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Sahip ve llaşmuharrlrl 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdtırtı 

ETEM İZZET 

ismet Pş. .Ankar.aya vd t etti! •• 
----'---------~-~--~ ..... -~~-~--~---~---~-~ 

dise mahallinde dUn iki defa keşif yapıldı ve müsademe 
ebebiyet veren Şoförler hikim kararile tevkif edildiler •• 
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7 atan içinde fakat ka- , TARAFI 

nun haricinde bir 
vatan parçası: Dersim 
Bu meseleyi süratle halletmenin 

zamanı gelmiştir. 
Dersimde hakiki vaziyet nedir? 

Dersimdeki tağallfıbü bir başlı, hatta 
yedi başlı ejderhaya değil, 

altmış iki aşiret reisine isnat ediyorlar .. 

Siirt Meb'usu Mahmut 
HOZAT (Dersim. Başmu• sim edilmiştir. Esasen toprak, 

harririmizden • Telgrafla) - köylünün bile olsa, emniyet al
'latanın elli, altmış bin nüfus- tında çalıımasını teminiçin mab 
hı bir parçası var ki, burada ya- sulünün, emeğinin mühim bir 
!_ayan vatandaşların mühim bir kısmını reise vermeğe mecbur 
"''ını her vesileden istifade e- olur. Burada hiç bir nimet mu
~erek devletin mükellefiyetle- kabilinde olmayarak, en ağır 
l'lııden kaçıyorlar, memleketin külfetlere katlanan ne kadar 
kanunlarına uymuyorlar, va- köylüler var! Bu izahtan kolay 
t~nda; vatan harici, kanun ha- ca anlaşılır ki•, halkın ekıeriye
l'ic:i bir vaziyet yapıyorlar. Bu ti, Dersimin bugünkü hayat ve 
~atandaşlar; bununla da kalını idaresinden memnun değildir. 
)'arlar. Etraflarında bulunan Halk, kendilerini halasa, refa
[.ib: elli bin nüfuslu dağınık ha- ha, aükUna götürecek Meaihi 
1' Türk köylerini, Türk kasa- dört gözle bekliyorlar. Bu Me
bd~lannı mütemadiyen tehdit e- sih, hükiimetten batka kim ola 
•Yorlar, mallarını ve canlan- bilir? 
~alıyorlar, bu suretle geni' Bu muhitlerde zalim ile maz 
~r ınuhitte boğucu bir emniyet liiınları biribirinden ayırt et

hltlik havası yaratıyorlar. Bil- -mek mütküldür. Kiminle görü-
ilsaa bu muhitin iktısadi ve lİ· j türseniz, size kendisinin maz

lar) faaliyetini felce uğratıyor- lum olduğunu, komtularınm 
ar, 1tte Dersimin umumi man- zulmüne uğradığını, vaziyetten 
~arası budur. llave edeyim ki, bizar olduğunu yana yakıla an
b.11 vziyet ve manzara; hükume latır. En sayılı aşiret reislerile 
t~n kuvvetli olduğu, memleke- görüştüm. Hususi vaziyetlerini 
tın dahilinde ve haricinde de- umumi vaziyeti sordum. Hepsi 
~aınlı bir sulh tesis ettiği za- de hadiselerin cereyanından 
Ilı.anlara mahsustur. Harici bir memnun olmadıklannı, bil
lehlike belirdiği, harp ateşi ba- hassa bunlardan mes'ul bu
tııyı sardığı zaman ise, bu asi lunmadıklarını tazallum ve 
~ağlar sakinlerinin neler yaptı- ısrar ile söylemektedir. Ka
k,'nı, kimlere alet olabilecekle- bahati, başkalarına atmak, 
l'ini yakin mazideki tecrübeler burada bir adet olmuştur. Hal
~k ili göstermişti. Hülasa, buki ben, halkın acıklı şikayet 
llıeınleketin ortasında bir vazi- mevzularını teşkil eden vak'a
)'eı var ki, hem devletin, hem )arda bu adamların iştiraki ol
~~ ita~tli halkın emniyetini le~ duğunu y~kin~n biliyordum. 
ıt edıyor. Fazla olarak, kendı- Burada zahm ıle mazlumlann 

:erine tegallüp, zulüm ve fena- bir arada bulunduğu sahneler 
1,1, İsnat olunan adamlar da va- de gördüm. Mazlum; yarın ba
~Yetten müşteki bulunuyorlar. şına gelecek yeni felilı:etlerden 

nun içindir ki, bu gayri tabii korkarak ağız açamıyor, soru
"a:ı:iyete mutlaka nihayet ver- lan şeylere kaçamaklı cevap ve
~e~, v~t~nın her tarafında ol- riyor. Zalim İse yarınki tahak
~?g~ şıbı'. burada d:' ~~n~nda küm ve tegallü~ kuvvetin~ gü-
akimıyetı her şeyın ustunde venerek, ele verılmeyeceğınden 
~~hnak hükiimet için en tabii emin, mütemadiyen mazlum ro 
ır vazife olmuştur. lü oynuyor. Zalim ile mazlu-
Tarihte bir çok müstebit ida mun ayırt edilemediği bu mu

reler, mutlak hükümdarlar ta- bitte, sanki mes'ul ve kabahatli 
k'Yoruz. Bir tek, adamın ya ze- yalnız hükiimet kalıyor! 
1 i.aile, yahut zulüm ve tabak- Bizim idari tarihimizde "Der 
ttiiınile milyonlarca halkı Petin simde ıslahat" , "Dersim asile
den sürüklediğini biliyol'\IZ• in- rini tedip" başlığı altında sık 
•anların eski zihniyet ve eski sık tesadüf edilen fasıllar var. 
•eviyelerine göre bu netice tabii Bu fasıllar, başlı hatlarına faci
~Örülebilirdi. Halbuki Dersim- alann dilidir, Bununla beraber 
eki vaziyet daha anarşik bir bu hareketlerin hiç biri bir ne

;.a:ı:iyet arzediyor. Buralarda is tice vermemiştir. Çünkü muay
ıbdadı tegallübü yaşatan kuv- yen bir program, muayyen bir 
~et; bir başlı yılan, hatta yedi gaye gözetilerek · yapılmış de
~şlı ejderha değildir. Bu eski ğildi. Eski idarelerce gaye; ko
\>~layetimizde tam altınış iki a- pan fırtınayı dindirmek, isyan 
f't~t var ki, bu aşiretlerin reis- dalgalarını yatıştırmaktı. Jsya
erı zeka ve tegallüplerinin de- nı doğuran maddi ve manevi 

tecesine göre zavallı halka mu- amilleri, ruhi ve idari sebepleri 
L~llat oluyorlar, onlan esir gi- arayan yoktu. T edibin, hakika
t 1 kullanıyorlar, modern bir va- le inandırmanın, eski idareler
an yaratmak istediğimiz bir de tek bir tekli vardı: Asmak 
~uhitte kurunu vustai bir sis- ve kı_rmak !.. Onun içindir ki, 
eın yaşatıyorlar. Deraım meselesi, bütün veba

l Türkiyede başka memleket- ~etile ~rlardan beri sürüklen 
:erdeki manaaile bir ar>\zİ mese dı durdu. Vatandatlar arasında 
•e.i yoktur. Köylü istediği ka- zalim ve mazlum zümreler vü
dıır arazi tasarruf edebilir. Yal- cut buldu. Aşiret zihniyeti ve 
~ı:ı: bir istisnası var ki o da Der- aşiret hayatı bu muhitte yol al
'~ttıdir, Dersimde köylünün ara dı. Cümhuriyet idaresi, şimdi 
~Ye sahip olması nadirdir. Köy bu elim manzaranın önünde e-
er, adeta reisler arasında tak- (Devamı 6 mcı sahifede) 

r , 
FINDIKLI 

Bu fotograi sabahleyin müddeiumu'm1 ve sair alikadarlarrn kaza mahallinde ti!tkikat ve keşif yaptık/an esnada alınmıştır. Kroki de vak'a mahalline gönderdiğimiz hususi 
ressamımız tarafrndan çlzilmiştir. Her ikisi de kazanm nasıl olduğunu sarahatle ifade etmektedirler. Taksi soldan geliyor, caddenin sağma geçmek istiyor. ismet Paşayı hfımil olan 

otomobil de bir müsademeye mani olmak için daha sağdan seyrederek taksiye arkasından yol açmak istı'yor ve ... işte bu anda çarpışma oluyor. 

Sadame o kadar ani ve şedit 
olmuştur ki birdenbire 

bir infilak hissini uyandırmıştır .• 
Başvekilin sıhhati çok şükür iyidir. Bir kaç gün 

içinde yaraları tamamen geçebilecektir .. 
Şoförlerin dikkatsizliği ve usule muhalif hareket yüzünden vukua 

gelen bu müessif kazanın ,bü' ·· n taf silatıiıı neşrediyoruz .. 
Evvelki akşam Kabala§ civarında 

bir otomobil kazası geçirdiklerini 
teeaaürle kaydettijimiz Batvekil is
met Paıa Hazretleri, ııeceyi Pera Pa 
las otelinde istirahatle geç.innişler 
ve ahvali sıhhiyelerinde görülen umu 
mi salih üzerine dün akşam ıaat al 
tıda hareket eden trenle Ankaraya 
avdet etmi.şlerdir. 

Başvekil Paşa, dün sabah civarda 
bir doktora Röntken muayenelerini 
yapbrmı§lar ve öğle yemeğini Pera 
Palas otelinde yedikten sonra bazı 
zevatın ziyaretlerini kabul ebnitler
dir. Bu meyanda Amerikan sefiri M. 
Greew ile Yunan sefiri M. Polihron
yadis Paşayı ziyaret ederek hatırları 
nı sormuşlar ve iadci afiyet temenııi 
sinde bulunmuşlardır. Dün Pera Pa 
las otelinde kazadan mütevellit tees 
sürlerini bildirmek isteyenlere mah
sus bir defter açılmıştır. Defterde 
Zonguldak meb'uıu Celal Sahir, sa 
brk bahriye müsteşarı Hüsameddin, 
l stanbul meb"usu Sal81ı Cimcoz, Te 
kirdağı meb'usu Celal Nuri, Erzin
can meb'usu aziz Samih Beylerle İs
tanbul gazetesi Başmuharriri M. Lö 
gof, Atina Ajansı muhabiri M. Zane 
tos'un imzaları vardır. Bundan maa
da, şehrimizin maruf ve mütehassıs 
doktorlarından bir çok zevat, Batve
kilimizi ziyaretle batınnı sorınutlar
dır. 

B"§vekil Paıa, saat bet buçuğa 
doğru, otomobillerine binerek Pera 
1>aJas otelinden ayrdmıılar ve Seyri 

/ 

Sevimli ve muhterem Başvekilimiz başı ve eli sarılı olduğu hal-
de sabahleyin otelden çıkıyorlar ... 

Sait Paıa, müddei uJDUmi Kenan, T ü 
tün inhiıarı müdiri umumiıi Behçet, 
müıkirat ihiaar müdiri umunıiıi A .. 
sun, polis müdürü Ali Rıza Beylerle 
tehrimizde bulunan meb'uılardan 
mühim bir kısmı teıyie ırelenler ara
Alnda idi. 

ismet Paıa, istasyona biraz solgun 
ca yüzlerine rağmen ııhbatleri ve be 
şaşetleri yerinde olduğu halde geldi 
ler. Sargılı başlarına geniıçe bir ıep 
ka giymiılerdi. 

istikbale gelenleri ırülerek selam
ladılar ve ilk aözleri ıu oldu: 

- Şapkalarınızı ıriyin •• Hava so ismet Paşa istasyonda görüşüyor ... 
lannda olduğu balde iltifatta bulun-

Kontenjan listenin 6 
maddesi değiştirildi 

Şekerciler ve eczacılar Ankaraya 
birer heyet gönderiyorlar 

Gümrüklerde. diin be7annamele
rin tescil ve vizesini tesri etmek için 
yeniden bazı çarelere lıaf vurulmuı-
tur. • 

Batmudür Seyfi Be:rin eınrile 

dün ..ı.aJı vize ve tescil muamelesi
nin yapıldığı BaJmüdürlük dairesi
nin üç kapıamdan ikisi kilitlenmiıtir. 
Geri kalan tek kapıya da memurlar 

ikame edilmiıtir. Bu memurlar, bu 
kısma girenlerin hüviyetlerini tah
kik etmekte ve karnesiz komiıyon
cuları içeri bırakmamakta idiler. Bu 
tedabire rağmen koridorlarda yüzler 
ce kiti vardı. 

B"§müdür Seyfi Bey ve dört Ma
liye müfetti§İ muamelenin sür'at ve 
selametini temin için mütemadiyen 
kontrol ediyorlardı, 

Çıkarılan beyannameler derhal 
eshabına tevdi ediliyordu. Bu vazi
yet öğleye kadar böyle devam et
miştir. Öğleden sonra yapılan teıelı
büsat Üzerine kontenjan listenin 6 
maddesi üzerinde yapılan tadilBt An
kara' dan tebliğ edileli. Bu maddeler 
bilhassa aaç levha, teneke ve demir 
idhaline aittir ve yapılan tadilat ter 
tip tashihi ıeklindedir. Maddeler ıu 
ıekilde tadil edilmiıtir: 

Tarife No. 11 teşrin 
323 yok 
324 

325 
326 
327 

a) 
b) 
c) 
d) 

a) 
b) 

523 
a) 1 

2 
b) 1 

2 
c) 

4,450 
1200 

254,000 
132,000 

11,400 
64 

380 
2 

263,190 
1,064,346 

14,845 
709,883 

4,943 

J kanun 
yok 

25,000 
3,600 

395,000 
360 

138,000 
o 

358 
6 

69,702 
640,315 

9,246 
1,482,070 

44,314 

' ) 

Gümrülc başmüdürü Seyfi B 

Demir ve saç mamulatı ticaret 
erbabının Ankara'ya ııönderdikleri 
heyet dün ıehrimize avdet etmiştir. 

Diğer taraftan eczacılar, teker ve 
ıekerlemeciler kontenjan liste hak
kında bazı temenniyatta bulnnmak 
üzere Ankara'ya birer heyet ııönde
receklerdir. 

Tamirat 
Bedelleri 
Almanga tedigatın ilgasını 

iste yor 
BERLlN, 26 A.A. - Alman:ra'

nm tamirat bedeli namile ver 
meğe mecbur olduğu tedi-
yatın ilıra11 talebine dair 
olan takrir, dün hafi olarak toplanan 
reyler neticesinde Prusya diyeti ta
rafından kabul edilmiııe de fırkala
nn ıu suretle karar vennİ§ olduktan 
nı aöylemek mümkündür. 

Mutedil aağ cenah ve devlet fır
kası lehinde rey vermişlerdir. Sos
yalist demokratlar, istinkô.f etmişler, 
komünistler reye ittirak ebnemiıler
dir. 

Takrir, 92 müstenkif reye kartı 
184 rey ile kabul edilmiştir. ğuk. .• 

Haydarpaşa istasyonunda .. 
da. -------------------------------------------------

ismet Paşa her vakitki ~şuş sima~ 
/arı i'le vagonun penceresinde .. 

sefain rıhtımından emirlerine tahıiı 
edilen istimbotla Haydarpaşaya geç 
mitlerdir. Başvekilim.izi teıyi ve bu 
vesile ile kazadan dolayı bizzat tees 
sürlerini beyan etmek üzere bir çok 
zevat, daha evvel ııara ııelmiılerdi. 
lstanbul valiıi Muhiddin Bey, Ali 

O ıırada müddei umumi Kenan 
Bey bazı maruzatta bulundu. Mütea 
kıben ıreçmiı olsun diyenlerin birer 
birer ellerini sıkarak trene bindiler. 
Gazete fotoırrafçılan Paşanın husu
si vagonlarında bi• fotografını almak 
için çırpınıyorlar, kalabalık arasında 
kendilerine yol açmağa çalışıyorlar
dı. Başvekil Paşa, bunu gördü ve 
pencereye yaklaşarak açık başla fo. 
tograflannın çekilmesine müsaade et 
tiler. 

Saat albya doğru, ilk kampana ça 
lındı. Başvekil Pı., sevimli bir bat ita 
retile, teş yicileri selamladı ve tren a 
ğır ağlr hareket etti. 

Garda , bir çok kimseler, Baıveki 
limizi ırörmek- için toplanınıılardı. 
Trenin hareketi esnasında Pata bun 
lara da sevimli tebe11ümleri dudak-

Kaza nanl oldu? 
Başvekilimizin duçar olduğu ve 

çok şükür bafif olarak geçiştirdiği ka 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

, Otomatik Telefonla Yangın Nasd ' 
Haber Verilecektir? 

(24222) numarayı bulunuz ve yangın nerede ol
duğunu kendi telefon numaranız ile beraber söyleyiniz. 
Fakat bu numarayı yangının nerede olduğunu sormak 
gibi başka ıebeplerle işgal etmeyiniz, diğer yangınlar:n 
haber verilmesine mani olmuş olursunuz. Yangının ne
rede olduğunu öğrenmek isterseniz Beyazıt ve Gala' a 
kulelerine sorabilirsiniz. Beyazıt kuleJinin numarası 

21996, Galata kulesinin numarası Beyo~lu 60 dır. 
fatanbul mmtakasından hariç Ye otomatik olmıyan mahal
lerde telefon santralına yalnız "YANGIN,, demeniz kifi,Jir. Sağda ismet Paşayı götüren araba

nın, solda taksinin şoförü.. Ilı••••••••••••••••••••••••••-
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Tarilıi t1e Sigtlsi Tefrika: 11 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Düşman taarruza geçerken 
hıyanet le ayaklanıyor! 

Çerkes Ethem ve Reşit; ismet Paşadan 
ürkmüş ve isyan etmişlerdi .. 

Zaten: ters ve yanlıt propa 
gandalarla kanttınlmak iateni
len muhitin bütün sarsıntıla
rına kartı Mustafa Kemal Pa 
fa üç teYi, etrafındaki sadık ve 
fedakarlara iyice anlatmııtı: 

Susmasını, sabretmesini yap 
masını bilmek! 

Halbuki: Bir takım sakat 
düşünceler ve mutlaka nefain
den batka yerde kuvvet bulmak 
la ayakta tutunabileceğine ina 
nanlar Türk milletinin ruh ve 
dehasmdaki kuvvetten ziyade 
baıka yerlerden muavenet bek 
liyorlardı. 

"Yetil ordu,. Bolıevik cere 
yanı ortalığı sarmak tehlike
sini göatermitti. 

"Bu Yetil ordu garip bir hi
kiyettir. Hakkı Bey bir siyah 
kaplı deftere bunun efradını 
kaydediyordu. 

Bu defterde birçok meb'as
ların, zabitlerin memurların 
fotoğraflan ve isimleri yazılıy 
dı. Sanki Yetil ordu ile bir göz 
boyacılığı yapılıyordu. 

Bu Y eıil ordu efsanesi gö
rünmiyen kudretlerden dilen
mek itiyadında bulunanların 
uydurması idi. 

Fakat öteki it tehlikeli idi. 
Boltevikliğin ne olduğu bilin
meden cazibesine kapılmak ve 
Karadeniz kıyılarından akıp ge 
lecek tehlikeyi görmemek doğ 
ru değildi ve bunda da bir gün 
Büyük tefin gürlüyen sesi iti
tildi: 

Hakkı Haminin yavan ve 
soğuk bir ifadesine cevap ve
riliyorken Büyük Reis sözü ta 
mamladı: • 

- Biz milli bir dava üzerin 
deyiz. Boltevikler size ilk lif 
olarak hele itin batından çeki
liniz, müsaade ediniz de aizin 
münevver tabakanııın kafası
nı koparalım.. Sonra Boltevik 
olursunuz. 

Bu doğru aöz ve görüt ha
raretli taraftarlarııım atına so
ğuk su döktü ve sustular. 

Garp cephesinin yükünü o
muzlanna alan İsmet Pata tim 
di bütün kudretile, büyük bir 
azim ile tarihin zaferlerini ta
şıyan Türk alaylannı tensik 
ve harp nizamına raptediyor
du. Bu doğan ordunun içinde 
tamamile ve iatisnuıı sade fe
ragat ve fedakarlık hissile kay 
naşarak vatana ve milli dava
ya gönül ve bel bağlamıt zabit 
ler vardı • 

O zabitler her mahrumiye
te göğüs gererek lam.et Pata 
ordusunda vazife aldıktan son
ra bir gününe beterin taham
mül edmiyeceği bin bir güçlük 
ler içinde asli yanlamıa yees 
ve füturu uğratmadan çalııı· 
yorlardı. ltte o zaman hiyanet 
gükremitti. Alabildiğine sorgu 
suz ve korkusuz çapulculuk 
yolunda yürüyen Etem, Retit 
ve arkadaşları lamet Patanın 
şerefli hizmetinden ürkmeğe 
başladılar ki o sırada da düt
man taarruza geçiyordu • 

ismet P-aıanm hazım ve ih
tiyattaki kuvvetli sedyesini 

daima teyakkuz ve intibahta 
tutan zannındaki itidal onu as
li aldatmadı .. Bu suizan değil, 
büyük bir ihtiyat, büyük bir 
tedbir idi . 

Türk ordusunun vatan mü
dafaaamclaki savleti kartısında 

ismet PB§a garp cephesinde 
Tariht koleksiyonlarımızdan 

müstevli dütman hakkında 

bir gün evvel Türk davasını 
müdafaa ettiklerini haykıran 
kuvvetler bir hryanet cephesi 
tetkil etmiılerdi. Haklı bir 
gayz ve gadabın Türk ruhuna 
verdiği ıiddetli bir atılışla İs
met Paşa bu ihanetin üzerine 
yüklendi, onu vurdu ve dağıt
tı. Şimdi vatan müdafaası an
cak o aziz vatanın hakiki ve te 
refli evlitlanna kalınıştı. İtte 
bu cephenin yılmaz ve üıen
mez serdan İsmet Patada iha
neti tepeleyen silahını istilaya 
yürüyen düıamana çevirecek 
vakti buldu, onu defetti ve bin 
bir tehamet destanlanna bir 
(İnönü) daha ilave eyledi! 

Artık, vatanın her tarafında 
kafasını kaldıran ihanet timdi 
istiklal mahkemelerinin idil ve 
azimli huzurunda dağılıyor, 
gittikçe Türk ruhunu saran 
bulatık ve yabancı kabuklar sö 
külerek o ruh aslındaki saffet 
ve selametle meydana çıkıyor
du. lamet Pata garp cephesin
deki hıyanet tebekesini dağıt
tıktan sonra Anadolu içinde 
timdi ayaklanan mağdur bir 
milletin hak isteyen savletine 
kartı koyacak açık bir taarruz 
YatayamazdL Düşmanlar bunu 
da takdir ettiler ve iti içinden 
çürütmek taraf~a, hileye, 
fesat ikaına çevirdiler. 

(Devamı var) 

Cemiyeti akvam üç 
mühim karar verdi 

Çin ve Japon orduları ihtilafın 
halline 

kadar harekatı tatil edecekler 
PARIS, 26. A.A.- Cemiyeti akvam meclisi, dün ak!Jam iki saat kadar 

gizli olarak müzakeratta bulunmU§ ve içtimamı per§embe günü saat JS'e 
tehir eylemiştir. 3 mühim karar ittihu olunmuştur: 

1 - ~is, her iki tarafa bugünden itibaren ve ihtilafın hl/line kadar 
her türlü askeri harekattan içtinap etmelerini tebliğe memur edil
miştir. 

2 - Meclis, efkirı umumiyenin bir hüküm vermesi için kararının sü
retini neşretmcğe ve her iki tarafı kendilerine terettüp eden 
mes'uliyet/er lcarşrsrnda bulundurmağa karar vermİ!jtir. 

3 - Meclis, bu suretle sarih bir vaziyete ilka edilmiş olan iki tarafın 
maklıl bir hattı hareket ittihaz etmeleri ümidi ile cuma sabahı 
umumi bir içtima aletine karar vumiştir. 

Dünkü celseden evvel Be§ler komitesi (Frausa, lngiltere, Almanya, 
ita/ya, ispanya) bir içtima aktetmİ§ ve bu içtimada M. Briand son alınan 
haberlerden ve Amerika"nın hattı hareketinden rüfekasına ma/{Jmat ver
miştir. 

Amerika Japonların çekil- 1 kartı İngiltere'nin Kailouan 
mesini istiyor ve Tcbin-Auang kömür maden 

VASHİNGTON, 26. A.A.- lerindeki iktısadi menafii hima 
Salahiyettar bir menbadan ge- ye etmektir, 
len bir malfunata nazaran A- M. Briand'ın Çin ve Japon· / 
merika hükUmeti tahkikat ko- ya'ga telgrafları 
misyonu muhasemat tatil edi- 1 
1 d lın PAR S, 26 A.A. - M. Bri-
ir e i ez İşe başlaması lazım and'ın dün aktam Çin ve Ja
geldiği ve Japon askeı·lerinin ponya hükfunetlerine mecliste 
timendifer mmtakası dahiline ki rüfekası namına göndermiş 
çekilmesi hususunun hesaba ld ı be 
katılmaması İcap eyledig"i mü- 0 uğu te grafın metni rveç- \ 

hiatidir: ı 
taleasmda bulunmaktadır. Çin ve Japon hükUmetlerine · 

Aksayi şarktaki resmi bir atideki müracaatle şerefyabım. 
menbadan gelen maberler, M. Meclis ihtilafın muslihane bir 
Stimson'u Japonların birçok surette halli için sarfı gayret 
noktalardan çekilmesinin bü- etmektedir.Fakat Çin ve Japon 
yük tetevvüşlere sebebiyet ve- kıtaatı aruında yeniden bir ta-
receğine ilma etmittir. kım müsademeler olacak olur. 

