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ETEM iZZET 

• Benzin ve 
İspirto m e 1 

Mediain geçen günkü İçtima 
mda ıayanı dikkat bir mesele
ye temas edildi: Meb'ualardan 
biri idhalit eşyası olan benzine 
me~leketimizde istihsal edilen 
ispirtoyu katarak bu aure!le 
benzin iatihlikini azaltmak ım 
kinınm aranmaamı ileri sürdü. 

Filhakika bu, batka memle
ketlerde yapılmamıt bir tecrü
be değildir. Harbi umumide 
benzin ve petrol noksanı hisse 
dilince; zengin bir maddei İpti 
daiye memleketi olan Fransa, 
bunun noksanmı bir dereceye 
kadar ispirto ile telafi etmişti. 
Benzine ne nishette ispirto ka
tıldığım iyice bilmiyoruz; f~
kat her halde mühimce bir nıs 
bette katılıyordu. Gerçi harbi u 
mumiden sonra bu ihtiyaç ta 
kalktı. Fakat Fransa muharebe 
içinde harp ihtiyacı telakki et
tiği sınai ispirto istihsalini tev
si etmiş bulunuyordu. Fransa 
bağcı bir memleket olduğun
dan sınai İspirtoyu müskirat is 
tihsalinde kullanamazdı. Ma
lıimdur ki, müakiratta istimal 
edilen ispirto meyveden istih
sal edilir. Hlllbuki sınai ispirto 
patatesten, hububattan, pan. 
cardan melastan ve bunun gibi 
mevaddan yapılır. Harp zaman 
larında inkitaf eden sınai ispir
tonun üzüm ispirtosu ile reka
bet etmesi Fransanm ~ğcılığı. 
na büyük zararlar verebilirdi. 
Bunun için meyve ispirtosunun 
müskirat imalinde kullanılma
sına devam edilmekle beraber, 
Fransa, harbi umumide inhisar 
altına aldığı bu sınai ispirtoya 
bir mahreç bulmak için bunu 
kısmen benzine karıştırarak 
kullanmak tarikine gitmiş ve 
bunda muvaffak ta olmuştur. 
Fransanın milli maddei ihrakı
Ye siyasetinden arasıra bahse
dildiği malumdur. 

Bizde de bunu ileri süren tek 
lif sahibinin F ransadaki bu tec 
rüheden mülhem olup olmadı
ğını bilmiyoruz. 

Acaba bunun memleketimiz 
için ne derece kabiliyeti tatbi
kıyesi vardır? Memleketimizde 
ispirto İstihsali harbi umumi
den sonra tevessü etmiştir. On 
dan evvel, müskirat resmi dü
yunu umumiyenin elinde bulun 
duğu zamanlarda memleket ra 
kılan belki de yüzde 80 Avru
padan gelen ve nenin nesi ol
duğu belli olmayan İspirtolar
dan mamuldu. Düyunu umumi 
ye yalnız alacağı resmi dütün
düğü ve gümrükten geçerken 
resim almak daha kolay oldu
ğu için memlekette ispirto istih 
aalini hiç te teşvik etmiyordu. 

Bu cihet cümhuriyet hüku
metinin dikkatinden kaçmadı. 
Ve bilhaua tesis olunan İspir
to inhisarından sonra memle
kette bilhassa incir ve üzümden 
rakı istihsali fevkalade tevessü 
etmeğe batladı. Bir kaç zaman 
evvel, bir vesile ile ispirto in. 
hisarının fabrikalarını gezmit· 
tik. İnhisar idaresinin memleke 
tin iktısadiyatını koruma nok
tasından yaptığı hizmeti takdir 
le kaydetmek bir borçtur. lnhi 
sar ecnebi tirketin elinde iken 
bile bu nokta ihmal edilmişti. 

•• il 

un sa e 1 e h 
Ecnebi memleketlerde bulunan 
memurlarımızın maaşları etra .. 
fında Mecliste münakaşalar oldu 

1 Suriyede 
Kanlı intihap 

Sırrı Bey ihtikarla mücadele kanununun ünvansız olduğunu 
söylemiş ve kanunu ismi konmamış bir adama benzetmiştir 

Hasan Fehmi 8. ile Süley an Sırrı 8. arasında münakaşa 
ANKARA, 21 (Telefon) -

Bugün Mecliste bazı meb'usla• 
rm mezuniyet talepleri reye 
konduktan sonra ecnebi memle 
ketlerde bulunan memurlarımı 
zın ücret ve tahsisatlarının su 
reti tediyesi hakkındaki layiha 
nın müzakeresine geçilmittir. 
Bütçe encümeni namına Kem:;ol 
Zaim Bey izahat vermiı ve Ha 
riciye Vekili Beyin beyanatmı 
müteakıp Remzi Bey (Sivas) 
Vekil Beyden bir. sual sorarak 
demiıtir ki: 
Berlin sefareti memurları

nın maaşları 

- Geçen yaz Berlin sefareti
mizin memurlarına iki, üç ay 
maa, verilmediğini Berlin gaze 
teleri yazmıılardı. Bu teahhu
run sebebi r.edir? 

Tevfik Rüttü Bey cevap ve
rerek o sıralarda yeni teşkilat 
kanununun çıkmak üzere bulun 
duğu için bu teahhurun vuku 

Amerikan , 
Ticaret müsteşarh 

Amerikada Türkler• dair 
radyo il• 

bir konferans verdi 
Geçen sene memleketimize bazı 

ticari ve iktısadi tc•lükat yapır.ak ü
zere gelen Ameri· 
ka ticaret nezaret 
müsteıarı Dr Y u 
lius Kleine 25 teı 
rinisanide Amer; 
kada radyoda tüı 
!ere dair bir ko: 
ferans vermiıtir. 

Doktor bu koı 
feransıncla türkk 
rin son zamanlar 
da elde ettikler 
büyük terakkiya. 
ve inkitaflardan 
sitayiıle bahset- M. KLEINE 
mit ve Türkiyenin süratle ileri git
tiğini aöylemittir. Konferansta yeni 
harflerin kabul edilmesi, kadın inkı
labı, idari teıkilattaki tekemmül bi
rer birer izah olunmuş, neticede A .. 
merika ile Türkiye aruında yüz se
neden beri devam eden ticari müna
sebetlerin bir kat daha artması lll'ZU

au izhar olunmutf.ur. 
Mustafa Kemal Türkiyesi ile A

merika ara11ncla tevsi edilebilecek 
olan ticaret münasebetlerinin hem 
Türkiyenin muhtaç olduğu madde
lerin Amerikadan Türkiyeye ithali, 
hem de Amerikanın muhtaç olduğu 
mamul maddelerin Türkiye tarahn
dan temini gibi iki mütekabil ihtiya
cı tatmin edebileceği izah olunnıuı
tur. 

Hatip konferansına Türkiye hak
kında silayiıkarane cümlelerle niha
yet verıniıtir. 

Süleyman Sırrı (YO%J'llt) Ha~aa Feb.mi (Gümiişban~) Sırrı •Ko :ıeli• Beyler 

bulduvunu ve netekim bu gün da paranm iştira kuvveti·azal
de kanunuevvel maaşının mü- mamıştır. 
zakere edilmekte olan kanun Hariciye Vdtili tekrar ce
yüzünden teahhur etwı oldu- vap vererek umumi bir kaide-
ğunu aöylemittir. nin tesbit edildiğini ve böyle 

J ·ı · ı · 1 bir kaide İçin de tahavvülitı he 
ngı ız ıras t . .. kü 1 aap e menın mum n o amaya 

Ahmet İhsan Bey (0~.du).- cağını söylemiş. 
Memurl~!a ~030 ku";'t uz~rın- Ahmet İhsan Bey de bu te-
den lngılız !ırası verı!meaınde kild d' - t ft k' · _,_ F e yarın ıger ara a ı me-
bendenız~e mahz~r y .... tur. ·~ murlarımızm İngilteredeki· me-
kat İngılteredekı, Mısrrdakı l t ·ı Llı ki 

1 f 1 mur ara gıp a ı e ,... ca arını 
memur arımız azla para a a- .f d t · f 
caklardır. Belki İngiliz liruı- 1 a e e mıt ır • 
nın kıymeti azalacaktır. Fakat "Gıpta ederse hakkı flar,, 
bu tenezzül icarlar üzerinde ve Hariciye Vekili - Hangi 
mahsulat üzerinde tesir yapma zat yarın lngiliz lirasının fU fi
yacaktır. Bu cihet nazarı dikka atte tesbit edilebileceğini söyle 
te almmıı mıdır? yebilir. Ti ki biz de böyle bir 
Hariciye vekilinin cevapları madde teklif edebilelim. Gıpta 

Tevfik Rüıtü Bey -Ahmet ederse hakkı vardır. 
İhsan Bey pekala bilirler ki pa Ahmet İhsan Bey - Maliye 
ra düşmesi demek paranın itti ciler buna çare bulabilirler. 
ra kuvvetinin azalması demek-
tir. 

Ahmet İhsan Bey - Fakat 
İngilterede böyle değHdir. Ora 

Bir sefirin ismi 
Emin Bey (Eskifebir) 
(Devamı 6 ıncı sahil~e) 

Iraktaki Kürtlerle mü
sademe nasıl oldu? 

Şehrimizde bulunan Irak Başvekili 
Nuri Paşa bu mesele hak

kında gazetemize malumat verdi 
Dün Kahire' den tehrimize gelen 

bir haberde lrak'ta Kürt ıeyhlerin
den Ahmet'in ıayan ettiği ve asilerle 
Irak kıtaatı arasında çarpışmalar vu 
kua geldiği bildiriliyordu. 

tica ebnit ise de bilahare, bunlar ta
rafımızdan dağıtılmıtlardır. Şeyh 
Ahmet'e de nasayible bulunulmuş
tur. 

Bundan sonra Nuri Pt. Irak kra
b Feysal Hz. nin Suriye kralı olaca
ğına dair olan taYialar hakkın ·' 1 

Ölenler ve yaralılar 
var. intihabatın 

talikine lüzum görüldü 
KAHiRE, 21 A.A. - Beyruttan 

bildirildiğine göre, Şamcla yapılan 
müntehibi evveller intihabah dolayı 
sile çıkan kargaşalıkları askeri kuv
vetlerle bashnnak zarureti basıl ol
muıtur. Nümayişçiler belediye daire l 
!erine hücum etmitler ve polis le 
halk Üzerine ateı etmeğe mecbur 
kalmıttır. intihabat talik eclilmiıtir. 
Kadınlann cla_.mallirane bir surette 
kanşmıı oldullıari.· ve ekseriyetini 
çocukların ve mektep talebesinin teı 
kil ebnekte bulunduğu bir takım 
gruplar, bazı tahrikitçılann aevk ve 
idaresi altında vahim kargaşalıklar 
çıkarmışlardır.Afağı mahalleler hal
kının da iltihakile büyüyen bu grup 
lar belediye dairesini zapta kiyam 
etmiılerdir. Bu çeteler, polise ateı 
etmiş, polis de mukabelede bulun
muıtur. 

Şimdiden iki kitinin telef ve bir 
çok kimsenin de yaralanmış olduğu 
haber veriliyor, Vak'a mahalline ge
len tanklar, belediye daireoini kur
laımıştır. Huma~'ta sükün hüküm 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ----Terfi eden 
Komiser ve 
Polisler --35 komiser muavini ve 

108 polis 
imtihanı kazandı 

Meclis reisimizi dün istasyonda istikbal edenle, 

Meclis reisimiz dün 
Ankaradan geldi 

Elde mühim kanunlar mevcut ol
duğu için meclisin hafta 

sonunda tatiline imkan görülmüyor 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ki

zmı Paıa dün sabahki ekspresle An 
karadan şehrimize ııelmittir, 

Kazım Pa,a Haydarpata iıtaıyo
nunda tebrimizde bulunan bazı meb 
uslarla Müskirat umum müdürü A
sım, Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah, Tütün inhiaan umum müdü
rü Behçet, liman tirketi müdürü 

Hamdi Beylerle zevatı saire tarafın. 
elan iatikbel edilmi,tir. 

Kazım Pata istikbale gelen zeva
tın birer birer ellerini sıkarak teıelı· 
kilr etmittir. 

Kizım Paıa, tedavi için refikaları 
Hanımfendiyi Paris'e ııönderecek
lerinden bu seyahatlan buıulİ ma-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ANKARA, 21 (Telef011) -
186 komiser muavini ile 684 po 
lis memuru son defa terfi im
tihanına girmit ve bunlardan 
35 komiser muavini ile 108 po 
lia memuru imtihanı kazanmış 
lardrr. imtihanlarda. muvaf
fak olanlardan 26 komiser mu
avini münhal ikinci komiserlik 
!ere, 83 polis memuru da mün
hal komiser muavinliklerine ta 
yİn edilmişlerdir. 

Dördüncü kararname, 
tatbikatı değiştirdi 

Geriye kalan dokuz komiser 
muavini ile 25 polis memuru 
ileride vuku bulacak münhalle
re tayin edilmek üzere namzet 
likleri konulmuştur. 

ikinci komiserliğe t•rfi 
edenler 

Müsabaka imtihanında mu
vaffak olarak ikinci komiserli

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Amanullah Han 
Gelmiyecek 

Sabık Efııan kralı Emanullah 
Harun Napoli'den tehrimize ııelece
ği bundan ene! haber verilıniı iıe 
de bu haber teeyyüt etmemiıtir. 
Şehrimizde bulunan Efgaııiıtan'in 
Ankara sefiri Ahmet Harun verdiği 
mallımata göre, Emanullab Han ely- , 
evm Napoli'de bulunınaktadir ve 
şehrimize ııelmek niyetinde değil
dir. 

Bu suretle konşimento muamelah 
da kolaylaşmış oluyor 

Son kararnamede sarrafları da alakadar eden 
mühim bir madde vardır 

Türk parasının kıymetini koru
mak için mevcut Üç kararnameye İ· 
Iaveten Heyeti vekile 4 numaralı ka 
rarnameyi neıretmiıtir. 

Yeni kararname 1 numaralı ka
rarnamenin yedinci, on beıinci ve 
üçüncü maddelerini tadil etmekte. 
dir. 

Dün bu hususta kendiıile görü
ıen bir muharririmize Maliye heye
ti teftiıiye reisi ve borsa komiseri 
Adil B. ıu beyanatta bulunmutlur: 

- Yeni kararname 1 numaralı 

kararnameyi buııünkü vaziyete gö
re tadil etmektedir. 

1 numaralı lrararnamenin 7 inc.i 
maddesi (baz) lngiliz lira11 olduğu 
zamana ııöre tertip edilmiıti. Alım 
satım muamelelerinden borsadaki 
lsterlin fiatina nazaran beher !ster
lin ve muadili için iki kuruta kaclaı 
alınırdı. Bu defadaki tadilit lsterliıı 
yeri..e Frangın kaim olmasına göre
dir. 

Giimrülrten 99yayı çekmek için 
qhasm beyanname temKai Ye ha. 

(Devamı 6 mcı sabifHe) 

Amerikalılara göre Avruoa 

Bugünkü rakılar evveli in- 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Dün bu hususla ıehrimizde hulun 
makta olan Irak baıvekili Nuri Pı. 
nın mal\ımatına müracaat ettik. Nu
ri Pı. bize dedi ki: 

,1 
1 İkramiye cir ve üzümün ıslatılmasmdan 

ve tahammurundan 'husule ge
len mayiin taktiri olan auma
dan yapılır. Bu suma da ikinci 
bir taktire tabi tutularak ve ana 
son ile karıştırılarak rakı olur. 

·Bugün memleketimizde alcol 
istihsalini temin eden bu suma 
dır. Bu sayede İncir ve üzümle 
rimizin kıymeti de bir derece. 
ye kadar tutuluyor. Ve Avrupa 
ya muhtaç olmuyoruz. 

Memleketimizde henüz eaaa 
lı tekilde ımai iıpirto olmadı
ğından bu ıumadan istihsal olu 
nan İspirtonun benzine karıttı
rılması istenmektedir. Eğer su 
madan istihsal edilen ispirtolar 
da sınai ispirto derecesinde ucu 
za mal olsaydı, bunlara hiç diye 
cek yoktu. Maatteessüf meyve 
İspirtosu bize sınai ispirtolar
dan çok bahalıya mal olmakta
dır. Bu suretle benzine İspirto 
karıştırmak, korkarız İspirto 
yu bahalandıracak ve kuvvei 

mulıarrikenin babalanması da 
istihsali daha bahahya mal et
mekle neticelenecek. Eğer İ§te 
yalnız istihlak mevzuu bahsol
saydı buna kimse bir ıey diye
mezdi. Netekim daha bahalıya 
mal edilmesine rağmen suma
dan rakı yapılması hiç bir itira 
za hedef olamaz. Fakat istihsal 
mevzuu bahaolduğu zaman it 
değitir. İstihsali bahahya mal 
etınek, istihsali güçleıtirmek 
demektir. Binaenaleyh bu fikri, 
tamim etmezden evvel, yalnız 
Alpullu ve Unak fabrikaların
da teker istihsalinin mütemmi. 
mi olmak üzere melastan istih
sal edilen İspirtolar hakkında 
tatbik etmek ve eğer bunda fa. 
ide görülürse, o zaman tamim 
etmek icap eder. Bu suretle ye
ni başlayan · sınai ispirtoculu
ğun meyve İspirtoculuğu ile re 
kabet etmesinin önüne geçil
mit olur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

- Bu ıayan daha ben Bağdat'ta 
iken vuku bulmuı ve hükumet ta
rafından bir de tebliğ nqredilmiıti. 
MeaeJenin eaaıı tudur: 

Barzan ıeyhı olan Ahmet diğer 
aıiretlere nüfuzunu ııeçirmek iste
miı, bu sebeple adamları bazı köyle
re tecavüz ederek yağma etmiıtir. 
Hüklımet kuvvetleri meıleye müda
hale ettiğinden arada bir müsademe 
vuku bulmuıtur. Müsademede asker 
den 1 zabit, 13 nefer tehit olmuı, 
S-9 kiti yaralanmııtır. Polisten de 
3--4 tehit, bir kaç yaralı vardır. 
Asilerden de 20 kişi ölmüı, bir o ka
dar ela yaralanınııtır. 

Şeyh Ahmet bilihare aclaınlan 
tarafından vaki olan tecavüzün ken
di muvafakati haricinde vuku buldu
ğunun iddia ettiğinden, hük\ımet 
meselenin tahkiki idn bir heyet teı
kil ebniştir. Heyeti;, vereceği rapo
ra göre vak'anın müıebbip]eri teczi
ye edilecektir. 

Hadise Türkiye hududunun ce
nubunda Amadiye kazasının l'lrkı 
,imalinde vuku bulmuştur ve o ka
dar ehemmiyeti hniz değildir. 

Geçeıı sene Türkiye, huduttaki 
çetelere karşı takibatta bulunurken, 
bazı Kürt çeteleri şeyh Ahmet'e il-

• 

J raktaki kürt kabilelerinin bir 
kaç mensubu 

vaki olan sualimize ıu cevabı ver
miştir: 

- Bu haber mevsimsizdir. Çün
kü Suriye'de yeni yapılan kanunu 
esaside şekli hükumetin cümhuriyet 
olacağı zikredilmektedir. Bu sebep. 
le Suriye' de ıimdilik kralbk mese
lesi mevzuu balıis değildir. Netice; 

Menkul ve gayri menk(Jl emral 
ile bunların intil a halcJarını ve 
daimi vergilerin mektum/arınr 

haber verenlere ne suretle ikra-
• miye verilecek. 

6 ncı sahifemizde 
okuyunuz .. 

Yeni T efrikalarımız 

Güzellik Kraliçesi 
Yazan: 

Nezihe Muhiddin 

Gözyaşlan 
Yazan: 

Etem lz:ıet 
yapılmakta olan intihabatın hitamın ._ ___________ _. 

dan sonra anlatılacaktır. Ağırlıktan batmak iizere buluııan bir kıt'a 



• 
2 MİLLiYET SALI 22 KANUNUEVVEL 1931 

S igosi Tefrika: 33 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Keskin kasabasında bir kur
şun fabrikası yapılacaktı 

Orada bir redü debboyunun içinde hemen 
işe girişmek için tezgahlar kuruldu 

Hadi kızlar sizi ağlatma· 
mak için dütmana kurtun çal
mağa gidiyoruz. Demedin mi? 

valdeleri elden ele bu cephane 
arabalannı iki saat içinde bo
taltıp vagonlara doldurdular 
ve makine hareket etti, cepha. 
neler.cephe yolunu tuttu. 

M. Yoshida 
Gidiyor 

japonyanın Ankara 
sefiri 

Tokyo'ya çağırıldı 
TOKIO, 21 A.A. - Japonya'nın 

Ankara sefiri M. lsaburo Y oshida, 
Tokio'ya dönmek üzere emir almıı
tır. Mumaileyh, Mançuri'ye gidecek 
olan Cemiyeti Akvam tahkik komis. 
yonuna adli mütavir tayin edilecek
tir. 

Çinliler King· Tch~ou'gu 
tahliye etmezlers~ ... 

PEKiN, 21 A.A. - Japon jene-
Avanos yanında, nakliyata rali Honjo, Çinliler acilen tahliye 

giden bir deve kolunu Çerkea ctıniyecek olurlarsa King - Tcheou' -
Hüseyinle diti kenetli ve katil yu zaptedeceğini bildinniıtir. 

1 M. La val'in 
Bir mektubu 
lktısadi tedbirler, Yung 

planı, tes~ihatın 
tahdidi meselesi 

PARIS, 21 A.A. - Fransa bava 
nazırı M4 Dumeınil'in teşrii hayata 
duhulünün yevmi mahsusu münase
betilc yapdan mensimde nutukirate 
den baıvekil M. Lava!, ezcümle şim
diki zamanda hiçbir hükumetin ci· 
banın diğer kuımlarile alakadar ol
maksızın tecerrüt etmi1 bir vaziyet
te ya~ayamryacağını söylemiş ve de
miştir ki: 

1 Tamirat 
Konferansı 

Kanunusani içinde 
toplanacağı 

tahakkuk ediyor 
LONDRA, 21 (Huıusi) - Bale'

de içtima eden mütehassıolar komi· 
lesinin bu içtimaından sonra topla
nacak beynelmilel konferanoın kinu 
nusani ortalannda içtima edeceği 
tahakk.,k etmektedir. Bu konferans 
ta Alınanya'nın tamirat meselesi 
yeni battan tetkik edilecektir. Kon
ferans hakkında Fransız hükümetile 
temas etmek üzere f ransa' ya giden 
lngiliz Maliye nezareti erkanından 
Sir Frederick Leitb Ross, Londra'ya 
avdet ebniştir. 

O gün, Adıgüzel, emmi, sen 
ne kadar büyüktün, ne kadar 
yüceydin.. Biz orada Kirez nİ· 
nem, Hati abam, köy !azlan 
hep senin ellerini, çanklarlDI 
öperek ıana vedalattık. Ayn • 
lık Çetmesinden dönerken sen 
ileri kotuyordun. 

Hani benim o günkü Adı

Uyu çeteleri vurmuş, dağıt· Bil' de hıgarcı l: vebası 
mıttı. PEKiN, ?1 A.A. - ittihaz edil. 

Develer yüklüydü. Develer mit olan vafi bütün tedbirlere rağ
le beraber sevkiyat askeri var· men Hiyar~'k veba11nın ~üfus~ ptk 
dı. Bunlar Arapson, Nevıehir çok o!an Sıan - f ou ıehrıne sırayd 

uHal ve vaziyetin icabı, beynelmi 
lel bir tesriki mesai lüzumunun te
eyyüt et;;.ekte olduğu bu sıralarda, 
bütün hükumetleri milli bir himaye 
usulü tatbik etmeğe icbar ediyor. 
Bugün gümrük rüsumunun fazlalaı- Borçlar ve 
t·~ı1ma .. art!k kati bi.~ tedbir değil . • Amerı"ka 
dar. Konten1anlara muracaat etmek 

güzel emmim! 
Krz ağlıyordu. 
Buradaki delikanlılar bep 

birden ayaklandılar, antlattı
lar ve ada köylerini düıünme
yerek, önlerine gelen dağınık 
askerleri de beraber toplayıp 
cepheye kottular ... 

"' "' "' 
Milli mücadelede Anadolu 

yokluklar diyarıydı. Yürümek 
için çizme, örtünmek için yağ· 
murluk, yatmak için çadır, at
mak için kurtun, yemek için ek 
mek, hastalar için ilaç, hayvan 
lara yem, on dört aaat çalıtan 
memurlar için bir lank maaa, 
asayiti koruyan jandarmaya 
tüfek, alete koşan zabitin ce
bine koyacak üç kurut, ölüme 
atılan Mehmetciğe kalbinden 
başka Mustafa Kemalin vere
cek bir şeyi yoktu! Fakat iman 
dolu bir sine, yaıamağa karar 
vermit, ölmeği bilen bir millet 
vardı! 

O hepsini buldu ve yarattı! 
Keskin kasabasında bi:r kur 

şun fabrikası yapılacaktı. Mil
yonlarla yığılı kovanlar doldu 
rulacaktı. Orada bir redif dep. 
poyunun içine, derhal tezgah· 
lar koruldu.. Lüzumu olan ba
rut dolduran makinecikler ya
pıldı. Yalnız bunları çevirecek 
bir motör, bir makine lazımdı. 
Y ahtıhanda battal bir lokomo
bil vardı. Yerinden oynatmak 
imkanı yoktu. Keskinle Y ahtı· 
han araanıdaki Kızılırmak ya
nı dar bir tepe yoluydu.. Ha
sanbaba köyünün üstü iae aert 
granit tatlı bir yokuştu ki baya 
ğı araba güç çıkardı. 

Haaanbahıının uzun aakalb 
lazıll:iaılan bu lokomobile u
zun tahta papuç giydirerek, 
karı kızan, hepsi birden, duvar 
yürüten Karacaahmet baba ma 
aalmda dinlediğimiz hurafe gi
bi bu battal, kocaman makine
yi yürüttüler •• Yirmi dört sa· 
at ıonra fabrikada, en küçüğü 
on, en büyüğü on dört yatında 
yüz çocuk fitenk dolduruyor
du. . ,,. ,,. 

