici ve merak•aver 
birşeydir. 

Cümhuriyetçilerin naşiriefkarı o· 
lan Lihertad gazetesi, bilhassa radi
kallerin nasıl bir hatb hareket itti
haz edecekleri hususunu mevzuu 
bahiı etmektedir. Bu gazete diyor 
ki: 

" Eğer İspanyol devleti kuvvetli 
bir fırkanın kendisine hadim olma
sına ihtiyacı varsa, bu fırkanın ıso
syalist fırkaoı değil, radikal olması
nı isteriz. 

Birçok gazeteler, yeni bükfunetin 
devam edeceği hususunda bedbin
dir. Eğer bir cümhuriyetçi sosya
list koalisyonu mevzuu bahis olsa 
idi, meclis onun mevcudiyetini tem
dit edebilirdi, 
Şimdiki hii!/umetin karşısında kov 

veti gittikçe artan bir muhalefet bu
lunacak ve elindeki ekseriyet te 
kendisinin uzun müddet iktidar mev 
kiincle kalmasına ınüraade bahtol
mayacak olan gayri mütecanis bir 
ekseriyet olacaktır. 

H erşey, önümüzdeki bubrannı bir 
hükumet buhranı olmasından ziyade 
bir parlamento buhranı olduğunu 
gösteriyor~ 

El Socialista gazetesi, yeni ka
binenin teşekkülünden mütevellit 
memnuniyetini gizlememektedir. 

Bu gazete zamanın solların za. 
manı olduğunu yazıyor , diyor ki: 
"Biz sosyalistler, amelenin men
faatleri ile cümhuriyetin menfaatle
rinin tayin etmit olduğu mevkiimiz
de bulunuyoruz, 

Vatandaş 
Yerli malı al 
Yerli malı 
Kullan! 

Nakil hadisesi karma karı
şık olmuştu. Birden meclis• 1 

aydı. Cepheden gelen on bir ar· ı 
kadaş vaziyeti izah edince . 
meclis dünyada tarihin emsal- \ 
siz kaydettiği şehametli ve 
tam T ürke yakışan kararını ve 
rerek hükUmete yerinde otur- \, ___________ ,, 

masmı emretti: safhası değirmitti. Bu kanu-
"Türkiye Büyük Millet Mec.. nun müzakeresi geceli gündüz 

!isi milletin mukadderatına lü, çok çetin olmuıtu. 
el koyan en son mercidir. O- Mecliste, Batkumandanlrğa 
nun yeri arkada değil, cephede asla itiraz eden yoktu. Lakin, 
vatan için çalışan ordunun ya takyit eden vardı. Vekaletle ol 
nındadır. Geri değil, iktiza e- masmı iatiyen vardı. Bunu 
dince ordunun yanında, çadır meclisin yapmasmı istiyen var 
kurarak müzakeresine devam dı. Meclisten müntebip bir he 
edecektir. Meclis buradadır. yetin yapmasını istiyen var
Ve ebediyyen burada kalacak- dı. 
tır • ., Vatanperverler, mutlaka, 

Bu celadetli karar bütün kayıtsız ve şartsız Başkuman-
memlekette çok derin, çok te- danlığı meclis. ve hükUmetin 
sirli, çok mühim akisler yap- reisine vermekte asla tereddüt 
b ve zannederim ki, bu vatan- etmiyorlardı. Onların nazarın
perverane karar ıarsılan mane da bir Mustafa Kemal vardı. 
viyatı derhal yerine getirdi, Ve onun yaratıcı debasile bu 
Ruhlar üzeride çöken tozlu badirenin dağılacağını, zafere 
endişeyi dağıttı. Artık mesele vanlacağını biliyorlardı. Bu 
yoktu.. imandan bir şey eksik değil-

Zaten Batkumandanlık ka- dt. 
nunu meclise geldiği vakit işin (Devamı var) 

LONDRA, 17. (Huauıi) - Sai
de Alman tamirat borcunu tetkik e
den müteha .. rnlar konferansından 
sonra beynelmilel bir konferans .top 
!anacaktır. Bu konferanı tam1rat 
meselesini tekrar tetkik edecektir. 
İngiliz Maliye nazareti erkanından 
Sir F rederick teith Ross, bu mesele 
hakkında Fransız maliye nezareti i
le temas etmek üzre Parise hareket 
etmiştir. Tamirat konferansının ta
rihi ve yeri henüz ınaliim değildir. 

/ki .çene moratorgrım ma? 
BALE 17. A.A. - Mütahassıs

ların Al.;,anyanın daha iki sene müd 
detle tamiratın şarta tabi kısmına 
ait tediyatı icra ebnek imkansısh
ğmda kalacağı mütaleasında bulun
muş oldukları şayiası Bale de umu
miyetle hakikate mükarin telakki e
dilmektedir. Almanyarun zikri geçen 
şarta tabi tediyatı 130 milyon altun 
marktır. 

Tamirat meselesi hakkında hüku
metler arasında akdedilecek konfe
ransın yerine ve tarihine gelince, bu 
konferansın 15 Kanunusanide ve 
Bruxelles de toplanacağı söylen
mektedir. Mamafih, bütiin dünya bu 
hususta icra edilet:ek bütün müza .. 
kereleri. Amerihan kongresi tara .. 
fından Hoover moratoryomu hakkın 
da bir karar verilmedikçe, beş ola
cağı hususunda müttefik bulunmak
tadır. 

Bale' deki müzakereler 
BALE, 17. A.A.- Bale deki mu

tahhassıslann İstişari komitesinin 
mesaisi nihayetlenmeğe doğru bir 
istikamet almaktadır. Mütahassısla
nn umumi miitalealan komitenin 
mesaisini en evvel Cumartesi ve en 
nihayet r.alı g-ünü kapatacağı mer
kezindedir. 

Almanyan1n tamirattan mütevel
lit taahhüdatı karşısında hali hazir
daki vaziyeti meselesinde Bale mu
tahasııslan, Almanyanın hariçte o
lan alacakhlannın geçen Ağustos a 
yında Viggin komitesinin tahmin 
ettiği miktarı yani 8 milyar 500 mi
lyon Rayismarkı hatırı saydır dere
cede geçmekte oıduğunu mütalea-
11nı serdedecekl~ söyletmektedir. 
Fakat anlaşılması kolay olan sebep
lerden dolayi qıutııbhasıslar her
hangi bir rakanıt söylemekten istin-

! 
kaf edecelderdirı. Alman heyeti mÜ· 
rabhaıası Almanyanın borcuna mÜ• 
teallik olarak şiındi tediye edeceği 
faiz miktarının 1800 milyon rayiş-
markta baliğ olduğunu tahmin ey
lemiılerdir. Mütahassıslar, Alman 

\ heyeti murahhasasının Alman borç-
1 !arını biraz mübalağa etmiş olduğu 
· kanaatindedir. Mütahhasıslar bu 

husustaki raporlan Y oung planının 
komiteyi takyit eylemit olduğu şe
kil dahilinde kalacakbr. Yani mu-
taha11ıslar yalnız Almanyayi tediya 
tnıı talik eylemesi talebinde bulun
mağa meclwr eden ikti,...di ve mali 
ve bütçe şekillerini aramakla iktifa 
edeceklerdir. Mutahassıslar, şarta 
gayri tabi hissenin mu_kadderatını 
kendi ihtisaslarına dahıl olmaması 
itibarile mevzu harici bırakarak yal 
ruz gelecek aylar zarfında Y oung 
planının tatbiki hakkındaki tavsiye
lerini ıerdedecetkir. 

Belfest'ta bir nutuk söyleyen 
Londranın büyük bankaların· 
dan birinin müdiri M. Darling 
gerek lngiliz lirasına ve gerek 
Britanya imperatorluğunun di
ğer dövizlerine esas teşkil ede 
cek bir para kabul edilmesini il
tizam etmiştir. Mumaileyh de
miştir ki: "Doları ve frangı cel 
bedebilmek için oldukça kuv
vetli bir nakit meydana getir
mek lazımdır. Maamafih, İngi· 
liz lirasının şimdi kazanmış ol 
duğu hüniyeti muhafaza etme 
si zaruridir. Mumaileyh, gümü. 
şe, altına nazaran kıyn_ıt veril
mesini ve nakil sistemıne esas 
olarak bu iki madenin beraber
ce kabul edilmesini tavsiye et· 
miştir. Maden buhranına çare 
bulmak için beynelm~lel bir kon 
feransın içtimaını beklemek la
zım gelecekse bu içtimaın umu 
mi bir iflasa mani olmak.husu
sunda pek geç kalmaaı muhte
meldir. Bunu müteakıp derpiş 
etmekte olduğu para iılahatın· 
dan bahseden M, Darling altın 
mikyasının terkedihnesi keyfi
yetinin kendi teklifinin kabulü 
nü bir nebze tehir adebilecek 
bir mahiyette olmasına rağmen 
bu teklifin İngiltere ve Hindis 
tanda hemen tatbik edilmesi
nin pek mes'ut neticeler tevlit 
edeceğini söylemiştir. lmpera
torluk altın memba ve servetle 
rinin seferber edilmesi sayesin· 
de gümüş piyasasını yükselt. 
mek ve altının tek bir memle
kette teraküm etmesine mani 
olmak imkanı basıl olacaktır. 
Cihanın maruz bulunmakta ol
duğu müşkülat lngiltereye u· 
mumi refahı yeniden iadeyi le& 
hil edecek ,mahiyette nakit sa
hasında Mr teşebbüste bulun
mak fırsatını bahşetmektedir. 
Buna ihtiyaç o kadar acildir ki, 
İngiltere hükumetinin vakit ge 
çirmeksizin harekete geçmesi 
ve Hindistanın nihayetsiz gü
müş para basmasının temin ol 
ması ve bu gümüş paraları ka
bul için imperatorluk bankala
rına mezuniyet vermesi lazım· 
dır. 

İngilterede üçüncü liste 
LONDRA, 17 (Husuıi) - Ti

caret nezareti bu akşam gümrük 
resmine tabi olacalı! mamul ve yarı 
mamul eşya hakkında üçüncü bir 
liıte neşredecektir. 

/ngilterenin Fransaga 
v~rmiş ~!dağa nota 

PARIS 17. A.A.- lngiltere hü-, . 

........................... _. .......... ,_ ............ . 
ıaiıi bittikten aonra tetkik edilmesi 
İcap ettiği tasrih edilmektedir. 

Ticari borçlann "takaddümü" ke
limesi telaffuz eclilemmittir. 

Yeni lilyihalarda kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunda mev· 
cut ahkam eıkan ve ceza nevileri tamamen değjıt.irilm.iıtir. 

inhisar kanunlarında da bazı tadilat yapılıruşbr. Yarın cuma olmasnı 
rağmen komiıyon tekrar toplanarak lilyahalar üzerinde aon retutlan yapa· 
cak ve layihalar cumartesi sabahı icra vekilleri heyetine teYdi olunacaktır. 
Heyeti vekilenin ayni gÜn içtima ederek bu layihalar üzerinde tetkikatını 
ikmal etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Uyihalarm gelecek perşembe veya cumartesi Mecliste müzakere edi· 
leceği zannediliyor. Diğer taraftan Dahiliye, Maliye, İktisat ve Adliye Ve 
kiletlerile gümrükler umum müdürlüğü fırkaca tasvip edilen prograır 
esaslarına müsteniden mücadele hazırlı ki arma batlamıtlardır. 

lstanbul muallim mektepleri 
mezunlarının temennileri 

ANKARA, 17. (Telefonla) - İstanbul muallim mektepleri mezunlan 
yapbldarı içtimada verdikleri karar mucibince buraya bir muallimi murah· 
has olarak göndermişlerdir. Murahhao muallim burada bulunan muallim 
mektebi mezunlarile görüşmüt ve latanbul arkadatlarının . kararlarını ken· 
dilerine bildinniştir. Burada fili makamat ile temas ederek mezkur mekteı 
mezunlarımn rica ve temennilerini izah ve beyan etmiştir. Temenniler dör'. 
madde üzerinde hulasa edilebilir. 

1 - Umumi harp ve istiklal mücadelesinden evvel muallim mektebi 
mezunu olup ta darülfünuna kabul edilmiş ve biliilıara harbe iştirak etmit 
bulunanların kayidlerinin tecdidi. 

2 - lstanbul darülfünununda orta tedrisat muallimliği imtihanım ka· 
zananlann kendi branşlarındaki fakültelere kabulü, • 

3 - Lise bakaloryasmda okuduktan dersler hariç olmak üzre kalan 
derslerden imtihan vererek darülfünuna girmelerinin temini, 

4 - Muallim mekteplerinin bundan sonra lise derecesine çıkanlmasL 
Bu talepler maarif vekaleti tarafından tetkik edilmektedir. 

Posta kongresinde imza edilen senetler 
ANKARA, 17. (Telefonla) - 1929 ıenesinde Londrada toplanan do

kuzuncu umumi po•ta kongresinde imzalanan 6 senedi~ tasdiki ~da"! 
layiha dahiliye encümenince tasdik olunarak heyetı umwnıyeye tevd• 
edildi. 

Bursa' da tasarruf haftası münasebetile 
büyük bir miting yapıldı 

BURSA, 17. (Hususi) - iktisat ve tasarruf cemiyeti tarafından yerli 
mallarımıza rağbet etrafında yapılan propagandalar burada derin bir alaka 
uyanclırmıştır. 

Bugün de binlerce halkın ittirakile muazzam bir meting yapdmış, ta
sarruf cemiyeti azasından muallim Sami B. tarafından bir nutuk irat edil
mittir. Sami B., nutkunda, memur~n !erli malı_ kullanın":18~ hakkın~a 
bir kanun yapdmasım Bunalıların hukumetten rıca etmeler1m teklif etmış 
ve kaçakçılarlJI bizzat halk tarafından polise teslim edilmisini söylemittir. 

Bundan sonra liıe talebesinden Rü•tem Ef. heyecanlı bir nutuk ıöyle-
miş ve alkışlanmıştır. . . . . . 

Müteakiben mitinge iıtirak edenler beledıyeye gıttıler. Burada da re11 
tarafından bir nutuk irat edilmiştir. Tezahurat geç ve.kıta kadar devam et
miştir. 

lthalatm tahdidi kararnameıi burada minnetle kartdanmışbr. 

Yeni kontenjan listenin gümriıkıere taksimi 
ANKARA,17. (Telefonla) - Bu akşam yeni kontenjan listesinin güın· 

rüklere taksimi ikmal edilmiştir. Bu taksimab gösteren liste ali.kadar güm 
riıklere yann poıta ile gönderilecektir. 

Teşrii masuniyetin ref'i talebi 
ANKARA, 17. (Telefonla).- Erzurum meb'usu Aıim B. in teırii ma· 

auniyetinin ref'i hakkında başvekalet tezkeresi Meclise geldi. 

Türk gençliğine düşen vazifeler 
ANKARA, 17. A.A.- Bugün saat 17 de hukuk fakWtesinde tasarruf 

ve yerli malı haftası münasebetile geçen ıene olduğu gibi bir toplanma ya
pılmıştır. Bu toplantıda B. M. Mecliai ~eisi Kazım P~ş~ Hazretltrile Ad
liye V ~kili Yusuf Kemal, Trabzon meb usu Hasan, Mıllı Tasoarruf ve 
lktısat Cemiyeti Katibi umumisi lzmir meb'usu Rahmi Beyler ve fakülte 
müderisleri hazır bulunmuşlardır. 

Sırasifo profesörlerden Cemil Adliye Vekili Yusuf Kemal, lstanbul 
meb'uau Yuıuf Akçora Beyler birer nutuk irat etmişler ve mütealubm ta· 
lebelerden Samiye Hanım ile Mümtaz, Enver Dündar ve Galip Beyler ikb
aat mücadelesinde Türk kadınlığına ve Türk gençliğine düıen "azifeyi 
uzun uzadıya izah etmişlerdir. Bu hitabeler alkıılarla karşılanını§tn. 

B. M. Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri irat edilen nutuklan dinle
dikten aonra küroiye çıkarak memnuniyetlerini ve tebriklerini çok samimi 
bir lisanla izhar etmi§ler ve ezcümle aynen tu sözleri söylemitlerdir: 

"Haiz olduğum büyük salahiyetle beyan ediyorum ki; ıizinle millet na· 
mma iftihar ediyonız. Büyük hadiselerin içinde yaşayoruz. Cümhuriyetin 
bugün ve yarın hakiki mesnetleri sizlerıiniz. Sizleri bu duyğuda eördük
çe eözlerimiz arkada kalmıyacak, rahat ölebileceğiz. "' kumeti borçlar ve tam1rat meselesi 

hakkındaki noktai nazarım F ranırı: 
sefirine bildirmiıtir. Diğer taraftan 
M. Tyrell bu ııabah Fransız harici
ye nezaretine bir nota tevdi etmiı
tir. ifadesi pek mücamelkarane olan 
bu nota ""'ela Vig,-inı lmmitesi 
mukarrerabna temkin Cite tarafın
dan Almanyada, yabnlmış olan kısa 
vadeli krediler meselesinden bahaet
mektedir. Nota, meselenin heyeti 
mecmuasının Bale komitesinin me-

Tamir at meselesi hakkında tarih 
bir mütaea dermiyan olunmamııtır. 

Mısır parlamentosu açıldı 
KAHiRE, 17. A.A.- Kral, bueün meraıimle parliimentoyu açmıştır. Mamafih, muhtıra tarta gayri ta

bi kısmın takdimi hususunun hiç
bir zaman katiyetle tasrih edihne
miı olduğu mütaleaaı ileri ıürülmek 
tedir. 

Bu nıilaı, bir netice ile hitam 
bulmamakta, müzakerata açık kapı 
bırakmaktadır. 

ismet Paşanın teşekkürleri 
ANKARA, 17. A.A.- Batvekil lnnet Pata Hazretleri yerli mah va 

taaarruf hafta11 münaaebetiyle milli iktisat ve tasarruf cemiyetlerinden ge
len ve h•lkıınızm §Uurlu his ve tezahürlerini bildiren yüzlerce telerafa ayn 
ayn cevap verıneğe imkan bulamadıklarından hararetli teıekkürlerinin ib
lağına Anadolu Ajanu tavsit buyurmuşlardır. 

( 1
, Japonya, Çin askerlerinin, 

Haftalık Sl·yas-ı ı·cmaiil "Seddi ç_in:in .. öteki ~arafın~ 
1 geçmelerını talep ettıler kı, 

zümre de Cemiyeti Akvam ol
masaydı, itlerin daha fena ola
bileceğini ileri sürerek, kan ak 
mamış olmasında teselli bulu
yorlar. Filhakika Cemiyeti Ak 
vamın şu faydası olduğu söy
lenebilir: Mançurya'yı çok 
kan akıtmaksızın Çin'in elin
den alıp Japonya'ya teslim et
miştir. Eğer Cemiyeti Akvam 
olmasaydı, bir Çin - Japon 
harbi olacak ve Japonlar ağır 
fedakarlıklarla Mançuryayı 
elde edebileceklerdi. Fa
kat Cemiyeti Akvamın ga 
yesi, her ne pahaya o
lursa olsun, kan akm~sına ma 
ni olmak değil, bu nevi hak
sızlıklara mahal vermemekti. 
Mançurya itinde kan akmamıf 
ise, bundan Japonya müstefit 
olmuş demektir. Evvelce kan
la elde edilebilecek araziyi şim 
di kansız elde etmek, bileme
yiz beynelmilel hak ve hukuk 
mefhumunda büyük bir teka
mül manasını tazammun eder 

Mançurya meselesinin bu 
tekilde pamuk ipliğine bağlan
ması üzerine Japonya' da kabi
ne İstifa etti. Fakat Japon ka
binesinin istifası Mançurya 
meselesinin neticesile alakadar 
değildi. Bilakis Mançurya me
selesi, Japonya'nm imaline 
muvafık bir tarzda halledilmiş· 
tir. O kadar ki, Mançurya da· 
vasmı Cemiyeti Akvamda mü
dafaa eden Japon murahhası 
Y otizava yeni kabineye hari
ciye nazın olmuttur. 

bet edemez olmuştu. Bu vazi. 
yette Japonya'nın mali ıiyas 
tini tamamile değiştirmek la
zım geldi. Ve kabine de istifa 
etti. Nasıl ki ondan sonra 
yen'in kıymeti dütmüştür. Bu 
sukut, Japon sanayiine İngil
tere ile rekabet imkanını ver
mek içindir. Diğer tarakan Ak. 
sayı tarkta mühim ticari ala
kalan olan Amerikalılar da 
bu ıerait altında çok mütkül 
bir vaziyete düteceklerdir. Çün 
kü Akaayı şarkta ticaret Ja
ponların, lngilizlerin ve AJne
rikaldann ellerindedir. İngi
liz ve Japon paralan kıymet
ten düttükten sonra dolar ıim
diki kıymetini muhafaza eder
se, Amerikan sanayii ve tica
reti pek ziyade darlatacaktır. 

gün evvel açılan bu devresinin 
hususi bir ehemmiyeti vardır. 
Çünkü Wilson zamanından be
ri ilk defa olarak meb'usan 
meclisinde (Ayan değil) ekse
riyet, reisicümhurun fırkasına 
muhalif olan Demokratlara ge· 
çiyor. Bu muhalif fırka Texaı 
de yapılan intihabatta kazan. 
mış ve mecliste 218 aza temir 
etmiıtir. HükUmet fırkaamm 
214 azası vardır. Müstakil o. 
lan üç aza bunlara iltihak etse 
dahi, hükfunet 218 e kartı 217 
aza ile akalliyette kalacaktır. 

~------------------------- bu da Mançurya'nın kamilen 
Mançurya meselesini tet- l alacaktım, demiş. tahliye edilmesi demek olaca-

kik etmek üzere Pariate top- Cemiyeti Akvam da Man- ğından Cemiyeti Akvam mec
lankn Cemiyeti Akvam mecli- çurya'nın iadesi için ayni teb- !isi, Çine bu yolda bir teklifte 
sinin fevkalade içtimaı bir ay· didi savurdu. Fakat Cemiyeti bile bulunmadı. Ve ordular da 
lık müzakereden sonra içtima- Akvam hikayesi, Nasrettin Ho olduklan yerde kaldılar, Fakat 
!arına nihayet verdi. Varılan canın hikayesinden ıu nokta- Japonya, baydutlığa kartı ııid
netice fU suretle hülaaa edile- da farklıdır ki, Japonya aldır- detli tedabir almakta de
bilir: Cemiyeti Akvam Japon- madı. Aldırmayınca da Man- vam edeceğini bildirdiğinden 
yanın bütün metalibatmı ka- çurya kendisine tealim edildi. ve Mançurya topraklarındaki 
bul etmiş ve batta Mançurya· Verilen karara göre, Man. Çin askerlerini de "Haydut., 
yı işgal hakkını da zımnen çurya'ya bet bitaraf azadan telakki ettiğinden Çinliler 
taadik etmittir. mürekkep bir heyet gidecektir. Mançurya'ya geçmeğe teşeb-

Bu netice Nasrettin Hoca- Fakat heyetin hiç bir salahi- büa ederlerse, muhasamat baş
nın maruf hikayesini hatırla- yeti yoktur. Japonya Mançur- layabilir. Şimdiki şekli halle 
hyor. Hoca, hayvanının ıe- ya'yı tabliye edeceğini tekrar göre, Mançurya'da Çin askeri 
merini kaybetmiş. bildiriyor. Fakat tahliyenin kalmıyor. 

