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Maliye vekaletini ikiye 
ayırmakta faide varını · 

Adliye encümeni kaçakçılık 
layihasının tetkikine başladı 

\ 

Yalnız bütçe işleri; bir vekili mütemadi-
diyen meşgul edecek kadar ehemmiyetli 
dir - Hal bu ki bir düziye eksilen · varidatı 

artırmak, inhisarları daha gelirli bir hale 
koymak, elhasıl hazine~in belH başlı vari 
datı üzerinde mütemadiyen çslışmak da 

aynı derecede ehemmiyetlidir 
Günün b~lli batlı meselesi; 

bütçe işidır, bazınenin varıoau 
meselesidir. Kaçakçılık ile mü
cadelenin, ibtikarla mücadele
nin hikmeti de hazineyi koru
maktan batka bir şey değildir. 
Cümhuriyet idaresi; seneler
den beri bütçede tam bir müva
zene yapmayı esaslı bir şiar o
larak kabul etmiştir. Müteva
zin bir bütçe; mali politikamı• 
zrn esaslı bir umdesidir. Bunu 
her şeye ve her maniaya rağ
men temin etmekten geri kala
cak değiliz. Buna, ticari müva
zeneyi temin zaruretini de ila
ve ediyoruz. Bilhassa şu son 
günlerde Cümhuriyet Halk fır
kasının, hükômetin, meclisin 
mesaisi bu gayeye müteveccih
tir. Son alman· mali, il<tısadi, 
idari veAdli birçok tedbirler ay 
nı gayeye götüren muhtelif va 
sıtalardır. Umumi bütçemizde 
ve iktısadiyatımızda takip edi· 
len bu müvazene politikasının 
feyizli eserlerini de görmekte
yiz. Milli paramızın istikrarını 
münhasıran bu poli.tikaya med
yunuz. Bunların hepsi iyi .•• Fa
kat şimdi de müvazene faaliye
timizi daha esaslı bir cepheden 
tetkik etmeğe mecburuz: Büt
çede tevazünü temin etmeyi, 
her mülabazarfan üstün tut
makta devam edec~ğiz. Fakat 
bu müvazeneyi yalnız bütçenin 
masraf kısmını azaltmakta, ta
sarruf edeceğiz diye en mühim 
ihtiyaçları geri bırakmakta, 
san'at, ziraat ve imar sahala
rında faaliyet programlarından 
fedakarlık yapmak suretile 
memleketin it hacmını küçLlt
mekte ve iısizlerin sayısını ço
ğaltmakta arayacak değiliz. 
Başka oşeyler arayacağız: 

Biraz değil pek çok ve pek 
devamlı surette varidatı çoğalt 
manm yolları üzerinde çalrt
mak mecburiyetindeyiz. ilave
ye lüzum yok ki, varidatı ço
ğaltmak, halka yeni mükellefi
yetler tahmil etmek mevzuu 
bahis değildir. 

Vakıa memleketin idare mes 
uliyetini omuzlarında taşıyan 
hükiimetin umumi surette bu 
mevzu üze?inde çalıttığı mu-

hakkaktır. Ancak bu faaliyet, 
maksadı temine kafi değrldir. 
Her halde bu it üzerind~ daimi 
surette, büyük bir salahiyetle 
çalışmayı İcap ettiren bir şey
dir. Acaba ehemmiyetini yuka 
rıda işaret ettiğimiz bütçe ile 
mütemadiyen uğratmak ve 
meşgul olmak mecburiyetinde 
olan Maliye Vekaleti bugünkü 
teıkilatile varidat mevzuları ü
zerinde de kafi derecede çalışa
bilir mi? Buna müsbet olarak 
cevap vermek çok güçtür. Çalrı 
kanlığı ve dirayeti herkesin 
takdirini celbeden Maliye Veki 
limize bir defa sorulsa; çektiği 
ıztırabın derecesini elbette her
kesten ziyade iyi anlatabilir.Me 
sele; bir hüsnü niyet meselesi 
değil; her şeyden ziyade za· 
man ve imkan meselesidir. İn· 
sanlardan gayri mümkünü ta
lep etmekte hiç bir faide yok
tur. Onun içindir ki, Maliye Ve 
kaletini ikiye ayırmakta, büt-
çe ile iştigal edecek makam ile 
varidat işlerile meşgul olacak 
makamları iki vekalet halinde 
tesbit etmekte büyük bir faide 
tasavvur ediyoruz. Oteden beri 
ortaya sürülen bu fikir, yeni va 
ziyet ve yeni ihtiyaçlar kartı· 
sında daha büyük bir ehemmi
yet ve ciddiyet kazanıyor. An· 
karada inhisarlarm tevhidi üze 
rinde çalışırken acaba bu mese
le üzerinde de ciddi bir tetkik 
yapılamaz mı? Ve her iki mese 
leyi aynı zamanda halletmek 
mümkün olmaz mı? Şunu da i
lave etmeliyiz ki, bu yola, ilk 
defa olarak biz girecek değiliz. 
Avrupa devletlerinden bazıları 
bizden evvel bu usulü tatbik et 
miş ve iyi -~etice almışlardır. 

Maliye Vekaleti; yalnız son 
buhran ve müşkülat dolayısile 
değil, öteden beri müşkülatla 
dolu itler İçinde çırpınmakta· 
dır. Bu itibarla vekaletin teşki
latında böyle bi'° nevi iş bölü
mü yapmayı; bugünkü vaziyet 
ve ihtiyaca çok uyan bir tedbir 
gibi mütalea etmekteyiz. 

SİİRT MEB'USU 

MAHMUT 

Ankara sıhhiye mü
düclüğü bı'ııalarm

dan bir kısmının 

yandığını yazmıştık. 

Rtı1m yangın şiJndüJ'iıliırA~n alınmıştIT. Madalyonda sıhhive müdürü 
Sıhhiye Vekiline izahat veriyor. 

Encümen layihada bazı 
11 madde dün 

tadilat yapacaktır. 
müzakere edildi 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Hü 
kıimet kaçakçılık için hazrrladığı ye
ni kanun layibasmı bu sabah Millet 
Meclisine tevdi etmittir. Bu mühim 
layihanın eıı.ba.bı mucibesinde ezcüm 
le deniyor ki: 

"Kaçakçılığın men'i için alınınası 
lizım gelen tedbirleri derpif etmek 
üzere Adliye vekaletinde Dahiliye, 
Maliye ve gümrükler umum müdür 
füif\inden memur edilen zevatın ve 
ikinci defa olarak Milli Müdafaa er-

Gümrükler umum müdürü Ihsan B. 
kanının inzimam.ile teşekkül ııden ko 
misyon tarafından tanzim olunan ka 
çakçıhk layihas• takdim edilmİ§tir. 
Bu layihanın tanzimine esas olmak 
üzere derpif olunan mülahazalar şun 
larclır: 

Kaçakçılığın bu günkü vaziyeti 
bir memleket meselesi halinde taki 
bi icap ettiren bir mahiyet almıtbr. 
Bu nazar noktasından bakılınca it 
biri kaçakçılığa saik olan hal ve se
beplere karşı ittihazı lizım gelen ma 
nialar ve diğeri de kaçakçılık yap
makta olanlann bir kere daha yap
malarını temine kifayet edecek ted-

Mehmet Rauf 8. 

Rauf' un 
Cenazesi 

Dün irtihalini teessürle yaz
dığımız Eylul muharriri Rauf 
Beyin cenazesi bugün öğle vak 
ti saat 12 de Teşvikiye camiin
den kaldırılarak defııedilecek
tir. 

Rauf B. 1290 da lstanbuldo 
doğmuş, Portsmouth l:ıaoriyt> 
mektebinde tahsilini ikm~I et• 
rrıişti. Merhumun sevilerPk 0r 

kunmuş e•erleri için deSiyah in 
ciler, lhtizar, Aşıkane, Pençe, 
Ferdi ve şürekası. Son yıldız 
şayanı zikirdir. Bilhassa son 
Yıldızda yazdığı bir mukaddi
mede hayatı aşkının bazı mü
him safhalarını yazdığı söyle
nir. 

Merhqmu sevenler bugün 
saat 12 ele Teşvikiye camiinde 
bulun acal.lar<İır. 

Matbuat cemiyetinden: Kıy 
metli Edebiyat üstadlarımız· 
dan Mehmet Rauf B. vefat et
miştir. Cemiyetimiz mensupla· 
nnın cenaze merasimine işti
rak etmek üzere buızün saat 
11,30 da Maçkada Teşvikiye 
camiine elmeleri. 

birler almak ilıere iki taraflı bir tet ' ahkam daha ilave etmek lazım geldi 
kike iht.iy':'ç göstcr_~.ğinden birin? ~ kana':'ti hasıl olmuı.~r. Bu n~ticc 
kısmm ıstılzam ettigı çare ve tedbır yı verdıren sebepler ıçınde adlı safJ · 
!erin alınıp ittibaz olunacağı bir sı- hada derpit olunabilecek en başlıca 
raıla bunun men'i noktasnıdan dahi sı kaçakçılık kanununda tecrim olu 
icap eden teminat ve tediyatı dütün nan hareketler dahil ve haricinde ha ' 
mek zaruridir. Kaçakçılığın men ve zı hallerin bizatihi haiz oldukları em 1 ' 
takibi kanunile gümrük kanununun niyet dereceıile mütenasip bir men ' 
kaçakçılık faslı yerine kalın olmak ü ve teyide tabi olmamaları yüzünden 
zere yeni hııştan bir kaçakçılık kanu bir takım eczaların matlup tesiri ha ı 
nu vücude getirnıek ve buna bütün sıJ edememesi ve bir kısmı fiillerin 

Slavya oyuncu/an istasyonda. 

inhisar idarelerine şamil olacak bazı (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Doktorların harcirahı 
Mecliste harcirah işi etrafında hararetli 

münakaşalar oldu 
ANKARA, 24 (Telefonla) ı Emin B. (Eskişehir) - Ô· 

- Bugün Mecliste mecburi hiz nümüzdeki sene bütçesini naza 
metleri~i gö~en doktorlarımı- 1 rı dikkata alarak harcırah ver
zın vazıfelerınden ayrılırken memek imkanı varsa bu yolun 
harc.ırah alıp alamıyacakları tercihini ı;hemmiyetle işaret et
meselesi uzun nıünakaşalal'a ve miştir. 
sile teşkil etmiştir. Bu mfuıase Bekir Lutfi B. Şarkta me-
betle Yozgat meb'usu Hamdi 
B. staj yapmağa mecbur tutu
lan hukuk mezunlarına da har
cırah verilmesi esasını ileri sür 
müş, Aydın meb'usu Tahsin B. 
de doktOTların mecburi hizmet 
usulüne hücum etmiştir. T ah
sin B. demiştlr ki: 

- Bu usul memleketimizi 
tabibsiz bırakmıttır. icabında 
ordumuza tabip bulanuyoruz. 
Bir doktor 25 senede yetişiyor. 
Bu memlekette tebabet ihtika
rı vardır. Çünkü tabip yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Kastamo 
ni), bir kaç doktor vak'asr ol
duğunu söyleyerek meseleyi 
tahlil ve harcırah verilmemesi 
~asını müdafaa etmiştir. 

Fuat (K11klareli),Emin (Eskişehir) 
Beyler 

mur bulunduğu zaman vazifesi 
icabı şahit olduğu bu gibi mua
melatı etrafile izah etmittir. 

Kırkareli meb'usu Fut Bey 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Galatasaray Fikretiçin 
bir ihtifal yaph 

Bu münasebetle dün merhumun 
mektep bahçesin-

deki büstüne bir çelenk kondu 

Fikretin Galatasaraydaki büstü 

Dün, büyük şair Tevfik Fik
retin doğduğunun yıldönümü 
idi. Fikret 1867 de 24 kanunu
evvelde doğmuştu. 

Bu münasebetle Galatasaray 
lisesi talebe akademisi mekte
bin merasim salonunda bi ih· ' 

tifal tertip etmişlerdir. 
Merasime, başta tair Abdul 

hak Hamit B. olduğu halde bir ) 
çok Edebiyat üstadları, güzi.!e 
zevat ve ke.if bir münevver 
gençlik iştirak etmiştir. 

Salon hıncahınç denecek ka 
dar dolmuştu. 

ihtifale saat 15 de istiklal 
marşı çalınmak suretile batlan
dı. Müteakıben lise müdürü 
Fethi Bey kürsüye gelerek Ab
dülhak Ht·mit Beyin ihtifal i
çin e:önderilen davetmımeye 

·am inci sahife 

Meşhur Slavya geldi 
Bugünkü maç tahminimizden 

çok hararetli olacak .. 
Meıhur profesiyonel Çek takımı 

Slavya dün saat 2,40 da konvan
siyonel ile şehrimize geldi. 

Fakat ıui tali yüzünden ııarda 
ancak üç dört kişi tarafından karşı· 
lanabilmişlerdir. Tren mutat muva· 
salat saati 11 olduğu için bütün 

sporcular o saatte ııarda hazır bu
lunınuılarsa da trenin Çerkeoköyde 
ufak bir arızaya uğramasından do
l•yi muvasali.t aaatı öğleden sonra 
üçte olduğu ilan edilmişti. 

(Devamı 7 ind sahift!de) 

'M. Adolphe Hitler'in 
gazetemize beyanah 

" Ben Gaziyi dünyada gelip geçmiş 
kılapçJ ların en büyüğü addederim ,, 

• 
ın-

Geçenlerde bir arkadaşımız Berli
ne ııitıniıti. Bu 5eyahatte misafir ol
duğu otelde, yalnız Almanyayı değil, 
bütün dünyayi meıgul eden Bitler 
de oturuyordu. Arkadaşımız bu mü
nasebetle yaptığı mülakatı §Öyle an
labyor: 

- Berline giden her ecnebi, itinin 
ııücünün arasında Nazi denilen mil
liyetperver sosyalistlerin, meıeliı bu 
gÜn filan yerde hükumet aleyhinde 
bir nümayiıte bulunacaklarını, ya
hut falan yerde bir içtima akdettik
lerini işidir. Bu frrkayı umumi efkar 
da temsil eden Hitler'in programı, 
heyeti içtimaiyenin her sınıfı arasın 
da bir münakata mevzuudur. Belli 
ki Almanya kendisine bir yol arayor 
ve bu yolu henüz bulamadığı için bo 
calıyor. 

Bitler kimdir? Diyorlar ki bu a
dam Alman değildir. Babaaı Avuı· 
turyalı, anası Çek .. Hatta kendisi ıu . 
dakikada Alman tabiiyetine bile gi· M. Adolphe Hıtler 
rememiı. Fakat umumi harpte, rüt-ı tandan ve Caliçyadan Almanyayo 
be almamıı olsa bile, bazı kahra- giren Yahudilerin aleyhine tiddetli 
manlıklar göstermiş. 1919 da Lebis- (Devamı 7 inci sahifede) 

Almanya'nın idamı 

..,. 
l!i 

• 

Fransa - Ataiıclan vurun gömleği benirnd'.r. 
lnııiltere -Yukardan vurun pantolonu ben1rnd"r 



2 MİLLiYET CUMA 25 KANUNUEVVEL 1931 

Sigasf Tefrika: 36 

Birinci Millet Meclisi 

Orada yalnız 
... 

Yazan: Edirne Meb'u•u 
M. Şeref 

şerefli 

Türk milletinin 
kucakladılar çocugunu 

Bu ne kadar samimi değil mi? Millet 
teşrifat dinlemiyor 

Artık vakit gelmİfti. Baıku- tezahüratile mecliıe eriten 
mandan merasimle kartılana- Mustafa Kemel Pqa, arka
caktı değil mi? daıları meb'uslann tebriklerini 

B~ merasime bükiimet res- kabul ettikten sonra timdi kür-
mi şekil vermek' istiyordu. süye gelen Batkumandan bu 

Gelen, zafer serdarını geti· büyük zaferi kendine hiı mü
ren tren, tiz, madeni sesile or- tevazı ve kuvvetli lisanile an-
talığı çıldırtarak durup ta, latmağa bqladı : 
Mustafa Kemalin yüzünü mil- Meclis reis Tekili Huan 
!et görünce orada ne hükfimet, Fehmi Bey - Söz Türkiye 
ne teşrifat, ne merasim, ne ni- Büyük Millet Meclisi reiıi 
zam, ne inzibat.. Hiç hiç hiç Bqkumandan Muıtafa Kemal 
bir fey kalmadı •• Orada yalııız Pata Hazretlerinindir. 
ve yalnız Türk milleti ve onun !'Auıtafa Kemal Pqa (An. 
şerefli çocuğu kucaklaşıyordu. kara) - Muhterem arkadatla-

Meb'uslar, büyük adam. göğ nm! Milletimizi imha etmek 
sünde sıkarken, kadınlar, ve ço kudinde bulunan diifmanlan
cuklar haykırarak, elini eteğini mız harbi umumide dahil hu
ayaklarmı, çizmelerini öpüyor, lunduğumuz zümrenin mağlfi
herkes haykırıyor, her ağız söy biyetinden istifade ederek mak 
lüyor her kalp dolup t&§ryOr ve satlannı seri bir suretle mevkii 
her göz sürurundan akıyordu. fiile çıkarmak teşebbüsatmda 

Bu merasimi gören o vakit bulundular. Cümlece malum
meclis başkatibi Recep Bey dur ki: Mütareke zamanmda 
(Kütahya meb'usu) bana doğ- memleket ve milletin hayatını 
ru döndü : müdafaa etmek için, elim.izde 

- Bu ne kadar samimi de- mevcut bilcümle vesaiti almak 
gil mi? Millet teşrifat dinlemi- hususunda teşebbüs etmedikle
yor, Büyük halaskarı görünce ri biç bir vasıta kalmamıştır. 
• u kucak kucağa karşılayış dün Filhakika ordumuz inhilal etti
yanın en merasimli, en teşri- rilmiş ve elimizde silahımız to
fatlı istikballerinden daha yük pumuz hemen yok denecek bir 
~rk, daha duyguludur. demiş- hale getirilmifti. lşte böyle bir 

Asd kıyamet dışarıda idi. 
Mustafa Kemal Pıqa kapıdan 
çıkınca, onu meclise götürmek 
için hükUmet otomobil, araba 
hazır etmiJti. 

Kim biner? Binse de kim bı 
rakır? Dört yanmı sarmıt ar
kadatlarmın ba,mda yayan ola 
rak yola girmiJti •. 

Daha yüzü görününce bir 
ağızdan bir kalp ve bir dil hay
kınyordu: 

- Y aıa, hak seninledir. Mil 
!et seninledir. 

- Yaşa, ey millet babası. 
- Y •ta, bizi kurtaran bü-

yük insan! 
Hele istasyon boyunda birer 

muvakkat mahalle kurmut o
lan Kütahya, Eskitehir mahal
lesi sııkinleri, istiliruıı felaket 
gören çocukları öyle ablıyor
lardı ki Mustaka Kemal onlar 
için timdi tqı, toprağı, ağacı 
deresi gözlerinin önünde teces 
süm eden sevgili yurtlannm 
timsali obnuştu. 

Davulların, muzikaların ses 
!eri ititilmiyordu. Y almz kay
naşan, 11çrayan ve el çırparak 
sürurundan ağlayan sayısız bal 
kın sesi gök kubbesini doldur
muştu. 

Herkesin göğsünde, iman o
cağmda, o sırada Himayei Et
falin azimkir ve imanlı reuı 
doktor Fuat Beyin (Kırklar
eli meb'usu) yaptırdığı Must& 
fa Kemalin minatör fotoğrafı 
görünüyordu. 

Herkes bu mini mini fotoğ
rafı öpüyor ve dindar bir kut
siyetle onu sinesinde taşıyordu. 

Halkın bu coşkun ve tatlan 

zamanda idi ki: Düşmanlar 
maksatlarını tamamen temin 
etmek İçin Yunan ordusunu 
memleketimize saldırdılar. Bu 
sırada dütman kartııına çıkabi 
lenler, yalnız kalp ve vicdanla 
n hamiyet ateıile dolu efradı 
millet olmuştu. Filhakika, Yu 
nan ordusu kartısmda yalnız 
milli kuvvetlerden ibaret zayif 
bir bat bulmuştu. Fakat, bu
nun gerisinde millet ve mille
tin mümessillerinden mürek
kep olan heyeti celileniz mev
cudiyetimizi müdafaa etmek 
için yegane vasıtanın ordu ol
duğunu takdir ederek, böyle 
bir orduyu meydana getirmek 
için bütün himmet ve gayretle 
rini sarfetmeğe başlamqh. 

Ancak düşmanlarımız bu 
fırsatı vermek İstemediklerin
den derhal milli kuvvetlerimi
zin üzerine hücum ettiler. Ve 
bunun neticesinde Bursa, U
şak gibi kıymetli şehirlerimiz 
dahi - İzmir gibi - düşma
nın yedi gasbına geçti. Fakat 
hiikfimet, hükiimeticiz bundan 
müteessir olmadı ve bir an 
tereddüt göstermedi. 

Ordusunu vücude getirmek 
için istihzaratma devam etti 
ve bu gayret ve himmetlerle 
memleketimizin garp kısmında 
ordunun esas mukaddemesi 
denebilecek bazı teşkilat taaz
zu etmeğe batlamıştı. F akst 
düşman behemehal buna mani 
olmak için fırsatcu idi. 

Üt'dunun vücut bulmasını 
kendi menfaatlerine mugayır 
gören bazı hainler, lstanbul 
ricalinin , lstanbulun daima 
gafil ricalinin tavrumişvarın-

Çinde geni 
Bir harp mi? 

Yeni ve büyük bir mu
sademeden korkuluyor 

LONDRA, 24 A.A. - Tok
yodan Reııter Ajansına bildiril
diğine göre, Fransız ve İngiliz 
sefirleri Japon hariciye nazın
na bir muhtıra vermişlerdir. 

Bu muhtırada sefirler, hükii 
metlerinin Çin ve Japon kıtaa
ları arasında Kintcheou yakı
nında bir mücadele zuhur etme 
sinden son derece en.lise etmek 
te olduğu beyan olu~aktadır. 
Amerika sefiri de M. İmukai'i 
ziyaret ederek hükumetinin bu 
husustaki enditelerindeıı bah
setmiştir. 

M. lnukai, şimdiki hareka
tın haydutlara inzibattan mah
rum anasır aleyhine mütevec
cih olduğu cevabını vermiştir. 
Mumaileyh, muntazam Çin hü 
kfimeti asakirinin gönüllüler
den pekaz farkı bulunduğundan 
bir müsademeye mini olmak 
için muntazam asakirin Kin
tcbeou'yu serbestçe tabliye et
melerinin şayanı arzu olduğu 
hususunda ısrar eylemiştir. 

PEKiN, 24 A.A. - İndo -
Pacifique Ajansının aldığı bir 
habere göre Moukden'in şima
linde F akoumen' de iki bölük 
Çin askeri ile bir Japon müfre
zesi muharebeye tutuşmuşlar
dır . 

Kintcheoa'ga neden tah
liqe etmiyor/ar? 

LONDRA, 24 A.A. -Tok 
yodan Times gazetesine bildi
rildiğine göre; Tshang - Sue -
Liang'm Japon sefareti mü§a
virine T okio hükfimetinin suku 
tu hususunun kendisinin Kin
tcheou' yu- tabii.ye etmıeık taah
hüdünden ibra eylemi' olduğu
nu söylediğini beyan etmiştir. 
T chang • Sue - Liang, Kintche 
ou'yu tahliye etmemek için 
N ankinden talimat almış oldu 
ğunu ilave eylemittir. 

Yeni Çin Reisicümharu 
NANKlN, 24 A.A. - M. 

Linıen'in milli hükiimet reisli· 
$tine intihabı husus Kuo - Mi:n
T ang'm birinci komitesinm cel 
sesinde kati yet kesbetmittir. 

Atinada işsizler nüma
yiş yapacaklar 

ATINA, 24 (Hususi) - lt
sizler, kendilerine hükiimet ve 
belediye tarafından muavenet 
edilmediği takdirde Noel günü 
nümayişkarane metinğ ve kan 
tıklıklar yapacaklarını beyan 
etmektedirler. Hükiimet inzı
bat tedbirleri ittihaz eylemif
tir_ 

Yunanistandan gide
cek ermeniler 

ATlNA 24 (Hususi) - Yu 
nan tabiiyetini kabul etmeye
rek Ermenistana sevki mukar
rer bulunan Yunanistandaki Er 
menilerin ilk partisi önümüzde 
ki çarşamba günü sevkedilecek 
tir. .. ........................ --·-·--·--
dan da istifade ~erek hükiime 
timize isyan etti ve dütmanla
ra iltihak eyledi. 

(Devamı var) 

(Haftalık si asi icmal ) ' ~:t~:::~~~~~::~t:· 
""------------------------- dik edileceği zanııedilmit iken, Ludendorf'un kehp.netine 
göre, tubatta harp başhyacak. 
Bu Alman ceneralinin gerek 
harbi umumi içinde gerek harp 
ten sonraki birçok kehanetleri 
tahakkuk etmediği için bu de
faki kehanetine de fazla ehem
miyet verilemez. Bununla be
ı·aber, Ludendorf bu defa ke
hanette bulunurken, beynelmi
lel vaziyeti iyi hesaplamamq 
değildir. Şubat ayı bir kaç nok 
tadan nazik bir aydır: Evvela 
koyu kış olduğundan Almanya 
da iktısadi vaziyetin doğurdu
ğ.'., ızhrap en had bir safhada 
bulunuyor. Saniyen şubatın 
ilk haftası Cenevre' de tahdidi 
teslihat konferansı toplanacak. 
Salisen ıubatın son baftaımda 
Almanya'mn hususi borçlarmı 
tediye vadesi gelmiş buluna
ca '<. Binaenaleyh şubat ayı 
beynelmilel münasebetler nok-

I tai nazanndan nazik bir aydır. 
L __ _ ~_: he.- geçen hafta vaziyette 

ki vehameti tebarüz ettirmek- münakatalar iki hafta sürdü. 
tedir. Beynelmilel alacak ve- Meclis 7 ki.o uevvelde açıl
recek meseleleri geçen hafta mııtı. 15 Ki.nunuevvelde de 
Waşington'da, Hale'de ve Ber- borçların vadesi geliyordu. 
lin'de münaka,a edildi. Birbi- Çünkü moratorium tasdik edil 
rinden ayrı gibi görünen fakat mediğine göre tediye lazım ge
hakikatte yekdiğerine bağlı o- liyordu. Hükfimet, borçlu olan 
lan bu mün~kaşaları hülasa devletleri hükmen borçlannı te 
edelim. diye etmemiş vaziyete düşür-

,,. "' "' memek için 15 kanunuevvele 
Amerika meclisi meb'usan kadar tasdik ettirmeğe çok ça

ve ayi.nınm küşadı ekseriya lıştı. Fakat bu mümkün olma 
Amerika'dan başka memleket-, dı. Moratorium'un tasdik mua
leri pek alakadar etmez. Fakat melesi ancak 21 ıaıunuevvel
bu defaki açılmanın hususi bir de ikme.l edilebildi. Bu suretle 
ehemmiyeti vardı, Çünkü İngiltere, Fransa, ltalya ve bü
Hoover tarafından geçen yaz tün Avrupa devletleri hükmen 
ilan edilen ve meclis tatil ol- · borçlarını vermemiş vaziyete 
duğu için tasdik edilemiyen düştüler. Artık dünyada borç
moratorium'un tasdiki lazım !arını tediye eden devlet kal
geliyordu. Gerçe moratorium mamıttır diyebiliriz. Ayin mec 
tasdik edildi. Fakat tasdik için !isinin bu vaziyeti bililtizam 
cereyan eden müzakere esna- ihdas ettiği tundan anlatılıyor 
Hnda ıöylenen sözler, Ameri- ki, Amerika bankacdannm 
ka'iım hiç te zannedildiği gi- Avrupa devletlerile olan mua
bi, moratorium'u temdit etme- ı melelerini tetkik etmek için 

'Bale' deki mütehassıs
lar raporu hazırladılar 

Raporun esas hatları nedir? 
BALE, 24 A.A. - Bütün kat olan tediye kabiliyetsizliği

mutehass11lar, evvela bütün ci- ni ortaya atım§ olduğu mesele
handa hüküm sürmekte olan ve !eri hemen tetkik eylemeleri la 
geçen temmuz ayı nihayetinde 1 zım geldiğini kaydeylemekte 
70 milyar franktan faza bir ve maamafih, Almanya bugün 
mebağa baliğ bulunan harici icr.a etmek iktıdarında olmadı
borçlarmm fazlalığı dolayısile ğı tediyatı başka cihetlere tah
bilhassa Almanyayi .müteessir sis edecek olduktan sonra ken
etmiş olan buhranın vahameti- disini bu tediyattan vareste kıl 
ni ehemmiyetle kaydeden rapo manm boşuna olacağım hatır-
ru imza etmişlerdir. !atmaktadır. 

Ranor komiteye tevdi edil Raporda, Amerikaya olan 
miş ol~ bazı tahminlere naza- borçlar da dahil olduğu ' halde 
ran 1931 senesinde Almanya- hükfimetler arasındaki bütün 
dan çekilmiş olan veya ihraç o- borçların tadili keyfiyetinin iti 
lunan sermayeler yekfinunun 5 madı yeniden vücude getirmek 
milyara garip bir mintara Rei- için ittihazı zaruri olan en acil 
cbsmarka baliğ olmuş ve bu tedbirlerden olduğu mütaleası 
keyfiyetin Reichsmarkı ihtiyat serdolunmaktadır. 
altın veya dövizlerinden biır kıs Bale komitesinin kararları 
mını elinden çıkarmağa mec- 'Cle Amerika 
bur etmiş olduğunu beyan et
mektedir. 1930 kanunuevvelin
de 2685 milyon Reichsmark 
miktarında olan bu ihtiyat altm 
ve dövizler 931 senesinde 1161 
milyona tenezzül etmiştir. Hu
susi bankalar, ecnebi memleket 
!erdeki matluplardan bir kısmı 
nı Almanyaya getirmişlerdir : 
Maamafih bu memba ve vasıta
lar, Almanyanın ticaret bilanço 
sunda seri ve geniş bir salah ha 
sıl olmamı~ olsaydı, gayri ka
fi olacak idi. 

Rapor, 1931 senesinde idha
lata nazaran ihracat fazlalığı
nın 3 milyar Reichsmark olo:r.a
ğı tahmininde bulunmaktadır. 