Y ahşıbana Sungurlu yolun 
dan cephaneler gelmitti. Ara
daki dere köprüsü nasılsa çök
müş, arabaların keçmesine İm· 
kan yoktu. Tamiri vakte müh· 
taçtı. Bu haber henüz orada 
bekleyen, içerilere gidecek o
lan hanımlar arasında ititildi. 
Bilmem ne oldu .. Şu kadarını 
gördük ki istasyon yanında du 
ran dekovil vagonlarının ya
nından cephane arabalarmm 
durduğu yere kadar iki srra di 
zilmif ümera, zabitan, memur 
hanımları, hemşireleri, !azları, 

13.zundır. 

k" ı··ı • • d' O 1 d ki etmesınden korkulmaktadır. 
~y u erı ı ı. ?' arı . a san ı Honan ve Chan•i eyaletlerinde 

b,.. mahau•u lutfedıyorlamııt hergün yüzlerce kiti ölmektedir. 

fakat, ihracabm :zın kuvvetli bir 
tenezzül t ~bI:!tesinde kalmaması İ· 
çin cok ihtiyatla hare~et ebnelidir." 

gibi qkiya köylerine dönmele. 
rini ıöylemitlerdi. Bir gemi yandı 

NI:. WPORT, (Virjina) ı !. Halev 
tezgüıta bulunan ve 30/1: 93 L de 
ıerviıe çıkanlması mutesavvur olan 
Sequevia gemiıi bir yangın netice
sinde mahvolmuıtur. 

lnpat masrafı, 3 milyon dolar 
idi. 

na,vekil, borçla.- ve tamirat me
ıelelerine müteallik olarak, Fransa
nın hükumetler konferansında, Al
manya'nın vaziyetinin yalnız iktısa
di bir sıkıntı devreıi için nazarı iti
bare alınabileceğini söyliyeceğini 
tesbit etmiı ve: 

Bunlar geceyi tepenin ar
dında geçirmitlerdi. Eşkiya da 
develeri yere yabrmıt, kendile 
ri 9akavete gitmi9ler, dört nö
betçi bırakmıtlardı. Bu delikan 
lılar, ellerinde hiç bir silah ol· 
madığr halde, eıkiyayı birden ··--···---·····-···-··-·· .. -
bire bastırarak bağladdar ve sarıyor, hem Mehmedin biraz 
develeri Krrşehir jandarma ku •ararmış terli almnı silip ok
mandanı Kaymakam Halit Be ıuyordu: 

"Biz ıarta tabi olmıyan senelik 
kııma ancak Y oung plaru çerçivesi 
dahi!inde olarak muamele edebiliriz. 
Tamiratı, huıusi borçlara feda ebne 
ği kabul ebniyeceğiz. Esasen; Ame 
rikanın aldığı vaziyet, borçlarla ta
mirat meselelerinin İptal edilmesi 
lazım geldiğini ilanda çok istical ey
lediğini teyit ediyor. Her ne olursa 
olıun F ranıız murahbaılan, böyle 
bir müzakerede müsaadekir davran
mıyacaklardır ve Y oung planının 
yırtdmasına da müsaade etmiyece
ğiz" demiştir. 

ye teslim ettiler •• Kendileri de - Ben onu başaramadım .. 
türkü söyleyerek cepheye gitti - Ey .• Ne yaptın öyle ise .• 
1 - Nolacık taktık süngüyü 
er. d 

üşmamn kovaladık anasını! . ,,. ,,. • 4 • 

Keskinde yaralılar için has· 
taneler kurulmuştu. Çartı ba
tında bir büyük hana elli ka
dar yarah yatınlmıttı. Yarala
rım saran doktor hastaneden 
çıktıktan sonra ötede on beş 
yirmi kadar evlerde böyle yara 
lılar vardı, onlara bakıyordu
lar. 

Sabahleyin geld ikleri vakit 
bir tek insan yoktu. Daha gari 
bi aşçı, haatabakıcı, nöbetçi gi 
bi beş alb nefer de yoktu. Hep 
sinin firar ettiğine dair jurn:ıl 
yapılınıtb. 

Jandarma kumandanı yüz
başı Mehmet Ali Bey iki gün 
aonra bütün bu yaralıların, 
kestirme, dağ ve patika yollar
dan geçerek cephede harp eden 
orduya iltihak ettiklerini bildi 
riyor ... Firari ararken Mehmet 
çikler Baıkumandanın ordusun 
da düımana yarası aarıh süngü 
salla yordu .• 

Elde model ve tipi muhte
lif tüfek vardı. Bir ikmal ka
filesi cepheye gelmiıti. Bunla
rı gidermeğe de valdt yoktu. 
Arkalarına birer mavi bezden 
pamuklu bir ceket, boyunları
na bir fiıenk torba11 geçi
rilmiıtir. Eline verilen tüfeği 
çevirirken, ahttığı yan maka. 
nizma kolu üstünde idi. Meh . 
metçik mutturl kolu çekmeğe 
uğraııyordu. 

- Olen, bu benim bildiğim 
mavzer değil.. 

Derneğe kalmadı .. Heri sev 
kedildi. 

Birkaç saat sonra yaraldar 
geliyordu. Sargı yerinde biraz 
evvel tüfeğinin makanizması
nı anlayamıyan Mehmetçikler· 
den de yaralı gelmişti.. Biri sor 
du: 

- Nasd, tüfengi atabildin 
mi? 

Hem Sfruyor, hem yarayı 

Sakarya boyunda Mustafa 
Kemalin ruh ve dehasından 
nur, iman, feyiz ve reha duygu 
su alarak sıçrıyan Anadolu
nun bu gibr, harp tarihinin 
kayıt ve zabt etmediği o kadar 
çok vak' al ar vardır ki, h :>r bi
ri birer kllhraınan,ık destanı, 
istikbalde doğmasını beklediği 
miz milli şair için tükenme:ı: 
ilham mevzularıdır, 

O mücadele hengamında be 
nim kayıt ve zabıt ettiğim 
yüzlerce vak'aları burada t'.?k
rar etmiyorum, birkaç örnı:k 
gösterdim. Onları ayrıc:ı (Mil 
liyet) karilerine taktim edece
ğim. 

M Lava!, teılihatın tahdidi, ko"' 
feransa. ait olarak. Franaanın ekseri
ya bu konferansa ·mani teşkil etmek
le ve hat6 tehir ettirmeği arzu eyle 
mekle itham eylediğini hatırlabnıf 
ve Fran!tız murahhaslarının böyle 
bir konferansta harpten nefret eden 
hakiki bir fransanın çehresini göste 
receklerini teyit eyliyerek hiçbir te
fevvuk ve tekaddüm fikri beslemedi 
ğim!zi bütün cih~n önünde ilBn edi
yoruz. Aoıı:keri kredilerimiz tamamen 
tedafüi tecb;rler ittihazı için kulla
n tldığından, mutaarrız ve militarist 
hissiyat ile büyüdülmüt bir gençlik 
hiçbir mm.,n l>ızde bulunamaz. 

Zaten Fransanın mazisi ona ib
tiyatk:U- o)mağı tavsiye etmektedir. 

Bu konferansta Fransayi temsil 
edecek olan murahhaslar, mütekabil 

"' "' "' bir yardun formülünün tetkikini tel-
Büyük Meclis Büyük Reisi J kin etmekt.,n geri du~~acakJaı;dır. 

· h ·· d d'kt Fakat bu yardımın hakiki ve sera ol· 
nı cep eye gon er ı en, -;'e ması lazımdır; Biz, basit ve ümit ve-
memleket mukadderatmı elme rici formüller kabul etmek ihtiyat
teslim ettikten sonra derh:ıl i- oız!ığını göstererek memleketin a-
şin ııiması değişmişti. Zıı.fer sayişini tehlikeye koymayacağız." 
melekleri Türk afakına kanat- M. Lav'!1t. •_özlerine ~yet verü;· 

d
'l M K ken kendmnın memleketın menafi. 

!arını ger ı er ve ustafa e- ini ;nla!nak ve müdafaa etmek arzu 
malin hakir davası mutlaka sundan mülhem olduğunu söylemiı
muzaffer olacaktı ve öyle ol- tir. 
du. ---------

Hindistanda 
itaatsjzlik 

5 Ağustos 337 cuma günü 
Ba,kumandanlığa bilfiil el ko
yan Büyük Mustafa Kemal Pa 
şa Sakarya muharebesinin Bir çok kızlar da tedhiş ha-
ba,ladığı 22 ağustosa kadar rekatma iştirak ediyorlar 
geçen on yedi gün zarfında ALLAHABAT, 21 A.A. - Yu
harikalar yarattı. Garp cephe- varlak Maaa konferan11nda Hindis
smın Büyült Türk çocuğu, tan murahhaslarından birisi olan 
Büyük kumandan İamet Paşa P~ndit Ndo_daKrn ~bonakhan MalaMvalaiya'?m 

d S ka p k oglu Pan ıt ıs ant vaya 
okr !!usunu ad ,r-~a ve 

1
orsu tevkif edilmis ve Naini hapishanesi-

o arı ar.aaı.n. a.u onna~ ı, an ı ne konulmuştur. . 
zalı Sıvnhısar, Mıhalıç. BACCA "Hindıstanda., 21 A.A. 
çık mevzileri ile müda- - ~-u~daki kız lisı;•inin m_üdiresile, 
faa edilen noktalara sür- Darulfunun ~lebesınden ~ır kız v.e 

1 · • • Za 16 erkek yeru Bengale emırnamesı-
atle ye~ eıtırmıştı. n- le bugün tevkif edilmişlerdir. Polis, 
nederler kı buraları daha çok lisede ve itamhanede ve birçok ev
evvel tahkim edilmiştir. lerde taharriyat yapnıııtır. Henüz 

HalbuH ordu buraya çekil- pek genç yaşta bulunan birçok kız_ 
dikten sonra bu tahkimat ha- lar tetbi! hareketine gittikçe daha 
· k 1 k k fazla istirak etmektedirler. Yeni bir 

fıf ve na 11 ° ara anca ya· emirn.:U.e bu hareketi ortadan kal-
pılabilmişti. dınnak için mer'iyet mevküne ko· 

(Devamı var) nulmuıtur. 

lktısadi Kronik muilerin h~psini dahilde sata
bilmelidir. işte hariçten ecne
bi mamulatını menetmekle, bu 
gayeyi temin etmek istiyoruz. 
İstiyoruz ki, ecnebi mamulatı 
içeriye girmesin, Türkiyeliler, 
Türkiye mamulatını istihlak et 
sinler. 

dır ki, o da dahilde tatmin edil 
mek iktiza eden ihtiyaçlarımız. 
dan bir kısmım, buhranın şid
detine göre terketmek, ve bu su 
rette iratlarımızı çok daha ihti 
yatlı kullanmaktır. 

1- Tasarruf Haftası 
Bu sene tasarruf hafta11 da

ha muvaffakıyetli oldu. O nis
bette de, tasarruf fikri, halkm 
şuuruna daha derin itledi. 

Kısaca söylemek lazım gelir 
se, bu seneki haftayı geçen se
nekinden ayıran hususiyet, bu 
sene daha sistematik çalıımıı 
olmasıdır. Bu senenin bir diğer 
hususiyeti de vekillerin radyo
da tasarruf hakkında konferans 
!ar vermeleri olrnuıtur. 

Şu içinde bulunduğumuz teb 
likeli buhran devrini tasarruf
suz geçirmek kabil olmadığına 
artık her kes inanmıt bulunu
yor. Ve sonra ayrıca her kes ka 
nidir ki iatihsalimizi ve bilhaa· 
sa milli sanayiimizi inki•af ve 

terakki ettirmek için bu günkü 
dünya vaziyetinden azami dere 
cede istifade etmek mümkün
dür. Türk sanayii gençtir. Son 
•enelerde sanayi sahasında atı· 
lan ehemmiyetli adımların na
zan dikkati ce!hetmemesine 
imkan yoktur. Sanayiimiz ye
ni yüksek gümrüklerle ve tet· 
viki sanayi kanunu ile himaye 
ediliyor. Bu himaye devam et
tikçe, ıanayiimiz inkiıaf edecek 
tir. 

Ancak, ıanayiin inkişafı is
tihlik imkanı ile kabil olduğu 
da düıünülmelidir. Yani, 
§İmdilik yalnız dahili ihti-
yaçlan tatmine yarayan 
aanayiimİll, imal ettiği ma-

Hatıra gelebilir ki, nasıl olu 
yor da, tasarruf fikri ile milli 
istihsali arttırmak fikri telif o
lunabili!'or. Tasarruf olunca, İı 
tihlak edilecektir demektir. is
tihlak edilince de istihsale, fab 
rikaya lüzum yoktur. Hayır!. 
Tasarruftan maksat, her şey
den evvel bir kere harice verdi 
ğimiz milyonları harice vennek 
te devam etmemek, Türk para
sının veya Türk iştira kabiliye
tinin harice çıkmamasını temin 
etmek demektir. Fak!lt tasar· 
ruftan maksat yalmz bu değil
dir, ikinci bir makaat daha var 

lratlarımız ihtiyatlı ku!lanı. 
lırsa, hem buhran kart11mda ıı 
kıntı çekmeyiz ve hem de, bu 
nokta mühimdir, memlekette 
sermaye terakümünü mümkün 
kılarız. Unutmamalıdır ki tasar 
ruf diyince, parayı evde, çıkın
da, veya çömlekte saklamak ha 
tıra gelemez. Bankada muhafa 
za hatıra gelir. Bankalardır ki 
millet servetlerini bir araya top 
!arlar ve o servetlerden büyük 
istihsal imkanlarına vücut ve
rebilider. 
Şu halde tasarruflarımız, ban 

kalara gitmelidir. Ölü halde, 
parça parça hrfzolunacak ser
vetler yerine, canlı, yaradan, İs 

Amerikalılo r artık Avrupa
ga fedakarlık etmiyecekler 

LONDRA, 21 A. A. - Ameri
kan kon3"1"esioin Hoover pliruru tas
vip etmesini ve müttefikler araıın .. 
daki borçlara ait ihtirazi kayıtları 
mevzuu bahoeden Daily Mail gue-
te.i, mümessiller meclisinin Ameri
ka'nın Avrupa'ya kartı fedakarlık
larda bulunması ihtimali kapı11na 
büyük bir eürültü kapamıf, demirle
mİf ve kilitlemiıolduğunu yazmakta 
dır. 

Bu gazete M. Stimson ile M. Mel
lon'un reiıicwnbur M. Hoover'in 
harp borçlanndan doğan müşkili.tı 
tahrif için sarfetınekte olduğu me
sai akamete uğradığı takd'arde bu
nun Avrupa'da vahim neticeler tev
lit etmesine intizar olunması li.zım. 
geleceğini reımen beyan etmit ol
duklannı hatırlatmaktadır. Mumai
leybimanın ihtarlanna kulak asılma 
mııtır. Amerika; kararının ıayanı 
teessüf ve acıklı netice ve tesirlerini 
pek yakında hiıoedecektir. 

Bir camide bulunan 
bombalar 

PATNA, 21 A.A. - Sbahvanj'de 
bir camide infilak edici maddelPri 
hamil bu sandıkla 20 bomba bulun· 
nıuştur. Hakim Tobliı'in katlinden 
sonra mumaileybin ikametg~hc civa. 
rında da hir bomba bulunmut oldu
ğu habcı- verilmektedir. Bu bomba
nın iızerinde )enİ bir ıuikaıt yapı

lacağını mübeyyİn bir etikL-t bulunu 
yordu. ' 

Ucuz 
Tütünler 

Rapor müdürler encü
meninde tetkik ediliyor 

Tütün inhisan umum müdürlüğü 
kaçakçılık ve piyaıa'ya çılıanlacak 

ucuz tütün ve ıigaralar hakkında 
tetkikat İcra etmektedir. Mutebas
sıılann bu hususta lıazırladığı ra· 
por inhisar idaresi U. Müdürü Beh
çet Beyin riyasetinde bulunan mü
dürler encümeninde tetkik edilmek
tedir. 

Şark vil8yetleri için 100 paralık 
tütün piyasa'ya çıkarılmııtır. A
dana'da bet kuruıluk tütün Ye si-
11aralar satılıyor. 

Almanyanın bir teklifi 
Almanya hükiımeti tarafından 

hükumetimize vaki olan bir teklifte 
ray, travers ve lokomotif gibi §İınen 
difer malzemeıini Almanya'dan te
darik ettiğimiz takdirde azami teı
hilat gösterileceği bildirilmiştir. Hü
kumet tarafından vaki olan muka· 
bil teklifte Almanya'mn da bizden 
ayni kıymette tütün mubayaa etme
si beyan edilmiş ise de Almanya hü
kumet~ diğer hükiımetlerin de ayni 
usulu tatbik etınek istiyecelıleri mu
lahaı:ası ile bunu kabul etmemiıtir. 

tihsal eden servetler, yani ser
mayeler vücude getirmek la
zrmdır. Türkiyenin bu günkü 
kadar sermayeye miıhtaç oldu
ğu bir zaman yoktur. Zira, te
sis fikri ve tesis hamlesi bugün 
memleketimizde azami derece
dedir. Böyle bir devir, Türk ta· 
rihinde gösterilemez. 

işte tasarruf ile yerli malı 
cereyanının yanyana gitmesi· 
nin sebebi budur. Ta•ı!.rruf ede 
ceğiz; harice para vermeyece
ğiz; paramız memlekette kala
cak, bir. Yerli mah kullanaca· 
ğız; dahili imalatın istihsal edil 
me hassasım arttrracağız, iki. 
Tasarruf edeceğiz; dahili imali 
tın cihazlarını, fabrikalannı ge 
ni,leteceğiz, çoğaltacağız, üç. 

Memleketimiz bu üç nokta· 
ya doğnı ne kadar ilerlerse, o 
kadar iktısadi istiklal gayesine 
yaklaıır. Y aklaıtıkça da kuv-

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

Teklif evvela Dahiliye encüme
ninde müzakere edilecektir 

ANKARA, 21 (Telefonla) Maliye Encümeni Süleyman Srrn 
Beyin bekarlık vergısi hakkındaki kanun teklifini müzakere et· 
ti ve bu teklifin esbabı mucibesinde mali müeyyedeler ile tek· 
siri nüfus gayesi istihdaf edildiğini görerek teklifin evvelemirde 
dahiliye encümenindl! r.ıüzakeresi ve mezkur encümenin müta· 
leası alınması lüzumuna karar verdö. 

Muamele vergisi hakkında bütçe 
encümeni bir layiha hazırladı 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Bütçe encümeni muamele vergi 
sinin muvakkat ikinci maddeainin tefsirine dair Bilecik meb'usu 
İbrahim Reyin takririni müzakere etmittir. Bu meselenin tefsir· 
le halline kanun maddesinin metni müsait görülmemi§ ve bir 
layiha hazırlanmıştır. Heyeti umumiyeye tevıli edilen bu layiha 
aynen şudur: 

Madde 1 - Sınai müesseselerinin 930 senesi nihayetine ka· 
dar tahakkuk etmi, bulunan muamele vergisi bütçelerinin altrda 
betile hazinenin gene 930 senesinin nihayetine kadar işbu mües· 
seıelerde olan prim Lahsisatlarının kayıtlan mütekabilen terkin 
olunmuştur. Sanayi ve Maadin Banka11 emrine geçmiş seneler 
prim mukabili olarak verilmiı olan 1 milyon lira ırezkiir banka· 
nın ıermay••sine ilave edilınittir. 

Muhtelit mübadele komisyonunuıı 
masrafına karşılık: 95 bin lira •. 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Bazı ~tçelerden münakale ic· 

rasına dair layiha bütçe encümeninde müzakere ve kabul edilmit 
tir. Bu layiheıa göre muhtelif mübadele komisyonu masrafına 
karşıhk olarak talep edilen 95 bin lira heyeti umumiyenin tasvi
bine arzedilmişlir. 

Tütün inhisarı müfettişlerinin harcırahı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Bütçe encümeninde Tütün İn· 

hisar idaresi bütçesinde 80 bin liralık münakale yapılmasına da· 
ir olan layiha müzakere edilerek bazı tadilatla kabul edilmiştir. 
Bu tadilata göre müfettişler harcırah faslına istenilen 20 bin 
lira yerine 10 bin lira tesbit edilmit, ikramiyeler tertibinden 
ancak 5 bin lira tenzil edilmittir. 

Müessif bir irtihal : Berlin sefaret 
müsteşanmız trende vefat ~tti 

BERLIN, 21 (A.A.) -Türkiyenin Berlin sefaret müstqarı 

Orhan Seyfeddin Bey Berlin • htanbul ekspresinde Breslava 
muvasalat etmezden biraz evvel aektei kalpten vefat etmittir. 

Kaçakçılık 
Kanun layihası 

Heyeti vekile tetkika· 
tına bugün 

de devam edecek .• 
ANKARA, 21 (Telefon) -

Heyeti Vekile bugün öğleden 
evvel içtima etti. Bu içtimada 
kaçakqdıkla mücadele kanun 
layihası müzakere edildi. Heye 
ti Vekile bu liyiha üzerinde tet 
kikatmı ikmal edemediğinden 
yarın sabah tekrar toplanarak 
müzakeratını ikmal etmesi ve 
layihayı müstacelen Meclise 
sevketmesi mukarrerdir. 

Ruslar portakal 
alıyorlar 

ADANA, 21 (A.A.) - Porta· 
kal mübayaa etmek üzere gelen So .. 
yet ticaret heyeti Dörtyolda bulun· 
maktadır. Heyet yakında mübayaa
ta baılıyacaktır. 

vet ve milaıeti artar. Üç nokta 
yı bir daha tekrar edelim: Hari 
ce para vermemek, yerli malı 
kullanmak, dahili imalatı art
trrmak. 

2- lngilterede 
yerli malı 

Yerli malı cereyanı yalnız 
bizde değil, her memlekette 
var. Hatta timdiye kadar, böy· 
le ıeylerle mefgul olınağı tenez 
zül addeden İngiltere bile. İngi 
!izler bu cereyana yeni batladı
lar, fakat pir batladılar. lngil
terede bu maksatla yapdan pro 
pagandalar görülmemiş mik
yaalardadır. İngilizler son za· 
manlarda bir hususi tren hazır 
laddar. Üzerine büyük yazılar
la (İngiliz malı al) yaftasını 
yapşıtırdılar. İngiltereyi, büt. 
tün hatların üzerinden, battan 

Kubilay ihtifali 
IZMIR, 21 (A.A.) - Geçen oe· 

ne 23 Kinunuevvelde hain mürteci· 
ler tarafından Menemende ıehit edi· 
len muallim ve Zabitvekili Kubiliy 
ile fedakar arkadaşlannın tehadetle-
rinin yddönümü münaoebetile önü
müzdeki çar!8f'lba günü büyük bir 
ihtifi.I yapılacaktır. 

Pamuk mütehassısın_ın 
raporu 

ADANA, 21 (A.A.) - Ameri· 
kalı pamuk mütahassıoı K.lark, E11e 
ve Adana mıntakasında yaptığı tet· 
lôkata ait umumi raporunu ik:nal et 
mittir. Raporu bir kaç güne kadar 
vekalete gönderecektir. Pamuk to
humlannın ıslahı için ısmarlanan 

makineler gelmiftir. Tohum ıolah • · 
~ übelerine baflanacaktır. 

Adanada bahar 
havası var 

ADANA, 21 (A.A.) - Adana
da dündenberi bahar havası var. Bir 
çok kimseler paltolarını çıkannağa 
mecbur olmuılardır. 

aıağı kat'ettiriyorlar. Bütün 
dükkanların üzerinde bu cümle, 
okunur ve görünür surette ilan 
ediliyor. Halkta İngiliz malına 
karıı bir sevgi ve cazibe uyan
dırmak için her şey yapılıyor. 

İngilizler yeni açtıkları yer
li malı cereyanile, kendilerine 
kapanan Çin gibi, Hindistan gi 
bi büyük mahreçler yerine, e
min olan dahili mahreci ikame 
etmek iatiıyorlar. Bu §U demek-
tir ki, İngiliz iktısadiyatı 
yavat yavaı beynelmilel 
ıeklinden çıkıyor, milli bir tek 
le doğnı daralıyor. Dünya ile 
iti olan İngiltere, dünya iti ile 
yaıayan İngiltere, artık bu es· 
ki usulle yaşayamaz bir hale 
gelmiıtir. Tek çareyi, nazarla· 
rını dahile çevirmekte bul· 
muttur. 

Yani kısası tudur ki, lngilte 
re asırlarca kendini yqatao 
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Et meselesi görüşülürken ne s fhalar geçirdi? 
Ekonomi 

Fabrikatörler bugün 
Birlik'te toplanacaklar 

1 ••••••• 

Bu içtimada 932 kontenjanı hak
kında fikirlerini söyliyecekler 

1 stanbul fabrikatörleri bugün sa• 
at 10 da Milli Sanayi Birliğinde top 
lanacaklardır, t Bu içtimaa bütün erbabı aanayiin 
lftiraklerini temin için tertibat alın-
tnıştır. . . 

İçtimada 1932 ıenesınde tatbik 
edilecek kontenjan listeler kar!jl5ın
da erbabı sanayÜn fikirleri alınacak
tn., Bundan maada üç aylık konten· 
ja,, listelerden hariç tutulan veya 
listeler dahiline giren mevaddı İp· 
tidaiye hakkında da görüıülecek· 
tir. 

Fabrikatörlerin teshil olunacak 
dilekleri lktısat vekaletine bildirile
eek-tir. 

Fransaya ithal edilecek 
konserveler 

Fransa bükUınetinin nqrettiği bir 
luınun mucibince balık ve sebze kon 
servelerini ihtiva eden kutuların üze 
tine kabartma veya çökme olarak 
!-.a in harflerile menıe memleketinin 
1Srni yazılmadıkça Fransaya idhal e
dilemiyecektir. Bu isim sandıkların 
l'e ambalajın üzerine de vazoluna. 
taktır. 

Amerikanın buğday 
stoku 

Aınerikanm buğday stoku geçen 
hafta mühim miktarda azalmııtır. 
llu tenezzül Amerika için 4,100,000 
!<anada için 800,000 buasaa tahmin 
odilmektedir. 

Maamafilı bu tenezziilden sonra 
da Amerikanm buğday ıtbku 26 
ll>ilyon buaıaadır ki geçen u;nekin
den çok fazladır. 

On ayda ne kadar ja• 
pon malı almışız? 

ihracat ofisi tarafından 1931 ae
lıesinin 10 aymcla muhtelif ecnebi 
llıeınlekctlerle yaptığımız idlıalai ve 
ihracat hakkında hll21l'lat!an istatls
liL: ~ayanı dikkat rakkamları ihtiva 
•tnıektedir. 

miz bütün ihracat ancak 42,000 lira 
lıktır. 

Gene bu 10 ayda Almanyaclan 
24.3.'iS.118 liralık ithalat vamT11< fa
kat ancak 9,684,328 liralık ihraç et
mitiz. 

Yumurtaları taze 
tutmak için 

Amerikan yumurta mü.tahsilleri 
yumurtaları uzun zaman taze olarak 
mııhafaza edebilmek İçin yeni bir 
uaul bulmuşlardır. 

Bu usul mucibince yumurtalar 
hususi şekilde ihzar edilmiş sellefin 
kağıtlarma sanlmaktadır. 

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanış 

Fransız frangı 12 06,00 
in giliz lirası 7 19 00 
Dolar 47 40 00 
Liret 9 38 00. 
Belga 3 40 66 
Drahmi 36 30 00 
Iıviçre frangı 2 4j 00 
Leva 62 82 75 
F :orin 1 18 00 
Kuron ç. 15 91 62 
~iling A. 4 05 00 

eza ta 5 60 21 
Mark 1 99 12 
Zloti 4 25 83 
Pengo 3 63 00 
Ley 77 50 00 
Dinar 26 53 00 
Çenont'ts 10 68 25 

Tahvhi.t !Kapanış 
1. Dahili 93 50 
D. Muvabhade 37 00 
A. Demlr••olu 00 00 

Bor•a Harici 

Albn 9 491 
Mecidiye 51

1
00 

P~nk- ot 2 4? 

