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ETEM İZZET 

• 
Iran 
Petrollan 

Çok defa tekr.ı- edilmit bir 
aözdür: Pet.rola h!kim olan 
dünyaya hakim olacaktır. Pet
rolun böyle bir hikimiyet temi 
ninde yegane imil olacağı hak
londaki sözde mübalağa oldu
ğu teslim edilse dahi bunun e
hemmiyetli bir madde olduğu 
inkar edilemez. Ve bu söz de 
Jüphesiz petroltin ehemmiyeti
ni tebarüz ettirmek için söy
lenmittir. Bir zamanlar kömür 
ınadenlerine hakim olmak İn
gilt.ereye aanayi hayatında bir 
tefevvuk temin ettiği gibi, pet
rol d'a şüphesiz bir devlet için 
büyük bil- kuvvet ve servet 
membaıclır. 

Arazisinde çok zengin pet
rol membaları bulunan devlet
lerden biri de kom§umuz İran
dır. Ancak lran bundan istifa
de edemiyor. İran milleti tah
ların tahakkümü albnda iken. 
bir gün D' Arcy namında bir 
İngiliz lrana gelmit ve Şahtan 
timalde bet vilayet müstesna 
olmak üzere bütün memleket 
petrol membalarının 60 
ıene müddetle itletilmesi hak
kını almıf. Bu, 1901 senesinde 
olduğuna göre, 1961 senesine 
kadar Iran yok bahaya petrol 
membalanm bu İngiliz aerma
yedanna teslim etmit demekti. 

Bundan sonra Iran petrolla
rı "Anglo - Persian Oil Co." 
yani İngiliz - İran Petrol Kum 
panyası namile bir şirket tara
fından işletilmeğe başlandı. Bu 
muazzam tirket 25 milyon ln
giliz semıayesile ve yüz kadar 
hususi vapuru ile lramn zengin 
petrol kuyulanm istismar et
mektedir. 1917 senesinde tirke 
tin ekseriyet hissesi İngiliz 
hükiimetinin eline geçmiştir. 
Ve petrolun mühim bir kısmı 
da daha gelecek seneler için 
dahi İngiliz donanması namı
na satın almmıtbr. 

Şeklen anonim tirket, fakat 
hakikatteİngiliz hükiimetinden 
ibaret olan bu kumpanya İran 
hükiimetine ufak bir hisse ver
mekte idi. Fakat bu hissenin ta 
hakkuk ve tevzii bazı karıtık 
hesaplara dayandığından ve 
anonim şirket te hükfuneti bu 
hisseden mahrum etmesini bil
diğinden son seneler zarfında 
Iran büklimetinin hissesi ted
ricen azaldı. Buna kısmen pe'
rol fiatlarrom sukutu da amil 
olmuftur. Binaenaleyh İran hü 
kameti, her ~.-ne petrol varida
tı olarak ı: · ·tçesine koyduğu 
meblağ hiçe inmiıtir. 

lran hüklimeti, 1901 imtiyaz 
namesinin teraitini pek ağır 
bulduğundan bir müddetten be 
ri bunu tadil etmıeğe çalıımak
ta idi. Timurt&§ Harun son 
Lonrlra seyahatinin bir hedefi 
de tirket ile bir itilifa varmak
tı. Fakat tirket battan savma 
bir takım cevaplarla imtiyazna 
lllenin tadiline yanatmamıttır. 
Bu terait altında İrMl hük6m&
ti imtiyaznameyi ilga etmeğe 
karar vermiş ve bu karar da bir 
kac; gün evvel gazetelerle ilan 
edilmiftİr. 

Şimdi İran bu imtiyazname
nin ilgasını tes'it ediyor. Tel
graf haberleri, kapitüliayvnla
rın ilgaaı zamanında olduğu gi
bi, İranm her tarafında bayram 
Yapıldığım bildirmektedir. 

Petrol fİrketi imtiyazın fes
hini tanımadığını ilan etmit ise 
de lran bükümeti kararında ıı
:rar etmekte ve imtiyazname
nin yeniden tanzimi için müza 
kereye hazır olduğunu bildir
lllektedir. 

Harbiumumiden evvelki za-
1Dan olsa, derhal. İngiliz donan 
1Daaı harekete gelir, T abranda
ki İngiliz sefiri kısa mühletli 
bir ultimatomu hamil olarak 
İran Şahmı görür ve mesele de 
halledilirdi. Fakat bugün bu, 
Yapılamaz. Çünkü evvela bu· 
ınun kuvvetle halledilemeyece
~ni İngiliz hükümeti takdir e
der. Saniyen ayni İngiliz hüku-
1Deti, Amerikaya olan taahhüt· 
lerinin ilgası için sebep aramak 
I~ llleşguldür. İngiliz şairi Kip
lıng bir tarihte, şarkın şark, 
Rarbin de garp olduğunu, zih
lliyet itibarile bunların biribirin 

Milli hükômet bütçelerine ait borçlar kanununun 
dün mecliste müzakeresi hararetli olmuştur 

Dün Mecliste meb'uslar arasında ı 1 Fırkada 
şiddetli münakaşalar oldu Müz~~eler 

Rasih ve Refik Şevket Beylerin sözleri 

Milli hükumet bütçelerine ait borçlar kanu. 
nunun müzakeresi hararetli olmuştur 

Şükrü Kaya B. üç 
saat izahat verdi 

ANKARA, 5. A. A. - C. H. 
Fırkası Grupu bugijn de Meo. 
lis müzakeresinden aonra Al
yon Mebusu Ali Beyin riyase
tinde toplanarak Dahiliye Ve
lı:i.letine ait itlerin müzaı.-i
ne bllflamıı ve Vekil Şükrü 

Kaya Beyin fi.aılaaız üç aaat 
devam eden İzah ve mütalilan 
clinlenmiıtir. 

Samih Rifat Beyin hatırası taziz edildi 
ANKARA, S (Milliyet) -

Mecliıin bugünkü içtimaında bü
kfunet bütçelerine müteallik 
borçların kayıtlarına ve müddeti 
muayyeneıi zarfında müracaat et• 
miyenlerin alacaklarının ıukutu
na dair olan kanuna yeni bir mad 
de ilavesi hakkındaki li.yiha ve 
eıbahı mucibe mazbatau hararet
li müzakerelere vesile verdi. 

Leyihanın müzakereaine geçil
meden evvel riyaaette bulunan 
Eaat B. Samih Rifat B. in ölümü
ne temas ederek dedi ki: 

- Malumu alileri, evvelki ııün 
Samih Rifat Beyfendi vefat etti. 
Kendilerinin tahsen, ahli.ken oldu 
ğu kadar İlmen dahi pek yÜksek, 
pek kıymetli bir arkadaşımız oldu 
ğu malfundur. 

Refik B. (Konya) - Zayiattır ... 
fendim. 

Reiı - Samih Rifat Beyin kıy 
metli habra11nı taziz ve tebcil i-

I 

Hasan Fehmi Beg 

Yann aaat 16 da müzakere
ye devam edilecektir. Dün sabah toplanan hususi melıtep mildQrlerl 

Memurların Maarifte herhangi bir 
Hissesenetleri tebeddül oktur 
Merkez bankasına Y 

mübayaa 
için emir geldi 

Cümburiyet Merkez Bankaaı 
hiue senetlerine ıahip olupta yüz 
liralık hisse senedinin 70 liraunı 
ödeyen memurlardan bir kıamırun 
hiaae senetlerinin mübayaaaı Cüm
huriyet Merkez Bankasına da hil
dirilmittir. Diln kendi.sile JÖriİ§tü

Maarif müsteşarının beyanah 
ve Pr. Malche'ın raporu 

"Hususi mektep müdürleri dün sabah 
toplandılar; Ankaraya gidiyorlar 

Refik Şevket vt1 Rasih Beyler 
ğümüz Merkez Bankaaı latanbul Maarif müatetan Salih Zeki 
tubesi müdürü Sadettin Bey bu Bey dün Maarif dairesine gele-
huausta fU izahab vermittir: k h · · d h ) ""f tt" 

diın. Hafta aonunda 
dönecefim." 

Ankara ya 

çin heyeti celilenizin bir dakikayi 
aiik\itla geçirmelerini iatirfuun e
derim. 

Bir ılaJ.ika ıükilt edileli. 
Bundan aonra Refik B. (Kon

ya) Meclisi ili namına divanı riya 
aetin ailesini taziye etmesini tek
lif etti. Teklif kabul edildi. 

Borçlar 
Miiteakıben Haaan Fehmi B. 

(GümilJhane) Encümen namına 
borçlar li.yiha11mn müstacelen 
müzakereıini istedi: "Zira dedi 
ki.nunuevvelin otuz birinci günü 
kayit müddetleri hitam bulacak
br. Bu kanun kabul huyurulup 
n"fJ"edildikten sonra tebligat ya
pılıp ali.kadarlann haberdar edi-

lebilmesi ve mu··ra···t edip elle- re te nm12 e u unan mu e ı-
~ - Memurlardan arzu edenle- · il ı b" ""dd t ·· ·· Darill''u-nunun ıslahı rindeki vesikaların kaydedilme- t• umum er e ır mu e gol"U§- ı 

rin hisse senetlerini mübayaa için - tür"" S Jih z '-' B d"" k d" mi• olanları kaydetti"rehilmeleri i- mil§ · a e-.. • un en ı- Darülfünunun ıalahı için Pr. M. 
7 emir ııeldi. Yalnız tart ıudur: il ·· ·· b" h · · • 

Çin kendilerine bı"rkaç .n;n vakit • e goruıen ır mu amrımıze Malche'in raporu ve projesi he-•- Maaşlı olan memurlardan eaaı d · · ki 
bırakmak icap eder. •·-dar emııtır : niiz bükUınete verilmemi•tir. Ma-maatı 2000 kuruta ,.. ve üc- • 

Refik Şevket B., nizamnameye "-Tebdili haYa için, birkaç arif Vekaleti tetkikabna devan> 
istinat ederek müstaceliyet tekli- ( Devamı 6 ancı ..Jıil.Je ) giin kalmak üzere latan.bula ıel• ( Devamı 1 ancı ıalıilede ) 

finin tifahen yapıı. ... yacaima -··------------- -===========-====-=--=----========== 
iaaret etti. 

Reia, müzakereden e...,,eı böyle 
bir takrir verildiğini bililirdi. 

Ki.zım p- (Diyanlxkir) - A
cele etmeselerdi daha iyi olurdu. 

Mazhar Mufit B. (Denizli) -
Eli.celetümüıeueytan ( gülüıme-
ler). 

itirazlar 
Takrir okundu. Refik Şevket B. 

( Devamı 6 ıncı -..hilede ) 

En zengin eserleri top
layan bir salon açıldı 

Kadastro tahrir işleri Malatyadaki 

d h k 1 1 h 1 k 
Yafta meselesi 

Mükemmel şekilde saklanmış 
beş bin senelik mumyalar var 

Uzun zamanlardanberi depolar 
da mahfuz olan Şarkı Kadim Mü
zesindeki Mmr kolleluiyonunun 
iki aalon Ye bir galeride teıhir e
dilmeleri takarrür etmİJ ve aalon
lann telvinatı ile difer bazırlılda
rm ardı alınarak bugijnden itiba
ren halka açılmıtbr. 

a a o ay aş rı aca 
itiraz müddetleri de asgari 

hadde indirilecektir 
Komiayonlar ne yapıyorlar? 

Halit Ziya Beg . 
latanbul lnulaotro heyetlerinin me 1 

aaiıi biraz &kır gitmetkedir. Buna ela 
sebep heyet kadrolanmn noksan olu 
ıudur. Maamafih bu noksana rağ
men, Hocapa§a, Mehmetgeyli.ni, 
Hubyar; Çelehioiluali.eddin, Alem 
dar, Mollafenari, B;nbirdirek, Emin
ainan, Miınarhayreddin ve Ni§ADcı 

rı muameleye tiibi olmaları la
zim geldiğini söylemişti. · İran 
hükiimeti petrol imtiyazı hak
kmdaki son kararile İngiliz şa
irinin bu aözlerini tekzip ed"i- · 
yor. 

mahallelerinin kaclaatrolan bitirile
rek tapu idaresine tevdi eclilmiftir. 
Bir miiddettenberi Ahıçelebi. Tahta
kale, Rüatempaıa, Dayehatun, Mer
can,Çarıı. Çadırcıahinetçelebi, Şeh
auvar, Küçükayasofya, lıhakp&J8, 
Sultanahmet, Cankurtaran mahalle
leri üzerinde çalııılmaktadır. 

Kaclaatrosu yapılan mahallelerde 
büyük ve hiaaeli hanlann mülkiyet
lerinin tayini çok müıkül olmakta
dır. Bu hanlar içinde 3-4 yüz hiueli 
olanlar vardır. 

Kadastrolar ıu tekilde yapılmak
tadır: Hangi mahallede it görüle
cekse, ilk evvel o mahallenin umumi 
tahdidatı yapılır. Bundan sonra 
bunlar "parcelle" lere, yani parçala
ra aynlarak bu parçalann tasarruf 
krokileri üzerinde vaziyetleri göste
rilir. Bu krokiler, nazaridir. Tasar
ruf memurları, bir taraftan bu par
çalar üzerindeki hukuku taııarrufiye 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Sen ve Ben 
MILLIYET'in 
Yeni romanı 

1 

Muazzez Tahsin H.ın 
·gazetemiz 
hazırladığı eser 
1 

. ıç;iı - ' . . ' Yakında 

Hacı Osman yaftayı 

• 

yapıftır

madığını söyliyor 
MALATYA, (Milliyet) - Bura

da 1 ki T aı cunii kebirinde türkçe Dil 

maz lolııurken, clltancla minare lra
p111na arap harflerile Yazılınııı bir 
yafta yapıtbnldıfını bildirmiıtim. 
Bu meseleden dolayi zan albna alı
nan Şeyh Hahz Hacı Osman s ... y 
mahallesindeki )Ola müddetli mah
kUmların bulunduğu hapiahanede bu ı 
lunmaktadır. Buraf' eski bir meacit
tir. Hacı Oımam hapiahanede ziya
ret ederek, kendiaile konuımak iate
diın. Hacı Oıman minberindibine ae 
rilmit yeni bir keçenin üzerine diz 
çökerek otunnuf, elindeki 99 Juk tea 
bibi çekiyordu. Baımcla aiyah keç.,. 
den ibaret takke gibi bir külah, ü
zerinde san aiyah çubuklu arap vari 
dikilmit bir entari, •ırtında uzun, 

( Devamı 6 ıncı sa/ıifede ) 

Tevkif ed/lt>ıı Hacı Osman 
Kadri Ef. 

Yukarıda: Samih Rlfat B. 
merhumun mezarı başın
da Reşit Galip ve Yusuf 
Akçora B. ler hitabe/erini 
lrad ediyorlar.. AşalJıda: 

cenaze, met/eni ebedlsine 
glJtürlllügor .. 

Başvekilin 
Nutku 
ismet Pş. Hz. nln Mül

kiyeliler lçlfmaında 
lrad ettikleri nut

kun metni 

5 inci sahifede 

Mü.zenin, yedinci, onuncu ve 
on birinci aalonlannda teıhir olu
nan hu kollekaiyon Mıaır'da veya
hut Mmr haninin nüfuzu albnda 
olarak Suriye, Filiatin ve Anadolu 
da vücude getirilmit ve eaki M11ır 
kültür ve san' atının en mühim dev 
relerine menaup ve cidden pyanı 
tetkik eserlerdendir. Bunlar ara
amda Reliefler, lafeıı1uler, tahnit 
edilmit mumyalar, boyalı tahta
dan mamul li.hitler, mai çiniden 
yapılmıı figUrinler, yiinden itle
meli renkli kwnat parçalan, oda 
etY••ı, yazılı ve reıimli papirüa. 
ler, iskarebeler ve saire gibi çok 
mütenevvi eserler bulunmaktadır. 

Ziyaretcilere lıir kolayt.k 
olmak için üzerlerine lıü-

Bt1f bin senelllı mumyalar 

tün eserleri tanıtan birer etiket 
konmuıtur. Ekserui mezar ve liı-

( Deuamı 6 ıncı ıalıilede ) 

Dün açılan M1S1r salonualÜn bir klJJe,. 



Tarihi tefrika: 35 

93 / elaketleri 
• 

ve lgnatief 
İgnatief; Sadrazamı avucunun 

içine alıyor! 
2S -Onu anlattı: ı 

- · ~içi Beyin al~ğı b!'be: 11 agda 
lere gore, Baron Hırsch ımtı-

bir a.~ırlık yıkım 

yaz müddetinin çokluğundan 
ve hattın uzuoluğundan tika
yetçidir. İmdi. şimdiye kadar 
hattın yalnız yanH yapılmıt· 
tır. Mevcut hiue senetleri bu 
k111m için kendisine terkedile
rek imtiyazın ilerisi fesholu
nuna, tabii kar edecektir. Bu
na mukabil Baron' dan hiç de
ğilse yanm milyon lira bir 
komisyon alınabilir. Bu da bu
günkü ihtiyaçlannızı örtmeğe 
yarar. 

Onu, daha yava~ söyledi: 
- Zatı fahimaneleri arzu 

buyururlarsa Avusturya bqter 
cümanı bendelerile birlikte bu 
işi Baronla görüpneği acizleri 
üstüme alabilirim. 

Mahmut Nedim Paf&Dlll 
,gözleri parlryol'du. Artık şüp
he yoktu: Ceneral lgnatief 
kendisini bütün kuvvetile tu· 
tuyordu. Bu da botuna değil
di. Belki de Çar hazretleri, 
Prens Gortchakof cenapları bu 
yolda emir vermitlerdi. Bir 
zamanlar Mustafa RC!it Paşa 
İngiliz büyük elçisine dayan
dığı. ondan akıl aldığı gibi, 
kendisi Rus büyüle elçisile sö
zü bir edecekti. 

Sadrazamın kafasında itler 
nizamlanıyordu: Hemen ilk 
iş olarak Paditaha bir kaç bin 
kese takdime tedarik etme
liydi. Soora Murat Efendi se>
zünu ileri sünneliydi. Sahi. iyi 
aklına gelm~ti. Şehremini 
Haydar Efendi Hüseyin Avni 
adamlanndandı. Şirvani kona,. 
ğrna da çok giderdi. Kurbağalı 
dere caddesini yaptmyord'u. 
Murat Efendi de o tarafta o
turmuyor muydu? Şehremini 
veliahte hulus · çakmak, böyle
likle Murat Elendi ile Hüseyin 
Avni ve Şirvanf arasında va
sıta olmak istiyor dedi, Abdüli 
ziz de bunu bal gibi yutardı. 

Şimendifer imtiyazını bo
zarak bir kaç yüz bin lira alın
ca hem kendi kesesini doldu-, 
rur, hem de padifaha. Valde 
Sultana pay çıkanrdı. Ahdül· 
azizin paraya yüzü yoktu. Kar 
şısına tedarikli çıkınca kolay
ca dediğini yaptırmak yolu var 
dı. 

Mahmut Nedim Pata, para 
için bir de T unua valiııi Sadık 
Paıayı düşünüyordu. Tunusa 
da Mısır gibi beylik ve imti
yaz verilir, Sadık Pqaya Ye
raset bakla ihsan olunursa. o
radan da bir kaç yüz bin lira 
vurulurdu. Öteki vilayetlerden 
de latanbula para çekmek li· 
zımdı. Bqka türlü bu 11cağa 
kar dayanaınıyacakb. 

Artık bu kadar iyiliğini gör 
düğü Rus elçisinin istediği 
eksarhlık itini de yapıverecek
ti. Böylelikle Rumlar, Bulgar 
lar. Ulahlar biribirine düterler, 
Babıali de bu bulanık suda ba
lığım avlamağa koyulurdu. 

Mahmut Nedim Pat•• bir 
çok te,ekkiirlerle kapıya kadar 
geçirdiği ceneralden aynlmca, 
büyük elçi ile battercüman bi
ribirine bakıttılar: Bu aeraem 
sadrazamla Türkiyeyi istedik
leri uçuruma güzel güzel yu· 
varlıyacalrlanna artık hiç f~ 
hderi kalmamıtb ... 

Mahmut Nedim Paı;ıarun 
11 ay süren ilk sadrazamlığı 
Osmanlı İmpuatorluğu tari
hinde bir a11rlı:k yılamla ken
dini göstermİ§ti. Rus elçisine 
meclUbiyeti yüzünden İstanbul 
kiban arasında Mahmudof ve 
Nedimof diye a.ııılan yeni sad
razam, Kemal Beyin bir tiyat
rosunda <:ediği gibi karşısında 
kuvvet görüne yılan gibi yer
de sürünür, zayıflara kartı da 
kaplan gibi taha • kalkardı. 
Abdülizize, Valde Sultana, hat 
ta Cevher ağa gibi bir hadım 
zenciye bile köpek gibi yaltak
lamrdı. Paditahın huzuruna 
girerken yere kapanır, kırk ke
re paditahı yerden selamlar.ete 
ğine yüzünü, gözünü sürerdi. 
En küçük bir şeyi söyleyeceği, 
yahut yazacağı :>.aman sözün 
baımda, sonunda satır satır 
dualar ederdi. Abdülazize: 

-Efendimiz, bir padişahı 
müstebitsiniz. Her emrü fer· 
nıanınızı icraya muktedirsiniz. 

Diye kavuk sallar, o ne is
terse hemen yapmağa atılır
dı. Devlet hazinesinde bet pa
ralar yoktu, saraya boyuna pa· 
ra yetittirmeğe çalışırdı. 

Saraydan başka Mahmut 
Nedim Paşanın kavuk salladı
ğı bir yer de Rus sefareti idi. 
lgnatief, fstanbulun en nüfuz
lu adamı kesilıni.şti. Sadrazam 
dan bir dilediği olan Osmanlı 
memurları Rua sefaretinden bir 
tavsiye alabilirlerse işleri işti. 

Mahmut Nedim Paşa. Tu
mn valisi Sadık Patadan bir 
kaç yüz bin lira çekmiı, 

- lsmail Paşa kulunuza ya 
pılan liitfU hı.imayucdan Sadık 
PR!& kulunuzu mahrum etmek 
reva değildir. 

Diyerek Tımuaa da beylik 
ver mitti. 

Sadık Pataya yapılan bu 
İnayet, M111r hidivin;n ~0 he
veslerini uyandırmıftı. Ali Pa
ta zamanında gemileri elinden 
alınan, istikraz salahiyeti kal
dınlan İsmail Pata• yeni sad
ra:ı:amm yv.muşak yüzlülü~ü
nil &ğrenince, latanbulda.ki 
Sarrafı Abraham Beyi yükler
le altmla Mahmut Nedim Pa
taya göndermişti. O da, Ali 
Paşanın d'araltbğı imtiyazla
rını yeniden arttırmak. bele 
istikraza müsaade almak heve-
5inde idi. 

Mahmut Nedim Paşa. Os
manlı Afrikasmda yalnız -bir 
aralık kendisinin vali bulundu
ğu-- Garp Trablosundan baş
ka vilayet bırakmıyor&u. Trab 
luR imtiyaz vermeyiti de bir 
değerli ıılıcı bulamamasında~ 
dı. Cezayir elden gibniş, Tu
nus Beylik, Mısır hidivlik ola
rak fıtanbula pamuk ipliklerile 
bağl1t11mıftı. 

Ali Paıa zamanında, Milat 
Patanın gayretile vücude geti
rilmit olan vilayet letkilatı. 
Mahmut Nedim Patanın elin
de "it üst olmuttu. Sofyavı 
Tuna vilayetinden ayırmıt, ~ 
binKarahisar ile Mar-.'ı müsta 
kil vilayet yapmıt,Boananm bir 
ucundaki Hersek sanca~ile ö
bür ucundaki Y enipazar'ı bir
letlirerek ayn bir valilik kılığı 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Abdullah Djevdet cıı 

HARİCİ HABERLER 
Amerika kongresi 
borç işini görüşecek 

Beşler dün 
Toplandılar 

Deniz kuvvetleri 
hakkında 

yeni Japon teklifi Fakat hath hareketi kat'i 
gibidir e Paraları vermeli CENEVRE, 5 (A.A.) - Tah 

didi tes!ihata dair müzakerelere 
ancak bugün Alman Hariciye na 
zırı M . Von Neurath'ın muvasala 
tından aonra başlanabilecektir. 

VASHINGTON, 5. A. A. -
Kongre. bugün 3 ay için toplanacak 
ta Kongre.münakaşa edilecek muaz 
zam meseleleri halledemiyecektir. 
Y almz, içki memnuiyetinin tama
men ilgas.1 takririrU müzakere ve 
fakat behemehal reddedecektir. 

