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Etrafımızda mütemadiyen işliyen bir 
tahrikat şebf!kesi var - Bu havali 
halkını maarifsiz bırakmak karan, 

Gazi Türkiyesinin şıarı olamaz ! 
Cümhuriyet idaresi, mem

leketin kanayan yaralarını ıar· 
llıak için her imkandan istifa
de ediyor, memleket halkmm 
ltm bir vahdet ve tesanüt dai· 
teainde inkitafına çalıııyor. An 
tak bir tarafta bükUmetin; mü 
levazı bir sükôn içinde bu faa· 
~yeti devam' ederken, diğer ta
l'Uta da dahilde ve hariçte ku· 
l'lllan genit bir tahrikat ıebeke 
ti mütemadiyen aleyhimizde it 
liyor. Eğer bütün Türk vatan· 
datları, yanı baılarmda böyle 
lrir fesat tebekesinin itlediğin· 
den haberdar olsalardı, bu tah· 
tikatın hiç bir tesiri olmazdı. 
lialbuki sinsi ve kurnazca ku
laklarımıza fısıldınan her şeye 
İnanmak için, sanki tabii bir 
İstidadımız var 1 

Maatteesıüf ıark ve cenup 
'Vilayetlerimizin halkı aruma 
çirkin, yalan birçok fikir ve ka
naatler yayılmıı .. Bu uydurma 
teyler; en akıllı geçinen bazı 
gençleri ve münevverleri. de ka 
zanmıı.. Guya hükUmetın bu 
lıavali balkma kartı hususi bir 
ııoktai nazan varmıt- Bu hal
kı bele kürtleri okutmamak on 
la;.. ebedi bir karanlık içinde 
bırakmak tasavvurunda imit·· 
En fena memurları bu havali· 
ye gönderiyorm , En mühim 
ıııerkezlerde bu ,oepledir ki 
liseler açmıyormuş. Hasılı şark 
ve cenup vilayetlerini bir müı 
temleke usulünde idare etmek 
istiyorın.uf .... 

Bu ve buna benzer daha bir 
çok iftiralar ... 

Mesele biraz tetkik, biraz 
da mantık ile muhakeme edilir 
ae Cümhuriyet idaresine isnat 
olunan bu bainane taaavvurlan 
mahkUm etmek pek kolay o
lur. Ne ça. e ki, her insanda 
tam bir tetkik ve mantık kuv
vetinin mevcudiyetini farzede
meyiz. Halkın aklı, daha ziya· 
de gözünde ve kulağındadır. 

Türk mektebi, Türk baraı isti
yor. Kilrtçenin buralarda taam 
müm etmesinin sebepleri. büs
bütün batkadır. Bu ıebepler 
arumda eski saltanat idaresi
nin o mucnmane ihmalini, 
kaytaızhğım ea batta kaydet
mek lazımdır. O halde Türk 
kültürünü haıretle bekliyeo, 
memleketlerinde liıeler açıl
masını iıtiyen bu balkın irfan 
ihtiyaçlan niçin derhal tatmin 
edilmiyor? 

Bu vatanda9lar emin olsun
lar ki, tehirin batlıca sebebi 
bütçe darlığıdır. Eğer devle
tin bütçesi bu bavaliniıı muh
taç olduğu irfan müesıeseleri
ni kuracak kadar müsait olaay 
dı, hiç bir mülahaza bükUme
tin böyle bir karar almaıma 
mani olamazdı. Şu da var ki, 
ıark ve cenupta göze çarpan 
mektep ihtiyacı, maarif buh
ranı ayni tiddet ve ittiyakla 
ııarp vilayetlerimizde de mev
cuttur. Maarif vekileti bu vİ· 
layetlerin de ihtiyacım tatmin 
edemiyor. Çünkü devletin ma 
arif bütçesi, yeni müesıese
leı: kurmak için değil, hatti 
mevcut müesseseleri yaıatacak 
imkan ve vasıtalardan mahrum 
dur, 
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Irak Başvekili Nuri Pş. 
dün şehrimize geldi 

Ankarada komşu lrak'la bazı me
seleler müzakere ve intaç edilecek 

Bu müzakereler meyanında huduttaki asayiş ve 
kaçakçılık meselesi de görüşülec ktir 

Irak Başvekilinin dün ald~dıfımız bir resmi 

Bir kaç siinden heri f'lhrimize 
m,.,,ualib beklenmekte olan Irak 
lıatYelıili Nuri Pf. dün öğle üzeri 
TOl'OS .ı..-ae Hayclarpqa'ya Ya
ıd olmuıtur. Nuri Pı. iatuyoncla 
Viliyet nammıı ,,.Ji maavini Fub 
B. tanıfuıclan karfılenarak ı.e,. ... 
boıame<fj eclilmiıtir. Bir polia müf.. 
....,.; ·de reuni aelüıi ifa etmİftİr. 
Nuri Pır Fazlı Beyin samimiyetle 
elini aılonıı ye refakabncleki zevat 
ile birlikte YBpura binerek köprüye 
çdmıqtır. Oradan otomobiUerle y.,. 
katliyıuı oteline siclerek iatirahat 
etmittir. Irak Baıvekili buıuai bir 

tayyare ile Bajclat't-. hareket ede
rek Halehe ,,a..ı olmut Ye oradm 
m- binmiıtir. 

Nuri p._ ya Irak Maliye müdürü 
umumiai IJırahim K-1 Bey, lata
tiatik kalemi miiclürii Corci Ef. Ye 
baaaai ütihi refakat etmektedir. 

Nuri Paıanın began11tı 
Nari Pı. dün Tokatliyan otelin

de bir muharririmizi kabul ederek, 
ıu beyanatta halunmaıtur: 

- latanbul'a ıelitimden -ı..at, 
bir kaç eün istirahat ebnektir. Ca

(Dnamı 5 inci sabif«le) 

Kbnn Paşa Hs. 

Hazretleri namrna bat yaverle 
rİı Ruıubi, İsmet Pqa, vekil
ler, meb'uılar ve Ankara -vali
si tarafından teşyi edilmiıtir. 

Kendi<Jine kerimesi refakat 
etmektedir, Kazım Pata İs
tanbulda hususi itlerile meıgul 
olacak cuma ııünü avdet ede
cektir. 

Tamim geri 
Alınacak mı? 

Maarif Başmüfettişi
nin istifa 

edeceği söyleniyor 
Buradaki maarif vekaleti 

batmüfettitliii bir kaç gün ev· 
vel ekalliyet mekteplerine bir 
tamim göndereıek, badema pa 
zar günleri de tedrisatta bulu
nulacağmı ve yalnız cuma gün 
leri tatil yapılacağını bildirmit 
ti. 

Anadolu ajamın111 dün An
karadan verilen bir teMiğinde 

itin bir de psikolojik cihe
ti vardır. Uzak ve yakm tarih
lerde buralarda büyük iıyaa 
hareketleri oldu. Bu iıyan ha
reketlerinde balkın, büyük küt 
lenin mes'uliyeti yoktu. Bütün 
ıünah, muhitte tekallup, de
rebeylik ve taassup hayatını 
idame etmekte menfaati olan
ların idi. Kıyam ve isyanlar; 
tabii olarllk hükümetin tiddet
li, aert tedbirlerini davet etti. 
Filhakika sükunu iade için as
keri tedipler yapıldı, idari ted
bir alındı. Bu karga9alıkta ka
bahatli, kabahatsiz birçok kim 
ıelerin müteessir olmaması ka
bil değildi. Bu yüzden bazı va
tandaşların yüreğinde infial iz
lerinin kalmıt olmaamı tabii 
görmek lazımdır. İnfial ve fa:ıı 
la hassasiyet ile malul olan İn· 
sanlar; inanmağa ve aldanma
ğa daha ziyade müstait olur
lar. 

Gazi Türkiyeainde bütün 
vatandatlann hukukta hürri
yet, emniyet ve müsavatları 
mutlak ıurette her arızadan 
masundur. Hele bu devletin 
idare mes'uliyetini yüklenenle
re hiç bir sebeple müstemleke
ci bir zihniyet atfedilemez. Bu 
itibarla vatanın büyük bir par 
çasını ve onun balkmı müıtem 
leke gibi idare etmek mevzuu 
bahaolamaz. Bu fikri yayma· 
ğa çalı9anlar; cümhuriyete if
tira ediyorlar. Esasen bir dev
letin, her hangi biır halk küt
lesini, hatta kendisinden ayn 
bir ırktan bile olıa, kar ve ca
hil bırakmak suretile idareye 
kalkışması çoktan iflas etmit 
bir sistemdir. Modern Türk 
cümburiyetine ve onun şefle- , 
rine böyle gizli fikirler iınat 
etmek affedilmez bir günah o
luyor. Tekrar ediyorum: Bu 
halkta ayrılık temayülleri yok 
tur. Türk camiasından ayrı bir 
vaziyette yaıamak arzusu hiç 
bir kafada yer tubnuf değildir. 
Kürtlük namına söz söyliyen· 
leri ve tahrikit yapanları bu
ralarda herkes tel'in ediyor. 
Kafalan politika ihtiruile iN
lanmış olanların berııeleri 
bahsimizden hariçtH. Politika 
hınının _kanttıiı hareketler, 
biç bir bükme esu olamaz. 

Türk vatanııiın aleyhinde ça· I •-----------------------• yade yine ..muslu vataaper· 
ver memurlarımıza dü9üyor. 
Halkı, hükiimete ve yeni reji
me kartı tüpbeli ve endiıeli bir 
vaziyet alacak sebepleri bir a.n 
evvel uzaklaıtırmak lizımdır. 
Bu netice yalmz güzel sözle.. 
aarfile değil, temiz işler ve im 
tisale ıayan hareketlerle olur, 
Eğer halk, kendilerile daimi 
temu halinde olduğu memur
lar aleyhinde bir tikayet mev
zuu bulmazsa, hainlerin yay. 
mak istediği her türlü isnat 
ve iftiralar tabiatile teainiz ka 
lır, 

Hakikat fU ki, bükümetin 
bu havali halkı için gizli ve hu 
susi bir politikası yoktur. O
nun nazarında Türk vatanı bir 
küldür. Vatandaşlan ayrı ay. 
n muamelelere tabi tutmak, 
cümhuriyet idaresinin ııarına 
uymaz. Esasen böyle bir yol 
ihtiyari için ortada bir ıebep te 
mevcut değildir. Kartımızda 
Türkten gayrı ırklara m-ap 
olduğunu iddia edenler var mı? 
Bilikiı bu havalide herkes 

lıpn ve Ermeni komitelerile 
tetriki mesai edenler anamda 
haliı T ürkleri.n de bulunduiu
nu ıörmüyor muyuz? 

Şark vilayetlerimirze bile bi 
le fena memurlar gönderildiği 
hakkındaki iddia, idi efsane
den ibarettir. Hakikatte bura
daki memurlarımızın seviyesi, 
Türkiye'nin her tarafındaki se 
viyenin aynıdır. . Doğrudur: 
Memleketi İyi idarede, balkın 
huzur ve refahı için çalıtmak
ta memurlann birinci derece
de rolleri vardır. idare mese
lesi, bütün manaıile memur 
meselesidir. . 

Eğer bir hamlede idael bir 
-ar smıfı yetittirmek müm 

kün olıaydı ortada mesele kal
mazdı. Nihayet hepimiz ayni 
hamurdan, aynt muhitten, ayni 
terbiyeden gelmi§, atağı yuka
n ayni seviyede inıanlanz. Hü 
kümetin memur ve amir me
selesinde takip edeceği battı 
hareket; tefti, ve mürakabeyi 
daha sıkı ve daha ciddi esasla
ra bağlamaktır. Tutulan yol 
da budur. 

Vatanımız aleyhinde daima 
itlediğinden bahsettiğimiz tah
rikat tebekesinin, ifsadatına 
mani olamıyoruz; hiç olmaza& 
bu ifsadatın halk üzerindeki 
tesirlerini· ~ale yolunda biıı de 
ayni derecede bir faaliyet göa
termeliyiıı. Bu vazife, daha :ııi-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Maarif Başmiilettiıi Hilmi B. 

ıalibiyettar m•kamatta böJle 
bir feYİD aılı olamryacağı IÖJ· 
lendiii ve alikadarlardan ma· 
lümat ve izahat istendiği bildi
riliyordu. Bu mesele hakkında 

(Devamı 5 inci sabifffl•) 

Gözyaşları 
Etem izzet ........... ,, .. 

" Milliyet ,, in yeni 
edebi romanı 

Slavya evvelki ziyaretinde oyuncularımız arasında 

Slavya üçüncü defa 
şehrimize geliyor 

Galatasaray - Fener muhteliti, 
üstat takımın 

1 ~21~!!~!.~~k~lı!11m~~.!~~~! !kll 
, kımlarının en mühinuni olan SliıYya de oynanıyordu. Onlar seldiler ,,. 
: birkaç gün sonra topraldanmızda talmnlanmm büyük farklarla y
: bulunacak.. diler, Yalna hu mailiilıiyetle biae 

Slivya memleketimize üçüncü A,,,...pa'cla fatbolün naarl ovnllllchjl 
defa olarak geliyor. ilk seliflerin- (D~vamı 5 inci aabifttde) 

IVaridab devredilecek 
• 

artık çeşme yokmuş! 

Evkaf müdürü işi kesip ath 
Evkaftan belediyeye devı• 

dilen aulann varidat membala 
rmın belediyeye verilmediğini 
ve belediye bu sulan 11lab, 
bentleri tamir için kendi bütçe 
sinden bir milyon liraya yakın 
bir para ıarfettiğini daimi en
cümen azasından Avni Beye at 
fen yazmıştık. Bu hususta ne 
diyeceğini ıorduğumuz Evkaf 
müdürü Niyazi B. biııe fU c:eva. 
bı verdi: 

- Belediyeye dewıettiitimiz 
bir iki çefmeden maadumm 
muba11u idame vandab yok· 
tur. 

Bu hususta defalarca mua. 
mele cereyan etmittir. Bundan 
baıka belediye bentleri tamir 
ve ıslah İçin bir milyona 1akm 
parayı nereden bulmuttur? Bu 
meselelere ait cevaplanmu be
lediye doayalarmda -.:ut. 
tur.'' 

Evkaf idaresinde yaptığ-m 
tahkikata göre çetmeler bele. Evkafın devredip te suyu ak· 
diyeye devredildikten aonra, mayan eski çeşmelerinden .. 

bunların yü:ııde yirmisuıin ba- ı halde olduju iddia edilmel. ı e 
len akmadığı ve bakımaız bir cfır. 

Vecilıi Beyin ikinci konferansı 

Konlennsı dinleymıler 

Tanwecıl Vecihi B. llırafındaa rlçt. lıir sok kimseler loazw W.... 
diin öileden eonn <'.al•tat-J li- maıtur. , 
oeri lıo.,,_ ıı' =da ıanued Vecihi 8.7, ------ tap. 
lik M•• •ı lııir koalaw , •. , ·ı precilitin iah't 'deki eh '.edm 
tir. ~ &.. ı •+ · ile 1ıa- (Devamı S iat:i nlıif«I.) 
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Birinci Millet Meclisi 
Yazan: EdJnıe Meb'uau Bal es' deki 

M. Şeref M•• k f 
Ağır cebel mermileri bir dakika uza ere er 

evvel geliştirilecek J lhtilafJ~r y~zünden 
hır nctıce 

Tertibat alınmıştı. Sekiz günlük yol, geceli 
gündüzlü yürünecekti 

En hoşu, ileride, bu kafile- ayırdığı küçücük bir tarlacık
nin on adım önünde elinde ka- taki çiçekleri suluyordu : 
raağaç dalma taktığı bayrağı Şose üzerinde, uzaktan on 
sallayarak kafileye kumanda beş yirmi kadar yolcu görün
eden on dört yaşında bir köylü dü. Satr keakin nazarlarile 
çocuğu... Yalın ayak, gül~rek, bunlara bakarak : 
neş'e içinde koşuyordu. Dikkat - Bunlann gelişini hiç be
ettim. Bize, çayırlığa yayılmıt ğemnedim. Hemen hepsi de 
bu garip gürültüden uyanarak silahlr! Dedi. 
yarı uykulu gözleriJe bu kafi- Mualim sordu : 
leye bakan taburlara asla e- - Neden beğemnedin? 
hemmiyet vermiyorlardı.. Bir - Bu gelenler kaçaklara 
yüzbatı haykırdı: benziyor, her akt&m üç, bet 

- Çocuklar, o ne, neye ko-- 1eçıyor. 
şuyorsunuz? O sırada hendeğin kenarm-

Hem koşuyorlar, uçuyorlar Jan uzanan iki kiti haykırdı: 
ve uçuruyorlar, hem de elinde- - Hemşeri, biraz yiyecek is 
ki bayrağı dalgt1lcındıran kafi. tiyoruz. 
le kumandanı cevap veriyordu: - Hele içeri girin de vere-

- Olen gömüyon mu, top lim. 
götürüyoruz, top! - Siz hele, tu köyden bize 

- Y aıasın Mustafa Kemal!,, biraz ekmek aldınnız .. Biz içe
Nuri Bey, cepheye ı:iderken riı girmeyiz. 

bunu hikaye ettiği vakit göz- Satı kapıyı açarak, yanla
lerinden tath tatlı yaş akıyordu rma git.ti ve bunlan İçeri al
ve hiç fiiphesiz bu Türk çocuk dı. Sayvandm altına sergiler 
ları bu alay kumandanındaki attı, tüfekleri kucaklarında o
Türk imanını milli heyecanı turdular. Önlerine Satı ağa ek 
kuvvetlendirmitlerdi. mek getirdi. 

* * * - Ne oldu? Bize biraz ha-
Sungurlu yolunda yüz elli vadis veriniz. 

kadar bir kafile yola düzül- içlerinden biri çakır gözlü, 
müştü. En çabuk yoldan yetit· sanşın birisi çerkez tali.ffuzile 
tirilecek ağır cebel mermileri peltek dilile anlattı : 
bir dakika evvel yetitecekti. - Bizim alay Köprüye eriş-

T ertibat alınmıştı. Sekiz meden asker dağıldı .. Deste 
günlük yol, üç güne ayrılmış- deste herkes dönüyordu. Biz 
tı. Geceli gündüzlü yürüyüş o- de köyde kan kızanın yanında 
lacaktr. Bu' sebeple dört saat bulunalım dedik. 
yürüyüşten ıonra hayvanlar - Düşman arkanızdan ge
değişecekti. Bu suretle yollara lirse köydeki karı krza.nı nasıl 
hayvanlar biriktirilmişti. Köy- kurtaracaksın.? 
lü kadın ve ihtiyarlar gösteri
len menzillerde yalnız hayvan
larile bekliyordu. 

Arabaların iki tarafı, gene 
bu menval üzere değİftirilen 
atlılarla sarılmış, bacaklarında 
olan kuvvetle öküzlerin karın
larını dürterek, hayvanlan ku
durtarak, motörlü makine gibi 
koşturuyorlardı. 

Ortaya rast gelen bir araba
da bir sakatlık olsa, bir aaniye 
duna, mutlaka arkadan gelen 
kudurmuı tazyik bunu ezer, 
paramparça ederdi. 