} Belediyede ,j 
Et işi nasıl 
Görüşüldü? 
Meselenin geçirdiği 

safahat 
hakkında tahkikahmız 

Et meselesini halletmek üzere be
lediyede müteşekkil et komisyonu 
bu husustaki raporunu hazırlamış 
ve belediye riyasetine takdim etmiş· 
tir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran .k,_ 
mityonun faaliyeti ve son vazıyet 
şu şekilde hulasa olunabilir: 

Et komisyonu öyle zannolundu
ğu gibi yalnız narh l<onınası konma
ması meselesini tetkik etmiş değil
dir. lstanbulun et meselesini tetkik 
ederken, evveli mezbaha rüsumu
nun hayvan başına alınmasının tev· 
lit eylediği mahzurlara temas etmiş 
ve bu hususta geçen seneki içtimaın 
da belediye meclisinin temenni et~
ii ve iktısat encümeninde de ~et!<_!~ 
edilmeai lii2uınuna kanaat getırdıgı, 
mezbaha resminin tartı üzerinden 
alınması sİ&teminin bir an evvel tat
bik eC:'!lmeai zaruri olduiu kanaab
na müttefikan varmıfbr. 

lkinci olarak da, lstanbulda et 
aatıtmm arzeylediği anartik vaziye
tin mevzii ihtikirların önüne geçe
cek tedbirler arasında belediyenin 
rekabet sahnsma girişmesi, yani ıa
ht yerleri teoisi tetkik e<?lmiş, . bu 
da geçirilmit tecrübelere bınaen. ı~ 
ri, mali, ve t•k.nik noktası!'da~ ıyı
ce tetkike ve bınaenaleyh ımkiın ve 
ademi iınkAnmı ortaya çıkarmak i
çin her halde az çok bir zamana ihti: 
yaç gösterdiği için ve halkın zarun 
gıdalarmdan ekmekten sonra gelen 
et üzerinde belediyenin bir an evvel 
müessir bir otorite tesisi lüzumu da 
aşikar bulunduğu için üçüncü bir 
tedbir aranmııtır. Bu meyanda, en 
kısa bir zamanda ve icap ederse be
lediye kanununun ıs inci maddesi· 
nin 43 üncü fıkruı mucibince doğ
rudan doğruya azami fiat koyabil
mek salahiyetini haiz bulunduğu na
zan dikkata alınarak, sab§ yerleri 
teıis edilemiyeceğine göre azami fi. 
at konması ıuretile, et üzerinde bir 
an evvel belediyenin oıkı ve daiıni 
otoriteaini tesis etmeıindf! et komia 
yonuna iştirak eden sekiz azadan 
rei• de dahil olduğu halde bet ekoe
riyetle ittifak basd olmuftur. Dör
düncü bir fikir olarak kooperatif teı 
kili de menuu bahsolmuıtur. Fakat 
henüz fikir halinde bulunan, maddi, 
manevi bir çok bazırhğa muhtaç gö 
rülen, henüz memleketimizde ede
biyatı ve nqriyah yeni ba§layan bu 
cazip teşekkülün tahakkuku, eaaıen 
belediyeden ziyade halkın doğrudan 

Mahkemeierde 

16 yaşındaki katil 
mahkemeye çıkarıldı 

' .....•. 
Davacı taraf 5000 lira da istiyor 
Teırinicvvelin 31 inci günü Sü

leymanİyede Süleyman oğlu Abdul
lahr öldürmekle maznun J 6 yatında 
Sa;t oğlu Nasri'nin muhakemesine 
dün Ağ!rceza mahkemesinde başlan
mıştır. Dünkü muhakemede maktu
lün annesiyle luzkard ıi davacı mev
kiini işgal cdiyol"lardı ve mahkeme
ye verd;!<Jeri bir istida ile de 5000 
lira zararı şahsi taleôinde bulundu
lar. Müstantik kararnamesi okun
duktan sonra maznun isticvap edil~ 
di, ve cürmiinü itiraf etti. Fakat: 

- Nefsimi müdafaa için vurdum. 
Ben onu vurm:ısaydun, o beni vura .. 
cakti, dedi. 

Maznunun isticvaloından sonra 
şahitler dinlenildi, davanm rüyeti 
diğer tahitlerin celbi için başka gÜ
ne bırakıldı. 

Arif Oruç Beyin davası 
Ne#iYabnı tatil etmiı olan Ya· 

nn gazetesinin &ahibi Arif Oruç Bey 
tarafından Eskitehir eırafmdan A· 
gfıh, Osman, Kfunil, F ar1Jk, Kfımil, 
Mehmet Beyler aleyhine açılan ha· 
karet davasına dün ikinci ceza mah 
kemeslrıde devam edilmiılir. 

Arif Oruç Bey basta olduğuna 
dair mahkemeye rapor göndermiş, 
Eski~ebirden vaki olan istinabeye 
de henW: cevap gelmediği için dava 
başka gÜne talik olunmuıhır. 

Bir dolandırıc?lık 
Hasan Fehmi efendi işminde bir 

tafJ'alıyı alım külçesi vereceğini 
söyliyerek 1000 lira dolandıran A
gop efendinin muhakemesine dün 
ikinci ceza mahkemesinde batlanıl· 
mi§, davanm rüyeti tahitlerin celbi 
için başka bir eline .kalmıttır. 

Eski makbuzlan 
kullananlar 

E vvelee malUI gaziler fİrketİnde 
çalııırlarken ellerinde kalan ıirket 
makbuzlarım prketle al5.kAlannı ka
tettikten sonra da kullanarak muJı. 
telif ticarethanelerden 1 ~ lira do
landıran Süleyman Raaim ve İsmail 
Hakkı Beylerin mııhakemelerine 
dün ikinci ceza mahkemesinde .ı... 
vam ediJmj§tir. 

Cereyan eden muhakeme netice
ıinde Süleyman Rasim ve l smail 

Hakkı Beylerin ikişer ay, on beter 
gün hapislerine ve otuzar lira cezayı 
nakliye mahkumiyetlerine, mevkuf 
kaldıkları müddetin cezalarına mah· 
subuna karar vcrilmi~tir. 

Suat Tahsin Beyin 
davası reddedildi 

Hareket gazetesi sahiplerinden 
Suat Tahsin Beyin Herman Spirer 
tütün şirketi erkanmdan Koben ve 
Hikmet Beyler aleyhine ikame etti
ği davanın ikinci ceza mahkemesin
ce reddine karar verilmiıtir. 

Bu da esnaf 
Kilisesi mi? 

Armut çöpü kadar zail bir bo
yun üstünde, küçük bir portakalı 
andıran ıarııın bir ba§.. Gözler, bu 
sanım başın içinde siyah birer leke 
gibi görünüyorlar. 

Bir siğara kağıdı kaçakçılığın· 
dan dolayı maznun mevkiine getiri
len bu küçük kabahatlıya reis aor
du: 

-Adm ne? 
- Ziya! 
- Ne iş yaparsın? 
- Seyyar esnafım efendim.. 
- Seyyar esnaf mı? Peki, söyle 

bakalım, ne satarsın aen? 
- Her ıey satarım efendim.. 

Portakal, limon, ayva.. Mevsimine 
göre.-

- Kaçak aığara kağıdı utarken 
yakalamışlar seni •.. 

Ba;ıını eğdi: 
- Onu satan ben değilim.. 1ftira 

ecliyorlar. • 
- Ya zapt varakasına nıe diye

lim? 
_: Efendim; ben portakal ablr

ken yanımda bir satıcı daha "'8l'dı. 
Meğerse kaçak;ı iıniı. polialerin ıel 
eliğini görünce siğara kağıtlarım ya
nımda bırakıp kaçtı. Poliıler de beni 
tuttular. 

- Sabıkan Yar mı? 
- Sabdtac:ılığım yoktur~ 
- Kaç ya§mdasm? 
- On üç.. 

- Nüfus lriğıdm yanında ım? 
- Hayır .. Yanıma almadım. 
Maznunu yaşı tayin edilmek ilzıe 

re mııhakeme, bqka bir güne bıra
kıldı. 

Rüsumatta 

Konşimentolar 
İçin tamim 
Tüccar, bankalardan 

mektup alacak 
Boraa komişerliği bankalara mü ... 

him bir tamim göndermiştir. ldhalfı
hn tahdidi, kontenjan usulünün İh• 
dasından evvel tüccar bankalara ge
len koru;imentoounun bedelini tedi
ye için vize atabilmekte idi. Halbu
ki yeni şekilden sonra vize yapılma
dığından tüccar da karıılık alamı
yordu. 

Boraa komiserliğinin bankalara 
gönderdiği tamim mucibince tüccar 
bankalardan alacağı bir mektup Ü· 
zerine beyannamesini gümrü~ \•e
rebilecek ve onun üz~rine vize ola· 
rak konşimentoıunu bankalardan 
kurtarabilecektir. • 

lstanbul kontenjanı 
dün de gelmedi 

Istanbul gümrüklerine mahsus 
kontenjan listeleri dün de giimriikle 
re tebliğ edilmemiıtir. 

ispirto yakalandı 
Rüsumat muhafaza memurlan 

lrva taraflarında bazı kaçakçılar ta
rafından kaçmlmak istenen mühim 
miktarda ispirto yakalamqlardır. Bu 
ispirto 52 teneke kadardır. Kaçakçı
lar muhafaza memurlarmın tiddetli 
takibi neticeainde tenekeleri bıraka
rak IBYUJDlllJlardll'. İzlerine dü,iiJ.. 
müıtür. 

___ ...... __ _ 
Vili·yette 

Temizlik 
Ahır lan 

Hangi tarihten itibaren 
vergiden müstesnadır? 

Belediye nezafeti fenniye ahırla
n ı930 mali seneıi nihayetine b. 
dar bina ver(İaine tabidir. 1931 ... 
nesindea itibaren yeni bina TergİÜ 
kanunu mucibince bina vergisinden 
muaf olduğu Maliye Velriletindeıı 
defterdarlığa bildirilmiıtir. 

Hükumet konağımn 
tamiri 

lıtanbnl Hiilôimet lı::onağımn tıı.
ınlratı için tahsiaat gelmİftİr. He. 
men tamirata baılanacaktır. 

fzmirde feci bir kaza 

Maarifte 

Tamim 
Meselesi 
Vekalet· başmüfettiş

izahat alıyor 
lstanbul ecnebi ve ekalliyet mek

tepleri idaresine memur Maarif ve-
kileli baımüfetlişliğinin mezkiir 
mekteplere pazar tatili hakkında 
gönderdiği bir tamimden dolayı çı
kan meaele etrafında vekalet, bura
daki başmüfettişten izahat istemit
tir. Vaziyet ehemmiyetle takip edil
mektedir. 

Bu hususta dün kendisine müra. 
caat ettiğimiz başmüfeltİ§ Hilmi B. 
bize dedi ki: 

- Vaziyet vekaletle hali mubabe 
rededir. Şimdi sizo bu hususta bir 
ıey söylemeğe imkan yoktur." 

Dün vali muavini Fazlı ve müJkl. 
ye baımüfettişi hacı Hüsnü Beyler 
Maarif dairesine gelerelı: tehrimizde 
bulunmakta olan Maarif müst"fBrl 
Salih Zekl Beyle gÖrÜfmÜ§lerdir. 

Bu konu,manm ayni mesele ile 
aiakadar old~ tahmin edilmekte
dir. 

Kendisile görüştüğümüz müste
tar Salih Zeki B. bize tunları söyle
di: 

- Tamim me~elesi o kadar ehem 
miyetli bir şey değildir. Ben bu işle 
alakadar dahi olmadnn. Vaziyet 
hakkında alakadar başmüfettiş veki 
letle muhabere etmektedir. .iJugün
kü toplanmamız bu mesele ile ıUaka
dar değildir. 

Salui ve dostluk ziyaretleridir." 

Tecrübe dersleri 
Beyoğlu 11 inci ilk mektepte ilk 

tedrisat müfettişlerinden Feyzi B. 
tarafından tecrübe dersleri verilıne
ğe baı;lanmıfhr. Bu deroleri münave 
be ile Beyoğlu ilk mektep mu.allim
leri takip edeceklerdir. Deraler bir 
hafta sürecektir. 

Hukuk talebe cemi
yetinin çayı 

Darülfünun hukuk fakülteai la· 
lebe cemiyeti dün akşam Maksim 
aaloıdarmda hu ıeneki mezunlar şe
ref"me bir çay ziyafeti ~enniıtir. 

lstanbul muhasibi 
mesullüğü 

Halea Galatasaray lisesinde bu· 
lunmakta olan Maarif vekfıleti lotan 
bul mııhaıibi mes'ullüğü bir kaç gü. 
ne kadar Maarif müdiriyeti binası
na nııkledecektir. 

1931 ıeneıi ilk 10 aymda mem
leketimize giren Japon emtiasımn' 
lnynıeti 4,937,000 liradır. Halbuki 
lıu aylarda Japonyaya yapabildiği. . 

doğruya kendi le,§ebbü&ü ile ve bir- l!!!!!!!!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
çok maddi, manevi fartlann tam ve 
mükemmel olarak birleşmesi ile 
mümkün olabilecek bir teıekkill ol
duğu icin lı:omisyon onu keneli mev 

lZMlR, 21 - 14 yolcu ile Çq
meden buraya gelmekte olan bir 
kamyonet Narhdere köprüsünden 
dereye yuvarlanmıt. yolculardan 
Kavalalı Oamanoğlu Ferlıat öhnüb 

Maarif müdür1üğündea 
müfettişliğe Japonvada teşhir edilen türk eşyası 

Japonyada "Osalca'' phri belediyesi, IfJ1 .<;eaesi te§linievvelimn .. n 
QltısmıJan teşinı'sanisinin o.n beşine kadar Balkan ve lran sergisi tertip 
~tnıiş ve bu sergide Türk mahsulatı ile kostümleri ve Türk ilk mektepreri 
talebesi taralmdan yapılan resimler ve el işleri teşhir edilmiştir. Bu sergi, 
laporılar üzerinde ço.lr güul te'sfr brakımf .., ziyulesiyle taJrdir ve tah· 
~nferini celbeylemiftir. 

Elyevm en büyük sirnı1 ve ticari "'bir olan Osakanm iki milyondan 
~iyade nüfusu vardır. 

lıeynelmile) dünyadan ha;~ u
•aresi alamamak tehlikesi içine 
Üi.iştüğü aylardan beri, öz hal
lıınm yardımına iltica etmek
ten başka çare bulamaınr§lır. 

3- Istanbulda 
buğday fiatı 

İstanlxı!da buğday fiatini te 
•ir altında bulunduran ehemmi 
l'etli amillerden biri Anadolu 
demiryollarının işletme şeraiti
dir. Anadoludan fazla vagon 
~eldiği günler buğday fiatinde 
bir sukut mubakkakhr. Anado
lıı demiryollar idaresi bu dikka 
le layik ticari noktayı nazarı 
dikkate alabilir. Eğer lstanbula 
l!elen buğday vagonları, adet 
~erine istatistikle toplanır, ve 
~ vagonlann yel üzerinde ge 

Sırd· 1 • ···• • • 

dan gelen vagonlarda!ri büyük 
temevvüçler anlaşılabilir. Gün
de yüz on vagondan, bir· 
den otuz vagona düşen 
buğdayda, derhal bir fiat 
farkı olmak tabiidir. Bu fi. 
at farlanm İstanbul iaşesine te 
siri açıktır. 

Fikrimizce Anadolu demir
yollan nakliyatını, bir ahenk i
çinde temin için yapılması ik
tiza eden şeylerin başında, hat 
boyunda .angarlar yapmak ve 
Haydarpaşadaki siloları tevsi 
etmek gelir. Hat boyunda, bir 
çok yerde, idbar ve hıfz yerle
ri yoktur. Mal köyden istasvo
na geliyor, hava fena ise der
hal, iyi ise bir müddet bekle
d'kten sonra ıevkolunabifiyor. 
Sonra, Haydarpaşada silolar do 
lu ise Haydarpaşada tahliye .. .. . .. ., - . .. . 

zuu haricinde cörmüıtür. 

Kemal Ômer ve Sü
leyman Beyler 

Becayiıleri yapılan belediye ilıı
boat müdürü Kemal Ömer ve me. 
zanıklar müdürü Süleyman Beyler 
dünden itibaren yeni vazifelerina 
ba§latDl§lardll'. 

Esnaf cemiyetlerinde 
kayıt ücretleri 

Bazı esnaf cemiyetlerinin eanah 
cemiyete kaydederken, fazla kayıt 
ücreti aldıklan baklanda belediyeye 
bazı ıikayetler Yaki olnuııtu. Bu hu
susta belediye tetkikata ba§lamış-
tır. 

Ekmek fiah 
lstanbul Belediyesinden: Kfınu-

11uevvelin yirmi üçüncü çarıamba 
giinünden itibaren ekmek yedi ku
ruı ve hancala on bir buçuk kurut
tur. 

Kabataş mezunlan 
cemiyeti kongresi 

Yeni teşekkül etmİ§ olan Kaba-
taş liıesi mezunları cemiyeti ilk he
yeti umumiye içtimaını lkincikfınu· 
nun birinci cuma günü saat 3,5 ta 
Halkevi salonunda yapacaktır. 

Hattın iki müntehasmda, 
buğdayı tutmak, depo etmek 
imkanı olmadan, buğday vagon 
!arının hat üzerinde hesapsız 
dolaşmalarmm önüne geçmek 
kabil olamaz. 

Esasen ziraat memleketi de
diğimiz memleketimizde, zira
ati yalnız ekip biçmekten iba· 
ret zannetmek itiyadı vardır. Zi 
raat memleketi, aynı zamanda 
satan memlekettir. Satmak i
çin, satmak tertibatı laznndır. 
bunların da başında, silo, am
bar tertibatı vardır. Ziraat Tür 
kiyesinin en acil ve mühim iş
lerinden biri, memleketi silo ve 
ambar şebekesile kaplamaktır. 

4- Para 
dampingi 

-- • ... p ... 

Kadın birliği 
Sıkıntıda 1 
Çünkü aza lıanımlar aidat 

flerınigorlar 

Kadınlar Birliği yeni tapndığt 
lıinanm iki aydır kirasmı vermediği 
için, sahibi tarafından ıılnıtınlmak
tadır. 

Birlik eaki binaya 65 lira kira ve
rirken yeni bina 50 liraya tutulduiu 
İçin buraya la§uımıştı. 

Haber, aldığımıza gÖtt, Kadın
lar Birliğinin mali vaziyeti oldukça 
müıküldür. Birliğin 600 Ü müteca
viz azası bulunduğu halde yanım· 
dan fazlası aidatını vermemektedir. 
Aidah toplamamak üzere Birliğin 
bir tahsildarı vardır. Fakat bu tah
ıildar mahiye 20 lira gıl>i çok az bir 
ücret almakta ve tahoilattan da yiiz. 
de on kazanmaktadır. Fakat son za
manlarda bu tahsildar gittiği yerler
den eli bot olarak dönmektedir. 

Birlik, bu mali vaziyet dolayıaile 
bu la§ yapmak tasavvurunda oldu
ğu müsamereden ve balodan vazgeç 
mek 11tırannda kalmaktadır. 

Konser 
.Şehrimizin tanınm•ı mupmıiye

lerinclen Melle Antoinnette Perpig· 
nani tarafından yakında Dariilbecla
yi tiyatrosunda piyano ve harp refa
katinde bir konser verilecektir. 

altına inmesine delalet eder. 
Şimdiye kadar eşya dampingi 
ni işidiyorduk. Bir memleket 
diğer memlekete eşya dampin
gi yapıyor denildiği zaman, et 
yayı kar fiatinin altmda fiatle 
satıyor lnlayorduk. 

Şimdi bir de para dampingi 
çıktı, Paranın, hariçteki iştira 
kabiliyet: nin normal şartların 
altına dt:smesine alem ola· 
rak kullan.ılıyor. Mesela lngil
tere, son zamanda altın stan
dardından vazgeçti, para dam
pingi yaptı deniyor. 

Para dampingi niçin yapılır? 
Etya dampingi kafi gelmediği 
zaman yapılır. Eşya dampingi 
ile lıedeflenen gaye, eşyayı 
hariç memleketlere satabil
mektir. Fakat eşyanm satış fia_ 
ti, paranm hariçteki iştira kabi .. . 

Himayeietfalde 
Himayeietfal Cemiyetine dört kiti ağır, aekiz kiti hafif suret- H 

merbut Anneler birliği dün mu te yaralanmııtır. ~ecrublar ~tane Çorum maarif müdürü Şevki B. 

t 
• ti akdetmi • 1 . ye kaldırılmış, tofor Fadd adliyeye kendi arzusu ile latanbul ilk tedri-

at ıçm•mı tür. çt1- verilmiıtir. aat müfettişliğine tayin edilmiJtir. 
mada bayram İçin fakir Ye kim 1 m!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sesiz çocuklara verilecekolan el ı 

bi•e, çorap, fakir ailelere yapı- Baro heyeti umumiyesi ton/andı 
lacak yardımı görütınütleTdir. I"' 
Cemiyete nakden muavenet e
demeyen bir kaç Hanım da fa
kirlere çamaşır dikıneği kabul 
etmişlerdir. 

Hilaliahmerin yardımı 
Hilaliabmer Cemiyeti mek

teplerdeki fakir çocuklara yar
dımı tevsi etmittir. Cemiyet, 
birkaç gün evvel mekteplerde 
ia§e ettiği çocukların adedini 
2 binden üç bine iblağ etmiştir. 

Rus llıç vapuru hala 
kurtanlamadı 

Imıir civarında Karıaburuncla 
Sait adası yakınlannda karaya otu
ran Sovyet bandıralı lliç vapurunım 
tabiisi için Seyriıefain idareaile s-. 
yet kumpanyası arasında bir ~ 
ma baaıl ohnuftur. lbçı kurtarmak 
için Seyrisefainin Alemdar npuru 
mahalli kazaya hareket etmiıtir. 

pinginin tesiri azdır. 
l§te eşya dampingi kafi gel

mediği zaman, para dampingi 
yapılmakta, bu surette, ihracat 
imkanları iki cepheden arttırıl
maktadır. 

Fakat içinde yaşadığımız za 
manın tezatlarına bakılsm ki, 
bir taraftan ihracatı arttırmak 
için biribirinden ağır ve tehli
keli tedbirlere bat vurulurken 
diğer taraftan da bu tedbirlerin 
tesirini azaltacak surette vazi
yetler görülmektedir. 

Bunlardan biri gümrük du. 
varlarınm yükseltilmesi, diğeri 
para faizinin alçaltılmasıdır. 
Damping ile eşyanın fiati ne 
kadar İnerse insin, gümrük du
varları yülcseldikçe, dampingin 
veya dampinglerin tesiri azalı
yor. Bunların tesiri sabit ka-

Baroda dünkü içtima 

Baro heyeti umuıniyeai dün sene
lik içtimaını yapmıfhr. içtimada w
ıülen heyeti idarenin senelik mesai 
raporu okunmuı, ve tasvip eclilmiı
tir. Müteakiben bütçenin müzakere-

dut olan gümrüklerde daha 
kat'i görülebilirdi. Halbuki bu 
günkü beynelmilel gümrük ıi
yaseti, bunun tamamile aksi
dir. Gümrükler sabit kalmak de 
ğil, ağır ağır yükselmek değil, 
birdenbire ve sür'atle yükael· 
mektedirler. 

Para faizinin inmesine gelin 
ce, bunun da tesiri damping te
sirini izale edecek mahiyette
dir. Mesela Almanyayı alalını. 
Bu memleket hem muhtelif 
hariç memleketlere damping 
yapıyor, hem de dahilde yeni 
ihdas olunan (banka komiseri) 
vasıtuile faizler indiriliyor. Fa 
iz ininq, bankaya tevdiat a.za
hr. Sermayedar, paraamı ban
kaya tevdi etınez. Banka da 
başka.ama, bilhassa sana:;ie ve 

e •Iİ • • 
tıcarete -~ 

&ine geçilmiıtir. Bütçenin tetkiki i
çin lıir enc:ümen intihap olunmu~tur. 
Encümen tetkikatını bitirdikten son 
ra neticeyi heyeti umumiye arzede
cektir. 

lenmesi demek, aermayedar ik. 
trsat nizammm kendisi demek
tir. Bu nizQIDJll sarsılmasile, 
şimdiki şekilde istihsal bayatı 
sarsdıyor demektir. Yani ihra
cat imkinlan azalıyor demek
tir. 

Hülisa hem dampinglerle ih 
racat arttırmak isteniliyor. 
Hem de gümrükler Te ucuz fa
izin istihsali akamete uğratma 
sile; ihracat durduruluyor. Ay
nı zamanda lıem de ihracatı art 

tırmak ve hem de onu durdur• 
mak tedbirlerinin bir arada alm 
ması kadar garabet yoktur. Bq 
sebeptendir ki, zamanllDJZa ve
rilen tezatlar zamanı tabirinde, 
bir hakikat olduğnnu kabule te 

mayül etmemek kabil olamaz. 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

22 K.EVVEL 193~ 
iDAREHANE - Ankara cadd,._ 

ti No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE üCRETLERl 
G Türkiye için Hariç için 

3 ay lıit 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 ,. 1400 • 

12 • 1400 ,. 2700 ,. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti a:eçen nuduılar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiritete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

~ ' BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke· 

zinden verilen malfJmata nazaran 

bugün hava gene kapalı devam 
edecektir. Fasılalı yağış nuıhte. 

meldir. Rüzgar şimal istikamet
lerinden esecektir. Dün t~zyiki 
nesimi 759 milimetre azami hara
ret S asgari 3 derece idi. -ff11:LEifiJ 
İstanbulun canı 
Sıkılıyor! .. 
Başka bir memleketten lstan 

bula gelen yabancıların lstan
bullulara aorduklan ilk sual şu 
dur: 

- Nasıl vakit geçiriyorsu
nuz? •. 
Buna göğsünü geregere cevap 

verecek lstanbullu yoktur.Çün 
kü itiraf etmeliyiz ki: latanbul 
da eğlence yeri yoktur. Beyoğ
lu tarafında . yedi sekiz, latan
bul tarafında beş altı sinema sa 
lonu, Beyoğlunda iki tahta sa
laş ve lstanbul tarafında da es 
ki şekilde iki tiyatro bu büyük 
şehrin bütün zevk ve eğlence 
müteahhitliğini deruhte etmit
tir. Diyeceksiniz ki; 

- Zevk yerine ne lüzum var. 
Bu bir sefahattir, tasarruf iddia 
ettiğimiz bu günlerde bizim 
zevk ile alış verişimiz yok!. 

Fena laf değil.. Ahlak kitap
larına, propaganda makaleleri
ne ve merasim nutuklarına ya
kışır sözler .. Lakin hakikat böy 
le değildir. Biz yirminci a11rda 

• yaşamaya kalkınca onun icaba
tına uymak zaruretindeyiz .• 
Zevk ve eğlence bu asrın ek
mek kadar mübrem bir baceti
dir •. Bunu da ber taraf edelim .. 
lstanbulda bütün orta halli dün 
ya şehirlerinde tıpkı lağım, su 
tertibatı, elektrik gibi mevcut 
ve şehir bünyesine girmİ§ esas 
lı uzu~lardan mahrumdur. Şe
hirde ı:ı: bir ciddi tiyatro, ne bir 
musiki salonu, ne adam akıllı 
bir varyete yeri, ne bir !una 
park ve ne nükteli sözler söyle 
nen kabaı'eler var .• Eskiden ls
tanbul bu günkünden daha eğ
lenceli idi. Bu yoksulluğun se
bebi nedir? ... Bence teşebbüs e 
dememezlik. Çünkü lstanbul
da makul şerait içinde açılmıı 

MiLLiYET 

Maarif hayatı 

Viyana' da mektep ve çocuk 

içtimai muavenet dairesi 
VI 

13 - Darül.itamlar: M""uri tah l lardan iki tanesi Viyana hudutları 
ıil çağında olup Viyana'nın yerlisi dahilindedir. Diğer ikisi Hail ve lıc 
bulunan ve normal bir terbiye kabili hl tehri kaplıcalannda, ikisi de ftal 
yetini gösterip te tefkat müeueıe ya araziıindedir; heyeti mecmuasın 
terinden biri tarafından gönderilen da 850 yatak vardır. 
kimsesiz kız ve erkek çocuklara mah Bunlarda çocuklar açık bavada 
ıuıtur. Bu çocuklar müesaeaede yer cüneş banyosu alarak, kaplıcalarda 
Ye yatarlar; ancak resmi bir ilk Yıkanmak ve bol a:ıda ile besle 
mektepte okurlar. Viyana telırine nerek bu meı'um baıtalığı atlatır 
ait iki darülitam vardır ve bunlarda lar. Çocuk haıtahane ve tedavihane 
410 erkek 50 kız çocuk bulunmak leri Avusturya'mn en maruf çocuk 
tadır. Bu teşkilata 1864 senesinden hastalıkları mütaha1111larının neza 
beri tesadüf 'dilmektedir. reti albndadır. 