Rapor, müteakıben iktısadi 
faaliyette husule gelen betaati 
ve itsizliğin şümul ve vüs'at 
peyda etmesini intaç eden se
bepleri kaydeylemektedir. 

Rapor, dahili borçları nisbe 
ten az bir miktara indirmit ve 
binnetioe münhasıran bütçe 
noktai nazarından bir menfaat 
teşkil etmif ·olan fazla miktar· 
da bankııot ihracı meselesinden 
de bahseylemektedir. 

Rapor, Alnıanyanm maruz 
bulunduğu rqüşkilitın bilhassa 
hali hazırdaki buhrandan ve fi
atlerin tenezzülünden mütevel
lit olduğunu kaydeylemekteôir 

Bu sermayelerin Almanya
da yatırılması Almanyamn ci
hazlarını yeniden inta ve ıslah 
etmeğe hüsaade bahtolmuş iıe 
de Almanyayi beynelmilel n11-
kit piyasasının maruz kaldığı 
teşebbüşlerden müteessir ola
cak bir vaziyete sokmuttur. 

Fazla olarak, iş5izlere yapıl
makta olan muavenetler dolayı 
sile Alman bütçesinin masarıfı 
1930 senesine kadar tedrici su
rette artmış varidat İse eksil
miştir. 

Rapor, Almanyanın 1932 se 
nesinde harici borçlarının faiz
lerini ve resülmalden bir kısmı 
nı itfa için tediye edeceği meba 
!iği verebilmesi için 1 700 mil
yon Reichsmark lazım olduğu
nu teshil eylemektedir. 

Rapor, hükumetler arasında 
ki iktısadi irtibat ve tabiiyet do 
layııile hükfimetlerin Almanya 
nm vaziyetine kartı alakasızlık 
gösteremiyeceklerini beyan et
mekte ve Ahnanyanm muvak-

teşkil edilen bir komisyonda 
bu noktanın tebarüz ettirilme
sine çok dikkat edilmiftir. Ko
misyonda iıtiaı. edilen maruf 
Morgan bankası müdürlerin
den biri ile ayin meclisinin 
bu tahkik komisyonu arasında 
töyle sualler cevaplar teati e
dilmittir: 

Ayan izaaı - Bankanıznı Avru
pa devletlerile münasebeti nedir? 

Banka müdürü - lngiltere, 
Fransa ve lıalya bükiimetlerinin 
Amerikada mali mümenilleriyiz. 

Ayan izası - Hoover moratoriu
mu tasdik edilmediğine göre, 15 ka
nunu..,,velde müıterilerinizin, borçla 
rmı tediye vadesi gelmifti.Bu parayı 
tediye etmek için emir aldınız mı? 

Banka müdürü - Hayır alma
dık. 

.Ayan Bzalı - Alsaydınız tediye 
eder miydiniz? 

Banka müdürü - Bu devletlerin 
sefirleri bize tediye etmek için emir 
verselerdi ve bankamızda o mikdar 
paralan bulunsaydı tediye ederdik. 

Ayan azası - O tarihte o mik
dar paralan var mıydı? 

Banka müdürü - Yoktu. 
.Ayan azası - Olmadığına göre, 

size tediye emri verilse kredi yapa· 
rak tediye eder miydiniz? 

Banka müdürü - Mütterilerimi>:-

VAŞİNGTON, 24 A.A. Bi
le komitesi kararlarının netice
lerinden birinin, Amerika cema 
biri müttehidesine borçlu olan 
milletlerin gelecek sene zarfın
da muvakkat veya daimi bir tar 
zda borçlarını verememeleri o
lacağı intibaı vardır. 

Resmi mahafil mütalea beya 
nından istinkaf etmekle bera
ber, komitenin kararlan burada 
pek az hayret tevlit etmiştir. 

M. Brüning Bale raporu 
hakkında ne diyor? 
BERLİN, 24 A.A. - Baş

vekil M. Brüning, bu sabah 
matbuat mümessilleri huzurun 
da Bile raporu hakkındaki mü
talealarmı söylemitlir. 

Rapor, Wiggins raporuna 
nazaran daha az vazıh ve daha 
az sarih bir tarzda kaleme alın 
mıştır. Ve Wiggins raporuna 
nisbeten bir ric'at ifade etmek
tedir. Bu hal, hayrete tayan de 
ğildir. Zira, Bile'de mevzuu 
bahıolan no~a, hmuıi bir vesi 
ka vücude getirmek idi. 

Raporun dördüncü kısmı, 
Y oung planının derpİ§ etmit ol 
duğu ilk kadroyu parçalamış
tır. 

Başvekile göre Almanlar i
çin şayanı memnuniyet en esas 
lı nokta, Bile raporunun Par
ker Gilbert raporlarının Alman 
yanın mali vaziyeti ve siyaseti 
hakkmda hisd olmut olan inti
baı tashih etmiş olmasıdır. 

Bapekil sözünü bitirirken, 
intizar olunan netice gözönüne 
getirilecek olursa, Bale' de elde 
edilen neticeler §&Yanı memnu
niyettir, demittir. 

Maamafih Bile raporunun 
fiili muhteviyat1nID, bilhassa 
halli matlup olan meselelerin e
hemmiyeti mukayese edilir ve 
ve heyeti mecmuaya ait bir hal 
ıureti vücude getirmek zarure
ti nazarı dikkate alınına, bir 
ric'at göstermekte olduğunu 
gözden kaçmnamak icap eder. 

Gümrüklerde 
tebeddülat 

Öğrendiğimize göre güm
rükler idaresinde bazı tebeddü
lat olacaktır. 

le aramızdaki kredi münasebeti 
hakkında izahat vermekte mazu
rum 

Tahkikatın bu kısmım ay
nen nakletmeği faydalı bul
duk. Çünkü bundan da anlaşı· 
lacağı üzere ayan meclisi Av
rupa devletlerini bililtizam 
borçlannı tediye etmemiş bir 
vaziyette bırakarak itibarlarını 
tezelzüle ujiratmak iıtemi9. 

• ,,. . . 
Hoover maruf moratorium'u 

geçen yaz ilin ettiği zaman, 
gerek kendi fırkasına mensup 
olan ve gerek muhalif fırkada 
bulunan erkan ile temas etmiı 
ti. Ve onların muvafakatini 
alarak projeyi ileri sürmÜftü. 
O halde acaba moratorium ne
den ayin meclisinde bu kadar 
itiraza hedef oldu? Bunun iki 
sebebi vardır: 

Evvela moratorium'un ila
nı tarihinden beri geçen zaman 
zarfında Amerika'da efkar 
ı·eisicümılıur aleyhine bir cere
yan almıştır. Y:aprlan intiha
batta cümhuriyet fırkası kay
betmif ve meb'asan meclisinin 

il 
Tarife kanununda 

altın esası •. 
Hükumetin hazırladığı layiha dü11 

meclise tevdi edildi 
ANKARA, 25. (Telefonla) -

Hükümet gümrük tarife kanununun 
28 İnci maddesiniıt tadiline dair ha
zırladığı layibayi bugün Meclise 
tevdi etmiıtir, Layıbanın esbabı mü
cibcıinde ezr..ümle deniyorki: 

" Tarifenin tanzimi sırasında ln
giliz lirası sabit kıymetli addoluna
rak ona iıtinat edilmişse de ıon za
zamanlarda malüm olan esbap dola
yisile 1 ngiliz lirası sabit bir para ol
maktan çıkmıı ve maddei kanuniye 
vaz'i aslisinde kaldıkça İ n~iliz para
sının temevvücüle tarifedeki resim 
baddelerinin ve tebdili bir emri ka
nuni şeklini almıştır. 
emri kanuni '!eklini almııtır. 

Tarifedeki resim hadlerinin sa· 
bit bir esasa istinadı zaruri olduğun. 
dan maddei kanuniyedeki İngiliz li
rası esası yerine l!lltın esası muvafık 
görülmektedir, 

Tarifenin tanzimi tarihinde bir 
İngiliz lirası 9 Türk lirasına muadil 
addedilmit olup bir Türk albnmın 
İngiliz altınına nazaran safi altın he 
sabile ( 0,9033) kıymetinde bulunma 
sına binaen bu devrede bir Türk al
tını mukabili 813 kuruı tutmak li
zım-gelirki bu esasa göre altın Ster
lin 1030 kurut ·ed...-ken Türk altı
nının fiatı d" 930,48 kunışa tekabül 
etmeıi lazım gelmektedir. Türk al· 
hruna Cümburiyet merkez bankası
nın tesbit ettiği 925 kuruş fiatı da 

esaa tutacak olsak vaııl olunacak ne
tice pek cüzi farkla ayni olmaktad.n· 

Bu itibarla Sterlin esası ycriuı 
Türk altını esasmın kabulü küıüra 
bn tayyı suretile maddenin tanzim ı 
dildiği tarihte Türk altınının 8 TürL 
lirası mukabili olarak kabul edilmiı 
bulunduğu neticesine varılmıttır. 

Maaddel madde 
Hükumetin teklif ettici muac!dcl 

madde aynen şöyledir: 
" Gümrük umumi tarifeıi biı 

Türk altını 8 Türk lirası hesabih 
teıbit ve bu hesap tarife niıpetlerin· 
de esas ittihaz edilmi§ olduğunda" 
bu kanunun tatbiki sırasında her ü~ 
aylık vasati kambiyo fiatma göre 
yukarıda gösterilen nispet yüzde yiı 
mi derec~inde bir tenezzül veya te
reffü a.rzedecek olursa umumi tarİ· 
fede ıösterilen resimle~· üzerinde ma 
!iye vekili tarahndan bu tenezzül vı 
ya tereffü nispetinde tenzilat v< 
zammiyat icra ve tarifedeki resim
ler müteakip 3 ay zarfında ona gör< 
tenzil veya zamlarile tatbik veya İs · 
tifa olunu•. Türk altmı fiatile Türl< 
lirası arasındaki fark Cümhuriye 
Merkez B~nkası kanununun '37 ine. 
maddesi mucibince mezkur banka tr 
rafından tesbit edilmekte olan altı• 
fiatına !',Öre tayin edilir. 

Bu büküm 15 inci maddedeki 3 '" 
müddet kaydma tabi değildir. · 

Cenup hududunda ka
çakçılar yakalanıyor 

. MÜsademelerde bir kaçakçı maktul 
düşmüştür. Bir çok 

eşya ve hayvan müsadere edilmiştir 
ANKARA, 24 A.A. - Cenup hududunda kaçakçıların takip 

ve tenkili itlerine devam edilmektedir. Aldığımız malıimata na
zaran Gaziaymtap civarında geçenlerde vuku bulan iki müsade
mede biri yaralı olmak üzere 5ekiz kaçakçı yakalanmış ve 14 çu 
val muhtelif cins etya ile üç hayvan müsadere edilmiştir. 

Osmaniye civarında vaki diğer müsademede kaçakçılar eşya 
yüklü 11 hayvan terkedeı·ek kaçmışlardır. 12/ 13-12-931 gecesi 
Urfanın Üçkardeş mevkiinde muhafaza memurları ile kaçakçdaı 
arasında yapılan müsademede sekiz çuval şeker beş çuval kaçalı 
tütün tutulmuştur. 

15/ 16-12-931 geceıi cenuptan timale geçmek isteyen yeni 
bir kaçakçı kafilesile muhafaza memurları arasıııda vaki müsa -
demede bir kaçakçı maktul düşmüş iki kaçakçı da eşyaları terke 
derek firar etmitlerdir. Alman tedabir sayesinde Hakkari viliy~ 
tinin Çal mmtakasmda 18 merkez mıntakasmda J.3, Beytünebap 
mıtakasmda 4 hayvan yükü kaçak eşya yakalanmıştır. 

iki gemi müsademe etti 50 kişi boğuldu 
TOKIO, 24, A.A. -- İki vpur müsademe etmiı biriıi batmıt

tır, 50 yolcu boğulmutlur. 

T rabzonda fırtına ve kar devam ediyor 
TRABZON, 24 A.A. - Akşamdan beri şiddetli fırtına devam 

ediyor. Mütemadiyen kar yağmaktadır. Şehirde kar 15 santimet 
reyi bulmuıtur. Dahilde nakliyat durmuttur. 

Macar moratoryomu ve Yunanlılar 
ATINA, 24 (Hususi) - Ma tile ve Macar tahtelbahirlerinin 

caristanm harici borçlar için torpillemeıi ıuretile duçar ol
moratorium. ilin etmesi Yuna- duğu zararlar ile tamirattan 
ni.stanı da müteessir etmekte-
dir. Çünkü Yunanistanm, bar- alacağı olan mebaliğ yekiinu 
bi umumide bitaraf kaldığı 3 milyon altın frank tutmakta. 
müddetçe, tekalifi harbiye sure dır. 

ekseriyeti demokratların elleri 
ne geçmi§tir. Binaenaleyh bu 
hücum ve taarruzlann mühim 
bir sebebi dahili politikadır. 

Diğer bir sebebi de Hoover 
moratorium' unun neticeleri 
hakkında beklenen ümitlerin 
tahakkuk etmemesidir. Ve A
merikalılar bu noktada haklı
dırlar. Malfimdur ki geçen yaz 
moratoruim ilin edildiği za
man, bunun beynelmilel iktı
sadi buhrana en büyük çare 
olacağı zannedilmişti. Fakat 
Fransa, kendisine sorulmadan 
an11zın ileri sürüldüğünü baha 
ne ederek bunu kabul etmekte 
taallül gösterdi, tik hamlede 
kabul ve tatbik edilemeyince; 
beklenilen netice de elde edile
medi. Ve malfim olduğu üze
re moratorium' a rağmen, buh
ran bugün geçen seneden daha 
had bir safhaya girmiş bulunu 
yor. İşte Amerika tarafından 
yapılan maddi fedakarlıklara 
rağmen, moratorium'un buh-
an üzerine müessir olmamaıı , 

Amerika'da haklı bir sukutu 
hayal uyandırmııtır. Ayin 

meclisindeki münqakaıaları bü
yük mikyasta bu sukutu haya
le atfetmek lazımdır, 

Bununla beraber, mora
torium tasdik edildi. Fakat 
fU sarih kaytla ki, bundan son
ra temdit edilemiyecek. Reisi 
cümbur ayin meclisinin bey
nelmilel borçlar komisyonunun 
tekrar teşkilini talep etmişti. 
Bu komiıyonun vazifesi Ame
rikayı biç bir taahhüt altına 
koymaksızın borçlann tecil, ye 
ni teraite intibak gibi imkanla 
nnı aramaktan ibaretti, Ayin 
meclisi bu komisyonun tetki
li teklifini sureti kat'iyede 
reddetti. Bu suretle bundan 
böyle Amerika'nın alacaklarını 
tecile taraftar olmadığını res- · 
men tesbit etmit bulunuyor. . ,,. * ,,. 

Amerikanın kendi borçları 
hakkında bu kadar mütkül dav 
ranması beynelmilel alacak 
verecek itlerini çıkmaza ıoku
yor. Çünkü bu meselede en bü
yük ümit Amerika'da idi. A. 
merika, geçen yaz olduğu gi 
bi, lngiltere Fransa Te İtalya 



lncil meselesi hem • ele 1 
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Ekononıi , 

Tiryesteye üzüm ve 
yumurta ihracatımız 

••••••• 1 

T f'miz mal gönderdiğimiz için yumurta 
ve üzüm ihracatımız artıyor 

Triyeale konaolo•umu:r.dan Ofise 1 ela aldı.ğnnu:. birinci mev~ "bugün 
ıelen bir rapora nazaran, Triyesteye Yunanaatan ınal etmektedır. 
)'Umurla ihracatmu:a aeneden seneye Diğer taraftan aldığımız malfuna 
artmaktadır, ta nazaran, bu aene lzmir'den tii-

928 de Y qoalavya ve Lehiatan' - tün ihracab biç denilebilecek d~~e 
dan ıonra üçüncü gelen. memle~et!· eledir. lzmirde hale.o mevcut tütün 
miz 930 da birinci mevkıe geçmııtir. atolı:u 17,933,000 ki.''!dur: ... Unutma-

Bunan ela en mühim sebebi yu· mlı ki bu sene. lzmıro? tütün r~kol-
ll)urtaların nevine temi:r.liğine ve teai 18 • 19 mılyoa kilo raddeamde-
ambalajına fazla ltina etmeldiiimi:r.- clir. 
eli Samıundıı da 5,831,000 kiloluk 

r.Triyeate konsoloıumuz lnına 6- büyiilı: bir atok vardır. 
.;im ticaretimiz h~k,aela ela fU ma· Bir haftalık ihracabmız 
liimab vermektedir. 

Triyeıteye Türk üzümleri idha
litı tezayüt etmiştir, üzümlerimiz 
haiz olduğu .,....af dolayııile Yunan 
izümlerine tercih edilmektedir. T rİ· 
yeste vasıt .. ile Avrupaya idhal edil
ınckte olau kuru incir ihracabmız da 
seneden seneye artmaktadır. 

Tiryesteye tütün ihra
cahmız artıyor 

Hükômet tütün ticaretine ait va· 
zıyeti büyük bir alaka ile takip et· 
mektedir. Harici ticaret mümessili 
Ye konsoloılarnruz hariç piyasalarda 
tütün ticaretimiz hakkında tetkikat 
71'Pmaktadırlar. 

Triyeste konsoloaumuzun bu bu· 
auıta gönderdiği bil' rapora nazaran 
Triyesteye yaprak tütün idhalitınu:r. 
l 926 aeneainden beri mütemadi au• 
rette azalmaktadır. 

Bundan beş sene evvel Triyeate
ye 240,000 kental yaprak tütün ih
raç eden Türkiye 930 da yalnız 
126.000 kental gönderebilmiştir. 

Triyeıteye yaprak tütün ihracın-

Kazım Pş. Hz. nin 
ailesi gitti 

Tedavi için Avrupa'ya gide
cek olan, Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pı: Hz. nin refika 
lan ve kerimeleri hanımlar dün 
kü ekspresle Paris' e gitmişler
dir. 

Yunan artistleri 
geldi 

Şehrimizde temsiller vere
cek olan Yunan Opera artistle
ri dün sabah Sardenya vapuru 
ile şehrimize gelmitlerdir. Ar· 
tistler hrtmanın tiddetinden üç 
gün denizde çalkandıklarınd:ın 
pek ziyade ,Yorgun düşmüıler
dir. Bu sebeple dün akşam baı 
lamau mukarrer olan temailler 
bugüne tehir edilmittir. 

İğne ve mühür 
kaybedenler 

Sultan Ahmet tubesinin üç 
aylık maa§lan Düyunu wnwni 
ye binasında tediye edilirken 
maat sahipleri tarafından dütü 
rülmüt iğne ve mühürler hulun 
muş, sahiplerine verilmek üze
re Eminönü malmüdürlüğüne 
verilmi§tİr. Bu gibi zayiab o
lanlar malmüdürlüğüne müra• 
caat etsinler. 

}a alacaklarından vaz geçecek. 
Bu devletler de bilmukabil Al
manya' dan alacakları tamirat 
bedelini buna mahsup edecek. 
lerdi. Amerika'nın yeni kara
rile vaziyet timdi müşkül ıaf· 
haya girmekle beraber, Bale'de 
tamirat komisyonu müzakera• 
tma devam ediyor ve belki de 
liugün yann raporunu nqre
decektir. 

Komisyonun vazifesi Alman 
ya'nm mali vaziyetini tetkik 
etmek ve tamirat bedelinin 
şaTla tabi olan kısımlarını tedi 
yeye iktidan olup olmadığı 
lıakkında teknik bir rapor ver
mekten ibarettir. Bu, tetkili 
Y oung planı ile derpif edilen 
komisyonun salahiyeti. mahdut 
tur: Planın tediyesi tarta ta
bi olmıyan kısmı ile meşgul bi
le olamaz. Bu, ıiyasi bir meaele 
dir. 

Borçlar üzerinde< meşgul o
lan diğel' bir komisyon da Ber
lin' de İçtima etmektedir. Bu 

• Son bir hafta zarfında başlıca ik· 
bsadi mıntakalarclan ıu miktarda İb· 
racat yapılmııtır. 

lstanbul'clan: 4583 ton buğday, 
27,ıso ton arpa, 554 çuval fmdık, 
48 sandık afyon, ı265 balya yapaıit 
n ı69 balya tiftik. 

lzmir'den: 25,000 kilo arp .. 226, 
215 kilo incir, 26ı,OOO kılo palamut, 
553,132 kilo tütün, 387,000 kilo ü
züm ihraç edilmqtir. Ozüm ve incir 
atakları azalmııhr. 

Samsun' dan 24ı,26ı kilo .. tütün 
ihraç edilmiıtir. 

A vrupada Mısır 
mahsulü 

Ofisin tetkikabna nazaran, Av
J\ıpanın ı931 mmr mahsulü ı56 
milyon kental tahmin edilmiıtir. Ge
çen senenin mıaır iıtihııalib ise ı54 
milyon kental idi. 

Amerikanın mısır iıtihıalab 154 
milyon kentaldı. 
Amerikanın mısır istihsalatı geçen 

seneye nazaran yüzJc 3 nok5andır. 

Etıbba odasında 
dünkü içtima 

Etıbba odası heyeti idaresi 
dün Dr. Tevfik Salim Paşanın 
riyasetinde mutat içtimamı ak
detmiıtir, Bu içtimada azadan 
dişçilerin kullanmakta oldukla
n isimler ve muhalifi kanun 
yapılan reklamlar üzerinde mü 
zakereler olmut ve bu münase
betle doktorların ilan ve tabela 
ları ile alakadar mukarrerat it 
tihaz edilmiştir. Aynı zaman
da oda heyeti umumiyesinin 
knunusani iptidalannda içti· 
maa daveti kararlaştınlmışbr. 

Gömülcine komisyonu 
azası geldiler 

Gömülcüne tali mübadele 
komiayonu reisi M.Gorter Türk 
murabbası Fuat Bey, Yunan 
murahhası M. Floridis, dün teh 
rimize gelmitlerdir. Birkaç gün 
§ehrimizde kaldıktan ve muhte 
lit mübadele komisyonuna iza
hat verdikten sonra Gömülcü
ne'ye avdet edeceklerdir. 

Garbi Trakya'da etabli Yesİ 
kası tevzıah hitam bulmut ve 
timdiye kadar 100 binden faz
la vesika tevzi edilmittir. Yal
nız emlakin iadesi İ§leri henüz 
bitmemittir. 

ve Amerika bangerlerine olan 
hususi borçlannı tetkik etmek
tedir. Fransa, bunlan Bale' dl!> 
ki tamirat müzakerelerile ka
rıştırmak İstememiştir. Fakat 
hakikati halde her ikisi de Al
manya'nın tediye kabmyetine 
bağlı olduğundan birbirine bağ 
lıdır. O kadar ki Bale'deki ne 
tice malfun olmadıkça, Berlin 
komiayonu bir t\irlü ileri gide
miyor. 

lıte beynelmilel borçlar me 
selesinin geçen hafta zarfında 
geçirdiği iatihale bundan iba· 
rettir. Bütün bu meselelerin 
beynelmilel bir konferansta mü 
zakere· edileceği anlaşılmakta
dır. Konferansın şubat ortala
rına doğru Lausanne'da toplan 
ma11 muhtemeldir. Bu da §U• 
bat için ayrı bir tehlikedir. 

• • • 
Bir t11raftan beynelmilel 

borçlar, ve bunlann arkasında 
ki siyasi ihtiraslar, diğer taraf 
tan Avrupa devletleri araaında 

Belediyede 

Bakırköy 
Yolu yapılıyor 

Mahkemeierde Maarifte 

M k d k• h d İncil aç a a 1 cer ava- Meselesi 

Asfalt kısmının inşa
sına başlanıyor 

Si Da başlandı Kitap çocuğun eline 
---+• .... • • nereden geçmiş? 

Topkapı - Bakırköy yolu Eczacı Feyzi beyi vuran kayı·n bira İstanbul 45 inci ilk mektep-
intaah bitmiştir.· Yarından iti- et bir talebede bulunan İncil 
baren asfalt kıammın intaaama d • •• •• •• •t• f d• Or hakkındaki tahkikatı Maarif i-
batlanacaktır. Diğer tarahan err CUrIDUDU ı ıra e ıy daresi ehemmiyetle tamik et-
Anadolu cihetinde Kızıltoprak B d b ı ı d 1 h ef d' · • ba k mektedir. Tahkikat bugün ya-un an irkaç ay evve ül a en ının evmi ıara 
Maltepe yolu da bitmek üzere- Maçkada Maçka eczahanesi sa· paraamı alan beşmaznunun mu rın ikmal edilecek ve netice Ma 
dir Batvekil ismet P,. geçen bibi Feyzi Beyi katil kastiyle hakemesine dün ağır ceza mah arif vekaletine bildirilecektir. 
aene latanbulu teşriflerinde bu yaralıyan Feyzi Beyin eski ka- kemesinde devam edilecekti. Yaptığımız mütemmim. tab 
yolun Pendiğe kadar temdidini b' d . N t B . uh h l l edi . kikata nazaran v•...;yet •udur·. istemitlerdir. Bu kısmın keşfi ym ıra en eşe eyın m a· Fakat ta it er gem . ği t· -· • 

k d kemeaine dün ağır ceza mahke çın· muhakeme b••ka ou"ne ta- t bul 45 · · ·Ik--'-yapılma ta ır. · d b l R 1 -. .. stan ıncı ı un:a<tep· 
mesm e aş anıldı. apor ar lı'k edı'ldı'. 'ki · mıft 140 lı Hizmetçiler muayene ve müstantik kararnamesi o- te 1 ncı s a numara 

d"l" kuncfuktan sonra, maznun iıtic Bir çocuk düşürme Necdet ef. isminde 10 yqmda 
e ı ıyor vap edildi, cürmünü itiraf etti davası bir çocuk vardır. Sınıfını mual-

umum·ı Hıfzıssıhha Kanunu d limi Haluk Cemal B. incili bu ve ken isini Feyzi Beyin tah· 
mucibince süt ninelerin altı ay· rik ettig"ini söyledi. Bundan çocukta görünce, derhal i'in e-
da. nezafet Ve taharet işlerile Karagümrükte bir kavga ea hemmiyetini takdir ediyor ve 

sonra şahitler dinlenildi. Bü- · h J 
m-g-ul olan hizmetçi, u•ak ve nasında 1ıkrabasından ami e kitabı çocuktan almakla bera· -· • tün şahitlerin tehadeti Neşet 
nev'inden müstahdimlerin de Beyin aleyhindeydi ve Neşet B. bulunan Hatçe Hanımı itip dü- ber, nereden bulduğunu aonı-
her üç ayda bir aihhi muayene- bütün tehadetleri kabul ediyor şüren ve dört aylık çocuğunun yor, Çocuk, annesinden aldığı-
leri yapılmak icap eder. Bunun d düşmesine sebep olan sütçü lb nı söylüyor. 
için Belediye Müstahde~in id:' uŞahitlerin dinlenilmesini mü rahim ağanın mevkufen muha· Muallim, derhal vazifesini 
resi cüzden aldıkları tarihten ı- teakıp Müddei Feyzi Beyin ve- kemesine dün Ağırcezada de- yapıyor ve kitabı batmuallime 
tibaren üç ay geçen hizmetçile kili Sadi Rıza Bey vak'a mahal vam edilmiş şahitler dinlenil- gösteriyor. Mektep idaresi ço
rin ikinci muayenesini yaptır- 1 d k 'f 1 • ed. ' l " 'f d · " · • • in e eşı yapı masmı ıst ı. miştir Dinlenilen şahitler b- cugun ı a esı uzenne, annesını 
maya başlamı~tır. Muayeneye Maznun vekili Besim Şerif rahim. a" anm lehinde şehadette ı çağmyor. Necdetin a~nesi Dil
gelmiyenlerden bir liradan 50 Bey de müvekkilinin ehliyeti g .. . ah • ber Hm. mektebe gelıyor ve ao 
liraya kadar para cezası alına· cezaiyesi olup olmadığım tıbbi bulunmuşlardır. Muddeı ! sı rulan suale şu cevabı veriyor· 
caktır. Şimdiye kadar Müstah- vekili kendilerinin irae edecek- • adliden sorulmasını talep etti. B k ek"- d k 
demin İdaresine tescil için mü· Mahkeme her iki talebi de ka- !eri 10 şahidin dinlenmesini, - en es agı 1 yapara 
mıktan (3100) e balğ olmut· bul ederek davanın rüyetini müdafaa vekili de irae edecek- maişetimi temin ediyorum, Ke-
tur. Bunlar arasında sari ve başka güne talik etti. leri müdafaa şahitlerinin celbi- sekağıdı yapmak için okkası on 
zührevi hastalık bulunanlar ni istemişlerdir. Ne\icede talep 1 P\lruşa kağıt alıyonnn. Bo kİ· 
hastaneye gönderilmektedir • Çengelköyündeki ler kabul edilmiş ve dava şahit tap ta o kağıtların içinden çık-
ler. Sirayet devresi geçmiş fi. . hırsızlık !erin celbi için başka güne kal· ı lı. Kitabın üstü resimlidir. Ço-
rengili işçilerin ev sahiplerin- Cenkelköyünde bir gece Ah- mıştır. cuğum resmi görünce hatuna 
den de muayyen zamanlarda 

beled. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! g i tmi' ve kitabı almıştır." 
tedavi edilmek ü.z~re . ırı;- j 
ye müracaat ettınlmelen ıçın y ._kllm k Çay Mektep idaresi bu ifadeyi ve 
taahhütname alınmaktadır. isteyenler Meselesi aynca yaptığı tahkikatı tabri-

Beledı·yenı"n ş·rketler- ren derhal Maarif müdürlüğü-Nu,.eddin M.ıinşi B. ve Ankaraya giden 1'egei 
d ld w tat'aft,.;.ları d.. ld. ne bildiriyor. Mektep başmual· 

en a ıgı 1 un ge ı limi Fahri B. ve ikinci ımıf mu 
B 1 d. T" J T hi,. cemiyet.!(< pıg.<'t'lat' 1932 sene.i ilk ü~ aylık konten-

e e ıye, une' ramvay, Öldu"kten s,. .... a yakılmak 7 allimi H. Cemal B., Maarif i-
Eı k 'k H ı· Ş' k ti ' "?"" janında mevcut bulunmayan çaym 

e tn ve a ıç ır e enn. fikri etrafında •-L-anlann ba li el 'dhaı' · · · Ankar daresine de gelerek vaziyet hak den senede 330 bin liralık bir ...,.,,.., ıt ere 1 ım tcmın •çın a· 
d ki Ya gitmi• olan çaycılar heyeti dün kı- :ı ız· h t · l hisse almaktadır. Belediyeye şm a myager ı ..----~--..... avdet e~ftİr. , ııoa a a venyor ar. 

en çok hasılat veren tirket Nureddin Mün Aldığmuz malümata nazaran, çay Maarif müdürlüğü sınıf mu-
Tramvay 'irketidir. En az his- şi Beyin bulun· cılar heyetinin müracaab hükılmet allimi Haliik Cemal Beyin bu 
seyi de Tünel vermektedir. Ha- duğu malumdu. merkezi nezdinde alaka ile kartılan-

d ed h 
l Son zamanlaı mı§ ve üç aylık kontenjana miktarı mesele hakkında gösterdiği 

liç Şirketi e sen e ası atmm dd' kifi çay konuhruuı vadedihniŞtir. hassasiyet ve vazifepe\-verlig-e 
Yüzde sekizi nispetinde bir his- da N ure ın G-en ay kontenı' anında 54,000 kilo 

Mü · B ym' b- •7 t-ekkür totmittir. se vermektedir. Bu sene vere- nşı e ' çay olduğuna nazaran, gene bu mik- -• 
ceği 28 bin lirayı verememiı ve zı arkadatlar bt tarın her ay için konulmıw muhte Yalnız yapılan tetkikattan 
tecilini istemişti. Belediye bu duğu haber ve- mel görülmektedir. çocuğun babasının ticaretle 

1 'l ktedı'r Heyet u .. mdan Şevket Neailı B. 
Parayı Şehir Mec isinin toplan- rı me • - 1 Jd - b ıı· b' 

h 
. . Ş Bunlar biı bu hı .. •ı<ta demi•tir ki: meşgu o ugu ve orta a ı ır 

tısına kadar te ir etmı§tır. e- Cemiyet t-kili ,.-. • 'l ,..:;y - lkbsat vekili Beyefendiye ma· aile reisi olduğu anlqdmııtır. 
hir Mecli~i bu hususta, bir ka- -ı rnzatımızı ar:zettik. Stok çay bulun-
rar verecektir. için nizamname hazırlamakta- madığını söyledik. Elimizde pera· incilin üstünde 1931 tarihi 

d ı dır konde satabileceiimi:r. ancak bir ay- mevcut olması ve kitabın yep-Y eni 1 gaz epo an .Bu Cemiyet t-ekküJ ederse lık çav vardır. b 1 1 -. yeni u unması okka ile satı a· 
Yapılacak ilk i,. olarak bir fmn yapmağa Velr.1 Bey müracaatınmı alaka 

T ki d. ile karşıladılar ve kontenjana çaym cak bir kağıt olmak ihtimalini 
Gaz depolan in§ası için Bı!> teş~bbüs edece er ır. Maama- ilavesi için tqebbüsatta hulunmağı azaltmaktadır. Kitabın üstün· 

tediye ile Neft Sendikal arasın fih vekseriyet öldükten sonra ya vadettiler. Gene 16 teırinievvele kR· 
dairi mukavele imza edilmiştir. k•ln>a<Y" hr~ft,r ır:;rür,.,iivor. dar dövizi almmıı olanların giimriik de fiat da kaydedilmemiıtir. 