Son menzilden kalkmıştı. 
Bat döndürücü bir seyirle 
yokuş aşağı hayvanlar, mini 
mini arabaları sürüklüyorlardı. 
İşte bu sırada bir kağninin ko
şulu öküzü dayanamamış, bu 
tazyik, bu zorlu koıu netice
sinde ölmüştü. 

Öküz yere düterken boyun
duruğu çıkaran arabanın yanın 
daki insanın hali fenalatmıtb. 

Bir tek öküz bu seyri takip 
edemezdi .• 

Bir aralık, muhafızlardan 
birinin ıesi it itildi: 

- Aman bey, yirmi betioci 
arabaya bakınız, 

Allabım, bu büyük mil
letin hakkını iıtiyen, hak 
ka tapan Türk milletiinin 
feveran etmiı haklı ıadabmm 
canlı bir heykeliydi: 

Taze bir kadın derhal bo
yunduruğa koıulmuı, arabayı 
olanca sür'atile sürüklüyordu. 

Ve kefile Y ahıihana da gel
aıitti. 

Araba durunca, bayılan bu. 
taze kadını kucağına alan men 
zil kumndanı, oradaki zabit ha 
nımlanıım müşfik, oktayan 
ve seven itinalanna bıraktı. 

Bu, Bağcılardan Mustafa 
krzı Zeynep idi. 

Henüz iki aybk bir gelin! 
Kocası, iki kardqi, babası 

cephede, seksealik kaynanasile 
görümcelerile Zeynep gelin de 
Türk ordusuna, Mustafa Ke
malin zafer ve hak İsteyen Ol'• 

dosuna cephane lqryordu. 

*** Şoseye yakın Alnedli kö-
yünde Satı ağa denilen bir 
adam vardı .. Yol kenarına gü
zel bir bağ, sebze bahçesi yap
mıştı. Bir aktam üstü, gelen 
geçenden havadis alabilmek ü
midile köy muallimi Hüseyin 
Ertuğrul Bey buraya İnmİf, 
Satrrun mektepte okumuı gü
zel kızı ile konuşuyordu, Kız 

Muallimin bu sözünü anla
mamazlıktan gelmişti. Mual
lim tamaladı. lnöoünde yarala 
narak, sağ kolunu kaybetınit 
bu muallim çok ıztırap içinde 
idi. 

- Ne olacak? Geçtiği yer 
lerde ne yaptığını itittiniz .• Bu 
rada da onu yapacaktır. 

- O buraya gelinceye kadar 
da it biter. 

- Nerden anladınız bunu? 
- Biz Baladan geçerken ho 

ca bize işi anlattı. Gelen, zaten 
hilafet ordusu imit. 

- Bunlar gelenin düşman 
ordusu olmadığını nasıl anla
mişler? hiç düşünmedin mi? iz 
mirden, Borsadan köyleri ya
karak, çocuklan, ihtiyarlan ke 
serek, kadmlann ırzrnı yırta 
rak gelen düşman değil mi 
imit? Bu ne biçim hoca imit? 

Demindeu beri çardağm di 
reğine yaslanarak, tüfeğini di
zine yatırmıt, yağız çehreli, 
kara gözlü, yiğit bakıılı bir 
genç yere dikilmit kalan gözle 
rini kaldırdı .• Utancından, hid
detinden kızararak yüzünü çevi 
rerek haykırdı : 

- Ben ta, ıu kartıki köyde
nim. Satı dayının akrabasıyım. 

- Seni tamdım Adı güzel .• 
Lakin utancımdan sustum. 

- Ah, gözü döneai, ben de
dim görür müsün, fu Musayı .• 
Hepimizin kafumı ıaıırttı. 

Hele ileri yaralım da tu za
bitlere ıoralım dedik, amma 
dinledi mi ki. Önümüze çıkan 
o domuz bocanın okuduğu an
lamadığımız laflara kandık. 

Satı dayının hiddeti.nden el
leri titriyordu. Kuyunun önün 
deki kalın direğe henüz toprak 
h bir elini dayamıı Satr dayı
nın kızı dayanamadı. Ağzın
dan ağlayan bir sesle ıikayet
ler dökülüycırdu. Bu kız amca
sının oğlu Adıgüzel'i bu kaçak 
)ar arasında görünce dayana. 
mamııtı: 

- Bizi dütmanlara peşkq 
çekmek için mi yüz çevirdidk, 
ağac:ığım. Yazık değil mi bize? 
Yiğit Türk düşman önünden 
savuıur mu? 

Adıgüzel emmi? Daha bir 
ay evvel •en askere giderken 
biz abamla ıizin evde idik. Sen 
o gün torbanı omuzlayarak ve
dalqırken biz ağla,ıyorduk. 
Sen bize ne dedin? 

(Devamı var) 

elde edilemiyor 
BALE, 20 A.A. - Dün ba

zı müıkülat zuhur etmiı oldu
ğundan müzakerat neticesinin 
bu yüzden biraz taahhur etme 
si mümkündür. 

Filvaki murahhas heyetler , . 
reislerinfo nim resmi bir ıçti-
maında umumi raporun tami
ratın şarta tabi kısmının tedi
yesiı hususunun muhtemel te
hir müddetine dair olan kısmı 
hakkmda çetin bir münakaıa 
bat göetenniştir. 

Mutehas11ıların mütaleası
na nazaran Almanya'nın fevka 
iade ve fakat muvakkat olan ik 
tısadi ve mali vaziyeti dolayısi
le böyle bir tehir zaruridir. 

Bitaraflar da dahil olduğu 
halde mütehusııların ekserisi
ni müddeti iki seneyi geçme
mek üzere böyle bir tehir icra
sına mütemayil olduklan zan
nolunmaktadır. Fakat lngiliz 
mümessili M. Lai.ton daha ge
niş bir moratorium lehinde bu 
!unmuş ve bu ıuretle Alman.ya 
nm huausi alacaklılarının iki se 
ne müddetle müsterih olabilme 
!erinin ve borçlu devletin de 
keza asude bir vaziyette bunla 
ra ait heaabatı tesviıye edebil
mesinin temin olunacağını söy 
!emiştir. Bu noktai nazar, İn
giltere hükfunetinin ve İngiliz 
bankalannın tezidir. Ve M. 
Leiton bunu kabul ettirmeğe 
uğratmaktadır. 

Diğer murahhaslar, ve tabi
atile bilhassa Fransa murabba 
sı M. Rist, böyle bir tedbirin 
davet edeceği mahzurlan tadat 
etmişlerdir. 

Fransız murahhası, lngiliz 
refikinin memleketindeki hu
susi dayinlerin Almanyamn 
hususi borçlan ile umumi borç 
!arı arasında bir ihtilaf çıkar
makta bir menfaatleri olmadı
ğına çalışmıştır. 

Efkarı umumiyenin, hüku
metlerin değil de meselede sa
lahiyeti olmıyan komitenin hu 
susi borçları umumi borçlara 
takdim etmeğe kalkışması kar
şısında, heyecana gelmesi te~
li.keııi mevcuttur. Hususi lngı
liz dayinleri de, Almanya'nın 
mali vaziyetinde itimadı yeni • 
den vücude getirecek ve şimdi
ki kredilerin otomatik bir su
rette teceddüt etmesine müsa
ade bahtolacak surette ecnebi 
sermayelerin tehacümünü te
min eyliyecek munsifane ted
birler alınmasında menfaati 
vardır. Müzakerata bugünkü 
pazar günü de devam edilecek 
tir. Bunun için sabahleyin ve 
akşam üze,rine birer celse akto 
lunacaktır. 

Avrupada 
Soğuklar 
Jspanyada sıfırdan aşağı 

16 ya düştü 
PARlS, 20 A.A. - Fransa 

da soğuklar hükii:m sürmekte. 
dir. Dün Paris'te termometre 
sıfır altında bqe inmiştir. Öğ
leden ıonra kar yağmıştır. Fa
kat aoğuklar en ziıyade şark ve 
cenubi şarki havalisinde tiddet 
le hissedilmektedir. Rhône ka
nalı birçok .noktalarda donmuş 
tur. Viıi'de hıı.raret derecesi sı
fırdan aşağı 11 dir. 

Besançon' da mebzul suret
te kar yağmış ve şehir garip 
bir istilaya uğramıştır. Soğuk
tan kaçmakta olan takriben 
1000 kadar tarla far!'li §ehre 
doğru inmiş, bir garaja girmiş, 
bir otomobilin tahta lastik ilh .. 
gibi aksamını gemrip yedik
ten sonra madeni iskeletiıni bı
rakmıştır. 

MADR1T, 20 A.A. - Hali 
hazırda lspanya'da büyük bir 
ıoğuk dalgası hüküm sürmek
tedir. Madrit'te termometre 11-

fırdan aşağı altıyı gösteriyor. 
Castille yaylalarında daha aşa
ğı hararet dereceleri kaydedil
miştir. 

Avila' da sıfırdan• aşağı 16 
dır. Değirmeıı{er işlememekte
dir. Evlerdeki borularda sular 
donmUftur. 

Mançuride 
Vaziyet ---Chang - Kai - Chek 

tekrar 
riyasete gelmiyor 
MOUKDEN, 20 (A.A.) -

Chang - Kai - Chek'in tekrar 
milli hükfunet reisliğine inti
hap edilmeği reddetmiş olduğu 
istihbar olunmuştur. 

Tokio :sefiri çağırıldı 

TOKlO, 20 (A.A.) - Ren 
go ajansına nazaran Çin'in 
Tokio sefiri M. Tcbang - Tehu 
Pin, geçen akşam Çine müte
veccihen Tokio'dan müfarakat 
etmiştir. Mumailyeh Nankin 
hükUmeti tarafından vuku bu
lan ani bir davet üzerine ha
reket eylemiştir. 

Ceneral Claudel kabul etti 

PARIS, 20 (A.A.) - Man 
çuri'ye gidecek tahkik komiı 
yonuna iştirak etmesi için 
Fransa hükUmeti tarafından 
jeneral Claudel nezdinde yapı 
lan teklife mumaileyhin muva 
fakat cevabı venniş olduğuna 
artrk muhakkak nazarile bakı
labilir. 

PARlS, 20 (A.A.) - Jene 
ral Claudel'in Mançuri'ye gi 
decek tahkikat komisyonun
da Fransa hükfunetini tem.sil 
etmeği kabul eylemiş olduğu 
teyit olunmaktadır: 

Diğer hükilmetler de murah 
baslarını tayin eder etmez, 
liste iki alakadar devlete yani 
Çin ile Japonya'ya tevdi oluna 
caktır. 

Ancak bundan sonradır ki 
Cemiyeti Akvam meclisi reisi 
M. Briand, meclisin kat'i liste 
yi. kabul etmiş olduğunu res
men bildirmektedir. 

Ceneral Honjo'nun nezdinde 
MOUKDEN, 20 (A.A.) -

Bir aydanberi Ghinchow mm 
takasında müşahit sıfatile ha
reket etmekte olan İngiliz, 

Fransız ve Amerikan ateşemi
literleri buraya vasıl olmuş
lar ve Jeneral Honjo tarafın
dan kabul edilmişlerdir. Jene
ral kendilerine Mançuri'deki 
askeri vaziyet hakkında iza
hat vermittir. 

Lübeck 
Davası 

Şayanı dikkat bir 
safhaya gfrdi 

LUBECK. 20 A.A. - Mah
keme reisi ile müdafaa vekille
ri, ınutehassıs profesör Lange' 
a birçok sualler sormuş olduk
larından mumaileyh adeta ken 
diai ittiham edilmek isteniliyor 
muş gibi davranılmakta olduğu 
nu söyleyerek protesto etmiş
tir. Mumaileyh, demiştir ki: 

Mütehassıalann tetkikatı 
bitmiştir. Ne arzu ediliyorsa o 
yapılsın. Reis şu suretle cevap 
vermiştir: Mütehassısların mü 
taleatını tenkit mevzuu bahis 
değildir. Ancak bazı suitefeh
hümleriın tavzihi icap ediyor. 

Profesör Lange, Lubeck fe
laketinin iki suretle vukua gel
miş olacağını söylemiştir: Ya 
B. C. G. aeromu, brüsü havi bir 
hale gelmiş veyahut Lubeck 
hastabanesinde vukua gelen 
bir yanlışlık yüzünden çocuk
lara verem basilleri aşılanmış
tır. 

Profesör Lang'a nezaran B. 
C. G.'nin rivayette brüsü haviı 
bir hale gelmesi mümkün değil 
dir. Mumaileyh, enfekte olan 
çocukların munhasıran Kie) ba 
silerile mi, yoksa hakiki B.C. 
G. seromu ile mi aşılanmış ol
duklarını katiye_!:le meydana çı 
karamamış olduğunu söylemiş 
tiır. Bineenaleyh, B.C.G. kül
türleri le iKel kültürlerinin ka
nştınlmış olmau muhtemel
dir. Zira Lubeck laboratuarın
da İcap eden ihtiyat tedbirleri 
alınmış değildir. 

Her Nadolny bir kon
ferans daha verdi 

BERLIN, 19 (Hususi) - Sefir 
Her Nadolny cenapları bugün rad
yoda Yeni Türkiye hakkında b •. 
konferans daha verdi. 

lngilterede 
lktısadi siyaset 

•••• 1 

Kabinenin daha yeni 
tedbirler 

alacağı anlaşılıyor 
LONDRA, 20 A.A. - Mat 

buat serbestii mübadele mesele 
ıi ile bunun dahili si.yaset üze
rindeki tesirleri hakkında mü
talealar yürütmekte berdevam 
dır. Sundey Express gazetesi 
M. Mac Donald'ın riyaseti al
bnda bulunacak ve M. Stanley 
Balclwin ile Sir Herbert Samu 
el ve Sir Jhon Simon tarafın
dan müzaheret edilecek milli 
bir fırka teıkili lehinde bir ha
reket hasıl olmuş olduğunu 
yazmaktadır. Bu hareket habe 
rinin halkça iyi bir surette kar 
§rlanması için çalışılmaktadır. 
M. Mac Donald ile M. Bald
win'in maksatlarının müfriıtler
le şimdiki ekseriyete mukave
met edebilmelerini temin edebi 
lecek siyasi bir teşekkül vücu
de getirmek olduğu söylen
mektedir. 

Sundey Express, bunda müf 
rit himaye siyasetine ve impe
ratorluk aksamı arasında tat
bik edilmesi uzun müddetten 
beri iltizam olunan serbestii 
mübadeleye ka111 bir tehdit 
görmektedir. 

Sundey Chronicle, hükllme
tin tarifeler meselesinde pek i
leriı gideceği mütaleasındadır. 

Kabine, nazari dikkatini 
madeni sanayiin himayesi me
selesi üzerinde teksif etmekte
dir. Ticaret nezaretinin parla
mento müsteşarı Lincolnshire' 
ı ziyaret etmiş olup; şimdi 
Galles memleketinde anketine 
devam etmektedir. Bunun neti 
cesi olarak madeni sanayi mah 
aulatından birçoğu resme tabi 
idhalat hakkında yakmda çıka 
cak olan listeye idhal edilecelı::
ti.r. Bu meyanda imal veya nim 
imal edilmiş ufak maddeler de 
bulunması muhtemeldir. Fa
kat hükılmet, önümüzdeki büt 
çede tam bir himaye sistemi 
teklif eyliyecektir. Bu proje 
mamul maddelerden başka İp
tidai maddelere de şamil ola
caktır. Yakında intişar edecek 
olan listelere idhal olunacak 
maddeler arasında kundurala
rm da bulunması ihtimal dahi
lindedir. 

M. Laval'in bir kontenjan
man vücude getirilmesinin ne
ticesi olduğu fikrinde bulundu 
ğu Fransız ticaret bilançosu
nun salahı dolayısile Fransa'
nın hissetmiı olduğu memnu
niyeti kaydeden Sundey Ex
press, böyle bir salahın Fran
sa'yı memnun ettikten sonra 
lngiltere'nin hoşuna gitmeme
si için bir sebep mevcut olma
dığını ili.ve eylemekte ve Fran 
sa'nm yapmış olduğu tecrübe 
bizim 3 ay sonra yani ticaret 
bilançosunda muvazene hasıl 
olduğu zaman memnun kalaca 
ğımızı isbat etmektedir. De
mektedir. 

Reynolds, hükumetin siya
setini beğenmemekte ve tees. 
süf eylemektedir. Bu gazete d._ 
yor ki: M. Runciman, memle
keti delicesine bir himaye siya
setine atmakta devam ediyor. 
Kuvvetli bir tarife sistemi tat
bik eden memleketlerin ticaret 
bilançolannın gitgide daha na 
müsait bir şekil almakta olma
sı, oralarda ~sizlerin , mühim 
miktarda artması ve bütçe açık 
!arının büyümesi gibi hadise
ler kat'iyyen nazari itibare alm 
maksızın İngiltere' de tarifeler 
ihdasına kalkışılıyor. 

Irakta bir Kürt 
isyanı 

Asilerle müsademeler 
olmaktadır 

KAHiRE, 20 A.A. - Elehram 
gazetesinin Beruttan iıtihbarma na
zaran Irak hududunda bir Kürt is
yanı çıkmııtır. 

Şeyh Abmet'in idaresi alhndaki 
Kürt asileriyle Irak ku...,,etferi ara
sında tiddetli müaademeler olmak

' tadır. 

. .. . ..., : .... ~ ~. 

DAK
Hazineyi ızrar edece 

memurlara karşı 
Hükumet Meclise bir laviha verd 

ANKARA, 20 (Telefonla) 
- Hazineyi ıızrar edecek güm 
rük memurlannm memuriyet
lerile ali.kalannın kat'i hak
kında hükUmet meclise bir ka 
nun layihası tevdi etmiştir. 

Bundan maada kaçakçılığın 
men ve takibi için yapılacak 
yeni teşkilata karşılık olmak 

• 

,, 
üzere gümrükle•· bütçesine 3 
bin liralık munzam tahsis 
itası hakkındaki layiha da m 
lise gelmiştir. 