Salı günü M. Hoover, borçlar me 
selesini tevdi edecek ve bir tahkik 
komisyonu teşkilini teklif eyliyecek 
tir. Mamafılı kongre, bu teklifi red
dedecektir. 

Amerika ııotası hlız ırlanıyor 

LONDRA, 5. A. A. - ·· Maıbuahn 
umumi muıaleaaı, kongrenin M.Hoo 
ver'in temennilerine kulak asmıya
cağı merk<!'Zindedir. 

Nen Chronicle'ye göre Amerikan 
cevabı , perfembe veya cuma günü 
haz,r olacaktır. 

Ya verin, yo. vernırylıı! 

VASHINGTON, 5. A. A. - U
mumi mütaleaya göre, Amerikan 
kongresiııio haltı hareketi katidir. 
Ya 15 Kılnunuevvelde paralann ve
rilmesi yeyahut ifa edilmesi veya
hut ifa edilmemesi. 

Maamafih, ..ıahiyeıtar bir men· 
ba göre, icra kuvveti, kongreye bir 
nota venneğe karar verınittir. Bun
dan maksat, hiç olma•-1& lngiltere
nin yükünü biraz tahfif etmektir. 

Diğer taraftan M. Hoover'in kam 

biyo piyaaas:nda kuvvetli bir te,ev
VÜf vukuu na mani olmak İ~İn 1 ngil- , 
t~renin tediyat hokkmda ne uıul ta ' 
kip etmek istediğini M. Mcllon va
sıtasile öğrenmeğe çalıtrnakta oldu
ğu işrap olunmaktadır. 

Beyaz Saraydaki konferansta mü 
zakenı edilen tekliflerden biriıi de 
tediye müddetinin uzamaıma mü~aa 
de bahfOlacak olan banknotla tedi-
yat yapmak meselesidir. 

Bir teklif 

M. Horriot, M. Nonnan Dawia 
ile görüştüğü aırada sulhun tenai 
ki ile müteradif olmadıiı takdir
de kabul edilecek olan Fransız 
tezi hakknda bir kere daha izahat 
vermişlerdir. 

Net1rath Ceııeorede 
BERLIN, 5. A. A. - Volff ajan-

11ndan: Hariciye nazıl" M. von N eu
rath, dün akşam Cenevreye ıritmit
IÜ'. 

VASH!NGTON. 5 A. A. - Vil
ıon zamanında nazırlıkta bulunmuı 
olan M. Baibridge Volby, harp borç Mükalenıeler 
lan lu:.lıkıı>da bir bal ıureti teklif et · CENEVRE, 5. A. A. - M. Mac 
miştir. Bu teklif, teslihat bütçesi ile Donald, dün saat 11,30 da kendi dai 
müten:ısip olarak senevi tediyat yap reıindc fngiliz, Fransa ye Ameri
maktan ibarettir. kan murahio,,,.Jarını toplamıtlır. Bu 

Mümaileyh, deınittir ki: Almanya 
da dahil olmak Üzere bütün memle
ketler için beynelmilel obligasyonlar 
ihdas olunabilir. 

muı·ahhasl~ı-, t\.lman murahaıınm 
tahdidi teslihat konferansı mesaisi
nin öğle nihayetine doğru başlamaaı 
için i!eri sürrnüt olduğu fartlan tel 
kik etmişlerdir. 
Müt~akiben konferanı reisi M. 

Henderson, baılıca devletler murah
haılanru yemeğe davet etınittir. 

Ayan meclisi cümhuriyetçi lideri 
M. Vatsen, " Fransız ve lngiliz no 
talannın zaif olmaaının sebebi tah
didi tcılihat m...elesi ile Amerika i- M. Herriot, çarşamba günkü ka
le teşriki mesai meıeleıini kale al- bine içtimeın• riyaset etmek üzere 
mamalan" olduğunu beyan etmiştir. salı günü akf"D" hareket etmek ni

yetindedir. M. Boncour, müzakerata 
devam etmek için Cenenede kala
caktır. 

Resmi mehafil, büyiik Britanyanıa 
teıebbüıünüa neticeleri hakkında ih 
tiyari bir ketuimyet ıröıtemıetkedir· 
!er. Bir Japon teklifi 

CENEVRE, 6. A. A. A. - Japon 
murahhas heyeti, deniz kuYYet\eıi. 
ne ait muahedeleri imzalıyan devlet 
lere yan reami ıarette bir talam tok 
lifler tebliğ etmiftir. 

Bu tekliflerde aaffı harp cemil• 

.. '6 (' ~· . ' ·. :, : ".: • ~. 

-~· 
Takas komisyonunun 

yeni talimatnamesi 
ANKARA, 5 (Milliyet) - Takas komisyonunun yeni ta· 

limatnamesi Resmi Gazetede neşredildi ve meriyete girdi. Ta· 
limatnamenin dokuzuncu maddesi mucibince bedelleri devlet 
bütçesile huıuai mülhak bütçelerden belediye ve amme müesse

seleri ile menafii umumiyeye hadim müesseseler bütçelerinden 
veya imtiyazlı müessese ve şirketler tarafından ödenmek suretile 

ecnebi memleketlerden ithal edilecek eşyaya mukabil hah, tif. 

tlk. gülyağı, palamut ve hüluaıı, kereste ve travers; 1930 senesi 
ve daha evvelki seneler mahsulünden olmak şartile tütim; kö

mür hariç olmak üzere madenler ve bunlara ilaveten İktıaat ve
kaletince kabul ve ilan olunacak memleket mahsulat ve mamu· 

litmdan muadil kıymette qyanm ihracı mecburidir. Bu mecbu
riyetin ifa edildiği takas komisyonunca tesbit ve tasdik edilme

dikçe müteahhitlere ve hak sahiplerine istihkakları tediye ko
misyonu kendisine verilen evrakın muamelesini on gfüı zarfında 

·bitirecektir. Alakadar müesseseler ecnebi malı olarak alııcakları 
eşyadan mübrem ve müstacel gördüklerini ayda bir defa bin li
raya kadar takassız mübayaa edebileceklerdir. lktısat Vekaleti 

her müessesenin ihtiyacına ve göreceği lüzum üzerine bu mik
tarı ayda Milli Müdafaa ve Gümrük ve İnhisarlar vekaletleri 

için on bin, diğerleri için beı bin liraya kadar tezyide salahiyet· 
lidir. Takası temin edilmit olan etYa takas komisyonunun gös· 
tereceği usul dairesinde olınak ıartile komisyonun müsaadesile 
kontenjan harici olarak ithal olunacaktır. Ecnebi ·malı almak hu 
ıusundaki 9682 numaralı kararname hükümleri bakidir. 

Taggare postaları için hazırlık 
ANKARA, 5 (Milliyet) - Poata ve Telgraf idaresi tay· 

yare postalan ile yapdacak paket ve mektup nakliyatı tçin bir 

layiha haıurlamııtır. 

Yunan sefiri gidiyor mu? 
ANKARA. 5 (Milliyet) - Yunanistamn Ankara sefirinin 

Moskovaya nakledildiği fayidir. 

Reichstag 
Toplanıyor 

Mançuryade 
Muharebe 

rindea her birinin iıtiap hacminin 1. !!!!•!l!!lll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' --- --
Gruplar alacakları 
vaziyeti g<;rüşüyor 

BERLIN, 5. A. A. - Volff ajan-
11 bildiriyor: 

Salihiyctlaı" menbalardan alınan 
malıimata göre Reicbıtag meclisinin 
yann yapacağı İçtimaın beklenilmi
yen bir meaeleye veya hale sebep o 
lacağı :ıaımedilmemektedir. 

Bu içtimaın, batta çarfaTllba ı;ünü 
yapılacak toplanbnm da, riyaset di
vanı İntihabatına basreclilmesi muh
temeldi~. 
Başvek;ı Von Schleicher ile Reidıa 

tag meclisi reiai M. Voa Goerinır a 
numcla bugün yapdacak mülikat 
hükümetl~ parlimentonun hiçbir ih 
ıilifa mahal yenneluizin el birliiil• 
çalıımalan meseleıi etrafında cer<>
yan edecektir. 

M Von Goering'in bu bumıta 
muhtelif fakalann liderlenle göriit
mesi de ihtimal dahilindedir. 

Bozulan Çinliler Rus 
toprağına sığındılar 

TSITSIKAR, 5 (A.A.) - Tait
aikar'a ırelen telgraflann verdik
leri haberlere göre Maaçuride bu 
lunan •.·e on Japon taarruzu neti 
ceainde bozğuna uğrıyan Çin or
duau, timdi garp iıtikametinde 
Haylara ıloğru kaçmaktadır. 

Rehine olarak alıkonulan 250 
sivil Japonun serbeıt bırakılma11 
için müza\.ereye ci"4mektea İ&
rarla imtina eden Jeneral Su Pin&' 
Wen'in kamandaaı altında bulu-
nan Çin ordusu Haylar meYkiinin 
bombardıman edı1meainden aonra 
parçalarup dağılmıf olan ve dün 
aktam cenubi Mançuri demiryolu 
boyunca Rua topraiına iltica et
mişlerdir. 

TSITSlKAR, S (A.A.) - Su-Bu mükiı.lemder, gÜDÜlen gayeyi 
temin ebniyecek oluna yeni batveki. pingwaen'e karıı yapılan taarruz 
le, sabık batvekil Von Papen'in haiz hareketine iştirak eden Japon tay 
bulunduğu. imkanların verikceği ri- yareleri Harbin'in batlıca yolu Ü· 

vayet eclilmdrteclir. · zerindeki Khııilal'ı bombardıman 
Faz.la olarak Yon Scbleicher, bü- ı etmi.§tir. 

küme! ~ı:an....-ini yeni Reicba- Şiddetli 80ğuğa rağmen kıtaa
tag mecli11nde olwmağa hazır bulun tın kuvvei maneviyeıi yerindedir. 
maktııdD'. 

Parlimeatoclaki cruplar, alacakla- Beynelmilel konferans mı? 
rı vaziyet hakkında müzakerede ba
lurımak üzere buırün içtima edecek
lerdir. 

·---· ... ·--··---·-
na koymll!tu. 

Bütün ounlan lgnatieften 
aldığı direktifle yapıyordu. Ce 
oeral, Mitat Paıanm Balkan
larda kurduğu makineyi boz-
1Dak utiyorlu. Bunun için Sof. 
yayı ayırtıyor. Tunattm, Ba.
namn nizamını sareıyordu. 
Bundan ders alan Mahmut Ne 
dim Pata da, vili'yet ne kadar 
çok olurea seçilecek valiler
den o kadar çok haraç alırur di 
yerek ıancaklarıhn küçük vi
layetler yaprp .ıu~ıyordu. 
' ( Deoamı uar ) 

TOKlO, 5 (A.A.) - Rengo a-
janaı bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti Umumi Ki. 
tipliği, Mançuri meaeleai, Büyük 
Medme müzakere edildikten soa 
ra, son kararın Amerika ile Rua
yanm da İ§tiraki ile aktolunacak 
beynelmilel bir konferansa hava 
le edilmeıi için hir teklifte bulu
nulmuttur. Japon Hariciye Neza
retinden ael&lıiyettar bir zat, ba 
husuıta demqtir ki: 

- Böyle bir teklifi Japonya 
asli kabul etmez. Maaçuri me..,_ 
leıi mademki Milletler Cemiyeti. 
de göriifülüyor, o halde ne oluna 
olsun bunun sonuna kadar orada 
halledilmesi lazımdır. . 

galiba 35.000 den 25,000 tomlatoya 
indirilmesi, tayyare gemilerinin °"" 
tad:ın kaldırdmaaı veya tonilato mik 
tannın azaltılması, kruvazörlere ko
nan 8 pusluk toplara dokunulmama 
sı ve denizalb gemilerinin muhafaza 
ve idamesi tavsiye edilmektedir. 

5 ler araımclaki mükilemelerin 
ancak yann sabah baılamaaı kuvvet 
le muhtemeldir. 

Kimya harbi 
Kalkamaz! 

Komitenin tetkikatı 
bu neticeyi verdi 
CENEVRE, 5. A. A. - Kimyevi 

ve bakbiyolojik harp komitesi, bü
tün memleketlerin mutahaasu ve i
limlerinden mürekkep bir meclisten 
kimyevi harbin bilfiil 1DM1edilıneA 
imkinı hakkındaki mütalealııruu sor 
mut idi. 

Mutaba11ıslar bir rapor netretmit 
lerdir. Bu raporda. kimyevi ve bakt 
riyolojik harp haznlıklanm menede
cek ameli bir uıul mevcut olmadığı 
beyan edilmektedir. 

Rapora ıröre. kimyevi harbe mab
suı hususi mermiler ve aletler mw
cut değildir. Binaenaleyh bazdan 
münhasıran kimyevi barba mabıuı 
olan ikmyevi maddelerin imalini 
men'e imkin yoktur. 

Raporda netice olarak bunların i1 
malin.in menedilmeain.in ele lrimyeri 
harp hazırlıkları için bir mania tef
kil edımiyeceii beyan oluıu-a.ta
dır. Bu cibi maddeler kolaylıkla " 
Iİİratle 1'e ticaret ilaminde miint. 
tir iptidai maddelme imal olanabi
lir. 

Nihayet, aıkeri lutaab kimyeri 
harbe alıttırn.k için talimler yapd. 
rnaıın menetmenin de bir kıymeti 
yoktur. Filvaki, bu talimlerin yeri· 
ne ıüratle bafkalan ikame ol..-bi
lir ye lktilıamı kabil olmayan hiç· 
bir müşkül arzetemez. 

Raporda kimyevi harp hazırlıkla-

Troçki 
Dönüyor 

Avdet etmek üzre 
vapura bindi 

ANVERS, 6 .A. A. - Trotııky, 
dün alqıım buraya gel mittir. Son de 
recede ciddi tedbirler ittihaz edil
mİf tİr. Hiç kimae, mümaileyh;n bu
lunduğu gemiye yaklat•mamakta
dır. Trotakyn.in refakatinde bulunan 
!ardan hiç kiımeain karaya çıkması
na müsaade edilınemİftir. 

Trotaky'nin rakip olduğu gemi bu 
sabah Dunkerque'e hareket edecek
tir. 

ANVERS, 6 A.A. - Liman dai
resinden alman malU.nıata ıröre 
Troçki'yi getirmiı olan Bemıtorff 
bugün saat 16 ile 17 araoında An
vers'ten hareket edecektir. Her
fey, tahmil ameliyeıinin ıür'atine 
bağlıdır. 

ANVERS, ş (A.A.) - Trob:· 
ky, beraberinde zevceai olduğu 
halde dün akşam buraya gelmit
tir. Jandarma, nhtımları muhafa 
za ebnektedir. Hiç kimse ıremİye 
yaklattmlm.ıyor. Trotzky'nin )'a
nındakilerden hiç biriıinin kara
ya çıkmauna müsaade edilmemit
tir. 

Heyeti Vekile 
toplandı 

ANKARA, 6 (Milliyet) - ffe. 
)'eti Vekile Fırka içtimamda1a -
ra toplanmqtır. 

nam menine -mi tedbirler ta•Iİ
ye edilemeclİğİndeD dolayi t--af 
bıbar olvlU!M!ktadır. 

Sulh zamanında -'edilen pyııot 
!er, mulıaau.t baflar baf'
kimyevi aanayiia barp -yÜne ;.. 
kil&p etmesine u.ni olmaz. Biitia 
kontroller, kimyeri harlıİll orta,. 
çıkmasını deiil. uacak ba harbİll or
taya çıkma11n1 hlüre yarabilir. 

Türkiye·Lehistan 
ANKARA, S A.A. - 8.M. Mec 

liainde Türkiye Cümhuriyeti ile 
Polonya hükUmeti araaında müna 
kit ticaret ve seyrİsefain mukave· 
leııamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun layihaaı ruznameye alınmıı 
br. 

Maarifte 

Veremle mücadele 
için propaganda 
Veremle mücadele cemiye~; 

mekteplerde bazı propagandalar 
yapmak için li.zımgelen makama· 
ta müracaat ehni,tir. Mektepler· 
de Yeremle mücadele uaulleri, bıf· 
zısaıhha kaideleri hakkında fikir· 
ler veren temsiller ıröaıerilmeai 
temin edilecektir. Bundan ba,ka 
sinemaları bulunan mekteplerde 
veremle mücadeleye ait filimler 
gösterilecektir. Cemiyetin gençlik 
""kilab bu huıuata talebe araoın· 
da konferanslar da tertip edecek• 
tir. 

Tıp Talebe Kongresi 
bugün 

Tıp Talebe Cemiyetinin ıenelik 
kongrai bugÜn Halkevinde öile
dea sonra toplanacaktır. 

Dün bet matbaacı 
dinlendi 

Mektep kitaplarının pahalı ol· 
duiu meselesini tetkik eden ko
nıiı:ron dün beş matbaa sahibini 
dinlemİ§tir. Maarif Vekaleti bd 
m-le ile ehemmiyetli şekilde 
mqgul olmaktadır. Maarif Vaki• 
!eti dün bu meselenin bir an f!Y· 
vel intacını telefonla komisyona. 
bildirmiıtir. Komioyon bir hafta 
aoııra yazifeaini ikmal edecektir 
Aldıtmıız malGmata göre mek
t.ep kitaplannm yüzde 40 - 50 faJ 
laıma satıldığı tebellür etıniştir. 

Bu vaziyete göre bu sene ço 
cuk nlileri 150 • 180 bin lira fa:ı:• 
la kitap paraaı verrnit oluyorlar. 

di onun kapanacağını düıününce i
çimiz burkuluyor. 

mi kıymeti .,. oluna olaun, Abdullah 
Djevdet'in onu ııetreım-i büyük bir 
cesaret, bir kahramaabktı. Tercüme· 
ai de f._ olabilir, zarar yok, çiıakii. 
o kitap bir kitap defi\, bir "acte" idi. 

bunun Abdullah Djevdet'in cenaze· 
aiade onaya atılıp kabul edilmemesi· 
ne memnunum; çünkü onun da bütii.ıı 
fikirleri evvela reddedildi, fakat son· 
raclaa tahakkuk etti. 

Sisi «7dınlatmıya çabfdun gece tıündüu 
A,..,an 11üneıe tPtdim, ~- aya trddint. 
Peygamberler oa'deder cennet o bir dünyada; 
Ben, a- bu dünyayı caınet yapm;ıya geldim. 

Abdullah DjeTdet'iD birçok -
leri böyle birer _ ... ., birer "acte" 
idi. Olümü de bir -ıa çıt.ardıı ı... 
buırün bilbaaaa ood&A bahaetmek ia
tiyorwn. 

Abdallalt Djeudet 
yardımı eoirgedik. Olümiinü duyduğum zam•• bea 

de. birçoklarmuz &'ibi. içimde aeda
mete ben2i;ren bir his chıJ'dma. ODmı 
kadrini bili;rordıua, ı._.ı;.a.. hiinaet
te kuaur e_i,.w., Fakat bu, 
onun için, kili cleiildi. Fikir itleri 
ile uğrapalan aever •• -.lana lc
tihad 11MCJDa••mda toplanmeanı 

isterdi. Biz ondan, birçok §eyler öğ
rendiğimi>: bu adBJ11dan, aıecmuaaaa 

Bittabi bunun için birtakım sebep
ler vardı: bazı fikirlerine, bilbaua 
bazı muhabbetlerine i§tirak etmiyor
duk. M-1& ben onun en çok sevdi
ği ve aerlerini ten:üme ettiği iki 

Fransız mütefekkirine, J. • M. Cu
yau ile CuotaYe Lebon'a bir türlü ta
hammül edemiyordum. Doinuu Ab
dullah Djevdet baaiıe mütemayildi 
ve o iki mütefekkiri de bilhassa basit
likleri, basitçilikleri için befenmitti. 
Gerek arap harfler.i, gerek \atin harf 
leri ile imliumm carabeti de yine bu 
baoitçiliğin bir eseri idi. Fakat bÜ· 
tün bunlarm bir eh.nmiyeti olmama 
lı idi, çünkü birçok. en eaaslı mesele 
!erde onunla birleıiyorduk ve o hiç 
de "intolerance" göıııeren bir adam 
değildi. Bilakis, tanıdığım mütefek
kirler içinde en çok "tolerance" ı on
da gördüm. Jctihad'm salıfı mütema 
diyen aza1ıyordu, kendisi ihtiyarla
D".lflı Ye kendiaine devamlı bir ıuret 
te yardım edecek muharrirler bula
mİyordu. O mecmuanın okunma11 İ· 

çin hiçbir ıey yapmadık, faka! ıim· 

lctihad, vazifeıi bitecek mecmua
lardan deiiJd;. çünkü Abdullab 
Djevdet onu yalnız ıu veya bu mese
lenin müdafii diye değil, serbeat fi
kirlerin "orırane" ı diye kunnuıtu. 
lctihad mütemadiyen mesele doğurur 
du. Onlann birçoğu bucün tahakkuk 
etti. Fakat tıariptir ki birçok kimse
ler, onun laiklılt için, kadın açılma-
11 için, \atin harfleri için de çalqtığnu 
anutarak yalnız garip fikirlerin;. me• 
sel& ırklar hakkında baıit bir ırörü
ıün eseri olan ve "inaaa haralan° di
yebileceiimiz iddiaaıru hatırlıyorlar. 

Gazeteler, yazdığı, tercüme eıtiii kİ· 
taplardan bahaederken hiç de iyi ol
mıyan Shakespeare tercümlerini 
kaydediyorlar da Dozzi tarihi tercü
mesini unutuyorlar. Dozzi tarihinin il-

Cenazeaiae cide1a bir &'•nç mual
lim, ilhan Şevket Bey, Abdullah Djay 
det'e dİlli meraaiaa yapılmaH doina 
olmıyacağuu aöylemif. Birçok k'·
leria itirazı üzeriııe namaz kılınmlfo 
İlhan Şevket Beyin baık& husualarda 
düıündillderine İftİrak etmemekle be
raber ba huıuota kendiaile bir fikir. 
deyim; namazm kıllllllllf olmaımda 

bir beia )'ok, l&ilı: cenaze meraıimi fik 
ri bizde de artık ortaya atılmııtır ve 

Liik cenau merasimi, modem 1· 
lemin e1a eaaılı zaferlerindendir.DÜJI 
,ayı din teıkilatmıa elinden alan in· 
aan, ahrati de onun elinden kurtar· 
mak için çalıfb. Avrupa'da, hayatın• 
tla dini reddetmit olanlara zaten ki· 
liae ayin yapmazdı ve bunun İiin o 
adamlar ya mezaraız kalır, ya kendi· 
!erine hemcinslerinin son hürmeti g<* 
terebilmelerinden mahrum kalırdı. 
Müalümanlarda bu hiç bir zaman ol• 
madı; fakat bizde de, bir dine aalik 
olmıyanlarm, cenazelerinde de dirıi 
meraıim istememek haklan olınalı· 
ela. Peyami Safa 8., cazeteleria ya•· 
dıima söre ilhan Şevket Beye ,c;,U 

(1) l...UU oe mtMalar1111 yazarken 
/rendi İnılôaına, mümkün olduju ka
dar, rİa)ld ettim. 
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Mübadele Komisyonunda Yeni Tasarruflar Yapılıyor 
Ekonomi 

Tütünlerimizi kendi 
işçimiz işliyemez mi? 
Bu suretle tütün kıymetlenir, 
işçi parası memlekette kalır 

Yerli tütünlerinin iılenmeai i
t i öteden beri mühim bir mesele 
tqkil etmektedir. Tütünlerimizin 
dahilde işlenmesi her cihetten fa. 
ideli olduğu halde, bir çok kun
Panyalann bunun tamamen aksi
ne hareket ettikleri ııörülmekte
dir. 

Aldığmıız malümata nazar.u, 
Samsun tütün iıçileri Teavün Cmıi
Yeti Türk tütünlerinin yalnız Türki
Yede itlenmeti için B. M. Meclia.i
müracaata bulunmutlardır. Tütün 
İfçıleri müracaatlarında Türk Tü 
tilaünü, Türk İtçileri kadar iyi it
leyebilecek kimse bulunmadığını 
.JaZarak tütiinlerimiz dahilde itlen
difi takdirde kıymetinin de arta· 
cağını ve ifleme bedelinin dahilde 
kalacağını ilin etmektedirler. 

Tütün ifletme bedeli kıymeti
ne müaaTi olma11 itibarile dahilde 
İflenmeai memleket hesabına iki 
türlü menfaat temin etmektedir. 

Çiçekçi ve sebzeci
lerin bir müracaati 

Memleketimizde son senelerde 
bahçe itleri üzerinde çalııanlar 
çoğalmıı ve babçevanlık çok te
rakki etmittir. Bu itlerle uiraıan 
lar bahçevanlığm terakkiıi ve Av 
rupa mahaulatma ihtiyaç hiuedil
memesi için azami fedakarlığı 
göstermektedirler. 