· ten idhali için nad aldık. Bedava tevzi edilen bir propa-
şirket depo inşası için müsait ,___,_ f ganda • 'tabı oldugu" '·--- -tı lannda narhtan '"""' iatla ekm<k Ki ......_ 
bir arsa aramaktadır. satıldığı görülmeyıp bilakia narhtan Tapudaki yeni kurs hasıl olmaktadır. 

Kar amelesi daha ucuz fi~tıa.aabş yapıldığına te- l b 1 .. d. . . d Du"nkü• yazı-·~da, sehven sadüf edilınekte ve bittabi bu gibi atan u tapu mu ınyetın e ~ 
Kış mevsinıj dolayısile cad· yerlerde görülen ekmeklerin halita- tapu sicilli nizamnamesile tapu bu kitahm Sinan matbaasında 

delerdeki karlan temizlemek Ü larmda şüphe edil.Uği takdirde der- sicillerinin sureti tesbiti için basıldığı yazılmıftı.Kitabm Si
zere Belediye 100 muvakkat a- bal tahlil ettirilm<ktedir. müfettişlere mahsus kurs cu· nar. matbaasında basılmadığı
mele almışhr. Yalnız halkın aldanmama1ı için marteai gününden itibaren ka- nı anladık. Bu yanlışlığı taabih 

isteyenlerin ekmeklerini tartıp ver- ed 
isteyenler ekmeklerini meğe ekmek satanlar mecbur tutul- dastro meslek mektebinde ~la eriz. 

tarthrabı·ıecekler muılardır. Bittabi kilodan fazla geo caktır. Bu kuraa tapu ve kadaa Tal ebenin ailevi vaziyeti 
len miktarın farkmı müşterinin öde- tro müfettişlerinden 17 kişi it-

Belediyeden: Şehrin bazı yerle- mesi laznn ['Pl.,.,eğİndet\ hunu temin tirak etmiştir. Kurs sabık ka- Mekteplerde talebenin aile. 
rinde Ekmeğin narhtan fa:ı:la fiatla için t.,.bit edihnİ§ olan narlıa ıröre dastro meslek mektebi müdürü vi vaziyeti ve velisinin mali 
satılmakta olduğu hakkında matbu- ödenmesi lazım ~len gram farklan-
atta ılkayetler göariilmektedir. nı P:Österir cetvell•rde fırmlarcla ..., Sıtkı Beyin riyasetindedir ve kuvveti hakkında bir anket ya· 

Gerek fınnlarcla gerek aatıı depo- sat;f ycrleriude aştınlmaktadır. bir ay devam edecektir. pdmaktadır. 

tan da Japonya tarafından Çi- 1 göre, bazı devletler konferansa 
ne kar§ı takip edilen yumruk murahhaslarmı tayin etmiş 
siyasetinin muvaffak olması, bulunuyorlar. iki devlet Anka
tahdidi teslihat için azami de- ra sefirleri vaaıtaaile temsil 
recede gayrimüsait bir bava ya edileceklerdir. Bunlar Alman
ratmıştır. Halbuki bu konfe- ya ve lsveçtir. Mezunen Al
ransın 2 şubatta içtimaı mu- I manya' da bulunan Herr Nfıdol 
karrerdir. lçtimaın gayruniisa ni, tahdidi teslihat konferan
it terait altında yapılacağı tak sına Alman murahhası tayin 
dir edildiği cihetle tehiri için edilmi~tir. lsveç sefiri de şubat 
bir takım rivayetler ortaya ta Cenevre'ye gidecek. Japon 
atılmış ise de bunlaı, gerek İn- aefirinin de Cenevre'ye tayin 
giltere ve gerek Fransa tara- edildiği bildirilmi§ ise de bu, 
fından tekzip edilmişlerdir. doğru değildir. Japonya'nın 
Fakat bu tekzip edilişte bile Ankara sefiri Mançur'yadaki 
bir meydan okuyut varclır. Dev tahkik komisyonuna tayin edil 
letler,tekziplerile"Bir 1 nferan miştir. Amerikayı temsil ede
aa gitmekten korkmayız. Ve cek olan murahhas Londra ae
noktai nazarımızı müdafaa et- firi, ceneral Dawes'dur. Ame
meğe kudretimiz vardır,, de- rika hükumetinin, tahdidi teali 
mek iatiyorlar ki, bu iddia bile hata iştirak edecek olan heyeti 
silaha istinat etmektedir. Tah- murahhasasma (450) bin do
didi teslihat konferansına işti- !ar tahsis ettiğine göre, bu he
rak etmek ve bu ko11feransta yetin büyüklüğü takdir edile-
sözlerini geçirmek için dahi bilir. 
devletlerin silahlarım tezyit -et Her halde Amerika'nm 
meleri beklenebilir, 

ayin meclisindeki müzakereler 
den ve gerek gazetelerindeki 
makalelerinden anlaşıldığına 
göre, Amerika'nın beynelmilel 
borçlar meseleair.deki kat'i ıi
yaseti ancak tahdidi teslihat 
konferansındaki vaziyetten son 
ra tebellür edecektir. Amerika, 
bu borçlan, konferans üzerin· 
de müessir olmak için bir vası
ta olarak kullanmak istiyor. 

• • • 
Japonya'da kabinenin de

ğişmesile neticelenen buhranın 
sebepleri a meaelesin
de aranamazsa da her halde 
Çinde reisicümhurun iatifasma 
müncer olan buhran doğrudan 
doğruya bu hadiseden tevellüt 
etmiştir. Çan, Çun, Çen . yeni 
bir becalı isimleri hatırda tut· 
mak kolay olmamakla lıeraber, 
birkaç sene evvel, milli kuvvet 
lerin başkumandanı matile 
Çini cenuptan şimale doğru 
silip süpürerek Nankin'de bir 

Yine hafızamızı yokluyacak o
lursak, milli hareketin evvela 
Kanton'da Yuan Şikay tarafın 
dan başlanan sol cenah hare
ketinin bir isb1ıalesi teklinde 
muvaffak olduğunu da hatırla
rız. Bu hareket muhafazakar 
ıimalin mukavemeti kınlma
dıkça, mütesanit bir tekilde 
devam etmiş ve muvaffak ol
muşhL Fakat bir defa Pekin 
bükUmeti yıkıldıktan aonra, 
yani muanzlannm kuvveti kı
nlmca; milli kuYVetlerin ara
sına, tefrika girınitti: Sağ 
cenah milliyetperverler sol ce
nahı imha ettiler. Bu, Çin için 
büyük bir felaket oldu. Çünkü 
Çinin davası, memlekette ku
rulacak idare tarzı etrahnda 
boğazlaşmaya batlamak değil, 
Çiııi ecnebilerin istiliamdankur 
tarmak ve istikbalde de iatila 
tehlikesini bertaraf etmek, Çin 
liler lıunu yapamadılar. Çini 
kurtaracak olan milli hareket 

Istanbulun 
Kontenjanı 

iki gümrüğe taksim 
eclildi. Koliler 

hakkında yeni emir yok 
Umumi kontenjan listesi üzerin

den İatanbul ırümrülderi için ayrılan 
üç aylık kontenjan liatMi latanbul 
gümrükleri için takaim edilmEkte
clir. latanhul &ümrii&'ü idbalab lataı 
bul, Galata ve Sirkeci gümriilderin
den yapılacaktır. Ay bafmdan itilıa
ren beyanname vize işi de Maliye 
vekaletince tanzim edilen talimat 
dairesinde cereyan edecektir. Bu va
ziyete nazaran, ay baımdan ib'barea 
alakadarlar beyannamelerini bafmü. 
diriyete değil, yalnız alilnıdar olduk 
lan gÜmrÜldere Yttecdd ... clir. Be
yannamelerini muamelesi ikmal ohm 
cluktan sonra ııene lıaradaD alacalıı
lardır. 

Kolilerin vaziyeti hülnnda düı 
ele ııümriiklere bir emir ııelmemiıtir 

Tütün 
Kongresi 

Zeriyabn tahdidi mese· 
lesi de görüşülecek 

·Ankara'da toplanacağını 
yazdığımız tütün kongresi, şu
bat ayı zarhnda, iktisat vekili 
Mustafa teref Beyin riyasetin
de içtima edecektir. Tütün 
inhisar idaresi bir heyetle koıı
greye iştirak edecektir. Kon
grede tütün zürai ve tüccarı na 
mma murahhaslarda bazırbulu 
nacaktır. 

İktisat vekili kongre için bir 
muhtıra hazırlamıştır. Muhtı
ra da tütün fiatlerinin istikra
rını temin İçin ittihaz edilecek 
tedbirler izah edilmekte ve tü
tün ziraatına elverişli olmıyan 
erazide tütün ekilmesinin men'i 
istihsalatın tahdidi ile ihtiyaç• 
la mütenasip bir mıktara ircaı, 
Yunanistandan gelen san tü· 
tün tohumlarmın kullanılma• 
maaı zürraa verjlecek kredi me 
selesi veihracat vaziyeti hakkııa 
da beyam mütalaa edilmekte
dir. 

Kaza 
Kongreleri 

C. H. F. Fatih kaza kongre
si bugün fırkanın Şelız~,Jt; ba
tında Letafet apartım~a
ki merkezinde yapılacaktır. 

C. H. Fırkası Eminönü ka· 
za konıresi dün ak§am Halk 
evinde yapdmıtbr. Bir s~lik 
mesai raporu okunmut ve yeni 
idare heyeti intii!ap olunmuı
tur. 

Bu aktam, bütün kaza kon 
greleri ikmal edilecektir. 

Bir tavzih 
Dünkü nusbamızda (Zürraa 

vuku bulan ilaazatın ıene niha 
yeti olmak dolayıaile muvakka 
ten kesildiği ve K.aani nihayl!> 
tinde tekrar bqlanacağı)na da
ir bir haber çıkmııtı.Haberde 11 

fak bir yllillışbk vardD", Banka 
ikrazatı kesmiı değildir. Kl!li• 
len, sene aonu olmak ıebebile 
ticari muamelattır. Buda Ki· 
nunuıani nihayetine kadu kı!> 
silmemiştir. Sene batında tek
rar batJanacaktır. 

Çan Kayşek dahili aiyaset• 
te muvaffak olamadı. Harici 
siyasette de daha az muvaffak 
oldu. Beyhude yere Rusya'yı 
gücendirdi. Ruslarla mütterek 
idare edilmesi lazım gelen t•r
ki Mançurya §imendiferlerin
den Rusları atmak istedi. Di
ğer taraftan Avrupa deyJetle
rinin Ye Japonya'nın da müza 
heretini temin edemedi. lsayı 
gücendinniı,Muhammede yara 
namamı§ nziyette bir gün Ja. 
ponya'nm taarruzuna uğrayın 
ca; Çan Kayşek'e yardım ede
cek dost bulunmadı. Mançurya 
yı Japonlara kaptırdıktan son
ra da dahili siyasette mağlup, 
harici aiyasette münhezim ola· 
rak çekildi gitti. Bu, Çan Kay
şek'in •onu mu? Burası maliim 
değil; her halde şimdi ba hece 
riksiz siyaset adammm miras 
olarak bıraktığı aiyui mesele
lerin İçinden kendisini iatihlif 
edenlerin kolay kolay çık•bile-
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Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türkiye için Hariç için 

3 •Ylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 ,. 1400 ,. 2700 ,. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kunıt 

tur. Gazete ve matbaaya ait ifler 
için müdiri1ete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilin1arm mee'uliyetini 
kabul ~tmez. 

BUGÜNKÜ HA.VA. 
Yeşilköy rasat merkezinden 

verilen ma/(Jmata '"\'aren bugün 
hava kısmen bulutlu olacak, rüz-
gar mütehavvil esecektir~ 

D ' a tazyiki nesimi 175 mf.li· 
metre. azami suburıet 2, asgari 4 
derece idi. 

(f_IC.:E~ 

- Evet! 
- Mülakatmızdaki bu iddia 

!ara i'tirak eder misiniz?. 
- Hayır! •• • 
- Tamam! O halde bu tarz 

da bir beyanname nqredebili
riz değil mi? •• 

- Evet! •• 
Bu beyanname neşredilir ve 

M. Rivas komisyonun itlerinin 
pek yolunda gittiğini, mükem
mel olduğunu söyler ... Mesele
de kapanır ... Kapanır amma ıa 
zetecilerin ağzı açılır., 

Ben bu hadiseyi öğrenince 
fU fıkrayı hatırladım: 

V aktile bir adam ıssız bir tar 
ladan geçerken şöyle ellerini 
ensesine götürerek bir gerindik 
ten ıonra yüksek sesle: ' 

- Ey, kuzum var mı bu dün 
yada benden daha kabadayı a· 
dam? .. demi,ı .. ve bu sözünü bi 
tirir bitirmez, orada bir ağacm 
dibinde uzanmış olduğu için gö 

, züne ilişmeyen birisi sıkıca ök
sürmüt, beriki bu adamı görün 
ce sözünü tamamlamıt: 

- Bir sen, bir de ben!. de
l'.lif. 

Gizli evlenenler 
Allahım! Biz alenen evlen

meğe cesaret edemiyoruz, bak
sanıza kansının üstüne ikinci 
defa gizli evlenenler varmıı .. 
Maruf bir fıkrayı size yazaca
ğım .. 
Adamın birisi iyi bir kadına 

dütmediği halde 25 sene azap 
çektikten sonra ölmüı. Yevmi 

Muhtelit mübadele komisyo- mahşerde kendisine sual soru-
nu azasından bir M. (Rivas) !urken: 

Mösyö 
başına 

(Rivas) ın 
gelenler .. 

1 
vardır. M. (Rivaı) anasıl (Şili) - 25 sene fena bir kadınla 
denilen Cenubi Amerika mem- hayat ıürmeğe mecbur oldum .. 
leketlerinden birinin vatandatı· cevabın~ verince Cenabt: Hak 
dır Zayıf nahif çelebi bir a- emretmıı: 

ı . , , Cenn .. , 
damdır .. Bu zat bundan bir kaç _ - ete gının ... 
ay evvel memleketine gider ve Arkasından ıelen sorulan 
muhtelit komisyonun artık ıo- ıuale . . 
nu geldiğini görerek oradan bir . - Kulunuz ıki .defa evlen
ıefirlik koparır ... Tekrar bura- dım .. c;e~a~ını vermıt. Bu sefer 
ya geli ... Gelince de gazeteciler tarafı J.lahıden: 
Je mülakat yapar. Bir adam se- • - C~henneme götürün! em 
fir olunca mülakatlar yapmalı- n gC:lmıt .. Bu cezaya .neden uğ 
dır. Lakin bu mülkatlan yapar ra~ıgmı anlamayan çıfte evlen 
ken &uya sabuna dokunmamaya mıı kul ıormuı. 
da dikkat lazımdır. Uzatmaya- - Aman Allahım! Şu adam 
lım, M. (Rivas) bu mülakatta bir ~e~a evl~d~ği halde~ 
aıağı yukarı fU sözleri söyler: te gıttı. Ben ~~· de!a evlendı;n, 

" _ Buradan giderken ko- cehenneme gonderıyorsunuz. 
misyonda bırakfığım işleri hali -_Evt;t~ ~iı defad~ !'~l~an 
ikmal edilmemiş buldum.. iyi madıgm ıçm. cevabı ılahısı.ne 
çalııılmamıf ... ,, mazhar olmUf. 

FELEK M. (Rivas) muhteli.f komis-
i yonda yalnız değil ... M. Ander 

son ve M. Holıtad isminde de 
iki arkadatı var. Bunlar lskan
dinav ... Bu sözleri okuyunca bu 
iki arkadat M. (R•vas) ı siga
ya çekmek için komisyonu İçti.. 
maa davet ederler. 

iri yarı ve diri bir adam olan 
M. Anderaon: kuvvetli bir ök
sürdükten sonra M. (Rivas) a 
sorar: 

- M. (Rivaı) ! gazetelerde 
gördüğümüz beyanatı siz mi 

1 verdiniz? •• 
M. (Rivas) vaziyeti hemen 

kavrayacak kadar zekidir. 
- Evet, yani, evet! der .. 
M. Anderson devam eder: 
- Kom,isyonda itlerin iyi 

gitmediğini siz mi söylediniz? .. 
M. Rivas bu sefer: 
- Hayır! .. der. 
- Pekala! Bu gazetelerde 

intiıar eden fikirlerin doğru ol
madığından bizimle hem fikir 

• • . 1 
mısınız •. 

Mes'ut bir evlenme 
Merhum doktoc miralayı 

Mustafa Samih Beyin tOl'Utl
lan mütekaidini askeriyeden 
Binbaşı İlımi Beyin ıkerimeleri 
Sacide Hanımla, mütekaidin.i 
askeriyeden Emin Beyin mah
duıııu Yüibaşı 1hsan Beyin 
nikahları Beşiktaş evlenme 
dairesİn(k baıdelicra Kılmçali
deki hanelerinde düğünleri te
s'it edilıniştic. Tarafeyne saa
detler temenni ederiz. 

Takdis duygularım 
- Tevfik Fi:kırete -

- Ebe.dl zaferinin - gururile yük-
selen 

- Heykelin - ki gençliğe bir -
zeka mihrabı - dır. 

Şimşekli bakı~ırun keskin ziyala-
nn<>an 

İnsan, - ha~yete düıten, - nıuru:na 
- hayran lıa.lırl 

Filorinah Nazım 

Milliyet'in Edebi Romanı: 118 

BAŞI DÖNÜKLER: 
lbrahim NECMi 

Reşit Bey, derin deriıı Atıf 
Beyin gözlerine baktı. Birer 
kuyu gibi çukurlatmıf, kenarla 
rma kuyu çemberi gibi sim 
siyah halkalar çizilmit olaıı 

' iÖZ evlerinin ti içine kadar ıo
kulmuı olan bu rengi belirsiz 
ıözlerde sert, fakat ümitsiz 
bir bakıt gördü. 

Elile yanı batındaki masa
ı dan bir sandalya çekerek uzat
ı tı: 

- Buyurun, oturun! 
Atıf Cemşit Beyin sapsan, 

kupkuru yüzünde et kalınamıt 
tı. Kemiklerin üzerinde bir zar 
gibi kalan deriler kırıtmıttı. 
Masanın üzerinde duran eli gi
bi, dötemeye dayanan ayakla 
n da zangır zangır titriyordu. 

Baıile teşekkür ederek uza 
tılan sandalyenin üzerine çök
tü. Ba,ı da vücudile beraber 
sanki koynuna dayanmak iıti
yormuşcasına düştü. 

.. ____ ,!'~!L• .L• .. :!t .... ~ .. 1:· --'='""' 

battan bata ateı içinde bıra· 
kan kalorifer, nefes, ihtiraı, 
dans cehennemleri bile bu buz 
luğu eritemiyordu. 

Reşit Bey, bütün dikkatini 
bu umulmaz ziyaretçi üzerinde 
teksif mecburiyetile c:kminki 
merakını unutmuıtu. Neriman 
Cemtit Hanımın son macerala 
rmdan haberi olmryan Cevat, 
Bey, hayret ve merhametle 
Atıf Cemtit Beye bakıyordu. 

O, sanki oraya oturacak 
bir yer istemeğe gelmit, batka 
diyecek bir fey yolanuş gibi, 
sandalyenin üzerine çökmüş, 
başını göğsüne eğmit, dütünü 
yor, düşünüyordu. 

Retit Bey, biraz bekledi. 
Sonra sözü açmak için: 

- Bir şey içmez misiniz? 
Diye sordu. !-tıf Cemşit 

Bey başını kaldırmadan, göz 
kapaklarını yukarıya devirerek 
boş, manasız, dik bir bakışla 
L.. .. 1...... c::,.. .... __ ı..~ .. •• ,.. ........ _._., .. ,I~ 
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Kaçakçllar: 5 
Hanımefendi, 

Resülayin kaçakçıları 
Reaülaym da üç dört diikkônlr ve 1 Kiiı'ya, hatti Erzincan'a kadar ka- 1 

bir komiıyoncunun masrafını bile çak aokarak altın çalrru§tır. 

BOURJOİS Müessesesi, 
sizi, şayanı perestiş kı

lacak t.edabiri düşünmüş 
ve sizin için 

çıkaramıyan bir yerdi. Buna ne bir 
köy, ne bir merkez denemezdi. Bağ
dat'a gidecek demiryolunu Alman
lar yaparken, Viranıehir'e gidecek 
bir durak aradılar ve bu çöl noktası 
haritaya Reıülayın diye geçmif ol
du. 

Fakat bugün Ermeni Reıülayın'ı, 
kaçak kullanmayı bir vatan hıyaneti 
telakki etmiyenlerin yüzünden, bü
yüdü, büyüdü. Bu kaçakçı ocağı da, 
bugün 350 dükkinlı, §Öyle böyle iki 
yüz evli bir çöl kasabası oldu. 

lbrtıhim paşazad• 
Türkiye haritası içinde adamca 

yaıamağa mecbur tutulan, babalan 
lbrabim P&fa denen meıbur §&kiy
nin devrini Cümhuriyet zamanında 
yaıatma11na müsaade eclilmiyen, 
Milli aşiyreti sergerdelerinden Halil 
ve avenesi buradaki Ermeni kaçakçı 
lanyle elele ve baıbatadır. 

Halil, Türkiye'nin zayıf zamanla 
nnda vatandaılanna, hem,ebrilerine 
bat beluı olmut, onlann ıırtından 
geçinmf, katille, yol kesme ile, ırza 
tecavüzle namalnut ve artık Türk 
toprağında bir kant tutunacak yeri 
Kalmamı, bir terirdir. 

Cümhuriyet bava11 onu yukarıda 
boğdu, Resülayın'a kaçtı, bugiin 
Cenup'tan iktısat cepbeıinden Tür
kiye'yi yıkmak iıtiyenlere hizmet 
ediyor. · 

Halil ve avenea.i, Viranıebir'deki 
uf&klan va11ta11yle içeriye çok ka
çak ıokmutlardır. Kaçak kullanan 
her fert bu hainin refalt ve ıervetine 
yardım etmittir • 

Mardinli Şeyhülbüriiz, Viranıe 
birli Agop oğlu Şühü, Virantehirli 
Mirço, tenekeci Bogos, marclinli lı, 
Liceli Haço, Halepli Ebu Ahmo bu
ranın en maruf kaçakçısıdır. 

Reıülayın; Virantehir'e, Urfa'ya, 
Diyanbekir'~, _Oımaniy~'ye, Palo'ya, 

Muayenehane nakli 

Dr. Celal T evfi~ 
Frengi ve idrar yolu has
talıklan mütehass•aı:S rkeci, 
Muradiye caddesi No. ' 35 

Sa. 14-18 

İetanbw birinci i!Us memurlu
ğundan. Çiçek pazarında 9 No lu 
dükk.1nda kıunduraci Müflis Raf ail 
Şaul efendinin ifw idare azaların
dan bir zatm i.9tifa etmesi dolayi
sile birinin intihabı ve müralı:abe 
komi.syonu tayini ve mağazanın ida 
.resi meselelerini müzakere etmek 
üzre alacaklıların mahalin otıuzbi-

Bir kaçakçı çetesi gördüm 
Diyarıbekir • Siverek yolu üze

rinde Karaca dağ' da bir jandarma 
karakolu önünde Vir&n§ebir'den içe
riye kaçak götürürken yakalanan kü 
çük bir çeteye rutladım. 
Ruhları kadar kararımı çehrelerini 
birer kaçak serpufu ile örtmüı olan 
üç dağlıydılar. 

En uzunları çete başı idi, bizim 
giydiğimiz gibi bir palto içinde iri 
kemikli, genit göğü,lü bir vücut.. 

Paramızı Cenup a akıtarak, mem
leketi soyarak hiyanet yolunu tut
muı bir talay .... Otekiler, iki uıak, 
iki katırcL 

Kaçakçı af dileyorda, malını, hay
vanını &eri versinler, iıteyordu , yal
varıyordu. 

Sattığı malın yüzde ellisini öde
yerek hain Halil'den ahnıfb. Korku
su yoktu. Gene dönse kendisine kre
di açarlardı, fakat bu sefer nasılsa 
tutulmuıtu. Kaçakçılık şanına, ka
çakçılık terefine leke sürülmüştü. 

Vir&n§ehirli kaçakçı yalvariyordu: 
- Oç çuvaldır. Viranıehir'de al

dım, tam kırk bet altın verdim. .. A
cıyın bana! 

Jandarma: 
- Vatandaştır, ma~um biııi bıra

kır, belki ... Diye söze karııtı: 
- Kaçakçıdır, kaçakçı ... Memle· 

keti soyuyor, efendi kulak verme &Ö

züne, diye araya girdi. 

* *• 
Viranşehirli kaçakçı, bütün mem 

leketi viran etmek için her seferin
de kırk altın, elli altın calarak vata
nına hıyanet ediyor, hunu ne günah, 
ne ayıp sayıyordu. Biz önce bunun .. 
la. bu fikirle mücadele edeceğiz. .. 

Cenup'ta Ermeni yurdu kunılrna
ıma hizmet edenleri tepeliyeceğiz. 

NBJit HAK.Kl 

1 Lıtanbul iaa .itiraz merciinden: 
Mahmutpaşada çifre saraylar karşı
<ımda No. 2 hanede Sururi mahalle
si Muhtarı Ali Efendinin mezdıin
dc müki.m iken ikametkilıı meçhAil 
olan Ayşe Sııdıka Hanımın yevmü 
müdafaa olan 16-1-932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 10,30 da 
İstanbul kıra itiraz merci.inde bu
lunmadığı veya bir vekil gönderme 
diği taktir.de "'!~~ tarzmm tayini 
cihetine gidileceğini mübeyyin iş
bu davetiye varakası ililnen tebliğ 
olunur efendim! 

I 1 J n 

• 
Dr. A. ~KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü-

S01R DE PA.RtS 
pudra ve parfömünü ib-
da etmiştiır.Tecrübe edi
'1iz. Son dere<:e mem
nun kalaaıksmız. 

iLAN 

...ANNY ONDRA'nın 
En mükemmel ••• En fevkalmemul ••• En tuhaf filmi 

ANNY ... ŞOFÖR 
Sinemanın yekdiğerine en uygun en yakın iki san'atk.irt: 

22 KiinunevveJ 931 tarihi n<le ani 
olarak İngiliz hastıane.siruie vefat 
e<len İnebolunun Çerçille karyesin
den Hacı Kahya oğullarından Hü
eeyin bin Mehmed'in gerek iera 
dairesinde gerekse eşhası saire zim 
metinde bu!.uaıa.n senetli senetsiz 
matlubatmm ""raset ecned.i görül
meksizin kimseye verilmemesi aksi 
talodkde haklarında muamelei kanu 

NANCY CAROLL ve CHARLES ROGERS 

Aşıklar Kulübü 
Tamamen RENKLİ büyük temaşalı operette. 

niyeye tavassül olwıacağım arz ey- , •••••••-•m•••••••••••••••• 
teriz. !!1111---•> A S R 1 S İ N E M A D A 4m---

Müteveffanın karısı Cemile ve 4 BÜYÜK YILDIZ OLAN 
çocukları küçük Yaşar ve Seher. RENEE HERİBEL - CLAİRE ROMMER - PAUL RlCHTER 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan : Emine, Karni.le , Mahmu
diye, hanımlarla Muharrem, Meh-
met, Muhittin efendiler ve Meh-
met Sait beyin şayian mutasarrıf 

GASTON MODOT 

ZEVKLER BELDESi 
filminde görünmektedirler. 

