
PAZAR 
11 KANUNUEVVEL 1932 

7 inci .ene No. 2456 

NUSHASI S KURUŞTUR ' 

Dün iki Vekil ır 
illetler Meclisinde 
avik ve Talik 
iyaseti 

Milletler Cemiyetinin umu
i heyetiUzakŞark ihtilafı hak 
ndaki kararını verdi. Bu me
lenin 14 aydan beri Cenevre

e geçirdiği aafhalan hatırla
tıp ta Milletler Cemiyetinin 
t.vik ve talik siyaıetine hayran 
olınaımak kabil değildir. Cemi
)et bu mesele:ııi her tetkik et

C. H. Fırkası grupunda 1

' Mısır 
vekillerin izahatı Me~elesi 

. ' jTelef on Şirketi 
Halka borçlu! 

eğe başladığı zaman, İ§İn ar
ık nihai safhaya varıldığı zan

ilir. Fakat Milletler Cemi
eti her defasındll da i4in için-
en uynlıp çıkmak yolu bulur. 
erhalde cemiyet bu hususta 

.. yük bir kabiliyet göstermek-

Uzak Şark meseleai, bugün 
• ko "19" 1 umı heyet. nsey, ar 

omitesi ve Lytton komisyonu 
ibi karmakantık bir tetkilat 
inde boğulmu§ kalmıttır. Bu 
eyetler ihtilafı, bir futbol gi
., biribirine atıp durmaktadır-

Lytton komisyonunun rapo
bu defa konsey tarafından 

tkik edildi. Japonya mesele
'n konseyde kalmaama, ya

'i bir karara bağlanmamasına 
lıttı. Diğer taraftan Çin, itin 
umi heyete intikal etmeaine 

ir&§b. Ve nihayet le muvaf-
oMu. Öyle zannedildi ki ar

lık umumi heyet bir seneden 
ri sürüncemede olan bu iti 
lledecek. Ve ihtilaf bir veya 
ğer tekilde neticelenecek. 

Bilhasaa küçük devletlerin 
urahhaslan hararetli nutuk
r söylediler: Milletler Cemi. 
etinm haysiyeti mevzuu bah
lduğu ileri ıürüldü. Bazı aza 
r bir takrir vermeğe teşebbüs 
tiler. Bunun üzerine Japon 
rahhası tehditkar bir vazi
aldı: Takriri verenler için 

ticenin hayırlı olmayacağını 
'yledi. Bundan sonra da karar 
IJ:ıumi heyet tarafından veril
'. Bu karara göre. ihtilif §İm
. "19" lar komitesine havale 
•lmektedir. Malfundur ki 

lıta.rt 1932 taririnde teşkil edi
~ bu komite, konseyde azası 

lunan 14 devletten Çin ve 
1~ponya hariç olmak üzere 12 
~!etle, 6 müntahap devlet a
q.ıından ve bir de umumi he
>tt reisinden mürekkep olmak 
tt.ıere 19 azadan mürekkep hu
"ıai bir encümen mahiyetinde 
i. Umumi heyet evvelki güın

lu kararile bu 19 lar komiteai
li şu vazife ile tavzif etmekte
~r: 

l - Lytton komisyonunun 
"r>orunu tetkik edecek. 

2 - Çin ve Japon murahhaa 
ının mülahazalarını tetkik e
ek. 

3 - Meclis tarafından ihtila 
halli için muhtelif zamanlar 

\ Yapılan teklifleri tetkik ede-
~. 

kı 4 - Bütün bunları tetkik et
~ten sonra teklifleri meclise 
'lilaaa halinde tevdi edecektir. 

Görülüyor ki, bu, umumi he
lttiın tavik ve talik siyaaetinde 
•t~· b. d d ç·· kü' "19" l .. ı ır a ımı ır. un 
°'t komitesindeıı talep edilen 
~lfunata umumi heyetin ittı-
hiaıl etınediğine ihtimal "er 

~k mümkün değildir. Tahkik 
~İsyonunun raporu konsey
~ llzun uzadıya miinakaıa edil 
~ti gibi, umumi heyet te ihti
. ııı halli için yapılan teklifle
~ nıahiyetinden haberdardır. 
ı.~enaleyh iti "19" lar komi
"\ıııe havale etmek, vakit ka
~tııaktan baıka bir maksada 
"\luf olamaz. 

~ l evfik Fikret aağ olsaydı, 
~ defa daha: 

l'hahkemcJeı-de mütemadi Eoürüncn 

hak 

biye haykıracaktı. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

Dün Sıhhiye ve Milli müdaff a 
vekilleri izahat verdiler 

ANKARA, 10 (A.A.) -
Gurup idare heyeti riyasetin
den: C. H. F. grupu bugün öğ 
leden sonra Afyon meb'uau Ali 
Beyin riyasetinde toplanarak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve 
kaletine ait itler üzerinde Sıh
hiye Vekili Beyin izahatı ve 
muhtelif hatiplerin beyanatı 
dinlendi. ikinci celsede Tekir
dağı meb'usu Cemil Beyin ri
yasetinde Milli Müdafaa veka
letinin itleri konuşuldu. Ve Ve 
kil Beyin İzahatı dinlenerek cel 
aeye nihayet verildi. 

İbrahim 1 ali Bey Dlyarı
beklrden ayrıldı 

DlY ARIBEKlR 10 A.A. -
latanbul meb'usluğuna intihap 
olunan birinci umumi ımüfettit 
İbrahim Tali Bey bugün Anka 
raya hareket etmİ§tİr. Diyanbe 
kirliler namına söylenen bir 
nutka cevaben; muvaffakıyetli 

~ıhhiye vekili Refik B. 

itlerin batkın gayretiyle vücu
da geldiğini re bu itlerin ken
di zamanına tesadüf eylemesin 
den dolayı müftehir olduğunu 
söylemiştir. 

Tasarruf haftası yarın 
başlıyor •• 

Cuma günü İstanbula gökten 
hediye yağmuru yağacak! 

Hanımlar arasında da müsabaka açıldı! 
Taaarruf haftası yann Tür

kiyenin her tarafında lamet Pa 
ta Hz. nin bir nutku ile açıla
caktır . 

Milli Tasarruf ve 1ktıaat 
Cemiyeti tehrimizde taaarruf 
için zengin bir program bazır
lamıttır. Programın en ci'olgun 
ve tayanı dikkat kısmı cuma 
günü olacaktır. Cuma günü ls
tanbulda hediye yağmuru yağa 
caktır. O gün tayyare ile Kadı
köyde ia'kele .kumsalında, Oı
küdarda Doğancılarda, Beya
zıt ve Taksim meyd'anlarda ha
vadan yerli hediyeler atılacak-

tır. Hediyeler ufak renkli ipek 
paraşutlerle atılacaktır. Bu he
diyeler muhtelif numaralan ih
tiva edecektir. 

Bu numaraları bulanlar Ti
caret Odasında Milli T aaarruf 
ve lktısat Cemiyeti Reisliğine 
müracaatla ayın 20 sincl'eın so
nuna kadar kıymetli heclileyer 
alacaklardır. 

manrn, taaarufun faideleri anla 
tılacaktır. 

Konferansçılar sıraaile lb,..,. 
him Fazı!, Aliye Eaat, Muhli.a 
Etem; Hatice Mustafa, Riza 
Halis, Meliha Avni Hanım ve 
Beylerdir. 

Pasta mDsabakası 

Diğer taraftan Ticaret Oda 
sı da bütün Türkiye için bir an 
ket yapmaktadır. Bu ankette 
fındık. ceviz, incir ve üzüm tat 
lı, yemek, yemit ve turşu ola,. 
rak ne tekillerde kullanılmak-

ta olduğu sorulmaktadır. 
Diğer taraftan Millf lktısat 

ve Tasarruf Cemiyeti, 12 Ki
nunuevelden 18 Kanunuevvele 
kadar devam eclecek olan üçün 
cii Tasarruf ve Yerli Malı Haf 
taaıda yerli mahaulümiiz bulu
nan üzüm, mcir. fındık, badem, 
ceviz, portakaldan yapılacak 
pastalar, gatolar, kekler ve sai
re yapanlar arasında bir müsa
baka açmı9hr. Tatlıcı. muhalle 
bici, helvacı, tekerci, pastacı, 
lokantacı. atçılar ile erbabı me 
rak ve aile hanımları itbu mü
sabakaya ittirak edebilirler. 

ANKARA, 10 (Milli
yet) - Fes ve ondan çıkan 
Mısır meselesi üzerindeki 
hassasiyet devamım muhafa
za etmekle beraber bir inti-
zar devre•ine ginııit addolu
nabilir. Cevabi notamızın Ka 
hire hükUmetine tevdüni mil 
teakıp müstakbel vaziyet ve 
hattı hareket inkişaf edecek
tir. Herhalde ve ağlebi ihti
mal Mısır hükumetinin ga-
razkar emellerin tasni ve tah 
•ik ettiği bu bahsin teselsülü 
ne fırsat vermeyeceği ve no
tamıza ancak samimi bir hüs 
nü telakki ve kabulün muka 
bele teşkil edeceği beklene
)ilir. Cevabımızın Mııır Ha
riciye vezirine tevdiinden 
;onra her iki taraf notaları
nın neşirleri pek ınıuhtemel-

1 
~· 

.:,.· -------
İhtikar 
Komisyonu 
Muntazam tekilde 

toplanamıyor 

Şeker ve kahve tacirleri 
hakııındakl /larar ne oldu? 

Komisyon reisi Osman B. 
Vilayetteki ihtikarı tetkik ko

miayonu geçenlerde lüzumu mu .. 
hakeme karan ile bazı ıeker ve 
kahve tacirleri hakkındaki evrakı 
müddei umumilife vermİftİ. Müd
dei umumilik bu evrakı komisyo
na iade ebnİftİr. 

Bu iadenin aebebi, Vilayetin 
bunlara ait gönderdiii tahkikat 
evrakında isimleri geçen altı kiti
yi meı'ul a-östermekle beraber, 
bunlann mal alıp ıattıklan tüc
carın da meı'ul olup olmıyacak
lannı mütalea kabilinden zikret
miı olmamaııdır. 

Bundan dolayı bu tüccara mal 
ıatmıf olanlarla onların mal ıat
tıklan 20 - 25 kiti hakkında da 
tahkikat icraaı l&znn gelmektedir. 
Fakat komisyon muntazaman top 
lanamamaktadır. 

27 Birinci 
Kanun 

Gazi Hz.nin Anka
raya ilk geliıleri

nin · yıldönümü 
ANKARA, 10 (A.A.) -Ga 

zi Hazretlerinin Ankraya ilk 
gelitlerinin yıldönümü o~~ 27 
birinci kanun günü §Mrııııizde 
yapılacak merasim için bugün 
beledhe dairesinde bir toplantı 
yapılmıttır. Sekizinci fır":a. ku
mandanı ile Ankara Yalısı ve 
Belediye Reisi namma Umuru 
T ahririye Müdürü, Polis Müdü 
rü, C. H. Fırkası ve Halkevi 
Ankara merkezleri idare heyet 
)eri azalariyle matbuat erkanı
nın i!lirak etmi4 oldukları bu 
toplantıda o gün yapılacak me
rasimin ana hatları tesbit edil
miş ve bu esaalar dairesinde bir 
program hazırlanmış, tatbikı İ
çin de iki komite teşkil edilmi! 
tir. 

Perıembe günü Halkevinde 
methur tatlı müsabakası yapıla 
caktır. Yerli yemişlerin taıtlılar 
da kullanılmasını göstermek ü 
zere yapılan bu müsabaka iki 
kısım olacaktır. Biri ev hanım 
!arı için, diğeri esnaf içinc?ır. 
Esnaftan birinci gelene madal 
ya, hanımlardan birinci gelene 
bir hediye verilecektir. 

Müsabaka ikiye aynhruttır. 
1 - Esnaf arasında birinci

ye madalya. ikinciye diploma j p• 
2 - Halk araaında birinci ıyangO 

ve ikinciye birer kostümlük ku. .. I 
Bütün hafta zarfında sine- maş veya yerli malından birer Bugun. 

malarda sesli filmle, plaklarla hediye verilecektir. . • 
prnpağandalar yapılacaktır. M" b k . t• ak ed l :fayyare pıyangosunun betın 

.. usa a aya ış ır en er . k . d . b .. 13 30 d Herakşam radyoda saat 18 IS kanunuevvel perşembe gü- ı cı eşı esı . ugun sa.~t .. , a 
den 19 a kadar konferanslar ve . mutat veçhıle Darülfünun aa-
rilerek halka ye.rli malı kullan-1 , (Devamı 6 ıncı sahifede) !onunda yapılacaktır. 

Belediye alacağını 
hesaplıyor, ıirketi 

mahkemeye verecek 
İstanbul belediyesi Telefon 

Şirketinden birkaç yüz bio lira 
ya baliğ olan bir alacağını dava 
edecektir. Belediye bu huıuata 
şimdi tetkikat yapmaktadır. 

Mesele şudur: Telefon Şirke. 
tile mevcut mukavelenameye 
1929 senesinde zeyl olarak bir 
madde ilave edilmistir. Bu mad 

. '-

( 

Tele/on şirketi müıiilrll 
M. Vatson 

deye göre, tirket telefonlarını 
otomatiğe tebdil edecek, buna 
mukabil mUkileme ücretlerin
de sterlinin her 200 kurut ini
şinde, bu nispet dairesinde ten 
zil at yapılacaktır. 

Telefonlar otomotik olduğu 
halde. Şirket müzeyyehnad'de 
nin ücret kısmına temas eden 
ahkamını tatbik etınemektedir. 
1929 senesindenberi lngiliz li
rası bir hayli dii9tüğü halde mü 
kaleme ücretlerinde hiç bir ten 
zilat yapıımamıştır. Bu vazi
yette şirket halka, hükfunete 
belediyeye bir hayli para borç
lu vaziyete girmektedir. Beledi 
ye şirketin bu suretle şimdiye 
kadar aldığı fazla parayı tet
kik ve hesap edecek m..bkeme
ye müracaat ederek bu paralan 
istiyecektir. 

Mübadele 
'fahsisatı 

Mayıs nihayetine 
kadar yeni 

tahsisat veriliyor 
Muhtelit mübadele komiıyonu 

için verilen tabıiaatın ~İttiğini 

yazmııtık. Türk 
Baı murahhaaı 

Şevki B. birkaç 
güden beri An
kara'da komlı
yona verilecek ye 
ni tahıiaat meae .. 
leaile metgul ol
maktadır. Verilen 
habere göre, ko
misyonun faaliye
tinin ıimdilik ma
li sene sonuna 
kadar devamı lü- M. Holftad 
zunılü görülmiif ve may11 nihaye 
tine kadar yeniden tahsisat veril
mesi tekarrür ebnittir. 

İcra daireleri 
teftiı ediliyor 

Müddeiumumil'1l yeni İcTa 
kanunu mucibince dündıen iti
baren ikinci, üçüncü, dördün
cü, altıcı icra dairelerini teftiıe 
başlamıştır. Biıinci İcra daire
sinde evvelce baflayan teftiıat 
ikmal edilmiştir. 

4 çocuk yandı 
EDMONTON, (Alberta) 10 A. 

A. - Bir çiflikte vukua gelen bir 
yangın esnasında 4 çocuk, alevler 
içinde kalarak ölmüıtür. Ana ve 
babalarile daha ufak çocuklar 
kurtanlmıtbr. 

Sahip \'e Batmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

J Umumi Netriyat \'e Yazı Müdilrü 
ETEM iZZET 

zahat Verdi .• 

Feribot nakliyatı 
meselesiden · 

mesele mi çıkıyor? 
Vapurların yanaşması için şir. 

kete bir arsa hazırlanıyor •• 
Gün.rük Antrepolarının yerine aynı kıy
mette ve deniz kenarında ar•a istiyor 

Sirkeci ile Haydarpaf& arum- ı tayin edilen sabada lıtimllk edi
da feribot iıletmek üz...., Nafıa len binaların kıymetini bir heyet 
Vekaleti bir ecnebi grupla 50 ... Y&aıtaaile tahmin ettirmit "" Ve
ne müddetli bir mukavelename ki.Jete bildirmittir. Ancak bu va
imza ebnek üzeredir. ziyette yeni bir mesele ortaya çık 

Yeki.Jet ıirketle e ... batlan Ü- ma~tadır. • .. . 
zerinde tamamen anlaflDJtbr. ŞU'kete •enlmek uaeN latimllk 

Şirket bunun için Sirkecide ba- edilecek sabada g\lmrük ~tre~ 
zı teaİN.t yapacakbr. Bu teaisab lan da bulunmaktadır. G".?'riilı: 
yapabilmek için de Sirkeci aahi- baflDÜdürlüiü, V e~alete muı:ac.:
linden bir miktar yer iıtemiıtir. at ederek bu takdırde, .. ken~len
Nafıa Vekaleti keyfiyeti latanbul ne de bir baıka sah": goıtenlerek 
Belediyesine yazarak tayin edilen antrepoların orada ınp11nm te
yer üzerindeki araa ve binalann min edilmealnl iatemiftir. Yalnız 
iatimliki için kıymet tabmin edil- efünriik müdilrlilfü kendiaine ve· 
meşini hildirınittir. Belediye Sirke "rilecek araanın ayni ~ette ve 
cide firkete tahıiı edilmek Üzere ( Devamı 6 mcı ""'ifade ) 

Türk-Bulgar dostluğu 
Bulgar Başvekilinin nutku 

memleketimizde 
memnuniyetle karşılanmıştır 

ANKARA, 10 (A.A.) - Hakimiyeti Milliye Bulgar Bat· 
vekili M. Mutanof'un nutku etrafında fU mütaleada bulunmak
tadır: "Bulgar Baıvekili dostumuz M. Mutanofun beyanatı mem 
leketimizde alaka ve memnuniyetle kartılanımtthr. Aralarında 
hiç bir menfaat ayrılığı olmayan ve uırlann beraber yat~~tığı 
iki milletin hakikt hissiyatına tamamen mutabık olan bu aozler 
bi:.ı:im büyiiklerimiziıı bir çok beyanat ve fikirlerine ıamiml bir 
makes olmaktadır. iki memleketin mümtaz tefleri tarafından 
her vesilede gösterilen bu dostluk ve hakikatperverlik bilıa'kkin 
ümit olunur 'ki. iki millet ara&111da da gün geçtikçe kuvvetlenecek 
tir. Tarihi ve an'anevi münasebetimizin yeni bir sevgi ve tanı!
ma yolunda ilerilemekte olduğunu memnuniyetle görüyoruı:. 
Bu satırları o samimi memnuniyetin samimi bir ifade.ini tekrar 
etmek için yazıyoruz." 

Seyahat notları 

Bulgar kırları 
Geçenlerde Ali Naci llayet SÜ· 

zel birkaç makale ile b~i Bulgar 
medeniyetinden haberdar etmifti. 

Tanmntıf irru:alar tClfıyan yazı
larda edebiyatın payuıı fazlaca 
ayırmalı. Una bir kat.m, methet
tiği ıey/n yazuı kadar ,,üzel oldu
iuna herkeH inandırmoiı bir hay 
nyet meselen addeJer. Onun ~in 
yazı uuk &/Crmekle iktifa •tme
yerek öJretmelt i.tediii zaman lla 
yet noluan bir -tadır. "lılanllo" 
meyııuini ömründe tatmlf obnu
yana teıbih il• manllo yedirmek 
ltabil mi~ Çİılfinati ,.1ırini llÖr· 
müı olmayana utİaT• u. Çinçina-

L~~ "" Dü' tiyi llödermek münunın mu. n 
yada biribirine tamamen benZ4!r 
iki ıey olmadıluıa nazaran yazı
nın bafbccı ifade .,...ıtcuı olan 
"tqbih", haltiltatt• bir tahrif .,. 
tağlit ouıtanndan baıka bir t•Y 
değildir. 

Bulgar ltırlannda bir fabrika 
bacası ormanı llÖrmedim. Bu kır
lar, sonradan llÖrdliğüm Macar, 
Aııusturya ııe Alman kırlan yanın 
da ağza bile alınmağa defer ıey
ler delildir, bununla beraber bu 
lrırlann ne kedıin bir belağati 
ı>arl 

Şark Folltlor'unda i.mi 11k ak 
geç- "gıır,,_,' denilwn J•Y, Bul-

gar kırlarında, tepelere tünemlf 
uzaktan hazin hazin llÖZ)'Clfları 
döktiiiü hiuedilmez. Bulgar kır
/an, kurt ııe çakal mukeni bir be· 
yaban daiiJ, lakat ayni adamın 
mülkü olan hudut1112 bir çiftliği 
anJınr. 

Burada her aiacın, lıer tCl§ın, 
hatta her otun ile dikenin titu bir 
ııahibi oldulu lıi.sedilir. Bu kırlar 
beyaz ltoyun .ürüleri, tem~ köy 
evleri, renltli ltilylüler, çallf<ln ııe 
yahut dini.nan .ayuu amele lıiJ
melerile dolu bir lıayat bayram ye 
ridir. 

Bulgar i.t<UJyonlaruıda kı.a du
ruı rnüdtletince komparhmanı
mın JHnceruinden llÖrdüklerim: 
Fikrin henüz ziyaret etmedifi dar 
almlar... Sert baklflı bo;ı; elbi•eli 
köylüler, açıkta et aatan ka•ap 
dükkônlan, dafınık iıkemleli, gra 
monfonlu mahalle kahııeleri, ber
ber aynaları ıribi parlayan •u biri
kintileri, çamura bulanmtf kaçı· 
,an ka;ı; .ürüleri ilh ... 

Solya İat<UJyonunun cİlları hu· 
dutsuz bir bataklık ııe nihayetaİ;ı; 
bir şüprüntülüktür. Ali Nacinin 
anlattığı Bulgar medeniyeti her 
neden•• uta•yonlara yaklaımıyor. 

Ahmet HAŞIM 

• 



Tarihi tefrika: 40 

93 felaketleri 
•• 

ve lgnatief 
Kemal Bey, Ahdülizizin uyku. 

larını bozan 
bir kabus hükmünü almışhe 

Bu gece nümayiıinin habe- Mahmut Nedim Paşa, gök· 
ri, Abdülizizi kudurttu. Ken- yüzünü elle kapıyamazdı. Bun 
disi altınlara, ehnulara boğul· !.er hep gözönünc'e ıeylerdi. 
muş olarak selimlıklara çıkar- Mukrizlere verildi denilen 
ken. yalnız askeri selamlıyor, yüıı: bin liraya gelince;Mabmut 
fakat ne halkın, ne de aakerin Nedim lrunu Padi9abın iradesi
gözlerincle, yürekten gelen bir le böyle kaydetmif, parayı da 
sevgi ııığı sezilmiyordu. Murat Abdülazize vermitti. Mitat Pa 
Efendi dairesine gidip gelen, şa, bunu ortaya çıkarmak, ira
daha birkaç sene evvel Avru- desiı:i inkar etmiş olan pad'işa· 
paya kaçarak saltanata kartı 

1
. hı küçük düşürmek istiyordu. 

yazılar yazan bu Kemal B. kim Mfthmut Nedim, kurnazca 
oluyordu da böyle halkı bir ti- davrandı. Paditahın iradesini 
yatroauyla ayağa kaldırıyordu? hiç ileriye sürmedi. Kendisini 

Kemal Bey, Abdülazizin uy istintaka çekenlerin ağzından 
kulanru bozan bir ağırlık, bir padişahın iradeaini inkar ettiii 
kabuı hükmünü almıştı: Hal- ni öğrenince, kendi de bütün 
kın hakimliğini Allahrn kendi· kabahati üzerine aldı. 
ıine ve soyuna verdiği bir im- 1 gnatiePin adamlan. padişa 
tiyaz aayan müstebit padişah. ha Mahmut Nedimin bu "sa~ .... 
halk içinden doğup halkın yü- kati" için çok sözler söylediler. 
reğine giren inkılapçı genci Mahmut Nedim yüz bin lirayı 
kendisine bir rakip tutuyordu. &!emeğe mahkum oldu. Fakat 

Veliaht Murat Efendi d'aire Abdülaziz hem parayı affetti, 
sine giden, Murat Efendinin her. tle eski Nedimini Kasta
oğlu Salahattin Efendiye ders monnya vali yaptı. 
okutmak vesilesile veliabti mil Hidive vadedilen istikraz 
let pac!itahlığına hazırlıyan, Er fermanını Mitat Pa,anm kayıt 
zuruma vali muavini yapılınca lı, şartlı yazmaaı. toplanan 
kızıp Avrupaya giden, Gelibo· hınçların patlamuıoa ıebep ol 
luya mutuarnf olduğu halde, du. ls"'ail Patanın telgrafla 
Kaptanp8Jaya kızarak istifa e- müracaati, Valde Sultanın ıs· 
diveren. her satın, her mısraı ruı, lgnatief'in entrikaları hep 
halkın hafızasında yertut.an bu biı· araya geldi. Mitat Pata 79 
adamı artık mutlaka kahretme uncu g\inü sadaretten azledil-
li idi. di. Mısıra da mabeyinden bir 

Mitat Pata. Kemal Beyi ferman gönderildi. 
nefye razı olınuyordu. T ao:zi- Abdülaziz hükôınet itinde 
mat muhakemeaine cezayı kal bir perende daha atmıftı: dev
dırmııtı. Tao:zimatı azımsıya· let, bir uçtan öbür uca atlıya 
rak Kanunu Esasi yapmak ia- atlıya tehlikeli bir cambazlrk 
ti yen Mi tat Pqa, kendi elile bu meydanına atılmı~ oluyordu .... 
en esaslı emniyeti yıkamazdı. _ 26 -

Ah, Mahmut Nedim olay
dı .. Ne sadık bendeydi şu Mab 
mut Nedim •.. Pftdiphınm bir 
iradeıile, değil Kemal Bey gibi 
henüz saniye rütbeamdeki enti 
püften bir adamı, Hüseyin Av
ni ı:ibi Seraskeri, Şirvani Zade 
Rüştü gibi bir veziri bile nef
yediverirdi. 

Mitat Paqnın kabahatleri, 
bundan da ibaret değildi. Bu a 
dam. paditahın önüne, sanki 
Bağdatki Hindiyye aeddeai gi
bi, \!,er iıtediğini yaptırmamak 
İçn çıkmı,tı. Daha itbaıına gel 
diği gün, Mahmut Nedbn men 
filerinin avdetine emir vermit· 
ti. Şirvani Zade Riiftü Paşa 
Evkafa. Marat Valiliğinden dö 
nen Cevdet Paşa Adliyeye, h
m' ı Valisi Sadık P"!a Maliye
ye getirilmit• Pariı Sefiri Reşit 
Paşa Zade Cemil Pata da Ha· 
riciye Nazırı olınuftu. 

Hele Mahmut Nedim PaJ& 
m•ıhakemeai, Abdülazizi küple 
re bindirmitti. Mahmut Nedim 
son ı:amanlarda Köçeoğlu A· 
gop Efendi Ya11tasile on mil
yon liralık bir iıtikraz yapmıf> 
bandao yüz bin lirasını açıktan 
Abdüli.:ziz.e takciim etmitti. He 
sabı kapatmak için defterlere 
bu para mukrizlere verilmiş gi
bi yazılmı9tı. 

Mitat Paşa hesapları görüp 
te ödünç para alan adamın ken 
dine faizle, komisyonla ödünç 
verene aynca bir ikram olarak 
yü.ı: bin lira veımesinde bir ma 
na olamryacağım anlamıJ, me
seleyi Vükela Meclisine götür
m uştü. Vükeli. sadrazamın ıs
rarile Mahmut Nedim P8Jayı 
istintaka çektiler. 
·- Mahmut Ned~Pa.ta. en 
akıllıca hareketi bu istintak ve 
muhakeme zamanında göater
di. Kendini kurtarmasına im
kan yoktu. Sadarette iken res· 
men yalancılık ve sahtekarlık 
etmişti. Maliyenin hesaplarını 
emir verip tahrif ettirmişti. Mi 
ta! Pqa sadarete gelince Mali
ye Nazırile Jl'es'ul maliye er
kanını çağırmış, Mahmut Ne
di'!l bütçesindeki varidat faz
lasını nereden yazdıklarını sor 
muttu. Zavallı maliyeciler, bo
yunlarını büktüler, itin doğru
sunu söylediler: 

- Bu hesaplar hazine ku
yuduna gii.re değil. eaki sadra
zamın emrine ve tarifine göre 
J'&pılmııtır. 

