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'hıd e No. 2449 

NUSHASISKURUŞTUR 

Tedbirlerin 
isabeti Fırkada Adliye v if 

Kontenjanbnıuıın tatbikabna 
batlıyalı aradan tam bir aene ııeç· 
..U.tir. Bir aene nvel bunun tat
hikabna b!'tlarken, ga~e?'~z , tİc:ı.· 
l'et müvazenes.iııİ:q tenımı ıdı. Ve 
lıunu temin ebnek herhalde lazmı 
dı. Çünkü aksi halde kazandığ1n
dan fazla masraf yapan bir aile
nin vaziyetine düıerdik. Bununla 
da kalmazdı. Bütün kambiyo tet
lıirlerine rağmen, paramızlD kıy
ıneti muhafaza edilemezdi. Bu au· 
lıatun da ikbııadi neticeleri çok 
fena olurdu. Binaenaleyh müte· 
llazm bir iktıaat denine girmek 
İçin 16 Teşrinisani 1931 tarihinde 
lrontenjanbnanın tatbiJuna batla
dık. 

Ancak buna baılarken, bazı ta
eirlerimiz ve bir kıum ikhaatçıla
rınuz kontenjantmanın da akaüla
tnellerinden korkuyorlardı. Aca
ba ithalatm tahdidi demek olan 
böyle bir usulün tatbikı ihracah 
da azaltmayacak mıydı? Eğer 61-
lıakika böyle bir teıir yapıp la ih
racat ta o nisbette azalacak olur
aa. müvazene gene açık kalacak 
•e ayni zamanda ticaret hacmi 
de küçülmüt olacakh. Bundan 
tnemleketin ticari ve mütetebbia 
•nufı mutazarrır olacağı gibi ame 
I.,.; de zarar görecekti. Türkiye 
İhracat noktasından tamamile bir 
ziraat m em leket i olduğu için en 
Çok köylü sınıfı müteeaair olacak
b. Kontenjantman m ta •bl atına 
baılandığı zaman, bu end işeleri 
~har edenler oldu. 

Aradan geçen bir sene bu kor
kuya mahal olmadığını göstenniı
lir. Ve bunu ihracat Ofisi tarafın
dan neşredilen istatistiklerden an 
lıyoruz. Sıraaı gelmişken ~unu da 
ııöyliyelim ki, ihracat Ofisinin 
leesaüaünden beri, gümrük istatis
tikleri neşrinin intizamı temin e• 
dilmqtir. lktısadi buhranın tazyİ• 
lıı içinde ihsai malıimat, gidilecek 
YO:un iatikametini gösteren bir ı
tıktır. Ofia çok kıymetli iktısadi 
tııalümatı toplamakta ve munta• 
•am fasılalarla netrebnektedir. 

Ofia tarafından netredilen bu 
dikkate fayan istatistiklerden kon 
lenjanbnanın tatbilu neticeleri 
hakkında sarih bir fikir edinebi
liriz. Senebaşından f';•IUI ayı eo
lluna kadar ihracat ve ithalat hak 
!unda verilen rakamlardan anla· 
)'oruz ki ; 1932 sene ind e ticare t 
trıüvazeneıi temin edilmİ§tİr. Ya
rti ithaJAtımız ihracatımızdan da. 
lıa azdır. Bu, paramızın kıymetini 
lrluhafaza noktasından lehimize 
lıaydedilecek bir hadisedir. Fakat 
•akamlarm daha beliğ ve bizi da
lıa çok sevindirecek bir tarafı fU· 
dur ki, 1932 senesinin ilk dokuz 
llyında 1931 senesine niabetle da
lıa fazla mal ihraç ettik. Ofis ta
rafından neşredilen rakam1ara 
röre, 1931 senesinin ilk dokuz •
Yındaki ihracatımız 427. 790.572 
kilo idi. Halbuki 1932 senesinin 
•Yni müddetinde ihracatımız 
469,129,550 kiloya baliğ olmuş
tur. Bu. Türk ihracat malı için 
41,338,978 kilo bir kazanç demek 
tir. Bu vaziyet gösteriyor ki, kon
tenjanhna~ tatbikı, ithalabmızr 
•zalbnak ve milli paramızın kıy
tııetini korumak gayesini temin et
liği gibi. ihracatımızı tenzil etme· 
tııit, bilakis ziyadelettinniıtir. 

Ancak madalyanın diğer tarafı 
da vardır: G*'ne Ofisin netrettiği 
lıtatistikler bize gösteriyor ki, 
1932 senesinde ihracatın kıymeti 
1931 senesine nisbetle düşmüştür. 
1931 senesinin ilk dokuz ayında 
daha az mal ihraç ettiğimiz halde 
ltıukabilinde 82,630, 116 Türk li~ 
,..., aldık. Halbuki 1932 senesin
deki ihracatımJzın yekiinu ancak 
63,590,838 liraya baliğ olmU§tur. 
\'ani 4 l küsur milyon kilo fazla 
ltıa) ihraç etınemize rağmen, 19 
lıüsur milyon lira daha ~ z para 
llldık. 

Ancak bunda bizim bir kusuru· 
llıu:ı: yoktur. Çünkü bu, dünya pi
haalarında eşya fiatlannm kıy· 
ltıetleri düştüğünü gösteriyor. Et
)e. fiatları niçin dÜ§Üyor? Bu, ay· 
1't ile çok dallı budakh beynelmi
lel bir meseledir. Ve ne bizim, 
ile de bir devlet.in yalnız batma 
çlll'e bulacağı bir dert değildir, 
ll11nun çareleri gelecek aene top
ı.....cak olan cihan iktıaat konfe-

Acıklı bir ö/ÜJ'fl 

Memleket büyük bir 
alimini kaybetti 

Dil, Tarih ve edebiyahmızın 
büyük adamı d-ün akşam öldü 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Memleket büyük bir alimini 
daha kaybetti; Samih Rifat B. 
bu akşam öldü. Dil, tarih ve e
debiyatımızın büyük adamı, ya 
f&Yıtının bütün görgü ve bilgi 
!erinin herkese yarayacağı bir 
zamanda, toprağa karıştı .•. An 
kara teessür içindedir. Sa
mib Rifat Beyin ölüm haberin 
den Reisicüınhur Hazretleri 

pek ziyade acı duymuılar, bat 
yaverleri Celil Beyi merhumun 
aile.ıine duygularım bildirmeğe 
memur et:ınişlerdir. Başvekil lı 
met Paşa Hazretleri de bu ak
şam üzeri hasta bulunan mer· 
humun hatırını sormak üzere e
vine gittiği sırada bu acı habe
ri öğrenince orada acılar için
de ağlayan ailesini teselli et
mitlerdir. Merhumun cenazesi 
yann saat on dörtte Hacıbay
ramdan kaldınlac:akbr. vna
zede hükCimet erkim, millet ve 
killeri, muallimler, mektepler,. 
dil ve tarih cemiyetleri ve onu 
sevenler bulunacaktır. 

[Milliyet; irfan hayatımızda 
çok büyük bir boşluk bırakan 
bu zıya' karşısında çok acı duy 

·----

Ôlilmile irfan hayatımııda 
bilglik bir boşluk bırallan 

Samih ttifat Bey 
muttur. Kederdide ailesine de
rin taziyetlerimizi beyan ede
riz.] 
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Terkos Su Şirketinin terşih havuzlarından bir nıanzara 

Terkos'u almak için 
3200000 lira verilecek 
Bu para taksitle ve 25 sene 

içinde ödenecektir 

Komisyon dün de toplandı ve bazı 
tesisata fiat takdir etti 

Komisyon içtimalarına iştirak eden 
Terlros Müdürü 

Terkoenn 1 Kinunuevvelden 
itibaren Belediyeye devri için la
zım gelen hazırlıklar ikmal edil
mek Üzeredir. Bu buaua için çalı
f'UI komayon içtimalannı her sün 
yapmaia bllflamqtır. Komisyona 
Vali ve Belediye Reiai Muhittin 
Bey riyaset etmektedir. 

lçtm.lara Şirket Müdürü M. 
Caıtelııau da qtirak etmektedir. 
Hali hazırda tirketin depo edil. 
mit olan kömürlerine kıymet tak
dir olunmaktadır. 

Belediye Tel:'kosun mübayaaaı 
için verilecek bütün parayı apğı 
yukan teıpit ebnİftİr. 

Öğrendiğimize göre, Belediye 
25 aene müddetle Terkoı Şirketi
ne her yıl 80 bin lira verecektir. 

Bu hesap fU tekilde elde edil-

~llnsmda aı-ıı..nM.Jdır. Bi:ıı tunu bil ( Devamı 6 ıncı aahifd,, ) 
ıı...liyiz ki !nnet P.,. hükUmeti ı-----====-==---==--==-==--=-=-==== 
te.rafmrlaro ·'ınar. iktmadi tetbir-
1- tic0 t .. • • • ..... are ınuvazene&nu temm et-
llıek ve müvazeneli bir iktısat 
"""nne a-irm .. & husu......ıa fayda
~ neticeler venneJ<ıedir. Rakam
•"m bu belağati kar111mda Bü
)\\C __ Gaz~nin aon n\lt-;klanndaki 1 
ti> aozlerı tekrar hahrlamamalı; ' 
b,;;_k" "d- ? 1 

._, un mu ur : 

"MiU" 'k d ı ı hsa ın ve paranın gÖa• 
1~iği kudret ve istikrar alınan 
ı..tbirlerin isabetine kanaat vere

Gazi Hze --
1 Zaten işler 
Bitmiş gibidir 

Şarkta tetkik seyE 
hatine çıkıyorlar 

Bu seyahatte lran Şahı 

• Mübadele komisyo
nu lağvediliyor mu? 

Hz. ile 
giJrüşmeleri muhtemel 

Aııkaradan verilen malu
mata göre, Gazi Hz. nin ya
:unlarda Anadolunwı cenup 
ve ıark havalisinde bir tetkik 
1eyahatine çıkmaları muhte
meldir. Bu seyahat eanasmda 
~eya sonunda Reisicümhur 
Hz. nin kararlaıtırılacak bir 
mahalde İran Şahı Riza Han 
Pehlevi ile mülakat icra bu-

' vurmalan da m uhtemeldir. 

Fırkada 
Müzakereler 

Adliye ve maarif 
itleri görüşüldü 

M. Holştad 

Dünkü nüshamızda, Yunan , 
membaından gelen bir habere at• 
fen, Yunan hükumetinin Muhte
lit Mübadele komisyonunun lağ-

ANKARA, 3 (Telefonla) - 1 vi~i talep edeceğini yazmııtık. 
Fırka grupunun bugünkü içti· Dun bu meaele o;trafmda t~~ki. 

1 
d 

Adr . . kat yaptık. Komısyon mehafilm
m~~ a ıye ~e M~arif v~kil de buna dair resmi malümat yok
lerı ızahat vermışlerdır. Adlıye tur. Bununla beraber Yunanistan
meaelesinin müzakeresi bitmiş da elyevm iktidar mevkiine geç-
tir. Maarif işleri etrafında mü mi§ olan Çaldaris kabileainin ko
zakerata devam edilecektir. mi~yonun lağvini arzu etmekte ol

dugu anlatılmaktadır.. Bundan 

Malatyada 
Bir yobaz 
Cami duvarına eski 

harflerle bir 
yaft a yap1ştırmış! 

MALATYA, (Milliyet) - Her 
yerde olduğu gibi, bizim burada 
da teşrin i aaninin 25 İnci cuma 
a-ünü Malatyanın en büyük ve 
methur Yeni taş camii kebirinde, 
camiin ikinci müezzini Adıyaman 
lı Hafız Ebuzer Ef. tarafından e
zan, hutbe ve kamet türkçe ola
rak okunmuttur. 

Ayni gün ikindiye doğru caıni
in kapıama yakın ve herkeain gö
rebileceği minare kapısına iri A
rap harflerile yazıh bir yafta asıl 
mııtır. Kim tarafından böyle ııü· 
pe gündüz yapııtınldığı anlqıla
mayan yafta etrafında tiddetle 
tahkikat ve takibata ııiritilmiıtir. 

Malatya müddei umumiai biz
zat tahkikatla yakından alü:a
dar olınuf, Emniyet müdürü Ek· 
rem ve vali Tevfik Beyler deme• 
seleyi meydana çıkarmak için a-
zami gayret ıröatermiılerdir. 1 

Tahkikatın ilk batlanıııcında 
raıta-ele kuran •e mevliit oku
yan, nuska yazan, ııaipten haber l 
veren ve kendini ehli kerametten · 
tanıtan Malatyamn Sancaktar 
mahallesinde Bağdatlı Şeyh Hacı 
Osman Ef. isminde bir üfürükçü 
yakalarunıfhr. Teşkil edilen bir 
ehli vukuf istiktap yapDUf ve yaf 
tayı Hacı Oamanm yazdığı anla
tılJllJfhr. Bunun üzerine merkum 
Adliyeye verilmit ve hakkında 
tevkif müzekkereai keailmittir, 
Müddei umumi Ragıp B. bu mu
zir adamın içinde bet yüzden faz
la mahpuı bulunan hapıahaneye 
gönderilmesine müsaade etmemiş, 
kendiaini yebnit kitilik ikinci bir 
hapıahane olan Saray mahalleım 
deki lamail Ef. meacidine gönder 
miştir. Tahkikat ehemmiyetle ta
mık olqnmaktadır. 

ELAZIZ, 3. - Burada ezan ve ka 
met dünden itibaren türkçe olarak 
olrunmıya batlandı. ilk türkçe ezan 
izzet Pt- camÜnde okundu, 

Yeni meb'u•umuzun 
mazbatası 

latanbul meb'ualuiuna İntihap 
edilen lbrahim Tali Beye ait inti
hap mazbatası dün heyeti teftitiY• 
ce ikmal edilerek Dahiliye Veka
letine gönderilmittlr• 

Anlıyana sivriainek 
aaz •.• 

Selim NIJ:zhet Beyin 
KaragiJz haklunda 
yeni bir mnkalesi 

Yarınki Milliyet'te 

maksat bütçede tasarruf yapmak
tir. 

Türkiye hükfunetinin komisyo
nun liğvına ne dereceye kadar 
muvafakat edeceği maliim değil
dir. Komiıyonun işlerinin mün
küm mertebe sür'atle bitirilerek, 

( Devamı 6 ıncı sahi/ede ) 

Hangi taraf 
·Haklı? 

Ordu Ticaret Odası 
mı, lstan bul 

Ticaret Odası mı? 

Vehbi Beg 

lıtanbul Ticaret Oduı bir 
müddet evvel Ordu Ticaret 0-
dumı hilifı hakikat tahadetna 
me vennesinclen dolayı Müddei 
umumiliğe vermiıtl. Mesele Or 
du Ticaret Oclasınm, içinde yü:ıı 
de 18 sivri bulunan bir vagon 
İç fındığı yüzde 2 ıivri olduğu-
na dair rapor vemııesind'en çık
mışh. 

Diğer taraftan Ordu Ticaret 
Oda11 reisi bir mektupla latan· 
bul Ticaret Odaıırun bu iddia. 
um reddetmekte ve bu fınddı:
lann ıivri fındık değil, mahal
li tabirle Çakıldak denilen bir 
nevi fındık olduğunu ve tombul 
cinsine dahil bulunduğunu bil· 
direrek lıtanbulda fmdrktan 
anlar mütehassıs bulunmadıiı
nı da ilive etmittir. 

Dün bu hususta fikrini sordu 
ğumuz lstanbul Ticaret Oclaıı 
umumi kitibi Vehbi Bey ele 
demittir ki: 

~ mahiyettedir." 

Ahmet Şü/i •. >t.> 1 Vlliigatin geni satın aldığı damızlık boiialar diln geldil 

- Odamız bu itte vazifesini 
yapmııtır. Biz men'i tağtit k•
nunu ve fındık nizamnamesine 
mugayir bir hadise ile kartılat 
tık ve vazifemizi yaptık. Bım
dan sonrası itin teknik ciheti 
üzerinde iki taraflı iddiadır. Bu 
nun hakikatini mıılıksne mey
dana cıkanr. 

::iahıp ve tıaımuharrırı --
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat •e Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

a at Verdiler· 
tHerşeyden evvel milli 
servet ve para kaçak
çılığı yapılamıyacak 

Kararname Dün Neşredildi 
• 
ihraç mallarına ait döviz işleri 
nasıl olacak?. Tatbikat başladı 

Hükumetin hazırladığı yeni sekiz 
numaralı kararname dünden itiba
ren mevkii mer'iyete girmiştir. 

Türk parıuıınm kıymetini koruma 
hakkındaki kanuna göre hazırlanan 
yeni kararname ihraç olunan malın 
bedeli dövizin memlekette kalma•ı 
için çok mühim mevadılı ihtiva et
mektedir, Kararname ihraç olunan 
mallann dövizlerini bankalara satma 
ğa veya kendi namlamıa Cümh!!ri
yet Merkez Banka11na yabnnağa 
ihracatçıları mecbur tubnakta ve 
bunu kontrol için her üç ayda bir 
verilecek beyanname uıulü ihdaı e
dilmektedir, 

ANKARA, 3. (Milliyet) . -
Türk parasının kıymetini ko-
ruma hakkındaki kanuna gö-
re Maliye ve lktiaat Vekillerin 
ce tanzim olunan 8 numaralı karar
namenin meriyete vazı takarrür et
miı ve bugünkü Resmi gazetede net 
rolunan kararname meriyete gİnnİf· 
tir. Kararnamenin ihtiva ettiği eaaı 
lan bildiriyorum< 

Madde 1 - Türkiyeden ecnebi 
memleketlere eşya ve menkul kıy
metler ihraç eden hakilö ve hükmi 
şah11lar bu etYa ve kıymetlerin bede 
li olan dövizleri, emirlerine geçtiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde Tür
kiyede bir bankaya sabnağa veya 
kendi narnlanna merkez bankasına 
tevdie mecburdurlar. Türkiye güm
rüklerinden ihraç edildiği tarihten i 
tibaren 3 ay içinde malın ıahlmama 

Maliye ue İktısat vekilleri 
Ce18.I ue Abdll/halik B.ler 

ıı avarya olması, müıteri tarahndan 
teaelliim edilmemesi müıterinin te 
diyede müıkülita veya ifli.aa maruz 
kalması malin ihraç edildiği memle
kette kambiyo tahdidatı mevzu bu
lunması a-ibi zaruri ıebeplere binaen 
ihracat bedelini döviz olarak banka 
lara sataınıyan veya Merkez banka
ıına te11di edemiyen ihracatçılar teah 
hur sebeplerini kambiyo mürakipli
iine ve kambiyo mürakibi bulunmı
yan yerlerde mahalli mal memurlu
ğuna bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannameler mürakiplikçe 
tetkik ve mazereti makbul olduğu 

( Devamı 6 ıncı ..Jıilede ) 

iki müessif ölüm 
Sait Cemil Be dün defnedildi, 
Musa Süreyya 8. de irtihal etti 

Evvelki gece vefat eden Tıp 
F akülteıi Emrazı Dahiliye Mü
derrisi ve d itçi mektebi müdürü 
Sait Cemil Beyin cenazeai dün 
çok hazin bir meraıimle kaldml
mlfltr. Meraıimde Darülfünun • 
min vekili, Fakülte reialeri, mii
derriıler, Talebe Cemiyetleri mii
meaailleri, bütün Tıp talebeai ve 
hariçten birçok doktorlar ve ken
disini sevenler hazır bulunmnılar 
nr. Cenaze öğleyin. merhumun 
Kadıköyünde Zamoilu akaretle
rindeki evinden kaldmlmıt n ia
kele cami.inde namazı kılmdık
tan sonra Tıp Talebesinin elleri 
üatünde Fakülteye getirilmiftir. 
Fakültede meruim yapılmıf, mer 
bumun hayatı, hizmetleri haklını 
da tabut bafmda hitabeler irat e
dibnittir. 

ilk sözil Tıp F akülteıi relıl 
Tevfik Recep B. almıthr. Onu ta
kiben müderrİI Neaet Ömer, Akil 

Salt Cemtl Bag 

Muhtar ve Server Kimi! Beyler 
söz söylemitlerdlr. Akil Muhtar 
B., merhumun amıf arlı:ad- oldu 
iunu ' ıröayatlan aramıda lll
•tmittlr• . ' 

Bundan aonra Tıp Talebe ce-
miyeti namına Oaman Nuri B. ta
lebenin derin teesaürlerine tercü
man olan heyecanlı bir hitabe i
rat etmiftir. Müteakiben ditçi ve 
eczacı mekteplerlle Darilfihuı>. 
nun diler fakülteleri namına ta
lebe cemiyetlerinden birer kiti 
söz söylemiflerdlr. 

Saat 13 de hazurumm a-özyat
lan anamda c:enaııe Karacaahme 
de ..ıdedDmt,tlr. .._.._ •ui-

Musa SDregy• Bey 

7eti mucibince, mÜderrİI MB2· 
har Pı. ve lmıail Haklo Beylerin 
mezarlarmm yanına defnedilmit· 
tir. 

Mezar bapnda müderriı Mahir 
B. çok heyecanlı bir hitabe irat 
etmİftİr. 

Sait Cemil Beyin ölümü bütün 
Tıp lleminde ve onu aevenler ara
urıda derin bir t~il,r uyandır
mııhr. Merhumun bütün talebeai, 
çok kıymetli hocalarının habrala 
rrru ebediyen unutmıyacaklanru 
aöylemitlerdir. Dün bütün Darül
fünun Fakülteleri tatil edilmiı, 
tedrisat yapılmamııhr. Alimetl 
matem olmak Üzere Falriilteler ve 
Tıp Talebe cemiyetinin Ciğaloğ
hmdakl merkezinin bayrağı yan
:ra kadar çekilmiıtir. 

Merhumun mezanna Tıp Tale
be Cemiyeti, Tıp Fakülteal, Hu
lnalı: Dltçl, Eczacı FakilJteleri Ta
lebe Cemiyetleri •e Darülfünun-

• dakl Bulğar talebe namına birer 
çelenk konmuıtur. 

Dün akpm Tıp Talebe Cemiye 
ti mlbnesailleri merhumun evine 
ırlderek kederdide aileaine Tıp ta
lebeıiain teesaürlerini ve taziyet· 
!erini bildlnn;.Ierdir. 

Sait Cemil B. 60 yqlannda idi. 
Tıp Fakülteainden mezun olduk· 
tan sonra Şam Tıbhıyeainde fizi
yoloji hocalığına tayin edilmiıtir. 
Bilahare latanbul Tıp Fakültesin
de memaliki harre hastabkları 

( Devomı ' ıncı oahilcde ) 
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93 f elô.ketleri 
İgnatief ve 

Bütçede uydurma rakamlarla 

- -- ~ -------

HART c i · HABERLER 

Schleicher büyük bir 
salahiyetle işbaşında! 

Amerika cevap 
Vermiyecek 

3 milyonluk bir fazlalık yapıldı Dün Başvekalete tayin ve kabi. 

Kongre tehire hiç 
mütemayil değil 
Y ASHIGTON, 3 ( A . A • ) -

lar meselesinin münakaşa edilmiı ol 
duğu uzun bir kabine içtimamdaa 
ıonra M. Stimson, ıazetecilere be
yanatta bulunarak I.,.iliz ve Fran
sız notalarma cevap vermeie liizuın 
olmadığı mütalea11nda bulunduğunu 
söylemi9tir. 

-22-
/gnatief nele,. liğretlyor? 

karak botwıa para harcama
ğa ne lüzum vaı<dı: sanki? ..... 