- Bulan getirsin. Yoksa ne zaman başlayıp ne zaman Bu netice şimdiye kadar 
ben de yapacağımı bilirim, di- bitece!ri hakkında hiç bir taah- Cemiyeti Akvamın her zafını 
ye tellal çağırtmış. Bu tehdit hüde girmiyor. Eaasen bu yol- tevil etmeğe meyyal olan ma
knşıamda korkmuşlar semeri da müphem sözleri ta bidayet- hafili de memnun etmemiJtir. 
getirmişler. Fakat getirmese- ten beri söylemekte idi. Mu- Çiinkü tevile müsait bir vazi
lerdi ne yapacağını hocadan basamatın tekrar başlamıyaca- yet değildir. Briand bile, ne. 
sormuşlar. O da cevap ver· ğına dair bile bir kayt yoktur. ticeyi hüli.aa ederken, bunun 

Kabine buhranın sebepleri
ni dahili politikada ve bilhas
sa eski kabinenin mali siyase
tinde aramak lazımdır. Eski 
Maliye Nazm lnuye, Japon 
parasmm kıymetini dolara bağ
lamıştı. Bunun için İngiliz li
rası kıymetten düştükten son
ra da dolara bağlı olan yen 
kıymetini muhafaza etmişti. 
Bu, Japn ticaretinin vaziyetini 
saralı. Çünkü Aksayı farkta 
lngilizlerle re 

...... 
Esasen Amerika'nm ne ka

dar büyük mali müşkülat için
de olduğu Amerika millet mec 
liıinin küşadı münasebetile re-. . .. 

Parlmanter bir idarede der 
hal hükumetin değişmesi la
zım gelir ise de, Amerika leş· 
kilatı esasiyesi ayni zamanda 
hem devlet, hem de hükilmet 
reiıi olan Reisicümburun, meç 
listeki siyasi vaziyetteki tebed 
düle rağmen müddetini ikmal 
edinceye kadar iktidarda kal
masına müsaittir. Bunun için 
timdi de Hoover, müddeti bi-
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ihracat mallarımıza milli alametler konacak 
' Ekonomi 

İhraç eşyamıza milli 
alametler konacak ' , 

lkhsat vekaleti bu milli alametleri 
tanzim ile meşguldür 

1 

Daimi olması için 
yer aranıyor 

Ziraat Odası tarafından ilk 
baharda açılacak olan meyveci 
lik, çiçekçilik sergisi için ha
zırlıklara baılanmıştır. Daimi 
bir ıergi için de yer aramakta
dır, 

Tayinler 
Aldığımız maliiınata naz~ ib- ı ~ ~tB;fy_anın ~"': ~arafmda pirinç 

•aç maddelerimize milli aliimeti fa- 11tihliikiııi t~:"k. ıçın propaganda 
rika konulması kararlaıtınlmıt ve yapılır ve pınncm nerelerde ku1Ja. 
lktıaat Vekiileti bununla mefgul ol- rulabileceği halka öğretilir. 

\ 

ınağa batlamıfhr. 1303 senesinde ınemleketimizde 
Kontrola tabi tutulacak bütün yetiten üzümler aatılamamıt ve bü

İhraç mallanmıza vazedilecek olan yük bir üzüm buhranı bat göster
bu milli alametlerin tanzimi kıaa bir mitti. O vakit fena vaziyete düıen 
ınüddette bitecektir. garp Yiliyetlerinin bağcı balkı §Öyle 

bir tedbir bulmutlardı: Üzüm ıeke
ri yapmak.. Bunda da muvaffak ol
muılar ve bu tekerden gayet leziz 
helva yapmıılardır. 

Hasköy nahiyesi müdürü 
Halil Milat Bey Bafra kazası 
kaymakam vekaletine tayin e
dilmi,tir. Mülkiye mektebi me 
zunlarmdan Kemal Bey Ordu
nun Gölköy nahiye müdürlüğü 
'ne tayin edilmiıtir. 

Çekoslovakya bu sene 
tütün almayor 

Çekoslovak rejisi her sene mem
leketimizden iki milyon kilo tütün 
&atın almakta idi. Bu nokta Türkiye 
ile Çekoslovakya arasında aktedil
ıniı olan muvakkat tiearet muahede 
si ahlcimmdandır. Ahiren hükiiınet
Çe idhaliihn tahdidi için ittihaz edi
len tedabirden Çekoslovak ihracati 
da müteesair olduğundan, Çekoslo
vak rejisi mukabele hilmisil olmak 
Üzere badema memleketimizden tÜ· 
tiin almamağa karar vermiıtir. Bu 
ıebeple her sene açılan munakaşa 
lıu sene yapılmıyacakhr. 

Y erii mallan dahilde 
sürmek için 

ihracat qyasının dahili piyasalar 
da da sürümüniir temin için orta
)'a atılan fikirler alaka uyandınmı
bı-. 

Bu hususta Müderria Hakkı Ne
tihl Bey de diyor ki: 
"- Milletler iıtibaal ve ihraç q· 

yalarını sürebilmek için birçok çare
lere tevessül ehncktedirler. 

Yunanlılann üzümlü ekmeği pek 
Yenidir. Daha evvel ve daha baıka 
'ckillerde tetbirler bulan memleket
ler vardır. ltalya'nm pirinç iatihsa
latı son senelerde artınııtır. ihraç 
edilemeyen ve dahilde de sürüleme
Yen bu pirinçlerin sürümünü temin 
için ltalyanlar bir pirinç günü ihdas 
etmişlerdir. Bugün ltalyıınlar fazla 
miktarda pirinç istihlak ederler. O 
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iıicümbur da meclisin yapbğmı 
hükümsüz bırakmağa çalı9a· 
caklanndan Amerika' da idare 
makinesi bir çıkmaza girmit 
bulunuyor. Bu, Amerika tet
kilatı esasiyesinde zayif nokta 
lardan biridir ki, §İmdiye kadar 
çaresi bulunamamııtır. ve A· 
merikalılar daima tahakkukun 
dan korkmakta idiler. 

Reiıicümhur Hoover'in nut 
kundan anla§ıldığına göre, ge
çen ıeneki bütçe açığı 900 mil 
yon dolardı. Bu ıeneki açık 
1, 717 milyona baliğ oluyor ki, 
Amerika bütçesinin bu aeneki 
açığı bizim umum büt
çemizin on mislinden fazla de
mektir ! Büyük başın büyük 
derdi var derler. Doğrudur. 

:v: •• 

Amerika'da zürraa yardım 
etmek için F arm Board na
mında bir teıkilat vücude ge
tirilmitti. Bu teıkilattan mak
sat, ziraat mahsullerinin fiatı 
düştükçe, satın almak ve fiat
ı .. - ;;,.erinde nazım rolünü ifa 

Üzüm 60 - 70 çeıit mamulde 
kullanılabilir. incirin de büyük bir 
aarf mahalli vardır. incir kahvesi 
birçok vatandatların maliimudur. 
incir kahvesi ırümrük İstatistikle
rinde idhal Cfyaaı mevkiinde görü
lür. Memleketimizden Triyeste'ye 
gönderilen İncirlerin hemen hepsi 
kahve imalinde kullanılır. Yunanlı

Devrialem yapan iki 
Amerikalı tayyareci 
Havai devrii.lem ıeyahatine 

çıkan iki Amerikalr tayyareci
nin bu günlerde tayyare ile teh 
rİmize gelmesi beklenmektedir. 

lar da incir iıtihaaiiibnın ekser ı.ı.. Yalovadaki asarı atika 
nunı kahve imalatında kullanırlar. 

Belki incir kahvesinin nasıl oldu Bir müddetten beri tehrimiz 
funu merak edenler bulunur: Ca- de bulunan Alman asan atika 
yet basittir. incir kavrulur, kahve mütehassıslarından profesör 
de bvndur ve ikisi beraber çekilir- Cheede dün müze müdür mua
.., ııayet nefis bir kahve olur. içimi vini ile Yalovayı ziyaret ve son 
çok güzeldir. zamanlarda 'y alova kaplıcala-

Muhsin B. geldi nndan çıkarılan asarı atikayı 
tetkik etmiştir. Tetkikat netice 

Birkaç ııün evvel Ankaraya giden ıinde Profesör mezkUr asan 
Ticaret müdürü Muhsin Bey avdet 
etmiıtir. ıon derece calibi dikkat ve ta

yanı ehemmiyet bulmuttur. 
Fındık nizamnamesinin il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

tatbikine başlandı 
Yeni fmdık ihracı nizamnamesi

nin tatbikine baflanmııtır. 
Fındık ihracahmn mürakabeai 

nizamnamesi fmdıldanmızı ekstra, 
sıra malı ve kalbur altı olarak üç 
cinse ayD"maktadır. 

ihraç olunacak fmdıldann çuval 
!arı muayene edildikten sonra han
gi cinsten "e neviden olduğunu bil
diren bir menııe tehade-i ile 
ay yıldızlı ve taatik eden Odanın 
lngilizce ismini havi bir mühürle 
temhir edilecektir. 

Kab. Ju fındıklann rutubet de
recesi yüzde 5 kabuksuzlarm yüzde 
4 olacaktır. 

Yeni niz.amnamenin tatbiki ica
batından olarak iki gündür fmdık 
ihracatı yapılamamı,tır. Y anndan i
tibaren ihracatın normal bir ıekilde 
ba§layacağı ümit edilmektedir. 

Çuval fabrikası 
30 bin lira sermayeli iki Türk 

müteşebbisi ıehrimizde bir çuval 
fabrika11 tesüi için faaliyete scç
miılerdir. 

Gümüş fiab neden 
yükseliyor? 

BERLIN, 17 A.A. - Cihan pi
yasaımda gümüş fiatmın tereffüü 
herşeyden evvel son zamanlardaki 
bazı vakayün teııhil etmiı olduğu 
ispekülasyon manevralarına atfedil
mdrtedir. 

Alman mahafilinde söylenildiği
ne eöre yerlin aukutut gümüş para 
üzerinde iapekülaıyon yapan Çinli
leri yen'lerini sal:mağa ve gümü1 al
mağa ıevketınektedir. 4 sene evvel 
Japon dövizi iıtikrar bulduğn za
manda yapılmıı olan bu manevra 
buııün tekrar yapılıyor. Fakat ma
kus bir tarzda: 

4 sene evvel ispckülasyon yapan 
-- - - -- . 

sonra teşkilatın faaliyetini tet
kik etmek için bir komisyon 
toplanmıştı. Komisyonun bu 
teşkilat memurlanru isticvap
larından §ayanı dikkat netice
ler çıkmıştır ki, ziraat yardı
mı için bizde de mümasil ted
birler almmasmı tavsiye eden
ler bulunduğuna göre, bundan 
bahsetmeği faydalı bulduk. 

Tahkikat neticeainde Farm 
Board'un 177 milyon dolar za
rar ettiği tahakkuk etm:,tir. 
Bu zararın 102 milyonu buğ• 
day alım satımından, 75 mil
yonu da pamuk ticaretinden· 
dir. Farın Board'un te9rinisa
nide· elinde mevcut stoklar da 
ıunlardı: 189 milyon Butel 
buğday, 1,310,789 balya da 
pamuk, 

T ahkı"lı:at neticesinde bazı 
memurlara ıenede yetmit 
bet dolar maaı veril-
diği anlaşıldığından bu, siya
ıi bir iskanda! teklinde Ame
rika efkarı umumiyeaini baylı 
i•aal etmektedir. .. 

kimseler yen alıp gümüı satıyor· 
!ardı. 

Bu manevra son seneler zarfın.. 
da gümüıün ıukutunda &mil olmut
tur. 

Şimdiki tereffü hareketini psi
kolojik noktai nazardan teshil eden 
bir nokta daha vardır. O ela, Ame.
rika iiyanmdan Smoot'un Amerika
ya tevdi edilecek harp borçlarmın 
aümüt para ile yapılmuı IW'etİııde
ki talebidir. 

Her ne olursa olsun, alakadar Al
man mahafili Japonyanrn maruz bu
lunduğn nakit müıkil&tınm gümüt 
pİyasaamın faaliyetini muhafaza • 
deceği fikrindedir. 

Amerikada altın para 
hareketleri 

VAŞiNGTON, 17 A.A. - Tet
rinisani ayı içinde altın ihracatı, 
1930 senesi Teırinisanisindcki 
5,008,000 dolarlık ihracata mukabil 
4,994,000 dolara ve idhaliit ta geçen 
senenin ayni aymm 40,159,000 do· 
!arlık idlıalitına mukabil 94,430,000 
dolara baliğ olmuıtur. 

Bu ıenenin son 11 ayındaki altm 
ihracatı, 1930 seneııinin aym müd
deti zarfmdaki 115,931,000 dolara 
mukabil 434,143,000 dolara ve idha
lat ta geçen ııenenin bu müddeti zar. 
fında.ki 363,275,000 dolara mukabil 
522.610,000 dolara baliğ olmuştur. 

Zilaedilen bu rak'lJnlar içinde 
hariç hesab:na saklanmış ve aevke
dilmemit olan altın miktarı dahil 
değıldir. 

Kalifornia petrol 
istihsal ah 

LOS - ANGELOS, 17 A.A. -
Hususi komisyon, Kalifornia ham 
petrolünün yevmi istihsal mikdarı
nın 487,500 fıçıdan, 456, 700 fıçıya 

indirilmesine emir vermiıtir. 

Gelecek aylar zarfında Av
rupa ve Amerikayı en ziyade 
meşgul edecek olan mesele, 
beynelmilel alacak verecek İt· 
leri ve bunun arkasındaki Al
man - Fransız aiyaai mücade 
lesidir. 

Almanya'nm, Hoover mo
ratoryomundan ıonra borç!arı
nı tediye edemiyeceğini bildir
mesi üzerine, Bal'da mütehas
aıılar komisyonu toplanmıttı. 
Geçen haftadan beri içtima e
den bu komisyon Almanya'nm 
mali vaziyetini tetkik etmekle 
metguldür. Alman mütehas
ııalarmın verdikleri izahata gö 
re, Almanya'nın tamirat bede
linden ba§ka hususi borçlan 
600 milyon İngiliz lirasına ba
liğ olmaktadır. Bu, evvelce 
zan ve tahmin edildiğinden 
çok fazla bir rakamdır. 

Malumdur ki Fransa bu hu 
ausi borçlarla ali.kadar görün
müyor. Hatta hususi bon:lar 
meselesinin Bal'da müzakere
sini hile kabul etmemiştir. Bu 

Mahkemelerde 

Rus şimal klübünün 
aza def eri nerde? 

Belediyede 

Evkaf 
Aldırış etmeyor 

Defterdar 
Grevi 
Ameleden bir kısmı 

dün de çalışmadı 

Bu şayani dikkat davaya dün 
birinci cezada devam edildi 

Rua aiyaai mültecilerinin tesis 
ettikleri fİmal ldübunün aza defte
rini tetkik ehnek behanesiyle alıp 
menfeat mukabilinde bir ecnebi 
konıoloshanesine vermekten maznu 
nen tahti muhakemeye alınan sabık 
polis birinci ıube müdür muavını 

Ziya Beyle birinci tube taharri me
murlarından Hasan efendinin muha
kemelerine dün birin~i ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Cereyan 
eden muhakemeye nazaran bundan 
iki, ikibuçuk tene evvel Ziya Bey 
hudut haricine çıkarılacak Rua ve 
Gürcülerin isim VP. adreslerini tes
bit etınek için bu klübün aza defte
rinin alıp ııetirilmeaini memurlar. 
dan Hasan efendiye emretmİf, Ha
ıan efendi de bu emir üzerine defteri 
gidip cemiyetin kapıcısmdan alım§ 
ve ııetirip Ziya Beye teslim etmiıtir. 

sonra ayni defteri kalemde masala
nn üzerinde gördüğünü, defterin e
sas defter olmayıp azanın isimleri
nin kopyasını ihtiva eden aleliide ve 
kapsız bir defter olduğnnu ilave 
etti. 

Devredilen suların 
varidatı ne olacak? 
Şehir sulan yüzünden E vkafla 

Belediye arasında bir ihtiliif çıkmıf
hr. Belediye mütemadiyen Evkafa 
tezkere yazarak cevap istemekte, 
fakat Evkaf müspet hiç bir cevap 
yermemektedir. Bu hususta Beledi
ye daimi encümen azasından Adalı 
Avni B. ıayaru dikkat izahat nr· 
mektedir. Avni Bey diyor ki: 

Defterdar mensucat falırikaaı a
meleainden bir kmmnm yaptığı 
grev dün yeni bir oafbaya girmit· 
tir. 

Fabrika idaresi ırrevci ameleye 
dün sabaha kadar mühlet vermiı v4 
oabahleyin it batma selmelerini 
tavsiye ebniıti. Halbuki dün salıalı 
bunlardan bir kmm İJ batma get. 
miı ve diğerleri çalqmalDBkta 11rar 
etrniılerdir, Bunun üzerine fabrika 
bu amele ve uıtalann yerine ba§ka
larım tedarike lıoatlamqtır. 

Ziya Bey mahkemede böyle bir 
defterin celbi için emir verdiğini ha· 
tırlamadığını, Hasan efendi de teliik 
ki ettiği emir üzerine defteri Ziya 
Beye teılim ettiğini, maamafih bu 
defteri Ziya Beye teslim ettikten 

Poliste 

Neticede muhakeme tahitlerin 
celbi ve muhbiri sad:k imzaaıyla bu 
defterin ecnebi bir konsoloshaneye 
satıldığını ihbar eden zatin hüYiye
tinin tayini ile celbine karar verile
rek muhakeme baıka güne talik e
dildi. 

Beykoz şosesi 

sui istimali 
Beykoz şosesinin intatı esnasın

da suiistimal yaptıkları iddiası ile 
belediye tarahndl\J\ muhakemeye 
sevkedilen 20 kitinin muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde de
vam edilecekti. 

Fakat maznunlann hepsine teb
ligat yapılamadığı anlatılmış ve teb
ligat icrası için muhakeme bafka bir 
güne talik edilmiıtir. 

Fatih merkezi üç yeni 
batakhaneyi kapath 

1 ••••••• 

ikisi esrar, biride kumarhane olan 
bu yerleri işletenler tutuldular 
fatih poliı merke'lıi, kendi mm

takasmda üç batakhaneyi meydana 
çıkarmıştır. Bu üç bat•kbanenin bi
ri kumar değer ikiaicle eararhanedir 
Fakat b~ üçü de faaliyette bu
lunduğn müddetçe bir takım hadise 
lere sebebiyet verclilderi için niha
yet bu batakhaneler sed ve temhir 
olunmuştur. 

Bunlardan ikiıi, Saraçane ba1m
da Kırk çeşmede <?"!"r ve pilavcı 
Şaban isimlerinde w . ~sın es~ 
yerleridir. Zabıta, tahkikat ve CUJ:: 
mü meıhut neticeanide, her ikisini
de bir takım uyğunsuz kimselerin 
devam edip esrar içtiklerini tesbitet 
miş ve kapatmİıtır. Diğer kapatdan 
kumarhane de Ahmediye mahallesin 
de Et meydanında Cemil isminde 
hirinindir. Burası da zabıtaca aynı 
şekilde tesbit edilmiş ve aynı mua
mele yapılmıştır. 

Her üçü hakkında tanzim olunan 
tahkikat evrakı Adliyeye verilmiı
tir. 

T~şla yanlan baş 

Seyfi, Zeynep'le ufak bir müna
katadan sonra, elinde bulunan bir 
cisimle Zeyneb'i yüzünden yarala
mıı, bunun üzerine polisler tanılın 
dan yakalanmııhr. 

Bir kadın yüzünden 
Kaaımpaıa'da oturan Mehmet 

Ali ve Fahri ef. ler, dün Bahriye 
isminde bir kadın yüzünden kavga 
etmişler, evvela arkadaılan tarafın. 
dan ayrılmıflardır. 

Aradan bir saat geçince, bu iki 
genç gene karşılaşmışlar, ve tekrar 
kavgaya tutuşmuılardır. Bu sefer, 
kavgacılan ayıran olmamı:ı ve Fah
r;, Mehmet Ali ef. yi kama ile ya
ralamıştır. Fahri yakalanmıı, Meh
met Ali de tedavi altına alımruıtır. 

Çarpışan otomobiller 
Şoför NRZlDİ ve ıoför Burhan 

ef. !erin idaresindeki otomobiller 
dün Betiktaşta çarpıımışlar, ve her 
iki otomobil'de hasara uğramııtır. 

Üç mantarcı 
Eminönü polis merkezi Hayclo, 

Kemal ve Şükrü isimlerinde üç ma· 
nitocıyı yakalamııtır. 

"- Şehir sulan çok fena vaziyet
tedir. Bütün vakıf sular altı ıene 
evvel çıkan bir kanunla Evkaftan 
Belediyeye devredildiği iliin edildi. 
Fakat bunlann, gerek bentlerin, ge
rek mecralarının tamiratı mütema
diyesi ve idame masraflan bize dev
redilmedi. Halbuki vakıfnamelerinde 
bunların iclamesi için menabii vari
dat vardır. 

Belediye her sene bunlan evkaf
tan aradı. Fakat bize müspet bir ce
vap verilmedi. Şimdiye kadar bent
lerin tamir ve ıslahı için bir milyon 
liraya yakın para sarfettik. Vaktile 
her maarasmı senevi iki akçaya Ev
kaftan satın alını§ su sahipleri ile 
kartrla,tık. Suyun aarfı, bu senetli 
sahiplere ait; her ıene yüz binlerce 
liraya varan tamiratı da bize ait.. 

Size ıayaru dikkat bir misal söy
liyeyim: Sanyerde yevmiye sekiz 
ton tatlı ıu sarfeden bir bamamm 
12 senelik Evkafa su borcu 17.5 lira 
tutuyor. Bu yağmaya ve İptidai şe
riat hiylesine karşı Cümhuriyet ka
nunlan liizmı gelen keskinliği ve 
samimiyeti haizdir. Belediye kanu
nu mucibince umuma ait teaisatm 
tamir ve idame masrafı ondan mü
teneffi olanların hepsine müştereken 
racidir. Biz de bu ihtiyar ettiğimiz 
masraflarla, 12 senf"de 17 lira ve
ren ve her gün sekiz ton ıu aarfe
den zevata mürftcaat edeceğiz. Ve 
her halde su ihtivacı üzerinde v~k
tile ya.,•lmış kitaba uydunna tekil· 
ferini b<-rtaraf ederek ihtivaca mu
hatap olma yolunu tutacağız,. 

Gündüz sürüler sokak
lardan geçmiyecek 
Sokaklarda vapurdan çıkarılan 

koyun veya öküzler ıürü halinde 
gündüzleri geçirilmektedir. Bunlar 
yollarda mururu uburu menettiğin
den sürü halinde bayıranatın gün
düz aeçirilmesi menedilecektir. 

·---···----·--·----·---
Küçük Haberler 

ıı- Fatih kazasında bir müd
detten beri faaliyette bulunanı 
tahriri müsakkafat komisyonla 
rı bu ayın nihayetinde vazifele 
rini ikmal edecekler ve tahriri 
yanm kalan Eminönü kazası· 
nın tahririne ba§layacaklardır. 