Dediler 

Sadaret "koltuğunda 
bir i~ne 

Milat Paşadan sonra sad'aı-e
te mütercim Rüştü P&f'l geldi. 
Az zaman sonra o da azledildi. 

Serasker Sait Paşa sadrazam 
oldu. Paditaba kul ol- bir as
kerdi. Aldığı emri askerce yap
mak iıterdi. Bununla beraber o 
da bir it ııöremec1i. 

Şirvani zade Rüştü Paşa sa· 
darete getirildi. Milat Paşa 
Adliye Nazm, Hüseyin Avni 
Pata Serasker o!Gu. Esat Pata 
Bahriye Nezaretine geçti. Ar
tık bu kabine olsun süYekli o
lur diye umuluyordu. 

Şirvani zade Rüttü Pata. Hü 
ıeyin Avni Pata. Mahmut Ne
dim idaresinden ıille Yemİ§ a
damlardı. Mitat Paşa. bunlan 
harekete getirerek memlekete 
yeni nizam, yeni idare koymak 
Ktİyordu. 

Fa'kat Mahmut Nediın Pap 
sadaret koltuğunu terkeder1cen 
bunun görülmez bir yerine bir 
iğne, yahut çuvaldız mı sapla· 
mı9tı, ne idi; bu koltuğa otu
ranlar biraz sonra r .. batsızlık 
duymağa b'l§lıyorlardı. 

Hidiv İsmail Pata. lıtanbu
la gelmitti. Şirvani zadeye so
kuldu. Eıkiden yaptığı gibi ge
ne bol bol "kapı yoldaşı" hedi
yeleri dağıttı. Saraydan gönde 
rilmit olan ilk fermanı usulü 
dairesinde Babıaliden musad
dak bir fermanla tamamlandı. 
Saray adamları para içinde yü
züyorlardı. lımail Patadan 
"atiye, hediye, takdime" al
mayanlar parmakla gösterili
yordu. 

Mitat Pata. bu olan itlere ku 
duruyordu. Nihayet Hüseyin 
Avni PaJa ile birlikte sadraza· 
ma ultimatum vemıeğe karar 
verdiler. Bir ııece Şirvani zade
nin yalısına gittiler: 

( Devamı uar ) 

ispanyada tevkifat 
IRUN, 10 A.A. - Emniyet u· 

mumiye idareai, Rus ihtil8.linin 15 
inci yıldönümii münaaebetile ya
pılan ıenliklerde bulunduktan 
sonra Sovyet • Rusyadan avdet et
mit olan 26 ameleyi tevkif ettir
mittir. Hemen hemen hepsi do ko
miiniat fırkasına mensuptur. Ma
amafib bunlara araarnda bazı 
aendikaliıtler ile Baak nasyonaJiıt 
aksiyonu fırkau izaaından biri 
bulunmaktadU' •• 

HARİ CI--HABER LER 
Alman yada 
Af kanunu 

Reichstag meclisi 
içtimala-

rını tatil etti •• 
BERLIN, 10. A.. A. - Reichatag 

meclisi. yeni içtima devresinin bq
byacağı tarihin tayini itini, reise bı
rakan bir takririn kabulünden son
ra içtimalarını talik etmit ve Almaıa 
kabk:esinin İstediği yola ıirmittir. 

Reichıtag meclisinin ikinci ki.Du
nun 15 inden biraz sonra yeniden iç 
timaa ı...,ı.yacağı zannedilmektedir. 
O tarihe kadar dahili siyaset saha
sında siikün hüküm sürecektir. 

Siyui mahfiller, Reichstag mec
Iİ•İnİn ıimdiki içtima devresinin bu 
sım tle nihayet bulmasını, bqvekili 
Yon Schlcicher için büyük bir mu
vaffakiyet suretinde telakki etmekte 
dir. Bilhasa, adliye nazm M. Guert
ner'in müdaheleai üzerine al mese
lesinin kabine ile meclis arasm,!a bir 
ihtilaf çıkma11na mahal vermiyeak 
surette halledilmiı olmaaı bu muvaf
fakiyetin ehemmiyetini bir kat daha 
arttırmaktadır. 

Yine bu mahfillet"İn fikrine göre 
hükô.met ikinci kanunun ortalarma 
kadar qlerine rahat, rahat çalıtmak 
imkinnu elde etmit olacaktır. Hü
kumetin göreceği bu iflerin bqlıca 
gayesi ,vaktile siyasi tethİf hareke
tine kartı ıelmelı: için almmıı olan 
fevkalide tedbirlerden bazılarını or
tadan kaldmnaktan ibarettir. 
Almaıa kabineai, bu tedbirlerin ar

tık ilıraa1na imkia biad cılduiu zan
nınclaclır. Çünki, dahili siyaset saba 
smda biaaolunur derecede bir sükii
net biul olmuıtur. 

BERLIN, 10. A. A. - Volff a
,ian11 bitıliriy ... : 

Reicbstag mediai, iç~ı talik 
ebneden enet siyasi sel>eplerden 
yahut iktisadi mahiyette mücadelo. 
)er dolayisile iflenmiı suçlar hakkın 
claki af kanununu sülüaan ekseriyet
le kabul ebnİ§tİr. Ordu ve zalıda 
kuvvetleri arasında fesat çıkarmak 
maksadile yapılan propagandalar do 
layisile irtikap edilmit vatana hiya
net cürümleri ve ölüme sebebiyet ve 
ren cinayetler, bu aken hariç kala
caktn. 

Afman başvekili nutuk 
slJgliyecek 

BERLIN, 10. A. A.. - Volff ajaa 
smdan: Baıvekil Yon Schleicher'in 
gelecek perfembe günü bükıiınetin 
programı haklunda bir nutuk ııö:rfe
mesi muhtemeldir. Bu nutuk, telsiz
le ber taraf neşredilecektir. 

Sosyalist milliyetçiler 
BERLIN, 10. A. A.. - Volff ajan 

sı bildiriyor: 
Reichstag meclisindeki sosyaliat 

milliyetçiler grubu, Hitler hazır ol
duğu halde bir İçtima yapınıftır. Bu 
toplantıda Straaaer bulunmanuıtır. 
Grup, Hitler'e yeniden sedaluıt ye
mini etmittir. 

Hitler, fırkanın fikirlerini neı...,_ 

den pzetede bu sabah neırettiii 

bir beyannamede fırkanın tiındiye 

kadar Strasser'in uhdesinde bulunan 
siyasi tqkilatırun iduesini artık biz 
zat kendisinin ele aldığını ve bu Ya· 

zifeye muavin olarak mebus Ley'i ta 
yİn ettiğini bildinnittir. 

Hitler, birinci kinunun 14 ünde 
fırka propagandasının fiddetini art
tırmağa matuf bir takım yeni direk· 
lifler nqredeceğini de beyan etmit
tir. 

Von Neurath 
Israr ediyor 

Mütehassıslar bir bal 
formülü arayacaklar 

CENEVRE, 10. A.. A.. - Beı dev 
let miiınessillerinin İçtimaı eanasm
da M. Mac Donalcl, M. Donalcl, M. 
Davia ve M. Aloisinin itilafgiriı:li· 
ğinden vazgeçmesi için M. Yon Neu 
ratb nezdinde yapmıt olduktan ia
rarlara rağmen aoktai nazarlarım 
yekdiğeriııe yakla9tırmağa muvaffa 
olamamqtır. 

Beş heyetin mutaha111slan. bet 
devletin muvafakatini temine medar 
olan bi~ hal formülü bulmak üzre 
buıün bir içtima akdecclderdir. 

Ajansın bir tavzihi 
ANKARA, 10 A.A. - Dün 

Tsitaikar'dan Ajans Reuter vau• 
tasiyle alınan bir telgrafta Çin 
Cenerali Supingoen ile maiyeti 
zabitlerinden 40 kişinin Japonya· 
ya iade edildikleri yazılmakta i
di. 

Tas Ajan11ndan Anadolu Ajan 
11na gelen diğer bir telgrafta ce
neral Supingoen ile maiyetindeki 
zabitlerin ızhar ettikleri arzu üze 
rine AYrUpaya gitmelerine SoT
yet Rusya tarafından miiaaade • 
dildiği bildirihnit ve bu telgraf ta 
neşredilmq olduğundan tavzihi 
keyfiyet olunur 

Çin-Japon ihtilafı 
Milletler cemiyetinde murah.. 

hasımız Cemal 
Hüsnü Beyin beyanabee 

CENEVRE, 9. A. A. - Anadolu nin verdiği endiıelerden kurtaraca
A,ianıınnı husuaf muhabiri bildiri- iına kaniim. 
yor: Sulh davaaına kartı yapdacak en 

Milletler Cemiyeti heyeti umumi- ufak bir tecavüzü misakın ruhuna 
yesinin fevkalade içtimamda Çin.Ja- tevfikan müttefikan takbih od- bir 
pon ihtilafı hakkında umumi müza- heyeti umumiye manzarası, bütün 
kereler yapılırken murahba11mız Ce mütkülleri ortadan kaldırmağa kifi 
mıol Hüsnü Bey ıu beyanatta bulun gelir. Heyeti umumiyenin misakın 
mutlur: ruhunu himaye hususunda eöstere-

Türkiye uzun zamanlardanberi ceği azim, ihtilifta bulunan memle
Çin ve Japonya ile ayni iyi müna- ketlerin sulh ve sükununu iade et
sebetlerde bulunmaktadır. Türkiye mek isteyen zimamdarların vazifesi
Cürnhuriyeti de bu iki milletin dost- ni k..,di memleektleri efkarı umu
luğundan bihakkın müftehirdir. miyesi kartıunda kolayla9tırır. Hat
Türkler bu iki millet hakkında da ta misakın tamamen tatbikinin bazı 
ıamimi hisler beslemektedir. Binaen memleketlet" tarafından az çok feda. 
aleyh elkarı umumiyemiz, tarihi va- kirlığı mücip olacağı hiuedilae bi
ziyetleri itibariyle beferİyet fikrinin le sulh davaamnı ayni ıiddet ve it
yükselmesine Ye medeniyetin terak- tifakla müdafa edileceği emniyeti o
kisine beraber çalıımalan lizımge- lanlann nazannda muhik bir taviz 
len l:u iki millet arasında bu derece olur. Misak tabcfidi bir tefsire mii· 
vahim bir ihtilifm çıkmıt olmasını sait hukuki bir vesika değildir. Mi
teesıürle gönnektedir. Dostlukların- sak, banıri yapdmışsa o malıaada uy 
da saraılmayan Türk milleti aulh gun bir şekilde tatbik edilmelidir. 
davaaına da o kadar sarsılmaz bir Sulhu ihlil edebilecek mahiyette 
surette bağlıdır. Bundan dolayi sulh olan berhanıi bir ihtilaf halinde ay
mes.,lesi ve miaalı hakkında vaziyet oi zamanda milletler cemiyeti ve 
alacağım. Bu hususta söyliyeceğim Briand-Kellog misaklan tatbik olun 
sözlerin hiç birisi bizi metıul eden malıdır. ' 
ihtilafın esaaına dair kat'iyyen bir Bu gibi ahvalde milletler cemiye-
hükmü tazammün edemez. ti heyeti umumiyesinin ~ellog mİ· 
Buıün dünyanın duyduğu orahat- sakını İm7;8 e~ olan ve fakat mil

sızlık hiç ıüphesiz yann hakkındaki !etler cemıyeli azasından bulunma
tereddütten ileri gelmetlıeclir. lnaa: 1 yan de~l.etl~ ya~i S?vyet Ru!yayi, 
nın beyni muhtemel herhangi bir Cemabın Mattebıdeyı, A.fganıatanı 
kuvvet ha.....ı.eti kartıunda bulunabi- ve Brezilyayi mütalealarını bildirme 
leceği endiıeaiyle uğraıtdrtan sonra ğe davet etmMi ve İcap ederse onla
iktiaat konferansmm toplanması, nn da üzerine mes'uliyetini alması 
hatta bütün -..leleri balletmeai, lizımıeldiğini zannediyoruz. Bu ıu
borçlann lıaldınlmasına, altınnı da· retle Kelloı .misakını harekete geti
ha mu!""ı.1ifane taksimine ye eü-rnrük recek mekanızma kurulmut olu-r. 
maniatannm ilcaaına müncer olması Bizi metgul eden ihtilifın esasına 
neye yarar? gelince; milletler cemiyeti heyeti u-

Bütün tahminleri altiist edebile- mumiyesinin vazifesi Lytton raporu 
cek hadiselerin her an çıkması bek- nun mevcut bulunması ile kolaylaı
lenirse iktisadi sahada nasıl bir is- mıt olur/' 
ıikrar ümit edilebilir? Cemal Hüınü Bey bu raporu tan-

Bugünkü statükoda sulhün men· zim etmİf olanları methüıona ettik
faatı uğrunda değİftirilmeai icap e- ten sonra beyanatına devamla .ı.. 
den şeyler bulunabilir. Ve vardır. mittir ki: 
Fakat, dünya eflüın umwniyesi sta- " ihtiva ettiği müıahede).,. Ye bıv 
tükonun ancak sikin bir hava içinde siyelerle ihtili.fı kafi derecede ay
gerek meseleler, gerek ae diifünce- dınlatan bu rapor meselesinin bütün 
ler olgun bir bale geldilr.ten sonra lıanşıldığıru gözönünde tutmak n 
değiıtirileectine luıtiyy- emin ol- hakikatleri ihmal etmektedir. 
malıdır. Bu <111nİyeti dünya efkin • Şimdi heyeti umumiyenln yazife
mumiyesine ancak milletler cemi:re- si ihtilafı bir an eYVel misaka tevfi
ti heyeti um-'Yeainin azimkAr ve lıan bitirmek üzere daha muvafık 
kaı'i hareekti v..-ebilir. Heyeti u- usuller bulmaktır. Bütün vaziyet mi 
mumiyenin üaaı miııalıa olan merbu sakm 13 üncü maddesinin 3 Üncü 
tiyetlerini ve bundan teyellüt ede- bendine tevfilıan bir uzlapna usulü
cek meauliyeti üzerilerine aldıldan- ne müracaat edileceği zannını ver
nı söylemelidirler. Milletler cemiy• mektedir. Bu müzakerelerin yalan 
ti heyeti umumiyesinin ittihaz ede- bir zamanda misakın ruhu dahilinde 
ceği böyle bir hareketin d8Yletleri ve iki büyük milletin menfaatlerine 
idare edenlerin iısizliğin, ticaret dur muvafık olarak muvaffakiyetle bite
gunluiunun ve sınıflar mücadelesi- ceğini iimit edeau.'' 

Fransız meclisi borç 
meselesini görüşüyor 
Borçları tetkik edecek bir 
konferansın içtimaa daveti 
şartiyle taksiti ödeyecek .. 
PARlS, 10 A.A. - M. Herriot' 

nun meb'uaan mecliai hariciye "' 
maliye encümenlerindeki izababn 
dan aonra uzun bir müaaka.._ ce
reyan etmittir. 

Hariciye encümeni, 
1 - Şarta muallak olmaluızm 

ted.iyatta bulunulmaaına, 
2 - lngiliz fonnülüne tevfikan 

bazı ihtiraai lr.ayitlerle tediyat İc· 
raaına, 

3 - Tediyattan istinkaf edil-
mesine. 

Müteallik olan teklifleri naza
n itibara almamıttır. 

Encümen, 3 müstenkif reye kar 
fi 26 reyle bu tediyabn borçlar 
meselesini yeniden tetkike memur 
bir konferansın içtimaa daveti f&I' 
tına taliken ifaaına matuf olan ka 
ran kabul etmi,tir. 

Gazeteler ne diyor? 
PARIS, 10 A.A. - Havu A

janundan: M. Herriot'nun borç· 
lar meselesi hakkında dün parla
mento encümenleri tarafından din 
lenmesi Pazartesi giinkü müzake 
rabn ne ~ekil alacağı hakkında 
bir fikir vermele müsait değildir. 

Gazeteler, vaziyetin heyeti u .. 
mumiyeıi hakkında ihtirazlı bir 
liaan kullanmaktadırlar. 

Bu gazeteler, hükiımetin kabul 
edeceği tezin 15 kanunuevvel tak 
silini tediye etmek, ancak bu te
diyenin eski itiliflar mucibince 
en son ve hatti. bazı aazetelere 
nazaran bunun bilihare yapda· 
cak itiliflardan evvel pefinen 
yapılmıt ilk tediye olduiunu na
tık bir ihtiyat kaydini ili.ve eyle
mek olacağını yazmaktadırlar. 

Bu ihtirazi kayit, yekcihet ol
makla beraber kıymetini Londra
da akdedilmit olan itilafnameden 

almaktadır. 
Fransız saHteleri, parlimento

da birkaç sün eYVel tediye fikri 
bile batıra ıretirilmediği halde 
timdi bir tahaYYiil lwaule IJelmİf 
olduğunu kaydetmektedirler. 

Bası saaetaı-, hüldmı.tin iti
mat meaeleaiai menu11 balue
ıine mahal kalmadan parlimea
tonun bu hu.aaata .-rbeatçe bir ka· 
rar yerebileceği mütaleasındadır, 

Malin ıazetesi, borçlar meaele
sinin yeniden tetkiki huauaunun 
teminine ait bazı deli.il in hiç ıüp
heaiz hükumet tarafından ileriye 
bırakılmıt olduğunu ve hükiıme
tin hariciye encümeni tarafmdan 
arzu edilen metne yalr.m bir me· 
tin teklif edeceğini yazmaktadır. 

Amerikan notasında 
neler var? 

PARlS, 10 A.A. - Frenaanın 
ikinci notasına vermit olduiu ce
Yapta Amerika hükiımeti, vaziy .. 
ti heyeti umumiyesi itibarile tet
kik ve nakit Ye kambiyo Yaziyeti
nin ıalahı, ticaretin yeniden reva
cmın temini ve fiatlerin yükaeltil
meai huauslannı temin etmeğe i
made olduğunu bildirmektedir. 

Notada Amerika bükiımetiniıa 
IS lr.inunueYVel taksitinin İkbaa· 
di kalkınma meselesi üzerindeki 
tesiri dolayısile tehiri zaruri olma 
dığı mütaleaunda bulunduiuma 
ilave etmektedir. 

Bu nota, Fransa hükiimetinin 
karşı koymak mecburiyetinde bu
lunduiu ciddi bütçe mütkülihru 
kabul ye teslim etmektedir. 

Maamafih nota, mevzuu bahis 
meblağın ve bu meblağın nakli 
keyfiyetinin refahın husulünü te
min İçin büyük bir yük tetkil et
miyeceği mütaleaımdadır 

Franaanın borçlar meselesini 

'· i ·~~ • - -

ilk kadın hariciye memuru 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Sadri Maksudi Beyin kızı An

kara Hukuk fakültesinin bu seneki mezunlanndan Adile H. 
Hariciye memuru olmuştur. Adile H. ilk kadın Hariciye memu
rumuzdur. 

Fransa borçlar işi için geni 
şartlar ileri sürüyor 

P~RIS, 10 (A.A.) - Meb'usan hariciye ve maliye eocü
menlerı tarafıınd~n müttereken teşkil edilen tali komiıyon harp 
borçları meaelesı hakkında bir karar ıureti projesini ittifakla 
kabul etmiştir. Bu karar sureti projesi bugün komisyonların 
tasvibine arzedileuktir. Gayesi dünyada hüküm süren iktısadt 
kan,ıklığa - karşılrkeız para nakli muamelelerinden mütevellit 
neticelerin tekerrürüne miıni olmak suretiyle • bir nihayet ver
mekten ibaret olan cihan iktısadi ve mali konferansının toplan
ması esası Amerika bükfuııetince kabul edilmeden evvel F raıı
sanın 15 kanunuevvel taksitinin ödenmeaini derpiş etmeğe im
kan göremediği bu projede beyan edilmi,tir. 

Fransız vergi mükellefleri kongresinin kararı 
PARlS, 10 (A.A.) - Vergi mükellefleri cemiyetleri sen

dikaları beynelmilel federaıyonunun bir murahhas heyeti vergi 
mükelleflerinin son kongresinde kabul edilen bir karar suretini 
Başvekalet<-. bildirmitir. Bu karar suretinde Alınanyanın borcu
nu ödememesi vaziyeti karşışmda Franaanm 15 kanunuevvel 
taksit' ni vermemesi lizımgeldiği beyan edilmiştir. 

Silahları bırakma kon/ er ansı 
CENEVRE, 10 (A.A.} - Silahları bırakma konferansının 

umumi k<ımisyonu, çar,amba &&babı toplanın.ağa davet edilmiştir 
CENEVRE, 10 (A.A.) - Almanyanın silahları bırakma 

konferansına davetini temin için sarfedilen gayrPtlerin muvaffa. 
kıyetsizlikle neticelenmesinden korkulmaktadır. Öğleden sonra 
bu hususta aon bir gayrette daha bulunulacaktır. Bu teşebbüs 
ve emek te akamete uğrayacak olursa dört devlet murahhasları 
silahları bırakma konferansmm - Almanya ittirak etmeyecek ol 
sa dahi - ikinci kanunun ortalannda yeniden içtimaa başlamaımı 
umumi komisyondan talep edeceklerdir. 

Romanya istikraz ümit ediyor 
BOKREŞ, 10 (A.A.) - Hükumet, memleketin mali kal

kımnasıru temine medar olacak mali bir muavenet elde etmek 
maksarlile, Milletler Cemiyeti maliye encümeni ile müzakereler
de bulunmağa karar vermiştir. Ay nihayetinde bir heyeti mu
rahhasa Cenevreye gidecektir. Müzakereler, mali komitenin ka
nunusani ayında içtimaı sırasında devam edecektir. 

Mecliste ekseriyet olmadı 
ANKARA, 10 (A.A.) - B. M. Mediıi bugün Reis Vekili 

Eaat Beyin riyasetinde toplanmıttır. Ekseriyet hasıl olmadığın\ 
dan pef1embe günü toplanılmak üzere dağdmıttır. 

Cenup hududunda bir haftada 
gaka/anan eşya ve kaçakçılar 

ANKARA, 10 (A.A.) - Birinci kanunun birinci haftaaı 
içinde cenup hududunda gümrük muhafaza kıt'alan tarahndan 
müaademeli. müaademesiz 27 kaçakçı yaralanmış ve kaçakçılar
dan 460 kilo teker, 320 kilo ipekli ve pam~du manifatura e§ya
sı, 350 kilo gaz, 18 merkep, 7 deve ve 87 koyun müsadere edil
miftrr. 

Trak~qada kurtlar pusuda 
EDiRNE, 10 (A.A.) - Uzunköpri.iden gelen haberlere gö 

re Havranlı, Çavutlu ve Süleymaniye köylerinin yollarında kurt 
lar pınu kurmaktadır. Bir köylü elindeki tüfeğile caomı zor kur 
tarmııtır. Uzunköprünün ormanlık sınırları içinde bulunan bü
tün köyleri korku alını,tır. 

Maarifte tebeddülat gok •. 
ANKARA, 10 (A.A.) - Maarif Vekaleti erkim araaında 

tebeddütleı· olacağına dair haberler varit değildir. 

yeniden tetkik hulUIUDdaki tale
bi üzerinde müeaair olan amille
rin tetkik edilmesi .,.., b1111un g .. 
rek Amerika kongreai ve s-k 
Amerilr.an milleti tarafı.ndıuı -
n itibanı alnmıaaı iç.in zuhur ede
cek müaait fırlata intiaaren m.,.... 
cut itilafların mer'iyet mevkiinde 
muhafaza edilmeal Amerika ha
lııimetince, tediyabn tehiri lehin
de ileri aürülen bütün ıebepler· 
d- daha büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Amerikanın vennif olduğu ce
vap, netice olarak, Amerika hilkO. 
metinin Franaanm IS kanunuev
vel taksitini tediye etmenin ehem 
miyetini takdir edemiy-ti Ye bu 
aamle meselenin heyeti mecanı
aamm muahlıa.... iki hükfunet a
raamda miizalr.enı ile zemin hazU' 
!ayacağım ilave eylemektedir. 

/nglltere Yunanlı/andan 
alacatJını istiyor 

ATINA, 10 A.A. - Jnırilia -
flri M. Ranuay'm Yunanistan'm 
eyhilde münakit Londra itilafı ab 
ki.mmr harfiyen icra etmesi husu 
ıunda iarar etmek auretile Taki 
olan tetebbüaü dolayııile gazete
ler, lngiltere tarafından Amen'ka' 
ya verilmİf olan cevapta itlerine 
gelen en iyi delilleri bulmaktadır 
lar. 

Bu gazeteler. Yunaniatan'm tim 
diye kadar bütün teahhütlerini 
ifa etmİf oldufunu ve tinıdiki m(İf 
kilitı iktiham etmek iç.in ancak 
bazı teıhillt iıtemekte olduğunu 
yazmaktadır. 

lngilterenln notaaı 
LONDRA, 10 A.A. - ıs kinu 

nuevvel taksitinin ödenmeli meae 

lesi hakkında kabine tarafmdan 
alınacak olan ve geriye kalan ka· 
rarlar lamamile teknik bir mahİ· 
yeti haizdir. 

Hükamet, bu taksiti altın ola· 
rafı: ödemek niyetindedir. Şimdi, 
bu paranın Amerika'ya nakli için 
müracaat edilecek usul meseleai 
halr.lr.mda tetkikatta hulunulmak· 
tadır. 

lngiltere hükiımetinin 15 kiı.nu 
nuevvel taluitini ödemei"' karar 
verdiğini bildirecek olan nota, ya 
kmda Amerilr.a'ya gönderilecek· 
tir. Bu notada borçlar meselesinin 
Amerika ile mü~tereken tetkikine 
dair bir imada bulunulmaaı muh· 
temeldir. Resmi mahfillerde hü
küın aüren fikir ve kanaat bu tet· 
lr.ikatm dünya iktıaadiyat konfe· 
ranaınm toplarutı ile ayni zaına.11• 
da yapılacağı merkezindedir. 

19 lar komitesi 
toplam yor 

CENEVRE, 10 A.A. - 19 lar 
komiteai, pazarteai ıünü aaat 
IS,30 da toplanmağa davet edil· 
miıtir. Bu komite, Milletler cemi· 
yeti büyük meclisinin fevkalade 
surette yaptığı içtimada kabul r 
dilen karar sureti mucibince ÇİJI"' 
Japon meseleıine ait evrak ile 
m"§gul olacaktır. 

Komitenin müzakereleri, huıu
si bir mahiyette olacaktır. 

Çin ve Japon mümessilleri, bu 
müzakerelere ancak kendilerinin 
dinlenmesine komite tarafından 
lüzum görülecek oluraa i~tirak r 
deceklerdir. 
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Romenler de şark tütünü yetiştirdiklerini iddia ediyo ar 
Ekonomi 

Şark tütünleri diye 
sürülen tütünler 

Romenler tütünlerini satmak 
için böyle bir iddiaya saptılar 
Yugoslavlar, tütünlerinin tark tü

lünü olduğunu iddia ederken Ro· 
.nenleı- de ayni şekilde bir iddiaya 
bafladılar. 

Romanyada tütün ziraati aeneler
dc hayli inkitaf etmiştir. 928 sene
•inde Romanyanm tütün zeriyatına 
tahlis edilmiş salıaaı 27 bin hektar 
iken, bu 929 da 32 bin ve 930 da 34 
bin hektara çıkrruttır. 

Romen tütünleri nevi itiberile Ya-
1.a, Soluk, Gimpati, Banat, Satma
ran. Peniıiyan diye tasnif edilir. 
Banat denilen nev'i Macarların Ger 
ti tütününden başka bir fcsye değil
dir. Yaka tütünü Makedonya nevin
dendir. Soluk ve Gimpati tütünleri 
Yakadan türemeclir_ Ro~erin bu
rünkü iddiasına aebep olan Peni
ıian tütünü fÖyledilderine göre Av
rupayı Türki tütünüdür. 