Fevkalade güzel bir şehir 
0

olan VİYANA'da oereyan eden 
mükemmel bir dram, :rengin eğleru:eler, güzel kadınlar, gece 

eğlenceleri fişenkler - ııcnkli kısım. 

Bugün saat 16.30 matine.sinde zengin varyete numaraları 
olup şuyuun izalesi zımnında a- ----çık arttımıa suretiyle satılmasına 

• mahkemeyi aide.since karar veril- 1 

miş olan ve t:emamma 1670 lira kıy- f 
met taktir edilen Ramide Boşnak 
mahallesinin Topçular sokagmda 
eski 3 yeni 6 numaralı ma arazi 
bir bap han.enin zemin ve ebniyesi 
açık artırmaya k.onlllmuş olup 

14-1-932 tarihinde şartnamesi divan 1 
han<:ye talik edilerek 3(}.1-932 tari

hine müsadif oumartesi günü saat 

ı1 Kfuıu~vvel Pazar akşamı 

MA.JlK'te -
Hakiki bir san'atkarın insanı 

nasıl tıitretebildi ğini an.lamak 
ôçin 

MlCHEL SlMON'u 
oısı KOPEK 

f i.kniode görmelisiniz. M l CHEL 
SIMON tarafından temsil aure
tile tekemmül eden La Fouclıac
cliere'in DiŞi KÔPEK eseri bü-
yük bir muvaffakiyet için kafi 

14 ten 16 ya kadar utanbul döıdün oir Cıemiııattır. Müthi§ ve mü-
cü ic.ra dairesinde açık arttttma ile !ı.eyyiç bir facia olan DiŞi KÔ-
ııattlaıcaktK, Arttumaya iştirak için PEK senenin en büyük bir lline-
yüzıde yedi teminat akçesi alınır. ına abidesi olacaktır. Sevdiğiniz 
Müterakim vergi belediye vakıf için çalmak ve ondan baka.ret ve 
icaresi müşteriye aittir. Hakları w:yik görmek, beşeri sabır ve 
taıpu .skilleriyle sabit olmiyan ipo-1 -aha.mmü.!ün oon raddeoine var-
tekJ.i alacaklılar ile diğer alikadar- ;nak değil de nedir? DiŞi KÖ-
ların ve irtifak hakkı salıiplerinin PEK te MICHEL SIMON ta-
bu haklannı ve hususiyle faiz ve rafından temsil eclilen typ ci.d-
masarifc d.air olan iddi.alarmı ilan :ı.en merakaver bir !jlllhsi)"ettir. 
tarihin.den itibaren 20 gün için<le Nefret, en uslu bir koyunu kur-

Bugün 
MA.JİK Sinemasında 

MİLTON SİLS - DOROTH 
MACKAİLL - DOUGLAS 
FAİRBANKS ve BETTY 

COMPSON'u 

SERSERİ CA.NBA.Z 
sözlü ve şarkılı lilmiınde ve 
MARGUERİTE MORENO, 

MOUSSİA ' yi, HANIM SİN 
MA YILDIZI OLUYOR 

büyük fransızça sözlü komedi-
sinde görünüz. 

ASRi 
Sinemada 

• 

Bugün, Cumartıesi ve Pazar eaa 
16,30 matinelerinde programa 

• ilaveten 
ZENGİN VARYETE 

NUMARALARI 

ev.rakı müsbite.leri ile bildirmeleri :la çeviritc. MlCHEL SIMON 

.lazımdır. Aksi taktirde hak.lan m- vlşt KôPEK • tıe böyle bir in- - Katibe aranıyor 

.po siciLleciyle sabit olmiyanlar sa- tikam hissine düşmüştür. La 
rinci perşembe günü saat 14 te dai- tehassısı. Karaköy, büyük mahalle
recı.. hazır bul.urunaları il.in olunur. bici yanında 34. 

tış bedelinin paylaşmasmdan ha- i:>ouchardire,eserinin <temsili için, Fransızcadan Tüı1kc;eye 
riç kalırlar. AliikadarJarın icra ve MİCHEL SİMON, J ANİE MA- v.e Tü11kçcdeın Fıransızcaya 
iflas kanıununun 119 uru:u maddesi RESE, GEORGE, FLAMANT, tercümeye muktedir bir 
hükmüne tevfüki hareket etmeleri MADELEİNE, BERUBET gi- Tüı:ik Hanımına ihtiyacımı 
ve daha fazla ma.!Omat almak i&te- bi yülosek yıldızlardan daha val'dır. Bir ticacetanenin mu 
yenlerin 931-1083 dosya ınumarasiy- muvafık yıldızlar bnlamuıdt. lhabeıre servisinde bulı.ınımuş 
Je memu.riyetimi:ze müracaatları i- l llm•••••••••••.. olması şayan tercihtir. Tali~ 
lin ohıııur. terin idare müdüriyetimize 

müracaatı. 

-DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI İstanbul Asliye nlahkemeıri 3 ün

cü hukuk dakeısindeo: Galatada 
Kuledibi Alkabes hanında mükim " Hi.dtokari>onları muamele et-
Aro.n NeWrı Sisa efendi tarafından mek hususunda tekemmiilit" hak-

kındaki icat için Sinaıi müdirlyeti aynô. mahalde mükim Mad;ım Klara 
aleyhine açılan davadan do.Iayi mah wnumiyesin.den iatihııal edilmiş o
kemeden sadır olan 20-12-931 w.rih ıLan 9 Kitııu.nsaıııl 1924 ıtarih ve 
ve 923 No. lu ve mümaileyhimanm 98-104 numaralı ihtira beratı bu ke
K. M. nin 132 ve 138 ind maddele· ~e forağ vıcyahut M:ars ...erile.:eğin Bromural •Kholl• tableUcri dOnyada en ziyade mOteammim) 

bap müsekkini ve mtinevvımdir. 8u mOstahz.ır milyo~ 
!arca vakada tccnlbe edilmiştir ve hergOn binlerce doktor
lar tarafından tavsıye olunmaktadır. Alındıktan 20 dalcnca' 
geçer geçmez, şayanıhayret olan milsclddn tesirini gOslerir. 
Uzun zaman alın ... da hıç bır zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde salıhr. - fabrikası Alman
yada Rhein üzerinde Ludwigshafcn, de KNOLL A.·O. dır• 

.rine tevfikıan boşanmalarma müte
dair bulunan ilamın ikametgahı meç 
bul Madam KJaraya ilfuıen tebliği 

tens>p edilmiş olduğundan tebliğ 
makamına kaimolmak üzere ilim 
suretinin mahkeme di.vanhanesine 
talik edildiği il.in c>lunur. 

boğuk, uzak, derin bir &esle: 
- Viski! 
Dedi. 
Ret it Bey, gözlerin! kartı

sındaki bu düşkün, titrek, bit
kin vücuttan ayırmıyarak ma
•anm üzerindeki kadeh> taba
ğa TIIJ'du. Kotup relen garso
na: 

- Üç viski periye .. 
Emrini verdi. 
Atıf Cemtit Bey, gene dal 

mıt, gitmişti. Cevat Bey, şaş
kın §aşkın, bir ona, bir Reşit 
Beye bakıyordu. Reşit Bey 
ise, her ihtimale kartı, uyanık 
davranıyor, gözünü Atıf Cem
şit Beyin bir mumyaya benzi
yen yüzünden ayırmıyordu. 

Garson viskileri getirdi. Ka 
dehlere botalttı. Periyeler de 
Üzerlerine döküldü. Dans, ha
li velveleler içinde devam edi
yordu. 

Sarhoşluk ve kargaşalık son 
haddine varmış gibiydi. Hep
sinin kafasında tahammülleri 
nin hududunu çoktan aşmış 
miktarda alkol dumanlanan er 
keklerle kadınlar, mutat dans 
adabının çok haricinde bir taş
kınlıkla brrbirlerine sanlmış-
1 Ar _ra7h .. ndın cehennemi vel-

şarak, ter içinde tepiniyorlar- rüzgar, bir kasırgaydı. En yük 
dı. Erkeklerin smokinleri bu- sek, en kibar insanlar, bu kasır 
rutmuı, beyaz yakaları terden ganın önünde hayvanlıklarını 
kirlenerek yumuşamı§, kadın- örten bütünmedeniyet cilasının 
lann elbiıelerinin koltuk alt- savrulup süprüldüğünü, bunun 
lan terden batka bir renk al- altından, mağaralarda yafıyan 
mıt, hepsinin yüzlerinin çizgi- tat devri adamının muhteris 
leri gerilmitti. · ve vahti hayvanlığının sırıttığı 

Bu karma karıtık, tezat11z, nı gösterecek, bir kabalıkla 
manasız kalabalıktan yalııız kendilerini tabii sevklerine ver 
bir koku intitar ediyordu: mitlerdi. 

Alkol ve ter kantığı bir ko Cevat Bey, Reşit Beyin bü 
ku.. ~ tün kuvvetini gözlerine vere-

Kimsede muhakeme, idare, rek, sandalyesinin üstünde baş 
irade kalmamıftı. Ayaklarile ka bir dünyanın derinliklerine 
döşemeye çarparak çarliston dalmış gibi, başı göğsü üzerine 
yapmağa çall§ıyorlar, bu esna- düşük, dü ünen Atıf Cemşit 
da sendeliyerek düşecek gibi Beyi gözden geçirdiğini fark 
olanlar damlarına sarılıyorlar- etti. ikisini de uyandırmak 
dı. Barın artistleri bile alışkın ıçın : 
oldukları bu alemin bu geceki 
çoşkunluğu İçinde boğulmuş gİ run ! 

Viskiler hazır; 

biydiler. Dedi. 

buvu-

Yalnız Reşit Beyin masa- Reşit Bey, bu davete, gözü 
sında bir ölüm sükutu vardı. nün istikametini değiştirme
Oradaki üç adamın üçü de zevk , den, sadece kadehi ele almakla 
ten, safadan, hevesten, coş- icabet etti. Atıf Cemtit Bey 
kunluktan bambatka şeyler İse, sarsılarak adeta derin bir 
düşünüyorlardı. uykudan uyanırcasına silkin-

Bir an için kesilen cazbant, di. Boş, manasız bir nazarla 
kavalyelerle damların sürekli Cevat Beye, sonra Reşit Beye 
ve ısrarlı el darbelerile tekrar 1 baktı. 
baslamıştı. Bu, sanki her şeyi - Ha! 

den mezkQr ibtirayi satın &lmak 

veyahut micar etmek arı:uawı.da bu 
luna.n zevatın İstanbul Bahçckapı 

Yaş Han No 43-48 de mükim veki

li H. W. İSTOK EFENDİYE mü
racaatları. 

Üçü de kadehlerini ağızla 
nna götürdüler. Reşit Beyle 
Cevat Bey, birer yudum alarak 
_kadehlerini masaya koydular. 
Fakat Atıf Ceıntit Bey, ıu
rup içiyormuı gibi, bir hamle
de bütün kadehi boşalttı. Elile 
dudaklarını sildi. 

- Afedersini2, Galiba sizi 
rahatsız ettim. Size yalnız bir 
fey söylemek istiyorum. Bir 
tey ... bir şey ... 

Bir lahza için yukarı kalkan 
gözler, bu kekeleme ile bera
ber tekrar döşemeye döndü. 
Bat gene göğsün üzerine sark 
tı. Gırtlak, sanki tabii bir ref
leksion hareketile sesi içinde 

\kendi kendine tekrar ediyor-
muş gibi, gittikçe boğulan, 
azalan, sönen bir sada ile: 

- Bir şey .... bir şey ... 

Kelimelerini tekrarladı. 

Sonra gene o derin mezar' 
sükiitu! ... 

Retit Beyle Cevat Bey birbi 
rine baktılar: Bu zavallı adam 
ne hale gelmişti? ikisi de acı 
bir merhametle başlarını sallı
yorlardı. 

Cazbandın velvelesi durdu. 
t,. •A11•n•Pıtk 

t..ı:anbuol 5 ıiırol icra memur! 
ğundan: Beyoğlunda Te.peöaş 

Tramvay otıevalı:kuf mahalli civar 
da 23 No.' kı mağuasııııda mü · 
elyevm ikaınetglhr meçhul bul 
nan Asim efendiye: Evrodik' 
sizden alaA:ağı olan 425 liranın 
mini için evvelce babtıeditbn 
turalık aımakinlaııla d<llaa>, ve ra 
lanın •tı§ı iatıenilnıi§ ve satıı 
Kanu.nevvelin 30 UMU çar 
günü aaat 12 den itibaren eatılac 
ğı malumunuz olmak ve ıihba>'lWııi 
ile ilıin varalı:asmm tebliği yeri 
geçmek ü:ııere iian «>bliğ oltınur. 

parke üzerinde ıendeliyere 
yerlerine doğru gidiyorla 
Bütün salon bir buhu ıçın 
gibiydi. Parlak ampüller · 
üzerine sanki san birer t 
örtülınüt gibi ziyaları sön" 
sönük çıkıyordu. Kesik kes· 
birer hıçkmğa benziyen ka 
dm kahkahalarının in'iki 
bile sahtelik sadaaı çıkarıyo 
du. 

Cevat Bey, iti kısa kesm 
istedi: 

- Beyefendi, bir viski da 
ha emreder misiniz? 

Atıf Cemtit Bey, yavaı y 
vat, bapnı kaldırdı. Aolam1 
yormut gibi baktı. 

- Bir viski daha? 

Kuru bir boyun üzerind 
sanki ağırlığını taşımak mü 
kün olamıyormuş gibi sarka 
kafa, iki yana sallandtc 

- Ha! Peki! 

Cevat Bey, bir taraftan b 
dağını tabağa vururken, di 
ğer taraftan da yeniden sük 

le dü,mesine meydan verm 
mek istiyerek acele acele so 
du: 

(Devamı va 
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M1LL1YET CUMA 25 KANUNUEVVEL 1931 

Tarihi Tefrika: 11 • Nasıl Para Kazandınız? 

Nakleden : R.N. Edmond Rostand 
Sabatay· Zevi 1 

~SAJ\7'A 
C" ... k b 1 11/emlnde 
tJıgınaca ger uıamagan ~h 

Y ahudiler Türkigege geliyorlar K"f" I 

(Edmond Rostand), 1768 ele 
(Marsilya) da tevellüt etmiştir. ilk 
~eri Musardises ünvanlı mecmuai 
eı'arclır. 1894 te Les romaneaqueı 
namında üç perdelik manzum kome
disi vaz'ı sahne edildi. 1895 te La 
prencesses Lointaine, iki ıene sonra 
clahiLes Samaritains ismindeki piyes 
leri oynanmıştır. Rostand'm en mü
biın ve esaslı eseri Cyrano ele Ber
gerac ünvanlr bet perdelik piyea.idir. 
Bu eser 1897 ele vaz'ı sahne edile
rek fevkalade büyük bir takdir ve 
rağbet kazanmıştır. Cyrano'dan son
ra (Aiglon) u yaznuıtır. Bu facia
nın kahramanı Napoleon Bona
parte 'm oğlu Dük ele Reicbtan'clır. 
Cyrano ele Bergerac ta mevcut ev
saf bu eserde mevcuttur. 

Komedi Franıe:ıı müdürü: Pek 
ala üç perde olsun . bey' et kartllln· 
ela eseriniz okunacaktır. Sizi temin 
ederim dedi. 

Ethem Pertev merhu 
mun şeriki anlatıyor. 

••••••• 1 

Para topİamak için de bir çok yahudiler 
diyar diyar · dolaşıyorlardı 

Yahudilerin böyle gerek küt 
le halinde ve gerek tek başlan 
na gösterdikleri fedakarlık ve 
kahramanlığın pek çok mnalle 
ri vardır. Fakat dünyanın her 
tarafında Yahudilere kartı yapı 
lan eza ve cefalann hıristiyan
lık taassubu neticesi olarak öl
dürülmeleri karıısında Yahudi 
lik alemi hiç bir şey yapamıyor 
du. 

mevcudiyetinin temellerini sars 
mağa ki.fi gelecekti. 

Yahudilik ise kendisinin 

a ır er 
Yaıadıfuruz asrın ismi inkarda. 

Artık muaıeret tarzı değişm.İ§, se
lam yerine tekme, sille, tokat, yum 
ruk, küfür ve hürmetsizlik tenkidin 
yerini alrnııtır. Kıbfın içinde pes
tile dönmüı insan beyni çarpui< çur
pul< iddialarla, galiba yirmi asırlık 
müvazenesizliğinin zebirini dökü
yor. 

Bir ay IO'lf'• "Leı romaneaqueı., 
isimlr piyesimı M. Claretti'ye götür 
clüın. Claretti va..di mucibince ese
ri bey'ete vereli. Okudum. Piyes o
kuruna11 bir saat iıç çeyrek •Ürdü. 
Heye't bana müsbet bir c .:-v-:.p ver
medi. Nilıayel okunması bir saatten 
ziyade devam ttmemek. t• rtile ese
rin kabul edildi§ini seylediler. E
vimde aaat.iıni y~r ma•amm iıL...-i.ne 

Niyazi bey diyor ki: Halkın rağbeti o 
dar büyüktür ki ecnebi malı akın halin 
gelse, yine bizim işimize sekte verme 

Ethem Pertev... işte kolay 
kolay unutulmayacak isimler
den biri daha... Bir çok yerli 
müstahzaratın üzerinde onun 
ismine tesadüf edersiniz: Per
ter pudrası, Pertev diş macunu, 
Pertev 9urubu, Pertev kolon
yası, Pertev tırnak cilası, Per
tev saç suyu, Pertev kremi ... ve 
saire .... 

hine tesadüf eder. Merhu 
hırkapıdaki eczacı mekteb· 
geçen üç senelik zaman z 
da, tatil günlerini. boş g 
mez, Divanyolunda, Firu 
camii karşısındaki Ziya 
nesine devam eder, pratik 
rürdü. 

dünya yüzünde ifa edilecek bir 
vazifesi olduğuna kanaat ve 
iman getirmiş, asırlarca bu i
manla yaşamış bir kavimdi. 
Yine de bu itikatla yaşıyordu. 
Son çekilen ıztıraplar artık 
kurtuluşun batlangıcı demek. 
ti!.. ' 

lşte 1648 senesinde cereyan 
eden bu facialar da o senenin 
nisanından teşrinisanisine ka
dar devam etmiş,bu dehşet dev 
ri aylarca sürmüttü. Ha.tta ne 
Ehli Salip zamanında, ne de 
büyük sari hastalıklar esnasın
da Yahudilerin nüfusu 1648 se 
nesindeki kadar azalmamıştı. 

Zaten ıztırap çeken ruhlar 
yeni bir elemin daha gelece
ğini dütünmeğe tahammül ede 
medikleri gibi yahudiler de uğ 
ramakta olduklan felaketleri 
hep yeni gelecek olan selamet 
ve saadet devrinin başlangıcı 
diye düşünerek ümitlerini 
tazeliyorlardı. 

lnkir, imanıızm amentüsüdür. 
inkar, kabiliyet.izin vasıl olmak 

istediği gayeye doğru uzatılmıf tah
ta bir merdivendir. Bu merdivenle 
tehlikeli yükseklere elini ve dilini 
uzatmak isteyenlerin tepe taklak ol· 
duldan da inkar denen, dalalet ve 
seyyie tünelinden sapasağlam çık
tıkları ela görülmüıtür. 

Küfür ile inkar, aciz ile cehlin 
gölgesidir. inkar, sana't aleminde 
yalancı bir töhrete giden en tekin
siz fakat kestirme bir yoldur. Ekse
riya liyakatsizin ihtiyar ettiği bu 
çamurlu, batak yolda yürürken bir 
havari gibi etrafının cahil ve kesif 
bir halk kütleıile çevrildiği de görül 
müttür. 

Tarih ve hakikat, bu fani mün
kirlere karşı tebessüm ve merhamet 
ten batka bir cevap vermedi. Büyük 
ve aıil f(ibretlere, maıum ve müı
t~ına kabiliyetlere salyalı dudakla
rından zehirler akıtarak hücum eden 
bu eli baltalılar günden güne dairei 
sirayeti genitleyen bu müzmın ın
kar baatalrğmm aar'ıuı içinde heze
yan ede clununlar. Hakikat lmnılda 

Roıtand 1902 de (Akademi fran · 
sez) e kabul edildi. İspanyol nezle
si, biçare tairin vücudünü elli yaıın 
da iken ifna etti. Vücudünü diyo
ruz, cünkü büyük ruhlar fena bul
maz. Şair, (Maurice) isminde yİnni 
bet yaımcla bir hayrülbalef bırak
mıştır. Zevceıi (Ruzmonde Gerard) 
da maruf bir edibedir. 

• • • 
Meıbur tenıaıa mubarrilerin

den (Eclmond Rostand) m §Öhret ve 
muvaffakıyetini nasıl temin ettiğini 
keneli ağzından dinlemek her ' halele 
ıayaru dikkattir. V aktile bir Fran- 1 
ıız gazetecisinin kendiıile yaptığı 
bir mülakattan, mesleğinde kendisi
ne talihinin nasd yardım ettifini pek 
gÜzel anyalabiliyoruz. 

Herhangi bir kabahatin ceza 
sı çekilerek bir gün biter, Böy 
le olduğu halde Yahudilik için 
dünya yüzünde hüküm süren 
mahkumiyet devri bir türlü bit 
miyordu. 

Lehistan' daki katliamlar bu 
son kurtuluı fikir ve itikadına 
biır kat daha tule ve hararet 
vermit oluyordu. "Mesih., in 
geleceğine itikat eden yahudi
lik o zamana kadar birçok ke
hanet membalarından gelen 
haberlere inanarak bunun mili 
di 1648 de zuhurunu beklemiı
yor mıydı? Lehistan'daki yahu 
dilerin katliam edilmeleri ayni 
zamanda Tevratın ·nazil oldu
ğu aya da tesadüf ediyordu. 

Rostand anlatıyor: 
--:- Yirmi beı yaımda idim. Paris 

san'atkirlan İçine!~ biç bir tanıdığım 
yoktu. Orta halli bir aileye mensu
bum. Bir ıair olabileceğimi batın 
hayalimden bile geçirmezdim. Eğlen 
ce kabilinden çocukça ıürla- karalar 
dururdum. Bir genç kız vardı ki 
kendisile bazı temsiller yapardık. 
O genç kız ki bilabara zevcem ol· 
muıtur. Bir gün oynayacak piyes bu 
lamadığuruz için kendim manzum 
bir muhavere parçası kaleme aldım. 
Zevcem o zaman M. de Ferocly'den 
İnşat dersi alıyordu. Benim bu kü
çük eserimi ona götürdü ve göster
di. O bunu çok beğenmiı ve M. Cla· 
retti ye göstermiş. M. Claretti beni 
çağırttı. Ve beni çıldatmağa kili ge 
len ıu sözleri söyledi: 

Edmond Rostand 
koyarak bir az daha sür'atle okuma 
it talim ettim. Tem sile ait bazı te
fet:rüatı hazfettim. Eseri hey' ete bu 
def.: ırötürclüğüm zaman bey'et beni 
layık bir tavurla clinlecliler. Onlar 
yalnız piyesin bir saatte bitip bitmi 
yeceği meselesile metguldüler. Bil
hassa "Mounet Sully n piyesin kıra
ati esnasında gözünü bir an saatten 
ayırmıyordu. Bir saat bitti. Eser ele 
beraber. Kabul edileli. 

Yahudilik alemi arasındaki 
temas ta kesilmişti. Onun için 
mesela bu vekayiin nasıl cere
yan ettiğini layıkile öğrenmek 
kabil olmuyordu. Y.alnız söyle 
.".en §eyler, dönen rivayetler 
her tarafa hayret ve dehşet ver 
mekle kalıyordu. 

Türkigenin Yahudilere 
ettiği igilik 

Her tarafta sığınacak bir yer 
arayıp bulamayan Yahudiler 
Türkiyeye iltica e~iyor, yahut 
Garbi Avrupaya gidiyorlardı. 
Zulüm ve cefa gören Y ahudile 
ri kurtarmak için oradan oraya 
giderek para toplamak, Yahu
dili ğin alakasını uyandırmak ü 
zere bir çok Yahudiler diyar 
diyar dolaıırdı. Eskiden h~ ta 
rafı dolaşarak Kudüse götür· 
mek için para toplayan Yahu
diler yerine şimdi kendi ırktaş 
!arına maddi yardnn temini ça 
relerini arayanlar dolatıyordu. 
Bu maksatla lstanbulda, lzmir 
ve Seli.nikte büyük bir yekiina 
baliğ olan ianeler toplandı Ve
nedikte, ltalyada, Almanyada 
da bu gaye için paralar toplan 
ımştır, Bu büyük bir faaliyetti. 
y ahudilik aleminin en ileri ge
len münevver ve ilimleri bu 
hareketin batına geçtileT. Fa
kat Türkiyede olsun, Avrupa
da olsun Yahudiler araaında 
Wyük bir alaka uyandıran bu 
vaziyetin hakiki sebepleri anla 
şdamıyordu. Lehistandaki Ya
hudiler nasıl olmuıtu da böyle 
çivi ile çekiç arasında kalmıı
lardı ?. 

Fakat Yahudiliğin umumi 
vicdanı artık bu kavmin dünya 
yüzünde çektiği eza ve cefanın 
nihayet bulmasını temenni edi 
yordu. Onun için her Y ahııdi 
nin kalbinden yükselen ses tu 
idi: 

- Artık yeter! .. 

Yahudiliğin asırlardan beri 
çektiği eza ve cefa hali bitme 
rniştir, Fakat bütün bu çekilen 
ıztırapların bir gün gelip bitece 
ğine ve kurtulut zamanının 
ergeç hulul edeceğine kani o
lan yahudiler bu kadar meşak 
katten sonra bu beklenen kur
tuluşun artık geldiği itQı:adını 
bealemeğe batlamııtı. Y ahudiliı 
ğin kalbinden gelerek semaya 
yükselen bu: 

- Artık yeter! .. 

Yeni yetişen yahudi çocuğu 
hep yahudiliğin geçmit za
manlarda çekmit olduğu ıztı
rapları dinliyerek büyijrken 
çekmekte olduğu elemleri de 
anlıyarak yetiıiyordu. Yahu
dilik bu 1648 senesinin artık 
mesih yılı olduğuna kanaat 
getirerek ona göre harekete 
karar verecekti. Fakat mesihi 
beklerken buna imkan hazrrla
mak için bir tek çare vardı: 
Cenabı hakka yaklaımak. Hi.
likine yaklaşmak. Ve onun ta· 
rafından duasının müstecap ol 
duğunu görmek için de insa
nın ruhu temiz olmak lazım ge 
lir. Yahudiliğin "Kaba!,. i 
bunu öğtetiyordu. "Kama!,. ın 
istikbale ait olarak bildirdiği 
şeyler yalnız ıark yahudiliği
nin malumatı dahilinde kalma 
mıştı. Bunlar şarktan çıkarak 
adnn adım garba doğru ilerli
yor, oradaki yahudiliğe de 
ümit veriyordu. 

Yahudilik artık zuhur ede
cek olan mesihl beklemek 
için hazırlanıyordu, İbadet, 
perhiz ve riyazet, nelıi kuvvet 
ten dü9ürmek lizım geliyor
du. Bütün yahudilik neda
met, perhiz ve riyazet yoluna 
koyuldu. İstenen şey yalnız 
her- ferdin kendi batının sela
meti olmaktan uzaktı. 

Bütün kalpler birletmiş ol
duğu halde bütün bir kavmin 
seli.meti niyaz ediliyordu. Me
sih gelecekti. Bu yapılan şey
ler ona yolu hazırlayıp açmak 
içindi. Dünyanın her tarafın
daki yahudilik gece gündüz ni 
yaz ve feryat ediyor, gitgide 
bu yalvarmasını arttırıyordu. 
Hi.liki Ki.inat böyle yalvaran
lann dualarını kabul etmiye
cek miydi? .. 

mamaktadır. · 
Bu palavracı, fani muhterislerin 

metelik etmeyen iddiaları karı11mda 
kıymetini as18 kaybetmiyerek yaıa
yan san'at mabuclelerine nesiller ha· 
la secde etmektedir_ 

Elif NACl 

Fikretin heykeli 

- Eseriniz pek hoş. Bunu kome
di Franııez'cle oynatırız. Ve ilave et 
ti: 

- Onu bir kere, ele hey' eti edibe 
huzurunda okuyacaksınız. 

Ben mest olmuştum. Eserimin 
(Moliere) İn evın e oynanmaıı ne 
saadeti. Eserimin okunması için in
tihap edilen gün geldi. Tam o saat
te meşhur Tbeodore de Banville'in 
vefatı haber alınmıftı. Eserimin ser 
levhası olan "Pierrot" kelimesi so
ğuk bir tesir basıl etti ve esenmı 
hemen hemen ittifakla reddettiler. 
M. Claretti bana kartı mahcup ol
du. Fakat yeniden ele ümit vermek. 
ten geri kalmardı. Mııralanmın gü
zel olduğunu söylüyor, &a,ka bir e
ser getirmemi tavsiye ediyordu. O 
dakikada bana ilham geldi. Ve bu 
ilham bayatta b~na daima talih va
zifesini görmüıtür. 

Ben: 
-Bir perde değil. Size üç perde 

getireceğim, eledim. 

Bundan ıonra uzun sabır devre
ıi başladı. Tam iki ıene eserimden 
bir malumat alamadım. Bu müddet 
zarfında ne kadar sabırıızlandığunı 
tahmin etmek güç clefildir. Yaıun 
yirmi üç. Maamafib bu müddet es
nasında bi, defa bile Komedi Fran
seze uğraınadun. İki sene sonra bu-' 
giin sayfiyede iken M. Claretti'den 
bir mektup aldım. Piyesi artistlere 
okumak üzere beni Parise davet e
diyordu. 

Parise gittim. Rolleri kopya et. 
tirdim. Artistler büyük bir tevkle 
rollerini benimsediler. Maamafih 
ilk tein•il günü artistlerin hepsi bir 
elen eserin sukut edeceği kanaatinde 
idiler. Bu his bana da geldi. Bu ka
ranlık bir felaketti. Ben ele buna 
inanmıı ve razı olmuıtum. 