Komisyonda Amerikan sa bu mesai boşa gidecektir. 
maralılıası da t1ar Meclis bilhassa Chincbeou mın 

LONDRA, 26. A.A.- Vaa- takasındaki vaziyet üzerine her 
hingtondan bildirildiğine göre, iki hükumetin nazarı dikkatini 
Amerika, bir Amerikalının ta· celbeder. Daha şimdiden birta
mamen hususi mahiyette ol- kım hükiimetler oraya mütahit 
mak üzere Mançuriye gidecek ler göndermeğe karar vermiş
cemiyeti akvam tahkikat ko- terdir. Fakat yeni birtakım mü 
misyonuna iştirakini tasvip et- sademelere ve nüfuıça telefata 
miştir. sebebiyet verecek her türlü ha. 
Japonlar Harbin'i zoplel- rekattan içtin.p etmek içinken 

di ordularına kat'i emirler ver-
meğe uğraşıyorlar mek Çin ve Japon hükumetleri 

MOSKOV A, 26. A. A. - ne aittir. 
Tass ajansı yaziyor: Arkadatlarım ve ben, zaru-

Moskova gazeteleri, Pekin- ri olan her türlü tedbirleri müs 
den gelen bir haberi netretmek tacelen ittihaz etmeleri husu
tedir. Bu haberde Japonların sunda iki hükumetin büsnü ni
bazı zaruretleri behane ederek yetine itimat etmekteyiz. 
Hailingde bulunmakta olan Hagdatlarla Japonla ara• 
jeneral Ma-Tcban-Han, takip sında bir müsademe 
etmekte ve Sunpudaki son is-
tasyona kadar demiryolunu ele TOKYO, 26 A.A. - Mouk
geçirmeğe çalışmakta oldukta- den'den Rengo azasına bildirili 

Yor: n bildirilmektedir. Cenubi Mançuri demiryolu 
Şunpu'nu iıgali Japonlara 

Şark şimendiferleri ile asker garbindeki haydutlann tahriki 
nakletmelerine hacet kalmadan tına nihayet vermek üzere dün 
Harbin varoılannı ve hatta gönderilmit olan Japon kuvvet 

leri, batlıca haydut çetesini Ka
bizzat Harbin'i zaptetmeleri otaitae de kimilen münhezim 
imkanını bah§edecektir. etmittir. Sabahın yedisinde Ja

Şimali Mançuri'nin mukad-
deratı yakında kat'i surette ta- pon kuvvetleri tekrar yerlerine 
ayyün edecektir. dönmüşlerdir. Haydut naaşları 

arasında birçok Çin askerleri 
lngilizler Tang - Clıan'a de bulunuyordu. 

esker gönderiyorlar Japonya: kabul etti 
TOKYO, 26 A.A. - Tien- PARİS, 26 A.A. -Gazete-

Tsin'den Rengo ajansına gelen ler Cemiyeti Akvam meclisinin 
bir telgr;ııfnameye nazaran, o- teklif ettiği karar suretini Ja
rada bulunan İngiliz kuvvetleri ponya'nm bilkuvve kabul etti
Pekin-Moukden demiryolu üze ğini, Çin'in bir dereceye kadar 
rinde kain Tang. Chan'a uker muhalefet ve itirazda devam ey 
göndermeğe hazırlanmaktadır. lediğini kaydetmektedii". 
Bu kuvvetlerin izamında mak- Jeneral Dawes bu karar su
sat, Kintcbeou'da Çinlilerle Ja retinde derpif edilen mnumi 
ponlar arasında vukuu muhte- plana Amerikan hükUmetinin 
mel bir müsademe neticesinde iştirak etmekte olduğwıu be
ricat edecek Çin ukerlerine yan etmiıtir. 

( 
= • ) ı re bulunduğunu, Çinin bunu 

Haftalık sıya5-11·cmal hüsnü telakki edeceğini söyle-
diler. Çinde asayiıi muhafaza 

----------------------'- edebilecek bir hükumet bile 
Cemiyeti Akvam meclisi, yetinin Mançurya'ya giderek mevcut olmadığını iddia etti-

Hülisa Japonların tahmin 
ettikleri gibi, eepbe tamamile 
bozuldu. Cemiyeti Akvam bu 
darbenin tesiri altında haylı 
saraılmıttır. Bazı İngiliz ga
zeteleri, bu tasarruf devrinde 
Cemiyeti Akvama yapılan mas 
rafın beyhude olduğunu söyli
yecek kadar ileri gidiyorlar. 
Meclisteki küçük devletlerin 
mümessilleri tiddetli nutuklar
la Japonya'nın hareketini pro
testo etıniılerdir. Fakat bu, 
protestoda kalıyor. Cemiyeti 
Akvamın zaafı, esuen itin iç 
yüzünü bilenlerce malUındu. 
Fakat timdi:re kadar zevahir 
muhafaza edilınitti. Mançurya 
meselesile müessesenin aczi 
tezahür etmiıtir. Cemiyeti Ak 
vam bundan sonra da devam 
eder. Ve §U veya bu tedbiri a
lır. Alınan tedbir de küçük bir 
devlet hakkında ise tatbik edi-

ııeçen pazartesi günü Mançur- mahallinde tetkikat yapılması- ler. Sonra bir takım küçük po
ya meselesini tetkik etmek üze na karar verildi. Karar, Cemi- litika oyunlan batladı. Bazı 
re Paris'te toplandıflı gün, yeti Akvamın prestiji noktasın devletler, Rusya ile Japonya
mecliıin üç yol takip edebile- dan emrivakii kabul etmek ka- nm aralarını açmak için bu ha 
ceğini yazmıttık: dar zararlı olduğuna fÜpht. diseyi bir fırsat telakki ettiler. 

1 - Japonya'nın ihdas et- yoktur. Çünkü Japonya'nın Filhakika Rusya ile Japonya
tiği emri vakii kabul etmek. her §eyden evvel Mançurya'yı nm bir harbe giri-tmeleri, bir-
2 - Japonya hakkında Ce- 16 teşrinisanide tahliye etme- çok devletlerin itlerine elvere
miyeti Akvam misakının tayin si ittifakla kararlaımı9tı. Ve cekti. Japonya'yı Mançurya'yı 
ettiği tedbrrleri almak. 3 - meclis ilk toplandığı günler tahliye için tazyik edecekleri 
Tetkikat bahaneaile iti talik et zarfmda bu noktada ısrar edil- yerde kendisine hoı görünerek 
mek. Ve bu üç yoldan sonun- di. Rusya aleyhine tahrik etmek 
cusunun takibi en galip bir ih- Fakat tedricen hadisat Ja- istediler. Amerika da bu entri 
tİml\l olduğunu söylemiıtik. ponya lehine bir cereyan aldı. ka havuından tavahhut etti. 

Filhakika öyle oldu. Emri va Ve meclisin bu noktada ıarar Cemiyeti Akvam meclisinin fa 
ki kabul edilemezdi. Cemiyeti edeceği anlatıldı. Japonlar aliyetini takdir etmekle bera
Akvamın teyit kuvvetlerinden Rusya ile Çin arasındaki mü- ber, Japonya hakkında ittihaz 
de istifadeye cesaret edileme- nasebetten istifade ettiler. Rus edilecek herhangi karar ile mu 
yınce; üç kitilik bir tetkik he- yanın Çin işine karışmak üze- kayyet olamayacağını ilin etti. 

M. Brüning'i 
Devireceklerdi 
Hitlercilerin bir darbei 

hükumet teşeb~üs
leri meydana çıkanldı 

BERLtN 26 A.A. - Hitler 
cilerin merkezi olan Danns
tardt'taki Siyah Evde dün ya
pılmıı olan taharriyat, Hitler' 
in iktidar mevkiine DJe!nıiyet 
haricine çıkmaaan vasıl olaca
ğına dair olan beyanat, ve ifa 
datını garip bir surette tenvir 
eylemektedir. Nazis'lerle bir 
çok gürültüleri olmut olan Hes 
se diyeti meb'uslanndan M. Sc
haefer'in ihban üzerine Hease 
zabıtası, bir çok müfrit milliyet 
çilerin ikametgahlarında tahar 
riyat yaplDlf ve oralarda Nazia 
'erin hakiki bir darbei hükii-

Hitler taraftarlarına 
natuk söylerken 

met hazırlamakta olduklarına 
dair bir takım vesaik ele geçir 
miştir. Hesae'de kain Lampert 
heim'da Naziı'ler rüesası tara
fından 16 eylul tarihinde akte
dihnit olan içtimada bu vesika 
lar müfrit milliyetperverler rü 
esası ve Hitlercilerin ziraat mü 
tehassısı M. Wagner huzurun
da kat'i surette tanzim ve tes
vit edilıniştir. Bu metinler, dar 
bei hükUmetin ne suretle icra e 
dileceğini tayin ve tasrih etmek 
te idi. Nazisler, aynı zamanda 
hücum kıt'alannın askeri dikta 
törlüğünü ve Alman ve Hesse 
kanunu eaasilerinin ilguını 

ilin edeceklerdir. Heaae, hü
cum kıt'alan devletin zabıta 
kuvvetleri haline geleceklerdi. 
Bunun idari ve tetrii kuvvetin 
devri meselesi takip etmekte o
lup bu hususda tatbik edilecek 
usuller fırkanın merkezi teşki
litmı tarafından çok zaman ev 
vel tesbit olunmuttu. 

N azislerin neşredecekleri be
yanname, meşruiyetine ait o
lan ıu mübhem sözlerle başla
maktadır: Alman devleti diğer 
memleketlerin iktidar mevkiin 
de bulunanlan vukuat devir
miştir. Hadisatın bu tebeddülü, 
1918 teşrinisaniainde olduğu 
gibi, yeni bir hukuki vaziyet ih
das etmektedir. 

Bu projeyi, N azis rüesası
nın içtimaında ihzar ve tanzim 
eden Hesae diyeti meb'uslann
dan ve hükkamdan DoltörBest 
tir. Birçok ciirüınler için idam 
cezası derpİf edilmittir. fate 
vesikaları tevzii usulü yeniden 
vaz' olunacaktL 

V oelkiacber Beobacbter -

lir. Fakat her halde foyuı 
meydana çıkmazdan evvelki 
Cemiyeti Akvam olamaz. 

• • • 
İtalya Hariciye nazın Sin

yor Grandi Amerika'ya vuıl 
oldu ve reisicümhur Hoover ile 
Hariciye nazın Stiımon ile gö 
rüttü. Bundan sonra da Nev
york'a ve Philadelphia'ya git
ti. Grandi'nin bu seyahati Fran 
sız Batvekili Laval'in ziyareti
ni takip etmesi, haylı dediko
duya sebep oluyor. Buna La
va! - Hoover mülakatından zi
yade ehemmiyet atfediliyor. A
merika'nın yeni tasavvurlann
dan bahsediliyor. 

Bu mülakatın zannedildiği 
kadar ehemmiyetli olduğuna 
kani olanlar arasında değiliz.Ev 
vela ltalya ile Amerika arasın
da hiç bir mesele yoktur. Son
ra Amerika'nın alakadar oldu-

D 
• 
ihtikar yapanların deı 

hal cezası veriliyor 
Adana ve Erzurum' da takibata 

başlandı. Erzu-
rum' da mahkemeye verilenler var 

ANKARA, 26 (Telefonla) - lktısadiyatmına koruma kararnameainİO 
tatbikmı mütealop bazı yt"l'lerde mal satıı fiatlerinin :rülueldiii ye bir kı' 
•nn emtea üzerinde yüzde on, on bet hatti 20 derecelerinde ihtikara kalk!· 
tddığı malumdur. Dahiliye Yekaleti ezcümle Erzurum ve Adanada ihtikil 
Y•ı_>anlar hakkında tahkikata batlruruıtır. Erzurumdaki ihtikar mütetebbi• 
lerı mahkemeye verilmittir. Dahiliye erkanından salilıiyettar bir zat ban' 
demittir ki: 

- ihtikarı yılpanlarla elbette mücadele edeceiiz. Vekillet kendisine dii 
ıen vazifeyi yapmak için lizım ııelen tedbirlri almaktadır. Salihiyt sahibi 
memurlar kanuni salahiyetlerini tamamen istimal edeceklerdir. Hükı'.imet• 
çe ittihaz olunan tedbirlere karıı hareket edenler derhal tecziye edilecekler· 
dir. 

Dahiliye vekilinin Siirt ve 
Mardin' de teftişatı 

DIY ARIBEKlR, 26 (A.A.) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey refaka 
tindeki zevat ile birlikte Siirtten Silvan tarikile dönmüştür. Sürtte hükiı 
met daireleri, belediye, C. Halk fırkasını, fD'ka kumandanlığım ziyaret et 1 
mittir 

MARDiN 26 (A.A.) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey per§embc gii· 
nü öğleden sonra maiyetindeki zevat ve müfettiti umumi lbralıim Tali Be1 
olduğu halde Diyarıbekirden Mardine muvasalat edeceklerdir. Vekil Bcf 
vilayet hududu olan Seybanda vali, Yilayet erkanı ve bir çok zevat tarafın· 
dan İstikbal olunacaktır. Şehir medhalinde memurin mÜeHesatı resmiye v• 
huıuıiye ile halk, esnaf , tüccar ve rüesayı ruhaniye ile aynca merasimi ib 
tiramiyeyi ifa etmek üzere kıtutı askeriye ve poliı, jandarma müfrezeleri 
tarafuıdan pek parlak bir surette karfılanacaktrr. Şehir bayraklarla donan· 
mııtır. Gece mektepler tarafmdan fener ıılaylan yapdacakta. Şehrin med· 
halinde ve hükı'.imet önünde iki takı zafer kunılmuıtur. Mardin halkı ... 
vinç içindedir. Vekil Bey ....-erine belediye tarafından kırk kiıilik bir zi· 
yafet verilecektir. 

Vekil Bey cuma sabahı vilayetimizin Sunr kazaaını ve akJBDtı Midyaıi 
cum~~ sabahı Midyattan hareketle Cizreye, gidecek. orada öfleyin kr 
lank ikindi zamanı Midyata avdet ede<:ektir. Şükrü Kaya Beyin Mardio
deo avdeti ııünü henüz belli cleğildir. Avdetinde istikbalde olduğu ııibi ..,. 
raaimle teıyi edilecektir. 

Bulgar başvekili kanunuevvelin 
ikisinde memleketimize gelecektir 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Bulgar batvekili 2 kinunuev· 
velde Ankara' da bulunacaktır. Misafirimizi kartılamak üzere tef 
rifat umum müdür muavini ile kalemi mahauadan bir katip hudıı 
da gidecektir. 

Yeni vergiden istisna edilenler 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Bütçe encümeni yeni vergi 

liyiha11 üzerinde tetkikabnı ikmal etmittir. Dün de bildirdiğilll 
veçhile Ankarada'ki mükellefler için 60 lira istisnaya esas olarak 
teklif edilmit ve ma!Uller vergiden müstesna tutulmutlardır. 

Tayyare cemiyetinin altı ay k bilançosu 
ANKARA, 26 A.A. - Türk Tayyare Cemiyeti umum mer· 

kezi bugün saat 14 de Afyon meb'usu Ali Beyin riyasetinde top 
landı. Merkezi idare heyeti reiai vekili merhum Muhiddin Na111İ 
Beyin ruhunu taziz için bir dakika aükUt edildikten sonra idare 
heyetinin ve mürakiplerin raporlan okunarak tasvip edildi. 

Cemiyetin altı aylık bilançosu tasdik edildikten sonra mer· 
kezi idare heyeti rei~ vekilliğine Erzincan meb'uau Abdulhak B. 
secildi. 932 bütçesinin tetkiki için 28 T etrinsan cumarteıi günii 
saat 10 da toplanılınasına karar verildi. 

Denizlide şiddetli bir zelzele oldu 
DENlZLf, 26 A.A. - Bu aabah aaat 5 i 40 geçe 30 saniye 

kadar devam eden şiddetli bir zelzele olmuıtur. Zayiat yoktur. 

Antalya' da sekiz ev yandı 
ANTALYA, 26 A.A. - Dün akşam saat 20 de Y enikapınıJI 

Ke3ik minare mahallesinde yanııın çıkmıt alınan tedbir ve müda· 
haleye ı·ağmen havanın l'Üzgirlı olmasından sekiz ev yamıttır. 

ki Hitler'cilerin mürevviçi ef. 
kandır. - Schaefer yoldatın 
meb'ualuktan vaz geçecegmı 
haber vermittir. Mümaileyb, 
bunu tekzip etmiştir. 

Fırkanın hücum kıt'aları, bu 
nun üzerine mümaileyhin ika
metgahını itgal etmitler ve fır· 
kayi alakadar eden vesaiki alıp 
götürmütlerdir. Aradaki müna.. 
sebatm itkıtai katiletince M. 
Scbaefer, Lampertbeim beyan
namesini hükWnet memurlan. 
na haber vermittir. 

Mes'ut ·bir 
Düğün 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Aıı· 
kara Maarif müdürü Rahmi Beyiıı 
baldızı Şükriye Hanımefendi ile de• 
Jet bankası memurlarından Asım B< 
yin düğiinleri dün akıam Marmw 
kö;künde Reisicümhur Hazretlerini~ 
huzurile icra eılilmittir. 

Meraıimde Büyük Millet MecliJl 
Reiai, Maarif ve Hariciye vekiller~ 
Ankarada bulunan büyük elçilenma. 
meb'uslar ve aile dostlan bulunmdf 
!ardır. Her iki tarafa saadetler dil• 
riz. 

kalmıfbr. Ve ltalya ile Fran• 
sa anlatmadıkça, İngiltere, J• 
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ğu Alman borçlarile İtalya M. 
rinci derecede alakadar değil
dir. Hoover daha geçen ay, La 
val ile görütürken, Amerika
nın Avrupa itlerine kanımıya
cağmı bildinnitti. Şimdi ara
dan bir ay geçmeden Avrupa 
hakkında bir takım yeni tasav 
vurlan olmasına ihtimal veri
lemez. 

ponya ve Amerika ara&rndaki llııı 

Bununla beraber, Grandi 
ile Hoover arasında tahdidi tes 
lihat konferansının içtimaı ari
fesinde bir temas büsbütün 
ehemmiyetten ari değildir. Ma 
IUnıdur ki, tahdidi teslihat me
selesinde Amerika noktai na
zan, Franaadan ziyade ltalya
ya daha uygundur. Londra 
bahri tahdidi teslihat muahe
desi, İtalya ile Fransa arasın
daki ihtilaf yüzünden henüz 
bitmiş sayılam z hilaf, beş 
taraflı olacağı yerde üc taraflı 

itilaf ta natamam kalmak zard •urı 
retindedir. Bu meselelerin gö- ita 
rütüldüğüne §üphe yoktur. bu 

Sonra Grandi'nin neden A· le.l 
merika'ya gittiğini sorarken, de 
tunu da hatırlamak liımıdır 111.n 
ki, Avrupa'nın büyük devlet· 
leri arasında ltalyadan batka 
her Bqvekil Amerikayı ziy•· 
ret etıni§tİr. Mac Donald git· 
mittir. Alınanlar gitnıiflerdir. 1 

Fransız Ba,vekili. de ziyaret el 
mittir. ltalya da birinci sınıf 
düveli muazzamadan ve bilhas· 
sa bu noktada Fransa ile bat 
başa yürümek istediğinden, il· 
merika hükfuneti tarafından d• ti:i 
vet edilmezse, istihfaf edilıxıit 
olabilirdi. 

Şu da muhakl~ak olarak soY 
lenebilir ki, tahdidi teslihat 
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Ecnebi mekteplerdeki talebenin vaziyeti ne olacak 7 
Ekonomi ·, 1 Belediyede I Maarift .... 1 Vilayette 

Ecnebi Umumi 
1 Mahkemelerde 

Bir gasıp 
davası 

Poliste 

Haydarpaşada 
Bir kaza Odada ıiıüntehibisani- f;hilr. . _, 

1 d •• . .h d•Jd• ırıec ısznue 
er UD IDÜ ap e 1 1 Gazi Hz. nin yeni bir 

liselerden nakil Maaş 
Maarif 

resimleri 
Bir vapur rıhtıma 

bindirdi 
Reyler dün yazdığımız namzetler 

üzerinde toplanmıştır .. 
talik edilecek .• 

Gazi Hazretleri geçen sene 
memleket dahilinde umumi tet 
kik seyahatleri esnasında ls
tanbulu da teşı·if buyumıuılar 
ve şehir meclisine gelerek ya
rım saat kadar müzakeratı din
lemitlerdi. Belediye, Reisicüm· 
hur Hazretlerinin meclise teş· 
rifleri gününün zabıtlarını iyi 
bir hattata yazdırarak ıpüzey
yen bir lavha halinde meclis 
salonuna talikini kararla§tırmıı 
tır. Aynı günde Gazi Hz. nin 
müzakeratı dinlerken çekilen 
resimler~ de fevkalade büyütü
lerek keza meclis salonuna ta· 
lik edilecektir. 

tamim 

idaresi 
bir 
gönderdi 

Ecnebi liselerinden resmi 
Türk liselerine naklen gir
mek istiyen talebeye ait Ma
arif vekaleti bir tamim gönder· 
mi§tİr. Resmi liselerin ikinci 
devresinde herhangi bir sınıfa 
girmek isteyen ecnebi mektep 
ler talebesi gireceği amıftan bir 
sınıf evvelki sınıfın derslerin
den imtihan vermek mecburiye 
tinde olduğu gibi birinci devre 
bakaloryasını da vermiş bulun
ması veya vermesi ıarttır. 

Memur ve eytam 
maaşlan 

birden başlayacak 
Memurların kinunueVTel 

umumi maaıı ile eytam, eramil 
mütekaidinin üçer aylıklarının 
verilmesi için lazım gelen iatih 
zarat ikmal edilmiştir. 

Çengelköy soygun
culan 

muhakeme ediliyor 
1 - 2 EylUI gecesi Çeıııgelkö

yünde arabacı Abdullabm hane 
sine musellaban girerek Abdul 
!ahı darp ve anası Asiye Hanı
mı tehdit ederek para, silah, 
mücevher gasbeden İbrahim, 
Küçük Liz Ali, Nuri, 
Salih ve Mevludun muhakeme 
lerine dün ağır ceza mahkeme
sinde bll§lanllllfbr. Sonı tahki
katın açılmasına dair olan ka
raraname okunduktan sonra a
rabacı Abdullahtan davasının 
ne olduğu sorulmut, o da Yak'a 
yı aolatmıfbr. Ondan aonra 
maznunlann hmyetleri teabit 
eclilmi,, Yak'a için celbedilmit 
olan 25 tabidin dinlenilmesine 
batlanmıtbr. Muhakeme diğer 
bazı ıahitlerin dinlenilmesi için 
batka güne bırakıfnuttrr. 

iki kişi yaralandı 
ltalya bandıralı Casnel vapuru 

dün Haydarpaşa limanında rıhtıma 
yanaşmak için manevra yaparken 
palaman kopmuı ve ıiddetle rıhb
Ç&rpJDJfbr, Rıhtım üzerinde bulu
nanlardan tarak memuru Servet e 
fendi iki bacağından, kaptan Züb"" 
efendi de sol ayağından mecruh ol• 
muıtur. Zühtü efendinin sol ayafı 
kınlmıt, mümaileyh Tıp fakültesi 
hastahanesine nakledilmiştir. Servet 
fendi evinde tedavi albna alDlllllf, 
tahkikata müddei WDUmiylik v.Wyet 
etmİftir. 

Ticaret o.ıa.. mecliıinin yeni İn· 
tihabı için iki aündür yapılan mün
tebibi sani intihabı dün neticelenmiı 
tir, intihap ~vvelce kararlaıtınldığı 
veçbiJe oaat 16 da bitmiıtir. Son re
yi Oda idare heyeti azasmdan Cam 
Bey abnııtır. 