"' Sıhhiye Vekaleti doktorla
rın saat sekizden on beşe kadar 
memur bulundukları haıtahane 
!erde vazifesi ba§nıda bulunma 
lan hakkındaki emrin takibi sa
yesinde müteaddit memuriyeti 
olan doktorlar ancak bir yerde 
ki memuriyeti tercih ederek, 
bağlı bulunduktan diğer memu 
riyetleri terke ba,lamıtlardır. 
Bu suretle memuriyet bulama
yan doktorlar münhallata tayin 

Taşkasapta oturan seyyar kol
tLkçu Hasan Ef. evvelki ııece evine 
gittiği zamr:n, aynı yerde oturan bo
yacı Abdülhaiin ef. ile kavgaya tu
tuşmuş, ve unu lafla yaralayacağı 
sırada, taş tesad~fen, kansı Şirin 
H. a rast ııelmiı ve kadıncağız ya
ralanmı§hr. Tahkikat yapılmakta-

1 
dır. ı 

,.----------ııııı., edilmektedirler. 

Vatandaşı 

Eski dost düşman o!dul 
Galat:ı' da otura:ı Seyfi, evvelki 

gece doğru yoldan geçeTlıen eski 
dostu Zeynep H. a rast gelmiı ve 
-.kendisini durdurmu1tur. 

Beş para yersen 
10 para biriktir .. 
fJlilli ve şahsi ser
'fet böyle olur .. 

ya'nm alacaklılan olan İngiliz yada da, efkar; tamirat borçla
ve Amerika bangerlerile Al- nna kar§ı kat'i bir cephe al
ınanlar arasında halledilecek- mı§tJT. Alıı:anya'nın tamirat 
tir. Almanya'nm hususi borç- bedeli namı altında on para 
larmın Bal'da mevzuu bahsol- vermek istemed : ği anlatılmak
masına sebep, Almanya'nın tadır. Hitler ahiren irat etti
mali istitaatmı ölçmek için- ği bir nutukta bunu en kat'i 
dir. bir ifade ile anlatmt§lır. 

Fakat mütehassıslar ko- Almanya'nın mali ve iktısa 
misyonunun kat'i bir neticeye di vaziyeti fenalaştıkça, Hitler 
varmıyacağı tüphesizdir. Çün- de büyük bir kuvvet ıeklinde 
kü komisyonun salahiyeti mah belirmektedir. Hitler'in kuv
duttur. Mesele hiç §Üphesiz vetile Almanya'nnı iktısadi va 
beynelmilel bir konferansa ha- ziyeti arasında makusen müte 
vale edi!ecektir. Dawea ve nasip . bir münasebet vardır. 
Y owıg planlan müzakere edil- Vaziyet fenalaştıkça, Hitler 
diği gibi, tekrar A!manya'nm • kuvvetleniyor. Vaziyet salaha 
tamirat borçlannı tediyesi me- doğru cereyan almca, Hitler'
selesi bu beynelmilel konfe- den kimse bahsetmez olur. 
ransta müzakere edilecektir. Bu defa Hitler'in iktidara 
işte İngilizler ve Amerikalılar geçmeğe hazırlandığını istid
hususi borçlan bu konferansta lal etmek için ortada biT talam 
mevzuu bahsedeceklerdir. Şim emmareler vardır. Bir defa Hit 
diki Bal ve Berlin müzakerele- ler eskiden olduğu gibi gayri
rini bu beynelmilel konferans mes'ul ve müfrit bir politika. 
için bir hazırlık mahiyetinde cı ağzile konu§mryor. Bilakis 
telakki etmek lazımdır. mes'ul bir devlet adamı lisani-

:v: Dilsizler cemiyeti heyeti i
daresi bugünı ıaat 12 • 13 arasın 
da Letafet apartımanmda içti
ma edecektir. 

• Dün saat 16 da Hilaliah
mer heyeti idaresi İçtima ede
rek bazı mukarrerat ittihaz et
miıtir. 

te mahir diplomatlara mahsus 
tabiyeler yapmağa ba§ladı. 
Mesela Almanya'nm hususi 
borçlarını tanıyacağız ve tedi
ye edeceğiz, diyor. Fakat ta
mirat bedelini tediye edeme
yiz. Bu, hususi borçların ala
caklısı olan İngiltere ve Ame
rika'nın müzaheretini kazan
mağa matuf bir tedbirdir. Hit
ler iktidara geçtiği takdirde 
yapacağı §eyleri izah yollu u
zun bir nutuk ıöylemit ve bir 
de makale yazmııtrr ki, bu fe
rait altında derhal iktidara 
geçse Fransadan baıka hiç bir 
devletin itiraz etmesi İçin orta 
da ıebep yoktur. 

Amelenin çalıımamalarma sebep 
olarak göıterdilderi nokta ıudur: 

Bu kısımda çahıan amele uıta, 
kalfa ve çırak olarak üç kısundır ve 
grup, gruptur. Fabrika iıletme mü
dürlüğü yeni bir fonnül vazetmiı
tir. Bu formül mucibince yapılan 
iıin usta yüzde elliaini, llalfa Z5 ini 
çırak da diğer Z5 ini alacaklardır. 
Halbuki bu formül de tatbik edile 
memiıtir. Vaki iddiaya ıröre, usta 
ve ameleler bu haksızlığı işletme 
müdürüne söyleıni,ler, fakat dini• 
tememiıler. Bu vaziyette bir ustaya 
ayda ancak 25 lira para düıtüğü i
çin çalıımamağa karar vermiılerdir. 
Grevci amelenin her hangi bir hare 
keline meyden vermemek İç.İn fabri
kada alınan tertibat dün de devam 
etmiıtir." 

in hisarların 
Tevhidi 

Tevhit teşki'.ah yeni büt 
çe ile tanzim edilecek 

Tütün inhiaan umum müdürü 
Behçet Bey dün Anbra'dan avdet 
etmiı ve istirahat için Kachköyün. 
deki evine ııitmiı ve inbisar idaresi
ne ugramamıfhr. 

Verilen habere ııöre inhisarların 
tevhidi muhakkak eibidir. Bu karar 
yeni bütçe ile beraber tatbik edile
cektir. Tütün, tuz ve müdıirat inhi
sar idareleri Maliye Vekiıletine mer
but bir ı .::idiriyeti umumiye halinde 
idare cılilecektir. inhisar idareleri 
ayri n; n birer müdüriin idaresinde 
bulunacaktır. 

Yeni teşkili.tta teftit, muhafaza, 
muhasebe, umuru hukukiye iıleri 
ve murakiplilder tevhit edileceğin
den masrafta mühim tasarruf yapd
mıı olacaktır. Aynı zamanda Trakya 
ve Anadolu'claki inhisar idarelerinin 
başmda yalma bir müdür lıoılundu
rulacakbr. 

Etıbba 
Odasında 

!.11 ' 

Heyeti idare dün d• 
toplandı 

Etıbba odası heyeti idaresi 
dün saat 14 te mutat içtimamı 
aktetmi,tir. Bili.han .Etıbba 
haysiyet divanı toplanarak oda 
azasından iki doktor araımda 
hasıl olan mesleki bir ihtilafın 
halli ile meşru! olmuı ve tara• 
feyni dinledikten aoora karan· 
m vermittir. 

Anormal çocuklar hak• 
kında konferans 

Maarif vekaleti batmüfettiıi Hil
mi B. dün aaat 14,5 da Darülfünun 
konferanı ııalonunda "Anormal ço
cuklar" mevzulu bir lronferanı ver
miştir. Konferans iki saat kadar de
vam etmiı ve konferansta Maarif 
erkiDı ve birçok muallim hazır bu
lunmuştur. Hilmi B. ba konferan..m 
da Anormal çoculdar İçin Almanya
da t.,.,.ıüı etmİf mekteplerin tqki
lab hakkında izahat vermiıtir. -

şekillerde vergiler tarb edili
yor. Diğer taraftan da en sun't 
vasıtalarla bayatın ucuzlatıl
masına çalışılıyor. Bir emima 
me ile bütün eşya fiatleri üze
rinde o/o 20 den o/o 30 a kadar 
tenzilat yapılması emredilmiş
tir. Bu emri infaz etmek için 
Laypsik belediye reiıi diktatör 
vaziyetinde komiser tayin edil 
miştir. Diktatör İstediği mağa 
zayı kapatabilir. Hükfunet 
politika faaliyetinde de "Pas
kalya mütarekesi,, ilan etmit
tir. Gelecek ıeneye kadar po
litika faaliyeti olmıyacak. Siya 
si fırka menaup1an ıokaklar
da üniforma ile dolaımıyacak
lar. Bu, üniforma ile dolaşan 
Hitlerist'lere kartı bir tedbir
dir. Fakat Hitler arblc kuv
vetlendiğini, binaenaleyh itini 
üniformasız da görebileceğini 
söylüyor. Velhasıl bütün emma 
reler, Almanya'nm mühim ha
disat arifesinde olduğuna del& 
let etmektedir. 

Ancak komisyon konferam le idarei kelam etmejte batla-

Almanya'daki iktısacli va
ziyet te iktısatçılann nazariye 
!erini alt üst edecek ıekillere 
girmiştir. Esasen harbi umu
minin sürprizlerinden biri de 
iktıaatçılarm ince elenmiı ve 
11k dokunmut heaaplannı alt 
üıt etmesinde idi. Hiç kitaba 
uymayan neler neler gördük. 
Şimdi de Almanya'da bir ta- .. ~ 
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ıi No: 100 Telgraf adreaiı Milliyet, 
latanbuL 

Telefon numaralaru 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıfı 400 kunıf 800 kurut 
6 • 750 .. 1400 .. 

12 " 1400 • 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait ifler 
için müdiriyete müracaat edilir .. 

Gazetemiz ilanlarm mes'uliyetinl 
kab•1I """"'197.. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zinden verilen malfı.mata nazaran 
bugün hava bulutlu ve kısmen 

yağışlı olacaktır, Rüzğlr şimal 

istikametinden esecektir. Dün 
'lzyiki nesimi 762 milimetre idı. 

Azami suhunet 4. asgari O de
rece olarak kaydedilmiştir. 

[fm:LE"~ 
Tuhaf bir abone 

1.. ' usu u ... 
Hep gazeteciyiz de yeni keş

fedilmiş satış ve abone usulle
rine karıı alaka hissediyoruz. 
Bakınız size pek yakında tatbik 
edilmiş bir usul hikaye edece
ğim: 

lstanbulda intişar eder bir 
mizah gazetesi Beyoğlunda o
turan bir ecnebi ailesinin evine 
bir muharrir gönderiyor. Bu 
muharrir evin hanımını gör
mek İstiyor ve kabul olunuyor. 
Hanım ile muharrir efendi ara 
aındaki muhavereyi size nakle
diyorum: 

-- Bonjur Madam! M. falan 
(evin erkeği) yoklar mı?. 

- Hayır Ankaraya gittiler .. 
- Ya!... Acaba bir İf için . , 

mı .•• 
- Şüphesiz iş için! Lakin 

sualinizin sebebini anlamıyo-
rum ••• 

- Sebebi bir şey değil Ma
"dam. Sadece öğrenmek!. 

Acaba Mösyö otomobille 
mi gitti. Yoksa trenle mi?. 

- Ne münasebet Mösyö, ne 
den soruyorsunuz?. 

- Hiç Madam, öğrenmek i-
• ' çın ..•. 

- Tabii trenle gitti .. 
- Ya!.. Demek trenle gitti. 

O halde otomobil burada ... 
- Evet burada!. 
- Ha! O halde şoförünüz de 

burada ... 
Evin Madamı bu fena ima ü

zerine mizah gazetesi muharri 
rini kapıd19arı etmif .. 

Ertesi günü bu Madama o mi 
zah gazetesinden bir mektup 
gelmiş, içinde Madamdan elli 
lira abone bedeli alındığına da
ir bir makbuz varmış... Ma
dam bu parayı göndermemiş! .. 

Bana bunu yeni anlattılar ve 
o mizah gazetesinde henüz o 
Madama dair satırlar intitar 

MiLLiYET 

Heyecan 
Hiiseyin evden çıkmıı, Ki 

mile gidiyordu. Yolda kendisi 
ni görünceı 

- Ovvl Kamilciğim, ne 
il& tesadüf! Ben de sana gidi
yordum, dedi. 

- Hadi. Ôyleyse döne-
lim. 

- Hayır, oturmak için de 
ğil. Maça gider misin, diye 
uğrayacaktım. 

Kamil dudaklarını büke
rek: 

- Hım! Giderdim ama, cu 
ma gelmeden ben tıkırlan te
mizledim. 

- Canım bende var. Onu 
dütünme .• 

/ - Peki dur, turada ayak-
kaplarımı boyatayım bari .• 

- Hazır ben de boyatacak 
tım, iyi oldu aklnna getirdin... 

İkisi de ayakkaplannı boya 
tıp çıktıktan sonra yavaş ya
vaı, Taksime doğru yürüdü
ler .. 

Yolda Hüseyin diyordu ki: 
- Kamil bugünkü maç en 

teresan, biz böyle ağır ağır gi
dersek sonra yer bulamayız, 
karıımam .. 

- Söyledim ya, bende pa
raıı olsaydı, fimdi tramvaya bi
ner, çarçabuk giderdik .. 

Hüseyin söyledi. Fakat 
söylediğine de, sıkıldı. 

---·-······-···· ... ·············-··-·-edip etmediğini söylemediler. 
Böyle bir ıey olunca tabii ha
berim olacak! 

Yeni matbuat kanunu vakıa 
ileri giden bazı kalemleri sin
dirdi, lakin görülüyor ki mat
buatta daha bir sürü u
funet vardır ki, alemi 
iz'aç ediyor. Evimize giren 
hırsızı, cebimizi kanştıran yan
kesiciyi tutuyorlar, şeref ve na 
musumuzla oynayanlan rahat 
rahat bırakalım mı? .. Bu gibi
lerle mücadele, tütünle, verem
le, içkile mücadeleden daha mü 
himdir .. 

Anadolu ajanıının 
latifeleri .. 

Bizim Anadolu Ajansı bazı 
latif ıeyler yazıyor! ... Geçenler 
de bir havadisin üstüne ıu ser
levhayı koymuftu: 

"Bir Belediye reiainin neza
ketsizliği., 

Bu haberin altında "Pire be
l~iye reiainin 30 milyon drah 
mi çaldığı,, yazılı idi.. Dünkü 
gazetelerde gene Anadolu Ajan 
sının bir tuhaflığı vardı. Ameri 
ka Meclisi Meb'usanma "Mü
messiller odası., namını vermit 
ti .. Şık bir isim amma ıimdiye 
kadar hiç bir meb'usan mecliı
sine verilmemiıtir .•. 

Bugün gelen bir bültende da 
ha acayip bir serlevha var: 

Bakın: 
"M. Darling lngilterenin yeni 
bir imperatorluk denizL kabul 

etmesini İstiyor,, 
Ne buyurulur imperatorluk 

denizine? .. llahi Ajans, ilahiler 
le güvey gir emi? .. 

FELEK 

Tramvaya atladılar, ıtadyu 
ma geldiler.. lçerai de güzel 
kalabalıktı.. Her taraf dolmuı 
tu. Nasılsa bunlar yer bulup 
çöktüler. 

Vakit gelmif, takımlar sa
haya çıkmıı, her taraftan (Ya 
ta! Bravo!} nidalarile oyun bat 
lamı§tı .. 

Hüseyin topa meraklı oldu 
ğu için heyecanından yerinde 
duramıyor, civa gibi kayıyor
du. Hele kendileri maç yaptık 
lan zaman hasım kaleye gol 
atlılarını, hemen koşar, hangi 
arkadaşı olursa olsun, kucak
lar, elini sıkar, yüzünden öper 
di •. Şimdi de, bazı coıuyor, a
rada bir Kamilin dizine bir 
yumruk yerleştiriyordu .. 

Zavallı Kil.mil ses çıkarmı
yor, kendi kendine diyordu ki: 

- Ne yaparsın bir kere pa 
rayı o çekti .. Katlanacağız .. 

Zaten onun huyunu eskiden 
biliyordu. Eve de geldiği za
man, maçtan filan bir lakırdı 
mı, değme onun keyfine.. Ma
sayı sanki kırarcasına yumruk 
lardı .. Onun için Hüaeyinin 
yaptıklannı hoş görüyordu .• 
Fakat ne kadar hoş görse de, 
artık çekilmiyecek bir hale gel 
di. Terlikçi dizi bile olsa bu ka 
dar muşta yemeğe dayanamaz 
dı .. 

Dütündü. Bir fırsatını bu
lup bunun yanından nasıl uzak 
!aşmalıydı? .• 

Kil.milin im<ladma Muzaffer 
yetiıti. . 

Muzaffer, Kamili uzaktan 
görmüı, seslenerek, yanına ça 
ğırdı: 

- Gel! Biraz burada otur!. 
Kimi! fırsattan bilistifade: 
- Hüseyin ben şimdi ge-

lirim. Muzaffer gelmiş, ona 
kadar gidiyorum, dedi. . 

Fakat Hüseyin oyuna dal
mış bunun farkında bile olma
mıştı .. 

Arkalarında duran iki ha
nım Kil.milin yerinden kalktı
ğını görünce; ikisinden bir~: 

- Afedersiniz, siz gelince 
ye kadar yerinizde oturabilir 
miyim? 

- Estafurullah efendim, 
hay hay .• 

Kamil gLtti. Yerine hanı
mın biri oturdu .. 

Aradan çok vakit geçme
miıti. Sağ taraftaki oyuncu
lar sol taraf kalesine bir iol at 
tılar .. 

Hüseyin oyuna o kadar dal 
mıştı ki, sanki kendi maçla
rında olduğu gibi bermutat ya 
nmdaki arkadaşının boynuna 
sarıldı ve öptü de .• 

- Aaa! Diye bir çığlık kop 
tu •• 

Hüseyin yanında arkadaşı 
var zannile birden bire hanı
mın boynuna sanlmq ve öp
müştü.. Bu vaziyet karşısında 
Hüseyin ne söyliyeceğini bilmi 
yerek: 

- Medersiniz hanımefen
di, heyecana kapıldrm .. dedi .. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 111 çalışıyordu. 
' Odaya girer girmez, Hami

yet Hanım, bir kanapenin üze 
rine düştü. Zavallı kadının 
yüzü sanki daha fazla bürüt· 
müş, gözleri kan çanağına dön 
müştü. Kanapeye çöker çök
mez, derin derin bir nefes aldı. 
Sonra, sanki içinden bir zem
berek dönmüt gibi, gözlerin
den yaşlar dökülmeğe başladı. 

Evin odalarını kiralıyarak 
hem pansiyonerlik, hem kapı
cılık itlerini gören kadının tek 
bir odasında iki kadın gölgesi 
daha vardı: Pek hafif yanan 
petrol lambasının ışığı bu göl
geleri belirıizleıtirmiıti. 

ihtiyar kadın: 
- Nebil Bey, oğlum, bak

sana, seni arıyorlar. 
Dedi. lki gölge birden hele

canla ayağa kalkmıttı. 
Ahmet Nebil tereddütle ka

pının önünde durakladı. Şü~u
fe bacının sesi aksetti: 

- Ayo, Nebi Beyisi, bizi 
tanıyamadı ma sen? 

- Sen misin, ŞükUfe bacı? 
Buyur bakalım yukarıya! 

- Ayo, ben yalnız gelmedi. 
Hamiyyet Hanımısı da bura
da! 

Ahmet Nebil, şaşkın ,aşkm, 
Nebahatin annesine baktı. Ha
miyyet Hanımın böyle gece 
vakti kendi evine kadar gelme 
•İnin manası neydi? 

- Buyurun, valde hanım, 
hayırdır ita ilah? 

Her vakit temkinli temkin
li konuşan Hamiyyet Hanımın 
sesi titriyordu. 

- Bilmem ki, evladım, ba
yır mı diyeyim, şer mi? 

Ahmet Nebil, birden bire 
içine çöken ürküntü içinde, ken 
dini tutmağa çahıarak : 

- Buyurun, yukarıya çıka
lım. 

Dedi. Ev sahibi icadın sö
nük ıtıklı petrol limbaıile yo
lu tenvire çahıarak, 

- Buyurun, yukan katlar
da elektrik var, ama buradaki 
bozul mut. "' 

Diyordu. .,. 
Hamiyet Hanım, nefes nefe 

ıe iki kat merdiveni tırmandı. 
ihtiyar kadrom göğsü hıth
yor, bacakları titriyordu. Şe
kUfe bacı, meşin gibi kavi vü
cudile hem merdivenden çıkı
yor, hem de Hamiyet Hanıma 
destek vazifesini görüyordu. 

Ahmet Nebil, beyninin için 
de bir endiıe bulutile önde ko 
ıuyor, elektrikleri açarak ka
ranlık merdivene ziya vermeğe 

Ahmet Nebil, bu feveran
dan büsbütün şatırmıttı. ihti
yar kadının elemi önünde hür 
metle ıuımak istiyor, fakat 
içini yiyip kemiren merak ta 
bir an evvel işin hakikatini 
öğrenmek için delikanlıyı ku
durtuyordu. Gözlerile Şekufe 
bacıdau sordu: 

- Ah, ne söyliyeyi, bilmi
yo ki ... Küçük beyisi, küçük 
hanımısı yok ortada, nereye git 
mİf bilmiyo ki .. 

Ahmet Nebilin başı dön
dü, gözleri karardı: 

- Ne? Nebahat ortada yok 
mu? Ne ohnuı? 

Delikanlmm görzü önünde 
kara kara hulyalar dolaşmağa 
başladı: 

Nebahatin sevimli vticudü
nii bir otomobilin, bir tamava 
Yın altmda parçalanIDif, ya
hut denizin dalgalan içinde 
öraelemnit tahayyül ediyor, 
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Hudut boyunda 
Kaçakçılık 

-2-
Eskiden lskenderon ta Van'a ka· 

dar Şark'ın iıkeleıiydi. Buııün de
miryolu ile Malatya'ya bağb olan 
Mersin ona rekabet ediyor: Fa
kat lıkenderon bugün bizim için 
kaçak limanıdır. lskenderon'da yedi 
bini bulan Ermeni kalabalıiı var. 
Bu kalabalık eskiden yoktu, yedi 
ıekiz senedir toplandL Adana'ya 
doğruca kaçak ııönderenler burada 
topludur. Geceleri Karataı'a, nehir 
membalanna kaçak çıkaran kaçak
çılar lskenderon'dan tedıiz edilir. 

Bu civarda Kırıkhan'da 3600 ki
ıilik bir Ermeni kaaaba11 ortaya 
çıktı. Reyhaniye'de buııün 110 Er
meni evi var. Harım tam Ermeni 
köyü oldu. iane ile Haytm'da 90 ev 
yapıldL 

•*• 
Antakya mmtakaımda Ermeni

ler en çok Ke.sap'ta, Kenay'cla, Hı
dırbey' de ve Antakya' da toplandı. 
AntRkyanın içindeki Ermeni nüfu
su bini buldu diyorlar. 

Hıdırbey' de 960 nüfuı birikti. 
Bunun yanında İane ile bir de (Nur 
zeytin) köyü yapıldı. 

Kenay'in Ermeni nüfuıu 2400 
kadar diyorlar. 