Perde açıldı. Persinet ile Silvette 
konuımağa baılaclılar. Sekiz on be
yit okunduktan sonra bilmem han
gi mısra için bir alluı koptu. Halbu· 
ki eserde o mısradan daha kuvvetli 
mısralar vardL lıte ben, o gece ese
rimi baıkasmm ağzından dinlerken 
bir tiyatro tairi olduğumu anladım. 
lıte ilk muvaffalayetim. Ve bu cid
den bir muvaffakıyettir.'' 

• • • 

Bizde sanat Ve münekkit 
Galatasaray Liı~si bahçesin 1 . Kardeıim Elif Naciye 1 Ağır batlı bir tenkidin yazık ki 

d d •· "T vf" F'k ., . h Ne vakit san'attan babsolunsa tu hala çeınisine bakamadık. Seneler 
e un e ık ı ret ın ey 1 haf bir tedai ile iri bir 11rık bama- var ki yeni resim cereyanı san'at 

kelinin resmi küşadı yapılmıt· lrnın keskin bir us~~ ~~e kazınmıı smırlanmızı zorlayarak topraklan. 
hr. Bu heykel, müstakil ressam cascavalak kafa., gozunuın önüne mıza ginniıtir. Fakat münekkit ra
ve heykeltraılar birliği azasın- gelir. Münekki! ki ~ keskin us.tura- batta kılı kırk yaran görüşü çapak 
dan ve Güzel San' atlar Akade- dır. Zavallıl'.ı hır levıye traı eclıp. du lı çehresi uykuludur. 

. . il" 1 . rur. Hayalımdc canlanan bu Pıto-
mısı mua ım ennden heykel- resque mevzua bnkar kendi kendime Ali ve Zeki ( • •) san' at alemimi. 
traf Ali Hadi Beyin eseri nefi- gülerim. San'at tenkidinde ne yanlrt zi ateşe veren bu ateıli gençleri ika 
sidir Bu eser hakkında fazla bir te!lıis koyarak hastaya '1iıreti ve ikat ettikleri mes'ut yangının 

• 1 b 1 tın k d b" b ta ·· aydınlığı içinde bile göremiyoruz. söz söylemeg" e lüzum görmiyo- Y a a ve ne. <; ·~ a yuzün- B karan! k 
Z . d"" . kü" b ı den muazzam hır ınhıdama sebep u ne ık esif bir ummandır. 

ruz. ıra un resmı şatta u •1 verer k eL'I pltmcla kal k Onlar bir gün heybelerinden hattı 
1 k 1 b 1 k .. e v .,.. ma var- .. .. al 
unan a a a ı ve munevveı· dır. Bu böyledir diye ulu orta ilm ustuva meyv aı·ına benzer ağır ko-

bir halk kütlesinin huzuruna ihtisasa clayanmıyan tenkitleri yap": kulu, tarçin ve baharlı nevalelcrini 
çıkmış ve beğenilmittir. Bu ve- makta bir beis görm~yiz. Hem çıkararak önümüze döktüler. Ateı
sile ile bir fotografinı da derce- ~u. ncl. a Honneu~ el' artiste dedi- ten inbiklerde perva11zca mukattar 

- h il renkler İstihsal ettiler. Hatların mu-
d• B d ba•k H d" gımız mev ume e oynamanın pa· dil 
ıy~ruz. !1n ~n ~ a . a ı yansız zevkine de vardır. Biı:de be- cizesini göster er, onları ınuztarjp 

Beyın şahsıyetı hakkında bır az nüz arayan, soran olmadı~ı için uzviyetler gibi kıvrandırdılar. 
izahat vermeği faideli bulduk. Wbistler . Ru•kin arasında tabacl- Yeni bir duyu,, yeni bir ıtır ya. 

Ali Hadi Bey, İstanbul Gü- düı eden ~nö< .~avalrı"..clan çok hancı bir bo.t ve huzuz aleminin 
zel San'atlar Akademisinden pek çok uzagız. Kor ve sagır olma- tebri ayinini yaptılar. Sihirbaz mıy-

ıd k h ""k" manın verdiği ıımank bir cür'etle dılar ne idiler? Mahiyetlerine akıl 
mezun o u tan sonra, u u- •• • tı L•--- el·-'• Hic d" .. . erdiremedik. Münekkidin kalemi u-

ber 
. -n a ou;ar e ..., ... ~ uıunmeyız • 

met tarafından ay tetkık ki enfes ve afaki görü~lerimiz var- cuna dalıp gıclen susayan tecessüsü 
Pariıe gönderilmitti. Hadi B. dır. Bucla'ln kıldan ince, kılıçtan müzün duclaklan ateı ile çatladı. 
Pariste "Akademi Juli'an" da, keskin farkını seçebilmek çetin bir Şu var ki gençlifin artık bir yılan 

' d . ti" B" · . . dal d"ğ · d gözünün Yetil füsununa tutulmuıtu. "Bouohard ve Lan owski" nin •ı r. ın ıçenye ış ı erı ııarı 
md 1 b . . ya bakııtır. Yeni san'atin ta kendisine gönül 

~~ .. a ç~ lfm~ş v~ .. u mesaıyı Niçin ve neye bizde Critique venniı müraclına ermitti. 
a ı gormıyere unyanın en d'art büdayı nabit yetişiyor ve tu· Bunun üzerine hemen gene sah-

büyük san'atkarlarından M. feylidir. Bu Avrupacla da böyle mi-
d "il E ki le güneıler, aönmü,, yıldızJar pırıl1 Despian'ın yanına girmek iste- clir? Tabii eg . me yen bir isti-

mi•tir. Husus"ı talebe kabul et- dadın .. e.1.inden tu.tulmuş m. udur.?. O- damağa başladılar. Münekkidin tit· 
Y ğ - b rek ellerle tuttuğu dev aynasında cü 

M D • H d" B • nu yurutme e ugraşan ır munek. 
meyen . . . espı~, . ~ ı ey';° kit gelmit. bir tenkit yapılmış mıdır? ce ve bodur cüsselerinin cürmüne 
desenlerını, krokilennı ve bır Dostluk ibramile bir methiye, infial şaştılar. Sun'i 've gülünç büyüklük 
kaç heykelini görerek onları . inkisar ilca•ile yazılmış hicviyeler !erine bir kere daha İman ettiler. 
ÇOk •ayanı dikkat bulmu~ ve de., artık gYn:ı ?dmistir Hakikatin derin görüşü onlara zeki 

Y 
7 ve fatin parıltılarla gülümseyordu. 

bir Fransız hususi talebe kabul 1 c·· ı • ı k uze san at ar a ademiıinin (aka .. 
etmeyen üstad Hadi Beyin ken Müstakil Reuam ve heykeltraş demik tedrisat) temelleri ye-
disiyle birlikte atölyesinde ça- lar birliğinin sergisinde teşhir nilemez bir hır.la sarsılıyor, çatır-
lışmasına muvafakat etıniştir. edilmişti. dıyordu. Bu •e• le münekkidin ağır 
İşte o tarihten itibaren Hadi laşa:ı kollanne. kndar ula~ıyordu. 

Hadi Bey, kcndisile görüşen Uzun esnemeler ve gerinmelerle baş 
Bey iki üç sene kadar Despian h · · · "H k ı· k !ayan uyan klıg" ın sırn akaclemını· "n mu arrırımıze ey e ın en· 
ile birlikte çalışmıştır. Etüdü- içinden değil, dııından geliyordu. 
nü bu suretle ikmal eden Ali disine sipariş edilmek suretile Tedrisat üzerine müeggfr olamı-
Hadi Bey "Lea Artistes F ran- Galatasaray mektebinin vaki o- yan nkademi muallimleri Ördek yav-

Feryadının manası tu olabi
lirdi: Kurtulut ! .. Eğer bu ma
na yoksa batka hiç bir tey ifa 
de edemiyen bir sözden ibaret 
kalıyor demekti. Eğer çekilen 
azaplardan sonra bir gün kur
tuluı günü gelmiyecekse bü
tün bu ıztıraplar sade bir keli 
me ile ifade edilebilirdi: Zu
lüm!... Kör ve ne yapacağını 
bilmez bir taliin keyif ve heve 
.si.. O halde yahudilik kaina
tın hi.liki tarafından terkedil
rniş, bir tarafa atılmış oluyor
du! .. Lakin yahudilik böyle bir 
fikire, iltifat etmez, böyle bir 
şeye inanmazdı. Çünkü kendi
sinin böyle bir tarafa atılmış 
ve kainatın haliki tarafından 

Sabatay Zevi b"u hali tama 
mile hiHediyor, düfünüyor, ü
mitleniyordu. Mesih gelmeden 
evvel bir çok elem ve ıztı
rabın yahudiliği muztarip et
mesi içtinabı kabil olmıyan şey 
!erdendi. Fakat Sabatay şunu 
da dütünilyt>rdu: Mesihi bekle 
mek için, yalnız ruhlan tasfi
ye ederek intizarda bulunmak 
ki.fi değildir. Yahudiler bat· 
larmı koyacak bir yer bulama
dıktan sonra bu yapılan şey
ler neye yarayacaktı? .. Onun 
için her 9eyden evvel yahudi 
kuvveti lazımdı. Ölenler can 
çekişenler için gök yüzünde 
bir ye; aramağa diriler neden 
mecbur olsun? •. Yahudiliğe 
lazım olan şey yer yüzünde 
sığmabileceği bir köşecikten , 
ibarettir. Yahudiliğin her ta
rafta çektiğ~ ıztrraplara dair 
birçok haberler geliyor, bir ta 
kım risaleler yazılıp dağılıyor
du. Sabatay bunların hepsin
den haberdardı. Fakat her 
şey bir müphemiyet içinde di. 

• · 1 1 · h ·· kk ·· · ruları r karan tavuğun dere k na .. çais ' sergısinde bir çok eser er / an teveci.ı une teşe ur., ettı-
teşhiı• etmi tir. Bunlaı· • · · • ·· ~ · · 

Bizim memlekette yalnız 
kendi sayine güvenerek, en fe
na şerait içinde muvaffak olan 
müteşebbisler, pek mahduttur. 
Ethem Pertev merhumu da, 
bu mahdut zümrenin en ileri ge 
lenlerinden biri olarak göstere
biliriz, 

Nihayet mektebi bitir 
Aksarayda, Ethem Pertev 
zahanesini açtı. Fakat, me 
mun gayesi, sadece ecza 
değildi. Aynı zamanda, m 
ketine tıbbi müstahzarat i 
etmek suretile faideli olma 
zusunda idi. 

Arzusunu tah~kkuk ettir 
mek için, mektepte öğren 
Fransızcayı ki.fi görmey 
bir taraftan da Almancaya 
!ışıyordu. Avrupadan g 
muhtelif kuvvet ilaçlarının 
kiplerini aylarca tetkik et 
net~cesi, latanbulda kuvv 
bir revaç temin eden "Nuri 
rubu,. nun daha mütekamil 
nümunesi olan "Pertev § 

Bugün, Ethem Pertev, ara
mızda değil. Fani dünyaya çok 
tan gözlerini kapamş bulunu
yor. Fakat adını taşıyan mües
sesesi, hali yaşıyor. 

"Baki kalan bu kubbede bir 
hoş sada imiş ... ,. derler.. Et
hem Pertev merhum da bu va
tan kubbesinde hoş bir sada bı 
rakmıt olan sayılı simalardan 
biridir. 

Ethem Pertev Beyin eczacı
lığa nasıl baıladıihnı. nasıl mu 
vaffak olduğunu Çemberlitaşta 
ki fabrikasının ' müdürlüğünü 
büyük bir dirayetle ifa eden ka 
ym biraderi eczacı Niyazi Be
yin ağzından dinleyelim. 

Niyazi Bey anlatıyor: 
- Ethem Pertev, 1298 de 

Turnuvada doğdu. ilk tahsili 
Soğukç64me uk..n rüştiyesin· 

Ethem Perteo fabriktıll 
müdürü Niyazi Beg 

dedir. Eczacılığa baıladığı za
man, on parası yoktu, Bir az 
sermaye tedarik etmek için ana 
yadigi.ri evini aatmağa mecbur 
oldu. O devirde eczacılık, Türk 
lerden gaynsının elinde idi. 
Marko Patanın Tıbbiye nazır
lığında, çok fena bir usul ko
nulmuttu: Eczacı olabilmek i
çin evvelen, bir eczahanede hiç 
olmazsa üç sene çıraklık et
mek lazımdı. Ethem Pertev, 
amcası doktor Nafiz Paşanın 
delaletile Tıbbiye mektebi ecza 
hanesine çırak olarak kaydedil 
di. Ethem Pertev Beyin eczacı 
lık diplomasını alması, 310 tari 

rındak.i telaıını duyuyorlar helecanı. 
nı çekiyorlardı. Bu ela münekkidin 
geniı engin ihatasından uzak 
ta kalıyordu. Delacroix'yı ketfeclen 
bir Baudelaire nerelerdeydi. Şimdi 
sararım o münekkide ki bize Rue 
Bonararte (**") müeuesesile Fın
c!ıklr sarayı müessesesini, serbest 
akademilerle i•mimi yukarda geçen 
gençlerin çalııma, araıbrma uıul ve 
tarzlarını vi.kıfane tahlil ve izah 
etmemeli miydi. Ehliyet ve vukufa 
secde edenlerdeniz. Genç Türkiye 
Cümburiyetinin genç san'at münek
kidinclen indi, ıahsi değil, Dessin, 
Couleur, Composition ele her artisti 
kendi teknik cephesinden ele alma
sını bekleriz. Yoksa Deforme - Sty
lise düz ve yuvarlak hatların 
Rytlme'inden l.ocalis.; tonlarla sı
cak ve soğuk renklerin armonisin
den. Gölge, ıtık kompozİıyonu ile 
renk kompozisyonunun vasıfların
dan Paralelle'lerin tablonun .\qui
libre'i üzerindeki mühim rollerinden 
dem vurmayın tenkitler zevkimize 
vızgeliyor. Onun için elinde kıymet
leri, hakikatleri ayclmlatan bir cliyo
jen,feneri bulunan münekkidi mum .. 
la anyoruz. Bilmem bulabilecek mi
yiz 

Erzurum: Eıref 

bu., nu hazırladı. 

Cemiyeti bbbiye, bu ilk 
vetli Türk müstahzerini ta 
ederek, umuma tavsiye etti. 
hassa balık yağı içemeyenle 
çin bu fUrubun kıymetli bir 
va olduğu anlaşılmıttı. 1 
senesinde açılan Paris seT 

Ethem Pertev Beye bu turu 
Avrupada da tanıtmak fırs 
nı verdi, Sultan Hamit dev 
de Parise gitmek kolay it 
ğildi. Fakat, Etem Pertev, 

1 küllere kartı gelmek için y 
tılmıt adamdı. Ne yapıp ya 
Parise gitti. Sergide tqhir 
ği müstahzaratı, fevkalade 
ğenildi. Altın madalyalarla 
tif edildi, Her taraftan tak 
nameler yağıyordu, Fakat 

. gide reklam makaadile dağı 

1 
ğı kağıtlarla guya Padişah a 
binde menfi propaganda ya 
ğı hakkında bir iddia ortaya 
tılmııtı. lstanbula avdef 
bir gece ansızın eczahanesi 
ıdmıt, kendisi Hasanpa§a k 
kolunda is~intak altına alın 
b, Amcası Nafiz Pqanm k 
!eti olmasaydı, belki feci bir 
kıbete uğrayacaktı. Ethem 
tev Bey, bundan sonra, kom 
me imaline heves etti. 

Bilhassa, kinin komprim 
ri imalile memleketin um 
sıhhatine hizmet etmek isti 
du. Bu arzusuna, çok geç 
den muvaffak oldu. 

Bundan on sene evvel tesis 
tiği. müstahzarat fabrikas 
evveli teker komprimeleri · 
!ine batladı. Bir taraftan, kr 
Pertevler, Pertev losyon ve 
lonyalan, Pertev çocuk pud 
!arı, Pertev tırnak cili.lan b 
birini takip ediyordu. Anad 
nun bir çok yerlerinde sal 
halinde hüküm süren sıtma 
kartı, kinin komprimeleri 
pıp dağıtmağı düıündü. Sipa 
ettiği makinelerle faaliyete 
yuldu. Memleketin ihtiyacı 
lan kinin, bugün merhumun 
tirttiği makineler sayesin 
fabrikamada mükemmel sur 
te temin ediliyor. 

Merhum, vefatına yakın, 
ni ortaklığa aldı. Bugün, Tü 
yede komprime üzerine it 
pan en büyük müessese oldu 
muzu iftiharla söyleyebiliri 

"Ethem Pertev" in batladı 
ve muvaffakıyetle baıardığı 
nefasetini aynen muhafaza 
rek "Ethem Pertev ve ş · 
Niyazi,. firması altında deva 
ettiriyorum. Pertev fabrik 
memleketin miıhtaç olduğu 
ri ve tıbbi mevaddın mühim 
kısmını temin edebilecek va 
yet~dir. Halktan gördüğüm 
rağ~t, o kadar büyüktür 
Avrupa malı, memlekete ak 
halinde gelmiı olsa, gene bizi 
itimize sekte veremez. 

Benim şahsi kanaatime gö 
para kazanmak, malın iyisi 
satmak, ve çıkardığı malı u 
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Dün eclise verilen kaçakcılık layihasının metni 
(liap 1 inci sahifede) 

aza mevzuundan bari~ kalması ve 
bir ıo.., auçlarm -.ıek n sıfat i
caplanııdan doiıua buıuııiJ'et .,,., istia 
uailer sayesinde suç işlemeie cür'et 
bulabilmesi keyfiyetleridir.,. 

Encümenlerde 
Kanun layihası buııün AdliJ'e, Da 

biliye, lktısat YC bütçe enCÜm<nleri
- havale olunmuıtur. Adliye encii
mcni buı:ün heyeti umumiye içtima 
mdan sonra toplanarak kaçakçılık 1, 
yiba11nı tetkike baılanuştır. Encü 
men !iyihanm 11 maddesini miizak< 
re etti. Adliye encümeni kaçakçılığa 
tqebbüs hususunda yeni bir for
mül hazırlayacak ve liJ'ibadaki esası 
tadil edecektir. Encümen eumartesi 
sünü tekrar toplanacaktır. 

Layihanın metni 
1 - Aşağıda yazılan fiilleri ifle

mek kaçakçılı~: 
A - Her hanp lıir maddeyi ....,,... 

qya.ri güınrük muameleVne tabi 
tutmaksızın Türlôyeye idbal veya 
Türkiyednı ihraca tqebbüa eyle
mdı. 

B - Türkiyeclene ihraç veya Tür 
kiyeye iclhali mmınu olan her han
V bir madde veya e§yayı iclhal veya 
Tiırkiyeden ihraç :veya lhTaca teıeb 
liüı eylemek. 

c - A. a fılaalannda yazı1ı ka 
çak eşyayı memleket dahilinde biT 
yerden diier yere bilerek nakletmek 
veya satm almak veya satmak, veya 
saklamak, veya satılığa arzetmek, ve 
ya almıp aatılmasma delilet eylemek 
(nakliyeciliği san'at ittihaz edenler
den bilerek kaydı aranılmaz.). 

D - Kanunen devlet inhisarı al
tında bulunan maddelrri mezunen 
veya salibiyetleri olmak11Z1DI 

(1) Türkiyeye idhal, (2) Mem
leket içinde bir mahalden diğer bir 
mahalle nakletmek, (3) Her ne an· 

' r et]o olursa olsun sak1amaJc. (4) Sa 
blığa çıkarmak veya satmak, (5) Bi 
lettk istimal etmek, satm almak, is
timal veya iıtilılik etmek, (6) Tür
kiye dahilinde imal etmek veya imal 
ettirmek veya İmal iSin hariçten a
lat ve edevat idhal eylemek ıreya btı 

-1il.it ve ede..at dalıili.nde imal eyle-

7 haziran 926 tarilı n 905 numa
ralı kanunun 16 mcı maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

Eıleule taharrlgat 

• 
lir. Kıymetinin bet miılinclen 20 mia 
!ine kadar ağır para cezaııı almır. 

19 - Yabancı memleketlerden ge 
len menma "f)'a manifestonun asd 
nüıhasile ıimendifer ihbarnamelerin 

6 - Kaçakçılık vak'alannı men de tasrih edilerek gümriiğe getirilir 
ve takip ve tahkik ile mükellef olan se kuvvetli teminat altında diier bir 
memurlar apğıclaki maddeler veçhi yabancı yere iade ve sevkolunur. 
le aramalara salabiyettardırlar: Manifestonun asd nüshası ile p-

7 - Kaçak eıya bulunduğu §Üp· mendıfer ihbarnamelerinde dahil ol
be edilen her evde ve nakle hilı:im mayan bu kabil eşya evvelki mevrut 
eıyalarda taharriyat yapılabilir. liman Yeya iıtaıyonlara vüruclile be 

il - Huıusi evJ..,.le mü· temilitm raber kaptan Yeya ac:eutası veya ti· 
ela aramak ıu suretle yapılır: mendifer kumpanyası tarafından 

A - lhabalı.ın en buyuı< mülkiye ııiimrüğe ihbar n batta teslim eclil
memurnnun kanaat ha.d ederek v• 1 mit olsun müsadere edilmekle bera
receii )'azılı izinle. her nakledenler hakkmcla 24 üncü 

B -. Köylerae arama izni olmadı maddenin 1 inci fıkrasmclan baıla
ğı takdirde muhtar veya muhtar ve yan hükünılen tatbik olunur. 
kilinin müıaade veya huzurile • • • 

C - Muhtar ..ey. •ekili bolu- Beyanname ışlerı 
~~ ~de ~tiyar beyetiaden ilıi 20 - Hakikat hilüıncla beyan.,.. 
kİfll11D h~ ile. . . me veya her hangi bir hile ye aaiia-

Arama ıznı verenlerın evlennde a tiınal ile -ı•meleai yapbnlarak nok 
rama icap ettiği takdirde arama ma 1a11 resim weımelı: veya cümriik reo
fevk memurunun yazdı müauıdeai- mi -.erilmediii halde reuni nrilWf 
le. . • • . ve muamelesi ,apbnhmf -1. cilıi 

D - Kaçak et,. ile ıiriJirken ve göaterilmek ıaretile meml<kete qya 
J'a çılolırken görülen -~~t luıçak idbal ettikleri uılqıtanlar balılmula 
çılık sayılan herhaqı hD' lflD yapıl 6 aydan iki seneye kadar hapis n 
clığı delillerle tesbit edilen mahaller ...,....; nrilmeyen 91,-a loymetinia 
ele uıulea ve hemen aramü için gün iki miaJi ağır para eezaJI .ım.., 
düz izin jdmağa liizum yoktur. Bu 21 - Cümriiklerce konulan ~ 
hallerde ıece anımalan ela caiz olup tiJıi sahip nkill • 
~cak ''.A· .~· C.,! fırkalarında zikre ... ,..::-cümriik ıe:3:e Ye.::~ 
clilenlerın JZJolenle apılır. hi olduin resimlere muadil bir meb 

Hususi ev aramaları men ..., takip 18 • depozito ederelc kendi • kalma 
ile mükellef olanlarca ih~yar he;veti ..!, isteyehilir. Bu ıuretl:U::teıiilen 
aza~mdan ve bu~u~dıgı ~kdırde qya bozulur kımımdan ise -veya 
hançten en az k:İfllllll huzurile ya- muhafazası mü§kül ve masrafb olur 
pdır. sa cümrük idaresi sahibine bildirdik 

9 :-- Am~, aıatr~ ban, ~tel, ı ten sonra Ticaret oclasmm encümeni 
pansıyon, amema, tiyatro, cazmo, buzurile ye arttırma ile satılır 
kahvehane, bar, danıing ve bunlara ' • 
be~r yerler mü~temilab umuma a Zabıt 't1arakatarı 
çık oldukları müddetçe izinsiz ara
nır. Bu mahaller umuma açık hulun 
duklan zaman 8 İnci madde hiikmü 
ne tabi tutulurlar. 

10 - Arama uıallerini ve icra su 
retlerini tayin ebnek Üzere bükümet 
çe bir talimatname yapılır. 

Hudatlar. a 

22 - Cezai hükümler faslının 6 
mcı kımımda yazılı ıcuçlara müte
allik eıya müıtesna olmak üzere ge
rek hariçten gelsin, 1rere.k dahilde bu 
lunıun kaçak qya ve madde derhal 
zaptolunur. Ve tutuldukları yerde 
en yalcın hükiımet merkezinde ve 
maznunun huzurunda zabıta memur 
larile ait olduğu ciimriik ve inhisar 
memurları, olmadığı yerde mal me
murundan mürekep bir heyet tara
fından :zabıt Yarııkası tanzim Ye im 

kadar hapis ile gümrük resmi
ne tibi itlerde tutulan e§yanın 
tibi olacağı gümrük resmile sa
ir devlet rüsumuna muadil para 
cezası, ve inhisara tabi İ§lerde 
hususi kanun ve nizamnamele
rindeki para cezası hükmolu
nur, ve e§ya müsadere edilir. 
Kaçak gümrük qyasmm tutul 
madığı hallerde yahut hususi 
kanun ve nizamlannda para ce 
zası bulunmıyan eıyada kaçak 
mal fiatmm iki misli para ceza 
ıı alınır. 

1701 numarah tütün inhisarı ka· 
nnnunun 62 inci maddesinde yazıh 
ıuçlara bu madde hükümleri tatbik 
edilmez. ikinci maddede yazılı suç 
lan iıleyenler kaçalrçılığı men Ye ta
kip ve tahkik ile mükellef olan m~ 
murlardan ise o fıkradaki cezanm de 
recesi verilir. Bunlardan maada olan 
memurlara verilecek bir ıeneclen aıa 
ılı olamaz. 

Teşekkül 't1ÜC.de getirenler 
Madde 25 - Kaçakçılık maluadi

le bir tqekkül vücude ııetirenlerle 
idare edenler 6 ,.ydan Üç ııeneye ka 
dar hapis ve 200 liradan a14ğı olma 
malı üzere aiır para cezasına mah· 
küm olurlar. 

Böyle bir tqekküle İntisap eden
ler hundan dolayı 3 aydan hir sene
ye kadar hapiı ye 100 liradan qağı 
olmamak üzere ajır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

Kaçakçılıkla jftigal etmek malua
dile, iki veya daha ziyade lcimsele
rin birleşl\leleri, kaçakçılık için te
ıekkül sayılır. 

Tetekkülü vücude getirenler veya 
intisap edenler, içinde hükumet me 
mur ve müstahdern)eri de mevcut ise 
intisap edenler, teşekkülü YÜcude ge 
tirenler gibi ve müessis olanlar bu
na ıİıllh •us cezmmı iki katile cezalan 
dınlrrlar. 

mek, veya nakletmek, veya i•timal 
eylemek, veya failinin maksadı isti. 
malini bilerek tedarik etmek. 

11 - Bepnci madde mucibince ta 
J'İn olunan kapı ve yollardan hafka 
yerlerden izinsiz girmek, çıkmak ve 
seçmek memnudur. Bu yerlerde te
sadüf edilecek tahıslann her nevi na 
kil vasıtalan salihiyetli memurlar 
tarafından durdurulur. et:ra ..., yükü 
aranır .. "Dur!,, jhtarına r.iayet etme
yen tafıısbır hakkında nveli hava
ya ıilah abnak ıuretile hu ihbar tek 
rar edilir. Gene riayet ebnezae silah 
kuDanmağa muhafaza kıt'alarma 
menıup aıkerler ve oilihla techiz edi 
len ailiiblu techiz edilen zabıta ve 
muhafaza memurları mezundurlar. 
Mubalaza memurlannm -ıeket 
dahilinde tesadüf edecekleri kaçakçı 
lar baldmıcla da balidaki fıkralar ah 
kimi tatbik olunur. 

Madde 26 - 25 inci maddede ya 
zılı teşekkülleri vücude getirenler ve 
ya bu tcıekküllere mensup olanlar 
tarafındn kaçakçıl ık yapılll'ta vücu
de getireı> veya idare edenler hak· 
kında 2 seneden 5 ıeneye ve diğerle 
ri hak.kında 1 seneden 3 seneye ka
dar hapis cezasile beraber huausi ka 

za olunur·• nunlardaki para cezaları mikdarın-
Zabıtı •aralauınm içinde: dan aşağı olmamak üzere yukand;,. E - Hususi kanun mucibince re

simden muaf olarak veya az resimle 
bazı me•lek erhe.bma acil itlerde kul 
lanılmak üzere Yerilen inhisar mad
delerini! 

(J) Tahdit edildikleri yerlerden 
ba•ka yerlrrde kullao:ımak vevn sat

ı mak, (2) Bilerek aabn almak (3) 
ı Kanuni hak olmÜ•ızm ve,-a kanuni 

haktan fazla olarak ahrıak veya bu 
hususla beyanname doldurmak ve 
tascfik ettirmek ıre ebnek. 

Bu kanunda yazılı usul .,,., llltkam 
giimrük kanumınun nizama mugayır 
.,f'aJ Ye .harekat fu.hna JBDlil değil 
dir. 

Aıkeri f8h11lar tarafından ask.,... 
mııbsus esl.laa ve mühimmat üzerin

Vapurlar halclcındaki 
kagılltu 

de ideın:cck mümasil su~ar hakkı': ' ' 12 _ Yahancıı memleketlerden 
da ar kerı muha~~e ns!'1u ve asken geldikleri halele hiç bir sebep olmak 
ceza im_ .. , hülıiimlen mahfuzdur. sızın evrakınm cöaterdiği mahal gü 

Memurlar zerciıhı haricinde Türk kara auJarm.. 

2 - Devletin, mahal': idarelerin 
b•lcdiyelerin ve bunlara ait müeasc 
selerin. memur Ye müıtabdemlcri 
mahalle n köy muhtan ...., ihtiyar 
heyeti azaaı. mahalle, kır ve ormar 
hc.kçileri, köy k.,..uculan, ka~ılıl< 
fiillerinin men ve tahkik ve takib. 
ile mük,Jlef olanlara ihbara mecbur 
darlar. Bunlarnı malıalle ye köy 
muhtarı •e ihtiyar heyeti azalan ma 
halle ve onnan bekçileri ve korue< 
lan kaçakçılık fiillerini men ve ta 
kip ile mükellef memurların bulun 

· m ccliii yerlerde bizzat men Ye takip 
ile mükelleftir. 