Bundan ıonra taınif batlamıtbr. 
Saat bette tasnif neticelenıniı ve ıu 
2evat 11 Oda muntehibi evvelleri ta
rafından muntehibi oani olarak inti
hap eclilmiılerclir: 

Mehmet Ali B., Hüseyin B., lz
ıet B., Sirozlu Mehmet Emin B., 
Hacı Celil B., Rifat Kimil B., Sezai 
Öıner B., Furtuıwıde Murat B., Si
Pahizade Haoan Hüonü B., Hacızade 
Süleyman B., Ha1an Hulki B. Kın
ın; Murtaza B., Bckirzade Hamdi 
B., Maksut B., Hacı Ciizelzade H .. 
san Hüsnü B., Osman Nunı B., Kao 
•aımııtafa zade Ahmet B., Hantalza. 
de Tayyar kaptan, Alemdarzade Ah
iılet B., Hasan Vafi B., Muammer 
il., Sadullalı B., Serattanade Kerim 
il., Kadri B., Kemal B. (Filim), Sa
dettin B., Y akup B., Habipzade Zi
J'a B., Omıan Nuri B., Çcrkeıköylü 
Ahmet B., Süreyya B., Halil Sezayi 
8., Hüseyin izzet B. Alemdarzade 
Şeref B., Mitat B., Nemlizade Milat 
il., Hasan Riza B., Hüseyin !f>bri 
~·· Oamatzade Hakkı B., Ali Ramiz 
<>ey 

Odada esperanto 
• Paris Ticaret Odasmın müracaatı 
~~rine Ticaret Odası bir müddetten 
...,..i Esperanto lisanının beynelmilel 
~uavin lisan olarak istimal edilebi. 
• P eclilemiyeceğini tetkik ebnekte 
idi, 

Oda Esperanto lisanının kabul ve 
l"tbikine teve11ül etmek hususunda 
lctısat vekaletine müracaata karar 
Vermi§tİr. 

Mısırda miyankökü 
, . Mısırlılar memleketlerinde yetit

lirilemiyen mevaddı yetİftirmek ba
&IJsunda sarfı aayret ebnektedir. Bu 
llleyanda miyan kökü yetiıtinneğe 
~~ çalıtmaktad ... lar. Son zamanlarda 
"" bilbaua arıcılığın memlekette ta
lllİmine çalıımaktadalar. 

Balkanlarda ticaret 
filomuz ikincidir 

Bı..lgarlar deniz ticaret filosunu 
llrttırmak için karar vermiılerdir. 

Balkan memleketleri arasında Yu 
llanlılar en büyük deniz ticaret filo
•~na sahip bulunmaktadır. Yunan 

ı.licar~t filosu 1529 aemiden mürek
eptır. 

Etıbba 
Odasında 

Hagsiget divanı dün 
toplGndı 

d"Ebbba odası haysiyet divanı 
un aaat 14 le Dr. Tevfik Sa. 

litn Paıanm riyasetinde topla
~ll~ak, aidatını tesviye etmedik 
"'!'İnden dolayı divana tevdi e
dilen doktorların muhakemele 
ti ile meıgul ve vilayetlerdeki 
~ladan bazılanna ait mesleki 
1htiliflan tetkik etmiıtir. Mü
teakıben oda idare heyeti top
l11ııarak, doktorların kazanç ver 
tisi ile hıfzıssıhha kanununa 
'İt bazı meseleleri müzakere et 
ltıiştir. 

Ticaret müsteşarı 
bugün gidiyor 

• 
Şehrimizde bulunan lktııat 

tekaleti ticaret müsteşarı Hüs 
Qij Bey bugün Ankaraya avdet 
etlecektir. .... 
l°()eselesi olsun, borçlar veya 
llıuahedelerin tadili meselesi ol 
jun, Amerika devlet ricali ile 
btalya Başvekili arasındaki 
u temasta Amerikalıların, l. 

~11.lyanları Fransızlardan ziya
! c kendilerine yakın bulduk-
11.rı şüphe edilemez. 

1 

Balkanlarda ikinci büyiik ticaret 
filoou memleketimizindir, 1335 tic.. 
ret &emim.iz vardır. 

Romanya'mn 39, Bulgaristan'm 
ancak 6 ticaret gemisi Yardır. Bul
garlar yeniden üç gemi ,.marlamıı
lardır, 

R eichsbank'ın blançosu 
DERUN, 26 A.A. - Reichsbank 

ın altın mevcudu 20 milyon kadar 
aıalmıı olmakla beraber karıılık nis
beti yiizcle 26,7 den '1:/,5 e çıkmııtır. 

lngi:iz lirası yeniden 
düşüyor 

LONORA, 26 A.A. - Bu oabah 
- 10 da borsanın a~dıtmda lngi
liz lirau 3;595 dolar ve 91 ;81 Fran
aız franğı olarak tescil edilmittir. 

Bu yeni tenezıül bilhassa Hindis 
tan mesele.inin halli hususunda zv.. 
bur eden betbinlikten ve Almanya'
daki l.İyaıi vaziyete dair alınan ha
berlerden nq'et eylemittir. 

Alman borsafan bu 
sene yeniden açılmıyor 

BERL!N, 26 A.A. - Altın mik
y .. ının lnailtere tarahndan terkinin 
ferdası olan 21 eylUI tarihinde ka· 
padılmıı olan Alman esham bor18la
n bu sene yeniden muamelelerin" 
batlamıyacaklardır. Bu husus hak
kında dün Berlin'de kat'i bir karar 
ittihaz edilm1•• · 

Kambıyo Borsası 
lıterlln 767,00 1 Knron 16,28,75 
~ --- it-::------1 Dolar 0,47,30,00 Şllln&" a,80,~5 

frank 12,06 Pezeta G,61,62 ---
Liret 9,18,83 R&>fm«rk 1.98,55 

--- -- -Frank 8. 3,39,45 Zlotl ---Drahmi 00,38,37 Penı-a 3,27,97 

Fr;,;-k -l 2,42,50 Ley --- . 
Le•a 15,59,(10 ,_ 
Florfn J,17,61 

Dinar 

Çervoneç 

81,87 

26,89 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

945 
51,00 

252 

Esham ve T alıvılatın nevi 
lt:tlkrazı dahflf 
Düyunu muvabhlde 
lkramlyell Demlryolları 

00,00 
40.50 

2.80 

Tütün inhisar idare
sinin takvimi 

Tütün inhisar idaresinin çı
kardığr takvimi tütüncülere 
cebren Yerdiği söyleniyordu. U 
mumi müdür Behçet Bey bu hu 
susta diyor ki: 

- Böyle bir ıey yoktur. Biz 
henüz daha bu senenin takvimi 
ni bile tab' ettirmedik. Bizim 
takvimimiz dahili hizmet için 
merkez ve mülhakata tevzi edi 
lir. Hiç bir defa takvimimizi 
aatbğunız vaki değildir. 

Karadenizde fırtına 
durdu 

Birkaç gündür Karadenizde 
devam eden fırtına yüzünden 
bir çok vapurlar Boğazdan çı
kamamışlardı. Dün Karadeniz
de fırbna kesilmiş, Boğaz içe
risinde bekleyen vapurlar yola 
çıkmışlardır. 

Eminönü - Eyip 
tramvayı 

Eminönü ile Eyip arasında 
tramvay hatb tesisi ilk ve mec
buri hatlardandır. Bu sahada 
istimlaki lizım gelen binalar 
belediye tarafından tesbit edil
miştir. Burada yapılması lazım 
gelen istimlakat için yarım mil 
yon liraya yakın paraya ihti
yaç olduğu anlatılmıştır. Tram 
vay tirketi bu hat üzerinde ay
nca keıfiyat yaptırmaktadır. 

Büyükada 10 gün sonra 
elektrige kavuşuyor 
Elektrik ceryanı Büyükada

ya 10 gün sonra muhakkak ve
rilecektir. Yeniden bir çok ev
lerde tesisat yapılmıştır. İki ay 
sonra da Kadıköy ile Kartal li
rasında tesisat y &pılacaktır. 
Bir sene zarfında Anadolu ya
kasının da elektrikle tenviri ik
mal edilecektir. Şirket, Kadı· 
köy ile Kartal ara.sında şimdi
lik 500 tane tenvirab umumiye 
!imhası koyacaktır. Saha genit 
olduğundan bu mıktar bilahara 
teksir edilecektir. Bu limbala
nn yerlerini belediye tesbit ede 
cektir. 

_Pazar yerlerindeki 
ucuzluğun hikmeti 
Haftanın muayyen günlerin

de şehrin muayyen yerlerinde 
kurulan pazarlarda bir takım 
esnafın halka çok ucuz fiatla et 
ya sattıktan anlaşılmıştır. Fa
kat, yapılan tetkikatta gayet u 
cuza satanı esnafın malı okka
dan ek 1< tarttıkları görülmüı
tür .Bu · siklik 5 dirhemle 100 
dirhem arasında tahavvül et
mektedir. Belediye bu gibi pa
zar yerlerini sıkı bir kontrola 
tabi tutacaktır. 

Hamallara istif ücre
tide verilecek 

Hamallar ticari eşyayı taşır 
ken sandıklan yerlerine götür· 
dükten sonra, ayrıca istif de et· 
mektedirler. Hamallar cemiye
ti belediyeye müracaat ederek 
bu ticari eşyanm istifi ayrıca 
ücret verilmesi lazım geldiğini 
söylemişlerdir. Belediye vazi
yeti tetkik etmiıtir. Ücret tali
matnamesinde hamalların eşya 
yı yalnız taşımaları hakkında 
bir kayıt vardır. istif etmeleri
ne dair bir şey yoktur. Binaen-

Mekteplerde tasarrufa 
dair konferanslar 

Maarif vekaleti lise ve orta 
mekteplere tasarruf hakkında 
mühim bir tamim göndermit· 
tir. Mekteplerde talebeye her 
hafta verilmekte olan ilmi kon 
feranslardan bir kısmı iktısat 
ve tasarrufa hasredilmittir. Bu 
konferanslarda talebeye tasar
ruf fikri, ilmi nazariyelerden zi 
yade müsbet delil ve rakamlar· 
la izah edilecektir. Diğer taraf 
tan kooperatifçiliğe de ehemmi 
yet verilecektir. Bu meyanda 
muhakkak yerli malı kullanıl
ması hakkmda da propaganda 
yapılacakbr. 

Tötonyada konser 
Dün gece Alınan lisesi tara

fından Tötonya kulübünde bir 
konser verilmiştir. Konserde 
bir çok güzide zevat bulunınut 
tur. 

ilk mektep müfettiş· 
leri toplanıyor 

Pazar günü Maarif müdürü 
Haydar Beyin riyasetinde şeh
rimizde bulunan 21 ilk tedrisat 
ıriifettişi içtima erek ilk mek 
teplerde tesis edilecek sınıf kü
tüphaneleri hakkında bazı mu
karrerat itihaz edeceklerdir. 

Himayei etfal mües
sesatın1 teftiş 

Şehrimiz Himayeietfaİ cemi 
yeti ve müessesatını tefti§ et· 
mek üzere şehrimize gelen mer 
kezi umumi müfettişlerinden 
Hikmet Bey Y cniköydeki Ka
lenderyurdu ile Veznecilerde 
bulunan süt damlasını teftiş et 
miş ve cemiyetin buradaki mer 
kez kuyudat ve hesabatının tet 
kikatile meşgul olmağa başla
mıttır. Teftiş daha bir müdd\t 
rlPvam edecektir. 

aleyh istif iin tüccarın aynca 
ücret vermeleri takarrür etmit· 
tir. 

Taksim talimhanesin
deki yollar 

Tak5imde emlak tirketine 
ait erazinin içinde açılan yeni 
yolların parke ta§'ı ile tefriti iha 
lesi dün daimi encümence yapıl 
mıttır. 

Haseki hastanesi tamir 
ediliyor 

Haseki hastahanesinin ta
miri tekarrur etmi§ ve tamirat 
9 bin liraya ihale edilmiştir. 

Hastanede yeni bazı tadilat 
da yapılacaktır. 

Bu maaşlara aym günde, 1 
kanunuevvel aalı günü baılana 
caktır. Şim4Jye kadar ıubeden 
maaı alanlara Düyunu umumi· 
yede bir mahal tahsis edilmit· 
tir. 

Muhtar intihabı 
Yeni sene muhtar intihabab 

kanunuevvel içinde Ye lstanbu 
lwı bütün mahallelerinde ayni 
günde yapılacaktır. 

Yeni nahiye müdürleri 
Taksim mıhiyesi müdürlüğlj 

ne Sadık, Eminönü nahiyesine 
Abdullah Beyler tayin edil
mitlerdir. 

Bir şirketin kazanç 
vergisi 

Vagon - Li tirketinin kazanç 
vergisi meselesinin defterdarlık 
ça tahkikine batlanınışbr. Def· 
terdarlık bu hususu tirketteıı 
sonnuıtur. 

Spor 

Galatasaray· Fener 
Likten 
Çekilmediler mi? 

latanbul Futbol Heyetinden: Fe
ner ve Calatasaray ldüplerinin lik 
maçlanna gelmemeleri dolayısile lik
ten çekildikleri hakkında gazetela
de bazı yazılar aörülmektedir. 

F enerbahçe klübü iki müsabakaya 
İftİrak etmediğinden sahada ceremo
ni yapılacak ıuretile bükmen mağlüp 
addedilmiı olup müsabakalar. !'a~e
ma gelıniyeceğİne dair beyetunıze 
bir itarcla bulumnamıftır. 

Calatasaray klübü ise he1etimi· 
zin pazartesi ı-ünleri l?plandı~ ma
lüm olduğu halde Beıiktaı mul8ba
ka11ndan iki gün evvel, çarşamba 
günü akf81DJ Heyetimiz reisine bir 
tezkere tevdi etmiıtir. Bunda Yuna
nistana yapacakları seyahat dolayısi
le 4-12-931 deki Şilt maçı müstesna 
olmak üzere 20-11-931 taribinde 
8-1-931 tarihine kadarki müsabaka. 
larmın tehirini talep etmitlerdir. He
yetimizin fevkalade içtimaı mümkün 
olmadığından Beşiktaı müsabakası
na icabet ebneleri ve taleplerinin ilk 
toplanııda tetkik olunacağı tifaben 
bildirilmeti üzerine takımın vaziyeti 
itibarile bu müsabakanın icrasına im 
kan olmadığı cevabı almmııtır. Bu 
maç tabiatile Galatasaray aleyhine 
seremoni ile neticeleruniıtir. 

ilk içtimada keyfiyeti tetkik e
den heyetimiz neticeyi tasdik ettiği 
gibi Yunanistan seyahatinden gerek 
Futbol heyetinin ve aerekse Mınta
ka Merkez heyetinin henüz haber
dar edilmediğini, 30-12-931 de lstan 
buldan hareket edileceği mektupta 
ifade edilınel.İne nazaran bu tarihten 
kırk aün evvelki müsabakanın tehi
rinde zikrolunan sebebin mulıik ve 
makul bir mazeret teşkil edemiyece
ğini, 4-12-931 deki müsabakanın ka
bul edilmesine göre bundan on bet 
gün evvelki müsabakanın tabiatile 
icra olunabileceğini. seyahatten res
men haberdar edildiğimiz takdirde 
hareketten on bet, yirmi gün e...,.eJ_ 
ki müsabakaların tehiri mümkün ola 
bileceğini Galatasaray ldübüne bil
dirmiıtir. 

Likten çekilmenin Calataoaray ;. 
çin de mevzuu bahis olmadığı taıri-

Urla cinayeti davası 
Urla bikimi lboan Ziya Beyi öl

clünnelde maznun cleğiı nıeuc:i M~ 
met, Arif n Muharrem ile kendile
rini bu cinayete sevkettilderi iddia 
olunan ııabık fırka mutemedi Hüse
yin Avni ve tüccardan Zeynel zawle 
Hüseyin Beylerin mubakemeıine iz. 
mir Aiırceza mabkemainde devam 
edilıniştir. 

Son celsede müddei umumi mua
vini Hikmet Bey iddianamesini ser
detmittir. Hik;met Beyin iddianame 
ıi iki saattan fazla aürmüıtür. 

Hikmet Bey iddiımaınel.İnde bi
dise gecesi maznunların bir evde top 
landıklannı iapat için falıitlerin İfa· 
delerindeki mübayenetleri zikrede
rek yalan söylediklerini söylemiş ve 
bundan ıonra maznunlarm vak'a ge
cesi biribirlerile aöriitüp anlatbkla
nnı ve hakimin yolunu bekledikleri
ni ve nihayet su~lannı itledilderini 
ve mamunlarca ifadeleri reddedilen 
Haıım ve Harniıin ilk ifadelerinde 
malümatlannı beyan ebneleri üzeri
ne maruz kaldıldan işkenceleri izab 
ile maznunlardan H Üıeyİn A Yllİ Be-
1le, bakim lhoan Ziya Bey araların 
da münaferet mevcut olduğunu IÖY• 
lemiı Ye maznunların vaziyetlerine 
geçerek maznunlann kastlan bakimi 
öldürmek olmadığını ancak darbın 
tiddetinden bu ölümün husule geldi. 
ğini ve cerhe birzat değirmenci Meb 
medin sebebiyet verdiğini bildirerek 
değirmenci Mehmet, Hüseyin Avni 
Ye Zeynel zade Hüseyin Beyleri ec
za kanunu maddelerile ayırarak tec
ziyelerini ve yalancı phitlik ettiği 
söylenen Salih Zeki Beyin beraetini 
istemiıtir. 

Muhakeme maznunların müdafa
alannı yapmak üzere batka bir aüae 
bırakılmııtır. 

Ocak kongresi 
Cümhuriyet Halk fırkası 

Tavıantaşı ve Mesih Paşa semt 
ocaklarının kongreleri bu gün 
ıaat 15 te Kumkapı nahiye mer 
kezind icra edilecektir. 

ben teblii olunur. 
İatanbul Futbol Heyeti 

namına 

u. Ki.tip 

Umamt içtima 
Vefa - Kwnkapı 1 dınan Klüpleri 

Reisliklerinden: 4/12/931 tarihine 
müsadif cuma günü saat dokuzda 
Cumhuriyet Halk fırka11 Kumkapı 
nahiyesi merkezinde umumi bir İç· 
tima yapdacağmdan her iki kliip a
zayı mukayyide..inin bu içtimada be 
bemehal ispatı YÜcut eylemeleri ri
ca olunur. 

Katil sebzeci Hakkı 
Adliyeye verildi 

NifBJltatında Zeynep Hanımla 
nlemnek illediği balde bu izdiv
muftfakat etmediğı için Zeynebio 
kardeşi Celili öldüren sebzeci Hak
in dün müclclei 11111UlDİ1İğe teolim e 
clilmittir. 

Sektei kalpten .. 
Dün Kabataıtan seçmekte oı... 

40 J'B§larmda hüviyeti ıneçlıul bir 
adam birdenbire clüpniif, aektei kalp 
ten ftfat etrnittir. 

Esrarkeşin ölümü 
Eırarket Gavur Ali ismindeki §8-

b11 dün Galata sokaklanndan biri.in 
de ölü olarak bulunmuıtur. Nasd ö&. 
düiü tahkik edilmektedir. 

Doktorlar bugün 
toplanıyor 

Etıbba muhadenet cemiyeti 
bugün saat 10,30 da Halkevin
de fevkalade bir içtima aktede
cektir. Bu İçtimada doktorların 
kazanç Yergisi görüşülecektir. 

46000 lira ceza 
Manisadan yazılıyor: - Evvelki 

aün Kulada Tütün inhisar idaresi 
ambarında bulunan ve evvelce kaçak 
olarak müsadere edjjen 14000 defter 
l.İgare kağıdı bir gecede ortadan kay 
bolmuştor. Valc'a Üzerine Ala§ehir 
tütün inhisan müdürü Kemal Bey 
Kulaya gitmit ve tahkikata başlamıı 
tır. Neticede idare memuru Raif e
fendi ile odacı lbrahim efendi vazi
feden uzaldatbnlmı!!lardır. Talıki

kat bu zevabn aleyhindedir. P&kat 
her ikisi de ademi maliimat iM.yan 
etmekt~dir. 

Çalınan 14000 defter seksener va
raklıd .... Ki.ğıtlar bulunduğu ve tahki 
kat tamamen bu efendilerin aleyjıine 
inkişaf ettiği takdirde kendilerinden 
46,000 lira ceza alınacaktır. 

Parasına tamaan bir 
kadını yaraladılar 
SOMA, 23 - 9 • 10 Tqrinisani 

cecesi Hatun köyünde Nimet Hanı
mın evi baoılmıı kadının boğazı sıkı) 
mak ve Yiicuduna kamalar sokulmak 
ıuretile iıkence yapdarak kendisin· 
elen dört beti biryerde, otuz dört li· 
ra ve yüı dokuz urbiye altını abzu 
gasp edilıniıtir. 

Vak'a faillerini Jandarma bölük 
kumandanı ,.üıbatı Abdülkadir Be
:rin verdiii direktif üzerine tahkikat 
ve takibata memur edilen batçavuı 
Oıman efendi eıyayı cürmiyeleriyle 
birlikte meydana çıkarmağa ve ya· 
kal•m•ğa munffak olmuıtnr. Fail
lerden birisi Hatun karyesinden Ha
lil lbrabim, diğerleri Bal:kesirin Ka
racabey kliyünden Muharrem ve 
Mehmet Alidir. Şerirlerin her üçü 
de suçlarını itiraf ebnişler ve Adli
yeye teslim edilınitlerdir . 

manların Fransaya karşı kafa sc, Alman kredisi mutazarrır rinci derecede ebeınmiyetli bir tiği bir listede tayin edilen et de başl81Diftı. O zaman bunu, tı gerginleştirdiğine §Üphe yok 
tutmaları beklenemez. olacağından, hem hususi borç- siyasi mesele vardır. Fransız- ya hakkında tarifeyi tatbik e- koalisyon kabinesindeki Mu- tur. Her devlet, beynelmilel o 

Fakat borçlar ve tamirat be !arın, hem de tamirat borçları- lar pek ala biliyorlar ki, Alman deceğini ilin etmiştir. Listede hafazakirlann tazyikile Lloyd lan bir meseleyi bir takım mil• 

_SES 

deli meselesi Amerika ve in- nın tediye edilemiyeceğini id- ya'nın hususi borçları tamirat ki eşya mamul ve yan mamUI George kabul ve tatbik etmit- li tedbirlerle halletmeğe karar 
giltere'yi doğrudan doğruya dia ediyorlar. borcuna takdim edilmezse, in- ithalat eşyasından ibarettir. ti. Şimdi de daha visi mikyas vermiş bulunuyor. Ve her dev 
alakadar eden bir safhaya gir- Hususi borçların tediye ta· gilizlerin iddia ettikleri gibi, lngilizler kanunun muvakkat taki himayeyi Muhafazakarla- Jetin meseleyi halledeceğim 
miştir. Binaenaleyh mesele rihi olan tubat sonu yaklaştık Alman iktısadiyatı ve Alman olduğunu ve damping'e kartı nn tazyikile yine ayni serbest· diye aldığı tedbir, vaziyeti da 
Fransız • Alman meselesi ol- ça, mesele ehemmiyetli bir ih- maliyesi alt üst olacaktır. Fa- bir tedbirden ibaret bulunduğu çi Liberal fırkasının erkanın- ha ziyade işkal etmektedir. 

• • • maktan çıkmış, lngiliz - Fran tilaf halini almaktadır. lngiliz kat bu, Fransa'nın istediği bir nu söylüyorlarsa da her halde dan Runciman tatbik ediyor. Her devlet bir fasit daire için-
Hoovcr senesi denilen tami· sız meselesi olmuştur. Malum- ler ve Amerikalılar bu beyne! neticedir. Esasen Fransızlar İngiltere bu kanunun kabulile Himayenin tatbiki Franaa- de görünüyor. Dünyada dev. 

