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·: Alman ultimatomunun ferdasında i·ekillerin 

1,. d•• . d ? şı arttı Lava ın . uşmesın e mana var mı. Siyasi müşavirlikler 
Gazi Hz. 

Fransızlar tekrar M. Laval'in riyasetinde alelacele 
yeni bir kabine yapmak istiyorlar 

ihdas?nı 
tavsiye edenler var 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Son 

alman kararlar üzerine ııerek mecli
ıin ııerek heyeti vekile aza11nm me
aai ve meıauliyetleri artmıt bulunu
yor. Encümenlere ittirak etmek bey 
eti vekile içtimalarında hazır bulun
mak, vekilleri uzun miiddet vekalet
lerinden uzak bulundurmaktadır. Bu 
ıebepten parlamento haricinde ve 
dahilinde vekillere yardımda bulun
mak iizre ıiyaıi miioavirlikler ihda
sını İstiyenJer de var.da. 

Gazi Hz., dün de Dolma
bahçe saraymda meşgul ol
muşlar, akşama kadar bir 
yere çıkmamışlardır. 

Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya ve Sihhat Vekili Re
lik B. ler dün öğleden sonra 
saraya giderek Gazi Hz. ta
ralrndan kabul buyurulmuş
Jardır. 

Fransız 
Kabinesinin 
İstifası 

Franaada Laval kabine.i iıti 
fa etti. Tamirat ve tahdidi tea
lihat gibi iki mühim koııferan-
11n arifesinde ve Alman Baıve
k:ili Brüning'in "oltiımıtom,, de 
nile.ıı beyanatının ferdasında 
iukıi bulan bu iıtifanın bir ta
kim tahminlere meydan verece 
ii itikirclır. Acaba bu istifa 
Fransanın harici siyasetinde 
bir tebeddül minasmı mı iatil
.ıam ediyor? 

Hükiımetin istifası esbabı
nı iyice anlayabilmek için intiha 
batta istinat ettiği blokun dört 
sene evvel ne tekilde iktidara 
geldiğini habrlamak lazımdır. 
malUındur ki, Poincare'nin mil 
li blokunu iııtihlaf eden bu blok, 
aynı tekil ve mahiyette milli 
bir hükiımet olacaktı. Yani Po
incare'yi ihtiva etmeyen, fakat 
aym milli siyaseti takip eden 
ve •ağ ve sol cenah fırkalanru 
sine.inde toplayan bir koalisi
yon olacakb. Ve ilk zamanlar
da bu milli mahiyetini muhafa
za etti. Ta ki hük\ımete dahil o
lan 4 sosyalist radikal nazır, fır 
ka merkezi tarafından verilen 
karar ile hükumetten çekildi. 
Dahiliye, Nafia, Ziraat ve Me
aai nazırhklarmı i9gal eden Sa
raut, Heriot, Queille ve Leon 
Perrier ietifa ettikten sonra, 
blok milli mahiyetini kaybetti. 

Laval, •ol cenah fırkalannın 
kabineye girmemelerinden mü
tevellit zaafı gittikçe daha mü
tezayit bir tekilde hiHetmekte 
idi. Ve bu zaaf, Fransa ehemmi 
yelli meselelerle karıılattıkça 
daha ziyade tebarüz etmeğe 
başladı. Son hafta zarfında aoı 
yalist radikaller taarnıza geç
mit vziyette idiler. Bu fırkanın 
en mühim gazetelerinden biri o 
lan Depeche de T oulouee gaze
tesi, geçenlerde netrettiği bir 
makalede Almanyadan tamirat 
borçlarını almak mümkün ol
madığını ve bu alacakların A
merikaya olan borçlarla mah
aup edilmesi lazım geldiğini 
J'&ZDlı§tı. Fransada büyük heye 
ca uyandıran bu makaleelen 
aonra Sosyaliat Radikal fırkası 
om rei i olan Heriot ta borçla
rı büıbütün ilga etmek müm
kün olmamakla beraber her hal 
·de tecil etmek icap ettitini ileri 
sürdü. Velhasıl Almanya borç
lan vermemek için taarruza 
geçtiği ve lngiltere ve Ameri
ka da bu noktai nazara iltihak 
ederek F ranaa tecrit edildiği bir 
sırada memleket, milli cephesi 
bozuk bir manzara ir-ae eoiyor. 

işte Lava!, en kuvvetli ınüza 
birlerinden biri olan Harbiye 
nazırı Maginot'nun da vefatını 
vesile ittihaz ederek, konferan
•rn arifesinde Poincare zama
nınd ki illi birliği tekrar te
aıa etm iıtemiıtir. Şimdi bü
tun ele, So yalist Radikalle 
rin hukumet e girmeğe ~uvaf~
kat edip etmeyeceklerındedı~. 
Çünku senelerden beri muhalif 
•aziyette kalmak ıol cenah fır· 
kalanna politika tabiyeti nokta 
sından gelecek in tihabatta çok 
. Üsait bir vaziyet ihdae etmiş

ltr. intihabat yaklaıtığı cihetle 
hayatı kııa olan Laval hüklime 
tiııe bu fırkanın İ§tirak etmeğe 
~ı olacağı şüphelidir. Soıya· 
tat Radikallerin aağdan ziyade 

Mla, ıosyaliıtlere meylettikleri 
F ••edilmektedir. Her halde 
r~aız ıiyaaetinin takip ede

C4!ği 'u veya bu istikamet, Av-

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

Tekrar Amerikaya 
seyahat edecek .. 

Dün bazı zevat Dolmabah
çe sarayma giderek bilvası
ta Gazi Hz. ne arzı tazima t 
etmişlerdir. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Avdette Suriyeye de 
uğrayacak mı? 

ANKARA, 13 (Telefon) Berutlan Adana ııaaetesine 
Saraçoğlu Şükrü Beyle iktıaat tu maluma veriliyor: Türkiye 
ili meclisi umumi kiti Hariciye Vekili 
bi Nunıllah Eaat Beyin · Tevfik Rüttü B. [Fransız baıvekili M. Lava!, baş- ı PARIS, 13 A.A. - M. Lava!, ı ek ak .k · B "d t b 

· · h · • · · ·b · kabinenin miiıterek istifa11nı reisi- P Y ında Amerı aya ın ag a tan u makalemızde de ıza ettıgımı11 gı ı, .. · 1 . • •• 
k 11 • . d istenilen tadilatı yap- cumhura vermiş~~· . · gıtme en mukarrerdır. Bu seya raya gelecegı ve 

a ınesın e . . . Sabık baıvekilın bu aktam yem f k J•de k · 
mala muvaffak olamadığı ıçın ~ı- kabinenin teşkiline memur edilmesi .ev a a om~ 
hayet istifa etti. Buhran sosyalıst ihtimal dahilinde görünmektedir. 1 ıer M. Ponsot •· 
radikallerin kabineye iştirak ettiril- Rad"k l S 1. ti t "le. le geçen sene Ce • ı a • osga ıs er eşrı ı 
meleri meselemnden dogmuştur. • • dd d" nevrede halledi-
Fransada kabine buhranları, her de- mesaıgı re e ınce .. 
fasında daima bir nevi pazarlık ya- PARIS 13 A.A. - Radikal - il•_#.,._ 

ld • · · zun sürmektedir. Sosyalistlerin biikumetle teıriki nıe-
!.emiyen bazı me 
seleleri hallede

pı ıgı ıçın, .. ~- .. _., L· bııft 
1 

aaicle bulunmağı reddetmeleri üzeri· 
Fransanın §U onumu.ueaı a ar ne, M. Laval'in Lozan ve terki tea- ı 
zarfrnda müzakere edilecek hayati libat konferanslarında hükumetin / 
ehemmiyeti haiz muhtelif meselele deruhte edeceği mes'uliyete biiku
ri mevcut olduğu için,bu defaki buh met partilerini de ittirak ettirmek 
ranm da, diğerleri gibi uzun sürüp husu~u?daki projesi tahakkuk ede-

" • . . .. ld D - f memı,tir. 
surmeyecegı cayı sua ır. un ran- M. Lava!; izhar edilen bu istin-
sız kabinesinin istifası etrafında al- kil hasebile diğer gruplarla miizake 
dığımız ajans haberleri §UDlardır.]: (Devamı 6 mcı sahifede) 

iki bitaraf reis: M. Holştad, Anderson .. 

Mulitelit Komisyonda 
pürüzlü meseleler 

Komisyonda işler mayıs sonuna 
kadar tasfiye edilecek mi? 

üç mesele ve bir pürüzlü iş 

Şükrü ve Nurull11lı Esat B . /er 

hat Saraçoilu Şükrü Beyin bi
rinci seyahatinin mütemmimi 
telakki olunmaktadır. Şükrü 
Beyin Amerikada bazı gnıplar
la müzakerata giriteceği ve hü 
kiımetten aldığı salahiyet dahi
linde memlekete nafi anlaşma
lar temin edeceği zannediliyor. 

Faysal Hz.nin 
Daveti 

Şeker şirketi müdürü 
Bağdat'a gitti 

Türkiyedeki ıeker unayii 
Irakta da aynı 

arzuyu uyancbrmııbr. 

cekleri kuvvetle 
söylenmektedir. M . PONSO T 

Tn/ilc Rüştü B. Trabzondan 
ıeçerk•n 

TRABZON 12 - Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyle iş 
Bankası müdürü Celal Beyi ha 
mil bulunan Abazia 'apuru lı. 
manda durmuf, Vekil Beyle Ce 
lil Bey karaya çıkmıtlardır. Ve 
kil Bey hükumet daireaini, fır
ka merkezini, belediyeyi ve teh 
ri gezmiştir. Hariciye Vekili 
ilk tahsilini burada yaptıiir için, 
T rabzonda eski itinaları ile de 
görütmüştür. Vekil Bey aktam 
üzeri vapura avdet etmİftir. 

Vapur akfama doğnı Batu
ma hareket etmittir. 

Gümrüklerde 
Tasfiye 

Vekaletin bu hususta 
alacağı 

tedbirler çok esaslıdır 
ANKARA, 13 {Telefon) -

lrak Kralı Faysa) Hz. nin da Burada Gümrük ve lnhiaarlar 
veli üzerine Alpullu teker şirke- vekaletinin müstakbel meııaiıi-
ti müdürü Hay - ı ne ehemmiyet verilmektedir. 
ri 8. refakatinde Hatti bu velı:iletin ileride Ha-
tirketin umumi zine veya Varidat vekileti tek· 
müfetliti Şefik !ini almasına taraftar olanlar da 
Bey olduğu hal- vardır. Gümrük ve inhisarlar 
de Bağdada ha- vekaleti kaçakçılıkla esaslı au-
reket etmi&tir. 1 1 rette mücadeleye giritildiği ıu 

~ 11rada, ııümrüklerdekiı ehliyet-
rak kı· alı Faysal siz memurları, dereceleri ne o-
Hz. memleketi- lursa olsun tasfiyeye karar ver-
mizi ziyaretleri miştir. Vekaletin bu hususta ve 
esnaamda Alpul receği karar-lar itiraz ve temyize 
lu teker fabrika- tabi tutulmayacakbr. Vazifele-
sını ziyaret et- rinden istifade edilemeyen bu 
mitlerdi. Kral . memurlar teftit ve tahkik sicil-
Hz. fabrikanın ll11 Y .. I IJ. !erinin tetkiki ile anlatılacaktır. Mübadil, gayrimübadil, tak

diri kıymet, etabli ..• Bono tevzi 
atı itleri. Ekipler, tili komis
yonlar •. Birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü bürolar .•• Türk heye
ti murahhuası, Yunan heyeti 
murahhasası, bitaraf aza, kati
bi umumi ve saire .•. Bütün bun
lan sayarken anlatmak istedi
ğim ıadece tudur: 

mükemmeliyet ve az zamanda. Bu gibi memurlar hakkında 
ki büyük muvaffakıyetini tak- 1683 numaralı kanunun 13 ün
dirle karıılamıtlar ve bundan cü maddesi tatbik edilecektir. 
dolayı fabrika idaresini tebrik Hulasa gümrük binalarının hal ederken lrakta da teker. sanayi- ricinde de, dahilinde de esaslı 

I inin teessüsü arzusun~ ızhar et ıslahat tedbirleri alınacaktır. 
mitlerdi. Faysal Hz. ıırket mü
dürü Hayri Beyden bu hususu 
tetkik için lraka bir seyahat 
yapmasının kabil olup olmadığı 
nı sormuşlardı. Geçen gün Al
pullu teker tirketine lrak Kra
lı Hazretlerinden bir mektup 
gelmit ve bu hususta tetkikat 
yapmak üzere bir heyet davet 
edilmittir. Bunun \izerine Hay 
ri Bey refakatinde Şefik Bey ol 
duğu halde derhal Bağdada ha
reket etmiılerdir. 

1923 senesinden beri muhte
lif itilifnameler arasında boca
layan muhtelit mübadele komia 
yonu. Hani, fU beynelm!lel ko-

(Devamı 6 ıacı sahıfede) 

rupaoın mukadderatı noktas~· 
dan birinci derecede ehemmı
yetli olduğ~ bi~ .•ırada ~eni 
Fransız hük\ımetının ne tekilde 

Tilrk ve Y\UUKI heyeti murahhaaa
ları reialeri 

Şevki B. M. Fok.s 

teıekkül edeceği her kes tarafın 
dan merak ve alika ile beklene 
cektir, 

Ahmet ŞUKRO 

Yarın 
MilH et't 

Haftahk Slya•i icmal 
Alımet Şülcrü 

Akın! 
lhralıim Necmi 

San'at •iitunlan ve 
ölen tn blolar •• 

Sivil tayyareciliğin 
memleketimizdeki 
büyük 1 ehemmiyeti 

Aero klüp dün matbuat şerefine 
bir çay ziyafeti verdi 

Cayda samimi ve mütekabil hissiyat 
nutuklarla izah edildi 

Türk Aero klüp tarafından 
dün saat 17 de matbuat ıerefi• 
ne bir çay ziyafeti verilmittir. 
klübün reiıi eıki mülkiye bat· 
nıüfettiti Müfit B. davetlileri 
kendine has bir nezaketle kartı 
lamıttır. Klüpte tayyareci Veci 

, hi, Savni, Hayrünnas ve Fuat 
Beyler bulunuyorlar ve tayyare 
cilik hakkında davetlilere iza
hat veriyorlardı. Çay ziyafetin· 
de reis Müfit Bey kııa bir nu-

tuk söyledi. Bu nutukta, dave
te icabet eden matbuat mümea 
aillerine teıekkür etti. Bundan 
sonra Vecihi B. sivil tayyareci 
liğin memleketimizde ne suret
le inkitaf edeceğini izah etti ve 
bu hususta matbuatın büyük 
hizmeti olacağından bahsetti. 

Bundan ıonra Matbuat cemi 
yeti ikinci reiai Ahmet Şükrü 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Gümrüklere gayet sık 
emirler verildi 

ve tatbika başlandı 
Dün sabahtan beri her şey açılıyor 
"!e ehemmiyetle muayene ediliyor 

Son vaziyet nedir? 

Gümrükler ve inhisarlar vekaleti bütiin ııiimriildere çok miibim bir 
emir vermiı ve bu emrin derhal tatbikine batlanmıtbr. 

V eület, ııiimriiklerden ııeçen ııerek itbalit ve ııerek ihracat efyasının 
bilüstisna hepıinin zurufunun açılarak dilduitle ve en hurda teferriiatına 
kadar muayenesini emretmektedir. 

İstanbul ııiimrülderi bat miidiirliiiü bu emri alınca mıntakası dahilin
deki biitiin ııiimriildere bir tamimle vaziyeti ve ıriimriiklere giren, çıkan 
biitiin balya, denk, aandık, kutu ve emsali zarflarınbehemehal açılacağını 
ve biitiin en•amn muayene edileceiini bilclinniıtir. 

Evvelce cümrüklercle efyanın muayeneai, muayene memurununyalnız 
(lriiJat) edilmesini istediti zıırfların açılniasile olurdu. 

Ve~let _yeni emrile e.n ufak bir iıtisnaiyet ve ihmali dahi kaldınmıtır. 
Bu emır, alakadar mehafilde kaçakçılıta kartı kat'i bir tetbir olarak teı-k
ki edilmektedir. 

Ticaret odası, bazı tikiyetler üzerine bu yeni emrin icabettirdiji bazı 
vaziyetler hakkınc14 tikiyetle lktıaat vekaletine müracaat etmiştir. 

Odaya nazaran bu emirle bidis olan vaziyet mal aabibine bir çok zarar
ları ve yeni masrafları tahmil etmekte ve açılan 91yaclan baz11m111 bozulma 
sıru intaç etmektedir. 

~~ist•"?• TO;kiye BüyOk elçisi Cevat Bey Rei:rieümhura itimstn• 
~sım ~akdım e~tı: "'.•;§ova muh~birimizderı aldığımız melctup iç s hıte 
mızdedır. Resmımıs ıtımatnamenın takdimi merasimin<Je hazır bulun•, 
zevatı g6stermektedir: 1 - Reisicümhur M. Moscicki, 2 - Büy(Jk El(ı 
Cevat Bf., J - Başvekil M. Prystor 4 _Hariciye nazrrı M. Zal•sk 
S - B. Elçilik. müsteşarı Ercüment Ekrem B.; 6 - Kahine Erki m: 7-
Protokol müdiri Kont Romer; 8. 9 _Büyük Elçilik nHnı. 