Bütün bunlardan sonra evvela şu
ııu aöylemek lizımdır ki, velevki 
ll.omenlerin söyledikleri doğru olaa 
lıiıe, tütün cinslerinin Trakyadan 
telmesile böyle bir iddia ileri aüre
lenıez. Malfun olduğu ü.......,, tütün 
!"Ütabehet kabul ebniyen, toprak ve 
ildine ııöre nev'ini .. kıaa bir za-
11\anda defiıtiren bir nebattır_ Kal
dıki AVTUpayı türkf diye tavsif et
likleri cins en eyi türk tütünlerin
den madut değildir- Romenlerin id
dialarının tütünlerini en eyi fark tü
tünleri derecesinde addetmeleri ali
lcadarları hayrette bırakmaktadır
liatırlardadır ki Romen ve Yuııoslav 
lar ikinci Balkan konferanamda tark 
liitünü itlerile mqgul olmak iste
IDİflercfi. 

Un çuvalları için 
bir müracaat 

Samsun lktiaat müdürlüğü lkti
lat Vekiletine unlarmuz bakında 
l.ir müncaatta bulunmuştur. 

Samsun iktiaat müdürlüğü her şe
lıirde un fabrikalarmın ayn ayn 
ıniktarda çuvallarla un satmalarınm 
birçok kantıklığa aebebiyet verdiği
ııi yazmakta ve bütün Türkiye un 
lab,.ikelan için 60 ve 78 kiloluk çu
•allara un konulmaamın teminini ia
ttınekted'ir. 

Filhakiki, meseli lzmir değinnen
leri çuval bedelini de nazarı dikkate 
-1arak 68 kiloluk un çuvallanru 60 
~luk olarak aatarlar lktiaat Ve
""1etj meseleyi elıemimyetli telakki 
•ttiğlnden Ticaret müdürliiiü ve 0-
danm bu huıuataki fikirlerini sor
ltıuftur_ 

\'arım kiloluk fasul
ya olur mu? 

Bir 1 talyan müesıeaeai Ticaret 0-
~sme ııarip bir müraceatta bulun
l>ıuftur_ 

Bu müeıaeıe Mekıikada yeti
ten ve beb... tanesi yanm ki-

1 
BORSA --~ı 

<it Bankaaındaa elmalı eetveldir) 

10 KinunueYvel 1932 
Ak.- Fioıtbın 

İıtikra:ılar Taln•ilit 
'" dıhlll •~.75 
~•rk d .yollın ı.- lltkırtt 
fl. MuYıbll.lde N.75 Tr&mvıy 
r.omıtlkler 8,U TGacl 
Sı)dl mahl 7,-
Bıgd.r 7,71 
'r. a:tk.e:rtye 7 ,11 
lı1 llıir Belediye 
!tfkruı <ı4 

Rıhtıl'I 11.10 
Audol• ı n,ao 

III !6,80 

.Milme"ll l'l,IQ 

ESHAM 
lı Ba. Nuıa 10,!.5 Bomontl !3,10 
.... HmUla ıo,ıı Tcrloı 32,'0 
• • Mlouls 111,- Çimento JIJ. 1,40 
4ıııdolı U,!O Uayo• dl)'. Y4,SO 
ltjl •,ıo Şart doy. t,15 
'''· hayflyc 14,!!0 Balya ı,ıo 

lo olan fasulyelerden Türkiyeye ih· 
racat yapıldığı taktir<fe alıcı bulu
nup, bulunamıyaceğını sormaktadır. 

Oda bu garip faıulyeden derhal 
bir numüne istemiştir. 

Orijinal faturalar 
Gümrük idaresi bir seneyi müte

caviz zamandanberi orijinal fatüra
ların müaaddak aüretlerini çıkarma
matkadır. 

Tüccerdan bazıları bu yüzden 
müşkülata düştüklerini Ticaret Oda-
11na bildirerek teşebbüsatta bulunul
masını iıtemitlerdir. 

Balıklar iyi 
tuzlanmıyor 

lzmirden yapılan bir müracaatta 
uskumru ve palamutların İyi tuz
lanmadiğmdan lıtanbuldan lzmire 
kadar bile bozulmadan gelmediğin
den şikayet edilmektedir. 

Oda bu işi tetkik etınektedir. 

Hariç memleketlerin 
ticari vaziyetleri 
lhracet Ofisi batlıca memleketle

rin 1932 senesi ilk 9 aylik ithalat 
ve ihracet vaziyetlerile ticari müva
zene açıklannı gögteren bir iıtatiı
tik hazalamıştır. Her memleketin 
kendi istatistiğine istinaden hazırla
nan vaziyetler aşağıda gösterilmiş
tir: 
lngiltere Bin olarak 

ithalat 
ihracat 

537.937 lıterlin 
301.549 " 

Ticari muvazene 
açığı 236.388 !sterlin 
Fransa 

ithalat 
lhracet 

Ticari mü .. 

22.169.667 Frang 
14.561.932 " 

va>:ene açıfı 7.607.735 
ltalya " 

lthalit 
İhracat 

Ticari n1ü-

6.340. 794 Liret 
5.021.810 ., 

vazene açığı 1.318.884 
Almanya " 

lbncat 
ithalat 

ihracat faz
lalığı 

Amerika 

lhracet 
ithalat 

ihracat faz
lalığı 
Yugoılavya 

lthali.t 
ihracat 

Tical'i mü
vazene açığı 

Belçika 

lthalit 
ihracat 

Ticatl mü
vazene açığı 

Yunanistan 

ithalat 
ihracat 

Ticari mü 
..-azene açığı 
Mıaır 

ithalat 
ihracat 

4.230.547 Mark 
3.444.908 " 

785.639 
" 

1.161.247 Dollar 
1.018.754 " 

142.493 
" 

2.121.975 Dinar 
2.034.499 " 

87476 
" 

ıt-942-035 F rang 
11.115204 " 

826.831 .. 
5.522.846 Drahmi 
4.992.677 " 

530.169 
" 

19.477Mı11r lirası 
17.319 " 

Yeni ölçüler 
• 
için hazırlık 

Belediye yeni vezin 
ve mesaha 

aletleri ısmarladı 
Yeni s ene başından itibaren 

tatbika başlanacak olan yeni öl 

çüler için Belediye hazırlıkla -

ra başlamıştır, Yeni ölçüleri 

kontrol edebilmek için Bele

diye darphaneye sahih litreler, 
metreler ve kilolar ısmarlamış 
trr. 1 smarlanan ölçüler her biri 

14 parçadan mürekkep olmak 
üzere 150 takımdır. Bu 150 ta

kun bütün Belediye şubelerine 

daha birçok muhtelif müessese 

lere gönderilecektir. 

Fakat Belediye ölçüleri ıs
marlamakta geç kaldığından, 

Darphane sene başına kadar 

150 takımın yetişemiyeceğini 

bildirmiştir. 

Belediye miyar olacak olan 
kendi ölçülerini sene başmdan 
bir müddet sonra alacaktır. Bu 
vaziyette ilk zamanlar pıyasa

daki ölçüleri kontrol etmek 
müşkülleşecektir. 

Borçla alacak takas 
edilecek mi? 

Belediye ile Maliye Vekaleti 
arasında bir milyon liralık müte
kabil bir alacak meselesinden do
layı ihtilaf çıkmı,ıır. 

Belediye Maliye Vekaletinden 
alacağı bir milyon lira için mah

kemeye müracaat edecekken bili 
hare sarfınazar etmiştir. Çünkü 
Maliye Vekaleti de Belediyeden 
bir milyon lira istemektedir. Bu 
kar,ılıkb alacak meselesinin halli 
için iki tarafın miimeııaillerinden 
mürekkep bir komisyon teşkil e
dilmi§tir. Belediye, Harbi umumi· 
de hükümete ait birçok kamyon
lann birikmit yol paralannı İste
mektedir- Maliye Yeki.Jeti de Be· 
lediyeden gene Umumi harpte şe
ker tevziatı heaaplarına ait Bele
diyeden bir milyon lira istemek
tedir. 

Leylei Berat 
Kanunuevvelin on üçüncü 

aalı günü Şabamn on dördüne 
müaadif olmakla yevmı mez

kôr alqamı (Çarşamba) gecesi 

leylei berat olduğu ilin olunur. 

Hüseyin Ragıp 
8. dönerken .. 

Müşkülat çıkaran 
Rus gümrük memur
ları cezalandırıldılar 

Mahkemelerde 

Grizia vapurunda bir 
kaçakçılık vak'ası 

• 
Italyada tevkif edilen maznun 

burada beraat etti 
f tal ya bandıralı Grizya vepuru li

manımıza geldiii zaman bir ilıbar ya 
pılmış, arandığı zaman 25 parça i
ı;inde 53 kilo kaçak tibbi eşya bulun 
ınuştuı·. 

Y l'pılım tahkikatta bu kaçak eşya· 
nın Alf•edo ilminde bir adama ait 
olduğu aı>laşılmı,, fakat Alfredo bu
luni\mamışt1r. 

Maamafih vapur kalkdıktan sonra 
bu Alfr~dc. vapurda bulunmuş, va
pur ltalyava va11I olduğu zamanda 
ltalyan zabıtıtsı tarafından tevkif 
edilmiştiı-. 

Bu davanın muhakemesi dün ikin
ci ce7.a. mahkeme-ainde yapılmış, fa
kat Alfredonur cürmü sabit olmadı
ğından beraatina karar verilmiştir. 

Suçlu kim, davacı 
nerde? 

DUn birinci cezada birisinin dava
cm, diğerinin •uçlus.: meydanda ol
mıyan iki davR görülr.ıüıtür. 

Birinci davi'.da davacı Azmi ismin 
de bir adam, suçlu da Sabri isminde 
bir şofördür. 

Dava e'\'rakına nazaran, Azmi e
fendinin ar~hasıyla Sabri efendinin 
kamyoneti çarpışmışlardır. Bu mü
sademede Azmi efendi ağırca yara· 
lanmış ve Sabri aleyhine dava açmıt 
tır. 

kııllarulabilen kopya kağıtlarının it
hali menedilmiftir. Bu ki.iıtların it
hali memnu olduğu ııibi kullanılma
sı da memnudur. Evvelce ithal edil
miş ohm kopya kijıtlarının de im
hası mecburi ve zaruı·idir. 

lzmit köylerinden Boıniıl< Abdül
li.h çavuı elinde 6465 yaprak siııa· 
ra kağıdı çıkacak mikıa..da kopya 
kağıdıyü. görülmüş, jandarmalar ta
rafından yakalanacağı eınada elinde 
ki torbayı bırakıp kaçmııtır. Fakat 
bilahare jandarmalar Abdiillah çavu 
şu yakalamı~lar ve dokuzuncu ihti
sas mahkemesine aevkedilınittir. 

Dün yapılar muhakeme neticesin
de Abdüllah çavuıun cürmü sabit 
olmuş, 6 ay f.apsine, 6465 kuruş pa
ra cezası alınmasına ve derhal tev
kifine katar , -erilmittir. 

Aboullah cavuf tevkifaneye nakle
dilmiştir. 

Bir hırsı-z tevkif 
edildi 

Küçiik pazarda kur,un çalarken 
yakalanan lnebolulu Hasan mevcu
den müddeiumumiliğe gönderilmit 
ve görülen IÜ7um üzerine tevkif e
dilı:Ustir. 

Boş çuval hırsızlan 
Dün bu davaya birinci ceza mah- Aıma altında Ropen efendininin 

keemsin~e b~şlanmış . fakat davacı- mağazasından birçok boş çuval çal
nın mahkrmeye gelmediği anlB§d- maktan suçlu kanbuı- Y Ot'&i, Meh
mı!}t:I"'. Diğer taraftan ıuçlu da va- met, lranh Veli iıminde 3 kitinin 
kaya muttali olunca İşte bir yanlıtlık muhakemelerin~ dün ikinci ceza 
olduğunu .Oylcmiş. . mahkemesinde başlanılmıştır. 

- Ben ne şoförüm, ne de bövle ' iddiaya na<Aran çuvalları kanbur 
bir uJından haberim ,·ar, demiıtir. 'i!w'"" apawıpw · tıwıv5 !llıo A. 

Bunun üzerine muhakeme gerek Mehmette ııötürüp lranlı Veliye sat 
davacının, gerek aııl ~"çlunun ara- mıtbr. Hır11zlann heı- üçü de cürüm 
nıp bulunması, ve mahkemeye sevki ferini inkar etmiılerdir. Muhakeme 
için başlu• güne bırakITTnıJtır- şelıit celbi için ı.a.ka ııüne bıralcıl-
Diğer davada dava<1, Pezin Ha· mışbr. 

nmı iııroinde hir ııeaç , ıuçlu da 
Nuri i•mindc bir yankeoicidir. Pe
zin hanım bir gÜn UJeli ceddesin· 
den geçerken Nuri çantaımı açmıı 

ve paraımı "-Jırmıfhr. 
D;;n ba,lıyan muhakemede Nuri

nin ikametgi.hını terkettiği ve itini 
kaybettiği anlRşılmıftrı-

Mahkeem Nurinin aranması ve 
mahkemeye ae•.'ki için zabıtaya tez
kere yazılmasına kanır vemıiı, mu
hakexre başka güne bırakılmııtır. 

Kopya kağıdı 
taşımak yaaak! 
Kaçal.çılığm men'i halundaki ka

nun mucibince sigara kağıdı olarak 

Darülfünunda 
Islahat 

Pr. Malche'ın rapo-

Hayvan hırsızları 
mahk6m oldu 

Topkapı, Mevlane kapı, Şebremini,1 
Bakırköy ve civarında hayvan hır
aızlığı yapan ve çaldıklan hayvanla
n Osküdarda ffakimiyeti Milliye 
m<'ydanmdaki pazarda ıatan hınız
ların muhakemeleri diin lıitmiıtir. 
Bu hırsızlardan Riza 3 smıe 11 ay, 
Ekr•m 2 sene 9 ay, Hüseyin 3 sene 
9 ay, Mükerrem 3 ıene bq ay, Ali 
3 •ene 9 ay hapıe ve okadar müddet 
emniyetiumumiye nezareti albnda 
lıulundurulrruya, bir daha amme biz 
metlerinde kullanılmamıya mahküm 
edil mitlerdir. 

Yamanlarda 
Albn 

Hükumet; mahal-
runa göre linde 

layiha hazırlandı tetkikat yapbrıyor 

Evkafın 
Zeytinleri 

Dört mıntakadan 
36,000 çuval 

mahsul alındı 

Evkaf umumi müdürü Riittü 
Beyin lzmirden ıebrimize ııeldiği 
ni yazm.ııtık. 

Rüıtü Bey, dün öğleden ıonra 
latanbul Evkaf Müdürlüğüne ge· 
!erek bir müddet mefgul olmuı· 
tur. Rüıtü Bey, son lzmir seyaha· 
ti hakkında bir muharririmize de
miıtir ki: 

"- Evkafa ait bir kı1m1 zeytin 
liklerin mahsullerini toplamakta 
bazı müıkülata tesadüf edilmitti.. 
Ayvalık, Edremit, Bürhaniye ve 
Bugamada bulunan bu zeytinlik 
lerden bu sene 36000 çuval kadar 
mahsul oldu. Bu mmtakalara yap
tığım aeyahat eanaaında mahsu
lün yanaına yakın bir miktarını 
toplatıp satmağa muvaffak olduk
Satılamıyan kıamıru da tabii ken
di veaaitimizle toplatacağız. Bir
kaç fabrika ile bu huauata muta
bık kaldık. Zeytinlerden yağ iıtilı 
ııal etmek auretile istifadeyi dü
şünüyoruz. 

Seyahatım tamamen zeytinlik 
işlerile alakadar idi. Bergamaya 
kadar ııelmitken lzmire de uğra
dım. Buııünkü ııazetelerin birinde 
bir hal iti için tekrar lzmire gide
ceğimi yazılmıı. Bu doğru değil
dir. iki gün evvel lzmirden gel
dim. Şimdilik tekrar gitmek niye
tinde de değilim. 

Hal meııelesine gelince, Evka
fın lzmirde bir hal yaptıracağın
dan benim hiç haberim yok. Bu
nun da aalı olmadığını yazabilir
ainiz. 

Evkaffa ıslahat 

Evkaf 11lahatına dair olan layi
ha M. Mecliaindedir. 

Meclisçe kabul edilip kat'iyet 
keabetmedikçe tabii bir ıey aöy
lemek doğru olmaz. Li.yihada i
careteynli emlak hakkmda da bir 
madde vanlır. Bu maddeye ııöre, 
Evkaf İcareleri sermayeye kalbe
dilecek ve Evkafın bu kabil em
lak üzerindeki alakası keailmit o
lacaktır. 

Eokaf imaretleri 

lstanbuldaki Evkaf imaretleri• 
nin çoğalblma11 ıimdilik mevzuu 
bahia değildir- 1327 tarihinden İ· 
tibaren Evkaf idareıine merbut 
bütün İmaretler liğvedilmit, yal
nu biri Oıküdarda, diğeri Li.leli
de iki imaret bırakılmııtı. Bu i
maretlerde fakirlere 11cak çorba 
Te yiyecek verilmektedir- Kanun
la kayıtlı oldujumuz için fiınclilik 
baıka yerde imaret açamıyaca· 
iaz." 

Riiftü Bey, bir iki ııün tehrimiz
de kaldıktan sonra Ankaraya dö
necektir. 

Bankalardaki 
Mevduat 

Koruma kanunu 
layihası 

ikmal edildi 
Mo•kova'da çıkan Sovyet hü- ANKARA, 10 - Maarif V• 1ZMIR. 10 - lzmirin Yaman· ANKARA, 10 - Maliye Veki. 

k • kaleli Darülfünun kanun layiha- )ar dağı mıntakasmda (Arapgö- !etinde bir komiayon tarafından umetinin nimres"1İ natiri efki.n 
P d 11nı hazırlamı•tır .• Li.yiha, bazı aü) mevkiinde mevcut albn ma· tanzim edilmekte olan bankalar-rav a cazeteai 25 teşrinisani ta- "' 'h' d tetkikab müteakıp meclise ııönde· deninin ialetilmeıi hakkında bü- daki taaarrufab koruma kanun rı ın e fu tebliği netretmittir: • 

"So ı· S rilecek, tahmin olun. duğuna ııöre, k\lmet tetkikat yaptınyor. Bu ma- layihaaı ikmal edilmiıtir- Li.yiba aya 11t ovyet Cumhuriyetle 1 
ri ittihadı Harici Ticaret Halk bu içtima devreainın •onlarında den Set köyünün Üatündeki tepe- üzerinde kb.at Vekaletinin mÜ· 
Komiserliği Odeııa ve Moskova müzakere edilecektir. Uyihanm clir. 1326 ııeneıinde lnııiliz teba- talea11 alındıktan sonra Heyeti 

rük eylulde tatbik edilmesi muhtemel umdan bir mühendis bu madenin Vekileye tevdi olunacalrbr. gÜm " memurlarının Türkiye 
Büyük Elçisi Hüseyin Ragıp Beyin clir. ifletme imtiyazını alınıt, fakat bu Li.yihanm ihtiva ettiii batlıca 
e§yaaını muayene ve zaptettikle- Yeni layiha lıvicreli Profeaör İt mühim sermayeye baib oldu- eııaalara ııöre bu kanun bankalar 
rinden dolayı şu suretle tecziyele Malche'in raporundaki ..... ıar fundan buna muvaffak olamam•ı ... ._, d 

k - tı_ Hükümet bu zatın imtiyazmı cuuu me• uabn kontrolünü değil, 
rine karar vermiıtir: nazan dikkatı almara tanzun e· feahetmift.İr. himayeainl istihdaf ve mevduatın 

1 - Odeaa gÜmriiğü ıefi Udraa dilmiıtir.. Yamanlardaki altın madenmm -..niyetli bir ,.kilde iatimalini te-
30 ııün hapis ve ııiimriik kadro- Profesör Malche tanınmıı - çok zensin oldulu mütehuaıalar min eyliyec:ektir. 
ıundan kat'i ıurette ihraç edile- dacoilardan olduğu için kendiain tarafmdaıa ııöylenmektedir. Dua- Mevduat tuarruf mnduatı ve 

!llaarlfte 

Gazi 
Enstitüsü 

Lise ve Ortamektep 
muallimleri bu mü
e•seseden çıkacak 
Ankaradaki Gazi terbiye ens

titüsünün tekamülü ve ıslahı i
çin Maarif Vekaleti bazı tetki
kat yapmaktadır. Enstitünün 
ihzari kısmı önümüzdeki sene
den itibaren li.ğvet!ilecek, yal
nız asli unıflar bırakılacaktır. 
Enstitü liselere ve ortamektep 
!ere her tubede en aahibi sala.. 
hiyet muallim yetittirm bir 
müesseae olacağından bütün il
mi ve fen tubeleri tevsi, pro
gramlan tadil edilecektir, Bu 
tefkilit yapıldıktan sonra la
tanbuldaki yüksek muallim 
mektebi lağvedilecek ve lise, 
ortamektep muallimleri yalnız 
Ankara Gazi terbiye nstitü
sünaen yetişecektir. 

A 

Hasan Ali Bey 
Maarif Vekaleti umumi mü

fettişlerinden Hasan Ali B. An 
karaya gitmiştir, 

Kitap fiatları 
Mektep kitaplarının fiyatla

nnı tetkik eden komisyon bu
gün vazifesini bitirecektir. Ko 
mıayon bu hususta hazırladığı 
raporu akşam postaya vererek 
Maarif vekaletine gönderecek
tir. 

Türk gençliğinin 
mes'uliyeti 

Hukuk fakültesi profesörle
rinden Muslihittin Adil B. bu
gün Darülfünun hukuk fakülte 
ıi koferans salonunda saat 15, 
5 da "Türk gençliğinin mea'u
liyeti" mevzulu bir koferanı 
verecektir. 

Divan bugün 
toplanacak 

Dariilfünwı divanı bugün İç· 
tima ederek fakültelerden ge
len evrakı tetkik edecektir_ 

Türkçe hocaları 
ıikayet ettiler 
Bazı ekalliyet meki.,.p1eri 

türkçe hocalan Maarif müdür
lüğüne müracaat ederek maa~
larını muntazaman alamadıkla 
nndan şikayet etmitlerdir. Ma
arif müdürlüğü bu mekteplere 
maa1lann zamanında veri1mesi 
için bir ihtarname göndrrmiş
tir. 

Seyyar mektepler 
ANKARA, 9.- Ankara Vilayeti 

dahilinde münhal ilk mektep mual. 
limliği yoktur. Maarif müdüriyeti, 
m>ktebi olmayan köyler için seyyar 
mektepler teşkilib yaprru,t:r, 

Bu mektep! ... , heı- köycif' dört ay 
kalacak, öğleye kadar çocuklara, öi' 
leden sonra kadınlara, geceleri de 
erkeklere ders verecelctir 

1 •••••• · ----

Ankara Vali 
muavinliği 

ANKARA. 9. - Ankara Vali 
muavini Abdullah Bey terfian mün
haı olan valiliklerden birine tayin e
clilecekt.ir. Yerine Belediye ~eiı mua 
vini Hazım Beyin tayin , edileceği 
aöyleniyor -

Vefa mektebi 
l'ı.mvıy !I0,50 Şart l'I. ccu 1,u 
llnıımı.ıeoru ıı,- Telefon ıs.ıs 

Ticari mü
vazene açığı 2.168 

" 

cek ve iki seneye kadar hiç bir den ilk, orta mektep~e~le liaelerin dan baıka Salihli iataıynau yakı· 
P idari vazifede istihdam olunmıya- ve meılek mekteplenrun ıalahı hu nmdaki Sart'ta y amanlardakin- ticari me•duat namile 2 kuma Vefa me:ıunlan, yıllarca sene 

caktır. ....unda da iatifade edilmeai muh den daha zenııln bir altın made- aynlınqtır. Bin liraya kadar olan evvel me:ıun bulundukları me~ep ÇEK F ATLARI 
Pıris ıt,r• 
lıındra 6,YI, 
~Yort 47,11,I 

"'"··· t,19.i5 bıij(sel 3,40 
.\uoa 84,66,!8 
( looıc 1,45,62,I 
Soıya 65,6M7 

\ı:ı:ı:ı~ttrdım 1,11.1;- ,5 

Prst 
vıı·ına 
Mıdrtı 

Berllı 

VırşoYı 

Pt;te 
Bülı.reş 

Bclgr.ıt 

l\loskol ı 

l.5,9J, 

•.~1.11 
5,78,iS 

l,97,93,11 
4,19 

8,53,47 
80,H 

aa,ı9,

ıo.<o,7s 

• Bulgaristan 

ithalat 
ihracat 

Ticari mü
vazene açığı 

Lehistan 

2.603.057 Len 
2.268.988 .. 

334.069 
" 

taaarnıf mevduatı hacaedileme· ı · 
1 2 _ Odesa gum" rük tefi muavi- temeldir. , ni olduğu anlattlınıftır.. Muila ennin lise iken muvakkaten orta 

d 1 yecektir. 
ni Balianıki ve gümrük müfettİ§İ Darülfünunda yapılacak ıalaha Vilayetinin bazı ağ armda da al- mektep olma11 ve binasını terke-
prot.taki otuzar gun" hapsedı'lecek- · k" tın madeni mevcut oldu,._· aöylen Tüccar olmıyanlarm meorduab, d '- K d' ı · b ı bn ba•lıca1t bugun" ku uraülerden •" ere.. a ırııaya yer eşmıJ u un-) k t ,. ette gum" ru"k k d ' mekte İle de bu madenler henu"z taaal'l'Uf mevduatı meyanına da-er ve a 1 ıur a ro- bir k11mının kaldırılmaaı ve yeni- masmdan müteeuiren Vefanın 
aundan çıkarılacaklardır. ·ı· 'd' keıfedilmit değildir. bil ediJmittir. Her haııci tatili fa. 

den bazı lriiraüler ı aveaı ır_ Bu Anlatıldı"ına göre, bundan bir tekrar liııe haline ifrağı ve binala-
3 Od••a ııum" ru"k kontr I --' h h- • de bazı mu"d ' " aliyet halinde kartJhklaım muay• 

- - 0 u ""a at ne cesın errıa müddet evvel Muğlada bir köy){) rmın kendil.,rine iadesi için tet<'b 
Rtstein on bet ııün hapsedilecek ler açıkta kalacaklardır. Fakat bir miktar altın iatihaal etmiı •e yen bir kıın:nı taaarruf mevduatı· büılerde bulunmaktadırlar. Mem• 
ve kat'i surette ııümrük kadrosun Vekalet bunlardan baıka sahada bunlan satmak iizere kuyumcula- nm imtiyazlı bir kartılıia addo- leketimizin ileri gelen müncvver-

ihracat 
ithalat 

793. 738 Zloti 
634.783 " 

dan ihraç olunacaktır. iatifade edecektir. Bu aalıa kendi- nevine davet etınİf, fakat kuyum lunmUflur. )erini teıkil eden bu zevat, 51 ae-
NUKUT (Sabf) 4 - Mo•kova ııümrüiü yolcu lerine kitap tercüme ettirilmeai- cular eve ııeldiii zaman bu köylü nedir bu müeaseııe, mezunlı:.rmm 

! 
İhracat fn. etyası servis ,efi Kalin'in ve güm. ,dir- yü ölü bulmuılar. bu yurda yapbklan hizmetleri ha 

Kurul\ Kuruş riikler müfetti,i Svanof vazifele- Milli kütüphanemizi zencinlet- Yamanlar dağmdaki altın ma• Umumi trrlatarak mektebin Kadirgadan 
11 ~hraıısız ı;:;;:= ı ııli o, AY. 27,- lahğı 158·955 " rinden ihraç edilecekler ve b'-r tirmek için birçok eııerlenı ihtiya- denlerinden alınan nümunelerin M f eski binalaraıa nl'kli ve lise hail· 

U Bu vaziyetlerden anl .. rldığı •ec;- ~~ ---' A kta kala ak .• UN ettı·11er ıtcı o L"•, - ı pczcıa 17,- ~ tekdir alacaklardır." cımız vıuuır. çı c mu- bir kumı Ankaraya, bir kıaını da ne ifrağı için çok çalqmaktadır-
ı d hile Almruıya, Amerika ve Lehiıtan d · 1 k -re ııarbin bu ib • ı · ' oıır Yl3,- mark l<l.IO ems er tar ııı ı Avrupa maden J&boratnvarlan-- ar. Bır taraftan da Vefa ismınin 

hm YI ı ı .clotl 24,- hariç olmak üzere, diğer memleket- Bu habere nazaran aefirimize kıymetli eserlerini liaanmuza nak ııönde-"-'·tir- - ANKARA, 10. - Birinci umumi Kumkapı orta mektebine çevril-
• !erin tican· mu"vazeneleri aleyhte ka- ) d kl rd' Bunl rd b' kı ·~ üfett' ı:ı.: '-'----- ı·· ) " ı. Belı ta ıı •,- ı ı noıı 8!,- kartı ba:ı:ı Rus gümrükçüleri mü- e ece e ır. a an ır S• m q..,..n •~•ne uzum o up mesi huıusunda çıkan ıayialardan 
iQ h . 20 ley ~?.J.- panmtflır. Bilhaua Fransanın ticari naaebetaiz ve yakqık1tz bir hare- mı lıtanbulda, bir kısmı da Anka. olmadığı fırka ıırubunda miin•kafa da bütün Vefalılorın tees•Ür ve 
·~ 1 I~ mı 2 4. - • dinar 5!<, - miivnzcne açığı 7 küsur milyon rada çalıtacaklardır. Dünkü si• mevzuu tetkil etmi,tir. Bu huıuata hassasiyet göaterdikleri aörülmek · •·h• H ı•. 1 , . F k tı M 1 kt' - · kette bulunmu9lar ve doıt Rus hü T d'l k 1 ~ "

1 
' , .crno><ç - rang.ı çı mı, r. cm ee ınuzın • erciime e ı ece eser er ara- hüki'ımctin müteli.a11 dinlenecektir. tedir, Bu huıuata Vekaletin Vefa• 

~o ' ' 2',- ı Al t ı n 0,20 1932 •enesi 10 ayı ihrncab 74.538. kfunetince şiddetle rezalandml- aında fariıl arabi ve diter tark li- Dün sabah lim•nnnızda oldukça 882ı mebuılar mezkur müfettiğli- lılann arzulannı nazan dikkate 
1101"' 5S, ı M.- J• Y• ~s. - 917 lira ve ith8latı 70.150.260 lira mıtlar. Bu itibarla haddi zatında sanlannda yazılmıf kitaplar oldu kesi( bir ıio vardı. Bu yüzden va- iin ilcuıru veyahut ta memleketin alacağından emin olduğumuz gi· 
••••••1'ıııııılilliılli'•llili1..lliii- '~-'lllııl;;iiı"ilılllılllı''-liı-ılııll • Aiııj·lıJil-· 1ı11ııı-'- .ıfı '''ii1-·ıj"'·iıı.-11M .. İi_ıiı1111İı •. İilıli·~--~- 'Lalı..lııi '-"Wi· "Li :···-illi- ·'iıJ.- ,f,ı;ı'--ııı·ıı..ı•ıı;-ilİ;·'' -..L.i·aı. .. -wıı!L·ıi.'' .ı-il .. llııİı •-:· .:n~·-lil·-y· -ı!l,ı,ı Jl~i·ııı··ıı;nıiil~ei.~ va~·J.,ı: "'"::;rl~a::;nn;::,,,:•:;ef~eı;::l:l...ındei::Jı:!:~bu~:_ı ,!:t....ı.l~~h~ü!!rl~er!!:..l.!!m~u~h!!t!e~li!f .lY~e;!:r~le~r~in~d~e:..__!b~i~r~kaç~~u~m~u~m!!i_l_!ıbı_i.iJI~a~z~ımll!Jge ]~!" _ ~hıiıa tın diri~ e-__ _ 
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HİKAYE Müessif bir irtihal 

rı-ı umdesı cMlLLll'ET• tir. 