Mahmut Nedim Pafa, kendi Ceneral İgnatief'in gelmek-
sini ziyarete geleceğini haber te olduğunu haber verdiler. 
vermit olan Rusya Büyük Elçi- Mahmut Nedim Pat41. mllsa Ü· 
sini bekliyordu. Ceııeral lına- zerindeki evrııdcı fÖyle bir dü
tiePin çok akıllı adam olduğu- zeltti. Sonra kalkh, elçiye gi
nu Abdülaziz söyleyip duruyor reken ayağa kalkmıt olmamak 
du. Yeni Sadrazam, kimseyi be için onu ayakta kabul edecek-
ğenmiyen Padişahmm bu ka- · 

le 
tı. 

dar öğdüğü adamla fÖY uzun Ceneral, sadaret odasına 
ca bir görütmek, Çann vaftiz girdi. Artık 40 yaşına girmekte 
oğlu olan bu diplomata kencilni olan lgnatief, lstanbula ilk gel 
beğendinnek bevesindeydi. İg- diği zamanlardaki parlak genç· 
natief isterse kendini her za- tik yüzünü kaybetmitti. Yü
man itbatında tutabilirdi. Cene zünde derin çizgiler vardL Fa
ralin her istediği vakit saraya kat gözleri, hali. azim ve cür
gittiğini, huzura giraiğ ini bili- etle parlıyonlu. 
!ordu. Valde Sultan, Valde ~- fgnatief'in arkasından bat· 
gaaı, hep ondan bahsederl«:rdı: tercümanı Onu r{._ girdi , Elçi· 
!:lele Valde Sultan, İgnatıef'.ı 1 nin sağ eli, bütün entrikalar•n 
Aslanının sadık m':'bafızı., o.ı· çarhçısı olan bu battercüma

ye anıyonlÜ: B~ cahıl kadın bır nm yüzünde, ilk bakışta inaa
zamanlar lkincı Mahmuda R~ na İnan veren garip bir saffet 
y~dan ordu v«: do~a':'°'a ge~ırt vanlı. Sanki yaradılıttar. ma -
~ııt ol~ Botnıef gıb~, .t~n.atıer keliydi bu kurnaz' tercüman .. . 
ın de ıcabtnda Abdulazızı ko- Sadrazam elini uzatarak 
r?m~k içi~. ~us~~d~-ask~~ fe- büyük elçi iİe alafranga toka 
tırebıleoegını oıre nı:ı:e sov er etti. Bunu da yeni alıttığı için 
dururdu. Valde Sultanın her pek beceremiyordu. Sonra. yer 
sözünü "aynı keramet,. sayan gösterdi: fgnatief'le beraber 
Cevher Ağa ile batka zeı:ciler kendi d .. oturdu. Onu'ya da o· 
de bu sözleri tekrarlarlardı. turmasını iıaret ,.tt;: 

Mahmut Nedim Pata. lg- _ Gel! Bize kahve getirin. 
natief' i beklerken. bir yandan Sonra da kDn.seyi sokmayın. 
da itlerle uğraşıyonlu. Eski ve Elçi Beyle göriişeceğiz. 
zlrleri kendine uydurmağa ça- Dilsizler hizmet ediyorlar-
lıııyordu. Yeni Hariciye Nv•rı dı. Halvetli. 
Server Pata. bir görünmÜf, git- Mahmut Nedim Paşa, yüzü 
mitti. Sadrazam. İtin icine Ha- lgnatief'e dönük, türkçe söy
,riciye Nazırını değil, Divanı lüyor, Onu yavaşça rusçaya çe 
Humayun terciimanmı bile ka- virerek cenerale anlatıyordu. 
rıştırmak istemiyordu. Tercü- _ Büyük elçi beyefendiye 
.ınanlığı Rusya Sefareti başter- ziyaretlerinden dolayı çok min· 
cümanı M. Onu yapacaktı. Şu· nettarım. Beoim v,. sevketli 
rayi Devlet Reiai ihtiyar Yusuf padişahımın en büyük arzu
Kamil Pa9a, Sadrazama teıek- muz, haıemtli Çar hazretlerile 
küre gelmitti. Maaşına birden bot geçinmektir. Geçmitte ne 
elli bin kurut zammolunmuttu. olmu§aa olınuı, iki devletin 
Mıur1 ı Zeynep Hanımın kocaaı miifterelı: menfaatlerini takdir 
para içinde yüzüyordu. Bunun- ed-.eyen bir takım adamlar, 
Ja beraber havadan gelen bu ay iki memleketi olmıyacak muha
da elli bin kuruıçuk ta fen. bir rebelerle yormuşlar. Fakat biz, 
.şey değildi. her zaman Ruslarm mert, a· 

Sadrazamla hoı ıeçinemi. licenap bir millet olduğunu tak 
yen yalnız Serasker Hüseyin dir ederiz. Bunun icin benim 
Avni Pa.ta idi. Bu ıert asker, Babıalide siyasetim Rusya ai
bir ti,irlü söz anlarnıror, uke- yaaeti olacaktır. Bunu Elçi Be
rin masrafından bes para ind;r yeiendiye olan muhabbetim de 
meğe razı olmuyonlu. Halbuki icap ettirmektedir .. 
Mahmut Ned'mı P14&. Padita- Yolunda diller döken tİf· 
ha acıkaız, hatta fazla varidatlı d 

· .. · · d M man, çember sakallı sa raza-
bl .ır buNtçe verymekufıatpıyor u. a mm yüzüne baktıkça lgnatiei 
ıye azın us a.tayı bu- .. 1 ek · · •- di • t • . bo h lıy du gu mem ıçın Ken nı zor u-nun lÇ:"I yuna q or : t d 

- Olmllz efo..,-':.., nim•~ uyoNr u. il _ _,_ _._ M b 
B k l.• ef d• • n.. ,. zava ı ...... maı fU a -

en tev et u en ınııze ~ mut Nedim Paşa Politikayı 
milyon lira fazla varidatlı b.. ı tek .. k ib' ·b· · d .. . . e opme g ı ır mana a 
buke arzetmek ı:stenm. 1 d Dah k 

Diye zavallı maliye ı>•zırı· al n ıykaordu. b a ya dm' za~an-
'k' - b' ara ar u san a•v""" o-

nın 1 nlı ayagırull ır papuca so- turan Af; Pata ile timdiki sad· 
koyo u. Zava ı Yusuf Paşa. d · b' 

'h · t ·1 · 1 .. razamın araıın a r.e genıt ır 
nı ayet 11 enı enı an llmıf, uç d 
d~fa ~~liy~ B~ıaliye gi· uç~:~r 1 ı. tief "" oldum 
dıo donen butc;eyı uydurma . . gna ·ahm 

k 1 ı .. ·ı f lal b' delıs•re benzeyen M ut Ne 
ra am,~rl ~uç mı von az 1 ır dim P-.anıu kendisine tet'<'Ü
hesap. Ki ıgma so~.utt~. me edilen sözlerine rusça ilti· 

İyı amma, gel gor ki "1 Al- f tl 1 eli On bun " a ar a cevao ver . u -
lahın belası serasker, buna la 1 d l'Lk d·· ·· b' 

1 b rb ,__ Y arı a o au ça uzı:ı:un ır 
razı o muyor, a ar ... gınyor- t·· kç .1 d ı t 
d ur e ! e sa razama an a ıyor-

u • 
· im ef d' du· - O az, en ım. Devle- · 

tin selameti ordulanna bağlı- - Elçi Bey, sözlerinizden 
dır. Etrafımızda dütman do· pek mel'.un oldu. z,.tı aamileri
ludur. Ben ordudan b;r aefer ne teteldciir ediyor. Hatmetli 
azal tamam.. Yeni sili.hl ar, ye- Çar hazretleri de şevketli Su i-
ni toplar isterim. tan Hazretlerinin t!tl samimi 

Diye söylenip duruyor<lu. ve hakiki dostudur. iki büyük 
Sanki bu kadar hazırlık Monark arasındaki dostluk 

neye yarayacaktı? 1,te Mah· kı de . . . b' .. 1 

t N d. p d b' t" ı ·· şar n saa tıne ~ ıyı ır gu-mu e ım aşa a ır uı u 'd' . 
burasını anlıyamıyordu. Orta- ven yen ır. AvruP"nın balinı 
da muharebe yoktu. Öyle bir görüyorsunuz. lngiltere kendi 
ihtimal de görünmüyonlu. Kim adalarında tek batına kalmıt
hücum edecekti sanki Türki- tır. Fransa ezilmittir. Avus
yeye?. turya kendi dertlerine çare bu. 

Avusturya mı! •. D~ha ~n lamıyor. halyıa, daha yeni o-
Almanvadan vedıgı sille ıle 1 · 1 ·ı - ı 
seraemlemit olan Avueturya, Uf ıt en e ugra9ıyor. ~n-

muharebe edecek halde değil- ya lkarışddıklanlan kendim be
di. nüz kurtardı. Bütün bu bozuk 

Rusya mı? Zaten Mahmut dünyanın ortasında Rusya ile 
Nedim Patanın bütün gayreti Almanya vr. bir de Türkiye var 
oııu:nla hot geçinmekti. Rus- dır. Bu üç imparatorluk dost 
ların dediğini yapmamak İçİll geçinirşe dünya da rahata erer. 
uğratan AH P&lalar, Fuat Pa- Avusturya imparatorunwı geç· 
talar bile muharebeye mey- miti unutarak Çar Hazretleri 
dan vennem41erdi. Kendisi iae ve Almanya İmparatoru ile bir
Ruslann bir dediğini iki et- !etmek istec!ği maliimu dev· 
miyecekti. letmizdir. Sultan Hazretleri 

nesini teşkil etmiş bulunuyordu 

Sosyalistlerin parlamento hizibi 
reisi M . Breitscheid, "Otoriter hü
kumet tezinin mühim bir darbe ye
mit olduğunu" beyan etmekte •e 
M. Yon Schleicher'in Von Papen'in 
cüretkirane plıinlanndan vazıreçece 
ğini kabul eyleemktedir. Fakat bu 
hal sosyal demokratların von Pa
pe~'e k!U"lı takip ebnİt oldukları bat 
b hareketin aynini takip etmelerine 
mani tc.tk.11 etmez. 

Reichsag 'ın ancak 6 KAnunuev• 
velde toplanacağı ve rivayet divanı 
intihabmda soma Noel yortuıu i
çin içtimalarını tehlt eedceii söylen 
mektedir. Reichstac'ın feohi ihtima
linden de bahsedilmekte i"' de M. 
VÖn Schleicher, bunu •n:u ebnemek 
tedir. 

Von Schleicher ve Nazl'ler 
BERLIN 3. A. A. - Havas a_ian 

sı muhabirinden: Kabineyi teşkile 
memur edilmiş olan Yon Schleicher, 
artı k Nazilerle ümitsiz müzakerelere 
devam fikrinde değildir. 

Hitlew'in na.tiri efki.rı olan " o.,,. 
Ancriff", bu kabinenin Nazilerin 
pek boşuna gibnekte olchığunu,çün 
ki pek çabuk düfeceğini yazm:.kta
dır. 

M. Yon Schleicher, daima M. Yon 
Paıxn'in siyasetinden daha enerjik 
b:r ha.ıici siyaset takibine taraftar 
olmuştur. Filvaki M. Yon Papen, 
mütemadiyen büyük devletlerle ve 
milletler cemiyeti ile ihtili.f çıkar
maktan içtinap etmittir. 

MamafiJı M. Yon Sdıleicher'in ha 
riciye nazırhğında bırakılınıur, kabi
nenin değqmesi ile siyaset.in cleği9-
miyeceğİni isbat etmetkedir. 

M. Yon Neurath, siyaai karanızlı 

doıt davranır, Türkiye hıriati
yanlanna hoş bulunursa yer yü 
zünün düzgün gidişini tutmak 
mümkün olacaktır. 

DerJatru uar 

Yeni kabineye girecek bu nazırla
rın bugün harici siyasete ait meaele 
lere basrediım.k üzere bir içtima 
yapmalan mubtenıelclir. O ~retle
ki hariciye nazın Cen.,.,...ye cıtmelc 
içln yann Berlinden harekete imkan 
bulabilecektir. 

Hariciye nazın, Ceneneye pazar. 
teıi günü varacaktır . . 

Mısırdaki suikastçı
lar mahkunı oldular 

KAHiRE, 3. A. A. -Geçen ma
yis ta Mısır bafyekili ile meoa.i arlra
da9lannda ikiıini Mmil bulunan tre 
ni berbava etmete tqebbüıle zan al 
tJ~ alııı.ıın 3 kiti!fen ikisi, müebbet 
kürek ee:ıasına mahkum edilınittir. 

Mahkeme üçüncü maznun haldmı . . . 
da beraet kararı vermıtbr. 

Sovyetlerin saba 
ald,(?ı yeni vapurlar 

BREMEN, 3. A. A. - Yolff a
jansından: Ecaebi gemileri sabn al
ml\ğa memur edilm.İf olan Sovyet ko 
miırvonu Norddeutscher Lloyd sey
rüsdain 'kumpanyaımdan yeniden i
ki vapur ıabn almıştır,, 

Bu ıuretle Sovyetlerin mezkür , 
kumpanyadaa ıdnıq olduktan gemi
lern miktarı dolatza baliğ olmuştur. 

M. Br ning Trablusta 
ROMA. 3. A. A. - Sabık Alman 

baıve!cillerinden M. Brüniag, bir 
müddet istirahat etmek üzere Trab
lu• 'a gelmittir. ----
Almanyada bir set 

SCHLElZ, (Thurice), 3. A. A.
Volff ajan<ından: 

215 milyon metre mikabt fU iıtiap 
eden ve Alınanyanın en büyük sed
di olan BI 'loch vadiıi nddinin kü-
.-ı resmi ılmı tır. 

PARIS. 2. A.A. - Fran11z notaıı, 
F ranaa tarafından gösterilen ayni 
beynelmilel tesanüt zihniyeti dahi
linde Amerikanın da 15 Kiounosa
ni vadesinin münasip ıröreceği bir 
zamana tehirine razı olmaamt ada .. 
let ve hakkaniyete muvafık bulmak
tadır. Akli takdirde İflerdeki umu
mi durgunluğun artmasını beklemek 
IUım gelecektir. 

Notada, bazı tediyatm yüküne da 
yanameyan vereceldi memleketler
den bazıları lehine olarak borçlarda 
yapılacak herluutci bir tenzilin bu 
yükü ban alacaklı bem verecekli di 
ier bir takım memleketlere nakil ve 
tahmil tehlikesini tevlit edebileceii 
ve böyle bir ihtimalin tahakkuku ha
linde bu memleketlerin de artık bu 
yükü lafıyamıyacak bir nziyete düt 
meleri muhatara11nın varit olduğu 
tebarüz ettirilinektedir. 

Nota fU suretle devam ediyor: 
" Bütün borçlar meselesinin yeni 

esaslar üzerine kurulmut kat'i ve ni 
bai bir bal ıuretine bağlanma11 dün 
yanın timdiki bulanık ve bntık va
ziyetinde itimadı iade edebilecek ye 
cine payidar tedbirdir. itimadın tek 
rar teıiıi ise iktiaadi iıtikrarm ve 
hakiki sulhun birinci farbda, Umu
mi bir mahiyeti haiz bu mütalealar
dan mülhem olacaktır ki Fransa hü
kümeti Fransız parlamentosunun 
Lauaanne uyuımalarına ait tasvibini 
bazı ihtirazi kayitler altında kabul 
eylemİftir. • 

Muvazenesinin temini için pek 
tidcletli tedbirler alınnut "" daha 
da alınacak olan Fransı:ı bütçe..uün 
500 milyon dolarlık açığına ıa&m
Franaa cihan iktiaacliyabnın tekrar 
dü:ıeltilmesi uğrunda aiır fedakirlılı, 
lara katlarunqbr. 

Bunu yapnıken Fransa menut .., 
m«i itiliflıırda derpiş edilen tecliye
lerin n-'i ve iktisadi itlenfe pek de
rin inti:ıamsızlıklara ye kantıldıkla
ra meydan vermeksizin, katiyen ifa 
olanamryacağı kanaatinde bulunu
yonlu. 
Lauıanoe itiliflaiından sonra ber 

tarafta tekrar uyıuunağa baflayan İ· 
timat duygusu, hükumetler araam
dal<i borçlann ödenuıesi lüzumu ü
zerinde iıırar edildiği takdirde, clev
vam eyleyemez. 

Talebinin, yukarda arudilen mü
talealann ziyası altında tekrar tet
kik edilmesini Amerika hükumetin
den rica etmekle, Fransız hükumeti, 
kendisini yalnız milli değil ayni za. 
manda beynelmilel vazifesini Y•P-f 
saymaktadır. 

iktisadi muvazene ve iatikrann 
telaw.r iadesi ve itlerin tekrar can• 
lanma11 için Fransanın ,imdilı:i ahnl 
ıevk ye ilcasile Avrupada oynamağa 
mecbur olduğu rolün ehemmiyetini 
tamamen takdir eden Fransız hüku
meti, kendi ırayretleri için bir istinat 
gi.h akdettiği Amerikanın müzahere 
tinden, bütün ümit ve intizarlar bi
lô.fına olanık, mahnım kalırsa Avru 
panın tekrar ihyası uğnında tubnut 
olduğu yolda kendi kendine na11I i
lerleyebileceğini sormaktadır. 

lıte bu mülahazalardır ki, Fran-

Tekaüt kanununun yirmi be
şinci maddesinin tefsiri 

ANKARA. 3 (Milliyet) - Hükumet tekaüt kanununun 
yirmi be§inci maddesinin tefsirini Meclisten istemittir. Cümhur' 
yeti.o ilanından evvel Mecils ikinci reisliğne, reis vekilliklerine 
seçilmİ§ olan zevatın, tekaüt hakla noktai nazarından, vaziyet· 
leri bu tefsirle tesbit edil mit olacaktır. 

Muhtelit encümenin tetkikatı 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Barut meselesini tetkik eden 

muhtelit enc:iimen bugün toplaıııımıtır. içtimada lhaan Macit, 
Kamil, Ihsan Beyleri dinlemiıtir. Encümen yarın toplanacak, 
Kamil ve Ihsan Beyleri tekrar isticvap edecektir. 

Cümhuriyet Bankası hisse senet 
/erini satın almaya başladı 
ANKARA. 3 (Milliyet) - Cümhuriyet Merkez Ba ı:kaaı 

vilayetlerden hazine namına hisse senetlerini satın almağa baş
lı.yacaktır. Maliye bunun için bir tamim hazırlamıştır. Mü~:ıyaa 
asli maaşları yirmi liraya , ücretleri altmış liraya kad:ır olan 
memurların senetlerinden bqlıyacaktır. 

Evkafa 20 bin lira tahsisat 
ANKAAR, 3 (Miliyet) - Hükt1met Meclişe evkaf bütçe

sine yinni bin liralık tahsisatı munzame ilavesine dair bir layiha 
verdi. Bu para bu ıene zeytin mahsulü bereketli olduğu. icı'raki 
zamanı da geldiği halde müzayedede talip çıkmadiğından mah
sulün emaneten toplattırılması, satılması, satılmazsa t :ıs ir et
tirilmesi için vücue getirilecek tetkilii.ta karşılıktır. 

Devlet Şurası muavinliği 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Divanı Mubasehat munkıple

rinden Seyfettin Ki.mi ve Emin Ahmet Beyler DDvlet Şurası 
muavinliğine tayin edilmitlenlir. 

Büyük liı.gat hazırlanıyor 
ANKARA, 3 (A.A.) -T. D. T. Cemiyeti umumi katipli. 

ğin.den: Lügat kolu bugün toplanmıt ve yazılacak lugatın kad
rosu hakkında ilk ve esaslı kararlarını vermiştir. Bı~ kararlara 
göre Türk diline ait eski ve yeni bütün lugatlarda rastlanan 
derlemeden gelecek olan ve türkçede kullanılacak olar bütün ke 
limeleri içinde toplıyacak bir lugatın hazırlanması Paastır. Lfı 
gala girecek yabancı kökten sözler derlemeden gelecek keliıı:e
ler kelime tariflerindeki esaslar hakkın.da noktai nazarlar tesbit 
olunmuıtur. Ayrıca derlenecek ve terviçe layik görülecek keli
meleri yazıya ve konuıma diline yerlqmesi için alınacak tetbir
ler de düşünülmüttür. Neşriyat kolu ilk toplanışmı önümüzdeki 
çarf4111lba günü saat 14 te yapacaktır. Ankarada bilumum azaya 
bu ilk toplantıya gelmeleri için ayrıca ımıektup ta gönderilecektir 
Merkez heyeti yann saat 1 de toplanacaktır. 

Ziraat bankası mec
lisi idare reisi 

ANKARA, 3 (A.A.) - Zi· 
raat Bankaamm yeni idare mec 
lisi bugiin toplanarak idare mec 
liıi reisliğine Sabit, reis vekilli 
ğine Mümtaz Beyleri intihap 
etmi,tir. 

'fürkiye - Lehistan 
ANKARA, 3 (Milliyet) -

Polonya ile aktedilmit olan ti
caret ve seyriaefain mukavele
nıwmeJerinin tudikı hakkındaki 
layiha Meclis ruznameaine alm 
mıttır. Encümenler mukavele
leri tasvip etmitlerdir. 

İzmir rıhtım şirketi 
IZM1R, 3 (Milliyet) 

Rıhtım Şirketi hakkındaki ka
rarın taadik edildiğine dair çı
kan haberin aslı yoktur. 

lsviçrede komünist
lere it yok 

BERNE, 3. A .A. - Kabine, ko
münist fırlıaaına mensup bulunan ye 
hükümet hİZIQetinde çalqan bütün 
memur ve müstahdimleri Ye ameleyi 
ıenisten çıkaran bir karar almıı
tır. 

Bu karar hemen meriyet mevkii· 
ne konulacaktır. 

Bir komünist meb'wı 
mahk'ilm oldu 

BERLIN, 3. A.A. - Leipzig ili 
mahkemesi, Rayiıtai komüniıt me
buılarından M. Rucb-nn'i devletin 
mnniyetini ihWe teıebbüs töbmetile 
18 ay kalebentliie -'ıküıa etmit
tir. 

Amerika açığı 
V ASHINGTON, 3. A. A. - 1 

Temmuzda başlayan mali senenin 
ilk 5 ayma ait bütçe açılı 751,311, 
422 dolara baliğ olmuttur. 

sız hükumetini, 15 Kinunuaanide 
vadesi gelen tediyatJn tatiline ait ..... 
sir ve iyi düıünülmüt talebi.i t• 
rarlamaia sevkeyfemiıtir. 

Yunan sefiri 
istif asını verdi 

ATINA, 2. - Ankara Yunan se
firi M. Polihroayadiı, baıiciye nazı
nna istifaaını vermİ§tİr. 

Bu istifanın yeni hariciye nazırı· 
nın tavsiyesi üzerine Terildiği hak· 
landaki rivayetler doğru değildir. 
Bilakis hariciye nazın M . Rallis M . 
Polibronyadiıi Ankara sefaretinde 
tutmağa karar vermiıti. 

Fakat Polihronyadiı istifaauıda n 
rar edene o zaman Ankara sefare.. 
tine sabık latanbul ceneral konaolo· 
ıu M. Sftkelaropuloı tayin edilecek· 
tir. -----
İki elçinin ölümü 
PARIS, 3. A. A. - ltalya büku 

meti nezdindeki Lehiıtan sefiri M 
Puzedzicki ile Fransa büyük elçiıi 
M. de Beauman:haiı ölmütlerdir. 

Lehistan elçisi, dün gece V arşo• 
vacla kalp hastalığından vefat et
mittir. 

Y &fi. 53 idi. Franıız elçiıi, bu ıa
bah Pariıte uzun bir hıutal· k neti
cesinde ölmüıtür. De Beaumarcbaiı, 
Lyon'da doğınuştar ve Barbier de 
Seville piyesini yazan maruf Fran• 
ıız ımılaarririnin ahfadıadandır. 

Kate de Nagy 
yaralandı 

KOLONYA, 3. A. A. - Sinenı~ 
artiııti Kate de Nagy, 6 günlük Ko 
lonya bisiklet müsabaak11nın hare 
k .. t itaretini verirekn yaralarunıtbr· 

Artiste, hareket işareti olan tabaP 
cayi palatmak va:ıifesi verilmit idi. 
Kendisi hemen hastane,.e ırötürüle· 
rck ameliyat yapılmıfbr. 

Bolivya- Paraguay 
LA PAZ, A. A. - Bolivyanın 

ihtili.fların hallini kolaylattınnak 

maksadile büyük Chacoya asket"İ bir 
heyet cönderilmeai baklunda Vaı· 

hingtondaki bitaraflar komiıyonu la 
rafından yapılmıı olan teklifi kabul 
eylmnit olduğu söylenıneetkdir. 

Paragenin bitaraf bir mıntaka ih 
da.'lıru ve hakem u~ulün müracaat e· 
dilmesini kabul etmit olduğu de ri
vayet olunuyor. 

fnsull n.eselesi 
•' <IARRIE, (Ontario), 3. A. A.
~ ) lnsull'ım iadesi meıeclıi 1 

talik edilmittir. 
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Ekonomi 

Cenevre'deki Tütün 
komisyonunın mesaisi 
Tütün ticaretimizdeki prensip
lerle tearuz etmemesi lazımdır 

Cemiyeti akvam tütün ticaretinin 
himayeaini esaı itibarile kabul etti
iinden cemiyet umumi katipliği bu 
iıle mqgul olacak bir komisyonun 
t"§kiline brar venniştir. Bu komis
Yon bul'ünlerde tetdd<iil edecektir. 

Ticaret Odası Cemiyeti akvamın 
bu t.,.eı.ı.üaünü alaka ve dikkatle ta 
löp -idedir. Oda bu hua .. ata ba
~ı malGmat ela talep etmiıtir- Cemi 
Yetin k yolılııki ı oiainin meml• 
lı:etimiz menfaatine uyırun olmaaı ve 
tütün ticaretimizde ittihaz edilen u
...,mi ııı-aiplerle tearuz: etmeıneai 
arzu edilmektedir. Gelen malümata 
ıöre, Yunanldıar ela bu mue!e ile ya 
kından alüadar olmaktadırlar. 

Mısırda takyidat 
ihracat Ofiaindeo ftri.len mal6ma

ta IUIZ&l'&D, Mısıra kuru ve taze bom 
Ya ithali memnudur. ithali memııa 
olan madde amlıalajlamım ithali de 
ıoemnudur. 
Mıa- alelitlak k"rtlu ve baata

lıklı aebze ve meyvelerin ithali de 
rı>eneclilmittir. 

Mısırda ithalat ve 
ihracat 

Ofue aelen malumata na:ı:aran Mı 
•ırın 1932 aeneai 10 alık ithalata 
22.418.247 M11ır lirası ve ihracatı i
"' 20.634.918 Mısır lirasıdır. itha
lat fazlalığı 1.783.329 Mıaır liraaı
dır. Mmnn 932 senesi ilk 10 ayı 
zarfında tütün ithalatı 693.668 Mı
sır lirasıcbr. 

lstatiatilderimia nauran 1932 ae 
ııeai ilk 9 ayında Mısıra tütün ihra
tatıınız 600.120 liradır. Mıaınn ai
R&ra ihracatı ise 191.105 ve pamuk 
ihracatı 13.676.722 Mıaır liraaıdır. 

lzmirden nekadar 
üzüm, incir ıattık? 
ihracat Ofiıi 1932 seneai mevaim 

bidayetinde 25 T. aaniye kadar lz
ırıir limarundan muhtelif nmnleketle 
re ihraç olunan üzüm ve incirlerimi
~İn vaziyetini aöateren bir iatatiotik 
huırlanuıtır. Memleketimizin 1932 
&eneai ilk 1 O ayı zarfında ü:Wm ihra
catı 8.995.095 lira kıymetinde 39. 
404.783 kilodur. En fazla üzüm ih
raç ettiğimiz memleketlerin batmda 
lngiltere, Almanya, Hollanda ve 1-
talya gelmektedir. 

Mlevaim bidayetinden 25 T. aan.i 
Ye kadar İzmir limaıunclan ihraç o
lunan üzüm ise 40.838.692 kilodur. 
Geçen - ayni müddet ..fmda 
"n11tmele ,aören üzüm miktarı ise: 
IS.800.372 kilo idi. Bu vaziyete na
<aran bu seneki üzüm ihracatıma: 
ııeçen seneye niabetle 25 küsür mil
l'on kilo fazladır. Bu sene fıatlar 7 
b.,çuk ile 40 kurut arasında tahav-

BORSA 
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vül etmiıtir. Geçen sene fiatlor ise 
29-63 kuruı ara•ında idi. 

Bu sene üzüm ihracatımı~ mahsul 
fazlabğııuı rağmen çok ıüratli git
mektedir, Ancak fiat düıkünlüğü ha 
sebile memlekete giren para azdır. 
Son hafta :ı:arfında fiatlarda mahsua 
bir terrefü görülmüt iaede muamelat 
nisbeten durğun gitmiştir. 

~932 aenesi ilk 10 ayı zarfında 
memleketimizden barice aönderilen 
incirlerimi:ı: 2.608.648 lira kıymetin
de 15.656.138 kilodur. · 

Mevaim baılanğıcından T. sani 
25 tine kadar lzmir limanından ha
riç memleketlere ııönderilen incir 
miktan 19,416.296 kilod.ar. Fiatlar 
iki ile yirınibef kur.aı araaında ta
havvül etmiştir.Geçen sene ayni müd 
det zarfında l:ı:mir horsaaıncla yapı
lan incir aatışı: 14.716.833 kilo idi. 
Fiatlarda 6-40 kuruş arasında bulun 
muıtur. 