Son kontenjan liateainde fidan, 
meyve ağacı ve kesme çiçek ıribi 
bazı -ddelere fazla ithal müsaa
desi verilıneai bu işlerle uğratan· 
lan fazla müteeuir etmiıtir. Bun 
lar lkbaat Vekaletine müracaat
la tohumlardan baıka hiç bir fi
dan veya ağacın ve bilhassa kopa 
rılmı, taze çiçeklerin ithaline mü 
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aa.ade ed.ilmemeıini temenni et
mişlerdir. 

İngiltereye 
ihracatımız 

ihracat Ofiıinin mj!mleketimizin 
laaiJtere ile olan ticcari münaııebet
lerine dair hazırladığı istatiıtiği de 
bugün ne,rediyoruz. Hazırlanan bu 
istatiatike nazaran 1932 aeneai ilk 9 
ayı zarfmda Türkiyeden lngiltereye 
6.880.163 lira kıymetinde muhtelif 
e91a ihraç edilmiıtİI'. 1931 senesi 
ayni müddet zarfında ihracatımız 
iııe 7.055.416 lira idi Geçen seneye 
niıbetle bu sene ihracabmız kıymet 
itibarile 1.826.253 lira nokaanda. 

9 aylık umumi ibracabmız 63.590. 
838 lira olduğuna göre lnııi!tere ih
racat vaziyetimizde ltalya ve Alınan 
yadan ıonra ııelmekte -.e üçüncü 
mevkii iıgal etmektedir. 

1932 senesi ilk 9 aylık ihracat 
maddeleri umumi kıymetlerile 1 ngil 
tereye ihraç ettiğimiz maşlıca mad
delerin kıymetleri aşağıda ııösteril
mi,tir, 

1 ngiltereye ibra- umumi 
catınuz ihracatııruz 

Maddeler Lira Lira 
Tütün 36.099 14.022.957 
Kuru üzüm 2.691.657 6.043.844 
Yumurta 6.809.791 
Pamuk 651.699 2.976.992 
Zeytinyağ 3. 796 652.617 
Fmdık 488.217 3.817.325 
Kuru incir 414.287 1.049.611 
Arpa 214.215 3.107.142 
Afyon 56.456 1.202.254 
Halı 190.258 955.635 
Tiftik 334.906 805.213 
Yün 32.576 632.732 

Bu istatistikten anlatıldığı veçhi
le lngilteıreye en fazla ihracat yap· 
tığmuz maddeler kuru üzüm, pa
muk, zeytinyağı, fındık. tiftik ve ku· 
ru incirdir. lnııiltereye yumurta ih
racatımız yoktur. Ofis lnııiltereye ö
nümüzdeki mevsimde yumurta ihra
cı çarelerine teveısül etmektedir. 

Nakliye sigortalan 
Ticaret odası nakliye siııortala

rı hakkında eaaalı tetkikat yap· 
maktadır. Muhtelif memleketler
den bu huıusta malfunat ve nak
liye sigorta tarifeleri istenmiıtir. 

Salça isteniyor 
Kıbrıatan Türk domates salça· 

lan için mühim bir talep vi.ki ol• 
muıtur. Ticaret odası bunu alaka
darlara bildirmi,tir. 

Filistinin keresteye 
ihtiyacı var 

Fliatinde, portakal sandıklan 
ve aon _zamanlarda artan inıaat 
dolayıaıle fazla keresteye ihtiyaç 
görülmektedir. Rusya ve Roman
ya Fliatine çok kereate aevketmek 
tedirler. Ticaret odaaı Fliatine da 
ha iyi şeraitle kereıte ihracımız 
çarelerini aramaktadır. 

Tütün stoklarımız 
ihracat ofisi mevcut tütün stok 

!arımız hakkında tetkikat yap· 
mıt ve bu tetkikabnı bitirmittir .. 
Ofiain bu tetkikab mevcut stokla 
nn tütün ticaretimiz lehine ve fa 
yanı memnuniyet bir derecede ol
duğunu ııöıtermiıtir. 
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1 Memleketimizde bir müddet 
1 "'::'el tetkikat yapmıt olan mqhur 
mutehauıı M. Charl Riat dünya 
mali ve ilrbaadi vaziyeti hakkm
da son sünlerde tayanı dikkat bir 
makale yazmııtır. Bu makalede 

------~ 

Beledl11•d• 

Kooperatit 
Hazırlığı 

--·--
Meclisi idare bugün 

içtima ediyor 
Belediye Kooperatifi meclisi i

dareaı bugün ilk içtimaını yapa• 
cakbr. Bugün murahhas aza inti
habı yapılacaktır •• Bundan batka 
ticaret kanununun maddeyi mah· 
auaaaı mucibince Kooperatif namı 
na İmza salahiyetini haiz bir zat 
daha intihap edilmek lazım ııel
mektedir. Bu zat da bugÜn İnti
hap edilecektir. 

Kimsesizler yurdu 
Galatada Belediyenin açacağı 

kimsesizler yurdu için yapılan ta
limatname Daimi Encümene ve
rilm ·'tir. Daimi Encümen talimat 
nameyi tasvip ettikten sonra yurt 
faaliyeti geçecektir. 

4hliyetsiz şoför 
kullananlar 

Kaza yapan ehliyetsiz ıoförler 
seyrüsefer talimatnamesi mucibin 
ce tecziye ediliyordu. Fakat vuku
a ge1en kazaların cezri bir suret· 
le önüne geçilebilmek için ehliyet 
siz toför kullanan mal oahipleri
nin de tecziyeai tekarrür etmiştir. 
Daimi encümen yeni karan tuhe
lere tamim ebniştir. 

"arife komisyonu 
Liman Tarife Komisyonu. Ki.nun 

.. ni bidayetinde toplanacak; Haliç, 
Şirketihnyriye ve Seyrisefain sevahi 
li mütecavire yaz bilet ücürat1 ta
fderini ihzl\l"a b:.şlıyacaktır. 

Gerek ıirketlerden ve gerek halk
tan yeni tarifeleı· için bazı temennİw 

yat vuku bulmaktadır. Bu meyanda 
Üsküdar - Köprü bilet ücretlerinin 
İndiri1mesi g'ibi temenniyat mevcut· 
tur. Komisyonun bu defa yeni blri
fclerin tanziminde halkın dilekrerini 
mümkün olduğu nisbette nazarı dik 
kate alacağı ümit edilmektedir. 

aon günlerde dünyanın iktısadi 

ve mali vaziyeti tetkik edilmekte 
ve anormal görülmektedir. M. 
Rist, bir doktorun ekmekçiıine 

nasıl "ben ıenden iki bin franklık 
ekmek alırken senin de sıhhatini 
bana iki bin frank kazandıracak 
tekilde idare et!,, diyemezse, dev 
letlerin de yekdiı1erine "Benden 
ıu kadar mal alırsan, senden şu 
miktar alınm,, diyemeyeceklerini 
kaydetmekle ve bunu ııayri tabii 
iktıaat olarak tavaif etmektedir •. 
Makale daha bir çok şayanı dik
kat fikirleri ihtiva etmekte oldu· 
ğundan, Ticaret oda11 bu fikirler 
ve memleketler araımdaki muka
yeseler üzerinde tetkikat yapmak 
tadır. 

Tütüncülerin dilek
leri tesbit ediliyor 

Dün ihracat Ofiıinin deliletile 
Ticaret odaaında şehrimizdeki bü 
tün tütün tacirlerinin iıtirak etti
ği bir içtima yapılmıttır. Bu içti
mada lkbsat vekaletinin tütüncü
lerimi:ıin umumi istekleri ve müa. 
takbel tütün programımızda naza 
n dikkate alınmaaı iıtenen nokta 
lar Üzerin<'~ m91ııul olunmuştur. 
Bu mesele Üzerinde bir kaç içtima 
daha yapılacakbr. 

Zümrelere gore 
vergi nisbetleri 

Ticaret odası memleketimizde 
vergi niıbetleri ve zümrelere aöre 
vergi takaimi hakkında bir etüt 
yapmaktadır. Ba tetkikte her :riim 
renin vasati kazanç miktan ile 
verdiği vasati ....,rgi miktan arq. 
bnlmaktadır. Bu tetkikat netice
•İ hükUınete bildirilecektir. 

Mahkemelerde 

Birfilmemevzu olabile 
cek heyecanlı bir dava 
Kurt M11staf a mahkemede 
tevkif edildi, hadise nedir? 
Dün Ağırceza Mahkemesinde ı rar vermittir. Bu karar Üzetine 

heyecanlı bir muhakeme olmuı· suçlu Adapazarma giderek ailesi
tur. Görülen davanın •uçlusu Is- yle beraber oturmuı Ye dün muha 
mail oğlu Kurt Mustafa iaminde kemesi olduğu için Adapazann
bir Rizelidir. dan latanbula, Ağırceza mahke-

Okunan İatintak kararnamesi- mesine gelm~tir. Mabkmneye auç 
ne ıröre Kurt Mustafanm Muzaf· lu serbest olarak baılanılmııtır. 
fer iamindeki kardeıi Hasan ismin Emayı muhakemede yaralıla· 
de bir adnm tarahndan öldürül- na kat'i raporları ııelınediii, ha· 
mü,ıür. Fakat Kurt bu cinayette yat ve mematlarmın teabit edilme 
Mehmet oğlu Ahmet iaminde bir diii anlaıılmııtır. 
hem,ehrisinin de parmağı olduğu Muhakemede suçlu cürmünü 
kanaatini hiaıl etmiı ve ikamet inki.r etmek iatemiı ve: 
ettiği Adapazarından !talkını,, in- - Ahmet bana tabanca çekmif 
!İkam almak maksadiyle Rizeye ti, elindeki tabancayı görür gör
gitmittir. mez kendimi kaybettim ne yaptı-

Muıtafa Rizede Abmedin latan ğımı bilmiyorum demiftir. 
bula geldiğini öirenmiı, maktul Bunun üzerine iddia makamı 
kardetine ait ve içine dokuz fi. suçlunun teYkıfini ve mevkuf-

lenk alan taba?cayı yanına alıp muhak_,eaine devam edilmeaini 
stanbula gelmış, Ahmedi aramı- iıtemittir • 

ya baılamıştır. H it ..s.: · • ak t G"" 1 d b" .. Ah ed eyet er .. yetı muz ere e. 
un e

1
r edn !r ııun m e miş ve tevkif kararı vermiş, mah-

Kantarcı ar a bır kahvede Haaan k __ ı b" · d ) 
Ş . . . . . eme .-..onuna ır Jan arma ce • 

ve emsettın ıamınde ıkı arkada· betmiftir. 
ııyla oturup hvl . ; narken raat B adan •• ı. ti - ılmı 
gelmiştir. Kürt > ~. .ıfa bu teaa- u aonra ,_.., er çagır 1 
düfü kaçırmak i•tewem·ı ve inti- tır. Mecruh Ahmedin Halazadeal 
k:ım tasavvurunu tatbik';çin Ah· olan :ilk 1&hit .h.azırlık ~e. iıti_?.~ 
medin karıısındaki masaya ııeçip tahkikatmdaki ıfa~elenru degııtı· 
oturmuştur. Mustafa bir müddet rerek suçlunun lehine ıehadet et
oturduktan sonra Ahmet tavlada mek istemiı, faka_t ilk.. .~iadeleri 
en heyecanlı partiyi oynarken ta• okunun~ ara~akı b~~k tezat 
bancaunı çıkarmı, ve Abmede bir nazan dikkatı celbetmıttır . 
kurıun atmıştır. Fakat çıkan kur- O zaman suçluya yalanCJ tahit
şun Ahmed<' değil yanında otu- !erin ceza ııörecekleri hatırlatıla
ran Şcm•ettine rast ııelmiştir. rak hangi ifadesinin doiru olduiu 
Kürt Mustafa kurıunun h•defe j. sorulmuı. şahit hazırlık ve iatin
aa bet etmediğini görünce ikinci tak tahkikatındaki ifadelerinin 
bir kurııun daha atınış bu kurtun doiru olduğunu, aradan bir iki ay 
da Haaana rast gelı:ıcmiıtir. Bu se- zaman ııeçtiği için mahkemede 
fer Kürt Muotafa büsbütün kız- hadiseyi etrafiyle hatırlıyamadıfı· 
mış, bir ÜçÜncü kurşun abnıştıru nı söylemiştir • 
Bu son kurşun Ahmede rast gel- Diğer şahitler hadiseyi yukan
miş, Muata fa da lıa11nmm öldüğü- da anlatt?ğımız gibi anlatmıılar
ne kani olarak kaçmak üzere kah dır. Bir kısım şahitlere de tebli
veden dı,an hrlamıt. fakat o ea- ııat yapılamadığı anlatılmıı ve 
nada silah seslerine koşan polis e- bunlann celbi, mecnıhlarm kat'i 
fendilerin kucağına diifmiiftür. raporlannm ııetirtilmeai, hayat 
Bu sili.h abna hidiaeai 0 kadar a- ve mematlannın tahkiki için mu
ni olmuştur ki kurşunlara hedef hakeme 16 kanunuaanlye bırakıl
ittilıaz edilen Ahmet hamil oldu- mıım. 
ğu tabanca11111 çıkarıp Muatafaya 
mukabeleye muvaffak olamamı.- Hikmet Bey 
br. 

Hadiseye vazıyet eden nöbetçi Bir aydanberi mezun bulunan 
müddei umumiai ıuçluyu tevkif et Müddei umumi Ba!llluavini Hik· 
miı, fakat istintak tahkikatı neti• met Bey mezuniyetini bitirmit ve 
cesindc kefaletle tahliyesine ka· l dün vazifesine batlaınıfbr. . 

Doktorların 
Kazancı 

Dört sımf üzerinden 
vergi verecekler 
ANKARA, 5 - Doktorlar

dan alınan kazanç vergisinin e

saslı surette tad;fi için bir müd 
detten beri yapılmakta olan tet 
kikat ilerilemittir. Bu tadilata 
ait kanun liyihası yakında Mil 
let Meclisine tevdi edilecektir. 

Kanun layibau kat'i teklini 
almadan evvel etıbba odalan
nın mütalaası almmıttır. Oda
lar hekimler<len alınacak olan 
vergi hakkında birer rapor ha
zırlayarak vekalete göndermit· 
lerdir. Kazanç vergisi verecek 
olan hekimlerin üç •mıfa ayni 
malan ve her hekimin ken.di u 
nıfı dahilinde olan kazanç ver
gisiııi vermesi esası kabul edil
miıtir. 

Bu üç sınıftan b&Jka bir de 
fevkalade sınıf ihdas edilmiftir. 
Fevkalade sınıfa dahil olacak 
hekimlerin adedi mahdut ol-

Üç aylıklarım kır
dırmak istiyenler 

Eytam, eramiJ ve mütekaidin
den mart yoklamaamdan evvel 
Emlak Banka11na mart, nisan Ye 
mayıa maqlarmı kırdırmak iati
yenlerin müracaatlarmm kabul .,. 
dilebileceii bankanın Ankara mer 
kezinden lıtanbul ıubeaine bildi
rilmiftir. Malmüdürleri, vize mua 
melesini yapbklan takdirde, ban
ka iıkonto muamelesini ifa edecek 
tir. 

·····--··-·-··----
malda beraber fevkalade sınıfa 
tefrik edilecek mütebaaau he
kimlerin çoğu latanbulchulır. 
Fevkalade sınıf üzerinden ver
gi verecek hekimler, evveli bi
rinci amıfa mensup bir hekimin 
kazanç vergiıile mükellef bulu 
nacak. bundan bqka da ıenede 
maktuan bir para verecektir. 

Hekimlerin amıflara ayrılma 
amda ilim ve meslek sahasında 
ki ihtisaslanndan, ve kudretle
rinden ziyade kazançları hesap 
edilecektir. Layihada yeni ta· 
dilit yapılmadıiı takdirde ka
nun bu tekilde Millet meclisine 
tevdi edilecektir. 

İnhi81lrlarda 

Tevhit 
Bitiriliyor 

Mübadelede 

Mübadelede 
Tasarruf 

- -·--1 
Kanunusanide mer- ı Katibi Umumiliğin 

kez teşkilatımn 
1 

lağvı istendi 
nakline başlanacak 1 Mübadele komisyonunda Türk ve 

• Y llDan heyetleri, komisyon kitibi 
inhisar idarelerinin tqra teıkila- umumiliğinia lağvi için evvdki ırü ~ 

tının bu ay içinde tevhidi ikmal e- umumi r;yaaetc müıtcn:ken bir tek
dilmetkeclir. inhisarlar Umum Mü- lif d"?"eyan . etın.iılerdir . Bu teklif 

d .. · · M'" · H" 8 ı heyetı umumıyeden geçecek ve ı Ki 
ur muavını unır uarev . yaron • '-- "t'L .. ___ '-'t"b" ·ı·k 

nunsanıoen ı luctn:n Kn ı ı umumı ı 
Adana mıntak:aaı tevhit kadrolıı.rmm lağvedilecektir. 
tatbikatına nazaret içôn hareket ede Komisyonda mümkün olan cliğer 
cetkir. taeanuflar ela yapılaczk ve mevcut 

Diyarıbekir, Gazi Ayinap tevbit itler süY~tl~ İntaç. eclilm~k üz~e ta 
kadrolan da bazırlanllllJbr. Bunla- rafeyn hükiimetlennce biı·er m• <dar 
nn da tatbikile tevhit iti her tarafta daha taha.isat verilecektir. 
bibni, olacaktır. l Hal8!' komisyon i•leri oldukça i-

Kinunaaniden itibaren inhisar- lerilemıı bula-1.tadır. Garbi Trak 
lar merkez t"tkili.tmın Ankara'ya yada işler kala.dığı için Gömülci
nakli iç.in hazırlıklara baılanacaktır. nedel.i tali komisyonun ay sonunda 

lifvı muhtemeldir. 

Vflf11ttle 

Kadın oyna. 
tılmıyacak 

Dahiliye Vekaleti 
müessir tedbirler 
alınmasını bildirdi 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
Viliyetlere mÜhİm bir tamim ııön
dermiıtir. Eıkiden beri fena bir a
dettir. Köylerde, turada burada fa
hiteler oynablan toplantılar yapılır 
Ye ekaeriya cinayetle neticelenir. 

Kanun bunu yasak elmİftİr. Ve
kiletiıa tamimin.de fahite oynatılma
ıma kartı müeaıir tedbirler ittihazı 
ile alınan neticelerin lıildirilmeü is
tenmektedir. 

Damga kanunu 
tefsiri 

Damga Resmi Kanununun 32 inci 
maddeainin 20 inci fırkası ıu sumle 
tefıir olunmuttar: 

Hayvanların sağlık zalırtıuı bak· 
kındaki 3 ma111 1928 tarih ve 1234 
mımaral.ı kanunun 60 mcı maddeain 
de yazılı heyetin tanzim eylediği 
tazminat :zabıt varakaları. 23 mayıa 
1928 tarih ve 1324 numaralı Damga 
Resmi Kanununun muııfiyet faalmm 
20 inci hkrıumcla sayılan fenni tet
kikata dair verilen raporlardan ma
clutıur. 

Yeni kararname 
ihracat emtiuı döYizleriniıı koat

mlu hakkındald yeni kanımame fu 
Viliyete bilclirilmittir. 

M. Asser geldi 
Muhtelit Türk - Fransız maJık&. 

meai reiai M. Auer dün memleke
tinden tehrimize gelmittir. Mah
keme bqünden itiı.ar.. faaliyete 
b&Jlıyacakbr. 

\ Küçük haberler 

* Bir müddetıenberi telırimizde 
bulunan Suriye Reiaicümhurunun 
oilu Naauhi B. El' Altit, latanbol'u 
pek beienmittir. Naauhi B. ıehri
mizdeki ikametini bir iki ay ka
dar temdide karar Yermİftir. 

• Poloaya'lı methur piyanist 
Rubinıtein dünkü elupreale şehri
mize ırelmit ve dün ıece ilk kon
aerini Fransız Tiyatroaunda Yer
miştir. 

• V a:zifeai batında haıtalana
rak Afiyet Yurduna yabnlan E
minönü Mabnüclürii Salihattin B. 
iyilqmif ve ırazifeaine devama 
b&1lamı1tır. 

• Eminönü kazasına 1 kanunu· 
aani 932 den beri 48959 evrak ııeJ 
mit ve bunlardan yalnız l 71 i, ltu 
aya devredilmit, diierlerinin ımı· 
ameleleri intaç olunmnıtur. 

• Eminönü lraza11nda yeni t.,.ı.il 
eclilecek ikinci lıin. verıri iatimf ko
..;.,._ i.za1aima Ticaret Oclum
ca EY!iJuade Nurettin B. aeçilın'f
tir. 

htanbulda Rumlara yapılmalı.ta o 
lan tevzi•tın ikmali de kuvvei kari
beye gelmiıtir. Bu işin de b'.r ay i
sinde arkası alınacaktır 

Bualarm haricinde tarafeyn he
yetlerince bitaraf i.zaruo ~kemlikle 
rine mubavvel 22 mNele mevcuttur 
Fakat bunlardan ekseriıi ~hasa ait 
iti• olup ancak b;r kaçı prensip ih
ti1i.flanna tealliık etmektedir. Bita
raf aza. lıu.nlara &it kararlaruu sü
r'atle vererek tarafeyn heyetlerine 
bildirecdderdir.'' 

B• -le komisyon itlerinin tns
fiyeai hazirana lı:adar İntaç edilebile 
ceği kuvvetle ümit olunmaktadır 

Şevki Beyin Kahire 
sefirliği 

Muhtelit Mübadele Koır:isyonun
daki 8..tmmahNıuınız Şevki B. in 
K.abire Büyük Elçiliiine ımkledileee 
ğjne dair komisyon meLafilind< biç 
bir maliımat mevcut değildir. Anka
rada bulunan Şevki B. İn komiıyon 
itlerini ka'fTa9§ olması itibarile §U 

sırada oradan ayrılacağı haberinin 
tehakkuk etmemesi komiıyon melıa 
filinde temenni eclilmekteclir 

Neden ihtida 
Ediyorlarmış? 

Küçük •anatlar ka
nunu kartısıoda 
bazı ecnebiler 

ANKARA, 5. - Türkiycde yalnız 
Türk vatanclqla .. na hasredilen itler 
-.e meslekler haJduncla Millet M~i
si tanfmdan geçenlerde kabul olu
nan kanllJl önümüzdeki haziran •J·ın 
elan itibaren tatbik meYkiine tirecek 
tir. A1- haberlere ııöre, kanunun 
tatbiki mumda iatianai n mÜ'f-rnl 

halı muamelelere katiyen meydan 
verilmiyecek, Türk işçilerinin m~ 

sai aahuında genİf bir ş•kilde yer 
ve İf bulmaları daha •mnôyetli bir 
surette tanin edilecektir. Fakat bu· 
raya ııelen haberlere ııöre, kanunun 
tatbik sahasına intikal etmeıine da
ha bet ay b<Joncluğu halde, mernle
ketimizde de Türklere hasredilen iş 
)erle mqgul olan fl:Debilerden bir 
kısmı, kenclilerini bu kanunun çerçe
Yeaİndeo uzak bulundurmamak mak 
aadile timdiden harekete ı,:eçıniılcr
dir .Alikaclar makam bu gibi ecnebi· 
lerdea bir kıammın Müslüman olmalı 
iizere nriiftüliiklere miiracaat ettikle 
rini haber almıştır. Bunl.-.rdan bir 
lagnınnı ihtida muamelce1rini biti~
dikleri de öğrenilınekt•dir 

Bu kanunun hükmün< dahil bulu
..., ~erden bir lr.ı•mln" da lm
niler te,kıl etmektedir. Son gelen ha 
berlere göıe, Türkiyede it gören f. 
ranlılarclan bir kısmını d•ha timdi
den buradaki itlerini bırakarak mem 
leketlerine ıritmitler, yerlerine Türk 
-tanclatlar geçmiftir. Bu arada ba
:zı ecneltilerin, Türk ortak bulmalı 
ııınıtile muvazaa itine ııiriıtikleri de 
haber almmıttır. Fakat bükiımet 
böyle kanunsuzluklara kat'iyen mey 
dan wam• • branadadır. 

• .. .,., .... ""!'!!!!!!!'!!!!'!!!!'!""~----....... il!! 
"'Yiemit: "Ruhun bakaaına iuanıyor
l&D&Z, diDi ayinin 1apııma.., bu ölü· 
nıin ruhunun iatirahati için daba .ita· 
llırhdır; ıD&DJDJYor.tamz, ayine nİçİJl 

ehemmİJ'et verip de itiraz edi,onu
nuz; bu ölü, ruhu da beraber öldüiü 
•sin, baberdar olmıyacaktır.,, 

celerinin de meıuliyetini kabul eder; 
a.bnıte İnanmıyoraa, öldükten sonra 
bir ahret olduğuau ırörünce de o fik 
rinin neticelerıne razı olıur. Ruhun • 
bediyetine inanmiyan kimse de keneli 
cenazeainde, ona İnananlara mahaua 
olan ayinleri iatemez. 