1 mukavelenin ruhunu müdafaa ı 
ve kontrole memur olan komi
serlik hiç görmez miydi?. Hiç 
şirketin bizden böyle fazla pa
r a al ır. asına müsaade ve müsa
maha eder miydi?. Kabil değil! 
Yalnız fa rzm:u h al olaı-ak bu 
rivaye t h akikat ise seyreyle sen 
gümbürtüyü!.. Bu ihtimal ta
hakkuk ederse zannedersem bir 
hayli kimseler rahatsız olur
lar! 

llyaı Bey zade tüccardan Re
cep Remzi Bey bir otomobil 
kazası neticesinde vefat etmiş-

tir. Cenazesi bugün saat onda 
Kızıltopraktaki köşklerinden 

kal dırılarak öğle namazı Eyüp 
Sultan camiinde kılındıktan 

sonra metfeni mahsusuna tevdi 
edilecektir. Allah gariki rahmet 
eyleye. 

D ü n den iti b a r e n••••=-•• 

ETUAL SİNE MAS I NDA 1 K. EVVEL 1932 
l darehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telıı:raf admi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Ba~m.ıbarrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürliliti 24319 

idare ve Matbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TUrkiy" için Harig i~in 

LK. L K. 
3 aylıfı ·- 8-
6 .. 7 80 14-

Şimdi ben bunu yazıyorum 
yal Bundan evvel yazdığım ya
zılarla birlikte buna kimse ce
vap vermez. ltittiğime göre 
resmi makaını aahibi bazı me
murlar bu yazılara Mıanmıyoır
larmı9 .• 

Parktaki kadın 
Bu kadını her hafta parkın ı devam edip gidiyor. 

Marmara tarafındaki kanapelerin Bir lahza dütündüm: : 
den birinde otunnu§, görürdüm. 
Ben de birkaç zamandır öğle ye
meklerinden sonra fÖyle bir aaat 
dinlenmek ve hava almak için 
parka gider, Marmara tarafında .. 
ki kanapelerden birine de ben o
tururdum. 

- Peki efendim, ded im, önü
müzdeki cuma günü sizi ziyarete 
geleceiim. Kocanızla konufup 
meaeleyi hallebneğe çalı,acağrm. 

• * * 
Cuma günü tıklatmıt bir ame

le kıyafetine girdim. Sokaktan 
dört tane mahalle çocuğu tuttum. 
Her birine görecekleri it mukabi
linde yirmiıer kurut vadettim. Ço 
cuklar ellerinde birer tekerkamıır 
arkam11ra geldiler. 

MÖSYÖ, 
gösterilen 

MADAM ve BİBİ 
filmi büyük muvaffakiyetler kazanıyor. 

Bugün t_natineler saat 1 den itibaren 

~.,...------------

Bir tavzih Seslerin en ruhlusunu, en güzelini 
2 Kanunuevvel 932 la<'ih ve 2447 R ı C H A R O T A U 8 E R 

numaralı gazetenizin albncr sahife-

sinin birinci sütünunun nihayetinde İn BİR AŞK NAGMESİ 
Ayasofya camiinden haneme bir ha-
lı götürdüğümden bahıedilmekte ol- Büyük film inde perıembe akşamından itibaren 

12 
" 14- 28-

Gelen evrak ıeri yeti]mn -

Müddeti ceçen nüıbaı.r 10 ku
ruftur. Gazete ve onatlıuya ait 
itler için mUcHriyete müracaat 
edilir. Cazet-1z Uinlarm ıne· 

s'uliyetini kahul etmez. 

- Canım! Telefon Şirketi 
böyle tey yapar mı? diyorlar
mıt ! .. Allah hüsnü zanlarını 
hakikate tebdil eyleye! ..• 

Üçüncü raatgelitimde kadın 
beni mefgul etmeğe batladı. Oka
dar çok güzel değildi, çirkin de 
değildi . Fakat nası l aöyliyeyim, 
yüzünün heyeti umumiyeainde bir 
cazibe vardı. Ukin çok dütünce
li görünüyordu. Gözlerinin etra
fında mor bir bale vardı. Belliy
di ki bedbaht ve muztarip bir ka
dın ... Niçin her gün evinden kaça 
rak, yalnız batına, parkın bir ka 
napesinde meçhul görülen kimse 
ile baıbaıa kalmak istiyordu? Bir 
ıün içime doğdu: 

Teke sokaimdaki 17 numaralı 
evin kapmnı çaldrm. Kapı açılın
ca ben çocuklarla beraber avluya 
girdim. Parktaki kııdın bu hali gö 
rünce, canı aıkıldı. Fakat ben al
dınnıyarak kaba bir seale sor· 
dum: 

duğunu nazan teeuüfle okudum 30 M A J İ K' te işiteceksiniz. 
senedenberi camiiıerifi mezkU.rde ka ı ill•••••••••••••••••••••••••••llllllii 
yimlik vazifeıini kemali dikkat ve 1 

iıtikametle ifa etmekte olduğum ı ••••••••••••••••••••••••••• .. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etilköy aokeri raoat merke

zinden verilen habere cöre bu
gün hava kıımen bulutlu ola
cak, rüzgar mütehavvil olarak 
esecektir. 

9-12-932 tarihinde bava taz. 
yiki 764 milimetre idi. En çok 
ucaldık 16 en az 11caldık 8 
santigrat kaydedilmiftir. 

[f-~E~ 
Eğer 
Sahih ise! •• 

Gazetelere nazaran Telefon 
Şirketi abonelerden fazla para 
alıyormut ta kimse farkında d'e 
ğil imi, ..• Bakınız ınaaıl !. Tele. 
fon tirketi mukavelenameaine 
929 senesinde bir zeyl yapılmıt. 
Bu zeyle göre İngiliz liraar her 
iki lira düştük~e mükaleme ois 
betleri de o nisbette düşecek
miş ... İngiliz lirası iki senedir 
başaşağı gidiyor. Hele ,imdi 
yedi lira bile değil. .. Buna rağ
men bu mükemmel şirket para 
yı eski hesaptan alıyormuı .•. 
Doğrusunu İster misiniz? 

Ben bu rivayete inanamıyo
rum ••. Vakıa Telefon fİrketinin 
mukavelenamesini gören yok! 
Arasanız da bulamazsınız. Bey 
hude uğratmayın! Birçok şir
ketlerin muka velenamelerint 
bulmak mümkün değildir. Mat 
buu varsa hemen toplatıyorlar. 
Çünkü o mukavelenamelerde 
bir takım vazifeler ve halka ait 
haklar vardır. Onları bildirmek 
istemiyorlar. Apaşikir bir iş! 

Telefon Şirketi de böyle •.• 
Koskoca rehberi var.. İçind~ 
Telefon ~irketini alakadar et
miyen bir ıürü lif var da asıl 
imtiyaz mukavelesi yok! Bu da 
mı f'lrar efendim!. 

Ne iıe ora11 lazım değil! El
bette resmi makamlar isterse 
bulur. Hele i~ mahkemeye dü
•erse çatır çatır getirtirler .. Be
nim aklım ermiyen cihet §U

dur: Eğer mukavelede böyle 
bir madde olsaydı elbette hal
kın ve hükilmetin haklarını ve 

Rüıvet işi! •• 
Ceza kanunu - ötedenberi -

rü9vct verenle alana ayni ceza
yı verir... Ve ondan dolayıdır 
ki; cürüm tamam oldlıktan son 
ra kat'iyyen ketfedilemez .• Me
ğer ki açıktan açığa, ahmakça 
yapılmıt ola! .. 

Geçende (Aktam) gazetesi 
bu noktayı haklı olarak tenkit 
ediyor ve rü,vet verene ceza 
vermemeli ki; rütvet alanı ha
ber versin diyor. Ben de bu mü 
18.hazaya İ§tirak ederim. Azçok 
emek verdiğimiz hukuk ilmi na, 
mına da 'kanunu cezanın bu 
noktadaki dütüncelerine ittirak 
etmem. Rüıvet vereni serbest 
bırakmadıkça rüşvetin önüne 
geçilmeıine imkan yoktur. Çün 
kil parayı alan tiki.yet etmez, 
ancak veren tiki.yet edebilir. 
Ona da ayni cezayı verince ta
bii ıuıar .... 

Hiç tüphe götürmez ki; riit
'VC!lt iıtenmeıi ile verilmeai ara
sındaki teıebbüı nisbeti ancak 
yüzde ondur. 100 rüıvet vak'a
smın doksanında alan istemiş. 
onunda veren teklif etmi§tir. 
Binaenaleyh bu yüzde on gü
nahkin tecziye etmek için 
doksan mazlfunu da suçlu gör
mek bilmem uygun olur mu? •. 
Ben bu bahsi ahlakiyatımız 
noktasından çok ehemmiyetli 
ve tetkike değer bulamlardanmı 
ve bütün rüşvet hastalığının 
salgınından ttkayet edenler ve
renlerin teşebbüsünden değil a
lanların cebrinden müştekidir
ler ... İtte en çok mutazarrır o
lan adamdan şikayet hakkını 
kaldırınca cürmü itlemekteki 
tehlike niabeti ıon derece azalır 
değil mi? .. 

FELEK 

Acıklı bir ölüm 
lıtanbul Borsası Ajanlarından Re 

fik Beyin refika11 ve esbak lıtanbul 
Defterdarı Nazım Beyfendinin keri
mesi ve Ordu Meb'uıu Ahmet lh
oan Beyfendinin yiğenleri Şüküfe 

Hanım henüz hayatının baharın&\ Z
ken ilk yavrusunu dünyaya ökıüz 

olarak terketmiş ve fanilere ebediy
yen veda eylemiıtir. 

Cenaze-si bngün saat on birde Gül 
hane ha.tanesinden kaldırılarak A
yaoofya Camiinde namazı kılınarak 

Bakırköy Kabristanında kara topra
ğa tevdi edilecektir. Cenabıhak ke
derli ve yanık yürekli ailesine sabır 
lar ihıan buyurıun. 

- Acaba görü,mek iıteaem, 
cevap verir mi? diye dütündiim. 

Tereddüdüm de yok değildi. 
Ya reddeder, ya tahkir ederse .... 
Deruni uzun bir mücadeleden 
sonra karar verdim: 

- Ne olursa olıun, bir tecrübe 
edeyim, dedim. 

Ayaia kalkıp bir müddet do
lattıktan sonra, yaklatlım, neza
ketle oelamlıyarak, lafolaun diye: 

- Hanımefendi, zannedersem 
sizinle akrabamdan Ragıp Beyler 
de teşerrüf etmiıtim, dedim. 

Kadm fÖyle bir düşündü ve ke
mali ciddiyetle; 

- Zannetmiyorum efendim, 
dedi, maamafib olabilir. 

Bir kere muhavere batlamııtr. 
Bir müddet havadan, sudan, Ka
dıköy vapurlarının kalabalığın
dan bahsettikten sonra sözü ken
dimize intikal ettirdik: 

- Biliyorum, beni biraz garip 
bulacaksınız, dedi. Fakat ben pek 
badbabtrm. Dütünün bir kere. Ko 
cam hizmetçi kızla bana ihanet 
ediyor •. 

-A,a,a!. .. 
- Ben de maalesef kocamı ae-

viyorum. Kendiıi ıençtir. Hizmet 
çimiz Emine bari benden giizel ol 
saydı neyse. . Yüzüne bakdmıya
cak kadar çirkin. izzeti nefsim kı 
rıldı. Kızı uzaklatlırmak için e
limden geleni yaptrm. Her defa
aında kocam mani oldu. Nihayet 
gibneıi için kıza para teklif ettim, 
benimle alay etti. Neler çektim, 
neler çekmiyorum?. Bari asil ki
bar aileden olıaydı, okttdar ıstı
rap çekmezdim. 

Kadıncafrı~ın derdi, benim de 
· dı::ıe dokundu. Dikkatle din> .:; 
rum: 

- Siz iyi kalp li, namuslu bir 
adama benziyor.sunuz. Bana bir 
akıl öğretemez misiniz? Bana yar 
dım ediniz. Be lki kocamı kızın e
linden knrtarmağa muvaffak olu
rum. Benim için mutlaka hareke
te g eçmek zamaılı gelmi~ti ·. Zira 
buır\inlerde kocam Emineyi alabil 
mek için mahkemeye müracaat e
dip te feshi nikah talebinde bulu
nacak olursa, hiç te hayret etmi
yeceğim. 

- Nerede ikamet buyruluyor 
efendim?. 

- Cağalooilunda, Teke soka-
ğında. 17 numarada. 1 

- Kocanız ne tabiattedir? Sa 
kin bir adam mıdır? Yoksa aıabi
midir? 

- Efendim, kocam, her şekle 
sokulan bir hamur gibidir. Zaten 
böyle olma,aydı, Emine onu bat
tan çıkarabilir miydi?. 

- Bu evin aahibi kimdir? Kim 
iıe ona bir çift sözüm var. 

Karşıma zayıfça bir adam çık-
tı. 

- Buranm ıahibi ıiz misiniz? 
dedim. Sizinle fÖyle biraz yalnız 
konuımak iıterim.. 

Adamcağız bana endite ile 
baktıktan sonra, karııına elile u
zaklatmaıını İfaret etti. Sonra mü 
tehakkimane bir tavır takınmıya 
çalışarak sordu: 

- Siz kimsiniz? Ne diye bura
ya böyle geldiniz? 

Dedim ki : 
- Ben Eminenin eıki kocaıı

yım. Kendiıinin ~imdi burada ça
lıttığını öğrendim. 

- Eh, bizde Emine isminde 
Üsküdarlı bir kadm var, fakat ... 

- Tamam, Üıküdarlı Emine 
ifte ... Demek ıize hiç benden bab 
setmedi ha? l ~te bu çocukların 
hepsi ondan ... 

Arkama dönerek kopilleri göı 
terdim. Kartımdaki ıaıırdr, ne di
yeceğini bilmiyordu. 

Devam ettim: 
- Zaten ben iıi çakmıştun. E

mine size benden hiç bahsetme
miş. Elbette ebnez. Çünkü sizinle 
evlenmeyi kafasına kurmuş. lnkir 
etmeyin gözüm. Benim için hava 
hoş. Evlenin, evlenin amma, bu 
çocuklan da unutmayın. 

- Ne diyorsunuz azizim, siz 
çıldırdmız mı? . 

- Bl'!'n a z izim mazizim bil· 
mem. Kopillere ben bakıyorum. 
Evlendiğiniz zaman hepsini geti
rip ıuracığa bır•kacağun. Ne iı· 
terseniz yapın. Zaten kazandığım 
ne ki, bir de dört çocuğa baka
yım . Haydi çocukl•r, efendiye A
laha ısmarladık deyinz de gide
lim. 

Ondan sonra çocukların en kü
çüğünün elinden tutarak, kemali 
a zametle dışarıya çıktını. 