.. 
Varşova mektubu 

İlk Büyük Elçimizin 
itimatname merasimi 
Lehliler bu münasebetle de Türk 

milletine karşı olan asır
dide muhabbetlerini izhar ettiler 

Yeni J'll, V •rtova ,ehrini bir ye
ıüliğe aabna kıldL Türkiye ile Le
histan arasında yüzlerce seneden be
ı·i hiç bir fasılaya uframıyan doat• 
luk rabıtaS1nın en aon teçellisi ola
rak, Vartova'claki aefaretimiz, bir 
buç1ık seneden beri Müyük Elçiliğe 
irtika ettirilrniı, fakat timdiye kadar 
buraya bir Büyük Elçi rönderilemi
yerek, bu makam maalibatırüzarlarla 
idare edilmi~ti 

Bu ııefer, Hükümeti Cumhuriye
ıniz V •'lDYll büyük elçiliiine, Tok
yo sabık büyük elçisi Cevat Beyi İn· 
tihap Ye tayin ile rönderdi. 

Bu hacme, milletimize kartı aa· 
uuıni sevıri duygulan ile &ağlı buld
nan ve Lehiatanın idbar de....,lerin
de l..eh mültecilerine gösterdiğimiz 
alicenaplık Ye cinıımertlifi bir su
retle unutamayan Lelolileri pek çok 
sevindirdi. 

Bunan içindir ki 1932 senesinin 
ikinci fÜDÜ Varıon tebri Türk a&

faretinin bulunduiu Şopena aokaiıa 
dan Riyaaeticamhur Dairesine ka· 
dar uzanan cacldelerini dolduran -
raldı insan kalabalıfı ile bir ba,..._ 
manzaraaı anediyordu. Doat Tür
kiye Cumhuriyetinin ilk büyiik el
çisi, fe..ı.aliıde merasimle, LehUtan 
reisicamlıuna M. Moacicki'ye itimat 
namesini -.ennefe gidecekti. • 

nazan dikkati celbetti, Bu, ırene bir 
Türk elçisinin bundan 150 sene ev
vel Leh kralı tarafından aureti ka
bulunu röateriyordu. 

Yanımda duran, Lehli mealekta•
larımdan biri bu tabloru ipretle: 
('Bakınız, clecli, doatluk ve aamimi
yet taraf eyinin çehresinde okunıyor. 
o ründen burüne mütekabil duyp
larda hiçbir deiifildik olduğunu zan 
netmiyorum4" 

Biraz ııonn, aefaretimiz heyeti 
ayni meraıimle ılöndüjü zaman, f&p 
kaları ve elleri ile büyük elçimizi 
hararetle ae!Bmliyan balkın da, bu 
hareketi o zalm sözlerini teyit eden 
lıir tezahürden loqka bir ff!Y değil
di. 

Her iki De,.let münasebabnı tak
viyeye hadim olacak olan bu mes'ut 
hadiseden aoara, bilbasaa iktıaadi 
sabada 6rk • Leh ittiraki meaaisi
nin müımi,. lltD'ette inkitafı temenni 
ye ıayaoclır. 

J Ko1114u mı dek.tlerde 1 

Suriyede 
intihabat 
Halepteki intihabat 

ae netice verdi? 
Oğle vaktine yalım, aefareU..-. 

nin kapıaı lıizaaına bir bölük tii..ari 
ııelip dizildi. Mütealuben, Hariciye 

Beruttan " ._,.., ile yazıldın-• Protokol müdürü orta elçi Kont " uınuı ··-
Romer, reisicumlıurun yaverlerinden röre, Halepte yapdan intihabat ne
hir zat ile birlikte, ıefarete celerek tieeainde hükilmet namzedi Suphi 
büyük elçi beyfendiye mülaki olcla- Berekat 310, Vataniler namzedi dok 
lar. tor Abclürralıman Keyyali 196, lb-

Büyük elçi beyfendi, maiyetlerin- rahim H-.ı 189 ve mutedillerden 
de müstetarfnn Ercüment Ekrem Hindiye 233 rey alarak meb'ua İnti
ve ks.tip beyler bulunduklara halde, bap edilmitlerclir. intihabata ittirak 
erabaya binmek üzere sokağa çıt.. ~:" müntebibi aanilerin adedi 468 
tıklan zaman, müfreze borazan çal-
dı, yÜzlcrce mütecesais rözler, doıt Bunlardan loaıka iaimleri apiıda 
Devletin mümeasiline samimiyetle yazılı zevat ta muhtelif reyler alm1J
memnun ve müftehir nazarlarını tev !ardır: 
cih ediyorlardı Şakir Nimet1 Seliın Hayret, Lut-

. . · fulJab Ganime, ılırab.im Paıa zade .: ~~~-°-~ kalalla, .ı.r_~det .~-, Galip, Nikola Cancı, Nurilmüderria, 
u, .nava ıs~-- yo r ,......,.,. e aa- Beıimülkutai Hami H' d' P 
labalıktı. Cevat Beyin, kont Romer- ' m ıye Ye a• 
1 aki oldu,.__ bi . . ~-- -L'"- - paayan. e r p ,.u nacı """"""'1111 o- Rey alan bu tın la • 
n~nde Ye arkasıı;ı~ elli~ •?vari ri- mutedil Flt'kaya (;.aüküm:"..:ı 
dıyordu. Sefarebmız erkiru ile yuer eli) menaupturlar 
de bunları takip ediyorlardı. Mut dili •. ;. d c· . O • iki"· Ri . mb e er; -en eron, ıanuu-n -. yaseticu ur aan.- ur ve lcllipte de ekseri eti kazan 
ymın kapısı önüne varıldı. lstiklil !ardır y ıtltf 
marıımızın munis ve tanlı nağme.le- H ' N-L"'- · ~.._-ha · bü-~ı. (Gazi) . . . -..ı~. umua Ye cuuıı; ınuııa tında 
rı, '":' . nın ıüınat ...,_,!'. da Vataniler ibrazı ekseriyet etıni • 
bunu elınde tazımle tafıyan Elçıyi terdir ' 
v.e maiyetini aelfunlarken, orada bi- intihabat münaaebetile Şamın bii
r.kerr hal~ da, f8P~~r ellerde, bu tiin çertılan kapalı bulunmakta ve 
havayı hurmetle .~ınliyordu. • . devriye kuvvetleri gece ve ıründüz 

Cent Bey, muıtqar ve katip her tarafı dolaf'DBktadır aŞ d- t 
bey!~ birlik~e Saraya girdi. Bütün bir tarafında iıtibkamla; vü::e ;:. 
gec;ıtl~e zabitan ve, asker selim tirilmittir 
vaziy~de ~uruyorlardı. . . Uzki;e ebalisi Şam balkının te-

Eski Lehistan krallarının ve ıbti- eHürlerine ittirak malaadile bir ırün 
şam dolu hayatlarına sahne olan bu dükkanlarını kapamıtlardır 
ta~i binanın Şövalyeler ~onu tea- Hüviyeti teabit edilemiy.;.. bir fa· 
mıye k:I~ odaunda Rew~ur bıa tarafmdan intihap rünü Beledi
M. MMCtcki, yanında - Batvekil baı ye dairesinin bahçesine bir bomba 
ta olmak üzere - bütün kal>ine azası bıralolmıtbr Bomba patla da .. 
ve kendi maiyeti bulunduğu halde, rülerelı kaJ.h...ımııbr ma n ıro-
ıefarctimiz heyetini kabul etti. Fe<rkalide Komi.;.. M. p t 

B · thua ·· . onıo . u ~asıme ma t. m!"'teşıp. kendisini ziyaret eden Vataniler rü-
len de ıatianaen kabul edilmıflerdi. eaaamdan bir zata, Şam Hama 
.. Ce.rat. Ber, nutku!''! ckuyup; iki Dumada intibababn ıı ıubatta ya: 
uç "~ ıl~~erek ıhma~ . caiını, bunan içn herkesin, dük
takdım etti. Mutealuben Remcum- kanlarını açarak ;1 Ye cüciyle meı-
hur ce.abmı okudu. Arluuında, Le- -·ı olmalarını tayaı"ye ..._:. · 
h. ta Devi • • • • ·- ----. ... flbl· 
1
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• .;: •lf'Uetl ':'~ L~~bi~~e_!>~ diki muvakkat bükUmetin tebdiline 
e çı y, maıy erıru .,.... na-uae dair olan talebin de nazan ib1'are 
takdim ettı1er.Mü•~. ~scicki diplo · almaeağıru, ıa.kmlıldara mahal oı. 
matlıınmızdan berbınrun ayn ayn madıfını bilclirmiıtir 
elleri.ni !~· muh~lif hitaplarla Fransız mandası :.ıbnda bulunan 
lrendilenne iltifat e~ • Cebeli Lübnan ve Suriye bükUınet-
.~t yar"'?ı. re.;ıyordıı; Büyük !erinin meaıılıai aathiyeleri fU sııret-

elçı ıle Re111eumhur, ıeeride M. le te•bit edilmiıtir· 
Mo~cicki'nin huıu•i IT'eSAi • oılaama lıkenderun ..., Antakya da ı1abiJ 
ç•kil~i,la•', CÖf'Ü iyorlardı. olduğu halde Suriye hükıimetinin 

Dıı;cr bazının, Şö:"alyeler aalonu- meıabai aathivesi 127.000 kilometre 
nun duvarlannı t"2;Yln eden ve met- murabbaı, Lübnan bükUmetinin 10, 
hur . halyan re111amı . Kanaletto'nun 

1

500 kilo metre murabbaı, Lazlaya hü 
escrı dehaaı olan nefis tablolara ba- kumetinin 6500 kilo metre murab
kıorak aralarmda basbubal ediyorlar- baı, Cebt-lidüruz hükilmetinin 600() 
dr. kilom .. tr...!ir. 

Bu ...,.imler içerisinde bir tanesi 71raat mc•ahaları da ıu suretle 

Haftalık Edebi Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Yanılmışım 

Münekkitleriııüz bazan, eaerlerini 
tetkik ettikleri muharrirlerin buawi 
hayatlarmı da i~e karıttırırlar. Ba 
ancak biiyük psikolojik tahlillerde; 
e•eri., arkannda onu meydana reti
ı·en imiller araıtırılırken caizdir.Fa
k.1t bu da yalnız büyük ve ölüp rit
rniı ınubarrirler için olur. Y "'ıyan
lann buausi bayatları değil, e~biyat 
ıabası haricindeki kanaatleri, t..,... 
yülitı bile münekkidi ancak, o tama
yülat ve kanaatlerin, elindeki kitaba 
aksettiği ni•bette alakadar eder. 

Nazmı Hilanet'le ıiya•etten bah
•ettiğimiz zaman ıınlaşbğııruz pek 
nadirdir; fakat bu bazı türlerini sev 
meme, daima okumama ve her aef&
rinde bir kat daha güzel bulmama 
niçin mini olsun? 

Edebiyatı, aan'atı, fikir münaka
tafannı siyasetten, tahsi muhabbet 

veya nefretlerden ayırmak lazımdır. 
Şahsen pek seYdiğimiz bir adam si
yasi kanaatlerimize uycun olm;yan 
bir prorramla ~ya abldığı zaman 
kendisine biç de yardıma kallonıya
cağmuz gibi bazı fikirlerimiz araam 
daki ihtilifın bize onun meziyetleri
ni inkar ettirmeai wım relmez. 

Ne ~ ki inaanlann çoğu bedii 
znlden ile ıiyaai kanaatlerini biribi
rine kanttırmaktan; batta bunlan 
elueriya tabai menfaatleri ...., dostluk 
lanna ııön tayin etmekten kurtul
muyorlar. Bu zaaf yalnız bize mab
aus değildir; İnaan oğlunun kanında
dır ve bu zelıiri içmemiı pek az irim 
ae vardır. 

Bundan daha acı olan bir derdi
miz daha var ki o da tabaımıza olan 
her hücumu ı bir fikrimize edilen iti 
razı; veya bir -mıiz hakkında edi 
len tenkitleri b- el çabukluğuna 
getirip -vakit ve b&le göre- ya fazilet 
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Bulgarlar da tamiratı 
ödemek istemiyorlar 
Bulgar başvekilinin bu husustaki 

beyanatı 
Romanyada heyecan uyandırdı •. 

SOFY A, 13 (A.A.) - Na- ı rine vaki beyanatını uzun uzadı 
zırlar meclisi, Bulgaristanın ma ya tefsir etmektedir. Bükret ga 
1i ve iktıaadi vaziyeti hakkında zeteleri, bu son beyanatı şiddet 
ki raporu 3 gün tetkik ettikten le proteslo etmektedir,zira şark 
sonra kabul etmi§tir. Bu rapor, tamiratı me!elesi birinci c>erece 
Cemiyeti Akvamın önümüzde- de alakadardır. 
ki içtima devresinde cemiyete 
tevdi olunacaktır. Raporun mu
hteviyatı hakkında ma.tbuat mü 
mesailleri tarafmdan sorulan 
bir suale cevaben M. Moucba
noff, bu raporun memleketin 
mali vaziyetini sadıkane tasvir 
etmekte olduğunu ve Bulgaris
tanııı tamirat namile olan taah. 
hüdatmı ifaya iktidarı olmadı
ğı neticesine varmakta bulundu 
ğunu aöylemittir. 

Romc ngodc heyecan 
BOKREŞ, 13 (AA.) - Ro 

manya matbuatı, M. Brüning. 
in bayanatı ile Bulgaristan bat 
vekilinin Bulgaristanın tamirat 
bedellerini tediye edemeyeceği 
suretinde matbuat mümesıille-

teabit edilmiıtir: 
Lübnan biikVmetinin 172,000 

hektar, Surlyenin 1,317,000 hektar, 
Uziu,.anm 218,000 hektar ve Cebe. 
lidiiruzun 45,000 bek.tardır. 
· Bu suretle Lübnanda beher kilo 
metreye 82, L&zkıyada 37, Cebeli_. 
düruzde 12 kiti iaabet etınelrtedir. 

Fazla yağan karlardan Berut -
Şam arumda münakalit munkati ol 
muıtur. Bunlarm tathirine çalıııl
maktadır. 

BERUT, 12 - intihap mü
betile halk arasında bat röıteren 
galeyan devam ediyor. Fraıısızlann 
milliyetpen<er namzetlerin intibabr
na ım&ni olmıık için yaptıktan tazyik 
ler balkı aon derece biddetlendir
melı:tedir. Birçok yerlerde, bilhaaaa 
Şam Ye Halepte yeniden nümayiıler 
ve müaademeler vuku ı.ulmUJtur. 
Franaız kuvvetleri bu iki tehirde 
her tarafa mitralyözler koymutlar
dır. 

Halk Franaızlarla birlikte hare
ket edenleri rubaya tutmaktadır •e 
istild&I hareketi ırittikçe kuvvet bu
luyor. 

Tırhalada açlann 
bir nümayişi 

Atinadan verilen maliimata göre, 
Y unaniıtanda sefalet gittikçe art
maktadır. lısizlik ve açlık mütema
di nümayitlere ve bazen de kanlı ha 
diselere ıebep oluyor. Tırbaladan 
gelen müatacel telgraflara göre ayın 
9 uncu ak'4tnı 600 kadar itıiz amele 
hiikUmet konağı önünde toplanarak 
kendilerine yardım edilmoeiııi i
miılerdir. 

lııizler, datdmaJan için yapılan 
tavaiyeleri dinlemiyerek bağınnağa 
baılamıflardır: 

- Gitmiyeceğizl Açn:I Bize yiyo-
celıc verini 

- Ekmek veya ölüm! 
- Bize iı veriniz, ölüyoruz 1 
Jandarmalar toplananJan dafıt• 

mata teıebbüa etmitlerdir. N iimayif 
çileria dafılmaktan istin!Wı üzerine 
jandarmalar ailib iatimaliııe mecbur 
blmıılardır. Dört iıaiz tevkif edile
rek müddeiumumiliğe oevkedilmiı· 
tir. lısizlerde kütle halinde adliye 
aarayma giderek arkaclatlannın ser
best bırakılmasını blep etmiılerclir. 
Zabıta nüınayitçlıeri dairtmak için 

yeniden müdahale etmİf ise de iısiz 
ler tarafından yuhaya tutulmuıtur. 
l,sizleri korkutmak için bir kaç el 
tilih abllDJfhr. Bnnu bir i~me •e 
panik tal<İ~ ebnittir. Mağazalar ale
lacele kaı>anmııbr. 

Bu hadiseler eanasında 6 ıtsız 
vahim ıurette ve 25 itsiz hafif ıuret 
te yaralanmıtlardır. 

ve ablika bir isyan, ya millet ve vata 
na biyanet cibi röstermektir. Bir 
gün bir muharririmiz, romanlarım 
beğenmiyen bir §aİrimiz için: "Bu 
adamı milli hudutlar haricine atma
lı 1,, demedi mi? 