İM>, cenazesini yapmak da dinaizle,.. 
dıifer; bayabnda Uind.,.. uaa.k J"fa• 

mıı ise öl...W.ün de dind- kaçm•u 
lazımdır. lçühatlannda auun dırıaio· 
den kuvvet alımı olanların, ölüaUD
den de kuvvet alabilmeleri icap eder. 

Samimi olalım, hepimiz biliriz ki 
Abduliah Djevdet "fikri ile" mü.alit
man deiildi. Oııun fikirlerini tahrif 
etmemek için, cenazeainde ayin ya
pılmamalı idi. Gençliiinde bir "na'ti 
ıerif" yaZJDJt olmaaı bir şey iabat et
mez; bu, ilk manzumelerini goate,... 
rek Huııo'nun, Franaa'da cümhurıye
tin yerl91mesine belki ençok hizmet 
ebnİf olan tairin kral taraftarı oldu
ğunu aöylemek ııihi bir teY olur. in
san çocukluğundanki değil, olııunluk 
devreıindeki fikirlerinin adamıdır. 

Bazılan ölürken "Allah" dediğiııi id-

çünkii fwrlerinden cleiil, hisleri.odma 
C"len bi.· iata..datbr. Sevdildaı-imizi, 
hürmet ettiklerimizi yalnız bafkala· 
rma kartı cleiiJ. kendi laialeriDe kar· 
ı• da müdafaa etmemia lixımdır. 
::_,Z•m="ımn FrADlılZ mmancılanıwa 
en büyüklerinden biri olan Roııer 
Martın du Gard'm J_,, &rooU'MD
da ırüzel bir aahne vardır: F ranaa' da 
li.ikliiin teeuüaüne çe lıpnıf nealin a• 
damlanndan olan Jean Baroia, bir 
ırün araba ile ııiderken öteden bir 
tramvay ııelcliiini ııörür, bir kaza o
lacaimı anlar ıre birdeabire, nuıl ol· 
duiwıu bilmeden bir dua okumaia. 
Meryem'den istimdada baflar. Kaza• 
da ölmez, sadece yaralanır; fakat 
hasta iken hep bunu düşünür, ölümü
ne yalun da yine böyle aııaamdan, 

babasından aldığı din terbiyeainin u-

aameaia.i 7~: "Ben, der, dinaiziw.., 
ölümllme yakın ne aöyl- IQy)r. 
;rim, ehem1Dİ7eti 7oktur." 

Abdullah Dje....tet de lıa Yaaİyet
aameyi yazdı: itte bütün yazıları, it
te bütün tiirlsi. J,te Anatoie Fraace' 
m La revolte dea ......... .ltabrlat.aa 
f'l kıt'- (Şeytana k.uide): "Yıkıl
dı Yali'• tezelzüld.l .imtina'mla -
Tahakkümü, ıraclalN, cebri, kibri yez. 
danın; - EjiJmek iatemiyen batlarm 
batındaun ., - Resulü' izzeti nefa.in 
dehau 'iayanm.' 

maz kılınaja dejil, Naum Hikmet'
in: 

Dini ayine itiraz ebnenin, nıhun 
bakaııma itikatla tam bir alakau 7ok. 
tar. Kitabı dinlerin hiç birini kabul 
~bneclen de ebedi bir ruha İnanmak 
kabildir. Fakat bir an için, reyami 
Safa'nm kurcluiu dilemmayı kabul e
delim. Omer'e ianat edil.,n, fakat o 
kuvvetli devlet adamına hiç yakıfma· 
dığı için onun &öylediğine hiç de inan
ınadığım bir &Öz vardır: "Ben ibadet 
ederim, bir ahret varaa vazifemi yap· 
hinn için mükafatını gönir, kazan
Dnt olurum; yoksa ne kaybederim?,. 

Hem bir insanın, bilhaua Abdul
lah Djevdet ııibi bir fikir adamının, 
hayab 7alnız vücudunun aaibiı ile 
mahdut değildir. Kendiai öldükten 
sonra da fikirlerinin Yatamaamı, is
minin hemciııaleri Üzerinde bir teairi 
olmaımı ister. Hayab, eseri kalbinin 
durduğu anda değil, vücudu defne
dildikten aonra hitam bulur. Cenazeai 
de teair eder. 

Hem bir insan yalnız kendinin 
malı değil, içinde bulunduğu muhitin 
Y&f&Yl!I ve dütünüıü tarzına iıtirak 

O, c.enazeaincle dini ayin iatiye
mezdi. "Kovdum dudaklarımdan u
tanıraç dualan" diyen f&İr, ölüıünüa 
rahmet dilemesiııe razı olamazdı. 11-
ban Şevket Beyin hakin vardır; Ab
dullah Djevdet ıribi diifünenlerin, İç· 
le..u..t.. birinden, aevdiltleri fikirleri 

........ 
mamram ine bem&el" lıÖzler aöylem ... 
ie halı:lan vardı. 

Abdullah Djevdet'in ölümünden 
ba-haed.rken, onun aeveceğini bildi
jiın bir fikri müdafaa etmeyi, halı· 
raaına en büyük hürmet bildim. Her
kes gibi o da unutulmak İstemezdi: 

"Gönlümde aevgi.'"lin unutulmak me
lüini - Oatünde kimae ailamamıı 
bir ~zara Star" di7or. Onun mezarı 
üstünde ağlamıyorum, •tılamak iste

. · ilıirleri müdafaaya çal 
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ABONE ÜCRETLER!: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıfı 4- 8-
6 

" 
7 50 14-

12 .. 14 - 23-

Gelen evrak ıııeri verilmez -
Müddeti ırec;en nüıhalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyet• müracaat 
edilir. Gazetemi% ilinlann me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

:..UGüNKO HAVA 
Y eşilköy Aıkeri raaat meri<e

zinden verilen maIUmata söre 
bugün hava kapalı, mütehavvil 
ve rüzgirlı olacaktır. Y afmur 
ihtimali kuvvetlidir. Dün hava 
tazyiki 782 milimetre, en faz
la aıcald•k 16, en az aıcaklık da 
8 derece idi. 

• 
lsviçre 

Bilirsiniz ki laviçre dünya
nın en emin yeri olarak tanın
mııtır. Hemen hemen bütün 
ıulh itleri orada görütUlür. Ce 
miyeti Akvam, kalemini ve 
merkezini oraya koymuıtur ... 
BeyneLm>ilel hadiselerin tesirin 
den ürkecek kadar zengin olan 
lar, parasını memleketinde tut 
mada tehlike görenler oranın 
bankalarına yatırırlar ... Çünkü 
İsviçre dünyanın en sakin, pa
tırtısız yeri olarak tanınmııtır. 

Lakin şu son haftalarda 1sviç
rede de bir takım komünist ha
ı·eketleri, bazı tecavüzler ve 
suikastlar görülmeye baıladı .. 
lsviçre hükiimeti bunun kendi 
şöhretine ne tesir yapacağını 
bildiği için en şedit tedbirler a
lıyor .. Lakin hadiseler olmuş 
ve olmaktadır. 

Ben bu vak'a üzerine dünya
ya baktım ... En sakin, en emni 
yetli ve en gürültüsüz yer ola
rak Türkiyeyi gördüm .•. Kimi 
yerd'e aç ordularının seyahatle
ri, kimi yerde grevler. kimi yer 
de iftirak hareketleri, kah poli
tika döğiiJleri dünyada sökii
net bırakmadı •.. Kim iddia ede 
bilir ki; bugün en sakin yer 
Türkiye değildir ..• 

Gandi ve oruçları 

1 

mayınca oruç tutar. hapse girer 
oruç tutar, hapiste iken bir 
mahpusa fena muamele yapı-

1 lır oruç tutar •.. Bu orucu vakti-
le bizde tutarlardı amma, nezir 
olarak tutarlardı. Tehdit ola· 
rak değil... Hem o zaman tel
grafla aleme bildirmezlerdi ... 
Eğer bu zat mücadeleyi göze 
almış ise vücudünü her gün da 
ha zayıflatacak olan bu oruç 
tetbirine bat vurmasın! Ve e
ğer protesto makamında tutu
yorsa tuttuktan sonra artık 
bozmasın 1.. Açlık grevini bir 
kiti yaptı: Şu meıhur İrlanda
lı belediye reiıi... Ben ona o
ruç derim. Yoksa böyle bir tut 
bir bırak! Onun ne ciddiyeti 
ne de tesiri kalır ... 

Adrenalin ..• 
Bir İngiliz hekimi bir ilaç 

bulmu, .. İnsana bet misli kuv
vet veriyormut··· Bu ilaç (Ad. 
renalin) denilen şeyin mür.,k· 
kebatından imiş ... Bir fare bir 
kediyi ve bir ke<li bir köpeği 
öldürüyormuş... Dehşet!. La-

kin acaba beşeriyet bundan ne 
istifade eder? .. Bence hiç. Çün 

· kü beşeriyette eksik olan şey 
1 kuvvet değil, maalesef selim bir 
· akıldır. Nasıl ona bir çare var 
mı? ... 

FELEK 

Spor 

Cuma günü yapıla
cak maçlar 

lıtanbul Futbol Heyetinden: 
9/121932 cuma günü yapılacak 

maçlar: 
Taksim Stadyumunda 

Galatasaray - Beşiktaş B. takım 
ları aaat l 1,30. Hakem Emin Bey. 

Altınordu . Hilal 1 nci takımlar 
saat 13,lS. Hakem Nuri Bey. 

G. Saray - Betiktaf 1 nci takım 
tar saat ıs. Hakem Abdullah B. 

Fener Stadyumunda 
Vefa - Kumkapı - lstanbul Spor 

B. takımları saat 11,30. Hikem 
Kemal Rifat Bey. 

Beylerbeyi - Topkapı 1. nci ta
kmılar saat 13,15. Hikem Saim 
Turgut Bey. 

Vefa - Kumkapı - lat. Spor l ci 
talcmılan aaat IS. Hakem Kemal 
Rifat Bey. 

GENÇLER: 

Fener V. K. saat 9.15 Hakem 
Hamdi Emin Bey. 

G. Saray-KasımpaJ& saat 10.30 
Hakem S. Sali.hattin B. 

Küçüklerin maçlarına Futbol 
Heyeti çok fazla ehemmiyet Ter
mektedir. Bu itibarla bu maçları 
en kıymetli hakemlerimizin idare• 
sine bırakılmııtır. Hamdi Emin ve 
Sait Salahattin Beyler bu maçlan 
kabul ettiklerinden heyetimiz ken 
dilerine tqekkürü bir borç bilir. 

Davetler 

Ölümün Arkasından j 

Büyük Samih 
Rifat için 

Sen de mi öldün? Göklere uça· 
bilecek kadar erimit ve ennif vil
cudünden ölüm, bilmem ne istedi. 
Bakılırsa, aen, Türk bilgisine doğ
duktan sonra, hayat için çoktan 
ölmü,tün. Y a§&ll1ak için değil, ça
lı§lllak için, millet için yafayor
dun. Yaıayan, yükaelen ve yük. 
selten büyük bir ölü idin. Her za
man da yaJ&yan bir ölü olarak 
kalacaksın. 

Kara toprak, botuna emek ve
recek. Senden edineceği posanın 
ne değeri var. Senin özün, senin 
cevherin, büyük varlığın biziır.dir, 
Bize kalıyor. iliklerimize kadar 
itlemiş çalı§ıcılık ve yılmazlık ör
neklerin Öz dilcilere büyük ve tü
kenmez mira&ın olacak. 

Bir aktam, Dil Kurultayı aıra
larmda Mehm~t Emin, Celil Nu
ri Beylt.r ve sen, oturmuı l onu~· 
yorduk. Sana dinlenmeni söy)e .. 
dikleri zaman, !alona ~ediye ile 
geldiğini ve ölüm şeni yolcu et .. 
mek iıtese bile öz yolundan ay
rılmayacağını ıolmut dudakların
la ne canlı. ne taze anlatmıttın. 

Dolm .. bahçede ziyaretine geldi 
ğim gün seni yatakta bulmuftum. 
Elinde kalem, yazı yazdığını, ve 
yatağına serdiğin bir yığın kita
bın altında zayıf vüeudünün ezil .. 
diğini ve bir yandan da tatlı tatlı 
öksürürken boş durmadığını ve öz 
dil için çalıştığını gördüğüm gün, 
bütün gençliğin o milli ve yükaek 
tabloyu görmelerini ne kadar İs· 
temiıtim. 

Samih Rifat çok büyüksün! En 
büyük, ve İnsanı ajilatan büyüklü 
ğiin ise, son gününde bile, mille
tin büyük dil işi için göıterdiğin 
gayret ve c;alıtkanlıktır. Kurultay 
da, millete, söndürmeyeceğini va
dettiğin çalışma ışık ve ate~ini hiç 
bir kuvvet AÖndüremedi, geceli 
gündüzlü çalıtmandan seni hiç bir 
el alıkoyamadı. Eriyen bir mum 
gibi eridin, Fakat her yanına ışık 
saldın. Ancak vücudünün sıcaklı
ğına, aletini !Öndüren ölümün 
yosma eli, senin ruhuna, artlk ne
silden nesle miras kalacak Öz türk 
çü ruhuna dokunamayacak ve o 
hep yaşayacaktır. 

Ah Samih Rifat ! Öz dilcilerin 
beklediği ve kavuşmak Üzei"e ol
duğumuz .. ve belki son nefeslerini 
de yolunda tükettiğin - büyük gü
nün eşiğinde bizi neye hıra kıp git 
tin. O tatlı günde senin ayrılığın 
bizim en büyük acımız ve ihımız 
olacaktır. 

Muallim 
Hüseyin Kiizım 

Vapurlar tam gün
lerinde gelmiyorlar 

Karadenizde havalann bozuk
luğundan dolayı vapurların seyrü 
seferi hayli müıkülatla cereyan et 
mektedir. • 

Seyriaefainin Cümburiyet vapu· 
ru da iki gün teehhürle ancak dün 
gece limanımıza gelebilmittir. 

IKomıu memleketlerde\ 

Iranda bir kibrit 
fabrikası yapılıyor 

ııanayiinin ilk eseri: 

Tahrandan bildiriliyor: lran A
zerbaycanının en büyük ve bütün 1-
ramn ikinci derece bir ticaret mer
kezi olan lafahanda birçok fabrika-

1 
lar vardır. Burada evvelce yapılan 1 

bir kibrit fabrikası bütün Iranın lı.ib 1 
rit ihtiyacına cevap veremediğinden 1 

hükümet hariçten kibrit ithal edil- j 
memesi için burada muazzam bir 
kibrit fabrikası daha yaptmruya ka
rar vem1İştir. Yak1nda Avrupadan . 
makineler getirtilerek ite başlana- j 
caktır. 

Yarın akşam: MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalarında muhterem halJlımıza takcliaı edilecektir 

Bi Millet Uyanıyor 
Rejisörü: Ertugrul Muhsin Fakir bir aile 30 hin 

ingi!iz kazandı 
Berutan bildiriliyol': - Burada 

y~ları 15 ve 16 yı geçmi~ ve Be
rutan sakin bir öokağında terzi 

İPEKFİLM studyosunda hazırlanan ilk muazzam, tamamen Türkçe film 
Di:ü· a ': İzdhamı m1hal vermemek i(:İn biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

çıraklığı yapan fakir iki kardeş 1 1 1 
vardı. Bunlar para b~riktirerek bir RADYO 
(Derbi) piyango bileti almışlar-
dır. Telgraf memurları bunlara j 
lngilteret!en hiç beklemedikleri 
bir telgraf getirmişler. 30 bin in- Bugünkü program 
giliz lirası kazandıklarını teb,ir 1 

eden bu telgrafa inanmamıtlar. 18 den 18,45 kndar Saz (Makbu. 
Bir aşk nağmesi 

Sonra Bnut bankası çocukların le Hanım). 1 

;ınnelcrine bir mektup göndererek 18 45 den t 9,20 kadar Orkestra. 
bankac!a 30 bin lnıriliz lirası bu- 1 19,'>0 d 19 4• k d F 
1 clu • b"ld. · ti" F k' ·ı I ,.. en , ., a ar ran.,zca un gunu ı ınnış r. - ır aı P. _ • 

nin sevinci payanıızdır. ders (Muptedılere mahsus). 

r RıCHARD TA.O.VER ' 

'~---------------,··' 19,45 den 20 kadar orkeatra. 
Şam hapishanel!linde 20 den 21 kadar Haf.z Ahmet B. 

, çhk e • 21 den 21,30 kadar Stütyo Saz •-----·--..... -----.,, 
a • gr vı ' heyeti. 1 J 1• • 

Şamda~ !' N~ : - ~ra~sız 21,30 den 22,30 kadar Gramofon, 1 Ş ve şçı 
mahkeıne$ı t.... cıan Surıye ısya ajans ve Borın haberleri saat ayarı. •·-------------• 

Jack Holt ve 
Ralph Graves 

Sinemanın bu iki büyük artisti nına iştirak ettiği için müebbet ' 
hapse mnlıküm olan elkafirli E- VARŞOVA 1411 m. 
büasuul Bey Şam hapishanesinde 3 15 G f 16 55 K 1 . : ramo on. . : eza. 
bulunuyordu. 18.05: Johann Strauaa'un eserle-

Son af kararından İstifade ede· rinden konser. 19: Kafe _ konser. 
ceğini ve hapisten çıkacaiiını Ü· 20: Muhtelif. 21.0S:Oalo'dan nak 
mit ed"n Ebüssııut Bey aftan isti- 1 - ·u · A k · 22 f d d · .. · I 18 en: mumı vrupa onserı. . 

T
a e. e. em.'dyece.g~br.ı an ayı1ncka f 40: Haberler. 22.4S: Muıiki par-
eşrını•anı en ıh aren aç ı grc· 1 d b · t 23 20 D 

vi. yapmıya batlamıttır. On beş ç~k~~ı, 
2
e
4 

.e Kıya · · : ana mu· 
.. d b . - b' 1 km ., ıu, . eza. gun en erı agzına n~ 1r o a 

ekmek ne de bir yudum su almış
tır. Bütün israrlara ve cebri yedir
me usullerine rağmen mahkii.m 
grevde sebat ediyor.Hayatı tehlike-
ye düşmüştür. 

Suriyede af 
Antakyadan yazılıyor: - Meb' 

usan meclisinin umum bir af kanu 
nu hazırlıyacağı haberleri üzerine 
Antakya hapiaanesinde bulunan 
mahkümlarıŞamdaki meb'usan 
mecliaine bir telgraf çekmişlerdir. 
Bu telıııraha hulasa olarak §unla
rı söylemİ§lerdir: "Mahkümlar· 
dan mahkılmiyetlerinin üçte bir 
müddetini .dolduranlar hakkında 
bir af liyibası müzakere edilece
ğini öğrendik. Biz hepimiz ıiyaıe
ten mahkiim olduk. Bu müddet 
azdır. Kayjt ve ,artsız bir af ili.nı 
nı rica ederiz." 
Şamdan bildirildiğine göre Mec 

lia bu hafta içinde af li.yihaaını 
müzakere ve kabul edecektir. Ad
liye Veziri bütün yerli ve ecnebi 
mahkeme müddei umumilerine 
müstacel birer telgraf çekerek 
mahkUmların liateıini ist-emiıttir. 

Hamidin varisleri 
miras petinde! 

BUDAPEŞTE 550 rn. 

18.35: Opera orkestrasının kla
sik operetlerinden terekküp eden 
konseri. 20: Konferans. 20.35: O
pera temsili. (iami bildirilmemiıtir). 
Müteakiben dans musikisi. 

ViYANA 517 m. 
18: Taganni ittirakile klaaik pi 

yano - keman müaamereai. 19.lS: 
Müaahabeler. 21.0S: Oalo'dan 
naklen (umum' Avrupa konseri). 
21.55: Wagoer'in eıerlerinden ta
ganni 1.ştirakile Otto Römiıch or .. 
kestrası tarafından konser. 23.10: 
Gramofon. 

PRAG 488 m. 
18.55: Gramofon, müsahabe

ler. 20.10: Avcı farkılan. 20.45: 
Bando muzika. 21.05: Umumi Av 
rupa konseri (Oslo'dan). 22.4S: 
Mandolin konseri. 23: Haberler. 
23.20: Bando muıiki. 

ROMA 441 m. 
20.lS: Muhtelif, 21.0S: Müaa

habe. 21.50: Bestekar Lualdl'nin 
eaerlerinden parçalar. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Mütenevvi musiki. 19.30: 

Milliyet bu sütunda İf ue İffİ 
iatiyenler• taucuaııt ediyor. lı 
ue ifçi iatiyenler bir mektup· 
la .lı büromuza müracaat •t· 
melidirler. 

İt isteyenler 

544 - Bendeniz Amerikan 
kolleji talebelerinden olup orta 
derecede tahsilim vardır. lngiliz- · 
ceyi, eski ve yeni türkçeyi mükem 
melen yazar okurum. Bu ıuretle 
herhangi bir müeaaeıede memur 
aıfatile iş arıyorum. 

S. S. rumuzuna müracaat. 

iRTİHAL 

YARIN AKŞAM 

OPERA'da 
H A R P 

MUHABİRi 
filminde görüneceklerdir. · 

ç;n milliyetperver kıtaatı ile 
Jeneral FANG idareoi,..deki asi· 
ter arasında mücadele - Asiler 
mahkemesi - Haksız mahkiı. 
miyetler - Siyah tayyarelerin 
takibi - istihkamların bom-
bardunanı vesaire \•esaire ... 

Maarif Nazırı esbakı 'Merhum Ha- Bu alqam saat 
ıim Pqan•n oğlu latanbul Emlak 
Bankası memurlarından Ahmet Bey 
dücar olduğu haatahktan kurtula
miyarak vefat etmİf, cenazesi bu

gün öğleyin Beylerbeyindeki kötk 
!erinden kalchnlaralı. namazı Bey
lerbey camünde badel eda Kuzkun
cukta Naktaşdaki aile kabristanına 

defn edilecektir. 
Allah rahmet eyleıin. 

• 

21,30 da 

(OÇ SAAT 

OPERETİ) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal l<qit Bey. 
Uml•ma 

3 peı ele l.7 tablo. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Gandinin i~al sahibi bir a
dam olduğunda şüphem yok. 
Belki de Hintlilerin iddia ettik 
!eri gibi bir peygamberdir. Bir 
filozoftur. Lakin ne olursa ol· 
'un artık bu zatın oruçları bir 
az ciddiyetini kaybetti. İngiliz
lerle müzakerede muvaffak ola 

Tütün ikramiyeleri Radyo konferansları 
Şamdan bildiriliyor: - Abdül 

Hamidin variıleri namına avukat
lan tarafından Suriye meb'usan 
mecliaine bir istida verilmi§tir. A
vukatlar bu istida da Suriyede bu
lunan Abdülhamidin çiftlik ve aa
yir emlakinin kendilerine iade e· 
dilmesinin iıtemiılerdir. 

Orkeatra. 20.05: Konferans. 
20.45: Gramofon. 2 t.OS: Senfo
nik konser ve Romen ıarkılan. 
22: Müaahabe. 22.20: Haydn'in 
eserlerinden O-Dur konseri. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

BRESLAU 32S m. 1 
Kaılılıöy ue Adalar A•lıerlik fU• 

be•İ ·n: 933 senesi Tütün ikra
miy .inin kaydına hatlanmıtbr. 
BilUmum malül, zabitan, ~hit İ· 

tam eramilinin veıikalarile bera· 
ber şubeye müracaatleri. 

İstanbul Radyoaunda yarın ak 
§am aaat on dokuzda Refik Ah
met Bey tarafından bir konferana 
verilecektir. Mevzuu: Azerbey
can, Kazan ve Sibirya Türklerinin 
hayat ve edebiyatıdır. 

Meclis bu itin mahkemeye ait 
olduğunu ileri ıürerek talebi red· 
detıniştir. 

20.20: Gramofon ile aktam mu
•ikiai. 21.20: Münih'ten naklen: ı 
"EIN WALZERTSUM" iaimli 
Oakar Straua'un eserlerinden ope- ı • 
ret temaili. 23.26: Haberler. 

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

Acentasr bulunmayan şehirlerde acenta araı qı aktadır. 

Tel.: Bevoğlu : 4887 fF:=_ 
130 

"Milliyet,. in romanı: 34 

ADEM ve 
hayyül ettiği ideal kadını bula
cak ve artık hiç bir şey, dünya
da hiç bir kuvvet birletmelerine 
mani olamayacak, saadetlerinin ö
nüne geçemiyecekti. 