14 - Çocuk haıtahaneteri: Viya * içtimai muavenet dairetinin, 
na Şehremanetine ait dokuz çocuk 14 yaıma kadar olan, çocuklara bat 
bastabaneti ve bir doium evi var- rettiği faaliyetler bu on dört mad 
dır. Bunlardan maada mektep hıfzı dede hülaaa edilebilirse de Viyana 
ııhhasr ile mefgul, kezalik talebe- telırin.in çocuklara ihtimam faaliyeti 
nin göz Ye elitlerini muayene ve te- bunlarla da olmaz. 
davi için de aynca müeueaeler var Şebrin hangi köıesine a:itaeniz 
dır. çocuk için meydana a:etirilmit bir 

Bu hastahanelerden üç tanesi da müeaaeseye ve ya bir teşkilata teaa 
hiliye, ca~i ve ıari baıtalıldar düf edeniniz. Bu meyanda çocuk 
klini.lderi ile meme çocuklanna mab bainyolannı da zikredebiliriz: 
ıuı daireleri bavidirler. Bunlar 1873 Viyana'da umumiyetle temizliğe 
ile 1879- seneleri arasında açılmıılar büyük bir ehemmiyet verilir. Şu, 
dır. Bu üç baıtahanede 450 yatak iki milyona yaklaıan halkın gerek 
vardır. Buralara 14 yqına kadar içıne, gerek kullanma ibtiyacına ki-
olan çocuklar kabul olunurlar. fi gelip artacak mikdarda boldur. 

Diğer bet hastahane vereme müs 1 ıtanbul' da Saraçhanebqmda 
tait ve ya musap çocuklann tedavi ki su kemerlerini andıran kemerler 
sine tahsis edilmittir. Viyana bele le yüzlerce kilometre mesafeden teh 
diye dairelerindeki hükumet doktor re ıu getirilmiftir. Gayet ucuz ola
ları tarafından, tedavisine ihtiyaç rak yıkanılabilen umumi ve modern 
gösterilen 4 yaşından 14 yqma ka- hamamlardan maada ıehrin hemen 
dar ç~cuklar kabul olunurlar. Bun her tarafında halka ve çocuklara 

••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••--••••••.. mahaua yi.izme havuzlan vardır. Bir 
hi~ bir zevk yeri kapanmamıt- kartı aahil.i bile olmayan bu memle
tır .. Geçen &ene Beyoğlu sine- ket halkının yüzme bilmeyeni he
malannın adedi büyücek iki aa men yok gibidir. Yaz mevsiminde 
1 bu havuzlar için kesilen bilet mikda 
onla arttığı zaman mevcuttan rı yalnız Viyana'da on bini bulur. 

birinin kapanacağını zannetmiş Havuzların etrafında a:eniı kum sa
tik. Hadiseler bizi teKzip etti. halan, dut ınaballeri vardır. Yazın 

Bizce lstanbulda müteşebbis suya giren, kumlar üstünde gün"§e 
adam yoktur .Ara1Ira lilna park serilen, oynayan, takalatan intan-

i lar; hummalı bir faaliyetle a:eçen 
ve emsali eğ enceler için yapı yevmi hayatlarında ve kış günleri 
lan müracaatları da galiba bele bot binalarda kaybettikleri aıhhat
diye zorluğa sevkediyor. Netice !erini tekrar elde ederek yeni bir 
şudur: hayat hamlesi kazanırlar. 

Tiyatro, konser aalonlan, var Bu hamam ve banyolann bir kıı 
yete yerleri, nükteli şarlalar mı da tamamiyle çocuklara tahsis 
söylenen kabareler gibi masum edilınittir. Buralara 6 yqından 14 

yaıına kadar kız ve erkek çocuklar 
zevk yerleri olmazsa lstanbul. serbestçe girebilirler ve parasız yı 
lu eğlence ihtiyacını ya meyha kanırlar. Viyana tehrinin ilk çocuk 
ne yahut kerhanelerde anyor.. banyosu 1917 de Hütteldorf'ta ya 
Bu yüzden ınhbati ve huyu ha. pılmııtır. Bugün belediyeye ait 12 
rap oluyor, çocuk banyo mahalli vardır. Banyo 

havuzlan vasati olarak 24 X l6X0,6 
Yabancı da, zevki bu kadar eb'admdadır. Soyunma ve dut ma 

az, bu kadar can sıkan ıehre get hallerini, genİf yapraklı ağaçların 
mek istemiyor, gelmek isteyen gölgelediği kum sabalannı ve oyun 
!ere de gitmem.esini tavıiye edi ,.erlerini ihtiva eder. Bu banyolar 
yor. yaz günleri sabahtan alqama kadar 

Bu sözlerim birer tahmin de Viyana çocuklanrun en büyük bir 
zevki ziyaret ettikleri mahallerdir 

ğil, ciddi müşahedelerdir. ls- (senevi 850,000 çocuk). 
tanbulu sevenler, idare edenler Banyolarda çocuklara yüzrne der 
ve atisile alakadar olanlar, fs- si de gösterilir. Her ıene 40/ 50 bin 
tanbul halkının 11bhati, huyu, çocuk yüzrne öğrenir. Eaaaen ilk 
nikbinliği ve İstanbula gelecek mektep proa:ramlarının beden ter
yabancdan sıkmam.ak için ora biyesi kısmında yüzme itine de yer 

aynlmııtır. 
da eğlenti yerlerinin çoğalması § Her parkta çoc11klara aynlmıı 
na çalışmalıdır. bir kısım ve bu krsonda kum bavuz 

Bana bir davet ıan ve oyun mahalleri c1e nazarı dik 
kati celbetmektedir. 

iki gün evvel bir ecnebi ka
tolik cemaatinden rahibelerin 
noel münasebetile yapacaktan 
dini bir merasime çağırıldrm .. 
Davetname matbu ve imzasız 
olduğu için beni kimin habrla
mak nazikliğinde bulunduğunu 
kestiremedim yalnız taliime 
küstüm. Aleme lngiliz Misle
rinden otuz bilı liralık çek ve iz 
divaç teklifi gelir .. Bize de no
el yortusunda kifüıeye davet! 

Nedeniniz Mesihin bu aziz
liğine?!. 

FELEK 

§ Viyana polisi de çoculdara ihti 
maın faaliyetine ittirak etmektedir. 
Sabahlan saat yediden itibaren her 
mektetbin ön.iinde bir poliı memuru 
görürsünüz. Bu memur, kaynatan 
nakil va"1talarına nezaret eder ve 
çocukların ber hangi bir kazaya uğ 
ramamaları için aeyrÜaeferi idare 
eder. Saata on ikide ayni memuru 
yine kapıda görününüz; zira mek 
tep tatili yaldaımıttır ve çocuklar 
evlerine döneceklerdir. 
• Bundan maada bir çok mekteple 
rin bulunduğu kötede büyük bir !ev 
ha vardrr. Şoföre, arabacıya, va tına 
na dikkatli olma11nı ihtar eder; 
umektep!,, der. 

Kezalik mektetbin bulunduğu 

Milliyet'in Edebi Romanı: 115 

1 

Genç kadm, mahzun mab -
zun içini çekti : 

BAŞIDÖNÖKLE~ 
lbrahim NECMi 

Süheyla içini çekti. Ahmet 1 kİ!llain? 
Nebil, Sübeylinın arkasından, - . . , , • 
yarı mahcup, yarı cür'etli gir- - A! Sen misin, Nevzat 
mişti. 1 Bey? 

- Nerede Mebruke? - • • • • • • • 
-A! O şırfıntı durur mu - Yok, ayol, ne yapayım? 

hiç bir dalda? Kalktılar, gitti- - . , 
!er.... - Bilmem. 

- Nereye? - . , • • 
- Ben bilir miyim nereye? - Bu saatte nereden bula-

Kim bilir hangi bara ceben- yım, ayol? 
nem oldular. - . • • • • 

Koridorun ucundaki telefon - Bilmem. Annen de bura-
öttü. daydı. Hep beraber gittiler. 

Sıdıka molla vestiyerden - • • • • 
rast gele aldığı bir mantoya bü -A! Yok kt.. Ama, dur ba-
rünerek yüzünü buruşturdu: kjlynn. Dur, dur, bekle, kapa-

- Of! Bu telefondan da.. ma telefonu ... 
lhtiyra kadın, telefona doğ- Sıdıka molla, telefon maki-

ru gitti: nesini elinden bıraktı. Birden 
- Alo! bire beli doğrulmuf, gözleri çu 
- • , kurlannın içinde •tıl ışıl parla-
- Kimsiniz, ayol ? ınağa ~atlamıştı. 
- . , Sübeylinın 'yanına geldi. Ya 
- Ben, Sıdıka Hanım. "Mf saele sordu : 
- . • . - Süheylicığım, gerçek mi 
- Hayır, burada yok. Sen kocandan ayrılıyormutun? 

- Evet. 
Sıdıka mollanın sesi daha 

ziyade mabremleşti: 
- Bu yanındakile bu gece 

angaje misin? 
- Hayır. 
- Bak öyle ise: Nevzat Sü-

reyya oğlan telefon ediyor. Ya 
nında iki Mısırlı varmr§. iki 
Türk hanımı istiyorlarnııf. 
Mebruke burada yok. İateraen 
ıen kal. Oğlan "Parasında de
ğiller. Bir kaç yüz lira vurabi
liriz,, diyor. 

Süheyla birden bire sende
ledi. 

Ahmet Nebil, söylenen söz
lerin Nebahate ait olduğunu 
zannederek dikkatle kulak ver
mitti. 

Meaefeyi anlayınca acı acı 
güldü. 

Sıdıka molla, sıkı sıkıya tet 
vik ediyordu: 

- Bu gece M111rhdan yüz, 
yüz elli lira çıkar, fena mı? 

Süheyla yan yan Ahmet Ne
bile baktı. 

Ahmet Nebil, birden bire 
içinden kabaran bir kusma ar
zusile batını çevirdi. 

Genç kadın, istek, korku. 
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Olsa 
Hasan yatağından kalktı, tediklerini yapanın •. 

yüzünü yıkadı, dağarçığma buna kılavuz olarak 
nevalesini koyduktan sonra, çaTiışu gönderelim. Onun 
ağıldan sürüyü çıkanp önüne böyle i§ler elinden gelir. 
kattı, doğru yaylaya çıktı. Sü- Hasan sevinerek, ağaaı
rüsünü zümrütlüğün içine sa- nın elini öptü, doğru Meh-

~ı;:r~;b::~:k~~~rduğu kaya- :net ça~';:d·k}in!' ~itti •.. tedğ~-
Kuzular tatlı tatlı meliyor, 1 Mıneıbmn stoy ı benm. . soy kı. 

v ı ki kul k e çavuş u lfl yapma 
gamsız og a ar uzun a • için bir koyun istedi Ağa 
larmı sallayarak türlü türlü ona da razı oldu.. • 
yapmacıklarla oynarken, kar-
şıki ulu dağların üstünden .. Me!1met çavuı • ert~~ .~ü
günet erguvani bir tülden n!"' dogru Ay!elenn ko".'une 
yükselerek, köylüye bayramı ~derek, ~yşeyı Hasan• ıste
kutlulayordu. Hasan bu gü- dı.. T abıı onlar da çocuğun 
zelliğin içinde kendi hülyası- nesi olup olmadığını sordular, 
na dalmış, hazin hazin kavalı- Mehmet çavut: 

- Bir evi olsa, bir sapan· 
!ık hayvanı olsa, bir ineği ol-

YARIN AKŞAM 

M ~ ~ ~ K ~inenıası 
EDMOND ROSTAND'ın 

şaheseri 

Nır~tE~N'un ~~in 
(L' AİLGLON) 

muazzam Fransız filmini tıakdim 
edecektir. 

Biletlec şimdicle-n satılıyor. 

Telefon: Beyoğlu 868. 

KA YDİ LAZIMGELEN BİR TARİH 
YARIN AKSAM 

en büyiik sinema hadisesi olacaktır. 

nı çalarken, baharın tatlı 
rüzgan komşu köydeki sevgi
lisi Ayşeciğinin uzun saçları
nı sanki boynuna dolamıştı •. 

Uzaktan silah sesleri du

Halıkrn sevdiği iki artist sa, yirmi, otuz koyunu olsa I •--• 
daha ne istersiniz ? MARY GLORY ve ALBERT PREJEAN 

yuldu: Grav, grav! 
Hasan yet"inden sıçradı, 

etrafına bakındı. Ne o? Bas
kın mı, vardı? 

Sonra (Adsız) köyün efe
lerini görünce hatırladı: 

- Sabi, bugün Durmuş ~a
vuşun oğlu evleniyordu. onun 
için efeler gelin getiriyor
lar .. 

Zavallı Hasan bunu hatır
layınca kendi bedbahtlığını 
düşündü. Gözlerinden iki dam
la yaş yuvarlandı. El uşağı
nın anası babası, var, onlar 
oğullarını everiyorlar. Fakat 
Hasarun Allah'tan başka ki
mi var? Hatta bu koca sü
runun içinde bir tek baş 
hayvan bile onun değil. Eğer 
onun da anası babası olsaydı, 
elbette sevgiliıi Ayşe kızla 
ev erir lerdi. 

Durdu, durdu, aklına bir 
şey geldi: Bir kere ağaya yal
varmalıydı. İki senedir onun 
yüzlerce koyunlanna bakıyor
du. Bu bir boğaz tokluğundan 
ibaret olmazdı ya, elbette üç 
dört koyun verir. Bir kulübe 
yaptırır, hizmetinde bulunduk
ça da yardım ederdi. 

Akşam köye döndüğü za
man, meseleyi ağaya anlat
tı. Ağa da mert adam oldu
ğu için, delikanlının g~lü
kırmadı: 

- Peki Hasan, ben bu is-

·-· .. ··-··-·-··················-··-·· .. ····· 
kısımda, n•.kil vasıtalarının çıkardı 
ğı gürültüyü azaltmak maksadı ile, 
yüz metre kadar kaldırım tahtadan 
yapılnuıtır. 

Hülaaa; 
Viyana'da .çocuk batlı batına bir 

kıymettir. Denilebilir ki bütün içti 
mai faaliyetler çocuk mihveri etra 
fınad toplanmaktadır. Büyük lsveç 
mubarriresi Ellen Key (1849-1926) 
in ''çocuk asrı ,,vasfını verdiği yir
minci asırda bu aenbolü en güzel 
kavrayarak tatbik eden milletlerden 
biri de Avuıturya'lılardır. 

Bu iddiamızı tevsik için alb ma
kalede hiilılaa etmeğe çalıştığnıuz 
faaliyetlerin istinat ettiği prensipi 
şu mısralarla çok veciz bir surette 
ifade etmiılerdir: 
Wer Kindeı-n Paliiıte Paut, 
Reiıst Kerkermauern Nicder! 

[ççocuklar için saraylar yapan 
hapishane duvarlarını yıkar!] 

Frankfort: Muallim 
Kemal KAYA 

çekinme duyguları biribirine 
karışarak, soluk bir sesle f11ıl
dadı: 

- Nevzat Süreyya beni gö
rürse? 

Sıdıka molla, alııkın bir ta
vurla hemen çare buldu : 

- A! Nereden görecek? gös 
ternıem ki •. 

Süheyla hali düıünüyordu. 
Sıdıka molla : 

- Hay Allah! Biri daha la
zım ... Kimi arasam? 

Diye düşünüyor, duruyordu. 
Ahmet Nebil, içinin ikrahı-

nı zor saklıyarak Sübeylaya 
yaklaştı: 

- istersen kal, Sülıeyla, 
ben gidip barlan dolatacağım. 

Süheyla, gözlerini kaldır
mak istedi. Fakat, sanki göz
kapaklarına İri iki. taş bağlan
mış gibi kaldıramadı. 

Sı&ıka molla, telefonon ba
şına geçmitti: 

- Baksana, oğlum, bir tane 
buldum. Amma aile kadını ... 
Kimse görmiyecek.... Sen de 
görmiyeceksin. Herif te başka 
yerde rast gelirse tanımıyacak. 
O ıartla! .•.. 

- . . 
- Bir tane daha mı? Nere-

den bulayım, ayol ? 

_Ta~~n!: ~:;~~:ne istenir, SEVDA MACERALARI 
yetişti, gitti .. 

Söz kesilmiş, mesele hal
ledilmişti. Düğün olmuş, Ha
san Ayşeciğine kavuşmuş, 

aradan zaman geçmi§ti.. Ço
cuğun hakikatte dendiği gibi 
olmadığını görünce, kız tara
fı Mehmet çavuşa çattılar: 

- Hani sen, Haaanm bu 1 

kadar koyunu, ineği var, şu ı 
kadar hayvanı var diye, söy
lemişt;n? Nerede bunlar? 

Mehmet çavuş hiç bozma- ı 
dan dedi ki: 

- Y abu, ben size bunlar 
var demedim ki, olsa, dedim! 

Yeni netriyat 

Havacılık ve spor 
1 ngiltere' de en mahir tayyareci

lerinin gözü önünde tayyaresile 11rt 
Üttü bir vaziyette (37) dıokika uça
rak cihan rekorunu kıran Alman 
tayyarecisi Herr Achelif Kimdir? 

Havacılık ve Spor 
En son çıkan 61 inci uy11mda bu 

hava cambazının tergüzqtlerini rıak 
!etmektedir. 

Türkiye Başpehlivanı Kara Ali, 
Dünya ıampiyonu Yunanlı Cim 
Londoı'u yenebilir mi? Kurtdereli 
Mehmet ve Kara Emin Pehlivanlar 
ne diyorlar? 

Yine ayni sayıda okuyunuz. 

Kutlu ağaç, ceviz agacı 
Kastamoni meb'uıu Hasan Feh

mi Bey "Kutlu ağaç, ceviz ağacı" 
isminde küçük bir kitap netretti.Bu 
kitabı okuyanlar cevizin kıymetini 
anlamakla kalmıyacaklar, ceviz ağa
cının nasıl yetiştirdirildiğini de öğ
reneceklerdir. 

Hitit ·kanunu 
Bu serlevha ile, Edebiyat Fakül

tesi müderrislerinden Avram Galan
ti Bey yeni bir eser baamıttır. Mi· 
!attan takriben 1300 sene evvel ted
vin edilmiş olan bu kanun, mütead
dit levhaler üzerine yazılmış olduğu 
baldı; Yozgat Vilayeti kasabaların
dan biri olan Akdağ Madenine mer
but Boğazköyünde, 1906 • 1907 se
nesinde, bulunmuştur. Galanti Bey 
200 maddeden ibaret olan bu kanu
nu, bazı tahıi mütaleat ilave etmek 
suretile, tercüme etmiştir. 

- Peki. Arrattırayım. Ama 
bak, hanım iki yüz elliden ata· 
ğıya razı değil. 
- . .· • • 
- Tabii bana da komisyonu 

mu ayrı verirsin! 

- Dur, bakayım, sen bana 
on dakika sonra telefon et. 

- . . 
- Peki, peki. Arayacağun, 

ne yapayım? 
Ahmet Nebil, bu mekruh 

ticaretin pazarlığını, içi nefret 
ten bulana bulana, dinliyordu. 

Süheyla, sanki kafasına iri 
bir taş dütmüş gibi, dü§kün 
düşkün, koridorda bir sandal ~ 
ya üzerine büzülmüştü. 

Sıdıka molla, telefonu ka
pamış, kendi kendine düşünü
yordu. 

- Kimi arasam acaba? Ki
mi arasam?. 

Sonra, birden bire bulur gi
bi oldu: 

-Hah! Dur bakalım. Belki 
olur. 

ihtiyar kadın, para kazan
mak hırsrnın titrettiği ellerile 
telefonu açtı. Bir numara ver
di. 

Ahmet Nebil, paltonun ya-

Fransızça sözlü ve şarkılı son filmlerinde 

Artistik ve Opera 
sinemalarında bir.den görüneceklerdir. 

Tel. B. O. 2851 Tel B.O. 3088 
Haşiye - Yarın akşamki müsamere için ancak bir kaç loca kalmıştır. 
Numa'l"alr <>lan yerlerin evvelden tedar.iki mercudur. 
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Majık 5 nemasınoa 
MİLTON SİLS, DROTHY 

MACKAİL, DOUGLAS FAİR
BANKSjr. BETTY COMPSON 

tarafından 

Serseri Canbaz 
sözlü, şarkılı film ile 

MARGUERİTE MORENO ve 
MOUSSİA tarafından 

HANIM SİNEMA YİLDIZI 
OLUYOR. 

F.ransızça sözlü büyük komedi 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

Onlar Ermiş 
Muradına 

Vodvil 

Yazan: 
G. Feydau 

Ter<:üme E: 
Vasfi Rıza vıe 
Bedia Hanım. 

Talebe gecesi. 
Yakında: MAYA 

·-ÜSküdar Hale Sinemasında 
SUMRU 

• 

Pola Negri. İlaveten: Kanlı 
ma-oera. 

-ım-

Yarrn akşaaı saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
Yunan Milli Opera 

heyetinin ilk temsili olarak 

TRAV1ATA 
Perşembe akŞjmı 

Cavalierio. Rusticana ve 
Pagliacci 

Noel münasebetile Cuma. Cumarte
si ve pazar günleri müstesna mati

nel& saat 16,30 re 

kasını kaldırarak kapıya doğ
ru yürümüştü. Çıkmak üzerey
di. Numarayı içitince bi?den 
bire durdu. Bu numarayı tanı
yordu. 

Kimindi bu numara? 
Delikanlı, geriye döndü. Ku 

lak verdi. 
Sıdıka molla, telefon batın

da bekliyordu: 
- Alo... Alo... Alo .•. 
- . 
- Hayır, matmazel, cevap 

vermedi. 
- . . . 
- Çağır, kızım, çağır. Bel-

ki uyuyorlardır. Uyansınlar. 
- . • 
- Alo ... Hah! Neresi? 

- Sen misin, Nimetçiğim? 

- Ben, Sıdıka... Baksana, 
ayol, sizin damat uçmuş, öyle 
mi? 

Muayen~hane nakli 

Dr. Celal T evfil< 
Frengi ve ic'rar yolu has
talıkları mütehassısı:S rkeci, 
Muradiye caddesi No. 35 

Sa. 14-18 

Mühim ilan 
Takarrür eden fevkaladelik. iK-

TiSADi BUHRAN DOLA YISILE 
biliimum Nestle çikolataları fiatle-
rinden % 20 TENZILA T yapılmış
tır. Belli batlr dükkanlarda teıhir e
dilen YENi FIA TLERI ber yerden 
muhakkak istemek HAKKINIZ
DIR. 

Kelepir bir 

KANO MOTÖR 
satın alınacaktır. Alakadaranm 
(Ray) nımuzile İstanbııl 176 posta 
kurusu adresine yazmaları. 

1HT1RA İLANI 
" Şimerı.düfec yollarınw parça

larla tamiır ve yeni yoL!ac vaııebnek 
usıılü" hakkında istihsal olunan 9 
Eylfil 341 tarih ve 345 numaralı ih
tira berat• bu defa mevkii fiile kon 
mak üzıre ahere devrüferağ veya i
car edi.leceğinden talip olanların 

Galatada Çinili Rıhtun Hanında 

Robert Ferriye müracaatları ilan 
olunur. 

İHTİRA iLANI 
" Hakiki Şark halıları imal edile 

bilmek üzre makine ve tezgiihla
nıı.da tekemmükit" hakkında istih
sal olunan 25 K. Sani 1925 tarih ve 
280 numaralı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile korunak üzre ahere 
devrüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada Çinili Rıh
tım Hanında Robert Ferriye mü
racaatları ilRn olunur. 

- Nimetçiğim! 
Dediği de mutlaka annesi 

Nimet Hanım olacaktı. 
Demek. .. Demek. .. O da öy

leydi, ha! Süheyla.. Neriman 
Cemşit .•. Demek bunların da 
Mebruke Numandan bir farkı 
yoktu.. Demek Sıdıka molla 
hepsinin de "teyzesi,. idi! 

ihtiyar kadın, çekinmeden, 
sıkılmadan, telefonda yüz lira
dan, yüz elli liradan dem vuru
yor, kandırmağa çalışıyordu. 
iki yüz elli liraya çıkınca, kar
şı tarafta razı olma halleri gö
rünmüş olduğu hissedildi. 

- Eh, hemen uyandır, al, 
gel buraya! 

Diye pazarlığı uyduran Sr
dıka molla, telefondan döndü. 
Sübeylaya baktı. Ditleri biribi
rine çarparak ınantosuna bürün 
müş duran genç kadına temi
nat verdi: 

- Korkma ... Sana daha el<-
, • sik vermem. 

- Nimetçiğim, bu gece ba- Telefon zili, tekrar öttü. 
na Nerimanı yollayabilir mi- - Hah! Nevzattır. 
sin? Diye Sıdıka molla aleti ya-

Abmet Nebilin kafasında kaladı. 
bir fimtek çaktı: Öyle ya, bu 

1 

- Alo ... A! Sen misin, Meb 
numara Neriman (':em§İt Hanı ruke ? • 
mın numarasıydı. - • . . . . . • • 

Sıdıka mollanın (Devamı var) 

" ti 
b, 
k 

d, 

d 
k 
h 
b 

k 

d 
tı 

d 
~ 

' 1 



• 

Tarihi Tefrika : 8 

s at y Zevi! 
Nakleden : R.N. 

ibra il.im dilinde her harf 
bir adet ifade eder 

••••••• 1 

"Kabal,, denilen şey ise istikbalin esrarını 
ifşa eder, bunu anlamak için de .. 