Takip edecekler 

da rastlanan 100 ton hacminden aıa 
ğı ıefinelerin bamaleleri lıJÜtadere 
olunur. 
Hamaleubuhnunadığı baldeba

mules olmadtinu nya ahar bir li
mana çıkardığını veya avarya oldu
iunu İsbat edemiyen aefine, kaptan 
veya acentaamdan ton hapna 10 lira 
aiır para cezası alınır. 

13 - Sahillerde ve hudut teşkil 
eden §ehİr ve köylerde gümrük idare 
si bulunmayan yerlere izinsiz yana. 
fan veya kara ile Yeyahut sair sefine 
lerle ihtilat eden aefinelerin içinde 
bulUDaıı - eıya müsadere edi
lir. 

Musadere 
3 - Her mahallin en büyük mü" 

kiye memuru, hillimum ııümrük m 14 - Türkiyeye giren Yeya Tür
mııT!an, doğrudan doğruya deyle! kiyeden çıkan yolculann beyanatla
tarafmclan idare edilen bilcümle İn · nna muhalif olarak üzerlerinde veya 
hisar memurlan, poliı memurları, k e§yalan arasında zuhur eden ciim
ııüaerler, jandarma, :ıahitan ve efrad. rük resmine, veya inhisara tibi qya 
hudut ve sahillerGek; ııümrük muk müsadere olnDDl'. 
fam kıfa., zabitan ve efradı ve mc 15 - Hariçten getirildiği halde 
murlan kaçakçtlığı men ve takip ,., manifestonun asd nüshasında veya 
tahkik ile mükelleftirler. ihbarnamede yazıh olmayan resme 

4 - Kaçakçılığs takip ve men il · ve aair nakil vasıtalarının içinde zu
miikollef olanlar kaçak.,W. vuku11n2. bur ebnİ§ olsun ve İster cümrüğe ta 
mattali ve müsadif bulundukları za bi eşya ister Yapur, ister ıimendifer 
roa:ı hu kanunun kendilerine tahmi. teslim edilmit bulunsun meıra ve 
<tlifi vazifel....i hemen ifaya başla: mücbir sebepten ileri geldiği teey
ye aynı zamanda keyfiyeti mevkiin< yüt etmezse müsadere ve bedelinin 
göre, giimrük Ye inhisar memurları- bir miali ağır panı cezası tahsil olu· 
ne, en büyük mülkiye memuruna bil nur. Müsemmaları listlerinde yazılı 
dirirlcr. Kaçakçılık yukuab a' keri il isiınlere uymayan mevad haldwıcla 
f aa mahkemeleri mıntakalarmcfa daki bu hüküm tatbik olunur. 

ku bulmuş u r lcıı;M<çdıiı men ve 16- Manifestonun asd nüshasına 
t:ıkip Ye tahY.'Jc,.. mcmar olan giİm·· dahil olmayan qyanm kaplan mani 
rük muhafaaz kıt'almı lıumandan- festoda yazdı diğer hım kapların 
IJ<larma evvclemirde m•lıimat verir numara ve maı·kasmı havi bulunur 
ler ve bu lraman:i:m!Jdarla tqTik i ve zarfları da nevi itibanle mutabJ. 
.mesai ederler. olarsa bunlardan ağır resme tabi et-

KaçakC1lığın men YC takbi ile mü yayi lıayj olanlan manif~to haricin 
'kclfof olanlara mJavenet iktiza eltİ·· de sayılır. Bu qya manifestoretleri
ği takdirde en lıüy{ik mülkiye me- ne ilave ve sefinenin limana gelmesi 
.ıuuru veya muhafaza lct'alan ku- o:kahinde üzerine giden mezun cüm 
m:..:>:lanlan t:ırafından yııpılacak talı 1 "rüğe ibrazından evvel ıumura vücu
riri tııkp üzerin> en y~k-a ıuk:!ri k u .!ünden malümat verilirse bunlardan 
=d=ı, a•kori ku..veti derhal oevke gümrük reaminin bir misline mua
l:cr. dil :ığ,r para cezası al.mır. Manifes

Eşyclar 

S - Kara, den.iz, hava yoll dan 
birile Tüı!Uyey" gclccdı veya Tür
l<lycden harice gidec.k şa.'ı,.ların ve 
eşya.ınL-ı memlcl:ct:n hangi n t kta
snıJan girip güMrii~ kadar hangi 
yolWı takip edeceği ve hanı:i nokta 
lard:m h"1İco ç k .cakllD'l transit v~ 
ak::ımıa obcclt: e~y:: ve ıa.lusla• hak 
kıntl n~ v(')d:l. ırıu~rnel~ y~;,lı]~cnğı 

toya idhal edilmemeainin mücbir se 
beplcrden ileri geldiği iahet olunur
sa ecza liznn gelmez. 

17 - Manifesto veya ih~ 
de yazılı olmayan ve aeWandığı na 
halden aranaralc çıkanlan eşya müaa 
dl!t"e olunur. Ve failleri hakkında 
24 üncü mııdckn.in ikinci fıkrasından 
ba•l:ıya.1 hükümler tatbik olunur. 

18 - Türkiyeye giren ve Türki
ycôc::ı çılıan yolculara idha~ ~e _ihra-

(1) Suçun sabit olduğu hakluncla ki m:ıddede yazılı para cezalan iki 
delil mevcut olmıılcla beraber mahi- kat olarak hükmolunur. 
yetinin laini ihtisaı erbabının tahlil Bu maddede yazıh cürü:nde hükıi 
yeya tetkikine bağlı bulunan memnu met memuru v't müstahdemleri de 
maddeler zabıta memurunun tesmi berııl>er bulundu1'! tak dirde 25 inci 
~ühürii ile müh~rlen~rek_ bu bap~- ı maddenin , son fı\ıl'llsmdaki esasa gö 
ki zabıt Yarakaıile gumruk veya ın re ceza görürler. . 
bisa ridareıine makbuz mukabilinde Aralarında ı,u ';turdıe bir te~ekkül 
verilir. (2). Oyun, sigara kiğıds, k.ib ye irtibat olmal<"•ızm ikiden fazla 
rit, çakmak ta~s, çakmak, barut, esli kimseler tarafmd;ın toplu olarnk 
hai nariye ve mevaddı infilakiye, fi- kaçak, rl·k yapanlar teşekkülü idare 
tck ve av malzemesi saçma gjbi mem edenler gı"bi ceza. r,örürler. 
nu maddeler aynı heyet tarafından Madde Z1 - İçlerinde -velev biri 
maznunun huzurunda imha ve bu olsun silahlı olursa kaçakçılık ya
keyfiyet dahi ikinci bir zabıt nraka pan phıalann her biri hakkında yu 
ıile tasdik ye ifa olunur. (3) sablma kanki maddelerde yazılı cezalar iki 
sı veya kullarulma11 memnu olma- icat olarak hükmolunur. 
yan veyahut memnu olup ta mahiye Madde 28 - Kaçakçılığı devletin 
tine göre amme veya liayrr müesse- her türlü emniyet ve ıelimetini boz 
oelerinde istimali caiz görülen ka- mak laı•dile vasıta ve alet ittihaz et 
çak maddelere ait olduğu güınrük tikleri sabit olanlar 10 seneden a;a 
veya inhisar idaresine ve bulunma• ğı olmamak üzer" ağır hapiı cezası 
yan yerlerde mal memurlarına ilmü- görürler. 
haber mukabilinde teslim olunur. Madde 29 - Kaçakçtlığı men Ye 

Amme veya hayır müesseıelerine takip sırasında yazİfedar olanlardan 
dağıtılabilecek e§yanın nev'i ve ma- 1 ~rini ve ahaliden .m~urla~ ilt~hak 
biyeli ve dağıtma aureti Maliye ve- ve yardmı eden bir kimseyı ölduren 
ületince bir talimatname ile tayin lcr olüm cezsına mahküm olurlar. 
olunur Kaçakçılık müııasebetile ceza ka-

4 -·Sahibi bulunmayan kaçak nunnnda Y11zdı ~.bir ~itle
madılelerin tesbit ve imhasında maz Y!'nler hakkında ıçtima .. kaı.~eu tat
nunun mazuru aramnaz. 

Yukar:ki hükümler• gümrükte de 
tutulan nhiaar qyau ve maddeleri 
lıaklcmcla caridir. 

Cezalar 

23 • 24 üncü maddenin 3 
numaralı bendine tevfikan 
nan ve gümrük idarelerince 
pmrük idarelerine teslim olu 
nan ve gümrük idarelerince et· 
yanın musaderesine esas olan 
delilleri idare, yapılacak tabak 
kukat üzerine bir fezleke ile tea 
bit ettikten sonra bedelinin 
gümrük resmini tutması ıarb
nı aramaks1Z1D 21 inci maddede 
gösterildiği veçhile satar. Bu 
suretle elde edilen para 26 ıncı 
maddeye göre istihkak aahipl&o 
rine dağıbr. 

Kaçak eıya idhali memnu o
lan !asımdan ise takdir edilecek 
bedel mukabilinde taallUk ve 
münasebeti olan devlet idare 
müesseselerine verilir ve takdir 
olunan bedel bütçedeki tahsisa 
tına mahsuben 5 inci maddede
ki nisbet dairesinde tevzi olu-
nur. 

Mütterisi bulurunıyan eşya 
devlet veya hayır müesseseleri
ne bedelsiz ve resimsiz veriliT. 

24 üne .. maddede zikredilen 
kaçak e§yayi istimal veya istih 
lak için nezdinde bulundurdu
ğu anlaşılan kimselerden işbu 
kaçak eşya musadere olunmak
la beraber serbestçe alınıp satı 
labilen şeylerde~ ise mahalli 
fiatının bir misli para cezası a
lınır. Suçun inhisar kanunların 
daki cezası 20 lirayı geçen işler 
de bu hüküm tatbik olunniaz. 
Yukarii.i fıkra hükmu tatbik O· 

bik olunmak11zın her curmun cezası 
ayn avn hükmolunur. 

Madde 30 - Ka(ak mallar Ü,,.,..._ 
ne bilerek sigorta mukavelesi ,..._ 
lar, alb aydan bir seneye kadar ha
pis olunur. 

Madde 31 - 24. 25, 26 ve 1:1 inci 
maddelrde kacakçıl k cürümlerine ve 
ya te•ekküllerine faillerinin bal ve 
san'atlnini bilerek her ne ıu....ıle o 
lnrsa ol•un yard1111 edenler hakkında 
asıl suçluların o maddeler hükmün 
ce P'Örecekleri cezaların yıırqı hük
mo1~nur. 

Bu fi11ere iştirak eden menıur ise 
asıl fail gibi ceza gÖrür. 

Mühürleri toklid edenler 
Madde 32 - Gümrük ve inhisar 

idarelerinin mühür veya damga v~ 
ya aJameti farikalarmı veya bandrol 
etiketlerini taklit veya tahrif veya 
konulduğu eıyaclan fek ve tebdil ede 
rek veya çalarak Yeyahut buıllann 
sahtelerini tedarik eyleyerek kaçak 
maddelerde kullananlarm ıuçlanna 
terettüp eden cezalar ayn ayn tat· 
bik ve hükmolunur. 

Yukar.ki (ıluadıi yazılı alamet 
veya bandrol veya etiketleri talihi. 
yet ve mezuniyeti olmaksızın basan 
!ar veya satanlar veya sa.klayanlar 
alb aydan iki seneye kadar hapia ce 
zası görürler • 

Madde 33 - Ce>!O ehliyetini haiz 
olmavan lrim..,lcri ka~akçıl·k suçla
rında kullananlar o cürme mürettep 
cezayı görürler. Kaçakçılık,ta menfa 
at ""'"" ali' kası oimaksızm 9e1.ilet ve 
ya vasaveti albnda bulunan ehliyet
ıizlerin kacakı;ıl·k yallJDA.Sma göz 
yumanlar 20 lira-lan 2001irava kadar 
hafif para cezasiJ., ve tekPJTÜrii halin 
de bir haftada'l bir aya kadar hapiı 
le cezalandı:nlıTlar. 

He.1.iqe veya rüşoet 
Madde 34 - Kaçakçılık işlerinde 

hük'.imet veya inhisar memurlarına 
hediye vey:ı rüşvet veren veya bu 
bapta 'Wl1'1t ve taahhütte bulunanJa.. 
ro bir ıeneden bet seneye kadar ha
pis ve yüz lira.dan bin liraya kadar a 
Vır para cezalars hükmolunur. 

v ·_ - - ı._ıl·'· uaftılm,..., onun da c~ 

den hükılmet veya inhisar memurla edilmeyip sefine kıymetinin içte biri 
n haldanda ilk fıkradaki cezaların i- derecesinde ağır para cezası alınır. 

ran aleyhİM itirazan Mdlr olııc:alr 
bükümleri, kıymetince eJ.li lira..ıa. 
fazla olanları müstesna olmak üze
re, her iki fıkrada yazılı işlerde ı. 
tirazan vereceği karar Qt'idir. Bu 
cezalar tahaili em....ı 1ııı,.._ hUk· 
münı:e tahsil olunur. 

ki kab hükmolunur. C. - l 000 hamule tonasından faz 
Madde 35 - Bu kanunda yazılı la olan her ne'l'İ ıefineler, naklettik 

kaçakçılık ve sair memnu fiilleri ya. leri lıaçak eıya kıymetinin iki misli 
panlanı müsamaha eden hükUmet ..., veya daha aşağı kıymette oldukları 
sair resmi daire ve müesseselerin me halde müsadere edilir. Aksi takdirde 
mur ve müstahdemleri ile jandarma ıefine kıymetinin dörtte biri derece
ve hudut ve gümriik kıt' alan muha- ıinde ağ1r para cezası alınır~ A:n
faza zabit, efrat ve memurları ve biz cak hunun mikdan kaçak qya bede 
met ve vazifelerinin alakadar olduğu linin iki mislinden aşağı olamaz. 
huıuılarcla imtiyazlı firketlerin me- D - Müsadere edilen nakil vasıta 
mur ve müstahdemleri 24 üncü mad lan, başka bir yerde durmak11zm ta 
de hükmünce para cezaıina tabi tu- alli'ıkuna göre en yakın ııümrük icla 
tutulduktan ba,ka bunlann kaçak resine makbuz mukabilinde teslim e 
çılığı men ye takip nzifesile mükel- dilir. · 
lef olanlar hakkında bir aeneden üç 47 - lnhisar lıaçakçılığmcla kulla 
ıeneye kadar ve diier memur Ye nılan nakil vasıtaları ve kaçak mat' 
diğer memur ıre müıtahdemin hak- delerin yapılmasında kullanılan ala• 
lcmda alb aydan iki seneye kadar ve Ye ed""8tm her nerede her kim tar• 
imtiyazlı fİrketlerin 1Mmur •e müs fıDdan tutulursa tutulıun zaptoluna 
tabdemleri hakkında 3 aydan bir ae rak taalli'ık etti;fi inhisar idareain• 
neye kadar hapis cezau biilımolu- makbuz mukabilinde derhal teslirr 
nur. 1 olunur. inhisar idaresi, zaptedilip 

Davalar 
52 - 51 "inci madde harieİf><le 

.,,., yeni kanunda yazılı suç.laza ait 
davalar münferit hakimlik ve asliye 
mahkemeleri tarafından görülür. 
Müçtemi teşkilata tabi asliye haki
mi bulunan yerlerde bu işleri gö· 
recek münferit hakimleri adliye ve 
ita.Jeti aymr. Bu hakimler <:eza mcc 
kezile mukayyet olmaksızın hadiac 
yerinde dahi davayı glSrUıp bitinnek 
s· 1ahiyeti.nl haizdir. 

Ve bu cihiler her halde mahkUm mnhafazılll külfet ..., manafı mucir 
oldukları müddete muadil müddeti& olan ba gibi nakil -vaaıtalarmı mahal 
de..let Yiliyetı belediye müessese!~ li hiikümeti marifetile ..., •Un uw 
rinde ve imtiyazlı tirketlercle biç bir ile sattırabilir. 
h.izınette kuOandemezla•. Bu bükme Madde 48 • Bu kanunda yazılı ka. 
muhalif harelr-t eden ~İrfı:et ,.., mü- çakçılık ıuçlanndan birine iıtirak et 
esseaelerden 1000 liradan afatı olma mit olan bir §ahJS, hülcUmet memur 
mak üzere ağır para cezast almrr. larmea haber almmadan f!V'l'el gelir 

Madde 36 - Kaçak madde aran- te kaçakçdığı Ye faillerini ve kaçak 
masmda kanuna muhalif hareket .,.. eşyanın saklanmıt Yeya aaklamı.t ol 
denler hak!cında Türk ceza Jc..mma d•ı~ yerleri kaçakçılığı tahkik vr 
nun 194 üncü maddesi tatbik olu- takip ile mükellef memurlara haber 
mır. verirse fiiline terettüp eden c~ 

Kantsızlık elan muafbr. ve muhbir ilmuniyesi
ne rnii~tah~k!Tr. 

Madde 37 - iki ve dördüncü mad Haber alındıktan sonra fiili etrafi 
delerde sayılan vazifeleri yapmakta le meydana çıkmasında hizmet v• 
ihmal ve terahisi görülen veya ka- yaTdım eden ıerilderin cezası J'lll'ISI· 
yıtsızlsğı dolayısile kaçakiılığa oebe na indirilir. 
hiyet verdiği anlaşılan memur ve Madde 49 - ltbn kanunun 25 
müstahdemler sınıfları dahilinde ve 26. 27, 28, 29, 31, 32, 34. 35, 36, Y< 
ya sınıflarının tenzili aureb1e tahvil 37 ind maddelerinde yazılı cürüm
olunmakla berab,,.. haklannda ceza ler i'.k tahk "k~ta tabi tutulabilir . 
kanununun hükmü tatbik olunur. Bu Bu işlerde ö~.,..ıen tevkif ,-anılma 
gibi vazifelerde ihmal ve terahiai gö m1'ta •on ta1'k"ka'"1 aeılmaSI karar; 
rülen köy muhtarlaTJ ve ihtiyar he- le bttaber suda tevlriff ve malıkem• 
yeti azalarile bck~.i ve korucular da ce de olweçhiİe durupnoıları icra olu 
ce7a k~nunu hükümlerine göre ceza nur~ 
görürlrr. 1 Duru•m•la, ve temyiz tahlôkatın? 

Madde 38 - Bu kan'!na g öre bir mütedp;, ohr•k 54 v~ 55 İnci madd• 
ıcn• ve daha fazla ha'>ı• cezasına ı l•rre ıüYati . temin icin konnlan hü 
m•hküm olanların cenlanna muvak- kümler, bu qlerde de caridir. 
ka t aürf'l'ijn cez~r -'eı zt'mmoln,,11r.- · z b t k 

Kaçakçıl-k mük"l'rilrei hakkında a ı vara ası 
Türk C"7a k•nunn hüküml~ri tatbik 50 - Kaçakç•lık hadisesi görül-
ve bunlara mıı v..kkat s ürgün ceza- düğü esna.da tcsbite müteallik bu-
11 -'~ ilave olunur. Junan zabit varaka:o.ı: 

Ocüncü defa lcaçakçrlığa mahkUm 1 - Hangi ııeneuin hangi ay. ve 
olanlarm cezasına emniyeti umumi· giinüJlde nerede tanzim olunduğu 
ye nezareti albna alınmak cezası da ve yazanların isımi~ san'at ve büvi
:z.ammo!unur.. yetlerinin ve icrası amirlerinin ya-

Madde 39 - Posta sürücülrri. zıh imine bağlı olan işlerde bu İz· 
bptanl.ar. gerrô •""-mi""-.• ,. MW k'Cl nin tarih ve numarası. 
!""- denız ~e ba""!cla nakliyat yapan 2 - Vakayi ve delillerini ve su
ıdare ve ••rketl--nn memur ve ada"! çu vüoude getiren al.fıt ve epavatın 
!arı otel, kahvehane, meyhane, gazı 1 ve nakil vasıtalanrun mahiyet, mik
no v~ sair lDDumi yerler mütlür •e 1 tar ve membalarını ve ne rede ne 
ya tahinleri m~•l•k ve ınuflarının . suretle görülüp r.ıptedilmiş olduk
verdiği kolavl klan istifade ederek bi larL 
n~ci maol~rde. yavh. kaçakçılığı irti- 3 _ Ma.ınunun icim ve hüviyet, 
kan eylediklerı tak-lır-le bunlardan , t mahall" ·•----•"- ı" fadesı" _ 
24 ·· • dd ib" sana ve ı ı....,,.., ... ..., 

u
1 

ncdu ma bae mucı ınca para ceza ni muhtevi olmak 
11 a m ıktan . ~ka haklarında ~ua• 4 _ Tanzim edilen mıubatanm 
yen olan hamı cezalarmm yüksek I la t ra fmdan imza 
der~j •Prilİr. memur. maznun a . 

Md ' 40 Ka 1c.d • P-· ve hançten hazır bulunan en az ı-
"" - """" ıga ma ..,nn k · k " · fmdan tasd · k 01.oıwıımo 

oJ,.,.. inhi~~ maddeleri bavilcri"in ~~ tara 1 <Lınması 
hev'iye mk.tTe veya ruhıatMm~leri B ır. Jar tamamen h · olarak 
intal edil..,•kle ı.er..ı,.,. kl'Tldil .. rin.. b ı~~ 1

- ·· ·• d~~n.d 
bi· ~aha j..hi•ar maddelerini satmak u ....,...,,un uçuru:u ma """ . e ya 
hakkı ilm ulı memurlar tarafından tanzım o-

Ten e:ı. Junacak zabit varakası 4 uncu mad-
/ nhisara tabi m~ddeler denin ınatufu olduğu ha.ilerin maa-
Madde 41 - inhisara tabi madde dasında sahteliği ispat olununcaya 

leri inhisar idaresince konulan 6at- kadar mutebe-rdir, maznun zabit• va
lerden fazlasına satan bayilerin bey rakasını imzadan isti;ıkAI ederse se 
iye veya rahsamameleri inhisar ida- bebini nooi el yazısıle VMakarun 
relerince iptal olunmakla beraber zahnna yazıp imza eder. 
kendilerinden :>.o lira hafif para ceza Yazı bilınerse, istinklif sebebini, 
sı almır. hazır bukınan.lar tarafından varaka 

Madde 42 - Temettü lrasclile ka- altına yazılarak imza edilir. 
çak ,eyleri inhisar maddelerine ait İstinkaf halinde de keyfiyet bu 
zarflara koyan veya inlıisar maddele suretle teıtbit olunur. 
rini kacak maddelerle veya inhisar Sebebi beyanile i&t.ikil halinde 
maddel;,,;nin baıka başka nevilerini hüküm ve sebeplerin mahİ,.etİru! gö 
biribirine kan~bran yeya mezunİy• re tetkikat yapdır. İşbu zabıt vara
ti olmalu:ızm tasfİJ'e eden kimseler 1 kaaınuı &ahteliği iddia ha.H<ıde bu
hakkıncla bu kanunun 24 üncü mad nu ;ddia eden maz.rıun mahkemeye 
desinin 2 inci fıkrası hükmü tatbik sahtelik hakkında kanaat verecek 
olunur. deliller göstemıiye mecburdur. 

Barlarda 
Madde 43 - Tren, veya ist.aaynn 

veya vapurlarda ve her nevi nakil va 
aıtalannda ve kahvehane, otel, han, 
gazino, bar, danıing vesair bu cihi u 
mumi yerlerde bunların memur ye a 
damlan tarafından yapdan kaçakçı
Lk suçlarında ihmal ve teseyyüpleri 
müesıir olduiu tahakkuk eyleyen o 
va11ta ve mahallerin sahip veya müs 
tecirlerinden 20 liradan 200 liraya 
kadar hafif para ceza" alnur. 

Madde 44 - Gümrük resmina ta 
bi olmayan eıyayı beıinci maddede 
tayin olunan yollardan baıka yerler 
den meml<ket haricine ç.karanlar 
balı:lı:mda 20 liradan 200 liraya ı... 
dar hafif para cezası almır. 

Madde 45 - Müıterck kaçakçdılc 
edenlerden veya kaçakçıhğa yardım 
ey)cyenlerden alınacak para cezau
na bunlardan her biri müteaelıilea 
kefildir. 

Madde 46 - Kçak eı:ra naklinde 
bilerc:k kullanılan vasıtalar hakkın
da aşağıda gösterildiği veçhile 1111111-
mele oluur. 

A - Kara nakil vaııtalarmdan • 
mum baynnlar ve ı.o.umJan her ne 
vi araba ve hayvan koıamları otomo 
bil, kamyon, ve kamyonet ve bunla
ra benzer •asıtaJar, deniz Ye nehir 
va11talarmdan, sal, sandal, maTI1.na, 
ve yüz hamule tonuma kadar mo
törlü Yeva buharlı veya yelkenli a
mum sefineler, deniz alb ıefineleri 
ve her nevi tayyareler müaadere olu 
nur. 

B - 100 hamule tonamıdan 1000 
hamule tona11na kadar olan her nevi 
sefineler kaçak hamuleai, kaaçk olma 
van hamulesinden gümrük resmi iti - . .. " -

Bu takdirde mahkeme bu mü
dafaayı tamika şayan görürse delil 
lerini i&timal ve tetkik eder. Neti
cede maznunun iddiasını haklı gö
recek bazı sebepler karşısında ka
lının zabıt varakasını ta9Clik elmiş 
bulunan şahitleri çağınp dinledik
ten soma hasıl edıeceği kanaate gö 
re, eğer maznunu kaçakçılığından 
d-Olayi mahki'ım edecek olunıa sah
telik isruı.dmdan dolayi cezalm>dı· 
nlacağı gibi maznuna bu iaıadrnda 
yol göstermiş olan avukat veya da· 
n vekil de ceza kamıııunnn 65 in
ci maddesi ımıdbiuce cezalandırılır. 

Eğer mahkeme sahtelik vukuuna 
zııruıı galip haınl eden aebe.pleroen 
dolayi laıçakçmın beraetine karar 
veriroe 6111mliği iddia olunan zabrt 
varakasını tanzim etmit olan me
murlarla maznunu celple gıy<1pla
rmda tamil etmiş oJan hal ve sebep 
lere karşı istima ve zuhurlaunda i
cap eden tetkikatı ;c.ra ederek da
vayi ııetic.elendirir. 

.Mu~adere k•ran 

51 - Bu ka!lumın 12,13 ve 14 tin 
cü maddelerinde beyan olunan mil· 
saderelce gümriik memudarmden 
mü~kkil bir he~t karar Yerir. 
Bu bnımun Z4 üncü nmddea bi
rinci fıkruile 41 ve 43 üncü mad· 
deel.rinde yazılı suçlara milteaJJik 
para ce.zalarile J 701 mmıarah lra
nunıın 69 veya 70 inci maddelerin
de yazılı heyetler tarafından karar 
v<0rilir. Birinci ve ilWıcide yazılı 
munhbaalar tarafından verilen ka
rarlara karşı cnamurılar tarafın.dan 
1701 numaralı kamında göaterilen 
müddet ve usulü daireıbnde sulh .. . - . .. . - -·-· 

Bu bSkimler tarafmdıın bülano
lımecalı: para c.ezalan havi büküm 
ilaın!an, tahsili emvale göce tahsil 
olımmak üzere müddeiumumilikçe 
bulunduğu mahallin ma.I memurlu· 
funa verilir. 

53 - 51 inci maddede ya.nlı suç 
!ar hakkında ait oJduğa l.darelerin 
memurJarı tarafından tanzim edile

. cek zabit varakaları ve tahkilc.lt ev
rakı muktazı takibatın knn zını. 
nm<l bir müzkere ile müddeiumu
miliğe verilir. Gümriilt ve .inhisar 
memtKJarı bu müzakkerelerle ce
za mahkemeleri usulü kanunwuın 
367 inci ma<tdesinde gösterilen mü
dahil sınıfı iktiııap etmiş olurlar. 

54 - 49 u~u maddede yazalı iş· 
]erden ma.--..:lasmm rfünruk veya inhi 
sar memudarı tarafından müddci.u
mumiliğe verilecek evrak ilk talı · 
kikat ve karar hlikimliiH kararma 
hacet kalmaksızın iddianameyle 
mahkemeye verilir ve l!'amunJarın 
muhakemelerinin mevkufen yapıl
masını mahkemeden istiyenJer olur
sa mahkeme ilk önce bu cihet hak
kında karar verir. 

Hüviyetini ispat ettniyen , sabıka· 
11 olanlar veya kaı;ark..., yakala.nlln 
lann mahkemeleri Mutlak autttte 
mevkuf olarak yapılır. 

Failler delillcrile lx-rabcr mah
kemeye sevkolundukları halde mu
hakemeleri derhal icra ve inta~ o lu 
nur. Sair hallerde t eh iri mazur gös
terecek bir sebep olnıaüıkça rnah· 
keme usuls uz hükümlerle bağlı ol
maksı zın icap eden mu::nı:'leı ve 
tebliğleri. yaptırarak iddiamm 'e 
rin veri1me9indcn itib:ı:ren nihayet 
15 gün içinde duruşma v.:pml}"' -;e 
50 inci maddenin son f ıkrafar ıda 
gösterilen zaruretler mesle ki oJ:uak 
üzere duruı:-;mayi bi.r ~r-1 ~de b;tir
miye ve cümhuriyet müddeiumt-~i
ai de iddi;tt;,mı aynı cels«lc &e e t
miye m<>eburdur. 

Mamunun dunı ma 6Ircsınd -O_i. 
ğer bir cürümde 111{'\"CU i~eti .., 1 

şrlsa bile bu keyfiyet reuhakerr •ıııı 
tevhiodine •ebep te~kil etmez. 

Maznunun müdafaasını lıazırJa
dığmdan dolayi mühlet .is~ . :i ü 
zerine kendisine üç gün mÜ&ad" e
dilir. . 

Maznun durusmadan evvel ı c-,kif 
olunmem._ mıİbkfımiY<" t halindeki 
tevakkuf devamına mani olmaz. 
Mahkcmeee bu kanuna tevfikan 
hükmolunan cezalar tecil olunm:ı,. 

Tem_9iz 
55 - Davayi temyiz ed<On m3z· 

nun hiilcme karşı itirazlarını ya tc· 
myiz istida:sında veya temyiz için 
kanunda muayyen m lld-dct içinde 
mahkemede beyan eder.F.vriik isti da 
nın kavdı ~ünden ;tim.ren bir 
hafta icinde temyiz "'alıkemuiı>e 
gönderiJ.ir. Temyiz mahkemesi tet
kık- tı dig:er J.cr:ine ttrr..ilian ve müsr 
tacelen yapılır. 