* .. • 
iki gün sonra Parktaki kadın 

dan tU mektubu aldrm: 
"Efendim, cuma günü ak§&Dlı 

kocam Emineye izin verdi ve son 
ra ayaklarıma kapanarak benden 
af diledi. Hayırlı mildafaanıza 
nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyo
rum. Bir aile ocafının yıkılmasına 
mani oldunuz. Biçare bir kadını 
da yeiıten, belki de intihardan 
kurtardınız. Yalnız canımı 31kan 
bir nokta varıa, o da şahsınıza 
karfı duyduium hürmeti layıkile 
izhar edebilmek için sizi evimize 
davet edemeyitimdir. Parktaki 
kadın, bütün samimiyeti ile aize 
saadetler temenni eder." 
~~~~~~~~~~~~ı 

Bir tashih 
- Başhr .:ı kusuru nedir?. Dünkü nüshamızda Mısır mese-
- O nooo! kusurl arı coklar. le~İne dair Habip Edip Beyin ma-

Bir defa çok hasistir. Zate~ Emi- kalesinde imzasr ıehYen Haıan 
ne ile münaseb~t i k endiaine hiç I E d ip olar.~k neşredildiğinden tas
bir şeye malolmad1ğı İçindir ki, hihe müsaraat ederiz. 

halde böyle bir i•nat altında kalmak I Arkası gelmiyen büyük bir kalabalık kütlesi. Şarkılar kraliçesi 

lrğmıa beni bilenlerde müteriz bulun 1 G 1. T T A 
duklarından keyfiyyetin camiiterifi 
mezküre vazedilmek üzere ahiren 
Erzrumlu Hamit oğulları tarafından ARTiSTiK 

A LPAR'i 
SiNEMASINDA 
SEVERSE hediye edilen bir kilimin tarafım- K A O J N 

dan evkaf idaresine berayi tescil gö 
!ürülüp kayit edildikten sonra iade 1 
kılınmasından ğalat olduğu beyanile 1 

laıhihini rica eylerim. 'ı 

filminde görüp dinliyor ve nazan takdirle ıeyrediyor. 

ilaveten: En son FOX jumal'de: Troçki'nin Türkiyadan hareketi 

Ayaoofya camişerifi kayimi iııı•••• 
Ziya 

ve Kopenbag' daki konferansı. 

Bu film yalnız bir hafta gösterilecektir. 

Fakir çocuklara 
elbise 1 

' İstanbul Eminönünde Güneı ma- / 
ğazası tarafından Heybeli Adada 
Fakir çocuklar için evvelki sene on 

y-di takım elbiıe ve bu tene de fa
kir krzlar için ıekiz manto teberrü 
edilmittir. 

Yeni eserler 

Borçlar 
Kanunun umumi 

hükümleri 
Kıymetli hukukcularımızdan, 

Sıddık Sami ve Hazım Atıf Bey
ler, Andreas von Tuhr'un bu iıim
deki eserini tercüme ederek neı· 
retmitlerdir. Hukuk fakültesi mec 
muaaında ili.ve edildikten sonra 
şimdi kitap teklinde çıkan bu e
seri avukat ve hukukcu karileri
mize tavsiye eder iz •. 

!"-?! 

Şark Türk tütünleri 
Dünkü nüshamızda Habip Edip 

Beyin (Türk - Şark tütünleri ve ih 
racat) namındaki bir eserinin net 
rolunduğunu hab"r venniıtik. Bu 
kere matbaamıza gönderilen bu 
eseri gördük. Türkiye aiyaoeti ma 
liye ve iktıııadiyeainde mühim bir 
mevkii haiz olan tütünü yalnız bu 
noktalardan tetkik eden bu kitap 
hakkında bilahara tetkik yazıla
rı netredilecektir. Herhalde biz daha 
ilk bakıtta ilmi bir surette mü
him mevzuların tetkik olunduğu 
ve bilbaaaa Yunaniıtan ve Bulca
riıtan ile mükayeseler yapılarak 
neticeler çıkarıldığını cördük. Bir 
çok grafikler ile bütün bu mühim 
menular teabit ettirilmiıtir. Mem 
leketimizde tütüncülüğü ilk defa 
ilmi bir mevzu olarak tetkik eden 
müellifi Habip Edip Beyi tebrik 
eder ve bütün allkadl\r mahafilin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

t•ı 

Liae Mecmuası 
Adana erkek liıeıi tarafından 

"Liıe mecınuası" isimli ilmi, edebi 
bir mecmu" netrine bqlanrnııtır. A
dana cençlerine muvaffakiyetler te
menni ederiz. 

Bülbül gibi taganni eden Nev-Yorlı: Metropolitan opera11nın 

ıehbar prima donnaaı GRACE MOORE 
ve büyük jön prömye ANDRE LUGUET 

nihayetıiz bir güzelliğe malik 

KADIN HAYSlYETl 
Franıızça sözlü 
büyük filmin de Glorya 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reşit Bey. 

Besteleyen Cemal RCfit Bey. 
Umuma 

sinemasında parlak 
muvaffakiyetler kazanıyorlar. 

ALBERT PREJEAN 
Ceorgea Van Paryı'in 

PARMl LES FLEURS 
ve 

C'EST PAS JUSTE 
prkıL...ını 

ANNABELLA 
ile beraber 

Gaip Çocuk 
3 pe<·dc 27 tablo. 

filminde taganni edecektir. 
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Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

RADYO 
Bugünkü program 

18 den 18,45 kadar Saz (Nihal , 
Hanım) 1 

18,41S den 20 kadar orlı:eıtra. 1 
20 den 21,30 kadar Bedayi! Mu- , 

ıikiye heyeti. 
21,30 den 22 kadar Goldenberc ı 

Koro Heyeti. 
22 den 22,30 kadar Gramofon,A

janı, Bona haberi, Saat ayan. 

...-----, • 
Etem izzet 

B~yin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Blltün kitap~ıla·da var 'ır 

~--------------------------------------------------------------------------------------~"'!'!!! .... --------...... --.... !""""!"'!'!!!"'!il" ______ ,....'!'-__ ....,"'!'!!!"'!'!!!"'!'!!!"'!!!!!!!'" ______________ _ 
''IJ!illiyet,, in romanı: 3 

SEN ve BEN 
dan yelpaze ile seni serinletainler. 

- Hani fena olmaz Leyli •• Şu
nu nasıl olsa da yapabilsek?. 

- Görüyor musunuz teyzeci· 
jim .. Şu Nejadın tembelliği çeki
lir dereceyi aıtı. 

- Kızım> sen de onu mazur 
gör .. Zavallı haftanın altı günü ça 
lıştıktan sonra bir cumasını da is
tirahatle geçirmesin mi?. 

- Teyze. • lıte gene onun tara 
fına geçtiniz .. Ne de olsa oğlunuz. 

- Haksızlık etme Leyla.. An· 
nem herzaman için senle beraber .. 
Haydi. Kavgayı bırak ta gel.. Ça
yın dumanı burnumda tütüyor. Ba 
na ~öyle elinle bir çay hazırla .. Kar 
şı karşıya içelim. lıtanbuldan nefis 
pastalar da getirdim. 

Artık mf'mnun olmusan çok 
müşkülpeıentain doğrusu. 

- Beyefend:mize elimizle çay 
hazırlayalım .. Pa•bsmı keıip ö
nüne !·oyalım.. Karşısına geçip 
t uralım •. Ve ..• 
- Yinf' yaramazlık edeceks in .•• 

Evet. karşıma r.e~ otur d a Gan~ 
• 

Muazzez Tahsin 
Bunda gücenecek ne var ki .. Sen 
söyle anne, Leylanın kızmağa, 
kinaye etmeğe hakkı var mı? 

- Yok!.. Oğlum. aranızdaki ço
cukça gevezeliklere beni karııtır
ma. Haydi anlaşın da çayınızı 
için ba·kayım .• 

Nejat, ufak bir tereddütten 
sonra yavaş yavaş yerinden kalktı. 
Karşısında bir çama dayanıp 
raketile oynayan Leyli.ya yaklaı
tı: 

- Leyla. Sahici darıldın mı? 
Çocuksun vallahi... Böyle ufak 
tefek şeyleri bir facia gibi gör
mek te sana verilmiş.. Kaşlarını 
aç bakayım .. Yüzüme bak.. Elini 
bana " ver .. Biraz dudaklarını aç .. 
gülümse .. ha şöyle .. 

Şimdi gel de seni şu uzun is
kemleye oturtayım , arkana yastık
lar koyayım .. Çayını hazırlayım. 
Karşı karşıya şu güzel denize ba
karak keyfedelim. Löbondan se
nin sevdiğin pastayı aldım .. Mu 
gibi çilek kokuyor .• Kutuyu aç
tığın gibi 11eş'en yerine gelecl'k. 

ra teyzesi°"' baktı ve masaya 
doğru ilerledi. Nejadın methe
de .,.ı,. bitiremediği pastayı itir 
na ile kesti ve masanın bir ucun
da f ıkndayan ıı-üırüş semaver
den fincanları dolclurdu. 

Sıcak haziran havasına, bir
df'n bire ılık bir çiçek ve çilek 
kokufü yayıldı. Nejat derin derin 
nefes alarak: 

- Oh .. dedi .. Saad'et işte bu
d ıı.-. 

- Sen çayını içmeğe batla. 
ben gidip bahçenin dört ucuna da
ğılan misafirleri çağırayım. 

- Kırlarda böyle merasime bak 
nıa Leyla •. isteyen gelip içsin .. 
Sabahtan akşama kadar onların 
pe~inde dolaşmaktan n" çıkar ki .•• 

- Çok tuhafım Nejat .. Sen ev 
sahibi olduğunu unutup yerinden 
kıpırdamıyorsun. Ben de burada 
oturursam nasıl olur? 

- Ben · senin gibi olamam .•• 
Sen kuş !~adar vücutla denize gi
riyorsun, kürek çekiyorsun, tenis 
o~nuyorsun, böylelikle misafirler
den her birinin arzusunu yerine 
gebtirebiliyorsun. Bense şi9man 
vücudümle bu sporlardan hiç biri
ni yapamadığım gibi haziranın bu 
sıcak gününde terleyip üşümek

ten ele korkarım. 
Rüzgarın küfür 

uzun iskemleye oturup benimle ko 
nuşacak herhangi bir miaafire kar
şı ev sahipliğimin icap ettirdiği 
nezaketi yapmaktan çekinmem .• 
Ancak.. 

- Evet biliyorum .• Ancak.. Öy 
le bir kimseyi nerede bulmalı de
ğil mi?. Hakkın var, itte bunun 
İçln ben de misafirlere uyarak 
kaçıyorum.. Birazdan gelirim.. 
Şimdilik hotÇa kal.. 

Leyli bir çocuk çalaklığile çam 
!arın arasına daldı. İçindeki isim
aiz azabı duymamak için kota
rak, sıçr~yarak, ötede grup grup 
konutan, gülen ve oynayan arka
datlarmı buldu. 

• • • 
Büyükadadan saat sekizde ha

reket eden vapur, bütün bu cu
ma günü misafi'°lerini, alrp gö
türdüğü zaman Leyli genif ve 
rahat bir nefes aldı, iskelenin iki 
tarafım kaplayan kalabalığı in
ce vücudile yanp yürüdü. 

Etrafındaki yüzlerce insanın 
bir arı kovanı gibi oğuldayan 
kaynafmasmı.. gazinolardan tr 
şan cazbant gürültüsünü duyma.
dan, bunlara bakmadan yürüdü .. 

- Küçük hamın .. Araba! .. 
Hayır, arabaya binmeyecıek

ti. Akşamın bu can.'l gecen ılık se
rinli "ini ci"erlerin · 

zamm ucundaki köşklerine kadar 
yürüyecekti •• 

Sabahtan beri bir yığın misa
fir kalabalığı içinde kalmıt ve 
yorulmu9tu. Kendi kendine din
lenmek için bu güzel akeamm -
siz karanlığına dalarak yürü-
mekte daba z"""li bir teY var mıy
dı? 

Uzun Nizam yolunda tek tük 
çiftlerden batka kimse yoktu. 
Halk. güzel adanın en manuıa 
'WI çh4'in yerene... iskele boyuna 
üşütmüf .. tqmı9tı. 

Arada bir, fenerin ıfığı ak
taım karanlığında sararan bir a
raba.. Bo.yunlarına ponponlu çın
gıraklar a.ılmıf biT 'kaç etek.. A
daya günü bir ik gelen gezicilo
ri vapura yetittirmek için kotu
yorlardı. 

Leyli.nm en çok sevdiği 9ey, 
itte böy4e, adamn sesalı: saatlerin
de çaml~lara dalıp dola9mak ve 
tembel tembel dütünmekti. 

Bugün ne düşünüyordu? için
de memnun olmayan bir 9ey var
dı. 

- Niçin Nejat bu kad'ar sa
kin, rahatına dütkün sade bir a
dam? Bazı günler, onun bu hal
leri hayatımı sıkıyor. Çocuktan 
beri teyzemin oğlu iken bir iki se
nedir ni~anlım ol<lu .. Yakında ko-

onda btr deği9iklik yapmadı. Kü
çükken beni nasıl seviyordıysa 
yine öyle sakin ve gösterişsiz bir 
muhabbetle seviyor. Onda. başka 
nqanlıların gözlerinde parlayan 
alev eksik. Feridun Beyin kendi
ne baktığı gibi o bana bakmıyor. 
Fakat onun gözlerinde bana em
niy~ veren bir ışık var. · Bana, 
kendiıme ait bir şeymişim gibi 
balayor. Bu bakıtlarda eksik o
lan ıey nediT acaba? 

Bugün, sabahtan i.. şama kadar 
yanıma bile gelmedi. Bu kadar 
genç erkek petimde dolaştığı hal
de bunu tabii bir fey telakki ede
rek mülıimsemiyor bile .. 

Oğuz Beyin. yanından ayrıl
madığına dikkat etmedi •. Nejadm 
bu llkaytlılığı onun bile gözüne 
çarptı da: 

- Nifanlınız hiç kıskanç de
ğil !.. dedi .. 

Şimd\ye kadar, Nejat nasıl bir 
adam diye onu hiç tahlil etmemif
tim. Onu, herkesin gördüğü gibi 
görüyordum: 

- Mektepten İyi bir kimyager 
olarak çrkmış .. Sağlam tahsilli •• A
kıllı .. Namuslu .. Terbiyeli. Kibar 
bir genç ... Darülfünunda müderris 
ve lilburatuvarında etütlerile uğra
san bir fen adamı. 
. Bu, harici hayattaki Nejat .•• 

' 



Aptullah Cevdet 
Aptullah Cevdet Sultan Ha~~ ,.... 1 lı~ın1da ölmeğe başka ne isim vere-

hıanında Avrupa'da çalışan . fıkir ~- yam. .. .. .. 
damlan arasında hiç ıüpbesız, en ı- Halkı arka11ndan yurutmege ça-
leı-j kafalılardan idi. lışan fikir ve hareket adamının ba-

Aptullah Cevdet Mııırı'da ve Is- yatı, dediğine, yazdığına ve istedi
~İçre' de gazetelerini, kitaplarım ken ğine canlı bir mi.al olmalıdı~ .. Halk 
CÜ yaz11Tak, kendi dizerek ve maki- belki İnce sanattan, yükıek f.ıkırden 
~eyi kendi işleterek, baıtı. Bu ııaz&- pek. a!"a":"'~: fakat ~~kten, ma~
le ve kitaplarda derin ve fikirli bir de UDlf ıııbı, tutar, gorur. tadını bi-
lıürriyet aılunm havası vardır. lir. . . . 

1908 inkılabından ıonra Aptullııb Kötü örnekler Türk mıll.'.'tıne bi~ 
Cevdet softalıia ve ııeriliğe kartı yalancı peygamber ydgınlı&'l vermıt 
k•,·gasında devam etti. Cami ve med tir. 
t · b t b la-' bu''rriyetçı'yi Halk fikir ve hareket adamında 
~10e, en aı a, u ~ıı ıflı" ·· d .... " 

lforoz etmiıtir. Latin barlinin ilk karakter :z.ay 111, • gor ug~, onu, 
llrafldarından biri 0 idi. Gazetelerin menfaat ve hodbınlık kabuguna çe
de hiçbir zaman Arap rakamı kul- kilmiş bulduğu zart'an, derin bir acı 
laı t duyar; hicranlanır; aşkında aldan-
ımamıt ır. 'b' ·ı k k d' · ı Aptullah Cevdet eğer yalnız bu mıı gı ı ag aı'; ve ':~ ço. en ını a 

•tılattığmıız adam olaaydı, bupn, dalan bu adamdan ıgrenır. . 
Çoktan dikilmiı heykellerinin altına ~ize iki misal daha ~öylemek ıs-
t" "I kt' terım: Aptullah Cevdetın aıkasın-
<>mu ece ı. d bö 1 b' f d ·ı Ah Aptullah Cevdetin eıeri budur. &'1 ·y .c . ır ese uyan a e~! · 

Fakat kendiıi inkılipçı ııençliğin met Raaımın ark:-aından ııozya~ı 
>orla affetti,i bir kimse, en hafifi, döktü. A~"!'et Ruım! .n~uılu hır 
~nutulmuı ve anılmıunıt olarak öl- gazeteci ıdı. F a~at. bir fıkir ve ha.r•-
d" ket adamı değıldı. Ahmet Rasım, 
~için? hiç bir kavgaya karı,mamıştır. Ab-
KuıUT, bu fikir adamının nereıin- met Raıim, gazetecilikte baıit bir 

dedir? I kronikör, bir de 1 stanbul haslıkları-
. . nın bir tabt:1acııı idi. 

Niçin b~ykellik hır a~"',? .ık~. Ancak ablak ve namuı denen, ve 
l'.orn~.n~. ipten, hem d~ ~yu~ llb~- İn•anlarda meziyyet olmaması la
ltı, büyuk. -:atan ve .. buyuk 1n!'1l~p zun gelen iki tabii cemiyet emrine 
dha11nın ıpınden ııuç kurtarabıldı? boyun eldiği için, halkın ııözünde 

Aptullab Cevdet, Sultan Hamit büyürdü. 
taır..anında. ihtilile gönül vermit o- 1 Bir bil1ka misal daha iıter miıi
~nlardlln kazandığı iytibannı ara- niz? 
•ıra birakç altın için aaraya sattı. Tevfik Fikret nedir ? büyük bir 
tikir ve hareket adaml.ılını men- tair, hayır! 
llal ve şantaj yolunda, sıksık, kur- Büyük bir fikir adamı, hayır! 
lıen vereli. Bir hareket adamı, hayır! 

Bir karakter adamı .. 
1908 den sonra menfi politika i- Hayır, demeden şunu söylemek iı 

Iİnde, kendi çıkarını, büyük vatan tari.n: Fikret. kendini bir tarafa, bü
dlva11nın çıkan Üstünde tuttu. tün m~mleket ve halkı bir tarafa ko-

1918 de vatan battı, sandı: Kürt- yabilecek kadar hodbindi. (2) 
~ Jin gazeteıinde lrilrt lıtikli.lciliği Fakat meşrutiyet rejiminde fırka
ıçin yazı yazdı; inkırazdan öz nefıi- cdar Boğaziçi'nden reçerken her 
tıi 11yırmağa uğrattı. vakii, çekine çekine. Rumelihisart 
Sıhhiye müdürü iken, 11bhiye mü- tepesinde onun evine bakar oldu

diirii kalabilmek için, •ti•I kuvvetle- lar. 
'i kuman<lanlıiına tezkere yazarak Karakter değil, ahlak bile dik ol-
~•ndi daireıinde ecnebi kontrolil- mıyan, 
~İin kurulmasına kılavuzluk etti. 1 Fakat eğilmez hi11i veren 

Aptullah Cevdette fikir adamlığı Bu dikbaşlılık, Fikrete, hiç şüphe 
~hramanlığının bir unıuru eksikti: ıiz hiirı iyet dava11na ondan bin kat 

Daha doğru olarak: Karakter! ı fula yardım eden fikir ve hareket 
Garpte peyııam!Krlilı, rehberlik, adamlarından fazla iytibar kazan

~lavuzluk eden büyük fikir ve ha- dmnışhr. 
...,et adanılan ile farkta bu sıfatla- Garp medeniyetinde büyük inkı-
~ kazanmalarma ramak kalan fikir llpları bilyük fikir adamları hazrr-
"lldur. laımı, büyük fikir adamları tutınuı-
Ramıık, kanıkterdir. tur. Fakat bunlann uıl kudreti. 
Eğer Aptullah Cev.ı.t karakterli Fikirleri !.adar, belki daha fazla 

"lsaydı, mukaddealeşmiı bir is"'!, Karakterlerind~ir. 
illıtJaımıı bir heykeli olacaktı. Ka- Tlirklyed~ fikir adamlığının bü-
'ııkteri olmadııtı için ne kazandı? yükfüjiü yerleşmemesinin, anlaşıla-

Hiç ... Sıkıntı içinde 51dt, mamasının sebebi karakter zayıflığı 
Ne kaybetti? dır. 
Bir tarih kaybetti. Ve bir hakiykat de ıudur ki hür-
Türldyede fikir ve hareket adam- 1 riyet ve hareket için çıdışan fikir 
tının karakter zayıfltiı yüzünd- adaml,.rının birçoğu, 

~iradıiı bu korkunç öllimli ııöste- Tlirk milletinin kurtulacağına ı-
'•n misal yalnız o değildir. nanmıt detlllerdi. 

Bir Adana valiliği için arkadaşla- Onun için davaları hakiylıi fikir 
"ını brrakıp saraya 11ğman Ziya Pa- ve lyman davaları olmaktan sıluık 

da öyledir. ~-ba~it .politika ıantajları bük 
Saray altını için lstanbul'a gelip mune ~ırmı:ıtır. 

l~rriyetin bütiln ileri hareketini ~~P~.ı, .. ma~dc olarak, ölmüıler ve-
d~rduran ( 1) Murat Bey de öyle- ya oldurulmuıler, 
qir Fakat mi.nen, 
. Namık Kemal de nazlı bir oportü- H.e~si İntihar etmiılerdi~. ... 

~ı•t olarAk ölmüıtür: Candan düt- Fı"!_r, bare.~et, dava ".e. ınkı~p a-
~i\n olduğu bir rejimin mutasarrıf- damhgının yukaek ıerefın1n, bır ka-

rakter, aşk. iyman ve fedakarlık şe
refi dem..ı. olduğunu. birçok yeni 
ıeyler gibi, biz Kemaliıt fikircileri 
öğreteceğiz. 

Falih RIFKI 

( 1) Şimdi vekil olan muhterem bir 
~stumuz İstanbul'da cemiyete 70 
~i bağlamııtı. Hep•ine Murat 
h •yin gazetelerini dağıttırdı. Murat 
"<y htanbul'a gelince, kendilerinin (2) Zamanın Maarif Nazırına kız 
ı.ıtılmasından korkan hürriyetçiler, d:Lı için Amerikan kolleıinin duvar
•tr J ... ha rehberlerinin yiizüne bak- ları içine sığrnm'ş ve: .. İrfanım teb-
ltı;,' oldular. 1 dili tabiiyet etti! !" demiştir. 

Seviyesi Düşük Kimdir? 
~ Giinün birinde durup durur- 1 

~•tı "Seviye dütkünlüğü" aerlev· 
,_ı. bir yazı çıktı. Cingöz Recai 
~<ıellifi bu yazısında ııençliği itli· 
~~tn ediyordu. Bizde, seviyenin 
~ ~şkünlüğüne en ırü:ııel misalin 
t~ndisi olduğunu ıöyledik. Şimdi 
ı:rüyoruz ki mahut muharrir bu 
>'birimizi pek beienmit. ayni şe-

1 bizim jçin tekrarlıyor. 
; lnkılAp orduaunun ardından a
~ 'it aelerinin mahmuz tıkırtıları· 
1 • dinlediğimiz gençlik Peyami Sa 
~nın bu ittihamına kartı elbette 
•tnayacaktı. 

1 Biz seviyesizlikle ittiham edi
,•tı. gençlik namına bu aiır baka
•tı iade etmek istedik ve ettik. 
;· Sonra "107 cilt eserin müellifi
~" diyerek timdiye kadar mat
t •.t tarihimizde aıla ııörülmemit 
ııı'•ıp bir tefabürle meydan oku
' 'k İsteyen Peyami Safa Beyin 
~ 107 rakamını dolduran ifti
~ ettiği eaerlerden bir kaçının ı 
"- lerini nqrettik. "Faka bas-
ı, ~ Zihni, Cingöz Rerai, Aman 
~~ez Avni, Zıp çıktılar .. " ve .. ., 
~ , 'ı'~kııa namı müstear ;le yaz
l~tı Yazılardan dolayı kendisini 
;~11>lamadık. Mugalataya yÜzum 
...... "Bu gibi telifat ile edebiyat 
"l"fıına öğünmek ayıptır." dedik. 

Belki namı mütear ile herkes 
~ boşuna gidecek yazılar ya-

P. S. Bey bana cevap verirken 
ya§ırnı tahminde yanılmış. Maa
mafih onun idia ettiği gibi 18 ya
şında olsaydım ne olurdu sanki? 
Genç olmak kabahat mi? Bu ne 
gençlik düşmanlığı böyle? .. Tıpta 
bu dalaleti muhakemenin adma 
Demans prekos derler. Yani vak
tinden evvel bunama. 

Ben genç olayını, ihtiyar ola
ynn. Bundan ne çıkar?lddiaya ba 
kalnn iddiasında haklı olmak için 
bir inanın nüfuı tezkereaine ba
kılmaz. Davasına bakılır. 
Davamız ıudur: Kaçamak yok. 
••eir piyeı gOriHmeden tenkit 

edilmez", 'Cingöz Reca ilerle ede 
biyat namına öğünülmez", Felek 
Burhan Bey ııibi meslekdaılara 
cevap verirken muhatabını küçük 
ııörznek tuhaflıktır. Kendisini dev 
ayna:nnda görmek müvazenesiz .. 
liktir. Zaten hakiki kıymetin "ben 
büyüğüm" dediği görülmemiıtir. 
Ölünmek ve yüksek perdeden ko
nutmak aczin itidir. Hodbinlerin 
bile her eün yeni bir imzanın ö
nünde eğildiğini görüyoruz. Genç 
adam çalışıyor ve muvaffak olu
yor. Bu kadar bedihi ve atikir 
bir hakikati inkar etınek nasıl 
tevil edilir? Haksız mıyız? 

Peyami Safa Bey öteden beri 
şöhretlere dil uzatır. Bu, onda bir 
itiyattır. Anaaına babasına pay ve 

hüdayı n~bi~ otlara benzer. 

MiLLiYET PAZAR 11 KANUNUEVVEL 

Edebiyatımız 
Nereye gidiyor? 

Harf inkılabı ... 
Dil inkılabı ... 
Bu iki inkılap, kendiliğinden 

bir üçüncü inkılap doğuracaktır: ı 
Edebiyat inkıli.bı ... 
Bu inkrlip, çoktanberi hazırl:.:ıt .. 

nıyordu. Kaç kereler yazr ve sözle 
ileriye sürüldii. Epeyce ilerledi 
de .... 

Dil inkıli.bı, artık bunu çaresiz 
kıldı. 

Edebiyatın yeni gidiıi nereye 
doğrudur. Bunu arıyahm: 

Edebiyai, her şeyden Önce, bir 
cemiyet İ§idir. Cemiyet nereye 
doğru gidiyoraa, edebiyat da ora
ya doğru yürür. 

Türk cemiyeti, müılümanlık 
dünyasına girdiğindenberi birkaç 
kere milli uyanış yaptı. Hiç biri 
sürmedi. Çünkü hiç biri cemiyetin 
İçinde yaşadığı şartlara uymadı. 

Edipler, şairler, milli dille öz 
duygularını anlatmayı bir yenilik, 
bir moda iti olar:ık kullandılar. 
işi benimsemediler. 

Onları okuyanlar, karııık terbi 
yenin yetittirdiii okum.uılar aoyuy 
du. O soy, kendinin yarattığı ka· 
rııık ve dolambaçlı dili anlıyor, 
onu benimsiyordu. 

Okur yazan çok olmıyan, yazı· 
lan okuyanlan bir tek takım ola
rak toplanan bir memlekette ede
biyat yazısına o takımın anlayıtı 
ve duyufu bakim olur. 

lıte, bin yıldanberi Türk ede
biyatının tarihe ıeçen yazılı var
lıklannı milli dilden ve milli duy
ııudan uzak tutan ana sebep!... 

Müılüınan iıtiylil11, hiç zayıfla
madan dileğine erseydi, bütün 
müalümanlar arapça konutur, a
rapça okur, arapça yazar bir tek 
millet olacaktı. 

Canlı milli duygu sahibi iki mil
let, bu dileğe karşı geldi: lranlı
lar, Türkler ... 
Müılüman hükUmeti zayıflama 

ğa basladığı ııün, lran ve Türk 
kültürleri alttan alta işlemeğe ko
yuldular: tarikatlerin ııizlilik per 
desine bürünerek milli düşünütle
rini, milll dlllerini canlandırmıya ı 
kalktılar. 

Cemiyetin ııidi,inde, halk tairle 1 

riyle tekke ııairleri birer yer tut
tular. Fakat, zayıflıyan arap dev
letinin yerini tutan kuvvetli Türk 
hükümetleri, uraylannın içinde 
ve etrafında yeni bir toplanıta 
meydan verdiler. Üzerinde dev· 
let kurdukları toprakların alıı
kın yoluna doğru akan bu edebi
yat, dilce arap'a duyguca lrana 
bağlandı. 

Devlet himayesi bu üçüzlü ede 
biyatı hem kurdu, hem korudu. 

Halk edebiyatı, halkın o za
manki kuru kalabalığı arasında 
silik silik sürdü. 

Tekke edebiyatı, tarikatlerin 
ııizlilikleri arasında ürke ürke yii 
rüdü. 

Saray edebiyatı, devletlerin 
ürkmez benlikleri araıından ge· 
niıleye ııeni~leye ilerledi. Tarihe 
hakim oldu. 

Edebiyatın bu gidişi farkta ve 
garpte o edebiyata uyar iki karı
§ık ve yapma yazı dili doğurdu: 
Çagatayca, Osmanlıca .... 

O zamanlarda şairi besliyen, 
yükselten, ona emelinin karşılığı 
nı verebilen yalnız aaray ve sara 
ya dayanan kuvvetlerdi. Şair de 
onların duygusuna göre davrandı; 
onlann dileğine uydu ... 

Ki.fgari, Nevayi, türkçeyi ne 
kadar ileriye aürerlerae sürsünler, 
Horasanda, Halepte, Bura.ada, E
dh·nede lstanbulda gözde olanlar, 
Arap, Ac,.m sözlerini, Acem bu
lu~larını kullananlardı. 

Tanzimntla beraber Avrupaya 
dönen gözler, yeniden bir milli u
yanı:ıa bakmıt oldular. Şinaside, 
Ziya Pa~ada, Vefik Patada bu yo 
la doğru bir akış kendini göster
di. Basma yolunun açılması, kitap 
ve gazete çıkarılması, şairleri ve 
yazıcılA.rı biraz halkın önüne ko
yuyordu. 

Tanzimta, cemiyet içinde yeni 
bir "ileri takım" yaratıncaya ka· 
dar, ilk hamlede ·bu akışa uyar 
bir edebiyat kapısını aralamıştı. 
Ancak, çok geçmeden, yeni "ileri 
taknn" belirdi ve kendi duyııula
rını yeniden edebiyata maletti. 

Saray, milli dil akıtınrn nasd 
milli bir uyanıf yaratacağını ae .. 
zer sezmez, bu ite kartı gelecek 
yollara baıvurmağa koyuldu. O
kur yazarların azlığı, bu takımı 
kolayca kazanmak kapılarını açık 
tutuyordu .. Büyük halk kalabalı
iı okuma, yazma bilmiyordu. A
ğızdan kapma sözlerle ancak Zi
ya Paııa, Kemal Bey ııibi ihtilalci 

•Tiyatro .. -,,,, ,.... 
. . . ....... , . 

Otello Kamil 
Size acıklı fakat hakiki bir 

vak'a anlatayım: 
Otello rolünde muvaffak oldu 

ğu için 110tello Ki.mil" ismini a
lan san'atkir Kimil Rızayı tanır
:;ınız. Tanımazsanız hile i~mini İ
şitmitsinjzdir. 

Kamil Rıza aahnemize çok e
mek vermit, çok hizmet etmittir. 
Onu tuh'.iatçılığa harp açan ııüzi
de aan'atki.rlarımızın en başında 
zikretmek l&zımdır. 

Kamil çok kıymetli fakat ta
lihsiz bir aan'atki.rdır. Takdir e
dilmemittir, 

Shakcspeare'in eserlerini halkı 
mıza tanıtmak husuaunda büyük 
hizmeti vardır .. 

Herkes!e tatlı tatlı konuııan, 
arkadaşlarına büyük bir tevazula 
hitap eden Ki.mil tiyatro mevzuu 
bahaolunca bir diktatör kesilirdi. 
Sahne işlerinde müsamaha, liü
balil:k kabul etmezdi. San'at hah 
sinde fikrine uymayan prensiplere 
kartı dimdik dururdu. 

Onun talihsizliğini esasen bİ· 
raz da bu huyunda aramak la
zımdır. 

Hamlet piyesinde rolünü ıyı 
ezberlemeyen bir akt:ire sahnede 
kılıçla hücum ettiği meşhurdur. 

Otello Kamil Anadolunun muh 
telif şehirlerinde yaptığı uzun tur
neler esnasında İyi ve kötü gün 
ler gördü. Uğraştı, didindi, yıp· 
randı. 

Geçen yaz yoı·gun, hasta, ka· 
lın bastonuna dayanarak latanbu
la geldi ve hastanede yattı. Aya
ğından muztaripti. Doktorlar ona 
istirahat tavsiye ettiler ve ayaiı 
iyj oluncaya kadar gezintiaini me
nettiler. 

Birgün arkada§lardan biı·inin ga 
zetede bir hikayeti çıktı. Bu Otel
lo Ki.milin san'at hayatına ait bir 
hatıra ;dl. 

Kamil bu yazıyı bir aktam bas 
tane keğuşunda, yatağının üıtün· 