"at borcunun tecil müddeti dur ki Almanya'nın hususi milel alacak verecek işlerinde da Almanya'nın tamirat bor- 1846 senesindenberi tatbik et- da heyecan uyandırmıştır. Çün Jetler arasında tesanütsüzlü. 
~akla§tıkça beynelmilel vazi. borçlan vardır ki alacaklılar şimdiye kadar Fransaya mü- cuna daima mali olmaktan zi. mekte olduğu serbest ticaret kü en ziyade mutazamr olan ğün bu kadar tebarüz ettiği bir 
~;t yine karışıyor. Fransızlann lngilizler· ve Amerikalılardır. maşat etmi§lerdi. Fakat Fran- yade siyasi bir mesele nazarile usulünü terketmektedir. Hadi- Fransızlar olacaktır. O kadar devir yakın zamanlarda görül-
1 <>ung plim çerçevesi harici· Sonra Almanya'nın tamirat sanın mali •r.fevvuku kendisi· bakmışlardır. satın garip bir istihzasıdır ki, ki, bazı Fransız gazeteleri, lia memiştir. Bu tesanütsüzlük 
ile çıkmak istemedikleri anla- borcu vardır ki, ba§lıca alacak ne siyasi tefevvuk ta temin et- • • • himaye usulünün derece dere- telerini tertip ederken, İngiliz- §İmdilik mali ve ikbsadi mese-
~drrıaktadır. Ve Amerika seya lı Fransadır. Fransa şimdi ta· tiğinden bu nokta üzerinde lngiltere evvelki gündenbe- ce tatbiki, serbest ticaret an'a !erin, İngiltere'ye yapacağı fay lelerde bir hodbinlik teklinde 

l
a.tinde aldığı salahiyetle M. mirat bedelinin tediyesini, di- lngilizlerin bu defa ısrar ede- ri ·çarşamba· yeni kabul e- nesine en ziyade bağlı olan Li- dadan ziyade Fransaya yapaca nazarmuza çarpıyor. Fakat 
a.ıral Almanlarla müzakerata ğer borçlara takdim etmek is- cekleri anlaşılıyor. Sonra AJ. dilen gümrük kanununu berat fırkasının iki mühim uz. ğı zarar mülahazasından mül· iktısadiyabn siyasiyata bu ka-

tİ~iımiıtir. tiyor. Diğer taraftan lngiliz. manya'nın hangi nevi borçlan tatbik etmeğe başladı. YUDa terettüp etmi§ bir vazife bem olduklannı iddiaya kadar dar sıkı rabıtalarla bağlı olan 
İ Kanuna göre, lngiliz Ticaret bir devirde bunun encamı hak· de ngilizlerin müıkülat için- ler, Alman kredisinin muhafa- m tediye edeceği meselesi ar- nazırına, bazı eşya hakkında olmuştur. Serbest ticaretten ilk varıyorlar. Bu, mübalağalı bir 
bulunduktan ve Amerikalı- zası noktasından hususi borç- kasında, Almanya'nın iktuadi o/o 100 gümrük tarifesi tatbik aynlıı, memleketin müdafaası iddia olmakla beraber, her hal kında endişe etmemek müm-

~1 ta~~f~dan ~a Fr~a~n~•:ız~l~a~ra~l!la~r~ın~t~ed~iy!e~s~i~liz~ım~jg~e~ld~ı~·ğ~in~i,~~za~'f!ı __:v~e~~A~lm~a!n~ıvla~'Jn~ın!!,Ji~k~tı"s!A:a-.L~ııd·~=·L1 "~''~·i;.;~·~~--··-~··~··~;:~-Tii.:·J..ııı:ı·ktıuıuda·--a....·u .. izı;ım'll.L~-~1'~---.._,-u--..... 1.ı•ı...•ıu.·~..-...;.,,_....,.~·a"·~·~.1-·~·~~··•ı.......1J"'~·~;·ftll...li.~:iil·· ··k·ü·r...~~~~~~~'--·~~ 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

27 TEŞRİNiSANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 ıtyhğı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kuru§ 

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

Gazetemiz iJaııların mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Ye§ilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
l[ım;ıta naza,ran bugün hava 
kapalı olacak ve rıtzgar şi
malden ve mutedil kuvvet
te esecektir.Dün tazyıkı ne
simi 769, azami SICaklık 4 
;e asgari sıcak/zir. da 2 dere
ce di. Bugünlerde kar yağ
mak ihtimali yoktur. Kara
:Jenizdeki fırtına devam et
'11ektedir. 

film::LE~ 
Kardan korkumuz 

olmasın 
Arkadaılarda bir telit: "i
- Kar yağacak ... 
Yağ sın efendim. Aldırma· 

yın: Yeni idhalat listesini gör· 
mediniz mi? •. Te,rinisani ve ki 
nunuevvel aylarında bütün Tür 
kiyeye girecek kar ve buzun 
mecmuu 855 kilodur... Bu ka
dar kar da göğsüme yağsın! .• 
Yalnız fazla yağarsa kime iade 
edeceğiz?. Henüz bura~ını güm 
rük idaresinden sormadım. 

Sinemacıların hali 
Her şey tahdide uğrayınca 

tabii sinemacıların sermayeleri 
olan filmler de tahdide uğra
dı. Ve doğrusu bunlarınki bir 
az da müessir oldu .. 

İstanbul sinemalan hükU
mete senede bir buçuk milyon 
liralık vergi veriyorlarmış. Az 
para değil... Buna mukabil 
memlekete dört yüz bin liralık 
film giriyormuf .. Yeni liste ile 
tabii ihtiyaç arasındaki nisbet 
birin bete nisbeti gibi imiş .. O 
halde ne yaparız diyorlar .. Ga
zeteci arkadaşlardan birisi bir 
çare buldu: 

- Yerli film yapın!. 
- Stüdyolarımız ve vasıtala 

rımız yoktur .. 
- Pek sıkışıreamz Karagöz 

oynatın! ... Hem onun nükteleri 
ve tuhaflık lan da yerlidir. 

Bekarlar ver~isi 
Söyleye söyleye bilmem ba

şımıza getirecekler mi? .. Guya 
bekarlardan başka vergi alacak 
Adam kalmamış gibi şu buh
ran günlerinde bekar lafını 
etmeğe başladılar.. Ben beka 
rım ve evlenmek niyetinde de 
değilim. Şimdi vergi çıkarsa 
evlenmeliyim?.. Bence bu be. 
karlık vergisi öyle bir nisbette 
ve şekilde olmalı ki; bekarı yıl 

MiLLiYET 

1 Avrupa matbuatı 1-
Gazinin Büyük Eseri 
Bir Alman alimi, Gazi ve Balkan 
Birliği fikri hakkında ne diyor? 

Geçenlerde Balkan konfe
ransı münasebetile lstanbula 
gelmiş ve bilahara diğer mu
rahhaslarla birlikte Ankaraya 
gitmiş olan Alman içtimaiyyu 
nundan Her Helmut fon Ger
la'h; Gazi Hazretleri, M. Ve
nizelos ve akalliyetler mesele
si hakkında yazdığı bir maka
lede hülasatan diyor ki: 

Gazi, Türkiyenin büyük bir 
kısmının ve bilhassa gençlerin, 
kadınların ve mütefekkirlerin 
timsalidir. Nerede görünse hal
kın yaşasın sadaları ve heye
canlı meserreti onu ihata edi
yor. İnsan apaçık görüyor ki 
Türk halkının bu tezahürleri 
tamamile kendiliğinden geli
yor. Türklerin hakkı da vardır. 
Çünkü Mustafa Kemalin eseri 
muazzamdır. Türk - İtalyan 
harbinde erkanı harp iken be
şerin iktidannda olan her şeyi 
··----····-··-···················--······-
dırıp evlendirmeğe mecbur et
mesin .. Evlenirse bekarın raha 
tı ile beraber hükumetin aldığı 
irat ta elden gider. 

Hem dikkat edilecek bir nok 
ta vardır. Elli yaşında bir a
damdan vergi alarak onu evlen 
meye cebredersek mes'ut mu o 
lur?. Elli bet yaşında iken bir 
çocuğu olur ve belki o çocuk 
tam bakılmaya, himaye edil
meye muhtaç çağda iken beri
ki gözlerini kapar.. Çocuk ta 
bayta olur geçer gider. 

Arkadaşlardan bir bekar var, 
bu vergi sözünü işitmiş, bana 
geldi. 

-Vergi alaca!:larmış .• 
- Olabilir! .. 
- iyi amma oğlum, bekarlı-

ğın lehine bundan daha bü)·Ük 
delil olur mu?. 

- Anlamadım . 
- Sersemsin de ondan .. Veı· 

gi servetten, ,.,.fahtan, ka-zanç
tan ehnır ... Bekaı·lı\..tan veıgi 
almak demek, bekarlık bir ser
vettir demek değil mi? .. 

İya kuruntu! .. İnananlar için 
rahat şey!.. Bana sorarlarsa 
ben evlilik aleyhinde değilim. 
Lakin evlenmek çağı geçmiş o
lanlarm evlenmelerinin aleyhin 
deyim ... Şu halde vergiyi yaşa, 
karaktere göre almak lazım
dır .• 

Bir mesele daha var .. Bekar 
kadınlardan vergi alınmaya
cak mı? •. Neden? Kadın, erkek 
müsavi değil miyiz? .. Amma de 
necek ki; erkek istemezse ka
dın ne yapsın! .. 

Ne yapacak: Erkek nasıl ka
dın ararsa o da erkek arasın .. 
Yoksa bekarlık vergisini yal
nız erkeklerden almak haksız
lık olur. 
Düşünüyorum: Bekarlık ver 

gisi tesirile evlenirsem tabii hü 
kUmet benden vergi alamaya
cak. Binaenaleyh ona yardımım 
olmayacak.. Kendim ipin ucu
nu kaçınp buhrana uğrayaca
ğım!. Evlenmezsem.. Vergiye 
takat getiremeyeceğim!. Uma
lım ki; bekarlık vergisi rivaye
ti gene bir azizlikten ibarettir .. 

FELEK 

yapmıştı. Çanakkale seferinde 
İngiliz muvaffakıyetsizliğinin 
başlıca amili o olmuştu. Küçük 
Asyanın Yunanlılara karşı mu
kavemetini tanzim etti ve bu
günkü Türk merkezi hükume
tinin ancak elli kilometre ileri.. 
sinde kazandığı zafer inhidam 
eden eski Türkiyenin yerine 
Yeni Türkiyeyi ikame eyledi. 
Tarihen üç Türkiye mevcut
tur. Birinci Türkiye, Türk or
dularını Viyanaya kadar götü
ren muhacım Türkiye~İr. İkin
cisi müdafi veyahut hasta Tür
kiyedir. Vücudünden muttasıl 
birer kısım koparılıyordu. Bu
nunla beraber bu da birincisi 
gibi İmperyalist siyasetinde 
ısrar ediyordu. T arihen ve mil
liyeten kendisine ait olmıyan 
unsurları esir gibi muhafaza 
etmek istemesi imperyalizm
den başka bir şey değildi. Bu 
imperyalizmin borç sahifesi 
dolmuştu. Üçüncü Türkiye, 
Mustafa Kemalin Türkiyesi, 
milli ve mütecanis Türk devle
twir ki yabancılar üzerine ic
rayı hükmetmek arzusundan 
feragat etmiş ve başkaln ta
rafından da icrayı hükmedil
mekten kurtulmuştur. Siyaı 
seti modern milli ve makul bir 
siyasettir. Başkasına tecavüz 
etmediği gibi başkasınilan da 
tecavüz görmek istemez. 

Gazi Hazretleri, Balkan mu 
rahhaslarını kabul ettiği za
man Balkan birliği hakkındaki 
noktai nazarlarını izahı zımnın 
da hülasatan demişlerdir ki: 

- Balkanların zahiri içti
mai ve siyasi ihtilaflarına rağ
men onları teşkil eden milletle
rin müşterek ecdadı vardır. 
Binlerce sene evvel, Balkanla
ra inerek orada sakin olan in
san kütleleri kardeş milletler
dir, yani cezirden müştaktır 
ve aynı kanı haizdirler. 

Ecnebiler bir çok seneden
beri muhtelif bahanelerle bu 
milletleri biribiri aleyhine sev
ketmişlerdir. Balkanlı olma
yanların bu teşebbüsü insani
yetsizce ve nalayıktır. Millet
lerin mes'ut olmaları için tek 
çare vardır: Biribirin~ sevmek 
ve maddi manevi ihtiyaçlarının 
tazammunu için bir gaye takip 
eden mefkil.recilerin adedine 
bağlıdır. Mesainizin cihan sul
buna himıet edeceğine kani-
un.,, 

Görülüyor ki erbabı seyften 
olan Gazi, cihanın en büyük 
sulhperveri gibi idarei kelam 
etmiştir. Bu sözler, havaya gi
decek sözler değildi. Mustafa 
Kemal, hayalleri hakikate isal 
edebildiğini siyasetile ve Bal
kanların diğer büyüksiyasisi M 
Venizelosun da yardımile isbat 
etmiştir. Gazi Kemal ve Veni
zelos Balkan birliğinin başlıca 
mücahitleridir. Çünkü her iki
si imkansız görünen şeye yani 
Türklerle Yunanlıların uzlaş
masına muvaffak olmuşlardır. 
Memleketlerinin milli akalli
yetler meselesini halletmeleri, 
gayelerini kolaylaştırmı~tır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 90 limenin içinde genç kızı kendi 
sine bütün hayat için dayan
mış, yaslanmı§ gibi gördü. 

Ahmet Nebil indi. Kapıyı 
açtı. Nebahat eteklerini toplı
yarak sulann üzerinden seke 
seke kapı yanına atladı. Elleri 
soğuktan ve helecandan titri
yordu. Anahtarı bir türlü kanı
ya sokamıyordu. 

Delikanlı: 
- Dur, ben açaynn. 
Dedi. Anahtarı eline aldı. 

dikkatle, yavaşça çevirdi. 
Kapı açılmıştı. 
Kapının arkasında karanlık 

evaltı, Ahmet Nebilin elinden 
sevgilisini alıp yutacak bir dev 
ağzı gibi görünüyordu. 

Kilit sesi yukandan duyul
muştu. Merdivenlerde ağır bir 
gıcırtı duyuldu. 

- Sen misin, Nebahat 
- Benim, anne! 
- Geldiniz mi? 

ruyordu: Durmalı mı, gitmeli 
mi? 

Nebahatin kendinden emin, 
tatlı, masum bakışı delikanlı
ya teminat veriyordu. 

Hayır, bu sevgi ötekilerin 
muhitindeki hileli, hurdalı, bin 
bir parlaklı sevda oyunların
dan bambaşka bir şeydi. 

Hamiyet Hanım, elinde bir 
gaz kandilile merdivenleri in
mişti: 

- Hani arkadaıın? 
- Nemika biraz rahatsız-

dı, anne. Dayısı onu evine gö
türdü. Beni de Ahmet Nebil 
Bey getirdi. 

- Ahmet Nebil Bey mi? 
Hani nerede? 

- işte! •. 
Nebahat bu: 
- İşte! 

K • • • 

Bir iki adım attı. Hürmet
le ihtiyar kadının elini öptü: 

- Teşekkür ederim evla
dım. Zahmet olmuş sana .. A, 
ıslanmışsın da ... 

- Eıtafurullah, efendim. 
- Hemen soyunmalısın. 

Yukarıda ateş yanıyor. ister
sen gel, bir çay iç. 

- Teşekkür ederim, efen
dim. Vakit geç. Sizi de rahat
sız etmiyeyim. 

İhtiyar kadın kapıda otomo 
bili görmüştü: 

- Sen bilirsin, evladım. 
Yine buyur. Her vakit bekle
rim. 

- Başüıtüne efendim. 
Nebahat birden bire müda

hale etti: 
- Zaten yarın gelecek, 

birlikte sinemaya gideceğiz, an 
ne. 

İhtiyar kadın tereddütle 
baktı: 

- Öyle mi? Pek ala. 

CUMA 27 TEŞRiNiSANi 1931 

Otelde komşu Bu.gün görülecek filmler: 

ıvıt.LEK. ~ınemasında Elhamra sinemasında 

Şehrin en güzel sayfiyelerin
den birinde "Le nid chaud,. o
telinin 4 numaralı odasında ko
ca karnılı, çıplak kafalı bir a
dam kurulmuş, gazete okuyor. 
Üç mmıaralı odada da bir baş
ka müşteri, ellerini ceplerine 
sokmuş, bir aşağı, bir yukarı 
dolaşıp duruyor. Akşam olmuş, 
müşteriler birer ikişer salonları 
ve taraçaları dolduruyorlar. Bu 
sırada koca karınlı zatın gazete 
sini bıraktığını gören 3 numa
ralı odanın misafiri yaklaştı: 

- Azizllıı, dedi, yemek vak
ti geliyor. Bari bir az taraçaya 
çıkıp ta hava alsak .. 

- Hiç te fena olmaz. Ben 
gazeteye dalıp gitmişim. Ak
şamları taraça iyi oluyor. 

- Tabii.. Siz pek münzevi 
duruyorsunuz. Halbuki biz o
da komşuyuz. Taraçaya çıkıp 
yemekten evvel birkaç kadeh 
çakıştırahm. 

Koca karınlı zat gazeteyi ce 
bine koydu ve ayağa kalktı: 

- İçki ile aram pek iyi değil 
dir de ... 

·····--···································-··········· 
Asyayı suğranın bir buçuk mil
yon Rumu Yunanistanın bir 
kaç yüz bin Türlç'ü tebdil) mes 
ken etmişlerdir. Bu hadise iki 
milletin vücudünde yapılan 
pek müşkül ve tiddetli bir ame
liyei cerrahiye mahiyetin
de idi, fakat neticeleri mükem
mel olmuştur. Bu muvaffakıy
yetli hadise Türk - Yunan dost 
luğunun ve belki de Balkan bir 
liğinin esasını teşkil etmiıştir. 
Maalesef başka Balkan milllet
leri vardır ki henüz akalliyet
ler meselesini bir Balkan anlaş
masının husulü için iktihamı 
müşkül bir mani gibi addeder
ler. Fakat bu devletler unutma 
malıdırlar ki bugünkü günde 
bir kıHm halkın milliyeti ar
tık ırki nazariyeler ve tarihi 
iddialarla tayin edilemez. Bir 
ırk bugünkü gÜtııle safiyeti 
milliyesini muhafaza etmiş mi
dir? Tarih daima hakperest ,. 
olmuı mudur? Akalliyetler me
selesi Gazi Hazretleri tarafın
daııı mevzuu bahsolduğu gibi 
ortaya atılmalıdır. Milli bir a
kalliyete kim tabidir bilir mi
siniz? Ona ait olmak arzusunu 
izhar eden kim se. 

Akalliyetler meselesinin 
tanzimi kolay bir iş değildir. 
Ne bir isim, ne de bir menşe. 
Milliyet için hassai mümeyyi
ze değildir. Hassai mümeyyize, 
his ve arzudur. Cenubi; 
Slav fikrinin en büyük mü
revviçlerinden biri tamamile Al 
man bir isim taşıyan Hırvat 
piskoposu Stosmayer' dir . 

Balkan konferansında mu
zika Balkan havasını çalıyor 
ve murahhasların başları üstün 
de Balkan bayrağı dalgalanı
yordu. Hepsinin kalbinde yer
leşmiş Balkanlar fikri kemale 
eriyordu. Bu fikir zemin kaza
nıyor. Yalnız bir mani varsa 
o da akalliyetlerdir. Bu mania
nın da nasıl atlatılması lazım 
geldiğini Gazi ile Venizelos 
göstermişlerdir . 

Halil Mithat 

tın emniyetle a vcuna düşen e
lini hararetle sıktı. Sonra oto
mobile atladı. 

Bozuk kaldırımların üzerin 
de sarsıla sarsıla giden otomo
bilin çıkardığı sesler, delikan 
lıya gökten dökülen ilahi bir 
tebrik neşidesi gibi geliyordu .. 

-17-
GECENIN SABAHI 

Geceki yağmur, sabahleyin 
açılan bulutların alltından do
ğan güneşin ilk ışıklarile bera 
ber dinmiıti. Yerden tatlı bir 
toprak kokusu göğe doğru yük 
seliyor, mavi gök üzerinde par 

· lıyan güneşten yer yüzüne par 
lak ışıkleır akıyordu. 

Bu sabah kainat Ahmet Ne 
bile güler gibi görünüyordu. 
Matbaaya doğru erken erken 
giderken, sokaklarda yer yer 
biriken çamurlara, göl halini 
alan su birikintilerine bakamı
yor bile. Gazeteci göz•unün her 
zaman, bilhassa belediyelerde 
aradığı kusurların en kötüleri 
bu sabah delikanlıya hazine 
gibi görünebilecekti. Kendini 

- Fransızcadan -

- Fakat sayfiyenin de tadı 
böyle çıkar •• 

Taraçaya oturdular. Otele o 
gün gelip beş numaraya yerleş 
mİ§ genç bir müıteri de o ura· 
da taraçada bulunuyordu. 

3 numara seslendi: 

--Garson, bize iki vermut ... 

4 numara tereddüt ediyordu: 

- Rica ederim, bana müsaa 
de edin .. 

3 numara ısrar etti: 

Jeanette Mac Donald Lüpe Velez 
ve Reginald Denny John Boles ile A Ş K A birlikte Tolstoi'nin " BASÜ

BADELMEVT" eserinden muk 

SUSAMIŞ 
Umumun beyendiği SÖZLÜ ve 
ŞARKILI muazzam filminruo. 

tebes 

VOLGA 
Sahillerinde 

TenziUitlı matineler. Melek'te sözlü ve şarkılı filminde oyna-
saat 10 .ıa, Elhamra'da eat 10,45 dığı MASLOW A rolün.de her-
tıc. kesi ağlatıyor. 

İlaveten: PARAMOUNT JURNAL ve SESLİ VARYETELER. 

MARCEL PAGNOL'.un şaheseri ----••illi[ 
- Ne çıkar efendim, şurada D E N • z K A D 1 .ı 

yemeğe kadar birkaç kadehcik. 1 ve , .. 
G 1 · k'l · · d' 1 

( M A R 1 U S ) arson ar ıç 1 erı getır 1• Dünyanın her tarafında oynanan 

- Hiç te adetim değil am- D E N i z ve K A D I N 
ma, hatırınız için .. 

- Afiyet olsun efendim, ıe- ( M A R 1 U S ) 
f Pariste 4000 defa temsil edilen 

refinize! I • D E N i Z ve K A D 1 N 
3 numara gayet bekri davra- 1 

nıyor, komşusunun itirazlanna ( M A R 1 U S ) 
rağmen kadehlerin adedi artı- ı fransızça sözlü sinemaya tatbik edilmiş, Tiyatroda oynayan aynı ar-
yordu. 4 numara da neş'elen- tisUer tarafından tem5il edilmiş ve Pariste Paramount Sinemasında 
miş, arkadaşile tatlı bir muhab 1 4 hafta zarfında 5.000.000 frank JıasıW.t vermiştir. Sinemanın 
bete koyulmuştu. bu şaheseri pek yakın.da 

Yemek vaktine kadar be§in- ı M E L E K't'! irae edilecektfr. 
ci kadehleri bitirdiler. Sonra .. ••••••••••••••••••ı•••--••11 
kalkıp otelin diğer müşterileri
le sofraya oturdular. 3 numara 
dedi ki: 

- Gördünüz mü? iki üç ka
deh içtik te ne iyi ettik. Esasen 
yalnız içilince bu kafirin tadı 
çıkmaz ki ... Şimdi bakın, ne iş
tihalı yemek yiyeceğiz. Garson 
baksan a, buraya şarap getir. 

4 numara yan sarhoş bir hal ' 
de: 
· - Kerem buyurun efendim. 
Biraz fazla gelecek. 

- Neden fazla gE;lsin efen
dim? 

Yemeği yediler. 4 numara iyi 
den iyiye sarhoş olmuştu. Ke
keleyerek yatmak için müsaade 
istedi. 

- Allah rahatlık versin e
fendim. 

4 numara gittikten sonra, 3 
numara 5 numaraya dedi ki: 

- Aman efendim, bıktım 
bu heriften.. Geceleri ne uyur, 
ne de komşularını uyutur. Oda 
sında ne yapar bilmem ki .. Kal 
kar, dolaşır, dolapları açar ka
patır, dışarıya çıkar, içeriye gi
rer. Üç gündür uyuyamıyorum. 
Bu gün kararımı verdim. Şu he 
rifi bir sarhoş edeyim de zıbar 
sın, benim de kafam dinç olsun. 
Biraz masraflı oldu amma, ne 
yapalım. 

5 numara güldü: 

- Çok iyi etmişsiniz, dedi, 
geceleri uykusuz kalmak fena 
ıeydir. Hatırınıza iyi gelmiş. 
Yalnız bilmem bu akşam rahat 
uyuyabilecek misiniz? 

3 numara merak etti: 
- Neden? 
- Ben de bitişiğinizdeki o-

dadayım da .. 
- Bundan ne çıkar? 
- Yok yani... içki İçmedi-

ğim akşamlar hiç uyuyamam 
da.. Maamafih çok iyi bir hu
yum vardır. Birisi bana içki ıs
marlarsa, yemek üstüne de ol
sa gene reddetmem. 

Ahmet Nebil, bütün gece, 
karanlık semadaki bulutlardan 
dökülen yağmurun şıkırtıları a 
rasında, düşünmüştü: 

- Asıl büyük adımı, güç a
dım atıldı - diyordu - . Şimdi 
Nebahat benim kendisini sev
diğimi biliyor. Ben de onun ba 
na karşı kaytsız olmadığını bili 
yorum. 

Sadece bu, daima istenilen, 
fakat hiç ümit etmeğe cesaret 
edilemiyen "Nebahatin de ken
disini sevdiği,, fikri, delikanlı
yı sevincinden çıldırtmğaa ki
fayet ediyordu. Nebahatı yeni 
den bulduğu gündenberi uzun 
ca beyaz yüzün, derinden ba
kan iri ela gözlerin sakladığı 
İnce, temiz, düzgün genç kız 
ruhunda nüfuz edilemez bir ör 
tülülük buluyor, kestane renk
li saçların altında gizlenen bu 
dimağın daimıa aükil.n, itidal 
ve doğrulukla düşündüğünü, 
heyecanlanmaktan uzak kaldı
ğını zannediyordu. 

Demek Nemika Sırrı Ha
nım onlara dü manlık edeyim 

Bu ismi iyi hatırınızda tutunuz: 

DUL NIŞANLI 
mükerreren göreceğiniz film olacaktır. 