Geçen yaz "Akf&JII,, gazetesinin 
edebi anketinde Burhan Umit'in ce
vaplan netrolununca bir velvele 
koptu ve hili bazı makalelerde o ırü· 
rültünün akialeri duyuluyor. Burhan 
Omit, kendisi gibi benim ve birkaç 
kitinin ılalıa bit botlanınadığımız ba 
zı fairlerden, muharrirlerden bahse
derken -bence yanlıt bir tabir kulla 
narak-: " Onlar birer rate'dir., de
mitti. Ne çirkin hakaretlere uğradı! 
Vatan, millet haini! Onu bu mcmle 
kette çalıtmaktan, yazmaktan menet 
meli!,, diyenler bile oldu. 

O zaman kendisile bunlardan bah 
setmiş, gülmütı fikir adamı geçinen 
!erimizin çoğunu bu lı&lde gördüğü
müz için müteeHir de olmuttuk. 

Eaerini beğenmedik diye bizi en 
ağır cürümlerle ittiham eden bir a
dam görmek inaanı üz' or. O da, be 
nim fikrimin bir kıym<>ti ohnadrğıru 
iıbat için fikirlerimi, yazılarımı ten-

Filvaki, malıim olduğu •eçhi 
le bir takım itilaflar akdedile
rek iki nevi sermaye ihd&s edil
miş idi, bu sermayeleri tamirat 
ı:amile yapılmakta olan tediyat 
vücude getirmekte idi. Bu ser
mayeler, Transilvanyalı hakla
hıyar sahibi Macarlann zarar 
ve ziyanmın tazminine tahsis e 
dilmit idi. 

Romanya m.ztbuatı bu itibar 
ile tr.mirat bedellerinin tediye e 
dilmemesinin pek vahim netice 
ler tevlit ede.ceğini beyan eyle
mektedir. Diğer tııraftan Ro
men gazeteleri, Romanyanın 
F ranaa ve müttefiklerin yanıba 
tında mevki almış olduğunu be 
yan etmektedir. 

Gandhi tahliye 
Edilmiyor 

Hindistanda kadın 
kongreciler de 

savaşa karıştılar .. 
BOMBAY, 13 A.A. - Hü

kUmetin Gandhi'yi, vereceği 
söz üzerine serbest bırakması
na kat'iyyen ihtimal verilme
mektedir. 

Ahmetabat kadınları dö
lü.şmesini biligorlrır 

AHMET.ARAT, 13. A.A. -
Polis, kadın kongrecilerle yap 
mıt olduğu bir mücadele eana· 
amda bunları kamıt sopalarla 
dağıtmağa mecbur olmuılar· 
dır. 

Bunlardan 30 u tevkif edil
miştir. Birçok yaralı vardır. Bir 
milli bayrak polis tarafmdan 
müsadere olunmuftur. 

Fazla olarak mahalli iki ban. 
kaya tevdi edilmit olan kongre 
nin propagandasına ait 2500 in 
giliz lirasını müsadere etmiştir. 

Yaralananlar 
BOMBAY, 13 AA. - Kon 

gre taraftarlannın nümayişi ea 
nasında iki kişi yaralanmıt ve 
nümayifÇiler dağıtılmııtır. Bun 
!ardan 15 i hafifçe yaralanmıt
lardır .20 kadın ve 20 erkek tev. 
kif olumnuılardır. 

Müttefiklerin 
Borçlan 

PAR1S, 13 (A.A.) - Wu· 
hingtondan Nevyork Herald ga 
zetesine bildirild!ğine göre C.. 
oWıiri Müttehidei Amerika, 
Almanya beyanatında uru et. 
tiği takdirde müttefiklerin ken 
disine olan borçlarmm İptalini 
bekliyecektir. Bu takdirde Ame 
rika 22 milyar mikdannda bir 
meblağ kaybetmit olacaktır. 

kit ehin. Kendisine fazileti, vatanı, 
milleti birer kalkan edinmek ayıp 
değil midir? Böyle bir hareket vata
na, millete ka .. ı bir laübalilik aayıl. 
maz mı? Hiç bir f&İr, biç bir muhar
rir yoktur iri: "Benim eserimi beğen 
memek bu milleti, bu memleketi sev 
memektir, onlara hiyanet etmektir., 
elemek b.ııkkını haiz olaun. 

Edebiyat iılerine hemen vatanı, 
milleti karı9tırmıyanlarmız ela var; 
onlarla münakaıa etmek, çarpıtmıılr, 
sonra ıeliml•ımak, inu.n için bir 
zevk oluyor. 

Böyle insanlar arasında timdiye 
kadar Burhan Umit'i de görmeğe 
alıtmııbk. Benim, iki hafta. evvel 
çıkan ve "Kitap sevenler cemiyeti~ 
nden bahseden yazmıa verdiii ce,,. 
bı ( Hakimiyeti milliye, 6/1/1932 ) 
okuyunca içimin kanadığını duydum. 
Meğer yarulmışnn; o da bizden de
ğil, kendisine "vatan haini,, Cliyebi
len kafiledenıniı. Onu, iştiyak etti
ğim veya etmediğim kanaatleri ile; 
haklı ''eya haksız bulduğum iddiala
n ile sevmeee alışmışt:ın. Şimdi onu 
aandığımcbn bü•bütün batka türlü 
gör:n~k bana n~ ağır gelecek. 

..... - ·----

Çinde ateş 
Berdevam! 
Gidecek komisyon 

azası bugün 
malum olacak.. 

TOKIO, 13 (A.A.) - Çin
lilerin taarruzuna uğramlf olan 
Japon piyade müfrezesinden 
berhayat kalanlar Hsinmintun' 
u ihata eden binlerce rakipleri• 
ne kartı nevmidane muharebe 
etmektedirler. Japonlar, bu şe
hirde zuhur etmi! olan bir çok 
yangın tehlikesine maruz bu
lunmaktadırlar. 

Çin - Japon ihzari 
mükaleme/eri 

TOKIO, 13 (A.A.) - Sala
hiyettar mahafilde yapılan bazı 
ifıaata göre Çin Hariciye nazı
n Çin - Japon mükalemeleri i 
çin bir hazırlık zemini olmak 
üzere Japonyamn eaas teklifleri 
ni cğrenmek maksadile Şanr· 
haydaki Japon Ceneral konsolo 
sile temasa rirmitti. Çin Hari· 
ciye nazırı Amerikanın ıon no
tasını alır almaz bu ilk teşebbü 
süne sür'atle nihayet vermiıtir. 
Resmi mabafil şimdiki Nankin 
bükümetinin bu kadar mühim 
müzakerelere giriımejte kifi 
dereade mustakar olmaclrğı 
mütaleuında bulunmaktadır. 

Japon başvekilinin 
verdifi teminat 

TOKYO, 13 (A.A.) - Sov
yetle~ birliği hüküil'.etinin Tok 
yo sefiri Japon kuvvetlerinin 
Harbin istikametindeki taarruz 
hareketlerinin Moskova hiikü· 
metini endiıeye dütürdüğünü 
Baıvekil M. lnukai'ye bir müd 
det evvel bildirmiş olduğundan 
M. lnukai Japonyanın menfaat 
leri tehlikeye dütmedikç.e Ja
pon askerlerinin Harbin istika.. 
metinde biç bir taarruz hareke
tinde bulunmayacaklanm te
min etmit, Japon hükilmetinin 
Moskova ile dostane münaae 
batta bulunması huausutmaki 
arzusunu teyit eylemittir. 

Mançıırfg• ıidecelc komiı
gona kim riyaset edecelc? 

CENEVRE, 13 (A.A.) -
Mançuriye gidecek tahkik ko
misyonunun kat'j surette kim· 
!erden terekküp edeceği yarm 
ili.o edilecektir. Muğlak olarak 
bir mesele kalmqtır. O da ko
misyon reisinin aza tarafından 
mı, yoksa Cemiyeti Akvam mec 
lisi tarafından mı intihap edile
ceği meselesidir. 

Sofyada 
Bir cinayet 
Makedonya ihtilalcileri 

bir kişiyi 
daha öldürdüler 

SOFY A, 13 (A.A.) - Dün 
Protorueroff hizbine mensup 
bir Makidonyalı ihtilal rüeaaam 
dan Michailofrun taraftarların 
da.o birisi tarafından öldiiriil· 
aıütıtür. Katil, tevkif olunmuı 
ve Malcidonya dahili ihtilil tq 
kilitmın emri ile hareket etmit 
olduğunu söylemittir. Diğer ta 
raftan, ıeçen gece de bir Maki. 
donyalı, 3 tabını taarruzuna uif 
ramıtsa da bunların a.tımıol~ 
lan kurtunlar isabet etmemit
tir. Thdorofra kartı yapılan ıu 
ikastlerin bu, üçüncüsüdür, 

Makaleainin ismi: "inkılaba bir 
hizmet ve bir husumet.,, Hizmet o
nun ki~ yani bir "Kitap sevenler c:e· 
miyeti,, ni kurmak; huaumet benim 
ki, yani bir bülten neşredip falan ki
tapları okuyun, öbürlerini okumayın 
(bu emir zmmen) demek fikrine İftİ 
rak etmemek! 

Burhan Omit bunu, okunıanın, 
iyi kitabın aleyhinde bulunmak diye 
tehir ediyor ve: "iyi kitap sevmek, 
aevdirmek, halkı kitap okumağa •e 
bu suretle bizde neıriyab tezyidot ut 
raımak in.lolibımıza hizmet etmek; 
ve iyi kitap aleyhinde bulunmak da 
inkılaba buaamet göstermektir~ di
yor. 

Kuracağı cemiyetin izaıına neler 
t""'in edeceğini anlattıktan sonra da 
diyor ki: 

"Bu hayırlı teıebbüsü bakiyki mü 
ncvverlcrimiz ve gençliğimiz hararet 
le karııladı. Lakin aleyhinde bulu
nanlar da seslerini yükselttiler. Ne
den bu bayırlı itin aleylıinde bulun• 
malı? Nidn bu teşebbüsün daha tim· 
diden akamete uğrıyacağmı iddia et 
meli? Neden mi? Gayet basit. .. Çün 
kü. her İyi hamlenin fena olacağı,. 

111.. ce.;ı.ıuc•••• .... 

• 
Ihtısas mahkemeleri 

Adliye intihap encümeni cumar
tesiye işe başlıyor 

ANKARA, 13 (Telefonla) - ihdas edilecek 16 ihtisas mabil' 
mesine seçilecek hakimleri müddei umumi ye müıtantikleri tJ 
rik edecek olan Adliye intihap encümeni azalan cumartesi g~ 
Eskitebirdeıı ıebrimize releceklerdir. 16 ibtiaas mabkeme.ilıd' 
maada vazife ifa olunacak mıntakanın hususiyetine göre üç te ~ 
keri ihtisas mahkemesi tqkil edilecektir. ihtisas mahkemelel' 
nin mıntakaları ve nevileri ile kaza daireleri He1eti Vekilece tııt 
kik edilerek gelecek hafta bir kararname ile ilin olunacaktır. 

Heyeti vekile içtimaı •• 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün muW :J 

maını ak.detti. Bu içtimada mühim bazı kararlar verildiği teıııİ' 
ediliyor. Posta paketleri meselesi de bu meranda mü'Zal·...,e oluf 
muttur. 

Birmınglıan 'da zelzele; 
11 kişi öldü 

BlRMlNGHAM, 13 (A.A.) - Alıbıme büldimeti dahiliJ 
C.nıaYOn kontlujunda ve Birmincluım' da bu sabah erkendeo ' 
sürekli fakat tiddetli bir 'Zelzele olmuttur. 11 kiti ölmüt ve tfl 
kiti yaralaınnıtlır. Kamavon lmntluiunun cenubunda ZO ;..;Jf 
bir daire dahilinde hissedilen bu selnle maddi bir çok hasara fi 
bep olmuıtur. Bilhaaaa hayvanlar arumde büyük sayiat ol.mılf 
tur. 

Sefir Muhtar Beyin tebdil 
edileceği doğru değil •• 

ANKARA, 13 (A.A.) - Vatinfton büyük elçisiı Muhtar B. il 
tebdil edildiğine dair bazı Avrupa ruetelerinde intiıar eden f' 
yialann külliyen hilifı hakikat olduğunu beyana Anadolu Ajaııi 
me'ZUlldur. 

Adana' da bir çocuk enkaz 
altında kaldı 

ADANA, 13 (A.A.) - Son yağan yağmurlardan telıriaU' 
de topraktan bir evin oduı çölmıiit, üç yatında Macit isminde lır 
yavru feci bir surette ölmüt, babası Musa ·muhtelif yerlerinde' 
yarala.nmıttır. Havalar çiftçi lehine müsait gitmekte devam edi 
yor. 

l Nuri Paşa ıle 
gelen zevat 

Şikago' daki 
San'at sergisi 

Türki1e ile lrak arasında ~ 
za edilen ticaret, ikamet ve ir 

Göndereceğimiz eıya dei mücrimin muahedeleri ınil' 
zakeratma lrak BaıYekili Nutİ 

için bir Papnm refakatinde ittirak et· 
mukavele yapılacak mit olan Irak Maliye müdüti 

fmd umumisi İbrahim Kemal ve İt' 
Şikagoda bu sene zar a tatistik kalemi müdürü Corc:İ 

bey.nelmilef bir sergi teais edile 
ceği ve bu sergide Şarka ait ba· Beyler dün T oros ekspreaill 
zı san' at eserleri teşhir olunaca Bağdada avdet etmitlenlir. Nil' 
ğı yazılmııtı •• Serci heyeti bun ri Pa,a da iki ıüne kadar RQllll 
dan bar kaç ar evvel latanbul Ya oradan Cenevre,.e ridec:ek• 
belediyesine müracaat ederek · tir • 
aerride Tül'kiyeyi temsil ede- Türk - Yunan cek bir eser gönderilmesini ta· 
lep etmitti. Ahiren ıerginin Sar mahkemesinde 
la .Karip .!~i müdürü ve. fili: Muhtelit Türk. Yunan ınalr 
noıs Darulfünunu ulOmu sıyuı kemesi reis' M s--..:ı_ 1 111 

"d" .. M W M M •- 1 ' o, ... -.e1 
ye mu uru r. · • on..,~ tinden aYdet etmiıtir. 8ucü' 
mery Mc. Govern, Ankaraya il j 16 d •· et ed'l---ı.....' 
derek bu hususta hükOmet le- ava rur 1 """"ur· 

mas ettikten sonra htanbula aY 
det etmittir. Mr. Mongomery, ele buhman tarihi asan gördüllf
Mc. Govem dün kendisile görü lran Ye Türkiye aerıi1e ift~ 
ten bir muharririmize bu hua ... j kabul ettiler. lrao ile göoder'1 

ta demittir ki: cek uar için bir mukavelenaıt'c 
- Serıide 19 ve 20 inci aarr- İmza edildi. Türki1e ile ele bit 

lara ait uan san'at tethir edile mukavele akdi takarrür etmit' 
cektir. Serginin Şarkı Karip fU tir. Mukaveleaaine henüz indi 
besinde Türkiyeye ve lrana ait edilmediği için gönderilecek e
birkaç eserin tqbiri talep edildi aer hakkında si'Ze bir '8Y söyle
ğinden Türkiye ve İran hükQ. yemem. Ben yann Pariae gide
metlerile temasta bulundum. ceğim. Mukavelenameyi A~ 
Anadolunun muhtelif ıebirlerin ka sefiri M. Grü imza edecektir• 

iddia etmek "menfi., adamlar için ta
hammül edilmez bir ihtiyaçtır. Nu
rullah Ata Bey ise "menfi,, lerin ıa· 
hıdır.,, 

"Menfi,, aözü ile ne kaateclildiğini 
bir türlü iyice anlıyamaclım; bunun 
birçok kimseler tarafmdan muhtelif 
manalarda kullanıldıfını cluydam. 
Bittabi düma bir hakaret tazammwı 
ediyor. 

San'at ve fikir aabaaında biç bir 
kimsenin fÖy)e kesip atan bir biilriinı 
venneğe hakkı olnwlıtıı lıilbaua 
zevk ..-elelerinde kütleaia de, fert 
!erin de, batta en büyük aıVnelrlritJ. 
rin de yanılabileceğini; lıerkMi ~ 
diği romanı, ıiiri, felsefe kitabını o
kwnakta aerbeat bırakmak daha mü
nasip olacalını; bazı iaaanlvın ea 
fena kitaplardan istifade edeceiini, 
bazılarının elinde i ... - iyi kitapla
rın dahi bayağılatacaimı söylemek 
ne vatana, millete biyanet, ne de İn· 
kıl&ba husumettir. Fakat bir fikrimi 
zi beğenmedi diye bir ad-: ~Sea 
inkılaba husumet göateriyorııun, 
"menfi,, adamım~ demek... Bana ne? 
ne olursa olsun! 

Yine diyor ki: . . . . 

"inkılabımıza Nurulı..Jı Ata 8 : 
bi berıeyi bilen, hıbt lıiç lıir ilim 
aan'at aabaaında vatanııa.Wı: ~ 
olmıyan inaanlar limnı dejilclir l., 

Bu cümlenin maaaaıaı apiıdl 
anlataeafımı baıraya aaclece -• 
kendisinda iıılalip namına oia: eörl' 
mele b•k'cnn ~l yÜtJS 
iyi kitaplan '-Ianndan clefiJ. ı~ 
zumlu ntandaıları lüzmneazlara> 
dan ayınnak için de bir aalibi:rıı' 
.ehmettitlni itanrt malnadı De 1'
dım. Acalıa .._ ... - u-:
pJmra<:ak aıo? 