Mevsim bidayetinden 25 T. evvel 
de kadar en fazla incir ihraç ettiği
miz memleketlerin batında lngiltere 
ve sonra stl'Ui)e Almanya, Ameri
ka, Fransa, ve ltalya gelmektedir. 
Bu sene incir ihı·acatımız geçen se
neye niabetle bati gitmektedir. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

ihracat Ofüinin Türkiye ile Al
manya arasındaki Ticari münasebet
lere dair hazırladığı iatatiatiği de bu 
&Ün nqrediyoruz. Bu iatatiıtiğe na
zaran, 1932 aenesi ilk 9 ayı :ı:arfın
da memleketimizden Almanyaya 
6.942.203 lira kıymetinde muhtelif 
"f:Va ihraç edilmİftir. 1931 aeneai 
ayni müddet zarfındaki ihracatımız 
ise 7.427.203 lira idi. Geçen aeneye 
niabetle bu aene Almanyaya ihraca
tımız 485.000 lira noksandır. 1932 
ıeneıi ilk 9 aylık umumi ihracatımız 
63.590.838 lira olduğuna aöre Al
manya umumi ihracat vaziyetimizde 
ltalyadan sonra gelmekte ve ikinci 
mevkii işgal etmektedir. 

1932 aeneai umumi ihracat kıymet 
!erile ilk 9 ay zarfında Almanyaya 
ihraç ettiğimiz başlıca maddelerin 
kıymetleri a.-ğıda ııösterilmiştir. 

Almanyaya Umumi ih-
Maddeler ihracatımız racahmız 

Lira Lira 
Ozüm 1.800.854 6.043.844 
Tiftik 16.532 805.213 
incir 90.405 1.049.611 
Pamuk 225.149 2.976.992 
Fındık 1.189.408 3.817.325 
Yumurta 1 .602 6-809. 791 
Yün 5.433 632.732 
Afyon 202.022 1.202.254 
Arpa 30.245 3.107.142 
Tütün 2.227.050 14.022.907 
Hah 38.334 955.635 

B .. iatatiatikten anlafddıiı veçbi
le 1932 aeneai ilk 9 ayı zarfında 
memleketimizden Almanyaya ihraç 
olunan maddelerin başında tütün ye 
sonra sıraaile ü:ı:üm, fmdrk ve pa
muk gelmektedir. 

Sterlinin sukutu ve 
kömür fiatlan 

Dün borsada lngiliz linıaı -
be günkü m .. amele fiatine nazaran 
biraz daha yüks<k fiatle muamele 
pnneğe batlanuı ve ak""" 672.5 
kuruşıı. kapanmlftır. 

lstttlinin aukutu en :Uyade ma
den kömürü fiatl~inde zarara bir 
amil olmaktadır. Çünkü beynelmilel 
kömür piyasası laterlin ile ölçülmek 
tedir. 

LONDRA, 3 A. A. - İngi
liz liraaı, dün. enelki günkü 
kapanıt fiatnı. nazaran biraz 
tereffüle açılm19hr: 3,2475 do· 
lar ve 82 'f4 frank. 

Devlet eabumı, vaziyetlerini 
muhafaza etmit ve hatti ıali
ha doğnı biraıı temayül göster 
mi9tir. 

Cite, İngiliz lirasındaki te
reffüü reami bir müdııheleye at 
fetmek llzını gelmedifi müta
leuındaclır. 

Bu aalihın Nevyorlc ve Pa• 
ris'te İngiliz notuının müsait 
bir surette kartılanmasınm no
ticeei olduğu söylenmektedir_ 

Yunanistanda itha-
lit resimleri 

ATİNA, 3 A.A. - Nazırlar 
Meclisi tarafmden neıredilen 
bir kararnamede zaruri ihtiyaç 
lardan addedilen eşyadan alı
nan ithallt reami için bir altın ·-
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Maarifte 

ilmi 
lshlahlor 

Fakültelerdeki ko
misyonlar çalıııyor 

Öz türkçede ilmi ıstılahların 
mukabillerini bulmak üzere bü 
tün Darülfünun Fakültelerinde 
komisyonlar tqekkül etmiş ve 
faaliyete batlaınıtlardır. Ko
misyonlar her ay soounda faa
liyetleri neticesini merkHi u· 
mumiye bildireceklerdir. 

Tıp Talebe Cemiyeti 
Kongresi 

Tıp Talebe Cemiyetinin se
nelik kongresi salı günü saat 
14.5 da Halkevinde aktedilecek 
tir. 

Mülkiye Mektebinin 
56 ncı yılı 

Mülkiye mektebinin 56 ıncı 
yıldönümü bugün saat 14,5 da 
büyük merasimle mektepte te
sit edilecektir. 

Bu meraıimde bulunmak Üzere 
birçok zevat davet edilmiıtir. Bu 
bilgi müe .. eaesi birçok değerli i
dareciler yetiştirmittir. 

Tehriri yoklamalar 
Lise ve Ortamekteplerde 

dünden itibaren birinci tahriri 
yoklamalara başlanını,tır. Yok 
lamalar bu aym on be,i:ne ka
dar devam edecektir. 

Divan içtimaı 
Darülfünun divanı bugün iç

tİtna edecektir. Fakültelerden 
gelen bazı evrak tetkik oluna
caktır. 

Mekteplerde teftit 
Şehrinrizde bulunmakta o

luı Maarif Vekaleti müfettişi 
wnumilerinden Reşat Nuri ,.e 
Hilmi Beyler şehrimizdeki ımek 
tepi eri teftişe başlamışlardır. 

Sanayiciler ve 
Madenciler 

- ........... 
iki birliğin tevhidi 
bugün görüşülüyor 

Bugün Milli Sanayi Birliğin
de Madenciler Birliği ve Sana
yi Birliğinin bütün azaaınm it 
tirakiJe fevkalade bir içtima 
yapılacaktır. Bu içtima Maden 
ciler ve Sanayi Birliklerinin 
birletmeaini istihdaf P.tınesi iti
barile çok mühimdir. Madenci 
leıin sanayicilere iltihakı f'-Sa
sen müşterek gaye ve ihtiyaçla 
nnın tabii neticesidir. Bunu son 
zamanlarda hiaıl olan umumi 
ihtiyaçlar da tear; etmiştir. Ma 
denciler de i9tigal sabalan iti
barile birer sanayi müessPsesi 
addedilebilmekt~r. Bn günkü 
İçtimada bilhusa sanayiciler 
ve madencilerin mü,terek te
mennileri tesbit edilecek ve 
kuvvetli bir ihtimale göre An· 
karaya d,. bir heyet gönderile-
cektir. Bilhaasa d'in haU4l(!il. 
meyen teşviki sanayi hakkında 
ki nıetalibatında bir "n evvel 
lıalli için Ma~Jerle Sanayi
ciler nıü9terek- hareket ede
ceklerdir. 

fstranca Diapanseri 
doktorlağa 

latranca Disp-eri tababeti
ne Doktor H•an Tevfik B. ta
yin edilmittir. 

ile 15 drahmi, benzin, tereyağı 
alelf.de yağ ve muhtelif maclen 
terden alınmakta olan ithalat 
resmi için bir altın dralım.min 
kıymeti kiğıt para ile 20 drah· 
mi olarak tesbit edilmittir. 

Lüks eıya nazarile bakılan 
diğer madaeler, muhtelif nevi
lere ayrılmış ve bunlardan alı
nacak ithalit resmi için bir al· 
bn drahminin kıymeti kağıt pa 
ra ile 22, 25 ili 30 drahmi ola-

•• 
Mahkemelerde Uç aylıklar Bir esnaf 

Sergisi açılıyoı Esrarı dükkana bıra
kan adam ölmüş 

Veriliyor 

Yenileri kırdırmak 
istiyenler için 

henüz cevap yok 

Müşterek büro için 
daire bulundu 

Şimdi dükkan sahibi ile bir 
telli! muhakeme ediliyor 

Eytam, Eramil ve Mütekaidinin 
kinunuevvel, Kinunuaani ve ŞU• 
bat üç aylıklan dün tevzia batlan 
mıftır. 

Dul, yetim ve mütekaitlerden 
bir kıamı maaşlarını Emlak ve 
Eytam Bankasma kırdırmıılardı. 
Bunlar Mart, nisan ve mayıı ma· 
aşlannı da k 1 rdırmak i tiyorlar. 

Esnaf cemiyetleri reis ve umu· 
mi kiltipleri, dün Ticaret MüdUr· 
lüğündeki murakaha bürosunda 
aylık içtimalarını yapmışlardır. 
Bu içtimada, Cemiyet reisleri ve 
umumi katipleri tarafından aeçi
len komite tarafından Ramazan 
için Beyazıt camii avlusunun Ev .. 
kaftan kiralanması muvafık görül 
miiftür. Bu huauata verilen karar 
lara aöre: 

Ağırceza mahkemesinde dün 
bir earar davasına daha bakılmıt· 
tır. Da•anm maznunları kapalı 
Çarııda elbioecilik eden Mişon ve 
dellal Şükrü Efendilerdir. Şahitle 
rin ifadelerine nazaran, Çangınlı 
Mustafa iaminde bir a~am Beyaz
zıttan geçerken inhisar takip me
murlannm nazarı dikkatini cel· 
betmit ve memurlar tarafından 
takibe baJlanılmıftır, 

Mustafa takip edildiiinden bi
haber Kapalı Çarııya gelmif, ta
nıdığı dellil Şükrü Efendiye bir 
paket vermit: 

- Aman, ben turaya su dök
miye ııidecej-im, tu sende dunun, 
ben beı dakikaya kadar gelir, alı
rım, demit ve &İbnittir. 

Dellil Şükrü Efendi de Muata
farun verdiği paketi o esnada ö .. 
nünde durduiu elbiaeci Miton E
fendinin dükkinmın rafına bıra
kıvermittir. 

inhisar mem.arlan Çanl'ınlı 
Mustafayı takip ettikleri için pa
ketin bıralaldıj-ı yeri ııörmiifler 
ve derhal bir ı>olia alarak dükka
nı aramıtlar, paketi bulup açmıf
lar ve esrar olduğu anlatılınca 
derhal muamele yapmıılardır. Fa 
kat dellal Şükrü Efendi meseleyi 
anlar anlamaz, derhal polislerle 
b.,..aber aitmit, Çangınlı Mu.tafa
yı aramı§, bulınut ve hep beraber 
karakola ıitmitlerdir. 

Karakolda Çankırılı Muatafa
nın üzeri aranını,, üzerinde daha 
;;ç paket earar çıkmıttır. 

Neticede her üç ıuçlu Aiırceza 
mahkemesine sevkedilmitlerdir. 

Dün bu muhakemeye batlamıt. 
arada ııeçen ıünler zarfmda Çan
gınlı Muatafanın öldüğü anlatıl· 
mııtır. Muhakeme de yalnız Şük
rü Efendiyle Miton hazır bulun
mutlardır. 

Miton Efendi ~ket konulur• 
ken görmediğini aoylemittir ve: 

- Eaaaen raf denilen yer dük
kanın içinde değil, dıımdadır. 
Gelip keıfedin, demiştir. Bu talep 
Üzerine mahkeme Miıon Efendi-

Fakir 
Çocuklar 

Kasımpaşada sıcak 
yemek 

verilmiye haılandı 
ilk mekteplerdeki fakir ve 

muavenete müfıtaç çocuklara 
Hililiahmerce haftada üç gün 
ekmek, peynir, zeytin verilme
ğe devam edilmektedir. Bilbaa 
sa fakir muhitlerde bu yardım 
pek yerinde olmakta ve yüzler 
ce çocuk gıda11ıılıktan kurtanl 
makta , tahsillerine devam im 
kanını bulabilmektedirler. Ka.-

sımpa§a Hililiahmer tubesi re
isi İsmail Hakkı Bey çocuklara 
ayni tahsisat ile <'aha eualı bir 
surette yemek tevzii çarelerini 
aramış ve buna da muvaffakı
yet basıl olmuttur. Diirııden iti
banm Kaaımpaşa mektepleri.._ 
deki gıdaaız çocuklara ekmek!-. 
rile beraber zeytin. peynir yeri 
ne sıcak yemek tevziine batlan 
mış.tır. Yemek sekiz ilk aıektep 
teki 228 talebeye tevzi edilmit 
ve çoa*lv üzerinde bu tekil 
pek büyük t4llir bualrmıttır. Sı 
aık yemek tenime hatt.• üç 
sün devam eılilec:ektir. 

Doktorların kaaaaç 
vergileri 

Etıt>ba Odası idare heyetinin 
son içtimamda, Ali Sıhhat Şu
rası azaımdan operatör Murat 
İbrahim 8. Aakara'da buıual 
hastahaneler ve doktorların 
kazanç vergileri hakkındaki ye
ni layihalara dair Oda namına 
yaptığı teşebbüsat etrafnıGa i· 
zahat verıni9tir. 
Etıbba Odası :enelik kongre 

ainin 30 kanunuevvel Cuma gü 
nü yapılmaaı kararlaıtırılmış-

den 13 lira ketif paraaı alınarak 
mahallinde tetkikat yapılmaama 
karar vennit, muhakeme baJka 
güne bıralalmıftır. 

Mühür taklit 
adam 

eden 

Saint Benoit mektebinin mührü 
nü taklit ederek sokak kızlanna 
mektep talebesidir diye Seyriae
fain pasoau alan Jeaıı Antoine 
Efendinin muhakemesi dün Ağır• 
ceza mahkemeainde neticelenmiı 
tir. Maznun 3 aene ağır hapae 
mahküm olmuıtur. 

Konyak kaçakçısı 
Konyak kaçakçılıiı yapmaktan 

auçlu olan K.iryako İsminde bir a
dam dün dokuzuncu lhtiaaa mah
kemesinde muhakeme ediimif, 6 
ay hapae 24 lira para cezuma 
mabkWıı olm .. ıtur, Kiryako d•
hal tevkif edilmiıtir. 

Esrarlar kimin 
Mehmet lhaan Efendi Galatada 

Kemeraltmda bir kahvede çalq
maktadır. Bir gün polisler bu kah 
vede taharriyat yapmıtlar ve bir 
miktar eırar bulmuılardır. Ara
ma yapdırken dükkanda yalnız 
kahve sahibi Sım Efendi vann!f, 
Mehmet Ihsan kahvede dejilmit
F akat yolda Mehmet lhaana raat 
gelinmit, o :ı:aman kahve sahibi 
Sım Efendi: 

- itte esrarlar bunundur, di
yerek itin içinden ıryn)mıftır .. 

Mehmet Ihsan da Ağırceza 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

Dün Ağrrcezada yapılan muha 
keme neticeainde bu eırarlann 
Mehmet lhaan Efendiye ait oldu
ğu anla§llamamışbr. Gelen tahit• 
!erin hepai lhaan Efendinin leh.in 
de şehadet etmitlerdir. Neticede 
Ihsan Efendinin bernetiııe hük
medilmittir. 

Ancak bunun için de mart yok 
lamuının timdiden yapılmaıı ik· 
tiza etmekte olduğundan bu cihet 
Maliye Vekaletinden aorulmuıtu. 

Bu hususta henüz cevap gelme-. 
mi.tir. 

Poffat~ 

Bırakılan 
Çocuklar 

1 - ATIU, tabanın 1 7 sinde Ev 
kaftan teaellüm edilecektir. 

2 - Avlu, ehven birer bedel 
mukabilinde parça parça iatiyen 
Esnaf C.~miyetlerine tahaia oluna· 
cakbr .. Cemiyetler, bu yerlerde 
yerli malından sergiler teaiS ede
ceklerdir. 

3 - Cemiyetlere tahsis edile
cek yerlerden batka yer kalına, 
eanaftan aerııi açmak iatİyecekle
re, gene bir bedel mukabilinde ki
ralanacaktır. 

.. Miişterek büro 
Dün de iki metruk j 1 tını. d E f c · 1 · ç a a, ana em•yet en 
yavrucak bulundu merkezi bürosunun, kanunusani

• de faaliyete geçmesi de tenaip e-
Ev-.elki gÜn sokakta iki metrik dil'!'ittir. Büro için 4 üncü Vakıf 

çocuk bulunmuıtur. Bunlardan haauıda bir daire bulunınuttur. 
biriıi on bet gÜnliik bir erkek ço- Ay sonuna kadar, Cemiyetlerin 
cuğudur. Çocuk Galatada Kaman ~en çalıı~ırdıklan muhasip. ki
to banmın kapm önüncle bulun- tıp ve dakblolar araaında. yapıla
muş ve kendisine Abdullah iuni cak tensikat neticesinde kalacaJ. 
verilerek Darülacezeye götürül- olanlar, bu müıterek büroda çal,.. 
müttür. Diğeri de tahminen bir ay tarak bütün Cemiyetlerin i,lerile 
lık bir kız çocuiudur ve Sen Jorj İştigal edeceklerdir. 
haatahanesinin kapıaı önünde ha· 
lunmuftur. Bu da Darülacezeye 
teslim edilmittir. 

lıbatında yakala
nan hırsız 

Beyoğlu polia merkezi lamail 
iaminde sabıkalı bir hırsızı it ba
ımda yakalamııtır. Yapılan tahki 
katta lamailin geçenlerde bir han 
da kapının kilidini kırmak sureti
le yapılan mühim bir halı hıraız
lığile de alakadar bulunduğu an
latıbruttır. lamail adliyeye tealim 
edilmiştir. 

Gazinocuya dayak 
Bahkçı Rahmi, kapzunal Sami, 

lmıail, balıkçı Mehmet toför E· 
aadm otomobiline binınitler ve bir 

Yeni sene aidatı 

Dünkü içtimada, 933 oeneai 
yakl'fbiı cihetle, eanafın kayit 
ve teacil muamelelerinin tecdidi 
hazırlıklanna da baflanması ka· 
rarlattınlmıttır. Bu cümleden ola 
rak k&nunuıaninin hulülünü mü
teakip eınaf cemiyetleri, kendile .. 
rine mensup esnaftan 933 5eneai 
aidatım bir defa da toptan tahsİ· 
le başlıyac;ıklardır. Cemiyetlerin, 
bu suretle toptan alacaklan sene
lik aidattan maada 933 senesi i
çinde eanaftan bBJ1ka hiç bir nam 
la para tahsil edemiyecekleri d 
verilen kararlar cümlesindend"r. 

Polis Teavün 
Sandığı 

__ ___.,_ __ 

- kaaa bira alarak Uluköye gitmit
lerdir. Dört arkadat Halil Efen
dinin l'azinoau önünde otomobili 
durdurmuflar ve kapıyı çalarak 
açtırmak istemiflerdir. Gece aaat 
12 olduğu için gazinocu uyuyor
du. Kapının çalınması üzerine u· 

Sütçülere 
Marka •. 

• 

Markasız olanlar 
süt satamıyaçak Av ns mikdannı 100 

liraya çıkardı 
Poliı taavün ıandığı 9imdiye 

kadar zabıta memurlanna 60 
liraya kadar av-g vennekte 
idi. Son zamanlarda vuku bu-
lan birçok müracaatlar üzerine 
bu ••ana miktannm fazlalattı
rılmaıına karar verilmi9tir. 

Yeni karara nazaran sandık 
bundan sonra -urlara aan
cfıktaki paruı bir maat miktan 
nı gecmit ise 100 lira avans ...
recektir. Fakat bu &vana hlleıa 
aandığa 33 liradan qağı borcu 
olmayan m~ara verilecek
tir. Sandığa 33 liradan fazla 
borcu olan memurlar bu borcu
nu ödeclikt- ıonra tekrar 100 
liraya kadar avans alabilecek• 
!erdir. 

Elektrik ficretleri 
Elelı:trll Şirbtiııin yeni 3 ay 

Irk tarifesini huırlayan kamia
yon meaailini hitiımi"' aı-t 
ha9ma abnmakta olan 17 ku· 
rut 10 para 17 kuruşa indiril
miftir. 
Tramvay Şirketi tarifesi ıle ip 

ka edllmlttir. 

Alman kolonlalae 
çay ziyafeti 

Alman jeneral konsolosu M. 
Martcwalcl TM-ya salonunda 
tehrimizde bulunan Alman ko
loaisioe bir çay ziyafeti vermit 
tir. M. Markwald bir veaile ile 
irat ettiği bir nutukta, bu buh
ranlı zamanda Alman tebaası 
ile hükUmet araaında sıkı bir 
teşriki mesai lüzumundan bah· 

yanmıt, kapıyı açtığı :zaman dört 
kişinin ellerinde bir kaaa bira ile 
içeri girmek iated.ilderini rörmüı-
tür. Halil Efendi vakit reç oldu
ğundan müşterileri içeri alamıya
cailDI aöyleıııİf buna kızan dört 
arkadaı ga:ı:inocuyu dövmü,ler
dir. Gürültüye devriyeler yeti§• 
mit, giiriiltü yapan aarhotlan ya
kala1D1ftır .. 

Polise hakaret 
Zabıtayı tahkirden dolayı -

makta olan S.-tyalı çakır Melt
medin erinde olduğu haber alm
mıt ve kendiei -rkeze daTet •· 
dihnİftİr. Mehmet evinden çıkmq, 
yolda plirken poliae hakaret et
nıit, bekçi Mustafayı di..miiJtür. 

Eroin satanlar 
Takainıde Küçük Kırlanııç -

kajmda oturan Şekip İlminde bi
riainia ........ aattıjı görübniif, ya
:ralaımut. üzerinde yedi eeki:ı: pa 
ket enıin bulunmuıtur . 

Dıvardaa atağı! 
Beylerbeyi Sarayı bahçevanla

nndan Hasan Ef. sarayın d"anna 
çıkarak yapraklan toplarken mu
•az....ıni kaybederek yen düt
•iit ..... ~ yarala·=q'tır. 

içki bal 
Şebzadeb•tmda SWe,.... Ef. 

llİıl birahaneainde bfalan tütaü
liyen Mehmet, Nobar ,,. Dimitri 
iaiml luıle 3 kiti, Nkı .....,..ı -
MI nb 1 D ka•sa ..... k biribirle
riai ılötmiifler ,,. yaluıl-ıtlar
dır. 

lzmirde lraybolaa 
zeagin kadın 

Dibdril aktam gazetelerinden 
biri bmirde oblran 35 yatlannda 
z-8> bir hannnm alb aydanberi 
QPtada olmadığmı ve fİmdiye ka
dar l:unir :ı:abıtaunca yapılan tah 
kikata rağmen izi bulunmadığı 
yazılmakta idi. Bu huauıta belki 
lstanbula ııelmit olmaaı veyahut 
zabıtada malümat hulnnması ih
timaline karfı tahkikat yaptık. 
Zabıtaca bu namda bir lwunmın 
tehrimize seldiiiııe daör maliiınat 

Şütçıiler cemiyeti, süt aatıcıları 
için sarı pirinçten markalar imal 
ettinnittir. Ay teklinde olan hu 
markaların üzerinde (Sütçü) ke
limeaile aahcmın numarası yazılı
dır. Markalann aütçülere tevzii
ne batlanmııtır. Süt &atıcıları hu 
markaları ceketlerinin yakasına 

dikeceklerdir. 

Markaıı bulunmıyan aüt satıcı .. 
lannın cemiyete gayri mukayyet 
olduiu Belediye memurları tar•
fmdan anlasılacağından bunlarm 
kontrolü kolaylatacaktır. 

Cemiyet, markalı •iİtçülerden 
hileli aüt aatanlarm da, halk tara 
ftndan numaralan alınarak cemi
yete ihNrnu taniye -"teclir. 

Faizli 
Bonolar 

-

Geri alınan emlAke 
mukabil 

ne vakit verilecek? 
Miibaılillere ftrilmİf olan -

lilrtan aabiplerinin et.abli R
olduldan anla11lanlara bu l'İlt• 
emlik seri ahnarak biriwıci aabip 
!erine verİlmİftİ. 

Bu seri alınan emlake mukabil 
mübadillere yüzde bet faizli boncı 
verileceii malı'.imdur. 

Bonolara ait muamelenin Di
ftDI -'1uebatta l'Örildiiğüni. 
yaanıttılı. Ban ....... Yerilirken em
lake ait iadei ferağ muamelea.i de 
yapılacaktır. 

Bonoların yakında ııelmesi bel. 
!eniyor. 

ihtikar komisyonu 
Vilayetteki ihtikarı tetkik ko

miıyonu, aza nokcan olduğundan 
dolayı toplanamıyordu. 

Komisyona Belediyeden Sadi B. 
tayin edildiğinden aalı günü İçti
ma "dilecet "r, 
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Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti ıreçen nüahıılar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbu.ya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların ine· 

ı'uliyetini kabul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •!ilköy Aakeri Rasat Mer

kezinden aldığııruz malUınata 

ııöre, bucün hava az bulutlu 
ve 1imal iatikametlerind• ha· 
fif rüzprli olarak devam ede
cektir. 

3-12-932 tarihinde hava taz
yiki 767 milimetre, sıcaklık en 
fazla 14, en az 4 derece idi. 

Amerika gibi 
Mi olduk? 

Eskiden iki horos, iki köpek 
döğüfür görseler hemen müda
hale eder ayınrlardı. Hele iki 
kitinin kalabalıkta döğü9mesi
ne hiç im'kan yoktu, dün Yeni
cami saatinin önünden geçer
ken bir kalabalık gördüm. llk 
önce ben bu kalabalığı ya bir 
leke sabunu veya bir 'kopya 
mumu satan adamın hünerleri
ni seyreden iısizler zannettim. 
Sokuldum. Halkanın ortasmda 
iki kundura boyacısının yerler
de yuvarlanarak kavga ettikle
rini gördüm. İkisinin de göz
leri dönmüş ve ağzı bumu kan 
icinde idi. Halk büyük bir zevk 
ve lakaydile seyrediyordu. iç
lerinden birisi: 

- Yahu! Ayıptır be! Ayn
im! diyecek oldu. Bir diğeri a
tıldı: 

- Karıtma be! Döğü,sün
ler ! Sana ne? .. 

Ben bu mütahedemi tikiyet 
şeklinde bir ahbabıma "çtım. 
Ba:ıa fU cevabı verdi: 

- Ali! Demek Amerika gi
bi olduk. iki kiti biribirile kav· 
ga ederken kimse müdahale e
demez ... Neticecle birisi d.ayak 
yer. lı biter ... Böyle olunca ar
tık kavga eden azalır .. Eskiden 
hen senden daha zayıf olduğum 
halde kalabalıkta sana bir to· 
kat atardım. Sen mukabele et
meye meydan kalmachn halk 
müdahale eder, ayırırlardı. Se
nin yediğin tokat ta yanına ca-

"Milliyet,, in romaııı: 32 

4 TKI 
-Fransızcadan- 1 tasyondur. Tren dwduğu za· 

Ö
• . , man kimse inmedi. Fakat en 
gleden sonra M:ars~lyaya 1 son dakikada bir yolcu bindi 

varacak ekspres trenı Lıyon- Bı"re bı' k rt 1 d 1 • . · k r rer ompa rman ara 

d
an kal ktıgbr. za~a':" yırmı a- göz attı ve nihayet M. Malar-

1 
d~n birer birer geçiyorc1u. ı 

Nihayet Marsilya! Lokomo
tif uzun düdükler c;;ala çala ıra· 
ra girdi ve Clurdu. 