Denize kartı nihayetsiz aşki
le beraber tekrar şefkat ve 
merhamet hislerinin içinde uyan
dığını duyarken Süheylayı kin 
ve nefretle yadetmemek elinden 
gelmeyordu. Ne zahmetsizce bir 
yalanla ikisini ayırmak İstemiş
ti. Ve az kalsın bu iblisçe pla
nında muvafak ta olacaktı. De
nız ne iyi etmişti de o mektu
bu göndermeyi düşünmüştü. Fa
kat tekrar kendisini görmek 
istememesinin sebebi ne idi? Bunu 
da gayet basit buluyordu. Ma
demki lrim~eyi masum olduğuna 
inandırmak ümidini kaybetmis
ti, kendisini mücrim olarak tan;. 
tacak, adi, kalpsiz bir kadın ola· 
rak parmakla gösterecek in· 
sanların arasına karışmak 
istemeyordu. Hususile Celalin ö
lümü onun aleyhine en kuvvet
li bir ittiham vesilesi olacaktr. 
Zavallı çocuk ölümile orlun me.-

HAVVA 
Yaşar Nabi 

sumiyetini İspat edebilecek ye
gane delili de beraber götürmüş 
ve uyanan şüpheleri kuvetl.,ndir
mişti. 

Denizin artık kendisini gör
memek hususunda verdiği" kat'i 
kararı bu sebebe atfeden Cahit 
kalbinde onun icin sonsuz bir mer
hamet uyandığı~ıı da hissetti. Her 
hangi bir erkeği bütün ömrün
ce mes'ut edecek ve mes'ut ola
cak yaradılış ta bir kadın olmasına 
rağmen İfte ehemmiyetsiz bir 
kaç tesadüf onu insanlann en 
bedbahtı yaptmrştı. Ve o. sev
diklerini, akrabalarını, arkadaş
larını, hatıralarını. lıer şeyini ter
kederek memleketin bir köşesin
de adeta bir münzevi hayatı ya
şamaya başlamıştı. Niğde kim bi
lir neresiydi? Anadolu haritası· 
nı gözünün önüne getirdi fakat 
Niğdenin nerede olduğunu bir 
türlü tayin edemiyordu. Masası
nın gözünden bir atlas çıkardı. Ve 
haritada Niğdenin Konyadan bi
le ötede, aemiryolunun bile uğra
madığı bir yer olduğunu görünce 
1ı;ı bir kat daha bu,-kuldu. Ken· 

disinden ne kadar uzaktaydı! Fa
kat, artık mesafelerin ne ehem
miyeti vardı? En uzun mesafele
rin bile bir ruh anlaıamamazlığı 
yanında kıymeti neydi? 

lfte bir iki günlük yolculuk
tan sonra orada, Denizin karşı
sında olacaktı. Bu sürpriz onu 
ne kadar şaşırtacak, ne kadar 
sevindirecekti. 

Sevdiği kadına, bütün sözle
rine körü körüne inandlğını. bun
dan sonra kendisine, Allahına 

inanan bir peygamber gibi, İman 
edeceğini, aralannda en küçük bir 
münakaşa bile çıkmasnıa imkan 
olmadığını temin edecek, ayak
larına kapanarak yalvaracak, ken
disini affetmesini dileyecekti. 

Ve zihninde ona söyliyecc-
gı uzun sözleri, hararetli keliıme
leri hazır !arken bir taraftan da 
trenin ne zaman hareket edece
ğini öğrenmek ıçın İstasyona te
lefon ediyordu. ,., 

Tipili, fırtınalı bir günde la· 
tanbuldan hareket etti. lzmitten 
sonra güneş vardı ve hava baha
rı andırıyordu. Eskişehirde gök 
yine bulutsuzdı:ı, fakat yerler kar
la örtülüydü, ve hararet sıfırdı. 
Konyada şiddetli bir yağmurla 
ve Ulukışlada indiği 7aman yi
ne bir tipiyle karşılaştı. Ve bü-

tün bu .yol devamınca bir mem
leketin içinde, bu kadar muhte
lif manzaları, bu kadar muhte
lif iklimleri cemetmesine hay· 
ret etti. Tren bazan yeşil ağaç
ların arasından geçti, bazan boz 
kırları andıran, ancak çalılar-
la örtülü çöllerde koştu, bazan 
baş döndürücü uçurumların ke
narında soludu. Bir yılan gibi 
karlı dağlara tır nı.:andı, yeşil ve 
cennet gibi güzel vadilere in
di.. Uzun köprüler, simsiyah 
tüneller a,tı ve onu ilk defa ay
rıldı~ı Marmararun Yetil koynun
dan alarak ba,ka bir yeıillik 
diyarına, fakat fİmdi, orası gibi 
~a~la örtülü bir diyara, saade
tının bulunduğunu vehmettiği 
yere götürdü .. 

• Ertesi sabah Ulukı,lada.n Niğ
deye gitmek için otomobil bul
makta çok müşkülat çekti. Şo
förlerin hiç biri bu tipide yo
la çıkmayı gözüne alamıyordu. 
Fakat Cabidin içind'e hedefi
ne bir an evvel eritmek için duy
duğu sabırsızlık o kadar büyük
tü ki, hiç bir fedakarlıktan çe
kinmedi, ehemiyetli ücretler tek
lif etti. Nihayet ıoförün biri mo
törünün sağlamlığına güvenerek 
yola çık<mıaya razı oldu. 

Sabahın altısında hareket et
tiler. Sık bir kar yağıyordu .. Ca
hit. sadece arka pencere.den, ka· 

im tekerleklerin yumıak kar· 
!arda bıraktığı derin izi seyredi
yordu.. Otomobil mütemadiyen 
gidiyor. mütemadi virajlar yapa
rak inip çıkıyor ve muntazam 
helezonlar çizerek ilerliyordu. Ni
hayet uzaktan tek tük evler be
lirdi ve biraz sonra defterdarlı
ğın önünde durdular. 

Saat sekiz buçuğa gelmiş-
ti. Hademe Deniz Hanımın he
nüz gelmediğini fakat saat do
kuza kadar muhakkak gelmesi 
icap ettiğini söyleyerek Cabidi 
müdüriyet odasına aldı. Kırk 
Yatlarında kadar sevimli bir a
dam, Cahidi nezaketle kar,ıladı, 
bir i.kemleye oturttu.. Sonra De
nizden bahsederken bir aralık: 

- Zavallı kadın, dedi, tabii ge
çirdiği kazadan haberdarsınız? 

- Nasıl kaza efendim, hiç ha
berim yok .. 

Ve adamcağız bu feci kazanın 
tafsilatını anlatmaya ba,ladı .. De
niz U lukışldan otomobi le gelir-
ken otomobil devrilmiı. yolcu
lardan biri ölmüş ve Denizle diğer 
ikisi de yaralanmışlardı. Yarala
rı biraz ağır olan Deniz bir ay ka
'dar yatakta kaldıktan sonra iyi
leımit fakta bilhassa yüzünde
ki yaralar, kapandıktan sonra, çok 
d'erin izler bırakmıştı. 

- Eski resimlerini bana gös
terdi, ne P.iizel bir kadınını~ .. 

Şimdi yüzüne bakarken icim sız
layor, genç yaşta bir taze ıçın 
ne büyük bir felaket, değil mi e
fendim? 

Cahit söyleyecek söz bulamı
yor, hiç beklemediği bu korkunç 
haberin karşısında dimağının 
alt üst olduğunu hissediyordu. 
Demek ki Denizin kendisini gör
memek istemesinin asıl ~ebebi bu 
idi. Onun için kendisine hayali
ni dimağında aynen muhafaza et
meıini yazmıştı. Kim bilir ne ka· 
dar çirkinleşmişti timdi? O sev· 
diği, her çizgisini ayrı ayrı ha
tıi'ladığı yüzü "'l!imdi yeni, bam 
başka ve çirkin ş.eklile göreceği 
zaman itidalini nasıl muhafaza 
edecek, hislerini saklamaya nasıl 
muvafak olacaktı? Zavallı ka
dm çektiği ıstıraplardan sonra 
bu son felaketi hakctmek ıçın 
ne yapmıttı? Kader, tesadüf ne
den bazı insanlar içi.n bu derece 
insafsız oluyordu? Sonra kendi 
kl!'lldine hepsinden daha mühim 
bir sual soruyordu: Acaba ver· 
diği kararda durabilecek, Deniz· 
le beraber yaşamaya tahamrnül 
ve bilhassa onu mes'ut edebilecek 
miy~? Ve buna derhal müs· 
bet cevap vermeyi bir vicdan me
selesi addediyordu. 

Şimdi gözleri kapıda, iki gün· 
den beri sabırsızlıkla beklediği 

(Devamı var) 
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"Türkiyenin geçirdiği çetin gün- Ev eğlenceleri Kardan adam ı ilk dikiş 
l ıvlakin~si leri geçmiş telakki etmemeliyiz,, Ber~:oc:;n~:~nı;:·~: y!:~ - Küçük hikaye 

ANKARA, 5. A.A. - Mülkiye silah senedine silanla, ahdi se· tar değiliz. bozar el tahtaoı vardır.Bu el tahta 1 Herkes soğuktan titriyordu, nattı. Sonra da başladı yürü. 1 r 
lltektebinin 56 ıncı yıldönümü mü- nede ahdi senetle mukabele et- Arkadatlar, memleketin mefkü sının üzerine bir kelime yazıyorsu fakat ki'ır. se şikayet etmiyor- meğe ••• 
nasebetile Ankara Palasta verilen T resini, dütünmesini ve ona feda- nuz. eKlime yazılan tarafı görün du. Çocuklar korktular ve- bağı· 
liyafet eana11nda Başvekil ismet Pa mekkudürk milletinin hayatiyet · ki.rhkla hizmet etmeaini temsil e Yalnız köşede aile babası rışarak kaçmağa batladılar. O 
\a Hazretleri atideki nutku irat bu- ve retini şahtmda gösteren den yüksek heyet size söylüyo- mahzundu. Bir sabah: zaman kardan ad~m tatlı bir 
Yurmuflardır: bir fevkaladeliktir. Türk mille- rum, biz cümhuriyet Türkiyesi, be 