Buralar hududa uzaktır, fakat 
kaçak malı iıleyen tezgahlar, burala 
ra dolmuıtur. 

Demirgolu üzerinde 
Meydaruekbez'<ie altı sene evvel 

kuru bir istasyon binasmdan batka 
bir şey yoktu. Bugün orau da ı 10 
evli bir merkezdir, kaçak ticareti ile 
kurulmuıtur. Suryani mardinli Yor 
gi, buranın baı kaçakçısıdır. Halep
teki garnizonun müteahhidi diye 
tanınır, İstihbar itleri ile de çokça 
alakadardır, derler. 

Raca; bu allahın kırında bir la§ 
bina ile birkaç arap çadırından bat
ka bir ıeye rutlanmazdı. Bugün 2S 
evli bir kaçakçı ıubeıidir. 

Katma 28 evli yuva, Müılimiye 
bir büyük pazar oldu. 

Müslimiyede 
1925 te, Cenup hududundan 

Derbesiye'ye geçerken, bir ııazcte
cinin Halep'te gecelıemesinden zarar 
umanlar, beni Mardin'e gidecek tre
ni ertesi sabaha kadar Müslimi ye' de 
beklemeğe mecbur etmiılerdi. Müı
limiye'de o zaman bir Fransız tay
yare taburu karargahı, dört dükkan 
lık bir kaçakçı çarşı11 ve istasyonun 
yanında Müılimiye'nin tek oteli var 
di. Burası çam tahtaımdan yapıl
mış tek katlı enlice bir aalaıtı. Sağ
daki kısım tahta ile ortasından bö
lünmüı üç hücreyi ihtiva ediyordu. 
Burada gece geçirmeye mecbur ka
lanlar bu hücrelerdeki bir yatağa 
dört mecidiye ödemeye mahkiımdu. 
Müslimiyenin başkaçakçmnın iılet
tiği bu otelin başka da vaziyfeıi var
dı. Yandaki kısan gazino idi. Bir 
ayak büfesi, başmda dört Ermeni kı
zı, köıede sarhoşlardan birisinin elin 
de kötü bir armonik, dört sahra 
lambası bu aalonun aermayes;ydi. 
Fransız tayyare kıtaımın makinist
leri, efradı izin ıaatlerini burada ge
çiriyorlardı. Otelci, ayni zamanda 
aıkeri kantinin de satıcm idi. Ka
çakçı ile bu ııazino müıterileri ara-
11nda laubalilik adeta elde çalışı
yorlar fÜpbeıini veriyordu ..• 

MüsJimiye bugün orda bir !uıçak 
çı şubesidir. O günkü otelci, muhak 
kak bugün Lübnan' da veya Berut'ta 
bir villa sahibi olmuf, yerini ağırca 
bir peştemallıkla bir ikinciye, o j. 
kinci de bir ÜcÜn<:Üye aabnıştır •• 

*** O zaman Halep'te, Suriye'de ot 
İpek ticareti o kadar ilerilemiıti. Şe
ker, gaz, şampanya, zahle rakısı, iı .. 
kambil kağıdı, kolonya ve lavanta 
en çok geçen kaçak eşyasıydı: Bura 
dan Derbesiye'ye kadar tirenle sar
hoı ı;i!mek adet hükmüne girmitti. 
Sarhoşlt>ktan gene kaçakçılar İstifa. 
de ediyor, başı duman1an1\n cebini 
boşaltıyordu. .. .. 

Meydunıekbez'le Halep arasında 

genç kızın bu vakitsiz felake
tinin mersiyeleri, şimşekler 
dökmeğe hazırlanan bir kara 
bulut gibi, kafasının içinde 
uğulduyerak uçuıuyordu. 

-Ne? 
Bu: 
- Ne? 
Odanın içinde öyle serin bir 

çınlayııla çınladı kt Hamiyet 
Hanımın göz yaşları bile yü
zünün üzerinde kuruyuverdi. 
Titrek, içli bir sesle ihtiyar ka 
dın anlatmağa başladı. Sesi
ara sıra hıçkınklarla kesiliyor
du. 

- Öyle, evladım, öyle. Sor 
ma halimizi... Sinemaya gitti
nizdi ya hani.. Bilmem o za
man aranızda ne oldu, ne geç 
ti? Kızcağızım eve girince kol 
larım arasında bayıldı.. Ah, 
analık, yavrum! Ben de ıaşala 
drm. Ne ise, ayılttım. Bütün 
gece ağladı, hıçkırdı. " - Ne 
oldu kızım? Nen var yavrum?,, 
Hiç ... Hiç bir şeycik söyleme
di. · Sabahleyin gözleri yine 
mos mordu. Ağzından dökü
len sözlerden biraz anlar gibi 
oldum: Başka kadınlara rastla 

"B' . k b" . ' mışsınız... ıttı, artı ıttı . ., 
Diye ağlayıp duruyordu ... Kalk 
tım, öğleden sonra ŞekUfe 
bacıya gittim. Onu sana yolla 
dım. Ne yapayım, çocuğum, 

Yeni netriyat 

İngilizçe eserler 
Teıriniaani ayı içinde nqredilen 

1 ngilizçe eserlerin bazılarını a1&ğı 
dercediyoruz: 

The MeaniDg ol Art 
(San'at'in manası) 

Yazan: Herbert Read 
Basan: F aber and F aber 
Fiati: 3 Şilin 6 peni 

The international Gold 
Problem 

(Beynelmilel altın meselesi) 
Yazan: Muhtelif muharrirler. 
Baaan: Oxford Pre11 
Fiati: ı2 Şiliıı 6 peni 

Berna.rd Shaw 
(Bernard Shaw'un hayatı) 

Yazan; Frank Harriı 
Basan: Gollancz 
Fiati: 8 Şilin 6 peni 

The world crisis 
(Cihan Buhranı) 

Yazan: Winslon Churchil 
Baııan: Butterworth 
Fiati: 30 Şilin 

Lord Roseber;· 
(Lord Rosebery'nin hayatı) 

Yazan: Marque11 of Crewe 
Basan: Murray 
Fiati: 42 Şilin 

Gladst-0ne as financier and 
Economist 

( Gladstone'un mali ve 
iktısadi fikirleri) 

Yazan: F. W. Hint 
Basan: Benn 
Fiati: ıs Şilin 

An introduction to social 
psychology" 

(Halk psikolojisi) 
Yazan: W. Mac Dougall 
Basan: Methuen 
Fiati: ıo Şilin 6 peni 

Boxing 
(Boks hakkında kaideler) 

Yazan: Viscount Knebworth 
Basan: Seely Service 
Fiati: 2S Şilin 

Deseases ol the small Animals 
(Ehli hayvanatın bastalıklan 
Yazan: O. V. Brumley 
Basan: Baillere 
Fiati: 2S Şilin 

önümüzdeki Pazartesi aık
şamı saat 21.30 te 

Fransız Ti~trosunda 
me11hur muganniye 
Elvire de Hidalgo 
tarafından lbiır konser 

verilecektir. 
Program meyanında: Meıı
hur operalarla İspanyol, 

Fıransız ve Rum şarıkılardan 
mürekkeptir. 

···············-··-·-··· .. ----
ı.ı; istasyonlar en çok ııelip geçenle
re aatar. içeriye yapılan büyük ka. 
çakçılık hududa yakın depolarla bes 
lenir. Halep'in sermayesinin çoğu 

Azaz'da iıletilir. Bu depolar hudu
dun bet kilometro yakınma sokul· 
muştur. Bunlara sermaye veren kim 
(erdir. tubelerde kimler çalışıyor, on 
ları yarın tanıyacağız. 

Naşit HAKKI 

kimsem yok ki .. 
Orada bacıyı bekledim, dur 

dum. Bir taraftan da içimi kurt 
yiyordu: " - Yavrucak evde 
yapyalnız ne yapıyor?,, diye! .• 
Ne ise, evladım, bacı geldi. 
Senden İyi haberler getirdi .. 
Mektup getirdi.. Kalktık eve 
geldik. Bir de ne görelim? Ev 
kap karanlık, bom bot! .• 

Ahmet Nebil, Hamiyet Ha 
nımın sözünü kesmeğe cesaret 
edemiyerek, sabırsızlıkla ateı
elri içinde yana yana, dinliyor 
du. Bu ananın kızının saadeti 
önünde nasıl fedakirane bütün 
gururunu feda ettiğini düıün
dükçe o buruıuk ellere sarılıp 
öpmek, öpmek, göz yatlarını 
onunkilere karıştırıp birlikte 
ağlamak ihtiyacile yanıyordu. 
Fakat endişe, merak, ıüphe, 
bütün duygulara hakimdi. 

- Ey, sonra? 
- Sonrası bu, evladım .• 

Evde kimseleri bulamadık. Za 
ti konuya, komşuya gitmek ade 
ti değildir. Ama yine bir kere 
sorduk, soruşturduk. Yok.. 
Kimse görmemiş... Öleceğim 
sandım. 

Şekufe bacı: " - Gidelim 
bir Nebil Beye soralım. Belki 
o bilir . ., dedi. Kalktık, seni a
ramağa çıktık .. Bereket versin, 
bacı evini biliyormuı. Y oba 

• 
INEMALA 

~ugün cidden şayanı 

MELEK 
Sinemasında 

Marcel Pal!'llol'un 
şaheeeri 

DENiZ ve 
KADIN 

temaşa iki büyük film: 

IELHAMRA 
Sinemasında 

Neşe ve cazibe... Zarafet ... mu-
siki.,, 

~el lo~analnn 
(Delphine) 

(Marius) Henry Garat 
tamamen Fransızça sözlü filmi. CLARA TAMBOUR, 
Şimdiye kadar görülen ve işi- ALİCE COCEA tarafından 
lilen en büyük tiyatro ..., &İne- l.ıaveten: CLARA TAMBOUR 

ma muvaffakiyeti. "İNCİ KOLYE" 2 kısımlık Fran 
Seansla.r: 2-4.30, 7 de. Saat 11 de sızça komedisinde 

t<:<ıziliitlı matine Saat 10,45 de tenzilablı matine 

,.. Hoş ve eğlen.celi iki saat geçireceksiniz. <( -

M A j 1 K--~ ... 
B E K A R 

RAD17E BEHAR HANIM 
ve 

HERKES KENDİ BAHTINA 
Tamamile Fransxzça iki büyük film. 

Saat ıı de tenzilatlı matine ______ _. 

............. , ............................... 11! 
Dün akşamdanberi A S R l sinemada 

Warner Baxter ve Margaret Livingston 
ADALET KURŞUNU 

mükemmel filminde büyük muvaffak:iyetler kazanıyorlar. Bu eserde. 
cereyan eden hayretbahş sergüzeştler arasında, Parıi6'in büyük barla
rından cilveli vir dansözün aşk ..., ihtirası tasvir edilmektedir. Gece 
batakhaneleri güzel kadınlar, kanlı müsademeler, açık sahneler - Bu-

gün saat 16,30 matinesinde programa ilaveten zengin ve mühim 
VARYETE NUMEROLARI 

.... - .. MAJ1K S1NEMASl41111-.. 
Kahkahalar haftası - 20 Kanun.evvel Pazar akşamı 

Hanım Sinema Yıldızı Oluyor 
MARGUERlTE MORENO ..., MOUSSİA- Zevk - Neşe ve kahkaha 

llaveten: DELİLER T ABİBl 
Carette ve Janie Marese 

İki saat neşe ve kahkaha 

, HAROLD LLOYD ~ 
Noel ve Yxlbası münasebetile 

Evelallah 
filminde E L H A M R A sinemasıru 

teşrif edecektir. Görmeğ'e hazırlanınız. 

EDMOND ROST AND'in şaheseri ~--

Napoleon' un Oğlu 
(L'AlGLON) 

filmini yakında M E L E K SiNEMASINDA 
•-----•göreceksiniz. Hazırlanınız.------

ASRi 
sinemada 
Bugün, Cumartesi ve Pazar aaat 

16,30 matinelerinde 
ZENGİN VARYETE 

NUMEROLARI 

nerede bulurduk seni de? .. 

Ahmet Nebil, düşünüyor
du: Bu zavallı kadınlar felike 
tin önünde kendinden bir me
det umarak koşmut, gelmitler 
di. Fakat bu karanlık içinde 
sanki kendisi ne yapabilecek
ti? Evde bırakılan Nebahat, 
nereye gitmiş olabilirdi?. Aca 
ha yeis sevkile intihara mı ko, 
muştu? Yoksa birden bire ka
fasının içinde doğan bir ham
layle mi evden fırlamıştı? 

İki kadın, ümitlerini bağla
dıkları delikanlının sükutile 
endiıeleri artarak, gözlerini 
Ahmet Nebilin dudaklarına dik 
m~lerdi. 

- Hiç bir kağıt, filan bırak 
mamış mı? 

ikisi de birbirine baktılar: 
Öyle bir fey aramak bile akıl
larına gelmemiıti. 

- Bihnem evladım, öyle 
bir ıey görmedim ama ... 

MELEK Sinemasında • 

MÜNİR NURETTiN 

Konseri 
19 Kanunuevvel Cumartesi 

akşamı 

Paza• gününden itibaren bilıet· 

ler sinema gişesinde satılır 

. 
ka okur, yazar kimse olmadığı 
halde Nı;bahat kime kağıt bıra 
kacaktı? Fakat buraaını üçü 
de düşünmedi. içinde kaldıkla 
rı derin, kesif karanlıkta en 
küçük, en sönük, en zayif bir 
ıtık bile yüreklerine bir ümit 
güneıi gibi geliyordu. 

ihtiyar kadın, birden bire 
canlandı. Titrek bacaklarının 
üzerinde ayağa kalktı. ŞekUfe 

bacıya dayanarak çıkmak için 
kapıya doğru yürüdü. 

Delikanlı, geceleri bazen 
geç vakit tenha yollardan, yan 
gın yerlerinden geçerken ihti 
yat olarak cebine koymak iti
yadında bulunduiu küçük ro
~elveri çekmeden aldı. Panto
lonunun arka cebine attı. Pal 
tosunun yakasınt kaldırarak ka 
dınların ardı sıra merdivene 
doğru yürüdü ... 

Bu müphemiyet, ufukta bir 
ümit ışığı uyandırıyor gibiydi. Birinci katın merdiven ba-" 
Delikanlı, hemen şapkasını ya şmda, aıağıdan ihtiyar ev aa
kaladı: bibi kadının sesi duyuldu. Sö-

- Hadi size gidelim, baka nük ışıklı petrol lambasını 
lım: Belki· b;r kağıt bırakmış· kaldırarak ziya vermeğe çalııır 
tır da nerede olduğunu ondan ken bir yandan da ıöyleniyor-
anlanz! J du: 

1 

Evin içiııde kendinden bat-· (lhvamr var) 
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iSAftl'A 
.inde 
- tNiD 

Yeni san'at 
Yeni oan';b eski oan'atten a~

._ en esaılı ve beriz va1tf ne~! 
8en buna fikir ve zekiye . tema~ 
diyeceğim.. Eıki oan'at hiılere hi
l•p ederdi, ve bir oana't eı<;ri hu
l&ıiyeti ne kadar fazla tehyıç eder
ıe 0 kadar l'üzel ve muvaffak adde
dilirdi.. Eıki zamanın san'a~ 
!arı fÜpheıiz ki bul'Ünlin san'atkan 
kadar kültür sahibi değildi. Ve ze
lcaoı hııgiinün ıan'atkin kadar faz
la iılenmemit. asabı fazla Y.o~ma
tnıı ve bozulmamıı olduğu ıçın ha~ 
"'•İyeli daha yükıek ve daha ~1:"1 
İdi. Yenilik orijinalite onlar ıçın 
büyük bir ihtiyaç teıkil ebniyordu, 
~nlnr valnız eıerde, san'at eserinde 
hisleri;. ve muhayyelenin azametini 
görmek istiyorlardı.. 

Yeni san'atkir çok okuduğu, çok 
ırezdiği, çok yorulduğu ve hayatla 
Çok daha yakından temu ettiği için 
o niıbette J~ hassasiyet ve muhay
teleıinden kaybetmiıtir. Bugünün 
&an'atkS.rı yeniye Atıktır, bir yeni .. 
lilde orta müneyyerleri hayrette bı
rakmaktan hoılanır ve bunun için 
de mütemadiyen çalıımak, didin
ltıek mecburiycliud~dir 

Yeni ıan'atl~&r eıkilerin gözile 
•e onlar kadar kuvvetli olarak tabi
fttı görmek ve anlamak kudretini 
bybetmiıtir. Şiirde, reıimde veya 
tnuıikide olsun tabiati anlatmak is
leyen bugünün aan'atka,, eskiler 
Yanında pek yllvan kalmaktadır. Fa 
(q,,t buna mukabil onun eserlerinde 
tÖrülen fikir , .e zeki unsurları çok 
daha kuvvetlidir. San'at gitgide il
ham eseri olmaktan çıkmakta ve oa 
&içilik, kuyumculuk l'İbi, bir ihtisas 
iı; olmaktadır. Bugünün san'at ka
tii ve seyircisi bir eserin yalnız gü
><l olmasmı değil, kendisine bir ıey 
kr öğretmesini, fikirlerini inkiııaf 
ettirmesini ister ve san'atkir da 
orııun bu arzusuna cevap verebilmek 
İçin aan' atini dl\r bir şubeye haıre-
djp ve üzerinde butün kuvvetile ça
lılı;> ihtisas elde etmek ve bu ihti
ıasmı b~jkııla?lna tasr :k ettirmek 
II>ecburiyeıindedir. F.•ki tan'atla Y"" 
ili ıan"al r· rasmda, ıi:ı~lheEiz, daha 
bir t-0k farklar, ayrılılrlar Yardır .• 
Fakat, yeni san'atin en bariz ve 
J?o7c çarpar vas{t deJiğim ıribi. san· 
atin ilim haline gelmesi, ve eserler 
de his yerine akıl ve zekanın hakiın 
olma11dır. 

KİSLİNG 

Kisling'i taı:; ... ıoız. IUıling'i 
herkeı tanır. Pariıe gitmişseniz ~ir 
ÜflUD Coupole bannda onu 11ze 
giı•termiılerdir. Köıede oturan o
dur. Harbi umumiden evvel Gott
lieb ile düello eden, evvelce haftado 

1912 - Kisling 
bir lıaç defa polis karakolunda uy
kudan uyanan, sabaha karı• ~~
varlarda dolqırken kasapların dük
kanlara asbğı etlere tabanca atan 
Kiıling .. 

Y cJnız bqka bir Kiılinıı: daha var 
ki ona ne barda, ne meyhanede, ne 
de sosyetede raıt gelinir. Bu ikinci 
Kiıling'i yalnlZ .J~p.h -~ so
kağındaki Modııı:ham Pasan, Per 
Krohg gibi "Pariı mektebi., Üıtat
larmdan bazılarnun evvelce otur
mut oldukları evde bulabilirsiniz. 
Kiıling'in geniş ve aydınlık atelye
ıine ilk defa girdiğim zaman orada 
iki üç rahat koltuk, garip bir tarzda 
ynpdmış bir paravana, bir model 
tahtası uzun bir masa ve ıehpamn 
üıtünd~ yeni başlanmıf bir resim 
gördüm. Bunlardan maada duvara 
dayalı tablolarda vardı. Fakat az 
mikdarda., 

Kisling daima amatörlerle sat•· 
cıların resimlerini kurumağa vakit 
kalmadan alıp götürdüklerinden ıi
kayet eder. 

San'ntkarm kütüphanesine göz 
gezdirildiği zaman hakiki Kiılinıı: ol 
duğu meydana çıkar. 

G. Chareusol'dan 
lanmış "'e hcpıinin itlaJPro; ayn ay 
tt arkalarına yazılmışt•.1· 

Rel'İm yaptığı uman çizdi&i 
ballardan emin olan fısçasını 
takip ederken, elin l:ıı.' eketleri.ne ~İl 
temadiyen nezaret eatn keskin goz 
terine balmrken gene o hakiki Kiı · 
ling'i goreceksiniz. fi.,;c diyecekler 
ki: Kisling içiciyi, kadınları, saba
ha kartr eve dönmeği ıever ~ , 
Doğrudur. Fakat bunlara rağmen 

onu her sabah saat sekizde iı ba
tında bulununuz. Çünkü onun her 
ıeyin fevl;ıinde sevdiği bir ıey var
dır: Reıim. 

Resim onun içindeki yaralar için 
bir merhemdir. Akıam artık çahı
mak imkanı olmadrğı zaman vakit 
geçirmek için bir mqpliyet bul
mak liZlm değil mi? 

Hakiki Kisling'İ bize anlatan, 
eserlerindeki muztarip çocuklar, çi
çek satan zayıf simalı kadm, hatta 
gözleri hüzün dolu. Yük.sek maha
file menıup kadın resimleridir. 

Hakiki Kiıling her zamanki gü
ler yüzlü Kiılinl' değil Raınail bul-

Bir kaç raftan ibaret olan bu lııii- lltsitng-ın eserle;inden bir Portre 
tüphanede bir çok kıymetli kitap- varında teıhir ettiği ve yüzünün 
lann lükı r.aydan, en meııhur ıair- 32 muhtelif aynadaki akai mesab&-

Sevgiden sonra ~~~:~:ajv~!~~~ine 
Glorya sineması bu hafta Gaby malan "Mam'zel Nituche.,u gösteri 

Morlay Victor Francen ve Tanya yorlar. 
taraflar'ından çevrilen "Sevgiden ıon Artistik'te müteveffa Janie Ma
ra,, isminde yeni bir film gösteri· rese ile Raimu tarafından temsil e
yor. Bu filmin mevzuu şudur: dilen FranılZca versiyonu, Opera' 

Karm tarafmdan ihanet edilen da iıe Anni Ondra ve George Alek
muallim Fierre Meyrand, genç bir sandet"ı tarafından temsil edilen 
itçi kızmm kollarında aradığı saade- Almanca versiyonu var. Bu zarif fit-
te kavuıur. min hülasa11 şudur: 

Aıığından gebe kalan Madam Kırlangıçlar manastırda pan -
Meyrand, kocall ile tekrar kan k~ siyoner olan MI Nituı gÜzelliği, sa 
münasebetinin ıeesıüsüne teşebbus fiyeti, ağır başlılığı, hüsnü niyeti ve 
eder fakat kocalı reddeder. Maama neşeıi ile tanmmı§tır. 
fih ~uallim kopacak rezaleti göz Bat rahibe onu tekmil talebeye 
önÜne getirerek vaziyeti kabul eder. tercih etmek ve diğerlerine bir mi· 
Iıçi kız Germaine ile Madam May- ıal olarak zikretmektedir. Nituş, bilj 
rand ayni zamanda birer çocuk do- hassa musikide ıayanı dikkat olup 

manastırın erganuncuıu bulunan 
ğunırlar. Selesten Floridor'un sitayiıini ka-

Meyrand, kendi evinde bir yaban zanmaktadır. . 1 
cı çocuğun bulunma11na tahammül Bir tarafta, müteassıp ve dmdar 
edemiyerek, asıl kendi çocuğunu Seleıten'dir, diğer tarafta da yakın 
gizli'" getirir. öteki çocuk ile değiş- da Rontariı tiyatrosunda temsil edi 
tirir Iecek olan fevkalade hafıf meşreba-

Aradan seneler geçe.-. Bir vün mu ne bir operetin bestekarı ml!fhur Fi 
alliın, kanımın gayri m1!fru çocuğu- loridor'dur. Manastıra Nituı'un ebe 
nun fena muamele gördüğünü öğre- veynİnden bir mektup gelir. Bu mek 
n.ir,onu da evine alır ve karısına onu tuplarmda_ kendisini evlendirecek 
kabul ettirir. Fakat kanu, kendi ÇG- terinden hemen Paris'e gelmesi bil
cuğu olduğunu bilmeyerek buna: dirilmektedir. Nituş, kendine nami-

"Çocuğun yüzünden,. ne idiği be zet olan bu adamın iımini bilmekte, 
lirsiz olduğu belli, d.,... Muallim ce fakat manastır nizamab mô.ni oldu
vap verir. 