M. Malardin atkıyı boynuna 
takmış, vagonun penceresi·nu'en 
bavullarını taşıyacak bir ham
mal arıyordu. Derhal bir ham
mal koştu, bavulları aldı ve M. 
Malardin de vagondan indi. 
Trendeki meçhul adam o va'kte 
kadar hiç görünmemişti. 

ar yo cu, ınmıttı. d' •· b J d • · b • · L · · rb b d M ın •n u un ugu yerı egenmış 

M 1 
ıyd~n sdanab?'ı. e . a ın k~nb . olacak ki, oraya girdi. M. Malardin tam hamalla 

a ar ın e ırıncı mev ı om M 1 J· k J d ki d birlikte gardan çıkmag" a hazır· 
ı..~- b' k t b ld • a arc.ın anape er e a-
~ ır onrpar onan u ugu • k 1 h 1 k .. k. · k d' · do" · d" K d' . 11. gını mecmua arı emen top- anır en, uç ıtı en ısıne g-
zama.n ~evın ı. en ur e 1 yaş ' 1 d ld'l l'kisi kollarından 
larında, iri yapılı, siyah sakallı a ı. . 1 d d ru ge 1 er. .. 
b. d d Y enı ge en a am a M. Ma- sıkı ukı tuttular. Uçüncüıü bi-
ır a am 1• 1 d' 'b" · h k il b' 

S h . . .1 ar ın gı ı sıya sa a ı ır a- I ki · k 1 · · d" B' eya atının ı k yarını saa- d d O el B nd k" J e erme e epçeyı geçır ı. ır 
tini, yolda okumak için aldığı .amh ı. . . tl~rb•~. .oy~u tka 

1 batkası da hamalın elind'en ba-
l 

._. ,_ ~ıya çızgı ı eyaz ıpex a ıyı 

mecmua arın yapratuanru 1<es- k ı· 'ht' 1 .. _ d k t vu'ları ve saireyi al&ı Zavallı 
1 . . ema ı ı ımam a çı·Kar ı, a - · · 

mek. e. geç?'d~. Bu en sıkın- kat edip derlP::li tool:v~- Vf' va adamı karakola götürdüler. 
tıh ıtı bltır<hkten sonra, mec- ı.... k d ' M M ı d. 
muaları daha sakin bir kafa ile n'.. ""'!ına. 1 oy ~· 

1
· a arhın M. Malardin başına geleni an 

k k .. 1 h f"f b' goz ucu 1 e yenı yo cunun a· l d • . . 1. I b . 
o uma ıçın, şoy e a ı ır k"t ~ k' d' d F k t ama ıgı ıçın, po ıs ere u ııte 
ek 1 k 

. e'k . ed' re a mı .a ıp e ıyor u. a a 
ş er eme estırm ıst ı. · 1 bir yanlışlık olduğunu söyleme 

A . k . M .1 yenı yo cu: 
vıgnon e spresın arsı - Atk h 'tt' l' ve çalışıyor, fakat berikiler d 1 • d • . - ı oşunuza gı ı ga ı- _, 

ya an evvf" ugra ıgı •on la· ba efendim, d"di. hiç aldırıt etıiıiyorlar<İı. Bir ta 

ha kalırdı .. l tte timdi bu hak
sızlık olmaz .. 

Bir bakıma dogru söz.. Li· 
kin iki kiti de yerlerde yuvar
lanır, kanla çamur yaparlarken 
etraftakilerin buodıa seyre la
yık bir zevk aramaları biraz 
çirkin olmaz mı? ... 

Bir film 
Bu hafta (Majik) sineması 

sinema aleminde büyük bir şöh 
ret ka:r:anmıf bir film gösteri-
yor. 

Bu film tayam dU<kat bir e
serdir. Filmin mevzuunu bir 
kadın yazmıf, sahneye bir ka
dm koymuş ve bir tek erkek ol
mamak üzere bütün kadınlar 
tarafından oynanmıştır. 

Film bir gece yatısı mekte
binde eski ve yeni sistem ter
biye usullerinin çarpışmasını 
gösterir. 

Ben bu filmi bir kere Fran
sada bir de burada seyrettim. 
Almanca olarak çevrilmiı oldu 
ğu halde bir seneye yakındır 
hala Pariste gösterilen bu fil
mi muallimlere ve burada film 
çevirenlere tavsiye ederim. Gör 
ıünler.. Birinciler iki temiye 
sisteminin mükayeaesini, ik'ın

ciler de uzun külfete hacet kal 
madan temiz bir film nasıl çev 
rilir onu ııöreceklerdir. Sinema 
bize hakiki hayat sahnelerini 
göstermeğe yarar bir icattır. 
Orada üzüntü ve sıkıntı ile çev 
rilmit PSPrler ırörmeye taham
mül edilemez. B;r filmin kuvve 
ti sızı yatadığınız hayattan 
kendi içine almasındadır. itte 
bu söylediğim film böyledir. 

Okuyucularımızdan 

Ihsan Beye 
Şiir, tabiatin verdiği kah;Jj. 

yete istinat ederse muvaffak o
lur. Ben f&İr değilim. Şiirle de 
ittiıal etmem aınma eğer tiir
den kastiniz nazım ve nesir 
edebi parçalar yazmak ise evve 
la eskilerden ba,layarak yeoile 
re doğru okuya okuya gelmeyi 
tavsiye ederim. 

FELEK 

M. Malardin l"vet mi, hayır nesi: 
mı diye vereceği cevabı şaşrr
c11, anlaşılmaz. bir şeyler mırıl· 
dandı. 

Meçhul adam sözüne de
vam etti: 

- Atkı hakkındaki sualimi 
mazur gorunuz efenlim, dedi, 
bu atkıları şimdi biz imal ede
rİ2. Halis sun'i İpektendir. Bi
ze kaça mal olduğunu söyle
sem, haynt edersiniz: On iki 
frank. 

- Doğrusu pahalı değil. 
Ben elli, altmı9 frank eder di
yebilirdim. 

- Fakat biz yirmiden sata
cağrz. Yalnız bu ilk nümuneyl 
zatıaliniz gördüğünüz için, on 
iki franga takdim etmek İste-
rım. 

M. Malardin kabul etmek li
znn gelip gelme·diğine karar 
vemıemekle beraber: 
-Teş~kkür ederim, dedi. 
Öteki de bunu kabul edilmiş 

tela'k:ki ederek, atkıyı derhal 
Malardin'm dizi üzerine koydu. 
Hakikaten hoş bir atkı .. On iki 
franga kabil değil bulunmaz. 
O zaman Malard>n cebinden on 
iki frank çıkardı ve karşısında
ki adama verdi. 

Meçhul arl'lm parayı cebine 
koyarken: 

- Bu on iki frangı cüzdanın 
ayrı bir cebine koydum. Sarfet 
meyeceğim. Çünkü uğur telak
ki ediyorum, dedi. 

Sonra Malardin'd'en bu atkı· 
yı Marsilyada daima taşıması
nı, •oran olursa Avignan'da Ni 
casse fabrikalarının malı oldu
ğunu söylemesini rica etti. 

- Pekala efendMı .. 
Biraz sonra meçhul adam 

kalktı ve koridora çıkt'ı. Uzun 
müddet ııelmez oldu. M. Malar 
din biraz da merak ederek o da 
korW!ora çıktı ve belli etmeye
r-:k yol ar\c:Mlatını aramağa baı 
ladı. Birinci mevki kompartı· 
manlard'a bulamayınca: 

- Belki ikinci mevkide bir 
tanıdığına rastgelmittir, diye 
düşündü ve kendi yenne dön
dü. 

Tren Manilyaya ayklatıyor, 
küçüle istasyonları biç durma-

- Avignan'daki haydutun 
ta kendisi! dedi. 

- Hiç füphe yok. Verdikle
ri işaret doğru! Siyah sakal, si
yah çizgili beyaz atkı .. 

Malardin polislere baktı. Kar 
makaı'ışık olan kafasının için
de, belirsiz bir ıtık hasıl olmut 
tu. O heyecan içinde atkıyı na
sıl satın aLdığmı ve satan ada
mın ortadan nasıl sırrolduğunu 
anla.tmağa ç.alıştr. Fakat polis: 

- Yürü! diye itiyordu, onu 
kerakolda anlatırsın. 

M. Malardin'i ifadesi alın-
mak ve Avignon'a maliimat ve
rilmek üzere aşağıya attılar. Za 
valh adam aıağıda korkunç bir 
gece geçirdi. Diğer taraftan o 
gün için Malardin'in Marailya
ya geleceğini hilen ehibba ve 
işinalan şerefine büyük bir sof 
ra hazırlamışlardı. Beyhude ye 
re beklediler. Ai:ıcak ertesi gün 
Marailya eşrafuıchn bir ço'k ta
nulıklarmın şahadetleri üzeri
ne kendisini bı'raktrlar. 
Meğer Mala~din'e atkıyı sa

tan adam bir cjnayetten dolayı 
takip ediliyormuş. Meseleyi 
kendisine anlattılar. Fakat at
kıyı geri vermediler. 

Komiser dedi ki: 
- Eğer atkı ölüye ait ise, ia

de edemeyiz. Fakat katilin ken 
di atkısı İse, bili.hara size veri
riz. Y alnrz size bir şey söyleye 
yim mi? Doğrusu atkıyı çok u
cuza almıtsınız. 

TEŞEKKÜR 
Sevııili valdemizin ufulü ebec!Ui 

münaıebetile bizzat cenaze merasimi 
ne iıtirak etmiş veya mektup n tele 
rafla beyanı taziyet lütfunda lıulun
muı olan bilcümle zevatı muhtere
mere ayn ayn tetekküre t-ıiirü

müz mani oldufunclan t9'ekkürat va 
hiaaiyatı minneitaranernizi iblip 
muhterem cazete.,izi tavıit •Yleri.z 

ef•clim. 
Haci Bekir Zade Ali Muhittin 

ve bemtireleıi 

Fırka 
Kongreleıi 

---
Beyoğlunda bir se
nede neler yapıldı? 

Kasımpaşa11a Orlamekfep 
gapıl111or 

C.H.F. !<aza kongreleri temamen 
bitmiıtir. Raporların Viliyct merke
zinde toplanma,rnı müteakıp Vili
yet kongresi toplanacaktır. Vili.yet 
kongresi için 16 ki.nunuevvel tes
pit edilmiştir. Kongre bu tarihe ye
tiıemediği takdirde ayrn 22 isin~ le 
bir edilecektir. Mahaza teahhur va
rit görülmemektedir. Kaza rapo ·ları 
nın çoğu gelmektedir. Beyoğlu ka
za kongresinde Meki Hikmet Bey ta 
rafından okunan raporun aiıreti de 
Vilayete gönderilmiştir. Bu raporda 
kaza dfthilinde bir aene urfında ya
pılan işler tadat olunmakta ve bir
çok muvaffakiyetli mesaiye işaret o
lunmaktadır. Bu ı apordan bazı kı
ırmlan naklediyoı·uz: 

" Yeniden İn!& edilen yollar, 1141 
metre murabbaı parke, 3348 metre 
murabbaı adi, Tamir edilen yollar, 
5602 metre murabbaı parke, 5128 
metre murabbaı adi, Teıvi.ye olunan 
mahaller , 355 metre murabbaı, Ye
niden in1a edilen mecra, 255 metre, 
Tathir edilen mecra, 7595 metre, 
Bu rakamlara, Tarlaba,ı, Bo
ğazkeaen, Cabi ve Metı·utiyet ma
halleai içine giden Bahtiyar Ahmet 
efendi caddeleri ile Bahtiyar Ahmet 
Efendi caddeaine amut ve esaslı yol
lar. Ni98nlqındaki Şair Niiar cad
deai ve Abideihürriyete giden asfalt 
yol dahil deiildir. 

Bu aene 30 uncu mektep 1305, 
3 üncü mektep 200, 17 inci mektep 
1705 2 inci mektep 1742 lira sarfı i
le esaslı surette tamir ettirilmiı ve 
Fmdıldıda in,aatı iki senedir ııeci
ken ilk mektep de 200 bin liralık bir 
planla en cüzel bir ,eı.ilde olmak ü
zere ihale olunmuıtur. 
Teşkilatunızda doğrudan doğruya 

veya himayesine aldığı Gençler mah 
filleri, cemiyetJeri vaııtaıiyle -
proğramımız daireıinde - maarifi 
netre ve prenıiplerimizi tarıine ça~ 
lıımaktadrr. 

Kaza merkez bina11nda bulunan 
Cümhuriyet Gençler Mahfeli ile Şiı
li nahiye binasında bulunan gençler 
cemiyeti hassatan takdire şayandır. 

Kazi merekzlndeki gençlerin ver
dikleri teımiller ile konser ve balo
lar bir aene zarfında 12000 kiti celb 
etmİ§, ııece deraleri henüz bir ay ol
duğu halde 150 talip kazanmıı ve 
sporları 500 aeyirci twnln etmittir. 

Kasımpaşada Ortamehtep 

Kasunpaşa nahiyesinin orta mek
tep ihtiyacı cayrı kabili münakaşa
dır. Oteclenberi bu iş arkasında yü
rüıunektedlr. Bu nahiyenin bu sene
ki koncreılnde bu mevzu tazelendi. 
Maarife teıne cençler bu mebhaade 
hararetli, heyecanlı nutuklar söyle
diler. 

Kaza idare heyetiniz, koncreyi ta 
kip eden andan itiı.ar- cayretini 
tezyit etti ve yükaek Vilayet idare 
heyetinin delileti ile önümüzdeki ae 
ne için 200 bin lina amfı ile bir orta 
mektep intall hakkında vadi kavi 
aldı. 

Kaa~ nahiyeainiıı himayeain 
deki ıpor küHl.bünün faaliyeti de !8 
yam takdirdir. Bu klübe ıpor tetki
latmdan 600 lira temin edilmittir. 

lçlimat ve sıhhi gardını 
31 arkada!& iş bu.lmu,, 8 arkada

fın meccanen aeyahatım temin etmiı, 
1 arkadaıın derdesti rliyet lıir da
vuıru bir avukat arkadap meccanen 
takip ettinnlt. 2 arkadaım 2 çocufu-

A R T i S T t K' te -
k r NE C~.AİR'in 

Hürriyete can feda 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal R~§it Bey. 

RADYO 
Bugünkü program 
18 den 18,45 kadar Saz (Nihal 

Hanun), 
18,45 den 20 kadar Orkestra. 
20 den 21,30 kadar Bedayii muai 

kiye heyeti 
21,30 den 22 kadar Teganni (Ma

dam Riçi) • 
Umuma 

3 pCTde l7 tablo. 22 den 22,30 kadar Gramofon A 
798 jana ve Borsa haberleı;, saat ayarı . 

Harik ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan •• 
UNYON 

lı.umpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır
mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Yeııl eserler 

Mimar 
•z!.ıapa aA!IAWl wuı.1vı.1•p•>f!l 

·• 1 ., lf y W I w,, u•ıo ııwnw:>aw 
.ıapw,uvı ıazn.B au!SaA U!l"'>f~( 
.. uıaw ·.1!\i!uqa .ıwi!lu! al! .ıwpzwA 

11• aıw,u•ı aA !uuaı l!PP•al!!W ısı,( 
-~ t:>u zz uıuııvnw:.aw .1•111!W 

Resimli Şark 
24 numaralı 1 inci Kinun nüa 

haaı üç renkli bir kapak içindo 
Dil Kurultayi ve Dil Meaeleıi -
Ziya Gök Alp - Ahmet Raaim-
Tarihte Hatalanmız - En Büyük 
Derdimiz - Pilevne Müdafaaaı
Haata bir Zihniyet - Vücutlan 
Defil - itiyatları Seviyoru:ıı. -
NapolyonQn Türk Oatatlan -
Turfudun Olümü ve aaireyİ muh
tevi olarak intitar etmiıtir. 

Havacılık ve Spor 
84 üncü sayısı (Harbi Umumi 

Hava Muharebelerinin fevkalade 
dikkate tayan bir fotoğrafuu) 
cöateren bir kapak içinde çıkmıı 
tır. içinde Aka Gündüz, Abidin 
Daver, Şakir, Hazım, Orhan Hay· 
dar Beylerin birer yazm ile Hava 
sporlarına, futbola, dünya alemi
ne ait bir çok meraklı sayıfalarla 
bir Bertin mektubu vardır. 

Özdilimize Doğru 
Mecmuası 

Muallim HüMyln Kazım B.in 
çıkardıiı bu Edebiyat Mecmuası- 1 

nm yedinci aayıaı çıkmııtır. Bu aa 1 

yumda bir çok mütefekkirlerin 
Oz Türkçe ile yazılmıı bir çok 
makaleleri vardır. 

nun mektebe kaydına delilet etmİf
tir. 

Sıhhi muavenet: 
Kazi merkezinde mevcut diapanse 

de de muayene edilen hasta yeklınu 
10616 dır." 

Raporda zikredildiğine cöre Şiıli 
nahiyesinin timdi işgal ettiii bina 
da Fırkaca aatın alınmııtır. 1 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu şÜtunda i+ ve iıçi 
i.atiyenlere tavaasul ediyor. it 
ve İ.fçi iatiyenler bir mektup
la lı büromuza müracaat et .. 
melidirler. 

ft isteyenler 
541 - lngilizceye mükem-

melen vakıf bir Türk genci bir 
müeaseıede müsait ~eraitle iş arı

yor. Fenni tercüme ve yazı işleri 
yapar. ln,aat ve topografya işle
rinde tecrübesi ve vesaiki vardır. 
Almanca ve Franıızca da b.ilir. 
Geceleri olsun, Anadolu<la otsun 
çalıtabillr. Gazetemizin iş bürosu 
na (A.H.) rümuzife müracaat. 

542 - Tahıilim orta tecrübeli ve 
idareye muktedir eınniyetJj ve müs
tck:im bir gençim e"ki ve yeni türk
ç:e ve biraz franıızca muamele! ve 
muhasebe ve kitabet bilirim. Ti<".aı et 
avukat otel kiraathane ve her nevi 
miieıseıelerde iş arıyorum. 

543 - Marangoz ve doğramacı
yım büyük fabrikalarda ve !İrketler-

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanu 

~~zk"~~!~~~~ ~J 
tatlı. hatıralarım olacak. 

ADEM ve HAVVA 
ti, paıanın yaptığı zengin ııar
dirohımıu olduğu gibi bıraktım 

ve daha hiç kimse uyanmadan, 
erkenden uşakla bir araba çağır
tarak kötkten çıktım. Evvela ni-

Çünkü kimsenin bana yazmasmı 
istemiyorum. 

Ben gittikten sonra hakknnda 
ne fayialar çıkmıt. guya bir ec
nebi il_e İta.lyaya kaçmıtım ... Bunu 
sana bahsettiğim aıicadatmı bir 
mektuıbunda bana yazmıftı, bir da
ha kötke ait haberlerd~ bana 
hiç bir fey bildinnemesini şiddet
le tenbih ettim. Fakat bu iftirayı 
da Süheylamn uydurmuı oldu
ğundan hiç tüphe etmeyorum. 
Tabii herlces buna inandı ve seo 
de .. 

Senin de aıkımu:m hatırasını 
bütün ııüzelliği ve ihtiaımile mu
hafaza et'meni isteyorum. Vücu
düm ve yüzüm botuna giderken 
iğrendiğin fakat her ıeyimden 
daha temiz olan kalbimi sana ol
duğu gibi açtım. Beni dütiinür
ken hiç kabahe.tim olmadan çek
tiğin ıstırapları unutmaya ve 
beni. daima, senin İyiliğini iste
mİf, kalbi daima senin için çarp
mıt günahsız bir kadın olarak 
hatrrlamaya çalı, .. 

kalpli, en insafsız kadını olarak 
tanıdığı Deniz. bir melek kadar 
masumdu. Nasıl -:>lmuştu cİa bu 
kadar yanılmıştı. s;r insanın l>u 
derece yanılmasına imkan var 
mıydı? Sonra hatıraları arasınd, 
zihnine takıl•n ve fena bir tesa 
düf esenle baıka bir mana ver· 
mit olduğu hadiseleri düşünür
ken bu kadar met'um tesadüfle
rin böyle biribiri ardına sıralan· 
masına tesadüfün bu korkunç iha. 
netine hayret ediyordu. 

olduğum halde sana yalvardım.Ve 
sen bunu bir itiraf telakki ettin. 
Bu ıeni son görü'üm oldu ve Sü
heylanın son mel'aneti .. Bu defa 
planmda muvaffak olmuttu. Bu de 
fa tuzağını çok kurnazca kurmut
tu .• İkimiz de bu tuzaktan neka
dar çırpınsak ta gene kurtulamı
yacaktık. Hayır yalnız ikimiz de
ğil, arada bir de Celili vardı. Za
vallı çocuk!. 

Ne olmuıtu, aranızda neler 
geçmİftİ. Bu benim için daima 
bir muamma olarak kalacaktrr. 
Fakat ertesi eün Celalin öldüğü
nü haber alınca dünya batıma 
yıkıldı zannettim. Benim için ö
lüm bu habreden daha ehvendi. 
Fakat ölemedim. Arkamdan her
kes günahlarını ölümile temizle
cli diyecek, masumiyetime kimse 
inanmayac;aktı. fakat beni korku
tan bu değildi. Öldükten sonra ar
kamdan istediklerini söyleyebilir
lerdi. Beni korkutan ölümün 
soğuk çehresiydi. 

O zaman bu evde kalmanın be
nim için artık imkansız olduğu-

Yaşar Nabi 
nu çok iyi anladım. Senin , t 

benden artık daima nefret ede
cegını hissediyordum. Beni daha 
evelc:.e de kı kanmı,, sözlerime i
nanmamış ve buna rağmen sevmiş 
tin .. F al<at bu defa aramızda kan 
vardı, karde,inin kanı. Celalin 
yalnız benim yüzümden öldüğü
nü zannederek bunu hiç bir za
man affedemiyecektin. Süheyla 
evde bana artık bir hizmetçi ka
dar bile ehemmiyet vermiyor, gör
memezlikten gelerek yanımdan 
geçiyordu. Pa4anrn bile vaziye
tinde bir değitiklit.: vardı. Her
~es bu feli.ketten beni mes'ul 
bilioyrdu, herıeyin müsebbibi o
lan ve benim kabahatsiz olduğu
mu bilen Süheyla ise heıicesten ile
ri gidiyordu. 

Artık bu köşkte kalmak benim 
için kabil değildi. Yaklaşan fır
tınaları hisseden kırlangıçlar ııibi 
bir an evvel göç etmek lazımdı. 

Bir sabah hiç kimseye bir fey 
söylemeden bavulumu hazırla
dım, eşyam yalnız beraberimde 
kötke getirdiğim şeylerden ibaret-

. yetim anneme gitmekti fakat o 
da ergeç yapılan dedikodulan 
işitecek ve bana tuhaf bir nazarla 
bakacaktı.. Herkesi inandırmak 
için çırpındığmı kafidi. Müthi, 
surette yorgundum, kendimi mü
dafaa için ağzımı açamayacağı
mı bissediyordlllll'. Hakkımda iste
diklerini söylesinler, yeter ki ben 
bunları işitmiyeyim. dedim ve o 
zaman lstanbuldan uzaklaımak 
lüzwnunu hissettim, 

Anadolunun bir kasabasında 
mualimlik eden çok sevdiğim bir 
arkadaıım vardı. Kendi kendime 
bir it buluncaya kadar onun ya
nına ııitımeye karar verdim. Şim
di ben de defterdarlıkta çalıtı
yorum ve ıstırabımı avutmak için 
kendimi tamamile itime vennit 
bulunuoyrum. 

Sana bu mektubu lstanbulda 
çok iyi tanıdığım bir arkadaş 

va.sıtasile gönderiyorum. Bulun
duğum kasabayı öğrenmemen icin 
bu çareye baı vurdum. Anne mi 
de sıhhatimdea onun vasıtasile 
haberdar ediyorum, binaenaleyh
a.iresimi öğrenmek için annrme de 
beyhude yere ıı:ıüracaat etme .. 

Oldukça teblilieli bir hasta! -
tan ıonra nekahat devresine ııir
dim. Sana bütiin bunlan yazmak 
ve hakikati olduğu gibi anlat
mak için duyduğum arzu gün 
ııeçtikçe o kadar kuvvetlendi ki 
nihayet kağıdı 'kalemi elime alıp 
bu mektubu yazmaya mecbur ol
dum. Kim bilir, belki yine inanmı
yacaksın. Fakat tekrar ediyo
rum, Calıit, bu mdrtup, senin İçin, 
ölmüt bir kadının sesidir. Ona iti
mat et ... 

Neden bir daha seni ııörmek 
İstemediğimi bana sorma! Bubi
ricik sırn muhafaza etmeme mü
saade d .. Fakat bil ki seni her 
şeyden fazla sevdim, seviyorum ve 
ölünceye kadar da seveceğim. Müt 
terek hayatımızın bin bir ıstırap-

' la dolu sahneleri şimdi benim en 

DENiZ 

Cahit, kalbini çatlatacak bir 
heyecanla takip ettiği sabrlar bi
tince, beynine hücum eden bir 
çok fikirlerin teıirile ağırlaımı ka· 
fasının içinde bir ihtilal baıladı
ğını hissetti. 

Mektubu yeniden okumaya 
batladı .. Satırlar gözlerinin önün
de uçuyor. ona o zamana kadar 
bilmediğini zannettiği bir dün
yayı bambatka bir adese arka
sından gösteriyor, mazisine, son 
iki senelik mazisine ait hatırala
rm zihninde yeniden geçit 
yaptığını görüyordu. Fakat bu 
defa ayni hatıralar bambaşka şe
killere bürünmüştü. 

Demek ki dünyanın en fena 

Sonra bir şüphe, kızıl bir şüp 
he beyninin içinde yeniden be· 
lirdi: Ya bütün bu yazdıkları da 
yalansa, ya yine kurnazca biı 
planla sönmekte olduğun.. te· 
vehhüm ettiği aleti yeniden tu
tuftunnak için bu ıeytanca hile
ye müracaat ettiyse .. 

Neden bulunduju yeri bil· 
dirmemi,ti? Bahsettiği sır ne o
labilirdi? İhtimal bu sadece mu
hayyel bir kasabaydı ve hakikat 
halde o, ihtimal yine dedikleri 
gibi ltalyad'aydı. Ve yahut bera
ber gittiği mühendis onu terket
mişti de timdi lstanbulda bulunu· 
yor ve bir hileyle kendisine tek
rar yanaşmak iateyordu. Denize 
itimat caiz miydi? 