2 - Cevap, aual 
Bana atbia tatlar -cı.. ~ 

inkılüa bimwt, la•-.rt ıriW 
iddialar ihtiva --.liii ~ -" 
lan aofırldc11Dldılda wrilwlderi " 
nr. Bir kere yukarıya kaydettifiır' 
cümle, benim bir mektepten -" 
olmadıfmu aöylemelı istiyor. 

Benim biç bir melııtepten şahadel 
namem yoktur. Galatuaray'da ok#' 
dum, fakat onıyı bitirmodoa ......... 
hm. Kendi kenclimc çalııtım, ok"' 
d•• • F tabiri ile ' "a 



MiLLİYET PER EMB'E 14 KANUNUSANİ 1932 J 

lhtikir mücadelesine filen baslanmalı 1 
Ekonomi 

Şeker ihtikarı tahak
kuk etti. Ne yapılıyor? 
ihtikarı bilhassa küçük esnaf ya
pıyor. Fiat 52 den 65 e çıkarıldı! 
Şeker fiatlerinde son günlet'- Şeker fiatlerinin daha fazla yük 

d b. .., ___ ,, ··rüJü· .. Pek aelmeyeoeii temin edilmekte-e ır yaıueut ro yar. • 
aı: evvel 50 nihayet 52 kurup. d1T • 
sablan kesme tekerler 56 kuru fzmirin 5 günlük 
fa satdmağa batlamı9br. Bu 'h t 
hal iktıaadi mahafilde alika ile ı raca l 
ka11ılandığı kadar halk arasın- 2 kinunusaniden 7 kanunu. 
da da telif uyandırmı§tır. Şe- seni 1932 ye kadar İ:ı:mirden 
ker fiatlerinde bu yüklelitin ae muhtelif ecnebi memleketlere 
beplerini tetkik ettik ve bu İ!e ihraç olunan emtianın mikdan 
de her teyden evvel bilh~a~a kü hakkında İzmir Ticaret odasın
çük esnafın ihtikir meylımn se ca biı· istatistik tanzim edilmiş 
bep olduğu neticesine vardık. tir. Buna nazaran palamut 507 
1932 senesi ilk üç aylık konten bin kilo, üzüm 405450, incir 
janda fdı:er kontenjanı azca ko 68390, tütün 740124, palamut 
nulmuttur. Sandıkların da kon 

hüluuı 49460, küspe 271780, 
tenjana tabi olması teker idha- ı:eytinyağı 2520, 15295, yumur 
latmı biraz güçl~tirmektedir. ta 21100, kuzu derisi 4510 adet, 
Bu ihtikarı ve ecnebi 9eker fiat ceviz (kabuklu) 206, bakkaliye 
!erinin yüluelmeaini intaç etmit eıyası 4087, halı 5120, sığır 431 
tir. Halbuki, memleketin birse baş, keçi ve kuzu 2750, arpa 
nelik ihtiyacına kifayet edecek 50900, kum dan 41000, kepek 

50,000, kilim 77, mazi 500, bal. 
şeker olduğu tahmin edilmekte mumu 7450

1 
bakla 11100, hur

dir. Bir şeker buhranı mevzuu- da incir 40000, meyan kökü 
bahis değildir ve fiatlerin yük- 110000, burçak 14592, tiftik 
selmesiııe hiç bir sebep yoktur. 1338, yün ve ipek 5065, pirina 
Şeker piyuaamda aynı zaman- 140000, ceviz kütüğü 138, so
da bir nazım vazifesini ifa et· ğan 25000, nohut 104937, au
mekte olan Alpullu teker fahri •am 6596 kilodur. 
kası teker fiatlerindeki bu yük lngiltereye buğday 
seli§le yakından ali.kadar olmuı ithali 
ve mini olacak tedbirler ittihaz 
etmittir. Alpullu şeker fabrika
sı ~ker fiatlerine biç bir zam 
yapmamı§tır. Enelce olduğu 
gibi Alpullu tekeri 50 kiloluk 
çuvalları 38 lira altmı, kurut· 
tan satılmaktadır. Alpullu ıe· 
ker şirketinin elinde ihtiyaca üç 
ay kifayet edecek teker olduğu 
halde fiatlerdeki tereffüe kartı 
bir tedbir almak üzere faaliyeti 
hitmif olan fabrikayı tekrar kes 
me şeker imaline aevketmittir. 

lngiftere hükUmeti buğday 
idhalitıru kontenjana tabi tut
mağa karar vermiştir. 

Yeni bir resim 
İtalya hükiimeti r~mi gaze.. 

tede neşrettiği bir kararname j. 
le idhalat eşyasına yeni bir re
sim koymuıtur. Adı "Tahliye 
resmi,, olan bu yeni resim alın
ın.asma bir kinunusaniden itiba 
ren baılanmıtlır. Resim herhan 
gİ bir İtalyan limanına tahliye 
edilen idhalat eşyaımdan alm
maktadır. Resim fosfat ve nit
ratla inıaat malı:emeainden ton 
batına bir liret ve diğer bilcüm 
le e9yadan ton batına 2,5 ltret 
olarak alınacaktır. Tranıit qya 
aı bu resimden muaf tııtulmut
lıır. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 1 Kapanış 

F ransıı: frangı 12 06 00 
lngiliı: lirUI 7 21 50 
Dolar 47 37 50 
Liret 9 37 92 
Belga 3 •ı 50 
Drahmi 36 ıs 00 
lsviçre frangı 2 42 37 
Leva 61 17 50 
F ·orin 1 18 17 
Kuron ç. ıs 92 00 
ıiling A. 4 17 10 

eza ta s 62 11 
Mark 2 02 00 
Z'.oti 4 24 00 
Pengo 3 7S 39 
Ley 79 59 50 
Dinu 26 41 64 
c .. ···on•ts . 11 13 7S 

Tahviüit jKa.pam:,. 
l. Dahili 

~,~, D. Muvahhade 
A. D~m•r-olu 

Borsa ltarici 
Altın ı 9ıs. ı Mecidiye 

2 ~ı00 
ı>,."k nt 

.. - . -

-

Yunan Opera 
Heyeti 
Gazi Hazretlerine arzı 

tazimat etti 
Fran11z tiyatrosunda temsil

ler vermekte olan Yunan milli 
operaamdan bir heyet dün Dol
mabahçe sarayına ıiderek Reisi 
cüınhur Hazretlerine tazimatla 
rmı arzetmiılerdir. Bu heyet 
ayın zamanda Büyük Reiaimi· 
zin ıereflerine cumarte1i alqa
mı (Puçini) nin ınethur (Tos
ka) amı temsil edeceklerini de 
tazimatlarına ilive etmi9lercfır. 
Reiaicümhur Hazretleri bu da
vetten fevkalade mütehauiı ol 
duklannı beyan ve milli openı 
heyetine aellmlaımıa tebliğini, 
emretmitlerclir. 

Odalarda 

50 nci yıl 
Bugün .. 

Ticaret odasında bugün 
merasim yapılacak 
Busün Ticaret ve Sanayi o.

dasınm ellinci yrldönümüdür. 
Ticaret ve Sanayi odaamda bu 
münasebetle buııün saat 14 te 
yapılacak merasimde söylene
cek nutuklar yalnız odanın de
ğil memleketimiı:in son elli se
nelik iktıaadiyatınm tuibçe1ini 
hülua edecektir. 1882 senesi 
14 kinunuaaniıinde Galatada 
Mehmet Ali Pata Hanının bir 
odasında ilk defa " Dersaadet 
Ticaret Odası., açılm19b. Bu o
da 1304 tarihine kadar bu tekil 
de devam etmiş ve bu tarihte , 
Ticaret, Ziraat ve Sanayi odası' 
namını almı9tı. 20 sene bu hal 
devam etmiı ve 1326 tarihinde 
Oda tekrar Ticaret ve Sanayi 
Odaıı haline gelmittir. latan
bul odası o zamanlar eski Tica. 
ret ve Nafia ne:ı:uetince daima 
diğer odalara bir merci gibi te. 
likki edilir ve diğer odalara ya
pılacak tahrirat bu Oda vaaıta
sile yapılırdı. latan Odası mem 
leket ikbaadiyatma ait bü • 
tün mesai! ve bütün tedbir 
!eri pek eskiden görmüş ve 
icap edenleri yarım asırdan be· 
ri tayanı hayret bir ısrarla mü
dafaa etmiıtir. Habip zade 7.i
ya ve Hakkı Nezihi Beyler bu
günkü nutuklarında bütün bun 
!arı göstereceklerdir. Bu müna
sebetle hazırlanan eser beş kıs
ma ayrılmıtbr: 

1 - Tesis devresi. 
2 - Odanın smai meselerle 

bilhassa meşgul olduğu devir. 
3 - İhracat ticaretine ehem

miyet verilen devre. 

4 - Meşrutiyetten baılayan 
ve 1925 senesine kadar devam 
eden mütereddit devir. 

5 - 1925 ten sonra olan kı. 
sım. 

lhtikarJa 
Mücadele 
Kanun, mücadele için 

halka da 
suhuletler gösteriyor 

Büyük Millet Me<:liaince kabul 
edilen ihtikirla mücadele kanunu 
Resmi ceridede inti§'lJ' etnıiı olduğu 
c:ibetle mevkii ma'iy<:te aİrmİf do. 
mektir. Evvelce de metnini dercetti
iimiz bu kıınunwı uıl hatlarmı ıu 
milnuebetle bir kere daha kariJeri. 
ınize batırlatmak isteriz. Malumdur 
ki, bu kanun ihtikarı ıidcletle teczi
ye ediyor. Jbt:kar yaptıkları sabit 
olanlar bir aydan bir seneye kadar 
ve on bin liraya kadar da ağır para 
cezasıyla tecziye edilecdclcnlir. 

Kanun ibtkirla mücadeleyi tes
hil etmek üzere de halka lıezı saJi. 
hiyetler veriyor. Mesela ber 'fatan
daı iktikanru gördüğü dükkan sahi
hi aleyhine, müddei umumiliğe mü
racaatla dawı. açabı1ir. Jdcliaımı mah 
kemede tenik edebilmek için bet 
liradan fazla alıt veriş ettiği dükkan 
sahibinden ber Yatandaım bi-t fatura 
iatemeğe htklo vardır. Fatura ver
meyen dükkancılarclan on liraya ka
dar ceza alınacaktır. ihtikar iddia
lannı adliyecle lıir heyet üç gün için 
de tetlıilı: ederek, iddiayı muhik cö
rüne, evrakı sulh mahkemesine ..._ 
ncektir. 

Görülüyor ki, bu mücadelede 
yalnız l>e'flet mak•mlarma değil, 
lıalka da .uiieler terettüp ediyor. 

- - -
dacle,.~ebe, clariilfilıuna, clpıo,_. 
ya b ' vanbr. V aJua tahsil de 

:cl<'l-hı' .... h~.Tnd ccçmİf olmak 

nn lıir lmma dariilfüMan ,,_,.nu liateye lüzum olmasm?" 
defildir. Kendimi onlar arauncla say Bilmem Burhan Omit mabauı mu 
.,.ğa kalkmıyorum yapalıilcliğim i- bu kadar basit fCYlerde hataya düıü 
fİD kıymetini takdir etmek ı...... clüı yor? Memleketimizde ecn;bi diller-c .....-- n1a -

lJ' naaıun muhııkkııl< olgu tbııını, 
kemale udiğini isbat etmez; fakat, 
ınedeniyetin buginlrii lıD&de. ilim 
ve İrfaıı aabaıında olpnlatnııf, ke
male ermit insanlar mııbakkak da
rülfünun disipliııind~ geçn_ıİf olan
lardır. " Autodiclacte,, lann daima ak 
aıyan bir taraflan .,,..dır; içlerin
olen, diin;yannı her yerinde, değerli 
•damlar çıkar fakat, bileyim? 
Hiç biri fÖyle .!tamamile lam,, değil 
clir, Çünkü ilmin, yalım: hoılarma 
rideıı kısımları ile tanas ettikleria
tlen lıer fe7i kawrıyaıı bir bahıtl•n 
olanıaz. 

Tanı, cliüıılinli bir tahsil gömıe
llllt almak iç.imde, seneler geçtikçe 
-•ı el,..ilmeyip artaıı bir yarada• 

F t • autodiclacte,, lar da ilim 
.., lıilba saa'at umda, Bur
lıan Üınit'"m tabiri ile, •ntaı>dat 

hakkı,, na maliktir. l ıim zikret· 
· kketimiz ~ 

mez. denbirini bilen berket gerek Yunan 
• Şabtıdetnaınesblifime rağmen Ye Latin lı.laaiklerini, gerek yaJıyan 

lıir aman!..,. Burhan Omit'ia de te- diller klui.klerinin bir listesini her
Hccühünü kazannııttım. Halli cemi bangibir kitap kataloğunda balabilir. 
yeti İçin 1ıa- ela müracaat etti ve ·Ecnebi dillerden birini bilmiyenlere 
bülteni bazırlıyacak heyete ırirmemi gelince onlara ıimdillı klasikleri taır 
teklif etti. Ben: "Kimsenin zevkine aiyenin bir faydası yc.ktur.Çünkü he 
brqmam, lıerltea beiendiiini okur" men hemen hiç birinin tercümesini 
ciJıi bir cevap Yerdim. Mademki ~ bulamazlar. 
nim biç bir ilim ve aaıı'at aalıasıncla Burhan Ümit ile U"kadaılan, liste 
fttanclathk hakkım yoktur, niçi-:J dej-il, kitap neırebnek, bilhaua Car 
beni onıya davet etti7 Bir takım bm lıüyüı. eserlerini tercüme ebnek 
sençleri irpt edecek, onlara yalnız için f.ir cemiyet kursalardı o zaman 
; • kitapları okuttnnıcalmııt Onlara -her tercümenin kıymetini tenkit 
~her diye lıaıi patermek, lı.endi- lıaklmnız baki kalmak prtile- "ciddi 
Jerini daima yaıılıt yola aitmek lehli bir tctebbüa,, tür diye ıılkıtlardık. 
kesine diiıürmek değil miydi? Katoliklerin bir "lndex,, i varda; 

Ancak büyiik klaaikler haldmıda lıu, okunması Papalık tarafından me
lıat'iye yakm lıir büküm ,,.;Jebile- nedi.len kitaplana liateaidir. Bunun 
cetini, fııkat bunlar için de bir cemi bir manası vardır, çünkü kitaplarm 
yet ve bir bült- lüı:nm olmadığı niçin menedildiği malumdur: Roma 
m söylemİtlim- Barfıan Oaıit .,,...,_ Kilı'•-:..:- d-"--1--- m·-L-'" -' ., • • • • rnıeı:nlekette --·- us........-ı.ua \&DilU.I o.. 

Poliste 

Haydarpaşa garında 
şüpheli bir adam 

Bavulu açılınca içindeki torbada 
kaçak çakmak taşları bulundu 

Son kaçakçıbk kanunu- lı.abu
lünclen sonra, kaçakçılıia kartı, deY
letin her kuvveti daha müteyakloa 
bir vaziyete prmİf bulunmaktadır. 
Bihuıua çakrnaldarın ortadan kaldı· 
nlınaaı ve tamamen kibrit istimali 
hakkında son günlerde de'feran e
den bir fayia üzerine, lıuı açık söz
lerin faaliyete giri9tikleri görülmek
tedir, 

T•hkikat e'f'l'Üı, mehkııneye •• 
rilecdlrir. 

Sirkat iddia11 
Arnavutköyde oturan latawi M

miıulo bir bahçevan, ıabrta'ya ınit
racaatla, Koço i&mincle birinin, cıebin 
delı.i 39 lira parumı atırclıimı iddia 
etJniıtir. 

Koço yalıalanmtftlr. 
Dün; zabıta, bu vadide yapılan 

mühim bir kaçakçılığı meydana çı- yangın! 
karmışbr. 

V k" h kk · h · · · Ortııköyde Ferit P8'8 as-t-
. a. a. e. ında bır mu arnrnm· ı nmda oturan Mediha H. m odaam-

zın yapbgı t,.J,kikata nazaran kaçak d-'-' hadan loYıJcmılarla 
~ 1 • taf ·ı- d """ so sıçrayan 
,ı ı.gın ., atı Jtl ur: yaııgm ç.ıkmıf ve itfaiye haberdar • 

Saat 12,55 de Haydarpaşaya P clilmiıtir. 
len. Tor~a <kspreainde? ~de .ha~ Gelen itfaiye; yansmı etrafa si-
lu ile bir adam imnifür. Bılezikçilik rayet etmeden söııdiinniiftir. 
ettiğini ve isminin Mustafa Hikmet 
olduğunu söyleyen f>u adanun tren
deki vaziyeti bir az fÜpbeli görül
ınüt olduğu için, polisin taraHudn 
altında bulunmakta idi. Bu adam 
Hayclarpaşaya ininc:c ora zabıtası 
da taraHuda ittirak elmİJ ve Muıta 
fa Hikmet'in etrafına mütecessia 
nazarlarla baktığı görülmüıtür. Bu 

Bir sabıkalı yaralandı 
Küçük pazarda otnran sabıkalı 

Kör F ai1< ile T • ..,,k puannda kah
veci Arap Yuauf kavga etmitler, A· 
rap Yuıuf, Faik'i 'kafaUl'lclaıı lııçak
la yaralamııtır. 

vaziyet kartısmcla Hikmet ef. nin Temele taş atarken •• 
bavulunun taharriaine lüzum görül· 
müş ve kendisi de durdurulmuttur• 

Bavul açılmıı ve üst tarafta bu
lunan öteberinin altı karıftınlınca 
b;r torba ele geçmiştir: 

Balatta Molla Atki mahallesinde 
yapılmakta olan yeni ilkınektep in
f33lmcla çalıtan amele Haçik temele 
taşlan atmakta iken, kazaen t.ılar
dan biri Ahmet ismindeki ameleye 
ra•l gelerek ağır surette yaralamıt-Bu torbanın da a' '21 çözülmü1. 

ve içinde yüzlerce ~ak tafı bu· . tır. 
lunduğu görülmüştür. 