Belki hakkımz var. 

ı· Sinema Haberleri 

* Milton'un yeni filmi olan "Los 
tracılar şahr,, Paris'te, Muten Ruj 
sinemasında büyük bir muvaffak'i
yetle gösterilmektedir. Her sene, ko 
mikler k1ralım görmeğe koıuııan 
halk ile dolmaktadır. Mulen Ruj bu 
suretle ha11lat rekorunu kırmıştır. 
Pazar günü, sinema müdiriyeti, hal
kın hücumu kartmncla poliı çağır
mak ve intizamı bu suretle temin el 
mek mecburiyetinde kalmııtır. 

• Paris'te bulunan Douglas, 
"Sarı Odanm Esrarı., ile cSiyaht. ka 
dmın kokuıu> filmlerinde hemen he 
men kendi kabiliyetine et"İfmİŞ olan 
Roland Toutain'i tanımak için ısrar 
etmiştir. Halbuki Roland Toutain, 
Suzy Vemon ve Armand Bernard 
ile Bertin' de "RüyalamnIZJn kadını,, 
iıimli güzel ve musikili bir komedi 
çevirmektedir. Douglao, kenduini 
görmediği için müteessir olmuıtur. 

• Amerikan büyük rejisörlerin
den ve "E vamiri Aıe-re,, ile c 1 a.a > 
filmleri mübdii Cecile B. de Mille, 
Rusya'ya son yaptığı seyahatte, ilk 
sesli Rus filminin genç rejisörü Ekk 
ile tanışmııtır. 

ğundan dolayı onu tanımamaktadır. 
Nituıu Paris'e götürmek başrahibe 
tarafından erganuncu Selesten me. 
mur edilir. Selesten o akııam ilk tem 
ııilde orkestrayı idare edeceğinden 
dolayı pelı! mütee11irdir. Selesten' 
İn dillerde dolaıan bu ml!fhur eıeri 
ni görmeğe can atan Nituf azimeti 
ain geciktirmek için her vautaya 
müracaat eder ve Selesten'i kendisi 
otelde odada beklemek tarlile gidip 
orkestrayı idareye iknaa muvaffak 
olur. 

Seleslen gider gitmez, Nitua oda 
dan kaçar ve tiyatroya gelir. Ve 
bir genç dragon alayı ' müliziminin 
delatetile kulislere kadar girmei;e 
muvaffak olur. Nituş ona hararetle 
teıekkür eder ve taliin yolu Üzerine 
atbğı bu gence karşı kalbinde Iı.'ııv 
vetli bir meyelit.n hasıl olur. 

Orkeıtra11n1 idare edeceğine fev 
kalide memnun olan Floridor, ope
retin başmümeııilesi "Korin,, e tak 
dimi börmete gider. Baımüme11il 

lerin eserleri görülür. Bu kitaplar ıinde olan 32 tablosudur. . 
Yaıar NABi iyi ve aynı cin<ten b:r kağıtla k:ı •· M. Fendun 

* Pek yakmda lstanbul'cla göre
ceğimiz güzel filmler araımda Gina 
Manes'in Daniell Menclaille ile oyna 
dığı "Ölüm Perisi., vardır. Bu rıI
rnin rejisörü Dupont'dur. Bundan 
baıka Siyahlı Kadımn Kokusu~ da 
vardır ki, artistleri ıunlardır: 

Huguett - Dubloı, Roland Touta, 
in, Mxncelş Herbier,Marcel, Vibert 
Leon Bellien ve Vera Engels film, 
OSSO mamillatmclandır ve Marcel 
Het"hier tarafmdan sahneye konmuı 
tur. 

~t.,,,,,,,,,, •• ,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t••:''''''''''''''''' 

Bir muvaffakiyet 1. Raşıt Rıza Bey 

Konservatuvar tarafmdan dört 
be, ıene biribirini müteakip Anadc>
luda yapılan tetkik seyahatlerinde 
milli havalar ve türküler toplanmıı
h. Bunların içinden en l'üzelleri_ni 
İntihap eden muallim Cemal Reııt 
Bey on iki tanesini armonize e~t 
Ye bilhaHa efsanevi bir mevzuu ih
tiva eden (Bebek), ismindeki hazin 
bir türküyü de senfoni haline getir-
ınitti. .. 

Evvelki sene biraz uzunca suren 
gaybubetinde onun Pariste olduğu
nu haber aldığmnz zaman bu seya
hatin• vücude getirdiği eıerlet"le a-
1.:.ka.; olduğunda şüphe etmiıtik: 
Cden haberlerden ve bilahara aldl(
innız Paris ga~ctelerinden Bebek 
ıenfonisinin Fransanın en meıhur 
orkcstrelerinden Association des 
Concerts Paıdeloup tarafnıdan bü
yü(.! bir muvaffakıyetle çalındığını 
oğrendik Eserin kıymeti ıan'.atka
ranesi hakkmda ve Cemal Retıt Be
Yin bu senfonideki muvaffakıyetine 
dair gene Pari•te çıkan muhtelif ga 
zetelerde büyük kompozitör ve mu 
sikiıinasların aitayiıki.rane tenkitle 
ri nazarı memnuniyetle görülmüı
tür. 

Bebek senfonisini muvaffakıyet
le çalan F ranıanm en meıhur or
Lıutrelerinden birisi olarak kayde
ttiğimiz. A11ociation deı Concerb 
Paıdeloup'tan hu defa kendisine ıı-e
Ien bir mektupta kabul edilen ye•1i 
(Karagöz} ismindeki eserinin de bu 
•ene 14 ıubat 931 pazar gÜnÜ çalı
nacağı ve orkestrenin de Fransanm 
en tenınmıt ve ileri gelen tef dö 
Örkeıtrelerinden Rhene Balon ta
rafmdan idare edileceği bildirilmek
tedir. 

Karagöz bizim tmaf8 hayabmız 
da hemen hemen tarihe kanıan bir 
hayal olduğu için kıymetli san'at
kiirm bunu muzikada yatatmau ve 
bu isimde bir ıenfoni yaratmasr ay
rıca memnuniyeti celbedecek bir 
ınabiyettedir. Eser bu suretle Ka
ragözdn mülhem olmasına &'Öre 
Personajlannm hemen hepsinin mu
zikacla hi11edileceği ıüpheıizdir. 

Gene bu hafta içinde Cemal Re
tit Beye gelen bir mektupta Al
fred Korton'un riyaıetinde bu1unan 
Pariı ekol normal dö müzik' (Musi 
lci muallim mektebi) orkestresi ta
rafından enıtantene ismindeki -
rİnİn de 12 ıubat 932 cumartesi 
.ı.ıamı çalınıtcağı bildirilmiıtif. E
ıerin karakteri müf&bede ve intibaa 
İstinat etmesi itibarile müellif tara-

fmdan orkeatrenin bizzat idaresi 
doğru olacağı dütünülmüı ve bu 
noktada Mösyö Kortonun ısrar ile 
orkestrenin Cemal Rl!fit Bey tara
fnıdan idare edilmesi teklif edilmit
tir. 

Eserin mevzuu: "lıtanbu1da bir 
kaç görüı., teşkil etmektedir. Bu; 
bq kısa parçadan mürekkeptir. 

1 - Bahkçtlann ağ çekmesini 
2 - Ama dilenci kadını, 
3 - Eyüp gÜvercinlerinl, 
4 - Bot bir cami içini 
S - Bir bayram gününü tasvir 

eder. 

Bir Türk kompozitörü tarafm
dan görülmüı ve yazılmıı bu muh
telif hayat sahneleri beynelmilel bü
yük bir ıöhreti haiz bulunan hu 
orkestreden dinlemek ne kadar bü
yük bir bahtiyar!.ksa bunun bir 
Türk elinden çıkhğım iıitmek te 
o niıbette büyük bir teref ve saadet 
bi11esidir. 

Fransacla meıhur L'orchestre 
Symphonique de Pariı'den gelen di 
ğer bir mek{upta gene Cemal Reııit 
Beyin milli havalarnmz esa11ndan 
vücude gelmit türk danılan ismin
deki esezinin de 6 mart 932 tarihin 
de çalmacağı ve orkestrenen de 
F ranfanın büyük fef dö örtrelerin
den olup uzun müddet, Amaterdam 
ıehrinin (concert l'eboux) İsminde
ki dünyaca töhret kazanmıı orkeı
treıi batında bulunmakla tanınmış 
Pierre Monteu" tarafından idare 
edileceği bildirilmiıtir. Bu eser bir 
ağız zeybek hava11nı, bir Bartm ha 
vasını, bir de yürük zeybek hava11-
nı ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki bu önümüzdeki 
ıubat ve mart aylan içinde binlerce 
kompozitörün eserleri içinden seçil
mit ve beğenilerek kabul edilmiı 
bir Türk kompozitörünün eset"leri 
dinlenecektir. Cemal Retit Beyin 
konıervatuvann sömestr tatilinden 
bilistifade bu konıerlede bulunmak 
üzere Parise gitmesi muhtemeldir. 
Memlekete feref veren bu muvaffakı 
yetten dolayı kendisini tebrik ederiz 

Münir Nureddin Bey 
Onümüzdeki cumartesi alqamı 

- yani 19 klanunuevvel 931 _: Mü
nir Nurettin Bey Melek sinemasm
da bir konser verecektir 

• Almanya' ela Enelka fınnası dör 
düncü bir stüdyo daha yapmakta
dir. 

• Berlin'deki sinema sahipleri 
buhranla mücadele için, duhuliye üc 
retlerini mahıuı derecede indirmit
lerdir. 

* Ronald Colman geçenlerde Sa 
moel Golduviç ile bet senelik bir 
mukavele imzalamıştır. 

Pola Negriye ameliyat 
yapıldı 

SANT AMONlKA, "Kalifor 
niya., 17 (A.A.) - Maruf sine 
ma yıldızı Pala Negriye barsak 

l 
tıkanması neticesi olarak acil 

B bir ameliyat yapılmıttır. Artia 
Raşn J{ıza eg tin vaziyeti tehlikelidir. 

San'atkir Ratit Rıza Bey bir 
laç değerli sahne artiatlerile bera- t · t · O ı.... sened be 
ber bir haftadan beri FranslZ tiyat- Y.e ~. mıt ır. .~ .~'b.. .. ~ 
roıunda temsiller vermektedir. Her rı dunyanın butun uyuk tıyat
gün yeni bir piyesle karınnıza çı- rolarında ve konser aalonlann
kan Raııit Rıza Bey, sahnede eski- da temsiller vermi, olan Ma
ıine nazaran daha canlı, daha mu
vaff akıyetlidir. Alkış botuna ıakla
maz. Raıit Rıza Beyin tiyatrosunda 
her ak§8m halk onu alkıtlamakta 
ve iyi çalıtılmıt, olgun piyeslerini 
zevkle seyretmektedir. Aktör kinde, 
canavarda, taı parçasında aan'atın 
ın bütün kudretile kendisini tak
dir ettiğimiz Raşit Rıza Beyin bu 
temsilleri, öteden beri tiyatroya au· 
ıamıı ha1km bu ihtiyacına güzel ce 
vaplar vermektedir. 

Maruf bir 
Soprano 
Şehrimizde \ 

Milanda Scala, Napolide San 1 
Carlo, Nevyorkta Metropolitan 1 
operanın maruf sopranosu Ma
dam Elvira de Hildago Fran
sız tiyatrosunda bir konser ver
mek için, bugün tehrimize ge- l 
lecektir. Lirik tiyatrosunun ku 
tuplarmdan birini teşkil eden 
Madam de Hildago, kendi sti
linde emsalsiz bir san'atkiirdır. Mm Elvira de Hidalgo 

Aslen lspanyol olmakla bera- dam de Hidalgo'yu dinlemek 
ber, küçük yafta Miliina gitmiş I cidden bir mazhariyet olacak
ve pürüzsüz sesini orada terbi- 1 tır. 

"Mam'zel Nituş" filminden 
bir sahne 

le ile araları gayet iyidir. Fakat kıs 
kanç bir oyuncu kız işlerini bozar 
ve gelen kumandan binbaşı tarafm 
dan locadan dııarı atılır. 

Biraz sonra Korin, Floridor'a 
Nituııla rastgelir ve lmkançhğmı 
yenemiyerek binbaşıyı zavallı er 
ganuncunun Petine takar. Bundan 
maada oyuna devam etmiyeceğini 
söylüyerek tiyatroyu da terkedet". 

Piyesi tamamen ezber bilen Ni
tuş, yeiı içinde bulunan direktö 
rün vaziyeti karşıunda yakıııklı 
mülilzimin ısrarlanna dayanama 
yarak bu artistin yerine oynamaya 
razı olur. Gençliğini tetviç eden sa
fiyet ve letafeti, mahcubiyetine rağ 
men, ona büyük bir muvaffakiyet 
kazandınr. Perde delicesine alkııla
yan ehali önünde iner, fakat ikinci 
perdenin hidayetinde mevkiinde bu
lunan zavallı erganuncu sahnenin 
önünde binbaşmın dikildiğini gö
rür. Binbaşı her şeyi unutarak ti
yatro içinde onu takibe baılar, ve 
Nituşu da kurtarmak isteyen Seleı
ten onu kendisile birlikte tiyatro 
kapısına doğru •Ürükler. Sokağa at
ladıldan sırada bir devriye tarafın
dan tevkif edilirler ve Dragon karar 
gahına götürülürler. Nituıı orada ti
yatroda buluDRn muhafız zabitan 
tarafından tanılır, ve Seleıtenle be
raber zaferini tes'it için tampanya 
içmeğ.:. c:fnvet olunur. Hafifçe sar
hoş olan iki dost şataret içindedir
ler. Nitu~ masanın üzerine çıkar~ . 

"Gel boşanalım" filminde Henry Garat ve Alice Cocea 

"Marius" lilrrıınden bir sahne 

Melek'te 

Marius 
"M . Melek sineması bu hafta an-

us isminde bir film gösteriyor. Ge-,, . , 
çenlerde Comedi Franca1ıe e soıye-
ter olarak kabul edilen Oran-; Dema 
ziı ile Pierre Freınay ve Raımu ta
rafından çevrilen bu filmin hülô.ıa11 

tudur: • dimağ-
"Güneşin harareti kadar -

ların da hali işbada bulunduğu Mar 
silya'cla hakiki bir memleket ev!adı 
olan Sezar"la oğlu Maryüı bahr1ye
lilere mahıus bir bar işletmekte idi
ler. Bu barın kaldmmı üzerinde de 
Honorin ile kızı Fani, bahk ve buna 
mümasil deniz mahsulü satmakla i'
tigal ediyorlar. 

Maryüs Fani'yi sevdiği gibi Fani 
de Maryüs'ü sevmektedir. Fakat !ıun 
lardan Maryüs, Fani' in müteaddit 
evlenme tekliflerini anlamamazlık 
tan gelmektedir; zira, Maryüs'ün ıe 
nelerdenberi ba,ka bir esııslı sevgili 
ıi var •. deniz: ... ufuk ... uzaklar ... pek 
uzal!lar .. 

Nihayet sahn tükenen Fani' deli
kanhyı klSkandırmak için levazımatı 
bahriye sat.nak1a mü teğil Paniı'in 
kendisile evlenmek istediğini aöyle-
yı• nce delik~nlı ı<enclerdenberi kalbi , F ., 

1 ni ~emirmekte o1ıoıın arzuyu anı ye 

ı 
itiraf ediyor .. Yani ufuklar... Uzak 
denizlerde yolculuk... Nihayet deli
l. 'mhnın bu seyahat emeli hakikata 
inkılap edecek bir şekil alıyor. Bir 
gün, hattii o gün hareket edecek olan 
bir yelkenlideki mürettebattan biri 
hareket :lljl11l&nına kadar gemiye ilti 
hak edemlyecek olurıa onun yerine 
Maryüı gidecektir. Bu vaziyet karşı 
ııncla aşkmın tehlikeye girdiğini hiı 
ıeden genr. faz bir emri vaki ibdaı 
ediyor ve Maryüı gitmiyecektir .•. 
Dolayısile de Fani ile evlenecektir. 

Vaziyetin böyle bir şekil alması 
na rağmen, Maryüs ufuklara. açık 
denizlere karşı olan ""8fmm günden 
giine fazlalaştığım hissediyor. Fakat 
Fani candan sevdiği Mayüı'ün çek
tiği İzbraba acıyor ve delikanlıyı 
rmeline kavuşmaiia sevk icin kendi 

bir ıarkı söyler. Bu eına<la Mülazım 
Şampatricö gelir. Nituıa vaziyetin
den dolayı serzinşler eder. Fakat se
vilen bir kadına kartı igbirar muha
faza etmek ıı:üçtür ve bu aerzint bir 
puse ile biter ... 

Ehnliden crreyan eden işleri ha
ber alan rahibeler gelerek Nitutu 
kurtarrrlar. Nituş kendine verilmek 
istenilen adamla evlenmiyeceğini ve 
ancak tanıdığı mülizime varacağını 
söyler. itin garib~ Nitu,un kendi
sinden başka kimse ile evlenmiyece
ğinden bahsettiği müla:zimle ebevey 
ninin evlendirmek istedikleri phsm 
ayni olmasıdır. iNtut hayalinin ha
Jı4ikat olduğunu l'Örür ve İntihap olu 
nan nııanlıyı meserretle kabul e
der." 

sile bahtiyar olmaıma imkan gör
mediğinden dolayı Paniı'le evlen· 
meğe karar verdiğini söyleyince, 
Maryüs kızıyor ve gitmeğe mecbur 
kalıyor. Maryüs'ü hamil olan gemi 
giin doğuıuna kartı süzülürken ebe 
di seYgiıinin üfulüne şahit olan Fa 
ni göz yaşlan arasında bu acıya da 
tahammül etmek kudretini eösteri-
yor." 

Elhamra'da 

Gel, boşanalım! 
Elhamra bu hafta Fransız arlİ•t 

]erinden Clara Tambour, Alice Co
cea ve Hanry Garat taraflarmdan 
temsil edilen "Gel bofllnahm,, iımin 
de bir film gösteriyor. Bu filmin hü 
lisa11 ıudur: 

Güzel bir delikanh olan Andere 
Bemar müzik-holdeki fÖhreti niıbe 
tinde haremi Kolet'in de fevkalade 
sevdiği ve kendisine bütün nüvazişi 
ni bezlettiği mes'ut bir koca idi. Gü 
nün birinde zengin bir kadın ve An 
dre'nin aksi olarak kocası tarafından 
her arzusu yerine getiri1en madam 
Delfin Şavan tarafından bir gece 
yemeğine davet ediliyor. Fakat ha
yatta her arzu,unun yerine aetiriJ. 
mesine alışkın olan Madam Şavan 
bu sefer de Andre ile beraber kaç
mak arzusunu izhar ve bu hususta 
da israr edince Andre hiç olmazsa 
24 saat için bu arzuyu yerine getir
meğe ?lza gösteriyor. Fakat kemali 
hayretle bu arzunun ebedi olduğu
nu Ögreniyor. 

Yukarıdaki arzunun husulü için 
Andre sözde bir emrihayır için tarla 
söylemek bahaneıile Tuke'ye hare
ket edeceğini kanıma söyliyerek ay 
rılırken diğer taraftan Madam Şa
van kocaıma bir mektup yazıyor ve 
bunda sevdiği adamla ebedi bir sevgi 
hayab ıürmek Üzere Tuke'ye gitti
iini bildiriyor. 

Eve avdetinde kan1tnm bcraktığı 
mektubu alan Möıyö Şavan hemen 
Andre'nin kansına koşuyor ve hi. 
diaeyi anlatıyor. Hidisenin bir reza 
lete meydan vereceği zannedilirse 
de bilakis meseleyi soğuk kanlılıkla 
karıılayan Kolet'le Möıyö Şavan 
hemen Tuke'ye hareket ediyorlar ve 
oraya vuıullerinde yuva kaçkmlannı 
bularak kemali sükunetle kendilerine 
artık botanmakta muhtar bulunduk 
larını tebliğ ediyorlar. 

Bo karan takip eden günler yuva 
kaçaklarına hayatta ne büyük bir de 
lilik yaptıklarını iıbatta gecikmiyor
lar ve her iki•i de tekrar bir müddet 
evvel terkettikleri evlerine avdet edi 
yorlar fakat bu •efer artık arada bir 
mukavele yapıl.yor o da... Vaktile 
Şavanların evinde madftm hakim va 
ziyette iken bu sefer möıyö bakim 
vaziyete ve Andre'lerin evinde de 
Andre hakim vaziyette iken bu sefer 
Madam Kolet Andre hakim vaziyet" 
geçiyor ve bu suretle de sözde ~ • 
bir çarei hal bulunmus oluvor. 
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Nakl•tle• , R.N. Tasarruf 
Saba tayın doğuşu şayanı dikkat Haftasının 

bir tesadüfü hatırlatır Son günü 
Dünyanın halası, Yahudiliğin necab, •• işte 

Mesihten beklenen bu idi •. 
lıte "Kabal,, bu suale cevap 

vermek iatiyordu. Halikin her 
•eyi mükemmel yaratan kudret 
ve kemali karıısmda bugünkü 
hayatın n<:'ksanlannı izah ile 
bunu ahenktar bir ıekJe koy. 
mak için duyulan ıiddetli ar
zu "Kaba!,, da tamamile lien
dini hissettirmektedir. 

"Kaba!,, kainatın muam
malarını balletmeğe çahştığı 
gibi yabudiliğin mukadderatı
nı da hallletmek istiyordu. Ki 
inat halikına rücu edeceği gibi 
yahudilik te asri menıe'ine av 
det edecekti. Kainat aslına ru 
cu ederek gayrisaf olan "mad· 
de,, den kurtulacağı gibi ya· 
dilik te kendi merkez ve mabe
dine rucu eyliyecekti. 

Sanki bir rüzgir eserek 
larail oğullarını dünyanın dört 
köıe•ine dağıbnıftı. Yahudilik 
tekrar kendi yurduna dönerek 
halikına hizmet ve arzı ubudi
yet edecekti. 

Dünya bu suretle balu bu
lacak, yahudilik necata eriıe
cekti .. İtte beklenen "Mesih,, 
bunu yapacaktı. 

Her yahudi "Kabal,, m de> 
lambaçh talimatını yerine ge
tiremezdi. Fakat her yahudi 
"Mesih,, i bekliyordu. "Kabal,, 
taraftarlan ile aleyhtarlan ara 
sındaki mücadele her iki tara
fın birbirlerine husumeti ile 
devam etti. Fakat her iki ta
raf ta "Mesih,, e inanıp onun 
gelmesini beklemekte karar 
kıldı. 