de okudu ve içine bir hıeyecan,ye
nilmez bir arzu girdi: Bir kere da· 
ha aahneye çıkmak arzuıu .. 

Tiyatro aıkmın mukavemet ta
nımayan kuvveti onu hastane ko
iu,undan alıp dııa•ı sürlikledi. 

Halbuki iyi olmadan ıabneye 
çıkmak keyfiyeti onun için va· 
him n~ticeler verebilirdi. Kimil 
de bunu biliyordu. Fakat İyi ola
mayıp sahneye çıkamamak korku 
sile titreyordu. 

Sokak içlerindeki ıala,larda 
üç temsil, beş temsil daha verdi. 
Ayağı ııittikçe fenalafıyordu. 

Bir kere daha OteHo roiüfıe çı 
karsa sahnede ayağının verdiği ıı 
tırabı yenehileceğini zannetti. 
Fakat Otello'nun teıruıil edildiil 
gün Kit.milin ayağı o kadar fena
laşmış idi ki piyesi ancak seyirci
ler araıında, ~öz1erinde bir iki 
damla yaıla aeyredebildi. 

Hastaneye döndüğü zaman it 
işten geçmitti. Sahnede yürüye bil . 
mek için tedavi ettirmediği aya
ğım kestiler. Bir müddet •onra da 
öteki ayağını kesmek lüzumu ba
sıl oldu. Şimdi Otello Kamil iki 
ayağından mahrum, acıklı bir hı:ı 
yat geçiriyor. 1 

Darülbedayi büvük bir kadirşi 
naslık göstererek tiyatroyu seven ı 
lerin bu emektar aktöre yardım j 
etmesini kolaylaıtırrnak için ta- I 
vasautta b".J1unuyor. Yakmda o
nun menfaatine bjr de temsil ve. 
recekmiş. K&mil Rıza bir kere, iki 
kP-re daha sahneye çıkabilmek 
için iki ayağını ka vbetti. Bu haki
kati ben yakinen biliyoruct. Çün
kü gazetede o hilcayeyi yazan ar· 
kadaş. Kamil Rıza ve ben milli 
mücadele senelerinde aylarca ay 
ni çadınn altında yatadık. 

M. F"ridun 

millet adamlarını duymu9tu. Onla 
rı da değerlerinden ziyade, kaba
dayıca davranıı1ariyle tanıyordu. 

Osmanlı duyuıunun kaç yüz 
yıllardan beri sürüp relen mira
aına konmuı, sarayın intrikalariy 
le avlanınıt yeni "ileri takun" mil 
li dil ve edebiyat tadından uzak
Iaımca, yeniden bir kantık edebi 
yat dili kendini ııösterdi. Dil ye
nileşmesi, bayağılatma ııibi ııörül 
dü. Arap dili, Acem buluıu, Avru 
pa duyuıuyla karıştı. Alacalık da
ha arttı. 

Hit.mitten, Ekremden beri gelen 
edebiyat soyunun halkla bağı kal 
mamasına, halkın da onları bilme 
mesine, tanımamasına acbep işte 

~!!.!!...,_!"111111111•_•_--------• I budur. 
mi Safa Beyin bu yazıaını ne9re
deo ea:zete sahibine ıikAyet etmiı 
ti. O zatın bu hareketini o zaman 
ayıplayan Peyami Safanın bugün 
bizi jurnal etmek iıtediğini ııörü
görüyonız. 

Kendisine bunun faidesiz ve 
lüzumsuz bir dehalet oldu
ğunu söyler ve şurasının da ken
daince malUm olmaııru isteriz ki 
Milliyet gazete.inde hakikati söy 
leyen ağzı kapatacak tek bir in
•an yoktur. 

Halk içinden yetişen, mektep
lerde okuyan gençler, edebiyat 
buymuş sanarak hocalarının tap· 
tıklan belin.iz putların arkasına 
takılmı~lardı. 

Türk gencinin milli benliğini an 
lamaaı, dilindeki söz alacasını, e
debiyatındaki yabancılığı duyma
sı için, ona bunu yükselten öğre
tecek bir büyijk kafa, bir büyük 
oada lazımdı. 

Ahmet Mitat Efendi dil yolun
da yerliliği il.,ri sürenlcrdendi. 

1932 s 

San'at yolunda Şarkta resim san'atı: 6 

Bir fikir ı~· 0 t ·· Sofyayı görmiyeli çok sene· t'lınya ur ve 
ler var. Belgrattan sabahın ala- Mı·nyat•• c··ıe 
ca karanlığı içinde uğrayıp geç· ur u r 
tiğimiz için pek bilemiyorum. Llt.- Türk resmini üç büyük üsluba 1 
kin Budapeşteden itibaren mer· ayırabiliriz. Orta Asya, Selçuk, 
kezi garlar haricen mehabeti mi- Osmanlı. Fakat bu taıfiyeye göre 
mariye dahilen ardekoratif ve üsh'.lplar ıı<asında Öyle yehdiğeri
pentür itibarile çok ııayaru tetkik- ne büyük yabancılıklar arzeden 
tir. Hele Fransada (Orlean) garı- farklar görülmez. Yani hepsinde 
nın büyük yolcu salonuna dahil çizgi ve renklerin ayni ırkın his 
olduğumuz zaman eğer biraz re- ve heyecan mahıulü olduğ•..ı ga
sim merakınız varsa nazarlarınız yet barizdir. Orta Asyada rt:sim 
onun duvarlarını tezyin eden es.er- d aan'ati nümunelerin e Çin san'ati 
lerin cazibesinden kolay kolay ile ali.kadar bir münasebet ııörül
kurtulamaz, 0 ne peyizaj)ar, ne mekte ise bu orijinal bir Türk un 
kompozisyonlar ne üstat fırçaları atinin Cinden tesir aldığı iddia~ 
nın mahaul&tr ... Şurada gideceği· sına kadar varamadığı gibi bu .. 
niz tehrin en meıhur &bideıile mü nun tamamen akai olduğu riva· 
zeyyen p .. lastaki vaıi sahayı ta- yetleri de gün ııeçtikçe kuvvet 
nıttıran bir eıer, onun yanında bulmuştur. Yalnız fU kadar var 
methur mevkilerinin artiat gözi- ki Çin ile lran araamda irtibatı 
Je intihap edilmiş mıntakaları, temin ~den ve daimi akınlar ve 
daha sonra aıraaile tabii cüzellik • mühaceretlerle .ıarkın ticari ve 11 • 

lerini size renklerle ifade eden nai varlığının güzercihında bu
parçalar, bunların karfısında ~- lunınası ve aınai becayişlerin ma
>:et o cihete .yol~u~uiu_nuz. .v~~5a kan olmaaı itibarile cofrafi vaaİ· 
lımanm faalıyetı tıcarıyeaını ılan yetin zaruri tesir tı T" k 'ati'· 

d 'k b' bl b" .. a ur san 
e en. ~anoram~ _1r ta 0 utün 1 nin tekemmülü noktai nazarmdan 
v~u.ıtı mebzulıyeııle ka.ynay~n kayda değer. Bugün Vasati Asya 
bır ~ahayı. bo!a ve fırça ıanesıle topraklarına gömülü olan bir me
tespıt etmı~ ~ıze anlatıyor. Ba~arı deniyette ruim tarihini. tetkik e
~ı~ l~t";fetını, kıtının beyaz guzel den1erin kazmaları mermer ve 
lı~ını bır h~~ta mı~r~lar!a teren- balçıktan maada renk ve çisııi 
num eden şurler gıbı hır ç~k .. pa_r san' atinin kırıntılarına da tesadüf 
çalar, şatolar kaakatlar tarıhı bı· ettiği zaman hayret et.mitlerdi. Ni 
n~ların m~ke~mel etütl.~rinden bayet yakın zamanlarda Şarkta 
muteşekkıl reaımler, evet oyle aer reaim san'atinin membaıru bul-
1".vhalar ki kabahatl~fİ ken~ileri muş olduklanna emin olan bu me 
nı çerçeveleyecek yaldızlı zın~t- deniyet arayıcıları, Şark milletle
lerden mahrun,ı ~·r!antalar aıbi rinin b,,.men hepainin bir memba
duvarlara aerpılmıştır. Hayır; ser 
pilmişler değil, o aznmetli sarlar 
sinei vilcannı tezyin edecek bu çiçek meraklılarından dinlediğim 
kıymetli buro~lara arzı ihtiyaç Seyrisafain idareaini fOyle bir na· 
göstermiıler. . • .• zan tetkikten ııeçirmek istemiı-

Avrupada tezyını ve bedn re- t' " . • · · · · . . ım. narıcı manzaraı mımanaın-

sımler alegorik ve sembolık kom d · d ilm "d" t h -"\ . . l en aı1•::.. e z ru ın ar ını ·-· 
pozııyonlar ııze daha. gar ara a- 1 ael bulduğum bu binanın bir se\flô 
yak b.astığınız d~kikadan itiba~n tabii bende salonunu da görmek 
(Bonıur:) demege batl!'r. m~g~k ihtiyacı vücude retirdi. in.anların 
aalannın salon]arı ~atta huyu. bazı zamanlan vardır ki İtsizlik· 
b!'kkal ve kas:'p tıc~reth,aneler~- ten doğan bir can aıkıntııile vakit 
nın d':'varl~rı bıle ke?dı .•an atı!'a -.ı~ geçirmeie aebepler arar bu da o
remzı ~~bu deko.ratıf bır eserı ıan neviden bir teYdi. ldantnin bilet 
atla muzeyyendır · ~~m hı;ı eaerler ve yolcu aalonuna mahaua merdi· 
çoluk çocuk mabsulu .. d~ğıl n~- venlerini isteksiz adımlarla düıü
dar fırçalar -~a~ıuludur. (~uk- nerek çıkıyordum. Şimdiye kadar 
senburg) muzesınde a~adıgmı;" 1 Sirkeci gannın aoiuk duvarlarına 
( Ko~';'n) a_ gard~ teaaduf e.d~bı- Haydarpaııa istasyonunun çıplak 
lecegınıze şupb~nız olma~a ıdı o- cepheelrine initaftan bir ezayı 
nu~ ~av~nda_n_ aı~e. bakan ımzalı ~ san' at duyan ruhumla Seyriaefai
senru gorebılırdın•;"· co.d-:o?) tı- nin bu pürvelvele ıiteainde ne a:·a
yatrosunun kubbeıund4:,kı zızın a.ey yacak ve ne gôrcbileceiim diyor 
rede ede boynunuzu agırtan ese- dum. Fakat aalonun kepıaından 
rin aahibi (Panteon) da karflltn• girer girmez kendimi hayalimden 
dan ayrılamadığınız (Saint Jone ııeçmeyen bir Alemin agu'u aebba 
viyevin ölümü) nü tasvir eden rında buldum. Duvarlar kit.milen 
Jeıın Paul'dur. Adliye dairesine, panolarla donanmıı, kartınızda 
şebnırnanetine, barblyeılne, bah· F enerbahçeden ııüneıli bir parça, 
riyes•.ne ııer.t?ye eitseniz reıim re- Y enicamün semaya yükselen kult
aim reeim reaim.. be ve minareleri önünde Köprü .. 
Grand Opera'nın sabnei bediiıi,Co- nün Boğaziçi vapurlanna mabaus 
medi Srançaiae'in İnterieure man- bir kısmının akıam hali, servetin 
zaraları. Foliberjerin perdeleri hayrata hisse ayıran asarı saba
(Şatle) nin dekorlan öyle sıvacı vetinden bir sebil, adalann çam
ve boyacı iti mahsulü kaba bir li- !arla muattar havayı müıterihi 
canla gözlerinizi rahatsız ebnez, içinde ııunudei hap kôf41lerin· 
ıan'at., her taraf aan'atbr ve aan'- den biri evet, güzel ve kabiliyetli 
at söylediğim gibi ilk hatvei ziya- bir fırçadan çıkma "Tahsin" imza 
retinizden batlam1ttır, baıtığınız sını taşıyan eserler .. 
kaldırımda f.,nnin salabeti ile san Vapurun hareket düdüğünü 
atın zarafeti a~kadattır. duyamıyacak kadar beni İ§llale ve 1 

Heı· ne ise: maliimu ili.mdan aile olan bu salonda, eier arkada- ı 
ziy .. de güzel vatanımın san'at gü- tını kolumu aaraa.rak (Haydi va
zdliğile de bezf!nmesini arzudan pur kalkıyor) hitabilo beni ikaz 
mÜtıl!vellit bir kııkançhkla aöyliyo etmemit olaydı epey zaman ıe
rum: Geçenlerde Bursa.da bir va- çirecektim. 
zifeye tayİtl edilen bir doıtu.mu Sabahın nemli, pembe ihtizaalı 
teşyi icap ..tr.>iıti, vapurun hareke tülleri altından nazlı nazlı ııyrıl
tine yarım saat kadar müaait bir maia başlayan Sarayburnunun be 
vakit olduğu için bu zamanda.n nim mer'i silueti içine ıömülen 
bilistifade bahçesinin gü2elliiini Buraa postaam1 dalgın nazarlanm 
~ ... ~ .................. -.. ~.,..~--............. .. 
Bey, türkçe şiirleriyle kapıyı ara
lıkladı. Ancak, bütün halkın içine 
öz verecek kadar canlanamadı. 
Yeni lisancılar dilin derdini mey .. 
dana vurdular. Li.kin derdin tam 
devasını bulamadılar. 

Dil temi:ılenmeden, halk doğru 
dan doğruya İş baıına ııelmeden, 
yarım çarelerle bu büyük inkılap 
baııarılamazdı. Halkın özlediği 
böyle büyük bir inkılabı, yalnız 
büyük bir halk dahisi yapabilir
di. 

Ga:U, kendini buııünün tarihine 
altm yazılarla oyan büyük halk 
inkılipçısı yerini alıncıya kadar, 
bu inkıli.bın oluıunu aezenler ve 
umanlar, diifüncelerine • hayalle
rinin genişliğine ııöre - elli yıldan 
yüz elli yıla kadar vade veriyor
lardı. 

Türk göğünde parlak bir ııü
nef gibi doğan büyük halk inkı
l&pçrsı, bu vadelerin Üzerinden bir 
sünııer geçirdi. Halkm batına ııeç 
ti. Halkın dileğine karşı ııelen bü
tün duvarlan yıktı. Türk milleti
ne dilini kolayca yazar bir alfa
be, Türk yazıcılarına yazılarını 
her okur, yazara okutup an1atabi 
lecek bir dil vermekle ite batla
dı. 

Şimdi artık, bir yandan balkın 
sıkı okuma yazma seferberliii, Ö· 
te yandan dilin çabuk temizlen
me ve milliletme akıtı önünde, 
hemen bu soyda doğacak yeni 
Türk e~cbiyatının nereye doğru 
yürüdüğilnü kolayca söyliyebili-

la seyrederken Seyrisefain reua
mı merhum Tahaini dütünüyor ve 1 
ruhumdan gelen bir hissi hürmet : 
le Sadullah Beyi tebrik ediyor- · 
dum. 

Sadullah Bey bizde ince bir ter 
biyenİn boşluğunu &"Ören Ve ODU 

te~ebbüsü tahsisi sayeıinde telafi
ye çalışan san'at muhibbi imirler 
dendir.. Ben bu kıymetli amirin 
haddim olmıyarak küçük bir nok· 
taya nazarı dikkatlerini celbet
mek isterim. Avrupada garlar ve 
yolcu salonlan ekseriyetle ııidil&
cek mevakiin nazar firip kötel•· 
rini taavir eden panolarla aüalen
miştir. Mesela lsviçreye ııiden bir 
yolcu noktai u:imetinde dailannr 
meşhur otellerini, ae,.U.ııihlarmı 
daha intizar salonunda ııörznelde 
nazarlannı alıtmr. S.yri1efain 
yolcu aal-ulMla da bir seyyah na 
zan Y alo•a, Mudanya, Ayvalık 
manzaralanru, Buraanm karlı Ke 
ıitlerini, :ı:ümridin ovalannı, Kara 
deniz ıahil f<lhirlerinin ııiizellikle 
rini ararken içinde bulunduğu la
tanbulu tekrar tekrar ııörmeden 
pek zevkıyap olmasa ııerek, bu 
resimler Eskitehir, Konya, Anka
ra istasyonlarında, lzmir, Adana 
Gireson, Trabzon yolcu salonların 
da zannederim daha munis, daha 
calibi merak bir zevki tecessüı u
yandırabilir. Maamafib Sirkeci ve 
Haydarpasa iıtasyonlannın botlu
ğu yanında Seyrisefainin bediiyat 
piştarlığı ili bir dütüncenin iJk 
semerei tatbikı olduğuna hiç §ÜP
he yoktur. Sadullah B. 6Bnat nıunı 
na tekrar kemali hü!'T!tet ve tazim 
le tebrik ederim. 

dan kana kana içip doyduklarına 
kanaat getirmitler ve Türklerin 
arbk şarkta reaim aan'atinin baba 
sı olduklarında ittifak etmider· 
d~ . 

Turhan ve bavaliıinde yapılan 
hafriyattan çıkan veıikalıırla te
nevvür eden tarih, 3.rtık bu haki
katleri birer birer kaydetmekte
dir. Bu havalide eskiden ikamet 
edenlerin kuraklıkla mücadele j. 
çin ne mubayyerilukul rneıai sar
federek araziyi nasıl ziraate sa
lih bir hale ııetirdiklerine hayret 
ebnemek kabil değildir. Şarki 
Türkistan ki timald& Tiyen Şan, 
cenupta Karakorum, garpte Pa
mir dağları arasında uzanan bu 
arazi, denizin aathmdan iki üç. 
yüz kadem çukurdadır. 

Bu bavalide hafriyat icra eden 
V on le Çog Turbanda bir çok el 
yazraı veaikalarl3, mabetlerin du· 
varlarında bazı freskler ve hey
keller bulmuıtu•. Bunlar, Yon le 
Coıı'un teminine göre büyük bir 
san'at kıymetini haizmi~ler. 

Yon le Coıı diyor ki: 
"Şarki Türkistanda heykel İma 

line aalih ta,lar olmadığından hey 
keltraılar mabut heykellerini bal
çıktan imal ederler, mermeri an .. 
cak küçük heykellerde kullanır
larmıı. Bu heykellerden elimizde
ki kollekıiyonda yÜzlerce.ai mev
cuttur. Hafriyattan çıkan kalıpla 
ra balçık dökülerek diğerlerinin 
yapıldığı anlqılmaktadır. itte bu 
itibarla gene elimize kadar ııele
bilen bu eserlerden Şarki Türkia
tanda heykeltraılık aan'atinin ma 
biyeti hakkında fikir edinmek 
mümkün olmuftur. 

Resim aan' atine gelince, gerek 
heykellerin nakı'i ve tezhip edil
mesinden ııerekse kağıt kalıplar
la, mermer ııva Ü:ı:erine yapılan 
duvar resimlerinden de anla,ılmıt 
tır ki bu san'atte Türkler fAyanı 
hayret ve takdir mevc\1diyet CÖ•· 
terzniılerdir. Yıkık mabet harabe 
!erinden, enkaz altından çıkan 
el yazması din kitaplarına ili.ve 
edilmiş minyatürler de bu aan'atte 
Türkün dehasını bugün artık bü
tiln dünyaya taod;k ettirmi, bulu
nuyorlar/' 

Gayet mütküli.tla icra edildiği 
dördüncü Turban hafriyatı müna 
sebetile yaptığı seyahat hakkında 
Yon le Cog Kızıl Mabet harabe
sinde birçok kıymettar duvar re· 
simleri bulduğunu fakat bunlan 
terketmek mecburiyetinde kaldı· 
fmı söylüyor. Bu duvar resimleri
ni çıkarmakta son derece maha
reuizlik gösterilmi~ olmakla bera 
her bu tahribatın bir kısmının da 
hareketi arz neticeainde hiaıl ol
maıı ihtimalini ve pek az zaman 
aonra tamamen harap olacağına e 
min olduğunu ilav~ ediyor. 

Von le Cog bu seyahatten 1912 
seneai mart nihayetinde Almanya 
ya avdet ebniştir. Refakatinde 
beheri 75 kilo oiklctinde yüz elli 
saııdık ııetiriyordu. Bu aandıklar
dan son seksen sandık, ancak har 
bin :zuhurundan bir hafta evvel 
Rus hududundan geçmiş bulunu
yordu. 

1 Mart 333 cumartesi ııünü ls
tanbul Darülfünun konferans aa
lonunda Profesör M. Gize tarafın 
dan Turhan ve Karaboço asana
tikasına dair bir konferanı veril
mit. gerek Beyazıt Türkocağmda 
gerekse Galatasarayda tekrar el
tili bu konferıınalarda M. Yon le 
Coıı'un ııönderdiği renkli ve renk 
siz cam ve fotoirafiler halka ııöı
terilmiıti. Dinleyicileri pek az o
lan bu konferana ve bu reıimler, 
çok ııayanı dikkatti. 

Elif NACI 

Deli Deryalı 
Atinada 

Kara Davut, Deli Deryalı mü
ellifi Nizamettin Nazif Beyin De
il Deryalı romanı bu defa Atina
nın •• Akropolis" ga:ı:eteai taı·afrn-
dan tefrikaya başlanmııtır. 

ülhane lıastane.i ec:ıacı başı mu· 
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Meaılrkette 

Muhacirlerin 
Başına gelen 

Polul• 

Kadının parası 
Bulundu 

MlLUYET PAZAR 11 KANUNUEVVEL 

Bulgar 
Parlamentosu 

K.ıral Borla Hz. 

. - - --- -

işi komiteye 
Bıraktılar 

Milletler meclisi 

. 1932 

•• 
Uç aylığı 
Kırdıranlar 

Müracaat edenlerin 
Sıtma var diye kaç- RameliHanıcinayeti nutkunda böyle bir kararla cüzdanları 

mışlardı, ha- esrarını buhrandan bahsetti müzakereleri bitirdi aıraya konmaktadır 
taklık kurutulacak.. muhafaza ediyor 

Düzceden bildiriliyor: Bataklıçift
lik civarındaki Kutaçmıuıı köyünün 
sakinleri olan Çerkealerle Bulıar 
muh.1cirleri aruında bir hadise ol
muftur_ Bundan bir müddet evvel 
Bulgariıtuıdan ırelen 12 hanelik bir 
muhacir küUesi Bataklıçiftlik civa
rında iskim edilmitler, fakat buruı 
bataklık olduğu için sıtmadan mü
tees•İr olmutlar, oturamamıtlar, da
ğılmışlardır. Bil&hara hükİi?'et. ~ 
bataklığı kurutmuı, muhacırlerın 11-

kin edildiği saha da mahsuldar ve 
havadar bir mahal olmuıtur. Bunun 
üzerine muhacirler eıki yerlerine av 
det etmişler, fakat bu sefer Kuıaç
ma11 köyü Çerkeslerinin muhalefe
tine maruz kalmlflardır. 

Çerkesler muhacirlerin kendileri
ne ait olan arazİJİ iJıral ettiklerini 
söylemİfler, fakat muhacirler de el
lerindeki tapuya iatinaden burada 

Pe11embe .-ecesi Beyoğlu~da 
Rumeli hanında Madam Evantiya 
iıminde bir kadının elektrik telile 
boğularak feci bir surette öldürül 
mesi etrafında zabıta tahkikatı 
muhtelif cephelerden ilerilemek
tedir. Zabıta yeni bir takım izler 
elda etmiıtir: Zabıta son zaman
da Mad..;. Evantiyanın evinde 
oturup bilahara çıkan Münire H
iımindeki kadını da aramaktadır. 
Tahkikatta bu kadından da istifa 
de edilmesi kuvvetle muhtemel
dir. Cinayet fail veya failleri he
nüz yakalanmış değildir. Maama
fih iki kiti zan altında bulunmak
tadırlar. Evvelce parasına tam'an 
lildürüldüğü yazılmış olan, kadı
nın paralan karyo1aıınm altında 
bulunınutlur. 

Oç ıerir yakalandı 
köy kurmakta olduklarını bildirenık 1 Sanyer jandarma kwnandanlı
mahlıemeye müracaat etmitJer. eli- ğı üç kifiden ibaret bir çeteyi ya
ğer taraftan da evlerini lwrmıya kalamağa muYaffak olmuıtur-Liz 
batlamıtlarclır. it bu merkezde ik• Ahmet nammda birinin riyaseti al 
Kutaçması köyünün çerkederinden tmda Liz Mehmet, I..az Mustafa 
300 kitilik bir kütle aıubadrlerin isminde üç kitiden ibaret olan bir 
1nınnakta oldukları köye ırelıniflor, çete bu semtlerin aylardan beri 
İnşaat talmnlarmı alıp ıtitmiJlet"dİr. rahatını, huzurunu ihlal ediyordu. 
Hadise esnaoında köyden kaçmıya Bundan aekiz ay evvel Balta lima 
muvaffak olan üç genç köylü telgnf nında bahçıvan Recep Ağa ismin 
la Bolu valisini hldiıeden haberdar de birinin bahçesine geceliyin ıri
etmiılenlir. Vali telırrafı alır almaz ren b•t üç terir Recep Ağa ile mi
derhal Düzceye ırelmif, Iıadisedm safiri Abdurrahman ve Recep A
haberi olmıyan kaymakamla beraber ğanın yan&JIDaaı Recebi tehdit et
tabkikata baflamıttrı. Teeavüzü ya- mi•ler, bunlardan para iatemitler 
pan Çerkeslerden mütevvik ve mu- di. O zamandanberi bu çete zabı 
harrik olanların tevkif edilmesi ihti- ta tarafından takip edildiği hal
mali yardır. de ele geçememişti. Geçen perşem 

be alqamı bu üç adam Boyacıkö
yÜ ile Küçükmaslak arasında· Si
mon iam.inde bir şahıın önüne çı
karak Simonu soy!'"ak iıtemişler, 
fakat muvaffak olamamışlardır. 
Bu vak'a Sarıyer jandarma ku
mandanlığınca haber almmıl!, çı
karılan jandarma kuvvetleri der• 
hal vak'a mahalline yetişmişler ve çe 
le ofradı jandarma tarafından yaka
lanmıtlardır. Çete efradının yapı
lan isticvaplan neticesinde bunlar 
cürümlerini itiraf etmiılerdir. Üç 
haydut adliyeye teslim edilecek
lerdir. 

Bir define hikayesi 
IZMIR, 10. - Aydmdan Hizmet 

ıazeteaiııe ıu ma!Umat verilmekte
dir: Aydın belediye reisi Raif Feyzi 
Bey Aydında 300,000 lira kıymetin
de bir define bulmuttur: Raif Feyzi 
Bey bu para ile lzmirde Ule sine
...-mı ye lıtanbulda da 45000 lira 
kıymetinde bir apartıman satın al
mıf br. Bu ıayia Ankaraya bildiril
miı, tahkikata batlanılmııtn. 

Raif Feyzi Bey, define, altın, mü
eevher bulduğuna dair olan ıayia
n tekzip etmektedir. Raif Bey ay
rıca k"'1disini define buldu diye hü
kümete ibbar edenleri dava etmiı
tir. 

Y unıuıiıtandan bezı kimselerin 
Aydına ırelerek enelce burada defi
ne araclıklan ye bir f"Y bulamadaa 
gittikleri de söylenilmektedir. 

Üç kadın hırsız 
Antalyadan bildiriliyor: Teke kö

yünden öteJ,e,i almak üzere buraya 
gelen üç kadın beldi Ahmet Efendi
nin diikkinmia ma.nifatura alırlar
ken üç top keten qırmqlar, çaqaf
larmm albna saklayıp kaçarlark• 
yakalanmıtlardır. 

Azgın bir manda 
Ereğliden yazılıyor: Köyden mez

bahaya keoilmelı üzere ıretirilen bir 
manda, tam mezbahanın önünde kan 
kokusunu duyunca kudurmuı ıtibi 
g.,.i dönmüt V<' ipinden çeken kil
ç ;.ik bir çocuğu aürüklemefe baıla
mı,tır. Hayvanla beraber biraz ıü
rüklenen çocuk, eline doladığı ipi 
ıüç balle çözmeie muvaffak olarak 
bayğın bir halde dütmüıtür. 

Serbest kalan azırın manda, ilk 
raıgeldiği adamı bir kafa darbesiyle 
bi< demirci düklıimna tıkmıt ve ar
kasından kendiıi de içeriye hücum 
etmittir. Fakat, bu anda asılı duran 
bir semer haynnm üzerine düt
milt; bundan daha ziyade ürken az
gın manda. önüne ıelenleri yere vu 
rarak pazar yerine doğru koşmağa 
baılamııtır. Bu ıırada, hiçbir ıeyden 
haberi olmıyarak yürüyen, Tayyare 
muhasipliği hademesi Seyit ağa, ne 
olduğunu anlamadan bir kafa vuru
funa maruz kalmıı ve bu darbe ile 
kendini hayvanın aırbnda bulmuı
tur. Bu ağır ciıimden daha ziyade 
huylanaa aıand11, Seyit ağayi boy
nuzlarına alarak tekrar yere vur
muf ve ayni kudurmuılalıla kDtaT
ken onlıq yafmda bir çocukla bir 
köylüyü el.. tehlikeli ıurette yarala
d1ktan sonra köy yoluım tutmuıtur. 

Yaralılar tedavi altına almm•ılar
dır _ 

Kardeıini vahıiyane 
öldüren bir katil 

Kilrekle cerh 
Oakildarda Salacakta oturan 

sandalcı Hüseyin ile Seyfi arasın• 
da münaferet neticesi kavga çık
mıı, Seyfi kürekle Hüaeyini batın 
dan tehlikeli aureıte yaralamıı
br. 

Araba-Tramvay 
müsademesi 

Silivrili Salih isminde bir şah
sın arabaıı Aksaray tramvay de
p~u arkaımdan geçerken vat
man Mu.1tafa Efendinin idaresin
deki tramvayla çarpıtmıtlır_ Ara
ba parçalanmııtır. 

Y o-Yo yüzünden 
yangın çıkacaktı 

Kumkapıda Madam Zaruhinin 
9 yaılarında Velantin ismindeki 
kız çocuğu evde yo - yo oynarken 
elinden düşürüp kaybetmİ§tir. Ço 
cuk bir kibrit yakarak odanın her 
tarafını aramıt ve nihayet yo- yo 
yu bulup odadan çıkmıttır. Bir 
müddet sonra oda kapısının ara
lıklarından dumanlar ve alevler 
çıkmakta olduğu ıörülmüttür. 
Ev balkı odaya girdikleri zaman 
yerdeki en•anm lulu"'1Uf olduğu 
nu görmüşlerdir. Derhal itfaiye 
yetiıerek yangını söndürmii§tür. 
Y angmın, çocuk tarafından yo • 
yo aramak üzere yakılan kibrit
ten çıktığı anlatılmıttır .. 

Kaçak iskambil 
Zabıta kaçak iskambil kağıdı 

satan bir ıebekenin mevcudiyetini 
haber almıh şüphe üzerine iki ki
şi yakalanmııtır. Bunlann sattık
tan iakambil kiğıtlanndan bir kıa 
mı elo ıeçmiıtir. 

·- --

kadar uzakta bir derenin içine göm
müıtiir. 

Katil yııkalanarak Aclliyeye teslim 
edilmittir. 

Bene Berith ismi 
değittirilecek 

lzmirden yazılıyor: Şehrimizdeki 
Museviler tarafından Sulh ve teavün 

Dnrekten bildiriliyor: Birkaç cemiyeti namında bir cemiyet teaiı 
gün evvel burada çok vabıiyane bir edildiği maliiındur. Bu cemiyet ile 
cinayet olmut; Dirgene köyünden Beneberit cemiyeti idare heyetleri
Pirncbi oğlu Mehmet açvuı. karde- nin tensibile Muıevi'leri Türkçe ko 
şi Omeri bir miraı meselesinden do- nuımaia tetvik etm,k ve Fransızca, 
leyi parçalayarak öldürmüıtür. Va- lbranice görüşmekten meneylemek 
k'a ıu suretle olmuıtur: üzere bir tetekkül vücuda getirilmiı-

Rir gece geç vakit komtusundan tir. 
evine dönDKkte olan Omer. puıuda ViL>yetçc (Sulh ve teavün cemi
bcldiyen lıardeti !'.!.elunet çaVU§un yeli) iıminin siyaıi bir isme detalet 
av tüfeğinin saçmalııriyle yaralana- eltifi nazarı dikkate alınmıı ve bu
rak y~ dütmüştür. V ahıi katil, nun l~bdili alakadarlara bildirilmit
yerde yatan yaralı kardeıinin Üze- ti. (Sulh V<' teavün cemiyeti) nin 
Tine saldırarak elindeki bıçakla zaval İsmi (Yardım ve kardetlik cemiye

SOFY A, 10. A- A. - Kral Boris, 
parlamentonun açılışında okuduiu 
nutka mecliı tarafından verilen ce
vabı, kendiıine takdime ırelen me
buslardan mürekkep bir murahbaa 
heyeti kabul ettiği aırada kısa bir 
nutuk söylemİf ve bilbıuısa demit
tir ki: 

" iktisadi ve ma.li vaziyetin yal
nız Bulgariıtan'da değil, fakat bu 
kadar vahim bir kararsızlıkla hiçbir 
vakitte kartılafmanuş olan dünya
nm hemen bemeu her tarafında ba
la iztiraplı bir halde devam ettiğini 
büyük bir endite ile görmekteyim. 
Bu vaziyet, hükümetin ve parl.Bmen 
tonun dikkatini çeken eı.-uniyetli 
meselelerin birini teşkil etmetkedir. 

Bu v~ziyete bir hal çaresi bulmak 
için aarfedilen gayretler sayesinde 
memltketin kuvvetJeri ve kabiliyet
leri niıbetinde memnuniyeti mücip 