Bir gazinoda arbede .. 

.. 
Maarifte 

Sınıfta 
Kalanlaı 

Üç sene aynı sınıfta 
okuyabilecekler 

MMrif Mlrileti liM Ye orta _.._ 
tepJ.. talı• a iıı terfii umfları ı.M
lı:ın .. mühim lıoir taıninı söndennittir 
Talimatnamenin bu -.W...inin de
fittirilmesine iatimt eden son ...,.;. 
yet todaT: 

Şimdiye kadar •)'ili •mılta, Wr 
taıeııe. bir defa ıuaıf kalabilir, yani 
iki - okuyabilirdi. Yeni ... sa sö
re Qııl sınıfta bir talebe üç aeııe o
lnıyahileeek, yani iki defa ipkayı il• 
lllf edilecektir. Bu şekil bu ııene bati 
hanlarında tatbilıa batlanacaktır. 

Evvelce ayni ınııfta iki defa ka
lan talebe bir daha tahailine devam 
etmemek üzere mektepten çıkarıb. 
)'Ol'da. 

Yeni Yaziyette miimlriin oldaju 
kadar talebenin mektebi yarı yolda 
terkebnemeaini temin nolduı aö• Ö
nünde bulundurulmuıtur. 

fJk tedrisat müfettiş
liği imtihanı 

Alınacak ilk tedrisat müfettiıleri 
için bu ayın ıs inde taliplerin imti
hanları yapılacaktır. İmtihana ,V.. 
lerin asgari bet sene ilk mektep 
muallimliii etmit olmaları flU'tbr. 

lmtihanl•r lstanhul, Sivas, Adana 
n Trabzon muallim mekteplerinde 
yapılacaktır. imtihanlara lıtanlıulda 
umumi müfettiş Haaan Ali, Sınata 
başmüfettiş Hilmi, Trabzonda umu
mi müfettiı Bedri. Aclanada Retat 
Nuri Beyler nezaret ede«klerdir. 
Müfettiıler bugünlerde ıe!ırimizden 
hareket edeceklerdir. 

imtihanlarda mümeyi:ı olarak 
muallim mektepleri ve maarif müdür 
leıi, ve meılek dersleri muallimleri 
huır bulunacaklanlır, 

Baımü(ettiı Hilmi B<yin ıehri· Muıtafa ef. derhal tahtı tevkile 
almmıt ve bir heyet muvacehesinde 
tatlar ta'dat edilmiştir. Neticede tor 
hada 1000 den fazla tat olduğu gö
rülmüş ve bir zabıt varakası tutula
rak ta~lar mühürlenmiştir. 

Galata'da bir birahanede oturan • mizde,n bir ay ":yrılmaaı müdd~nde 
Ah d·- Ahın t ş··1ır" · · ecnebi ve ekallıyet mekteplerı ııle-

Mualafa Hikmet ef. hakkında 
tanzim olunan tahkikat evrakile ad
liyeye vcrilcektir. 

Bir biili işi 
Sultan Selimde oturan lsmail el. 

:rabıtaya müracaatla bir iddiada bu. 
]unmuıtur. 

Bu iddiaya göre, Celal ef. ismin
de biri bundan altı ay evırel, lsmail 
el. ye bir it için büyü yapacağı ba
haneıile bir miktar ı>araaını alnut
br. 

lamail ef. nin bu iddiası üzerine 
Celal el. yi isticvap albna almıı ve 
büyü meselesinin iç yüzü aonılmuf
tur, Celil ef. böyle bir itten haber
dar olmadığını iddia eylemektedir. 

met, ıger e ve u u ısım . ,_., eli" b' • ·· 
1 • deki .. k d · 'I nne veıuuelen ger ır umumı mu· 
erın uç ar a aı, gazınocu ı e f tti' baka ktır 

kavga ebniıler, bunlardan Şükrü ha e t ca • 

vaya ailüı atarak kaçmış, Ahmet'in Muammer Raşit Bey 
biri pzinocuya bıçak çdrip kaçmıı, 
diğer Ahmet te, masadaki tabak, ka iyı'leşiyor 
deh ve aaireyi kırarken yaka)anmıt
tır. Poliı, diğerlerini aramaktadır. 

Düşen çocuk 
Galata' da Arap e&mide o taran 

Hatice iaminde bir kadın, korku ile 
sncuğunu düıürınüttür. 

Polisçe tahkikat yapılmaktadır. 

Otomobil kazaSJ 
Galata'ıla ıeç111ekte olan toför 11-

mail'in iclareaincıeki otomobil Dimit
ri isminde birine çarparak JBnıı-t
tır. Şoför yakalanmııbr. 

Bir müddetten beri rahatm. bulu 
nan Darülfünun emini Muammer Ra 
ıit Beve bir hafta evvel ikinci bir • · 
meliyat yapılmııbr. Muammer Be
yin ahvali aıhbiyeoi iyi olup bir bal
taya bclar vazifesine baflayacaktır. 

Kanunusani batında açılması mu· 
brrer olan gazetecilik melıtebi Mu· 
ammer Beyin hastalığı münaaebeti
le faaliyete geçememiıtir. 

Seyrisefainde 
Teftişler l Vecihi Beyin 

Teşebbüsü 

Darülfünun emininin hastalığı do 
layıaile uzun zamandan beri toplan· 
maylın divan Muammer Beyin nde
tini müteakip birikmit itlerle bera
ber guetecililı mektebi itini ikmal 
edecektir. Mektebin projesi ... ., pro
......,. -en teabit edı1mit bulundu 
iuııdan nisanda tedrisata .. ,ı..,.. 
bilecefi ümit edilmektedir. 

Havuzlar idaresinde 
de üç memura 

işten el çektirildi ! 
Seyrisefainde yapılan teftit

ler devam etmektedir, Görülea 
lüı:um üzerine havuzlar idare
sinde de üç memura ittn el çek
tirilmiştir. 

O da kaçmış! 
ADANA, 12 - Firari Abdül 

kadir Kemalinin v11ktile şehri
mizde çıkardığı Ahali gueteai
nin mes'ul müdürü olan Ye bir 
buçuk teneye ınahkUm edilmit 
iken veremli olduğu için mU'f>.:k 
kalen hapisten çıkarılan Reş • 
Feyyaz Bey lakenderiyeye kaç 
mıtbr. 

naka1a ettikleri iç-in. Bır takım dev
letler de keneli idare t.rzlarma mu
halif olan kitapların neşrine veya ha 
ıiçten ithaline mani olurlar. Bu da 
anıa,ıbr. Fakat gerek Papalığın, ge
rek 0 devletler sansürünün verdiği 
kararlar kitnbın bedii veya felııeli 
kıymetini kasdebn':"· B~r~~ Omit 
hangi doğmaya gore hüküm vere
cek? 

Vakıa bir eseri tenkit etmek de 
onun iyiliği veya f~nalığı hakkında 
bir hüküm vermektir. Fakat münek
kit: "Bu kitap iyidir Yeya fenadır" 
diye keaip atmaz; aehep gösterir. 
"İyidir, çüdcü ... Fenadır, çünkü...,, 
der ve ancak c~ünkü» yü takip eden 
sözlerin bir lnymeti olur. "Kitap -
'feuler cemiyeti,, bir tenkit mecmu
a11 ç:kar13ydı, kimsenin bir diyec:e
ii olmazdL Orada yeni veya eski ki
taplar hakkında fikir beyan edecek 
herkeı ancak kendini, keneli fikirleri 
ni öne sürmut ollll'du. Halbuki cemi 
yet, hükümlerinin esbabı mucibeaini 
söıterınelı istemiyor, Ona intiaap e-

T ayyarecimiz yeni 
· tayyareler 
imal etmek istiyor 

Tayyareci Vecihi Beyin Kalamıı-
ta inta ettirmekte olduğu hangar 
bitmek üzeredir. Hangarın resmi mu 
...,.,le$i de ikmal ediJmiıtir, yalanda 
resmi küıadı yapılacalr.br. 

V ecibi B. bu hangarı tevai ederek 
burada tayyare imal etmek fikriııde
clir. Vecihi Bey ayrıca bir sivil tay
yarecilik kunu ela llÇBcaktır. Kunu 
ikmal eden kız ve erk<k talelıe bü
lrumet tarafından da imtihana tibi 
tatulduktan aonra kenclilerina resmi 
birer ebliyetname verilecddir. 

Fırhna devam ediyor 
Karadenizde fırtına de.am 

etmektedir. Maamafih fırtına 
hafifJemit oldufundan ıemiler 
yollarına devam etmektedirler. 

- - -
naatini Jıailıyacak Ye: "Falan kitap 
iyi değilınit, çünkü cemiyetin heyeti 
öyle karar vereli!,, diyecek! 

lıte ben böyle bjr feyi lı.abul et
mediğim için "paradoxe,, )'1lpaıı bir 
adaa um. Bir kere herkesin yüzüne 
ikide bir fırlatılan bu "paracloxe" 
ne demektir? Müesses kanaatlere uy 
ırun olmıyan fikir, söz; iıte o kadar. 
Doğru veya yanlıt. haklı veya bak
ıız demek değildir. En baait hakikat 
ltr bJe bir zaman "paracloxe" addo'
lumnuştur. 

Burhan Oınit -ı..Jetincle yeni 
kitaplanmız arasında irfan ft ban 
iç.in pek u eaer nqrolunduğunu söy 
lüyor. "Kısmı izamı (Cüınhuriyet aı 
lı.erinin alfabesi, Tarihin lı.üçiik lı.ız
lan, ilh) ~bi lıalka ait e-'er ile 
(Eı~k derisi, Gelincik Hannn .,,. Ma 
Yi-Sakal, Orman giİ2di, Çizmeli .... 
di ft Periler, ilb.) aibi bir sürii Ç• 
c:uk neıriyabdır" diyor. 

Evet bizde klaaikleri tanıyan; o
kumut değil, iaimlerin; bile cluJmUt 
olan pelı. az kimae var. O kadar lıi 

Darülfünun teşkilab 
albümü 

Duüllünun tctlcilib, liıborata· 
varlan .. esaire hakkında malumatı 

havi albüm ikmal edilerek Maarif 
Vekiletine gönclerilnıiftir. 

Darülfünun mütehassısı 
yola çıkb 

Aıılaınıclan ftl'İlen -ıümata ,ı;. 
re, Darilfüınma müt.ı...- oLırak 

cellıiae luır&r ,,..;ıen ıınıleeör M. 
Mart lsıriçreden lataelıula nrii~ 
cihen yola çılan.ıtır. Mnmaileyhia 
tetkikatı iki ay devam edecektir. Ve 
Dleto Yereceii rapor talim ,,. terlıi
,. ılaire.i ile Maarif erkUmdan mü 
rekkep lıir lroaıia7oa tarafından tet
kilı edileeelı ,,. + &. lıawtJ .. 
söre Dariilliinunu ıalalı ~ bir li
Jilıa ~. 

Dm ıreldiiini ilin edeeelı olan c:emi-
7etin baniıi dahi Perrault'dan, onan 
aerlerinia yalnnı çocukl• için cleiiJ, 
büyükler için de nefis birer masal ol 
cluğunclan bihalıerl "Etek derisi, Ma 
,,;.saı.aı, Orman güzeli, çizmeli ke
di,, ,dünya çocuk edebiyatmm, Dani 
ınarkalı Anderaen'inkilerle beraber 
.,,. onlardan eve! olmak üzere, en kla 
sik eserleridir; hara Ye İrfan nqriya 
tındandır. Burhan Oınit onlan fena 
cliye ataaılı:sa bize, beiendiii deiil, 
bei-.ıecliği kitaplann liatesini ver 
M daha İyi eder; o ela Papalıim ln
clex'i lı.adar, iyi kitapları tanıtma&. hu 
auaunda faydalı olur. 

8arhan Oaıit'te, lı.encliaine aöyle 
nen oôzleri tahrif etme&. " yahut bir 
cümı.,i, etrafmdakilcrdea •JD"&rak 
--atlattırmaJr illeti ele YU', Meae 
li bir sözümü almıtı "Uç kiti bir fiil 
rime ittirak ...ı... •cam yanlı, -
düıünüycınm diye içimcle lııir fİİplw 
uy._ı,, Bu- söyledim, falıaa ... . . . 

Belediyede 

Yangınlar 
Çoğalıyor 

7 aenedir lstanbulda 
yangınlar artb 

JıtatiatikJere _,..., latan 
bulcla yedi aeneden beri yangı 
!ar fazlalatmıttır. Meseli 19 
te 72 yanım luıydedilmiıke 
bu mikdar her sene aıaiı yuk 
n temenüç)er gösterdikten 
sonra, 1930 da 466 ya kada 
çıkınııtrr. Geçen seneki yangın 
lar da 500 e yakındır. Bu sene 
ı:arfında yangınlarda 12 kadar 
insan yanmıttır. Yangınlar en 
ziyade latanbul ve Beyoğlunda 
olmaktadır. Alakadarlar yan· 
ırnların tevesaüünde halkın da 
kusurunu görüyorlar. Meseli 
yangın çıkan yerde, ateşin sön
dürülmesine çalrfmakla berabet 
itfaiyeye haber verilmemekte, 
ancak yangın büyüyünce bu 
son tedbire müracaat edilmekte 
dir. Halbuki bir taraftan yan
gın söndürmeğe çalıımakla be. 
raber, diğer taraftan itfaiyeyi 
de haberdar etmeği ihmal et 
menıek laı:ımdır. 

Kaybolan mutemet 
hala ortada yok! 

Zimmetine bet bin rıra reçire 
rek tagayYüp eden belediye mu 
temellerinden Nail Beyin tahar 
riaine devam edilmektedir. Bu 
hadiseden sonra belediyenin di. 
ğer mutemetlerinin de hesapla
n tetkike batlanmıttır. Bundan 
batka badema mutemetler neı:
dinde para bulundurulmaması 
takarrür etmiştir. 

Üsküdara bugün çam 
dikiliyor 

Oaküdarda Salacık ile Harem 
arasındaki İhsaniye sırtlarına 
d.kilecek çam ağaçları bugün 
öğleden sonra merasimle dikile 
cektir. D:kilecek çam fidanları 
bin kadardır. Merasime i,tirak 
edecekler bugün Köprü Oskü 
dar iskelesinden 2,45 vapuru i
le hareket edeceklerdir. Mera 
ıimde vali ve belediye reisi Mu 
hiddin 8., belediye erkim, ga 
zeteciler ve aair ı:evat h~ bu 
lunacaklardır. Şimdi Çriıtak o 
lan bu sırtlar ağaçlandığı vakit 
güzel bir manı:ara arzedecektir. 

Belediye cezalan için 
üç mahkeme ı 

Belediye reis muavini Himit 
Bey Ankaradan avdetinde bele 
diye cezaları ile metrul olmak 
üzere sulh mahkemeleri ihdas 
edilmesine karar verildiğim 
söylemiıti. Bu mahkemelerin 
tetkilini prensip itibarile kabul 
eden vekalet, .Aııkaradan veri 
len malumata röre, İ&tanbul 
müddei umuıniliğinden Jebrin 
hangi mıntakalanncla ve kaç 
mahkemeye ihtiyaç olduğunu 
sormuştur. Müddei umuıniliğin 
lıtanbul, Beyoğlu ve Üsküdar 
ela üç mahkemenin ihtiyaca te 
luıbül edeceği yolwıda cevap 
verdiği zannedilmektedir. 

"Babalık,, refikimiz 
Konyacla iııtiıar etmekte olan 

"Babalı&." refikimiz 22 ra.ma gir 
mittir. Refikimi• daha lıüyük mü 
vaffakıyetler Ye uzun ömürler dile 
riz. 

da çok defa yanıldıitnı anlatan bir 
parçanm sonu idi. 

Bir yerde Ali Nihat Beyden 
babaolwıuyordu. Ben: "Bn :zat gör
düiüm edebiyat muallimlerinin en 
deierliaidir; ben ondan otuz aene da 
yağım yiye yiye den okurıım.(Fakat 
hunu teırazuumdan söylemiyorum; 
müt.,,,.,., değilimdir ).Ben de edebi
yat mualliınlerinin(bir lmmma)döğe 
döie ı..,. sene clerı ckutunım,, demit 
tim. Burhan Omit bunu, kerre içine 
aldıiJm kelimeleri kalchrarar&. nakle 
diyor .,,. bittabi çok değerli - ilim 
bir ıtate olan hürmetini ptermek 
içia IÖylenilea bir aöa, bir tecaYÜ:& 
billiııi olıyar. 