' 
Majik sinemasında MUVAFFAKIYET 

GRET A GARBO' nun en iyi filmi 
P U S E 

Bugün saat 11 de matine. Dühuliye 25 kuruştur. 

Muhterem vatandaşlara 
Pertev Müstahzaratı Fabrikası: 

Gerek tıbbi ve gerekse ıtriyata müteallik müstahzaratın
dan hiç birine en ufak bir zammı fiat yapmadığını ve esasen 
böyle ıl:ıir zammı icap ettirecek mantfilci bir sebep olmadığım 
gördüğü lüzum ve bazı esbaba binaen bir ıkere daha nazan 
ıttıHia arz eyler. 

Bromural • K11oll> tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
Asap müsekkini ve nıünevvimdir. Bu müstahzar milyon· 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alman· 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır 

yüreklerinin içindeki sevgiyi 
bir türlü bildiremiyen gençleri 
anlaşmaya, sevgilerini meyda
na koymağa sevketmişti. Bel
ki de bunu anladığı için o hır
çın yüzlü, kıskanç yürekli kız, 
yolda otomıobil :çinde bayılmıı 
tı. 

Ahmet Nebil, bütün vak'ala 
rı zihninde toplıyarak, o gün
kü büyük mülakata hazırlan
mak, İstiyordu. Fakat gecenin 
verdiği sevinç heyecanı o ka
dar kuvvetli idi ki bir türlü 
kafasını oradan ayırmağa, da
ha ilerilere, diğer şahıslara, baş 
ka vak'alara bakmağa, onları 
düşünmeğe mukadder olamı
yordu. Gözünün önünden Muh 
teşem Nihatlar, Semiha Naz
miler, Neriman Cemşitler, Sü
heylalar, silik birer gölge halin 
de geçiyor, fakat içi bu gölge
lerin hiç biri önünde duramı· 
yor, mütemadiyen geceki oto 
mobil seyahati üzerinde tevak 
kuf ediyO'J'du. 

Bu gecenin sabahı için ve
ı·ebildi i karar u id i: 

te ayrılınm. Nebahatla sine
maya gideriz. Orada ken<lisi
ne açıkça izdivaç teklif ederim. 
Az zaman sonra evleniriz. Hep 
birlikte Sultanselimde, o sıcak 
o sevimli aile yuvasında oturu 
ruz •.. 

Ahmet Nebilin fikri bir ke· 
re bu hayale düşünce başka bir 
şey zihninden siliniyordu. Mü 
temadiyen kendini orada, o 
dar, kaldırımı bozuk sokağın i 
çinde, cumbasında ihtiyar anne 
nin ak saçları bir yemeni için
de toplanmış başı bekliyen o 
mütevazı, fakat sevimli yuvada 
görüyordu. Orada, Nebahatın 
peri kızı gibi birkaç dakikada 
bütün işlerini görü verdiği o 
küçük evin bir köşeciğinde Ah 
met Nebil de yer yüzündeki in 
sanlara mukadder olabilen saa
deti tatacaktı. 

Sabaha karşı kafası bu tat· 
lı düşüncelerle uyuşarak biraz 
uyuyabilen delikanlı, geceki 
yağmurla yıkanmış sokakların 
yüzleı-ine güle güle matbaaya 

idi ordu Zi ' 



H c§l1Ft~lfil o ifil 
Elhamra'da 

. Volga Sahillerinde . 

volga sahilleri filminden bir sahn•·· 
ELHAMRA sinema11 bu hafta mamen sukut ederek fuhtun çirkabı 

lupe Velez ile John Boles'ün "V ol- na yuvarlanıyor. 
ga sahillerinde isimli filmini göste- Aradan yedi sene geçiyor •• Pe-
riyor. Bu filmi: mevzuu şudur: rensDimitri'nin jüri tayin edildiği ci 

1980 senelernide Rusya ... Teyze- nayet mahkemesi huzuruna Parma
leri prenses Neklodifle'nin malikane ğındaki yüzüğü çalmak için iki kiıi 
!erinden bir köyde misafir bulunan nin ittirakile bir tüccan öldüren bir 
l>erens Dimitri Nekledof, teyzeleri- alüfte çıkarılıyor. Perenı Dimitri 
ilin yetiştirmelerinden batta adeta e- genç fabiıeyi tanımakta müşkülat 
Vin kızı mesabesinde bulunan hizmet çekmiyor zira bu fahiıe Katu§B'dan 
Çı Katuşa ile tanışıyor, evdeki ihti- başka biri değildir. Katuıa'yı kur
}'ar teyzelerinin bütün rıa_zaretlerine tarmak için Dimitri'nin aarfettiği bü 
•ağ men sevişiyorlar. Fakat, askerli· tün gayret genç kızın müebbeden Si 
ii çıkan Dimitr i son gece K.atuşa'nın berya'ya nefine netice veriyor. 
•afından istifadeyi ihmal etmiyor bu Giydiği büküm neticeıi Siberya 
•Yrıhğın verdiği eleme kızcağız da ya müteveccihen yoa çıkarılan Katu 

' delikanlıya tetslimi nefs ediyor. şa, bir gölge gibi kendisini takibe-
Aylar geçiyor... Prens Dimitri, den ilk göz ağrısını yanında görü

P.etersburg'da asaletinin kendisine yor ... Günlerce gidiyOl'lar, ve niha
açtığı salonlarda, barlarda tam mana yet menzillerden birine vardıldann
•ile zevk sürmekte! iken diğer taraf- da perens Dimitri'nin teşebbüsü ne
tıı Ktuşa bulunduğu -yerde günden ticesi Katuıa'nın 'affı haberi geliyor 
!?Üne soluyor mecalsizleniyor ve ni- fakat ... Kendisi gibi ciddi bir sevgi 
lıayet günün birinde hamile olduğu neticesi bu hale giriftar omaları ihti 
•ııla§ılınca hanımları tarafından in- malini diier _ mahkumlarda da pek 
safsızcasına sokağa atılıyor. yakın gören ve yapılan hiyaneti on-

Bir müddet köyde sürünüyor, ve lann elemlerine İ§tİrakle unubnağı 
daha sonı·a bir çocuğu dünyaya ge- kurana Katu§a bu affı kabul etmiye 
liYor fakat yaşa;nıyor, Hayatta yedi-ı rek sevdiğini terke mahküm kafile
gj bu kadar tekme zavallı kızı tama- sini takip ve basu bade! mevte müte 
lllen zafa düıürdüğünden günün ta- veccihen uzaklaııyor. 

Glorya'da 

Benli kadın 
GLORY A bu hafta Lian Haid ile 

lva.n Petroviç'in ' ' Bneli kadm0 is
lt•İtıdeki filmini gösteriyor. Bu fil
rtıin mevzuu şudur: 

Hariciye nezareti erkanından 
Doktor P eter Von Bodo, pek cazipe 
dar bir kadın olan zevcesi Helga'ya, 
~ezarette akdi lazımgelen mühim bir 
celse dolayısile, uzun müddettenberi 
büyük bir havc•le bekledikleri opel'.!! 
balosuna gitmelerine imkan kalmadı 
ihnı son dakikada haber veriyor. Zev 
Cesini de yalnız gidemiyeceğini ileri
l'e sürüyor: "Viyana Operasında ve. 
•ilen maskeli baloda tek başına bir 
!tadının bir sürü halk peşine takılır., 
diyor ama, evlendiklerinin 364 Üncü 
!?Ününde H elga ilk defa olarak zev
tİnin ~özünü dinleıniyor. Bir maske, 
bir de beyaz İpek perük takarak ta
nınmaz bir halde, oda hizmetcisi Vi 
ki'yi yanına alıp baloya gidiyor. Bit 
labi, baloda derhal biri peşine takı
lıyor. Bu, Georg Hobenfels İsminde 
hnç bir kadın avcısıdır. Kendiıi Pe 
l•,..in aziz bir arkadaşı olduğu hal
de iki senedcnberi Peteri görmemiş 
•e ona bugün ilk defa nnezarette-te
•adüf ederek arkada§ının evlendiği 
tıi Öğrenmiştir. 

, Georg güzel Melga'ya fücceten 
a§lk oluveriyor... Helga bu macera
tlan hoşlarunıyor değil... Fakat, bü
liin mümaneatlarına rağmen yapıı
~aıı Georg kendisine eve kadar re
ılkaı edince meselenin rengi değişi 

l'or, Helga bu mügkül vaziyetten '°" dakikada Viki ile aralarındaki 
llıü§&behet sayesinde zor kurtulabili 
lror, Çarçabuk başından perükünü 
~ıkanp hizmetçisi Viki'nin kafaaına 
.ı!'eçiriyor ... Üstündeki elbiseyi de biz 
~~t~iye giydirip maskeıanı takarak 

iki yi ortaya çıkarıyor. Bu ıuretle 
lıanımın yerin" geçen Viki Georg'
"n sözlerile mestoluyor. Georg'da o
""'1a aııkane bir saat geçirdikten 
~llra balkondan atlayıp gidiyor. Fa
~ı, bu esnada aşağıda kendiıinden 
!llphelenen bir poisin yüzünden ge
~el'i nr!r~de geçirdiğini ananı.asma 
'tnkan kamıyor. Bunnal beraber, aı•;, 
dı Çok geçmeden Georg geceyi arka
lı alının karısı ile hemdem olduğu ze 

1 Olbına düşecektir: Bunun sebebi Pe 
:r ile Helga'nın ertesi akşam izdi
; ~çlar~nın. yıl dönümünü tes'it etmek 
ltS~n~~ı~-~~!.~~~-t vermel~ri~ v~ GeOrg' 

Evvela Georg macerasının geçtiği 
birdenbire tanınmadığğı için Pete 
bir gece evvelki aşıkane muzafferi
yetini anlatıyor. Gece balkondan at 
!arken Madam Pompadur'un Viya
na kibar mabafilinde büyük kıyme
un tile meşhur olan yelpazeıini de 
kaybettiğini ilave ediyor. Biraz son 
ra tesadüf Georg' ubalkonlu odaya 
sevkedr. Georg da orada yepazeyi 
bularak saklamak İstersede bir türlü 
muvaffak olamaz Peter'de tesadü
fen yelpazeyi görür ve zevcesinin 
ihanetine zabip olur. 

Masum olduğu halde şüphe altm 
da kalan zavallı Helga'nın imdadına 
halası Klemantinin şip sevdiği yeti
şir: Karısını boşama fikrinde olan 
Peter bala ile Georg arasında bir sah 
nenin şahidi oluyor. Klementin hô.li 
safçasına söylediği iki manalı sözler 
karşısında büsbütün şaşırana donan 
bu seferde meşhur geceyi hala ile ge 
çirdiği zannına düşerek süklüm bük 
lüm' gidiyor. Artık neş'e ve saadetine 
payan olnuyan Peter'de kansı ile 
ruhları okşıyan bir tango dansediyor 
ve Hega'nın Opera baosuna gitme
diğinden pek memnun oduğunu söy
lüyor. 

1 
/ 

Majik'te 

Basübadelmevt 
Leon Tolstoi'nin eserinden alınan 

" Basü badelmevt" filmi meşhur Ben 
Hür'ü meydana getiren Fred Niblo 
tarafından vaz'ı sahne edilmiştir. Bu 
filmin çerçevesi Çarlar Rusyasıdır. 

Baş rolü alan John Gilbert genç 
bir zahittir. Karısını fevkali.de sevdi 
ği halde, bir çingene kızının sihirkll.r 
tesirinden kurtulamamıştır. Bu fil. 
min mevzuu ,udur: 

Feyda (John Gilbert) Çarın can
lı zabitlerinden biridir. Fakat eğlen
ceyi de çok sevmektedir. Dostu Vic
tor (Conrad Nagel) Liza (Eleonor 
Boardman) ile niıanlanınıştır. Fakat 
genç kız F ey da ile tanışınca del ikan 
1ı zabite aşık oluyor, Victcr ancak 
sevdiği. kızın saadetini düşündüğü 
iç.in, Lisa'nın arakadatına karşı duy• 
duğu aşka göz yumuyor ve Feyda ile 
Lisa evleniyorlar, bir de çocukları 
oluyor. 

Bir müddet aonra Feyda eski ıen 
hayatına tekrar başlıyor. Bittabi ka· 
nsı meyus oluyor. Bir gece F ey da 
bermutat sarhoı olarak eve avdet e
dince, karısına çıkışıyor ve aaabi bir 
anında tokat ta vuruyor. 

Sonra yaptığına pişman olarak, 
çingene mahallesine gidiyor. Orada 
Maıha (Renee Adoree) isminde bir 
çingene kızı kendisini seviyor. Fey• 
da kansını sevmekle beraber, bu 
çingene kızının sihirinden kurtula
mıyor. 

Victor gidip F eyda'yı arıyor ve 
kansı Liıa'nın ye.nına dönmesini ri ... 
ca ediyor. Fakat Feyda, eve döner
se, karısını daha ziyade bedbaht ede 
ceğni düıünerek, arkadaşmm nasi
hatlarma kulak asmıyor. 

Masha'nın ailesi ise kızlarmın 
namusuna halel getirdiğini bahane 
ederek Feyda'yı itham ediyorlar. Za· 
vallı Liza para vermek suretile bu 
çingene aileıinin ıes çıkarmamasını 
temin ediyor. 

Lakin bu aralık Masha sevdiği a
damın karısına daha çok düıkün ol 
duğunu anlıyor, Feyda da bütün ken 
disini aeven kadınlan bedbaht etti
ğini düşünerek, çingene mahallesini 
terketmek istiyor. O zaman Masha 
yalvanyor: "Kal burada! diyor, se
ni intihar etmiı gibi gösteririz. Ar
tık kimse gelip seni rahatsız etmez.,, 

Ve öyle yapıyorlar. Feyda'run 
öldüğünü zanneden Liza İse Victor 
ile evleniyor. Seneler geçiyor. Fey
da sefilane bir hayat içindedir, Çocu 
ğunu görmek arzusu gittikçe içinde 
kuvvet bulan bir arzudur. Bir akşam 
hiç olmazsa bir dakika için olıun, 
çocuğunu görmek maksadile Lisa
nın evinin önünden geçiyor. l..ikin 
uydurma intihar vak'asını bilen mey 
hane arkadaşlarından birisi F eyda'yı 
orada görünce koşup Victor'a ha
ber veriyor. Victor derhal geliyor ve 
F ey da kansını meı'ut birakmalr için 
hakikaten intihardan başka çare ol
madığım anlayarak, kendisini öldü
rüyor ve karısının kollarında son 
nefesini veriyor. 

A 

Sinematoğraf Ali 
meclisi 

P ARİS, 25 ( A.A ) - Bir 
sinematoğraf ali meclisi teşkil 
edilmiştir. 

Acaba kim? 
HOLLİVOOD, 25 (A. A) 

Bir apandisit ameliyatı netice
sinde peritonit olmak tehlike
sinde bulunan sinema yıldızla
rından ( İsmi okunamamıştır) 
ölümden kurtarılması için tay 
yare ile ve acele olarak buraya 
serom getirtilmiıtiır. 

Artistik'te 

Uçurum Kenarında 
Janet Gaynor ile Charles Furrel- i 

Pin '~Uçurum kenarmda,, isimli film
leri bu hafta Artistik sinemasında 
gösterilmektedir. Mevzu şöyledir : 

Nevyork piyasasında büyük işer 
görmekle tanınmış Tomas Handolf 
oğu Stefanın işlerini bırakarak eğlen 
ce peşine koşmasına hiddetenir. Oğ
luna bir bilet 5.000 dolar Sanfransis 
ko'daki yazıhanesinde bir mevki ve
rir ve bir iş adamı olmazsa kendisin
den yardım beklenmemesini söyliye 
reJı: gönderir. 

Stetfan Sanfransisko' da yine sefa 
hata başlar ve bir kabarede dansöz 
olan Anjel isminde bir kızı hakiki 
aşkla sever. Bu sefih hayatı idame 
etmek için kar§ılıksız bir takun çek
ler yazar. Baba11nın katibi hususisi 
12 bin dolara baliğ olan bu çeklerin 
Tomas RRandoU tarafından bir şart
la ödeneceğini söyler " Stefan'm he
men Şangay'a gitmesi. Stefan gitme
yi kabul eder. Fekat Newyork'a hat
ta Anjeli'de beraber götürmek ister. 
Anjel buna İnamnaz hakkı hakikati 
öğrendiği zaman müteessif olur çün 
kü Stefan Anjelle evlenerek New• 
york'a gitmek Üzere iken zorla Şan
gay'a getirmiıtir. ikbalden idhare 
bir yerden diğerine düterek. Stefan 
tamaınile sukut eder. Bir ak tam La
kıya neferlerinin afyon içtikleri bir 
kahveye gider Anjeli sahipsiz bir 
mal gibiorada bulur ve üzerine atıla
rak boğmak İsterse de ve orada bu
lunan zehirlenmiı bir zavallının gay
rişuuri sözlerile tevakkuf eder. Anje 
li kurtarmak için evlenmeği tetklif 
eder. Bir sene sonra iki gençleri Ho 
noluluda ananas zeriyatile meşgul 
buluyoruz. Karııiarından yüzbaıı 
Trevelyan isminde birisi Anjele kor 
yapıyor ve Stefanın Newyork'a git
mesi için An.jel' e tavsiyelerde bulu
nuyorlar, Busırada Stefanın babası 
lzabel'la gelir ve Stefanı Newyork'a 
getirmek için tekliflerde bulunur. O 
rada perde arkasında saklanımş olan 
Anjel bütün konuıtuklarını işitir. 
Stefan kansı yahut babasını tercih 
etmelidir. Genç adadı Anjeli terke ra 
zı olmaz. Anjel afyonla zehirlenmiş 
bir kadın gibi difirii · sıkar. Stefanı 
tanımaz hala}'! tahldr eder. Stefaıı 
bu bae kızarak, Anjeli tekdir eder, 
fakat terke razı değjldir, Anje koca
sının kendisini derin 'hir a§kla sevdi-

Opera'da 

Vatan 
OPERA bu hafta " Vatan hainle

ri isminde bir film gösteriyor. Fil-
" me nazaran: 

Fas' ta ecnebi alaylarından ön ka
rakou olan Amalfa istihkamı muha
fızlarından dört kişi itaatsizliklerin
den hapse mahkum edilmiılerdi. Ya 
kın karakollardana birinin hücuma 
maruz kaldığını işittiklerinden ken
dierinin oradaki askerlere yardım i
çin gönderilmelerini istemişler ve 
gösterdikleri cesaret ~eyararlıktan 
taltif edilmişlerdi. Bu dort kahraman 
Eleonore isminde bir casus kadın ta
rafından ihanete uğrayan sabık Fran 
sız zabitanından Deucallion, Ack
wurtb isminde bir Alaman, Ameri· 
kalı. 'Biloxi ve Ruı Vologinedir. 
Hepsinin mazileri karanlıktır. Har
biye nazın tarafından üç arkadaşına 
nişan verildiği sırada Deucalion yüz 
beşının yanında Eeonoreyi görür, bu 
kadının niyetinin fena olduğunu bil 
diğinden intikamını almak için boğ
mak ister. Fakat polis yetişir, Ve ara 
armda kavga olur. Bir polis öMü_r
dükleri zannile idam cezasına mah
küm olmamak için Biloxi'den maada 
üç arkadaş alaylarından _kaç.a~lar. 

Deucalion bir arap aşırettnın aske 
ri kumandanı olur -veEleonore'yi ka
çırarak aşiret araaına getirir, ve ona 
hizmetçi muamelesi yapmalarını söy 
ler, Eleonora Decaliyon tarafından 

Uçurum kenarında filminde 
Janet Gaynor 

gıne kanaat getirerek sarboşuk ro
lünü bırakır ve Stefanın kocağına 
düşer hiç omazsa altı ay için babası 
nın yamna gitmesine onu ikna eder. 
Stefan razı olur ve Newyork'ta işle
rinde o kadar muvaffak olurki niha 
yet babası kendisini §erik alır. Bir 
gün - Randolf Stefana Anjelin 
Trevyan'la kaçtığ•m haber verir. Ste 
fanın cesareti kırılır ve babasile şid
detli bir mükalemeye girişerek evi 
terkedeceği sırada T revilyanla karşı
laşır. Esrarıengiz yüzbaşı o zaman 
kendisini takdim eder. Hakikaten za
bit olmayıp Stefan ile Anjeli taras
sut etmek üzere Randolf tarafından 
gönderilen hususi bir hafiyedir. An
jel'de gelir babası izdivaçlarına mu
vafakata ettiğinden Stefan mes'ut• 
tur. 

hainleri 
reddedildiğinden i-;,tikamını almak 
için kabile reisinin metresi olur. Bu 
sırada Ducalionun iki arkadaşı bir 
manevra esnasıda ecnebi alaylarına 
mensup bir taburun hücumuna ma
ruz kalrrl«nada taburu iki arkadaıın 
idaresinde bulunan yerli araplar ta
rafından istibkBmlannda muhasara 
edilir. A~ ve suıuz kalırlar, Ducalion 
vaziyetten haber alır ve muhasara 
yerine gelir. Eleonora kabile reiıi ve 
tevabii ile Deucalion 'u takip eder
ler. Deucalion muhasarayı kaldırmak 

l!l'la' ıuısewıo wnsa, un•nq'IQ uı5! 
ederse de sabık yüzbaşı Fransızlara 
İtyan eden bir asker kaçkınına hiç 
bir vakit teslim olnuyacaklarını ıöy 
ler. Araplar işin bir dakika evvel bit 
mesi için hücum ederler. Deucalion 
ecnebi alaylanna olan kini ile mu
habbeti arasında vatan atkı galebe 
çalar ve eski arkadaşlarına yardıma 
karar verir. Onun yardımı ile asker
ler istihkiimlanndan çıkarlar arapla 
n mağlüp ederler. Sahranın kızgm 
güne§İ altında cereyan eden bir feci 
harp sahnesi aşk kin ihanet macera
larını tamamile baleder, 

En iyi yüzen artist 
Sinema yıldızları içinde Leila 

Hyams kadar iyi yüzen yoktur. Vü 
cudünün mevzun ve mütenasip hat-

. 

1 

larile Leila sanki suda yaıamak için 
yaratılmıtıır. Ona arkadaşları su pe 
risi derler, Geçenlerde Anita Page 
ile Cbarle• King denizde bir foQ 
trol oynarlarken nasılsa tehlikeli bir 
mıntakaya girmişler ve her ikisi de 
boğulmak üzere iken Leila Hyams 
İmdatlarına yetİfmİş ve her ikisini 
de muhakkak bir ölümden kurtarmış 
tır. Onun kullandığı tablo usulüne 
Hollyvood'da Leylzm ismi veriyor
lar . 

ÇOCUK 
Masal 

Çalınmış bebek 
Küçük Cemile ağlayacak gibiydi : 
- Benim bebeğim çok fena, elbi

sesi iyi değil! Diyordu: 
Biraz ileride, yanında mürebbiye 

ıi ile çok şık geyinmiş başka bir kız 
vardı. Bu kızın bebeği o kadar gü
zel, o kadar güzel geyinmişti ki, ade 
ta perensese benziyordu. Cemile bu 
bebeğe hayran hayran bakt~ 

- Ah, şu bebEk benim olsa! diye 
düşünüyordu . 

1 Çok şık giyinmiş kız, bir aralık 
çenberini aldı ve koşup çevirmeğe 
başladı. Bebeği de kanapenin üstüne 
bıraktı. Cemile kanapeye yaklaştı. 
Bebeğe daha yakından baktı. Evvela 
dokunmağa cesaret edemiyordu. 
.Sonradan bebeğ~ kucağına aldı. 

Cemilenin bahası üç sene evvel öl 
müştü. Annesi de çalışamayacak ka 
dar basta idi. Ona k im güzel bebek
ler satın alacak? 

Birden, daha fazla dayanamıya
rak kalbine bastı ve bir çılgın gibi 
koşmağa başladı. 

Ne çok şık giyinmit kız, nede mü 
rebbiyesi birşey görmemişlerdi. 

Cemile bebeği aldıktan sonra, 
doğru eve g:tti ve annesinin odasına 
girdi. Annesi şaşırdı: 

- Bu bebeği nereden aldm Ce
mile? 

Cemile kızardı ve annesinin de 
kaşları çatıldı: 

- Kız sakın hırsızltk mı yaptın? 
Cemile başladı ağlaınağa .. 
- Ağlama, git o bebeği nereden 

aldın sa yerine ver •• 
Cemile fena bir it yaptığını -anla 

mıştı: 

- Peki anneciğim, vereceğim, de-
di ve tekrar parka döndü. Çok tık gi 
yinmiş kızla mürebbiyesi hala orada 
idiler. Boyuna kaybolan bebeği ara
yorlardı. 

- Cemile çok mahcup bir halde 
bebeği uzattı: 

- işte bebeğiniz! Dedi. 

Ve bebeği verince ağlyarak kaçtı. 
Öteki kız şaş ımuşt~ O da Cemile
nin arkasından koştu: 

- Neye kaçıyorsun? Neye ağlı
yorsun?? Dedi. 