Merkezde Maliye vekaleti 
ne merbut olmak üzere ibda 
edilecek yeni dairenin is 
"Gümrük muhafaza kumanda 
lığı., olacaktır. 

ikramiyeler muhbirle 
re ne suretle verilece 

Layiha son şeklini aldı 

ANKARA, 20 (Telefonla) j ıalatıp tahammur ettirenleri 
- inhisara tabi maddeler ka- haber verenlere 2 liradan 25 1 
çakçılarının muhbir ve musa raya kadar. 
dirlerine peıin olarak verile- C - Kaçak imbik ve sai 
cek olan ikramiyelere dair o- taktir aletleri "nakil, müberrit 
lan layiha meclis encümenle- kağıdı,, müberrit tasları taktiı
rinde müzakere edilmiş ve aleti haline getirilmit adi kazan 
son teklini alarak heyeti umu- muhbir ve müsadirlerine hacmi 
miyeye sevkedilmiştir. istabiısi 20 litreye kadar olan 

Layiha bütçe encümeninde imbikler için 20 den 40 litreye 
şu tekli almıttır: kadar olanlar İçin 10 lira ve 40 

1 - Kaçak sigara kağıdı litreden yukansı için de beher 
müsadi.rlerinde muhbir ve mü- litre hacmi istibiye mukabil 
sadirlere peşin olarak aşağıda 5 lira zam suretile ve iımbik 
ki nispetler üzerinden ikrami teferruatından olup imbiği 
yeler verilir ı tutulamıyan her alet için yal-

50 varak bi,r defter itibarile nız 2 lira peşin ikramiye veri
bir defterden 1000 deftere ka- lir. 
dar beher defter için 2 kurut, Bu gibi hallerde peşin ola
bin defterden fazlasına beher rak verilecek ikramiyelerin a.:a 
defter icin 1 kuruş. Ancak ka- mi miktarı 60 lirayı geçemez. 
çak sig~ra kağıdının miktan 3 - inhisara tabi olup ta 
ne olursa olsun her ihbar ve birinci ve ikinci maddaleı-de 
müsadire defasında peşin ola- zikrolunmayan kaçak madde
rak verilecek ikramiye 300 lira leri ihpar edenlerle müsadere 

edenlere 1510 numaralı kanu 
nun 43 üncü maddesioıde yazı 
h ikramiye nispetinin yüzde 
30 u müsadereyi müteakip pe 
şin verilir. Ancak bu yüzde 
30 müsadere edilen maddenin 
kiymetinin yansını geçe
mez. 

yı geçemez. 
2 - Müskirat maddelerile 

taktir vesaiti ihbarlannda: 
A - imalathane ve şarap

hanelere inhisar idaresinden 
mezuniyet almakıızın mevad
dı İptidaiye ithal eyleyenleri 
ve buralarda mevaddı İptidai
ye ıslatanlan veya tahammur 
ettirenleri haber verenler 5 li 
radan 100 liraya kadar. 

B - Sirke ve şarap hakkın 
daki müsaadeler baki kalmak 
şartile bağ bahçe, dükkan hu 
susi meskenler veya sair ma
hallerde mevaddı iptidaiye 

Muhbirlerle müsadirlere tev 
dii icap eden peşin ikramiyele
rin 3te ikisi muhbirlere, 3te biri 
müsadirlere veriliır. Müsadere 
edilen mevaddın muhakeme ne 
ticesinde müsaderesine hük
medilmezse peşin verilen ikra 
miyeler istirdat edilemez. 

Suriye' de kanlı müsa
' 1 demeler oluyor 
İntihap mücadelesi başladı. Sabık 
hükumet reisi Tacettin yaralandı 

ADANA, 20 A.A. - Sana'dan bildiriliyor: Vataniler fırkası reisle
rinden Fahri &rudinin adamlariyle sabık biikWnet reiai Şeyb Tacettinin 
adamları arasında arbedeler olmuı Ye ablan kurıunlar Tacettini yralamı1-
br. 

Vataniler iki gÜ<1 dükki.nlannı kapayarak talebeleriyle birlikte sokak
larda nümayiıler yaplnl§lardır. Niimayiıçiler asker ve polis tarafından da
ğrtılmıfhr. intihan mücadelesi bilfiil baılamq bütün fırkalar namzetlerini 
ilan etmiıtir. Büyük kargqalıklann huıule geleceği zannediliyor. 

Çaycılar namına giden heyetin teşebbüsleri 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Çaycılar namına hükUmet 
nezdinde tetebhüaatta bulunacak olan heyet şehrimize geldi. 
Yarın hükilmet erkanile temaılara geçecektir. Heyette Şevki 
izzet, Şevket Nezih, Hüseyin Avni, Kmmi Zade lımail Sıtkı 
Beyler bulunmaktadır. 

Mısırda altın kaçakçılığı arttı 
KAHiRE, 20 A.A. - (Mısır muhabirimiz bildiriyor) - lngiliz lira· 

sının suklıtundan bC"i alhn ihracı meneclildiğinden son zamanlarda alhn 
kaçakçılığı arlmlfbr. Hemen her gün gizli altm kaçırmak isteyen kaçak
çılar tevkif olunmaktadır. 

Gümrük idaresi alhn kaçakçılığına mini olmak için memurların ade. 
dini arttomağa karar vermiıtir. 

Validei Hidivinin yalısı ıefarethane oluyor 
KAHiRE, 20 A.A. - (Mıoır muhabirimiz bildiriyor) - Merhume 

Validei Hidivinin Bebekteki yalıomm yazın sefaret konağı olmak üzere 
variıleri tarafından M111r hükiimetina teberrii edildiği bugün resmen teb
liğ edi!miıtir. 

Suriye gümrük resimlerini artırıyor 
ADANA, 20 A.A.. - Beyruttan bildiriliyor: Suriye ve Lübnen güm

rük reaimlerini yüzde OD bet nİsbetinıle arttıracaklardır, 

Hicaz ve Yemen arasında itiHif 
'ADANA, 20 A.A.. -· Beruttan bildiriliyor: Hicaz ve Yemen hükümet

leri arasında tıun bir itilif biı..t olmuıtur. Bu itilaf mucilıince Anclaja 
mmtabaı Yemene bırakılmıttır. -
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taİlbul soförleri bir örnek eıb·se g· .. 
~k . 
~ onomı 

( umurta tüccarı dün 
tekrar toplandılar 

1 Maarifte 

37 nci mektep 
Meselesi 

Milli marş hakkında 1 ~i1~1:"e 
iki mütalea daha! ç~~: sergisi 

Bir suitefehhüm ol• 
duğu anlaşıldı 1 Rauf Yekta ve Dr. Suphi Beyler 

lıtanbul 37 inci ilk mektep- • • • • 

Yeni nizamnameye büyük bir 
ehemmiyet etfedilmektcdir 

te talebe muayene edilirken ço- marş ıçın aruz veznını 
cuklarm velilerine gönderilen b f d h f k •• .. J 
tezkere münderecatından.çıkan es eye a a muva 1 goruyor ar 
mesele etrafında maarif müdür 
lüğü ve müfettitlik tahkikatını 
ikmal etmittir. Tahkikat evra
kı hıfzolunmuftur. Meselenin 
gönderilen tezkerelerdeki bir İ· 
fade yanhthğından çıkan bir 
suitefehhüm olduğu anlaşılmıt 
tır. 

Yumurta ihracat tacirleri dün 
ocat ofiıinde toplanmıılardır. 
içtimada Ofia tarafından hazır
nq olan 1eni yumurta ibracatı 
lnmamea.inin müukereıine de 6 

ı edilmiıtir. 
Yumurta ihracatunız aon zaman· 
la muhtelif mühim hadiseler kar
nda bulunmaktadır. Beynelmi
Yumurta ticaretinde damga eoa11-
kabul edilmit olmaıı, Fransımın 

nurta idhaliltmı kontenjana tabi 
ltıası gibi mühim hadiseler bu 
Yandadır. 
'Yeni nizamnameye büyük bir 
ıtnmiyet atfedilmektedir. 

~ir grup daha kağıt 
fabrikası açacak 

Bir ecnebi grup daha memleketi
•de kağıt fabrika11 vücude getir
ık için tetkikata başlamııtır. Bu 
~bun iki mühendisi de şehrimize 
lnıittir. 
Memleketimizde kağıt fabrika .. 

.cude getirmek için halen üç ecne· 
grup tetkikat yapmaktadır. Söy
•diğine nazaran tam teşekküllü 
r kalıt fabrika11 tesis edebilmek 
~ ı ,s mil1on liraya ihtiyaç görül
•ktedir. 

Amerikada buğday 
ve pamuk sahşı 

yan eden müzakereler iki tarafı 
memnun edecek bir anlatma ile ne
ticelenmiıtir. Bu eaaılar Peşteye gi
den Macar sefiri M. Tabi tarafından 
Macar hükiimetine bildirilecektir. 

Yakında bu huıuıta bir itililfna
me imzası için ıehrimize bir Macar 
heyeti gelecektir. Bu anlatmaya na
zaran Macaristan bizden kömür, tü .. 
tün ve bazı iptidai maddeler alacak 
bize de mukabilinde alalı zıraıye 
damızlık hayvan, ve ıslah edilmit 
tohum verecektir . 

Bu muamele Türkiye ve Maca
riıtanda teıekkül edecek bir büro 
vasıtasile ida}-e olunacaktır. Çekos
lovaklarla da bu zeminde müzakere
ler cereyan etmekte olduğu ıöyleni .. 
yor. 

Londra borsası 
LONDRA, 20 (A.A.) - Was

hington mümessiller meclisi ekseri .. 
yeti Hoover moratoriumunun tastiki 
lehinde rey vehni§ olduğundan bu 
karar, esham borıaıını daha nikbin 
yapmıttır. 

lngiliz lirasından salah hasıl ol
muı ve 86 1 /2 frank ve 3,40 dolar 
olarak tesbit edilmiştir. İngiliz dev
let eshamı da bu temayülü takip et
mit olup bu hal, Cite'nin ecnebi me 
nabiden selen hah«lere kartı haı
sas olduğunun bir delili telakki olun 
maktadır. 

Muamelelerin miktan, pek az
dO'. 

Mülkiye mektebinde 
konferans 

Mülkiye mektebi müderris
lerinden Hazım Atıf B. dün 
mülkiye mektebinde "Şimali 
Amerikada bankacılık" mevzu
lu bir konferans vermi,tir. Kon 
feransta talebe ve muallimler 
hazır bulunmuştur. 

Erenköy kız lisesinin 
çayı 

Dün akşam, Erenköy Kız Li
sesi mezunları cemiyeti tarafın 
dan Tokathyan otelinde bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Ankara 
Bükreş telefonu 
Sofga tarikile muhaberat 

başladı 

Milli marı hakkında musikişinas 
lımmızdan Rauf Yekta Bey ıu mü
taleadadır: 

- Evvel emirde ırüfte mevcut 
olmalL Güftenin bestekarlık noktai 
nazarına muvafık olarak yazılmaaı 
iıe f8rltır. Bence, yazılacak mart. 
aruz vezninde yazılırıa daha iyi o
lur. Çünkü aruz, ölçüye uygun se
liyor. Parmak hesabile yazılan man
zomelerde bazen aksak kelimeler 
zuhur ediyor. O zaman beıte bo
zuluyor. Gayet seliı an'..z vezinleri 
vardır. Bu vczinlerden biri intihap 
edilebilir. Bir de, mısralar, müm
kün mertebe kıııa, az heceli olmalı
dır. 

Bugün, resmen milli marş olarak 
teganni edilen l.tiklal marşırun güf 
lesinde milletimizin bu~ünkü um
de1erine çok aykırı düşen yerler var 
dır. 

lıte size bir mııra: 
M~~niyet d~nil~n t~Jc. dişi lc<llmış 

canavar' 

Medeniyete böyle bir iınatta bu
lunan şairin manzumesi medeniy
Jet yolunu tutan Türk milletinin 
milli martı olarak daha uzun müd
det kalamaz. 

Bir de martta aranılacak en mü
him vasıf marşın milli bir uıliıbü 
bulunma11dır. 

Poliste 

Mimaride, bir uılUbıimıiz var, 
tezhipte bir uılubıimuz var. Musi
kide bir uılubumuz var. Bu uılup 
milli marıta da mutlaka muhafaza 
edilmelidir. 

Vagner, ve emsali gibi yüksek 
musiki üıtatlan yetiıtiren Alman 
milletinin martı bile gayet baıit 
nağınelerden mürekkeptir. Bizim 
marıımız da. baıit olmalı, fakat bu 
baıitlik içinde kuYYetli bir san'at 
eseri ııizli olduğu derhal anlqılma
lıdır.,, • 

Bestekar Suplıi Beyin 
mütaleası 

Bestekirlarımızdan doktor Sup
hi Beyin milli marta dair noktai 
nazarı şudur: 

- Milli mart için açılan müsa
bakalardan ,imdiye kadar bir neti
ce çıkmadL Binaenaleyh, bundan 
vazgeçmelidir. 

Sonra, marşlann güftesi bazen 
pek parlak olduğu halde beste, bu 
güfte ile beraber yürümez. Bugün, 
"Ey Gaziler!,, ayarında bir martın 
ayni heyecaru verecek bir tekilde 
bestelenebileceğini ben, hiç zannet
miyorum. Yapılacak martın aruz 
vezninde yazılma11ru ben de tercih 
ederim. 

Yalnız bestede garp muıikiıini 
örnek olarak almağa mecburuz.,, 

Amerika Form Boord'u buğday 
; pamuk fiatlerini tutmak için bu 
ne yaptığı satıılardan ı77 dolar 
ırar etmittir. 

ransaya şeker ithalab 
f,.nsa hükılmeti neırettiği bir 

<rarname ile Ağuıtoe 932 tarihine 
•dar ıeker idhalini kontenjana ta
tutmuıtur. 

Bu tarihe kadar girecek teker 
iktan 32,000 tonililta olarak tes
t edilmittir. 

Almanyadan geri alın
mış olan krediler 

BERLIN, 20 (A.A.) - Al
hakkmda bir kaç &'Ündenberi devam 
etmekte olan müzakereler, bir müd
det tevakkufa uğrayacaktır. 

Muhtelif heyetler, mesailerini 22 
Kanunuevvele kadar tatil etmek hu
ıusunda mutabık kalmıılardır. 

Yeni umuına açılan Ankara -
Bükret telefon hatti İyi bir rağbet 
görmüttür. Sofya tarikile muhabere 
edilen bu hatta kolaylıkla &'Örütü
lebilinmektedir 

Yunanistandan selen !Mr tell'raf
ta I.tanbul - Atina telefon muhabe
ratınm da bir haftaya kadar batlı
yacağı kaydedilmekte iıe de, İ>u hu
•uıta ıehrimizde hiç bir malumat 
yoktur. 

~endi yatağında ağzı 
köpüklü bir ölü 

Macaristanla eşya 
mübadelesi 

ANKARA, 20 - Macarlarla eı-

Ameli hiçbir hal sureti derpİJ e
dilmemiıtir. Ve kredilerin tahdidi 
ile faiz niıbetinden ibaret olan iki 
esaslı İneıele hakkında noktai nazar 
lar arasında mabıuı bir mukarenet 
vücude gelmit oluduğu zannolun
maktadır. 

Kadastro işleri 
Tapu müdürünün riyasetin

de Kaza tapu ba9memurlan ile 
müfettişlerinin iştiraki ile bir 
içtima aktedilmi.ş ve işlerin da
ha salim ve seri bir tarzda ted. 
viri etrafında görüşülmiittür. 

Hadise şüı>,heli görüldüğünden 
ceset morga kaldırıldı 

• mübadelesi eıaıı üzerinde cere-. 

Muhabir mektubu 
EYYelki &'ece Çemberlitafta ıüp-1 Memurlar, hadiseyi teobit ettik-

heli bir ölüm vak'uı olmuıtur. ten sonra Muzafferi yakalam•ılar, 
Çemberlilafta bir kahvede otur- llyas ef. yi de tedavi edilmek üzere 

makta olan seyyar satıcı Mehmet luutaneye kaldmru9lardır. 

r ermevi nasıl buldum? 
Bu içtimada mevcut kurstan 

mada açılacak ikinci kurs için 
de müzakerat olmuttur.Bu ikin 
ci kursa vilayetlerdeki kadastro 
müfettitleri devam edecekler
dir. Bu müfettitlerle muavin
lerden bir kısmı tehrimize gel· 
mittir. 

çavuı evvelki &'ece, yatağına yatmıı Hadisenin sebebi tahkik edilmek 
ve dün ıabah ölü olarak bulanmuı- tedir. 

• 
' Terme ,, ismi buranın eski sıcak 
larından kinaye olarak kalmıştır 

Halen mevcut olan kurs 15 
Kanunusanide nihayet bula~k 
tır. 

TERME: Terme kasaba11 Çar 
,anb'aya (22) kilometrelik bir tosa 
le bağlıdır. Oraya makineli araba
arla ancak 1 buçuk saatte gidilebil 
mektedir. Yol çok f8İrane ve iki ta 
rafı mamur ve mezru tarlalar ve 
hayaban halinde ıemapaye ağaçlarla 
müzeyyen ise de battan başa delik 
deşik ve esaslı tamire muhtaç oldu 
f undan otomobiller saatte (15) kilo 
metreden fazla sidememektedir 
ler. ltittiğime göre mezkür şoıanm 
tamiri ( 37,000 ) liraya ihale olun 
mut ve tamirine de batlanınıttır. • 

Tehlike muh•kkaktır! 
Çarşanba - Tenne yolu üzerin 

de bir çok küçük köprüler vardır 
ki bunların Üzerleri irili ufaklı yu. 
varlak odunlarla kapatılmış ve iki 
udarı da kirişlere çakılmıyarak mü
taharrik bırakılmış olduğundan ma 
kineli arabalar buralara gelince müt 
teriler indirilmekte ve ( heyamola ) 
ile l'eçilmektedir! Ben avdette bu 
köprülerden geçerken otomobilin 
batı köprünün içine saplanarak aıa 
ğı doğru sarktL Hemen dıtarı at
ladım ve muhakkak bir tehlikeden 
'<urtuldum! Binaenaleyh ıosanın ta 
mirinden evvel bu köprüleri tamir 
ederek mehma imkan mürur ve 
ubur temin edilm<!k lazımdır. 

Terme 

lometre içerdedir. V aktile derebeyi 
olan Hazinedar zadeler tarafından 
daha içeride ( Saray ) namile bir 
merkez teıiı olunmuıtu. Bu sülile 
den Oıman Paıa Trabzon'da vali 
iken Batuma yaptığı ıeyahatte ora 
dan çeltik tohumu getirerek Saray 
köyüne ekdirınit ise de bir müddet 
sonra sıtma alametleri zuhur eyle 
diğinden halk çeltiğin kaldırılma
sında ısrar eylemıştir. Osman Paıa 
bu faideli mabıulün kaldınlma11n 
dan iıe kasabanın batka bir mahalle 
naklini münaıip görmüıtür. Deniz 
sahili Miliç ırmağının ayaklarından 
batak ve sazak bir halde olduğun
~n- şimdiki mevkiden başka elveriı 
lı bır mahal bulunamadığından bu 
rada Termeyi kurmuştur. 

Terme ismi 

Adliye müsteıarlığı 
ANKARA 20 - Münhal bulu

nan Adliye müıtetarlıiına temyiz 
azaımdan Tevfik Nazif Beyin tayin 
edileceği söyleniyor. 

On senelikler 
Eytam ve Eramilden 40 kuruşa 

kadar maaş alanların ıo senelikleri 
hakkında Maliye vekaletinden esa· 
mi üzerine istenen cetveller Malmü .. 
dürlüklerince vekalete &'Önderilmit
tir. Havaleler gelince ıo ıenelikler 
v 1 rilecektir. 

• Terme isminin eski Rumlar za !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
manından kaldığı rivayet olunmaı... 
~dır. Burası evvelce müthif sıtmalı 
bır memleket olduğundan 11caktan 
kinaye olarak kasabanın iımine 
(Terme) denilmiştir. 