Mordehay anladı ki İngiliz nin kat'i olarak tayin edilmesi 
~ilen insanların hem para ka hususunda Mordehay'ın gös· 
ıanmasını bilir, hem de dini terdiğ; İnat ve ısrar oluyordu. 
bahis ve meselelere yabancı Mordehay miladi 1648 senesin 
değildir. Mordehay, temas etti de ıırar ettikçe İngiliz de ge
ii İngilizleri kendi kadar bu ne miladi 1666 senesini ileri 
llıevzuları bildiklerini gördü. sürüyordu. Çünkü hiristiyanlı
r ahudiliğin dini münasebetle- ğa ait olan dini kitaplardan Çı• 
tini İngilizler de biliyordu. O karılan ahkama göre "mesih,, 
lıalde İngilizle anlaşmak im- ancak 1666 senesinde dünva 
kansız değildi. yüzüne tekrar dönecekti. Ya-

Bu senelerde İngilterede de hudilerin beklediği mesih baş
dahili karışıklıklar oluyor, din ka, hiristiyanların tekrar avdet 
llıesaili mevzuu bahsoluyordu. edeceğinden bahsettikleri me
liir kısım İngilizler musevili- sih baıka olmakla be
kin kitabı olan Tevrat'ın ilahi raber hiristiyanlık kitapların· 
bir kanun olarak kabulü lüzu- dan ahkam çıkaranlar gelecek 
llıuna kail bulunuyorlardı. Met mesih'in Kudüste zuhur edece 
hur Cromwell'in başına geçti- ğini ve yahudiler için kendisi
Ri bu hareketin taraftarlarınca ne tabi olmak artık bir zaruret 
l'evrat en mühim bir memba olacağını iddia ediyorlardı. 
demekti. Bu meşhur adam bir Mordehay, olsun, bu bahsi 
ker beyanatta bulunurken ili- açtığı İngiliz dostu olsun o za 
hi bir kanuna malik olan İsrail mana kadar musevilik ile hiris 
Oğullarının ıztırabı karşısında tiyanlığı biribirinden ayıran 
kalbinin en derin köşesinden ve iki din mensuplar arasında 
llıu,eessir olduğunu söylüyor- tiddetli bir nefret ve husumete 
du. Cromwell yahudilerin Haz sebep olan bu "mesih., mesele
teti İsayı kabul etmediklerini sini hallederek her iki tarafı 
dii~ünmekle beraber ahtü atik / barıştırabilecek~~ri ü~idine de 
~e cedidin yani musevi ve hi- kapılmamıı degıllerdı .•. 
l'İıtiyan dinlerinin telif edile- Mordehay o günkü mülakat 1 

MiLLiYET 

Sinema artisti 
Olmak için 
Neler lazım? 

---------
Figüranlık ta kolay 

şey değildir 
-4-

Bütün bu mütküllere rağmen, 
nihayet taliinizin yardım ederek fi
ııüranlığa kabul edildiğinizi tasav
vur edelim, belki bir gün kendinizi 
gösterirıinz de, figüranlar ıınıfın 
dan kurtulup, yükselmeğe doğru 
yol bulabilirsiniz. Zira sinemada 
esaa, bir defa o muhite mensup ol
makbr. Figüran oldunuz mu, arbk 
o muhite mensupıunuz demektir. 
Binaenaleyh her fırsattan iıtifade 
edip itinizi yoluna koymak arbk size 
düıüyor. Yalnız çok sahur ve müte
hammil olmak lazımdır. Kim bekler 
ıe, günün birinde belki keneli aya
rına göre bir role kavuıabilir. 

Lakin figüran olmak ve bu ıerait 
İçinde sabır ve tabamül göstennek 
te bayii müşkül ıeydir. 

Bir defa sabahleyin altı, yedide 
kalkarak doğru stüdyoya gidecek 
siniz. Ekseriya kabvealtı etıneğe 
vakit bulamazsınız.. Stüdyolar ek
serya ıehir haricinde olduklanndan 
tramvay veya otôbüsele katedile
cek mesafeyi de hesaba katmalıdır. 
Sonra hiç uykuİu7. ve yorgun gö-
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Sinemada çocuklar Coc .... k ve Anne 
Annele •l11 hasbuhal A g l! /o Pat.·· 

"Dinle,, ken buna lüz m vardır. Az za-
"Dinle, anne dinle.,, 1 mand hikay sini iyi intihap 
Çocuk sabah erkenden göz- ı etmeği öğr~nir. Öylelerini da-

lerini açar ve geç kit onları ha çok dinlediğin zi ve daha i-
uykudan kapatıncaya kadar an yi anladığınızı hisseder. 
nesine "Dinle anne, kuzum an- Çocuk büyüdükçe ve hikaye 
ne beni dinle!., diye yalvarır. !eri müstakbel şahsiyetinin ren 

Dinler misiniz? Nasıl dinle- gini daha ziyade alddcça, siz 
nir bilir misiniz? Eğer çocuk- dinle~!'c!• münekkit ve dost 
ları kendinize bağlamak ister- mı..vkıınızde, onu en çok hoşlan 
seniz bunu iyi bilmelisiniz. Der dığmız ve kendine clalıa müfit 
oiniz ki· görünen hikayeye doğru götü-
~ • rebilirıiniz. Tabii sizin için da 

- Kabil değil! Her istediği ha faydalı olan değil. Onun hi
zaman dinlesem çı!dırmm. O kayesine el sürmeyiniz. Siz 
bütün gün "dinle,, der. kendi hikayenizi yazdınız. Bu 

Evet, çünkü dinlemediniz, onunkidir, ıiz dinlersiniz. Bir
ve hala zihni, söylemek istedi- den bire hikaye d~ğişip mrc•ra 
ği ,eyle meşgul. Kendini din- hülyası olur, uzak ve garip di-

•, .. ,. , )etmediği için tekrar gayret e- yarlara kaçmaktan bahseder, 
diyor. hasılı yakın tehlikeler hiasetti-

Dinleyin bitsin! rirse ne yapmalı. ? 
Onun anlatırken kekeleme- Dinleyiniz ve anlayınız! 

si, tekrar1aması ve söyleyeceği Söylediği hikaye yeniliği ile 
ni kaybetmesi uzun sürüyor gİ ürkütücü ols~ bile, siz hikaye-

.. .. . bi ı;öründı:lir, fakat bu, kulak ciyi onun gitmek, İş görmek 
Jachie Coogan (yukarda solda) ve kuçuk kardeşı larınızm hi1<aye i için kapalı ol ve muzaffer olmak iştiyakını 

. • Robe:rt ( ~ş?ğıcJ_a ~rtad~) . . . · 1 duğunu kc,-ditine anlatırsanız anlayabilirsiniz. Sözü ağzına 
Bütün dıger san'atlar gıbı 1 buyuk .. 1ı~~lerın?e1? bırın_d; sizi ondan ayıracak olan tıkamaktansa sükut ediniz. E-

sinemamn da küçük harikalal'I Kıd rolunu vermıştı. fackıe • sükUt seneleri kadar uzun ve ğer öyle yapmezsanız artık si-
var. Hakikaten bizi masumane nin bu _fil~de~i- harikulade mu ıztıraplı değildir. zin için h'kaye kalmamıştır. 
ve samimi rollerile mütelıey ı•affakıyeıı hala hatırlardadır. B" · .. 1 b" ·· · d Onları ba•kasına nakleder ve . .. .. . ı ır şaır guze ır şıırın e , 
yıç eden ve gulduren ne kadar Bir nokta daha var. Jackıe annesine "Konuştuğum za- ıiz de evinizde meyus kalırsı· 
çok_ küçük aktarlar .. t~myor?z. büyüdükte~ sonra ~!1 sefer. k~ n:an dinledin ve düşün<lôtğüm nız. Dinleyiniz ve anlayınız. 
Stııdyolarda çok kuçukt~-!1 ı~e çük kardeşı R~bert ı seslı fıl zaman an'adın., diyoı. İşte bir İstikbalde hikayesini tahek 
başlayan ~o_cuklar. az deg.ıl~ı.-. me aldı. Jackıe \aramunt. h~- çocuğu dinlemenin manası bu- kuk ettirmek için aynldığı va
Bunların ıçınde: bır çok izim sabrna Hollyvood da yem bır dur. O sizin dinlediğinizi hisse kit, dinlediğinize ve anladığını 
ler vücude getıren Jean Mer- film çeviriyordu. Babası Coo der. Sükut ederke:ı fikriniz o- za emin olarak sık sık avdet e
canton her halde rekoru tutu- gan küçük Robert ile stüdyo nunkini dinler; diliniz sözleri- decek ve size sonraki faslı, da-
yor. Babası sahne vaz11 Mer- ya gelmişti. Çünkü beş buçuk j ne cevap verir. ha sonrakini ve ondan sonraki 
canton §Öyle anlatır: yaşında Robert büyük kardeşı l ... b k bü"t·· kt" nı" "nakledecektir. . ı·ı . d" •. . .. şınızı ıra ıp un va l· tek yahudilerle İngilizler tan sonra hemen evine döne 

on altıncı ve on ' yedinci asır rek sevgili oğlu Sabatay ile de 
lre.aında dini ıslahat yapmı9 o- bu bahsi açtı. 
lan kilisenin birleşecekleri ü- Sabatay, dünyanın batka ta 

- Bu çocuk sinemaya nasıl mn n~sı! 1 m çevır ıgım go~ nhi ve dikkatinizi ona hasret- Dinle valide! Çocuğunun 
• başladığını nasıl anlatsın '?1ek _ıstır~rdu. Çocuk bu yem mek icap etmez; yalnız başlar söylediklerini dinle •. 
"Ayının kızı Miorka., da ilk al;mı'! ıçınde hayran hayran . . 
rol aldığı zaman daha on yedi eif lemr~en babasının caketı I 
günlüktü. Kendisini bi,: sepete m çektı: . • 
koyduk. Bütün kuvvetile bağır - Bab~, bendedd_e sınemada 

lllidini besliyordu. raflarında da kendi gibi düşü· 
Yahudilerin cumartesi gü- nüp hareket etmek i.ateyenler 

lliinü pazar yerine kabul ettir bulunduğunu öğrenmekte 
lllek isteyen İngiliz ıslahatçı· memnun oldu. Kendi kuvvetİ· 
ları görüldüğü gibi parlimen- nin bir kat daha arttığını his. 
toyu bile yahudilerin kutsi ki- seden Sabatay için bu keyfiyet 
tabına göre ıslah etmeği ileri nefsine olan itimadını da daha 
&iirenler vardı. ziyade arttırmış oluyordu. Ar-

y ahudi böyle bir takım par tık hayal ve intizar zamanların 
laınento işlerinden bir ıey an- dan geçilerek hakikate varmak 
leınazdı. Fakat onun İngiliz sırası gelmitti. Artık Sabatay 
dostlarına söyleyeceği başka için yalmzltk ve inzivaya çeki· 
b 1 k d ··ı h k ·1 k Gary Cooper ancak 50 inci filminde İr şey vardı. Bu istikbale ta- . ere.. egı • are ete g~ı ere nazan dikkati celhetti 
~lluk eden bir kehanetti. ış gornıek zamanı gelıyordu. 

S b · d · k d b 1 rünmemek, bitakiı genç, çalak, Halkın esrarını keşfe uğraş- a atay şım ıye a ar es e- net'eli aıbbatli bulunmak lizımdır. 

dı,ağladı. Zaten rol de bundan oymyacagım, ı. 

ibaretti. Görüyorsunuz ya, isti O sırada . Paramunt bed
dat daha o zamandan kendisi baht bir yavru rolünü oynaya
ni gösterdi. cak bir çocuk arayormuş. Ve 

Sonra kendisi anlatıyor: . stüdyo müdüıü, derin bir arzu 

- "iki yavru,, filmisi hatır 
lıyorum. O zaman dört- yaşınr 
daydım. Bu filmden sonra on 
film daha çevirdim. Ondan 
sonra Berline gittim. " Peren 
ses, emirlerinizi,, filminde kü 
çük kıra/ rolünü oynadım. 

ile aktörlerin oyununu seyre 
den kül;ük Coo~':ın'ı gorunce, 
hemen çocuğu aldı, bir küçük 
tecrübe filmi çevirdi ve derhal 
bir mukavele yaptılar. Çocu 
ğun yaşına göre hayale gelmi 
yecek bir mukavele! 

\ 

• 

inatçı karga 
ile inak iddiasile meydana gelmiş diği hayallerin birer hakikat O- Stüdyoya geldiniz mi, derhal so 

1 • d h" h · k 1 " M echul mug" anni ,, filmin olan "Kabal,, dan yukarılarda acagın an 15 şüp esı a ma. yunuraunuz. Makyaj, kovaför ve aa Çocuk artistlerin a.casında • 
acemı avcı &ırasile bahsedilmitti. "Kaba!,, mıtti. Bugün için birer hayal ire .. Derken muavinin itareti duyu .birincisi ve şüphesiz en meş- de de Denise Guillouy ismin 

l dahil olan ve onun pek esaslı gibi görünen şeyler yarın birer- lur. Herkes sete! Set, film çevrilen buru /ackie Coogan'dır. de üç buçuk yaşında bir kız ço 
L "Z h kik t 1 k D·· yeri cuğu görüyoruz. 1'olünü ne de oir rüknünü teşkil eden a- a a 0 aca tı. unyannı Buraaı bir tayyare bana-arına • 
h b k h k t 1 • 1 · t" A Şarlo'nun bu çocuga sokak güzel oymyor. ar da mühim ir e anet ur u acagı zaman ge mıt ı. r benzer . .Şimdilik içerisi buz cibidir, 

1 
d .. f Ş. d. b k d · "kb [" 

"ardı. Musevi takvimine göre tık "mesih,1 in zuhur etmesi za titrersiniz. Fakat biraz sonra, bura ta nası tesa u ettiği bir çok ım ı u ız e ıstı a ın 
İstikbale taalluk eden bir takım manı gelmişti. 11 Sabrayikebiri bastırır. Çünkü defalar yazıldı. Şarlo, daha ço ı yıldızlarından biridir. Çünkü 
kehanetleri ihtiva eden Zahar Sabatay Zevi'nin muhitinde her taraftan projektörlerin cözleri cuğu görür görmez kendisine şarkı da söylüyor. 

d kör edecek kadar kuvvetli ıtıkları • da gelecek "mesih,, e dair İfa- ken isine olan merbutiyet art- yandı mı, stüdyonun İçi cehenneme 
ret vardı. Bu esrarengiz sene tıkÇa artıyordu. Genç Sabataın döner, 

0 
kadar ısınır. 

Yı-hudi takVimine göre 5408 heyecanı, hassasiyeti pek şid- Sahne vazn amyant dekorların 
tı1 1 idi ki miladi takvime göre, detliydi. Sabatay hep "Kaba),, araımdan gider, celir, emirler •e-
hesap edilince bunun 1648 ol- okuyarak istikbalin esrarına rir, küfür eder. Makinistler, elek-
d · fu k • trikciler, muavinler, herkes senli uğu meydana çıkmaktadır. nıi z etme ıçin uğraşmıştı. benli konuıur. Nerede duracağınızı 
l,te bu maceranın cereyan et- Bu edindiği esrarengiz ma!Q. keıtiremezsiniz. Çünkü birisi gelir, 
\İ/ij seneler .. Bu yİI zarfında mat filhakika onu hazırlamak. iter, öteki gelir, iter .. Onun için es 
l>~k büyük ve istikbal için pek ta çok işe yaramiştı. Fakat şim kiler ve tecrübedideler bir kenara 
kat'i mahiyette bir takım veka di Sabatay artık öğrenip bildi- çekilip kitap okurlar, bazılan iıe 

•• ı. h · 1 • b" h k'1_ örgü örerler. Yi cereyan edecekti ı gı ae anet enn ır a tKat o- s· d b 
1 

filin .
1 

... ·•• 1 • ki" d ız er a çevrı ecegıru zan Sabatay'ın babası Morde- acagı zamanı be ıyor u. nedeniniz değil mi? Ne bata! Mü-
hay Zevi bunu İngiliz dostuna Fakat harekete geçmek ic.iıı 1 nakata ile, ıuou ıuraya, bunu bura 
açtığı zaman şu sual karşısın- Sa~atay başka bir işarete, f•li 

1 
ya koymakla, •t!k~arı ~n~im ile, de 

d k 'd . bir ışarete intizar e:!iyordu, B"r korlann yerlerıru degıftirmekle sa 
a a. 

1 
• .• • ki d • d d • S atler geçer. Herkes bağırır, emir - Acaba hakikaten bu soy- ışaret ogn: an cgı·uya a . y b••· fil ·1 

b ' ll•k . k d" verır. e .... a m çevn mez. 
lenen sene doğru mudur?.. .at.aya taa u ets.ın ".e . en ı- Sonra sükUt, bir ölüm sükUneti! 

Morc!ehay Zevi nazik bir sını harekete getırebılsın. Bu Deminki patırdıdan sonra, bu sü 
tavurla muhatabı lngilize an- olsa olsa mühim bir vak'a, bir kı'.in~tin i~i~de ~endiniz! ~bıuz bir 
1 tt k" hadise olmak icap ederdi o. makine gıbı bıuederaınız. Ne der 
l 

1 1
: d b . b l·ed. lerııe yaparaıruz. Gözleriniz kuvvetli - İbrani dilinde her harf nun ne zaman an erı es ı· kta • . b" l'· bi k •· f•t • 1 h" 1 b• ıtı n agrır, sıze ır ro u r aç bir adet ifade eder "Kabal de gı 1 <tr ere, ıs ere uyan ır defa tekrar ettirirler yu"'zünüze bo 

. .. 1, h .. ki" d , tıilen şey istikbalin esrarını '~.' anı~ zu ~runu ue ıyor u. yalar ~· O sırada .. ":~l~tan ayak. 
töıterir. Bunu anlamak için ise Boyle bır vazıyet var mıydı?.. ~ du~ga ~mül~nu~ kalnıadı 
Yalnız hakikat arkasında ko- • Vardı. Avrupanın şurasında ~~1 hi•1•~eti~aıruz .. Çub~u ~t on 

• b d 1 · 1 ~e ge mıt r ve sız aoa agzınıza tar bir adam olmak lazım ge- urasın a yer eşm•ş o an ya- bir lokma ekmek koymamıısınızdır. 
lir. "Kabal,, da her kelimenin hudilerin vaziyeti hiç İyi değil Aktam eve dönünce bitirin bir 
Rizli manası ile o kelimeyi teş- di. Lehistanda, Ukranyada ya baldeıiniz dir. Projektörlerin bin
kii eden harflerin delalet etti- hudiler rahat yüzü ı;öremiyor- lerce voltu gözlerinizi bitirmiıtir. 
ği adetleri nazarı dikkate al- !ardı. Halbuki Avrupanın bu 1 yatmazdan evvel kamomil ile gözle 
ı:nok lazımdır. havalisinde iyi kötü yerleşmiş ! 

Mordehay mevzuu bahsolan olan yahudiler yahudiliğin zen 1 dükçe, diyar diyar dolaştıkça 
İbranice kelimeleri zikrederek ı gin ve münevver bir kısmını dehşeti artıyordu. Bunların ne 
bunların harflerini ve harflerin teşkil ediyordu. Böyle olmakla deı·ccLye kac!ar hakikat olduğu 
adetlerini hisap ederek musevi 1 beraber bu yahudilerin vaziye- nu düşünmeğe hacet yoktu. 
takviminin 5408 inci yılma te- tine dair alman haberler pek Hele Sabatay için hakikat ile 
•adüf eden miladi 1648 tari- fena bir halde olduklarını gös- rivayeti tefrik etrneğe hacet 
hinde ısrar ediyor, artık zama- teriyordu. Yahudiliğin Kudüs- yoktu. Bilakis yahudiliğin ıztı 
n~n yaklaştığından ve pı:_~ mü- teki mukaddes ~akaml.arı iç~1 J r~p v~ elemlerini a_nlata~ b~ 
hım vekayi zuh~~ edecegınden para toplamak uzere dıy~r dı: I sozlerı Saba tay vak!ıle 

1 

~ınlı
kuvvetle bahsedılıyordu. yar dolaşanlar her gcçtıklerı yor, anlatılan şeylerı san.<ı kal 

Bunu dinleyen İngiliz Mor- yerde yahudilerin vaziyeti hak bine yazıyordu. 
dehay'ın bu kadar kuvvet ve kındııı pek fena haberler neş. Bilhassa lstanbuldan lzmi-
l&rarla istikbal hakkında keha- rediyorlardı. Türlü türlü riva- re gelen şu haber Sabatay'ın 
llette bulunması karşısında te- yetler aruında bir tab:n da ha üzerinde pek derin ve acı bir 
bessüm bile etmedi. Çünkü o kikat vardı. Bir yerde yahudile teair hasıl etti. Kırım yahu
da bu kehaneti akla ınülayım rin öldürüldüğünden, bir yerde dilerinden büyük bir külle 
bir ey buluyordu. Yalnız İn- çektikleri esaretten bahıedili- halinde satılığa çıkarılmııtı! •. 

Deniz Gui/loux oyuncak/arından küçük 
" Venüs.,' filminde 

Jean Mercanton 

rinizi yıkamak lazımdır ve bu heri Ancak bunların haricinde acentele
gün böyle.. re müracaat eder. Ekierya tasarruf 

Böyle olmazsa, demek ki stüdyo olıun diye, mümkün mertebe kendi 
buhran geçiriyor. Bu buhran geçin figüranlanm kullanır. Eğer stüdyo 
ciye kadar, on bet gün mü, yirmi ya yeni bir yıldız IUımsa bunu ficü 
gün mü, bir ay mı itıiz ko.lınmız... ranlarm arasından çıkarır. Çünkü 
Eakiden bir yerde <laktilo veya me onun kabiliyetinin nerelere kadar 
mure mi idiniz, ayhğımzı muntaza. varabileceiini az çok kestirmek 
man alıyordu.,uz. Şimdi oda yok- mümkündür. Sonra bu figüran ta
tur. burlarırun içinde, ne kusursuz gü 

Haydi bünyeniz kuvvetli, taham zeller, ne cenit ııan'at iıtidatları var 
mülünüz geniş, bu hayata uzun dır bilir miıiniz? Hülisa Amerika' 
müüdet göğüs cerdiniz ve bir cün da yıldız imal edilir, idbal edilmez. 
tam •İze münasip bir rol çıkb. Stüd 
yodaki münaaebetlerinizden iıtifa 
deyi ihmal etınediğiniz için, diyelim 
ki bir de Nuniniz vnr. Rolünüzde 
muvaffak olduğunuzu kabul ediyo
ruz. Elbet baftahğıruz arttı, fakat 
masrafmız da hemen o niıbette ve 
bdki de o niıbetten fazla artar. 
Cünkü mutlaka yeni tuvaletleriniz, 
baJolarda mevcudiyetiniz. itibarınızı 
muhafaza edecek mücevherleriniz 
olmak lazımdır. 

Bu mevzuda hüliaa etınek lazım 
gelirse, denebilir ki, Amerika'da si
tüdyoların kendilerine bağlı ve mu 

Avrupa'da iıe yddız imali yok
tur. Orada muvaffak olmak için pa 
ra, münasebet, tali ve san'at kabili- : 
yeti lazımdır. Bu san'at kabiliyeti 
iıe ancak üçüncü filmden sonra 
kendini göıterir. 

Bu sebepten istinatsız, parasız, • 
cloırbuz, hamisiz biç bir kız, yıldız 

olmak sevdasına düımemelidir. Ne 
kadar cüzel, ne kadar kabiliyetli ve 
fotojenik olsa dahi .. 

Unutmamalı ki vaziyet böyle ol 
duiu halde bile, binlerce ıenç kız 
her cün ~tüdyo ~pd~ını a,m~ıra-

Balolarda ucuz tuvalet müsabakaları 
Pariste geçenlerde bir balo 

verilmiş: Ucuz hayat balosu. 

Bü.ün dünyanın buhran i
çinde kıvrandığı şu sırada rop
lar, mantolar, kostümler esati
ri fiatlerle meydana çıkıyor. 
Bilhassa dünyanın en zarif gi
yindikleri telakki edilen Paris 
kadınları, töhretlerini muhafa 
za için hudutsuz fedakarlıkla
ra katlanmağa mecbur oluyor
lardı. Bu.sırada bir ucuz hayat 
balosu tertip edildi. 

Bu baloda en şık, fakat en 
ucuza çıkmış tuvalet bir mu· 
vaffakıyet olarak b.bul edildi. 
Yani alelade baloların büsbü
tün zıttı bir şey yapıldı Bu su 
retle balo tuvaleti gibi ıığır 
bir masrafın önüne geçilmek is 
tendi. 

Şimdi lstanbul'da balo mev 
simine girmek üzeredir. Her 

sene olduğu gibi, bu sene de 
birçok balolar verilecek. Tasar 
ruf hedefini hiç bir yerde kay
betmemek için verilecek bütün 
balolarda ucuz ve şık tuvalet 
müsabakaları açılamaz mı? 

Ankara Hilaliahmeri, bu se 
ne vereceği balo için güzel bir 
fikir ortaya attı. Hanımlar
dan yerli maiden tuvaleti ter
cih edenlerin, geçen seneki ba 
lo tuvaletlerine istiğna gös
termiyecek hanımların daha 
makbul bir it yapmıı olacakla 
rmı timdiden ilin etti. Hayat 
ıçın eğlence filvaki lazımdır, 
fakat tasarruf hedefini kaybet 
memek şartile.. Onun için bu 
seneki balolarda yerli maldan 
ucuz ve tık giyinmek müaaba 
kalarını hanımlarımızı teşvik 
noktai nazarından da biz çok 
faydalı buluyoruz. 

Paristeki ucuz ha at balosunda ucuz ve şık tuvaletlerden ... 
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Daimi vergilerin mek
tumlarını ha.her 

verenlere ikramiye 
Dün mecliste münakaşalar oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
Mevsukan itittiğime nazaran 
sefirlerimizden birisi aldığı tah 
sisatrmrzın yarısı ile geçinebile 
ceğini söylemittir. 

Hariciye Vekili - LQtfen is 
mini söyler misiniz? 

Emin B. - İlmi bendenizde 
mevcuttur. Burada söyleye
mem. Hususi olarak arzede
rim. 

Hariciye Vekili-Tetekkür 
ederim. 
Hasan Fehmi Beyin izahatı 

Bundan sonra Hasan Fehmi 
Bey (Gümüıhane) ıahsi mü
talealarmı serdederek layihayı 
müdafaa etmit ve eskiden beri 
kulaklara çalınan fazla mikdar 
larm geçen seneki kanunlarla 
haddi itidali bulduğunu ve bu 
gün hariçteki memurlarımıza 
verilen maaılarm eskisine nis
betle yüzde 45 den eksik bulun 
doğunu beyan etmiıtir. 

Müzakere kafi görülerek 
maddenin müzakeresine geçil. 
miştir. Kanunun üç ay evveli
ne teşmiline dair olan hüküm 
itirazlan mucip olmuı Kemal 
Zaim Beyin izahatına mukabil 
Hamdi Bey (Yozgat) yerinden 
haykırmıştır: 

- Bir sene evveline teımil 
etmek daha iyi olur. 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) 
Kanunun makabline tamil ola
mayacağını iddia ederek madde 
nin reddini istemiştir. 

Bir münakaıa 
Müteakıben Manisa haataha

0 

nesine daj,r olan layihanın mü· 
zakeresi sırasında Süleyman 
Sırrı Bey (Yozgat) ile Hasan 
Fehmi Bey arasrnda bir müna
kaşa baş göatenniıtir. Sıhhiye 
Vekilinin hastahaneye ücretli 
hasta kabul edilmesinin layiha 
ya ilavesine dair teklifi üzerine 
bütçe encümeni namına Kemal 
Zaim Bey, encümenin de bu 
teklifi kabul ettiğini söylemi,, 
Süleyman Sırn Bey ise encü
mende böyle bir fey müzakere 
edilmediğini ileri aünnüıtür. 

Encümen reisi Hasan Fehmi 
Bey encümende görü~üldüğü
ııü, Sıhhiye Vekili Beyle muta 
bık kalındığı noktasında ısrar 
etmiş ve demiştir 'ki: 

- Süleyman Sırn Bey her 
zaman böyle yapsın. 18 saat 
çalıtmak mecburiyetinde kalan 
encümenin gelmeyen azalan o
lursa kabahat ezıcümende mi
dir. 

Süleyman Sırrı Bey - En· 
cümen içtimaı için muayyen sa 
atler vardır. Gece yarılarına ka 
dar çalıtırsa , tabii buhmula· 
maz demi.ftir. 