Müsaade edeneniz bu yüksek he- ti içinde yeliten böyle bir adam, her inluli.p mahsulünün hasımla- - Zavallı yavrularım, dedi, sesle: 
1 • · k"" ··rı ·ı · · k · ,· beni affedin. Sizi de ısıtmak i-Yet icinde ben de his enmı .... et- yapbğı eserlere istinat ederek rı, mu ecı en, onu gen çe en ve ' - Korkmayın çocuklar, ben 

~~~C:~ t:~~f!;"':ı~ün:i;er:Y~::: bütün ömrünce meı'ut müref- ;;st~::i'Ji~. io~:~:n :.7:u:~~~:!';i~ 1 ~~~-eF:~a~t: y~:=~ ~;~: den fenalık gelmez, dedi. Yal-
ium gibi, dilimin ucuna geldiği 0 fehhıro,muhterem. yüksek Y&§a değiliz. Bunlann bu mürtecilerin -- -- - ram, ancak ekmeğinize yetişi- ruz beni evıntZe götürün, ba· 
gibi söyliyeyim. Bu akşam sizin a- mak için hiç bir vasıtasızlık hariçten Türkiye aleyhine getire- kın orada size neler gösterece-
tanızda duyduğum hioler imanı çok kalmaımrıtı. Böyle değil mi ar- kbilecekkleri h_erkhangi mü.tküdlata yoUç •çocuk: ğim. 
kuvvetlendiren, çok tetvik eden. ö- kadaşlar?. Buna rağmen Türk ar91 oymaga arar venru9 a am 
nu"mu"zdeki ufukları açan, ümitleri "il · · · d f \arız. Bu mürtecilerin bize getire \ - Sen sıkılma. baba, dedi- Çocuklar şatkın bir halde 

mı etı ıçın e re orm yapan -
ve heyecanları kat'i itikatlara çevi- ki 

0 
her reform bin tane lehtar cekleri müşkülata sevinerek kar • ler, biz evde neden odun yan- kardan adamı evlerine götür· 

ton susturucu, ı'nandırıcı bir mahi- h oı koyma<>a am· adeyı·· du"ler bulursa iki bin tane aley tar bu · ~ •· miyecek surette masanın Üzerine 
1 

• 
'Yettedir. Sizin huzurunuzun mes'ul E d al 'l b b 1 
bir aJama, yaşlı bir adama memle- lur. Her inkılabı heyecanla ta• Naci Bey arkadatımız, bütün bu I kapatıyoraunuz. Evdekilere bir be v e an arı ı e a a an· 
ket için elem ç~kenlere ümit bağlı- kip eden bir adamın bir evliya Cümhuriyet mefküreıinin sağlamlı- , yaz ve hır d e lm·mız ı g ıl il' ' ' •- nın, kardan adamın içeriye gir 
Yanlara verdigi hia budur. Burada gibi sakin ya•amak için hiç bir ğını göıtermek için Gazi mefkuresi 1 yorsunuz. Bunlaı·dan bir taneıini diğini görünce nasıl şaıırdıkla . 

:r •. • • ., • . • 
1 intihap ebnelerini rica ediyorau-

ıizinle bulunmak bana ayni zaman- eksiği yokken milletin eksik ka uzerıne and ıçmege bızı davet ettı.O M aeli.i. kırm · t 'h t ı rım tasavvur edebilirsiniz. 
da memleketinin bütün düşünen, ça if d · d ·· · nuz. e ızıy un ' ap e -
ı lan ~eylerini meydana getirmek nun a esın e mueuır olan nokta tiler değil mi.? Diyoraunuz ki: j 
ifan öğrenmek istiyen, bilhası.a ve T 

bilhassa hizmet etmek iıtiyen yük- yolunda huzur ve rahatını feda budur. Diyorum ki, hariçte mürteci - lıte tahtaya da kırmızı ya-
•ek unsurlarına temaı etmek vazi- etmesi görülecek ve dütünüle- unsurlar Türkiyenin hayıiyetini, iti zıhnı,b. • 
Yetini vermittir. Burada sizinle ko- cek bir şeydir. barını çekemiyen unsurlar müfkü- Kaıd~r-p tahtayı gÖot.eriyo~• u- j 
nu'uo ken yalnız mülkiyeliler ile de- Böyle bir insan ya çılğın olmalı li.t göatenneğe çalıtacaklardır.Zaten nuz. Bır de bakıyorlar kı bakika· 
"I 1 h 1 d T '"rk M'I b" · . .. ,_,,1• ka l k . t ten kırmızı yazılmıt. Tabii ıa,ınp 
ı:ı or arın şa ıs arın a u ı - idi veya Türk ballanın vaail olabi- ıze oıyası muş .... at çı n ma ıs e 1 - • 
1 

L"'a. . A) ., ._ . uu na ... ı l oıuy<;.ı;· .~ ..uı- !aiaı.. 
etine hizmetetmek istiyenlerin ,.ruı leceği neticeleri evvelden görerek n;Jirıe bunun çoiu Gazi ve onun ıs- 1 ı 
ları'le ve bu"ıu··n m•mlekeb'n --"'-'-, 'il · k la lata nn: d " b"l" 

ITICl&UC'll:' rn1 etı 0 no ta ra vardırmak için lab.atı üzerinde bir münakaşa ile ge Bu tşhtanm Üzerinde yansı bUJ ma ıgını 1 tyo~_uı:: ..... 
~uuru ile beraber bulunmak mevkiin yilmaz sonu bulunmaz bir azimle lecektir. ilim adamı, i.1ilap adamı o- . yüklüğünde siyah bir mukavva ' Çocuklann buyugu ilave et-
deyim. mücehhez olmalı idi. 1 vardır. tıu muKav v& tah ı anı·,1 çer- ti: 

S,üphe yoktur ki ilim müessese Arkad ı N · B kad !arak sizi dütünmeğe davet ederim. d 1 aş ar, acı ey ar aşımız çevesi arasın a yukarı aıağı ka- I - Sonra biz genciz. Şimdi 
ıi olarak Mülkiye, bu memleketin d .. " ı· "--: bugün Türkiye inkilabının, b 1 ve on an sonra aoz soy ıyen genç --...., yar. Oyuna aş amadan evvel tah dı§arı çıkıp oyun oynayarak 
'bu devletin mukadderatına tesir arkadaşlarımız Büyük Şefimiz Gazi- Türkiye ilerlemesinin bir ı·cmzidir. tadan yukar11ına "beyaz" kelime 1 k d" k d" . 
eden en eski bir mevcudiyettir. nin iırinde yürümek için büyük bir Kaç milletti ve kaç devlettir, sayısı ıini yazarsınız. oSnra siyah mu- en 1 en ımıze ısınırız. 
Benim şahsan bu müesaeae ile, heveı gösterdiler ve bu yükıek be- ru ve tarihini unuttum, onlar birlet- · kavvayı yukarıya doğru kaydırdı- Bababaları mahzun mahzum 
Yetişmek yolunda, hic; bir temasrm yetin huzurunda ayni yolda sebat tikleri zaman Türk milletine harbin 1 nız mr, yazdığınız kelime görün- başını salladı. Aile beş kiıi idi-
Yok, yani mektep hayatımda bu etmek için ant içtiler. • bel" 1 d h b" • mez. Alt kısmına da "kınnızı" ler. Baba ana iki erkek bir kız 
rnüesıe&e ile hiç bir teması olma- Arkad ı bu ı k ti' -t umumı a ann an, ar ı umumı- . . . 1 

, at ar. meme e n rmonn . .. _ . . kelnnesmı ,Yazarsınız. Uzaktan karde• .. Babaları i•siz kalmı•tı. 
Yan bir meslekten yetiştim. Bun· tarihinde büyük mücadeleler takibi nın bulun netıcelerınden kurtulınak I öıteriraenız, yalnız "kırmızı" ke· l 7 h 'd' • • ' . 
""" dnlayıdı< ki söylediklerim ha 'fi' • · d Ga · T"rki · d · · b' t k L-- • k 1 ~ . .. .. .. F . Ana an asta ı ı. Ellerındekı 

Babaları: 

- Çocuklar, bu ne böyle? . 
O sırada kardan adam eridi 

ve yerinde melek yüzlü bir pe
ri kızı peyda oldu: -

lik dikiş makinesi 

On sekizinci asnn nihayetlc.>
rine doğru, bazı teknik adamla
" el ile yapılan 
dikişleri makine 
ile daha set'i yap 
mak çarelerini 
aradılar. Bilhar 
aa Amerikalı 
Thomas ve Joh 
nes 1804 sene
sinden itibaren 
bu kolaylığı bul 
mak için hara
retle çalı,tılıo.r. 
Yaptıkları ma· 
kine alelade bir T hımonnıu 

iğneden ibaretti. 1 ğneyi bir kıs zayı ıgı var ı. zı u yeıın e ıçın n· e ucuıt şart oıtu ar: lımesı gorunur. akat aıyah mu- . . 
kikati ifade etmek için sizin söz- son senelerden beri tahakkuk ettiri- Gaziyi, maruf tabiriyle (o.lunamadı) 'ı kavvayı atağıya kaydırırsanız avuçl":rındak~ ~ara ancak yıye-
lerinizden daha doğru ve daha len reformaların binde birini yap- etmek. Efer Türk milleti Gaziyi "kırmızı,, kelimesi kapanır, 'be· cekleııne yetı§ıyordu. 
bitaratanedir. Mefküre yolunda mak için bu memlekette ordular kul ademi taavip mevkiinde bırakırsa yaz kelimesi açıkta kalır. Babaları: 
Mülkiye!ilerle daima yakın temas 1 1 1 ki d ka akm f h d h il 1 k d d"l anı mış, o u ar an n ıt• a- er ava a o unaca tır, e ı er. , Yapacağınız marifet bu siyah _ Haydi yavrularım, biraz 
ta bulunduk, Mülkiyeden yetiş- kat muvaffak olunamamııtır. Gazi Fakat, Türk milleti ıuur ile ve mukavvayı beyaz veya kırmızı 
nliycnler, gerek benim eski mes- · I" [ " d".... ·nı.·ı· 1 b d" G · ıse uzum u gor ugu ı ı ap arın mertçe una cevap ver ı, azı o gül intihap edildiğine göre yuka-
lektaııtlarım, gel'ek dig~ erleriniz, h · · M · · M f K \ d d 

- Ben güvercinler memleke 
1 

kaç yukandan kumaşa hatırı· 
tinin perisiyim, dedi. Sabır ve 1 yor ".~ aşa_ğıdan baııka bir kıs· 
tahammülünüzden, kalplerini - kaç ıgneyı kapuak çekiyor. 
zin iyiliğinden dolayı. hepinizi sonra tekrar yukardaki kıskac~ 
mükafatlandıracağım. veriyordu. Fakat bu usul iJ,.ı-ı· 

,. epıını yapmıştır. eşrutıyetın en zaman uata a .. ema •. ın a va rıya veya &§8.ğıya kaydırmaktan 
hepimiz m,.fkurf' yolculuğunda hararetli zamanlannda ordulara si- tandaştı. O, reımı vazıfelerden ibarettir. 

ip oyunları 
Mülkiye ailesile daima temasta perli bir başlık giydirmek isteyen çekilmit, silah muzafferiyetlerinin 
bulunduk. Size daima hayran ol- kumandanlar buna muvafak olama- hayal derecelerine çıktıktan ıon
dul~. Sizin ltuvvctinizi, Mülkiye dtlar, bu tasavvurlarını yapabilmek ra millet efradı araaında bir va
denilcn müessc11enin kuvvetini iki · d l d "d' B h ld 'k T" k ıçin türlü o ambaçlı yollarda yürü- tan aş ı ı. u a e ı en ur 
tnanzarada ifade ~tmek isterim: ak "il · f ) k 1 E k " b' k d h düler. Ynpm istedikleri İ§lerin mı etı ona tara tarı tan ayrı - 6 ı ır or on, oicim veya ut 
En ya•lısı ile en genci ate•lilik mü d N ld ? N' f 1 < ' bid'at an'aneye muvafı.k bir hal ol- ma ı. e o u. ıce ırtına ar, kundurabağı bu i~i görür. Birinci 
•abaknsmda ba~ba•adır. Ahmet d " ·· ı d'I G T k 1 t' B"t" b k Ihsan Bey, Mazha; Müfit Bey ki ma ıgmı soy e ı <r. azi ürkiye- asırga a.r geç ı .. u. '!n u ~.rma 1 defa ipi reaimde gördüğiiııüz gibi 

sinde şapka inkılibın bir mühimmi karışık bır heyetın ıçınden dunya .. k k .. . 
aran1:zda b~nden bir iki yaş, am- ak . . "t"b h" t 1 lk' d ı bu ere maaamn uzerıne koyarsı-f at bırıncisi değildir. Şimdi pek ya ı ı ar ve urme e ın e en B I . f 
ına ger.c; arkada~larun.,dan bir ff b" T" k C" h · t" nız. A ve uç al'mı kendı.tara ını ali anlıyoruz ki. bütün bu islabati muza er ır ur um urıye ı 1 .. K . ' 
cok ya~ fuklıdırlar. Enerjide ve Gazi kendi •absında, büyük •erefle- çıktı. Türkiye Cümhuriyetinin iti za getırınır.ız. aı-~mız~ı &.r .. a-
hu mP.mlekete hizmf't a,kında en ' • b h · · "h · · k · da,ınız §ehadet parmagmı O nok- oynarsanız, ısınırsınız , dedi, Ev 
genç "rkadas.lar kadar onları da rin ve muvafakiyetlerinin pahası- arı aysıyeti, zı nıyetı, uvvetı, k 1 1 . 'k' I d d na, temsil etmektedir. her yerde kendi adını sezdirecek tası~~, _oyar. P erın ı 1 ~ .ucu~u e oturup onacağınıza, hem ı-
Yarışa girmede hazır görüyoruz. ve saydıracak bir haldedir. Feda çektıganız zaman, .'l&nıi.ai. ıp.Jerın sınırsınız, hem de f"ğlenmi.ş o .. 
l:lu, müeııeıenin ~tknıo. ve kuvveti Arkada!lar. hepimiz ki.fi derecede ki.rlık kuvvetimiz olduğu kadar 1 a~aıında ma~pu& kalır. Aynı §C.. lursunuz. 
:ne değerli bir i,arettir. yataınıt adamlarız, Gazi de, o da ya maddi kuvvetimiz de vardır. Şüp kıld~ ~unu bırkaç defa te~rar e-

Arkadaşlar, 'aıruttır. Ya,adığı hergün bizim için hem yoktur ki yüksek heyetinizin dersınız. ip mutl~k.a p~rmaga takı Üç kardeş evden dışarı çıkıp 
Mülkiyenin başlıca bir farikası bedava bir gündür. Size katiyetle en çok ehemmiyet verdiği nokta, lır. Bu ~efa. ders~nız ~ı: _ kovalamaca oynarlılar. KP.r top 

budur. Mülkiyeli mekt.,he girer- söylüyorum. mefküre, kuvvet, şuurlu çalı§ma - Şımdı aynı ,eyı yapacagım. !arı yaparak birbirlerine attılar. 
ken dP. memlek..,te hizmet etmek Genç arkadatlar, bu memleket bu- ve inkişaf kuvvetidir Fakat parmak takılmıyacak. O sırada en büyükleri Turgut 
fikriyle girer. Böyle bir mefküre günkü şeref ve itibarına çok kuvvet Bu memlekette siziatl~ en yüksek Bu defa ipi masanın Üzerine b' t kl"f tt" 
'· l · · · • ·- -'- f d k 1 b"k · k d • 'k' · ır şey e 1 e ı. nıç o mazaa, evet aözıiıne ıtımat ve efllCI( ıar e ere mazhar o mut· fikirler tezahür ediyor Siz hizmet u up oy ugunuz zaman, ı ıncı H d. ki k d 
•din hiç olmazsa elli aene için yal- tur. Görüyorsunuz, herkesle, bütün aşkını fedakarlık hisl~ini t.,;,,sil edi ~-~~ - ay 

1 
çocu ar, ar an 

nız ve yalnız hizmet etmek fikriy dünya ile doat ~aziyette>'.İz• hiçbir yorsunuz. Cümhuriyet nesli ve nesil adam yııpalım, dedi. 
!., meslek takip eden adamlara devlet yoktur ki beynelmılel hayatta I )eri daima Gazi adi ve mefk\ıresi et- 0 0 

' Hemen karları yığarak işe 
ınemlcket her ,eyden evvel müh- "!•den daha fazla. dost~uk ~erai~ i- rafında kalarak bu m•mleket;n en .Ilı başladılar. B;r çeyrek sonra 
taçtır. çınde bulunsun, Kimse ıle bir muea- ı yu"ksek e il · · "t' ki d k d "k 1 b" · 

1 • . ve me ennı a ıye na e e- ~kı'lde go"rdu"gu· "niiz gibi hareket ar an. mu emme . ır. ıns.an 
Bizi •on derece kuvvetlendiren, ü- de e mevzuu bahsetmeyız. Bız mern cekf •- h k J d 1 d 

Bu sözü söyledikten sonra, -

elindeki sihirli değneği ocağa 

1 doğru uzattı. Ocakta hemen, 

1 
çıtır çıtır yanan büyük bir ateş 

' peyda oldu. Odanın içi hemen 

ısındı. Ondan sonra peri sihirli 

değneğini masaya doğru uzat· 
tı. Masanın üstü hemen kızar
mış tavu~a kad'ar en enfes yiye 
cek ve içeceklerle doldu. Peri 
dedi ki: 

- Artık bundan sonra, ço-

ınitıendiren dahili ve harici mücahe- l•ketimizin haklı, hayıiyetli ve kuv- T.~r.k mili 
1 
.. kil" I . r 1 edecekainiz. ipi ikinci tekilde ol- ey et vucu e getır.ır..ış er ı. 

de temeli olan şey genç arkada9lar- vetli vaziyetine inanmı,ızdır 
1 

uakr Ga . e_dı m .~P alrmın t~m~ 1 . duğu gibi koyarsanız, iki ucunu En küçükleri Ay han•m el- cuklarınız hangi gün kardan a-
.1 . • · o ar zı a ının orse enmesıne as kt · - · · rm k kt d 
uan "!Ördüğüm mefk\ıre kuvvetıdir. Tür~ ~iletinin haysiyetli ve la tahammül etmiyecektir. Bu, dai- c;e ıgınız zaman pa a açı a !erini çırparak: ' am yaparlarsa, ben o gün ge-
1'>1emlekete hizmette genç arkadao- k d ti b kalır. A .. l ı.ı ' l" " k f ~ . u :e ı ır . s.urett.e. yaşamasını, ma göz önünde tutulacak milli bir "' I .,. - man. n~ guze o c,u. ır, ocagımzı ya ar, so ranızı 
••rımı mücehhe2 görüyorum. Bun- k f t b eden ag ıyor ~ C 1 ., b d d ld K b 
1 ın ışa e mesını ta n ve meşru bir mevzudur. Maddi ve m•nevl bir • • an ı adama enziyor, edi. l o ururum. ış itince siz de 
llll" hİ7.im her müfkülü yenmek ic-İn hak olarak kab 1 d h k l - d " t C 'I "[ k k D h b b J · b 1 ' . . . u e en er ea e taarruza ugra ıgımız •aman smet Küçük emı ag ıyara me • a a u sözünü itirmemi•- ış u ursunuz. 
'nalik olduğumuz kudreti" büyük, İ g yet ıyıyız Bu b" 1 ı ki b p ı d · d' · · ' a ". . o~ e o ma a e 1 aşa ve genç ar <a a,lar hep beraber tepten geldi. Annesı, en ışe ıçın- ti ki, kardan adam birdenbire 1 Peri bunları söylec:Iİkten son 
nandıncı delilidirler. Size söyliyo- raber aleyhı~ıze bı~çok tahrikat Gazi etrafında daha sıkı toplanarak de sordu: 1 
•um: çılar lıulundugunu bılmeyen adam ; bütün varlığımızı fe~a edeceğiz. - Ne oldu yavrum Niçin ağlı- kımıldadı, si kindi, başmı oy- ra kayboldu. 
M~mltkette hor sahadan mali, ik-t' yorsun?. 

tsadi id~ri sahalarda her kuvvetin _ Hi, hi, hi! 

l<"~flılaıınızın büvüklerinizi'l, elli al- Muhabz"r mekfubtı - Bir tarafını mı acıttın? Ça-
tı serıc<lenberi calışanlarınızın elin-
dediı· . Onların tek dile"i bu mefku"- buk söyle. · · ~ - Hi, hi, hi! 
le~c hizmet etı".:ek aşkıdır. Siz ge~ç- M• A 't t•• •• • _Neden ağlıyorsun, çabuk; 
eı·ı u noktada yaşlr1arı geçmek az- 1 as a ut• •n zeytın söyle diyorum sana?. 1 

'nind., görüyorum. Çok bahtiyarım. U:, ' • Küçük Cemil nihayet cevap Yer 
Aıkadaşlar. 1 di: 
Siyasi, mali VP iktısadi saha • t•h ı • ı - Anne, dershanede Hakkı - 1 

<!a Sl'Cm.• yp güvenilir arkadaş- ıs' 1 sa 1 ve sa "iŞi hi, ,hi, hi! - hocanın ~an~aJ~eaİ· 1 
la.r vardınız. tlk söz söyliyen ne ığne koymu,tu -hı, hı, hı! - ı 
'" 1 tam hoca oturacaktı - hi, hi, bi!. 
·~ aci Bey arkadaşımız güzel i iğne batmasın diye sandalyeyi he 
•özlni içinde siyasi hayata y••t•• f• t} ld k d•• ••k men çektim .. Hi, hi, hi! 
llıemleketin mukadderatı üze- U Un la arı 0 U ça UŞU • - Vah zavallı yavrum. 
•inde tesir edenlerden ne kada- - Ondan sonra anne -hi, hi, 
tının sizin müesseaenizden ol- tür, zeytin mahsulü iyidir hl! - hoca bana bir tokat vurdu. 
duğunu sayıp anlattı. Mülkiye 1 İyilik yapayım dedim, dayak ye-
llı" · · b" kt b' h MİLAS 28 (Milliyet) - Tütün ı ouretle, saht esnasında 100 kuru- dim. • U!.'! sesını ır me ep, ır e (Yeniden hıçkırıklar). 
Yet azasının biribirine irtibatı satışı, maatteessüf bu sene de Ü- sa giden mahsulün fiatı yene 60 - 1 

mit edilen harareti gösterememiş- · 5o ye dümektedir ki, bu gibi mua- ---------------
lıoktainazarından telakki etmek · H ı ı ' - 1 B tır. er_ s~ne -2 milyon okka melcle:- çiftciyi çok mutazarrır ey bamızda Ziraat ve Ş ankaları 
l'anlı~tır. Mülkiyenin kuvveti mahsul ıstıhsal eden kaaabamız- !emektedir. Memleketimizin en züraı, bu işi ağu· faizler altında 
llıemlekete ferağatla hizmet et geçen sene yediği darbeden aon- mühim ihracat mnhsüllerinden o- yapmaktan, kurtarmıştır. Bu her 
llıek noktaarnda toplanır. ra - bu sene ancak 200 bin ok- lan tütünün g~irmekte olduğu zaman şükranla yadedilecek bir 

A.rkadaılar, ka tütün elde etmesine rağmen, bu tehlikeli devir bilhasaa üze- hadi>edir. Yalnız, mahsulün sa
bunun şimdiye kadar yarısı, çok rinde uzun müdd~t tevvekkuf el- tış itlerindeki mütki1;lta çareler 

Mülkiyenin geçirdiği merha a9ağı fiatlarla oatılmı,tır. Ameri- zem olan bir mevzudur. Vilayeti- aramak lazımdır. 
~!'!erin çok vakit sinir gerğinli· kan kwapanyalann~an yalnız iki miz dahilinde gelecek sene için Gerek tütün satışının - az 
R:i İçinde Yatadığrmıızı biliriz. •İ, Clenn ve Gary mubayaatta bu- tütün zeriyatı hazırlığı çok azdır. çolı - başlamış bulunması, ge
, Bütün bunlan §İmdi biraz lunmuşlardır. inhisar idareıi pek Tabkikatıma göre her tütün man rekse zeytin mahıülünün toplama 
iftiharla derhatır ediyoruz. Am aJ miktarda tütün utrn almıştır. tıkasında da bu böyledir. Halk mevıiminin gelmi' olma11, piyaaa. 
bı T Ziirri. bu ıene mahıu!i.tını. ucuza 

1 

iıtihsal masrafı çok yÜkaek ola~ da oldukça bir kıpranma huıüle 

Balina nesli tükeniyor mu? 
-

Bir Bııdan sonra Norveç sahiline getirilen ba11nalar 

leyemeden kalch ve unutuldu. 

Maamafih 1830 da Barthelemv 

Thimonnier isminde bir Fra~· 
sız ilk dikis makinesini imal et
ti. Bu ada~ 1793 te doğmuştu. 
Babası kumat boyacılığı ecier
di. Kendisi de orta tahsilini bi· 
tirdikten sonra. terziliiie başla 
ılı. Boş zamanlarında daima işi 
ni bir makineye gördünnek ça· 
relerini düşünürdü. Biribiri ar
kasına muvafafkıyetsizliklerinc 
rağmen, faşmadı. 13 . Nisan 
1830 da bir mektepte muallim. 
lik yapan şeriklerinden Augus· 
te Ferrand'ın koyduğu sermaye 
ile bu sefer daha hararetle İşe 
batlaıdr ve yaptığı makinenin ih 
tira beratını aldı. 

Bu makine itmdi Lyon men
sucat müzesinde bulunmakta
dır. O sıralarda bu makineyi gö 
ren bir müfeltİ! kendisini Pari 
se götürdü. Orada daha geni~ 
mikyasta ite girişilerek aynı 
model üzerinde bir çok dikiş 
makinelet'i yapıldı. Servet muh 
terie gülmeğe ba~lamıştı. Her 
taraftan sipariş veriliyordu. Fa 
kat Paris terzileri böyle müthis 
bir rekabet kartısmda hareket~ 
geçtiler ve bir gün Thimonni
er'nin bütün makinelerini par
çaladılar. Zavallı adam azçok 
hasardan kurtulan bir makinP.yi 
sırtlayarak Paristen kaçtı. Aıa 
baya binecek parası olmadığı i
çin, makine aırtında vaya ol ... 
rak memleketine döndü. AyPi 
zamanda bir de kukla tak;mı 
götürüyorc?u. Uğradığı köyler
de kukla oynatıyor, arkasır.dr .ı 
da d'ikiş rcakineainin marifetini 
gösteriyordu. Kuklayı görüp 
le beş on para verenler, dikiş 
makinesine hiç aldıı ış etmiyor 
!ardı. Nihayet 1845 t .. zengin 
bir fabrikatörle teşriki mesai et 
ti. Bıı fabrika yaptığı dikiş ma
kinelerini ellô franga satıyordu. 
Ancak dört beş siparİ! ver ildi. 
Bu makineler d'akikada üç yüz 
puvan i,leyebiliyorlardı. Muh
teri makinesinin İngiltere için 
de patentasım alrlı. F ransad:ı 
rağbet görmeyen makine için, 
lngiltereden dehşeti aiparit 
almdı ve Fransada it görme

yen Thimonnier İngilereye git 

ti. Şimdi di1tiş makineleri son 

derece rekemmill etmit bulunu 

yor. Hatta ayak kuvveti de ter 

kedilmiştir, makinelere küçük 
bir elektrik motörü kooulmuş-

tur. 

a ürkiyenin geçirdiği çetin mal etmeye çok çalışmıt ıae de, bu tehlikeli ziri.atten şimdilik ge· getirmi~tir. Kasabanın zeytinyağı 
ll~nleri geçmiş telakki etmeli- maliyet fiatı yene okkada ~O - 60 ri durmaya karar vermiş gibi gö- fabrikaları açılmışti. Bu fabrika
Yız. Hayatın sırrını görenle!' kurufa çıkmıştır .. Piyasa bundan rünüyor. Nefis tütün zel'iyatmm lar, kasaba dahilinde ve haricin
lta.zanılmış muvafakiyetini bü- Üç hafta e'-vel açılma,, IOOkkuruf : her sene biraz daha azalması, ih- de, 5 tanedir. iptidai vesait ile 
~ı,.· n ömürlerin ele öğrenmek için olan fiatl"r yene 40 - 50 uruşa : racatımız Üzerinde geni§ rahne· ; işliyen yağhaneler de ayrıdır. in. 
ota. fi bir mazhariyet sayarlar, düşmÜ§tÜr. Kaqılarında rakip , ler açacaktır, ki bunun için kat'i ı gilizlerin idaresinde bulunan bir
h \>ulunmıyan Amerikan kumpan- çareler dü~ünmek zamanı geçme- de pirina fabrikası vardır ki, bu 
_ı:z asla böyle bir kanaatta de· yaları, bilhassa malı tesellüm es- mişse de ge!mi•tir. Tütün zerip- fabrika yaz kıs faaliyet halinde
ıııli:z naaıncl" çiftciyi çok ezmektedir. tının tahdidi, hiç şüphe yok ki, dir. Bu •ene zeytin mahsulü iyi. 

Balina diyip geçmemeli. Şimdi- mek için, hiç olmana denizlerde 
ki alimler daha balinanın sırnnı öğ- birkaç tane balina balığı hırakıl
renememişlerdir. Bu sırrı öğrenme- maamı iıtiyorJar. Bu ıır nedir? di
den evvel hali.na nesli inkıraza uğ.. yecekainiz. Bir defa balina Öteki 
rıyacak diye korkuyorlar. Çünkü balıklar gibi değildir. Burunlann 
balina avı en son fenni vasıtalar dan nefeı alan bir mabliikun, na 
sayeoinde öyle aldı yürüdü ki, ya· sıl aaatlerce su altında kaldığı he 
km zamanda denizlerde galiba ba nüz anlatılmamıttır. Sonra balina 
lina kalmıyacak. Sanki balinalar çocuğunu kendi besler. Fakat ner
:ta bu ft.: ci akıbetlerini anlamış gi de, nasıl doğurur, naSJI besler? 

1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!! 

M o dros VP SPvr silah mua- Zaten muğlak konturatlarla ken- zaruri hir tedbirdir; bi!has•a tli- dir. Oc, dört milyon okka yağ İı· 