Mühacirlerin iskanı 

yeıi ve ne de bunlardan vergi alın 
ması temin olunamamıştır. 

Kazanın umum nüfuıu (20,380) 
kadardır ve merkezde (2,000) ahali 
sakindir. Burada 234 ev, 30 dükkan 
bir hamam, bir mektep, bir cami, 
bir hükUmet konaiı ve bir de tuz 
anhan vardır. 

ı282 senesinde Sadrazam Ali 
Paşanın Paris'te akdeylediii mu 
kavelename mucibince Ruıya'dan 
Çerkeılerin muhaceretine müoaa Maarif 
de edilmesi üzerine Şap11h kabilesi 
Termeye iıkin edilmittir. ı293 ıe- Burada evvelce ahali tarafından 

tur. 
Y alruz ölümün cayı fÜphe noksa

•ı, Mehmet çavuıun ağzının kalı kö
püklerle dolu olma11dır. 

Mehmet ef. nin bu ıekildeki ölü
mü ile karıılaıanlar, belediye dok
torunu haberdar etmitler, ölünün 
muayenesini yapan doktor, bu vefat 
bildiıesini tabii bulınamıt, zabıta 
doktoru da ayni fikre ittirak etmİi
tir. 

Bunun üzerine Mehmet çavu,un 
cesedi Morl'a kaldınlmııtır. Otopsi 
neticesinde ölünün hakiki sebebi an
latılacaktır. 

Ayıkken dost, içtikten 
sonra düşman 

Evvelki gece Beyoğlunda bir ev
de garip ve ağır bir cerh vak'aıı ol
muştur, Tarla Başında oturan llyas 
ef. iRminde biri, arkadaşı Muzaffer ' 
ef. yi bir rakı alemine davet etmi, 
ve bu ziyafetin de evde olması ka
rarlaımıttır. 

iki arkadaş, llyas ef. nin evinde 
oturarak içmeğe ve Öteden beriden 
konuşmağa koyulmutlardır. 

içki bir hayli ilerledikten sonra, 
tatlı tatlı konu,an bu iki ahbap, iiİ 
cıvıtmışlar ve kav~ay~ tutuımuılar
dır. Bu kavga netıceıınde, söz bıça
ğa düşmüı ve MuzcJfer, llyas ef. yi 
bıçakla, ka11ğından ağır suretle ya
ralamıştır. Vak'ayı evde itidenler 
hemen zabıtayı haberdar etmişler 
ve polisler eve gelmitlerdir. 

Istanbul 
Kontenjanı 

Havanın yağmurlu ve ortalığın nesinden itibaren de buraya Batum yapılmıı bir mektep varsa da kııın 
çamurlu olmasına rağmen manzara muhacirleri yerleıtirilmiı olduğun İçinde barındamıyacak kadar harap 
11na doyamadığım bu güzel ıosadan dan kazanın nüfuıu artmıı ve bu sa tır ve dikit tutacak yeri de yoktur. B •• t br w • 

sonra takır tukur bir yolun üzerin- yede Terme'nin inkiıah temin olun Mektebin mevcudu ı 12 dir. Terme ugun e ıgıne 
de kasabaya dahil olduk! Bu kaldı muıtur. ye gelen muallimler birer yolunu intizar ediliyor 
rh"ı o kadar gayri muntazam ki da Sahil taraflarında iskan edilmiı bulup kaçmaktadırlar, hiç bir mu-
ha bir müddet bunun üzerinde git- olan Şap11hlar toprak Üzerinde ya allim bura11ru be,ienmiyormuı ! Hal 1932 ilk üç aylık kontenjanından 
miş olsaydık hiç ıüpheıiz ki içimiz tıp tuzsuz pasta yediklerinden dola buki ki Terme'ntn beienilmiyecek I.tanbul gümrüklerine verilen k11-
~ışımıza çıkacaktı! Bereket versin yı vücutlerinin mukavemeti azala bir ciheti yoktur. Evvelce herkeı mına ait listeler dün de aüm.riildere 
ki hir •es: (ıoför dur itte Kibar ağa rak sıtmadan kırılmışlardır, Buı·a Yemeni, Bağdadı, Traplusgarbı be- tebliğ edilmemiştir. Maamafih latan 
nın konağı bura11 ) dedi. Meierae ~arın hav'!" sonradan iyileımiı oldu ğenmezdi. Şimdi de Terme'yi beğen bul kontenjanının busün selmeıi 
bizim misafir olacağımız dava ve- gundan t~m~~ ırü.zel kö,.ler yapıl - miyorlar! Vatanımızın her yeri cen beklenmektedir. 
kili eşraftan Kibar Beyin haneıine mıı ve gurbıız bır ahalı" ı'ıka-0 eyle net gibidir, böyle olmasa bile genç 1• 1 · • d Aldığımız ma umata nazaran bu gclmiıtik. Hemen aşag" ı indik. Ve mekte bulunmuıtur. erımız en azami feraiati nefis bele 

lerl·z. münasebetle aümrükler umum mÜ· mezkür hanenin bahçesinden içeri C · ali · e.s«met 'Ve nu/ıus dürlüiü tatbıkata müte ik bazı gırdik. Kibar Bey henüz işinden av Geçen sene mektepten yedi tale 
det eylemediği cihetle evin küçük Terme kaza11 ısı köyden mü- be mezun olmuıtur. Çocuklardan noktaları izah eden muhtıralar ha-

Gemi azıya alan atlar 
bir insan çiğnediler 
Dün Saraçane batında durup du

ran bir adam, görünmez bir kaza 
neticesinde tehlikeli ıurette yaralan 
mqtır. Kaza ,öyle olmuıtur: 

Fatih cihetinden selmekte olan 
Mehmet'in idaresindeki yük arabaaı 
hayvanları, muk .. bil cihetten gelen 
bir kamyondan ürkerek l'emİ azıya 
alınıılar ve arabayı sağa ıola koı
turmağa ba,lamıılardır. 

Bu esnada kaldırımın bir kena
rında durmakta olan Murat ef., bey
girlerin hücumu karımnda kalmış 
ve hayvanlar, Murat ef. yi altlarına 
almıtlardır. 

Murat ef. bu ani kaza neticesinde 
tehlikeli !'Urette yaralanmıt, araba
cı da ancak arabasını durdurabil
mi4tir. 

Vak'a yerine gelen polisler. Mu
rat ef. yi derhal Cerrahpafa hasta
nesine kaldırmıtlar, arabacıyı de ya 
kalamıılardır. 

Yangın 
Beyoğlunda Kalyoncu Kulluiun

da, iki Kuyulu sokakta oturan Ma
dam Mari evde yokken, çocuğu e
line geçen kağıtları maniala a~ıt 
bu ıekilde parlayan kağıtlardan od~ 
tutuımüş ve yangın çıkmııtır. 

Etraftan &'Örenler, itfaiyeye ha
ber vermiıler, bu ıuretle oda kıımen 
yandıktan •onra söndürülmüıtür. 

Eski bir 
Gazeteci ----

Refit Saffet hege çag 
zigafeti wrildi 

Kocaeli meb'uıu Re§İt Saf

fet Beyin gazetecilik hayatına 

girmesinin 25 İnci senesi müna 

sebetile bazı gazeteciler tara

fından dün aktam saat 5 te 

Klariç otelinde bir çay ziyafeti 

verilmittir. 

kızı bizi yukarı alarak istirahat et- re~ep iken sıtmanın dehıetinden bir çoldaruun artmalı olduğunu iıit zırlayarak sümrük başmüdürlükle-
tirdi. Ve biraz sonra gelen hane sa ell111 munkarız olmuı ve küçük köy tim. Batmuallim yoktur vekil Meh- rine l'Önderecektir. Müftülükten Kanunu evvelin 
bibi yükıek bir miaarirperverlikle lerde yerleştirilmit olduğundan met Ali Bey kinin tevzii ıuretile ço-

Berat gecesi 

bizi candan İzaz ve ikram eyledi. şimdi ancak 57 köy kalmıstır. Ha culdarı 11tmadan korumaktadır. Diier taraftan koli muamelesinin yirmi dördüncü perşembe sünü şa -
...... ~:!!...!:!!!!::!!..!!.:!...:;:;..:::.:;:::::,..::ı~::; .. ,ı.::,;;;;;,;..;;;;.;- .;,,;.;:;~~::ı·:::: .. ..:;::.~.:;~;;...;;;;;~~·-~·~' ~·;;ı~~ıi;:;i'-inleı'le~kiil .. oilaİcİaİ·ıı ~b;iır id~ef~aİİd;alİploİstıa~i-~b~aİnlılnlloln.:ıdoi"rldlu;·ne müsadlf olmakla 

Çiçek sergisi için ni
hayet yer bulundu 
Vilayet Ziraat odaaı dün 

toplanmıttır. Bu içtimada şu 
kararlar verilmittir : 

Açılacak olan daimi çiçek
çilik ve bahçecilik sergisi için 
vilayetin arkasındaki bahçe 
münasip görülmüştür. 

Bu karar vilayet makamına 
bildirilmit ve muvafakat edil· 
mittir. 

Çiçek pazarı 
Y enicami arkasında bir çi

çek pazan yapılmaaı için teşeb 
büaatta bulunulacaktır. Bura• 
da Ziraat odası memurları tara 
fmdan çiçekler mürakabe edile 
cek ve hastalıklı çiçek satııı 
menolunacaktır. 

Fidanlar işi 
Beynelmilel Ziraat odaları 

kongrelerinde hastalıksız ve 
dayanıklı fidanlar hakkında 
tetkikat yapılmış ve bunların 
bir listesi ili.o edilmişti. 

Kongreye dahil memleket
ler bu li.steyi tatbik ettiklerin
den bizde de tatbikine tevessül 
edilecektir. 

Bağçevanlar, bağcılar 
cemiyeti 

Bir Bahçevanlar ve bağcılar 
cemiyeti teıkil edilecektir. 

T urf andacıiar 
Kontenjan listeye turfanda 

sebzenin ve mevyanın kooma 
muı memnuniyetle karıılan
mıttır. 

Turfanda sebze ve meyva. 
run bilhuaa İstanbul Vilaye
ti dahilinde yetitebileceği bah 
çe ve sebzecilere anlatılacak
tır. 

Karadenlzde 
Fırtına var 

Oturan 'Vapurlardan 
kurta,.,[an gak 

Gelen malumata nazaran Karade
nizin tarlı ve cenuba tarki kııonla
rmda oldukça tiddetli bir fırtına 
varda. Maamafib bu fırtına vapurla 
rm aeferlerine mani olacak kadar 
tiddetli deiildir. Diğer taraftan Ak
denizde de fırtına devam etmelrt&
dir. 

Muhtelif yerlerde oturan vapur
lardan henüz biç biri kurtarılama
mııtır. 

Yeni dispanserler 
Oıküclardaki Zeynep Kimil has

tanesi vilayet ve belediye sıhhiye 
müdürlükleri tarafından ınüıtere
ken açılacaktır. Vilayet sıhhiyeıi bu 
hastane için 40 bin, Cerrahpatada 
iıtimlilk edilecek erazi için de 40 
bin lira verecektir. 

Osküdardaki Şemıi paıa medre
ıeıi de Edirnekapıdaki gibi tamir 
edilecek ve çocuk diıpanseri oraya 
naldedilecektir. Bunun için de 15 
bin lira verilecektir. Rumeli fenerin
deki diıpanser kirada olduğu için 
burada yeni bir dispanser yapılacak
tır. --

Kayseri hath Boz'a 
vardı 

ANKARA, 20 - Ulukı,ladan 
Kayseriye ilerliyen demir yolu fer
fİJah Boz kazasına varmıttır. 

Tahmil ve Tahliye 
cemiyetinde intihap 
Tahmil ve tahliye cemiyeti yeni 

idare heyeti intihabı dün cemiyetin 
Galatadaki merkezinde yapılmıttır. 

Parmak izi kursları 
lıtanbul polis müdiriyetinde bir 

parmak i~ kursu açılacaktır. lzmir
de bu hafta içinde bir parmak ızı 
kursu açılmııtır. Kurs; zabıta me
murlarına aittir. 

Bomba ile avlanan 
balıklar 

Balıkçılar cemiyeti balıkların 
bomba ile avlanma11 yüzünden yu

.valarının harap olduğunu ileri süre
rek, bunun mini için makamata tel
sntfla müracaatta bulunmu,tu. Hü
kümetin bu müracaat na7.arı dikka
te olarak, bomba ile avlanan balık
ları ka ak ve bomba ile balık avla-

Belediyede 

Şoförlerin 
Kıyafeti 

Bir örnek elbise 
meleri takarrür 

• 
gıy· 

etti 
Şoförlerin bir örnek elbise 

giymeleri tekarrür etmif tir. Be: 
lediye bu hususta bir talimatau. 
me hazırlamağa b14lamıttır. 

Otobüsler sigortaya 
konacak 

Şehir dahilinde itliyen otö. 
büslerin sigortaya korunuı içic 
belediye alakadalara tebliğar 
yapmıştır. Bu hususta bir mül
let verilecektir. 

Belediye memurlarına 
sualler 

Devlet memurları arasınd< 
yapıldığı gibi, belediye de me 
murlara bazı sualler sormuttur. 
Bu sualler meyanında tahsi seı 
vet, evli veya bekar olması, ço
cuk adedi, tahsil derecesi ve sı 
ire vardır. Her memur kendisi
ne verilen fişleri doldurmağr 
batlamıştır. 

Bir teftişten öğrenilen 
malum hakikat 

Vali ve belediye reisi Muhit 
tin 8. evvelki gün belediye meı 
kez ve tubelencu ani bir surette 
teftiş etmit ve sabah saat do
kuz olduğu için memurların vr 
zifeleri batında olup olmadığı
nı tetkik etmiştir. Müdürler d( 
dahil bulunduğu halde bir çok 
memurların vazifeleri başındı 
bulunmadıkları anlatılmıştır. 
Bu memur ve müdürler teczİy< 
edilecektir. 

Belediye kapı&ına dün sabah 
bir polis memuru ikame edilmif 
tır. Badema sabahları öğley~ 
kadar belediye dairesine me
murlardan başka kimse gırıı: 
çıkmıyacakhr. Belediyede it 
olanlar öğleden sonra takip e
decekler ve hususi ziyaretler 
de yapılmıyacaktır. 

Yeni bir otobüs hattı 
Eminönü - Cerrabpafa ve 

Kocamustafapaıa arasında iş
lemek üzere yeni bir otobüs im 
ti yazı alınmıttır. Hat bugünler 
de açılacaktır. 

Eminönü Rami arasında İf
lemek üzere ikinci bi.r otobüs 
imtiyazı alınmak üzere beledi
yeye muracaat edilmittir. 

İki müdür becayiş 
edildi 

Belediye iktisat işleri müdü 
rü Kemal Omer Beyler mezar
bklar müdürü Süleyman Beyim 
becayi,leri icra edilmiş ve yeni 
müdürler vazifelerine başlamıt 
!ardır. • 

Hamit "Bey dün 
Ankaraya gitti 

Belediye reis muavinlerin
den Hamit B. belediyeye ait 
bazı işleri takip için dün Anka 
raya gitmiştir. 

Darülaceze hissesi 
Tiyatro, sinema ve eğlence 

yerlerinden alınan Darülaceze 
hissesinin bilet başından alın
mayıp maktusurette almak için 
bir temayül vardır. Buna naza
ran eğlence müesseselerinin 
1929 senesinde verdikleri Da

rülaceze hissesinin miktarları 
tesbit edilecek ve kendilerin
den bu hisse bundan böyle mak 
tuan alınacaktır. Bu suretle ti
yatro, sinema, gazino müfettit 
!eri ve tahsil memurlarına ihti
yaç kalmıyacak, bu tqkilita 
verilen paralar da Darülaceze
ye irat kaydedilecektir. 

Küçük Haberler 

• Eytam "Ve eramilin Uç aylıkların 
tevziatı bitıniıti. Henüz maatlannı 
almayanlar hakkında ademi müra
caat namile bir bordro tanzim edil
miıtir. Maatlar bu bordroya :öre 
verilecektir. 

.. Hıhs11ıhha komisyonu dün iç
tımaını akdedememiştir. İçtima gele 
ecir: pazara kalmıştır. 

"' Kadastro heyetlecinde ücretle 
müstahdem memurlı:t.rın ücretlerinin 
maaıa tahvil edileceğini söylenıyor. 

"' Eczacı ve Di,c;i mektebi 
başaaistanı Orhan Abdullah 
Bey, dün Darülfünun konfe-
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A.srm umdesi cMilliyet» tir. 

21 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde· 

ti No: 100 Telgraf adreai: Milliyet, 
ltt1111""1. 

T eJefon numaralan: 

l li tesiri olduğunu görürüz •• 
Şu halde pek yakın bir itjı.. 

i de karşımı:ı:d.ki Hanımın bir 
sivil polis memuru olup olma· 
dığını keıtiremiyeceğiz ... 

Sivil polis memurlarının 
ekseriıi hiyni hacette hüvi-
yetlerini ispat için yelekleri. 
nin altında (Polis) yazılı bir 
palaska taşırlar.. Acaba Ha· 

MlLLlYET PAZARTESi 21 KANUNUEVVEL 1931 

~SA'l\1'A 
~- --- - - ... - -
·::.:.:~;·.;., .. :•:,ı.!-:l•!~ •"'":' -
Münir'in 
Sesi 

MİLLiYET PAZARTESi 21 KANUNUEVVEL 1931 

Istan bul Barosu Riyasetinden: 
i K. evvel 931 tarrhli heyeti umumiye içtimamın devamı 2lr 

12-931 tarihine müsadif pazartesi günü saatlSe talik edilmiş oldu 
ğundan rüfekanın ycvm ve saati mezkurda Baroyu t~rifleri ri
ca olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
nım polisler hüviyetlerini İs· Fırçamın ucundaki lıir damla 

1 - İdari raporun kıraati 
2 - 932 bütçesinin kabulü. 

. 

• 
INEMALAR 

Noel ve Yılba~ı münasebetile 

24310 - 24319 - 24318 ~ pat için ne taşıyacaklar? renkle oözünüze, sazınıza kanıtığım 

( Mu''nı'r Nureddı'n) ı"n için beni affedin. Paletime tel ta
karak ıize nevalar dinletecek deği-

Yeni netriyat 

Poli Anna'nın gençliği 

Beyoğlu ikinci Hukuk Hlıkimli
ğinden : Mehmet Efendi ile Pembe 
Ye Halime Hanımların şayian ve 
mü~tercken mutasauıf bulundukla· 
rı Kasımp<ışada Yeniçeşmc cadde..in 
de No. 10 hane hükmen iza.kyi §Üyu 
zımnında satıJığa çıkarılarak birin 
ci aleni arttırmada hi..,.dar Meh
met Efendi 800 liraya talip olmuş 
ise de kıymeti muhammenesin i teca 

vüz eyJ.ememcsi h<lsebile ikinci art 1 
tırma •uretile satılığa çıkarılmıştır. 

ELHAMRA sineması 
Ha·rold Lloyd'un 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıjı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 ,, 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıbalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 
kab•ıl e tmez. 