Hükme tesir -etmiycn usul nok· 
sanları bozma sebebi ittihaz olu
namaz. Kam.mun s~rl beyanına 
mukabil aşikar yanlışlıkla.r müstes
na olm~ k Ur-re t~ rit veyı tn:,l; di~ 

me müsteı;nit olan takdir hakkında 
her ne ııebqılc olıı.rsa olaun .nalcze· 
dilemez. 

Temyiz mahkemesi kır.ı.ın madde 
sinin numarasında v=lı~1ık vukuu 
veya hüküm malıelJindcki tavsife 
göre cezası dahi hafif olan madde
nin tasdiki icap E'dcrken daha iyi 
olan ve tavsife uymıyan maddenin 
takdiki gibi zuhulleri t-ashilı ve tat
biki .tazım maddeye göre ceza tayin 
eder. 

56 - Bu kan.unda ya:clı ·'P'lra ce
ı:alari.le müsadere ok>nm e5yanın 
satlş beıdcllerin<Jen yfüıde otu1.u ha· 
h~r ~ren_1 ..... e v~ vü~ t'H-• h;.lfi l 
tutanlanı ikramiye omr:>k dağıtılır 
Yüz.de otuzu haıinc balda <>larak ;. 
rat kaydedilir. 

Geriye kalan yü..de onu kaçağın 
vuku bu.ldui'tt muhafara taburu ve
ya gümrük idaresi mmtakaın dahi·· 
!inde kacık tak;hıt?'u vk '"" Tda
re edenlere verilir. &Zçak e~anm 
yoksa buna a;t ıu.eler mllııadW..
re verilir. 

lhtiırtu malılcemelerl 

57 - Kaçakçılık ııebe'Pleri!ı<O ait 
davalar asker ve mvil tefrik edil
meksizin ihtisas mabk-errıelni bulu
nan yerlerde o mahkemelerde ve bu 
kınmıyan yerJerde 52 inci maddede 
yazı 1ı hil:isnler tarafmdım rllyet o
lunur. 

İhtisas mahkemeleri mmtakarun 
hususiyetine gfue yalnız adli, yal
nrz askeri veya muhtelit olarak teş
kil ol.uıı.abilir. Bu muhakemeler le· 
şekkül suretlerinden olarak ihtisas 
mahlrem'6i, askeri ibtiııaıs mahke· 
meci, muhteHt ihtisas ınahkemea 
muhtelit ihtisas mahkemesi tınvan
larmı taşır. Hangi mmtaka· 
da hangi ihtisas mahkemesi teşkil 
olunacağı icra vekiUtti heyetince 
'"•İn olunur. Ve i.ı:abma gön; !"b-



Kaçakçılık 
Layihasının 
Metni 

Birinci sahifeden geçen yazılar Poliste 

Fikret ihtifali 
(Ba~ı 6 mcı s ahifede) < (Başı 1 inci sahifede) 

- verdiği cevabı okudu. Hil.mit 
o~r. Adli ihtisas mahkeme.tele- B. bu mektubunda diyordu ki: 
ri adliyece s rrf kaçakçılık davala- " Lutufuamenize cevaben ar
n görmek üzere teşkil edilecek zetmek isterim ki, ben merhum 
münferit hakimli asliye mahkeme- Tevfik Fikret için her ne de
J.eridıir. O nseııeden fazla ağu hapis sem, onun büyüklüğünü mey· 
ce:<alara11 müstelzim cürümlerıde bu 
hakimlerin riya~eti altın.da bulun- dana çıkardığı eserler kadar iz-
d>Ukları ye<"letdeki veya en yakın har ve ifade etmit olamam. Tev 
mahaldeki hakimlerden iki.siıı.in in- fik Fikretin hayali ve hatırai 
zimam .., .iştirakile teşkil olunur. kemalatı daima berhayat ve 
Askeri ihiisas mahkemsleri ruecmuai asan layemut bir de-

59 - Askcd ihtisas mahııemele- histanı edebiyattır. Pek kadirşi 
ri askeri, adli hSlcimle azadan tıeşek nasane olan tetebbüsünüzü şa
kül eder. Her mahloeme nezdinde yanı tebrik bulur ve teveccühü
asked, aıd.1! hakimler meyanında bir nüzle ayrıca kendim de müfte
aske ri müddeiumumi ve bir müs- hir olunım efendim." 
tantik bulun.ur. Bu mahkemelere 
lüzumu kadar zabıt katibi verilir. 
Askeri ihtisas mahkemeJeri hakim
leri ve müdde iumum!lerile müsta11r 
tikleri Milli: Müdafaa vekil.l.eti ta
'afından ve milli iradeyle tayin olu 
nur. 
60 - Aııkeri ihtisaıİ. murtalı>tsmda 

amiri aslinin salahiyeti gümrük mu 
hafaza kıtaatı kumandanlığına ait-

• tir. Askeri ihtisas mahkemelerinin 
rütpe itibarile sahiliyeti haxic.inde 
kalan asker! memurların muhakeme 
si ve bu mahkeme mmtak.aları hari
cindeki cezalarm kat'i ve temyizi 
en yakın l<Olor.du askeri mahkeme
•iaıe ve kıumandanlığı.na aittir. 

61 - Askeri ihtisas mahkemele
ri bu kanunda tasrih edilmiyen hu
sueatta akseri muhakeme usulü ka
ımnunu tatbik eder. 

Bundan ıonra İsmail Müt
tak B. bir hitabe irat ederek 
Tevfik Fikretin sanatından, fa. 
zıletin~en ve idealinden bahset 
ti. Galataaarayda müdürken 
yaptığı hizmetleri anlattı. 

Onun nasıl doğnıluğa aşık 
bir insan• olduğunu kuvvetli bir 
lisanla ifade etti. f&mail Müs
tak B. bu ihtifali tertip eden 
Galatasaray lisesi gençliğinin 
kadirşinaslığını takdir ve onla
" tebrik etti. 

Halit Ziya B. rahatsız bulun 
duğundan merasime gelmemiş 
ti. Irat edeceği hitabe IJrogram 
dan bizzanıre bazfedildi. 

62 - Men · oe ve maaş dereceleri 
ne olurso olsun ihtisas mahkeme.leri Müteakıben bir talebe Cenap 
hakimler' müddeiwnumilerine 250 Şebabettin Beyin "Fikretin tas 
lira zam. müstantik~e 15?, başkıl- viri" ni okudu. 
tipliklerine 130, katıp.lerıne ayJık • . . . 
olarak ıoo lira verilir. Maaşlaxın •ı Tevfık Fıkretın dostu Sahb 
tevhit ve tıeadü.lüne dair olan kanun Keramet B., şairin san'atı:nıı, 
mucibin<:e hai z oldukları derece ve 1 terbiye ve ahlak telakkilerini 
maa~ların.da~ fa?. ' '"' ih~i"'!_<ı_ üc_r~ti güzel bir şekilde tahlil etti. 
namıle bu mıktar.lara ıblag edılu. d 1 
B 'htisas .. c etleri bu surette hak- Bun an sonra son sınıf ta e-
kıu~üktese~ ;eşkil etmez. beşinden Munis Faik ef. Fikret 

T k
" . -

1 
.. al hakkında heyecanlı bir hitabe 

63 - eş ' ·, · t:\.s ı ve unvanı .. ~ • 
tmda 57, 58, 59, 62 inci maddeleri ırat ettı. 
bu kanunu·n meriyeti tarihinden iti- Müteakıben Tevfik Fikretin 
baren üç sene muteberdir. şiirleri okunmağa başladı. Ta· 

64 - 1510 nımıaralı kaçakçılığuı !ebe tarafından Galatasaraya 
men'i ve tahdidi kanunu ve güm- b b 
rük kanununun 12 inci faslı mülga ita en yazdığı tiir, Ferda, 
dır. Bu kanunll'!l şümulüne giren Zerrişte. Bu hicranı muvakkat 
işlerde gümrük ve inhisa·r kanunla ten sonra, hayat §İirleri okun
rile sair kanunların ve kanuna uy- du. İsmail Müttak B. "Halô
mıyan hükümleri kaldırılmıştır. kun vedaı" şiirini. okudu ve çok 

65 - Bu kanun neşri .tarihinden alkışlandı. 
mcteberdir. 

66 - Bu kanun.un icrasına icra 
ve killel'İ heyeti memur.dur. 

Muvakkat maddeler 
1 - 1510 numaralı kanunun 13 

üncü maddesinin bi.rinci hkra,.ına 
giren istihraç işlerinden bu ka&ı
nun mer'iyeti z-arnanrn.da elde bu 
lunaı>lar bulundukları mahkemelere 
hususi davalax·daki ceza hükümleri· 
ne göre ve münferit hakimle görü
lür. 

2 - E1de buLunan kaçakçılık dş
leri <le bulundukları ınahkemeleroe 
görülüt. Bu iş.leııde evrakı müddei
umum1liğe vermiş olan gümrük ve
ya inhisar memurları müdahil ad
do.!ıua:ıur. Bu kanunun mer'iyetıl za. 
manında gümrük veya inhisar me
murl.arnıca temyiz olunup da tetkik 
olnrunamış olıan davalar.da bu me
murl.ann müdahil sıfatile istidaları 
mevcut olmasa dahi temyiz istida
ları kabu.l olunur. 

Merasime geç vaki.t samimi 
bir surette nihayet verildi. 

Dünkü ihtifal Fikret ıçın 
şimdiye kadar yapılan ihtifalle 
rin en samimisi· ve asili oldu. 
Mektebin bahçesinde heykel
traş Ali Hadi B. tarafmdanı mu 
vaffakıyetle yapılan Fikretin 
büstü önünde merasime iştirak 
~enler dakikalarca durdular. 
Kadirşinas Galatasaray talebe
sini tebrik ederiz. 

İstanbul icra dairesinden: Raif, 
İstefan Baklaciyef, N.ikola, Yorgi, 
La.zari, İstefo, &ris, efendilerle 
İvana hanımın şayian tahtı ta~ruf 
larmda olup §Uyua<\ izalesi ıçın 
açık arbtınna suI'Ctiyle satıhnasına 

mahkeme< aide.sin<:e karar verilmiş 
olıa.n ve tamamına 4600 lira kıymet 
taktir ed>len Eyüpte Alıi paşai ce-

Davetler dit mahallesinin kuru kavak c.ad
desin.de kain e,;ki 42, 42 mükerrer 

Güzel sanatlar bir- ve yen.i 42, 44 numaralı bostan açık 
lig" inde içtima arttıımaya ko.nııılmuş olup 14 ka

nW>9alri 932 tarihinde şartnamesi 
Güzel ıan'atlar birliğinden: Gü- divanhaneye talik edilerek 30 kil

zel San'atlar Birliği Resim ıubesi 
Heyeti umumiyesi içtima edeceğin- nsani 932 tarihine müsadif "'1· 

den aznnm 29-12-931 sah günü saa · günü saat 14 ~n 16 ya ka-
dörtte Alayköşkünü teırifleri. dar İst.anhul .dör<lünı:ü icra daire-

Giilhan e hastanesi sinde açık arttumı.ı ue satııarek
tır. Arttırmaya .işti-rak için yüzde 

müsamereleri yedi teminat akçesi alımr. Müte-

Gülbane bastaneıinden: Gülhane rakim vıergi belediye vakıf icuesi 
nin 931 • 932 senesi üçüncü müsa- müşteriye aittir. Hakları tapo sicil
mereıi önümüzdeki 27 /12/931 Pa- ledy.1e sabit olnıi}'an ipotekli ala
zar günü •~al 17 de başlayacağın. cakldar ile diğer alakadamnın ve 
dan muhterem mealekdaşlarımızın 
teırifteri rica olunur. irtHak hakkı sahiplerinin bu hak-
--------------· larını vu hususiyle faiz ve masarife 

KARTAL 

HUTCHINSON 
Ensatlam 

l,ftstiklerldlr ..... __ 

dair olan ıiddialarmı ilan tarihin
den itibare-il ıo gün içinde evrakı 
müsbiteleri ile bildirmeleri •lazım

dır. Aksi <taktirde hakları tapo si
cilleriyle sabit olmiyanlar satış be
dt!linm ıpaylaşmasmdan hariç kalır
iM alakadarların icra ve iflas ka
nununun 119 uncu maddesi hülonü
ne tıevfiki hareket eıtme!.eri ve da
ha fazla malOmat · aİmai< is'tey • :e
rin 931-1082 ıdo.sya .nu.-nan;;iy!e me 
murjyetimize müracaatları .ilAn. o
lunur. 

1 Hitlerin 
1 

Gazetemize 

~ ,.,,_, .;.! ... ,·~ . .. , • >.t· _.:._..: ,,_;:. :ı · ... · '- ' 

1 Doktorların 
Harcırahı 

Slavya geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

"Bunun üzerine miiıstaklıilin da-

Karagümrükte bir sine 
· ma faciası oldu 

( Başı 1 inci sahifede) ğılmşlardı. Ancak öğleden sonn 
harcırah verilmesi esasını ada- trenin trun muvasalat saatini öğre-Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) let noktai nazarından muvafık nen spor mulınıırimizıile, Olimpiyat 
.. d" ".. · 1 • · refikimizin istihbar sefi Kemal Rı-

biı· harekete geçmi~ ve bir sene son gor ugunu ııöy emıştır. fat ve Ahnıet eeırıiJ Beyler ura-
ra tertip edilen bir içtimada söyledi· Bu sırada içtima salonuna 
g-i ate•in biı· nutukla yeni duyulma- d h 1 h k l R r·k frn.dan kar~ılanmışl:ırdıı. • a il o an sı hiye ve i i e ı u· f't •- · t" h ti · ya başlayan İsminin etrafında yepye mısa ı oyun.:u .... r ıs ırn a arı ı-
ni bir fırkanın umdelerini ortaya at- Beyden Hakkı Tarık B. hu me- iin <loğr.uca R<>yal ~teline gittiler. K rük 

Bir çocuk; sineması için cereyan 
alırken kömür haline gelip öldü 

mıı. sele hakkında noktai nazarım <>tanbuh ~el · n Slavya t3krmı 14 araeüm .. te oturan Hik-
1923 de Tirol'a kaçıp ta orada ya sormuştur. Refik B. cevaben de kişiden m_ürckk;;ptir. Kafiley~ M. met isminde bir çocuk, dün e-

kalandıktan sonra hiyaneti vataniye ıİıi&tir ki: Vlco!1o'l':k~roya3s1"t ctır.cktc v~ esk1ı kak- vinde kendi kendine bir eğlenti 
ile ittibam edildig-· halde albaylık • 0- - d""" .. M l. cı "rı 'iltııP ı ote ~ ntrenor 0 axa tertip etmek istemiş ve bu eg" -1 

• - gren ıgıme gore a ıye ı u.ı. ·ktaıdır Sla t k ı 
mevkufiyet hayalmı müteakıp, o da 1 . . · ' tınma · vya a unı lencenin de bir sinema olması· 
tecil edilerek bet seneye mahküm e- vekilı arkadaşım harcırah veni- sıntrafor ve bir de her yel'Cle oyna- m kararlaştırmı~tır. 
dilmiş.. mez d~iş. Heyeti celileniz ha ' Y;"bi~~k bir oyun.:uyu ihtiyat ge-

0 zamandan beri aradan sekiz .., kemsinız. Lutfen kararınızı ve- tırnııştır. Tal<ıl'>Üa İsto.nbulun tanı- Bunun için de, evvelce satın 
ne geçti. Şimdi Hitler'in cihanşümul riniz." aldığı bir sinema makinesini 
bir şöhreti var. Fransızlarm cihan kurmuş, fakat evde elektrik ol-
sulhünü bozacağını vehmettikleri bu Neticede takri:rler reye kona madığı için cereyan taharrisine 
bir tek adam otelin holünde oturdu ı·ak hizmeti mecburesini ikmal de koyulmuş, ve iki üç dakika 
ğumuz bir sırada, birkaç arkadaşı i- ik f • • k sonra b ... nu da temi- muvaf-
le beraber geldi. Bir köıeye geçtiler. etf ten sonra vazi esını ter e- - ·~ 
Konuşuyol'lar. Fakat o gelince ku- den doktorlara harcırah veril- fak olmuştur. Hikmet eline u-
laktan kulağa fısıltılar yayıldı: Hit- memesi esası karar altına alın- zunce bir tel geçirmiş ve bunu 
ler.. sokaktan geçen elektrik teline 

Dikkatle baktım. Sarı saçlı zayıf mıştır. takarak cereyan almak istemiş, 
benizli. orta boylu ve dolgunca bir Kabul edilen kannnlar fakat ele!<tıik Hikmeti bir anda 
adam. Bizim otelde oturuyor. Otele 
geldiğinin ertesi günü, Fransız gaze ANKARA, 24. A. A. _ Büyük kömür haline getirmittir. Bir 
tecileri müstesna, bütün matbuat l\1illet Mecli"i bugün Reis Vekili az sonra vak'a şuyu bulunca po 
mümessillerini davet etmiş, progra- Ha<san Beyin riyasetinde toplanarak !is tahkikata vaziyet etmİf, 
mı ru.kkında izahat vererek, milli 1931 şubat ve mert aylarına ait di- müddei umumilik hadiseden ha 
duygularını, bilhaısa cihan sulbü vanı muhasebat raporu ile divanı 1 berdar edilmiştir. 
ne dair maksat ve gayelerini izah et muhasebat encümeni mazbatasını 
mitti. Hitler'in bu beyanab bütün müzat.ere etmişti-r. iki takımın kaptanlart Meae.le tesb~t edildikten s'?" 
dünya gazetelerinde çktı. Fakat ben dığı 4 e,;ki oyu.nou varoır. Bunlar- ra. c~sedm defnıne ruhsat veni· 
kendisile ayrıca (Milliyet) için ko- Maliy.e Vekili Mustafa .Aıpttı.llla- .ıa; P.Janiçka, Sovboda, Ştaplik, 1 mıştir. 
nuşmak i•tedim ve arzumuzu iblağ lik Bey, divanı muhaBebat endime- Puç dur. Diğer oyuncular y~ ye- ı S kt d "" ld •• 1 
ettik. Bizi hüsnü kabul etti. O kadar ni mazbatasının tekaüt kıanunun ti •e-n pr.o!ieeivonel.1,· ~dô.r. Bilhassa e e en O U. 
bos vakitleri mahdut bir İnsan ki, a:ıun 6 mcı ıma.ddesine nazaran tale- içleri.ndıe yeni yetişen iki mühim Galata' da oturan İsmail ef. 
meb'uılar, diplomatlar mesai arka-'·· k "d" b'•'·· • · b .. k ~ bi ik te au u icra otwıan za ,....._,. oyu.ııcu var~~ '"· ugun c;.o_ • genç isminde biri, yoldan geçerken 
lan mütemadiyen gidip geliyorlar. imalar - ç k illi kı 

tabibi tarafmdan yapılan mua
yenesinde kalp sektesinden ol
duğu anlasılmıttır. 

Yangın. 
Kumkapıda Yazmacı Kiı-!w 

nın dükkBnında evvelki gece 
yangın çıkmış ve dükkan kıs
men yandıktan sonra söndiiri.i!
müttür. 

Dükkan 10,000 liraya sigor 
talıdır. Tahkikat yapllmakt:l
dı:r 

Tabanca taşıyanlar 
Kaaımpatada mukim Saim, 

ve Beyoğlunda Bursa sokı.ğın
da oturan Cahit ef-endilerin ü · 
zerlerinde yapılan taharriyatta 
tabanca bulunmut ve alınmış
tır. 

Haklarında tahkikat evrakı 
tanzim olunmuttur. 

Tehdit 
Sami isminde biri, Kumka

pıda İsavi namında bir muaevi
yi tehdit ettiği için polisçe ya
kalanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır. . k ·le mülki ve askeri memurların t-e- o. ına ragmen,. e m ta - d" k "I .. b 1 d. 

Hıtler leş ilatın i<tihbarat kısnır- mmda yer al.maktadrrlar. Biri San- ansızın utere o muş, e e ıye 
nı idare eden arkadaşlarından Dr. kaüde es•s olan me-muriyet maaş- ••••••••••••••••••••••••••••& Emeıt'i bizimle ıı:örütmeğe memur (.arını iki sene almaları meşnıt oLdıu- trahaf Şimpe.rski ki, henüz 19 ya· 

· ğuna ve iki ısene almayanların te- şmda olmasına rağmen, Çek milli 1 
et~ alruz Hitlerin mi, Dr. Ernest'in kaüt maaşları miktarı son maaştan takımında meşhur Kaooya tercih e- l 

fazla dahi olsa bu son maa•lam te- diliyor ve kendisi çok eyi tanıdrğı-
bile baımı kaııyac:ak vakti yok .. Ma ' · kaUdüm ed.en evvelki maaşları üze- mız Saruşi ile mukay<:se ediliyor. 
amafih odasına girdiğimiz vakit .,_,_. 
kendisini bize muntazır bir vaziyette rindeın tahsis oluna.cağına naza,ran •ı<İııu.i de Sobotka dır. Bu oyun<:<ı 
bulduk. Maaaımın üzerinde hepsi <>- bir memurun son maaşı üzermden .da 19 yaşında.dır ve henüz \l)rofe-

1 tekaüdü ic.ra olunabilmek. içi.n ayni\ •Y"'. n.e1 olarak Slavy. a .k.a. dro•= .. da-
gün ge miş, kimi açılnırıı, kimi açılmamış yirmi otuz ırazete llravari du miktar.dakı maaşı menıurıy.etı tıe- hil o.l:mamıştır. Şımdilik amator o

beddül et,;e bile behemehal iki ııe- larak oynamaktadrr. Slavyaltlaxm 
ruvor. 

lstanbul Romanya Jeneral Koıısolosiuğundan: 
lıan No. 4755 

Mütcveffiye Madam MARİ WEİNBERG terekesine ait eşya ve mo
bilyası Beyoğlunda, Bursa sokağında, 3 numerolu hanede, 28 Kanunevvcl 
1931 taxihindc saat 10 da, müzayedeye çıkarılacağı İa1an.bııl Romanya J<· 
neral Konsolosluğu tarafından ililn olunur. 

ilk •ualimi sordum: ne almış olınası ikıtiza eylediği hak- en ehemmiyet verdik.leci oyuncu 
_ Kara evde _ Hitlercilerin ka- kmdaki hülmıün biT defa daha ka- santrahafları Şim,perakyıd.ir. Bu Samsunıda Yeni Hamam civarın-

rargBhı _ mahrem bir program vü- vanini maliyıe encümeni tarafmıdan oyuncu buraya geJmek atemiyor- da mukim ikon halen Amerikada ol 
Beyoğlu icra itiraz merci!ndcn: 

ikinci icra do.syası 1931-3048. Bey
oğlu Küçük Panga!tı mahaLlcsi 
Bekçi Harbiye sokak atik 12 cedit 
77 No. lu apartıman. HissNiarla
nnıdan ve halen ikametgahları meç 
lnıl bulunan (Mehmet Kemalettin) 
(Mehmet Ali) (Nizamettin) Bey
lerle (Mahmııt Muhtar) Paşaya: 

cude l'.(etirdiğiniz ve ba~ı endişebabş tetkikini i..tıem.iş ve madde encüme- muş. Sebebi de cumartesi günü an-
kararlar verdiğiniz söyleniyor, doğ- ne verilmiştir. nesi vefat etmiştir. Fakat Slavyalı-
ru mudur?. A · ha bur lar takımı en kuvvetli şeklile Tür-

ynı maz tanın hizmet mec e 
Cevap verdi: leri müdc1etinin hitamından sonra ltiyıeye gitmesini ôstedikler.i için bu 

vazifelerinde dev."'" etmek i6teme- oyunc.uyu ac1eta zorJa denebilecek 
- Kat'iyyen .. Biz yalmz Alman- -~ bir vaziyetıte getitmişlerdir. Bu 

yanm değil, bütün dünyantn ıztıra- yen etibb<m.m vaziyetleTi bir nevi """""uya sütünlarnnı:oda. alenen <ta-
b d .. • .. Al um1 imifa demek oldüg-una göre bun.la- ,----mı uşunuyoruz. manya um ziye.tl.eırimizi beyan ederiz. Kafıile 

1 · · · · d b Jk · ·k · · ra avdet haren-ahlan veriJmeğe ma-meşga cmJZın ıçın e c ı ı ıncı de reisi M. Volofşek muharriırimize 
r C d -•· Ort d b-t- b' hal görülmedig"iril!eı1 d.ivanı muha-e e e g.,,ıyor. a a u un ır şunları söylemiştir: 
meden · t dil · · u sebatr" y~pılan muamelenin mu-ıye nyası muztarıptır. - ,.. ~ _ " Memleketicize bugün ıdör-
mumi sulbü ve rahatı temin edecek vafık görüldüğüne dair hükıınü et- dün<:ü dafa olarak aelivoruz. Türk-

/ d .. • k b l k ı·• rafında cereyan eden müzakeratta " , esas arı uşunme ve u ma .,zım Jerin Çek fütbo.lunu tamdıklaxı ka-
d B · b 'lh b · · b müteaddit hatiple!r <lÖz alarak hük-ır. ız ı assa unun ıçın arekete &r Çekler .de Türk fütbe>luınu bi· 

J • • ı B .. F mün leh ve akyhinde mütalealaııda ge mış ınsan arız. ugun ransız lirler. İşte onun içindir ki Slavya 
hekemonyası, yalntz bizim değil, bulunmuşlaırdır. bıımin buraya en kuıvv>etli şekli ik 
bütün dünyanm rahatmı kaçırmış- Bundan sonra Evkaf müdürlüğü gekcl~tir. Tevali eden bu temaslar 
tır. Sonra Fransız/>tır geçmiş bir nes 931 bütçe kanununun beşinıci ma.d- her iki memleket sporculuğunu 
/in batasmı bize ödetmek istiyorlar. desinde sar.fırıa meruniyet verilen birbirJerine çok sıkı bağlarıla bağ
Biz buna razı değiliz. Umum1 harp 67 bin küsür 1.iralık tahsisattan sar· layaoağına kanaati kamilen vardır. 
ten mağlUp çıkmış Almanyada, bu fediJmiyeI'Ck kalan kısmının Lüle- _ Maçlar hakkında ne düşünü
gün görülen 1zt1rap ve sefalet, şid- burgazda SokııJlu Mehmet Paşa ca- yOI'9Unuz? 
det ve cezaya değil, insanı hislerle mii.nin t<>.mirine sarfedilmesi hak. _ Maçlar bele böyle bir amatör
tedavi ve teşfiyeye miıhtaçtrr. kındaki J.<ı.nun ile Tütün inhi.san: u- takımı ile \Proksyonel takrmlar a-

Doklor Erneot'in bu sözleri umu. mum müdürlüğü 931 bütçesınde 80 .-asında olursa netioeslııe uhmin 
mi harpten mağlup çıkmış Türk mil bin lir<>.lık münak<lle .icrasına d4ir çok zor olur. Ben ıde size burada 
!etinin necip hiolerine ne kadar uy- kanun .layihası kabul edilmiştir. bizden evvel gelen SJavyalılarm 
gun geliyor.küOnuTn rkiici.n sor~.'.','_?~ İngiliz lirası üzerinden maaş aı,. ısöy.ledikleri gibi "Yaşayaa:ı görür " 

- BugÜn .. Ü ye wuuunda makta olan eliçlik ve şehbenderlik demekten başka bir şey söyleye-
Hitler'in ve oizin fikirlerinizi anlaya- memurlarının Türkiye da bir vazi- miye-cıeğim". 
bilir miyim? feye nas>p ve tahvillerinde :ne suret- Bugün oynayacak olan Slavya 

- Hitler ve ben Türk inkıMbma Le maaş verileceğine dair «na.tiye ve takımı şöyJ.e te.rti,p edilecektir: 
hayran insanlarız, dedi. Bir memle- killetinin ~zkeresiyle istenilen ref- Planiçka 
keti kurtar>nak, asırlarm kökleştir- sirin 1843 numaralı kanun ile ha.11e- Fiala Zanşek 
diği an'ane/eri çıkartp atmak ve iti- d.ilmiş o1duğu Jçin müzalrer.:sine lü- Cambal, Şimpeıısky, Kirzek 
la yolunda düşünülebilecek tedbir- zıu:.1 kalmadığı hakkındaki bütçe en Jünek, Sovboda, Sokotka, Puç, 
/eri ve tutulabilecek yollan bulmak cüme.ni mazbatası kabu.i alıuruır.ış- Şipera (Yoska) 
ancak bu kadar olur. !nkılabınız tur. Galatasaray - Fener muhteliti 

duğu ve Amerikanın neresinde ika
met .ettiği meçlıul bulunduğıu Sam
sun >İ.<:ra memurluğunun derkenarın 
dan anlaşılan Şehbender zade Ha
lil Beye. 

İstanbul ikin.ci i<:ra memurluğun
dan: Kavacık.lı Mehmet Riza beyin 
ha ;Jilm zimmetinizde matlubu <>-
lan mebaliğin remini istifası zan
nında uhdei tasarrufunuzda olııp 

taht1 hacza alınan Samsunda güm
rük karşısında kain 142-147 No. i
le murakkam maa müştemilat bir 
bap hane .ile Sait B. mahallesinde 
171 No. bir bap dükkan ve ayni 
mahallede 138 No. bir bap hane ve 
dükkandan tıesviyıei deyn edilme· 
~i üzer.ine al;ıcak.lı tarafından 

paraya çevrilmesi talep edilmekle 
üç gün zarfında boraınuzu verme
ıdiğiıı.iz takdirde bermucibi talep 
mahcuz gayri menkU!atm par.aya 
çevrilmesi muamelesi.ne ibtidar kı
lınacağı malimmnuz olınak v.: ol
bap.taki ihbar varakasının tebliği 

makamına kaim olmak üzere ilanı 
keyfiyet olunur. ---Gülhanıe hastanesi üroloji muallimi 

Dr. FDlT KlMiL 

Hissedarı olduğunuz balada yazılı 
oJan emlak ic.rae.n haciz edilmiş- ve 
alacaklı tarafından satış talep edil
miş o.ldıığımdan iera ve .iflas kanu 
nunun 111 c:i maddesi mücibiııce 

satış tarzının tayiın edilmesi t aie
bin.in tehliği:ne medax olacak ihbar
name makamına kaim olmak üze re 
ilanen tebligat icrası kararği:r o!<lu 
ğun.dan 27-1-1932 tarihine mü:sa<lıf 

çarşamba günü saat 11 de Beyo ğ

lunda kain icra itiraz mercii Bey
oğlu hiik:imliğiode bilvekak veya 
bilil.sal.e ha= bulunmanız füzumu 
ila.n olunur. 