"Mesih,, aabırıızlıkla bekle 
niyordu. Bu hal yahudileri dün 
yanın diğer milletlerinden a· 
yırdı. Bugün bile bu ümit ft 

intizar kaybolmakla yahudiliği 
dünya üzerindeki diğer inıan· 
!ardan tefrik etmektedir. 

1ıte anlatacağımız macera 
yı dolduran vekayide amil olan 
ruhi sebepler bu esasa iıtinat 
ediyordu. 

Sabatay Zevl 
Maceranın kahramanı olan 

Sabatay Zevi'nin doğması ıa. 
yanı dikkat bir teaadüfü hatır· 
!atıyor. 

Yahudi takviminin A b ayı
nın dokuzuncu günü doğan 
Sabatay Zevi'nin doğduğu ta· 
rih Beni lsrailin ikinci mabedi 
nin tahrip edildiği günün yıl 
döoümüne tesadüf ediyordu. 
Sabatay Zevi miladi 1626 ıene
si temmuzunda doğmuıtur. 
'Iavuk satarak ailesini ıeçin· 
dirmeğe çahıan ihtiyar Te fa
kir babaıı ömrünün ıonlarma 
doğru gittikçe zayif dütmüı, 
türlü türlü hastalıklardan muz 
tarip yaııyan bir adamcağızdı. 
Fakat bu üç oğul babası olan 
bu adamcağız evlatlarını ken
disine biT llituf ve ihıan gibi 
telilkki edeTek fakirliğine rağ
men ailesile saadet ve iftihar 
duymaktan geri kalmıyordu. 
Bu onun için bir kuvvet Te 
hayat membaı tqkil ediyordu. 

Oğullan büyüyordu. Bun
lardan ikisini, Jozef ile 1Iyuı 
kendi alq veri§ine ıöre yetit
tirdi. Yani onlar da babalan 
gibi tavuk satıyorlardı. Fakat 
en büyükleri olan ve bu mace
ranın kahramanı Sabatayi oku 
tup yazdırmak, tahsil ve terbi
ye görmüt bir adam olarak ye
tiıtirınek istedi. Buna karar 
verdi. 

Genç Sabatay ne tabıil ede
~. nasıl bir talim ve terbiye 
görecekti?. Tahsil ve terbiye 
dediğimiz zaman bugün bizim 
hatınmıza gelen teyi dü§ünmi 
yelim. Sabatay Zevi'nin baba
tı böyle dütünmüyordu. Onun 
o zamanki telakkisine göre 
genç Sabatay okur yazar ve 
alim bir adam olabilmek için 
Yahudiliğin mukaddes kitabı
nı, T elmudu okuyacak, öğre
necekti. Bu bir insanın bütün 
ömrünce devam edecek bir ıey 
di. Fakat bir meslek sayıla
mazdı. Belki kendine bu saye
de biT İ§ bulabilir, belki de bir 
Haham olabilirdi. Fakat ber
kesin gıpta edeceği derecede il 
mi bir kudret ve salahiyet ve-
""a~ ... ı .. 1.:- .... L.!1 ..... --1 

Bu kabil tahsil ile metgul olan 
gençlerin çoğu bayatta ameli 
bir it ile ittigal edebilmekten 
uzak kalıyorlardı, 

O halde fakir adamcağız 
büyük oğlunu böyle bir yola 
ıevketmekle ne ona ne kendi
ıine bir kar temin etmiı olmu 
yordu. Bilakis Sabatay bu tarz 
daki tahsil ile hayatta muvaf 
fak olmanın yolunu öğren
mek töyle dursun, geçinmek 
için babasma yük olacaktı. 
Bir yahudi pek zengin olmalı· 
dır ki, aırf kendi arzusuna tabi 
olarak oğluna bu yolda bir tah 
ıil verebilsin •• 

Sabatay'in babası bu cihet
leri ne dereceye kadar düşüne· 
biliyordu? Oğlunun istikbali 
üzerinde tiddetle tesirlerini göa 
terecek olan bu yoldaki kara· 
nndan çıkan neticeleri batın· 
na getirse bile her halde tavuk 
aatıcıhğile ailesini geçindirme
ğe çalııan fakir ada~cağız her 
şeyi etrafile dütünebilmekte 
pek uzaktı. 

Sabatay'in babası baıka ıey 
dütünüyordu. Onun yaıadığı 
zaman ile bizi ayıran zaman 
arasındaki fark o kadar büyük 
tür ki Sabatay'in babaımın 
dütüncelerini ve hayatını bu
gün bizim kendi dütünce tar
zımız ve hayatımıza röre ölç· 
meğe kalkıtmak pek te doğruol 
maz. 

Sabatay'in babaıı Morde
hay on yedinci unn baılangı· 
cında yaıamlf bir adamdır. 
O zaman ile bu zaman arasın
da ne büyük fark Tart.. O za
manın ruhiyatını gözden geçi· 
rirken pek kahramanca ruhani 
gördüğümüz bir keyfiyet na· 
zarımıza çarpıyor. Bu bize böy 
le geliyor. Yani bugünkü biz
ler o zamanı kendimizden fark 
h buluyoruz.. Halbuki bizim 
o zamanki insanlarda rördü
ğümüz kahramanca, ruhani 
ve raye uğrunda yaıamak his· 
!erine merbutiyet gibi haller 
o vakitler alelade ıey )erden sa 
yılıyordu. O zamanki hayat 
tarzının esa11 tuııunla ifade e
dilebilir: Bugün yapıla~ilecek 
kadar ne yapmak mümkün ise 
onu yapmak, yarmı dütünme
ğe lüzum görmemek. 

Babası, genç Sabatay Zevi
yi bu yolda tahsil için bir mek 
tebe gönderdi. Mektebin bat 
hocası Jozef Eskaya namında 
bir babamdı. Doğ-unu söy
lemek lazım reline Jozef Eska 
ya çok iyi bir hoca idi. Fakat 
Sabatay da çok iyi bir talebe 
idi. Şerefli bir yahudi çocuğu. 
Okuyup yazmayı hiç bil
miyordu. Zeki, her feyi çabuk 
öğrenen bir çocuk lô bir kere 
öğrendiğini biç unutmuyordu. 
Bu suretle pek genit bir ma. 
lumat hazinesi elde etmiş olu
yordu. Fakat Sabatay bu su. 
retle birçok malUınata sahip 
olduktan aonra bu malumata 
saplanıp kalanlardan değildi. 
Genç Sabatay evvela öğrendi, 
ıonra kendisinde uyanan ten
kit fikri sayesinde okuyup öğ. 
rendiklerini muhakeme etme
ie baılaclı. Bununla da kalma 
dı: Kendi muhakemesi oetice
ai elde ettiği kanaatler sayesin 
de kendisinden evvel gelenle
rin kitaplarm(a bulduğu yan. 
lıt fikirleri de görmeğe batla· 
dı. • 

Sabatay, İbrani dilinin uğ
radığı deği9iklikleri ve fazla o 
larak uğradığı türlü türlü yan 
hşlıkları gördü. Yahudiliğin 
dili olan İbrani lisanının ilk 
güzelliğini bir talam değişik· 
liklerle kaybetmiı olan bu lisa
nın git gide bir avam dili hali 
ne geldiğini görüyordu. Saba. 
tay kendi dilini çok ıeviyor
du. Fakat milli lisanının eski 
sarahat Te kuvvetini kazanma
aını istiyordu. İsrail oğulla· 
rınm eski kitaplarındaki lisan 
ile sondaki yazılar arasındaki 
büyük fark Sabatay'in gözjjn. 
den kaçmadı. Onunçin İstiyor 
du ki tekrar eski liaanm aara
bat ve kudreti yerine gelsin.. 

(Bap 1 inci salıif~e) 
tan evvel Hukuk fakültesi orowni 
katibi müdeuis Etem Akif B. küraü 
Je gelerek Dariilfünunun ikbsat ve 
tuarrufa verdiği ehemmiyetten 
bahsetmiı Ye heyecanlı bir mukad
dime yapmıtbr. Etem Akif ve İbra
him Fazıl Beyler tiddetle alkıflan· 
nutlardır. 

Vitrinler 
Vitrin müsabakasına ittirak e

den mağazaların tetkikatını jüri he
yeti ikmal ve neticeyi tesbit ebnit
tir. 

Beyoğlu cihetinde birinciliği 
Olyon mağazası, ikinciliği Psalti, 
lstanbul cihetinde birinciliği Hasan 
Pertev, ikinciliği Orozdibak, Kadı· 
köy cihetinde birinciliği Asador, i
kinciliği tekerci Rasim B. kannmıı 
lardır. 

Birinci Ye ikinci gelenlere madal 
ya ve vitrin müsabakuma ittirak 
edenlere de diploma verilecektir. 

Müsamereler 
Düu alrf'IDI Galatasaray lisesinde 

kız ameli hayat mektebi talebesi ta
rahndao bir müsamere Teriimi~ ve 
tasarruf ve yerli mallar piyesi tem
sil eclilmiıtir. 

Bugünkü geçit resmi 
Bugün öğleden evvel Halkevinde 

milli iktisat ve tasarruf cemiyeti ta· 
rafmdan büyük bir resmi kabul ya. 
pılacaktır. 

Öğleden sonra bir rami geçit 
yapılacak ve askeri muzika, Darül
fünun, izciler, mektepler, mehter 
talmnı,halkYeanaft~kili~ıehir 
muzikası, sanayiciler, ve toförler ce
miyeti iftirak edeceklerdir. 

Saat 12 de Darülfüoun arkasmda 
ki meydanda toplanılacak ve burada 
bir konferaıu verilecektir. Saat bir
de resmi geçit b&Jlayacak Ye tram
ny güzergihmı takiı... TaksU
cidilecektir. 

Taksimde lbideye bir çelenk ko
nacak ve merasim burada nihayet 
bulacaktır. Tasarruf baftau ba .W. 
tam nihayet bulmaktadır. 

Bugünkü resmi geçide 1 ı Ban
kası da bir büyük kumbara ile itti. 
rak edecektir. 
D:ıktorlar w geril malı 

Bu sabah saat onda Halkevinde 
Etıbb. ocluı reisi doktor Tevfik S.. 
lim Pap milü tasanııfta hekimlerin 
ve eczacıların vazifesi ve yeni Türk 
kodeksi hakkında münakaıalı bir 
konferans verecektir. Bu Yaiyle ile 
de yerli miistalızerat teıhir eılilecelıı 
tir. 
Kongadt1 ta$arra/ lıafta11ı 

KONYA, 17 A.A. - Tuamıf 
haftan hararetli bir surette dnam 
ebnekteclir. Vali ve Hililialımer rei
si tarafından belediye sineması salo
ııunda halka tasarruf ve yerli malı 
hakkında konferanslar verilmİ§tir. 
Halk yerli malı giymek hususunda 
ahdetmiılerdir. Hafta münasebetiyle 
birçok yerli ticarethaneler tenzilat 
yapmıtlardır. Yerli mallar eergisi 
her gün binlerce halk tarafmdan s• 
zllmektedir. 
Mağlada ta~arraf lıaftası 

MUCLA, 17 A. A. - Tasarruf 
ve yerli mallar haftası tertip olanan 
programı veçhile hararetli bir ıuret
te devam ediyor. Bütün mektepler
de maili tssanuf cemiyetinin piyesi 
temsil eclilmiştir. Piyes, orta mektep 
talebesi tarafından sinema binasmda 
umuma temsil edilmiı. tekmil halk 
memurin ve kalabal•k bir halk kütle
si hazır bulunmu,tur. Temıili mü
teakip halk tarafından tasarrufa 
dair bir konferans verilmiıtir. Ya
nn haftanın nihayetlenmesi müna
sebetiyle tezahürat yapılacaktır. 
Marrlirıde tasarruf lı.a ftası 

MARDiN, 17 A. A. - Merkez 
ve mülhakatta tasarruf haftası mil
li bir bayram teklinde te.'it edil
mekte ve her tarafta lmnferanslar 
•e. müsamereler verilmektedir. Va
linin riyasetinde toplanan milli iktı
sat ve tasanuf cemiyeti faaliyetini 
genitleterek halkın yerli mallarımı
za kartı rağbetini artmmıtır. Yerli 
mallarımızın satışı yüzde yetmiı oiı 
betinde yiikselmittir. 

Ordıı:ftı tasarruf haftası 
ORDU, 17. A.A- Tasarruf haftası 
ıehrimizde büyiik tezahürat Ye fa
aliyetle geçmektedir. Haftanın ilk 
geçcsinden itibattn ıehrin muhtelif 
yerlerinde milli iktisat ve tasarruf ve 
yerli mallar baklanda konferanslar 
verilmektedir. 
Uşşakla tasarra/ lı.afttısı 
UŞŞAK, 17. A.A.- Milli iktisat 

ye tasarruf haftası tertip olunan 
pro'tfam dahilinde mektepliler ve 
balkın iştirakiyle bir bayram gibi 
tesit edilmektedir. 

.'.)nümüzdeki 22 Kanunuev
vel Salı akşamı 

saat 21.30 te 
Fransız Tiyatrosunda 

Roma Kanservatuanndan 
mezun viyolonist 

Matmazel Lily d' Alpino 
Capocelli 

tarafından bir kanser 
verilece-ktır. 

Mecliste hararetli münakaşalar 
(Bqı 1 iaci sahifede) 

rı dikkati celbetmesin diye büt 
çeye olduğu gibi konmamıtb 
ve bu gün de münakale sureti.
le bu parayı temin ebnek isti· 
yorlar. 
Likör ve konyak f.:brikası 

Yine esbabı mucibe meyanın 
da Mecidiye köyünde yapılan 
likör ve konyak fabrikası için 
bazı makineler mübayaasına za 
rurel hasıl olmuştur, deniyor. 
Acaba bu fabrika yapılırken la 
zım olan makinelerin cinsi ma 
liim değil miydi. Heyeti celile
nizin insafına müracaat e<lerim. 
Bunu düşünmeyen bir heyete 
nasıl emniyet edersiniz?. 

Hasan Reşit Bey (Muş) -
Mütefekkir hükiimet buyurdu· 
nuz burıdan ne kaadediyorsu
nuz?. 

ispirto 
Sırrı Bey (devamla) - Yll· 

ni ilmi malisini tanzim etmiş, 
daha dakik noktai nazarlar bul 
mağa muvaffak olmuş b~r hü~ 
kiimet. Esbabı mucibenın dı
ğer bir maddesinde de Alpullu 
dan istihsal edilen İspirtolarm 
daha saf bir bale ifrağı için Pa 
şabahçede bir tasfiyehane inş~ 
sına lüzum görülmüştür dem. 
yor. Acaba bu fabrikadan alı· 
nan ispirtoların aaf hale ifrağı 
lüzumu bu iki ay zarfında mı 
taayyün etti. Umumi manzara 
da tezat vardır. 

Sonra yeni bir ıebep, beledi
yece gösterilen lüzum üzerine 
fabrika ve depolar için buharla 
müteharrill yangın tulumbalan 
ve siperi saikalaT ıipariş edil
mit·· Demek oluyor ki tahsisab 
m~vcut olmayan bir ıey ıiparit 
edilebiliyoı>. 

inhisar idareslrrin teşkil8tı 
Bunlan izah etmekten mak

fıllclım inhisar idareainin hakika 
ten ihtiyaçtan fazla teşkilab bu 
lmıduğunu ve bu günkü bütçe
mizin tahammülü fevkinde mas 
raf ihtiyar edilmekte olduğu 
nu söylemektir. Yoksa ıimdi 
iller kabul edilıin, İlter edilme 
ıin teklifin reddini talep eder 
Te bir takrir verebilirdim. Fa
kat bunu yapmıyOTUm (bancl&. 
ler) 

Yani beadenizi bu kadar dur 
endiş görmeliıinn değil mi? 
Bütçenin tanziminde mütkülat 
çekilirken beri tarafta ifrat de
recesinde sarfiyat ic:raam gözü
müz görürken buna gönlümüz 
razı olmamalıdır. 

Şeref Beyin beyanatı 
Şeref Bey (Edime) - Sırn 

Beyin bütçe hakkındaki mütale 
alarmı iki noktadan §ayanı dik 
kat görüyorum. Birisi kendi 
memleketime taallUk ettiği için 
bu da Trakyada müskirat inhi 
aannın yaptığı müesseseyi gör 
düğüm için ıöylüyorum, dedi 
ve Şeref Bey T rakyada üzüm 
bağlarmm geçirdikleri mubte. 
lif devirleri izah etti ve konyak 
fabrikasınm yapı'masını feyiz. 
li bir iş olarak tavsif etti. 

Alpullu fabrikasının iıtibsal 
ettiği ispirtonun inhisar idare
sine satıldığını, fakat bunun 
mezkur idare tarafından ıtriyat 
ta kullamldığını söyledi. Ve mü 
nakalenin kabulü lehinde idarei 
kelam etti. 

Müteakıben Maliye Vekili 
Abdülhalik Bey Sırrı Beyin ten 
kitlerine cevap verdi: 

" Onlara inanmadık,, 
Bu sırada Süreyya Bey (Ak. 

aaray) birden haykırdı - On. 
lara inanmadık, ki 

Mal iye vekilinin iz alı.atı 
Maliye Vekili izahatında ez

cümle dedi ki: ' 
- Bir defa bütçe yapıldık

tan sonra sene bitinceye kadar 
biç tebeddül etmez (Habeşis· 
tanda sesleri) tahsisatı fev 
kali\de, munzama ve mü 
nakale hiç bir hükiimet· 
te kalkmamıştır. Kanunlan. 
nı lulfen tetkik buyurunuz. Ta
bii o mütefekkir hükiimetler gİ 
bi biz de meclisi aliye lüzum 
gördüğümüz zamanlar böyle 
bütçeler takdim ederiz (bande-

1 

ler). 
Bütçe yapıldığı zamanda en 

cümende her masraf didik, di 
1 dik didikleniyıw, sene ortasm-

da bum n değitmesine aebep ne 
dir? Bunu izah edeyim. Bir ta 

1 kım masarifi gayri müsmire 

lam ihtiyaçlar için bütçeye ko 
nulan paralar tasarruf edilerek 
daha lüzumlu ihtiyaçlara ıarfe 
dilmek lazım ıelir. 

Şarap fabrikası 
O zaman bu münakale keyfi

yeti meydana geliyor. Şarap 
fabrikası çok iyi bir fabrikadır. 
M ütebass11lar tarafından yapıl 
mıttır. Biz orasını bir milyon 
dört yüz bin kilo t•rap yapabi
lecek şekilde yaptık. Bu ıene 
yalnız 600 bin kilo istihsal et
tik. Mütebasaıslann verdikleri 
rapora nazaran orada güzel 
konyak yapılabilirmif. Bugün 
memlekete idbal ettiğimiz kon 
yağı da yarın idhal etmemek i
çin icap eden tedbirleri almak 
lazımdır. 

Saf ispirto 
Kendi ispirtomuzu tamamile 

memle.'!ııı..tte çıkan:r uz. Hazi
randan beri İspirto idhalatmı 
menettik. Memleket içinde ~af 
ispirto sarfını istil7.JUD eden bir 
çok yerler vardır. Mevcut fab
rikamıza bir iki makine ilaTe e 
derek bu aaf ispirtoyu elde et· 
mek isteyoruz. 
Şunu da arzedeyim ki, müna 

kalenin, munzam tahsisatın 
bundan sonra men'ine dair bir 
kanun çıkarsa ahkimma behe
mehal riayet ederiz. 

Süreyya Bey (Aksaray) -
lhtiyacatı he§eriye deği,ine 
(handeler) 
Alı.met Ilı.san Beg ne d;gor? 

Ahmet İhsan Bey (Ordu)
Söylediğim fey Mpirtoya ve 
memlekete hariçten gelen malı 
azaltmağa dairdir. Almanyada, 
lsviçrede ve diğer bazı memle
ketlerde otomobil nakliyatında 
benzinlere yüzde yirmi ispirto 
katıyorlar. Bizim de benzinimiz 
yoktur. Acaba İspirtoyu benzi
nin içine katacak olursak Şeref 
Bey biraderimizin aöylediği gi 
bi Trakyada söki,ilmüt olan 50 
milyon bağ kütüğü yerine rel
mez mi? 
Kizım Pata (Diyarbekir) 

- Üzüm İlpirtoau daha ucuz 
mu olur acaba? 

Ahmet lhaan Bey (devamla) 
- Belki, patatesten de, tahta 
parçumdan da ispirto çıkar. 
mütehassıa değilim. YalDIZ ben 
zine iıpirto katmakla benzinin 
iclhalatını yüzde yirmi indirınit 
oluruz. Maliye Vekili Beyin na 
zan dikkatlerine arzediyorum. 

Mtılige vekili kürsüde 
Maliye Vekili Bey cevaben 

dedi ki: - ispirto istibaalatı
mız ihtiyaçtan fazladır. Bunu 
behemahal bir yere sarfetınek 
mecburiyetindeyiz. Umanın ki, 
tetkikatımız iapirtn.,un bir 
laımmı benzine kantbrmakla 
neticelenecektir. 

Sırrı Beg ne diqor? 
Ahmet Ihsan Bey Vekil Be

ye teşekkür etti. 
Sırrı Bey tekrar söz aldı, de 

diki: 

- Beo hiç bir vakit düıün· 
medim ki memlekette fabrika 
yapılmaam. Diyorum ki bu fab 
rika ne için istilzam ettiği bü
tün teferrüatile vaktile düşü
nülmedi ve masrafı tesbit edil
medi. 450 bin lira ile değil. Bir 
milyon tahsisat koyarak karşı· 
nıza gelebirırdi ve diye bilirdi 
ki: 

- Bu parayı fazla görmeyi
niz. Bu para ile bizim kurumuş 
atıl kalmıı, çürümüı bağlan
ınız tekrar bayat bulacaktır. 
Bundan mrmleket İstifade ede 
cektir. Bu Taziyet karşısında 
heyeti celileniz tahsisat kabul 
etmeyecek miydi. Elbet ederdi. 

Maliye vekilinin cev~/11 
Maliye Vekili yeniden künü 

ye gelerek cevap verdi. 
- Bendeniz, dedi, orada iyi 

konyak olacağını ye:ıi an 'ıyo
ruz dedim. Bu açık bir cevaptı. 

Müteakıbeu müzakere kafi 
görüldü ve maddelere geçildi>. 

Kanun kabul edilmiştir. Mec 
!is pazartesi günü toplanacak
tır. 

Vecihi B. bir konferans 
daha verecek 

Tayyareci Vecihi B. tarafından 
20/12/931 pazar günü saat on altı 
buçukta Calatasany lisesinin koıı
ferans salonunda tayyarecilik hak-

Ismarlama marş] Onbiraylık 
Millet malı . Ticaretimiz 
Olamaz 

(Ba§I 1 iacJ ııalıifede) 
lar yapmamıılardır. Her 
hangi tarihi bir Tak'a. 
üzerine heyecan duyan 
bu va.tanın her hangi bir fer
di, coıarak aüftesile Te bestesi 
le ortaya bir marı çıkarabilir. 
Bu marı ta, eğer hakikaten hal 
kın o heyecanlı zamanmdaki ha 
Jeti nıJıiyesini tanir eden bir 
marı ise bütün millet tarafın. 
dan milli mart olarak kabul edi 
lir. ' 

Milli Hymne, halk eseri oldu 
ğuna göre, ıon derece basit söz 
ve nağmelerden mürekep bulun 
malıdır. 
Ancak basit kelimesini, ıanat' 

tan mahrumiyet minaıına al
mamalıdır. Bilakis marşımız, 
milletin ruh ve heyecanını ifa· 
dede azami kudreti göstermes; 
lazımdır. 