BUGONKO HAVA 
Y eşi/köy askeri rasat merlre

~ındeıı verilen maliJmata nazaran 
bugün bava ekseriyetle bulutlu 
gesecck, öğkdea eonra kmnen 
zail olacaktır. Dün azami hararet 
4. asgari 2 derece Mi. 

Lodos tehlikesi 
- Çar,anba günkü lodosu 

biliyorsun ya! Dehşetli bir şey 
di. Ben böyle şey görmedim, 
vallahi güğerteye kadar ıu çı· 
kıyordu. Kınalıdan kalktıktan 
sonra deniz büsbütün azıttı. 
Beni denia tutmaz amma, bu 
sefer deniz o kadar kabarmıth 
ki; ben de midemin döndüğü
nü hissediyordum. Bu his ge
lince fena halde ürkmeye baş· 
!adım .... Neden mi diyeceksin? 
Bak sebebine: 

tık vapurla iniyorduk.. De
niz tuttukça kusanlar oluyor 
allah ne verdi.se sabahleyin ye 
diği reçel, çay, peynir ve tere 
yağını çıkarıyordu.. Benim 
korktuğum ne idi biliyor mu
sun!.. Ben sabahları kuru fa
sulye yc.rim, onu defedersem 
alem "hay allah belanı versin, 
midesiz herif sabahleyin fasul 
ye yenir mi?,, Der diye ürkü
yordum.. Ne i~e allah acıdı da 
kazı.ya uğramadan geldik. 

Bunu söyliyen bir hocadır. 
Görüsüne ve endişesine hayran 
oldum ... Beni de deniz tutar 
ve cleniz tutacak vaziyetlerde 
çok bulundum. Böyle derin 
muhakemel"1' yürütmeye hiç 
mecalim olmadı. 

Kadından polis! 

konserİ lim. Sadece Münirin sesinden gelen 
bir vecit içinde ıize trebantin kokan 

Sevmiyenler itilmesin: Dün ellini uzattıınsa maksadım, ne zem, 
ıece yine (Münir Nureddin) ne met, ne tenkit. Bir ıey deiil. 
süze! bir konser verdi .. Birçok Yalnız bu ıihirli vecdin içinde 

mırıldanmak. 
parçaları çok alkışlandı. Ve 
tekrar ettirildi.. Bu konserde Bir İntan gırtlaimın bu harikalı 

ıesinde hilkatin bütün eararı gizli 
en ziyade ıöze çarpan şey imiı gibi geldi bana. O, lıilikin 
(Va· Nu) ile (Selimi İzzet) parmaklarile öten bir kitar ııibi 
İn ti sahneye yakın bir yerde ıelc!i bana. Seainde uzaklqan, ya
yan yana oturup Müniri can kınlaıan . duran, gezinen, koıan, 
kulağile dinlemeleri idi.. Bil· atlıyan, ailayan, ııülen, ölen, diri-
h (v N ) 'ki len, coıan, coıturan bir ıey var ki, 

assa a • U ıenç muaı • bu büyülü nefesin kamına karııarak 

l tinasımızı dikkatle takip edi- dd< bir su ııibi damarlanmcla dolaş. 
yor ve yüzünde teessür ve hay bğını duydum. Onu her dinlediii 

j ret intibalan görülüyordu.. zaman insan böyledir. Onu her din-

i Nihayet (Münir Nureddin) liyen insan böyledir. Fakat rabbime 
(Urfahyam .. ) tarkııını okur- kasmederim ki, onu, konserinde 
ken (Va • Nu) birden bire ha. bulunup ta Utaktan "ıitti de gelme 

d )'İverdi,, aini dinlemiyenler Müni-
jiır ı... rin baydbcı sesinin en büyiik bari-

- itte yanll'f okudu ... Urfa kasını dinlememişlerdir. • 
lıyım diyecek iken ur ...... sözü- Bana öyle geldi ki allab Münirin 
nü bitiremedi ve bayıldı .. Et- bançettıine vercliii bu tekille en bü 
raftakilerin ve Selimi'nin yar- yük mucizesini yaratmıf. Konıer 
d 1 1 ıeceai, onun sesi, bir buhurdandan 
ımi e sa ondan çıkanldı ve çıkar ııibi duclaklanndan daitldı, 

dışarıdaki kanapelerden biri- ve iliklerim.ize kadar yayddı. Bütün 
ne yatınldı... Sirke, limon, lok salon , bütün onu clinliyenler, hepi
ma.n ruhu, amonyak koklat 1• miz tütaülendik. Bilmem ben bu si
lar, ba§ına kolonya, soğuk su birli seae vurgunum. 
serptiler hatta tamarladılar.. "" "' "' 
Bir türlü ayılmadı.. Herkes en Acaip hırslann milzabrefatile 
dişe ve nevmidi içinde iken, mecraaı bkanmış clamarlannda bu 
gürültüye kofup gelen (Peya- sesin füıunundan naıibedarolamıyan 
mi Safa) oraya yaklaşrr yak- bedbahtları hatırladım. O mahut 
!aşmaz (Va - Nu) aksırarak musiki münakaşaıını hatırladım. 
ayıldı ve (P. S) i görünce he- Güfte bozuklukları iddialarını hatır. 
men kalkıp konser verilen sa- ladım. Nasıl kabil oluyor da de
londan kaçıp gitti... Sıhhatin- dim, bu ilihi muıikiye kulaklannı 
de lebülhamt endişeye mucip bkayıp m•nalarla kafiye avına çıkı-
hiç bir fey yoktur.. yorlar. Şimdi düşünüyorum, dün 

FELEK akıam Münirin okuduğıı beıtelerin 
-----~-------·! ıüfteleri var mıydı? Yolı: muydu? 

İ "h l Onları doinı mu okudu. Yanhı mı? 
rti a Tuhaf değil mi? Ben farkında deği. 

Bir müddetten beri Alemdar Sıh 
hat yurdunda tahtı tedavide bulu
nan Hocapaşa Maliye şu1-i tahsil 
memuru Hakkı Bey duçar olduğu 
hastalıktan kurtulamayarak dün ak 
Jam vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
saat badezzeval 12 de Alemdar Sıh· 
hat yurdundan kaldırılarak Ferikö 
yündeki aile makberesine de.fnedile 
cektir. Merhumu seven ehibba ve ar 
kadaşlannm ııon vazifci iııeani~le
rinin ifaar için ynm ve aaa.ti mez
lıiirda hastahanede bulunmaları rica 
olunur. 

. ---·----=-= 
irtihal 

lim. Belki bu benim kuıurumdur. 
Konıude musiki zevkini bırakabillp 
edebiyat hataları arafbrma11nı bece
rememek belki bu benim bir noksa 
nımdır, fakat iıte nedense İntan için 
bu kabil olmıyor. 

Ben manasız kelimelerin yan ya
na gelmesinden ibaret bir ııüftenin 
bestesini pek ala dinliyebilirim, 
diye dütündüm, çünkü bir çok bes
teleri dinlerken onun güftesine hiç 
te dikkat etmiyerek kendimce o hes 
teye daha ziyade yakıştırdıitm mana 
yı veriyor ve öylece dinliyorum. 
Belki bu benim b;r noksanımdır. 
Belki ben muıiki dinlemesini bilmi-
yorum. 

Elif NACl 

lıtanbul matbaacılık ve neşriyat 
Türk anonim ıirketi tarafından net 
redilen (Poli Anna) Ünvanlı kita· 
bın deierli bir mabadiclir. 

Po]i Anna en cansıkıcı ve üzücü 
hareketleri neı'elenecek bir hale. 
getirmek için yarablmıştır. 

Poli Anna fevkalade nikbin, fev
kalide balük, fevkalade samimi bir 
rubla muhitindeki en bedbin ve en 
neı'eaiz İnsanlara bile nikbinlik ve 
n~'e llJıJıyarak onlan mea'ut eden 
bir kızdır. 

(Poli Anna'nın Gençliği) kitabı 
da ayni neş' eyi daha büyükçe yaşta 
kilere aıılıyan, rubu zevklendiren 
ve her aile için lizım olan ikinci bir 
eserdir. 

TEŞEKKOR 
Ufulil.e blitün ailemizi matıemlerc 

garketmiş olan eevgih zevç ve pede 
rimiz İmaınzade ~t Beyin cena
ze merasimine bizzat gelmek sureti 
le kederlerimize iştirak eden rical 
ve zevatr muhteremeye. polis. jan
darma. aııke ri müfrezelere, ve bun· 
!arın i!mir ve kumandanları.na, tah· 
riren ve telefonla beyanı taziyet e
den zevata ayn ayrı cevap vermeğe 
teessürümüz mani olduğundan muh 
terem gazete-niz vasıtasile teşekkür 
!erimizi takdim eyleriz. 
Mahtumlı Damadı 

Yunus Nurullah Sami 
Ailesi 

Seyide 

lstanbul lkinci lcra Memurluğun 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilecek 
Avrupa mamiılatı ve muhtelif numa 
ralı yüz düzine kolalı yaka 28-12-

931 tarihinde saat 14, 15 te Beyoğlu 
İstiklal caddesi 18Z numaralı ınağa 
zada açık arttınna ile satdacağın· 
dan taliplerin vaktinde dairemizin 
931-3274 numaralı dosya.sile mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaat rı ilan olunur. .. 

lstanbul Birinci iflas Memurlu· 
ğundan: Sult"'1hamammda Kendros 
hanı altın<laki mağazada kumaş ti
ca...,tile meşgul iken ilinı iilasma 
lıarar verHen K.endros mahdumları 
~irketi ile şüreka.dan Foti Kendros 
ve Aleko Kendros Efe<ıdilerin ifıa.. 
aw.ııaaınca tahkiki düyun muame
lesi hitllm bulmuş ve neti.:ei hasıla 
balaya dercedilıniştir. T~ edilen 
işbu sıra ıekfteri on gün müddetle 
aluaklıl.arm enzarı tetkiki.ne Şılı ve kibar lıadmJM- da

ima PARİS'lıı metlıuır 

Bourjoıs 
j vaz olunmuıtur mililialer ala 
/ caklarına lımşı lıoınlnı:rdato telı· 

' 

lif etmiş olup alacaklılar huzurunda 
izah edilecek olan işbu lı.onkurdato mUe•,eeainin n~fi! ve 

yumu~ak 

hu sene görülecek yegane sözlü filmi 

EVELALLAH 
es erile bir neşe ve kahkaha haftası tertip ediyor .. 

o kadar şendir ki baş dönmesi veriyor!!!. 
23 Kanunuevvel ÇARŞAMBA AKŞAMI 

Bu filın 

ı - Gayri menkul mezkur ahşap • .. --• 23 Kanunevvel Çarşamba akıamı 
olu,p zemin katı dahil olmak üzere 1 MELEK s· 
üç katlıdır. Zemin katı pek ufak bir , ıneması 
taşlık jle ev altı ve i şbu mahalde 1 
kuyuyu havidir. 

Birinci katta sokaga nazır büyük j 
bir oda, bir sofa, bir mu.tbak, bir ı 
hala. İkinci katta bir sofa. sokağa 
nazır bir oda, arka tarafta bir oda 
bir kiler bir haladan ibarettir, 

2 - Gayri menkulü mezkfırun 

kıym<:ti 1370 lira olup halen ipotek 
ve haczi yoktur. 

3 - . Müzayedeye iştirak edebil· 
mek için yüzde 7,5 teminat göster-

Acade:mie Française) e mensup EDMOND ROSTAND'ın 
eserinden muktebes ve Viyanada SHOENBRÜNN sara

yında çevrilen m,uazzam, fevkalade lüks ve muhteşem 
mizansenli 

Napoleon'un Oğlu 
( L' AI G L ON) 

filmini takdim edecektir. 
Mümessıli: (Comedie Française) den JEAN WEBER 

Biletler şimdiden satılıyor. Yerferinizi tedarik ediniz. 
mek lazımdır. ı 

4 - Taııuca müseccel ve gayri ~!19•••••••••--- !lllll~~~~----•ım'°"':ı;;;! 
müseccel hak sahipleri müzayede 1 Önümüzdeki 23ıkanunuevvel 1 MAJ1K Sinemasında 
günı.me kadar evrak ı müsbiteleril.e j ÇaTiiamba akşamından MlLTON SILS-DROTIIY 
sat ı ş mcmururıa müracaat etmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde gayri milsec 
cel hak sah>pleri satış be~linin 

.paylaşmasından hariç tutuJurlar. 

5 - Gayri menkulü mezkilrun ta 
manu 12·1·932 tarihine müsadif saJı 
günü saat 15 ten 16 ya kadar en faz ı 
la bedel ve...,n zatın üstüne bırakıla 
caktır. , , , 1 -İhaltti üstüne icra lııJınan zat be j 
deli müzayedeyi S gün zarfı.oda 

muhakeme vezneaiae depo edecek
tir. Aksi takdirde ihale fes ve bun- 1 
dan mütevellit zarar ve ziyan ondan 
tanzjm ettirilecektir. Fazla malu
mat almak jsteyaıler 931·178 No Ju 
dosyada şartnamc.i herkese açıktır, 1 
talip olanların müracatları il.ıin olu 
nur. 

lstanbuJ IJ inci icra -murluğun
dan: Merhun oluıp icrai haciz kona 
rak satışı takarrür eden bir adet al 
tın köetıck V't iki adet altın yüzük 
Ye bi.r adet elmaslı yüzük ve bir çift 
elmas küpe ve gene bir çift elmas 
lı~ 24-12-931 tarihine müsadif ıper 
tembe günü saat 14 te rehini San
dal bedesteninde mii«vherat tubc
ainde paraya ÇC'Vrilecefi.nd'en tal.iıple 
rin mezkur günde hazır bulunınala 
rı ilin olunur. 

itibaren MACKAlLL - DOUGLAS 
FRANSIZ FAIRBANKS }r .• BETTY 

TlY A TROSUNDA COMPSON tarafından 
ATİNANIN MİLLİ OPE- SERSERİ CAMBAZ 
RA HEYETİNİN ilk tem- sözlü ve şarkılı filmi ile 
sili olarak Verdinin en meş MARGUERİTE MORENO 

hur eseri ve MOUSSİA tarafından 
T R AV 1 A T A HANIM SİNEMA YILDI-
Perşembe akşamı ZI OLUYOR 

KV ALLERIA Fransızca sözlü mua.zzanuko 
RUSTlCANA mediyi görünüz 
ve 

PAlLLASEES 
Noel münasebetile C'UIIla, cu 
martesi ve pazar günleri sa
at 16,30 da matine Diğeır 
teım5illerin programı tiyatro 
gişesine talik edilmiş ve gi
şeler bilet satışına ba-şlamış
tır. 

Yarın Akşam 
Saat 21,30 da 
Onlar Ermİli 
Muradına 

Komedi3per 
de 

Yazan: 
G. Feydau 

Terc:ümc E: 
Vasfi Rıza ve 
Bedia Hanım. 

lıt.ınbul Belediyesi 

SehirTiyatrosu 
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Bu akşam saat 21,30 da 
FRANSIZ 

TİYATROSUNDA 
Meşhuır Muganniye 

EL VIRA de HlDALGO 
tarafından yegane bi.r kon
ser verilecektir. Program i-

çin gişeye müracaat. 

.. - .. Dr. İhaan S;ımi --· 
1 IST AFlLOKOK ASISı 

Stafilokoklardan mütevellit (er-
gaılik, kan sıbaııı, koltuk altı 

, çıbanı, arpacık) ve bütün cilt has 
talıklarına karJı f>Clı tesirH bir 

aııdır. Divanyolu No. 189 Dikkat edelim! Vakıa ka
dınların polis olması kabul e
dilirken gazeteler yazdılar, yaz 
dılar amma, üniformalı poliı 
değil! Anla,ılıyor değil mi? •• 

Hanımların üniformalı po
lis olmalarına müsaade etmiyo 
ruz... Biz erkeklerin arzumuz 
ve fikrimiz böyle! Hannnlar 
isterse kabul ederler, istemez
se etmezler .• Zaten biraz derin 
tetkik edersek erkeklerin itsiz 
kalmaımıda kadınların iş haya 
tına atılmı~ olmalarının hay. 

Beşiktaşta Yahya Efendi tilrbe
dan merhum Hasan Hayri Efendi· 
nin haremi alihatı niavandan Ayşe 
Hanımefendi wfat eyl.emiftir. Na
mazı bugünkü pazarıtıtsi öğleyin Be 
tiktaşta Sin.an Pqa camii terifinde f 
eda edilerek medfeni mah&uaurula ı 

valiai rahmeti :rahman lı:ılmauktır. 
Mon Parföm 1 

nun mibakıereei ve muamelatı aıri· 

renin tetkiki ve iflas idare az.a.Jan- ı--------------
Talebe gecesi. ~EYiZ KIT~G~ 

"Mevli rahmet eykye,. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihaneıi. Karaköy, bliyük mahallebi 
ci yanında 34. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 114 

BAŞI DÖNÜKLER.! 
Jl>rahinı NECMi 

• Mebruke Numanda ola
caklar. 

- Haydi oray& ıidelim. 
Tekrar merdivenlerden İn· 

diler. Otomobil bir daha hare
ket etti. 

Süheyla fıaıldadı: 
- Mebruke Numanın evin• 

de erkek yok .. Böyle bir eğlen
ce için en müsait yer! 

Ahmet Nebil ditlerini gı· 
cırdattı : 

- Ben onlııra eğlenceyi gös 
teririm ! .. 

Bu anda arkadan doğru sert 
bir tabanca sesi aksetti. ikisi 
de korku ve helecanla yerlerin 
den sıçradılar. 

- Dur, toför! 
Süheyla, Ahmet Nebilin ko

lundan tuttu : 
- Ne yapacaksm? 
- Aanlıyalım, bakalım. Bu 

tabanca sesi nedir? 
Şoför, durdu. Atladı. Geriye 

doğru-~ak.~ı: 

Süheyli ile Ahmet Nebil, 
hayretle bakıttılar: 

- Ne olabilir? 
- Dön oraya! Anlayalım! 
Şoför, otomobili reri &eri 

aldı. 
Yazıcı zadenin oturduğu a-. 

partımanın önünde bir kaç ki
ti vardı. Koşarak gelen bir po
lis: 

- Ne var, ne oldu? • 
Diye sordu. 
Kimse ne olduğunu bilmi

yordu . 
Yukarıdn acı zil sesleri, kor 

ku feryatları geliyordu. 
Polis merdivene atıldı. 
Merika, yüzü karmakan

tık bir halde, bağırarak merdi
venden iniyordu. 

- Dur! Nedir o? 
- Ah, polis efendi! Koau· 

nuz! Bizim bey kendini vur
mus! 

- Kim sizin bey ? 
- Na Yazıcı zade 

Pudra ve parfömiinü 
istimal eder. 

ZAYİ - Otonıobilimin 1945 nu
maralı plakaaı zayi olmuştur. Yeni
si alma<:ağmdan hükmü yoktur. 