Burhan Oaıit daha ısençtir; sene 
ler pçtikçe kendisine edilem itira:aı 
inluliha biiamı clİJ41 tefsir eb i• 
bir AJIPI _....,,_ID aöd.-iııİ tahril 
ile elcle etmei• plıfan • .ı •• 1 İiı 
lıir -illİllİJ9t .w.ı- ........ 
hı'• '&u • 
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1 

ikmal etmişlerdir. Burada Slav 
ya ile beraber kalmış olan bir 
takımın sayıf ve idmansız oldu 

1 

ğunu kimse iddia edemez. Fa
kat ne var ki; J>iz her hadisede 

1 bir ülemalık göstermek itiyadın 
dayız .. Guya kari bu ülemalığı 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 KANUNUSANİ 

Perıembe 
14K.S.932 Hafta Sohbeti BURHAN i 

CAHIT 

Şairler - Muharrirler - Ressamlar - Bestekarlar 
Muganniler 

1932 

SiNEMALAR 

IST ANBUL SOKAKLARINDA 
Telgraf: İst. Milliyet • 

Te.kfon: 24310,9,8. 
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bekliyor ve mağlubiyetin sebe
bini arayormut gibi sütun sü
tun yazılar yazarız. Çatacak yer 
arar, kendimizi. yüksekte 
ve teşkilat adamlarını etrafı jan İlk Türk~e sözlü, sesli ve şarkılı şaheserinin arzu ve talebi umumi üzerine ve 

darmalarla sanlmıı Kara Ali çe Pariste açılan resim sergİ· ı era yedikleri her lokmayı bir henilz göremeyenlerin görmelerini tem nn 
teai gibi görürüz ... Hiç düşün- sinde san'atkarlar tablolarına kaside ile öderlerdi. Bir kaç gün daha iraesine devam olunacaktır. 
meyiz ki; Yunanistanda maç para verecek mü•teri bulama· Tanzimat ve enderon devir- ' 

k ·· 'd k • Gündüzleri: 2, 4, 6 Ramazan münasebetile gece 8,1/4 ve 10 da 
yapma uzere gı en ve ar asın dıkları için eserlerini eşya ile !eri §Üerası ancak yüksek vazi. 

ABONE ŞERAİTİ: 
Türkiye için Hariç için 

da bir çok ümitleri birlikte sü- trampa etmek mecburiyetinde felerin maaılarile geçinirlerdi. A L E M O A R S 1 N E M A S 1 
rükleyen bir takım 20000 yaban kalmıtlar, Mesela üzerinde bir Akif paşa, Ziya pata, Pertev İşbu film, sinemamızdan başka fstanbu! cihetindeki sinemalarla Kadıköyih-ll' 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4-= 8-= 

cı seyirci önüne çıktığı zaman mevsimlik emek ve bu''tu"n bı'r o-" Pa•a ve saı're hepsı' valı'lı'k, mu- ı ] b ' ·ı • · ' •· ' '- ·ı· 1 
f il 1 ki b • .;ç ir surPt e gösterı mev• cei!•n · ırnt ıyvehe ı:e :ı"l ve ı an ~v r .z. 

a a ar, a 1 aşır... Ben ütün mürlük san'at yaşayan bir ba- tasarrıflık gibi hizmetlerde bu- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!! !!!!!!!!!!"""~ 
bu tenkitleri yapan adamlara 0 har tablosu bir ton kok kömıü lunmu§lardır. luyor. 

6 .. 7 50 14 -
12 .. 14- 27 -= 

NOT -= İ!Sn mesuli.yeti kabul 
.dilmez. Derç olunmayan evrik 
ade olunmaz. Günü geçmiş niis
halar 10 kuruştur. 

rada oyun oynamağı değil, ha- rüne trampa ediliyormuş. Üdebayı cedide erkanının (Radyo) erkanı belki de 
kemlik etmeği de değil, Bunu işittikten sonra resme hiç biri iddia edemez ki yazıla- (halk bunu istiyor) diyecekler. 
maç başlamadan evvel şöy şiire ve san'ata gönül veren he- rı kendilerini hatta bir yıl ol- Halkın bir kısmı biz gazeteci· 
le merasım esnasında bay veskarları dü§ündüm. Biz tan- sun geçindirebilmi~tir. !erden de Şahmeran hikayeleri, 1 

rak vermek falan gibi · d · d b A B' f I 
BUGÜNKÜ HAVA 
Ye§ilköy askeri rasat merke

zinden alınan habere göre bugün 
hava bulutlu olacalı: ve rllzg§r Şİ· 
maiden esecektir. Dün tazyiki 
nesimi 772 milimetre,hararet aza
mi 2, asgari --4 derece idi. 

zımat evrın en eri vrupaya 1 ır orma ık şiir mecmuası· Tutunameler istiyor, yazıyor 
ufak bir işi tevdi edeyim de benzemek için çalıştık, benzeye ı nın bir kangal sucuk fiatını geç muyuz. Yazmayız, çünkü bir fi 
görsün, adama 40000 göz sap- medik. Fakat zaman öyle bir mediği devir henüz devam et- kir adamının vazifesi halkın se 

ı !andığı zaman eH ayağı dolaşmı inkılap yaptı ki şimdi Avrupa mektedir. Binaenaleyh Paris viyesini yükseltmek, z~kini in 
1 yor mu?.. Bizde ısmarlama a· bize benziyor. ressamlarına tablolarını eşya i- citmemektir. 
yak için ölçü vermiş, titiz bir Bu haberi okuduğum zaman le trampa ettiren buhran ergeç Kadim Peruz Hanım §ivesi· 
müşteri kılığı var ... Hemen be- Ahmet Rasim Bey üstadımı- bizde de moda olacaktır. O za- le (radyo) da: 
ğenmiyoruz ve adamın suratı- zın bir fıkrasını hatırladım. Üs man şüera ve üdebayı muhtere Cepleri delik, 
na atıyorıız.. tat (Abdülhamit) devrinde ya- me için belediyeden bir seyyar Yoktur metelik! 

- Olmadı, beğenmedim! di· zı yazmaktan menedilmtş .. Na- esnaf tezkeresi almaktan başka Diye aşağının bayağısı şey-Ramazan 6 
ö t A 

S D 
17 03 

s 
7 24 

ye de bağırıyoruz .. Ben bu oyun fakasını kalemile arayan bir mu çare yoktur. leri halka dinletmekte de fay· 
cuların yerinde olsam: h · b h z b I d 

S D S D 
12 23 14 48 

arrir ıçin u ma kumiyet ne e aten e e İye musikişinas- da yok, zarar vardır. 
- Efendi! Ben bu kadar oy !imdir. O sırada (cülus) günü !arı (esnaf) tan sayıyor. Bu sı- Radyonun asıl saz heyetini 

nuyorum .. Ve bunu kendi zev. yaklaşmış. Ahmet Rasim Bey nıfa muharrirler, şairler ve res- teşkil eden muhterem san'atkar 
kim için oy~uyo~um. Benim 0 • tumturaklı, şatafatlı bir kaç · samlar da girer, tekmil olur. !arından şunu rica edeti,m: 1 y 

18 40 
1 

s ~8 hyu~u~bi'.1 bekıgenml ıy?rskan sen, b~a, (cülusiye) yazmış. Babıii.li cad- "' "' "' Evvela (ga:l'el) faciasın~ nİ· 1 

a ıyı r ta m a gıt, azan. ır d . ı· k' S M 'ki 1 d b h d h . 1 d b" 1 l'k 'ft'h ed I' 1 d d' esme ge ıp es ı sucu avamn usı şnas ar an a se er- ayet versın er, sonra a oy e 1 
-

1 te ı 1
• ar e ım.. er ım.. dükkanına girmiş . ken hatırıma (radyo) da oku- kaldırım kantoları tarzında ve 

1
--- Amma kıme?... B' S b h M'h 1 k 1 ld' P H · · d k 1 ' - • ıraz sonra a a çı ı ran yan ar ve o unan ar ge ı. eruz anım şıvesın e şar ı ar , t ICLIC Bazı tarıfler: Ef. görünmüş. Geçerken Aiı- ı İstanbul radyosu her akşam okutmasınlar. 1 

ı _Delinin tarifi: met Rasim Bey yavaşça oldukça zengin bir ·,. ·oğramla Bu samimi tenkitleri yazar-
Bizde spor teşkilatı "Fikrini akıllılara anlatama- - Ne ala cülusiyelerim de neşriyat yapıyor. İş : . : orum ki ken hemen ilave edeyim ki (rad 

d var. Yarım liraya. bu konserleri Anadoluda ve yo) da oku:tan ve çalan hey'et 
Küçük iken mektepteki hayatı ya;~ ~~palı kadınların tari Diye fıslamış. hatta Balkanlarda dinleyenler arasında mesela Kemal Niyazi 

mızı düşünürsek her sınıfta za- fi: Mihran Efendi, yarım kı- pek çokmuş. Bey ve rüfekası, Cennet H., 
vallr bir çocuk gözümüzün önü Hep isteyen şey. remis altınını fırlatmış: Neşir sahası bu kadar geniş 1 Vedia Rıza Hanım, klarnet Şük 
ne gelir .. Sınıfın camı kırılır, 3 _Molla Beyin tarifi: - Sucuya bırak, ben aldın· bir fen ve san' at yuvasının mem rü Bey gibi kusursuz, temiz bir 
bu çocuğun üstüne atarlar .. Sil "Taşı sıksa suyunu çıkarır,, nm . 1 leket irfanı karşısındaki mes'u- musiki ziyafetile dinleyenleri 
gi kaybolur, çocuk mes'ul tutu (Karataş suyu münasebetile) Biraz sonra aşağıdan İkdam' liyeti de o kadar geniştir: Bina tatmin edenler vardır. 
lur .. Birinin kitabı çalınır, o ço cı Ahmet Cevdet Bey sökmüş. enaleyh musikişinaslardan bah Ümit ederim ki bu mülahaza 
cuktan bilinir, sıraya mürekkep FELEK Üstat: sederken (radyo) programları- tarım hüsnü telakki edilir. 
dökülür, çocuğa kabahat atfedi !-------------- -- Kıymalı, baharlı cülusiye na ait mülahazalarımı kaydede Bestekarlar için çok acı şey. 
lir .. İşte bizdeki umumi spor SİYAH KUŞLAR !erim de var. Yarım liraya! yim. ler yazmak lazım. Çünkü onlar 
teşkilatı -mahalli değil- bu va- Her yerde, her tarafta söylenen Derdemez zaten gazetesine lstanbul (rad:to) sunda muh en güzel güfteleri idam ediyor· 
ziyettedir. Memlekette mağlu- ve işi.dilen budur: Muvaffakiyet ı böyle şatafatlı yazı arayan Cev telif s.-n'atkarlar okuyor ve ça· lar . 
biyetle neticelenen herhangi mü Muzafferiyet! Zenci heyeti, dansöz det Bey keseye el atmış, O da lıyorlar, Çalanhlrın hemen hep Genç bir şairimizin 
sabakadan b!zim spor muharrir !eri, cazı, varyetelcrile emsalsizdir. yarım bir (Osmanlı) uzatmış: si sazlarının ehlı .olduklarmı is
leri hemen bir mes'uliyet çıka- Dans kralı DOUGLAS ile yeni JO· - Sermürettibi yollarım. Al bat ediyorlar. Fakat okuyanlar 
rırlar ve onu telleyip pullayıp SEPHİNE BAKER, MİSS sın! için söyleyecek çok şey var. 

Sen gül dalında konca 
Ben dağ yolunda yonca 
Sen aÇihp gülersin, spor teşkilatının sırtına yükler COOKS'un oyunları fevkaladedir. Sucu dükkanında iş- Bunu memleketin milli zev-

ler, Lakin muvaffakıyet olursa 18 tabloluk rövüyü gören halk eğ- portacılar gibi yazısına müşte- ki ve musiki terbiyesi hesabı
Ben sararıp soluncaJ 

teşkilata hiç bir şey söylemez· ler>ip gülüyor ve herkes tarafından teri bekleyen pirimiz tamam na söylediğim için kimse gücen Gibi çok canlı, hareketli bir 
le'"" Mesela geçen Balkan o- fevkalade beğeniliyor. kırk yıl çalıştığı halde batını mesin. Bir şair edebi seviyenin manisini Kemal Emin Bey is . 
vunlarında bazı müsabıkların T<ıpebaşı ASRİ tiyatrosu her bir sokacak bir eve bile sahip ola · termometresidir. Bestekar da minde bir bestekar turşuya çe
müsabakalara girmekten istin- müsamerede doludur. Herkes tara- madı. Nihayet Millet Meclisi milli hassasiyetin (T ımsion) u- virmiş, 
kif etmesinin kabahatini teşki- fmdan anlaşılan bu emsalsiz müsa- üstadı aguşuna atdı. Kurtardı. dur. Tanburi Refik Bey galiba ay 
lata atfettilerdi de aynı ınereyi seyretmek hakikaten bir Kalem, nankördür. Bünyemizin sıhhatini bunlar 1111 şairin: 
müsabıkların 4 X 100 bay zevktir. Yazı bol bol töhret getirir. la isbat edebiliriz . 
rakta Balkan şampiyonu Büyükler, ç<><:uklar,hepsi eğleniyor. Fakat servete karşı gözleri kör Şu halde Türk şairinin en ye 
olmaları hakkında tek bir Zencileri, Tepebaşı Asri tiyatro· dür. ni sistemler, en ince motiflerle 

Sevdim aldattı benı' 
Güldü, ağlattı beni, 
Gittim kölesi oldum, kelime söylememişlerdi. Bu de <ıwıda görünüz. Her gün saat 17,30 Kayseriden elinde bir meci- hüsnünü ifade ettiği bir devirde 

fa da bazı gazeteler, Fener· Ga da matine ,,.. saat 21,30 da suvare. diy<:., ile latanbula gelen Anan- Türk bestekarı daha güftenin 
latasaray muhtelitinin son defa yan Efendi bir kaç yıl sonra şeb veznini bestenin taksimatına 

Götürdü sattı bent 1 

Atinıı:da yaptığı maçlardaki ga- rin en mükellef bir apartımanı· uyduramaz ve Türk mugannisi 
lehe temin edememesinin bir İ R T İ HAL na sahip olur. Ananyan Efen- hala elini şakağına koyup: 

Parçasını güfteye uygun bir 
şekilde, cidden san' atkarane 
bestelemiş. Fakat bu bir istisna 
dır. Diğer bestekarların hemen 
hepsi güftenin ahengine, mana 
sına, şivesine bakmıadan vezin 
taksimatına dikkat etmeden 
rast gele beste yapıyorlar. Ve 
bu suretle çok güzel güfteler, 
en tatlı sesler böyle biçimsiz, 
zevksiz kalıplara girip berbat o 
luyorlar. 

mes'uliycti olduğunu zannede- Suvari Mirlivalığmdan mütekait di cahildir. Belki okuması, yaz - Yar aman aman, medet! 
rek bunu teşkilata yüklüyorlar. Süleyman Faik Paşa dün Şişli Sıh· ması bile yoktur. Fakat bu ser Diye gazel okumağa kalkar 
Bence bundan daha abes bir id vet ona layık görülür. Göze bat sa buna müdahale etmek icap hat yurdunda vefat etmiştir. Teş-
dia olamaz. Çünkü teşkilat, da- vikiyc camiinde bugün öğle naMa· maz. eder . 
ha doğrnsu futbol federasyonu zı kılındıkdan sonra Maçkadaki Ömrünün yarısı kütüphane- Çalgılı kahvelerde gazel o-
Galatasaray · Fener muhteliti- kabrist"1la defnedilecektir. Allah !erde yarısı kalemle hokka ara- kunabilir, serbestir . 
ni ne teşkil etmiş, ne c.alı•tır- sında 2eçen bir muharririn oto Fakat (radyo) gibi adeta • gariki rahmet eylesin. -
mış, ne bu seyahati tertip et· mobile binmesi, temizce gezme nim resmi mahiyette bir netir 
miştir. Bir hususi teşebbüsün si bile fevkalade sayılır. Çün- vasıtasının falan efendiyi, falan 
mahsıdü olan bu seyahat için is ZAYİ - 20511 No ve 11-1-32 tarih- kü... beyi mesela, Pandaliki efendiyi 
tenen müsaadeye (hayır) diye- li beyannamenin 392596 ru.ımcro3121 Bunun .cevabını idrak seviye mikrofon karşıtına oturtup a
mezdi. Çünkü ecnebi temasları kuru~k makpuz zay.i ol.ırw.ştur. Ye sinin düşkünlüğünde aramalı- vaz avaz: 

Bir bestekarın şiir ve edebi
yatla teması olması şarttır. 