Bir de, millt marş kendiliğin 
den doğmalıdır. Ismarlama bir 
marş, kat'iyyen millet malı ola
maz. 

"Milliyet" gazetesinin bu me 
sele etrafmda açtığı neıriya.t, 
bazı kimselerde heyecan uyan• 
dınrsa, milli mart, günün birin 
de ansızın doğabilir. 

Ben, milli marşm, bir beste
kar veya bw edip tarafından ya 
pılamayacağı idcliasmda deği. 
lim. Yapılabilir: Ancak, o be.
tekir veya o edip, bu milletin 
hassas bir ferdi aıfatile o yük. 
sek heyecanı duymalı, Te hal
kın hissiyatnıa tercüman olabil 
melidir.,, 

Diğer taraftan orkestra ıefi 
ve viyolonist Seyfeddin Asaf 
Bey, fU mütaleadadır: 

- Hymne, milletlerin geçir 
diği inkılap heyecanından do
ğar. Fransızlann (Maneyyez) 
yi gibi. Bir de, Tatanperver beı 
tekirlara yaptmlan mar9laT 
vardır. (Jozef Hayden) e yap
tırılan Avusturya martı gibi. 
Bunlar, menbalan itibarile biri 
birlerinden ayrıldıklarından me 
seli Fransızm (Marıeyyez) 
den duyduğu biı Te heyecanı, 
bir Avusturyalı kendi Hymııe 
inde hissedemez. 

Çünkü, evvelkinde bia ve be 
yecan hakimdir. 

Bizde ise "Ey Gaziler!,, "Si 
vastopoJ,, "Plevne" gibi Hym
ne'ler, zaman zaman, milletin 
duyduğu heyecan ve teessürle
ri ifade etınitler. Bunlar, bugün 
bile bizi tesirleri altında bulun 
duruyorlar. Son aenelerde ciha 
nı hayretlere dütüren büyük in 
lolabımızı ve kurtulu9 hareket 
!erini ifade edecek henüz orta· 
da bir eser yok. Bunu yapmak 
isteyenler ve bazan da ortaya 
koyanlar, maatteessüf gerek 
güfte ve gerek beate itibarile 
milletin en yüksek hissini te
rennüm edememiı ve bunu mil 
Jete mal edememitlerdir. 

(Başı 1 inci salıifede) 

tiatiklere ııazann 1931 ilk 11 •Y 
blı: idhalitunız 118,925,s;JS lira v 
ihracatmu:ı 112,164,167 Gradır. 

Geçen sene ayni aylar "8riın 
ki idhalitmıız 132,153,932 lira v 
ihracatmıız ise 137,968,870 lira idi. 

Bu seneki 11 ,.ylık idhalatımız 
geçen senenin eyni aylarına nisbetl 
13,228,397 lira ncksanclır. lbracatı
mız İle 1930 a mabetle 25,804,703 
lira noksandır. Buı. da sebep 19 
senesinde gümrük tarifesinde yap 
lan taclilit dolayuile fazla idhalat 
olmasıdır. Bunun neticesi ol 
1930 seııesinde jdhalitona a:z ol 
muıtur. 

1929 senesinde ihracabmızın 
126,311,819 lira, idhalitmııznı 
241,242,189 lira oldoğu.u unutma· 
mak lizımdır. 

1931 de ihracatımız miktar itiba· 
rile fazla olmakla beraber, kıymet 
itibarile idhalihmıza nisbetle 6, 761 
368 lira noksandır ki, bana da se; 
bep ihracat maddeleri fiatlerinde 
dünya ikbsacli buhranı sebebile hu· 
ıule gelen diiıkiinlüktür. 1931 sene
si ilk lJ ayı zarfmcla ihraç ve idhal 
edilen eıyanın kıymetleri ve aylara 
tasnifi şöyledir:. 

AYLAR 
K. Sani 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
EylUI 
T. Evvel 
T.SaDi 

AYLAR 
K. Sani 
Şub.t 
Mart 
Niaan 
Mayıı ' 
Haziran 
Temmu2 
Ağuıtoa 
Eylül 
T. Evvel 
T. Sani 

/t/ıal8t 
1931 

112,241,446 
10,254,672 
12,851,526 
10,551,461 
11,897,008 
11,567,092 
9.388,141 

11,285,864 
11,128,149 
10,364,169 

• 7,396,007 

' JJ8,925,53S 

/Ju.acat 
1931 

11,039,807 
9,306,131 

10,592,957 
10,119,805 

9,817,032 
5,715,52S 
6,528,649 
6,708,265 
12,801,94~ 
14,050,659 
15,583,392 

112,164.167 

Çünkü bestekirm, cephane 
taşıyan kağni arabalannın gı
cırtııını, Sakaryada, Dumlupı· 
narda atılan topların sesini işit 
mesi, ıehre erzak ve eşya götü 
ren köylü kadınla, Akdenize 
doğru koşan Mehmetciği glor
mesı ve onun heyecanını taşım;ı. 
sı lazımdır. 

Bu eser her ımıf halkımızm 
milli bia ve heyecanını hareke
te getirecek mahiyette olaca
ğından 9airlerimizin fazla edebi 
yat yapmalarına, bes.tekarlarm 
fazla san'at röatermelerine lü
zum yoktur. 

Bence, bu millet Te bu mille 
tin san' atkirları, mutlaka bu· 
nu yapacaklar öz dilimizi, öz 
musikisi ile ifade etmek imkanı 
nı bize vereceklerdir • 

Yeni yetiten kompozi9USrleri 
mizden bunu beklemelde kendi 
mizi haklı görüyoruz.,, 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çünkQ Bromural alarak sinirlerimi hilsııQldan 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir mahzuru yoldur. 
sinirlniml kuvvdlmdirir ve zihnimi açar. 

(Ludwtıshafen a. Rh .. Almanya) KnOıll A .. o. Kumpany• 
ıının Bromural'ı çeyrek asırdanberl halkın araclıp 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprlmellk tilpler içerlsindedla 
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MÜLKİYE MEKTIDBİ .MU
DURLUGUNDEN: 

Dokuzuncu Berlin
Paris maçı .• 

, Kongresi 
Gelen haberlere göre 
ne kararlar vermiş? 
KudU.ten 13 kinunuevvel ta 

rihile İngiliz gazetelerine bildi 

Muallim Hazım Atıf Bey
fendi tarafından Yıldızda 

Mülkiye mektebi binasında bi
rinci kanunun 20 inci pazar gü 
nü saat dörtt>e: (Şimali Ame
rika müttehit devletlerinde 
baııikacıhk) namı altında bir 
konrferans verilecektir. Her 
kes ıgelebi.lir. 

TASARRUF 
Her Vatandaş icin riliyor: 

Almanlar genç oyuncularla takviye 
edilmiş olan 

Filistin kongresinin yann 
müzakeratmı bitirmesi beklen· 
mektedir. Verilen kararların 
mahiyeti henüz malum olma
makla beraber, esaa hututu ta
ayyün etmi9 gibidir. Kongre 
aiycmizmi müslümanlığa düt
man bir hareket telakki etmiı
tir. Siyonizmin, müslümanlığa 
ait mukaddes yerleri müslüman 
lann elinden almağa çalıtmak
ta olduğu bildirilmittir. Filis· 
tin müslümanlan, diğer meınle 
ketlerdeki müslümanlann mü· 
zahereti olmadan siyonistlerin 
bu emellerine mükavemet ede.
miyeceklerine kanidirler. 

İstanbul 1 ci icra memurluğun

dan: Tomamma (572) lira kıymet 

taktir edilen. Kara Gümrükte Der
viş Ali maballeCncle Dıraman cat
tesinde atik 11 No lu bir kıta arsa
nın beşte bir hia&e itibarile 4 hisae
ııi ve tacihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle birinci arttu:masma karar 
verilmiftir. Talip olanlar kıymet 
muhammen<:itinin yüzde yedisi nis
lıetinde pi akçası vermeleri lizım· 
dır. Talip olanlar daireye talik olu
nan arttınna şartname.ile bu işe ait 
olan 931-181 No. lu dosya irae ve 
tafsili! lazıma ""rilir. İlk arttır
ma 20·1-932 tarihinde saat 16 da 
dairede icra olunacaktır. Mütera
kim verği belediye vakıf i.ca.resi 
müşteriye a>ttir. Haklan taıpu ei
cilile sabit olmayan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususu faik ve masarıfa 
dair olan iddialarını ilin tarihinde ' 
itibaren 25 gün içinde evrakı müs
betelerile biLdinnelerl Uz=drr. 
Aksi taktirde haklan tapu sicille
rile sabit olmayanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç birakılır 
alakadarların icra ve iflas kanunwı 
119 cı maddesi hükmüne göre tev
kif hareket etmelA,,ri ve daha fazla 
ınaUlmat almak i9teyenlerin 931· 
2155 dosya numarasile memuriyeti
mize müracaatları il!n o.lunur. 

bir vazifedir! 
Avrupa içkileri derecesinde nefis olmakla beraber onlardan kat kat Fransız takımı karşısında harap oldular 

Ve Memleket Meyvaları ile Yapılmış 

t. ve i. i N İSARI 
• 

• 
Meşhur Zamora lngilizlerden böyle de gol yemiş ••• 

Kongrenin her iki üç senede 
bir İçtima etmesine karar veril· 
mittir. Bu arada büyük müslü 
man memleketlerinde daimi 
bir icra komitesi faaliyette bu
lunacaktır. Bu komite kongre
nin kararlannı infaz edecektir. 
Bir müslüman darülfünunu te

L i K Ö R ve 
ŞARAPLARINI Senenin doıkuzuncu Fransız. 

Alman maçı bu ayın on üçünde 
Pariste yirmi bin seyircinin kar 
tısında yapıldı ve Almanlar 
6 • 1 mağlup oldular. 

PARlS - Tasain. Bayard, 
Parkes • Finot, Goutroux Rigo 
llet • Bunyan, Mercier, Lafar
ge, Pavillard, Cauet. 

BERLIN - Muller - Wil. 
helm, Kravae. Stahr, Frick, 
Kover - Ballendat, Appel, Fran 
ke, Lehmann, Ranc. 

Hakem Van de Prutte heri
ki tarafın da kaptanlarını çağı
nyor. Para a,tılıyor. 

Oyun başlayınca Parisli~er 
derhal harekete geçiyorlar. Ca 
net arkadatı Lofarge'a bir pas 
veriyor ve Lafarge oyunun on 
beşinci saniyesinde topu Al
man kalesine tıkıyor. 

Paris 1 - Bertin O 
Almanlar tafınyorlar, fakat 

derhal kendilerini topluyorlar. 
Hücuma geçmek istiyorlarsa 
da, müdafaayı geçemiyorlar. 

Bunyan çok çalışıyor, topu 
kenardan götürüp şütü çeki'Yor 
fakat top direğe çarpıyor, Al
manlar Fransız kalesinin önü· 
ne geliyorlar. Fakat muhacim
ler zayif davrandıklan için, 
Fransız müdafaası Taziyeti 
kurtarıyor. Bu sırada Lafarge 
topu alıyor ve ilerileyerek çeki 
yor. Halk "gol., diye bağırıyor 
hayır, top tam direğin dibin
den kaçıyor. ikinci defa gene 
Lafarge tam 9üt çekeceği sıra
da Muller yeti9iyor ve her iki 
oyuncu yuvarlanıyorlar. 

Bunyan topu alıyor ve Lafar 
ge'in kafasına a.tıyor. Lafarge 
de ufak bir baş zarbeaile topu 
kenardan tıkıyor. Oyun ba9la
yalı otuz dakika olmu9tur. 

Paris 2 • Berfin O 
Halk bu güzel golü şiddetle 

alkrşlıyor. Almanlar faaliyete 
3eçiyorlar ve soldan hücum edi. 
yorlar. Almanla~ Parkes'i geçi 
yor ve kaleden çıkan T aasin to 
pu tutamıyor. Appel yetitiyor 
Güzel bir tütle ilk golü kaydedi 
yor. 

Paris 2 - Berlin 7 
Bundan sonra oyun Parisli

'e,· lehine açılıyor. Bun yan to
m alıyor Te yerden bir tülle 
reni bir gol daha yapıyor. 

Paris 3 - Berlin 1 
Halk çdgınca alkıf lıyor. Az 

aonra birinci haftaym bitiyor. sisi için verilen karar tasvip e-
tkinci haftaymda Parisliler dilmittir. Fakat bu darülfünu. 

hücuma geçiyorlar. Pavillard nun şekli ve mahiyeti toplana
bir fribling yaparak Fricke i- cak paranın mikdarına göre ta
le 9iddetli bir mücadeleden son ayyün edecektir. Mısır murah
ra, topu Canet'ye veriyor Te 0 haslan, arapçanm yeni lisan te 
da Mercier'ye geçiriyor ve kamülüne intibak ettirilmesi i-
Mercier ini bir tütle tıkıyor. çin bir arapça lugat kitabı teli 

Paris 4 • Berfin 1 fini ileri sürmüşlerdir. 
Oyun gevfiyor. Maamafih a Propaganda hakkındaki mü-

rasıra hamleler ve canlılık görü zakerelerde bazan mezhep ihti 
nü yor. Parisliler bir kornerden lafları belirmi9tir .Fakat kongre 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

istifade ediyorlar. Bunyan to- müslümanlığın vahdeti ve me- ma namaznnını bir Şii imamın 
pu atıyo ve Lafarge bu defa ba nafii namma bu ihtilafları ber· arkasından kılmıılardır. 760 se 
şı ile topu kapıyor ve kaleye taraf etmeğe çalışmıştır. Mez· ne evvel Salahaddin tarafından 
gönderiyor. hepler arasndaki ihtilafı teba- Fatımi halifeleri iskat edildiği 

• ç i iz 
tnhisar Likör ve Şarapları Yalbaşı Sofrasının 

Başhca Zineti Olacaktır. 

Likörler 1 
1 Litrelik şitesi 350, 
1/2 " " 2JO, 

Ş ı Muhtelıf tiplerde kırmızı arap ar ve beyaz 700 gr. şişesi 

300, 225 ve 
175, 124 ve 

50 Kr. 

125 Kr. 
75 Kr. 

Toptan alanlara ayrıca iskonto yapılar 

rüz ettinnemek için geçen cu- zamandan beri sünnilerin şii i- D '' lf" o· ç' 
Paris 5 • Berfin 1 ma günü vuku bulan bir hadise mamla namaz kıldıktan görül- aru Unun eczacı Ve iŞ l Ecnebi memleketlere 

la.r:::.g:~~ ~=r::ı.:::::: ,ayanı dikkattir. Sünniler cu- memi•tİ. Mektepleri müdiriyetinden: ı gi~:::w:a ve 

yan şiddetle alkıılanıyor. Al- Balıkyağından Mektebimiz Baş asistanlaırnıdan Diş tabibi Oriıan Abdullah D~nk~ koııııner~ı·1~ı[ 
mantar Fransız kalesine iniyor d h Bey tarafından 20-12-931 pazar günü saat 16 da Darülfünun UU U U 
lar. Lehmann iyi bir mevkide a a iyi Ve, alınma· 

ed Konferans salonu.nda "S.tabilocduseu. r'' h. ak. kında projeksionlu lTALYANA iken tereddüt iyor ve topu d h k } d 
R • Od ek. Si a a 0 ay il bir konferans venlecektır •• Heırkes gelebilır.(4473) auc'a venyor. a tütü ç ı Sermayesi 700,000,000 
yor, fakat Tassin yakalıyor. Al Doktorlar; Emq{siyon Sko' (İhtiyat akçesi: 
mantar bu suretle güzel bir gol kuvvet şurubun.un l,ıalıkyağmdan Devlet Demiryolları idaresi ilan ları 580,000,000 Liret) 
fınatını kaçınyorlar. 1 üç defa daha kuvv~ ve daha - Travellers (Seyyahin çek-

Bu defa da Fransız oyuncu· sıhhi olduğunu bilfil ispat et- İdaremiz için imal ettirilecek 2 adet sandalın pazarlığı leri) satar 
lan brr• korner yapıyorlar. Mer mişlerdir. Terkibinde sinirleri il · ·· ·· 11 30 d · ıkı Liret, frank, İngiliz lirası 21-12-931 tarihine müsad pazartesı gunu saat , a ıcra -
cier 9ütü direğe çarptırıyor, ge besleyen '"' loeoıikleri &ağ.Lami.aş- veya doları frank olarak sa-

(H ho-ı. · ) · lmacag" mdaın taliplerin şeraiti görmelk üz.ere her gün saat do-ri gelen topu Lafarge kapıyor tıran Y~ ~.-·ıt ın mev- ;tlan bu çekler sayesinde ne-
ve Berlin kalesinin ağlanna ta cudif"tıi Emdlsiyon Skot"u fak- kuzdan on yediye kadar Haydarpaşa mağazasına müracaatlan ·eye gitseniz paranızı kema-
kıyor, rüddeın, kuvvetsizılik zafı umu- ilan olunur. ( 4457) • il li emniyetLe taşır ve her za

mi gibi ahvalde pek mükeuımeıl Paris 6 • Berlin J -nan isterseniz dünyanın her 
bir şucubu teşkil eder. Norveçya İdaremiz için pazadlkla satın alınacak .olan 23 kalem de- tarafında, şehirde, otellerde, 

Berlin Tauin'i epeyce u"-tı ... . - Morina bahkyağınm e:n zengin · · ... .: fosf l ı..-•-- 1-'- ik mal """"'wrlarda trenlerde bu _ı,_ ıs•• mır, kmınızı ibayrakltk yiın .,.,z, or u U<SIUı, e .... tr - -1'~ """"' 
yor. Hatta bir tanesinde Paris v.itaminlerd Skot tertibinde mündemiçtir. Bu vitaminler tuz iJe beraber !eri en küçük tediyat için 

- ·-- '-'ki be eli •-- b. ha ·-· oo "-·klar zemesi, ku""un boru, birinci haıımır beyaz kaat ve saire gibi kalecisi Appel ile birlikte yu- sagoou• a.çuu er, yaz '""' ve l12lln ır yat ~ın er . ..,.,....~ . .,. ı.akit makamında •kolaylıkla 
kop·· üklü Emdı..iyon Skot'u aew seve in·rler ve büyükltt kolay hazmi- muhtelüülcins malzemenin pazarlığı 21-12-931 tarihine müsa . · 1 ed b·ı · · · T 1 varlaruyor, Artık oyun son daki ~- .stıma e ı ırsınız. rave · 

nıi takdir e.ı.e,,ı.er. Sıhhat ve kuvvet ôçiın hakiki dif Pazartesi günü icra kılmacağından taliplerin yevmi mez-- lers çekleri hakrki sahibin-
kalarındadır. Yeni bir 9ey olma E 1 i Sk t 
dan O~D gecenin karanlığı için mu S yon 0 kurda saat 9 dan 11,30 a kadaır mağazada isbatı VÜCUt ederek ,, den ba~a kimsenin JruJla-
de bitiyor. Üzerinde ısrar ettiğiniz takdirde verdi~iniz paranın ı tahriren fiat vermeleri bu baptakıi malzemenin müfredat listesi °:amay:ı-cağı bi~ ş~ki~de ter-

i 
mukabili kıymetini elde etmİ& olursunuz. mağaza dahilinde asılmış olup nürm.me getirilmesi icap eden tıp ve ıhtas edılmıştır. 

Semih tıe Mehmet Alinin •------------------------ malzeme için nümunelerinin beraıber getirilmesi nümulle,!liZ ' :.:::::::=======~; 60.1Jkot1arı Gu··mu·· <.:.ane Nafı·a . vaki olacak teklifatm kabQl edilmiyeccği ilan oıunur. (4479) 
Karilerimizin kolaylıkla ha- "1f Muayen: hane n kli 

tırlayacakları bir boykot ceza- Başmühendı'slig" inden·. 
11 vardır. Semihin ve Mehmet 
Alinin boykotu .• Federasyon ta 
rafmdan bu iki atlete Atina o
yunlarına gidip te ittirak etme 
dikleri için Semihe müebbet ve 
Mehmet Aliye bir sene boykot 
cezası verilmiıti. Bunun üzeri
ne bu atletler merkezi umumi 

Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon-Erzurum yolunun 
Köprübaşı ile Zigana mevkii arasında iki, Kelkit-Eırzincan yo 
lunda bİ.J:iki cem'an üç adet 12 tonluk Ruslardan metrilk silindir 
lerin tamiri (6750) lira bedeli ile 1-12-931 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Tenzilat yapmak 

Dr. Celal Tevfil< 
1 1 Frengi ve ic! rar yolu has-

• talıkları mütehass•sı:S 'rkeci, 
Beyoğlu Belediye Ş~i.nden: Bir erkek koyun bulwımuş- 1 Muradiye caddesi No. 35 

tur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. ' -===~s;a.:;.~1=4~-~1~8~=:' 
• (4480) :: 

ve fazla tafsilat alma~ istiyenlerin Gümüşane Nafia Başmü- 1-------------------------
hendisliğine müracaatları ilan olunur.(4476). Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş Nişantaşı civarında ba

vasıtasile divanı temyize müra 
caat etmiılerdi, Ahiren aldığ~- ,-· Gayrımübadil Bonoları "( 
mız çok mevsuk bir habere na At.nır ve satılır. Yenipostahane karşısında Büyfik Kınacı 
zaran divanı temyiz Mehmet va'l han No. 24. müracaat ed lebi'ir. Telefon 22716,Telvn ' 
Alinin cezasını muhik görmÜ! _.. adresi : İstanbul - Z 1 Y A T O R 
ve kararı tasdik etmittir. Semi t 

şı boş olarak tutulan bir adet yavru kurt köpeği azmanınm sa
hibi her ikim ise üç gün zaıiında Beşiktaş Dairei Belediyesine 

I bilmüra.caa alması lüzumu rica olunur. (4483). 1 

Tütün in~isarı ~mum Mü~ürlü~ün~en: 1 
hinkini iıe daha genç ve tyi bir 
sporcu olduğu için fazla gör
müş, onu da bir seneye tenzil 
etmittir, 1 

1 

-----•ANKA RA'da 419----• 
1.- Mübayaası muktazi (8X28X400) eb'admda (60) adet 

K 1 R AL 1 K T 1 R : Banyolu ve banyosuz yirmib,ş odalı, kara bodos ile (40) adet görgen ağaçlarına tüccarın vcrdiklNi 
250 metro yazlık taraça ve taraçasında büyük bir restoran, her odada fiat fahiş görülmüş ve seçme ekstra nevind~n alınacak olan bu 

- LOZAN PALAS Oteli 

sıaılı: ve soğuk akar suyu, kalorifer ve telefon tesisatını havidir. j ağaçların pazarlıılda mübayaası 27-12-931 pazaır gününe talik 
Taliplerin Ankarada İstanbul Pasta salonunda Hayri Efendiye ve olunmuştur. 

tstanbulda Mısır Çarşm civarında Kuru Kahveci Hanında 16 n~ 2.- Nümunesi veçhile alınacak (38) adet Tü~ bayrağı: 

!!!!!!!~~~!!~M~u~st~a~f!a2B~e:;y~e~m~ü!:ra~c::a~a~tl~a~n::·~!!!!!!!!!!!!!! j 31-12-931 perşembe; 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

Tra:bzcn Sahili Sıhhiye Merkezi için teknesi yerli olma.k 
üzere dört tonluk ve gazolin ile i~ler Kelvin marikalı on beş 
bcyğir ıkuvvetinde makineli bir motör yeniden yaptmlacaktır. 
Münakasa 7 K. Sani 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 te İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye Meııkezinde müteşekkil 
Kiomisy.on tarafından icra edilecektir. Şartnameyi gömıek is
tiyenler mezıkur Merkez Levazrm memurluğuna her gün müra-

3.- İdarede mevcut müfredat cetveli mücitbince mübayaası 
icap eden (1468) adet Eğe Z..l-932 Cwnartesi. 