İstanbul ikinci iflb memurlu

ğundan: Adres: Cibalide iskele sc -

kağmda T•uranye. ve Nebati Yağ 

Fabrikası Sahibi Rifat İhsan bey: 

Balada ismi ve adresi yazrılı olan Za 

tın iflası açtlıp tasfiyenin adi şelo l 

de yapılmas.ın.a karar verilmiş oLdu-

ğundan, 1-Müflisden alacağı olatı 
yalmz bize değil, bütün dünyaya ise şöyle <>lacaktır: 
misal oldu. 1931 senesi bütçesinin muhtelif Avni Avruqıa tetkik eeyahatin.den .a'V<let veya ma.llarınıda istihkak iddiasın · 

- "·az"ı hakkında'-' ı'ntıbamızA. fasılları arasında 246.300 1imrun mu" . Ad "' ıu • Mitat Bürhan etmiştir. Telefon: 20902. res: da bulunanlarm alacak ve iddiala-
Dokto" Ernest'in heyecanlandığı- nakalesine d•ir kaııun layihası mü- Fikret, Nihat M. R...,•t Babıa"lı' _ Tur" k Ocag"ı s-··ı Sil 

nı gördüm! zakere ve kebul e~ştir. -.- ~~ · rını işbu ilan bir ay içinde eyyamı 
Rebii, Muzaffer, Zeki, Kemal F. reyya Bey aıpartmıaru. 

- Oh .. Gazi Büyük adam, dedi. İ-o.hisa.ra tabi maddeler kaçakçı- Lehkbi M. ~--- ------
Medeniyere ve insanlığa en çok biz !arı haber verenlere ve bu kaçak Hakemliği fütbGI :f00erasyo.n11 İstanbul biriınci iflıls manurlu-
meti <!okunacak d§hi. Berı Gaziyi maddeleri mÜS"dere ede.n.Le:re peşin cei3i Hamdi Emin bey yapa.caktır. "'·n"•~. B' .. ,.,,__ a't v·A -'-'n 
dünyada gelip ve geçmi• inlalllprı- olarak verilecek ikramiyelere dair ç k hükilmeti Sla la- .. ~-· · ır mu........ 1 ~ """"' • ' ,. k . bu e vyı1 oyuıncu \ . . _,, __ , kar 
larm en büyüğü addederim. Tarihe ıı:an.u.nun müza eresı mevzuurıa rmm rahat seyahat edclıi1mcleri dola.yısilc paraya çev • .......,,.. ar-
çok meraklıyım. Eserlerim de var- dair iktisat ve dahiliye encümenle- ve seyahat yorğwı!uğu duyma.dan 1 J.a~trrılan \1)'3l1>01u~, pantalonluk, ve 
dır. Türkiye!Jin ktlmçtan kaleme rinden te>tkik edilmekte olan hükil- m~ketimize, gelebilme.lıerini te- paroesiIDik kumaşlm mahhalin 30 
kadar geçirdı'g"i tarih1 hayatrnı tet- m..ı:in yMl teklif.l.eriyJ.e bfrliktıe mü · · · k·~ · 1 kat k ı:m:n ıçın vnvasıy<>II<' arma uncu çıarsa>nba günü saat 15 te Sul 
kik ettim. Bu tarihi yaşatmak ve zakere olwuna uzre tehir edilmiş- hususi bir va~on takmıştır. tarı.ham..,;.mda Sadikiye Harum de· 
yü/,.-seltmek için büyük Gaziniz en ~ir. Menkı'.i.l ~e p.y;ı:i m.enkı'.i..I emval En kuvvetli oyıuncularmdan Puç -- . 
kısa yolu. bulmuş ve takip ediyor. ıt: hun.1;.ru': ı;ıt.ifa haklarının ve dai bir senedir a,pan.ciisitten hasta ol- nınunda açık artu~na •le satılaca· 
Bu yüksek mefkiireye bütlin mede- ı mı vergiler.ı.nın. mekt~rnu haber duğu iç.in .antren.eman yapmamakta ğmdan taHp olanların müracaatla
n1 in.sanlarrn hürmet etmesi lazım- ve:.enlere verile~~ . ıkram~yelıet'e idL Ancak son haftalar zarfında rı ilan olunur. 
dtr. Top ve tüfenkten evv.ol, umumi daır kanunun t:ıeıvru=ı rnaddesıne ka- eyileşmiş ve Macaristan, İtalya, İs- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ıztırap içinde inleyen beşeriyeti, aç dar m~za_keresı ~apılmış 6 mci mad- panya, Portügal maçlarını oyna-
kalan aileleri, bakımsız çocuk/art, d~ suıst~~~le ımk.in v:-recek. ma- mize bu dere.:e kuvvetli takım gel-

cesmiye müstesna olmak üze~ hor 
gün saat 17 ye kadar Sultana.Jımet 

te vaki adliye binasında icrayi va
zife eden ikinci iiilas dai.resiıne ı;e

.leı>e.lr: alacaklarım lııayt ettiımelen, 

ve senet ve defter gibi delilleri he
..., ise bunların ııııtl veya mıısadd, < 

sureti.erini vermetleri, 2 - Müfıh: 

borç.!.u <>.!anların yukarıda yazılı <. 

lan müddet içinde borçları mikda 
rını yazdınnaları, hilafına hareke· 
rin .:eza ka.ıııınu mücihince takibat 
ve mesuliyete uğraya.cak.Jarıru bil
meleri, 3 - Müflisin mallarmı na-maiiil kimseleri düsünmek ve bunla hiyette gc;rülerek tetkık edilmek mıştrr. memişt.ir. Maalesef bu güzel vıe en· 

rtn yardımma koş~ak icap eder. Fa ü.zere iktisat encümenine verilmiş- Demek oluyor ki Puç ancak dört teresan maç kışa tesadüf ettL Dü- kit ve tahvilatı ve buna mümasil 
kat geniş tedbirlere ihtiyaç hisse- tır. siki maç ya.pdıktan sonra şehrimiz- nya <takımları axasnııda sayılı olan kıymetli evrakını her ..,, suretk o 
den bu i.~ler için umumi bir "el ve- Meclis ewnacrtesi günü to-•~~- de oynıyacaktrr. bu takını. hiç şüphe yok ki güzel )ursa olsun, ellet-inde bulunduran· 
riş., kendisini hissettiriyor. Tarih- ..-·- Slavya ooğrudan doğruya bura- bir oyun göstere~ektir. Bunların 
ten bize İntikal eden müşahede ve caktır . ya gelmiştir. Bu geliş buradaki ma- karş.sında muvafmkiye1ıli bir oyun lar, ister şahi3, i<;ter banka vıc saiı 
tecrüb.•ler, hepimizi müşterek me_sa ça ne kadar ehemmiyet ver.dikleııi- göstıemıek bugünkü ilk ma~ içıin müe.s.sise ol.sun, bunların üzerinde· 
iye davet ediyor. Türkiye bizim i- terdi ki, Hitler'in Almanyadaki nü- ru is,pat eden bi.r delildir. Buradan çok müşküldür. Bütün .sporcular ki hakları mahfuz kalmak şartile o 
çin şayanı dikkattir. Çünkü Avru- fuzu büyüktür. Bütün bir ekseriyet soınra şu tarihleroe şu meml.elretJ.er- pek aLa bili·rler ki Çeklerin ve bil- malları ayni müddet içinde daireye 
pa ve Asyanm köprüsüdür. Çünkü onun programını benimıemiıtir. Fe.- ne oynaya<:aklaııdrr: l-l·932 <le No- hassa Slavyalılaxm oyun tarzları vermeleri, vermezlerse ceza kanu
cog-raii vaziyeti/e dünyanın kutüp kat Hitler Bol•evi-U. amamız bir vy Sad, 4-1-932 ode Zagreıpte Con- çok klasik ve fennt olduğu gibi kü· 

• dia "· ~1 932 de z k "··"· 1 ku ak ynamala nu mucibince takibat ve mesuliye. noktalarından biridir. Bu hususta düımanıdır. Gün geçmez ki, Alman- cor """• .,.. • gene agrep- çü m""""""s er · rar o • 
Gazinin bir yakmı i le görüşüp bas- yarun herhangi bir §ehrinde miniyet te Gradiyanski 11e ve 10-1-932 de rı bizleri çok müşkül vaziyeti 60- te uğrayacakları mazeret bulunma-

--------------1 bübal etmeği ne kadar isterdim. · perverlerle komünistler arasında Beog;<>dski ile oyruıyacaklandır. Bu kacaktrr. Bizim oyuncular bu mü- drkça Tüchen haklarından mahrum 
Emniyet sandığı müdürlüğün- Almanyanrn bugünkü vaziyeti iti- kanlı müoademeler olmasın. Muhak- so.n maç Belgrat külübünün 25 in- selleslerin içine düşmez ve asabiye- kalacaklarının bilinmesi. 4- 4-1-932 

- . 

~j]~--~ 
Ueıw ve a~entası 

Moreno Algranti_ 
l ı la nhn1 S irkec i Yrn i Han 6-7 

~ımrü k arkasında! 
'--~-'-

den: Eyiıp Akar Çeşme 
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numero- barile, sorulacak daha bir çok sual- kak ki bu üç yoldan biri Almanyayı ci seneyi devriyesi olduğu için biz- te kapılmaya> şuurlu ve enerji ile günü saat 15 re yukarıda 
ler vardı. Çünkü Almanya bugün üç mukadderatına doğru ıevlr.edecek- zat kralın himay$ a!tı.nda tcrtİ\l) oynarlarsa eyi biT dereoe almalı: ih· 

Ju hanede Ummiye Hanım 2 Ma- yolun ağzında bulunuyor. Ya Hit- tir. Fakat hangisi? edi.1..-niştir ve ilk vuruşu Kral ken- timali varott. yazılı olan iflas da1ııe.sinde alacak· 
yis 9Z9 tarihinde sanıdığımı""l bi- ler, ya Fransızlarla itilaf veyahut Bu ouale Doktor Ernest'in de ce- disi y3;Pacaktır. Misafirlerimizin bir .gün evvel ların ilk içtimada hazır bulunma· 
,-,tdığı para için verilen 96 numa- bolşevizm. vap verebilme•' ·ıü0küldü. Sonra bis Zeki Bey ne digor? 6Cyahatıten gelip, az çok unutt:ukla- lan ve müflisin müşterek borçlula 
;alı bon<ıyu kaybet.tfğinİ ;;\iy.kmi~-- Brüning kabinesi, bu iki yolun or ıediyorduk ki, oktor bize söyledik rı sahamızda oynamaları bizim le- riyJ,e kefil1.erinin ve borcu tekeffül 

J 
tasmaa fransrzlarla uzlaımağa bakı- !erini söyleyebilmek için vaktinden Galatasaray - Fcnıerbahçe muh- bimize o.tarak bir avantajdır. Be- eden sair ltim9e.lerin jntimada ha· 

t ."' ' nis• " ·r.i~:ıoeğinden eski bo· yor. H"ıtler ise bu m:la•mamn •e.ki.1- ihtilas ctmi•ti. Bu bi•le kendisini da teli tinin kaptanı mu.hattirimize nim kanaatim ikinci maçın ~ ı .. km · ı - il' r · • • ' ;,r bu.lunmala~ı hakları olduğu ilin 
_________ ._.ı.. C·C>'.1.cın ıu iı o mayac;on!, an olu- Jerini Almanyanın -'-11;7\!"na görüyor. ha fazla me§gul etmek istemedik ve şunJ.arı söylemiştir: bir.inci ~ daha eyi olacağı olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~---'-"~'r~·~~-- :ı _..J..:iıı.ı:ı..iAıi.!ı.ııılôlliMı:l!~nW..· ~e~:ı:!annu~--r~l~•·~dı:..ıı;ii»..!...!•~lin!!:ıi,"Js~ıl!!!:m•~ak~a!l!:rUıld~ı~k~.-----_!~::::.~"ltı~o~·r!t~scn~~ed~en:!!:!bcri~~·~m~em:!!!.l~e~k~e~ti~- J.ı:mewoır~ke~u~·n.ded!ı!!:S2,!!ir~!~' -------..:..::::;:.:;::::_ ___________ _... 
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Yılbaşı Münasebetile Her Yerde: KOCATA Ş LUKS GAZOZLARINI ARAYINIZ. 

Elektrik Buyotu 
işte faideli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Ayakapı civarında Gül camii tamiratının ıkapalı zarfla ya

pılan müruclı:asasında verilen bedel haddi laylk görülmediğin.

den pazarlıkla ihale edileoe'ktir • 

Taliplerin şeraiti anlamak ~ her gün öğledıg sonra In

şaat Heyeti feruıİyesine ve ihale tarihi olan 29-12-~l salı günü 

saat on dörtte roare Enciimeni:ıııe müracaatları. (4579). 

---- ~ ----------
Oevıet Demury_olları idaresi ilanları -

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
Gedikpaşa' da Jandarma Satın 

Alma Komisyonundan: 
Jandaıma ihtiyacı için bin .dokuz yüz takım mamfıl tavla 

elbisesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 4-1-932 
taırihme müsadif pazartesi günü saat on beşten on altıya kadar 

1 

yapılacaktır.Taliplerin şartname ve nümımeyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştiralk için muayyen gün ve saatte temi
natlarile beraber komisyonumuza müracaatları. (4410). 

~DiKKAT~ 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATiN 

idaremiz için pazarlıkla satın ahrıaca'k 25 kalem çekme bo- ı-------·-----------------

Meşhm Professör Brovn Se-
1uart ve Steinach'in mühim keş
fidir. Tesiri ka~'i ve seridir. 
:Iu eczanede bulunur. Toptan 
ıatıt yeri ZAMAN ecza deposu
iur. fstanbul, Bahçekapı tram
ıay caddesi No. 37 ve Eskişehir
le Yusuf Kenan Beyin Merkez 
·czanesi. Kutusu 200 kurustur 

S AT i E'nin 
Beyoğlu, Heyaz.ıt, Kadıköy, Oaküdar ve_ 

Büyükada ma~a ... alarında sahlır. ~ 

ru, ıkum, soda, <hususi çelilk, çekiç sapı, çinko lavha demir ve 
pirinç tel, çini ve saire gibi malzemenin pazarlığı 28-12-31 ta-

rihine müsadif pazartesi günü mağazada icra kılınacağından 

taliplerin yevmi mezkilrda saat 9 dan 11.30 kadar mağazada 

isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaıki malze
menin mufııedat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune 
getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümune ge
tirilmesi nümunesiz vaki olacak re<klifatm kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. (4585). 

Tütün in~isarı nnıunıi uıü~ürlü~ün~en: 
1 - (3000) Top ince makine kağtdı: Nümunesi veçhile 

11-1-932 pa.zartesi saat 10,30 ta. 
, ____ Üç Ayda Biçki ve Dikiş 2 - (100) kilo Jelatin: Nümun~nin tamamen ayni olıa.-

On altı eenedeııberi müe61eSem yüzler.ce mezunlarının muvaffakıyet- 1 caktır; 11-1-932 ıpazartesi saat 10,30 ta. · 
!eri ve içtıimal hayatta ihraz etıtilııleri mevki dolayisile gurur hieseder. 3 - Fa.brikalac.ımız için şaırtınamesi mucibince muhtelif eh' 
En aon ve en kolay F.-an.sız usulü ile 3 ay.da tualet, erkek ve kadın atta (1475) metre yassı ve (300) metre yuvarlak kayış; (11-1-
:.ayyör ve beyaz takımları teferruatile mükemmel öğretir ve devir ao- 32 Pazartesi: saat 14 ). 
ıwııda Maarifçe mu11addak şehadetname ve.-ir. 

1

1 4 - Ma teferruat alavireli ve arabalı bir adet harik tulum-
Mezurı oılan bir çok h:annnlar kendi he.saplarma mektep açmağa mu- basının imaliyesi biır talibine verilecektir. 14-1-932 perşembe 

.raffak olmuşlardır. 11 K&ııınusani q>Uartesiı>den itibattn ders.lere 
başlanacaktır. Talebe kaydı, pazartesi çarşamba ve pe~ günleri ·ı saat 10,30 ta. 
öğleden"°""" i.c.ra edilmektedir. Gedilopaşa Balipaşa yokuşunda Esir- 5 - Cibali Fabrikasile Depo ve İmalathaneleaimize mukta-
;i Kemalettin sokağı Vahrwn Asaduryan Ef. eczaııeai fevkinde No. 1 zıi muhtelif nevi ve milktarda mualecat: 14-1-932 perşembe 

Gedikpa:p Biçki ve Dikiş dersanesi müdüril J saat 14 tıe. 
------MADAM NOEMİ ASADURYAN _____ .. İdaremiz için mübayaası muktazi meikfir levazımı: vermeğe 

------------------------ı talip olanların yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen hizaların-

\ 

Ankara'da 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyük Gazi heykeli karşısında Ankaranm en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, banyo, elektrik ve her türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdır. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. 

da gösterilen gün ve saatte İstanbulda Tütün İnhisarı Müba-
l yaat Komisyonuna müracaatları. (4487) 

Tütün iu~isarı nnıunıi oıüdürlü~ün~en: 
• İhlamuc tahtası. 

Evvelce mübayaası ilan olunan (800) adet ııhla:mur t~hta- 1 

1 Zafiyeu umum.ye, i.ştetıasızL" ve kuvvetsızuk 
büyük faide ve tesiri görülen 

sının kalınlığı (6) santim olmayip (6) milimdir. Pazarlıık 

-- i 9-1-932 cumartesi gününe talik olunmuştur. Taliplerin teminat 

batatıud;-1 akçelerini hamilen o gün saat 10,30 ta İstanbul Baş.müdiriye-
tinde Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (4525). 1 

FOSFATLI 

ŞARK MALl 
HULASASI 

PAGEOL 
Prostat it PAJEOL 
iltihabı mesane En kuvvetli ve 
Seyelanı meni milesslr muzadı 

Bel sotuklutu taaffilnil bevlldlr 

Gut mllliter Tesiri seri ve esaslıı 
Tebevvülün evcaını 
izale ve bütün Uui-
l.to meneder. 

~· 
MOPTELA VE MUZTARIP OLANLAR lçlN 

• r;; PAJEOL BİR TEDBiRi ŞAFIDIR 
r l>arts hastaneleri mOtaahhldl: ŞatlHto MOesseseal 

15 bllyilk MilkAfat • bllllmum eczanelerde satılır. 

ÇOcukların neşesi 1 
Ebeveynin saad~ti! 
Kaa.ndık. aaJiycti •muruiyc ve 
aiah~ rahabu:lıldan•• karfı bıa· 

ı.,ct doktorlar tarol...... lavJİ' 
JC td.iltll .., 

senôferrato 
ka.-.et Ulcını dlayanıa iter t ... 
ra.Jında •alldclcr YC çocuklar 
b6yllı. b1ı;- NtmaaniyctJe kullan ... 

rak pılı blyik faidı c6""•kt•
dir1er~ Htr rc&ancde b11lun•r, 

' 

~nıniJet i~leri umum nıü~ürlü~ün~en: 
Müdiriyıeti Umumiye kadrosunda (4000) ılrunış asli ınaaşh 

bic Almanca tercümanlığı miinhaldir. Aynca mesken bedeli 

verilmelktedir. Türltçed-eın Almancaya ve Ahruıncadan Tüı1k

çeye ve tekellüme muktedir ~!anlamı vesikalaırile ıbirlikte Mü

diriyeti Umumiyeye tahriren veya şifaılıen müracaatları, talip

lerden Fransrnça veya baŞka bir lisan bilenler tıeırcih olunacak
tır. Müracaat müddeti 15-1-932 tarihine !kadardır. (4580) 

lzınit urla nıekte~i oıüdlirlü~ünden: 
1 - Evvelce ilan edildiği veÇhile mektebimiz tamirat ve 

inşaat müırakasasmrn şartnamesinde ögrülen lüzuma mebni 
yapılan tadilat dolayisile münakasa bükümsüz addedilerek ye
niden 20 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya k.onınuştur. 

2 - İhale 14-1-932 tarihinde şimdiki ortame'ktep binasm.ıda 
saat 14 te yıa.pılacaktır. 

3 - Talipler bizzat mühendis veya mimar ve yahut bir mi
mar veya mühendisi inşaatta istihdam edeceğine dair notecden 
musaddak bir teahhütname veıımiş müteahhitler olabil~eklıer-
dir. • 

4 - Talipler usulü veçıhile tanzim e<leookleri teklif meıktup
larına talipl-erin ehliyet, selahiyet ve istihdam edecekelri mi.
mar veya mühendisin evrakı miiSbitesini 810 liralıık teminat 
mektup veya maıkıbuzunu usulü veçhile raptedeceklerdiır. 

5 - Tafsilat, plan, keşif, ve sair evrak her gün öğleden son
ıra ortamektep müdürlüğünden alınabilir. (4577). 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
1 

Komisyonumuza merbut mekteplerle mülhak pansiyon tale 

helerinin elbiselik kumaşlarile imaliyeleri 5-1-932 tarihine mü

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

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 
Askeri fabrikaları Umum Müdürlilğüne merbut Akyazı keretıte fahri

katıı ihtiyacı için yüz m. mik'abı ıhlamuz kalası milbayaa edileceğinden 
13 - 1 inci Kan. 931 tarihinden itibaren yirmi giin müddetle a.1.en! mürıa
kasaya vazedilmiştir. Taliplerin yüzde 5,5 pey akçeleri olan 270 J.irayi 
mü<rtashaben yevmi ihale olan 4 - 2 inci Kan. 932 tarihine müsadif pazar
teai günü saat 14 te Adapazarı Maliye dairesinde müteşekkil komisyonu 
mahsusa. Şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak arzu edenlerin Ada
pazarı Belediye dairesile Akyazı'da Kereste fabrikası mildiriyetin.e mü
~caatlan il3n olunur. (4450). 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandaa:ma Umum Kumandanlığınca ·kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulan (169) kalem ecza ve malzemei trbbiyeye ta
lip Çıkmadığından 4-1-932 pazartesi günü pazarlıkla mübayaa 

edilecekür. Mezkur günde taliplerin Ankarada Jandaıma 

umum kumandanlığı levaznn müdiriyetine müracaatları. (4493) 1 

Tütün inhisarı ~nınnıi Mü~ürlüğüo~en: 
Samsun Fabrikamızdan Tokat ve Sivas havalisine gönderi- 1 

lecek mamulat ve levaznn nakliyatına ait ihale1 evveliyenin , 
mahalline 1 Kanunusani 1932 tarihinde icra olurıaçaktır. Talip- 1 

lerin mezkfir Fabrika Müdiriyetine müracaatlan i.cabedec. / 
(4451) 

lstanbul P. T. T. Başmüdüriyetinden: 
Muhtelif eb'adda kestane cinsinden 350 adet telgraf direği I 

10-12-931 tarihinden itibaren münakasai aleniye suretile mü
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30-12-931 tarihinde saat 14 
te yapılacaktır. Taliplerin% 7,5 yüzde yedi buçuk teminatı mu 
vakkatlerini hamilen yevmi mezkfirda Başmüdüriyette müte
şekkil komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de her 
gün Başmüdiriyet kalemine müracaat eylemeleri.(4341). 

Türk Maarif Cemiyeti Mektep Defterlerini 
Her Yerde Aramak Vatani Bir Vazifedir. 

Gümrüklerde ithalatı tahdit 
kararnamesi dolayısiıe 

Fiatlarda Zam Değil Bilakis 
TenziJit Yapllmıştlr. 

Umumi deposu: lstanbul F1,.,c3rcılard., ŞARK Han No. 18 

ALEMDAR 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

MİLI;ET 
Vapuru 26 Kanunuevvel 

Cumartesi 

SOÇ~TA .t'l'ALYANA 
Dl SERVİTSİ l'tIARİTİMİ 1 

1 
TEREZA SKIAFİNO va-

puru 29 Kanuııuevvel Salı 
(Napoli, Marsilya ve Cenova) 
ya gidecektir. 

ı AFRODIT vapuru 31 Ka
nunuevvel Perşembe (Napoli, 
Maa-silya ve Ceoova) ya gide
ccılttir. 1 
ATLANTID vapuru 3 K.sıani , 

rMA 
1 Dr. Hakkı Ş 'na si ı 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

Daima Daha 
Kuvvetli 

Emufaiyon Skot ile inkişaf eden 
yavnılar daima daha kuvvetl.i 

olıuzlar. Onu ne kadar severler ! 
Ve bunu içmekle ne kadar dü

rüst ve gürbüz büyürler ve he. 
nevi öksürük ve nezkdcn v.ika· 
ye e<lilmiş oJuriar. Hatta çocu k 

!arın mutat çocuk rahatsızlıkla· 

rı bile oıtlar için meçhul kalır 

Emulsiyon Skot ;çirileıı çocuk· 
Jaroa kızamık, difteri, skarlatin, 
hümma gibi sari hastalıkılar pek 
en.der görülür. 

Emulaiyon 
Skot balık ya
ğın.dan üç defa 
daha kuvvetli -
dir. Hazmı o ka 
dar kolaydır ki 
her damlası bes 
!er ve kuvvet
lendirir. 

Sıhhat ve kuvvet için 

EMULSiYON 
SKOT 

Hec yerde mus.lrreıı isteyiniz. 
günü aıkşamı saat 18 de Sir- Pazar(Burgaz, Varna, Kösten- · ı 
keci nhtnnından hareketle ce, Novoııosisık, Batum, Trab-

(Zonguldak, İnebolu, Sam- zon ve Samsun) a gidecektir. ı •----------ıı 
sun, Ordu, GirC6'011, Trab- İTAL YA vapuru 5 Kanunu- ı -----------.. 
zon, Rize ve Hope) ye azi- sani salı (Sitmar Levant El<s-
ınet ve ayni isllrelelerle (Gö- pres) olıarak (Pire, Napoli, 
rele ve Unye) ye uğrayacak Marsilya ve Cenova) ya gide-
avdet edecektir. cektir. 1 

Müracaat maıhalli, İstan- Tafsilat için Galatada ~r-
bul Meymenet Han Alooı- kez Rlhtım hanına umuınl a
dar Zadeler. Tel 2.1154. centesine müracaat. Tel: Bey-

-:=========~I oğlu 771/722 veya Beyoğlu.n-a da Pera Palas altında Natta 
SEYRISEF A1N Nasyıonal Tünkiş Türist aoen

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

BOZCAADA POSTASI 
(EREÖLI) 27 Kanunev

vel Pazar 17 de İdare Rıhtı
mından kalkar. 

25 Kanunevvelden itiba
ren Haydarpaşa Kadıköy 
hattının 38 ve 37 numaralı 
:;e.ferleri yalnız cuma günle
ri 24 ve 23 numaralı seferleri 
le lkış mevsinlİ müddetince 
'.ı.eır gün yapılmıyacaktır. 

Yalnız Cuma günleri A
dalar hattının 3,13 ve 10,14 
numaralı seferleri 25 Kanun 
evvelden itibaren yapılrnı
yacaktır. 

Norjske Orient 
Linie 

taiye Telefon Beyoğlu 3599 
yahut İstanbulda Eminönünde 
lıımir sokağında 8 nuın a 
acente ve'kiline müracaat. Tel. 
İstanbul 776. 

1 
Askeri fabrika· ı 

lar ilanları 

1 Şaırtnamesinde yazılı oldu
ğu veçhile yiırnıi bir kalem 
muhtelif eb'at ve miktarda a
teş tuğlaları ve harç. 

1 Yukandaıki malzeme kapalı 
zarf ile 29-2-932 de saat on I 
dörtte i:halesi yaptlacaıktır. Ta 
liplerin şartname için her gün 

1 ve münakasaya .ginnelk için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı. (4506). -.. '-' 

500 metre mik'abı 
çam tahtası 

Yakında ı.tanbul ve Memıara ll· 'iUkarrdaki mal.7ıeme kapalı 
man.larmdan Anverae doğru hare- zarf ile 18-1-932 de saat on 

ket edecek va,purlar: dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
BİRGİT vapuru olimannnızda. 1. l · · · h .. 

Tafsilat i in Galata Frenkyan ıp eırın şartname ıçın · er gun 
ç :' ...... 1 ..,-......... • • ;r:·n ~,.. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınıner~iJall 
lTALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz liraısı 

ıeya doları f.ı:ank olarak sa
:ılan bu çekler sayesinde ne
·eye gitseniz paranızı kema
li emniyetle 'taşır ve her za
nan isteırseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çek
leri en küçük tediyat için 
1akit makamında kolaylıkla 
istimal edeıbilirsiniz. Travel
lers çeıkleri hakiki sahibin
:ien başka kimsenin kulla
namayacağı: bir şekilde ter-
tip ve ihtas edilmiştir. s ~ 

latan bu 1 5 inci .icra memurluğun. 
dan: Madam Elvrodikinin Asim e
fe.n.didec. olan aıacağının teaıini i
çin evvelce habs edili.p paraya çev
rümeııine karar veri.len mosturalık 
camekin.larla, Raf, ve dolapların 
Klimınevvelin 30 uncu çarşamba gü 
nii aaat 12 den ~ibaren Beyoğluı>da 
Tepeba§m.da tramvay tevakkuf 
mahalli civarında 23 No. Ju mağa· 

zada satılacağından müşteıilcrin 

yevm ve saat mezkürde mahallinde 
hazır bu.lunma.ları ilw olunur. hanında Theo. Reppen ""~ - A,-__ ,Y.ı:. ~ırınt'i ., .. ·~ ı • .ı 

ıı mdım 1000 mllfthbaalar tarafından verilen ka- mw.ı•-
centalığma .,.. bd-~-1 h • rarlara karşı maznunlar tarafın.dan larmı taşır. Hangi mn. .• 
B. O. 227'k111h arı ? anka erk nlmaev1 1701 numaralı kanunda göeterilen da hangi ihtisas mahkemesi teşkil 

.~.,a amu eoı, aç o - . kili . he tince 
ulesinde - ·· - · · müddet ve usulü dairesinde sulh olunaeagı ıcra ~ ttı ye 
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