Lakin tekrar gözden geçirdiği 

(Devamı var) 
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Aktör Kean 
Mektep temıilleri hariç olm~ 

ere sahnemize kırka :ra1an P•• 
•• hediye etmİf olan Mahmut Ye 

"rinin selia ve kuvvetli bir lblOp. 
tercüme ettiii Aktör Koaa 

II<in) komedi.ini latanbulda !!Ör. 
İyen hemen yok ıibldlr. 

" Bu piyeste baılıca rolü yani 
'•an rolünü büyük bir YUkuf ve 
l.biliyetle oynıyan Ratlt Rlza bu 
lıeri bin kereden fazla aahneye 
•1du1.unu bana biuat aöylemit· fi. o 

. Piyeıin kahramanı Keaıı haya• 
1, bir tahıa deiildir. Bu aktör 1787 
11203) oenesinde Londnıda dol· 

Uf ve 1833 (1249) te ölmüttilr. 
hakespeal'e'in dramlarını temall
ki meharet ile methurdu. 
Aktör Kean iamine izafe edi

l\ piyeste ıreçen vak'a ile ali.ka
tr mı idi?. 
Buraaı ma!Um deiil. Y alGJa 
lum olan bir nokta varsa o da 
rı'atkirın piyeate cenyan 9den 

•k'aya benziyen birçok hadisele-

~ 
karıtmıt olmaaıdır. 
Önümde ıimdi kırk aene evvel 

••clmıı bir kitap var. Bu kitaba 
•uran Edmond Kean yükaek bir 
n'atkar fakat bir ayyat. bir -

1hti. Londra halkı onu Jiddetle al 
•thyor, yükaek mahafi e mensup 
dmlar onu paylatamıyorlar_ Fa 

llt Kean hayabnm büyük bir kıa
•nı adi meyhanelerde ıeçlriyor
~- Aktör orada teyfalarla kadeh 
kutturuyor ve nete aatan adi ka0 

1nlarla düıüp kalkıyordu. 
. Kean Londrada olduğu ıibi Pa 
'ile de siddetli alkıtlar topluyor 
' halk .;nun baıı:an sahneye sar
·~ çıkmaaınc ho11örüyordu. 

. O devirde aeyirciler herhalde 
1'>1dikinden daha tahammüllü i
;,_ Çünkü timdi dünyanın nere· 
~de olursa olaun bir aktöriln fa• 
kaçırdığı birkaç kadeh rakı ve 

• şarap kendiaini ebediyyen sah 
den uzaklatbrabilir. 
Kean Parise Shakıpeare'in fa· 

aerlerini oynamağa geldiii za
n büyük bir hüsnükabul ıördü. 

•ndiıini büyük aktör Talma kar
ladı. 
Pariate ikameti eanaaında Kean 
ı-mutat ırece pndüz içiyor ve 
rde kalkacaiı sırada onu loca-
~dan adeta ite kalka çıkarıp aab 
Ye aürüklemeğe mecburiyet ha

l oluyordu. 
San'atkir öldükten üç ıene 

~~ra Alexandre Dumaa (Kean) 
İndeki piyeaini yazdı. Halk ak

tii.n çehreıini onun hazan zeki. 
hazan da içkinin teairile parlı 

'rı gözlerini henüz unutmamıftr. 
1855 tarihinde Sanıriorıri'nln 
piyeaten çıkardığı opera Ro
da Argentina tiyatrosunda ta· 

'nni edildi. 
Dumas'nm piyesi Avrupada 

k beğenilmediği halde bizde 
•ı. rağbet buldu. 

Muayyen bir tahaa veya vak'a 
' bağlanan bütün piyesler gibi 
~-n komediıi de Avrupada bu
'n arlık unutulmuttur. 

\\ Aktör Kean Avrupada Frede
'.~ lemaitre, Lucien Guitr:r ıribi 
~de de Ratit Rıza gibi kuvvetli 
qınessiller buldu. 

M. FERiDUN 

----+ •••••• 1 

,ıı ii ııakaşalar 

Seviye 
~eselesi 

F' akaba .. maz Zihni, Amanver· 
\~~ Avni, Cingöz Recai müellifi 
)"lıul gaflarından birini daha 
ı'Ptı. Kendiainden bu ıütunlarda 
,'~•etmek gibi bir ehemmiyet ver i 
~ı. iıtemezdik. Fakat yazılarm· ı 

ti\·büyük mevzulara dil uzatmak 
\ 1 büyük cürt etler cösterm• 
)di ... 

4
'Umumi seviye a_lçalıyormuf 

1 İrfan sahasında geriliyormu· 
t da., yok bilmem neyınİ9?. Mu 
~~rin miyopu artan ıözlerinin 
~ne bütün terakki ve idluli.bı-

1:t.rn cüzel mahsullerini sırala-
it k, arzetmek külfeti ile hiç 
~ vatandat mükellef olma-
ı1t• gibi, her aabada büyük bir 
ı1 t~ ile çalıtan ıençliğin kıymetli 
\ Qeyecanlı meaaiaini inkir et
liı:. te hüanüniyete makrun de-

ır. 

1-ı,S..viyenin alçalmaaı meaeleıin 
lııı·~ hükümler doğrudan dofruya 
~ Uaidir. Görmediti piy .. bak
~ ~a tenkitler yazan ve yüz ye· 
~•it eser nefrettiiini söyliyecek 
•r garip tefahürlere ıapan ve 
kıYmeti inkardan bir ıifa u-

'.t- tı bu zatın günden güne tedrici 
;.ı:~~llrette yazılarında nasıl eridi
~Ördükten sonra bu enfüsi 

)\il· Ünde onun yalnız kendiıine 
'• ~k etmesi hususunda neka-. 

lı aklı olduğunu kabul etme-
\1 k!'bil dejiildir. Çünkil iki üç 
-~ -nıle tanıdığımız müellifin 

Y~di cilt eseri olduğunu iddia 
&t Cingöz Recai, F akabasma:z 

MiLLiYET 

Ressam Ali Riza Bey 
merhum 

Floraıua kırlarında keçi çobaa 
bili• llMfSUI (Olotta) 7U k.,f.
dea (Olmabue) (Olotta) d- fu 
la maahan ı.kdir olmuttu. Bis ya 
naı aaırdan e,,,,.ı kendi kead'-
yetifen kıJmetli bir seki.ya iki k• 
il.mel takdiri bile 90k 11Srdllk. e
IJk h.ınlle hakkı inklr ed .. li
larımız allyif maakeal altuıda bi
riblrlmlai methetmeden vakit b~ 
labilaeydlk samanın •Üflor •ÜkO
netile fıaıldadıtı ıöribınıea kud· 
retleri ıimdldea anlar ve blra:ıı ol
aun san'at tarllıiııln iatikbal t.,nJ. 
ini tahfif edebilirdik. Görünıne:ıı 
dedim. Bu kelimeyi belki yanlq 
aarfettim. Oörlimnez hayatlan 
ıösterecek beter na:ııarlannın de
recei mer'lyetini tazlfe hadim 
mlkroakoplan vardcr, fakat ıörüa 
mese bile eaeri ıörülen ve bilinen 
kudretleri ıörmemek ve bilme
mek iatiyenlere innf ıilzlüfünü 
nere<le bulmah?. Uzak mesafeler· 
de dolan ve aönen yıldızlara hiç 
olmazsa fen bir alemi meçhul ia
mini vermekle iktifa ediyor. Biz. 
de aanatin ne nankör bir liıanı var 
ki bizden çok evvel doian ve net· 
ri füyuzat eden bir hayata iaim 
bile vermekte kıakanç. ( ea,,u-ni) 
nin u•ulü teraimine itiraz eden 
devrinin artiatleri (Kalam) ı pek 
befaGJnİyen zamanının dealnatör
leri aevenlerin zevkine kartı ta· 
hakküm hahıaflnaahklarmda bu· 
lunmadılar. Hlla kolekaiyonlar 
kıJmet bilen ellerde mahfu:ııı biz, 
içimizde çorak devirlerde yeti19n 
aemereli bir fidanı funda çalıaına 
te9blb ederek kibar mahafilinde 
aemınedenleri gördük. Saldlde bir 
aan'atkarm manevi müklfatma 
gilzdikenlerimiz il~ saflara ıeçe· 
rek kendi ke,kiilü intifaını uzat
madan sıkılmadılar. Takdiri istik
bale terkeden mütevazı bir aan'at 
kan dütünceslz, hodpesent bir ka 
lem hile hırpalamak iatedi. Bo
yaların !amini okumadan aciz a
matllrleri alkııbyan kaba eller, i.
U bir mektep mezunu ihtiyara 
hürmeti unutarıık tehdit pençele
rini ıöıterdi. Ne aöyliyeyim? Hic
ran.. Hep hicran .... 

Hicran demnde doğan, hicran 
le pnlerini miltebeuim ıeçiren, 
hicranlar içinde tikiıyetaiz ebedi· 
yete kavuf&D bir aan'atki.nn bed
baht bayabnı tefair bana nekadar 
uzak... Emekliyen kalemimin, to
pallcyan fırçamın, bikea iatidadı· 
mm bu ilk velinimetine lisan de· 
nilen kelimelerin en•lcei intizaml
le uğratarak ona bir netidei tak
dir mi yazacaiım? Hayır! O ken
di kaaidei töhretini kendi yazdı. ı 
Eaerlerile n:ıe~cudiye~i ebediyeai
ni bırakh ııttı. Ben kım oluyorum 
ki? .... 

Ali Rıza Bey 

ıehzuhuru olarak tapmııtım- Her 
sabah mektebe ıiderken onu ta· 
vaf etmeden ıitm"k ve her aktam 
eve avdetle onu gözlerimin tahaa
aür buaelerile doya doya aeyret
meden ıeçmek benim için müm
kün deiildi. Kaç defa mektebin 
aabah yoklamasına bu reaınin ca
zibei atkı yüzünden yetitememiı 
cen ırörmüttilm?. Hattl ak,..m 
paydoalarmda evlerimlııe blriikte 
döndüiümüz arkdatlardan ayrıla 
rak bu camekan önünde vakit ıe· 
çirdifim için resim budalaaı baka 
retine hedef olmuştum. Evet, ona 
nailiyet bir bahtiyarlıktc. Fakat 
bir mektep çocutu için mu mÜJD
kün olamamıfb. Bir aün bu tab· 
!onun oradan kalktciını ıördfun. 
Bu naırihani ıaybubetin ruhumda 
uyandcrdığı garip bir iayanın tef· 
vikile dükkapın kapıaım açtnnı 
tayin edemiyeceiim bir hakimi
yetle Necip Efendiye resmin ne 
olduğunu sordum. O, müıterileri
le me11uldü. Benim tekrar etti
fim ne oldu sualine cevap verm.i· 
ye vakti yoktu. Biraz bekledim. 
Mehil, ıamkin bir intizarla bekle
dim, tabipten ümidi şifa bekliyen 
bir baata gi'>i bekl!'dim. imtihan
da sorulacak suale muntazır mü· 
teheyyiç bir vaziyetle bekledim. 
Görünmiyen bir sevgiliden peya
mı muhabbet bekliyen bir şüride
dil gibi bekledim. Bekledim, bek
ledim ve nihayet ırayet lakayt bir 
ahenkle "satıldı oğlum!., cevabı· 
nı aldım. Evet aatclmıt. heyhat! .. 

Kuleli Aakeri liaeainde Rıza 

Beye beni takribe vaaıta olan La
ka Mehmet Ali Beydir. Şimdi mu
siki ve reıim Aleminin bu iki teh
bali marifetin sayei şiirperverinde 
bir hayali sade geçiren bu binba-

Ben Rıza Beyi Gülhane Rüttü· 
yei Aakeriyeıine devam ettiğim. 
senelerde tanımıttım. Çemberli
tatta Oaman Bey matbaaamın al
tındaki dükkiınlann birinde o .za
manlar Necip Bey isminde müıin §1 mütekaidi benim san'at yolunda 
bir zatın giizel bir kırtaaiye mafa· ilk tesadüf ettiiim bir arkadattcr. 
zaıı vardı. Bir gün onun camek&- Trablusearbın asil bir aile&ine 
nında (A. Rıza) İmzalı küçük bir i menaup, hauaa bir aan'atkar ru
yailı boya reaim görmüttüm. Bu hu ile mütehallak bu kcymetli ev· 
küçük altı numara Tuval eb'adın· li.dı bana hemrahı mesai olan en 
da bir peyizajdi. Boğaziçinin ma-
vi sularını seyreden kırmızı aşı bo eaki bir meslekta,ımdır. Rıza Be
yalı bir Türk köşkünün aaırdide yin karakalem, auluboya bütün 
çamlar ~ltn~~~ ?'~te.rih ve pür dapre natür etüdlerini hafta baı
sükUn hır şnrı ıdı. Bır bahar sa- larında mektebe taııyan, yokauz
balunın ilk ziya buselerile uyanan luk içinde inliyen ruhumuza sa.n'
tabiat bütün elvanı mebzuleıile at cıdaıını tedarik eden hep odur. 
bu küçük tabloda ııörülüyordu. Evet, Laka Mehmet Ali onun vic-

San'atin dalalet yofl,.nnda ko- danımda ayrı bir muhabbet köte
şan tecrübesiz b;r çocuk İ!tidadı- si vardır. Bugün bende reıim yap
na bu ne canlı bir mihrabı tefey- maktan ziyade sevmek muhabbe
yiizdü, memul etmediği bir defi- tinin köklenmeıine sebep bu doı-

h tumdur. nenin ayakları altından zu urunu 
görenlere mahıus bir çılgınlıkla Harbiye mektebi Rıza Beye 
0 günden itibaren Rıza Beye ru- beni daha yakın bir sıhriyet ru
humun fenanapezir bir &erveti na- biye ile bağlamıttır. Maişeti haya .. 

tımın ilk hatveainden itibaren Rı

Zihni gibi telifatı da eserleri me .. 
yanında zikretmeıi gibi carabet· 
ler arzetmeğe batlamıtbr. 
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Musa Süreyya_ 
nın ölümü 

Ani ölümünden doğan hayre· 
tin, bu ölümden doimaaı pek ta· 
bii olan teeHÜrü adeta uyuıturdu 
iu ıu aırada, çok sevdiğim, kıy
met -ve faziletini yakından tanıdı
iıoı Muaa Süreyya'ya ait pek yeni 
bir batcrayı kaydetmelde iktifa 
edecetim. 

Bundan on ıün evvel, kendisi .. 
ne daha İyi tanıtmak iatediğim iki 
mnsilı,itinaa arkadatla beraber e
vine 1itmi9tim. Alaturka - alaf
ranıa meıeleaini açan Musa Sü
reyya, aann ihtiyaçlarını kartıla
yan, mütekamil muaikinin Garp 
Muaikiıi olduğu fikrini muhitimi
ze yaymak huauaunda senelerden 
beri naul çalıttığım anlattı, ala· 
turka muıikiyi Devlet müesaesele 
rinden kaldırmak ıureti ile yapı
lan büyük inkılapta kendiainin de 
müJaim bir hiuaai bulunduğunu 
ve memlekete kartı yaptcğı bu hiz 
metle iftihar ettiğini, mahviyet ve 
samimiyetle, ima etti. Ben timdi 
bu aözlerl, innnların ölüm döte· 
ğinde nefialerinin muhasebesini 
yaparken söyledikleri aözlere ben 
zetiyorum. Bahuaua Muaa Sürey
ya, veaile düıae bile kendinden 
hiç bahaetmezdi. Halbuki ıerek 
o, ıerek biı:, o sırada ölüm mef
humundan o kadar uzaktık ki ... 
Buna ratmen Muaa Silreyya'nm 
kendi aan'at hayatımızdaki rolü 
ve mevkii hakkında yeılne diy• 
mezoem de her halde 10n allzü bu 
olmuttur. Ben bunda hiul kablel
vuku kabul edemiyorum. O halde 
ve gayri kabili izah bir teaadilf! 

Kamran Şerif 

daha cotkun •e daha heyecanlı 
bir liaandır. Ataçlar, kayalar, ça
yırlar, dereler bütün .,,.a onun 
realiat ruhunun ibda aüzıeçleriıı· 
den ıeçerek kurtunkalemiaiıı u
cundan ikıtaaız çizıilerle katıda 
dökillürken bu ellerin huaai İca· 
ziyeıini ıörenler çalıtmakla mu .. t 
vaffak olunamıyacafma kani ol
mu,lardır. Onun için kalem, fırça, 
bir aleti musikiye, boyalar birer 
notadır. O, ıüzel ırüfteleri iatedi
ği zaman liıhuti nağttielerle söy
leten bir beıtekirdıt". Siz, ona. 
peyİzaj~ ait bir mevzu söyleyiniz. 
Gözlerinizin önün~e • . J:ı&yalinizin 
eri,emedili bir güzelliğin tecelli
sini görerek en aaminü bir taıdik
le elini sıkar Ye derhal büyüklü
ğünü itiraf edersiniz. 

Rıza Bey 1885 tarihinde Mek
tebi Harbiyeden neşet etmiıtir. 

Talebelik zamanında reıim san' .. 
atinde ıröaterdiği harikulade isti
dada hürmetle mektepte alıkonul 
muttur. ltalyaya ikmali tahsil için 
izamı mukarret"ken Napolide ko
lera haıta1ığının zuhuru Üzerine 
tehir edilerek ıönderilmemiıtir. 
Fakat talihinin bu darbeai heve
sini, atltını krrmamıt, en büyük 
muallim olan tabiatten ilhamını 
alarak çalıtmıt. ıenelerce çalıtmıt 
tır. Mülizimlikten kaymakamlığa 
kadar - M-.rutiyet bidayetine 
kadar - Mektebi Harbiyede ve 
eski N ümunei Terakki mektebin
de, ıon zamanlarda Çamlıca Kız 
Iiıeainde, ve muvakkat bir müd .. 
det te Ameli Hayat mektebinde 
bulunmuttur. Eıerlerinin çoğu 
doıt ve ahbapları nezdinde mah
fuzdur. Karakalem, suluboya e ... 
tülleri, tabloları batlı batına milli 
bir müze vücude getirebilir. 
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Şarkta resim san'atı: S Edebiyat 

Minyatür ve 
Minyatürcüler 

Gözyaşları 
Gözyaılan'nı da okuduktan 

aonrat Etem izzetin santat ve ede-
biyattaki mevkii hakkında kat'i 

\ bir hükilm verilebilir. Muharrir, 
Gözyatlarında [ •] aan'atcnın ol
gun bir deneye cirdiiini cöıteri
yor. Etem izzetin ekaeri roman
ları gibi_ son eseri de biraz uzun· 
cadcr. Fakat derhal aöylemek la
zımdır ki, muharrir, bilinmez ban 
ıi aihlrbaz değneğile, kaleminin 
ucuna 11oııauz bir heyecan kayna
t• talmu9tır. Kitabı okurken hiç 
aılalımyor, aonuna kadar hararet 
le takip ediyoruz. Biz, Etem iz
zetin roma_runın uzun olduğunu, 
okurken verdiil iç ukmtcamd&A 
delil, ıon yaprafc çeYİrirken, aay
fa numaraaına bakarak anlcyo
ruz. Ne yalan SÖyliyeyim, 395 aay 
fadan aonra bile, romanın bittiii
ne teeuüf duyuyorum. Çünkü mu
harrir, bizi öyle bir hızla hin bir 
vak'a, hldiaet inaan araıından ge
çiriyor ki, ruhumuzda, sanki, fiai
iin atalet kanunu te.ir ediyor, 
bu hızdan, bu heyK&Ddan bir tür
lü ayrılmak iatemiyorua. Etem lz
ıı:ete huaualyet veren f9Y, bütüa 

Çinlüerin resim san'atinde •· 
cemlere olan üstünlüklerintlen 
bahoetmittik. Çinlilerin mimari e
serleri hakkındaki mal\lmatımız 
on ikinci asırdan ileri gidemiyor. 
Zira bu adamlar binalannı tuğla 
kerpiç ve ahf&p olarak İnfa eder· 
!erdi. Bunlar da aan'at tarihinde 
hiç bir iz bırakmakaızın kaybolup 
gitmitlerdir. Fakat Çin mimarisi
nin buııünkü üılubundan pek fark 
lı olmadıfı zannediliyor. Bu aade 
mimarinin baaitliğini Çinliler oy
ma ve reaim aan'atile teli.fi etmek 
iıtemitler. Ve binalarını renıin 
üalüplu nakıtlarla aüalemitlerdir. 
Çinde Kurunu Vüatada 'öhreti 
dünyayı tutmuş ressamlar varmı', 
ondördüncü aaırda ıerçi lbni Ba
tuta: "Resim san'atinde ne 1sl&m, 
ne Hıriatiyan hiçbir millet Çin 
santatk&rlarile rekabet edemez., 
demitoe de buaün yalnız iaimleri 
mevcut olan aantatki.rların birçok 
reaimleri bulunamamıtlır. Elde 
mevcut olanlar da kır manzarala-

Se•sililer. A.rk.daki kadın, erkeie içki 
tü.dim ediyor. Bir Acem miny•türiidür 

rı, çiçek ve kelebek resimleridir. 
Sonra Çine mahıus huauıiyetler· 
den biri olan Ejderin Türklerden 
an'anevi bir tekilde almıt ve Türk 
reaminden müteeaair oldukları id
diası bue-ün henüz yeniliğine rai· 
men kuvvetli bir rivayet teklinde
dir. Çinlilerin tunç, mina ıibi aert 
maddelerin üzerine itledikleri re· 
aimlerde renkler ıayanı hayrettir. 
Bilhaaaa vazolar Üzerindeki men
kutatta kullandıkları _mavi renk 
dikkate §&yandır. 

Japonyada da mütek&mil re· 
aimlere teaadüf edilir. Japonların 
aan'ati sekizinci alll'da inkitafa 
mazhar olmuıtur. Hauryonji\Jlla· 
bedinin duvar nakıtlarmm pek 
san'tki.rane olduiu söylenir. Ja
pon reaimlerinde Hint ve Çin re· 
simlerinin tesirleri on ikinci aaır
da zail olmuf ve Japon reami baş
lı baıına hususi karakterini bu~ 

... I 

1 
eaerlerinde olduiu slbi, G6zya1-

.. . larmda da, ıazetecilik kararkte-
Cib.anwir. hlr balriın ur.ertne ••••U •• •d· R b' • ruh . . . . . rt ır. oman, ır c• zetecı unu 
hır ö.ldi&e ıalanat eden KW-.nın fe•klnde. k b • d "b • ._ • .- Dik 
Bir anrr.•\c tepeaiadelıti h.a.inln k•faN•• açı ır amca 1'1 1 ~,.or. · 

kat ediniz: taarirlerde, tahliller-
1•1ını çele.mit. 

Salı ca •• n için haz:ırlanmı, olan hir 

albumdea. 

ancak anlıyabildim.,, demi9tir. 

Bizana minyatürlerinden bura
da bahoedecek deiiliz. Yalnız kı
saca kaydedip ıeçmek latedifiml• 
nokta ıudur:: Altıncı yedinci aa
ra ait mozaylklardan batka bu
a:ün mevcut olan Bizan.a aant atkl· 
rıncn elinden çıkmıt minyatürler 
dini mevzulara inhia.ar •tmit teY· 
\er di ki bunların en ıü:ııelleri Vi
yana ve Vatikan müseainded.ı.. 
Bir kıamcna da Pariateki milli 1<6-
tüphanede teaadüf olunur. Elya
zısı kitapların araıında bulunan 
bu minyatürler Hazreti Yuta, Hil
kati alem, Hazreti lai.nm 9ar1DJ· 
ha gerilmesini t ... vir eden minya .. 
türlerdir ki muhtelif müzelerde-

Eararkeıler lc.ö,lı:in hariciacle aermetl bir 
halde. Hint ve tr•n tarzında bir 

minyatü.-dür. 

dirler. Bilhaaaa lmperatorun ikin
ci Bazilin nutkunu havi kitap dört 
yüz minyatürü havidir. Sekiz san' 
atki.rm eaerini ihtiva eden bu ki· 
tap ve minyatürleri onbirinci aı· 
rm Bizans ıan'atini bize en .,Uzel 
anlatan bir e&erdir. Vatikan kü
tüphanesindedir. Ondördüncü a
arrdan sonra Bizans minyatürleri 
inhitat deVYeıine ginnittir. 

Elif NACI 

Satılık koleksiyon 

de, mii.ki.lemelei-de Etem luet 
hep, o çok kuvvetli ıazeteciliği 
ile gözümüzü önilndedir. Bu ıö
rütten fU hükme ıidebiliriz: Etem 
izzet çok ku~U bir -rı.t'tir. 

GÖfyatlarmı okurken, kitabm 
afırl.ıtlDI hiç hiasetmiyoruz. Biz 
aanki bir ekran karpamdayız, bü
tün benlltimlze hakim olan teY. 
okuduiumuz aayfadakl hadiae ve 
inaanm hareketleridir. 

Etem izzet eaerlerinde mevzu 
itibarile romantik, liaaDJ kübik, 
te.zlerlnde moraliat bir muharrir
dir. Goz'latllll'ID& da bJr oenaryo 
hillmılln verdi.- lmil, genç ro
maacmm heyecanlarında dalına 
çarpıtan, bu kanıık hia ve fikir 
ihtilllleridlr. Heyecanlı olmayı 
çok MYen muharrir, eaerinde kah
ramanlannı h.ap, birer ihtilalci 
ruhu tatıYan inaanlardan İntihap 
eder. CO..,qlarmda Çamur Rubi, 
Naran ne aatvedl, ne batdöndürü 
cü birer i.lemdirl 

Etem İzzeti edebi kıymeti iti
barile tarif etmek li.ıı:ım ıelse: 
"Bedii güıı:elliğe, aan'ata bir fÖ•a· 
liye zıhı giydiren, onun hız ve a· 
teıini veren muhanir.", diyebifi .. 
riz. Bu ıenç romancı, aantab, bir 
veremli konutmaamdaki mınltı
da, beyecanaız, h ... ta, tiplerin aer 
aüzettlerinde aramıyor. 

Ettnı izzet, bütün bu huauai
yetlarile, edebiyat tarihimizde i
lelebet nazarı dikkah celbede
cektir. 