4.- (7000) adet müstamel çember (4-1-1932) Pazartesi; 
5.- Matbaamıza muktazi olup adet ve miktarı komisyonu

muzda mevcut cetvelde muharrer matbaa garnitüri (6-1-932) 
çarşamba günü pazarlıkla satın alınacaktır. 

G.- Geçenlki fırtınada batan salapuryamızrn denizden çıka
rılarak Azapkapı Levaznn ambamiıızda muhafaza edilmekte 
olan an.kazı (9-1-932) cwnartesi günü pazarlıkla satılacaktır. 

Doktor 

Rusçllklu Hakkı 
Beyoğlu, İstildiil caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

:::....: 
. 'MARKA . 

HUTCHINSON 
En sa&?lam 

LAstlk leridlr .._ __ 

l:lerlin - Paris maçında çok nazik bir vııziyet caat edebilirler. (4466). -

Taliplerin yüzde 7,5 teııninat aıkçeleırini hamilen eyyamı 

muayyene~inde saat 10,30 da İstanbul Başmüdiriyetinde Mü
bayaat Komisyonuna müracaatla'l."ı. (4399) 
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VERESiYE 

--

limit una Me~te~i Mü~ürlüğüo~en 
1 - Ortamektep binası ittihaz edilecek olan şimdiki Ak

çakoca ilk m ektebi binasının tamirat, tadilat ve sıhhi tesi
sat ve sairesi mevcut keşifname, şartname mucibince kapa
lı zarf usulile ve yinni gün müddetle münakasaya kon-

,. muştur. İhale 21-12 931 pazartesi günü saat on beşte orta 
mektctıin şimdi ikamet etmekte olduğu binada icra kılına
caktır. Talip olanlar teminatı muvakkate olarak 810 lira
lık nakit veya nakit yerine kaim ve •borsa fiatinden % 10 
noksanlı esham ve tahvilat ve yahut banka mektubunu 
malsandığına yatırarak mukabilinde makbuz almış olma
lıdırlar. 

2 - Talipler ehliyeti fenniyesi Nafia Başmühendisliğin-
ce tasdik edilmiş mimar veya mühendisi istihdama mec-
burdur. 

3 - Münakasa gününde talipler teminatı muvakkate 
makbuz veya mektul:ıile teklif mektubunu ve inşaatta isti
mal edeceği mimar ve mühendisin ehliyet vesikasını usulü 
dairesinde zarflara vaz ve bilahare hepsini bir zarf içinde 
bulunduğu halde ihale günü saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde komisyona tevdi etmeleri lazımdır. 

4 - Fazla malfunat almak ve şartnameyi görmek isti
yenler her gün öğleden sonra mektep müdürlüğüne müra
caat edebilirler. (4153) 

Pertevniyal VaKtıncıan: 
Sene mtiddetle 

Şişlide İzutpaşa sokağında Valde apartmanınm 8 No. dairesi ı 
Aksarayda Nalmcı ııokağıııda 14 No. hane ı 

Köprilbafmda Valde hanı tahtmda 3 No. mağaza 3 . 
Köprilbeşmda Valde hanı tahtında 8 No. mağau 3 
Köprilbaşında VUde hanı tahunda 9 No. eczane 9 
Kö,prübaşmda Valde hanı tahtında 6/1 No. odalar 9 
Köprübaıında Valde bam tahtında Helvacı So. 26 No ardiye 1 
Köprühaşmda Valde hanı tahtında He-lvacı Sokak 28 No. udiye 1 
Köprübaşmdıa Valde hanı tahtında derununda 2 No. oda ' 
Köprübaşında Val.de hanı tahtında derununda 7 No. oda 1 
Köprilbaşında Valde hanı tahtında derununda 11 No .yazıhane ı 

Köprübaşında Valde hanı tahtında derununda 13-14 No. yazhıane ı 

Köprilb~ında Valde hanı tahtında denınunda 17-16 No. yazıhane 3 

Balada muharrer eınlil: yirmi gün müddetle aleni müzayede~ konul
muJtur. Hizalarında gösterilen müddetlede isti<:ar etmek istiyeı>lu mü
zayede günü olarak tayin kılınan K. Saninin 2 ci cumartesi günü saat on 
altıya kad.ar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfına veya İda
re Encümenine müracaat etmeleri. (4382). 

~~:.-~~~~~~~~~~~ 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

(2000) çift siyah çizme kapalı zarfla alınacaktır. Münakasa 

23-12-931 çarşamba günüdür. Taliplerin şartname almak üzere 

her gün, münakasaya iştirak için de tcminatlarile beraber 

muayyen günde saat on beşten on altıya kadar Gedikpaşadaki 
Komisyonumuza müracaatları. (4173) 

! BRAZİLE vapuru 22 Ki 
nunuevv el Salı (Sitmar -
vant Ekspres) olarak (Pir 
Napoli, Maırsilya ve Cenova 
ya gidecektir. Öksürenlere: Katran 'HAKKI EKREM 
KONSTANTİNOPOLİ 

Her akşam 21 KAnunuev
vele kadar ve cuma günü 

matinede 
Eduardo Bıanco Arjantinc 

orkestrası Rouffda Telefon: puru 23 Kanunuevvel Çarşa!TI 
B.O. 977 , ba (Napoli,. Mar~ilya ve C 

_ nova) ya gıdecektır 

---------- SARDEGNA vapuru 24 Ka 
3 iıncü kolordu nunucvvel perşembe (Sitm 

ilanları Soria Eks:pre-s) -0larak (Rodos 
Meırsin, İskenderon, Trablus 

İstanbulda bulunan krtaa- Beyrut, Hayfa, Yafa, İsker 
deriye, Mesin~, Napoli ve Ce 

tın ve müessesatm ekmek ve nova) ya gidecektir. 
erzaıklarının senelik nakliyatı- ATLANTİD vapuru 30 Ki 
nm pazarlığı tekrar 23-12-931 nunuevvel Çarşamba (Burgaz 
tarih çarşamba günü saat ıs Varna ve Köstence) ye gide 

te komisyonumuzda yapılacak cektir. SPOR 
Haya«•• ıcrtalmat ve dalma u .. 
ıtll,ıibb•th Yt faal bulunmak lıabı 
kurf'cttcn dOfGnncmekle m6mkGn• · 
dfir . SJhbatinlal m.uhafaıa, ıiDlr 

tır. Taliplerin şartnamesini al- Tafsilat için Galatada Met 
kez Rııhtrm •hanına umumi a· 

mak üzere heır gün ve pazarlı- cente-sine müıracaat. Tel: Bey' 

l<rinbi takvly• loaliy•U. 
aı.t tuyll lçla kOç6kl<t 
•• bOyükler tarıılıadaa 
mGkcmmcl bir ku~ıt 

Wcı olarak taaılaa 

ğa iştirak edeceklerin de yev- lu 771/ 722 veya Bey·oğlunda 
mi muayyende komisyonumu- Pera Palas altında Natta Na· 
za müracaatları. (642) (4407) syonal Türkiş Türist acentai· 

"' "' "' ye Telefon Beyoğlu 3599 ya· 
hut İstanbulda Eminönünde 

K. O. ve 1. inci fır.kanın Ra- İzmir sokağında 8 numarada 
mazan ihtiyacı olan zerdali ve acente vekiline müracaat. Tel. 
erik reçelinin kapalı zarfla mü İstanbul 776. 

VERESIYE 

KARON 

rratos 
kullaa1D ı 1 , 

Hıtr ecı:antde bulunur. 

Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

nakasası yapılacaktır. İhalesi 
19-12-931 tarihinde cumartesi 

günü saat 14 te komisyollll

muzda yaıpılacaktır. Şartname

sini almak üzere her gün ve 

münakasaya iştirak edecekle

rin de teminat ve teklifnamele 

---------------------------ı rile komisyonumuza müracaat-

Kilo 

Deniz Levazımı Istanbul 
Satın alma Komisyon undan: 

4500 Makarna ; Aç1k münakaaası 26 Ka. evvel 931 cumartesi 

günü saat 11 de 

750 Şehriye ; Açık 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 cümar

tesi günü saat 14 te. 

ları. (606) (4130) 

"' "' "' 
K. O. ve 1 inci fır.kanın ili-

tiyacı olan kuru üzüm kapalı 
zarfla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 19-12-931 tarih cu-
martesi günü komisyonumuz. 

da yapılacaıktır. Taliplerin şart 
namesini almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e

deceklerin de teminat ve tek-

lifnamelerile vakti muayye

nind-e komis}'IOnumuza müra

caatları. (604) (4128) 

Dr. HORHORUNI 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için: Yukarıda cins ve miktarı ya

zılı Ramazaniyelik erzakm hizalarındaki gün ve saatte açık 

münakasalan icra olunacağından şartnamesini görmek için her 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha

gün ve vermek isti yenlerin münakasa gün ve saatlerinde mu- nesi: Sabahdan akıama kadar. Bey· 
vakkat teıuinatlarile birlikte Kasrmpaşada Deniz Levazımı Sa- oğlu Tarlabaşı, Talı:aim Zambak Sok. 

1 
Mukaddema Beyazıtta Veme· tınalma k,_nm __ is_y_o_n_un_a_m_ın_· _a_ca_a_t_la_r_ı_. _(4_2_5_3_)_. _________ N_o_. _41_. _________ _ 

cilerde BüyükReşitpaş.a cad<k<;i.nd.e l~bul ikı.nci iflas memur tuğun Beyoğlu 5 inci iora memurluğun- R d h • } • ! Seadet apartımanınm dördüncü ka· a yo sa ıp erıne dan: Adres: Kadıköy Modada Mu- dan: Bir borçtan do.!ayi mahcuz o
tmda mühe.ıı.dis Hikmet Beyin ya

radiye sokağıı>da 27 No. lu ha<nede lup satılması mukarrer bulunan e-
nıı>da mükim iken halen ikametgii- İnekçi Anastas Ef. şyanın 21-12-931 tarihine müsadif 

Acele istifade ediniz 
Müesseıaemi.z sureti mahsusada hı meçhul bulunan Ahmet Mithat Bal~ •- .... mı· ve adresi Yazılı o- pazartesi gun·· Ü saat 12 den itibaren 

1 
....., ve muvakkat bir zaman için mü· 

Beye : lan zatın iflası açıJı.p tasfiyenin Gala.tada Top9'Jlarda 133 No. kı tehassıs bir mühendis celheylemiş-
1ııtanbul ikinci icra daireeinden: adi ııekiJ.de yapılmasına karar verılr dükkan önünde ilk arttırması kra tir. Her türlü radyo taıninıu ve tas 

İsviçrede 'Üzrihte BühLer biraderler I miş olduğundan ; 1 - Müflisclen a· edileceğfoden taliplerin yevm ve hihat yapılmakta Ye icap eden ne-
1 fabrikasının İstanbul mümessili lacağı olan veya mallarında istih- saatı mezkürcle mahallinde hazır sayihi f.e1M1iyede bulunulmakta ol· 
•Bürkhart Gantenbayn ve şürekası kak iddiasında bulunanl.arm alacak bulunan memuruna müracaatlan i- ı duğundan ihtiyacı olanların hemen 
şirketinin 6-4-93-0 ve 6-1-931 tarihli 1 ve iddialarını işbu ilandan bir ay l.lin olunur. Beyoğlu 269 telefon numarasına 
birinci derecede ipotek senedi mü- içinde eyyami~esmiye müstesna ol- İstanbul ikinci ticaret dairesinden: müracaatları rica aJ.unur. 
cibince Müharrem Hasbi Beyin mak üzre her gün saat 13 ten 17 ye İstanbul defterdarlığının İstanbul- Gal Ü H 5 ' 
80000 lira borcunun otuz bin lira- kadar Sultanahmctte vaki adliye bi da Nuruosmaniyede Mahmutpaşa ata nyon an 3-56 
sını kefaleti müteselsile kaidesine nasında icrayi vazife eden ikinci mahallesinde Cami aokak 29 No.da No. !arda GANZ elektrik 
tevfikan edasını taahhüt ve mükahil iflas dairesine gelerek alacaklarmı mükim Hüsetin efendi veresesin.- fabrikaları Türkiye mü
yüz hi""" itibarile on hissesine mil· kayt ettirme.leri ve senet ve defter den Medine hanım ve oğlu Mühar- measili. 
tasarrıf olduğunuz Bursamn Mus- gibi delilleri her ne ise bunların rem ve Hasan llülki efendiler a· 
tafa Kemal Paşa kazasında dana asıl veya müsaddak suretılerini ve<r· ' k •-• · • · f -L' ihaJ 

leyhine ı ame ey"""'ıgı e...u e Beyoğlu 5 inci icra memurluğun-çayırında Şeyh Müftü mahallesin- meJeri, 2 - Müflise borçlu olanla· ·-•- h' bu.lu 
davasında müddeı....,y ın n· daıı: Bir deyin temini istifası zım-

de Kain 22, 23 numerolu fabrika rın yukarıda gösterilen müddet i- d --•- b" · b le 
ukları Y""""' ır semti meç u mında satılması mukarrer bulunaın binaıunın gayri menkill rehnin pa- çın· • - borçları mikdarmı yazdırma f dan 

""' gittikleri mübaşir tara m yazı· karyola ve aaire gibi eşyayi bcyti-
raya çevrilmetıi suretile meblağı ları hilafına hareketin ceza kanunu kla ·· ı 
mezbur otuz bin liranın 6-1-931 ta· b' k'b uJi lan. şerh.ten anlaşılmış o~ ".'.'u- yenin 19-12-931 tarihine milsadif 

muci ınce ta 1 at . ve mes yete maileyhım hakkında bir ay mü.d- , cumartesi günü saat 12 den 13 e 
rihinden itibaren yüzde dokuz faiz uğrayacaklarmı bilmeleri, 3 - Müf detle illinen tebliğat.ifası ve tahki- kadar Taksimde Camcı aokaümda 
ve bin lirasına kadar yüzde on ve !isin mallarını nakıt ve tahvil.it? •- 1932 t 14 • 

katın 19. K..,,unuııanı. . saa 32 numaralı İstelyo Apartımanmm fazlası için yüzde he§ ücreti veka- ve buna mümasil kıymetli evrakmı ki ka i1m lmak.la 
te tali ™' rar ver . ış 0 • • önünde satılacag· ından talip olanla-let tahsilini alacaklı vekili Bensi- ~r ne suretle olursa olsun ellerin- k da k lmak ij.. 
tevhik me amm aun o rm mahallinde bazı.- bulunacak me 

yon efendi taley eylemiş ve talebi de bulunduranlar ister şahıs i11ter zere keyfiyet ilan olunur. 
k h · muruna müracaatları ilJln olunur. vaki üzerine gayri men nı re nın banka ve sair müessisc olsun bun- -----ı 

panıya çevrilmesine dair olarak tan !arın üz.erin.deki hakları mahfuz İstanbul ikinci iflfüı memurl.u· !!'•••••••••••-;: 
REVEYONLARINIZ için 

G. H. MUMM 
CORDON VERT 

ŞAMPANYASI 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
vapuıru 20 Kanunevvel 

Pazar 
akşam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
frabzon. ve Rize) ye azimet 
11e ayni iskelelerle Görele ve 
Ünye'ye uğrayarak avdet e
decektir. Fazla tafsilat için 
Sirkeci Meymenet hanı al
tında acenteliğine müracaat. 
l'el. 22134. 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında Avrupa limanları için ha

reket edecek vapurlar: 
Norveç bandıralı HALLİNGDAL 

vapuru 20 Kinunuevvele doğrıl 

HAMBURG ve ROTERDAM li· 
manlan için emtiai ticariye tahmil 
edecektir. 

BİRGİT vapuru 25 Kanunuevve· 
le doğru ANVERS için !imamınız• 
dan ve Marmara limanlarından eın
tiai ticariye tahmil edecektir. 

ATHEN vapuru 25 Kanunuevvc
le doğru ROTERDAM, HAM· 
BURG, KOPENHAG ve ARHUS 
limanları için limanımızdan ve 
Marmara liınanJ;ırından eşyayi ti· 
cariye tahmil edecektir. 

ANKARA vapuru Kanunusani• 
niaı ilk on gününde Sameun, 1stan· 
bul, ve Marmara limanlanndan 
ANVERS, ROTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDlNAVYA li
manları için eıntiai ticariye tahmil 
edecektir. 

R İ O vapuru Kanunusaninin 
10 ila 20 arasında limanımızdan ve 
Marmara limanlarından ANVERS, 
ROTERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDİNAVYA limanları için 
emtiai ticariye tahmil edecektir. 

Tafsillit iç.in Galata, Frenkyan 
H,anmda Theo. Reppen Vapur A.· 
omtalığına müracaat olunması. Tel. 
B. O. 2274. 

ORlENT MARE 
Yakında SELANİK, VOLOS, Pİ
RE, MARSİLYA ve CENOVA 
için hareket edecek vapurlar~ 
EMİLİO MORANDİ vapu· 

zim kılman ödeme emri ikameotga- kalmak şartile o mallan ayni müd- ğu.rıodan: Müflis müteveffa Hamdi 
hmum meçhuliyeti hascbile tebliğ det içinde daire~ vermeleri, ver- ağanın imtiyazla üz.erin.de bulunan 
edilemediğinden iki ay hakkı itiraz mezlersc cezai takibat ve meaunye- Sütlllccde Karaağaç müesseııeainde
tayini ıruıretilc tebligatın ilanen ic· te uğrayacakları, mazeret bulun- ki tathirhanede tathiri mecbud o
rasına karar verilmiştıir. Tarihi l- madıkça rüclıeın haklarından malı- lan bilumum hayvanatm ayak ve 
!Andan itibaren nihayet iki ay zar. rum kalacaklarının bilinmesi, 4 - baş.Jarınm temizlenmesi hakkmda 
frnda alacaklının ta.kip ~bine kar 28-12-931 tarihine müsadüf pazartıe- müteahhidile yapılan mukavele 
§1 bir i1ıirazınu mevcut olduğu talı:· si günü aaat 14 te alacaklılarm ilk müddeti 1. KAnunusani 932 . tarihin
dir<le 931-3564 Nu. su ile dairemize içtimada hazıt bulunmaları, ve müf de hitam bulacağından tarihi mez· 
bilmlinıcaa şifahen ve yazı ile biklir !isin borç.lulariyle kefi!Jeri ve bor- ktlrde ba'lamak 11.zre tıemizleme hu
meni.z lazımdır aksi takdirde müd- cu tekeffül eden sair kimseleriu iç ııuını münakasaya w.z ve 21 Kama
detl mezkilrt21in hitamından altmış timada hazır bırl.urımağa hakları ol- nuevvel 931 pazartesi günü saat 1C5 

müstesna fiat: Şişesi 9.25 
T. lirası İstOk bitmeden te
darikte istical ediniz. Top
tan satrş için hususi şerait. 
Eski Lloyd han No. 7 Tel. 
B. O. 1837 

nı 30 KJlnunuevvcle doğru . 

gtin zarfında borcu teeviye etmedi- duğu ilan olunur • da ihalesi icra edilecekt~. Şeraiti 
ğiniz takdiIOe iıpotek olan mevzuu ihale dairede meveut ve tetkike ha- / 
bahs fabrika hiss08inin akl'usul pa J!lr buhmdurulan prtnamed.e t:af· 

Eyüp sulh maıhkernesinden: E-
raya çevrilmesi suretile tahsilata silen izah edilmiştir. Münakasaya 

yüptıe Gümüş suyunda Zeynel Ha-
iptidar edileceği malfununuz olmak tun mahallesinde 6 No lu hanede iştirak edeceklerin yevmi mezk:Orde 
ve gayri menkill re!ı.nin paraya çev Sırltanahmette vaki Adliye binasın

mükim hacı Hisa efendi aleyhine 
rilıncsine dair olan ödeme emrinin da İkinci iflas dairesinde hazır bu· ve zevcesi Mürvet Hanım tarafm-

nur. 

tebliği makamına kaim bulunmak lunmalan ilin olunur. 
ti.zere ilıiMn tebliği keyfiyet olu- dan ikame olunan boşanma dava. 

aından dolayi mahali mczktlrda bu- Zayi - Adapa2lan Türk Ticaret 
luı1aD1ayan mümaleyhin yevmi mu- Bankasının İstanbul Şubesinden ve 

Zayi - Tekaüt maaşlarımı alma- hakeme tayin alunan 8-1-931 tarihi- rileıı 1 Temmuz 931 tarih ve 1317 
ğa mahsus mühürümü kaybettim. ne müsadif 9-1-932 tarihine müsa- No lu. makpuzu 175 iliralık malrpu
Yenisini hakkettiroim Eskisinin dif cumartesi günü saat ' 11 de mab- zu zayi eyledim. Yenisini çıka.rta· 
hükmü olmadığını ilan ederim. Mül ı ke.mede hazır buhıınması aksi tak- , cağımdan eski makpuzun hükmü 
kiye müf.ettişlednden mütekait tirde mahkemenin gıyaben riihiyet kaknadığını öl3.n eylerim. Ref.ia 
"'ıımdi. •dileceiti ilan ol.uınur. Şükrü. 

1 
As kert fabrika.: 

lar ilanları 

30-12-931 tarihinde kapalı 

zarf ile miinakasalaın yapıla

cak olan 173 ve 77 kalem E-

lektri.k malzemeleri ilanında 

müsavi fasıla bozulduğundan 

yevmi münakasa 20-1-932 ta

rihine saat 14 te tehir edilmiş 

tir. Taliplerin müracaatlaırı. 1 
(4380) 

TafıilJlt için Galata, Frenkyan 
hanında Dabkoviç ve Şüre!rası, va· 
pur acenuııına müracaat. Tel. B.O. 
2274. 

~DiKKAT~ 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATiN 
Meşhur Professör Brovn Se

:ıuart ve Steinach'in mühim keş
fidir. Tesiri kat'i ve eeridir. 
Her eczanede bulunur. TO(ltan 
;atış yeri ZAMAN ecza deposu
lur. İstanbul, Bahçekapı tram
vay caddesi No. 37 ve Eskişehir
:ie Yusuf Kenan Beyin Merkez 
'czanesi. Kutusu 200 kuruştur. 

MILLIYJ:::f MATSA.ASI , 