Posta· ve telefon kanuna 
Müteakıben posta ve telefon 

kanununun tadiline dair olan la 
yihanm müstacelen müzakere
si teklif ve kabul edilmiştir. Bu 
sırada Ihsan Pata (Gireaon) 
Radyo kanununun da bir an ev 
vel heyeti uu:umiyeye gelmesi 
lüzumunu ileri sürerek: "Kara 
denizde seyahat eden tekmil 
~atanda,lar t<'hlike içindedir· 
ler. Gemilerimizde telsiz yok
tur.,, demiştir. 

lhtikdrla mücadele 
Bundan sonra ihtikarla mü. 

cadefo liyihasmın müzakeresin 
de Sırrı Bey (Kocaeli) Kanu· 
nun ünvansız olduğunu söyleye 
rek bu kaııunu İlmi konmamıı 
bir adama benzetmiı ve layiha 
daki esasların zayıf olduğunu 
iddia ederek ezcümle demi!tİr 
ki: 

- Bugün elimizCJe bulunan 
kanun ihtikar yapan hainleri 
titretecek kadar kuvvete malik 
değildir. Gerek heyeti Cf'!ilenin 
göstermi~ olduğu heyecanlan 
ihtiva etmek, gerek biikümetin 
güzel tedbirlerini göstermı:k 
itibarile liyihaya ilave edilen 
esbabı mucibeler mükemmel
dir. Bütün kuvvet f'&babı muci 
belerde temerkiiz ettirilmi~tir. 
Adeta yürümeğe muktedir ol
mayan malül bir adam nasıl 
ki, yürümek için kuvvetli ve 
sağlam bir adamın muaveneti
ne mühtaç ise bu kanundan 
beklenen faideyi temin için ka
nunla beraber esbabı mucibeai 
de tamim eJilmek lazımdır. 

Bundan sonra lamail (Şebin 
Karahisar) ve Raif (Trabzon) 
Beyler de layiha üzerinde iti
razlarda bulunmuşlar ve netice 

de layibanın lktnat encümeni· 
ne tevdii tal<arrür etmiştir. 

Kabul edilen kanunlar 
ANKARA, ?,1 A. A. - Büyük 

Millet Mecliıi bUgiin Reiı Vekili Re 
fet Beyin riyasetinde toplanarak ec
nebi memleketlerde bulunan memur 
lann ücret ve tahıisatlannm ıureti 
tediyesi bakkmdaki kanunu mÜza· 
kere etmittir. Bu münasebetle bütçe 
enciimeni muharriri Kemal Zaim 
Hey, hariciye memurlarunIZJn ecne
bi memleketlerde bulundukları za
man maaşlanru beher Türk lirasına 
mukabil bir İngili;ı: lirası olarak al
dıklarım. İngiliz lira1mın ıukutun
dan ve ne :ıaman istilaar peyda ede
ceğinin de malüm olmamasından 
dolayı teklif edilen kanunla bu eaa-
1tn değiıtirilmek istendiğini aöyle-
mittir. . 

Kemal Zaim Bey, bir ıuale ceva
ben muhtelif memleketlerdeki me
murlar maaşabnm Türk parasile tes 
viyesine imkan olmadığını ve lıtan 
bul borsasından üç ayda bir teabit 
edilecek rayice göre o memleket pa
rasına tahvil edildikten sonra gör ... 
derileceğini aöylemiştİr. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü B. 
l'eçetl aene memleketin ihtiyacı ii;ı:e
rine bütçenin emrettiği tuarruflar 
yapılırken hariciye memnrlan maaı 
atından da yÜzde 15 niıbetinde bir 
tenkihat yapıldığını, kazanç · •e bub 
ran verııilerile keailen miktarm mü
bib bir yeküna vardıiım. lngiliz li
rasırun yüzde 25 - 30 niıbetinde düt 
mesi üzerine hariçteki memurlarımı
zın vaziyetlerinin mütküllettiğiııİ 
söylemit Ye demittir ki: 

"Devlet emniyet edip te barice 
gönderdiği m~murlanru kendi mem
leketinin vüı'u dahilinde cıkıntıda 
bırakmaz ve onlardan da buna mu· 
kabil vazife İlter.'' 

Kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde müzakere kafi görülerek mad
delere geçilmiş ve kanun kabul edil
miştir. 

Buna nazaran ecnebi memleket
lerde hizmet ebnekte olup maaı, üc
ret ve tahıiaatlan 22 temmuz 1931 
tarih ve 1843 numaralı kanun hü· 
kümlerine göre İnailiz liruı üzerin
den tediye olunan memur n müa
tabdemlerin iıtibkaklan baliğlerine 
9.3 misli ilive edilmelıl ıuretile 
Türk lira1t olarak veyahuF bu baliğ
ler üç ayda bir teabit olunacak lı
tanbul borsa rayicine &'Öre memur 
ve müıtahdemlerin bulundukları 
memleket parasına tahvil edilerek 
teniye olunac:akbr. Bu yeni tes..nye 
uıulünün 1931 tqrinie ..... el, tqrini
sani ve kinunue...,.el maqatma da 
tetmili hakkındaki muvakkat madde 
reddedilerek kanunun neşri tarihin
de mer'iyeti kabuledilmiftİr. 

Maniaada beynelmilel M~ı Si
nas hastahanesi namı albnda müte
veffa Mori• Sinaım varisleri tarafın 
dan inııa ve tesis edilecek hastane i
çin hariçten l'etirilecek İn§aat, teıi
aab 11hhiye ve fenniye ve tefriıata 
ait malzeme ve qya ile alat ve ede
vat ve ilaçların bir defaya mahsuı 
olmak Ü>:ere giimriikten muafiyetini 
dair kanun kabul ediliiıittir. 

Kanunun diğer maddelerine na
zaran bu hastahane için lizun olan 
arazi hükumetçe mübayaa olunarak 
hastahane namına meccanen teberru 
eclilecektir. Hastahane Türkiye Cüm 
hariyeti kanunlan Ye nizamatı dai
reıinde meccanen faaliyette buluna
cak, kartılığı kafi gelmediği takdir
de mevcut yatak adedinin bqte biri 
niıbetincle licretli hasta kabul ede
bilecektir. 

Telgraf ve telefon kanunu ile An
kara otomatik telefon kanunlarına 
bazı maddeler ilavesine dair kanun 
layihalan müzııkcre ve kabul olun
muştur. 

Meclis perşembe &'Ünü toplan.. 
caktır. 

M11liye encümeninde 
ANKARA, 21 (Telefon) -

Maliye encümeni hakkı hayan-
111 istimal ederek Rusyaya hic 
ret eden Maladanlardan noter 
aenedile alınını§ olan mallann 
tapusu senedine raptı hakkm
da!ri layihayı müzakere etmi§
tir. Bu layihanın heyeti umu
miyeaini muvafık gören encü
men esaslannı kanunu medeni
nin umumi hükümlerine müte
allik gördüğünden evvelemirde 
Adliye encümeninin mütaleası 
alınma!ı lüzumuna karar verdi. 

Fırkada 

Beşiktaş 
Kaza merkezi 
Tamir edilecek ve bir 

konferans 
salonu açılacak 

Beıiktaı C. H. fırkası kaza mer
kezine burada yapılaçak bazı tami
rat için 4 bin lira tahsisat verilmiş
tir. Bu tahsisatla binanın dahilinde 
bazı tadilat yapılacak ve bir konfe
rans salonu vücude ıetirilecektir. 

Kaza kongreleri 
C. H. fırka11 kaza kongreleri ya

nn batlayacaktu-. Kongreler üç gün 
sürecd•tir. 

Dördüncü 
Kararname 

(Başı 1 inci sahifede) 
nun için de kontinıentosunu acenta
ya ibraz ebnesini İcap ettirirdi. Hal· 
buki hazan konıimentolar bedeli tah 
sil edilmek üzere bankalara geldiği 
için, tüccar bedelini vermedikçe 
konşimentosunu alamamak ve bina· 
enaleyh beyannameıini verip efyası· 
ru satamamak vuiyetinde idi. ikin
ci madde bu lmntimentolarm banka 
!ardan tüccar tarafından alınahilme
•i için kendisine bir taahhütname 
mukabilinde döviz müsaadesi veril
me1ine ruhsat veriyor. 

Yeni kararnamenin üçüncü mad· 
deıinde 1 numaralı kararnamenin 
23 üncü maddeıi sarraflann ecnebi 
paralarını Türk parasına tahvil ede
bilmelerine müsait idi. Sarraflar bu 
suretle Türk parasına tahvil ettikle
ri ecnebi pa.ralannı ıurada, burada 
isteyenlere satıyorlar ve kararname
deki maksadı ihlal ediyorlardı. Ü
çüncü madde aarrafll\nn badema bu 
kabil dövizleri alamamalarmı anın. 
clir. 

Ekspres ,qolcuları taharri 
edildi 

Terfi eden komi
ser ve polisler 

(Başı 1 incı' sahifede) 

ğe terfi edenlerin isim ve bulun 
duklan mahalleri bildiriyo
rum: 

Abbas Hilmi (Kastamoni), 
Necati (Cebelibereket), E,ref 
(Ankara), Emin Naci (Edir· 
ne), lbrahim Halil ( lstanbul), 
Omer (Balıkesir), Refik (Sam 
sun), lamail (lıtanbul), Mus
tafa (lstanbul), Abdullah (Af 
yon), Ahmet Mithat (Niğde), 
Ahmet Fc.hir (Kayseri), Ke· 
mal (Çanakkale) Fuat (Kars), 
Mehn:et Fah;r (Beyazıt), Yu
suf Ziya (Malatya), Tahsin 
(Beyazıt), Ragıp (Muğla), 
Osman Nuri (Gümüşhane) Ha 
lil lbrahim (Kırşehir), Lutfi 
(latanbul), Ali Fethi (Amas
ya), Salahaddin (Bilecik), 
Mehmet Hikmet (Tekirdağı), 
Şahap (lstanbul"), Hasan Baa
n (Samsun) Beyler. 

Evvelki akıam ıehrimizden hare-
ket eden ekspres yolcularından ha- Komiser muavintiğine 
zılan ve etyal rı Borsa komiserliği- terfi f denler 
nin emri Ü;ı:erine taharri edil mittir• K 1 rfi omiser muavin iğine te 

_Bu taha.rriyat bazı kimaelerin vi- eden polis memurlan: 
zesız kambıyo aldıkları ve ekspresle 
Avrupaya ıidecekleri hakkında va- ı Hamdi (İstanbul), Nuri (E· 
ki olan ihbar ii;ı:erine yapılmıtiır. dime) IJyas (lstanbul) Rem-

Tah . bo kamb" .. ' ' 
d .... Harrıyatı .~rakiıa . 

1 
dıyo Sm~- zi (Tekirdağı), lbrahim (lstan 

uru asan ve mu p er en aım 

Bey yapmıttır. bul), Nusrat (Muğla) Aarm 
Maamafih bu araştırma neticesin (İstanbul), Ekrem (lstanbul), 

de bir ıey çılunamııtır. Remzi (Maiyette), Hasan Lüt 
----- ·-- fi (Edime), Halil (Edime), 
Kari Sütunu Muıtafa Ragıp (Edime), Şük

Tütün paketlerinde 
Kağıtlar azdır 

rü (Kastamoni) Remzi (Deniz 
li) Hasan Fehmi (lstanbul) 
Rifat (Kayseri) Sait (latan
bul) Seyfeddin (latanbul), 
Emrullah (Beyazıt) Davut 
(Balıkesir) Nusret (Artvin), 
Muatafa (Niğde), Halit (la. 
tanbul), lbrahim (Zonguldak), 
lbrahim (Afyon), Remzi (lçe-

l li), Haydar Suphi (Beyazıt), 

-~-- Ali (Rize), Hakkı (Gümüşba-

Sıgara kağıdı kaçakçılarına n(Gie~ Feyzı)' (AK~)(, S~eymtt an) 
·da ti' b. .. d ı ,._,ı reson amı maıye e , 

Karfı tı e ı ır muca e e a,... • . l 
dığı bu günlerde tütün paketle lsmaıl (1 tanbul), Akif ( atan 
ri içindeki sigara kağıtlannm bul), Abdürrahman (Mardin), 
gittikçe azaldığı görülınekte- Recep (Amasya), Hayri (la. 
dir. tanbul), Ali Riza (Amasya), 

Kaçakçılığın önüne geçilme- Mustafa (Beyazıt), İbrahim 
si İçİ;D ~er fey.den evvel pake.t- Hikmet (lstanbul) Şerif (Ma
lere ıhtiyaca kıfayet edecek mık l t ) i ah . (A d ) H.. e
darda sigara kağıdı konulması ~ yaA' . s~n L!.'..: m) 'T hus. 
icap eder. • yın vn• ( DıyarUCKJr , _a ~ın 

Dün bu hususta "Bakırkö- (Erzurum), Ethem (Kocaelı}, • yünde bağlarda Ali pehlivan,, Arif (Cebelibereket), Sadred· 
imzasile bir mektup aldık. Çok din (lıtanbul) Mehmet Şükrü 
şayanı dikkat bulduğumuz bu (Diyarbekir), ~det (Eskişe
mektubu aynen naklediyoruz. hir), Ihsan (Zonguldak), Ce
Ali Pehlivan diyor ki: mil (Kastamoni), Mahmut Be 

"Bendeniz öteden beri (Yeni sim (lstanbul), Ahmet Galip 
ce) tütünü istimal ederim. Yir (Gazi Antep), Ali Rıza (Antal 
mi gram sıkletinde ve yirmi ya), Şakir (Gazi Antep), Sala 
beş kuruş kıymetinde olan Ye- haddin (latanbul), Niyazi (Ay 
nice tütünlerinin paketleri için dm), Alaeddin (lstanbul) Meh 
de bedeli mikdarına müsavi ol· met (Gümüşhane) Cevdet (Er 
ma küzere yirmi beş varaklı hi zurum), Kenan (Antalya) Be
rer sigara kağıdı defteri zuhur kir Sıtkı (maiyette), Mehmet 
ediyor. Bu yirmi beş sigara ki- Cemaleddin (Kastamoni,) la
ğıclı zuhur ettiği paketteki lÜ· mail (Sivas), izzet (Kırklare
tünün nıdına bile kifayet etmi li), Seyfeddin (Kırklareli) Ah 
yor. Tütünün üst tarafı İçin gel dü!kadir (lstanbul) Kemal (la 
sin kaçak sigara kağıdı •.. Suri- tanbul), Ali irfan (lstanbul), 
yeden kaçak olarak gelen siga LUtfi (Ankara), Muammer (E 
ra kağıtlarından birinin defteri liziz), Abdı.ıllah (Balıkesir), 
kabını rapten takdim ed'yo- Mahmut Nedim (Kocaeli), 
rum bu defterin ihtiva ettiği si Fehmi (Zonguldak), lbrahim 
gara kağıdını saydım tam alt- (Bursa), Celal (Gazi Antep) 
mış ikidir. Yakap (Gazi Antep) Cemal 

Hükümeti cümhuriyemiz ka. (Muğla) Carullah (Afyon) 
çakçılığı söndürmek için tiddet Berza (Kan) Beyler. 
li kanunlar tanzimile uğraşır- Namzet kalanlar 
ken alakadar dairelere yüzümü 
çevirerek bağırıyorum ve diyo
rum ki: Efendiler kaçakçılığa 
böyle mi mini olunur?. B. M. 
Mecli indeki heyecanlı mü· 
zakereleri duymuyor musu. 
nuz?,, 

Biz Ali Peh1ivanın şikayeti· 
ni -eğer dedikleri doğru iae
çok hakir buluyoruz. Bu mese
le,e hakikaten üzerinde tevak
kuf edilecek meseledir. Tütün 
inhisar idaresinin nazarı dikka 
tini celbederiz. 

Tevfik Sa 'im Paşanın 
konferansı 

Etıbba oclaaı reiıi T eYlik Salim 
Paııamn geçen ırüıı milli iktıaat hal'
ta11 münaaebetile "milli taaarnıfta 
doktorlarımızın ve ec:ıacılanmızın 
va;ı:İfeai., hakkında vermit olduğu 
konferans, yerli mü•talı;ı:erat imille
ri tarafından memnuniyetle karıılan 
mııtır. Tevfik Salim PafBDJD bu 
konferansı tabedilerek oda azası.,. 
tev;ı:ii kararlatmııtır. 

Müsabakayı kazanıp ta mün 
hal olmadığından namzet ka· 
lan komiser muavinleri: 

Galip (İstanbul), Ali (İstıın 
bul), Rıza (lstanhul), S?.bri 
(Hakari) Bürhaneddin (Gire. 
son) Mehmet (Trabzon), Va· 
aıf (Konya), Hakkı (Afyon), 
Naim (Urfa) Beyler. 
Mü~abekayı kazanıp ta nam 

zet kalan polis memurlan: 
Mehm<:t (İstanbul), Ra~im 

(lstanbnl), Basri (İstanbul), 
(Nuri) İstanbul), Faiık Ali (la 
tanbul) Ihsan (lstanbun, Ali 
RTZa (lstanbul), Rıza (latan. 
bul). Remzi, Mehmet Emin, 
Fazıl, Hasan Basri, Vamık. Ha 
san Hayrı. (İstanbul) Hakkı 
(Kırklareli), Mehmet Emin 
(Balıkesir), Mehmet (Balıke
ıir), Yusuf Ziya, Arif. Süley
man (Çanakkale), Süleyman 
Hüırev, Naim Avni (Edime), 
Ahmet Hamdi (Ad.-) Bey
ler. 

Suriyede 
intihabat 

(Baıı 1 inci sahifede) 
sürmektedir. Hama'da vaziyet, na• 
ziktir. 
Nümayişler devam edigor 

KAHiRE, 21 (A.A.) - Bernt
ten bildirildiğine &'Öre Şam'da inti
habat münascbetile çıkan kargatalık 
lar esnasında ;ı:abıta hükümet ve be
lediye dairetıinin etrafını saran IDm
selere ateı etmi1tir. N umayişçiler 
ile polislerden bir kaç ki .i yaralan
mıştır. Difer yerlerde İntih. hat ta· 
bii surette devam elmektedit·. 

Şamdan gelen haberler 
ŞAM, 21 (A.A.) - intihabat do· 

layoile sükün huzunı muhafazaya 
muktedir olmllyaıı mahalli poli. ve
jandanna kuvvetleri yerine Fransız 
askerleri ikame edildikten sonra hiç 
bir tarafta ne bir karga~ık, ne de 
bir nümayiş o!mamıttır. Knrgata· 
!ıklar e•nnsında ölenlerin cena;ı:ele
ri t~m bir sükün içinde kaldırılniıt· 
tır. 

Dün gece ve bu sabah her taraf
ta sükün hüküm sürmüştür. Müna.
kaJiıt muntazam surette cereyan et
mektedir. 

Her tarafta kargaşalık 
ADANA, 21 A,A. - Berutta11 

bildirildiğine göre, Suriyenin berta
rafında dün büyük kargatalıklara 
meydan venni,tir. 

Haleptc herhangi bir vall'anın 

Önüne geçmek için daha sabahleyin 
erkenden müslüman ve yalıudi ma
hallelerinde asker, janclanna ve po
lis kuvvetleri tarafından tertibat a• 
lınmıı, tanklar ve itfaiye arazö:zleri 
buralara gönderilmiıtir. Bütün çar
tılar kapalı bulunmakta ve hiçkimse 
evinden dıtarı çdanamaktadır. Çarıı 
larda ve mahallelerde devriyeler ve 
tanklar gezdirildiği ııibi havada tay
yare filolan tarafından mütemadi u
çuşlar yapılmaktadır. 

intihap yerlerine mühürlü olarak 
getirilen aanılıklann açılıp muayene 
edilmesine hükumet memurları razı 
olmadıklanndan ekseriyeti tqkil e
den vatanperverler reylerini kullan
maktan iıtinkif ederek evlerine dön 
mütlerclir. Büyük kargqahklardan 
endiıe edilmektedir. 

Şamdan gelen bir habere naza
ran Halepte tatbik edilen bu uaul ay 
nen orada da yapılmak istendiği i· 
çin vatanperverlerle hükümet kuv
vetleri anumcla mühim müaademe
ler olmuttur. Birkaç ölü ile 300 ü 
mütecavi;ı: yaralı vardır. Bütün t"" 
hir ba1tan baJll kapalı dükkanlarile 
işsiz bir manzara göstennektedir. 
Berattan Şama yeniden takviye kı
taatı, tı:ıyyare f"ılolan ve tanklar gön 
derilmiıtir. 

Meclis • • • 
reısımız 

(Başı 1 inci sahifede) 

biyetteclir. 
Kizmı Pal& cuma günü AnlQ.ra, 

ya avdet edecektir. Bir mubarriri
miz Kizım Pllf&yı iataıyonda iıtik
bal ederek meclisin bu cleYre içtima
ma hafta sonunda nihayet verip ver 
miyeceğini ıonnuştur. 

Kazım Paşa ıu cevabı vermiıtir: 

Çift defter tutanları haber veren
lere de ikramiye verilecektir 

ANKARA, 21 (Telefon) -1 olarak ikramiye verilmeyecek· 
Menkul ve gayri menkul em- tir. Bu kanunun netri tarihin· 
val ile bunların İntifa hakları- den evvel vaki olup ta taallük 
nı ve daimi vergilerin mektum ettiği menkul ve gayri menkul 
lannı haber verenlere verile- emval ile indifa haklarının ha
cek ikramiyelere dair kanun zineye aidiyetinin tahakkuk 
layihası bütçe encümeninde tet muamelesi henüz hitam b ima 
kik edilerek bazı tadilattan son mış olan ihbarlann, muhbirle 
ra Heyeti umumiyeye aevkedil rine dahi bu kanun hükümleri~ 
miştir. Bu layihanın ihtiva et- ne göre ikramiye verilecektir. 
tiği esaslara göre umumi veya Verilecek ikramiyelerin hesa
hususi kanunlar ve muahede- bında menkullarin ve intifa 
le.- ahkamına istinaden devlete fıaklarmın o tarihteki mikdar 
ait veya hc.zine emrine mevdu ve rayiç kıymetleri gayri men· 
olması lazım geldiği halde hü- kullerin arazi ve bina vergile
kümetin rtlaı haricinde kalmış ri kanunlanna göre tayin olu
olan bilümum menkul veya nacak kı.ymetleri esas tutula• 
gayri menkul emval veya bu caktır. 

nevi emvalin intifa haklanle Asarı at.ika ve defineler hak
senetli İpotekli veya ipoteksiz kmdaki hususi hükümler mer'i 
alacakları hel' nevi mevduat ve kalacaktır. Bina arazi ve arsa• 
emanat ile esham ve tahvilatı lardan tahrir ha;ici kalanlar ile 
ve sigor~a mall~plannı ih~ar e kaıanç veraset ve intikal, hay
denlere ıhbar edılen emvalın ve vanlar muamele dahili iatih
ya intifa haklıtrınıhazineye aidi lak ve' damga gibi daimi vergi· 
yeti tahakkuk ettikten sonra !erden yanlış beyanname ver· 
bu emvalin kıymttleri veya i- mek veya çift defter tutm0ak ve 
ki senelik intifa baliğleri üze- ya sair suretlerle kebnedilmit 
rinden aşağıdaki niabetlere gö olanları haber ver~lere tahak
re ikramiye verilecektir. kuk edecek vergi ve misil ceza 

5 bin liı aya kadar menkuller lan mecmuu üzerinden fU nis· 
de yüzde 30 gayri menkuller- betler dahilinde ikrami~e veri· 
de yüzde yirmi, 5 bin liradan lecektir. 
yukarı kısım için 25 bin liraya 
kadar menkullerde yüzde yir
mi beş, gayri menkullerde yüz 
de 15, Yirmi beş bin liradan yu 
karı kısım için elli bin liraya ka 
dar menkullerde yüzde 15, gay 
ri menkullerde yüzde 12, 50 bin 
liradan yukarı kısım için 100 
bin liraya kadar menkuller ve 
gayri menkullerde yüzde 10, 
100 bin liradan yukarı kısım İ· 
çin gayri menkul ve menkuller 
de 7,5. Mühim ihbarlarda 
Heyeti Vekile kararile bu nis
betler icaba göre tezyit edilebi 
leceklir. ihbar devlet memurla 
n tarafmaan vaki olduğu tak· 
dirde ihbar edenlere yukarıki 
nisbctlerin yarısı mikdannda 
ikramiye verilecektir. Ancak 
bu emvalin ve intifa haklarının 
tahrir ve tahkiki ile vazifedar 
olan memurlan sevk ve idare 
eden amirlere ihbar mukabili 

Poliste 

5 bin liraya kadar yüzde 30, 
5 bin liradan yukan olan kısım 
İçin 15 bin liraya kadar yüzde 
20, 150 bin liradan yukarı kı-
11m için yüzde 10. Bu nUıbetle• 
re göre hesap olunacak ikrami 
yenin üçte biri verginin kat'i 
surette tahakkukunda ve üçte 
ikisi verginin tahsili akabinde 
verilecektir. Muhbirleri mev· 
cut olup ta tahakkuk muame
lesi henüz İntaç edilmemit olan 
bu kabil mektumlann mümey• 
yizlerine dahi ikramiye verile
cektir. Mektumlan zahire çı· 
kartmakta fevkalade hizmeti 
görülen varidat tahakkuk ve 
tetkik memurlan mahallt en' 
büyük mal memurunun talebi 
ve Maliye Yekiletinin takdir ve 
tensibi ile iki maa~ ni•betine 
kadar nakden taltif olunabile
ceklerdir. 

I 

Malül gaziler vezneda· 
rı kendini ·öldürdü 

Sebep aleyhine açılan bir davadır 
Evvelki gece Kumkapıda bir inti- ı kavga ebnitler ve kan koca, bir a

har vak'ası olmuştur. Kwnkapıda 

1 

lup diğerlerini laf ve sopa ile döv
lcacliye mahalle•İnde 21 numaralı müşlerdir. 
evde oturan Malül gaziler cemiyeti lakender ile Seadet yakalanmıf" 
ve;ı:nedan Celal Bey Cemiyet taa.- lar ve tahtı isticvaba •lmmışlardır. 
fından aleyhine clolandırıc.lık dava
ıı ikame edilmit olmasından müte
eSIİren gece saat 10,5 da, yatafmda 
tabancayı beynine aıkmalı sııre i1e 
kendini öldürnıüktür. Polis ve Adli
ye, tahkikata vaziyet etmit ceset <>
topsi yapılmak üzere Morg'a nakle. 
dilmittir. 

Toslaşblar 

iki el silah 
Kasun paııacla oturan Zeki İlmin• 

ele biri, Yani namında bir dükk)ncı• 
dan veresiye rakı iatemit. alamaym· 
ca iki el ıilib almıttır. Zefô hakkın• 
ela tahkikata batlamDlfbr. 

Cam kıranlar 

OÜJJ meclis nisjmin istirhamda 
bulunan hanım 

Şoför Ahmet Hunnın idaresin
deki 3552 numaralı kömür kamyonu 
ile vatman lbrahim'in idareıindeki 

ı tramvay araba;ı Kuruçqmede çar
pıımıt, her ikisi. de hasara uğramq
br. 

F atibte oturan Tevfik -ve Ahmet 
iaimlerinde iki arkacfat, ahçı Faik 
ef. isminde birinin evinin camlannı 
taşla kırdıkları için yakalanmışl .... 
dır. • 

Kaza 
- Hayır, Elde kaçakçılı}. ve sa

ir mühim kanun liiyıhalan vardır. 
Onlar intaç edilecektir. 

latihbaratımı:ıa göre, meclisin 
daha on, on bet gÜn veyahut ay so
nuııa kadar içtimalarına devam etme 
ıi muhtemeldir. 