14 K. S. 932 Harbiye 
Burhan CAHIT 

r<ı ait talimatnamede münderiç nisini alacağımdan eskisinin hük- yız. Ahmedi silis devirlerinde - Aman aman, yar aman! 
olan bütün şartları bu adamlar mü yoktur. Necati. atiyeler, ihsanlarla beslenen şü- Diye bağırtınası çok çirkin o-

Milliyet'in Edebi Romanı: 11 

Güzellik Kraliçesi 
Nezihe Muhiddin 

- Muhterem balo halkın· 1 lonun en civ civli zamanında 
dan rica ediyorum. Güzeller onların salondan çıkması ve 
güzeli Belkis Hanımefendinin zengin bangerin sarh°' geveze 
şeref ve sıhhatine takdim etti- !iği böyle hadiseler ve alıtkın 
ğim şampanyayı kabul ederek olanlar tarafından çok dediko
bana en büyük saadeti bahşet· duya mevzu olmadan unutulup 
sinler,, Ben bu emsalsiz güzel- gitti. 
lik ıerefine yirminci kadehi Fakat Adnan Bey ta ilikle
kaldırıyorum - dedi - ve e- rine kadar donmuştu. Mukabe 
!indeki kadehi bir hamlede dik le edemediği bu hakaretin altın 
ti.. da eziliyordu. Kızma, !De!hur 

Bütün güzeller hayret için· bir bar artistine yapılacak bir 
de onların masasına dönmüı· nümayit yapılmııtı .. 
tü .. Adnan Bey pek soğuk bir Vedat Nacinin genç kızlara 
tavurla hemen ayağa kalktı. mantolarını giydiritinde, onla 
Şimarık zengine bir kelime söy rı otoya bindiriıinde, bütün 
lemeden kızının koluna girerek gösterdiği bu ince ihtimamlar
dışarı çıkmağa hazırlandı. Es da bir ziyankar, bir kuranın 
ki dostu mahcubane itizar edi- sahte galanterilerinden eser 
yor, Vedat Naci bir iskanda! yoktu. 
çıkarmamak ~ayretile Harun Genç adam temkinli ve bir 
Mecdi.yi tokatlamak için kal- büyük kardete benziyordu. 

lık duydu. Veda ederken birle 
şen elleri ve bir lahze biribirine 
tesadüf eden gözlerile anlattı· 
lar .. .. ~ ~ 

Belkis, iki üç gün süren ha 
fif bir rahatsızlıktan sOJıra ken 
dine gelmişti. Fakat eski hü
viyetine, eski benliğine avdet 
edememişti. Hala yenilmez 
hırçınlıklar, titizlikler içini tır 
malıyordu. Havanın çok gü
zel, çok berrak olınasma rağ
men odasında kalmağı tercih 
etti. Tuvalet masasının önün
de aynaya pek fazla bakmaktan 
korkarak saçlarını düzeltti. 
Aynaya bakamıyordu. Aynaya 
bakarken arkasında epeyce bir 
istihza ile sanıın bir genç kı. 
zın hayali beliriyordu. 

Gardroptan bir şey ararken 
mavi roba gözleri ilişti. He
men onu asabi ellerile buru9tu
ra buruştura bir köşeye itti. Bu 
elbiseyi, menedeniediği bir zih 
niyetle meş'um addediyordu. 
Bahçeden Lamianın sesi geli-

ordu. Pencere i arak uzan 

-
telli havasına sinmiş mor sal- ı - Hiç - dedi - ne olacak. 
kımların baygın ıtrı doldu. La. Hem daha iki gün evvel be 
mia ona elile İ9aret derek: raberdik ... 

- Gel... A9ağı in Belkis... Belkisin gözleri derin bir 
Biraz günette dolaşalım - di- istihfamla arkada9mın yüzüne 
yordu. dikilmişti. Lamia da ona bakı

- Sen yukarı gelsen daha yordu: 
iyi olur. - Sende ne havadisler var? 

- Odada otura otura ren· - Bende hiç bir şey yok .. 
gin kaçacak. Biraz hava al yi. Yatakta yatan bir hastanın ne 
ne cıkarız. den haberi olur? 

::.._ Rahatsızım Lamia sen ..., Gazete okumadın mı? 
yukarı gel.. Belkia yine heyecana kapıl-

Lamia - tenbel, tenbel - mıttı. 
diye yürüdü. - Sahi - diye yerinden 

içeri girerken hali söyleni- kalktı - bugünküleri okuma. 
yordu: dım. 

- Belkis artık çekilmez ol Kapıdan seslendi: 
dun.. Bir hafta içinde tanıtma - Bırak .. okuma daha iyi .. 
yacak kadar değiştin! ... Nedir konuşuruz. 
bu halin ? - Gene konuşuruz. 

- Ben değişmiş hiç bir şey Küçük ahiretlik kız bir iki 
görmüyorum .. İnsan hastalan gazete- bırakıp çıktı. 
maz mı? - Nedim Münire cevap yaz 

- Seni ben hiç hasta gör- dm mı?.. Belkis kızardı. La-
memiştim de .. ., mia başını sallıyordu: 

- Sen şimdi bunları bırak - Hala yazmadın ha? ... Za 
ta söyle bakalım. Görmiyeli vallı çocuk kimbilir ne kadar 
ne -havadisler var? meraktadır! .. 

ELHAMRA'da RAMAZAN MÜSAMERELERİ 
ELHAMRA SİNEMASI bu geceden itibaren Ramazan mü

nasebetile programlarına ilaveten yalnız suvarelerde bir 
büyük filim gösterilecektir. Bu hafta 

BRİGİT HELM ve JEAN KİEPURA'nın büyük filmi 

COSKÜN BELDE 
gösterilecektir. Fiatlarda zammiyat yoktur. 

TP Uot.K lvıAjıK'te H.lCHAH.O 
BÜYÜK VARYETE 

B u G Ü N ~-· !!1-• Pek yakında --
EL HAMRA IVJELEK ve Elhamra 
SİNEMASINDA Sinemalarında 

2 büyük film birden görecekıi-

niz: Talebi umumi üzerine ve he 
'lÜZ göremeyenlerin görmelerini 

teminen 

Marlene Dietrich'in 
l"-heseri ve günün muvaffakiyeti 

27 No. lu C A S U S 

in.,.n ayagı girmemiş ormanlar· 
da kaplanlarla vahşi hayvanlar 
arasında vücu.da g.ctirilen şayanı 

hayret film. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI EBNST 

~EN 
Mnlaznıı 

Claadette 
COLBERT 

L U.B 1 TSC H 
PRODUCTION 

Tüfek fiskesini idare eden meka
nizmada isliihat hakkında 21 Nisan 1 
1928 tarihinde takdim edilmiş olu,p 
Vilayet Cclilesi Evrak Kalemince iııl•••••••••••lli 
11071 numara ile ve "'Fişek fiskesin 
de islahat" hakkında 22 Nisan 1928 
tarihinde takdim edilmiş olup Vilii 
yet Celilesi evrak kalemince 11187 
numara ile ve kundak makanızma- f 
sında istahat" hakkında 1 Mayis ı 
1928 tarihinde takdim edilmiş olup 
Vilayet Celilesi evrak kalemin« 1 

12190 numara ile mukayyet ihtira 
berat mürıa.caatnamc .sahipleri, ihti
ralarını bu kere aherc satmak veya
hut icara vermek arzusunda bulun
dukl.,,.ıodan satın almak veyahut 
isticar etmek arzusunda bulunan ze 
vatın İstanbul Bahçekapı Taş Han 
No 43-48 de mükim vekili H. W. 
İSTOK Efendiye müracaatları. 

İstanbul Üçüncü İcra Meınurlu
ğıından: Bir deyinden dolayi pa· 
.raya çevrilmesi mukarrer yüzük, ko 
lyc, altrn bilezik vesair mücs_vherat 
18·1-932 tarihinde saat 13 den itiba 
ren sandal bedesteninde birinci a
çık arttırma ile usulen satılacağın
.dan talip o.lanlarm mahallinde me
muruna müracaatları jlan olunur. 

zacaktı. 
- Keşke yazmamış olsay

dı .. 
- Neden? 
- Oh sen de Belkis ! Sanki 

anlamıyorsun.. Seni o kadar 
candan seven bir nitanlınm böy 
le bir ihmal karııaında düşece 
ği yeeai tahmin edemiyor mu· 
sun sanki? .. 

Belkis bu serzenşlere artık 
tahammül edemedi: 

. 

~181 Ml~KE 
Esrar, entrika, kahkaha, şarkılar 

ve güzel musiki filmi dün 
akşam 

OPERA 
SİNEMASINDA 

müthi~ bir .muvaffakiyet kazan
mıştır. İlıiveten: MİCKEY 

MOUSE (görülmemis). 

RADİO SAHiPLERİNE 
Aceel istifade ediniz! 
Müessesemiz sureti mahsus.:ıda 

ve muvakkat bir zaman için müte· 
hassis bir mühendis celbeylemiş· 

tir. Her türlü radyo tamiratı ve tct -

hihat ya,pılmakta ve ica,p eden ne· 
ııayihi f.enniyede bulunulmakta ol
duğundan ihtiyacı olanların hemen 
Beyoğlu 269 telefon numarasına miı 
racaatlıeri rica olunur. 

Galata Ünyon Han 53-56 No.lar
<la GANZ elektrik fabrikaları Tür
kiya Mümessili. 

Sana bu kadar zaafı yakıştıra· 
mıyorum. 

- Sana da ahlak hocalığı 
hiç yakışmıyor!.. . 

Belkis gazetenin birini aç
tı. Lamia hala dikkatle, teces 
süsle ona bakıyordu. 

Belkis gazeteyi gözden geçi 
rirken birden bire silkindi. 
Yüzünde kızd bir alev parladı. 
Lamia da eğilmişti: 

- içimden gelmiyen bir - Gene ne var? diye sordu 
şeyi nasıl yapabilirim? .. Riya- _ Hiç! .. 
kar ve yalancı olmamı mı isti- H' d --1 S · 

L • · ? 1 '"-- ıç egı .. em sarsan 
yorsun amıa. .. . ebeb' ld l d 

Lamia ayağa fırhyarak Bel. t ~ ın ne o uğunu an a ım 
kisin önünde durdu: 1 ışte.. . 

- Bana hayret veriyoraun Lamia pannağile kalabalık 
Belkis ! ... Neler söylüyorsun ? .. 

1 

bir resmin üzerinde bir nokta· 
Mesele bu kadar ilerledi mi?!. ya iıaret ediyordu: 

- Hangi mesele canım?.. - Doğru söyle bu değil 
Niçin hayret ediyorsun?! mi? .. 

insanın bazen öyle devrele
ri olur ki mektup değil ya tek 
kelime bile söylemek canı İtte· 

Belkisin gözleri bulanmış· 
tı. Gazeteyi yere atarak yerin 
den kalkmak istedi .• 

ne ' Lamia gazeteyi yerden 111 
mıştı: 



! 

! 

1 

- -
Tarihi Tefrika: 29 

Sabatay Zevi 
Nak/eden:R. N. 

iz, ey /srail oğulları dinleyiniz, 
öğreniniz, biliniz ki .. 

Beklenen Mesih İzmirde dünyaya gelmiıtir. 
Bunun adı Sabatay Zevi'dir. 

Natan Gazatı daha ileri gi
derek Abraham kahin tarafın
dan bulunan meşhur tarihi "ve 
ika,, dan bahsederek buna 
enzer başka bir vesika da ken 
isinin gördüğünü ve bu vesi

kaya göre, "Mesih., İn Musevt 
5386 tarihinde doğmuş olacağı 
nı söylüyordu. 

Natan ga:ı:ani'nin söyl~i~i 
bu tarih ise Sabatay Zevının 
doğduğu tarihten başka bir şey 
d -·1d·ı egı ı. .. 

Natan Gazatının ıahıiyeti 
nasıl meşhur olduğu görüldü?. 
Bu adam şimdiye kadar h~ 
"Kabal ın esrasına dalmıt, rı 
yazet iİ~ meşgul, keh~n~le 
meşhur bir adamdı. Şımdıye 
kadar olan vaziyeti bundan iba 
ret olan Nalan Gazatı bundan 
sonra baıka bir şahsiyet olmı
yor mıydı? •• O, bu son gördü
ğü rüya ile kendisine ımıliim 
olan işaretlerden, esrarengiz 
seslerden sonra, artık Sabatay 
Zevi'nin aldığı rolde muvaffak 
olmasını temin için filen ken
disini de sahneye atan bir a
dam olmuş oluyordu. Nalan 
Gazalı. Abraham Cahini'nin 
ne suretle ele geçirdiği maliim 
olan tarihi "vesika,, sının doğ 
ru olduğunu söylemekle de 
artık "Sabatay Zevi,, macerası 
nın bütün mes'uliyet ve akibet 
!erine iştirak eden bir adam va 
ziyetine giriyordu. 

Natan Gazalı artık ite bat
lamış demekti. Her ıeyden ev 
vel etrafa bir takım tamimler 
yolladı. Bu tamimler hususi 
bir takrm eşhasa değil, İsrail 
oğulları kardeşlere hitaben gön 
deriyordu. Bu tamimler san
ki sehirbaz elile yazılmış ve 

imbilir kaç binlerce nüsha bir 
en yazılarak yahudilik alemi

ne neşredilmişti. Birkaç hafta 
zarfında bu nüshalar her tarafa 
Yayılarak Selanik, İstanbul, 
Venedik, Leghom, Amsterdam 
Hamburg, Frankfort, Paris, 
Londra gibi Avrupanın en mü
him merkezlerine yayılmış o
luyordu. Natan Gazatının yol
ladığı bu suretle bütün yahu
di alemine yolladığı beyanna
me şöyle yazılmıştı: 

"Siz, ey lsrail oğulları, din 
leyiniz, öğreniniz, biliniz ki 
beklenen "Mesih,, lzmirde dün 
faya gelmiştir. Bunun adı Sa
batay Zevidir. Mesih kendi sal 
tanalını pek yakın bir zaman
zarfında bütün dünyaya gös
terecek, kabul ettirecektir. Pa 
dişahın tacını başından alarak 
kendi başına giyecektir. 

Padişahlar onun arkasından 
gelecektir. Çünkü Sabatay 
fan ve şeref, kuvvet demek-
tir. Dokuz ay geçtikten son
ra "Mesih,. İsrail oğullarının 
&Özü önünde kaybolacak, o za
rnan hiç kimse onun nereye 
&ittiğini, sağ olup olmadrğınr 
kimse anlayamıyacaktır. Fakat 
o "Sabatyon,, nehrini geçmeğe 
ınuvaffak olacaktır. Herkese 
ınalilmdur ki Sabatayon nehrini 
•eçmek istiyen hiç kime yok
tur ki bu nehrin öteki sahiline 
reçtikten sonra sağ dönebil
ıin. Fani insanlardton hiç biri 
fİrndiye kadar bu nehri geçme 
le muvaffak olamamıştır. Fa

at Sab ta nehri aşacak, öte: 
İ sahild bulunan Hazretı 
us nın kızını al cak, ondan 

onra Hazreti Musa ile diğer 
1 rail oğulları olduğu halde 

tlara binmit bulundukları ~al 
e Kudüse avdet edeceklerdır. 
esih bir ejdere binecek, eline 

edi başlı bir yılan alarak bu
!-1 bir kamçı gibi kullanarak 

eJdeıi sürecektir. Yolda "Ye'· 
Uc,, ve "Me'cuç tarafından 

la ·· '' I cavuzc uğrayacaklardır. Bun 
d lsrail oğullarının düşmanla 

h . ır Ve kuvvetli bir ordu ile 
b C:Um edeceklerdir. Mesih 
k unlara galeb edecektir, fa-

at onun kullandığı silah in-
e~ ~~le Yapılmış silahlardan . 
gı 1 Hayır. hayır, Mesih ! 

söyliyerek kendilerini yere se 
recek periıan edecektir. 

"Mesih Kudüse girdiği za ,, 1 
man ona gökten altından yapı 
mıt pek kıymetli m~cevher.at 
la süslü bir mabet ınecektı.r •' 
İtte bu gökten inen . ma~ın 
parlaklığı bütün tehn tenvır e
decektir. Mesih o zaman ya
hudiliğin en büyük reisi olarak 
kurban kesecektir O gün ölü
ler dirilerek mezarlarından kal 
kacaktır. İtte size bunlan ha
ber veriyorum.,, 

Natan Gazatının bu beyan
namesinden anlaşıldığına göre, 
kendisi asırlardan beri yahudi
lik aleminde sürüklenip gelen 
"Mesih,, fikri ile yaıadığı za
manın telakkisini birleştirnıit 
oluyordu. Yahudi ruhu elem 
ve ıztıraba alıtmıttır. Yahudi
lik kendisini elem ve ıztıraptan 
kurtaracak adamı beklemekle 
beraber, bu kurtuluş gununun 
geç kalabileceğini de kabul e
debilirdi. 

Kurtulut günü gelecekti, 
fakat o günden evvel yahudi
lik daha büyük bir elem ve fe
lakete uğrayacak, ondan son 
ra kurtulacaktı! .. 

Daha uzun ve etraflı bir be 
yanname de Mısırdaki Sarrafba 
sı Rafa.il Çelebiye gönderili
yordu. Bunda kullanılan tabir
ler de yukarıdaki beyanname
dekilerin hemen hemen aynı 
dır. Dünyanın kurtuluşundan 
bahsedildikten sonra Sabatay 
Zevinin Sabatyun nehrinin öte 
tarafında nasıl evleneceği tas 
vir ediyordu. Hazreti Musa 
tekrar dünyevi hayata gelmek 
üzere dirilerek kızı Rebakayı 
Sabatay Zeviye, yani "Mesih,, 
e verecekti. Bu kız on dört ya
şındadır ki "Mesih,, İn zevcesi 
olarak intihap ve takdir edil
miştir. Sabatay, Rebekayr al
dıktan sonra Sara da Rebeka
nın cariyesi olacaktır! .. 