Cemile yaptıklarının hepsini an
lattı. 

- Öyle ise ağlama! Bu bebeği sa 
na verdim. Benim evde daha çok be
beklerim var. Hem timdi bizim eve 
gidelim, seni anneme tanııtrraynn. 

Zavallı Cemile, nasıl teşekkür e
deceğini bilemiyordu. Eve gittiler, 
Zengin kızın annesi, Cemilenin has
ta annesi için ilaçlar aldı ve kadın iyi 
leştikten sonra ona konağında bir iş 
verdi, 

Cemilenin artık ondan ıonra çok 
bebekler ve birde çok iyi kalpli bir 
arkadaş kazandı, Şimdi hep beraber 
oynıyorlar. 

Oyunlar 

Sabır oyunu 
Ayni hacimde altı t ane resim alı 

ruz. Bu resimlerden model hizme
tini görecek birer ayni daha varsa, 
fena olmaz. 

Resimler murabba veya mustatil 
olabilirler. Bu resimlerin üzerine 
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muntazam ıekilde murabbalar çizer• 
siniz. Fazla kalan kısımlar.ını ma 
kasla kesersiniz. 

Şimdi bu murabbal1>rdan mükap
lar yapacaksınız. Bonmarşelerde sa
tılan mükll.plar tahtadandır. Fakat 
mukavvadan da pek kolay mükap 
yapılabilir, Gok !.:alın olmıyan bir 
mukavva alırsınız. Bu mukavvayı 
eb'aılı resimde çizdiğiniz murabbala 
ra uygun olmak şartile, modelde 
gördiığünüz gibi kese.-siniz. Model-

de noktalı batla iı;aret edilen yerleri 
kıvırır ve yapıştırırsanız mükemmel 
bir mükap elde etmiş olursunuz. 

Bu miikll.plardan kaç adet liızım . 
sa o kadar yaptıktan •onra, asıl re
simdeki murabbalan keser ve her 
murabbaı tamamile uygun geleceği 
için bu mukavva mük&plann üzerine 
yapııtırrrsınız. Mükabın her tarafı 
kesilmiş murabba teklinde resimler• 
le dolduktan sonra, bunları yan ya
na getirerek, hakiki resmi bulmağa 
çalııırsınız. 

Bu tasarruf devrinde bonmarşa
ya gidip fazla para vermeğe lüzum 
yok. işte bir eğlence ki evde kendi 
kendinize pek iıla yapabilirsiniz. 

Telsiz telgrafla jimnastik yapılıyor 

Telsiz teleğralm tatbik sahası gün geçtikçe büyümektedir. 

Almanya ve Fransada bir çok mekteplerde çocuklar sabahleyin 

telsizle jimnastik yapmaktadırlar. 

l ;;~İ;;;~Ş .. bi;·~y;;;··· görerek:-
kendini seyretmiş ve çirkin ya 
ratıldığma o kadar müteessir 
olmuş ki, ağlamağa başlamış .• 

Aynı zamanda vezirinin de 
iki gözü iki çeşme.. Nihayet 
mihrace sükilnet bulmuş ve göz 
yaşları dinmiş. Halbuki veziri 
mütemadiyen ağlıyormuş. 

Mihrace sormuş: 
- Niçin hala ağlıyorsun? 

Francoıse Rooay . 
Şarlonun çocukları Charlıe ve 

Bak, ben bile sükunet buldum, 
Veziri de şu cevabı vermi~: 
- Nasıl ağlamıyayım? Za. 

tı haşmetpenahileri yüzünüzü 
bir defa aynada gördünüz. Ya 
bi.z? 

Ferenc Molnar'ın "Olympia,, is- 1 Sidney Chaplin §İmdi Fransada 
mindeki tiyatro yİpesi filme alınmı!?-ı bulunmaktadır. Bu resim kendile-
tır. Bu fihnde baş rolü Fransız ak- · · p · · 11 d F 
tri. ti · d F · R rını arıse getıren e e rance s erın en rancoıse osay oyna-

tır vapurunda alınmıştır. iDi§ . 

Rosay Franız hasne vazılarından 
Jacques F eyder'n karısıdır. Matma
zel Rosay sahne vaz:ıı le evlendikten 
sonra sahneyi bırakarak snemaya 
intisap etıniştir. F ey der ahiren leji
yon donö nişanie taltif edilmiştir. 
Bir ar.alık Greta Garbo'nun "Buse

0 
ismindeki filmini idare etmek · · 
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Çirkin 
Hint mihracelerinden• biri 

o kadar çirkinmiş ki, sarayın
da ne kadar ayna varsa kaldır
mışlar. Kendini aynada gör~r 

Baba nasihati 
İhtiyar bir baba öleceğine 

yakın üç kızını yanına çağır. 
mış, demiş ki: 

- Kızlarım, ne yapıp yapıp 
kendinize birer koca bulun. 

Sonra da üç erkek evladını 
çağırmış ve onlara da şu nasi
hatı vermiş : 

- Ben artık n e redeyse öle 
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Akort 
Geçenlerde Sonposla gazetesinde 

''tenkit., ıerlevhalı İmzaıız bir yazı
da fikir ve san'at mecmualanmızın 
yokluğundan pyet haklı bir ıekilde 
fil.ayet ediliyordu. 

Çüukü bu nevi mecmualar, fikir 
ve saıı'at eereyanlan kuvvetli olan 
cemiyetlerde doğar, çoğalır ve artar. 
Halbuk böyle son senelerde olduğu 
ribi fikir ve san' at sahasında bir ö
lüm -aizliği ·ve dur,unluğu g~ 
cemiyetlerde bittabi adnli ve behimi 
knvvetlerin inkiıafma hizmet eden 
risaleler ürer ve riizgirın önündeki 
yanğın ıüratile tevessü eder. lıte biz 
timdi bu yangın harabe.indeyiz. 

Spor ve sinema devri. Adım ba
tında bir l.İnema binası ve bir spor 
lıulübu var. Konferans salonlarının 
lıapıları örümcd. J.ilamıı, sergileri 
ınizde sinekler maç yapıyor. 

Salim fikir, sağlam vücutta bulun 
saydı boks ve (Üret ıampıyonlarile 
pehlivanlar dünyanın en mütefekkir 
insanları olmak icabetmez miydi? 

Ey lıuaabrlan oknyup la bana la 
zan karii Birinci parti baflaclı. Hay
di Greta Carbo llt!Dİ bekliyor. Acele 
et maç bitiyor. ikinci baftaymın -
nuna yetq 1 Biz biraz dertlqmek için 
üç vatandaf turada baş bata kalalım
Konutac:ak bazı ıeylerimiz Yar. 

••• 
Şu satırlardan sonra muhatabım 

olan aziz karii Her tikiyetin aksi sa
dadan batka eeYap bulamadığı bu 
kimsesiz vadide boğuk 'ftveylilarmu 
zın seaini yekdiğerimize akort ede
lim Ye uzaklardan kulaklanmıza ka
dar gelen Ziıroto'nun kahkahal....,na 
karışDUf gooool haykınşnıalarına 
bol hislerin yumrukladığı kalbimizin 
lok seslerile cevap verelim. 

••• Demiyoruz ki konferans lft!onla-
nnın kapılannı açıp spor klüplerini 
kanayalım. Demiyoruz ki stadyum 
halkını dağıtalım da ba kalabalığı 
bomboş kalan fikir Ye ııan'at müe11e 
selerine ıevketmek için knvvei ceb
riye kullanalım. Hayır cemiyet ken
disine lizım olan Tlllıflara mühtaç
dır. Sadece çalışalım ..., ten'1ir ede
lim. l t ve J:frk lazım. O zaman rör&
""ğiz ki tanburanızı dinlemek için 
bir cemmi gafir toplanacak, makine
ler süı-'atini mecmna tirajına yetiş&
miyecek, sergı1er, piyealer dolup bo
alacak. O zaman artık milletin baht 

yrldızı, Hollywood'un yıldızı olmıya
caktır. 

MiLLiYET 
, 

Tiyatro 
Müsahip :aıclenin "" hir iki müel

lifin bir kaç aerini istisna edersek 
hemen hemen piyeslerimiz (edeple) 
eaerlerdir. Artık Dalürbedayi aahne
ainde türkletıirilmeğe çalqı:lmq 
frenk eserlerinden eğer halkımız hi 
la bı.lı:manııt. 1>aanmaml§aa hayret 
olunur. Geçenlerde Darülbeclayi re
jisörünün Darülbedayi mecmua11n
daki bir yazısmda ''hanıi milletin 
tiyatrosunu sahnemize tatbik etmek 
daha muvafık olacağı,. teldinde bir 
mütaleey• tesadüf ettik. Baıka mil
letlerden istiane etmektenae bir 
Türk tiyatrosu vücucle getirmek için 
çabımanm en doğru ve salim bir yol 
olduğunu Jıali öğrenememiı olma
mız hem pyanı hayret, hem de ta· 
yanı teeasürdür. Aşağıya iktibas e
deceğimiz aatırlar bizde tiyatronun 
geçirdiği tekamül hakkında bizi bay 
lı tenvir eder. Bu satırları 1333 se
ne ağustos ayında çıkan ikdam gaze 
lesinden alıyoruz. Uıtat Hüseyin 
Rahmi Beyin "Temaşa,, ünvanb bir 
makalesinden bazı tayanı dikkat par 
çalardır. Demek on bet sene evvel 
yazılmış olan bu yazı, bugün yazıl. 
mıt gibidir. On bet aenedir tiyatro
muz ne yapmııtır? itte bu aabrlan 
oknduktan sonra bu suale cevap ver 
ınek pek kolaylapcaktır: 

On beş sene evvel Hüseyin Rah
mi Bey demittir iri: 

"Darülbedayimizin mukaddema 
bünyanı cçiirük temel> ile abldıktan 
sonra sahneyi milliyeyi bir "adap
tasyon,, cilveaidir kapladı. Fransız 
piyesleri edebiyabrn1ZJn İr'8tlarile 
birer birer ihtida ederek türkletİyor
lar. 

"Adaptasyon,, nedir? Bu düpe
düz bir şeyi diğerine tatbik ebnek, 
uyclurmak demektir. Asabiyeti mil
liyelerini ecnebi ilhamab üzerine aya 
ra uğratarak beyhude yoran İcatla 
beceriksiz üdebamız frenk piyesleri
ni türkçeye uyduruyorlar. 

Mont Martre' e Cerrahpaşa tepe 
si, Luiz'e Ayte, Jozef'e Yusuf ilh.. 
demekle Avrupadan buraya naklet
tikleri bir vak'ayı enzan temaıa ve 
iatiğrabumz önünde karyoa kurar ri 
bi bir maddiyetle tanzim ediyorlar. 

Ruhunda milli san'at galeyanı bulu
nan mütehayyeleai zengin ve tabiat
ten iktibas iktidarına malik bir mii
tef•kkir ciddi bir müellif adaptasyo" 
denilen bu aleıü inbDale tenezzül et 
mez. Niçin bir ipnotize gibi batka
aının kafaıiJe düıüneyim? Diğerinin 
ayağnru aıkan kundurasile gezmek
t~nıe yalın ayak cevelanı tercih ede-. 
run. 

Tercümenin mazarratı bir iıe a
daptasyonun beştir. Çünkü adaptas
yon hazır elbiıeye benzer. Kendimi
ze uydurmak için yakasını, koltuğu
nu ne kadar bozup geniıletsek &'ene 
bedenimize uymaz. Bu san'at sirka
ti ruhumuzu ilhamab zatiyeye yük
selmekten menede!'ek kendi duygu. 
muzla bir milli temaşa hüneri ica.dm 
dan bizi daba !(Ok zaman alıkoyma
ya sebep olur. ilham olmayı_.,ca san 
at olur mu? Ecnebi elyaf ilhamı üze
rine mensuç milli kumat nasıl olur? 
Hiç bir millet sanayiine kendi ruh 
milliyetini nefhetmedikçe kendi ör
fünü, fıtri mahıuaatım gösteremez. 
Marifet mukallit değil mukallet ol
maktır. 

Bizde eaki zihniyetle tiyatroya 
"Mektebi edep,, denirdi. Bu tabir 
timdi maksadı ifadeye müliynn rel
memekle beraber biraz da süJünç ka 
byor. Çünlrii tiyatrolarda lematasi
rana edep tedris olunmaz. 

Romanlar, nazariyat ise, tiy•tro 
!ar da onların ciheti ameliyeleri sibi
dir. 
. Şimdiki hikaye ..., tem-ı•'•rdlı 
ıae, edepten biz tarklılarm istihraç 
ettiğimiz meale nazanw, pek mele
kine hisler taam olunmaz. Grap 
san'abnclaki edebin oe olduğu ıimdi 
lik bizim enzan hicap ..., saffeti
miz önünde kurcalanmau muvafık 
olmayan bir meaeledir. Edebin riya 
karaneaile hakikisini birbirinden a
yırmak lii.zımdır. Devri sabıkta iffet 
riyakarlığı, bir zamanlar o dereceye 
gelmiıti ki romanlarda biç aıık ma
tuk kavuşturamaz olmuıtuk. Aııka
ne bir vak 'ayı piıirip kurtarırdı k. i
ki aevdakir tamam biribirinin boyun 
lanna atıldıklan eınada sansür kır
mızı kalemile onları bu deraguflan 
derhal ayınr, yalnız masum iki kar
deı l!'ibi en ele tutuılal'ma müsaade 
ederdi.,, 

Şu son satırlanmızda Darülbeda
yide oynayan ve daha temailden ev
vel lüzumsuz ve manasız bir asabi
yet uyandıran "Deyyus, piyesini 
habrlattı. Bütün bu ıatırlar bize bü
yük bir dera.i ibret vermektedir. De
mek ki senelerin getirdiğine kani ol 
mak istediğimiz tekamülün bize tev
cih etmekte ne kadar nazlandığııu 
vuzuhla görüyoruz. 

Şimdiye kadar milli kütüphane
mizin yerli roman ve piyes cihetin
den fakir değil efkar kalmasına en 
büyük sebep ihtiyacatumzı hep ter
cüme suretile tedarik gafletinden 
bala uyanamamıı olmamızdır. Hiilil 
roman Ye tiyatro zeminlerinde dii
ıünüp ortaya bir eseri san'at koyma. 
yı öğrenemedik. Çünkü bunun için 
hiç çalışmadık ki öğrenelim. Adaptas 
yon suretile sahnei milliyemize eser 
yazmaya uğraşanlann bence saman 
kağıdı ile reıim çizmeğe çabalayan 
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Tenkitler karşısında 

Tenkit ve Musiki 
Son zamanlarda san'attan anla- j 

nayanlann ulu orta san'at tenkitle
ri yapmakta olduklarından bu sütun 
laYda bir çok defalar tikiyet etmit· 
tik. Bilhassa Akıam gazetesinin 
"Akşamdan ak18J11&" sütununda sık 
sık tekerrür eden bu laubalilik; ede
biyattan resme, reaimden, muıikiye 
mus;J<iden mimariye, ve mimariden 
san'atm her hangi bir ıubesine bir 
sıçrayııta perende atarak bir sürü 
raflar ID'alamaktadır. Bunlar, yalnız 
gaflet içinde bir san'at tenkidi ol
iuektan başka kıymetli san'atkirlan 
nuza karşı da adeta bir suikasb ih
tiva etmekteclİı'. 

Geçenlerde Vali Nurettin Bey 
saz .,.Ulerinden Hulusi Bey hakkm
da yazdığı bir yazıda san'atkar 
Münir Nurettin Beyden de bahset
mişti. Plak ve konserlerde tatlı Ye 
iıbenkli sesini dinlediğimiz bu san'· 
atkarın güfteleri değiştirdiğini id
<lia ediyordu. Münir Nurettin Bey 
23 teşrinisan 931 tarihli Yeni gün 
gazetesinde bu tenkit aalulHııin "bes 
le ile güfteyi bile ayırt edemediğini,, 
söylüyor ve diyor ki1 

"Maliımunuz olmak liznndır ki 
bir güfteyi musiki lisamna sokan ve 
ona terennüm ilave eden musiki U· 

JU) ve makamabna röre tesbit eden, 
~ekip uzatan muganni değil, beste
kardır. 

Mumanninin vazifesi ise ancak 
leıbit olunmuı bir eseri kendi bini
nin kuvvetine göre (nuance) lara 
ifade etmekten ibaretti1'. Siz bu isle 
bana tariz etmekle ıahsımdan ziya
de musikimize kartı biganeliğinizi 
ve malumatıruzın noksanlığını ifade 
etnılı oluyorsunuz. Geçenlerde plak· 
!ara ok=u1 olduğum "Şehnaz di
van,, için yapmış old,ığunuz tenkit
te de ayni hataya dü~mÜJtÜnüz ve 
g'..if teye baflamadan evvel bellenin 
(ah) la baılamasmı divan tarzının 
nasıl bestelendiğini bilmediğiniz ci
hetle benim lar.ıfnndan ilave edil. 
diğini zan Ye beni yİne bu suretle 
tamamen hak sız ve yanlış olarak mu 
alıne etmiştiniz. 

Herkesin de bildiği Vağııer,lerin, 
Bcthoven'lerin büvüklüğünü tekrar 
edeceğiniz yerde bir par~.a da bizim 
klas:k ve layemut ı,.,,ıekarlamnızla, 
musihlmiz1e uğrqsanız ve musiki~ 
mizde bestelerin, scmailerin, ıarkı
ların, divan ve koşmalann nasıl bes
telendiklerini ve bu"l"nn kavaidini 
öğrenseniz bu ıibi hatalara düımez
ıiniz." 

Declikten ıonra şunlan ilave edi
vor: 

Sanatkdr Jv.ünür Nurittin B. 

g~!i;nce bunun da bestesini değiştir
diırımden bahsediyorsunuz. Halbuki 
her iki gÜfteyi yan yana yazmaruz.. 
~n anlıyorum ki söylemek istediği
~~ beste değil gÜftedir. Çün
kü. !-tı; değiıildiği nota ile İspat 
e~il~. Sız daha besle ile güfteyi de 
bilmiyoraunuz. Bu tarkınm gÜftesi
ni değiştiren de ben değilim, sahibi 
eıer ve bestckir Muhlis Sabahattin 
Beydir. Güfteyi niçin değiıtirdiğini 
lutfen kendisinden sorunuz ve bun
dan sonra benim için yapacağınız 
tenkitlerde lulfen bana taalluk eden 
ıeylerden bahsediniz ki tenkitleri
nizin bir kıym~ti olsun. Şayet mev
zu bulmak mü•kilatmda iaeniz onu 
da başka taraflardan arayınız.~ 

Münir Nurettin Bey bu oon ıatır 
lannda hakikaten içtimai bir ynranu 
Za temaı ediyor. Mevzusuzluk. Bilir 
rr isiniz bu mevzu$uzluk yüzünden 
neler tenkit edilmedi? Ne mukadde
sata catılmadı? Ne camlar devnlm<>
di? Mevzusuz kalan· sütun mu harrir
lerinden bazılan hiç te anlamadıkla
n sahalarda kalem oynabnğa cür'et 
ettiler. Bunun saiki bizd~ ciddi ve 
hak1ki kritiğin bulunınama•ında a
ramak liznndır. Eğer aan'at dünya
mızda bir disiplin, bir vahdet, ber 
vukufsuz kalemin dilini koparacak 
münekkitlerimiz olsaydı hu san'at 
anarşiıi nihayet bulur ve san'atkir 
larunız aalim bir yolda çalışmanın 

/ de birde "ıen birıey bilmiyorsun, 
fena ıarkıcısın, fena.. ressamsın ede
biyatla hiç alakan yok.,, ıeklf ndeki 
hiçbir bilğiye iıtinat etmeyen iddi
alardan kulaklarnmz da dinç o
lurdu. 

• • • 
24 tettrinievvel 931 tarihli Ak

tam gazeteainde Vali Nurettin B. 
Münir Nurettin Beye cevap ...,riyor 
Ye "tekrar ediyorum bunun yanhı 
okunmasından ıiz mes'ulsünüz.. Be. 
tetkir değil, si7 •. .,, 

Diye batasmda ısrar ediyor. 
Yine ayni tarihli Sonposta gaze

teainde sözün kı181ı sütununda Pe
yami Safa Bey bu meaeleye vaz'ıyet 
ediyor. Ve ezcümle: 

"Bimen Efendi ile Dede Efendi
yi muasır zanneden Ak,am muharri
rinin vaktile yapbğı bir muıiki ha
la11 aklımıza &'eliyor ve Va-Nu Be
yin cehaletini ilanda hala ısrar et
tiğini görüyoruz.,, 

Dedikten sonra Muhlis Beye ait 
olan bir bestenin okunmasında Mü
nir Nurettin Beyin mea'ul olamıya
cağını tU veciz cümle ile izah edi-
yor: 

"Muhlis Bey sokağa paltosuz ç•k
sa, onun yerine Münir Nurettin Bey 
mi bronşite tutulur?,. 

"insanın kendi kendine cehlini 
kendi elile her fırsatla eıelemesi yal. 
nız ~aıip değil, gülünç te oluyor. U
nutmayalun ki her gazetenin karile
ri arasında nazari ve ameli musiki. 
den an1ayan bir çok insan vardır ve 
onlann kuşısrnda mnlumatfüruı . 
luk etmeğe kalk•şmak bir muharri
rin her mevzudaki maliımat>ndan 
tüphe et+;recek bir ihtiyalsızhk o
lar.,, Diyerek aözlerini perçinleyor. 

25 teırinisani 1931 tarihli Yeni 
Gün' de bu meıele hakkında ismi 
mevzuu babsolan Muhlis Sabahattin 
Beyin Vala Nur ettin Beye verdiği 
cevaptan da şu aabrlan okuyalım: 

"Aziz dostum; farkında mısınız 
ki sizi bal gibi atlatmışlar; hem o 
matrabaz da kim biliyor musunuz? •• 
Sizin iki emektar kulağınız... Güven 
olmaz dostum, hatta gözlere ve ku
laklara bile. Onlann aize bir oyun 
oynadığından şüphe mi ediyorau
nuz.. itte iıbatı. 

(Ey benim bahtiyanm) plağını 
almız. Sahibini aldatmanuı iki ku
lak ta iğreti bulunuz ve o kulaklar
la dinlerseniz göreceksiniz ki (ey 
benim bahtiyarım) güftea.i &İzin yaz 
dığmız ribi değildir. Bu tecrübeyi 
yaptıktan sonra size oyunbazlık e
den o iki hayırsız kulağııuzı bir kaç 

CUMA 27 TEŞRiNiSANi 1931 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

İsmet Pş. Ankaraya avdet etti 
(Başı birinci sahifede) 

zanın sureti vukuuna- ait aldığumz 
mütemmim malumat ıudur: 

lsmet Paıa, akşam saat on dokn:r. 
a kadar Pera P.ıasta İatirahat ettik
ten sonra beraberlerinde kalemi mah 
suı müdürü Vedit Bey olduiu halde 
Pera Palastan çıkıyorlar ve Taksim 
de, Semihi Bey garajına ait huıoıi 
bir Buik otomobili ile Şiıliye kadar J 
bir tenezzüh yapıyor, Şiıliden sonra 
otomobil Maçkaya kadar uzanıyor 
ve oradan Betiktal" dönüyor. PBfll· 
nın bindiği otomobil, Beıiktaıtan av 
dette Kabala§ civarında Miılen U.s 
tik deposunun önüne yaklaıbğı bir 
sırada seyrüsefer kaidesine ı:ıuhalif 
olarak aynı istikametten bir otomobil 
in son sür'atle geldiği &'Örülüyor Oto 
mobil Okland markalı ve 1947 numa 
ralıdır. 

Mithat isimli bir toför tarafından i 
dare edilmekte ve içinde Tütün inbi 
sarı Ser tabibi Dr. Fikri Beyin e'1in 
de oturan Tahsin Efendi ile Gümüt 
hane meb'uw Edip Servet Beyin nez 
dinde ikamet eden .Emin Muammer 
Bey bulunmaktadır. Baıvekil Pa§ll· 
nm otomobili de Cemal isminde bir 
ıoförün idaresindedir, Cemal Efendi 
nin yanında taharri memurlarındaı> 
Kaşif Bey bulunuyor. Aynı istika
metten relen otomobili, ilk gören 
Ki§İf Efendidir. Çarpııma tehlikesi
nin içtiı:ıabı gayri kabil olduğunu gö
ren Kifif Efendi derhal otomobilden 
atlayor. Ve tabii atlar atlamaz düşü 
yor. Maamaf"ıh, ıoiuk kanlı memur, 
bu müıkül aaniyelerde de vuifeıini 
habrlıyor. Gelen otomobile iıtikame 
tini dejiıtinnesi için elile iıaret Ye
riyor. 