Bir hanımın mürt1caatı 
Kazım Paşa Haydarpaşa nhtunın 

dan motöre bineceği esnada yanın. 
da iki çocuğu olan temi;ı:ce giyinmit 
bir Hanım Kılımı Paşarun ellerini 
öptü ve ağlıyarak dedi ki: 

- Patam maru:ıatım var: 
( Elile timendifer binasım göste

rerek) ;ı:evcim burada çalıııyordu. 
Çıkardılar. Emir buyurunu;ı:, bu bak 
sızlığı tamir etıinler. Çoculdanmız 
var. 

Kizım Paıa, bu müracaab derin 
bir al.ika ile kartıladı ve bir bakıız
lık olmu• ise ıüphesiz tamir edilece
ğini aöylecli. Bu iıe • dair evrak ta 
Ka:mn Pı. nm maiyetindeki :zevat ta 
rafından alındı. 

Hannn Paşaya tqckkür ve dii
alar ederek aynldı. 

Tahkı1uıt yapılmaktadır. 

Su başında kavga 
Fatihli Ahmet, Taksimde Ayu 

pafa çeşmeıinden ın alırken, bekçi 
Şerifle kavga ebnişler, Şerif, Alıme
cli sopa ile dövmüt ve tutulmuıtur. 

Sebebi meçhul! 
Nif&Dtatında Tqvikiye'de bir 

konakta kiracı olarak oturan Afyon 
Karahiaarh Hacı 1 brahim ile, l'•ne 
ayni yerde kiracı Koçhisarlı F eyzul
lah henü;ı: tesbit edilemiyen bir se
bepten kavıa ebnişler, Feyzullah, 
lbrahimi bıcakla baımdan tehlikeli 
surette yaralamıştı:r. 

İbrahim, berayı tedavi Amerikan 
hastanesine kaldmlmq. Feyzullah 
yakalanmııtı:r. 

Bir ev karma kanşık 
oldu 

Eclirnelcapıda Sulu hle caddesin 
de bir evde oturan lskender ile ka
nar Seadet, lıkenderin kardqleri, 
Mustafa ef. ve Nadyeı.E.ma, Cemi
le iaimlerindelri laadtnJıırla, hissedar 
olduklan evin bölünmea.i yÜ;ı:ünden 

Şoför Nnrettin'İD idaraındeld 
1362 nwnaralı otomobil, Sımıatya' -
ela Altın isminde bir Enneni kadını 
na çarpmıı Ye yaralanuıbr. Altın, 
Balıklı haıtanesine kaldınlmılhr. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Para ve dayak 
Galatasaray luraatanenncıe müt

terilerden Hikmet ef. ile ırarson Hü
seyin kahve parası yüziiaden kavga 
ebniıler ve her ikisi de polise mÜ• 
racaatla yekdiğerleri tarafından dö
•iildüklerini iddia etmİflerclir. 

Demire cerh 
Fatihte Avcı B. nıalıalleainde .,. 

turan ameleden Hasanla. arkadaıı 
Mahir kavıa etmişler, neticede Ha
san, Mahir'i bir demirle batından 
tehlikeli ıurette yaralam'!tır. 

Mahir, Balat hutNW,;,,, lıaldı· 
nhmt, Hasan yakalanmııtır. 

iş arasında kavga 
Kaaımp8§8da lıir fırında kapakçl 

Salih ile yardımcı Veli, it mesel ... 
ıinclen kavıa etınitler, Veli Salih'I 
yaralamııtır. 



Spor 

Cevap veriyorlar 
.Haliç idman kulübü yapılan güreş 
müsabakalarına neden girmedi? 

Memleket aporculuğunu öteden 
beri azami derecede himayeyi ken. 
dilerine ıraye edinmit olan matbuatı 
mızdan Yeni Gün gazetesinin 17-12 
931 tarihli nüshaaında çıkan ve 
memleket ırüreıçiliğine, münhasıran 
klübümüzün faaliyetine ve vaziyeti
ne ait "Ahmet Ihsan,, Bey imzalı 
bir yazı üzerine efkarı tenvir aade.. 
dinde berveçhi ati malumatı arz ve 
ibtağa lüzum gördük: 

Türkiyede güreşin taammümü
ne çalıfBlllar arasında bulunmakla 
müftehir olan klübümüz, güret •po 
runun dünyada almakta olduğu y&
ni veçhesini nazarı itibara alarak 
ve Türk güreşçilerinin timdiye ka
dar aarfettikleri gayret ve mesai n&
ticeainde, cihan güreş sahasında al
dığı mevkii göz önünde bulun dura ı 
rak, bundan sonra memleketimizde 
ıporun bu şubesine yeni bir veçhe 
ve istikamet v~ği faide gör
müı ve bu suretle memleket güreı
çiliğine yeni bir saha, çok sağlam 
Türk gençlerinin istidatlarını, kuv
vet ve maharetlerini tamamen inki
şaf ettirebilecek bir zemin ihzarına 
azmetmiıtir. Bu karar ve azmimizde 
muvaffak olabilirsek ldübümüz için 
ne mutlu .• 

• 
Geçen sene, muhterem Cümhuri-

yet gazetesince tertip edilen teıvik 
müsabakalarının ve bu defa da gene 
muhterem Yeni Gün gazetesinin, 
yaptığı aynı mahiyetteki himayekir 
ve teıvikkir müsabakaların ehenuni 
yetini, bilhaua bu memlekette inki 
şafa en ziy~de müstcit olduğu halde 
en nz rağb~t ve himaye gören bir 
spor ıubesinin tercih edilmesi sebe
bile kıymetini en ziyade takdir eden 
lerdendir. An< k bu arada çok mü
him gördüğümüz bir noktayı da 
tavzih etmeden geçmiyeceğiz, ki o 
da, hu gibi rnü•abaka ve teşvik edi
ci tertiplerin dünyanın her tarafın. 
da olduğu gibi bizde de her sene mu 
ayyen ve sabit tarihlerde yapılarak 
ali kadarlara o idmanları tanzime im 
kin verilebilme•İ keyfiyetidir. Böy
le yapdmayara\c, ani kararlar ve i
lanlarla Y"k:n tarihlerde müsabaka
laı· oı-taya at.lırsa, boklenilen faide 
ve ı;nyenin noksan olarak elde edil 
mesi ve bir kısnn klüplerin ve güw 
reıçilErİn bu İıt:ifade ve himayeden 
mahr~m bırakılması gibi menfi neti 
celer ::uhuru pek muhtemeldir. 

dünyada kıymet bulduğu kaç mem
leket kalmııtır?Pek maliim bir haki 
kattir ki bugün tekmil Amerika ve 
A vrupanın mühim bir kıamında ya
fa yan güreı, "aerbest güret tir. 
"Greko - Romen,, ci güreıçilerimi
zin bugünkü vaziyetleri dünden da· 
ha mı kuvvetlidir ve yarın ne ola· 
ca.ktır? •• 

Bizim için bundan batka çalıta
cak saha yok mudur. Bu suallerin 
cevabı ırayet basittir ve bu cevap
lar bu itlerden hakikaten anlayan, 
güreıin, nazari ve ameli cihetlerin
de tamamen aahibi vukuf olan zat 
tarafından vtrilmiıtir. icap ettikçe 
de verilecektir. 

928 olimpiyadına 100 milyon nü
fualu Amerika müttehit hükıimetle
ri sporcularmdan bir telı: güreıçinin 
greko - romenci olarak ittirak etme 
mit olması ve bu usul güreıin Av
rupnm bir kısmında olduğu ııibi A
mcrikada da rağbet görmemekte bu 
lunmaaı, aynı zamanda 1932 olimpi 
yadınm Amerikada yapılacağının 
muhakkak bulnması itibarile bu 
olimpiyatlara memleketimizden bir 
de "-ı.ett ırünt., ekipinin ııönd&
rilmeai lüzum ve ihtiyacını acaba 
teıkitatın her hangi bir makamı duy 
muı ve bu uğurda hangı İle bat 
~urmuıtur.7 

mutavazı bir iftiharla diyebilece
ğiz ki, HaJjçidman klübü bu lüzum 
ve ihtiyacı duymuf, bünye, zekaları 
ve kabiliyyetleri çok müsait olan 
genç unıurlarrnuz vaııtaıile serbeıt 
güreşin en çok taammüm ettiği Ame 
rikada aerbest güreı ile memleketi
mizi tanıtarak; Türk güretçiliğine 
yeni şerefler kazandıracak eleman· 
ları hazırlamağa batlamııtır •. 

1928 olimpiyadında memleketi 
temsil eden Çoban Mehmetle, mem
leketin bu gence çok değerli ·birer 
eı olarak yetiıtirdiği bir kaç lanın
mıı Türk genci bugün klübü.n &ine
ıinde yer bulmuı ve emr.allerine dün 
yada pek az tesadüf edilen bu genç 
lerin çalııabilmelerini temin için, 
sporu hakikaten seven ve himaye e
den yüksek zevatın lutüRerile latan
bula nakilleri ve idmanlan temin 
edilebilmitıir. 
Bugün en büyük azim ve a,.zularile 

çalışan bu çocukların her biri, ya
nnki dünya imtiharuna Türk sporu 
şerefinin harsı olarak çıkacaklardır. 

Biz "Yeni Gün., ün güreı müsa- Alafranga ve serbest güret pro-
bakalarından, müsabakanın icrası fesyonelliği atfedilmek İstenen genç 
tarıh:nden ancak on bet gün evvel, ler kimlerdir? 
lstanbul güreş hey'cti vasıtasile ha· 928 Olimpiyadına iştirak eden 
bordar edildik. O tarihte klübümüz ve 927 Avrupa birinciliklerinde 
binasının tamiri dolayısile idmanla- memleketi temlis e<len gene Çoban 
ra fasıla vermiş olduğumuz gibi bir Mehmet hakiki bir amatör gürefçi 
kmm güreşçilerimiz de hasta bulun değil mi idi? Türkiyede alafranga 
duğundan bu müsabakanın yirmi güre' ve ıerbeat güreı profesyoneli 
gün !tadar tehir e<lilmcıini, müıaba- olarak merhum Kızılcıklı Mahmut, 
kayı idare edecek olan güreı federas Silivrili Emin ile Kurtdereli Meh
yonu azasından klübümüze men•up met pehlivandan batka kim gösteri 
olan bir zat vasıtasilc m _zkiir fede- lebilri?. 
rasyondan rica etmiştik. Ricamız Diğer bir nokta: Haliçidman 
mevzuu bahsedilmediği gibi o gün- klübünün, - kullanılan tabiri veç
lerde klübümüze gelen ve güreı sa- hile - ermeydanından çekinmekte 
)onumuzun mühtaçı tamir vaziyeti- oluduğu noktaya gelince; burada 
ni ııören, federaayonun çok muhte- fazla durmaya lüzüm görmiyeceğiz. 
rem reiainin de bu meseleye ait kü- Oç senelik beynelmilel temaalan
çük bir ikazına veya küçük bir irta- mızclaki bir inkıtadan sonra 931 bq 
dına hile mazhar olamadık. 1.angıcında, kartunızdaki hasmın o 

Büyük külfetlerle bu müsabekayı zamana kadar hiç tecrübe eclilmemİf 
tertip eden Yeni Gün gazetesinin, olan kuvvetindeki tehlikeyi de göze 
bu faaliyetler arasında klühümüzü alarak, bin türlü feclakirlddarla Yu
ve güreıçilerimizi görememekten nan güreı ekipini memlekete girmiı 
mütevellit teessürünü aamimi olarak ve bu muazzam iti, memleket terefi 
kabul edetken, hadisenin zaruri ica- ·ne layık surette hBf&rmıt olduğumu 
hından olarak, bilhassa bu itin idare zu kayıtla iktifa edeceğiz. 
sini deruhte etmiı olan zevatm bu Sebebi İtap olduğumuz bir cihet 
hadisede kafi derecede ihata ve İc· te, geçen sene Cümhuriyet gazeteai 
r&'\tta bulunmaktan kendilerini n!n tert}P ettiği müsabakaya da 
mustağni görmüı bulunmalanndan 1 ~emlJ olmamızdır. Evet o zaman 
mütevellit gayrimüaait ahval ve tera da oyle oldu. Maalesef o zaman da 
it kar 0ıunda, Haliç idman klübünün o tereften mahrum kaldık. Çünkü 
kendi ıerefini ve sporculannın mane geçen ıene ayın on dördüncü günü 
viyatını vikaye ve muhafaza ve bin için ilan edilen Cümhuriyet müsaba 
netice yukanda bertafsil arzcdildiği kasma girece~i~izi bildirdiğimiz ve 
gibi klüp için değil, memleket gü- a~ı ayın o? ~~nde klübümüzün bir 
reıçil~ği için atmakta olduğu yeni musameres~. hır evel~~? ~ertip ve 
temelın sağlamlığına son derecede her hazırlıgı ıkmal ettıguruz halde 
itina ct~e.k mülaJıaza11 ve enditesi Cümhurir~t güre!leri ?ni. olarak a· 
tabir tesırınde aldığı ihtiyatkar vazi yın on bınne tehır edılmıı ve o za
yetten dolayı, onu muahaze değil man da hiç olmazsa bu müsabakanın 
takdir etmek daha haklı olurdu. ' on birinden sonraya tehir edilmesi 

Muhterem Yeni Gün gazetesinin hakkındaki ricamız sem'i itibara alın 
hu ooktada bizimle tamamen hem mamıfb .. 
fik"ı· olduğuna kaniiz ve biz bu ka. .. Bu İ7.aha~ verdikten ve "!ühümü 
naati taıırken hu işlerde üçüncü be zu.'.'. F •.~ah sınemasm:!a tertip ede·. 
şmci derecede bir vukuf ve görüşe ~~ mu~ereye karşı ~e sahi 
mal:!< olabilen bazı imza sahiplerinin bırun ":ttıgı taıl~ manasız bır gay· 
h!'1<lltatle alakadar olmayan yazılan ret~etli~ addettıkten sonra arze-
bız.ce aynı derecede bir ehemmiyeti denz. kı: . - . . .. 
haız olmak lazım gelir. Biz daim Bız kendı kotemızde.t>ıze duşen 
v.e bilhassa bundan sonraki çok çe-a hizmet! ifa edebilmek için çalışıyo
tin ve yeni mesaimizde yen• G ·· ruz. Bır çok makamlar, ıpor.u. se
gazetesinden kıymetli himay~ t u~ ven müesseseler, ellerinden. geldiği 
vik ve müzaheretıen başka hiç ':!· kadar himmet ve yardımlarını esir
şey beklemiyoruz. Ve bunu bizd ır gemiyorlar .. Muhterem Yeni Gün 
esirgemiyeceklerinden eminiz. en gazetesi de bunlardan biridir. Biz 

"Ahmet Ihsan,, Bey İrnzaıil bu gibi yardımlara, bu gibi tertip 
~n!işar. eden mahut makalenin b~ ve .teşviklere daima mühtacız .. Mün 
ıkı ycnnde "profc5yonellik,, kelime- fent şahıslar, ıuradan buradan faz
leri göze çarpıyor ve "klübiimüzün !a gayretkeşlik etmemeli ve havayı 
pro(esyond gayeler peşinde koıtu- ifsada çalıımamalıdırlar. 
ğu, bu yolda para kazanmak sev- Haliç idman Klübü 
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1. Riyasetinden tebliğ edilmi,tir: 

MiLLiYET SALI 22 'KANUNUEVVEL 1931 

Sabık Hidivin 
Bir tekzibi 

Nasıl Para Kazandınız? askeri vazifemi bitirip lıtanbu 
la döndüğüm zaman, dükkan 
ve iınalathanenin yerinde ac:.ık 
lı bir harabeden başka bir şey 
bulmadım. Fakat, "Vefa boza 
aı., nı .öldürmemek lazımdı. Ahmet Azmi Beyle 

yapılan mülakat 
tahrif mi edilmiş? 
Sabık Mısır Hidivi. Abbas 

Vefa bozacısı Sadık 
Ef.nin oğlu anlatıyor Kolları aıvayarak yeni baş

tan faaliyete koyulduk • Uzat
mayalım, eski mevkii bulun
c:aya kadar, tamam on bet se
ne geceli gündüzlü çalıtmak li. 

Hilmi Paşa, Kudüs kongresine Sadık Ef.' Pizren' den on yaşında 
bir murahhas göndermit oldu- znn geldi. 

ğuna dair Son Posta gazetesin- J t b J ı· b t 
de çıkan haberi, yolda tesadüf s an u a ge ıyor, seyyar şer e - Darının nasıl emekler, ve 

zahmetlerle, kaç makineden ge 
çerek boza haline geldiğini bil 
miyenler, bozac:ılıiı kolay bir 
it sanırlar. Bakınız size anla

::::;.:~e:~e~~:~:U~~.::~ çilikle işe başlıyor ve nihayet •.. 
run Suriye fevkalade komiseri Bazen yolum düş et', bir bar 
M. Ponso'nun tahsi dostu oldu dak boza içmek için Hacı Sa
ğunu, bu zat tarafından şerefi- dık Efendinin Vefadaki meş
ne resmi ziyafetler verileceğin bur bozacı dükkanına uğı·ar
den haberi olmadıg"mı söyledik d ım. 
ten sonra demittir ki: lki büyük mermer boza kü-

- Mahmut Azmi Beyi Ku- pünün üzerindeki tülbezden 
düs kongresine murahhas ola- tutunuz da, dükkanın tat ze
rak göndennemin manasmı an minine kadar, her yerde inaanı 
layamadığım gibi, böyle bir te- imrendiren titiz bir temizlik 
ye de hiç sebep yoktur. Esasen gözlere çarpardı. 
Mahmut Azmi Bey, Son Posta Canım, o tezgah başmda 0 
ya mütahit olarak gittiğini ıöy turan ak sakallı, nur yüzlü ihti 
lemiı. Şu halde benim murah- yarın sakız gibi beyaz hilali 
hasım değil demektir. Kudüs gömleği, bir gün olsun lekelen 
kongresi, üçüncü islim kongre mez mi idi? 
ıidir. Bundan evvelkilerin neti- Masaların üstünde bir par
cesini biliyorum. Bu seferkinin ça boza bulaşığı olsun görül
de aynı akıbete uğrayacağını mez mi idi? 
bildiğinden bittabi ittirake lü- Hayır!. Buraamın temizlik 
zum görmedim. Gazetenin yaz- ten yana Şehzadebaşındaki 
dığına göre kendisine tarihsiz rahmetli Mersinin çayhanesin
imzamı atarak bir mektup den geri l<alır yeri yoktu. 
verdiğini söylemiş. Mahmut Aradan &eneleı- geçti. Ve
Azmi Beyin böyle bir fey söy- fa, bizim yol uğyağı olmaktan 
liyebileceğine aklım ermİıyor. çıktı. Uzun zaman var ki Ö· 

Müddeti ömrümde kimseye nünden geçmek kısmet olma
imzasız bir mektup vermedi- mıtlL Anket iyi bir vesile ol
ğim gibi, herhangi bir mektu- du. Dükkana uğradım. 
ba imzamı koymak için kimse- Seyyar fet'betçilikten işe 
ye salahiyet vermedim. Maale- başlayıp latanbulda en kuvvet 
sef Sonposta gazetesinin mak- li firmalardan birini tesiı etm 
ıadı ne olduğunu birtürlü an- ! 
lamıyorum. Ümit ederim ki · 
bundan sonraki neşriyatı için 
bizi tekzip zahmetinden kurta
nT" 

Sonposta muharririnin mü
lakat olmak üzere Mahmut Az 
mi Beyle görüttüğü sırada, o
rada hazır bulunan Sait Hay· 
dar Beyden de fU mektubu al
dık. 

"Son Postada Elsiyaıete ga 

zetesinin aabık muharrirlerin

den Mahmut Azmi Beye atfen 
intitar eden beyanat esnasında 
ben de bulundum. Mahmut Az 
mi Bey kongreye Hidivt tara
hndan gönderildiğini, ve imza 
ıız bir mektup alıp kendiııi im 
za koyduğunu ve Hidivin Suri
ye seyahatini ihzar eylediğini 
ve ıairey~ hiç söylememittir. 
Mahmut Azmi Bey yalnız Ku
düs kongresi hakkındaki malu 
matı vermiş, kongrenin müs
mir ve muvaffak bir neticeye 
varmadığını ve bu terait dahi
linde de varamayac:ağıru söyle 
mittir. Bir hakikat ve namuı 
borcu olarak bunları tashih et 
meği vazife bildiğimden gazete 
nizin vesatetini riıca eylerim e
fendim.., 

Sait HAYDAR 
•••••• 1 

işler şubatta 
Bitecek 

Muhtelit mübadele komisyonun· 
da bitaraf azadan M. Rivaı'in riya
setinde bulunan ikinci büro dün iç
tima etmiı ve bu içtimada komiayon 
reisi M. Anderaen ve diğer bitaraf 
aza M. Holıtad ile Türk ve Yunan 
murahhasları .hazır bulunmuıtur .Bu 
içtimaın sebebi, M. Rivas'in mezu
nen Şili'de bulunduğu esnada görü
len itler haldnnda kendisine izahat 
vermekti. lçtimaın hitaırunda M. 
Rivas, gazetecilere §U izahatı ver
miıtir: 

VeladaJı:I bozacı dükkllm 

ğe muvaffak olan Vefa bozacı 
ıı Sadık Efendiyi aradım, 

- Yoktur, dediler .. 
- Niçin, gelmez mi? Diye 

ıordum. 
- Bu yazın sonlanna kadar 

ara ura uğrardı. Şimdi rahat 
sızdır, gelemiyor •• Cevabını al 
dım. 

Tam o ıırada, kapıdan içe
riye giren uzun boylu, bir gen 
ci gösterdiler: 

- İtte, dediler, Hacı Sa
dık Efendinin oğlu geldi. 

Selamla§tık, tanıttık. Hacı 
Sadık Efendinin oglu lsmail 
Hakkı Bey, lstanbulun tanın
mış sporcularmdandır. İstan
bul mıntakası güreş heyetinin 
ve müttehit Kumkapı - Vefa 
kulübünün reisidir. 

Pederile görüşmek için gel 
diğimi söylediğim zaman: 

- Çok iyi olurdu, dedi, fa
kat evde yatıyor. Zatürrie fi
lan da çektiği için, bu yakın
laı·da dükkana inemiyor. 

Sonra ilave etti: 

Vefa bozacısı Haci Sadık El. 

larnağı da bilirmit·· Az yer, 
az uyur, ve çok çahtırmış. Bu 
sayede, birkaç ıene içinde, Ve 
fada küçük bir dükkan açma
ğa muvaffak olmuf. Dükkanr 
açtığı tarih (93) muharebesi 
günlerine tesadüf ediyor. Fa
kat çok geçmeden Vefada bir 
yangın oluyor, pederin tezgah 
çılardaki dükkanı yanıyor. Bu 
nun üzerine, topladığı parala
rın bir kısmı ile yine Vefada, 
Vefa meydanrnın krrşısmda 
ikinci bir dükkS.n açıyor. 

Peder, dediğim g"bi çok ti
tiz adamdır. Bu dükki·11n da 
temizliği ile kendisi meıgul o
lurmuş. Sık sık dıvarlannı ba 

tayım: 

- Darı, evveli. elek maki
nesinde güzelce elenir, kabuk
ları çıkar, larmaıı ayınlır, İr
miği ayrılır. lıte boza haınu
runu lefkil eden bu İrmiktir. 
Vefa bozasmm nefaseti, yapı
lırken içine hiç bir ecnebi mad 
de girmemesinden ileri ıelir. 

Dan İrmiği, ikinci defa 
elekten çıktıktan sonra kazan
da pitirilir. Hamur teknesin
de soğutulur. Tekrar tekrar 
büyük itinalarla süzgeç maki 
nelerinden geçirilir. Sonra, o
tomatik tokmaklarla, hiç el 
dokunmadan, saatlerce döğü
lür. iptidai şekilde çalıtan bo
zacılar, hala bu hamuru yum
rulda clöğerler. Hamur, bun
dan sonra tahammüre terkedi
lir ve nihayet, bildiğiniz boza 
olur. Surasmı da söyleyeyim ki 
bütün mak"nelerimiz yerlidir. 
Hatta değirmen imiz bile .• Ya
pan da dayım Toı:hane fabrika 
sımn eski ustabatılanndan 
Davut ustadır. 

Bozahanemizin Türkiye'de 
bir eşi daha bulunmadığı:u söy 
liyebilirim. Pederim Hacı Sa
dık Efendi, "Vefa boza ve şira 
ve sirke fabrikası mucit ve mü 
essisi,, dir. Firmamızı b..ı cu
retle tescil ettik. Amcaın Ha
ct lbrahim Efendi de, evvelce 
kendisinin şeriki idi. 

Bozahanenin tesisinde bü-
dana eder, her sene içini, dı~ı 

1 

nı boyatırmış. yük hizmetleri dokunmuştur 
Öyle ki bir gelen müşteri, pedere ... Boza, ispirtosuz yerli 

bir da!ıa eley·m dermit.. i~kilerin en faydalısı olduğu 
O tarihlerde bcza tiryakile- halde sarfiyatı, eskisine nispet 

ı ri, bozanın alasını içmek 'çin le azdır. 
Taksime gideılermiş.. İsmail Hakkı Beye sordum: 

Taksim bozası lstanbulda - Eskiden dükkanda kü-
l bir anılırmış. Öğünmek gibi çük ibrikleriniz vardı. Bazıla-
olmasın amma, bugün Vffa ı rı bozayı bu ibriklerle içerler-
bozaaının aldığı töh.et, o za- di. Ne oldu bunlar? 
man Taksim bozaamda imiş.. Dedi ki· 
Bu bozayı yapan da Tevfik B. · 
isminde biri imi§. Peder, g:dip - Ben kaldırdım. ihtiyaç 
bozayı kendisinden alırmış. kalmadı artık.. Peder, bu ibrik 
Fakat Tevfik Bey, bozasının leri uzun bıyıklı müşteriler için 
piyasada kuvvetli mevki yaptı dükkanda bulundururdu. Boza 
ğını görünce, gitgide işi pif- içerken bıyıklan bulaşmasın di 

kinliğe ""rmuş. Başlamıt, kah ye ..• 
ıulu, kiih ekşi boza çıkarma- Şimdi nerede o uzun bıyık-
ğa... lılar? 

Peder, bu bozalan tekrar _ Peki, dedim, bir sual da 
tülbentten geçirir, fazla suyu- ha: Leblebi ile boza içilmesi
nu atar, müşteriye öyle verir- nin hikmeti nedir? 

mış. lsmail Hakkı Bey, bunu da 
Nihayet, bir gün gelmiş ki cevapsız bırakmadı: 

Taksim bozasının şöhreti göl-
gede kalmıt. - Şikemperverlik.. Dedi, 

Ve onun yerine Vefa bozası malum ya, leblebi, harareti art 
geçmit. tırır •• Hararet arttıkça da bo-

V efa bozaılJlU\ aad töhreti za fazla içilir!. 
M. Salahaddin 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: Tamamına ' 4500 lira kıy
met takdir edilen Boğaziçinde Va
niköyürule Vaniköy eaddesindc es
ki 48,73 yeni 88, 90, 70 No. !arla 
murakkam ve tahmi-.1en 7SO metre 
mürabai sarp ve taşlık araziden mü 
rek p dağ mahallini havi maa
bahçe ve muştemilat bir bap sahil
ha.nenin tamamı açık arttırmıya va
zedilmiş olup 2-1·932 tarihinde şart 
namesi divanhaneye talik edilerek 
20-1-932 tarihine milsadif çarşamba 

. 
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KARADENİZ 

POSTASI 

Erzurum 
vapuru 23 K. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sir.keciden ha-

'ek etle (Zonguldak, İnebo-
·u, Samsun, Ordu, Kireson, 

Trabzon, Sünnene ve Rize-
ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y eLkenci hanındaki acente-
liğin.c müracaat. Tel. 21515. 