Oaman 

mın arkasından dinleven Ah· 
met Nebil: 

-Ha! , 

1 nın tebdil veya ipkası hueualannı 

kuarllftınnak iilıere ikimi alacklı
lar toplıaruna.sma J.ilzum görülmüt
tür. Alacaklıların 11·1-932 tarihw 
müsadif paza~i gUnü - 14 tıe 
Birinci İflas daillC6i toplanma salo 
nunda hazır bulunmaları tebliğ ve 
ilan olunur. 

du. Ellerini çırptı : 
- Sahi öyle! 
Sonra derin derin içini çek· 

Dedi. ti: 
Polia sormakta deYam ettı: - Ah, ben de varacak birini 

- Olmüt mü. ? bulıam ! 
Marika ağlaya 11zlaya an· Ahmet Nel: "lin, içi sızladı: 

latmağa çalııyordu: - Bir kocadan ayrılmak teh 
- Yatağında yatmıı, taban tikesi önünde hemen yoksulluk 

ca atmis, kan içinde... uçurumuna ayak atmağa mah-
Poliı, arkasına dönerek bek· kum olan, diğer bir koca bula

çiyi bir doktor aramağa ıön- mazsa aç kalabilen kadınlar •. 
derdi. Marikaya: Diye düşündü. 

- Düş önüme bakalım! • 
Diyerek yukarıya seğirtti. Mebruke Numanın evi önün. 

Ahmet Nebil Sübeylaya dön de Ahmet Nebil, birden bire 
dü: buraya ilk geldiği geceyi hatır 

- Gene namuslu adammıı. !adı: Gene böyle geceyarııın· 
Felaket önünde beynine bir dan sonraydı. Süheyli.nın ziya 
kurtun aıkmıt. Süheyla, hazan fetindcn çıkmışlar, otomobille 
yaprağı gibi titriyordu: Hürriyeti ebeyyide tepesine 

- Korkwıç §ey! kadar bir gezinti yaptıktan 
- Haydi gidelim. sonra buraya dönmütlerdi. O 
Dör.düler, tekrar otomobile gece Ahmet Nebil, kendini ho-

atladılar. vardalar eline dütmüş bir kıza 
- Semiha Nazmi bu felake- benzetmitti. 

ti duyarsa şaııracak! Şmdi - Sanki bu benzetiti 
Süheyli, titrek sesile bunu tamamlamak için miş gibi -

söylerken Ahmet Nebil, Refik buraya, gerçekten çapkınlar e
Cemalin verdiği ma!Umab, Se !ine düşmüt bir genç kızı ara
miha Nazminin Bedri Suat'a 1 mağa,, mümkünse kurtarınaia 
karşı gösterdiği temayülü ha- ıeliyordu. 
tırladr. Ru· 

Zayi - Seyrisefer merlııerinden 

aldıiım ı 7fi2 eicil numanılı ehliyet· 

aamemi zayettim. Yenisini alaca· 

lımdan hükmü olmadığım ilin ey
k:rim. K.asmıpaı;a.da Hacı Hüsrev ma 
halle ve caddesinde 109, anıbacı Os 
man oğlu İsa. .,,, 

4--.aba reç kalmamı, mıy· 
dı? Acaba it İtten geçmemit 
miydi? 

Delikanlının batı dönüyor-
du. Benzinde bir damla kan 
kalmamıttı. 

Süheyla da perişan bir hal
de idi. Evinden kovulmak tek· 
bir ümit gibi Reıit Beyi bul
mak için Ahmet Nebile, kot-· 
mak, orada bir batka fa 
cianın tahidiı olmak, Ahmet 
Nebille birlikte Nebahati ara
yarak semt, semt, sokak so
kak, apartıman apartıman do
laşmak, nihayet bir de intihar 
hadisesinin önünde kalmak ... 
Bütün bu macera sinirleri yal
nız zevk ve hevese karşı kılağı
lı olan genç kadınısarsmııtı. 
Yüzünün boyaları uçmuştu. 

Bereket venin ki Ahmet Ne 
bil heyecanı içinde Süheylinm 
yüzüne dikkatle balı.mıoyordu. 
Baksaydı mütemadi boya kul
lanmanın bu renç yüzde yap
tığı tahribatı timdi, derinin 
her bir kısmı ayrı bir renk al· 
dığı böyle bir dakikada bütün 
çirkinlijiini, bütün ikrah verici 
liği ile ıörebilirdi • 

lkiıi de vücutlerini bacak-

yakında: MAYA • 

LYSKODAR HALE ' . 
SİNEMASINDA 

Sumru 
Pola Ne pi , İliveten: KM!lı Ma-
cenı. ' 
fes almağa miılıtaç oldular. 

1 çeriden bir ses gelmiyordu. 
Öyle büyücek biY topluluğa de 
!alet edecek biç bir alimet yolr, 
tu. 

Ahmet Nebil, yumruklan
nr sıktı : 

- Buradan da mı bot döne
ceğiz? 

Süheyla da tereddüde düt· 
müttü: Dudaklarını büktü. Ka 
pının zi1ini vurdu 

Ses yok. 
Bir daha vurdu , 

Ses yok. 
Biribiri üzerine acele acele 

zili vuruyordu. 
Ağır bir ayak sesi duyuldu. 

Çatlak pürüzlü bir ses : 
- Dur, dur, geliyorum. ' 

Diye haykırdı. '"' 
Ahmet Nebille Süheyla bi

ribirlerine baktılar: Acaba yan 
lıt kapı mı çalmışlardı? 

- Anladım: Mebruke Nu
manm Sıdıka mollası! . 

- Bu da kim? 
- Canım, itte bir ihtiyar ka 

dın! 
- Ben burada ihtiyar kadın 

ıarnıedimdi. 
- Senin geldiii.a nıııan ev· 

Ceviz kütüğü ihracatı ile meşguı 
olan bir tüccar Anadolunun muhte
lH taraf.l.arınd<ln mal eelbetmek için 
komisyoocu arayor. İstanbulda Tah 
ıakale Prevoyane han (Eski Boton 
Han) No. 48 - 49 F:rceco adreeifte 
müracaat.. 

- İtte, şeyi •• T eyzeai diye
lim! 

Ahmet Nebilanlach: l 
- Ha! Şu .• 
Çatlak zurnaya benzeyen 

sesi, bu sefer kapının arka&rn
dan aksetti : 

-Kimdir o? 
- Benim, Sıdıka mollacı· 

ğım, ben, Sübeyli .... 
Pürüzlü seste bir teflaıt eda 

aı duyuldu : 
- Sen mısın, Süheylicı-

ğım? Hoı ıeldin... Dur, kapı
yı açayım. 

Kapı açıldı. Evin içi boın. 
bot gibiydi. 

Sıdıka molla, yatak halile 
kapının arkasında duruyordu. 
Süheyli ile beraber bir de er· 
ke bulunduğunu görünce şaşa
ladı : 

- A! A! Dur, dur! Baksana 
ne haldeyim? 

Süheyla, içeriye girdi : 
- Korkma, Sıdıka molla. 

Ahmet Nebil Bey y~bancı de· 
ğil. 

- Amma halime baksana, 
kızım ! 

- Ziyanı yok. O sana bak
maz. 

• 
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Tarihi Tefrika : 7 

Sabatay Zevi 1 
Nakleden : R.N. 

Sabatag, babasını kıramadı ve 
nihayet evlenmeğe karar verdi 

Fakat kimin kızını alacak? Ona layık bir kız 
nereden bulunacak? 

Gayeye vasıl olmak için. ne 
yapma11 lazımdı?. Bunu §im· 

di düşünmekle bulamıyordu. 
Fakat bir kere halk ile temas 
tan uzaklattıktan, kendi ruhi
le yalnız kaldıktan sonra bu 
yolun gözü önünde açılacağı
na kani bulunuyordu. Sabatay 
kendisini yahudilik aleminde 
manevi bir vazifenin ifası için 
yaratılmı§ itikadına saplandı
ğı için bu vazifeyi nasıl yapa· 
cağını ancak yanlızlıkta ~
kendi kendine öğreneceğme 
kanaat getirmi4ti. 

Sabatay birçok yollardan 
birini intihap edecek, takip ey 
liyecek değildi. Bu ancak akıl 
ve muhakeme yolunda yuru
mek istiyenler için olabilirdi. 
Ancak öyleleri birkaç yoldan 
birini intihap için akıl ve mu-
hakemelerini iıstimal etmek 
mecburiyetinde bulunurlar. 
Halbuki Sabatay akıl ve muha 
keme yolunu aramıyordu. 

Sabata; şimdiye kadar el
de ettiği muvaffakıyetleri dü
!Ününce kendisinde ne leva~ 
ne de tet"eddüt duyuyordu. Bı
likis kendisinin kuvvetini his
sediyor, fakat istikbal h~kkm· 
da beslediği ümitleri bır kat 
daha kuvvetlendirecek bazı se
beplere mühtaç olduğunu da 
görüyordu. 

Sabatay kendisini mükellef 
bildiği manevi vazifenin ifa ve 
ikmalini düşünmekle o dadar 
meşguldü ve kendi düşüncele
rine o kadar dalmıştı ki doğru
dan doğruya kendisine taalluk 
eden bir çok §eylere kimilen 
Jal<ayt bulunuyordu. Halktan 
uzak bulunmak hususundaki 
temayüllerine tabi olan Saba. 
tay kendisinde her halde bir 
kutsiyet farzetmiyor değildi. 

Sabatay artık genç bir adam 
demekti, Onun için babası bu 
sevgili oğlunun evlenmesini 
daha ziyade uzatmamak istiyor 
du. Halbuki Sabatay hayatın 
bir çok şerait ve zaruretlerine 
kartı olduğu gibi evlenmek 
keyfiyetine de tamamile lakayt 
bulunuyordu. halbukibabasıböy 
le düşünmüyordu, Sabatay gi
bi yetitmİ§ bir delikanlmm 
mutlaka zevcesi olmak lizım 
geliyordu. Sabatay babasmınbu 
fikrine itiraz edemedi. Evlen
meğe karar verdi. 

Kadın şikaget edigor 
Sabatay gibi muhitinde bil

yük bir te1ir ve nüfuz sahibi o
lan bir adamın evlenmesi 
o kadar kolay bir fey 
değildi.. Kimin kızım a
lacak? .. Ona fi.yık bir zevce o
larak acaba kim bulunacak? .. 
Bu dütüncelere bir de tunu ili. 
ve ediniz: Sabatay Zevi lzmi

rin en 1 inci zenginlerindenolan 
Mordehay Zevi'nin oğludur. 
Eskiden tavuk satr rak ailesiıni 
geçindirmeğe çalışan Morde

hay Zevi artık zengin bir adam 
olmuı, İçtimai mevkii büsbü
tün değiımişti. Böyle bi.- zen. 
ııin adamın oğluna alınacak 
kız da her halde hem pek zen
gin, hem de pek güzel olmak 
lizım gelmez miydi? 

Böyle bir kız bulundu. Zen
gin Mordehay sevgili oğlunun 
düğününü parlak bir surette 
yapmak için hiç bir fedakarlık 
ta.ıı geri kalmamıttı. O kadar 
ki gerek Sabatay'ın tarafı, ge
rek aldığı kızın akrabası kendi 
lerini pek me1'ut sayıyorlardı. 

Fakat bu saadet çok sürme-
di. Çünkü evlendikten bir kaç 
hafta ıonra Sabatay'ın 
zevcesi hahamhaneye mü 
racaatla kocasından ti-

heyetinin huzuruna çıka-
rak cevap vermesi enu'e-
dildi, Sabatay, zevcesinin tiki 
yeti kartısmda kendinr müda
faaya lüzum görmedi. Netice
de karı kocanın aynlmaıına ka 
rar verildi. Sabatay da bwıu 
kabul etti. Tekrar eski haya
tına avdet eden Sabatay kendi 
ıine pek merbut olan taraftar

ları arasında Y&§amağa batla
dı. Sabatay'ın aile1i ve dostlan 
bu itlerden bir ıey anlamamıt
lardı, Onlar tuna hükmettiler: 
Sabatay aldığı kızı beğenme
mit, ondan ayrılmağı tercih e
derek itin böyle neticelenme.i
ni istemitti. Şimdi ona baıka 
bir kız, daha değerli ve onun 
beğeneceği gibi bir zevce bul
mak iti kalmıfb. 

Çok zaman geçmedi, ikinci 
netice gme birinci izdivaçtaki 
gibi oldu. Sabatay'rn ikinci zev 
Celi de hahambaneye müraca
at etti. Bu müracaatın netice1i 
de karı kocanın aynlması ol
du. 

Sabatag'ın buldufu çare 

Bu hadise her tarafta derin 
bir tesir basıl etmekten geri 
kalmadı: Dedikodu batladı. 
Çünkü bir erkeğin bir kere ev
lenerek aldığı kadını beğenme
mesi, ondan ayrılmağa mecbur 
olması kabul edilse bile ikinci 
bir izdivaçta daha değerli bir 
kadına malik olduktan sonra o
nu da beğenmemesi kolaylıkla 
izah edilebilir ıeylerden değil
di. 

Sabatay gitgide artan dedi 
kodulara bir nihayet vermek 
için bir çare düşündü ve bul
du: Onwı alması li.zım gelen 
kadın hakkında henüz kendisi
ne semadan bir ilham gelme
mitti I. 

Bu acaba vazi~eti kurtar
mak için söylenmit bir ıözden 
bulunmuı bir çareden ibaret 
miydi? Ylokaa uzun zamandan 
beri perhiz ve riyazetten ayrıl
mayan Sabatay'ın kendisince 
tasavvur ettiği batka bir alem 
tle, bu hayatın fevkinde bir ha
yat ile hasıl ettiği temasın ne
ticesi miydi?. Sabatay, iıter 
hakiki olsun, isterse hayali ol
sun her halde artık böyle bir 
alem ile münasebet tesis ettiğt 
ne kanaat getirmiş ve ilk defa 
olarak kendi mukadderatının 
tabiatin fevkinde bir alemden 
gelecek itarete tabi olduğunu 
anlatmak iatemitti. 

Etrahnı çevirenler, ona tabi 
olanlar gittikçe kendilerini Sa
batay' a merbut hiasediyorlar
clı. Sabatay'm nüfuz ve kuvve
ti arttıkça arttı, 

Fakat b•ıka sebepler var/ 
Sabatay'm kazandığı bu nü

fuz ve kuvvetin sebeplerini bul 
mak için daha batka taraflara 
bakmak, lzmirdeki yahudi mu
hitinin haricine çıkmak lazım 
geliyor. Venedik ile muharebe 
batlayıp ta İzmir Osmanlı im
paratorluğunun mühim biT ti
caret merkezi halini alınca ora 
daki yabudileri.n naııl para ka
zandıklarım, hatta Sabatay'm 
babası tavukçu Mordehay'm 
nasıl büyük bir zengin olduğu
nu gördük. İzmir yahudileri 
bu suretle, o zamana kadar bil
medikleri bir alem ile, harici 
dünya ile temasa baılamıı ol
dular. Bu onlar üzerinde pek
mühim bir tesir hasıl etti. O 
zamana kadar kendi dar muhi
tinden ilerisini görmeyen iz. 

mir yahudisi artık başka insan 
tarla ve batka bir alem ile te
mas ve münasebet temin etmit 
oluyordu. 

Mordehay Zevi, evvelce 
söylendiği gibi, bir İngiliz ti
carethanesinin İzmir müm.essi
li olmak ıuretile para kazan
mıtb. Mordehay İngilizlerle teı 
mas edivordu .. 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 
Stavya geliyor 

(Ba!Jı 1 inci sahifede) 
ru öğretti ve tekniğimiz Çek telmiii 
oldu, • 

ikinci ıefer geldikleri zaman Yi
ne oldukça büyük farkl_arla. mağlu~ 
olduksa da ilk defa ııelıılerınde etti 
timiz uti&deler meydana çıktı. Bize 
hocalık etmiı olan bu takım son 
ııeliıinde iıe birkaç aene evvel fut· 
bolü öğrettiği Türk takımına mai· 
lilp oldu. 

Son defa latanbulda üç maç yap 
tdar. Biri Galatasaray ile ki, galip 
ııelcliler. ikinci maç F ~'!erbah.çe 
ile - Fener o zaman Bekiri getir
ınit ve forvet hattında oynatmııtı. 
- Bu maçta Fener 1 - 5 yenildi. 
So., maçları da bu iki talmnm muh 
teliti ile idi. Bu maç Türk futbol 
tarihinin en terefli aahifeaine altın 
yazdarla ııeçıniıtir,ve bu maçta her 
biri ayn ayrı futbol dehası olan 
Sliırya Türk muhtelitinin önünde 
mağlup olmuıtu. 1 ıte o tarihten 
beridir Slivya bir daha memleketi-
mize gelmedi. . • • 

Bu ııeliıleri insana bır an ıçın 
o tatlı hayali dütündiirüyor ve akıl 
!ardan bir: 

- Acaba?! ... 
Kelimeıini ıreçiri:ror. 
itte Slivya ile biz böyle temas 

yaptık. Bakalım bu ıefı;r ne yapaca 
ğı:z? Hiç ıüphe yok ki, o zamanın 
Slivyaaı ile buırünkü Slivya arasın 
da büyük farklar vardır. O tarihten 
beri çok deiiıtik ve itte bu sebep
lerdir ki bu önümüzdeki maçlar 
teknik .:.tıada olduğu gibi terak
ki aahaımda da "'jzel bir fikir vere 
bilecek vaziyettedir. 

Slivya buraya maziyi düt~net'ek 
en kuvvetli teklinde ııelecektir. 

Çünkü bu takım ıenelerce e't'Yel 
Türkiye'de yenildiği zaman Avrupa 
nm bütün ıpor projektörleri üzeri
mize çevrilmit ve futbol aahasmda 
çok kıymetli bir not kazanmıttık. 

Bundan dolayıdır ki Slivya Tür 
kiye'de yapacağı maça çok ehem
miyet vermektedir. Bu maç!'=n 
diğer bir huıuıiyeti de Yunanıılan 
ela neveına bir milli maç yapacak o· 
lan Türk muhtelitinin hakiki ıtfatı
nı gösterecektir. 

Yalnız ıuraaıru da zikretmeden 
geçemiyeceğiz ki, eğer Sli;vy~'ya 
kartı iyi bir netice al~ . ıa~y?r
aak, ikinci ınaçunızı Olımpıyal likın
de mevcut takımlardan bir muhtelit 
yaparak oynamalıyız. Eğer bu fikri· 
miz kabul edilirse, bu tik ~ı 
en kuvvetli ıekil olarak ,öyle tqkil 
edilebilir: . 

Kandilli Liınbik, Bürhan, Meh
met Refllt, 'Nihat, Cevat, Rebü, Ya 
ponİ, Zeki, Banbino veya Roberto, 
Niyazi. 

Bu takımın Sliivyalılar karşıam
da büyük farkla yenilmiyeceği yüz 
de ıekıendir. Galibiyet ihtimali de 
yüzde ellidir. 

Eğer Slavya birinci maçında pek 
büyük fark çıkarına, ikinci maçı 
bu takıma yaptırmak çok yerinde 
olur. O zaman senelerce evvel ka
zandığımız muvaffakıyeti berbat 
etmemiş oluruz. Yalnız ilk defa 
maç yapacak olan muhtelit büyük 
bir farkla mağlup olmaz ve iyi mu
vaffakıyet gösterine, ikinci maçı dn 
ayni muhtelitle oynamak ziyan ver 
mez. 