neticeler dde edileceğini ümit edİyo 
rum. 

Bulgaristan, gerek iktisadi ve ma 
li ıahada kalkınıp kuvvetlenme ve ı 
genk sulh ve •Ülıün içinde ilerleme 
itinde herıeyden evvel kuvveUi,hız- ı 
lı ve en müıtacel ihtiyaçlara uygun 
bir f,,aliyet göaterilmeıine bel bıığla 
maktndır 

Bir parlamentonun bu kadar e
hemmiyetli ve milletin mukadderatı 
nı alakadar eden bir vazife ifa11 va
ziyetile karşılaşması şimdiye kadar 
pek seyrek olarak görülınüştür.'' 

Knl nutkunda şu ıuretle devam 
etmiştir: 

" Milletin zindeliğini korumak ve 
iktisadi cihetten zaif bir mevkide 
bulunan halk smıflanna yardım et
mek icin bir takım fedakarlıklara 
lıatla~ak. tesirli teclbirler almak 
makul ve mantiki tasarruflarda bu
lunmak ve akta uygun bazı İılahat 
yapmak elzem bulunmaktadır." 

Kral. harici siyasete de tema• e
derek, ·ecnebi devletlerin hepsi ile 
dostane münasebetler mevcut olma
sından ve memleketin takip edilen 
sulh ve anlaşma siyaseti sayesinde 
emniyet ve muhabbet kazanmasın· 
dan dolayi millet vekillerinin duy
duğu memnuniyete kendisinin de İf
tirak ettiğini söylemiş ve nutkunu 
şu ıuretle bitirmiştir: 

" Milli menfaatlarımıza uygun o
lan bu siyasette inhina kabul etmez 
bir surette devam edeceğiz. Beynel
milel mesai iştiraki, iyi komıuluk 
münaaeb,_tJeri, t-ulh ve .sük.iın gaye
lerini güden ber türlü tqebbüalere 
mütevazi kuvvetlerimizle yardım e
deceğiz." 

Almanya da 
meselesi 

af 

CENEVRE, 10 A.A. - Büyük 
meclia, saat 15 de Çin-Japon ihti
lafı hakkındaki müzakereleri ap 
ğıdaki karar sureti ile hitama er• 
dirmittir. 

Konsey tarafından 10 Teırini
sani 1931 tarihinde te kil edilmiJ 
olan tahkik komisyonunun rapo· 
runu almıf, iki tarafm raporlan

. na ve konseyin 21 teırinievvelden 
28 teşrinievvel 1932 tarihine ka· 
dar ittihaz etmit olduğu kararla• 
ra ve 6 kinunuevvelden 9 kinu
nuevvel 1932 tarihine kadar kon· 
&ey içtimaında tutulan zabit va.ra
kalarma muttali olan büyük mec 
lis, 11 Mart 1932 tarihli karan 
mucibince teşekkül etmiş olan hu 
auıi komiteyi, 

1 - Tahkik komisyonunun ra· 
porunu iki tarafın mülihazalarmı 
ve meclis tarafından herhangi te· 
kilde olursa olaun yapılmış olan 
teklifleri tetkike, 

2 - Konseyin 19 ıubat 1932 
tarihli kuarı ile kendiaine tevdi 
edilmiş olan ihtilafın halline ma
tuf tekliflerini tanzime, 

3 - Ve bu teklifleri mümkün 
olduğu kadar kısa bir müddet zar 
fmda meclise tevdie memur et
mi9tir. 

ittifak ile kabul edilen bu ka· 
rar, hiçbir miizakereye yol açma
mıştır. Reiı M. Hymans, 19 lar 
komitesinin mümkün olduğu ka
dar yakın bir zamanda toplanaca 
ğını bildinnittir. 

19 far komitesinde Ame
rika ve Rusya 

CENEVREE 10 (A.A.) - 19 
lar Komitesi, Büyük Meclise yere
cek raporu hazırlamak üzere bugÜn 
M. Hymanı'ın riyaseti albnda içti
ma edecektir. Devamlı bir itil8f vü
cude ıretirmeğe memur telifibeyin 
komiteai mesaisine Amerika ve Rua 
yanm iıtirak etmeğe davet edilip e
dilmiyeceğine dair komite karar ve
J"ecektir. 

Amerikanın kabul edeceği zan 
ve Mbokovanın ittirakinden tüphe 
edilmektedir. 

Mamaafih, M.. Litwinof'un kari
ben Cenevreye muvasalab, Rusya. 
nm son sözünü söylemit olduğunu 
bt-yana müsaittir. 

---------
Naziler. 
Dağılıyor mu? 

Bitlerin fırkasında 
şüpheli emareler 

BERLIN, 10 A.A. - Havaı A-
jansı muhabirinden: BERLIN, 10. A. A. - Havıuı a-

Eytam, Eramjl ve Mütekaitlerin 
üç aylıklarının itasına devam edil 
mektedir. Evvelce Emlak Banka
aından maaılannı kırdırmıt olan
lar da mensup oldukları Malmü
dürlüklerinde vizelerini yaptıra
rak, bankaya müracaat etmekte
dirler. 

Bankanın kararına göre, maaf 
sahiplerine müracaat ettikleri gÜn 
para verilmemekte, cüzdanlar SJ· 

raya konmaktadır. Ayni zaman· 
da banka günde yüzden fazla 
cüzdan almamaktadır. 

Geçen maaıta olduğu gibi, bu 
sefer de ayni maa,lar için ayn teı 
kilit vücude getinniı ve bir tedi
ye giıesi açmııtır. 
Maaılann müracaat gÜnlerinde 

verilmemesi cüzdanlar Üzerinde 
yapılan tetkikattan ileri gelmek
tedir. Perıembe günü müracaat 
edenlere bugün, dün müracaat e
denlere de yarın para verilecek
tir. 

Yeni kanunlar 
Aıkeri ve Mülki Tekaüt ka

nununun 53 üncü maddesinin 
tadiline ve mezkUr kanuna bir 
muvakkat ımadde ilavesine daiT 
kanun dün Vilayete gelmi~tir. 
Bu kanunun 53 ünrü maddesi
nin tadili, evvelce yazd'ığımız 
gibi, suçlara aittir. Muvakkat 
madde ise Divanı ali veya istik 
lal mahkemeleri tarafından 
mahküm edilenlerin tekaüt ve 
yetim maatlan haklanwn ka
nunun neşri tarihi olan 12-12-
932 tarih '. nden itibaren iadesi 
hakkındadır. 

Devredilecek me
vaddı infilakiye 

fabrikaları 
Barut inhisarına ait olup ta 

Müdafaai Milliyeye devredile
cek fabrikaların, devri ikmal 
edilmi9tir. Bu fabrikalard..n bi 
ri de Küçükyozgattııki mevad
dı infilakiye fabrikasıdır. infi
lak edici madaeler fia.tlannnı in 
dlrilmeai hakkmda madenciler 
tarafından yapılan müracaat Ü· 

zerine Barut inhisarı bir rapor 
hazırlayarak inhisarlar Vekile 
tine göndermiştir. Bu raporda 
bu kabil maddelerin maliyet fia 
ti gösterilmiştir. Bu mesele 
hakkıncfa vekiktin vereceği b 
rara intizar eclilmektedir. 

Siyaıi cürümlerin affı mesele- jaımndan: Malüm olduğu veçhile 
si, Yon Schleicher kabinesi ile Hitler'in ba,lıca muavini olan M. Kaçak tütünler 
reisicümhur arasında bir ihtilaf Ge<>rge Strasser 3 hafta mezuniyet inhisarlar takibat müdiriyeti 
zuhuruna ıebebiyet verecek mi- iıttomittir. Mümaileyb. bu müddet . . 
dir? zarfında her türlü siyasi faaliyetten ınemurlan muhtehf yerlerde a-

Bu mesele, siyasi Alman meha- istinkaf edecektir. Bu muvakkat çe- raşbrmalar yapmaktadırlar. 
filini meşgul etnıediği gibi M. kiline, bütün giyasi mahfilleri iııral 1 Tahtakalede Ziliftar hanında 
Strasser ile diğer Nazi rüesasının etmekte ve bu mahfiller buna büyük Rifatın odası da tarassut altıııa 
çekilmeleri de zihinleri mqgul et- bir ehemmiyet aıfey.l~ektedir. Bu alınmış yapılan arama netice-
mektedir. badiıenin, müfrit ?'illıyetp_e"'."!ler . d OOs ak k'' l'" 850 

Şimdiki §eklinde proje yalnız fırka11ndaki noktai nazar ihtılafının I sın e 1 P et oy u, . pa 
nüfus telefini müeddi olan siyasi 1 bir tezalıürü telakki olunmaktadır. ket asker, 150 paket halk ıııga
cinayetleri, infilak edici madde-

1 

Hitler, bu ane ka. dar ıimdiye ka- ! rası bulunmuttur. Ada vapur İı 
terle yapılan suikastleri, hiyaneti dar fırka arkadaşları araıında tam kelesinde Yalova yolcularından 
vataniyeyi, askeri esran ifşa et- bir inzibat muhafa;ıallna ~vaffak Ali Efendinin bavulu aranınıt• 
mek cinayetini istisna etmektedir. olmu,tur. Fırkanın en nafız azasın- t' ed 330 k t k"' l'" · 
Bu son iki cinayet için ıahsi men- dan olan ve fırkada mühim bir mev- ne ıc e pa e oy u sıg~: 
faat uğruna hareket edilmi§ ol- ki iıgal eden M. Straa~er'in bu kara r~sı bu.lunmuıtur. Gebzede mu 
mak kaydi vardır. n Nazi fırkasının geçırmekte oldu- hım mıkdarda da kaçak kıyıl-

Milli M~daf~!' nazırı ?lan ~· ~ buhranı artık inlıar edilemiyecek 1 mış tütün bulu~u.ş ~e tütün.. 
Von Schlt'ıcher ın devlebn emnı· 1 bır fekle ıokınakta~ır. M. Strauer' ler müsadere edılmıştır. 
yetine karşı hareket etmiı ol~.nla 1 İn talebini, Hitler'ın maruf muavin- ___ _ 
ra vatani hiyanette bulunmuf O• 1 )erinden evvel M. F eder'in mümaail 
ıanıara kar,. afda butunutmaam• bi .. ç•ki ıakip eımi,ıir. Yunan artistleri 
kabul etmemin mümkün olamıya- Bu .ebeplere binaen fırkada vazi- ferefine ziyafet 
cağı .. ıöylenmektedi.r: . yetin tevazzuhuna merakla intizar 

Hükumet mehafılmde, ımpera . _ F k M Sır Maruf Yunan artisti Mm. 
torluk mecliainin veto hakkını İs· erlılmektedır_ ır a~ın . ıuser 
timal edeceği tahmin olunuyor. gibi müteclil temayulde bulunan di- ~İve~~ ve Mı_n. Marie ~otop~li 

ğer reioleı inin fırkadaki mevkilerin- ıle dıger artıııtler şerefıne dun 
den çekilectoklrrine dair bir şayia çık akşam Frıınsız tiyatroau müdür 
mışt:r. Bilha•Sa Nazi fırka11nın sen- \ lüğü ~a.raf~dan. M,8~imde bir 
dikalistleri temsil eden Reichstag çay zıyafeh venlmıttir. 

Feshedilen fngiliz 
Pe rol Şirketi 

reiıi vckili M. Stohr'den, Münib'te Ziyafette Türk san'atki.rla-
LO~DR;"-, ~O .A.·~· - Tahran; fnlınlade nufuzu olan miralay Hirl rından bazıları ·İle gazeteciler 

dan Tımea e bıldırılıyor: M. Eden ı d R . h 'dal<l N · "-- hazır bulunmutlardır 
in Avam kamarasındaki beyanatı en. eJ<" stag . azı parıa.men· • 
Salı günü lngiltere Ajansı tara- j to grubu reisi M. Fnck'den bahsol
fından Tahrana bildirilmiıtir. Bu lun""':ktadı~. B~ zevatın .~ttı h~ 
beyanatın lran gazetelerinde neı- kctlerı, mutedil temayuL>ta aalııp 
ri poliace menedilmiştir. Maama- ı ze•~tın muv~katen ih~iyatkir ~~ 
fih, tabın emrile, ha beyanat dün · vazıyet ııl~aga ve__fakat ıcap ~ttigı 
ıazetelerde çıkmıtbr. , 1 zaman katıyetle mudahele etmege a:ı 

metm.it olduklarını göstermektedir. 
Binaenaleyh iki temayül anuındaki 
ihtilafın yakında had bir şekil alma-
11 ihtimal haricinde değildir. Siyaai 
mehafil, Nazi hareketinin şimdiye 
kadar katiyyen böyle nazik bir vazi. 
yete düımemiş olduğu mutalea51n· 
dadır. • 

Hindenburg hasta 
değil 

BERLIN, 10 A.A. - Hinden· 
burg'un baata olduğuna dair bir 
şayia çıkınııtır .• Salahiyettar ma
hafil, miitarünileyhin aıhhatmın 
iyi olduğunu ve mutat iıleri ile 
meıgul bulunduğunu bildirmekte
dir. 

Maden faciası 

Macar naibi hüku
meti rahatsız 

BUDAPEŞTE, 10 A.A. - Had 
bir bağır&ak intanmdan rahatsız 
bulunan naibi hükümet amiral 

Diıtabipleri heyeti 
Ankaraya gitti 

Geçenlerde akted'ilen Dit ta
babeti kongresioin çok mühim 
mukarreratını Ankarada . takip 
ve intaç etmek üzere bir munh 
has heyet gönd.erilmittir. Bu 
heyet. dün akşam Ankaraya ha 
reket etmiştir. Heyette, yeni 
inhilal eden Diıçi mektebi mü
dürlüğüne kuvvetle intihabı 
söylenilen Dr. muallim Ziya 
Cemal Bey de vardır. 

Chaco'da 
Muharebeler 

lının vücudunu parçalrunağa başla-' ti) ne kalbedilmiıtir. NEVYORK, iO A.A. - Ken
mıı; kafasını ve ayakJarmı vücu· 1 Bene Bcritb cemiyetine gelince: tucky yakınında Harlcın kömür 
~undan ayırmı~tır. Bundan '°nra bu isiın Türklükle hiç alôkadar de- madeninde vukua gelen infilak 
pek büyük bir soi:'llkkarJılıkla cese-1 ği dir. Bu i•:nin de Türkçcleştirile- felaketinde 18 kişi knybolmu§tur_ 1 
.&: • .. ... • 15. • . •• ' .... ~: ı.. ... ı.. .... ııı.l ... .. j 10 _....... • • 1 

Horthy, birkaç gün daha yatak- LA PAZ 10 A.A. - Erkanı har 
tan lcalkmıyacaktır. Neıreclilen biyenin bir tebliği, Bolivya kuv· 
tıbbi rapora göre, amiral Hol'ty'- , vetlerinin 3 mühim taarruzu defet 
nin aıbhi vıuiyeti, emniyet verici 1 miş oldukların bildirmektedir. 
bi- h"td~r!İl" M,ıı. ... r&Oı.. ... ~ .. v ... ,_ •• 

- - -

Tasarruf 
Haftası yarın 
Başlıyor 

(Başı birinci sahifede) 
nü saat dokuz buçuktan itiba
ren hazırladıkları şeyleri Ca
ğaloğlunda Halkevi merkezine 
getirecekler saat tam üçte jüri 
heyeti tarafından birinci ve i
kinci intihap ve tefrik edilecek 
tir. 

Herkes ııerbeııtçe gezip göre 
ceklerdir. 

Halkevinde •• 
latanbul Halkevi Reisliğinden: 
Tasarruf hafta11 münaaebetile 12-

12-932 pazartesi günü ıaat 18 de 
Halken Merkezinde Muhliı Etem 
Beyefendi tarafından (Yerli Mallar 
ve lkbsat) hakkında bir konferans 
verilecekti,.. 

Konferans herkese açıktır. Arzu 
eden zevatın tetrifleri rica olunur. ___ ....,__, __ __ _ 
Feribot 
Nakliyatı 

(Başı birincı sahifede) • 
sahilde olmasını iatemektedir. 

Feribot ittetmek üzere hüku
mete teklifatta bulunmuf olan ln
gili:r ıırubu mümeuili Miralay 
Barry Ankara'dan tehrimize gel
miıtir. Aldığımız habere göre 
grup mümessille Nafia Vekaleti 
arasında esaa itibarile itili.f lıiaıl 
olmu, ise de, müzakerat henüz 
bibnemi§Iİr. 

Henüz muallakta kalını, olan 
birkaç mesele vardır. Miralay 
Barry yeniden ıırup erkAnı ile te
maata bulunmak Üzere bir kaç 
güne kadar Londra'ya gidecek ve 
aene batından sonra tekrar sele-
rek mü:rakerelere devam edecek
tir. 

lzmirde 
Satılacak 
Emlak 
Bir komisyon tara

fından 
teabiti kabul edildi 

Gayri mübadiller idare heyeti 
dün toplanmıt lzmirde mevcut o
lup ta aatı,a arzedilecek emlilı: 
mesele.ile meıgul olmuıtur. 1zmir 
de mevcut Rum emlakinin, latan
bul'da olduiu ıribi, bir komisyon 
tarafından teıbit edilmesi hakkın 
da Cemiyet tarafından yapılmıı o
lan teklif Maliye Vekaletine ka
bul edilmiıtir. Bu maksatla lzmir· 
de faaliyette bulunmak Üz<'re bir 
heyet yakında faaliyete geçecek
tir. Y arm yapılacak içtimada bu 
heyete gayri mübadiller namına 

jKomıu memleketl~rd•I 

Antakya 
Meclisinde 

--~'-

İ§tirak edecek zat intihap edile- 1 
cektir._ _I _iş_v_e_İş_ç_i_ 

Kari mektupları -

Harp sakatlarının 
istedikleri 

Harp malülleri namına aldığımız 
bir mektupta deniyor ki: 

"Harp sakatlarının vücutların• 
dan bu vatan ve bu millet ve bil
haua hükumeti cümhuriyemizin 
pek büyük hizmetler görmüı oldu 
ğunu hiç kimııe inkar edemez. Bun 
dan yüz sene evvel memleketine 
bir kömür madeni hediye eden u
zun Mebınedi bu hizmetinden do
layı tebcile koşan Gazi ve Cümhu 
riyet Türkiyesini bütün mevcudi
yetimizle alkıılarız. Çünkü bu ha 
reket bir kadirtinaalıktır. Binaen
aleyh Çanakkale ve Sakaryada 
müthit bir demir aletine kartı göl 
sünü aiper yaparak dütmanlan 
denize dökmüı ve millete koakoca 
bir vatan, genç ve dinç bir cümbu 
riyet hediye İçin ve bu uğıırda aa
kat kalmıı olan bu insanlar da 
tebçil ve himayeye layıktırlar. Bu 
sakatlar en nihayet Dwnlupmar
da ve büyük Türk milletinin bü
yük rehberi Gazi Hazretlerinin 
emir •e kumandalan altında kaıı
larile cümhuriyetimizin temel har 
cını yapmıılar ve milletin haliaını 
temin etmitlerdir. Şimdi de bu a
licenap millet ye memleketi idare 
eden büyük tef ve kumandanlan• 
mızdan bizi terfih ebnelı için ia
tirha mediyoruz. Bizim dütündilk 
terimiz: 

1 - Tayyare Piyanso bayiliğini 
tütün gibi sakatlara hasretmek. 
2 - Milli bankalarda, Evkaf han 
ve apartımanlannda, odabatılık. 
kapıcılık, hademelik ve tahsildar 
lık ıribi vezaifi aakatlara vennek. 
3 - Sakatlan bimayeıine alacalı; 
olan tefkilat vaaıtaaile bir taaar• 
ruf sandığı veya kooperatiff tef
kil etmek. 

Vatan ve milletimizi idare eden 
ve memleketin iatikbal ve selame
ti için bin türlü tedbirler alan sev 
gili ve terefli cümhuriyet hüküme 
timizden şimdiye kadar olduğu ıri 
bi bu husustaki temenniyatımızı 
da dikkate almasını rica ve iatİr· 
ham ederiz. 

Harp sakatları namına . ·~: . 

Milliyet bu •Ütunda İf ııe İffİ 
i.tiyenlere taııa .. ut ediyor. /f 
oc İfçİ İdİyenlu bir mektup
la lı büromuza müracaat et" 
melidirler. 

işçi isteyenler 
Bir mahal için bir vez· 

nedar bir muhasebeci bir 
tahsildara ve bir de Dakti
lo Hanıma ihtiyaç vardır. 
Bu vazifeleri bihakkın ifa 
edebilecek taliplerin Kara· 
köy Gümrük sokak Mader 
Han No. 13 müracaatları 
( Veznedar, muhasebeci, 
tahsildar kefaleti naktiye 
vermeleri şarttır) . 
Marangoz aranıyor 

Güzel it doğrama ve marango• 
fabrikaaırun 10 marangoz ve bet 
çıraia ihtiyacı vardır. 

Adres: Şiıli son tramvay iata· 
aiyonu lıarfnmda 336 Numaray• 
müracaat. 

f f iateyenler 
Daktilo nzife arayorum.. Ort'! 

mektep mezunuyum eski ve yetıJ 
harflerle okur yazarım. Daktİ• 
lom , ıgayet seridir, bir çok müe•· 
selelerde çalıftım. Arzu edenle! 
zirdeki adrese müracaat etsinler· 

Fatih postahanesi poıtreataııl 
27 numarada Şükran. 

•• * 
Tahailim ortadır. Yatım 22 dir· 

Noterde katiplikle çalıtbm. Her 
hangi bir müessesede cüz'i maatl• 
çalıımak istiyorum, .. 

Adreı - Aluaray Gureba ffu• 
aeyinağa mahallesi imam sok•!< 
No (24) Bürhan Cahit. 

• •• 
Biz iki arkadaı uzun seneler 

Avrupada ve Amerikada bulun· 
duk. Müteaddit lisanlara itina b1~ lunmaktayız. Makinistlik ve ka 0 

rifercilik yapmakla beraber ter· 
cümanlık ve yazıhane i~lerinİ de 
yapabiliriz. 

Adrea: Galata eıki Cümrr.k ııY 
kak 58 numarada Cemal Şeref ~• 
-· 1 -- .. • • 



-.. Dr. l H S A N S A M l 

1STAFlLOKOK AŞISI 
lat. Mr. Kumaadaabiı 

Satmalma kom. llAııları stafilokoldardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı , koltuk alb ç
banı, arpac•k) ve bütün cilt bas- 1 Gülhane hutahanesi ihtiya
lalıklanna kar!• pek tesirli bir \ cı için 200 metre murabbaı cam 

-.. •!•dır. Oivanyolu No. 189 - ve aynca ordu ihtiyacı için 150 
kilo Nafı.lin ayn ayn pazarlık 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hereün öJleden 
•onra ... ı (2,30 dan 5e; ı.a.ı... ... 
tanbulda Divanyolunda ll8 r.uma
ralı busulİ claireo.inde clalıill basta
lıklnn muayene ve teda..ı. ecla-. Te
lefon: lıtanbul 2239&. 

Ta•hih 
Milliyet ve Akıam eazetelerinin 

9-12-932 tarihli nilıbalannda münda 
riç latanbul Ziraat Bankaamm Koo
pınatif ilii.nlan metnindeki RtlUllİ ga 
:zcı~ tarihiniu (26-10-930) olmaoı 
lazrmk"" oelınn (25-10-932) olarak 
Ya<ılmıt olmakla taıhihi keyfiyat «>

lunur. 

latanbul dördüncü icra memurlu-

la satın alınacaktır. Pazarlığı 
13-12-932 Sah ııünli Naftalinin 
saat 11 de,camm aaatloda Top 
hanede Mer. K. aabn alma ko
misyonunda icra lalmacakbr. 
Taliplerin izahat almak için 
sabah saat 9 dan 10 a kadar 
her gitn ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen saatte komia· 
yonda hazır bulunmaları 

(336) (6500) 
* • • 

Ordu Sıhhiyeai ihtiyacı için 
4 kalem katküt pazarlıkla sa
tın almacaktır. Pazarlığı 11-
12-932 Pazar günü saat 11 de 
Tophanede Meıkez Kumand'an 
lığı Satınalma Komiıyonunda 
icra kılmacaktır.Taliplerin tart 
namesini göıımek için sabah ıa 
at saat 9 elan ona kadar her 
gün ve pazarlığa ittiıak için de 
muayeıı vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları(338) (6502) . . .. 

Harbiye mektebi için 82 ka-
iundan: Emniyet Sanclıima birinci lem muhabere malzemesi pa· 
derecede İpotekli olup temamı iki zarlıkla aatm alınacaktır. Pa
bin bet .rüz lira kıymeti mubıunmi- zarlığı 12-12-932 pazartesi gü
neli Fatih civannda Çırçırda Hacı nü aaat 10 da Tophanede Mer
Hann yeni Sinan ağa mahallesinde kez K. satmalma komisyonun
Haydar cadcleoincle eski 33 - 35 Y6- da icra lalmacaktır. Taliplerin 
ni 43 numaralarla muraldaım maa 1 iıtesini ırörmek ve yeTIDi mu-
•rabahk ahW' balen Mbçe '"' oclala- ayyende pazarlığa ittirak et
rı havi maa arabahk alurdan it.ret mek için vakti muayyende ko
itbu ea)'l'i menkulün ta-• açdı miayonda hazır bulu~alan. 
arttnmaya ko,_ı olup f&l"T 1 (329) (6451) 
nin 12-12-932 tarihinden ita.ar- da • • " 
iremizde herkea tarafıadan söriil&- Maltepe Ltaesi ihtiyacı için 
bileceği slbi 16-1-933 tarihine mü- 750 adet karyota pazarlıkla bo 
aadif Pazar silnil ııaat 14 - 17 ye yattınlacalrtır. Pazarlığı 14/ 
kadar dairemizde ıoçık aı- ile 12/932 ça11amba günQ ıaat 14 
sattlacakbr. Artt•..,_ bedeli mubam de Tophanede Merkez Kuman
men kıymetinin yüzde yetmiı beti- danlığı komisyonunda icra kılı
ni bulmadıiı takdirde en oon arttır& nacaktır. Taliplerin izahat al
nın taabbOdil baki kalmak il_.. mak için aabah ıaat 9 dan ona 
30·1-933 tarihine müaadif Pazartesi kadar her gün ve pazarlığa it
günii -t 14 ten 17 ye kadar daire tirlllc: için de muayyen vaktinde 
ınizde yapılacak olan arttınnaamda hazır bulunmaları. 
gayri menkul en çok arttırana ihale (342) (6527) 
~dilecetf'nden taliplerin muı.....- • • • 
kıymetin yüzde yedi buçuğu niope- Kuleli llseıi ihtiyacı için 
tinde pey akÇMlnl veya milli lıir 1600 adet matraha pazarlık au
bankanın teminat mektubunu hamil retile satın alınacaktır. Pazar
bulunmalan l&zımdır.Müterakim ver! lığı 13/12/932 salı günü saat 
giler V alof icaresi ve Belediyeye ait 11 de Tophanede Merkez Ku
tenvirat ve tanzifat rü•umlan mütt• mandanlığı Satmalma komis
riye aitir. 2004 numaralı icra .. lf. yonuoda İcra kılınacaktır. Ta
la• Kanununun ( 126) ıncı madcleol liplerin nümune ve tartnamesi
nin dördüncü fıkra1tna tevfikan bu ni görmek için aaat 9 dan ona 
aayri -ı.uı üzerinde ipot.a.U ala- kadar her gün ve pazarlığa itti 
caklıJ.r ile dljer alikaclaranın ve lr rak !çin de muayyen 'fııkİtte 
tifak hakı oahiplerinin bu baklanın komııy-O'llumuzda hazır bulun
ve hu•u•ile faiz ve maıarife ılair o- maları. (341} (6526) 

lan iıldlalanm, ilan tarihind• itiba- 2500 ki.: .. ~~ 
ren (20) yİımİ ırün içinde enala 1500 " lahana 
ınüshitelerile bildirmeleri, aksi bal- 2000 " praaa 
de haldan Tapu ıicillerile ubit ol- Harbiye ve merbutu mektep 
madrkça .. 1ı, bedelinin paylaıma- ler ihtiyacı için yukarda yazılı 
""dan hariç kalacakları cihetle ali- ÜÇ kalem sebze pazarlıkla aatm 
lradaranın iıba maddenin me7la'lr ftk alınacaktır. Pazarlığı 12/12/ 
r~•ma eöre harek" ebneleri ve da- 932 Pazartesi günü ıaat 11 de 
ha fazla maliimat almak iıteyenlerin Tophanede Merkez Kumandan 
932-1345 doıya numarasile müraea- lığı Satmalma komisyonunda 
atlan ilan olunur. icra lalınacaktır. Taliplerin iza 

hat alına'k için her gün sabah 
ıaat 9 dan ona kadar komisyo
na müracaatlan ve ittirak için 
de muayyen vakitte komiıyon
da hazır bulunmaları. 

Ü•küdar icra memurlui...,claa: 
l"amanuna 1600 lira taktir edilen Oı 
kü.U.rda seı- •ia mııhalles.ini.n at 
lama taır ookağmda 2 atik 14-16-
18 cedit numerolarla murakkam bir 
hab düllinm 12 de bir biueoinin 
İkinci artbrmadır. Birinci artırmada 
75 lira mükabilinde müıteriııi, talip 
o lmuıı... Satıı petindir, mütteri"
YÜzde yedi buçuk pey akçeleri Yer· 
•neleri li.zundır. Artnma Oıküdarcla 
İ<ı-a dairesinde 5-1-933 tarilıme mü
•adif perşembe ırünü .aat on dört
ten 16 ya kadar icra edilecektir.Sa
lış tArtnameıi 12-12-932 tarihinde 
divanhaneye talik edilecektir. Hak
L.rı tapu ıicillerile sabit olmayan i
ı>otek alacaklılarla, diğer atakadara
h,.ktarını ve buau•ile faiz Ye ma .. -
lu..ktannda ve buıuıile faiz ve mua
rife dair olan iddialarının tarihten i
tibaren nihayet yinni sün zarfmda 
~e evrakı müıbitelerile birlikte bil
<lirmeıi ak•i taktirde tapu ıicillerile 
lahit olmıyanlann .. ı., bedelinin 
l>aylaıma11ndan hariç kalırlar. Alaka 
daranın icra ve ifli.ı kanunun 119 
\fncu maddeıine eöre tevfiki hareket 
<>•.r.ıeleri icap eder. Daha fazla ma
lumat almak isteyenler 930-1007 
No. lu do.yaya müracut etmeleri 
İlan olunur 

Fatih ieraaından: Bir deyin den 
cloıa,.. mahcu• bir •an maneal ba
kır 1 sarı k:ı•yola 1 konool ma ayna 
:? •an~liya 4 kilim 16-12.332 tari
hinde perfembe eünü saat 14 te San 
da( bedesteninde bilmüzayede aatıla 
<alctır, taliplerin 11'.ahalli mezkürde 
"'-nurine müı·aca"tları ilin olunur. 

(340) (6525) 
•• * 

Ankara dekovil bölüğü ihti
yacı için vaırooda testim 40 ton 
la•amarin kömürü pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 17 /. 
12/932 cumartesi günü aaat 14 
te Tophanede Merkez' K. aatı
nalma komiıyonunda icra lalı
nacaktır. Taliplerin şartnaıııııe
ıini gönnek için sabah saat 9 
dan 10 a kadar her gün Ye pa
zarlığa ittirak için de muay
yen vakitte komisyonda hazır 
bulumnalan. (335) (6499) 

" . . 
Y e,ilköy Hava Makiniıt mek 

tebi ihtiyacı için 9 kalem me1-
busat pazarlıkla satın alaıacak 
tır. Pazarlığı 17/12/932 cu
martesi günü ıaıı.t 11 de Top
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma koıniıyonunda icra 
kılrnııcaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için sabah saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa 
zarlığa iftirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (337) (6501) 

• F atib aulh İcnwnclıuı: Cinsi, nn'i 
kıymetleri 1 doru at ve l araba bir 
borçtan dolayi açık artınnıı. ile oab

lacağmdan artırma At Pazarı yenle 
14-12-932 eünü saat 11 de icra olu
nacakbr. lıtirak edeceklerin gÖoteri 
len saatte mezkür mahalde bulunma 
ları ilin olun• ·. 

MiLLiYET P.AZAR llKANUNUEVVEI. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

50,000 Liradir. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kitiyi zengin etmfıtir. 
Fırsab kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 
~ __________________________________________ __,,, 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
Eskiıehir - Konya hatb üzerinde Ilgın istaıyonu civarında 

kilometre 319-a20 de hattan 650 metre mesafede vaki tat 
ocağından çıkarılacak 15.000 M 3 balastin kapalı zarfla münaka
sa11 25 Birinci Kanwı 932 pazar günü saat 15 te An'karada ldare 
Merkezinde yapılaca'ktır. Tafsilat Ankara, Haydarpaıa ve Kon
ya veznelerinde ikiıer liraya satılan tartnamelerde yazılıdır. 

~ (6379) 

1932 7 

Perakende suretile 
görülmemiş fiatlarla 

Laster Silbermann ve Sü. es 
~~~S~f§~~~· ,,rıiıiK+~~ • 