Gözyatlarında ınuhalı.kak ku
sur aramak li.zım ıelirae ıunlar 

söylenebilir: Ruhinin Naranla 
münasebetine ait kıaonda ve Ru
hinin bili.hare seraeriliğini anla
tan parçalarda lüzumundan faz
la bazı tekrarlar var. Kanaatnn· 
ca, bu tekrarlar kitaptan çıkanl
a&, eaerin kıymeti bir kat daha ar· 
taca.ktır. Sonra Etem l:ıızet yukua
tın tarihine az ehemmiyet verir 
görünüyor. Meaeli. ben, Ruhinin 
Naranla ilk tanıtlıiı günden mah 
keme huzuruna çıkıncaya kadar 
kaç aene ıeçtiiini bilmek iaterim. 
O vakit, hi.diaeleri, binbir kalıba 
dökülen kahramanların baleti ru
hiyelerini senelere takaİrn ede
rek, tesir ve mahiyetlerini daha 
iyi kavrayabilirim. Çünkü roman, 
bize vak'alar değil, bayatm bir 
parçaamı ve İnsanları bütün çiz· 
ıileri ile göatermek zaruretindedir. 
Etem izzet bu noktada, fazla ai
nemacc\ığa kaçıyor. 

Ahmet Hatim Bey gibi maruf 
ve kıymetli bir ıairimize bir vakit
ler ağızdoluau galiz küfürlerle hü 
cuın et~iğinİ hPnÜz unutmıyan ve 
affetmiyen bu neail çocuktan ıa
yet muvazeneli bir mantığın bu ka 
bil ittihamlarına maruz kalsaydı 1 
onu linçederdi. 

Gazinin Cumhuriyeti ellerine 
emanet ettiği ıençlik çalıııyor ve 
muvaffak oluyor. Peyami Safa Be 
yin tera ıördüğü ıribi değil. Eyfel 
kulesine çıkarak Türk münevver
lerine bedbaht bir dürbünün tera 
tarafile bakan muhaıTlre biraz 
gözlerini açıp, kulaklarını uzatıp 
Anadolunun ta içlerinde çıkan vİ· 
!ayet gazetelerinde yapılan şiki.
yetleri, vaveyllları dinlemesini 
tavsiye ederiz. 

za Beyi bütün hilkati mümtazeıi
le bir velinimet olarak tanıdım. 
Vicdanında bir hanım sahaveti 
ııizliyen, ruhunda bir Eyip aabrı 
yafatan, san'atinde bir lıi cezbe
si tafıyan bu büyük tahaiyeti ben 
büyük bir insan olarak öirenmİ· 
timdir. lıtanbulda ilk reaim mu
habbeti uyandıran, mektep çocuk 
larına kurfunkaleminin ifadei be
diini tanıttıran, orduda eli fırça 
ve boya kullanmıya elyak zabit
ler yetittiren bir feyz menbaı ara
ncrsa Üıküdarlı A. RIZA Beyi ıöa 
termekte hiç tereddüt etmemeli
dir. O, aan'atin ayn pek ayn ümit 
edilmez bir aahai irfanın zeminin
den seaalz habaplarla f19kıran bir 
pınardır; rakit, beıTak bir cere
yanı tevazula akmıf ıitmittir. 

Rıza Beyi yakın".'~&n tanıyanlar 
lisanının zemzemel iltifatında en 
bikea bir çocuğun elem yaşlarını 
intirah tebessümlerine tebdil edi
ci manevi bir nüvazişin tefsir edi. 
lemiyen ahengile tannan olduğu. 
nu bilirler. Rahim, ıefik nazarla
rının siyah nurları tatlı aeyyal bir 
ziyayi keakile görüıenlerin 
ruhuna nüfuz ederek kendini na· 
sıl sevdirdiğine, naııl hürmet ve 
muhabbeti celbettiğine bütün doat 
lan tahittir. iki sene evvel Kara. 
caahmet mezarlığının bir kenarın 
da yeşil bir servinin aayei sükUn
perverine terkettiğimiz bu fani çi 
çek talihin fena bir rüzıiırile bir
denbire aoldu. O prbüz vücut 
birdenbire çöktü. O ahenktar li-
aan birdenbire ıuatu. Rıza Bey ı liı!!!!!liıl.ı!llliıi!iıı!ıı!lliiilillM!:ıl!ıılllİiıfl 
bence, vefabndan çok evvel bu 
alemi flniye veda etmitti. Son de. 
fa ·onu Oaküdarlı merhum doktor 
Hikmet Beyin evinde bularak zi
yaret etmittim. Bu ziyaret kalbim 
de ebedi bir hüsün bırakmıtbr. 
Fırça tutamcyan ellerinin, kelime 
aarfına muktedir olamıyan liaanı
nın b(itün kuv...eti onun &'Özlerine 
toplanınıftı. Oh! O ıözler, o aiyah 
nurlar timdi fU ıatırlarda bana 
ııayriihtiyari ya9lar döktüren o 
nurlar neler söylemem it ti 7. 

M. Georıea Blumenthal İam.İn· 
de bir Amerikalı memleketine ıl
derken kıymetli kolekaiyonlarmı 

ıat;,ı.lığa çıkarınıttcr. 5aftlıfa çıkar 

dığı eşyalar meyanında bir çok 
kıymetli vazolar bulundutu gibi 
tanınnuf ütat tabloları da bulun
maktadır: Boucehr, Vatteau, Mo
reau ıibi. Bunlar araacnda bilbaa
a.a Fraaouard'ın "Vixitaya relen 
doktor" iaimli tablo deaen itibari
le harikuli.declir. Bu meyanda 
kıymetli kütüphaneaini de aatılı
ğa çıkannı9br. 

Gö:ı:yaılarında çok nefia tiir 
parçaları da vardır. Meaeliı., bat
tan elli aayfa okuyunuz. Bu elli 
aayfa içinde, birçok manzum tiir .. 
lere tat çıkartacak aatırlar ıöriir
ıünüz. Gözya§lannda Etem izze
tin en muvaffak tarafc, qk ve 
kalp hialerini iyi ani....., ve anla.t 
ouı olmaaıdır. Ruhi senelerce •e
viyor. Her ıeçen yil onun aevpi
ne bir volkan daha ili.ve ediyor. 
Falı.at Ruhi, aeneler ceçtikça da
ha kuvvetli, daha haria, daba 
cür'etkardır. Etem izzetin eaerle
rinde buta, zebun, aeraem •tıklar 
bulama:zıınız. Onun qıklan •e
rem olmazlar, çabucak ölümün 
koynuna atclmazlar. Etem izzet 
biliyor ki kuvvetle se.ebilmek i
çin kuvvetli Ye daima hayatla ol
mak li.zımdır. 

Tahtadan kılıçlar, kürdandan 
silahlarla döğüşmek, kcymetli ka
lemleri inkir etmPk, cevaplarını 
tenezzülen verlyormuf ııibi kale
minin kurşunundan iktiıat etmek, 
kaleminin odunu ile yazı yazdığı
nı söylemek gibi ~arabetler, dev
aynaaında ırörmekler bir müva
zenenin dalaletine. iıarettir. Ken
disine doku%uncu harici.ve kovu· 
funda fifalar temenni ederiz. 

S. N. 

Reaimde ekol arı:ranlar (Han
ri Zober) in renklerini, fırçada 
meharet iatiyenler (Hana) ın dar
belerini, tabloda tafalli.t arzu e
denler ( Harpinyi) nin eaerlerini 
manl'::arada ankadriman merakı· 
na dü9enler ( Kuro) nun peylzaj-
1erini, menazırda doğruluk tahar
ri edenler (Kaaaan Yi) nin levha
larını tPtkik edecek olurlaraa ona 
belki bir iaim bulabilirler. Ali Rı
za Bey, tahlili güç blr san'atkir
dır. O, başlı basına bir ekoldür. 
Kursunkalemi (Kalam) ın mah
dut bir tarama lisanı defildir. Ta. 
biatle tekemmül etmit daha belif, 

Fakat ben ne aöyliyeyim? Rı
za Bey benim gibi vefaıız cünah
kir bir reaıamm riyakir sözlerin. 
den ne hekliyebillr?. Ruhunu bu 
yazdarımla tazip ettiğim için on .. 
dan af talep ederim. Ve, Allahnn 
dan dllerim ki onu benim gibi fa
ni liıanlann aadakai rahmetine 
muhtaç bırakmaacn. 

Ressam 
M. 3AMI 

lmperalÖr Sah Cihan 4.1..ir h•ricinde at• 

I• s•~•.-kea. W•1 naİl.katl•rından 
Garerdhan ta.-afından İmr.•l•nmıt bir 

min;r•türdür, 

muftur. Japonyada en büyük 
reaim mektebi Toaa mektebidir. 
Toaa artistlerinin tarihi ve dini 
reaimlerinde tafaili.t ve teferrüat· 
ta inaam hayrette bırakacak de
rece incelik .. örülür. Bilihare on 
altıncı aınn nihayetlerine dofru 
batlıyan Kano mealeiinde bu in
celik yoktur. Fakat billhare ıe· 
len Hokouaai beynelmilel bir töh 
ret kazanmıttır. 1760 • 1840. Bir 
çok eıtamplarile ve resimli kitap 
larile muhayyirülukul bedialar ya 
ratmıttcr. Hokouaai yetmiı üç ya
tma ıelditi zaman "işte timdi kut 
lann, balıkların, çiçeklerin ve aa· 
irenin hakiki şekil ve tabiatlerini 

Prud'Hon'un bir 
e•erl 

Prud'Hon'un bitmemİf bir eaerl 
Louvre müzeaine 266,000 franıra 
ıatılmı9tır. Bu eaer "banyoda Ve
nüs" ismini taırmaktadır.. Osta

Etem izzet kuvvet ve heyecanı, 
bütün eserlerinde olduiu ıibi, 
Gözyatlarında da mihenk ta91 o
larak kullanıyor. Yalruz bu görüt, 
ıenç romancının muvaffakıyeti 
için kiıfidir. 

Retat FEYZi 

d.m vefatında metrukiı.b meyanın- f*l Roman. cilt, 395 sayfa, 
da eYVelce bu tuval 1,300 franga müellifi: Etem İzzet, n•şiri: İkbal 
aatılmıttı. 1 lcütüphaucsi. 125 kuruş. 



Deyin 
İlmühaberleri 

Bütçe encümeni izah 
namedeki bazı 

maddelere itiraz etti 
ANKARA, 3. - Milli hükılmet 

bütçelerine müteallik borçlan~ ka
yıtlarına ve müddeti muayyeneaı zar 
(ında müracaat etmiyenlerin alacaklı 
larmın ıukuluna dair olan kanuna 
yeni bir madde ilaveei hakkında lıüt 
çe encümeni tarafından b~lanan 
kanun teklifi önümüzdeki hafta 
Mecliate müzakere edilecektir. Büt
çe encümeni ba tddifi he,:eti umu
..Uyeye arzederken , teklifine m~
but eahabı mucibe mazbetasıncla dik 
kate şayan bazı mütalialar • ~~~
mil ve mazbatuııu ihtİft !tti&• ~
talaalan heyeti umwnİyenın taavıbi· 
ne arzeylemittir • . bü 

Bütçe eıu:ÜDMDİ, 1932 -~· • ~ 
'---··nun on birinci ve on ilOnca çe ...,_ . ec1·1 

ve diğer madclelerinde clerpıı ı 0:n 
huine tıohvilatmm ela nıevzuu1-ht1 
müracaatlarla oıliıkaclar olması dola
yi.ile bir kanu-n izahı mak~e 
Maliye V ekileti tanfmdan tanz:ım 
olunan ialınıunedeki buı hüküml~ 
üzerinde tev.ıdmf etmeil zaruri •or 
ınüıtiir. -

Bir menuun tat1ökir de enmm~, 
lıu ;.Jıııamede aJüadarlanı tahmil e 
dllm ıı- _, ' -W ~~ 
b.DM•IM ftl"llllltıl'· E M ,. mu 

tı>i.esee s&n, 
ı _ Dftuı -h·rht eanfua~ 

_._ ı.dDlı ..... m-lna .. Di· 
eY"V_.. -"-"'-"·tür" nm _ .......... --~.__ .. 
clampm ................ -.-- .... u: 
ha~ pek la- ..ı,,...p ~ 
mJ, ..._ Te prdı: hiç ~IUP edil 
mmıİt ohun, lııau)ana divanı ~uha: 

_. __ ~ı.:ı.- -.be eclil..-ı 
aaı..tçat ...... __...,... 
.... lünm ,..ı.tur. . 

2 _ Evnlıı .-fiy..a uya cıro 
muameleleri clolayiaile dotru~ 
dofruya deyin ilmllhıı~ iiz~ 
1ıamuıen mecbmf olan mılrtar. da ~s 
bi pul yapıttsıhmt ~n dBJll! • il
mühaberlerinin tahvil ıle tel>dilinde 
tekrar niıbi pula talıi tu~'"!~ 
yalnız bir makboz pulu ile ıktifa edil 
ınesi lbanchr. 

3 - Tahvil almak için vaki ola
cak münıc:aatlarm deyin ilmübaber
lerilt' sair istihkak varakalannın mu 
kayyet bulunduğu vilayetin dfı!t•~ 
darlıklanna yapılması mecburiyeti
nin ve mahalliucle ı.alunmıy~ 
vekiletname gÖndenneleri zarureti
nin tahmili 459 numaralı -1ısubu ~ 
mumi kanununun hükümleri dahi· 
linde mevcut ınatluplan bmıüz. ına'! 
sup eclilmemif olanların matluplan 
cüzi. ve bu ıribi külfet v_e masrafla
rR mutebammil olmadupndan fazla 
bir külfet gi'rülmüt ve e.l~kadarlann 
bulunduklan mahallin defterdarlık
larına müracaatlannın kafi addecli!
meıi ve kaydın bulunduiu mahal •
le ~pılacak muamelenin resmi tarik 
lerlc yapıl111a11, 

4 - 459 numaralı kanunun tatbi
kat §<killerini teabit etmek üze.e 
neırolunmuı ve nizamname mahiye 
tinde bulunan taım.tnamenin birin
ci maddesine latinaclen tiındiye '
dar muamele yapılmıt, ..e senele.-
clenberi deyin ilmühaberleri cirolarla 

.-iden ele •eçınqtir. 
Yeni izah- ila Jounclan sonra 

yapılaealı ciro -1eelrinin noter 
ler tarafından muaaddak lıulu.,__ 
11oı mecburi ddeylemeti, ciro ta
rihlerini kontrol etıneğe irnkin bu
lu...-dığı için bir faicleyi müatehim 
olmadıiı ıribi 'imdiye kadar vuih 
taamüle ve mahsup eauı üzerine 
müıtenit ve hususi bir kanun tqkil 
eden 459 n~ı kanunllft maJraat 
•e hedeflerine de uypn detilclir. 

Buna naZllRJI bu kanunun ı5 inci 
madclesinin tatbikatında clahl 4 üncü 
maddesinde olduiu ıribi mühür ve 
imzalarm teYıilıi ile iktifa edilerek 
brhemebal noterien:e ......ıc1a1ı ba
lunınau zaruretini tahmil etmdui-
;Un cinılıınn -""' adcledilmeai, iı 
tihlıaldarm tayin eylecliii tarihler· 
den senelerce sonra netrolunaa 459 
nunmralı mahtulıa umumi kanunu
nun tayin eyJediii müclclettenlıeri al 
b aene pçtiji halde henib tahvile 
raptecl~ ,,., alaoklvı yüzde 2 
faizli tabTillerİ daJıi yirmi ....ıe İ&
fa edilecek ol.arı bu i•tihkalı sahipl• 
rioe -...chıatrn br-'udu ve müsaade 
ai .W.i&ncle her türlü kolaybiın ıös 
t ttilıa jnjn vade ve adaletin. müla .. 
,..,... zaruretlerin-.ıir. 

llel~dlgede 

Muvakkat laal 
200 bin lira'J a m.a •• uıe. ek 

olan ,ehir munkkat halt için 
heyeti fenniye projeleri hazırla 
mağa batlamıtbr· lktıaat Mii· 
dürlüiiii de bale ait bir tqkilat 
talimatnamesi vüc:ude aetir
mektedir. 

Kooperatif bazırlıtı 
Belediye kooperatifi mües. 

siıler heyeti bugün Vali ve Be
lediye Reiıi Muhittin Beyin ri· 
yaıetincie içtima edecektir. Ko 
operatifin bir an evvel faaliyete 
geçmesi için lizım gelen le§kİ· 

M~mlelıette 

Kaymakam çocuğa 
jandarmayı öldürdü 

MALATYA (Milliyet) - Urfa 
nın Sami kaymakamlıiına tayin 
edilen Şefik Beyin oj{lu 22 ya,la· 
rında Tarik B. u.rhot olarak do
laşırken ve ötekine berikine ça
tarken müdahale etmek isteyen 
Arapgir jandarma başçavuıu Nu
rettin Efendiyi hamil olduğu ta
banca ile öldürmüştür. Katil ya· 
kalanmıı, adliyeye verilmiştir. 

Gemlik pazarı 
GEML.IK (Milliyet) - Gemli

iin pazarı pek kalabalık olur. Or 
illlnıazi ve köylerinin halkr da 
en lüzumlu ihtiyaçlannı buradan 
temin ederler. Hatta İnegöl, Ye
nife}ıir, lznik pazarcıları da her 
salı günü kıamen buraya gelirler. 
Kaaabamıza yapılan bu çok fay 
dalı ticaret akınları haftada iki 
günün pazar günü olmasını İcap 
ettirmiştir. Belediyecilerimiz Gem 
likte .. 1ı ıününden batka cuma 
•ünlerinin de pazar kurulma gü
nü olmuı kararmı vermişler ve 
bütün köylere, civara vaziyeti i
lin etmitlerdir. 

Gemlik Muallimler 
Birliğinde 

GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik 
Muallimler Birliği azası lneıöl, 
Yeniıehir, (vakit kafi ıelirae) Mu 
dauya merkezlerinde birer meıle· 
ki temail vermeğe hazırlanıyorlar. 
Piyeıılerde rol alanların isimleri 
teabit olunmuıtur. Sömeatr tati
linde faaliyete seçilmek üzere 
provalara baılanmıştır. Muallim
ler Birliği aza11 Halk fırkasının 
(Hars tuheai) itlerini Üzerlerine 
almı,lardır. Halkevi açılma faali
yete ıiritilecektir. Fırka reiıli
ğinden birlik riyasetine gelen tez 
kerede bu huausta büyük memnu 
niyetler ıöateriliyor. Mu.!lllimler 
birliiinde tahrir, defter tutma U· ı 
sulleri, muıiki, almanca, franaız
ca tedri .. tı için talebe kaydma 
batlanmıtbr. 

Gemlikte de Y o-Y o 
salgını 

GEMLiK (Milliyet) - Gemli
ğin çocuklarından ba,ka büyükle 
rinde de yo • yo iptilaaı arttı .. He 
le Gençler Birliğinin idaresi albn 
da bulunan iskele gazinosunun o
cak ba9mdaki hareketleri tetkik 
edenler bu kanaatleri:>i büıbütün 
kuvvetlendirmitlerdir. Garaon o· 
cağa sürülen cezvelerin taşmama 
ama dikkat ederken telaşla el ha
reketleri yapıyor, durmadan yo -
yosunu itletiyor .. Minik yavrula
nn ellerine birer makara alarak 
yo • yo taklidi yapmalan öyle tu· 
haf manzaralar gÖateriyor ki. 

Orhangazide yol 
faaliyeti 

ORHANGAZi (Milliyet) 
Orhanıazide iyi bir yol yapma fa· 
aliyeti dikkati çekmektedir. (Siv· 
ruinek) mahalleaine giden yolla 
Veli Pqa çiftliiine uzanan, bun• 
lardan baıka mektebe siden di· 
ğer iki yolun tamamlanması hal
kı pek aevincliriyor. Maamafih 
köy yollan pek iyi değildir. Hele 
ka .. bannı çok İ4)ek, büyükçe bir 
köyü olan ( Y eniköy) balkı yol· 
ıuzluk yüzünden bin türlü rqiifkü 
li.t çekiyorlar. Orhangazi - C-
lik toaeainin çok yerlerinde bo
zukluklar vardır. Ötede beride çu 
kurlar fazlalatınadan acele ola
rak tamiri lizmıdır. 

Edirnede memurlar 
için kooperatif 

EDİRNE, 3 A.A. - Edirne' 
de Vali Ozdemir Beyin tf!şeb
büıü üzerine teşekkül eden, me 
murlar koopentifi, dün ilk top 
lanıımı yaparak idare heyetini 
ıeçmittir. Bu münasebetle vali 
Ôzdemir Bey, uzun bir nutuk 
irat ederek kooperatifçilikten 
ve kooperatiflerin faidelerinden 
bahıetmitti.-. 

Kooperatif, bugünlerde faa
liyete geçecektir. 

Orhangazide .zeytin 
fiatları düflk 

ORHANGAZi (Milliyet) 
Birkaç hafta evvel iyi fatlerle ... 
bbnalrta olan yağlılır •e kaplık 
zeytinloıria bacüınlerde fiattau diif 
tüiü anlatahyor. 0rı.....azinin 
Y eniköy 11UD••k•••ndan en i,.i 
kaplık zeytİa)erin lıiloeu onar ku 
rıqa kadar aablmalrtaclır. Yağlık 
aaytiulerin 3 • 11 lnmıta lrilo 1-a 
blle Mbldığı söriiffiyw, 

fzmire gelea 
muhacirler 

l · .ı.n yazılıyor: Din ~
maa ...ıen lliç vapurile Sırbiıtam 
Manasbr, Pirlepe, Oıkiip ıribi amlı
tdif tehirlerlnden ıek- Tiirk ailesi 
ıelmittir. 

Edlrnede ta•arruf 
haftası 

EDİRNE. 3 A.A. - Mektep 
!erde taaarnıf bahası için hazır 
Irklar yapılmlıktactır. 

Kaçakçı muhtar 
Sıacl - lıiWirili or: Y la .._ 

içki ve tütün 
Satan ecnebiler Birin i S hif ed n G çen Yazılar i 

1 

Hazirana kadar tezkere 
verilecek Zaten işler 

Bitmiş gibidir 
1 Terkosu 
Almak için 

1 İki müessif 
İnhisar maddeleri satan ecne 

bilere, hazirana kadar, satıs tez 
kereııi harcı, mevcut müddete 
göre hesap ve ıstifa edilmek ü· 
zere, tezkere verilmesi tensip 
edilmiftir. Bunlarm salıt tezke 
releri haziranaa teçdit edilmİ· 
yecektir. ___ _..,.... __ _ 
içki 
İçemiyecekler mi? 

MOmes:siller meclisi bl-
ri11d takriri reddetti 

( Başı l İnci aahifefde ) 
lağvi ötedenberi arzu edilmekte· 
dir; bununla beraber birçok me
selelerin el'an muallakta kahnıt 
olma., hasebile bükfunetimizin 
şimdilik bu teklife i§tirak etmiye
ceği tahmin edilmektedir. 

Dün bu mesele hakkında fikri· 
ni sorduğumuz komisyon reiıi M. 
Holttad bi~e şu beyanatta bulun• 
muştur: 

"- Bu haberi ben de gazetede 
okudum. Yunan hükumetinin ko
miayonun lağvini iıtediğine dair 
bize hiç bir tebligat vaki olmamış 
tir. Ben komiıyonun lağveldilme
si veya edilmemesi hakkında bir 

VAŞiNGTON, 3 A.A. - içki teY ııöyliyemez isem de, itler birer 
memnuiyetinin ilgasma dair ola· birer bal safhasına girmekte oldu 
rak M. Garner tarafından tevdi ğunt!an komiayon hemen de tas
olunan takriri, mümessiller mecli fiye halindedir, diyebilirim. Son 
ıi reddetmiştir~ zamanlarda meıaimizi tekaif et .. 

Maamafih meclis reisi olan M. tik ve esaslı birçok meseleleri 
Ga.rner, 5 kanunuevvelde yeni bir hallettik. Bu meyanda Garbi 
takriri mecliste reye koyacağını Trakya'da etblilere ıso bin ve 30 
söylemiıtir. bin lngiliz liraamdan yapılmakta 

CENEVRE, 3 A.A. - Konfe· olan tevziat bitirilmittir. lıtanbul· 
rans haricindeki ıiyaai mükiıleme daki etabli Rumlara ıene ısa bin 
)ere dün başlanılmı,br. Fakat, lngiliz liraımdan yapılmakta o
fRzla konu~malar olmanuıtır. lan tevziat ise bir haftaya kadar 

Mac Donald-Dawis ve Mac-Do- bitirilecektir. Bundan maada ve
nald-Boncour müli.katlan bilbaa- rlimit veya verilecek birçok ha· 
.. nazarı dikkati celbetmiftir. kem kararlan vardır. 

Son müli.kat, mükalemelere ha BugÜn hakemliğimize haTale 
kim olması lazım gelen usulü tes- eclilmit 30 kadar mesele hakkm· 
bite medar olmut ve Franaız tez- da ittihaz edeceğimiz kararlan 
leri mucibince tahdidi teılihat me yakında Türlr Te Yunan heyetleri 
selesinin heyeti mecmua11 itibarile 1 ne tebliğ edec:ejm. Ayni zamanda 
nazarı dikkate alına~jına yani Türk ve Yunan heyetleri tarafın.. 
hukuk müaavatı meaeleıinin em• dan bitaraf &llalDİ reyine terkedil 
nüseli.met meselesinden aynlma- mit on mesele daha Tardır ki, 
yacaiına dair teminat vermittir. hunların da halli ciddi meaaİye 

Yunanistanda 
grevler 

muhtaçtir. Bundan maada yapıla 
cak diler mühim bir İ§ vardır ki, 
o da firari olduğu iddia edilen 
kimaelerin hakikaten firari olup 
olmadığını tetkik etmek ve ••>'" 
menkul mallan hakkında bir ka· 

ATINA, 3. A. A. - HavM Ajan rar vermektir. Bu suretle liakla0 

11ndan busuıi muhabirinin bildirdi- rıncla karar ittihaz edilecek mal-
ların miktan mühim bir yekün 
teşkiJ eder. 

ğine göre, otobüs amelesi grevi hi
tam bulmuttur. Tramvay ve gaz a .. 
mele ve müıtahdimini grevi ise de
vam etmektedir. 

Hula .. komisyonda yapılacak 
daha çok it olmakla beraber, esaı 
lı mibim birçok -leler de bal· 

Mütahaısıs askerler, tramvay ser- !edilmiştir. Buna mukabil tetkilat 
vi~inin kısmen İJlemeıini temin et- ta küçültülmiittür. 1 kAnunuıani
meklcdir. den itibaren latanbul ve Gümü!· 

Grevciler, rayların üzerine tat yı- cine tali koıaiayonlan •• teknik 
büro lağvedilecektir. 

gınlan koymak veyahut yollar üzeri Komiayon lağvedildiği takdirde 
ne yatmak suretile traınavayların bu işlerin batb bir tekilde halli 
çıkmalanna mini olmak teşebbüsün İcap eder. Bukinacak hal sureti 
de bulunmuşlardır. hakkında beMe bir "'y ııöylemek 

Bir iki arbede olmu,sa dP. ehemmi kabil değildir.'' 
- KomiayQD mevcut itleri ne 

kadar zaman zarfında bitirebilir? yet.izdir 
Diğer korporasyonlar arasında da 

bir nebze galeyan müşahede edil-
mi; tir. 