SEYR1SEF AlN 
Merkez aoenta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
\föhürdarzade han 2. 374-0. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 24 Kanun 
eVV'Cl perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(MAHMUTŞEVKET-

PAŞA) 25 Kanunevvel Cu-
ma 10 da Galata Rıhtımın-
lan kalkarlar. 

22 Kanunevvelden itiba-
·en Haydarpaşa Kadıköy 
ıattmın 2 numaralı seferı 
1erşembe, Cuma, Pazar -gün 

.erini takip eden gece yapı-
lacak ve 59 numaralı sef~ri 
de Perşembe, Cuma, Pazar, 
günleri icra olunacaktır. 

Bundan hariç günlerde bu 
~eferler yapılmaz. 

Ayvalık sür'at postası iş';: 
rı ahire !kadar yapılmayaca 't 
ur. 

ısıcınbul blrinci iflas memurlu
ğundan. Adres: Topkapıda Meleı<· 
hatun mahalle5inde l.r.ılezar sokagı3 
da 10 No .. lı ahırda inekçi •>azı 
Etendi: 

Balada Jsmi ve adresı yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adı şe 
kilde yapılmasr.ıa karar verilmtı ol 
dugundan; l - Müflisden alacagı 

olan veya mallarında istihkak ıd
diasmda bulunanların alacak ve ıd 

dialarını işbu ilandan bir ay içinde 
eyyamı resmiye müstesna olmak 
üzere her gün eaat 9 dan 12 ye ka
dar Su.ltanahmette vaki adliye bi
natiında icrayi vazife eden biriucı 
iflas dairesine gelerek alacakl;ırını 
kayt ettirmeleri, ve senet ve defter 
gibi delilleri her ne ise bunların 
a~ıl v.:ya musaddak suretl.eııini ver
melcrıi, 2 - Muflise borçlu olanl.a
rın yukarıda yazılı olan müddette 
borçları mikdarını yazdırmaları hi· 
lafına hareketin ceza kanunu mu
cibince takibat ve mesuliyete ugra· 
yacaklarını bilmeleri, 3 - Müflisin 
mallarını nakıt ve tahvilatı v.: bu
cıa mümasil kıymetli evrakını her 
ne suretle olunıa olsun ellerinde 
bulunduranlar ister şahıs ister ban
ka ve sair müessisc o.l&.un bunların 
üzerindeki halııları mahfuz kalmak 
şaııtile o malları ayni müddet için
de daireye vermeleri, vermezlerse 
<:eza.i takibat v.: mesul.iyete uğra
yacakları mazeret bu.!wunadıkça 

rüchen haklarından mahrum kala· 
caklıamun bilinmesi,. 4 - 31-12-931 

tarihine müsadif perşembe günü 
saat 13 te alacaklıların ilk içtima· 
da hazır bulunınalMı ve müflisin 
müş.terek borçlulari ile kefillerinin 
ve borcu tekeffül eden sair kimse· 
lerin içtima.da hazır buhınm.aı:a 

hakları olduğu ilan olıınur. - Bugün, burada bulunmadığım 
eınada yapılan itleri gözden geçir
dik, elde edilen neticeler mucibi 
memnuniyettir. Büro işlerinin §tl
bat nihayetine kadar bitirileceği an· 
laşılmıtbr. 

- ihtiyarlık ta var serde ... günil saat 14 ten 16 ya kadar İs-!-------------

BONO~ 

Şili'nin Peru sefirliğine tayin e
clildiğim İçin ki.nunusaninin 15 İne 
kadar burada kalacak, ve Ankara'ya 
giderek Türk hükumetine arzı veda 
edeceğim. htanbul' dan müfareka. 
timde Atina'ya da uğnyarak Yunan 
hükiimetine de veda edeceğim." 

M. Rivaa geçenlerde bir gazeteye 
vaki olan beyanatında riyaseti altm 
da bulunan ikinci büroda gaybube
ti esnasında ırörülen işleri tenkit et
mitti. Dün içtimada bu mesele de 
mevzuu bahsolmut ve bunun bir 
sui tefehhümden ileri geldiği anla,ı
larak M. Rivas tarafından bir tebliğ 
nesri te-karrür l'lmi,tir. 

Maşallah ya§, doksanı buldu •• 
lsmail Hakkı Beyi söylet

mek için, bahsi bozacılığa nak 
)ederek sordum: 

- Peder, naıı) işe başlamıt 
acaba? 

Bir saniye dü§ündükten son 
ra, anlatmağa başladı: 

- Biziın peder, bundan ta
mam seksen sene evvel, Piz
ren' den lstanbula gelmiş. On 
yaşında bir çocukmuş, o za
manlar... Cebinde de tamam 
bir lira çeyı·eği parası varmış. 

Hacı Sadık efendinin biraderi 
Hacı lbrahım El. 

313 - 314 tarihinden itibaren 
batlar. Peder, bir bozahane 
tesis ederek işi tevsi ediyor. 
Ve timdiki dükkanın bulundu
ğu yerin arkasında bir arsa 
salın alıyor. 

tanbul üçüncü icra daircsinck açık 
arttırma ile satılacaktır. Arttırma
ya iştirak içi·.1 yüzde yedi teminat 
akçeo;i alınır, mütecakim vergiler 
ile tapu sicillcrile 63bıit ve vakıf 
icaresi müşteriye aittic. Hakları ta 
pu sicilleriJ.e aalıit olmıyan 1potek.li 
alacaklılar >J.e diğer alikadara.nın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haki.arını ve hwmsik faiz ve masa
rife ait <>lan iddialarını tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrala müs
betlerile bildirmeleri .lazundır. Ak
si halde hakları tapu siciUerik sa
bit olmıyanlar satıı bedel.inin pay
.la'}tDBSmdan hariç kalırıla.r. 

1 Ga:sıri mübadil bonoları a 1 
lır satar. Balıkpazar Maksu 
liye Han No. 35. M. Derviş 

dasmı güttüğü .. ,, gibi manalar çıkı
yor. Kafi derecede temiz olmayan 
bu mütalea ve tahlil bize en hafif bir 
t'!1>!rle hayli acaıjp ve garip geldiği 
gıbı, bu yazılarıliin hakiki maksadın 
ne oldul!unu, bu İfe hangi cepheden 
bakılmak istendiğini pek iyi anlaya 
madık. 

15/1/932 tarihine müsadif Cuma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bu para ile bir şerbet güğü 
ınü almış. Ve mahalle mahal 
le dolaşarak terbet satmağa 
başlamıt• 

323 te de bir fabrika açma
ğa muvaffak oluyor. Fakat 
334 senesindeki büyük Vefa 
yangınında ne imalathane kalı 
yor, ne dükkin .• 

Alakadaraııı.ın icra ve iflas k.anu-

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 11-12-931 tarihli nü9hanı· 

zın beşinci sahifesinde Yeşilkö

yiinde Şevketiye mahaL!esin.dc An
ba.r sokağında 8-6 nuınaralari,Je mü 
rakkam iki bap hane maa mÜ§temi· 
latının 13·1-932 aıazar günü sa.at ıs 
de satılacağı ilan edilmiı olup 
13-1-932 müsadif çarşamba günü 
aleni arttıırma ile satılacağı ta5hi
mn ilan olunur. 

Güretin dünya spor ii.lemindelö 
vaziyetine kısaca bir göz atalım: 

Senelerden beri üzerinde didin-.... . " .. . 

günü saat 11,30 da Bqiktaı'ta ikin. 
ci kros yapılacaktır. 

Krosa iştirak edecek atletlerin 
babalarının i•imlerile veya sicil nu
maralarını müı'ir listeyi S/1/932 ta
n1ıine lracLu: Atleti"?' heyet!.ne gön-

haldannı kaybederler. Bilhassa spor 
cularonız bu hususta çok itina etme 
lidirler. 

Mesafe: Beşiktaş, Dolma bahçe 
Gazhane, Taşkııla kapıaı küçük 
Çiftlikten Maçka mezarlığı tarikile 

Çocukluğundan beri temiz
liğe meraklı olduğu için yaptı 
ğı terbetler, pek çabuk rağ
bet bulmuş. Tabii kazandığı 

m·· · · aak 

Bütün tesisat ve malzeme 
hepsi yanıp kül oluyor. Hası
lı bu yangın pederi tekrar İpti 
dai vaziyete avdet etmeğe mec 

bır kı or. eferberlikte 

nurum 119 uneu maddesi hükmüne 
görıe ıtevfiki hareket etmeleri ve 

1 
ZA Yl - Alınalota olduğum tdcaüt 

<laha fazla ınal<lmet almak isteyen- maaşımın cüzdan V<: mühikünü kay 
lerin 930-3980 No. 1u dosye ile bettim. Yenileri alınacağından zayi 
memuriyetimize müracaatları ilin krin hükmü kalmadığı ilin olunur. 
olunur, _. ._. .,.. Evkaftan mütekait Avni. 



Dün mecliste miinakr 
(Başı 1 inci sabifHie) de li• 

Mevaukan itittiğime nazaran ne ~ 
aefirlerimizden birisi aldığı tab 
aisatımızın yansı ile geçinebile 
ceğini aöylemittir. 

Hariciye Vekili - LOtfen • 
mini söyler misiniz? 

Emin B. - ismi bendr 'b 
mevcuttur. Burada t 
mem. Hususi olaralt 
rim. 

Hariciye Vekili 
ederim. 

Bu Hediyeleri 
T esisah Elektrikiye Türk Anonim 

SAT 1 E 
Size Beyoğlu, Beyant, Kadık6y, Üsküdar ve Bllyllkada' daki 

5 mağazasında veresiye verecektir 

It:t:iha.clı 1"..1111 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu - 2003 

Oevleft DemıryoUar• idaresi ilanları 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı 

zarfla münaıkasası 4 ikinci Kanun 932 pazartesi günü saat 15 te 
İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Anıkara ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartna
melerde yazılıdır. (4409). 

Jandarma Sabn Alma 
Komisyonundan: 

(120,000) ili (150,000) kilo un kapalı zarfla münakasaya çıka
!ılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de teminat ve teklif m~larile 27-12-931 
Pazar günü saat 15 ten on altıya kadar Gedikpaşadaki koıın.iayo 
numuza mür"acaatları. (4279) 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

Trabzcn Sahili Sıhhiye Merkezi için telme11i yerli olmak 
üzere dört tonluk ve gazolin ile işler Kelvin markalı on beş 
beyğir kuvvetinde makineli bir motör yeniden yaptırılacaktır. 
Münakasa 7 K. Sani 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 te İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye MC!1kezinde müteşekkil 

&ımisyon tarafından icra edilecektir. Şartnameyi ·gönnek is
tiyenler mezıkur Merkez Levazım memurluğuna her gün müra
caat edebilirler. ( 4466). 

Nafia.Vekaletinden 
1000 adet ahşap telgraf direği kapalı zarfla münakasaya ko

mılmuştur. Münakasa 2-1-932 tarihinde cumartesi günü saat 15 
te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasa
ya iştirak edeceklerin teklif meoktuplaı-ını ve muvakkat teminat 
lannı aynı günde saat 14 buçuğa ıkadar münakasa komisyonu ri 
yasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret odalarında mu
kayyet bulwunalan şarttır. Taliplerin münakasa şartnameleri
ni bir lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti İnşaat Daire- ! 
sinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden , 
tedarik edebilirler. ( 4346) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
EV'kaftan vazife alan hademei hayıratın ayın yirmi beşine 

kadar başka yerden maaş ve ücreti varsa bu..--İun miktarını mü-
beyyin bir vesika getinnel«i itan olunur. ( 4529) t 

Kullanınız sütünüzü arttır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Dikkat -Dikkat 
' 
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haber aıoıgımıza j!Öre bazı perakende satıcılar tJrsa.ttan ıst .rade 
maksadile hakiki RADiUM TIRAŞ BIÇAKLArımıza fazla fiat isti
yorlarmış. Bu muamele hükumetimizin iktısadi tedbirlerine mug ı
yır bir hareket olup kanuni bir cürüm teşkil eder. Binaenaleyh ha-

• kiki RADiUM TIRAŞ BIÇAKLARIMIZIN fiatı asla artmamıştır ve 
evvelce satıldığı gibi h"er yerde perakende olarak tanesi 5 kuruştur. 
Fazla satılmasına kat'iyyen razı değiliz. Bu cihetle muhterem halkı
nızın nazarı dikkatini celp ve fazla para vermemelerini tavsiye ederiz. 

RADIUM Ticarethanesi Müdirigeti .... 

Satın a:ınacak itfaiye vesaiti hakkında 
1 21 Kanunusani 1932 tarihinde ihalesi yapılmak üzere müna
i ka6aya konulan İtfaiye vesaiti ha1dcmdaki feruıi ve umınni 
. şartnameye (İşbu şartname ile münakasaya konulan İtfaiye 
1 

vesaitine talip olan müesseseler satacaklaırı eşyanın bedelini 
döviz olarak ihraç edemeyip ancak muıkabilinde memleket malı 
sulat ve muamelatmdan muadil kıymette eşya satın alarak 

1 harice &evketmeğe mecburdurlar. Beyan olunan şekilde taıkas 
\ irırkanı olmryan veya amme hi.ıımetinin ifasını imkansız kılan 

vaziyetlerde bu mecburiyetin ıkısmen veya tamamen ref'i icra 
Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır.) suretinde yeni bir madde 
ilave edilÜtiş olmakla bu şartnamelerden satın almış olan 
müesseselerden Mühendis Halit, Tevfik, Enver Şadi, Ali Nuri, 
Eşref, Fuat, Esat Behçet, Necdet Beylerle Karabet efendinin 
adresleri malfun olduğundan münakasa günü teklif zarflarına 
koymalaın kap eden şartnamelere bu maddeyi de ilave ederek 
imzalamaları lüzumu tebligat makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (4544) 

1-Muhterem İstanbul halkına: 
Son günlerde şehicde kaçak suretile bazı etlerin ithal edilerek 

şurada burada satılmakta olduğu görü1mektedir. 

1 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 ___ _. 
K. O. nakliye ve İstihkam l' tifaında olmalaın ve hayvanla

taburlarile beşinci alay için ot nn bilcümle ilıastalıklaırdan ve 
ihtiyacı kapalı zarfla müna- ıkusurlardan ari bulunmaları 
kasaya lk:onmuştur. İhalesi lazımdır. Diğer fazla mali'.lmat 
13-1-932 tarih Çarşamba günü komisyona müracaatla öğreni
saat 15,5 da Komisyonumuz- lebilir. 
da yapılacaktır. Taliplerin Bu.şeraitte satılık hayvanı 

şartnamelerini almak üzere <>lanlann mezkQr .günlerde 
her gün ve münakasaya işti- hayvanlariLe birlikte Dolına

rak edeceklerin de vaktı muay bahçe hayvan hastahanesine 
yeninde teminat ve teklifna- müıracaatlaın. (616) (4179) 
rnelerile Komisyonumuza mu *** 
racaatlan. (658) (45l 6) İ-stanbulda bulunan kıtaa-

*** 
Ordu ilitiyacatı s:ıhhiyesi 

için 51 kalem ,göz aleti ıpazaır 
lıkla alınacak ti['. İhalesi 26-12-
931 cumartesi günü saat 15 te 
kcnnisyorıumuzıda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini gör
mdk üzece her gün vıe pazarlı
ğına iştirak etmek istiyenlerin 
de vakti muayy~e komi
syonumuza müracaatlan.(662) 

tın ve miie6se6atın ekmek ve 
erzaklarının senelik nakliyatı
nın pazarlığı tekrar 23-12-931 
tarih çarşamba günü saat 15 
te komisyonumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesi
ni almak üzere ıher· gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
yevmi muayyende ıkoınisyonu
muza müracaatlan. (642) 

(4407) 

DiKKAT 
Ademi iktidara 
GLANDOKRATiN 
Meşhur Profegsör Brovn Se 

quart ve Steinach'in mühim ke 
fidir. Tesiri kafi ve seridir 
Her eczanede bulunur. Toıpt 

:ııatış yeri ZAMAN ecza df'J>OSU 
:!ur. İstanbul, Bahçeklpı tr 
vay caddesi No. 37 ve Eskiş hir 
de Yusuf 'Ke<lan Beyin Merke 
~czanesi. Kutusu 200 kuruştur 

Askeri fabrika· 
lar ilanı rı 

30-12-931 tarihind k pıtl 
zarf ile münakasaları yapıl 

cak olan 173 '1e 77 •kalem 
lektrik malzemeleri i!iinın 

müsavi fasıla bozulduğund 

yevmi münakasa 20-1-932 ta 
• 

rihine saat 14 te tehir edilmiş 
tir. Taliplerin muracaatları. 

(4380) 

Dr. HORHORUN1 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha 

nesi: Sabahdan akşama kadar. Bey 
oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak SQ 
No. 41. 

İstanbul Etıbba 
Muhadenet Cemiyetinden: 

Önümüzdeki cuma günü aylı~ 
içtima akdedileccğinden azayi kira· 
mın saat on buç11kta Cağa1oglunda 
Halk Evine teşrifleri mer<:udur. 

Beyoğlunda Taksimde Sıras<rı'İ· 
!erde kain dairci mahtw1asında ifa· 
yi vazife ed.e·n İstanbul ikinci icrı 
memu.-luğundan: Bir alacak için i· 
potek irae edilen ve tamamın' 

(190500) yüz doksan bin beş yill 
lira kıymet talodll e<li len G;ı.l.atade 

Su.Jtan Beyazıt mahallesinde KılıS 

Muayenesiz kesilen bu etleroe şartıoın ve verem hastalığı 

mevcut <>lması muhtemeldir. Halkımızın muhafaıı:ai sıhhati için 
bu gibi etleri almaması ve yememesi lüzumu ilan olunur. 

(4520) . 

"'** *** Ali Paşa caddesindeki ..,ki 98 i.Ja 
K. O. T~t! taburunun otu 116 ve yeni 112 ili 132 ve Kılıç Ali 

kapalı .zarfla münakasaya kon Paşa 1 il.i 2S ve Site Franaez Pa· 

muştur. ' İhalesi 6-1-932 tarih ı sajında 2 ila 28 '°"Site Franeez çık· 

2 - Kaçak et kesildiğini ve satıldığını ilıbaır ed'Clllere ikra
miye verileceıktir. İhbarm Belediye reiıs muavinlerine, Beledi
ye iktısat Müdürlüğüne, Kayınakamllklara, Nahiye müdürleri
ne, Teftiş Heyeti müdürlüğüne yapılması ilan olunur. (4545) 

---------------------~-.. ·-
Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Çarşambada Kovacıde

de mahallesinin valde medresesi sdkağıııııda 16 No. lı haırap 

ve maili inhidam hanenin mütasarırıflanndan adresleri malfun 

eşhasa 48 saat zarfında izalei mahzur ettirilmesi lıak!kmda ih
barname tebliğ edilmiş ise de adresleri malUın olmıyan mu
tasarrıflarına tebliğat makamına kaim olmak üzere ilanı key
fiyet olııınur. ( 4542). 

Kadıköy Şubesinden: Sahipsiz bulunan iıki !keçinin sahibinin 
bir hafta zaııfında muracaat etmediği takdirde satılacağı ilan 
olunur. (4539) 

K. O. ve Mulhabere Alayl-
le Haırp Akademisi için ot ih
tiyacı kapalı zarila münaka
saya ~nmuştur. İhalesi 13-1-
932 tacihi.nde Çarşamba günü 
saat 15 te Komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şart
namelerini almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e
deoek1erin de vakti muayy~ 

ninıde teminat ve teklifname-
Ierile Komisyonumuza 
caatları. (659) 

*** 

müra
(4517) 

Dolmabahçe hayvan has-

ba .. .. t 14 30 d muı 1 ila 11 ve Site Fransez çık· 
çarşam gunu saa ' a mazı 14 i!a 20 numerolu ve 1ağ ta· 
kıOrnisy-Oil!lliluzda yapılacaktır. rafı bazen Site Fraruıez çıkmazı vt 

Taliplerin şartnamesini almak bazen Hüdavendiğar Hanı ve sol 
üzeıre her gün ve müna:kasası- tarafı bazen emlaki m>lliyedoo İc.Ja· 
na iştiırak etmek istiyenlerin !iye hanı müştemilatından olan hı· 
de teminat ve teklifuamelerile na ve bazen Şeyhislam Cemalettiıı 
--'~ · d k · U Efendi vereaesi mılaki ve bazeıı 
v..,..ı m'llayyen e ornısyon - Galata Polis Merkez binası arakası 
muza müracaattan. (647) Rıhtım caddesi ve cepheei KılıS 

( 4439) Ali Paşa caddesi.le mahdut ve ka· 
dimen tevsii intika!Ji dükk;in!arla 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

tanesin.de müteşekkil hayvan 
satın alma komisyonu tara-
fmdan pazar - aalı - perşeıriı-

K. O. ve 1.inci fırkanm Ra
mazan ihtiyacı olaın zerdali ve 
erik reçellerine kapalı zarfala 
verilen fiatı pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla alınacaktır. İha
lesi 22-12-931 salı günü saat 
15 te komisyonumuzda yapıla 
caktr. Taliplerin şartnamesi
ni almak üzere hCl"güı:ı ve pa
zarılığuıa iştiraık edeceıklerin 
de vakti mua:yyeninde komi
syonumuza müracaatları. 

mağaza ve depoları müştemil ve 
Site Fransez hanı narnile maruf 
Hanın 7517 lıİB9eden yarım hi1111tsıi 
Dairede iera kılınan Birinci ve a .. 
çık arttınnaııında (10.000) on biıı 
lirada talihi uhte10inde kalmı§ ise 
de bedeli mezkfır kıymeti muham· 
mineye nazaren battı 1.iyıkı.nda gö
rülmemesine mebni 13·1-932 tarihi· 
ııe müsadif Çarşamba günü saat t4 
ten 16,30 a kadar keza dairede ikin 
ci ve açık arttırmaou icra kıJm.acak 
tır. 

Eminönü Kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup tah
tı muhafazaya alman bir koyunmı sahiıbi her kim ise bir hafta 
zarfında muracaatla almadığı ta·kıdirde alelOsul satılacağı ilan 
olunur. ( 4541) 

Tayyare llLBA~I Piyangosu 
Bil yük ikramiye 

1.000.000 
Lira.dır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

En iyi Yılbaşı hediyesi 

Bir Tayyare Yılbaşı Piyango 
bil etidir. 

Biletler azalmaktadır. 

be günlıeri saat 9 dan itibıTen 
müsait fiatla yerli binek ve 
nalkliyıe llroşum ha-yvam müba
yaasma başlanmıştır. Satuı 
alınacak bineklerin 5 ile 8 ya
şında ve asgari 1,43 irtifamda 
ve nakliye koşuınlarxı keza 5 
ila 8 yaşında ve asgari 1,37 ir- (657) (4514) 

Fatih Sul.h 2 ind bulıuk bakimll- ı fında haklarrnı te.bit etmek üzere 
ğioden: Ak:ııarayda Softa&i.nan ma.. mahk.emeye müracaatloırı lhamıdu. 
lıaLleei ııabık halı<:ılar halen tomruk Akai takdirde gayri mil9eooel hak 
çular sokağında e6ki 5, 7 ve yeni sahi?leri bedeli milıayedeııilı pay
ı, 3 No: lu 4 oda vıe camekinla bö- !aşmasından b...-iç tutulacaklardlır. 

l 
lünmüş bir küçük odaki ceman be§ 4 Müzaye-deye iştirik edecek zevat 
oda ve iki küçük eofa ve bir kuY'." yüzde J~. bııçıuk niabeti~de Cıeml

' ve bir matbah vıe üç bili vıe bir nat akeçsını depo edoce~. 5 -
\ tahtaboş ve bir bö.lüğünde 61.elııtrik Gay.ri ~lu ~zkQrun tarihi 
a.chlzatı mevcut ah§ai> 1"C milşte- ilindan ıtibaren bir ay arfJDda 
miJatından bahçe ile beraber yüz 24-1-932 pazar saat 16 da Fatih sulh 
elli altı 8J'fWl teııbiinde biır baıp ha- 2 inci hukuk mahloeme&inde biriıı.ı:i 

nenin satılmasına mahkemeoe lı:anır arttumaaı icra alunacak ve en çok 
verilmiştir. 1 - Maa bahçe hanenin arttuan zatın ümtünde bırakılacak

/ kıymeti mubamminaıi beher arıu- tır. 6 - Üstünde bırakılan zat be-

l 
nu iki yilz yetmi§ bet kuruştan deli müzayedeyi beş gün zarfında 
bahçeye (429) lira vıe haneye de vermeye mecburdur. Akııi takdirde 
(750) liraki ceman (1179) liradan i- muamele fesh vıe farkı teminat ile 
barettir. Halen ipotek ve hacze zaıer vıe ziyandan tazmin edileoek-

1

1 mua!Jak muamelesi yoktur. 2 _ tir. 7 - T~llilliye w ilıale pulu 
mü,teriye ait olacak, vergi, icare 

1 Şartname berkıesin görebileoceği va- vesair tekalifi hia&edarlar hisseleri 

ı ziyette 931-9 No. lu dosyada mu· ni11hetinde vıeımekle milkeJLef ola-
1 kayyettir. 3 - Tapuda mfüıecoel calttır. Şeraiti me.ı.nıde daire<ıinde 
1 ve gay.ri müaec.c.cl hak aahi,ple1'i ta- tali,p olanların müraaıatları Han 
j ribi ilandan itibaren yirmi gün zar- . olunur. 

Arttırmaya iştirak e<kukılcrin 

kıymeti muhammineai olan (yii• 
doksan bin beşyüz) liranın yarısı· 

mn yüzde onu nispetinde teminat 
akçeai vermeleri lizımdu. Hakları 

taıpu aicilligile •bit olmayan i;ıo

tıekli alacaklıılarla diğer al.ikadarla 
.rm ve irtifak hakkı aahiple.rinin ve 
bıısumi.Le fa.iz ve masrafa dair otaıı 

iddealarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı milııpite k• 
rile 930.S35S numarasile dai«y 
hildirmeLeri lizımdır. Aksi halde 
hakları ~ ııidlliğile aabit olma· 
yenlar satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar. 

Müterakim vergi ile Bekdiye rcs 
mi vakıf icare&i vesaire mükclle
fiye.Uer müşteriye aittir. Bu husus· 
taki ,..,.ıname 26-12-931 tarihindtn 
itibaren herkesin glirebileoegi ma· 

·hal olan daiıe divanhanesinde a· 
~ılmış olduğundan daha fazla ma· 
JQmat almak isteyenk:r>n şartnarm 
ye ve 930-5355 nuOX'rolu dQSyasına 
milracaalları llzımdır. MezkQr ma· 
hallin evsaf '°" mesahası ve takdiri 
kıymctmi havi raporda dosyasında 
görülebileceği ilan olunur. 

MiLLiYET MATBAASl 