~~.i tPsiri VP neticPsİ olarak diıine bağhnml' olan zürraın tü- tünlerimizin nefaoetini muhafa~a tihsal edileceği ümit edilmektedir. 
,1 ı.rk milktin;n mukı-.~deratını !ünlerinden, iskarta ve iskonto hususunda bunun çok iyi •~mere· Eğer fiatlar da yardım edecek 0 • 

•f d perdesi altında hir çoklarını at- [eri elde edilecektiı·. Milli banka- \una, Milas iktııadiyatında bir ge
ı/· • .-tmelc istCT.iştir. Böyle makta, faknt bu atılan kısımlar larnnız çifciye bu hususta azami nişlik hasıl olacağı şüphesizdir. 

11' zamanda meyd?.na çıkarak yene kendilerine kalmaktadır. Bu teshili.tı göstennektedirler. Kasa· A. N. 

bi, daha az zararsız olan Kutup buraıı da malüm değildir. 
d~nizlerine hicret ediyorlar. Bunu 1 Bundan aonra balina denizin 
bilen Almanlar daha çok balina • derinliklerine iner. Halbuki bu 
avlamak için yeni bir vapur yap· · derinliklerde suyun dehe,tli taz
tılar ,1., vao•ı"rla uzaklardan ba- 1 yikı vardır. Bu tazyik okadar müt 
linayı görmek için bir de balon 1 hi,tir ki meseli. bir deniz: altı ge· 
var , misi o derinliklere inse, param par 

Alimler balinanın oırruıı ÖJren J ça olur. Halbuki baliaa hu ta'!yi-

ka mukavemet ediyor. Nasıl? Bu· 
rası da malüm değil. 

Sonra balinalar bütün diğer 
memeli hayvanlar gibi uyurlar. a· 
caba balinalar ne zaman uyurlar? 
Suyun altıııda mı uyurlar, üstün .. 
de ır.i? Al.i,.mler burıısmı da bilmi· 
ynrlar 
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Memlekf'lle 

Bir çete 
İmha edildi 

Polltıt• 

Hastanede 
Öldü 

Birinci Sahifeden Geçen yazılar ı Lôgat ve 
1 Istılahlar 

............ :mıaı:ııı•111ııı 

Etem İ~zel 
B~yin kitap 
halinde ç• ·an 
son ronıan: 

• " -1 ~ _.. -.. • • ,... .. • -

. 
11 şerir meyyiten 
istieal edilmiştir 

Arkadat şakasından 
çıkan feci netice 
Bundan ilô gün evvel Aka&ray 

-~OZAN, 5 .- B';' havalide birk da oturan dört ki•i aioemaya ıri-
muddettenberı mel anet yapma - d rl k b lard Mahmut, 

! H V r .. d eeren,un an 
ta 0 an acı e ı çeteaı Jan arma ; Sabahaddin ismindeki arkadaşı-
lanmı:t larafmda!' Kadirli dağıo- ı nın omuzundan atlamak iatemİf, 
da sıkıştırıldı. Dun a"'8m yapı- bu aırada Sabaheddioin elinde a
lan müaademe neticesinde on bir 1 çık duran çakı Mahmudun karnı
tanesi öldürüldü. Maalesef reisle- 1 na batmııtı. Cerrahpaf&ya kaldırı 
ri yaralı olarak kaçmıya muvaf- ' lan yaralı, yapılan ameliyat neti
fak oldu. Maamafih yakalanman ceainde vefat etmiştir. 
veya yeraımm teairile bir ko~
la ölmiif olmaaı çok muhtemeldır. 
Civar halkı jandarmalanmızı ha· 
raretle tebrik etmektedir. 

Yolbağı kuranlar 
yakalandılar 

MALATYA, 30. - T~riniaani
nin ıekizinci ırünü Sivaatan Malat-

1 
yaya ıelmekte olan bir kamyon He
kimhan kazaaı ile Akpınar civarın
daki Gökyokuı mevki.inde ve Kuru 
dere yokuıumı çıkmakta iken meç

Havagazından 
bayıldı 

Beyoğlunda Gülbahçe karşum
da yeni yapılan kasap dükkarun
da havaırazı borusunu yapan Ar
tin, gazın açık kalmaaı üzerine 
bayılmıı, yetiıilerek haataneye 
kaldmlmı,tır. 

Kaçak sigara 
satarken 

hul tahıalar ~dan durd~~f Samatyada pazar yerinde dola
ve yolc~lann iki bın beş yuz ~raaı , f&tl Rıza kadmlara kaçak ciırara 
ıle hıı;Ylı etyalan ~ guhediltn14t•. kağıdı .. tarken yakalanDUf ve ü-

Şerirler ..-elenın çabucak ıuyu . zerinde 12 ciırara kiiıdı bulun
bulmaması H yakayı ele •en_. mu,tur. 
leri için yolculardan iki kiti ile tofö ! 
n. sünırü ile yaralamıılardı. Hadise. 

1 Bakkal dükkanında 
nın vukuu aırasıncla Adı yaııao luı-
,umda tefti!te ~ılanan Vali ~ey yangın 
M~tyaya ~nmuı ve h~ .llllbyet : Demirkapıda Dervif aokaimda 
lerıru ve V~ayet Merk~ ~lök ~- l bakkal Moizin dükkiınmdan yao
mruıdanı :rüzbatı Abcrülkadır Beyı ırm çıkmıt. hemen aöndürülmüt
de alarak hidiae maballine hareket tür. 
etmlıtir, Tahkikata vaziyet eden Va 
li Tevfik ve bölük kumandan• ~ 
ba.Jı Abdülkadir Beyler Hekimhan
da iken meçhul ıerirl ... den aç kiti 
ynkalannu,br. 

Son ıelen malümata göre bu tek& 
vetô yapan Girmana köyiinden hop 
Bekir, Cebel Bekir ve Hacı Om« ve 
Mustafa. Mehmet Osman ve diri Ha 
cı namındaki sekiz Jerİr kiunilen ya 
kalanmış adliyeye teolim edilmİfler
dir. 

HadiaeJi müteakip kaçan Halil na 
mmdaki f'!l'İr de Hekimhan takip 
müfrezeleri tarafından Elazi:z mmta 
kumda yakalanD"Jtır. Yolculardan 
al dı.kları paruan bir kwoile efyalar 
mey.W. çıkanlmııbr. 

Muğlada 
Soygunculuk 

MUCLA, 2.- Dün saJ.ehm aaat 
dördünde bütün Muğla halkım hay 
rette bırakan bir aoyğunculuk hi
diseai olmuftur. Soyırunculuk muh
telif evi... açılmak suretile icra edil 
miştir. Bu evlerden biri -hkemei 
ıısliye reisi Necati Beyin evidir. Ne 
cali Beyin yattığı odada asılı danan 
ceketinin cebind- 5 lirası alıDlDlf
lır 

Sarraf Fevzi Beyin otelindeki 
para kaaaaı da açılDUJ içinden 2000 
liradan f'a:zla bir para .W-ım.Mü 
teakilıeır aabdt lıtanbul pazan Mhi
hi Ahmet Hamdi Beyin evinden de 
bir kat elbise aşırılmqtır. 

Bura zabıtası büyük bir faaliyetle 
•ti takip etmektedir. Bazı ıüpheli 
.-h11lar yakalanmıttır. T alılci.kat 
devam etmektedir. 

Leylek yuvaaı 
altında ölüm 

BICA, 2. - Kaaab&mızın Kur
ıunlu mahallesinde Aynalı Hüaeyin 
rfcndinin 25 metro irtilamdaki ba
neainin üzerini aktarmakta olan Ra
mazan u•ta aşağıya balmuyarak ha
.,enin üzerindeki leylek yunımı a
~ağ:ıya atmıştır. Yuva o eanacla ora.· 
dan geçm<kte olan 85 y-.lannda 
Hanife Hanımın üzerine dütmüı 
zavallı ihtiyar kadm yunmn enkazı 
alımda vefat eylemiftir. iki ıriiıı a
randıktan sonra leylek yuvası altın
da cesedi bulunmu~hrr. 

Kaçak esrar ve 
kokain 

Gümrük muhafaza memurlan 
Tophanede eorar ve kokain kaçak 
çılığı yapılcfıimı haber almışlar 
ve tebekenin elebaım ile kaçm
lan mallan tamamen yakalamıt
lardır. Bu kaçakçı Jel>ekesinin ele 
başıu Topane'de oturan Hü .. met
tio'in birkaç kifi ile birleşerek ka
çak esrar kokain ticaretine ıririı
tiği anlatılımt n ciddi bir takip 
neticesinde kaçak depoıu meyda
na çıkanlmıt, 30 paket earar, bir 
miktar kokain, bir tabanca, fişek 
n çakmak muaadere edilmiıtir. 
Şebekenin diğer efradından Ö

mer, Nuri de yaka.lanmıı ve Ad
liyeye verilmiıtir.• 

Koyunları huduttan 
nasıl geçirmiş? 

Salih illllİnde biri. Bulırariatan' 
dan 103 koyun ve 7 keçiyi güm
rük resmi vermeden hudutta ıreçir 
diği anlaıılmıt ve Sirkeci'de Güm
rük muhafaza memurları tarafın
dan yakalanarak 8 İnci ihtisas 
mahkeme•İne sevkedilmiftir. 

A!acak yüzünden 
Galatada Foto Fraıuez hanı da

hilinde kahveci Hüseyin ile Gala
ta gümrüiünde hamal Oaman ara 
unda alacak meselesinden kavga 
çıkmıı, Osman bıçakla Hüaeyini 
.. i kalçaaından ağır ourete yara
lamıştır, Ounan yakalanmış ve 
yaralı Hüseyin de Beyoğlu haata
nesine kaldınlmııtır. 

Destere ile cerh 
Ortaköyde Kayıkçı sokainıda 

35 numaralı evde oturan llya E
fendi ile Pertembe Pazannda 
Kiryanın demir mağazaaında ha
mal Yusuf eua satmak meselesin 
den kavıra etmişler, hamal Y uauf 
deatere ile llyaom başmJan yara
lanmıı ve yakalanmıfbr. 

Sandal mı çalmıı? 
Sariyerde Yenimahallede otu

ran Hitaamettioin ayni mahallede 
oturan Anjel isminde bir kadına 
ait yetm;t lira kıymetindeki un-

Adapazarında soy- dalını çaldıiı iddia edilmi, •e Hü
aamettin yakalannu,br. 

g u ne u 1 uk ve cinayet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!ll!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!l!I 

Adapazarından ya:zıbyor: - Ari 1 
bir vağon evvelki gece meçhul kim 
reler tarahndan aoyulma9tur. Va- ~ 
gonda lata,,lıuldan ,ehrimi:ze ptiril 1 

nıd.tu olan ticari _,tia -nrdı. j 

~ka;~'nı~ "en büyük 

:. Kita~, i1zete ye · 
·· Kırtasiye ma·ğ~zası 

Dünkü meclis 'Maarifte 
Müzakeratı Tebeddül yok 

( B<Jfı 1 İnci aahilefde ) 

tekrar itiraz etti. Teklifin ancak 
encümen namma yapılabileceğini, 
meb'uıun müotaceliyet talebine 
halda olmadığını söyledi. 

(Vardır, vardır, sealeri) . 

( 8Qfı 1 inci sahifefda ) 

Ruih B. (Antalya) - Mecli
sin teni hakkını neden bu kadar 1 
tahdit ediyonunuz. Bunu hiç bir 
yerde ırörmedim. 

Kazım Hfünü B. (Konya) - 1 

Hepimİ7. buradayiz. Talep Encü
men namınadır. 

Hasan Felımi B. - Hayır, bayır, 
azayı kiramın bu hakkı vardır. 
Ben bu teklifi tahoım namına 7apı 
yorum. 

Miinakaşalar 

Bundan sonra Bütçe Encümeni 
Reiıi ile Raıih ve Refik Şevket B. 
ler araaıoda münakaıa baıladı. 

Rasih B. Refik Şevket B. e hü
eum ederek:--Crnttm .-, acele et
tin. Her ıeyde seain duyulanı isti-
7onun ıraliba. Nizamname aarih 
ol .. da müzakere wlü için nizam. 
name Üzerinde karar vermek yine 
Meclisin hakkıdır. Dedi. Refik 
ş...,ket B. ce·np verdi: 

- Raaih Efendi gibi kitapla -
kiini hayalJDJ temin eden bir ar
kadaım benim için çok okuyarak 
cıvıtb demeai Meclis künüsünde 
söylenecek bir lakırdı deiildir. 
Bunu oöyliyecek kadar ileri ıritme 
ıi asıl cıvıldıkbr. 

Mazhar Müfit B.: -Okuduğunu 
anlamamak auretile olurııa crvrk
lıkbr. Anlarsa cıvıklık olmaz. 

Refik Şevket B. (devamla) -
Meclis mer'iyetini kabul ettiii ni
zamname haricinde müzakere ya
paınıyacağı noktaaında iarar etti. 

lamet n. (Çorum), kanun tekli
finin müzakeroaine taraftar olc?u .. 
iunu fakat heyeti umuıniyenin 
tasvibine ar:zedilen eobabı mucibe 
mazbatasındaki mütaleaların re
ye konmamasını istedi. Zira bu
nun usul noktasından aalahiyet 
harici olacağını iddia etti. 

Bundan sonra Bütçe Encümeni 
Reiai vaziyeti etraflı surette izah 
etti ve i1ive ettiı 
-Eğer Maliye V ekiletinin hazır

ladığı izahname vatandqlara ye
ni külfetler tahmil etmeseydi ta
bii Encümen hiç ali.kadar olmaz
dı. Bu külfetlere lüzum yoktur. 
Kanunun eaa.ema göre muamele 
yapılması lazllDl'elir dememizin 
sebebi budur. 

Rica ederim Yanda İstihkakı o
lan bir vatandaş yüzde iki faizle 
yirmi senede ödenecek bir alaca
ğı i~io noterden muaaddak bir ve
kil naaıl ı;önderi?. Bu bir külfet 
tahmili değil midir? 

Bundan sonra etbabt mııcibe reye 
konmadan maddelere geçiııldi. Neti· 
cede layihanın bir defa da Adliye En 
cümeni tarafından tetkik edilmesi 
için verilen takrir kabul edilerek 
mazbata Adliye Encümenine t...,
di edilmiştir. Meclis Perşembe ırü
nü toplanacaktır. 

En zengin 
Eserler 

( B<Jfı 1 inci -hilclde ) 

bitlerden çıkmış olup üç bin aene
den ziyade bir müddet muhafazai 
mevcudiyet edebihnit olan bu eaer 
!erin İyi bir halde kalmış olmalan 
Mıaır muhitinin kuru olmaamdan 
ileri gelmiştir. Eaerler meyanında 
5000 sene mumyada bozulmadan 
kabnıı bir el de vardır. Müzenin 
yeniden açılan bu ıubesi çok kıy
metli asarı ihtiva etmekte ve la
tanbul Müzelerinin ötedeoberi i
lim aleminde malüm olan mevki
ini bir kat daha tarsin ve tahkim 
etmektedir. 

Müzeler idaresi, yeni açılan bu 
Mısır aalonlanndan maada Şarkı 
Kadım müzesinde Himyarit ve 
Part kavimlerine ait eserlerden 
mürekkep ilô ulon daha açmak 
niyetindedir. 

Maarif Müsteşarı 
Salih Zelıi Beg 

etmektedir. Veka!et tetkikabnı 
ikmal ettikten sonra projeyi tat
bik edilmek Üzere hükümete tev
di edecektir. 

Mektep kitapları 

Mektep kitaplarmın pahalı o
lup olmaması meselesi ile Veka
let alakadardır. Buradaki komiı
yon tetkikat yapmaktadır. Neti
ceyi Vekiılcte bildirecek, ona rö
re bir karar verilecektir." 

Tt?beddül yok 

Salih Zeki B. Maarif Vekaletin 
de olacak tebedüllit, ve Vekil 
beyin istifa edeceği tayiaları hak 
kında demiıtir ki: 

- Böyle bir şey yoktur. Her
kes vazifesi batındadır. 

Hususi mektepler 

Husuai mektep müdürleri dün 
F eyziye liaeainde bir içtima yap
mışlardır. Bu İçtimada, Maarif Ve 
kalelinin hazırlamakta olduiu ta
limatname hakkında nokta)'t na
zarlannı tesbit etmqlerdir. Mü
dürler bu~ün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Vekile alelümum huauıi mek
tepler için hazırlamakta olduiu 
talimatname için bu müeuese mü
dürlerinin fikirlerini al&cakbr .. -----
Malatyadaki 
Yafta meselesi 

( B"fl I inci aahifefde ) 

siyah bir palto, ı.elinde kaba bir ku
şak vardı. Beni görünce ayaia kalk 
tı, Kim olduğumu ve sebebi ziyare
timi sordu. Anlatton. Gülümsedi: 

- Gökte ararken, yerde buldum, 
dedi, 

Fakat ilk sUalimde rengi attı, ıröz 
leri afalladı. Yanındakilerden çeki
nerek, hapishane avlusuna çılanak
lığımızı söyledi. Halbuki ben söyle
yeceği sözler., yanındakilerin .-hit 
olmasını isteyordum. Maınafi w.arı
ya avluya çıktık. Anlattı: 

Kadastro 
Tahrir işleri 

( Bafı 1 İnci sahifefde ) 
yi ve tapu senetlerini tetkik ve mua 
yene ederler. Komşularile münazaa
lan olup olmadığını sorup anlar ve 
ona ıröre vaziyetlerini tespit ederek 
emlik sahibine bir tahrir varaka111 
Dına ettirirler. 

Münazaalı emlake ırelince, bun
lar da tespit edılmektedir. Komşula
rile rnünazaası olanlar Kadaatro 
mahkemesince davet edilerek usulen 
duruşma!an yapılmaktadır. Netict>
ye ıröre verilen kararlar aynen mah 
keme kararlan gibi mutadır. 

Mahkeme, her ay 6-7 münazaalı 
itle meşgul olmaktadır. 

I<adasfro Mektebi 

Kadastro mektebi, ıimdiye kadar 
fen ve hukuk kısnnlarmdan mürek
kepli. Bu aeneden itibaren her iki 
kmm da birleştirilmiı ve mektebin 
tahsil müddeti iki seneye çıkanlmıı
tır. Mektep talebesinin yans>ndan 
fazla11ru memurlar teşkil etmekte
dir. Kanunu medeni icaplarından e>

lan sicilli emliki y-lıilmek için bu 
tahsile zaruret vardır. 

Yeni Kadastro Kanunu 

Kadastro iılfrinin daha süratle 
ilerliyebilmai için yeni kadastro ka 
nununun. Mecliıten çılmıa1111& ihti
yaç vardır. Yeni kanunda tahrir it
lerinin daha buit bir hale ıretirilece
ii ve tespit edilen vaziyete itiraz i
çin verilen mühletin badeli uırariye 
indirileceğini ümit olunmaktadır. 

ltlraz evrakı 
Eminönü kazanç tetkiki itiraz ko 

miayonuna son bir aeııe zarfında 
106286 itiraz evrakı verilmit. bun
lardan 8617 i İntaç edilınİftir, 1957 
aioio muameleai derdeat bulunmakta 
dır. 

Eminönfindeki tahrir işi 

Eminönü kazaıı mıntakaamda mu 
aakkafat tahriri biten ma1uılleler i
çin 22611 ihbarname yazılımı, bun 
!ardan 18538 adedi sahiplerine teb
liğ edilmiıtir. 1181 mükellefin actr. 
leri meçhul oldıığundan ilanen teb
liğat yapılmak üzere havale beklen
mektedir. 

1110 mükelleie &;t ihbarnameler, 
sahipleri hıtriçte lıulunduğıındaa dl 
ier malmüdürlülderine ıröaderilmlt-
tit-. . 

22611 mükelleften §imdiye kadar 
4998 kiti takdir olunan iradi sayri 
.,,filere itiraz etnı;ılerdir; buna na
zaran tahrir muamelitma itiraz e. 
denlerin nisbeti yüzde 21 e biliğ ol
maktadır. Bina itiraz komiayomına 
aevki lazon ıelen 260 evraktan 158 i 
ırönderilmiı H komisyonca 19 u ba 
riç olmak üzere diğerlerinin tetkika
tı ikmal edilmiıtir. 

Bina Temyiz Komisyonuna ıröncle 
rilen 17 evriktan 9 unun muamele
ıi bitirilmittir. 
Şimdi tahriri henüz ilm.I edilmi

yen mahallelere iit olmak üzere 
10500 ihbarname derdesti tebliğ bu
lunmaktadır. Tahir komiayonlarmca 
bu mahallelere iit cetvelli, teallük 
ettikleri ıubelere verilir verilmez, 
bu ibbamameler de telıl;i edilecek 
tir. 

itirazların tetkik ve intaçi için ha 
len Eminönü kazaıında 6 komiayon 
faaliyette bulunmaktadır. Bu komia
yonlann kararlarına vaki olacak iti
razati tetkik için kaza merkednde 
sür'atle ikinci bir istinaf komisyonu 
te!kili tekarrür etmiıtir. 

T. D. Tetkik Cemi
yetinin faaliyeti 
ANKARA, 5 (A.A.) - T. D. Göz yaşları:. T. Cemiyetinden: T. D. T. Cemi

yetinin evvelki ırün Samih Rifat 
. ' toplanmasında verilen karar üze-

1 
B itün k:tap;•lı' b 

rine umumi merkez heyeti tarafm ı. ~===~===:===~~~ dan cemiyetin deierli reisi Samih 
1 Rifatın ölümünden duyulan acıla- J 

n anlatmak üzere cemiyetin müeo lst. Mr. Kum .nJ ın 1ı s ı 
ıisi ve yüksek hami reisi Gazi Haz Satınalma ko"Il. i!an'a·ı 
retle-rine ve merhumun aileıine ya 
zılmı~ olan taziye mektuplan umu i 
mi katip RufeD E,ref Bey tarafın Levazım Dikim Evi ihti:acı 
dan takdim olunmuştur. Buırün lu için 5100 metre yerli tela pa-
rat ve utılahlar kolunun türlü i- 1 
(imler ııtılahları için seçilen aza- zarhkla satın a ınacaktır, Pa
aından 50 den fazlası toplanmış- zarlığı 7-12-932 çarşamba gü
tır. Kolun bafı toplanmanın mak nü saat 15 te Tophanede Mer
aadıru anlatmıı ve konu,ulacak kez kumandanl:ğı satmı;!ır..a 
maddeleri aıralamıtlır: komiaoynunda icra kılınacaktır. 

1 - Önce nefredilmif olan ilim Taliplerin şartnamesini gör
sınıflamaoı ve bunlara ıöre 11tılah mek için sabah saat 9 elan ona 
ıubeleri aynlma11 üzerine bu kadar hergün. pazarlığa İştirak 
ıubelere lüzum rörüldükçe bir- için de muayyen vakt:nde ko
likte çalıtabilecekleri ana ç.izıri- misyonda hazır bulunmaları. 
ler birlikte konufulduktan sonra ( 322) ( 6407) 

İtler payfaııl~. ·~. ayn çalııl- j * * • 
maoı yolu beırenılmııtir. Ordu Sıhhiyesi için 109 ka-

2 - Bütün ilimlerin utılahlan lem eczayı tıbbiye paza drkl,. 
nı koymak ana dilek olmakla be- satın alınacaktır. Pazarlığı 8-
raber metkeplerimizin acele ibti- 12-932 pertembe günü &al\t 14. 
yaçlarını karşılamak üzere ilimle 30 da Tophanede Merkez Ku
rin en kullanılan ve mektep kitap mandanlığı Satınal:ııa komisyo 
!arına gİrenlerini hazırlamak yo- nunda icra kılınacaktır. Taliple 
lu kabul edildi. rin şartnamesini görmek için 

3 - Şubelere ıeçilmi, arkadaş 
!ar bu kadarla kalmıyarak azanın 
teklif edecekleri başka ar.kadaı
lar da çağırabileceği ve şubelerin 
ileride de lüzum görecekleri müte 

sabah ıaat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan(321) (6406) 

hasaıslara müracaat edebilecekle- * * 
ri kararlaıtı. Y eşilköy Hava Makinist 
~ .,. __ 1 ki b 

1 
--L .. ,,L mektebi ihtiyacı için 10 kalem 

.. - ~,ı' arı u una.,,,. u........ k 1 k b 1 • .. k ,_ d ı · ek ·ık . ld • ış ı se ze a em muna asa su aa ro anm çızm ı ış o uguna .
1 

I .. 
ıröre her ıube ın .. bunun için ça- I retı e satın a ınaca1<tır. Muna
lı,.-lıla beraber bütün müderris, kasası 6112 / 932 ~alı günü sa· 
muallim ve tanınınıt mütehasaıılar- at 14 te Tophanede merkez 
dan da hemen bu kelimelerin cetvel kumandanlığı utınalma komi• 
terini hatıra ıreleeek karşılıklariyle yonunda icra kılınacaktır Ta-
birlikte istenilmesi kararlaşb. ı· 1 • t · · .: ! 

ıp enn şar namesını gorrne < 
5 - latılah koymakta premip o- icin saat 9 elan ona kadar her 

~-~ bütün .. ilim_istılalıları icin Türk g.ün ve münakasasına iştirak 
k?k~d':" ao2len bulmak csas~da için de muayyen vaktind ko 
bırleşildı. Bu hususta ana prensıple- . d h 1 
ri lmrmsk ve gelecek pazartesi ırü- mıayon a azır bulunma arı. 
nü toplanacak umumi ~ez heyeti (274) (6034) 
ne bildirmek üzere 7 kiıilik bir ko- ;o. ;o. • 

misyon seçildi. Ordu Sıbhiyesi için bir adet 

Komisyon azilan ıunlarclır: Pinomotoraks aleti pazarlıkla 
Ahmet Cevat, Ali Süha, Celiıl Sa- •atın alınacaktır. Pazarlığı 11 -

bir, lbrahim Alaettin, lhaan, Sadri 12-932 pazar günü saat 11 de 
Makaudi, Yaşar Beyler Tophanede Merkez kumandan

Komisyon çar,amha aünü aaat 17 lığı satınalma komisyonunda 
de toplanacaktır. icra kılınacaktır. Taliplerın 

&rom ura\ 
-Kno\\• 

-

25 senede~t>ert 
sinirten 
ıeskin ed\ti 

tartnameaini görmek için saat 
9 dan on• kadar her gün ve pa 
zarlığa iştirak için de muayven 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. ( 325) ( 6429) 

,,. ,,. * 
Harbiye Mektebi yemekha

nesi keşfi mucibince pazarlıkla 
1 tamir ettirilecektir. Pazarlığı 

7-12-932 çar§amb" günü saat 
10 d.. Tophane Mnkez K . sa
tınalma komisyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin şartna-
me Ye ketfini görmek i-
çın komisyona müracaat· 
ları. (328) (6435) 

Kuleli Aıkeri Lisl'si ihtiyacı 
için 1680 takım mu Sf!rpuş da 
hili elbise kapalı 7.:\rf suretile 
sahn alınacaktır. Münakasası 
28-12-932 çarşamba günü saat 
15 te lıtanbulda Tophanede 
Merkez kumanıhnlığı satınal· 

Büyük Tayyare Piyangosu 
, ma komisyonunda icra kılına
i caktır. Taliplerin şartnamesini 

1 
görmek için sabah ""ıü 9 dan 
ona kadar her gün VP münaka

! saıma ittirak için de tartna
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsab kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

mesi veçlıile hazırlayac.aklaı·ı 
teklif mektuplanm ihale günii

' nün muayyen vaktinden ev
i vel kouriayona riyasetin" ver-

meleri. (320) (6405) 
;o. .. • 

Aakeri Baytar Mektebi Li
buratuvan için 91 kalem alat. 

K•bnaçık nahiyesinin Devevi- ı 

ran köyünde bir cinayet olm. uı laa l 
oğullanndan izzet. Halil ismöndelü 
arlnıdaşm bir kıakançlık yüzünden 
öldüriilnıiiıtür. 

'A K B A.~ .. ,·: 

Bu aalonlann açılmasında Ye 

tan7.İminde ıuarı atika mütehaa11-
11 M. Hungarla Şarkı Kadim mü
zeai müdürü Haydar ve memurlar 
dan Hikmet, Turhan, Sami Beyle
rin büyuk lü:zmetleri ıöriilmiit
tür. 

- Ben Malatyaya on dört sefer 
ıridip ırclmit bir adamım. Son reli. 
timde altı nefer ailemi de beraber 
ıretirclim. Sancakdar mahallesine 
yerleştim. Bana üfürükçü ve müsN. 
cr derler. Yalan değ-İL bu işler aer
beatken üfürükçülük ettim. Bu aa

n'atta muvaffak olmuı bir adamım. 
Amma üfürükçülük menedilclikten 
sonra, kimaeye parm~ luı~ _olauıı. 
kağıt ve mu•ka vertlllf dei•lim. A
vu~ dolusu albn para verdiler de ıra 
ne yapmadım. Şimdi kuran ve DMY

lut okumak, hafızlık etmekle ıreçini
yorum. Camiye yapııtırılan yafta a
nıp harflerile yazılmıt ve hamurla 
yaprttınlmııtır. Cami c.İv~ fı
nncılar var, Onlardan tahkikat ya
pılmatnıf. Cami civannda yüzlerce 
dükkiıı, binlerce inaan var ~a, Y~ 1 
yapııtıram nasıl olmuf ta k•mse 17.or 
memif? Buna aklım ermedi. lstik
tap ;,aptılar. Ben istiktap heyeti na 