Liman ŞirketiniL 
tahlisiye hakkı 

Yeni tahlisiye kanunu mucibin 
ce tahlisiye hykı münhasıran ye
ni tetekkül edecek ıirkete verile
cektir. Halbuki halen Liman Şir
ketinin uhteainde de bir tahlisiye 

hakkı •ardır. Liman Şirketi lkb-
aat Veki.letine müracaatla §irke
tin bu haktan iatifadeye devam 
edip edemiyeceğini sonnuttur. lk
tıaat Vekaleti firkete yeni kanu· 
nun gayet .. rib olduiunu, Türk 
ıularında tabliaiye bakkmın mün 
haııran yeni teşekkül etmekte o
lan tirkete ait olduğunu bildirmit
tir. 

--~·---
imtiyazlı Şirketler 

Müdürü gidiyor 

"- Bu hususta kat'i bir şey 
söylenemez, bu, işlerin ııidifine 
bağlıdır. Şimdiye kadar birçok de 
falar işlerin 3 ayda 6 ayda bitiri· 

' leceği ııöylendi, fakat hiç biri ta• 
bakkuk etmedi. Biz esasen işleri 
te•ri ettiğimizden, yukarıda da 
söylediğim gibi, koıniayona arbk 
tasfiye halindedir denilebilir." 

M. Fokas ne diyor? 
Dün Yunan Batmurahhaaı M. 

Fokas'a müracaatla komiıyOıuın 
lağvedileceği hakkındaki haberin 
ne dereceye kadar doğru oldufu
nu sorduk. M. Fokaa ta bize böyle 
bir teyden ula malumatı olmadı· 
iı cevabını v~rdi. 

Cenevrede 
İçtima yarın! 

Murahhaslar ara
sında müka

temeler baıladı 

Bir müddetteınberi şehrimiz· CENEVRE, 3 A.A. - Milletler 
de Nafiaya meıi>ut muhtelif Cemiyeti mediai, pazarteıi sünü 18 

aat 16 da toplanmağa davet edilınit 
ıirketlere ait işlerle mqgul bu tir. 
)unan Nafia Vekileti İmtiyazlı CENEVRE 3 A.A. - M. Her
Şirketler Umum Müdürü Ziya I riot, ..Caevreye ıelir gelmez Franaız 
B bugün Ankara'ya avdet ede murahhasları M. Boncour ve M. Ma 

·kti• uiıli ile miitaven ettikten ıonra M. 
ce r. Benee'i ve ıiliblan bırakma loonf.. 

Rengo miimeullinin 
ziyafeti 

Reaco Ajansı mümessili, e•· 
velki akfN" Türle Matbuat er
kim ,eı etine T okatliyan' da bir 
ziyafet vennittir. 

raıw büxosunun katibi umumiaini 
lıabul elmİftİr. 

M. Herriot, ıilih kuvvetleriui hı 
ralmıa konferana1 hüroounua kililıi 
uınumiııi ile bıa büronun 1-.iaİ hak 
kında •örü,mii9tür. 

Saat 11,30 .ıa M. Mac: Donald i

le Siı Jobn Simon, M. Herriot'yu :ıi 
yaret etınltler ve kendisile UZUJt ua 

1!!1!!!!!11 ___________ , 1 dıya aaınimi lıir surette aöriitmüt-

JD1 köyü muhtarı Muıtafa Çavuıta 
10 okka kıyılnıq kaçak tütünle lıir 
miktar kaçalı aipra kifıclı çılamrt, 
aaılatar Bahkeair illti- ıınahk~ 
ne aevlaedilınittir. 

Sındırgıda asan 
atika 

lerdir. Bu ııiriİtm" es-mda M. 
&o-r ve M. Masisli de baDr lıu
luıumqlardır. --------
68 in kaptanı yar
dıma gitmedi mi? 
Şirketi Hayriyenin 57 nu· 

maralı vapurunun geçen per
şembe Boğazda pervanesi bo
zulmuştu. Bu esnada o civar· 
dan geçen 68 numaralı vapu
run yardıma gelmiye rek ge
çip gittiği iddia edilmektedir. 

Bu idcliayı aerek Şirketi 

(Başı birinci sahifede) • 
mektedir: 

Son beı senelik ıaf hiuılattan 
azami ve aağari haaılit seneleri 
hariç tutulmakta kalan ÜÇ sene 
haaılabrun va .. tisi alınmaktadır. 

Bu da 80 bin lira kadar tut· 
maktadır. 

Şirketin imtiyaz müddeti 76 
aenedir. Şimdiye kadar 50 aene 
geçmq olduğuna ıöre, mukavele 
name mucibince bu 80 bin lira da 
ha 25 sene ıirkete verilecektir. 

Bu hesaplar çıkanlmak için 
ıirketin 20 senelik defterleri tel· 
kik edilmiıtir. Fakat bu vaziyette 
Belediye ve Devlet •ene kirlı va• 
ziyettedir. Çünkü yapılan hesap· 
!ardan ••ne anlaıılmııtır ki DeT• 
let ve Belediyenin muhtelif müea
ııeseleri naın.ma b"r sene Terkoı 
Şirketine 70 • 80 bin lira ıu para· 
aı ödenmektedir. 

Terkoı komisyonu bu ayın on 
betinde mesaisini bitirecek ueti· 
ceyi hükılmete bildirecektir. 1 ki. 
nunuaanide tirketi, muka-lena· 
me mucibince doirudan doğruya 
Belediye clevnlamıyacalıtır. Ev· 
veli. biikılmet .. tm alacak ve 
sonra Belediye devralacaktır. 

Herşeyden 
Evvel milli 
Servet 

( B..,, 1 inci ..U.ilefde ) 
takdirde yeniden mühlet v.nı.Biine 
veya bu mükellefiyetten iıtiona edil 
diiiııe dair veaika verilir. Bu tekilde 
vesika verilenlerin liıteai münldp
likçe Maliye Velı:iletine esbabı mü
cibeaile lıilclirilir. Maliye V ekiletin
ce kambiyo mürakipJ.iii tesis olun
mıyan ye.-lerde lıu vazife mahalli en 
yüksek mal memurluiunca ifa olu
nur .. 

Madde 2 - Birinci maddenin hü
kümleri birinci kinun ı932 iptida· 
ıından itibaren Türk sümrüklerin
den ihraç edilen qyaya da şamildir. 
Ancak birinci .-ddede aöıterilmı 
müddetler ba kararnamenin netri ta 
rihinden beaap olunur. 

Madde 3 - ihracat yapanlar bi
rinciıi birinci kiıwn 932 iptidaım
dan ıubat 933 nihayetine kadar ve 
diğttltti mütealop üçer aylık devre 
yi. muhtevi olmak üzere her üç ayda 
bir aşağıdaki malümab havi bir be
yaııruune tanzim etmeğe memurdur
lar. Beyannameıun taalluk ettiii 
devre zarfında ihraç ettikleri malin 
miktan ve cin•İ, gümrük beyanname 
numaraları, tarihleri ve hangi güm
rüğe verildiği. hanıi memkketlere 
ihraç edildikleri, ve nevi para ile aa
hldıklan. ve umum saht bedelinin 
döviz olarak baliği, bu mallar muka
bili ele ıeçen dövizlerin hangi tan1ı
lerde hangi bankalara aabldıfı, &""'" 
çen devreden matlup olan döviz mik 
tanndan bu devrede ele ıeçirdiği 
miktarla bunların hanıi hankalara 1 
hanıi tarihlerde aatıldığı, bu devre
deki ihracattan alacağı kalan mik
tar. 

Bu beyannameler taalluk ettiği 
devrenin hitammdan itibaren niha
yet bir ay zarfında kambiyo miira
lripliğine makbuz mukabilinde tevdi 
olunur. 

Madde 4 - ihracatçılar ihracat 
dövizlerine taalluk eden huıuaat hak 
kmda Maliye Vekileti Teya kambi
yo münıkiplilderince iatenilecdı: bu
auaa dair nıalümatı vennek ve vesika 
lan ıöstennelde mükelleftirler. 

Madde 5 - Bu ka........-nin nq 
rinden itibaren ihracat qyaaı bedeli 
ile itbal.iıt qyuı beclelerinin ınahau
bu ıeklinde takaı muamelen yapıla
maz. 
Şu kadar ki ihraç eclecekleı-i malı 

iştı:ra maksaclile hariçten döviz celp 
ve banlııılara aatmıt olan tacirlerin 
ihraç edecekleri mal bedelinden bu 
dövizlere tekabül eden kı•mı ve Hü
kumetç" verilen mezuniyete binaen 
yapılan umumi ve huıuıi talıular i
çin döviz telep edilmez. Ancak ... 
muamelenin murakiplik nezdinde 
tevaiki tartlır. 

Madde 6 - Yolcuların zati qyUI 
bu kararname ablrimına tabi cfeiil
dir. 

Madde 7 - Bu ......ı.le netri tari
hinden itibaren muteberdir. 

- _ __...._____ -
Mançurideki 
isyan ----
Japon kuvvetleri 

ilerlemektedir 

•• 
Olüm 

( Bap 1 İnci aalrifefde ) 
müderrislifi ve emrazı dahiliye 
müderrisliği yapmıttır. Üç aene· 
denberi de Ditçi, Eczacı mektebi 
müdürlüğü yapıyordu. Vitaminler 
hakkında yaptığı tetkikat Paris 
Tıp Akademisi tarafmdan takdir 
edilmit ve kendiıi Akademi aza· 
lığına intihap edildiği •ihi bir ma· 
dalya ile de taltif edilmitti .. 

Sait Cemil B. birkaç seneden· 
beri rahataız bulunuyordu. Fakat 
bu vaziyetine rafmen çok sevdifi 
talebeainden ve derslerinden ay. 
nlmak iatemiyor, aon g\in.lerine 
kadar Fakülteye devam ediyordu. 

Mu•a Süreyya Bey 
de irtihal etti 

Cenazesi bugün evind~n 
kaldırılacak 

Tee .. ürle öirendiğimiza •öre 
musiki Üstatlarımızdan ve ko~ 
vatuvar muallimlerinden Mu .. 
Sün;yya B. evvelki ıece Pangalb 
dakı apartmıanmda kalp aekteıin 
den ani olarak Tefat el:mİftir. Mu
.. Süreyya Beyin vefatı musiki a
leminde ve onu aevenler ara.anı
da derin bir teeeaür uyandırmrı· 
tır. 

Mu .. Süreyya Beyin naatı düu 
aktam Pan.albdan Aluarayclaki 
e~ine nakledilm.i9tir. Bu aabah 
merbumun teçhiz ve tekfini ya
pıldıktan sonra .. at 12 de Aksa· 
raydaki evinden kaldınlacak ve 
Valde camünde namazı kılındık
tan sonra Merkezefendiye defne
dilecektir. 

Merhum senelerce bu memle· 
kete talebe yelİftİrmİf, musikimi
ze ıüzel eserler kazandınnlfbr •• 
Musa Süreyya B. on senedenberi 
Ko111ervatuvarda muallim bulunu 
yordu. Üç sene de Konservatuvar 
da müdürlük etmiıtir. Merhumun 
hatırasına hürmeten qugÜn Kon
ıervatuvar kapttlı olacak, tedri .. t 
yaprlmıyacakhr. _ 

-- ------------
Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecilik 

Anaf artalar caddeıi 
fc<cl iJO: J 377 

Her lisaıı,Ja gaıete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye t"syası 
ve mektep levazımı · 

Her türlü Foloğraf 
levazımı - makine !er 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ılrıya tı 

Kiit a h v.1 c inileri 

--w ----·~ 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hi.
kimli;.inden: lstanbul Vilayeti Def
terdarhğı tarafından Beyoğlunda 

Tom Tom mahallesinde Polonya ..,.. 
kağmda Allahverdi apartıınanmcla 

mülcim Kabataı Lisesi aabık mual
limlerinden Ruten Ferit Bey aleyhi
ne ikame olunan f&pka Ye elbiae a
vanıınclan miitelıek.i deyni buln111111 
1541 lıurutun tahsili haklanda dava 
nrn 23-11-932 tarihli celaesinde ıel 
mediğinden balılwıda ili.nen ve adi
yen SIJ&p kararılllll 20 sin fuıla i 
le telıliğine karar verilınit olduiuu
dan yl!Tlllİ muhakeme olarak tayin 
olunan 29-ıZ-932 1aat oucla mahla&
meye plmeai •e alui halde gıyalım
da hüküm olunac:ajı halıuk usulü 
muhakemeleri laanunuaa tevfikan 
tebliğ m.ko-na kaim olmak üaere 
İIAn olunur. 

lıtaıılıul 5 inci icra menıurluiun. 

elan: Mahcuz cıhıp paraya çevrilme

ıine karar wrilen iki reis lıımn ine

tinia lıirinci "". ıırtırmuı 7-ıZ-932 
tarihinde Fatilıte At pazarında açık 

müzayede uıulile aablacağmclan ta

liplerin yevmü mezkurda aaat 1,30 

da mahallinde bulu111D&ları ilin olu-

nur. 
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Tophanede Askeri San'atlar 
mektebi için 60 ton t eshin kok 
kömürü pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnameyi görmek İçin :; Bi· 
rinci kanun 932 p azartesi ı::ünü 
ve pazarlığa girmek iizere 8 Bi 
rirıci kanun 932 p ertembe günü 
askeri yollamaamda aatınnlma 
'.komisyonuna müracaat eyl~e 
!eri. (6390) 

it * * 
Tophanede Askeri San' tlar 

mektebi talebesi için a agıc'a 
yazılı iki kalem boyun bacı ve 
havlu pazarlıkla mübaya" edile 
cektir. Vermek isteyenleı nü
muneleri görmek için 5 ve 8 Bi 
rinci kanun 932 günleri v" pa· 
zarlık için de l 2 Birinci kanun 
932 pazartesi günü askeri yol 
lamasmda satınalma komisyo
nuna müracaat etmeleri ( 6389) 

Adet 
170 Fireuk gömleği boyun 

bağı 
170 El havlusu ..... 
Bakırköy B"rut fabrikalarile 

Askeri San'atlar mektebi hay
vanlan için aıağıda gösterilen 
arpa ve ıaman ,artnamesine te\' 
fıkan pazarlıkla ayn ayrı mii· 
bayaa edileceğinden vermek iı 
teyenler 8-12-932 tarihine mü
ıad"ıf perfelllbe günü öğleden 
ıonra Tophane eski Salıpazarı 
aakeri fabrikalar yollamuında 
aabnalma komisyonuna müra
caat etsinler. 
Kilo 
5500 
1490 

1490 

Barut fabrikasına Arp• 
Tophane askeri san'at
lar mektebine 
T oplıane askeri 
lar mektebine 

aan'at 
Samaı:ı 

lıtanbul ikinci İcra memurluğun· 
dan: Bir alacalı temini için paraya 
çevirilmesi tekarriir edm ve tema
mına 3200 lira kıymet takdir edilerı 
büyük adada yali mahallesinde eski 
Rihıimli yeni yel Üfürdü .okağınd• 
yeni 11 No. lu maa bağçe bir baF 
hanenin tamamı ve açık artırmaya 
vazolunarak 5·1·933 tarihine müsa
clif perşembe günü saat 14 tc ı& y• 
kadar dairede birİn<:i açık açtırıua•• 

icr" kılınacakbr. Arbrınaya iş tirilı 
etmek iıteyenler me-~kiır gayri men· 
külün kıymeti muhammenisinin yiiı 
de 7,50 yüzde yedi buçuk nispetind• 
teminat akçesi vermeleri lizundır 

Hakları tapu ıecilile aabit olmay8" 
ipotekli alacaklılarla ve diğer aliıka· 
darlarm ve irtifa hakkı sahiplcrinio 
bu baklannı ve bu huıuıle faiz .,. 
maaarife dair olan iddialarının tarilıj 
ilindan itibaren yinni 20 gün zaıtııı.' 
da evri.ldarile birlikte daireye mura· 
caatları lazımdır. Aksi takdirde halı 
ları tapu sicilile aabi t olmayanlar .. 
ht bedelinin paylaşmasından ~ 
kalırlar. Müterakim verıriJe belediy• 
rüıumunun Ye •akrf kariye.i müt .. 
teriye aittir. Daha fazla malumat al· 
mak isteyenler 931-4427 No. lu dol 
Y• müracaatla mezkur mahallin e'I· 
aaf ve aaha ve sairesine havi vaziyel 
ve takdiri kıymet raporu ile ıo.ı3-
932 tarihinden itibaren daire divanh• 
nesinde asılı bulunduralacak olan a• 

brma tartnamesini gi;rüp, anlayabİ· 
lecekleri iliın olunur. 

Bepklat sulh ı inci hukuk mab· 
keme.inden: Omer Vıııfi Bey t.,.... 
fından Ortaköyde mezin aoluık 7/J 
nıunsalu hanede mükim Salih cfeo· 
di aleyhine ieradan .?O lira alacalı 
daftsından dolayi 932-470 numcra• 
lu doayaıile ve yene mümaileyh (). 
V aafi Bey tanfından Salih efendi a· 
leybİloe icardan 30 lira alacak dava• 
aınclan dolayi 932-657 numerolu 
dosya ile ikame olunan davelud.., 
dolaJi Salih efendiye •önderilen t_. 
lii _,lı;alan zalmna mihqir .,. 
heyeti ilttiyariyeai taralmdan ilr'' 
met&lhımn meçhul oldutu şerbil' 
tebliğat yapılamadıimdan mü...,.;
leyh Salih efendiye ıs pn müd-'. 
le ili..- tabliğat İcralı kanl'&"ir al
duiundan her ilıi dannnl yevrrJ 
muhalremeal olan 24 Ki. Evvel 93' 
tarih ve saat 14 te mahkemede ~I 
hazır bulunmaaı •eya muaadak lıİf 
vekil bulundurma11 ve alui takclir.I' 
hakkında muamel4'i kanuniye ve ,;· 
yabiye icra edileceii iliın olunur. 

llTllW 
Sıncbrsıd11n yazıbyor: Buraya üç 

aaat mesafede Elciler köyü civann
da Haaan At• zade Emin Ali Beye 
ait çiftlikteki kabriıtan kazılırken 
çolı eeki devir! .... ait bazı hulliyat i- · 
le •ömülmüt paralar zuhur etmi•
tir. Tetkikat yapılmakta ve hafriya
ta devam olunuraa daha bazı i.aanı 
teaaclüf olunacaiı tahmin edilmd.
teclir. 

Hayriye, gerek Liman idareıi 
tetkik etmektedirler. 

TSITSIKAR. 3 A.A. - Şu.J 
kutbunda hülriim süren baftyı an· 
dıran sayet tidcletli bir toiuk hare 
kette bulunan Japon p~arı, yeni 
Mançuri hülıümetine kartı ayakla,. 
nan Çin jenerali Supinı Ven'nin ku 
mandalı altındaki kuv..etleri •eriye 
püskürte, püıkürte Khinsan tepe- 1 

!erine doiiru ilerlemektedir. Bu pİJ
taı· kuvveti, Halaau meYlriini ele •e
~irmittir. Aıi kuvvetleı-e ait kanr- · 
gilba ve bir trene birkaç bomba ahi j 
mı,tır. Biı·çok lrimseltrin öldükleri, • 
yahut var•landıldan, aöylenmelıte- · 
diı· Ankara cadde.i Cagaloiılu yoku,u numero: 4.l 
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Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Sobjı 
Demirhane 

Cinsi No. 
Kereste kutu fabrikası 33/ 35 

Pirina Ye pamulC yağ 123/127 
fabrikuı 

Paralı köprü lıtematylicl un fabrikası 28/30 

Muhammen Kıymeti 
125635 Bu kıymet fllbrikanın binasına aittir 
13950 Bu kıymet fabrikanın makine, alit ye eduatma 

aittir. 

139585 

60332 
14495 

74827 

94S7S 
23394 

117969 

Bu kıymet fabrikanın arıa Ye binası.na aittir. 
Bu kıymet hıbrikanm makine ali.t ve edevatına 
aittir. 

Bu kıymet fııbrikanın anasile binasma aittir. 
Bu kıymet fabrikanın makine ali.t ve edevatına 
aittir. 

Karataş Tramvay C. Yanık kereste fabrikası 148/ 150 3ı833 
1 .- Yıukarıda evsafı yudı -Yal kapalı zarfla satılmak üzere 26/11 / 932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanlllllf· 

tır. Satış ptıfİn para iledir. Haziran 928 tarihli talimatnamesi mucibince hak sahiplerine verilen bonolar da naltit makamın
da kabul edilecektir. 

2 - ihale 26 f12 932 perıembe günüdür. Taliplerin :rukanda yazılı muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu 
niııbetinde teminat paralarile birlikte mezkür günde saat Oll bette Ziraat BankasıDm Gazi Bulyanndaki lzmir şubesine 
müracaatlan. 

3 -Talipler tekliflerini birzarfakoyupmülıürleyecekler ve zarfın üstüne adreslerini yazacaldarrur. 1.0u zarfı teminata 
ait makbuz veya muteber banka kefalet mektubu ile birlikte ikinci bir zarfa koyup i9bu zarfı da mühürleyecek ve üzerine 
h•gi mala ait olduğunu yazacaklardır. lıbu teklif zarflannı muayyen vakte kadar makbuz mukabilind& müzayedeye me
mur heyetinin riyasetine teslim eyleyeceklerdir. 

4 - Gerek emval ve gerekse diğer huıusat baklanda daha fazla malümat almak ve ~artnameyi gö,,:nek isteyenler 
her gün lzmirde Ziraat Bankasının Muhasebe servisine, Ankara ve İıtMbulda bulunanlar da itbu mahallerdeki Ziraat 
"\"nkalarına müracaat edebilirler. (6024) 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

Şehri Lira Müddeti icar 
40 Mahmutpa9ada Nuruosmaniye camiıi 935 S. mayıı 

avlusunda imaret mahalli. gayesi 
Balida muharrer mahal kiralık olup hizasında gösterilm 

bedelle talibi ubteaindedir. Bir hafta müddetle temdit edildiğiQ. 
den fazlasile talip olmılar ki.nunuevvelin yedinci çar9&illlba günü 
saat on beşe kadu lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Akarlar ka· 
lemine müracu.tlarr. (6393) 

Cibalide Oskübi mahallesinde (S) No. lı Hamam boatan 
demekle maruf bostan ve müttemili.tmın üç sene müddetle mü
zayedesi bir hafta temdit edilmiftir. 7-12-932 tarihine müıadif 
çartaımba günü saat on bette ihalesi icra ktlınacağında;n talip
lerin Istanbul E~af Müdiriyetinde Onn.u ve Ar~zi kalemine 
müracaat!lan. (6394) 

istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Başmüdürlüğünden 

Gümrük Muhafaza memurlannnı gece gündüz vazife gör
meleri mecburidir. Çalıtma zamanı geçmiftir diye iskelelerde 
gemilerin itini vaktinde görmekten çekinen memurlar görülür· 
se haklarmda kaıııuni takibat yapılmak üzen bunların en yakm 
amirlerine veya mulıaf'ua müdürlerine-bilclirilmeai. (6356) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Kdıköyiinde Nisboye aokağında 2 No. lı hanenin 28 hisse 

itibarile metrUk bulunan ı4 hissesi bilmüzayede satılacaktır. 
Evin lıütün kıymeti 2000 liradır. Taliplerin pey akçelerile kiDll
nueYVelin 20 inci salı günü saat 14.S ta ınünc:aatları. (631S) 

BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, Barıak ve Cilt hutalıklarile Böbrek ve Karac•er 
kumlarında ve alelUınum Artiritik hutalıklarda içilmek 

• suretile büyük faydası sabit ollllll YALOVA KAPLICA 
SUYU her İsteyene parasız verilmektedir. Temiz tiıelerle 

Seyrisefain Baadnktorlu~na müracaat edilmesi. 

' J 3 incü kolordu ilanları 1 Sadrlav~~derler 
3 M h be Al · · 50 k 1 f 1.1 .. 1 ı Karadeniz Postası • u a re ayı ıçın 1 unu apa ı zar usu ı e muna ta 

~·em telli ve telsiz alitı ve ted ı .. ya konmu,tur. ihalesi 7-12- j Sakarya 
na malzemesi panrlıkla satın 1 932 çartamba günü ıaat 14 te 
alınacaktır. ihalesi 6-12-~32 1 yapılacaktır. Şartnametini al· 1 
Sııtı günü sut 16 dadır. Talq. mak iateyenlerin her gun mü· 
terin o ıün ve vaktinden evvel nakasaya iştirak edeceklerin 
komisyona müracaatları. vakti muayyeninden enel (Ka 

Vapuru 6 Kanunuevvel 

SALI 
(991) (6408) ğızmanda) satınalma komısyo 

• • • nuna müracaatları. 
pnü alqam saat 18 de Sirkeci 

nhtanmdan hareketle (Zon~ul.W. 
fnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Gireaon, Trabzon ve Rize) 

ye azimet ye udet edecektir. 

3. Muhabere Alayı için aşa (1031) (6072) 1 
1 

ğıdaki malzeme pazarlıkla sa• 710 
tın alınacaktır. ihalesi 6-12· 
932 ıalı günü saat 16 deıyapıla 
caktrr. Taliplerin o gün, ·vaktin 
den evvPl komisyona müraca-
atları. (992) (6409) 

Adedi Cinsi 
1 R«.ireaör "Hem anot, 

hem katot devereyi" 
6 Çift kulaklık b~ tele

fonu 
1 Yüksele aadalı bizer 
2 6 · 120 voltluk volt-

metr 
1 - 4 voltluk voltmetr 

* • ~ 

3. Muhabere Ahyı için 56 
kalem telıiz malzemesi pazar
lrlda satın ahnac:Aktır. ihalesi 
6-12-9~?. Salı günü saat Hl da
dır. TPl"nlerin n gün va!<tir>den 
evvel komisycn~ müracaattan. 

(993) (6410) 
• • JI. 

1. F. ihtiyKı için atağıda 
cins .,.,. miktarı yazılı malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. i
halesi 6-12-932 Sah ~ünü saat 
16 cia yapılacaktır. Taliplerin 
o gün Vt> vakti-<l~n evvel ko
misyona müracaatları. 

Adet 
1 
3 
5 Kilo 

(994) (6411) 
Cins 

Voltır:etr 
Izolebant 
Nişad~r. 