Meş'um çarpışma .• 
Fakat arada ancak üç bet metre 

mesafe kaldığı için müsademenin 
önüne reçmek imkam kalmıyor. Me 
ıum çarpıtma YUkua geliyor. Bir ga 
zete, ismet Paıanın otomobiline ıon 
ıür'atle bindiren otomobilin önünde 
bir tramvay arabası bulunduğunu ve 
ıoförün bu arabayı geçmek teşebbü
ıü- ,.,. ı.. -·lıuı~u~nn ya'?:ıyordu4 

Talıkikatmuza göre hu haber yan 
lııtır. J. ... ..: müsademeden evvel~ ne de 
müsademe eanasmda caddeden hiç 
bir tramvay arabası geçmemiştir. Ka 
za, saha bomboı bulunduğu sırada, 
ıoför Mithatın idareaindeki otomobi 
lin, direkıiyonu idare edememesi yü 
zünden, lımet Paşanın otomobôlinin 
sağ tarafına bindirmesi neticeıinde 
vukua gelmiıtir. 

Sadamenin de"4eti .• 
Sadame o kadar ani ve korkunç ol 

muıtur ki, adeta bir infilakı andırır 
bir ses iıidilmittir. lamet Paşanın o
tomobilini takip eden otomobilde bu 
lunan taharri memiırlarından Hak
kı ve Bahaeddin Efendiler, bu kor
kunç sesi duyunce, felaketin daha 
büyük olduğunu tahmin ederek deli 
gibi otomobilden atlamıı- ve lamel 
Paşanın yanına koşmuşlardır. Pata. 
bu esnada itidalini muhafaza etmek 
le idi. 

Bcşvekilin itidali 
Yüzünden hafifçe kan aızınaoına 

rağmen gülerek: 
- Öteki otomobile bineliml demiı 

tir. 
P afamn yaraları sağ şakağında ve 

sol elinde idi. Şakağındaki yara, di
ğerlerinden daha derince olmakla be 
raber çok şükür ehemmiyetsiz oldu 
ğu anl8§ılıyordu. Müıademe netice
sinde, lımet Pa1&nın bindikleri oto
mobilin tamponu, çamurluk.Jarı, ön 
feneri,parçalalandığı gibiOkland mar 
kalı otomobilin de aağ taraf çamur
luğu, radyatörü, ön camlan kamilen 
hurdahaş olmuıtu. 

Bir gazete, Başvekalet kalemi mah 
sus müdürü Vedit Beyin de müaade 
mede yaralandığını yazmıısa da Ve
dit Beye bir ıey olmamıştır. Sadece 
mukabil otomobilde bulunan Tahsin 
Efendi hafifçe yaralanarak hastalıa
ncre kaldmlmııbr. 

smet Pa;a Jıadiseyi müteakıp ar
kadaki otomobile binerek en yakın 
mevkideki S11T1 l!C%1lhanesine gitmiı 
ve orada eczatı Hidayet Bey tarafın 
dan ilk müdavab yapılmı,br. Pa1&, 
eczahaneye girince, içeride bulunan
lar, kendilerini derhal tanımışlar ve 
vahim bir surette yaralandıklarına 
hükmederek telata başlamıtlardır. 

Eczanede .. 
lımet Paşa, eczacılara: 
- Bir §ey yok canım .. küçük bir 

kaza oldu .• tliyerek bir az pamuk ve 
bir ayna istedikten oonra yüzündeki 
kanlan pamukla bizzat ten\izleıniş
lerdir. Bu eanada, muhtelif mahalle 
re telefon cdilmiı ve tünel civanndan 
Sarandas ve Yuvanidis isminde iki 
doktor hemen bir otomobile atlaya
rak eezahaneye gelmişlerdir. Bir az 
sonra, Jıadiseyi haber alan Vali Mu
hiddin, Polis müdürü Ali Rıza, Bey
oğlu merkez memurları da yetifmiş
lerdir. 
Patanın fBkağmda ve elindeki yara 

!arın ilkınuayenesi yapılarak şakakta 
ki yaranın beş santim uzunluğunda 
olduğu, ve ellerindeki yaranın ha
fifçe birer sıynktan ibaret bulundu-

faatiniz iktizaımdandır aziz doa-
tum.,, 

Bütün bunlan okuduktan sonra 
san'abn her hangi ıubeıinde ibti181 
Ye vukufu olmakscun tenkit etmit 
olmak için tenkit eden kalem sahip
lerine bundan daha mükemmel bir 
ibret <lerıi olamaz kanaatindeyiz. 

• 

Kaza vuku bulduğu mahalde zabıta şoförlerden izahat alıyor ..•• 

ğu anlaıılınıtbr. Yaralar, hemen o-1 
rada sanlclıktan oonra Pqa Hazretle 
ri doğruca Pera Palasa dönmütler
dir. 

}{atkın teessürü 
Hiidiıeyi haber alan halk, otomo

billerin çarpı§tığı mahalde toplanmıı 
ve Başvekilin sıhhati hakkındaki en 
difelerini izhar etmiılerdir. Bu esna 
da yirmi dakika kadar tramnylarda 
itlememiıtir. Pa1&mn Pera Palasa 
avdetinde, Operatör M. Kemal, müte 
akıben Operatör Bürhaneddin, Or. 
Akıl Muhtar Beyler ve diğer müte
hassıs doktorlar Pa1&mn müdavatın
da bulunmak üzere otele gelmişl•
dir. 

P8f'UUn burada muayenesi yapılır 
ken, Istanbul müddei umumiıi Ke
nan ve müddei umumi muavinlerin
den Bürhaneddin Beyler, vak'a ma
halline gelmiı ve derhal hazırlık tab 
kkatına başlamıtlardır. Bürhaneddin 
Bey, müsademe akabinde yakalanan 
toför Mithat ve Cemal Efendilerle 
otomobilde bulunanlann ayn ayn İ· 
iadelerini almıştır. ifadesi .ıınanla
dan toförlerden maadası serbest bı
rakılmışbr. Şoförler, polis merkezin 
de alrkonulmu§lardır. Kenan n Bür 
haneddin Beyler geee sabaha kadar 
meşgul olarak kazanm sureti vukuu 
nu etrafile teabit eden hazırlık tahki 
katım ikmal etmiılerdir. 

Şoförler tevkif edildi 
Çarpıf8n otomobiller, oldukları yer 

de muhafaza altina almmıtlardır. Ya 
pılan hazırlık tahkikatı, hadisenin 
her iki ıoförün de hatası yüzünden 
vukua reldiğini teabit etmektedir. 
Dün öğleden evvel biri saat 11 de, 
diğeri saat 12 de olmak üzere Yak·'• 
mahallinde iki ketif yapı:lmqtır. llk 
keıif, sadece bir tetkik mahiyetinde 
idi. Bu tetkik, seyrüsefer memurla
nndan iki kiıi tarafmdan yapıimıt
tır. 

ikinci keıif, saat on ikide, müddei 
umumi Kenan ve muavin Bürhaned
din Beylerin huzuru ve seyrüaefer 
mühendislerinden Kadri Beyin ittira 
kile yapılmııtır. 

Çarpıf8n otomobiller, çarpl§ma
dan evvelki ve sonraki vaziyete geti
rilerek her iki vaziyette fotoııraflan 
alımruıtır. 

Keıif neticesi kazanın toför Ce
mal ve Mithat Efendilerin, yanlıt ha 
reketleri yüzünden vukua ıreldiği 
kat'i surette tesbit edilmiştir. 

Hazırlık tahkikatına ait evrak dün 
öğleden sonra Galata hakimliğine 
tevdi edilmiıtir. Sulh hikimliği, evra 
kı tetkik ederek kazaya sebebiyet ve 
ren ıoförlerin tevkifine lüzum gör
müı ve ıoför Cemal ve Mithat Efen 
diler hakkında tevkif müzekkeresi 
keımiştir. Maznunlar, geç vakit tev
kifhaneye sevkolunınuılardır. Yakın 
da istintak hiıkimi huzurunda istic
nplanna başlanacakbr. 

Tabibi adliye intizar 
Dün sabah BA§vekil ismet Paşa

nm sağ şakaklarındaki yaranın rönt 
geni ahnmııtır. Röntren muayenesi 
neticeıinde ba§lannda herhangi bir 
irızadan eser &'Öriilmediği memnuni 
yelle anlaşılmıştır. 

ismet Paşanın batındaki yaranın 
sargısını açmak için Operatör Kemal 
Bey, erkenden Pera Palasa relmişti. 
Fakat, Baıvekil, usulden bariee çık 
mak istemedikleri için tabibi adli gel 
meden yaranın açılmasını doğru bul 
mamışlardır. Nihayet tabibi adli Hik 
met Bey gelmiı ve onun huzurunda 
Operatör M. Kemal Bey, Paıanm ya 
ra11nı yeniden sarmıştır. 

Paş:ının 11az igeti igidir 
Başvekil lımet Paşanın son vaziye 

ti sıhhiyesi hakkında Doktor Neşet 
Ömer Bey fU malümab vermiştir: 

- Pll§a Hazretlerinin ahvali sıh
hiyeleri çok iyidir. Küçük irızanın 
tedavisi birkaç ~ün içinde kabil ola
caktır. lstanbula gelmeleriıü icap et 
tiren rahataızlı klanna gelinee: Bu da 
ehemmiyetaizdir. Kendileri, burada 
bazı tablilat yaptınnıılardır. Alınan 
netice, mucibi memnun.iyettir. Hi.sı
h ahvali aıhhiyeleri için endiıe edile
<ek hiç bir vaziyet mevcut olmadığı 
nı size aöyleyebilirim.,, 

Tabibi adli Hikmet Bey Pa1&nın 
vaziyeti sıbbiyesine dair kat'i raporu 
nu bu ııiin Yerecektir: 

Ankarada teessilr 
P8§8Dm reçirdiği kaza, Ankarada 

f8Yİ olunca umumi bir teeaıür tevlit 
etmiştir. Reiıicümhur Hazretleri, 
Meclis reisi Paşa, vekil Ye meb'uslar, 
Başvekilimizin telefonla sık 11k ha
brlanm ıordurmuı Ye 11bhati hakkın 
da malumat istemişlerdir. lımet Pa-

!erden teeuür ve ıif• •temennilerini 
bildiren teJııraflar aclmiıtir. 

Kaza nasıl şagi oldu? 
ismet Papnın bir kaza &'eçiıtirdi 

ğini lstanbulda ilk olarak Bul&'ar o
peretinde bulunanlar haber almıtlar
clır. PafB, evvelki alışanı, BuJaar ope 
retine releceğini vacletmit, hatti ar
tistlere verilmek üzere bir de buket 
hazırlatmıılardı. Paf&nlD bir otomo
bil kazası geçirdiği anlatılınca ope
ret artistleri ve opereti ıeyretmeie 
gelenler, büyük bir teeuüre kapd
Dllflardır. Bazı kimseler, bn teessü
rün aevkile , opeı eti bile beidemey• 
rek evlerine dönmüılerfiir. 

Zc bıtanın rapora 
ismet Patanın hafifçe yarala

dlo neticelenen mlieıaif kaza hakkın 
da zabıtanm Yerdiği rapor aynen ıu 
dur: 

" Bu rece saat yirmide l ımet Pa
l" otomobilleri ile Dolmabahçeye 
relirken Fındıklıda caddenin sol tara 
fmı takı"ben gelmekte olan 1947 nu
maralı ıoför Mithat bin Raufun ida 
resinde otomobille müsademe "etice
ıinde lsmet Paşa Hazretleri başın
dan hafifçe mecruh olmuıtur. Müda 
Tab Galatada Hidayet Bey eczahane 
sinde icra edilmiı, Pera Palas oteli
ne gitmİ§lerdir, Tahkikata m\lddei 
umumilik nz'ıyet etmiıtir. 

Paıaga refakat edenler 
Baıvekil Pa1&ya Ankara seyahat 

!erinde kalemi mahsus müdürleri Ve 
dit Bey refakat etmektedir. Marat 
meb'usu Mithal Bey de dünkü tren
le Ankaray• ıritmittir. 

Şoförlerin teessürü 
"Bugünkü sabah gazetelerinde kıy 

metli Başvekilimiz ismet Paşa Haz
retlerinin bir otomobil kpası &'eçir
diklerini kemali teeasürle okuduk. 
Türk milletinin röz böbeği ribi kıs
kanarak sevdiği aziz Paşamızın bu 
akla ve hayale gelmez kaza yüzün
den hissedecekleri ıztırabın acılannı 
hepimiz kendi kalbimizde duyuyo
ruz. 

Tavsif için kelime bulmaktan ız
ban aczettiğimiz bu kazanın, zümre. 
mize mensup bir 1ah11n dikkatsizliği 
yüzünden vukua &'etirilmiş olmaaı 
m"slektatlarımız arasında büyük bir 
heyecan ve yeis tevlit etmiştir. 

Sıhhat ve pbsiyetleri vatan ye 
milletin malı olan aziz Başvekilimize 
icil ııfalar temenni ve hadiseden do
layı hiısettiğimiz derin teessüı'leri
mizin ibliğma mübterem ıazeteni· 
zin Yesaletini rica eyleriz." 
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Memur 
Maaşlarından 
Tenzilat 
Prağdan bildiriliyor: 
Çekoslovakya memur maq

lan tekrar tenzil edilmiıtir. Re
iıicümhurun tahsisab 3 milyoa 
kurondaa "18 bin İngiliz lirası,, 
2 buçuk milyon kurona tenzil 
edilmittir. Fanya azaıınm ma
a,larmdan yüzde 12, meb'uıla
nn tahsisatlarından yüzde 6 ve 
54 bin kuron maaı alan memur 
ların maaşlarmdan da miktarı
na göre yüzde 4 ili yüzde 12 
niıbetinde tenzilat yapılmıttır. 

Fenlandiya 
Faşistleri 
Günün birinde lıük(imell 

deflirecekler mi? 
V ~ov A, 26 A.A. - Helıing

fors' dan bildirildiğine röre siyasi ma 
hafi!, bir darbei hükumetten endişe 
etmektedir. Fenlandiya çifçi fırkası
nın naıiri efkin olan gazete, günün 
birinde teJırraf ..., telefon mubahera
tı inkitaa uğradığı ve Yİlii.yetlerden 
haber alınınamağa baılandığı za• 
man darbei hükiimetin icra edilece
ğinin anlaşılaeağım yazmaktadır. 
Hatta bazı razeteler bu darbenin ya 
nnki cuma &'Ünü yapılac:aiuu tasrih 
etmektedir. 

Lord Snowden tahlif 
edildi 

LONDRA, 26 A.A. - Lord 
Snowden, Lordlıar Kamarasın
daki vazifesine resmen lar-

Vatan içinde fa
kat kanun hari
cinde bir vatan 
parçası: Dersim 

(Başı birinci sahifede) 
le""' duymaktadır. 

Benim kat'i kanaatim ıudur 
ki; eğer bugünkü cümhuriyet 
idaresi Dersim işile alakadar 
olacak, oradaki vatandaılann 
ızbrabmı dindirecekse mesele
ye büsbütün baıka ve yeni bir 
zihniyet ile temaı edecektir. 
Bu yeni zihniyet; irşat ve ikna 
yoludur, hakikate ve fazilete i
nandırmak yoludur, hürriyeti 
ve adaleti sevdirmek yoludur, 
nihayet sulh yoludur! Esasen 
bu muhitte, zalim ve mazlum 
diye ayırdığımız her iki zümre 
de adaleti ve emniyeti istemek
te birleıiyorlar. Bu arzularının 
samimiyeti derecesini uzun u
zadıya ölçmeğe lüzum yoktur. 
Cümhuriyet büki'ımeti; hale ve 
vaziyete göre hareket etmesini 
bilir. Tek bir vatandqm haya
b üzerinde o kad•r titreyen 
cümburiyet idaresi; vatanın 
herhangi bir yerinde yeniden 
kan dökülmesine elbette mey
dan bırakmaz. Esasen burada 
hükUmetin ıslahat yolunda ala
cağı teşebbüalerin mutlaka İsa 
betli olacağı kanaati mevcut
tur. Yukarıda anlattığım gibi, 
her ımıf halk, hükfunete kayıt
sız ve §artsız olarak itaate mü
temayildir. Tedbir, adalet, ıefa 
kat yolundan bu memleketin ız 
tırabına çare arayacak olan 
cüniburiyet hükiımetine, bura· 
larda umumun emniyeti var
dır. Dersim meselesinin bir an 
evvel halli; bu umumi emni
yet ve itimadı kuvvetlendirecelt 
yeni bir misal olabilir. 

MAHMUT 

Pire belediye 
Reisi 

34 milyon drahmi çoldıiın· 
dan teflkif edildi 

ATtNA, 26 A. A. - Pire 
Belediye reisi belediyenin zara 
rma olarak zimmetine 34 mil
yon drahmi geçirdiğinden dol11. 
yı tevkif edilmiıtir. 

Hindistanda 
Vaziyet vahimi 
Lordlar kamarasında }{in
distan nazırı bögle sögledi 

LONDRA, 26 (A.A.) - Si 
yasi mabafil, dün bilhassa Yu
varlak masa konferansı Hindiı 
tan'ın vaziyeti ile meığul olmut 
tur. Hindistan'da vaziyetin va
him olduğunu dün Lordlar ka
maraımda Hindistan nazın 
Marki de Lothian aöylemiıtir. 
Lord Ellibank, Hindistan'a av 
det ettiği zaman bir takım kar
gaşalıklar ihdasına tevessül ey 
!ediği takdirde Gandbi'nin he
men nefedilmesi için icap eden 
tedbirlerin ittihazını kabineden 
talep etmiştir. Bazı muhafaza
karlar bu vaziyet ile "Hindiı· 
tana kartı olan siyasette biç bir 
ıeyin değiımemesi lazım,, oldu 
ğunu söylemi§ olan baıvekilin 
bu ıözleri arasındaki tenakusu 
ehemmiyetle kaydeylemekte o
lup muhafazakarlara nazaran 
bu siyaset kafi derecede azım· 
kirane değildir. 

Gandlıi itildfgiriz 

LONDRA, 26 (A.A.) - Fe 
derasyonlar münasebatı komite 
c.inde Gandbi, fevkalde itilifgi 
rizlik göstermiıtir. Mumaileyh 
konferansın faidesiz olduğunu 
ve muhtariyete müstenit bir İ• 
darenin tesisi lüzumunda ıa· 
rar eylemiıtir. 

Lortl Villington miislüman
larla görüştü 

YENİ DELHEY 26 A.A.
Hindiatan valii umumiai Lord 
Willington, Delhey müslümaıı 
lan cemiyetinin murahhasları• 
nı kabul ederek kendilerine Yu 
varlak masa konferanımın mii9 
lümanların pek ziyade ehemıni 
yet atfedilen temmeniyat ve ih 
tiyacatını nazarı dikkate almak 
ıızm Hint kanunu esasisi ve 
cemaat meseleleri hakkında biç 
bir karar ver • • · · iıs 
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Memlekette 

Ağrı dağ 
Şekil eri 
Muhakeme edilmek 

üzre 190 kişi 
Adanaya getirildi_ 

ı Adanadan yaztlıyor:- Agn dağı 
lıarekitr ıayaniyesinin ele bqı 'H 

ınüıevviklerinden olan (190) kiti ev 
velki gün mahfuzan ıehrimize geti
rilerek bapisaneye konulmuılardL 

Şakiler ayın 12 inde piyade yÜZ

baıılanndan Ali Rıza beyin kuman
daaında bulunan elli kitilik bir müf
rezenin muhafazası altında Van'dan 
hareket ve Van gölünü vapurla geçe 
rek Tatvana ve oradan da kamyon
larla Bitli1, Garzan, Diyarbekir yo
lile Malatya'ya ve oradan ıimendifer 
le Fevzi Pı. yolile ıebrimize getiril 
mitlerdir. 

Yeşil Hilalin senelik 
kongresi 

Y etilhilal cemiyeti bugün 
saat 14 te Halkevinde senelik 
kongresini yapacaktır. Kongre 
nıznamesi mucibince açıf nut· 
kundan sonra, senelik mesai ra 
poru, vezne raporu tetkik edile 
cek, kadınlık alemi ve içki düt 
manlığı, diğer memleketteki iç
ki düımanhğı, gençlik ve içki , 
düımanbğı, mevzuları etrafm-
da görütülecek ve idare heyeti 
intihabı yapılacaktır. 

Mütehassıs aranıyor •• 
İetanbulda, Mahmutpaşada, Su

rud mahalleal, Mola Tat eolcağı 

(26) numarada k!iın çorap fabrika· 
mıada mev.c:ut yuvalllelı: ve koton ço 
rap makinelerinin aureti istimaline 
bihakkın vakıf ve y.edlnd.c ehliyeti-

Kredi Liyone Bankası 
ANONİM ŞİRKETİ 

Tamameft tediye edilmiı sermaye 408 ve ihtiyat akçe9i: 800 Milyon 
30 Eylfll 1931 tarihindeki biI•nçodur 

MEVCUDAT 
Vcmede ve Bankalaı'<la mevcut nukut 
Cüzdan ve mildafaai milliye ııenedatı 
Teminatlı avan.ıar 
Hesabatr cariye 
Esham ve tıahvilitı mev<:ude (esham, boru>lar, 

tahvilatlar ve rantlar 
Muhtelif beeabat 
Emlik 

DUYUNAT 
Vadcaiz mevduat ve een.e.dat 
Heuhatı cariye 
Badcttahsil vacibüttediye heeabat 
Poliçalar 
Vadeli sen.edat 
Muhtelif besabat 
Senei sabıkanın "kir •e za~ar" 

hesabı bakiyesi 
Muhlıe(if ihtiyat akç..U.ri 
Tamamett tediye edi~I eennaye 

Fr, 3.589.093.610,28 
.. 8.058.218.452,53 
" 312.044.031,01 
.. 4.066.535.537,92 

.. .. .. 
4.(;92.294, 78 

473.187.004,57 
35.000.000,-

Fr.16.538.770.931,09 

Fr. 6.190.289.330,82 
.. 7.674.398.155,59 

.. 240.225,688,13 

.. 243.405.175,97 

.. 449. 700.339,27 

.. 522.508.118,85 

.. .. .. 
10,244.122,46 

800.000.000,-
408.000.000,-

Fr.16.538, 770.931,09 

Maznun ve mevkuflardan ilriıi yolda 
hastalandığı için tedavi edilmek üze 
re Eliziz'de bırakılmııtır. Bunlarda 
tedavi edildikten sonra ıehrimize ge
tirilecektir. Şu hale nazaran evvelki 
iÜn şehrimize ( 190) mevkuf getiril
nıiı oluyor. Mevkuflar kendilerine 
Yolda gelirken çok iyi bakıldığından 
İzhan memnuniyet etmektedirler. 

ni müsbit vesikaları olanların is· MecllSt idaııe reiei .Müdürü wnumiıler 
tihdamı arır:u odildiğlru!en, bu gibi Baron Bttnkai R. Mason E.Eskara 

· Merkezi, Galata Karaköy, Tel.cfon: B. O. 3297 - Şubesi Sultan Ha-
ehliyeti haiz olanların ehliyıctname- ma·m, Telefon: İst.1127 - Şubeei: İstiklal .:a<ldesi, No. 333.Tclefon B.O. 
!erile Türkiye ClimhQriyeti tabiiye- 1353. 
tlındc ol,duklarmı mübeyyiıı hüviyet 1--------------------------
cüzdanlarını hamilen ve mllatace-
len İstanbul Mıntakası Sanayi Mil
diriyeti Aliyesi Fen müfetişliğine 

müracaatları il.c müfettişlikçe eh
liyeti sabit olanların fabrikamızda 

istihdam edilecekleri ilan olunur. 

Ziya Koyuncu Haletleri 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan· 192 mevkufa ait evrak henüz 
V andan gönderilmediğinden muha
k<nıelerinin ne günü başlıyacağı ma
lum değildir. Maamafih evrakın bu
iÜnlerde ı:elmeai ve ilk duruımalan
ıun hu hafta zarfında yapılmaaı kuv 

Elektrik Şirketi, memurinin 1931 senesine ait "ye
şil" renkte ve " yuvarlak" şekilde hüviyet kartlarının 1 

;;;;e;;;;;;;;311&;;;iiiiiiillBEl!-E!!!lı;;;;;;;;;m 1 Kanunusani 19 3 2 den itibaren iptal edilerek 1g3 2 se-
•etle muhtemeldir. Doktor 

Müddei umumilik muhakeme sa-
lonu için münasip bir mahal aramak- Rusçuklu Hakkı 
it.dır. Bu mahallin de ıinemalardan 
birisi olması lazım gelmektedir. Zira Beyoğlu, İstiklal cad-

' nesi için miıteber olmak üzere "koyu pembe" renkte ve 
"sekiz köşeli" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhte
rem müşterilerine arz eder. 

bu kadar mevkufu iıtiabe kafi tehri- de11i Büyük Parmak ka-
rnizde hic bir bina bulunmamaktadır. 

Erciı "mustantikliğıdan da muha· pu, Afrika hanına bitişik 
kemeleri ıehrimiz ağır ceza mahke- Apartıman No 21.- Tel: 

Mezkur kartların baş tarafına Şirketin unvanı yani 
"Türk Anonim Elektrik Şirketi" ve eğri olarak 1932 
ibaresi yaztlıdır. 