aıl tarif etti7se öyle yazd'ID. Yazımı --======--==..--=--=====-========-
yaftadaki yazıya benzetmqler. Ben 

1 ed~at pazarlıkla aatın alınacak 
br. Pazarlığı 7-12-932 çarşam· 
ba günü saat 10 da Tophanede 
Merkez K. sabnalma komisyo
nunda icra kılmacakbr. Talip
lerin prtnamesini görmek içiıı 
saat 9 dan 10 a kadar her gÜ!I 

Şehrimizde yazlık denilen bir ma 
haldr hir ceset balunmuştur. Ce.et 
te beş altı tahanca kı.u1uou vardır. l 
Bir haftadanheri ceset tamnmıyacak 
bir hale sdmiıtir. 

Eksprea tıraı j 
Adanaclan bildiriliyor: Adananın 1 

en hoı, en mecliııira adaıns Felek 
namile ınanıf kanbur Mehmet Bey
dôr. Geçenlerde çok müstacel •e ken 
disince gayet mühim olan bir iti var 
mq. Ayni zamanda tınıt olması da 
liD1111eliyonnu1- Bir berber diikka 
nına ırirmiı. itine vaktinde yetiıe
bilmel. için dört ustaya birden tıraş 
olmağa baılamıı. Mehmet Bey bu 
...,,,; braJ& '"Ekspres tıraı" tabir el• 

ftıtap evi vı kırtas i yec i lik , 
· ~· Anar &rta1ar · ~a ddeıi .• . • •: ·-· 
. ' lcicr on :· 3377 · :·ı: 

~ . 
Her Ii~;ncl·a·· gaz~t~ ''~·-

. ' . . ~;;tk- . 
·, ·. mecmua,.. 've kitag-'·~;i: 

, ... ~ • .... •. :~ _:"?' ; . 

. : ·.,Her nevi kırtasiyı;~~,şr,ası~. · 
:.:· ve· mektep levazımı ., 

'·· l'. -· .- ·•· ·.ı;. jf. 
ı ; • - . ..~- . ~ -~ IO'' -':_:~ 

· '. Her türlü · Fotoğraf ·., 
.,, , .. ak. , ı ·~.c ... 
··•. evazınu - m ıne er ,,, 

·~" . ' ve amatö~ ~°işleri ·J. ·~ 
•.• -~-- -~ ... ' -'ı'..:~ ;_ .. ..;_. :· 

· Etem Pertev ıtriyafit . ' . - ' .~. 

Kütahya cinileri 

Memurlann 
Hisse senetleri 

eyden çrlgınaıa Yalnız namaza ve • 
lrumak için ıuraya, lruraya giderim. 
Hidüe ·· ü salıah -m e•de 
lald.nn. f>;Je namazım da evimin ci 
wnndalô Nehizade cam.Ünde kıl-
drııı. Öil .. .n """"' icra nıemurw 

( 8Gfl 1 inci -hilelde ) Tayyip Tahir B. in evinde meırlut 
retlilerden 70 liraya kadar olan- okuyordum. ikindiden aonra oradan 
!ardan mübayaa yapılacaktır.. çıktım. E~ki maarif miidiirü Haa 

Bu memurlar hlaae senetlerinin Nebizaıle Adil B. in evinde ınevlut
bedelini bankadan değil, daireler ta idim. Polisler ıreldi, beni merkez 
deki mutemetleri vautasile ala· karakoluna çatırdılar n bir daha 
caklardır. Mutemetler bu ev .. fı bırakmadılar. Meaelenin olup biteni 
haiz olup aenetlerinin bedelini al- 1 budur. Müddemmnmiye aöylemeği 
mak iatey~n memurlardan senet- unuttum. Bu.im mealdrtc düşmanla 
ferini alarak bankadan bedelini ı nmız rakiplerimiz çoktur. Geçen se
alacaklar ve kendilerine tev2i e-

1 

ne benim işimi körl~tmek için, eyıfe 
deceklerdir. Nitekim mutemetler bir kadınla zina erl...-ken eördük de 
buıründcn itibaren müracaata bat ye iftira ettil<r. Adıtlet. tecelli eder, 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbatı gecesi yapılacaktır. 

Talünizi deneyiniz •• 
Acele ediniz •• 

l .,e pazarlıia İftİrak için de mu 
ayyen nkitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (326) (6441) 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı için 

1 100 kilo çay pazarhkla satın a· 
l lrnacaktır • Pazarlığı 7-~2-932 
1 çal"fAlilba günü saat 10 da Top 

1

1 

hııoe Merkez K s1<tmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
hergün komisyona miiracaatlll-
n ve pazarlığa İştirak için de rnu 

1 

ayyen vakitte komisyonda ha
zır bulunmalan. (327) (6440) 



lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Başmüdiriyetimiz kaçak ~ya ambarlarmdıa müterakim tab 
minen 20000 kiloda G99 parça bakır alatı taktiriye ile 201 parça 
çama,ır kazanı 26-11-932 tarihinden itibaren 20 giin müd~le 
açık müzayedeye konulmuıtur. Çamatır kazanları aynen diğer- j 
1 ; alan tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacak 
ve çamaşır kazanları ile alatı taktiriye için ayrı ayrı fiat teklif J 

olunacaktır. 
Yevmi ihale 15 kanunuevvel 932 tarihine müsadif perşem

b _günüdür. Talip olanların mevcut eıyayı görmek ve şeraiti mü 
z yeoeyi anlamıak üzere Kabataıta İnhisarlar Başmüdürlüğüne 
ınuracaat eylemeleri ilin olunur. (6434) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Ton 
150 Kazan Mayii Mahruku: Pazarlıkla ihalesi: 7 Kanunu 

evvel 932 çartamba günü saat 14 te. 
Deniz Kuvvetleri için yukarıda mikdan yazılı Mayii Mah· 

ruk pazarlıkla satın alınacağından evsafı veçhile vermeğe talip 
olanların pazarlık gün ve saatinde Kaannpaıada Deniz Levazım 
satınalma komisyonuna müracaatları. (6430) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

l - Yerli kumaştan olmak üzere Zabıta memurlarına nü
nıunesi veçhile 1290 adet kaput imıal edilecektir. 
rr. ~.·akasa müadetinin hitamı olan 25 kanunuevvel 932 pazar 

2 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacak ve ihalesi de 
mL akasa müddetinin hitamı ola·n 25 Kanunuevvel 932 pazar 
gü.ıü sa~t 14 te Emniyet itleri Umum Müdürlüğünde mün'akit. 
komiıyomla ;cra edilecektir. 

3 - Teminatı muvakkate 1064 lira 25 kuruıtur. 
Şartnameyi görmek ve izahat almak isteyenler Umumı Mü 

dürlükteki komisyona ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. (6424) 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 , ______ _. 
Trabzon garnizonunun ih- ı al•ylarile K. O. N•kliye tabu

t iyacı olım 62.000 kilo sığır e- ru ve karargah efradı içinl2762 
!İ kapalı zarfla münakasaya ko kilo yataklık ot pazarlıkla satm 
nulmuştur. İhalesi 17·12-932 alınacaktır. lhaleııi 7-12·932 
cumartesi günü saat 15 tedir. çar,amba günü aaat 16 da yapı 
Teminatı 891 lira 75 kuruttur. lacaktır. T•liplerin o gün ve 
T aliplı·ein o gün ve vaktinden aaatten evvel komisyona müra-
<."vvel Trabzondki komisyona cıaatlan. (995) (6442) 
müracaatları. (1047) (6386) ~ * :ı: 

1411 3. Muhabere Alayı için 56 
kalem telsiz malzemeııi pazar
lık.la satm alınacaktır. İhalesi 
6-12-932 Sah günü saat 16 da
dır. Taliplerin o gün vaktinden 
evvel komisyona miiracıaatlan. 

. . .. 
("Attalca Müstahkem Merid 

ambarında bulunan aşağıda 
c:nskri yazılı köhne eıya aatr 
l~ktır. İhalesi 20-12-932 sah gü 
nü ıaat 10 da yapılacıaktır. Mil 
zayedeye İ§lirak edeceklerin o 
gun vaktinden evvel komisyo
na müracaatları. (979 (6308) 
Adet Kilo Gr. 

19 250 Muhtelif bakır 

44 
8 
4 

12 
4 

• kazan 
50 500 Karavana 
15 Bakraç 
ıo Tava 
3 Kepçe 

Kepçe alüminyum 
.,,.. ·'f. Jf. 

1. F. ihtiy•cı için aıağıda 
cins .,,. miktarı yazılı malzeme 
pazaı-lıkla a:ılın alınacaktır. İ
halesi 6-12·932 Salı günü saat 
16 aa yapılacaktır. Taliplerin 
o gün v,. vakti:-.chn enel ko
misvo!'a mliracaatları. 

Adet 
1 
3 
5 K:to 

(994) (6411) 
Cins 

Voltmetr 
lzolebant 
Nitadır. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci •nıl mOtellassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 

-
İHTİRA İLANI 

" Hakiki Şark baldan imal edile
bilmek iizt"e makine ve teqihl-
da tekeomaiiliıt" heı.ı...+k; utiUal 
olunan 25 K. Sani 1925 tarih ve 280 
nıı....-alı ihtira ı.e..tı boa defa IDeY

kii fiile korunak ii:rre llhara deh üfe
rağ veya İcar edileceğinden talip o- . 

lanlann Galatada Çinili Rıbbnı ba- ; 
11nda Robert Ferriye miiracaatJan i
in olunur. 
--~~~~~~~~-ı 

7.A YI - Sahibi bulunduğum 4483 
No. lu çift beyğ;rJi yiik arabamın 
No pilaka11nı zayi ettijimden yeni- 1 

'ıni alacağımdan hükmü yoktur. 
Ahmet 

ZA YI - 1136 sicil numerolıı uaba 
cdıı. oıbliyebyımemi kaybettim. y Clllİ ' 

lilıi aı-t-dan hilıınii ...._..iı 1 

(993) (6410) 
* * • 

3. Muhabere Alayı için 150 
kalem telli ve telaiz ali.tı ve ted 
ris malz-i pazıarlıkla aabn 
•lmacaktır. ihalesi 6-12-f:32 
Salı günü aut 16 dadır. Tali~ 
!erin o gün ve vaktinden evvel 
komiıyona müracaatlan. · 

(991) (6408) 
* .. • 

3. Muhabere Alayı için •ta 
ğıdaki malzeme pazarlıkla sa-. 
tın alınacaktır. ihalesi 6-12· 
932 salı günü saat 16 da yapıla 
cıaktır. T .tiplerin o giin, vaktin 
den evvel komiayoına müraca-
atlan. (992) (6409) 

Adedi Ciıı.i 
1 Reclireaör "Hem aaıot, 

hem katot devereyi" 
6 Çift kulaklık baş tele

fonu 
1 Yübek sadalı bizer 
2 6 - 120 voltluk volt

metr 
Z 1 - 4 voltluk voltmetr 

Resimli Ay Matb$amm 
1933 Takvimleri 

Kr. 
Davar t.ı.Yimi (zarif tabloııile IO 
Cep ., (Mııfaıısal) S 
Ki.içlik Muhtıra (Takvimli) 15 
Büyük ., (Takvimli) 25 

,. .. (Karian ciltli) 35 
• ,. (8- ciltli> so 1 

., ., (Marobn ciltli) 100 

Toptan siparitlere posta ' 
parası alınmaz: 

Büyük tenzilat yapılır. 

Okur yazar hesap bilen 
TORK GENÇLERİNE 

Münasip yevmiye ile 

ÇÖZGÜCÜ 
Y etİ§tirilecektir ; 

Balat'daki 

SÜREYYA Paşa 1 

Menaucat fabrikasma 
müracaatları. 

MİLLİYET SALI 6 KANUNUEVVEL 1934 

Sıcak odada yatmak gayrısıhhi, fakat; 
Sıcak ~ir battaniye altında yatmak sıhhidir 

• 

F eshane Battaniyeleri 
Hem ucuz, hem sağ am, hem güzeldir 

Yerli Mallar azarı 
Ankara'da Çocuk Sarayı caddeainda - lıtanbul'dr Bahçekapı'da ve Beyoğlu'nd• lstiklil cadde

ıinde - Samıun'da &nkalu caddesinde 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti M.Ullesi Sokak Emlak No. Cimi Hisseııi Hisseye göre muhammen kıy. 

52 Beyoğlu Kurtııluı Kurtul ut 253 Kirgir aputıman 1/4 3.750 T. L. 
53 Bey otlu Klllllerha Kalyoncu 118 Ki.rgir hane Tamıı.nu 3.000 T. L. 

tun kolluk 

54 Kumkapı T•vqi Sü lcadiye 19 Kargir hane Tamamı 1.000 T. L. 
leyman ağa 

55 Kumkapı Kürkçübatı Düz oğlu 22 Kıirgit- hane Tamamı .500 T. L. 
Süleyman ağa 

56 Kw:nkapı ÇaldırcıAh Arapzade 31 Kirgir mağaza üs- 1/16 • 220 T. L . 
met çelebi tü hane. 

57 Heybeliada Yalı Yalı 24 Gazino ve üstü hane Tllmamı 4.000 T. L. 
58 Büyükada Karuıfit Zeytinlik 18 H•ne 33/40 .825 T. L • 
59 Büyükada Karanfil Ebe 21 Hane 33/40 825 T. L. 
60 Büyükad• Kannfıl Sakarya 50 Hane Tamamı .300 T. L. 
61 Büyükadıı. Maden Salhane 8 Bağ bahçe Tamamı Met. S. 5.000 " 174\metre 

62 Büyükada MMI- Çmar 22 An• Tama.mı 174 25 .875 T. L. 
24 
26 

Pey aliçesl ve iha!e bed'eli nııkt- veya g•yrİaıübadil bonoaile 6denmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkuller şartnamesine tev-
flkan 26/12/932 Pazartesi ııüııü aaat on bette ihale edilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartname bankamız kapr 
ama asılmı,tır. Arzu edenlerin yüzde yedibuçuk pey akçeaile bankamızda mütetekkil satıt komisyonuna müracaatl.n. (6438) 

• 
lstanbul Ziraat 

Bankasından: 
Hia••r• cör• 

Sıra No. Mah.n •• ı Soı..k Emllk No. Cbıal Hltt••İ muhammea 

7 

Sadıkzade Biraderler 
VaP'ırlan 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 6 Klnunuevvcl 

SALI 
&'Ünü akşam saat 18 de Sirkeci 

rıhtmun,.an hareketle (Zonguld..J 
lnel.olıı. Ayancık, Samsun, Or
du, Gireson, Trab.-.on Ye Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafailiot için Sırkeci Mey. 
:ııenet hanı altuıda acentalıima 
miinu:aat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN 
lleclou -·o.la• IUpctı 

t.p B. ZJU. fabt 4. llrnci 
ı,(lllalrdaımde .... 2. 1740. 

IZMIR - PiRE. lsKENDE· 
RIYE POST ASI 

(EGE) !.11.irffi~!.°un 
TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
7 birinci kanım çarfamba 
18 de Galata nbhınından. 
Dön Uf t e Tireboluya da 
uğrar. 

IZMİR- MERSiN POSTASI 

(iNEBOLU) 
7 birinci kinun çarfamba 
10 da. idare nhbmından 
kalkarlar. 

ZA YI - 625 sic;I nıımerolu araba· 
cılık ebliyetnaı •l ka,t.ettim. y ... 
niai alacağımdan biilınıü yoktur. 

Maıtafa oğlu Feyzi 

Kq. T.L 

26 Galata Şehit Uıtııblcll .. 16 1 14 iki dük- 5/6 2085 
Mehmet PllfB kin 1 

r1 29 Maiaza 9/18 736 
Tasarruf, Dirlik .. n .. 

28 Beyoğlu Kam. ıc.,_ 13 Hane" 11a 2250 
hatun K.iraa 28 mühdet r 

diiWn 
Z9 .. .. Aynalı Pi 14 Araa ziraı Tanı- 2000 -- 160 
30 Hüle7inafa Dotra- 34,32 Hane dük- 1/2 7SO 

linel,....m ...... 
ihale bedeli nakten veya ı•Jrimüba.dil bono.ile ödenmek ü· 

zere yukarda yazılı gayri menkuller 8/12/932 pe11embe günü 
ıaat on bette açık arttırma ıuretile fartnameaine tevfıkan aatıt• 
çıkanlDllftD". 

VeDüzenlik 
Kaynağıdır • 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracıaatla
n lazımdır. ŞartBame bankamızm kapısında aıdmıttır. (6099) 

ZA Y1 - Amerikan kız kolejia.t.. ZA Y1 - 360 sicil oarneroln sraba

alDUf olduğum tasdilmemeyl zayi cılık ebliyetoamemi kaybettim. Y.,.. 

ettim. Y eniainl alacatnndan hükmü niaini alacağunclan hiilnnü yoktur. 

yoldur. LiitfiJ'e Hiiıeyin bin Ahmet 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
1 Kanunuevvel 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Alnn safi kiler;. 
Banknot 
Ufaklık 

D'ahildekl Muhabirler 
Altın safi kilog. 3.848-tof 
Türk Liruı 
Hariçteki Mulaabiılen 

Haııbae Tall•Ulerlı 
Deruhte c411en cvrab nıkıtye brtılılt 
Kanunun 6 ve 8 IJııcl aıad~rla• ttrilbıı 
vlll tediyal 

Cüzdan 
Seııeclaı 

Eıhım ve { Drruhtı elllleıı nraln nahiye 
Tahvilat kar~ılıgı ( itlb.dkıymetlı) 
Eshım ve Tahvlltı 

Altın ve Döm üzerine awau 
Senet üzerine avaaa 
Hi ... darlar 
Muhtelif 

14.522.251,82 
9.07l!.6!4,-
5~.07S,71 

5.4fl!.8t7,0l! 
398.1!6.0S 

l"Ura 158.748.563.

.. - 3.628.563,-

1 
Uza 5.863.558,93 

• 17.1~5.8!5,
.. 9~s.ooo,-

Yeldlıa 

Lira 

H.126.951 ,53 

5.805.958,05 

ISS.llC.000,-

83.944.878,95 

17.158,97 
~.005,66 

4.458.845,0SJ 
1.743,:;54.58 

225.424.IOl,11 

Serm•ye 
TeclaTilldekl Banknotlar 
Derulııe edilen nrakı nılcdye 1 Ura• 158.748.5115,-
Jranunun 6. n 8 inci maddaletiııe 11..nta. 
va.lef tcdiyııt -3.flt8.563.-

'-"---''-'-'=----=---1 
Deruhte cdlltn c't'l'Üı nılı:ttyc bıldyetı 155. 120.000,-

Kutılı&ı tema.mu alnD olarak ıoduiilc YU -411• 1-l -"Lir"-. • __ &_688.-'--'000-=''---

Vadesiz Te•cliab 
D6m •••duab 
llalatellf 

YekQıı 

~ 1 altla ....... ••-• "s,112 

794 

Lira 
ıs.000.000. -

103.808.000. 

ll.t85.315,31 

1.194.960.71 

U.135.82Ş,09 

2!5.424.101,11 



Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 

Sekiz senedir kumbarasına attıği paraların -faizi, onun 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 
• 

Sizde hemen lşBankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

#~BEDAVA .. 
Biçki ve Dikiş Yurdu 
21 Birinci Kanunda ikinci kursa başlıyor. 

Sbe m son Franan aaullerile mükemmel biçki. diJ.;t öğretir. 

Muriften tutildi diploma verir. Denler Naumann tirketinden 
lıir dikit malôneai alana meccanen, almayana müateana prtlarfa 
yaiJİr, izahat almak ve kaydolmalı için Cumarteai, Pazutal. 

Çarıamı.. siinleri ... t 14 ten itibaren merlı:ezdeki yurda 
münc:aııt edinlıı. 

NAUMANN MAK1NALARI SATIŞ 
TORK L1M1TED ŞiRKETi 
Galata, Voyvoda Heuren aolnık 19 - 21 

RAŞİTİZM 
Çocuiuınma terkibinde Yitamin D " llireç tuz

lan haYi Emallİon SC01T miiatahzmnı isirmelde 
"Rahitea" taWr edilen iakelet teldinin taaayyiirii ill• 
tinin önü .Jnmuı olur. Emulaion SC01T, Raıitizm 
illetinin tedbiri -ı. ... audur. Fula olarak nezleyi, 

1
. öluiirüğü n kıt lıaatalıldannın önünü ııhr. O lııalde 

oihmuza hakiki Emulaion SCO'JT yerİDİa ve iaminell 
eyi clilduot ediniı 

Emulsion SCOTT 

l İstanbul Belediyesi İlanları ' 

Halkalı ıu yollanna ait umumi mecrada yapılacak tamirat
tan dolayı Karagümrük, Fatih, Süleymaniye. Beyazıt; Çember
litaı ve civarında bulunan çqmeler ile au ıahiplerine on bq gün 
kadar sıra ile ıu verileceği ilin olunur. (6437) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Tahminen miktan Kilo Denk Nev'i 

8450 192 1 
14672 334 2 

2475 55 3 

25597 581 

16783 368 4 
16088 392 Temyiz kalbur üat\lı. 

10215 256 Temyiz kalbur altı 

68683 1597 

1 

Yeniköy Sulh icra Dairesinden: 
Bir borctan dolayı mahcuz ve para
ya çeYl"İlmeıi mukarrer maa takım 

üç çifte balık kayığı ile bir kayıklık 
alamana afı 12-12-932 12 Kiııunu
eyyeJ - 932 tarihine müıaclif pazar- 1 

teai JÜnÜ aaat 10 on da Rumeli Ka
Y&ğında liman mahallinde açık art
tınna ile aatılacaimdan talip olanla- 1 

nn yevm va aaati mezki'ırda mahal
linde hazır bulunacak memura münı. 
caatlan, illn olunur . 

GRİPNEZLF 
Soğuk 

algınlığı ve 
bil tün 

--

agrı arın 

en birinci 
ilacıdır. 

--~--

Mütemadi tebeddülatı havai 
yeden bir çok hastalıklar 

ve bilhassa 
Grip tevellüt eder 

Bu tehlikeden vikaye için : 
Aktamlan evden çıkarken herhalde 

cihanıümul töhreti haiz; 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

Pardesünüzü 
giyiniz. SiV her nevi soğuk algınhğınclan 

muhafaza edecektir. 

271/2liraya. Yalnu 

Ekselsior 
Büyilk Elbise Fabrikasında 

Galata, Karaköy 
büyük mahallebicinin iiatünde 
ANKARADA: 

MODA PAZARINDA 
aablmaktadır. 

--Zümreza~ A. Şaki;-... 
Tilrk Sanayii Harbiye ve madeniye fabrikası 
l.tanbul - Haliç, Karaağaç - Tel. 43214 - Teleg; Zümre 

Her cins maden kllmllrli vıı odun yakan: 

ZONGULDAK 
Yerli Sobaları 
Pi ya ıaya çıkarıldı · 
İktısat, metanet 
zarafet ve uzun 
müddet sıcaklığı 
muhafaza, · baı
hca m~ziyetle
rindendir. 

Tecrilbe kafidir 
Sabf yerleri: 

İstanbul: Liman 
Şirketi koopera
tifi. 

Ankara: M .. mur;n 1'ooper&tifi 

Devle'- · vemiryoUarı idaresi i lanları 1 
Bele<İiyece boyattırılmış olan 4 vagon buğdayın 26.10.932 

tarihinde yapılan açık arttırmada verilen fiat kafi görülme
diğinclen 10.12.932 tarihinde saat 14 te Haydarpaıa Liman Bat 
müfetti liği binasında yeniden açık arttnımaya konularak her 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve büyülı: babalarınızla lalaları ızı,, 
ihtiyacatını temin etmit bulunan HA YDEN müe seses·: 
satbğı mallarının mükemmel cinsini takdir etmes.ıı; 

bilen muhterem lstanl ul halkına daha uzun müddet 
mlifit olmak ümidindedir. 

HA YDEN Mllesıeaeai mlldiriyetl, herkesin istifade 
edebilmesi emelile ve teessüsünün 85 inci senei dev
riyesi mlinaıebetile 

FIA TLARINI •::_:tt:ir TENZİLE 
karar Yermittir. Her vakit böyle müsteına fırsatlara 

tesadüf edilmediği cihetle. 

Hepiniz istif ad eye kosunuz 
• Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
1 5000 Kilo Beyaz üıtübü: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 

çarıamba &Üllü saat l 1 de 
3000 Kilo Zeytin yağı: Açık münakasa: 14 birinci kanun ~32 

günü aaat 13,S ta. 
1890 Kilo Reçel: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 giinii 

saat 14,S ta. 
7000 Kilo Makama: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 gii• 

nü aaat 15,S ta. 
878 Kilo Şehriye: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 güniİ 

aaat 15,5 ta. 
lıtanbul Deniz LeYuım deposu ihtiyacı için yukanda cin• 

ve mikdarlan yazılı erzakın hizalanndaki gün ve saatlerde mii· 
' nakasaları yapılacağından ıartnamelerini görmek isteyenler her 

gün ve ıaatlerde münakaaaları yapılacağından ıartnamelerini göt 

mele: isteyenler her gün ve vermeğe talip olanların da münakasa 
gün ve saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte Ka· 

I sımpa§ada Deniz Levazım satmalma komisyonuna rniiracı-

atları. (6154) 

Pek muhteıem bir müsamerei musikiy _ 
Bu akpm LONDRA Birahanesinde 

Klarnet Ramazan Gecesi 
Muhterem dinleyicilerimdrn gördüğüm teveccüh ve iltifata ~veııere ı 

Deniz kızı EFT AL YA Hanım 

vagonun ayn ayn ıatılacağı ilin olunur. (6366) 1 
, l~ 

ile Kanuni ARTAKI Efendinin ittiraki temin edi"erek 
tertip olunan bu mllsamerei muaikiyeye ic 1bet buyura · 
esle kar1ir9ina1 ve muhibbi musiki zevatı kiramın 

gftzel bir gece geçirecekleri arzolunur 

( ıldı 

bozmıyan 
yegine 

Tualet 

KiRALIK YERLER 
Haliçte Galata meı·kezine bir 

kaç metre mesafede sahilde ve 
büyük vapurlann yanaşmaama 

müaait nhturu havi beheri 650 
metro murabbaı hacminde ve 
aynca araaları bulunan tema
men ma.kni ve birbirlerinden 
tefrik edilmiş yedişer metro İr

tifamda iki yer kiralıktır. Sahibi 
yeni lıir aanat teaia edecek zat 
nya ıirketle münaaebette bu
lunmak iatiyor. "Yer" rümuzile 
latanbul 176 numaralı poı-

ta kutuıuna yazılması. 

Yeni model Allegro 
Bfr veya Jtcl yüdü blçakl•rı k? 
cvvtll. tat• arh1mck ve 
blıdehu k;'Yll Ourlnden~ 
ıc:çlrmık turetıylc biler. 
Eyi lınf olabllmck • • 
lcla IMıt&ae lu.ı mdll. • 

MGhlm ttkanmGı.t. el!!' 
Htryenk uıaJır. 

\hauml •«ataları: 

Burkhar• Qantenlıela YI au 
oa1 .... sum1tuı 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

· A 1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuru 

latanbul Betinci icra Daireain-
Bank belej burla tıranjın Galata maliye şubesine borcundan den: Bir borçtan dolayı haczedilip 

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 

dolayı Aksarayda Sineklibakkalda Refikpaşa kanağıncla mevcut t•• aatılıta çıbrılmaaı kanır albna ah-' 
balada nev'i ve miktan yazılı İzmir ve Marmara havzaları tütün- pera Or ""1 

nan ditÇi Fehmi Beye ait ev eıyaıı-
lerinden mahlul harman tonga tütünleri açık artbıına auretile Doktor ALl VASFI nm 12-12-932 tarihine müaa;ı:...:: 
satılacaktır. Y evmü müzayede 10 kli.nunuevvel 932 cumarteai Bundan sonra baatalanru cuma- zarteai ıünü ... t 13 den 

d Y · '-" 1 Sandal Bedeatanma açık artbrma 
günü ür. evmiı mez .. urdan evve ıeraiti müzayede ve aaireci'en dan maada bergün aaL-Ltan ak-_, suretile ilk müzayedeai İcra kılınaca 
malumat almak isteyenlerin Galata Maliye ~ubesi tahsil ıınıemur •ama kadar kabul edeeektir, 1 ~ ' ğmclıın ioteyenlerin ilan mucibince ~ 
!uğuna ve ycvmü müzayede günü d .. saat on buçukta mezkur Küçükpazar caddeai No 14. vakii muayyeninde hazır bulunacak 
konakta maJive memuruna mu··-~·•tları. ("' .. 18) ı•-• T.Waa: 2.2832 • ·· tlan """- -'-----

, ·- - -·-- --· 

sigorta ettirilir. 

Adres: latanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: l.tanbul Şeker - Telefon: 24470-79 
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