Akıi halde muhakkak böyle bir 
kombinezon yapmalıdır. Çünkü se. 
nelerce evvel üzerimize dönmüı 
olan ıpor projektörleri !>"ırün .de 
üzerimize çevrilmit vazıyettedir. 
Bizim bu terait altında mutlaka mu 
vaffak olmamız lizımdır. 

Dünkü çalışma müsabııkası 
Dün Galataıaray - Fenerbah. 

çe talmnları ltalyanlarla bir maç 
yaptılar. Muhtelit takımı böyle i· 
di: 

AYDi, Bürhan, Vehbi, Suphi, Ni-
hat, Mehmet Reşat, Leblebi, Ce-
TBt, Zeki, Kemal Faruki, Rebii. 

ltalyanlar da iıe sol açık Kemal 
Şefik sol haf, bek te Mazhar oynu-
7ordu. 

Oyuna ltalyanlar baıladı. ilk 
clakikalerda Roberkoaun ayaği)e 
bir gol kazandılar. Muhtelit iıe 
berbat oyunlarından birini oynuyor 
du. Birinci haftayim ltalyanların 
hildmiyeti ile 1 - O yendiler. 

ikinci haftayim sai açığa Niyazi 
geçti. Bu devrede muillelit battan 
aıaiıYa hakim oynadı. halyan kale 
ciıi (Kandilli) fevkalade oynuyor
du. Bu çocuk lıtanbul talmnlanrun 
içindeki kalecilerin en iyisidir. 

Yalnız KancliUi bütün gayretine 
rağmen, ikinci devrede mubtelitin 
bet golüne mani olamadı. Goller 
aıraıile tunlar tarafından atıldı. 

Rebii, Zeki, Zeki, Kemal Faruki, 
Zeki. Oyun bu devrede ııüzel olda 
ve çok dekleıye edildi. 

Yapılan bir hata 
mrinasebetile 

1 Irak başvekili 
geldi 

(Ba!Jı 1 inci sahifede) 
martesi günü Ankara'ya gideceğim. 
Ankara'da ııeçen defa kral Hz. ile 
Ankara'yı ziyaretimizde natamam 
kalmıı olan ve her iki hükıimeti a
lakadar eden bir kaç mesele hakkın· 
da müzakeratta bulunacağım. An
kara'da iki hükumet araımda bir 
ticaret ve ikamet gümrük ve iadei 
mücrimin muahedesi mukavelesi ak
ti için müzakerat cereyan edecek
tir. Müzakeratın kanunusaninin 15 
ine kadar ikmali ile mukavelerin İm
za edileceğini ümit ederim. Akti 
mevzuu bahsolan mukaveleler, mÜ· 
tekalıiliyet esa11na miı•tenit olacak
tır. Yani her iki hükumet yerli ma
mulatınm yekdiğeri memleketinde 
revacına müsaade edecekler, ırak'a 
gidecek Türkler, Türkiye'ye gele
cek lrak'ldara, mütekabilen teshilat 
ııöıterilecektir. 

Hudutlarda 01t1giı 
Ankara'cla bundan batka hudut

larda çetelere kartı ittihaz edilecek 
tedbirler etrafında Türk hükWnetile 
temasta bulunacağım. Ekseriyetle 
yaz mevsiminde faaliyette bulunan 
çetelerin tenkili .v~ hud~~l~z~a 
emniyet ve asayııın tem.ını ıçm bır 
itilaf akti de mevzuu babiıtir. 

Hudut'arda kaçakçılık 
Nuri Pş. bundan ıonra hudutlar 

daki kaçakçılık hakkında sorulan 
suale cevaben demiıtir ki: 

- Hudutlardaki kaçakçdıktan biz 
de müşteki)·iz. Kaçakç•lar bize de 
ıize g~ldikleri yerden geliyorlar. 

Biz hudutta icap eden tedbirleri 
aldık. Yeni bazı t.,.kilat yaparak 
gümrük merkezlerini artırdık. Bu 
teıkili.t bizim için hayli masrafa mal 
oldu. Türkiye'nin hudutlan daha va 

ıi olduğu için, ıizce ittihaz edilecek 
tedbirler daha masraflı olacaktır. 

Diçle nehrinin garp sahilindeki 
petrolleri itletmek için Alman, lngi 
liz, ltalyan, lsvicre sermayedarların
dan mürekkep bir tirket ile müzake· 
rata baıladık. 

Kudüı'teki kongreden resmen 
malumatımız yoktur. Bağdat'ta, (. 
rak'tan bu kongreye iştirak edenle
rin hükUmeUe münasebeti olmadı
ğına dair bir tebliğ neşreclilmittir. 
Bu kongre, tahminime göre, muhte
lif memleketlerd<ki müslüman cema 
atlerinin huıuıi bir içtimamdan iba
retti. 

Irak mandası ve C. Akvıım 
lnııiltere, lrak'hı lngiliz man

dasına nihayet vermeie muvafakat 
ettiğini resmen beyan etmiıtir. Bu 
mesele Cemiyeti Akvamın kanunu
aani İçtimaında müzakere edilecek
tir. Ben de Ankara'dan avdetimden 
sonra bu meselenin müzakeresinde 
hazır bulunmak üzere Cenevre'ye 
gideceğim. Zaten bu yaza kadar J. 
rak'ın Cemiyeti Akvama dahil olma
" tekarrur etmit ııibidir. 

- Irak ta her memleket gibi buh 
randan müteeuir olmuıtur. Maama 
fih icap eden tedbirler İttihaz edil. 
mittir. Atar rüıumu tenzil eclildiği 
ııibi memur muıları da yüzde bet· 
ten sekize kadar indirilmiıtir. 

Nuri Pt. son söz olarak ely<ıvm 
münhal olan lrak'm Ankara ıelare
tine Türkiye hükiimetinin muvafa
kati alınarak münaaip bir zatın ta
yini mukarrer bulunduğunu söyle
miştir. 

Fikretin 
Bir büstü 
Galatasaray lisesinin bir 

kadirşinaslığı 

Galatasaray lisesi talebesi 
eski müdürleri Tevfik Fikretin 

tunçtan bir büstünü yapmıılar
dır. 

Büıt mektebin bahçe.ine bir 
kaide üzerine vazedilmiıtir. 
Büst ayın 24 ünde muallim ve 
talebenin huzurunda merasim
le açılacaktır. 

Tevfik Fikret mektebin in
kitafı için çok çalıtmıttı. Tale
benin bu kadirtina•ane hareke
ti şayanı takdirdir. 

Arzuhal encümeni 

ANKARA, 20 (Telefonla) 

Vecihi Beyin 
Konferansı 

(Ba!Jr 1 inci sahifede) 
den bahsederek, tayyarenin bir harµ 
aleti olmaktan ziyade, mükemmel 
bir nakıl ve ticaret vaaıtaaı olduğu
nu, Türk tayyareciliğinin çok şeref· 
li bir ma2iye malik bulunduğunu i
zah ederek, tayyarecilerimizin kah
ramanlıklarına ait bazı hatıralar nak 
letmiıtir. Vecihi B. halkı tayyareci· 
tikle ali.kadar olmağa davet ederek 
alkıtlar arasında sözüne njhayet 
vermiştir. 

Erkek muallim mektebin· 
deki kon 'erans 

Mühendiı mddebi müderrislerin 
den Salih Murat B. dün akıam er
kek muallim mektebinde "tayyare
cilik ve tarihi "hakkında bir konfe
rans vermiştir. 

Konferansta birçok muallimler 
ve ali.kadar zeval hazır bulunmuı
tur. 

Tamim 
Geri alınacak mı 

( Ba!Jt 1 inci sahifede) 

yaptığımız tahkibat tudur: 
Buradaki başmüfettişlik 

mezkur mekteplerin de resmi 
Türk mektepleri gibi aynı hu
kuka malik olduğunu nazan 
dikkata alarak, böyle bir tamim 
göndermeğe lüzum görmüş 
ve böyle bir tamim göndermiş
tir. 

Maarif vekaleti meseleyi tet 
kik etmekte olduğu cihetle neti 
ceye intizar etmek li.zımd_ır. 
Söylendiğine nazaran, tamım 
geri alınırsa, batmüfettit isti
fa edecektir. 

lstanbul Dördüncü icra Dairesin· 
den: Tamamına (2764) lira kıymet 
takdir edilen Erenköy Göztepe ma
hallesinin RifatıPaşa sokağında ma
akuyu bir dönümlük arazi derunU!l 
da oedit 17, 17·1 numaralarla mu· 
rakkaın birisi yangın duvarlı ıki b~ 
köşkün tamamı açık arttırmaya va
zedilmiş olu,p 11-1-932 tarihinde 
şartruımesi divanhaneye talık ediLe 
~ek 28-1·932 tarihine müsadif per
şembe günü saat on dörtten on al
tıya kadar İstanbul dördüncü icra 
dairesinde açık arttırma suretiLe sa 
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi <tıeminat akçesi a.lıııır. 
Müterakim vergi, belediye, vakıf i· 
caresi müşteriye aittir. Hakları ta· 
pu ilicillerile sabit olmayan ipotıek 
li alacaklılar iLe diğer alakadaraının 
ve irtifak hakkı sahi,plerinin bu hak 
!arını ve hususile faiz ve masarifıe 
dair olan iddialarını itan 'lıarihinden 
itibaren yirmi gün ôçiruk evrakı 

müsbitıelerile bit.dimıeltti .lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillcrile 
sabit olmayanlar satış berlelinin pay 
taşmasından hariç kalırlar Alakadar 
larm İcra ve iflae kanununun 119 
uncu maddesi hükmüne göre hare
ket etmeleri ve daha fazla mal!Jınat 
almak istey.enlerin 931-602 dosya nu 
maraaile memuriyetimize müracaat
ları ilin olunur. 

Beyoğlu ikinci Hukuk Hilimli
ğinden: Kasımpaşada Camiik.:bir 
mahaUesinde Yeni Çeşme cadde6in
de No. 10 hanede mukim iken el
yevm .ikametgihları meçhul Pembe 
ve Halime Hanımlara, Mehmet E -
fendi ile müştereken mu1a&an'ıf bu 
lund.uğunuz Kaa~ Camiike
bir mahal.lesinde Yeni Çeşme cadde 
sin.de No. 10 hane hükmen izıalei ~ü 
yu zımnında satılığa çıkarılarak bi
rinci arttırması netioesiı>de 800 lira 
ya hissedar Mehmet Efendi tal.ip ol 
muş ise de bedeli mub&ıı•ııe.,esini 

tecavüz eylememesi haaebile ikinci 
arttumanın icrasına karar verilmiş 
ve yevmi müzayede 20-1-932 tarihi
ne müaa.dif salı günü saat 15 ten 16 
ya kadac tayin edilmiştir. Tarihi 
mezk!irda bizzat hazır bulwımanız 
ve yahut •tahiyettar bir ırekil gön
dermeniz tebliğ makamma lı:aiın ol 
mak üzere keyfiyet ilan olunuır. 

_ Arzuhal encümeni reisliği- BalıırJ:öy Sulh Mahkemesinden: 
Yeni Gün refikimiz kendi güreı eb' M Müteveffa Ne?'SeS Neraesyan Efen-

ne Gireson m usu ünir ve müaabakalanm yazarken, spor mu- diye ait eşyai beyti~ bakiyesi ma-
harr• • k b'' "k b" f mazbata muharrirlig"ine Mug"la ırı pe uyu ır ga yaptı. hı halin 23 Uncü ÇIU1BlDba günü sa· 
O da Haliç klübünün ademi iıtiraki meb'usu Nuri Beyler intihap e at 

10 
raddelerinde Ycşilköy Şevketi 

hakkında yazdığı yazı ile.... d"l • l d' .._ __ 
Bu mesele etrahnda Haliç kulü- 1 mış er ır. ye ıııahalJesinde 15 No. lu .....-dıe 

1 f 

Onu Öksürükten, Nez
leden ve Çocuk Has
ta:ıklarından Vikaye 

ediniz. 

Emulsiyon Skot, yavrunuzu bas· 
tal.anmasından muhafaza edecelııtir. 
Neşvünema bulmakta olan VİİCU· 
dünü takviye ve sari hastalıklara 

mukavemete yaı<iım, k:aoı ihya ve 
ciğerlerini vikaye edecektir. Ernul
aiyon Skot terkibinde bütün dünya 
nm en halis ve saf balık yağının ea 
zengin ve en mugaddi vitaminleri 
vardır. Mukavvi Hy,pophoçhitler 
ise •inirleri bca.ler, kemikleri kuv

vetlendirir, beyaz, güzel di~ lıu.ıı 
lünil tem.in eder. Doktorlar Emülai
yon Skot'un adi balık 

yafmdan 3 defa daha 
kuvvetli ol.duğunubit 
tecrülıe isbat etmiş· 

!erdir. Çocuklar daha 
J.atif bulurlar ve bü

yükler kolay haz:me
der.lcr. Kuvvet ve sıh 
hat için olan hakiki 

EMULSIYON 
5 K O T'u 

Musirren isteyiniz 

s 
lstanbul ikinci iflas Memurlu

ğundan: 

Adre<>: Alacahamam 67 No: Ça
miş biraderler firketi 

Bali.da ismi ve adresi yazılı <>lan 
şirketin iflAsı açılıp tasfiyenin adi 
şelriLde yapılma$ma karar verilmiş 
olduğundan: 

ı - Müflisten alacağı olan veya 
mallarında istihkak iddiasın.da bu~u 
nanların alaoak vıe iddialarını işbu 

ilAndan bir ay içinde eyyamı resmi 
ye müstesna olmak üzere her gün sa 

saat 13 ten on yediye kadar Suttan 
Ahmettıe vaki Adliye binasında ic· 
rayi varife eden ikinci iflAs daire.i 
ne gelerek alacaklarını kaydettinn<
leri, ve senet, defter gibi delilleri 

her ne i8e bunların asıl veya musad 
dak au.retlıerini venneloeri. 

2 - Müfliec borçlı.ı olanların yu 
karıda göatıerilen müddet için~e 

borçları mikdarmı yaıxlımıaları hi· 
lafına hareketin cıeza laınunu mucl 
bine<: takibat ve <D<"S'uliyetc uğraya 
<:aklarını bilmeleri. 

3 - Müflisin mallarını nakit ve 
tıalıvi.IAtı ve buna mümasil kıymetli 
evukını her ne su.retle olursa ol
sun ellerinde bulunduranlar ister şa 
hw iater banka ve aa.ir müeaseac ol 
eun bunlum üzerindeki hakları 

aıabfuıı: kalmak !l"rtile o malları ay 
nı müddet içinde daireye vermele
ri, vcnnezlırer9e cezai takibat ve mes 

uliyete uğrayacakları mazeret bulun 
rnadıkça rüçhan haklarından mah· 
rum kalacaklarının bilinmesi. 

4 - 2-1-932 tarihine müsadif cu 
martıesi günü aaat 15 te alacaklıların 
>ık içtimada hazır bulunmaları ve 
müflisin müşterek bo<-çalarile kefil 
lerinin ve borcu tekeffül eden sair 
kimııelerin içtimada hazır bulunr.>1 
ğa haki.arı olduğu il!n olunur. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N"A.:OC>L lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

ADRES: 1 Telefon: 1 Telgraf : 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Merkezi Milano Şehrinde Anonim Şirketi 
Sermaye ve ihtiyat akçesi: ltalyan Lirası 1,24-0,()QOIJ()O 

31/10/931 Tarihli Bilanço 

MATLUP 
Kasa ve Bankalar nezdmdeki nukud 
Portföy ve hazine bonoları 
Berayi talWL mevdu eenedat 

RöJ>oclar 
Bankaya ait esham ve Gıhvilat 
Bankalara ve mubAıelif müesseısata hakkı igtiraJ 
Esham ve tahvi.IAt üzerinden avaruılac. 
MuhabiTkr (Baklyyei Zimmeti\ 
Kabul dol.ayısile borçlulıv 
Muhtelif borçlular 
Emva!i gayri menkule 
Mefrup.t ve masarifi teaiaiye 
Kefa.Lct dolayıailc borçlular 

Bcrayi hıfz 1 ı - Memurin tekaüdiye akQN 
mevdu 2 - Kefalet akçesi 

e«ham ve 3 - Temin.at akçeai 
tahvilit 4 - Serbest kısmı 

Serma)"' 
İhtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat. 

ZiMMET 

Tevri edilmeyen hi99CI tanettli 
Hetnbı cad mevduatı 
Muhabirlec (Balciyyt!i matHibu) 
Berayi tahsil eenedat tevdi edenler 

Muhtelif dainler 
Sen.edatı ticariye 
Tedavüldeki çeltlcr: 

Adi 70.267.710.95 
Sirküler 125.864.312.85 

Kefalet dolayıalle a.'!acalı:l.ılar 

Eaham 1 Jlemuriu tebOdiye üçed 1 
ve tahvilh Kefal~ olarak 

tevdi Teminat olaraJ: 
ıedcnler: Ser~ mevduat 

t. L. 

401.295.371.65 
S.942.769.467.05 

652.277.683.20'. 
701.764.910.40 
690.413.827.60 

3.038.105.230.60 
398.215.876.20 
299.419.683.65 

77.014.818.00 
1, 

992.869.767.95 
9.913.499.00 

963.495.206.00 

I S.568.461.142.00 

17. 728.016.484.30 

700.000.000.00 
580,000,000.00 

376.163.85 
1.321.034.263.15 
6.642.762.916.0S 

+ 

256.550.707.40 
398.215.876.20 

196.132.023.80 
1192.869.767.95 

9.913.499.00 
963.495.206.00 

5.560.461.142.00 
Senei atiyeye müdevver esconto muameldedııe tabi bedd 
Senei sabıka temettü balı:iycei 29.694.275.00 

76.510.643.90 Scnei tıali~ temetıtilü 
bü ki.tibi umum.iliğinden aldığımız .. -·-·········-·· .. • .. ·--·--- ve kezalik müteveffaya ait bit ka
bir mektubu yarın n"!redeceğiz. nin ne olduğunu birkaç ırün aon- sa ve koltuk ve yazıhane ve aairede 

Bizim fikrimize kalırsa, bir ku ra yazacağız. Beyazıt civarında Fincancılar yolıu /staııbul <'u.!ıe Jlerlieil: Voy.oda C....,...I, lübün ademi iıtirakinin ıebebini an K ki" b •• " Y 

lamadan hücum ebnek hakperest- asımpaşa U unun şuında Şark hanı dcnııwnda saat 15 Bcyoflı.ı 4641 • 2 • 3 • 4 • S. 