Ingiliz 
Kumaşları avdet muntazam postaları: KARADENiZ POST ASI 

STOKU .. tılmaktadır. Kostümlük 
ve ihtiyacatı muhtelifeye mahsua 
zenne kwnaılar, Pail de la pin aıri 

kaotorlar, mıırinoz, eantlar, çocukla
ra mahauı çoraplar ve kasketler pm 

ıiyeler , butonlar, erkeklere mah•ua 
botlar vesaire vesaire. 

Galatada Kredi Liyone arkaamda 
Melek Hanında No. 18. 

l•tanbul uliye 6 mcı hukuk malı
kemeaindenr Kanoı Server H. tara
fından aleyhine boşanma davaoı ika: 
me olunan Kadıköyünde Kal.amıı 

caddesinde 18 No. lu Taha.in B. in 

Hamburg, Brem. Stetin, Anvers ve 
Roterdam"dan limanımıza muvasali.

b beklenen vapurlar: 
APOLONIA vapuru 12 K. Evve

le doğru. 
AVOLA vapuru 17 K. Evvele 

doğru 

AKKA vapuru 26 K. Evvele doi
ru. 
Bureaz, Varna, Köatence, Kalas ve 

lhrail için limanımtzdan hareket 
edec .. k vaparlar: 

AKKA vapuru 26-28 K.evvele 
doğru 

Yakmcla Hambure, Br-, An,.era 
ve Roterdanı limanlan için hareket 

edecelı: vapurlar: 
THESSALIA vapuru 14-15 K. 

haneıincle Ahmet Kamil Ef. ye be- evvele doğru 
rayi tebliğ gönderilen bu baptaki MACEDONIA vapuru 17-111 K. 
dava arzuhal sureti mümaileyhin evvele doinı 
mezkur adresten çıkarak bir semti ATHENA vapuru 20-21 K. evve-
meçbule eitmesi yüzünden tebliğ e- ' le doğru. 
dilemediği mühaıiri ve mahalle mub 1 Fazla tabilat için Galatada Ova-

lan afm.ı_ _ •
1 

ruba kimyan hanında La.ter Silbermann 
tar wın vers en mq ttan 

anı..rlmaama binaen H. U. M. K. ve Şürei<iaı vapur acentahi- mü

ERZURUM 
Vapuru 13 Kanunuevvel 

SALI 
günü alqamı hareketle Zoncul· 
dair, lnebola, Samsun, Orciu, Gi 
-. Traba>n ve Rize'ye a
zimet •e awdet ede+ iı•ir. 

Fada tahilit ipa Sirkeci Y d· 
kenci hanındaki acentabima mü
racaat. Tel: 21516. 

990 

MUSTAFA CEMAL Va
purları lıı:mir sür' at poıtası 

B vapuru 

ursa 1!v"'~· 
Pazar alqamı saat 15 te 

Karaklly rıhbmından 

doğru i Z M i R E 
Emniyet işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
1 _ y r kum t n olınak üzere Zabıta memurlarma nü- nun 141 inci maddesi mücibince key ------------- hareketle Pzartesi günü 

er ' at a ' fiyetin ilinen tebliğine karw veril lzmire muvasalat ve Salı 

racaat. Telefon: 44647~. 

munesi 'feçhile 1290 adet kaput im<al edilecektir. . ld _ da . bu ,,, , , __ • lstanbul ikinci iflaa memurluğun-
• tlllf o upn n ıı uanın •« .... • dan M · günü İzmirden hareketle 

muna.. kua müddetinin hitamı olan 25 kanunuevvel 932 pazar -"-''-den ı'tib•ren onbef aiôn zarfın : üfbı Beyoğlunda Avrupa Pa Ç 1 
•- w .- ıqımba günü stanbala 

2 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacak ve ihalesi de da 932-2017 doaya No. aile cevap oajmda Yuaif Kalfa oflu eleneli ala- avdet edecektir. Tafsilat 
25 K• caldılarmm tetkikatı bitmiı ve ııra 

münakasa müddetinin hitamı olan aııunuevvel 932 pazar liyİluıaı vermediği ve 12-1-933 per- defteri yapılarak alacakhl=• tetkik için Küçüle Rıhtım Han 
günü aaat 14 te Emniyet itleri Umum Müdürlüğünde mün'akit teaıl.e ırünü ... t 10 da tahkikat ha· leri için dairede hazar bulundurul- No. 4-S Tele'o-. 40913 

komiayonda icra edilecektir. kimi_ huzwvnda hazır bulunma~ muftur. AJ..,.kldarm üdnci toplan- ;•-----------· 
3-Teminatı muvakkate 1064 lira 25 kuruttur. takdirde halwıda lf1Yap karan ıth- ma için 31-12-1932 c.marteoi ırüMl 
Şartnameyi görmek ve izahat almak iıteyenJer Umumı Mü haz ~~ -.!um. balunmak ü_.., j •aat 15 te ikinci iAla c1ııiıı ı ' ı'e ba-

dürliikteki komiayona ve latanbul Emniy.t Müdürlüğüne mü- keyfiyet illDM tebltf olunur. zır bulunmalan ilin alama". 

racaatedebiiirler. (6424)1~------~------------
Niyazi Recep Beyin 

Birinci Sınıf 

Muallim Rehberi 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

unılu ~nar 
Vapuru 11 klnnnuenel 

PAZAR 
Yüksek Mühendis mektebi 

mubayaat komisyonu 
riyasetinden: 

Mektep talebeıi için lüzum görülen 256 çift iskarpin aleni 
münakasaya vazedilmittir. Münakuası 27-12-932 tarihine mü· 
aadif Salı günü saat (14) te icra edilecektir. Talipler bu husuı· 
taki faJ1Dameyi görmek üzere her zaman Mektep idaresine mü
racaatları ve münakasadan mukaddem teminat akçeleriniMektep 
Veznesine yatırmaln ilan olunur. (6420) 

ırüni akı- aaat 18 de Sirkecı 
rıbtmımdan hııreketle (Zmıaaldak 

Müfredat progamına Ye ünite plinlarma göre Birinci kıamı ı ... ıu, Samsun, Ordu, 

çıbıııtır. 75 kurut fiada latanbulda K-.t Kütüph-inde Gire.on, Trabzon ve lfue) 

sablır. ye azimet ve udet ede«ktir. 
EVYelce birinci formalarını almıt olan Muallim Hamm •e Fada bıfs.ilat ~ Sirkeci Mey· 

Beylerin mezkiir formalan Kütüphanemize iade ederek Ye 75 menet hanı alımda aeenllllıiıno 

kurut göndererek kitabı almatan rica ohmur. j~m:iıra:' : .... ::
1
:·:T:ele=·:22:1:34:·==== 

İstanbul Barosundan: 
Baroda mevcut olup istimalden sakit 450 mücellet defter 

okkaileaawacaktır. • 
Telı!lifleri havi mektuplann 13 Kanunuevvel 932 tarihine 

kadar baro katipliğine tevdi •e yevmi meikOrda saat 16 da zarf
lar açılacağİlldan taliplerin baroda bulumnaları, defterler kıyme 
tini bulmadığı takdirde ayni gün ve saatte açık arttırma ile sa
tılacağı ilin olunur. 

1 Evkaf müdiriyeti ilAnları 1 
Tatra ıuabatı vakfiyesine gönderilecek defatir ve evrakı 

matbuanın bilcümle levazımı dahil olmak üzere tab'iyeai a.lmi 
münakasaya konmuştur. Talip olİımlarm ıeraiti anlamak ve nü
munelerini görmek üzere her gün levazım idareıöne ve ihale gü
nü olan K. Saninin ikinci pazartesi günü ıaat onda idare enciime 
nine müracaattan. (6517) 

• 
Istanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
1100 Metre astarlık bez 
960 Metre astarlık bez 
504 Çift yün çorap 

1500 Metre Glaflrk bez 
1100 Metre Glaflık bez 
850 Metre Glafltlc bez 
126 Adet Arka çantaaı 

126 Adet kar gözlütü 
455 Adet Arka çant.a11 

432 Adet kar gözlüğü 
500 Metro astarlık bez 
455 Adet Aleminyum matra 
345 Metre elbiıelik kumat 

1 - Yukarda yazılı "13" kalem e,ya pazarlıkla sabn alına
caktır. 

- Pazarlık işi lıtanbul Güm..Ük Muhafaza Batmüdürlü
ğündelkurulacak aatınalma komisyonu tarafından Kanunuevvel 
tin 12 inci gününe raıtlıyan pazartesi günü saat 9 d'an 16 yaka
dar de.am edecektir. 

ı 
1 

Cibalide ÜıkUbi mahallesinde S No. lı hamam bostan demek
le ımıaruf bostan ve müttemıl&tmın teslimi tarihinden 18 K. Ev
vel 936 tarihine kadar üç senelik icarı pazarJılda müzayedeclir, 
Taliplerin 14/12/932 tarihine müsadif çartamba ııünü saat on 
beşe kadar latanbul Evkaf Müıli.riyetinde orman Ye arazi kale-1 

mine müracaattan. (6518) ı-. ___ ı._ta_n_b_a1 __ B_e_ı_e_d_i_y_e_s_i _l_ıA_n_ıa_n ___ ı 
Fatih Malmüdürlüğünden: 

3 - istekliler yerli fabnblar mümessil veya vekili oldukla
rmı iabat eder vesikayı ve muvakkat güverunelerile o ııün mez- ı 
kür komisyona müracaatları.. 1 

4 - Nümune, prtn•me ve enaf kiğıtları her aüo mezkUr 
satmalma komisyonunda görülebilir. (6519) 

Samatyııda Hacı Hüaeyinağa mahallesinin Tarakçı aoka
ğmda 31 Mükerrer yeni 10/11 No. lı kagir hanenin nıaıf hissesi 
iki bin iki J'Ü& lira kıymeti muhamminesi olduğu cihetle ıatıt 
bedeli dört aenedir. Dört müsavi taksitte ödenmek üzere müza. 
yedeye çıbnlmıtbr. Müzayede müddeti S birinci kanun 932 ta
rihinden 29 Birinci kinun 932 tarihine kadar yirmi bet ııündür. 
MezkUr nısıf bisaeıi İftiraya talip olanların 29 Birinci kinun 
932 tarihine mU.adif perıembe günü saat onda Fatih Malınüdür 
lüğüode müteteklı:il müzayedat ve ihali.t komiayonu- lllliiracaat 

~ ~n 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük. Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaıı gecesi yapılacakhr. 

Eminönü Kaymakamhğmdan: Koakada Raıııp Pata kütiip
hanesi yanındaki sokakta mevcut otuz metre murabbaı tat ile be 
raber mevcut tuğla infazı pazarlık suretile aatılac:alı.tı:r. Moloz- ı 
lanıu kaldırmakta alıcıya aittir. Talip olaıılar111 15/12/932 per- 1 

tembe günü saat on dörtte daire encümenine gelmeleri ili.n olu-
nur. (6520} l 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğündenı 
ı Gemlikteki Tuz idarehanemizle depolanmada tartname •e 
, projesine tevfikan yaptırılması mukarrer (4524) lira bedeli ke
şifli tadilat ve tamirat kapalı zarfla talibine ihale olunacaktır, 

Taliplerin tartmameyi görmek üzere her gün Galatada miiba 
yaa komiıyo.nuna müracaat ve o/o 7,5 teminatlarııu havi teklif 

, mektuplannı nihayet 26/12/932 pazarteıi günü saat "15" on 
1 bete kacfar komisyona tevdi etmeleri. (6443) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 

SE. YRlS!::FAlN 
Met:ı.e. __ , a.Jata JC6pıu 

ı.,. •· ua. tuı.. A. ıırlt« 
"~ ..... 2. 1740. 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
1t~:~:ci PAZAR 
saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. 

lZMlR - PiRE • ISKEN-
DERiYE POST ASI 

(
• • ) 13 birinci IZMIR kanun 1'ıtlı 

11 de. 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
14 birinci kanun çar~ambı 
18 de Galata rıhbmından. 

IZMİR - MERSiN POST ASI 

(KONYA) 
14 birinci kanun çarş mba 
10 da idare rıhtımı :dan 
kalkarlar. 

Kadıköyündc:ı saat 8,0S 
de hareket ed~n vapur 12-
12-932 pazartesi güniinden 
itibare, 8 ce kalkacaktır. ._ ______ . 
lstanhul ikinci ticaret mahkeme

sinden: 2-1%-932 cuma eünü umur 
yerinde bulUn&A Çankaya motörün
de Yaııa-•n 7Uhur ederek hanra uğ
raclıioıdan h.biale mahkemeye tev
di edilen raponın taatikan aluımaSl 
mezkiir Motör ıuvariai taraftndan 
talep edilmiı Ye malıbme sünü 
28-12-«i.2 tarihi- mü .. dif ?rf&Dl
ba ırünü saat 13,30 olarak tayia o
lumnaıtur. Rapor alrllll'ken motör 
veya yükle al~kalt ve ka:r.adan zarer 
h berkesin veyahut vekUleriııin 

muayyen olan eôinde mahkemede ha 
zır bulunmaları deniz ticaret kanu
nun 1065 ci maddesinin tevfikan j. 

lin olunur. Taliinizi deneyiniz •• 
Acele ediniz •• 

T opkapr haricinde Sinan erdezi nam mahalde Şeh Süküti E- -----------
fendinin bostanında vergi borcunda dolayı haciz edilen bir byu 1 
motörile 2000 adet bostan ıırığı bilmüaayede satılacaktır. 

1 
Görmek için Şehremini Maliye şubeıine müracaat edilmesi 

Ö 
- K ı ve yevmi ihale olan 17/12/932 tarihinde cumartesi günü saat 14 1 

ksürenıere atran Hakkı Ek.rem ten 16 ya kadar mahallinde bulunacak satı, heyetine .müracaat. ' 

·~· ! tan. (6444) 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 

( Beboall) Ankara caddesi No.ao 



iti. HAKiKi ~\\ uhtere 'il RADIUM1\ 
:

10 o o! f 'o o . b'~ 
~t RAoiuM JJ Halkı ~ HALiS ISVEÇ ÇEli~I i 

Kendi kendine traı olmak Adeti •ıhhat noktai nazarın
dan büyük bir terakkidir. Her •abah yıkanmazdan evvel 
bir fırça He yüzünüzü •abunlayarak HAKiKi RADluM traı 
bıçağını makinesine takarak hem çabuk ve hem de temiz 
tıraı olacaksınız, ve bundan dolayı da perukar dükkanla
nnda sıranızı beklemek ve 10-15 kuruş braş parası ver
mekten kurtulacaksınız. lıbu HAKiKi RADIUM tıraş bı
çaklanmızın hamuru halis lsveç çeliğinden olup yapıhıı 
ise fenni terakkiyatın tatbikile daimi bir kontrol altında 
olduğundan HAKiKi RADiUM tıraı bıçaklarımızın eyiliği 
temin edilmiıtir. Birıeyi tecrübe etmek ilerlemeğe doğru 
bir adımdır. Radium Ticarethanesi: 
Telefon:42878_ Tel~raf: Radium_fstanbul 

• ' • •, .. - <• • ... 

B bahtiyar çocu 8 yaşı dadı ! 

PHILIPS 

"830
1

~ 

1 3 üncü kolordu 

1 
ilan lan ._ ____ __. 

r Kavak lakeleai Aktarma An 
ban tamir ettirilecektir. ihalesi 
17.-12-932 Cumartesi günü ıa
at 10 dadır. Ke,f ve ıartname
ıini ııörmek üzere her ııün ve 

'ı pazarlığa iıtirak için o ııün vak 
tinden evvel komnyona müra
caatlan. (5004) (6530) 

• • • 
Müteahhidi nam ve hesabı

na 100 kilo kırmızı peynir pa· 
zarhkla aatm alınacaktır. lha-

l leai 14-12-932 Çartamba giinö 
saat 15 tedir. Taliplerin o gün 
ve vaktin.den evvel komiıyona 

1 müracaatlan. (5002) (6528) 
1(. 1(. 1(. 

K. O. ve 1. F. kıtalarının ih 
tiyacı olan 72,000 kilo kuru fa 
ıulyeye talibin teklif ettiği fiat 1 

pahalı görüldüğünden ihalesi 1' 

tehir ile 15-12-932 saat 10 da 
pazarlığa devam edilecektir. 
Pazarlığa İftirak edeceklerin 1 

o gün ve vaktinden evvel komu 
yona müracaatları. · 

(5003) (6529) 
1(. 1(. 1(. 

K. O. ve 1. F. Çatalcanın ih 
tiyacı olan 995 kilo beyaz aala
mura peyniri pazarlıkla aatın 
alınacaktır. ihalesi 12-12-932 
Pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin tartnamesini gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel komiıyona milra
caatları. (5001) (6509) 

* * * 
Çatalca Müıtahkem Mevki 

amLannda bulunan aıağıda 
cinsleri yazılı köhne 09ya ıatı· 
lıktır. ihalesi 20-12-932 aalı gü 
nü aaat 10 da yapılacaktır. Mü 
zayedeye ittirak edeceklerin o 
gün vaktindenı evvel komiayo
na müracaatlan. (979 (6308) 
Adet Kilo Gr. 

19 250 Muhtelif bakır 
kazan 

44 50 SOO Karavana 
8 15 Bakraç 
4 10 Tava 

12 3 Kepçe 
4 Kepçe alüminyum 

• • 'E-

K.O. ve 1. F. kıtaları ihtiya 
cı olup pazarlıkla satın alına
cak olan js.ooo kilo kıııınızı 
mercimeğe talip çıkmadığın
dan: ihaleei tehir ile 12-12-932 
pazartesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin vaktin.den 
evvel komiıyoına müracaatları. 

(977) (6306) 

• * * 

Bir Tek Düğme ite 
Pit~n v .. upa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
S t 1 k h ZA Y[ - 1/182 n11marah Limaa diz 

a ı ı ane elamını :r.a;ri ettim. Yeniılnl çıkarta-
Nitantaı, Meırutiyet, Hacı Man- caiımclan eokiıinln bWmıü yoktur. 

ıur sokak 36 No. 111 12 oda terkoo, I Kemal 
elektrik, ııaz, 430 ll'l'n ana üzerin-
de yarım k..ğir Hane aa~ıktır. !cin- .,._ - ... __ !!!!'""!!''!!!!'!!!!''!!_ '!'!!!. ~ .. _"'!"_ .... !!!&!±!!!'!!!'!!!! ~ · ü~tans 

• ~· :·;,~~ ... '\!~{ •• ": . •. ' dekilere müracaat. MlLLlYET MATBAASI 
-- - --· - -~--· 

Yerli allarPaz 
• 

Bütün istediklerinizi Bulabilirsiniz. 
Hazır ve ısmarlama ipek kadın çamaşırları 

ipek mendiller, kravatlar, eşarplari 

Battaniye UCUZ Herekenin ipekli döşemeli ki eri 
Hazır elbiseler Kadın ve erkek şapkaları 
lpek ve yün çoraplar Yol hasırı, paspaslar 

ipekli ve yünlü cerseler JA. İpekli kumaşlar 
Kadınveerkekşemsiyeleri SAuLA Hasır koltuklar 

Kadın ve erkek kunduraları Marokenöri 

Kostümlük yünlü kumaşlar O Oyuncaklat 
Kolonya, losyon, pudra, krem, sabun G ZEL Eldiven 

Ankara' da 
Çocuksarayı cadde•inde 

• 

Istanbul' da 
Bahçekapı ve Beyoğlu 

cadde•i 

Samsun' da 
Bank,. lar caddesinde 

Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

A 1pullu şeker tabrikasının lstanbul depo. 
)arından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır • 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönde_ 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adresı fstanbul, Bahçekapı 4 Gncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: l.tanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

ll1 

Dr. HORHOR UN l 
Mektep ookaimclald m11ayene
baneolnl kapalDlfbr. Herııün 

sabahtan alqama kads baıta

lannı Eminönü Valide kiraat.
haneıi yanındaki muayenehane 

sinde bizzat tedavi eder.Tel.2.4131 

1 En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

BAK ER 
Mağazaları 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

KAPPS 

• • 

Alman kitapçı, Alman kitapları c:ı 

ucuz ıatar, Beyoğlu, istiklal cadd•
ıi 390, laveç ıefareti kar§ı11ncla-241 