~ • * 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt'aları ihtiyacı olup acık mü· 
nakasada bulunan 5800 kilo kır 
mızı mercimeğe talip çılanadr
ğından. ihalesi tekrar tehir ile 
lS-12-932 perşembe günü saat 
14.30 da yapılacaktır. Tal iple
rin vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (976) (6305) 

1242 .. 
Süvari alayı ile fırka efradı 

için 130,000 kilo kara değirmen 

.. * * 1 
Kolordu VP. birinci Fırka I FazLı tafailit için Sırkeci Mey

menet ıı.. llltmda acımtalıima 
miiracaaL Tele. 22134. 

kıtaatı ihtiyacı için "13500" ki
lo incir açık münakasaya ko· 

nulmuıtur. ihalesi 10-12-932 l·---------cumarteai günü saat IS te yapı 
lacaldır. Şartnamesini cörmek ! MUSTAFA CEMAL Vapurlan 

L lzm.ir sür'at postaaı ü:aere .. er gün ve münakasaya 
ittirak için o gün ve saatten ~ 
evvel kom;syona müracaatları. : 

(942) (6119) 
838 

* * * K. O. v,. Birinci fııka krtala-
rı ihtiyacı olan 27 .000 kilo prin 
ci kapalı zarfla münakasaya ko 
nulmuştur. ihalesi 14-12-932 
Ç&rf&mba günü Sl\at 10 da yapı 
lacalctır. Şartnamesini görmek 
üzere her gün komisyona mü
racaat Y"' münakasaya iştirak i· 
çin o gün ve vaktinden enel 
teminat YP teklif mektuplarrnı 
tevdi etmeleri. (970) (62ı2) 

1071 ...... 
Coğrafya, Topoğrafya, Ter-

sim, lntaat Ye Spor DMlzemesi 
olarak 42 kalem tedris malze. 
mesi satrn alınacak ve pazarlı
ğr s.12·932 de pazartesi gü
nü saat ıs te yapılacaktır. Ta
liplerin listesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
için de o gün ve vaktinden ev
vel komisyona müracaatları. 

(990) (6384) 
. 1410 

• * * 

' 

1 

B vapuru 
S K. evvel ursa pazartesi 

ak.-mı saat 15 te Karaköy 
nbtımmdan 

ioğruİZMİRE 
harekede Salı gilnü lzmire uw
vaoalet Ye Çarııamba günü iz. 
mirden harekede Peqembe 
~Ü fıtanbula avdet edecektir, 
Tafsilat için Küçük Rıhtım Han 

No. 4-5. Telef0n 4.0913 

Alemdar Zade lVlehmet 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 5 Kanun evvel Pa
zartesi Zonpldak, lnebolı., 

Samsım, Onlu, Giresun, Trab
-. Rize Ye M-vri'ye azimet 
ve avdede ayni iskelelerle Sür. 
-e, Vakfıkebir. Görele we 
Onye''e ufrıyarak avdet ede
cektir. 
Acentaoı Alo.iye h•n No. 1 

Tel . 21037 Trabzon gamizonwıun ih-
tiyacı olan 62.000 kilo sığır e- lllı __________ .. 
ti kapalı zarfla münakasaya ko 
nulmuştur. İhalesi ı7·12-932 1 

cumartesi günü saat IS tedir. 
Teminatı 89ı lira 7S kunqtur. 
Taliplrein o gün ve Yaktinden 
evvel Trabzondki komisyona 
müracaatları. (1047) (6386) 
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SEYRl~EF'AIN 

Jılulııu acenta; O.lata X6pr . 
lef' B. U63. iube A. Siı lı:ec 

'ltlllllnlanade .... 2. S740 . 

lZMIR - P:RE- ISKENDE. 
RIYE POST ASI 

1 İst. Mr. Kuınandanlı~ı Sabnalma kom. ·ı,., ,., 1 (EGE) 6 birine. kiinu 
salı 11 de. 

TRABZON POSTASI 1 Levazmı Dikim Evi ihtiyacı 
için 5100 metre yerli teli. pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlığı 7-12-932 çarıamba gü· 
oü sut ıs te Tophanede Mer
kez kumandanlığı satınalma 
komisoynunda İcra kılmacaktrr. 
Taliplerin şartnameaini tör
mek için sabah saat 9 dm ona 
kadar hergüıı. pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ko-

Pazarlığı 4-12-932 pazar günü 
sut 10 da Tophanede Merkez 
Kmnandanlığı satmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin f&l'bıamesini gör
mek için saat 9 dan ona kadar 
her gün ve pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
miayonda haZP' bulunmalan. 

(3ı5) (6377) 
1405 

~~en~~~!!, 
18 de Galata nhtımından. 
Dön ü f t e Tirebolu ya da 
uğrar. 

ıZMIR- MERSİN POST AS 

·-----------------•••-•••-I' misyonda hazır bulumııalan. 
(İNEBOLU) 

* • * Devlet Demiryollar\ idaresi i •anlar' Aakeri Baytar mektebi ti.- 7 birinci ki.nun çarşamb1 

Belediyece boyattırılmıt olan 4 Yagon buğdayın 26.10.932 
tarihinde yapılan açık arttırmada verilen fiat ki.fi görülme· 
diğinden 10.12.932 tarihinde saat ı4 te Haydarpaıa Liman Bat 
müfettitliği binasııada yeniden açık arttmmaya lmnularak her 
vagonun ayn ayn satılacağı ilin olunur. {6366) 1 
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Üsküdar Malmüdürlüğündem 
Mahallesi Sokğı Cinai No. 

Uıküdar G~tun mu bahçe diidrkin ye odalar 140/120 
Muhammen bedeli Tariki 

NEZLELER 
Emul•ion SCOTT ila muntazaman te· 
davisi halinde vücudu besler, kanı zen· 
ğinlettirir ve intan mikroplarına karşı 

il 

tabii mukavemeti artar. Bu tarzı 

tedavi, nezleyi te•kif, llk•ilrüiü 
teslı:in ettiği gibi bütün zayıf ve klf haatahlda
r.le musap olanlara iadei ııhhat eder. 

Emul•ion SCOTT iımine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 

(322) (6407) 

* *. 
Ordu Sıhhiyesl için ıos ka-

lem eczayı tıbbiye pazarlıkla 
aatrn alınacaktır. Pazarlığı 8-
ı2-932 perıembe günü 11aat 14. 
30 <la Tophanede Merkez Ku· 
mandanlığı Satmalma komiavo 
nunda İcra kılınacaktır. Taliple 
rin tartnameaini görmek için 
sabah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan(32t) (6406) 

boratuvarı için 91 kalem mal- 10 da. idare rıht ımından 
zeme pazarlık auretile satın alı- kalkarlar. 

nacaktır. Pazarlığı 4-ıZ-932 • ----------!lllıı:'. 
pazar günü saat 14 te Topha· lsbuıbul ikinci icra memurluğun. 

dan: Bir alacağı temini için paraya 
çeririlı.-i tebrrür eden Ye tema
ımna 3352 lira kıymet takdir edilen 
H.ıiçte Sütlücede Mahmut ağa ma· 
••O-inde K.n ağaç caddesinde 
kün ahit ve cedit 10 No. ile mıirak 

nede merkez kumandanlıiı &a• 

tmalma komisyonunda İcra !a
lınacaktır. Taliplerin tarbıame 
sini görmek İçin saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa İ!· 
tirak için de muayyen vaktin· 
de komisyonda hazır bulunma· 
tarı. (3ı7) (&37S) kam -. baiçe bir hap hanenin ic. 

ra lolman birinci açık artırması ne~ 
1406 cesintle 500 lira bedelle talibi nhte-

4320 Mun.tyan Kigork • * * 
Yukarıdaki mülk satılac:akbr. 21.12.932 r.ar··-L- tünü ibale-1 f 1 Malteoe Lisesi ihtiyacı için 

••• ıinde İse de bedeli mezkiir kı)'meti 

muluıınmineye nuaraıı haddi liyikin 
de görülmediğinden ikinci açsk ar
lınnaya vazolunmuttur. 23-12·932 
tarihine müsadif peqembe günü 
- 14 ten 16 ya kadar keza daire
de ikiııci artırması icra lalnıac:akbr. 
Artınnııya İttirak etmek isteyenlerin 
m--•&r pyri menküliin kıımeti mu 
haımninesini % 7,50 nispetinde temi 
nat akçe.i. Yerme!.,,.; lazımdır. Hak
lan tapu aicilile sabıt olmayan ipo
tekli abıcııkldar Ye diğer aliıkadarla

nn ..., irtifa baldo aııhiplerini.11 bu 
tı.ıdarmı ve busuıUe faiz ve masa!: 
fe dair olaıı idcliıılaruu tarihi ilan• 
daa itaı.r. 20 aiia zarfında evrik 
larile birlikte dainıre müracaadan 
liızundır. Aksi takdirde baldan tapu 
sicilile sabit olmayanlar sabt bede
linin paylaJmasmdan hariç kalırlar. 
Mütıırakkiın vergi ile belediye rüın
mu Ye vakıf icari,eoi mütteriye ait
tir. Daha fazla malümat aı-ı. is• .. 

.... .,...._.. stanbul Belediyesi hanları 4035 çeki odun pazarlılda sa· 
ai aaat IS te yaprlacaıktır. Taliplerin malmüdiriyetine müracaat tın almacaktır. Pazarlıg-1 5-12· 

Erzincaa Orta mektebi ihti 
yacı için 900 çift yün çorap pa 
zarlıkla satııı alınacaktır. Pa. 
zarlığı 7-12·932 çar9amba tÜ· 
nü saat 14 te Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satıiıalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin ıarmame Ye nü
munesini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 
ve pazarlıta i9tirak için de mu 
ayyen •aktinde komiayonda 
hazJr bulumnalan. (318) 

lan. (6295) · '----------------------' 

Beyoğlu Belediye tubeai ımüdiriyetinden: 1 - Ayupap 
Gümüf'UY'U caci:deainde Jandarma Karakolu kartıaında bedeli 
ketfi 832 lira 37 kuruttan ibaret olan Karo yaya kaldınmı kapalı 
zarf wıulile münakasaya konulmuttur. Talip olan 31 kinUDUeT
vel 932 cumartesi günü saat on bette Daire encümenine müra
caat etmelidirler. Kqifname ve tartnamesini gönnek üzere iha
le günü ve saatinden evvel Daire encümenine müracaat edilerek 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçesinin nııuhaaebeden 
alınacak irsaliye ile bankaya teslim olunması veya banka temi· 
nat mektubu getirmesi. 2 - MezkUr mahalle earfedilecek karo
siman Daireden verileceğinden keıifnamede muharrer miktar
dan kan> eamaıumn tenzil edileceği ilin olunur. (6399) 

Beyoğlu 3 üncil aulb hulaılı: hikiın ' lstanbul 4 üncü İcra memurlufun 
lifinden: lıtanlıul Vilayeti Deftw- daa: lıtanlıoıld• Kadll'Pda Bosta
dadıiaım müddeaaJe,h S~de ilç miıli mahallesinin Cami Yeni ailihda 
direkli banda kmm.10ncu Aziz Ali rap sokağmda 43 • 45 numanlı ha 
Be, llle,ı.iae ilı:ame oı.,..... 59 lira- -ıe ınükim iken eı,evm ikametııiıh 
nın Mıtirdadı davuından dolayi mii· lan meçhul Melek ft Hayriye ve 
-.ile,tı namma ııönderilen dneti:re .aniye b•nımlarla Kadri Efendiye. 
7.alınndaki mqrubata nazarını hali Muriıiniz Kebaı>ç1 Ahmet ağa hali 
hazır ikametııalınwı meçhul bulun· hayatında Şerif efendidea 2 temmuz 
mumdan naşi hukuk uıulü muha- 930 tarihinde borç aldığı 2240 liraya 
kemeleri kanununun 141 inci madde mükabil lıBliıda adresi yazılı ıı•Yrİ· 
•İne tevfikan 20 cin fasıla ile iliı- ı menkulü birinci derec:ede İpotelı: göı 
nat ifıuına karar verilmit ve yevmi terip vadesi hululünde borç öclen-
ınuhakemeoi 29-12-932 tarihine mü- mediğinclen 6-12-932 tarihine IDİUa· ------------------------
..,elif pe11embe günü saat ona talik elif Salı günü mezlı:ür haneye haciz 
edilmİf olduğundan yevm Yll vakti ve vaziyet ye takdiri kıymet yapıla 
mezkürda mümaileyhin bizzat veya cağından tebliğ makamına kaim ol
t&r.tmdan bir velı:il ııöndermediği mak üzere ilin olunur. 
lakclinle hakkında gıyaben muhako-
meye devam olunacağı ilin olunur. 

ZA YI - 2866 ıicil numerolu ..-.ba 
cılık ehliyetnamemi •)"İ ettim. o;. 
terini alacağundan hükmü yoktur. 
'Üakiidarda M.mtet Feridun bin A
rif ' 

ZA YI - lstanbul ithalat Gümrii-

iünden llldığmı (541110) No. lu 

makpuzu ka,bettim. Yenisini lllaca

ğımdan eılciıinin hükmü yoldur. r •. 
tanbul Kanza Han 59 Hlll ve Salti. 

Ticaret İtleri Umum Müdürlüğ!inden : 
30 ikinci Tqrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan 

ecnebi şirketlerinden Amerika t&biiyetli "Amerikan Ekıpreı Kompani ln
korpolretit - Tbe American Expreu Company incorpotttit" ıirketi bu 
kere müracaatla mukaddema Vagner, Refet, Gordon Efendilere Yennİf ol
duğu ıeliıbiyetleri bu defa DöYdüncü Vakıf Hanmda mü kim tiri.et me
murlanndan Mösyö "Glareıu Kriıtofer Vett - Glarence Cb.-iatopher 
weıt - e nrdiğini Ye ancak mumaileybin F. B. Hardinıı, J. P. Vagman, 
A. N. Levi, H. M Levi Efendilerden birile miittereken ifayı vekiılet eyle
yeceğini ve kendisine Yerilen velı:i.let müddetinin 31 Kinulllln'el 933 tari
hinde hitam bulacağıru bildimı~ ve lizun&elen vesikayı vermiştir. Keyfi,et kanuni hükümlere muvafık sörülmiit olmakla iliın olunur 

932 pazartesi günü saat ıo da 
T oph&De«le Merirez Kıunandan 
lığı Satmalma Komisvon~..nda 
icra kılmacllimr. Taliplerin 
,artnameaini görmek için sa
bah saat 9 dan ona kadar ber 
gün ve pa2!arlığa ittirak ic;in de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan(3ı9) (6404) 

• • • 
(6383) 
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fıtanbul 8 ıncı icrasmdan: Mah

cuz ve para)"& çevrilmeai -ı........... 

lıuluaan bir adet dİY&n ayııaaı bir a

det laumana bir adet aynalı elblae 

dolabı n saire Kandillide Kabriıt.l 

Gülhane hastahanesinin ae
neliık ihtiyacı için S77 tavuk ve 
100 piliç pazarlıkla ıatm alına
caktır. Pazarlığı 8-12-932 per 
tembe günü saat 10 da T oplı.a· 
nede Me~ez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin fartna
mesioj gönnek için sabah saat 
9dan oına kadar her gün, pazar 
lığa ittira.k için de muayyen 
vaktinde komisyo"'°'~ t.a7•• '-··· 
lunmalırrı. ( 306) ( 6299) 

S. 4-6 No. lu hanede 6-lZ-ll-932 ta yenlerin 932-1304 No. lu dosyu,.,. 
müracaatla mezkıir mahallin eysaf 

1199 rihi müsaılif salı pnü balidaki efya 

• • • mahallinde sablacağmdan 
Medc:ez Kumandanlığına l ıaat 12-

merbut aıiieaaat hayYaDab ib 16 kadar talip olanlaruı yövmi mez-
tiyacı için ıSS800 kilo kuru ot 1 kıirde manurine müracaatlan ilin o 
ı>«ZılrlıKıa satrn alınacaktır. t !unu,. 

ve saha ve saire.ine havi vaziyet ve 
takdiri., kıymet raporunu 10-12-9:U 
tarihinden itibaren dair.. divanhane· 
sinde uıllı bulunduralacak arbnıwı 
§'U"tnameoinde cörüp, anlayabilecek 
leri ;tin olunur. 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetaulik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatı 
Yerli Mallar Pazannda 

• 
Bütün istediklerinizi Bulabilirsiniz. 

Hazır ve ısmarlama ipek kadın çorapları 

Trikotaj İpek mendiller, kravatlar, eşarplari 

Battaniyeler UCUZ Herekenin ipekli döşemelikleri 
Hazır elbiseler Kadın ve erkek şapkaları 
İpek ve yün çoraplar Yol hasın, paspaslar 

ipekli ve yünlü cerseler SAGLA M ipekli kumaşlar 
Kadın ve erkekıemsiyeleri Hasır koltuklar 
Kadın ve erkek kunduralan Marokenöri 

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

Ankara'da 
Çocukaarayı caddeafnde 

• 

lstanbul' da 
Bahçekapı ve Beyoğla 

cadde al 

Samsun' da 
Bankalar caddealnde 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

ar 
Y egine Satış 1 

Y ağlıboya tablolar tersi

minde pek ziyade muktezi 

bazı levazımat satılacaktır. 

Tekliflerin zirdeki adrese 

gönderilmesi: 

Hoh. 230 a Annoncenf

renz Mainz, Allernagne. 

ÇOK SADIK BiR ZAT 
1 Apartıman içeriıinde kapıcılık va 
, ..,._ile ınetgul olmak istiyor. lıte

' yenler llf"iıki adrae müracaat e-
delıilir 

1 Gedi.kpaıa Müaellim ookak No. 10 
Nazar Efendi. 

Ticaret işleri Umum 
1 Müdürlüğünden: 
1 30 ikinci T flfrln 330 tarihli kanun 

hükümlerine ıröre teoa1 edilmiı olan 
=ıelıl tirl<etlerinden "FOlkolo Man· 
go and kompani Limitet - Foacolo 
Mım.., and Company Limited'' f.İr

keti bu kere müracaatla hi111edarlar 
, heyeti umumiyeoinin 13 Niaan 932 

1 

tarihli fevkalade içtiınamclıı ıirket ni 
zamn•._.q,;n 84, 101, 103, 106, 107 
inci maddelerinin tadıl 91, 92, 93, 94 
ve 95 inci -ddelerinin iptal edilcliğl 

1 
nİ ve nizamnameye 104 A numara i
le bir maddenin ili" olunduğunu 

' bildinnit ve !hımııeien •esikayi ver 
mittir. Keyfiyet kanuni hükümlere 

1 manfık göriilınüt olmakla ilin olu-
nur. 

1 
1 Sultan Ahmet befinci ıulh hukuk 
moıhk-inden: 

Satılık Kaba Y alıkçı 
Eıyau 

Kullan nız. 
Her eczane 
de satılır. 

: •• '_;:;.: 1 1 ' • • .. 

Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 

Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kifi geliyor 

'' ,,,,,,,,,,, ,, 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Terdreriue mahkememiue vaz'i
Jet olunan müteveffa Hacı Şükrü e
fendiye ait Büyülı: çarııclıı dua mey 
tanmda 142, 144, 146 numaralı dük 

kinlarcla mncut kaha yalıkçı maile s· d h 1· B k .d k 
1 
~eı;:~:!:.:.=v::: ız e emen ş an asına gı ere 

\ ~:E-::~ çocuğunuza bir kumbara alınız! 
; gün ..-e 1Utte pılıallinde bulunma-
' tan: . 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 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. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncG Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 
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Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsab kaçırmayınız 

İttirak ediniz .. 
628 -Ziıaat vekaletinden: 

Ankarada Y ükaek Ziraat ve Baytar Mektepleri civanıııda in• 
ıa edilecek olan Teırih ve Teırihi Marazi ve Zootelımi Enstitü
leri bfııalarınm inıa11 21 gün müddetle kapalı zarf usulü ile mü
nak .. aya vazolunmuştur. Mezkur intaatın münakasa tartname
si, mukavele11amesi, umumi tarinaıme, umumi p.rtname lahika· 
sı vahidi fiat listesi ve pl&nlan (100) lira mukabilinde Baytar İt
leri Umum MüdürlüÇünden alınacaktır. 

Her talip münaka.sa tartnamesinde zikredildiği veçhile ehli
' yeti fenniye. kudreti maliyesini ve şimdiye kadar Devlet, Vila
. yet, Belediye ve Amme müeaaeseleri ve tirketlere ait 300 bin li 
1 ra kıymetinde bir tek binayı matlilba muvafık surette ikmal etti
ğini tev&ik eden vesi.kalan komisyona ibraz etmeğe mecburdur. 

300 bin lira kıymetinde bir tek bina inta etm~ olanfar mü 
nakaaaya ittirak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin o/0 7,5 ğu nispetin~ 
Ademi iktidar ve 1 Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : de teminatı muvakkateleri ile birlikte •hale günü olan 22-12. 
bel gevşekliğine :ıo .1 ~in~ Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede iı yap- 932 tarihine müaadif Per,embe güoü saat 15 te Veklet lııtaat 

maga ıZJnlı bulunan ecnebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli~ An-ikan 
· d SERVOIN Komiıyonuna müracaatları il&n olU11Ur. (6280) karıı en müeı11r eva , . Ekspres Kompani lnkorporetit - The American Expresı Company 10:-

haplarıchr. D;epoıu, lstanbul da .s?"- corporetit " tirketi bu kere müracaatla tirketin • izini' .ı-'l'-'-de ____________________ .;;.12;;.4;;..0_ 
kecide Ali Riza Merkez eczanesıdır. .. .. ımzaya ı v ... ~ n 
Taınıya 150 kurut poıta ile gönde: veznedar Moıyo Ja~ Refuı Gord~. ~ Jamea Refuı Gordon, -ur
rilir. lzmir'de lrgat pıızannclaki, !arından Mehmet Kimil Refet Bey, Moıyo Şart AUen v...,_. - Chıırleo 
Trahzon'clıı Yeni Fenh ecanelerin- Ailen Waggner'e verilmİf olan oelihiyetlerin bili kaydutart tıu.men seri 
de bulunur . alındığı ve mezkur selibiyetlerin keenlemyekun addeclildiğjn; bİlcl.İrmİf 

lıtanbul yedinci İcra daire.inden: olmakla ilin olunur. 

Bir borçtan dolayi mahcuz aynalı ----------------------
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 

Nakliyat ıigorta muamelatile iıtigal eylemek üzre ahkinu kanuniye 
dairesinde teıcil edilerek elyevm hali faaliyette bulunan yİmıİ hq milyon 
frank sennayeli Fransız tabiiyetini haiz La Fonıiyer Transpor Iİgorta ıir
hti bu kere müracaatla Türkiyedeki Nakliyat sigorta muamelitına niha
yet verdiğini ihbar eylemiı olmakla mezkur şirketle alika11 bulunanların 

Yalova Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

Şartn.-inde yuılı terait veçhile 2227 lira 72 kurut keıif· 
li Yalova hükUmet konaiınm tamiratı 29-11-932 tarihinden itiba 
ren20gün müddetle mönakaaaya konularak21-12-32trihine müsa 
dif ÇarfUDl>a günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin teminat 
akçelerile yevmi medclirdla Mali.ye Dairesinde mütetekkil aatı9 
komiıyonuna müracaatlan. "6342" 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Hiaaeye ııörd 

Muhammen JC. 
Lira 

\ 1 - Bakırköy ~akızaiacı mahallesi Bostan ıokak) 
18 emlak numaralı hanenin 2/3 hissesi ) 800 

2 - Bakırköy Sakızağacı mahallesi Havlucu ıokak) 
2 emı.k DUDH1ralı hanenin % hiııeai ) 2500 

3 - Beyoğlu Kurtulut mahallesi. Şahin sokak 68) 
emlak numaralı hanenin 1/ 2 hi11eai ) 350 

4 - Beyoğlu Hüaeyinağa mahalleai Kapan ıokak 7) 
emlak mımaralı hanenin 1/ 4 hiHeıi ) 1250 

5 - Beyoğlu Kurtulut Yenitehir mahalleai lıtifçi) 
sokak 19 emlak numaralı hanenin tamamı ) 700 

6 - İstanbul Babı C.feri Hacı Mustafa efendi ma-) 
hailesi. Tqçılar ıokak 7 eml&k numaralı maia-) 1500 
zamn 1, 8 hiıaesi. ) 

7 - Kadıköy Oıınanağa mahallesi Dut sokak 8 em-) 
lik Dllmaralı arsa zırai/72 ) 200 

ihale bedeli naklen veya gayrimübadil bonosile ödennıelı 
üzere yukarıda yazılı gayri menkuller 5-12-932 pazartesi güııii 
o.at on dörtter on altıya kadar tartnamesine tevfikan açık aı+ 
tınnaya çıkarılmıftır. 

Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaat· 
lan lazımdır. Şartname bankamız kap11ında uılmıttır. (6066) 
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Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

fCilo 
46.800 Ekmek: Pazarlıkla münakasaıı: 5 birinci kanun 932 ~· 

13.140 Sığır eti 
2.632 Kuzu eti. 

11.196 Süt 

zarteai günü saat 11 de. 
" 5 kanunuevvel 932 saat 13,5 ta. 

,, ,, ,, 
Saat 14.5 ta. 

30.000 Y B! aebze " " " Saat 15 te. 

Heybelide Deniz Harp mektebi ve lisesi ile İstanbul Deııij 
Efradı ihtiyacı için evvelce münakasaları icra edilerek teklif "" 
lunaa fiatlar Vekaleti Celilece gali görüldüğünden dolayı p•' 
zarlıkla tekrar münakasaya konan yukarda cins ve miktarı yaı1' 
lı mevaddı iaşenin itasına daha ehven fiatlarla talip olanlann ııı" 
vakkat teminat malııbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz le"'' 

ıardirop ve me..,_ı; konaol müıta
mel büfe müıtamel ._ele Kinun
evvelin bqinci paz.artesi günü saat 

ondan onbire kadar bilmüzayide 
Sultanahmet camii karşısında dişçi 

Atif Beyin hanesinde paraya çevrile 
ceğinden talibinin memurine mura-

zım satınahr.a komisyonuna müracaatları. (6344) lstan"."~ mınt~kası T~caret M~diriyetine ~üzwnu '."Üracaatlan ıigorta ıir- ı Öksürenlere Katran Hakkı Ek m 1 ~9q 
ketlennın teftı, ve morakabesı hakkındakı 25 Hazının 927 tarihli kanunu" re i !!!!!m!11!!!!1!!!!!!!!!111!!1!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-!!!!!1!!!!!!Be-~ 
onbirinci maddeıine tevfikan ilan olunur. 173 I ~İLLiYET MATBAASI -caatları ilin olunur. 
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