L L. 17.728.016.484.3<> 

Xaralılly Pa.1M • Telefon 

tik d l"k k • te funıht edileocğl ilin ohm.ur, 
say amaz. sene 1 ongresı /stanbul Şııb<!sl: AtoJanelymı Han - Telefon: Lıt:ıınıiu1 2821 • 2 2877 

Yeni bir hddise Kaaımpap Klübünden: Se.elik MAMA Beyoğlu Şııb<!sl~ lıtıılı:ld' ı:added, 247, Ali Namık Bey Hıın - Telefon: 

lıtanbul Sporunda birinci dere- günü saat 10 ela Kasımpap nahiye 

kayet etti. Kız bu ia:divaçtan 
mes'ut olmamııtı. Herkesten 
uzak yaşamağı seven Sabatay 
zevcesine kartı da lakayt kal
mııtı. Hahamlar bu ite tatıyor 
lardı: Şimdiye kadar böyle bir 
müracaat kartıs111da kalmamış 
lardı, Sabatay'ın bu müracaatı 
tetkik eden hahamhane 

arefesindegiz umumi konııremiz 25/12/93ı cuma ( :l Beyofha 1046. 

cecle haizi ehemmiyet olacak bir ha binası~daki kl?.P .. merkezinde in:ika~ı Dr. Hakkı Şlıuml /nanbul Borsaszada 1'mJbiyo Daln"İTelıeEaa: ~ 1718., 
clise kartısında bulunduğumuzu edecegınden bulun 11zanın tesriflen " ıhhl -W.,r' '~. (Ulir_ .<ıuı.._d.; 
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Bu müşkül zamanlarda paranızı abes hediyelerle israf 
etm ~yiniz, Dostlarınıza tercihen, mevcudiyeti ve istimali 
hergün sarfettikleri kuvveti hafifletecek, evlerini ğüzel-

leftİrecek şeyler takdim ediniz. · 

Bu Hediyeleri 
Tesisab Elektrikiye Tür.k Anonim Şirketi 1 

1 

MlLLlYET PAZARTESİ 21 KANUNUEVVEL 1931 

> Emniyet Sandığı 
Emlak .müzayedesi 

ı:ı .. d El:= z El G 

"' = N 
..ı:ı .... J :S..:; 

1200 129 

1033 963 

6651 1099 

7870 5779 

8765 

1609 8769 

2341 8854 

MERHUNA TIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE MÜŞ{ 

TEMiı.ATI 

"' o 
ır.a 
I!. g 1 

li 1 

Üsıküdaırda Rum Mehmetpaşa mahallesinde Aras- 1 

ta sdkağmda; atik 12, 14, 16 cedit 10, 12, 14 nu
maralı üç dükkfuım tamamı Şerire H. 
Kasrmpaşada Seyitaliçe1ebi m~hallesinde atik Ni
sa meıktebi, cedit Nisa mektebi çı:krnazı scıkağmd·a 
atik 12 mükerrer cedit 10 numaıralı ıbir hanenin ta
mamı. Vehibe H. 
Galatada Arapcami mahallesinde Yelkenciler cad
desi ve Karakol meydanı sokağında atik: 8, 127, 
129, 131 ve cedit 10, 127, 129 numaralı ik:i 'bap dıüık 
ikanı müştemil ıbir hanm altı hisse itilbarile üç his-
6esi Meliha, Faika, ve Halide H. lar 
Beyoğlunda Feriıköy mahallesinde atik Büyüıkde
re cedit Fıransız mezarlığı sokağında eski 40 yeni 
83 numaralı bir hanenin tamamı 

Mehmet ve Hiiseyiın B. !er 
Eyüpte Olicebaıba mahallesinde bülbülderesi scıka 
ğında atik 4 cedit 2 numaralr maaıbahçe ıbir hane
nin tamamı. Salih Ef. ile Fatma H. 
Ortaköyde Dereboyu caddesintle atik: 121 cetlit 
127 numaralı ilki kıt'a arsa ile biır hanenin tamamı 
Usta Ömer zade AliBeşirEf. namrna vekili Ziya B. 
Kadrköyünde İbrahimağa mahallesiı:de Ayınlrk
çeşme sokağm<la atil< 9 mükrrrer cedit 4 7 numa
ralı bir hanenin tamamı. İfakat H. 

YENiLiK! YENILlK 
DAİMA YENiLiK 

i Ş T E 

COLUMBiA 
pren•ipi budur 

• 

Dm 

Yeni bir R 
d-• olan UMBA çıkar 

çıkmaz 

COLUMBİA 
tarafından hemen plaka alınmıştır.· 

COLUMBİA' nın 
Şayanı hayret ibdaları olan 

C. B. 233 Peanut Vendor 
-~ (Amer;kan fıstığı seyyar satıcısı) 

DT. 18 Mama Suez ve Ho Hum 
pı :l t: l n J ·ı~lıc·ı - l'r-.-:ıl :ırıi : ı "t - :ıı.:1 ., lır. 

, Auenıı ır.tta..:r ve 
zaafı umumiye karşı 

Alman Profesörü 
Dr. Rıchard w .. ısıı'tn 

Viriline 
( Erkekler için ) 

Fertiline 
( Kadınlar için) 

Gilctte tıraş lııç:ıgı sa
yesinde yüzüm ter ve 
taze ve aynı z :ıın ı nJa 
p>rlaktır. 

v (. ' -1 enı •l tt:Lcc tır..ı~ 1ıç .ı .d.1r 

3eni mvdel Gilctıe makı nclerinc 
kabili tatbiktir. 

1 
Askeri fabrika- ı 

lar ilanhirı 

28 kalem resim maizemcsi 
Yukarıilaki malzeme alem 

münakasa ile 13 1/ 932 tle "2 -

at on dörtte ihalesi yapıla~a {
tır. Talipleri.ı şartname i · ı 
her gün ve münakasaya gı;
mek için de o gün temiııat 

(teıklifat) ile m ıracaatı ( 4363) 

SOO metre mik'abı çam tahtas ı 

SAT 1 E 
S'zeBeyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar Ye Büyilkada'daki 

5 mağazasında veresiye verecektir 

13950 8859 Galatada Arapcami mahallesinde Alacamescit so
kağında at~k ve cedit 27 numaralı bir hanenin ta
mamı. Osm21n Bey 
Ka<lrköyüru:le İ•brahimağa mahallesinde Köftüncü 
oğlu Heldmlamıbo sakağında atik 11 mükerrer ce-

Almanyanm: Mosbacher, Sclımeidler, Luda, Diehl, Hirs
chfeld, Saıpieıro, Lipliawski, Kraus) Fransamn: (Brown, Se
quard, De boin) Avıısturyanm: (Lippleit, Kammerer) İngil 
terenin: (Stevenson, HQC'ker, Williams, Arbutnoht) Hallan 
danın: (Knut, Sand) AmerikaJilIIl: (Cheroc) İtalyarun: (Gel 
mi) Polonyanın: (Bun) gilbi Beynelmilel mümtaz tıp ülema 
sının formül ve takdirkar şahadetlerini haizdir. 

Yu,karıdaki malzeme kapalı 
zarf ile 18/1/ 932 de saat on 
dörtre ihalesi yapılacaktır. Ta 
!iplerin şartname için her gün 
ve müna:kasaya girmek için de 
o gün teminat (Ttklifat) ile 
müracaatı. (4379) 

Gümüşhane Nafia Baş 
mühendisliğinden: 

Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Traıbzon - Erzurum yolu
nun Köprüıbaşı ile Zigana mevkii arasında iki, Kelkit - Erzin
can yolunda bir1ki cem'an üç atlet 12 tonluık Ruslardan metrUk 
silindirlerin tamiri (6750) lira bedeli ile 1-12-931 tam-ihinden iti
baren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. T1:11Zilat yap 
mak ve fazla taftiilat almak istiyenleırin Giimüşane Nafia Baş
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (4476) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil vıe tahliyesinin kapalı 

zarfla münaikasası 4 il<inci Kanun 932 pazartesi günü saat 15 te 
İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Anıkal'a ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde il<işer liraya satılmaıkta olan şartna
meleırde yazılıdrc. (4409). 

10000 M 3 oksijen münakasası 5-1-932 tariıhinde saat 15 
te Anlkara'da umumi müdürlük meııkezinde icra edilecektir. 

Fazla malfunat Haydarpaşa ve Ankara'da Umumi Müdürlük 

veznelerinde ikişer lıiraya satılmakta olan 

zılıdrr. ( 4408) 

şartnamelerde ya

' 
Devlet, İzmir ve Şadı: hatlaırında bulunan 79 hurda makina 

ve 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çrkanlacak demirler 
le Derince ve Eskişehirde bulunan takriben 1300-1600 ton hur
da demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 ikinci Kanun 1932 Cu
martesi günü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ve:ıınelerinde ikişer liraya 
satılan şartnameleıde yazılıdır. (4418) 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonmriuza merbut mekteplerle mül:ha.k pansiyon tale 

helerinin elbiselıik kutn.a}larile imaliyeleri 5-1-932 tarihine mü

sadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kırpalı zarf u.su
lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin '(nümunelerile: yer
li) komisyona müracaatları. ( 4384) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Kilo 

300 Sadeyr 
1500 Pirin~ 

300 Şeker 

Fıkara imaretlerine lüzumu ilan balada muharrer üç ıkalem er 
nk ayrı ayrı aleni müruıikasaya konmuştur. Talip olanların şe
raiti anlamak fuıere her gün Levazmı idaresine ihale günü olan 
Kanunusaninin 5 inci sair günü saat 14 te idare encümenine mü 
racaa tlarr. ( 4403) 

8862 

4500 887~ 

3010 8887 

dit 31 numaralı ıbi•r hanenin tamamı 
Zeynelabidin iB. 

Beştktaşta Sinanpaşayı atik mahallesinde İmam
zade sokağında eski 28 yeni 14 numaralı ıbir kagir 
dükıkfuu.n. tamamı Niyazi B. ve Fatma Behice H. 
Kadıköyünde Osman<ağa mahallesinde Söğütfüçeş 

.,. me sokağında atik 136, 136 cedit 276, 276-1 numa-

5160 8893 

ralı dükkanı müşternil maabahçe bi,r hanenin ta-
mamı Riza B. 1 

Beşiıktaşta Y.enimafualle İıhlamur caddesinde atik 
69 cedit 73 numaralı maabahçe bir hanenin tama- 1 

mı. Rabia H. 

Beynelmilel gazetelerin yekmeal neşriyatından 'bİll' hülasa: 
Bu aleliide bir ilaç değildir, bilakis genç ve dinç hayvanların taze 

ve zihayat horıncmlariJ.e elektralitlerden ihzar edilmiş bir şaheserdir 
ki, he~fi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf düşoo ve en giranbaha 
hazinesi oL:.n seyyaJ.ei hayatiyeyi ihya ve geııçLik kuvvetlerini ia<k 
eder. Umum eczahanelerde satılır. Resimli ve mufassal kitaplarını 

(İstanbul Posta kutusu 745) adresinden tahriren arayınız. 

:(.. :t- :J. 

Şartnamesinde yazılı olduğu 

veçhile 21 kalem muhtelif eb'· 
at ve mikdarda ateş tuğlaları 

. ve harç 
Yukarıda malzeme ka-

palı zarf ile 29-2-932 
de saat on dörtte iha 
lesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartneme için hergün ve müna 

ı kasaya girmek için de o gün 
----,..... teminat (teklifat) ile müraca· 

~ au. (4506) 
Muhtıralı, haritalı 

272 Sahife malumatla dolu 

Hayat Takvimi 
1 

Cıktı. Bu emsalsiz muhtıra: Zabit, Memur, Muallim 
------------------------ -.--,.vukat, Doktor herkese lazımdır. 25 kuruştur 

Nafia Vekaletinden: 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vade\Si hitamında 
borcun ödenmemesi ıhaseıbile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı 
ğmdan talip olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin San
Elık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

;,i uncu t\oıora~ ı 
ilanlar1 

K. O. ve 1 inci fırkanm Ra· 
maııan iıhtiyacı olan zerdali ~ ı: 
eril< reçellerine kapalı zarfla ve 
m-ilen fiatı pahalı görüldüğü.1· 

den pazaırlıkla almacaktır. H ::ı 
300 adet meşe köprü traversi pazadıık. suretile mübayaa edi

lecektir. Pazarlrk 3-1-932 tarihine rnüsadif pazar günü saat 15 
te Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlıık. makamında yapıla

caktıır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralnk teminatı muvaJk 
kate ve ticaret odası vesikasile birlikte aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunrnalaın lazımdıır. TalipJ.er şartnameyi görmek 
üzere An.karada Nafia Veıkaleti malzeme dairesine, İstanbulda 
Haydarpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müra
caat edebilirler. ( 4508) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cerrahpa.şa, Haseki ve Beyoğlu hastahaneleri için lüzumu o

lan arat ve edevatı tııbbiye kapalr zarfla münakasaya ıkonmuş
t\ll'. Talipler şartname almak ve lisreleıri görmek için her gün 
Leva0zım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya gir 
mek için 1654 lira teminıat Iazımdrr. Teminat aıkçeısıi nakden ka
bul edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınara!k ban!kaya yatırı
lıp alınecalk makıbuz ve yahut hükUm.etçe muteber taınırunış ban 
kalaııdan getirilece:k teminat mektubu ile olur. Bu şekilde mak 

• 

Nafıa vekaletinden: 
1000 ton katranyağı pazarlık suretile mübayaa edilecektir. lesi 22 - 12 - 931 salı günü saat 
Pazarhk 31-12-931 tarrhinde perşembe günü saat on beşte 15 te ~omisyonumuzda yapıla 

caktır. Taliplerin şartname i Ankarada Nafia Vekaleti mfüsteşarlrk malkammda yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin dört bin beş yüz liralık teminatı . almak üzere her gün ve pazarh 

. . . . . . . ğa iştirak edeceklerin de vakti 
muvakkate ve Tıcaret odası ves~kasıle ıbırlikte aynı giın ve . _ _, k . 

3 . , . muayyeı:uaue arnısyonumuz 
saatte komısyonda bulunmaları lazımdır. Talıpler, şartnamele- ı .. 

1 
(657) (4514) 

. 'k' ı· uk ._ ·ı· d Ank d Naf' Vek'l . İ d . muracaat arı. n ı ı ıra m aıuı ın e ' ara a qa a etı nşaat aıre-

sinden; İstanbulda Liman İşleri M\idürlüğünden tedarik ede- .. -5-E•Y•R-İS•E-F•Al!Iİ:!IN-•llQ bilirler. (4454). 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankara motörünün tamiri aleni münakasa auretile 28 Ka. ev
vel 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte iıhale edi
lecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata
da Karamustafa Paşa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye 

Merkez acenta: Galata Köprii 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühüroarzade han 2. 3740. 

buzu veya mektubu şartnamenin pullu bir nüshasını ve ticaret merkezi levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak için mez
odası vesiıkasmı teklif mektubu içerisine koyarak ihale günü o- kfir meııkezde müteşekkil miibayaa kıomisyonı.ma müracaatları 

lan 11-1-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene j ilan olunur. ( 4340) 

verilmelidir. (4515) ı------------------------

TRABZON POSTASI 

(CÜMHURlYET) va
puru 21 Kanunevvel Pa;mr
tesi 17 de Siııkeci Rıhtımın· 
:lan hareketle Zonguldak, 
tnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson 
'-aıbzon, Rize, Mapavriyc 
decektir. Dönüşte Zongul

ıak ycıktur Of, Sürmene, 
3öre1eye .de uğrayacaktır. 

------------------ ................. ~, lml .... ~PP"'lıw ... ~~fl 

J d S t 1 K ' SADIK ZADE an arma a ına ma OffiI.Syonu Biraderler vapurları 

R• t' d Karadoo.iz Postası 
ıyase ın en: MUhalefeti hava dolayısile 

Jandarma için mevcut kuma§tan (15800) ila (16200) takını ' haııeıketi teehhür eden 

yazlık elbise ve olmil<dar serpuş ve tozluğun imaliye\Si kapalı , Sakarya 
zarfla münakasaya çtkarılmıştır. Taliplerin şartname ve nümu-

nelerini görmek üzere her gün v.e münakasaya iştirak için te

minat ve teıklif mektuplarile bet'aber 26-12-931 Cumartesi günü 
saat 15 den 16 ya kadar Gedikpaşadaki Kıamisyonumuza mü-

vapuru 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 23 K. evvel 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMlR) 22 Kanunevvcl 
Salı 10 da Galata rıhtımın 
jan kalkar. 

Ayvalık sür'at postası iş'~ 
n ahire ıkadar yapılmayac;;'· 
tır. 

-----------------------1 racaatlarr. (4234) 
Bugüıi 

Çarşamba 

Yalnız cuma günleri Ada 
laJr hattının 3,13 ve 10,14 nll 
maralı seferleri 25 kanunucV 
velden itiıbareın yapılmaya· 

caıktır. Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Vilayet hayvanatı bakarfyesinin ıslahı için Balya havalisin
de yet~tirilen boz mk hayvanat ara'Smdan 70 reis boğa mübayaa 
edilecetkir. İihale 932 senesi kanunusaninin 21 inci günü Çankı
n. daimi encümeninde ic:ra edilecektir. Şeraiti anlamak isteyen 
lerin Bursa, Baİrkesir ve İstarıbul ~aytar müdiriyetlerine veya 
tahriren Çankırı Baytar müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 
(3965) 

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 
Askeri fabrikaları Umum Müdürlüğüne merbut Akyazr k.etıestıe fabri

kası ihtiy;ı,,ı için yüz m. mik'abı ıhlamuır kalası mübayaa ediJ.eceğinden [ 
13 - 1 ind Kan. 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle a8.en1 müna

kasaya vazecillmiştir. Taliplerin y~de 5,5 pey akçeleri olan 270 Jirayi 1 

müstashaben yevmi ihale olan 4 - 2 inci Kan. 932 tarihw müsadif ,pazar

tesi günü saat 14 te Adapazarı Maliye dairesirule müteşekkil looı:nisyoıw 
mahsusa. Şartnameyi görmek ve fazla tafsilit almak arzu ederı.leri.rı Ada

pazarı Belediye darresil.e Akyazı' da Kereete fabrikası müdiriyıetine mü
racaatları ilan olunur. (4450) 

iaıkşam saat 17 de Sirkeci rıh 
tımmdan hareketle (Zoogul 
dııık, İnebolu, AyaJncı:k, Sam 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon 
ve Rize) '.}'e aızirnet ve aynı 
iskelelerle Görele ve Ünye
ye uğrayarak avdet edecelk
tir. Fazla tafsilat için Sirke
ci Meymenet ıhanı altında 
ooenteliğıine müracaat. Tel. 
22134. 

günü akşamı Si~iden iha
r.eketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, Kİll'esorı, 
Trabzon, Sürmene ve Rlııe
ye gidecektir. 

Fazla taf.siHl.t için Sirkeci 
YeJ.kenci hanındaki acente
liğinıe müracaat. Tel. 21515. 

Köprü-Kadıköy - Haydar 
paşa iskeleleri dahilindeki 
büfe ile Köprü-Adalar iske· 
lesindeki kulübe birer sene 
beşer ay müddetle ayn ayrı 
kiraya verilecektir. 

İ'hale 21-12-931 saat 17. 
Teminat '}'ede 10 dur. (4231) 

----··-·-·--· -·····-.. ·· 
MiLLiYET MATB~ 