ıneıinde görülmek üzere 91 mevkuf Beyoğlu 2797. 
tönderileceği söyleniyorsa da heniiz Saat: 14. 18. 
bu hususta resmi bir iı'ar yoktur. l!E;;;;;;;e;e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;111•!!!11Eiiil!ilili 

Bunlardan maada gayri mevkuf 
olarak lüzumu muhakemelerine ka
rar verilen birçok maznun da bulun
ırıaktadır. Şu hale nazaran muhake
tneleri ıehrimizde yapılacak olan 
maznunların adedi dörtyüzü müte. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve ı:ührevi hastalıklar teda

vihanesl. Karaköy, bl1ylllr mahallebi 
ci yanrnda 34. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı mu
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma
lıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet et
memelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için 
her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

taviz olacaktır. 

Konyada yeni yollar Muayenehane nakli 
Konya taliai İzzet B. senelerden 

3 üncü Kolordu 
Hini arı 

beri araba tekerleği gönniyen Ha- Dr. Celal Tevfik 
elim kazaaıru güzel bir fOte ile Kon- İ.stanbulda bulunan .kıtaat ve 
Yaya raptetmiştir. Bu suretle Hadim Frengi ve idrar yolu haı- müessesatm eılmnek ve erzak-
kazaımın çürüyüp mahvolan güzel 1 talıkları mu··tehassısı·.S"rkecı·, . 
tneyva v<" sair mahsullerine mahreç larmm seneli:k naklıyatının pa-
•çılrnıştır. Diğer taraftan diğer bir Muradiye caddesi No. 35 zarlığı yapılacaktır. İhalesi 2-
Yol la Ermenak kaza11 ve hnvalisine ·--- Sa. 14 _ 18 ulaşacaktor. 12-931 çarşamba günü saat 15 

B k k -------------·ı de Komisyonumuzda yapıla-
. ir hapisane aç ını 

1 
caktır. Taliplerin şartnamesi-

k l d Tivatro, Sinema ya a an ı ni almak üzere her gün ve pa-
MANISA, 24 - Sirkatten üçse- lıtanbul Belediyesi zarlığa iştiTak etmek isteyen-

neye mahküm edilmit olan Külah- Darülbedayi tem.~ 1 1Pri lerin de vakti muayyeninde Ko 
Yanı:ı Cedit mahallesinde mukim Ö-
mer og"lu Ahmet, altı ay evvel Kula misyonumuza müracaatları. Bugün matine <&aat 15,30 -ve suvare 
ı..~ı>ishanesinden firar etmiı idi. Ah- (600) ( 4100) 
ıneı dün Alaaehirdeu trenle Manisa• Saat 21,30 da 
Ya !!ideceği sırada jandarmalar tara- YANAR DAG 
fından görülmüı ve yakalanarak A-
la4ebir müddei umumiliğine teslim Komedi 4 Perde 
edilıniıtir. Ahmet firar müddetini Yazan: L. Fulda 
altı ayı lzmirde, Kasabada ve daha 
bazı yerlerde muhtelif iıler yapmak Tercüme E.: Seni 
•uretile geçirmiıtir. iha Bedri 

Aydında elektrik Yakında: ŞARLATAN 3 
perde komedi. 

kooperatifi Cumartesi ve Pazar günleri 
AYDIN, 24 - E•ki Türk Ocağr tenzilatlı halk gecesi. 

binasında umumun ittirakile elektrik 
lrooperatifi tC>?kili hakkında içtima 
~apddı. incir kooperatif müdürü 
l'vıuhiddin beyin hazırladığı nİzamna 
ırıe tetkik ve möııakal" edildi. Ya
kınt!a müsaadei reamiyeıi almarak 
hisse lı:aydrna başlanacak ve hiıaet ... 
onar liralık olacaktır. 

İRTİHAL 

Üsküdar Hale Sinemasında 
SİBİRYA. Mümessili Ed-
mond Lov. :litaveten Hilekar. 

IBI 

BULGAR OPERET 
HEYETİ 

ZA Y1 - Derununda 32647 numero 
ve S-11-931 tarihli İran Pasaportu
mu havi cüzdanımı kaybettim ye
ni pasaport çıkartılacağından hük
mü yoktur. Ortaköyde Karaköş so
kağında 14 nwnerolu hande İ•sak 

Rahim Zade. 

ZAYİ - Tatbik mühürümü zayiet
tiın. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı i13aı olunur. 
Kasmıpaşa Camiikebir kayyumu 
evveli Cemal. 

Ulumu Aliyei Ticariye Mektebi 
talebesi Cemiyeti riyasetin.den: 

Müdiriyet 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müe11sir deva SERVOİN 
hap4"ıdır. Deposu, !stanbulda Sir
kecide Ali Rıza Merkez eczane11i
dir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. İzmirİR: lrgat pazann
daki, Trabzonda Yeni Ferah ecza
nelerinde bulunur. 

uhtesinde olup mahcuz bulunan ah
şap motörlü 44, 5Xl2 5X4, Krulem 

ab'adında gayri safi IS safisi 10 ve 
25 Hamule tonunda ve tamamına 

(4135) lira takdir olunan Doyç mar 
kalı Dizel makineli 28 Beyğir kuv
vetinde Gayret nam motörün nısıf 
hissesi açık arttırmaya vazedilmiş 

olup 20-12-931 tarihinde şartnamesi 
Divanhaneye <talik ~ilerek 30-12-
931 tarihine miisadlf Çarşamba gü
nü saat 12 den 16 ya kadar Beyoğ
lunda ifayı vazife eden İstanbul 

S inci İ~a dail'Csinde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak 

için yüzde 10 teminat akçası alınır. 
1 Hakları mezkur motörün mensup 1 

olduğu hükfunet siciıLlinden sabit <>-

1 lan ipotekli alacaklılarla diğer ala-

1 lstanbul Belediyesi .ilanları 1 
- -- ~ .~ --

SADİK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru r az lft 

29 T. aani A a 
günü akşam! 17 de Sirkeci 
nhtrmmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samııun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine mül'acaat. Tel. 22134. 

Temizlik işleri için lüzumu olan 1000 faraş, 250 kilo sa
bunlu kösele, 100 kilo araba urganı, 100 kilo vaketa, 100 kilo 
şaplı kösele, 90 paket toka, 5 kilo sarı balmumu, 50 çift beyğir 
çöp küfesi, 25 çift merkep küfesi, 60 kilo ıkara çivi, 30 adet arpa 
kalburu, 29 adet beyğir semeri 100 kilo keçi ktlı, 150 çift paldum 
üst halkası, 150 çift göğili>lük 150 çift ıpaldum halkası, 150 çift 
çeki baladı çengeli, 150 çift çeki baladı zinciri, 25 adet bir kilo
luk ölçek, 25 adet 2 kiloluk ölçek pazaıılrkla alınacaktır. Pazar
lık 3 Kanunuevvel 931 perşembe günüdür. Teminat akçesi 457 
lira SO kuruştıır. Teminat akçesi na'kden kabul edilmez. Ya Be
lediyeden alınacak irsaliyeyi bankaya yatırıp alma.cak makbuz 

1 
ve yahut hükumetçe miıteber tanınmış bankalardan getirilecek 
teminat mektubu ~le olur. Kapalı zarflarda teminat makbuz ve
ya mektubu, şartnamenin pullu bir nüshası ve ticaret odası ve
sikasını teklif mektubu içerisine kıoymak lii:zımdır. Açrk mü
zayede ve pazarlı'klarda ise yalnız teminat makbuz veya mek
tubunu getirmekle olur. Yukarda yazılı işler hakıkmda şartna

me almak veya görmek için her gün Levazım müdürlüğüne mü

racaat edlmelidir. Ve ihale günü ise saat on beşe kadar Daimi 1 SOÇET A iT AL y ANA 
encümene müracaat etmelidir. (4086). 1 Dl SERVİTSİ MARİTIMi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Yerli deriden bir oda takımı ile beş adet yazıhane koltuğu 

ve 24 sandalya alenl münakasa suretile imal ettirilecektir. Mü
nakasa 17 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyon 
tarafından yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümunelerini 
görmek üzere her gün Gala tada mezkur merkez levazım memur 
!uğuna müracaatlarL (4092) 

1 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: .. .................................................. ,... .............. ,,,,_ b. 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir; 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

(TÜRKiYE İŞ BANKASI) 

ALBANİA vapuru 2 Kanunu
evvel Çarşamba (Bul'ğaz, 
Varna, Köstence, Sulina,Ka 
!as ve İbraile) ye gidecek
tir. 

ATLANTİD vapuru 3 Kanu
nuevvel Perşembe (Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi
decektir. • 1 

KONSTANTİNOPOLİ va
puru 6 Kanunuevvel Pazar 
(Burgaz, Vat1na, Köste11<:e, 
Novorosisk, Batum, Trabzon 
ve Samsun) a gidecektir. 

G. MAMELİ vapuru 7 Kan11-
nuevvel Pazartesi (Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi
decektir. 
Tafsilat için Galatada Mer

kez Rıhtım hanına umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771/722 veya Beyo
ğlunıda Pera Palas altında Nat 
ta Nasyonal Türki.ş Türist a
centaiye Telefon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

SEYRfSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 
dar nde han 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 29 Teşrin
sani pazar 14,30 da Ga
lata Rıhtımından. 

BOZCAADA POSTASI 
(EREÖLI) 29 Teşrinsani 

pazar 17 de İdare Rrhtı
mından kalkarlar. 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı malzeme pazarlık ile 
satın alınacaktır. 

Teminat % 10 dır. 
İhale 28-11-931 saat 17. 
700 metre ıtazan borusu. 

(4014) 

Ensagıam 

LAstlkleridlr 
"---""- , Şehremaneti sabık müfetti~leritı

den ve &rbaros Hayrettin Pqa ab

fadıt>dan Mühendis Yusuf Kenan 
Scy vefat etmiştir. Cenazesi 27-11-
31 C1110a günü saat on iki.de Ka

dıköyünde Yeldeğinneninde klln 

hanesinden kaldırılarak cenaze na
ınazı İbrahim Ağa eamiinde bade

~. Karuaahmetteki aile kabri&-

(Fransız Tiyatrosunda) 
Bugün matin.e u.at 16 da: 

Cemiyetimizin senelik içtimaı 

2 inci Teşrin ayının 29 tlncu Panr 
günü saat 9,30 da Ticaret ve Sana
yi Odası -müzakere ealonunda akd
cdileccğinden bilQmum azanın itti
rakleri lüzumu ilan olunur. 

kadarların ve irtifak hakkı sahiple- '--------------------------

tanına defnedilecektir. 
dostlarının teşrifleri 
-'ilah rahmet eyleye. 

Akraba ve 

rica olunur. 

PRENSES ÇARDAŞ 
P.rima D<>nna : Mimi Balkan&ka 

Tenor: Yvan Çaçef. 
Akyam saat 21 de: 

HAREM ESRARI 

F.ııki ile Yeni Türkiye arasında mil
<:adclc. Bu piea Türkçe oynana
cak, Müzik: Valentitıoff. Prüna 
Donna: Mimi Balkanska. Tenoc 
Yvan Çaçef. Orkestrası: 21 kifi. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
• Hidrokarbon yağmın tahvili" 

hakkında olan bir ôhtira beratı tale
bi için İstanbul Vila:reti cclilesine 
12 Şubat 1930 tarihinde takdim olu
nup 2585 numara iılıc mukayyet mü
racaat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğinden 

mezkQr ihtirayı isticar etmek veya
hut satın almak arzusunda bulunan 
zevatm İelanbıJI Bahçekapı Taş 
Han No 43-48 de mukim vekili H. 
W. İSTOK Efendiye müracaatları. - -~ 

Muallim Mubahat Bey tarafından ~ _D_E_V-RE-o-İL_E_c_EK-İH-T-İR_A_ 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi ~~ BERATI 

" Hidrokarbon Petrol gaz yağla-
(HERBERT N. GASSON) 'un rı" hakkındaki icat için Sinai Mü-

İDEAL BÜRO ve YEN! MÜSTERt ~ diriyet1 aliyesinde«ı iatllıeal cdilmit 
BULMAK SAN' ATİ ~ olan 29 Mart 1922 tarih ve 3304 nu-

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

maralı ihtira benıtı bu kere ferağ 
ı:::=i veyahut icara verileceğinden mez
~ kQr ihtirayı satın almak veyahut 
~ isticar etmek arzusunda bulıınan 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. _ zevatın 1atanbul Bahçekapı Taş 

, ıııııııırınıtrrrnıımrrınırmmrınııırmımımırm r•fll ~".1'İ~;::!f:;~~:ü:::tla~: 

riniu hususile faiz ve masarife ait 
ola.n iddealaırnı ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müs
bite.lerile blldiımeleri lazımdır. 

Aksi taktirde lıakları Deniz tica
retiaicilind.e sabit olmayanlar satıı 

bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların icra ve iflh 
kanununun 119 üncü maddeei hük
m!lne göre hareket etmeleri ve da
ha fazla malfunat ve tafsilat almak 
isteyenlerin 931-599 Taıra numara
aına memuriyetimizc müracaatları 

ilin olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 3 ün
cü hukuk dairesinden: A!eksandr 
efendinin zevcesi Suzan hanım aley 
bine ikame . ettiği ihtar ve boşan
ma davası üzerine muınaileyhanın 

ikametgahı meçhul olduğundan bir 
ay zarfında cevap vermek üzere i
&en yapılan tebliğata rağmen ce
vap vennodiğindcn bittalep gıyap 
kararı i ttihazın.a ve talıkikatm 1 7. 
12-931 perşembe saat 14 te talikine 
karar veri.lmit olmakla yevmi! mez
kQrda gelmediği veya vekil gön
dermediği taktirde gıyaben tahki
katın devam edeceği i.lln olunur, 

Istanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
T eşebbüsatı Sınai ye 

Türk Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
İstanbulda Havağazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Si

naiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1931 senesine 
ait "Krem" renkte ve müstatil şeklindeki hüviyet kart
larının 1Kanunusani1932 den itibaren iptal edilerek 
19 3 2 senesi için muteber olmak üzere "turuncu" renkte 
ve aynı şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 
miişterilerine arz eder. 

Mezkur kartların baş tarafında hilal ve Şirketin 
unvanı yani "İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Te
şebbüsatı Sınaiye "Türk Anonim Şirketi" ve aşağısında 
1932 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı mu
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma
lıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet et
memelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için 
her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Müdiriyet 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar lstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları ll)ua
yene ve tedavi eder. TeJ.,fon: 
İstanbul 22398 
Sıra numarasını bekl!:memek J 

isteyenler, kabiney' mürııcaat 
la veya telefon!? .andevu al
malıdırlar. 



• 
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RADYO F·•H .ı L ı P~s RADYO 
Her Fiatta Son Sistem k akinalar 

Gü~IE~ MUSDK1i 
En Son Dünıa Havadisleri 

RADYO Bir Liiks Degildir - RADYO Bir ihtiyaçtır 

Ecnebi malı celbeden ticarethanelerin fiat· 
lara 10% ve daha fazla ummettikleri gö· 
rülüyor. Fabrikamız yerli 1arfiyab karıı· 
layabilecek vechile imalabnı teıyitetm'ştir. 

N. G. A KORDON ve her nevi 
İZOLE TELLER ve KABLOLAR 
için kata'og fiatlanmız muhafaza ediliyor. Fazla mıktar 
ve pe~in sipariıe mukabil tenzJAbmız bakidir. 

İstanbul KAUÇUK ve KABLO ~:~:1 

Sultan Hamamında kain 

. B.BROD MlHTll MtlBI 
• 

Kumaş Ticarethanesi 
İthalattaki tahdidata rağmen fiatlaınnda hiç biı- zammiyat 
v:>mlm~<lriYmı muhtı-rf'm mÜ1'terilerine ar?. evlf"r. 

Enıniyet i~leri ~mum Mü~ürlüğün~en: 
Vilayetler zabıta memurları için 

imal ettirilecek olan asgari 4837 
azami 5437 takım maa şapka elbi .. 
se ve asgari 3509 azami 4109 adet 
kaput kapalı zarf usu1ile 21 teşrin 
sani 931 tarihinden itibaren mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 12 k. 
evvel 931 re müsadif cumartesi 
günü saat l 4de Ankarada Müdü
riyeti Umumiyed~ müteşekkil ko
misyonda icra edilecektir. Müna
kasaya iştirak edecekler ihale gü 
nü ve saatinden evvel eşkali ka
nuniye dahilinden teklifname ve 
teminatlarını komisyona tevdi ede 
cektir. Açılacak teklifnamelerde ı 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

HEREKE MENSUCAT · F ABRIKALARI 

Toptan Satış Mağazası 
Her çeşitten erkek kostümlükler ve paltoluklar 

Mektepler ve müessesat için sureti mahsusada ihzar olunmuş kumaşlar 
Kahrcıoğlu Han No. 40 Telgraf adres\: İstanbul Hereke Tel. 21639 

GaJrinıü~adiller Ta~diri KıJınet KoınisJonu RiJasetinden: 
Bundan evvel Gayrimübadillere yapılan yüzde iki 

tevziattan hiç müstefit olmıyan ·numaraları aşağıda 
yazılı karar sahiplerinin yüzde ikilerini almak üzere 
28 Teşrinisani Cumartesi günü saat ondan on altıya 
kadar Komisyona müracaatları. (4106) 
Karar No. Karar No. Karar No Karar No. Karar No. 

868 937 959 978 1009 
869 939 960 994 1020 
872 940 961 996 1032 
886 952 968 1002 1034 
895 958 974 1003 1035 

Resmi İlanlar Türk Lt.· Şirketi 
Türkiyede her lisa da intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

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

haddi layik olduğuna komisyon- .. c..c·n-eb_i_m_e_m_ıe_k_e_tı-er'·e· 
ca kanaat hasıl olursa en müsait giden tüccar ve 

fiat teklif edenin uhdesine ihale seyyahlara 

si icra ve aksi takdirde pazarlık lanka konınıer~iJalH 
suretile yaptırılacaktır. Talipler ltalyana •• J • Sermayesi 700,000,000 
şartname Ve numune erı görmek (İhtiyat akçesi: 

f l ı ,. l k •• h 580,000,000 Liret) Ve az a ma Umat a ma Uzere er Travellers \Seyyahin 

M''d U çekleri) satar gÜn U Üriyetİ mumiyedeki Liret, frank, İngiliz lira-

K • ·1 1 b I p } sı veya doları frank olarak 
omısyon ı e stan u o is müdi- satılan bu çekler sayesin-

• • de nereye gitseniz paranı-
rİ yetın e müracaat edebilirler. zı kemali emniyetle taşır 

( 4011 ) ve her zaman isterseniz dü 
nyamn her tarafında, şe-

N afia Vekaleti Adana Yedinci ~:~~~:~~:rt~ ;e?ı~~a~~ 
D 

. S . l . .. d. } d 1 küçük tediyat için nakit 
aıre u ış erı mu tir üğün en: 1 makamında kolaylıkla isti-

• 
--t . \ 

1 rÇocukların neşesi !l 
Ebeveynin saad~tiİ 1 
KanJtzhk, ı.afiycti umuruiyc ve 
dnh· rabaluzlıklarına kar;ı !nn· 
Jcrcc dolctorlar tarıfuıdi:.11 l:ıvıi· 

1c edilen 

senoferrato 
kuvvet il6cını d4nyanın her la· 
rafında vılldclcr ve çocuklar 
b6yük bir memnuniyetle kullana
rak pek biıyiik faidr gömtt'klc· 
dirlcr. Her eczanede bulunur, 

Tayyare Cıemiyeti Bursa sinema bina
sının koltuk tesisat. münakasası 

--KOCA TAŞ 
SUYU ve GAZOZ 

' 

İstanbul'un en saf ve hafif, en leziz ve temiz suyudur. 
(Böprek, karaciğer kumlarını eritir. Mide, damar, me11ane hastalı 

!arının tedavisine yarar.) 

SU, HA YATIN TA KENDİSİDİR: içtiğini~ 6u, eı.ı 
ele kaptan kaba geçmemeli, bardağınıza kadar eıhhi kaidelerin en yü 
sek teminatını haiz olarak gelmelidir. 

Bu teminat ancak KOCATAS suyunda vardır: 
Membaından Büyükderedeki fabrikasına kadar içi (porst 
len) borular la getirilen 

KOCATAŞSUYU 
ve KOCA TAS suyundan yapdan 

SODA ve GAZOZLAR 
Kendiliğinden harekete gelen m'Odem makinelelerle ka 
sular içinde yıkanan ve buharla kuruyan şişelere el değme 
sizin dolar, tıpalanır ve etik.etlenir. 

Damacanlar do.ldurulmadan evvel otomatik makine i 
içlerine tazyikli su verilerek yıkanır. Arzu buyuranlar K 
CATAŞ su membamı, falbrikayı ve işlediğini her vakit teft" 
edebilirler. 
Merkez Deposu: Galatada Fermenecilerdedir. Tel. B.0.54 

Mimarlar 
inşaatçılar 

Müteahhitler 
Sun'i Portland YUNUS çimentosunu kullawnı:ı: -

• 

KART AL • ANADOLU çimentosu 
YERLi mamulibdır. Daima 
aynı ve değişmez cinsdendir. 

RADİUM FENERİ 
300 MUMLUK 
PERAKENDE 

15 LiRA 15 
TOPTANCILARA 

AYRI FIAT 

RAD·İUM 
tanı~ası Ticarethanesi 

ISTANBUL ·GALATA 
Posta Kutusu • Galata 313 

Telefon • Beyoğlu 2878 
Tel~raf - RADIUM İstanbul 

Ceyhan kasabası civaruula mevcut mehmuzlarm tamiratile mal edebilirsiniz. Travel-
ilaveten yapılacak üç adet mehmuzun bedeli keşfi olan 10530 lers çekleri hakiki sahibin-

i
. . . den başka kimsenin kulla
ıra mukabılınde ve kapalı zarf usulile münakasaya çikarılmış 

1) Bursa Tayyare Sinama binasının koltuk tesisatı kapalı , Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

namayacağı bir şekilde ter 
ve 931 senesi kanıınuevvelinin ikinci çarşamba günü zevali saat tip ve ihtas edilmiştir. 

on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin =--------ı• 
yüzde yedi buçuk teminat ve sair vesaiki havi kapalı zarfların 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
2) Plan ve şartname An!karada Tayyare Cemiyeti Merke

zinden alınacaktır. 
3) :f4ünakasa 10 Kanunuevvel 931 Perşembe günü saat on 

İdaremiz için pazarl:dı:la satın almacak olan 75 :kalem !lıırd 

vat, demir, muhtelif eb'atta karfiçe çivileri, sicim, miıka, gi 

ihaleden bir saat evvel hükfunet dairesinde müteşekkil komis
;yonu mahsusuna tevdi etmeleri ve keşifname ve fenni evrakını 

görmek istiyenlerin Su İşleri dairesine müracaatları ilan olu
nur. (3851 ). 

Edirne Pirinci 
beşte Cemiyet Merkezinde yapılacakur. (4052) muhtelifülcins malzemenin pazarlrğı 30-11-931 tarihine mil 

dıf pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi ıne 

Muhtelif cinste Filibe tohumla- p t • ı kf d kurda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada ispatı vücut ede! 
rından Edirne'de :~ıiştir'.lmektedir. er evnıya va ın an taıhriren fiat vermeleri hu baptaki malzemenin müfredat list 

-::D:-:------:
1
--::-M-:--::-b------------ Bombay, İtalya pırınç.lerınden daha mağaza dahilinde asrlmış olup nümune getirilmesi icap ed' ev et at aası mÜdu"rlu"g" u"nden enfes ve yerli pirinçlerin en lezzet- Yedikulede Hacrlıamza mahallesinde Be1grat caddesinde 

N eh 
"·-- malzeme için pazarlık günü nüınunelerinin beraber getirilırıe 

!isidir. Fener'de Balat caddesinde an endek """'tanının yüz yirmide knk üç buçuk hissıesi pazar Kitapların sırtlarını iplik ile dikiş makinelerı"nde çalışacak ı k · nu··munesiz va•kı" olac-'- t-'-'ı"fatın kab 1 ed"'- · -- ·ı~ ol 46 No lu (Mehmet Karabekir ve şü- ı suretıle müzayedededir. Taliplerin yevmi müzayede olan "" ı=ı u ıtııuıyecegı ı an 
üç mücellit işçisine lüzum vardır. Bu nevi makinelerde evvelce (4102) rekası) Çeltik fabrikası depolarında şehri halin 28 ci cumartesi günü saat 16 ya kadar İstaııhul Ev- nur. 
çalışmış ve makineleri iyi idareye muktedir işçilerin Devlet k f M 'd" · ..atılmaktadır. Telgraf adresi: İstan a iı ırıyetinde Pertevniyal idaresi.ne veya Encümene mü- ----------B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!l!flll" 
Matıbaası Müdürlüıhine miiracaatları. (4091) ı bul Kabar Tel. 20132 .racaat etmeleri. (4097) MiLLiYET MA. TB.v-'

1 