Sara artık eski serseri yahu 
di kızı değildi. Sabatay'rn karı 
u olduktan sonra ona verilen 
ünvan Kraliçe ünvanı olmuş
tu. lşte şimdi Kraliçe demek 
olan Sara o zaman bir cariye
den başka bir şey olmıyacak-
tı! •• 

(Devamı var) 

Selanikte ilan 
toplayanlar 

lstanbul matbuat cemiyeti 
katibi umumiliğinden : 

Mehmet Nurettin ve Cev
det B. !er namında 2 kişinin Se 
!inik' e giderek bir salname neş 
redeceklerini beyan ile ilanat 
toplamak vesilesile ve kendileri 
nin Türk matbuatınca müzahe
ret ve himaye gördüklerini id
dia suretile tahsilatta bulunduk 
lan oradan gönderilen bazı şi
kayet imiz malumattan anlaşıl 
mııtır. . . 

İstanbul matbuat cemıyetı 
bu namda iki kişinin ef' al ve 
harekatından şimdiye kadar ma 
lumattar olmadığı gibi kendile 
rinin isim ve hüviyetleri de ce
miyetimizin malumu değildir. 
Cemiyetimize hiç bir suretle 
nisbeti olmayan bu kimseler 
hakkında vaki olacak şikayet
lere cemiyetimizin hiç bir suret 
le muhatap olamıyacağı muhak 
kak olmakla beraber her hangi 
bir türlü yanlışlıklara mahal 
vermemek üzere keyfiyet ilin 
ve bu hususta makarnalı aide
sinin nazarı dikkati celbedildi
ği beyan olunur. 

Askeri Tebligat 

Enlinönü Aske1·Jik şubesi riyaae· 
tinden: 932 1enesi tü~n ~yiye ikra 

. . için defter tanzımıne batlana 
mıyell 1 Ah s·· cafnıdan mülğa Su tan m~t, u-
)eymanİYe ve Akoaray. askeri!'< tu~ 
1 • d mukayyet tehi! yetunlerıle enne 

11 
••. 

mal ·ı· · tesbit muame e ennın ıcu ının 'ki . . · yedlerindeki veını reornı-
ra11 ıçın .. ti 

1 'I bır· likte şubeye muracaa a 
yeerıe .. k. 
kaytlannı icra ettınnelerı .ve a il 

kd. d deftere ithal edılemıyecek ta ır e • ele • . alimı 
· den 932 ikramıY nnı ya-
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1 1 Spor Hareketleri 1 1 
Mahkemeierde 

ONLAR ve BiZ •• Bir sigara yüzünden 
çıkan cinayet Dedikodusunun daha uzun 

zamanlar devam edeceğine e
min olduğum son seyahatin 
maçlara taallilk eden fenni 
ve ruhi aksamı iyi kötü yazıldı 
ve söylendi. Ben onların nasıl 
ve ne gibi vesaitle çalıştıklarını 
kısaca anlatmaya ve onların 
ldüplerile bizim klüplerimizi 
mukayeseye gayret edeceğim. 

Niticelerden teessür duymak 
ne kadar tabii ise onlardan isti 
fadeyi bilmek te okadar faideli 
dir. 

Klüpler: Ben, biri Atinada 
ve biri Pirede olmak üzere iki 
klübü ziyaret edebildim. Bizim 
klüplerimizle mukayese ettim, 
terazinin onlara kalan kefesi a 
ğır bastı. 

halkın sporu sevmediği nasıl 
iddia edilebilir? Kabahat halk -
ta değil, bu itleri idare edenler 
dedir. Bizde spor, yapan ve ıey 
reden için bir azap, orada bila
kis zevktir. 

Netice: - Yunanlılarla üçü 
İstanbulda ve biri Atinada ol
mak üzere, ikişer oyundan dört 
defa temas ettik. Dördünde be
rabere kaldık, üçünde galip gel 
dik ve birinde mağlup olduk. 
Klüplerimizin bugünkü elim ve 
muztar halt devam ettikçe, sa
hasızlık idari ve fenni hususi ar 
da belimizi büktükçe ve nihayet 
yirmi senedir futbol oynayan 
koca lstanbulda bir değil, bir 
kaç mutavassıt büyüklükte stad 
olmadıkça yukarıda zikrettiğim 
neticelerin çok yakın bir za
manda aleyhimize döneceğine 
emin olalım. Küçük Yunanis
tanda beş, altı senede elde edi
len bu neticeler, bu hamleler ve 
bu şayanr gıpta gayretler cid
den şayanı takdirdir. Bizde 
spor için ne ekilmiştir ki ne b~
çilıin •.• Elimizde stad diyemı
yeceğimiz; mezbele ile ha
rabeden batka bir şey yok ••.. " . 

._ F. B. Klübü katibi umumısı 

Hayri CELAL 

Hamiş: 

1 - Panatinaikos: Atinada 
yirmi bin kişi alan sahası ve ka 
pıları bu sahada açılan modern 
bir klüp binasr var. Bina ve stad 
yüz bin liraya mal olmuş ve bu 
paranın yirmi beş bin lirasını 
klüp azasından bir zengin ver
mİ§. Binada, bir spor klübü için 
lazım olan her şey var. Binanın 
üstü, kapalı tribünler. Sahaya 
yerin altından beton bir merdi
venle çıkılıyor. Oyuncularla hal 
kın teması yok. Balık sırtı şek 
)inde olan bu sahanın etrafı de 
mir parmaklıklarla ve kaim tel 
!erle, kale arkalarında karşılık- Yeni Günün spor muharriri Be-

d 1 k ·ı yefendiye: 
lr, ayakta uru aca maı top- Sp<>T sütununda (ne mantık, .ne 
rak anfilerle ve binanın tam kar mantık) ıerlavhasiyle hakkımda ıb
fllnta tesadüf eden kısmı Üstü zal buyurduğunuz iltifatları oku· 
açık tribünlerle çerçevelenmiş. dum. Atina'dan avdetimizde bizi kar 

Kalabalık, dört tarafa açı- ıılamak lütfunda bulunan (MI LLl-
YET) muharririyle, gazetede inti

lan kapılardn suhuletle çıkıyor fal' etmeıi için değil, arkadaıça ko-
ve azami yirmi dakikada dağılı nuştuk. Kendileri bunu yazmıılar ve 
yor. Arazi hükfunet tarafından neıretmiıler. 
bedava verilmittir. Klübün bir Sizin tırnak itaretleri arasınd~ 
antrenörü var, neır ve bana hücum vesileıi addettı 

ğiniz satırları aradım, bulamadnn. 
2 - Olimpiyaka1: Pirede O yazıda ne Maraton kclimeıi ve ne 

yeni ve güzel biT bina. Bu klüp de (Asfalt yollar) tabiri vardır. Bun 
de Panatinaikos'tan farksızdır. lan nereden çıkardınız? Sonra c~-~ 
Yalnız sahası şehir civarında, sabahı Pireye varan ve pazar gunu 
ki b . d k d z saat üçte maç yapan bir takımı yor

üp ınasın an uza ça ır • en gunluğu nasıl iddia edilebilir? Maça 
gin bir müzesi var. Başka klüp takaddüm eden cumarteai günü Ma
lerden aldıklan bayraklar çerçe ratona gitmek teklifi de, sırf takım 
veler içinde binanın her tarafı- kapiteninin ve takımı tfşkil eden 
nı süslüyor. oyunculann yürümek iı'.llyacında ol 

malarıru söylemeleri üzerine kabul 
içtima salonu ve hey' eti ida edilmiştir. Milliyettte çtkan yazıda, 

re odau mükemmel. Pire halkı rukkat buyurulursa, ~l~biyetinıiz 
bu klübün tabii azası. Bir antre huıusunda hakim olan fıkir, hep ço
nörü var. cuk1arın asabiyeti ve hakemin taraf-

3 _ Enosis: Atinada. Gör- kirliği ve bilgisizliği etrafında top-
lanmıııtır. 

mek ve gezmek kabil olamadı. (Me .. ul kimlerdir) yazmnda ki 
İkmali pek yakın olan sahası, (bu adamlar) tabiriyle kastediliıimi 
mevcut sahaların en büyüg" ü o- ze gücenmedim, dersem yalan söyle 

ırf bu b. be . . lecakmış. Azaımı kamHen İs- miı olurum. S .. ta _ır. nı, ~'?'e 
b ld ·d 1 t kil cevap vermekten muıtagnı kılabılır-

taı;ı u an gı. en rum ar ~ • 1 di. Bu satırlarla size sadece meı'uli
edıyor. Atlehzm ve futbol ıçın yelten kaçmadığımı ve korkmadığı
iki antrenörü var. Saha arazisi mı söylemek iıtiyorum, beğim. 
hükiimet tarafından bedav• ve H. C 
rilmitşir. .,. .,. .,. 

Gelelim bize: Fenerbahçe klü Zeki'nin Yunan 
bü: Ben, çok bitaraf bir mantık 
la, memleketin bu klüple iftihar Maçları için 
edebileceğini düşünürdüm. Bi- Raporu 
nası, bahçesi ve dahilindeki te
sisat ile İyi bir manzara arze
den bu klübün bugünkü hali bu 
luncaya kadar neler çektiğini 
yakinen bilirim. Bizde futbolün 
beşiği olan (Ünyon Klüp) Ü bir 
harabe halinde iken ancak iki 
sene evvel ciro suretile alabilen 
bu klübün, harap divarları ve 
tribünleri yaptırmak için beş al 
tr bin liraya ihtiyacı vardı. Bu 
parayı bulmak için başını vur 
madığı taş kalmadı, bulamadı 
ve hala da bulamıyor. Buna mu 
kabil kirasr dört yüz liraya ib
lağ edilmiştir. Antrenörü yok
tur. 

Galatasaray klübü: Yüksek 
kira ile Beyoğlunun iç sokakla 
rından birinde oturuyor. Ehem 
miyetini günden güne kaybe
den Taksim stadyomunun ya
rım hissesine maliktir. Para 11-

kmtısı çekmektedir. Antrenörü 
yoktur. 

Bu iki klüpten hiç biriai, ve
sait ve para itibarile, gördü
ğiiqı Yunan klüplerile kabili kı 
yas değildir. Orada ıpordan ver 
giı alınmaz. Bizde yüzde yirmi 
beşi bulur. Onların stadları var. 
Bizde yok Onların antrenörle
ri var. Bizde yok . 

Seyirci: Ben bu noktada mu 
kayese yapmıyacağım. Zira o
rada yirmi bin kişi alan stadlar 
var, azami Ücret yüz yirmi. beş 
ve asgariücret te otuz yeddi bu 
çuk kuruıtur. Halbuki bizim e
limizde ıtad yoktur, ki fiatlar 
diişsün de azami seyirci mikda 
rını tayin edebilelim. Slavya ma 
çında dizlere kadar çamur için-. . 

Feoerbahçe - Galatasaray muh
teliti ile Yunaniıtan'da Olimpyakos, 
Panatinaikos, Eno1'İ!\ muhteliti ara· 
sında akdedilen mukavelename muce 
bince iki maç yapılmak Üzere 31 ka 
nunuevvel 931 peı·şembe günü lstan 
bul'dan hareket ettik. Pire'de kulüp 
rüesası ve bir kısım halk ~ra!ından ı 
istikbal edildik ihzar edılmış olan 
otomobillerle Atina'da birinci sınıf 
Akropol oteline indik. 

Yunanlılar pek büyük misafirper
verlik gösteriyorlar ve çak dostane 
hareket ediyorlardı Atina' da kalaca
ğımız müddet zarfında ta~zim edil
miş programlarım da verdıler. 

Bu programda sporcularrm~ı y~
rabilecek ve rahat&1z edecek hıç bir 
şey cörmediğimizden tadil ·~eğe 
lüzum gönniyerek aynen tatbık et-

tik. .d. 
Program berveçbi .. •!.1 ır: . 
1 _ Cumartesi g..nu 42 kılomet-
mesafe de bulunan IU bendleri ce 

re •· bu 1 zil k .. • ı yemegı yo un or-ece ve oge . . 
ta•mda bulunan büyük ~ır ote~de yı 
necek' ve üçte avdet edılecektı. . 

Sporcularımız güzel bir hava al-
ını e ziyaf"tte tarafeyn dostane nu 

' v _.... . • b. tuklar ııöyliyerelı _..- ununu ır 

vakit geçirilmiıtir. . . , 
2 _ Pazar cünü birnıcı maçnnızı 

yapacağımızdan tamamen iıtirahat 
ile vakit geçiri~t ~e .°t.eld~.n çıkı.1-
mamıştır. Maç yırmı bıru mutecavı_z 
bir seyirci huzurunda oynandı. Bı
zim oyunculann fazla h~yecana ka
pılma•• yüzünden beklenılen oyunu 
cöıteremedik ve malüm olduğu üze 
re 1 • 4 netice ile mağlup olduk. Bu 
maçta şayanı kay! hiç bir hi.diııe ol
ınamıı ve halk zaman zaman lehimi
ze tazaburat ta yapmıftrr. 

3 - Pazarteıi günü on birde be
lediye de riOımi kabul yapıldı. 

Belediye tatil edilmiı bütün bele 
diye Türk Yunan bayraklarile süs
lenmitdi. Holde bir askeri müzika 
m;IJj marşnnızr terennüm ediyor .Kc 
ıif bir halk tab2kasının alkışları ara 
11nda belediyeye dahil olduk. Akşam 

• .& •• 

linde reımi ziyafete davetlidik. Sefi
rimiz ve belediye reisi davetlidi Bu 
ziyafet te birer bardak şampanya içil 
di ve nutuklar tanti edildi. 

Ve on birde otelimize avdet edil
dL Dün Adliyede maznunları kala-

- Limonata ve pastalar ikram 
edildi. Belediye reiıi namına bir zat 
Türk doıtluğunun takviye ve temadi 
si hakkındaki ııamimi nutkuna Hayri 
Celil Bey tarafından ayni mevzu da 
bilinde cevap ve gösterilen ınis fir 
perverlikleri teşekkürle yadedil
miştir. Bu mera"im binlerce halk ta
rafından yapılarP büyük bir tazahur 
le hitam buldu. 

. balık bir dava rüyet edildi 

4 - Solı günü sabah •aat 10,5 
oynayacağımız ~ahadakj antermane 
gittik yarnn saat egzersis yaptıktan 
sonra otele avdet ettik. Ertesi günü 
maç saatine kadar otelde istirahat 
ile vakit geçirildi. 

S - Çarıanba günü ayni hakem 
ve yine yirmi bini mütecaviz seyir

. ci huzurunda oyuna başladık. 

ilk maçta oynadığımız ve hiç bir 
itirazı mucip olmıyan ayni topla sa

Dün Ağırccza mahkemesinde 
maznunları kan'j k bir dav:\ rüyet e~ 
dilmiştir. Davanın mevzuu şudur: 

Bulgurluda oturan Selamsız ma
liye tahsil şubeıi memurlarından İse 
mail efendi ile oğlu lhıan geçen a
ğustosta bir gün karpuz tarlasına 
giderlerken, yolda lsmail efendi bir 
ıigara yakmak istemiş, yanında kib
rit olmadığı için ıigarasıru oğlu ih
sana vermiş, o da sigarayı yakmak 
üzere yol üzerindeki Libade tat oca
ğına gitmiş, ocak sahibi Nezir efen
diden sigarasını yakmak iıtemiştir. 
Nezir de: 

- Kimin o sigara? diye sorunca, 
Ihsan: 
.._ Babamın! cevabıru vermiı, bu

nun üzerine Nezir çok galjz bir kü
für .savurmuştur. Ihsan geri dönmüt haya çıkmıtık. 

. ve gördüğü muameleyi babaıına an-
Yunan oyunculan kendı toplarını latınca, babası da gidip Nezirle kav

hakeme göstererek bunuln oy.n~nma- • ga etmi,tir, Kavgaya o"'..kta çalı~ 
llnı talep ettiler. Ha~e~ her ıki to~u amele lbrahim, Sabri, Mehmet, Ha
muayeneden sonra hızım topu tercıh ıan Tahsin Hasan, Koro Ihsan, 

• b L. 1 J ' > ' etmış ve usuretle oyuna ""' anınıı- Murat, Hasan. Recep müdahale et-
tı. mişlerdir. Bu kavga pek kaıtlı ol-

B:zim oyuncular ilk mağlubiye- mut ameleden Arap Ahmet ölmüt 
tin acısını çıkarmak ve Türkiyeye iyi kav~açılardan 6 kiti yaralanınıttır. 
bir netice ile avdet etmek azmile gü Maznunlardan baba oğul Arap 
zel oynamaya başladı ve bunun ta- Ahmedi öldürmekle, diğerlerini ya
bii netic~i olarak Yunanlıların muh~ ralamakla, İf'imlerini saydığımız 
telitini çok tazyık ediyor ve mü~kül maznunlar da baba oğlu yaralamak
vaziyetleı·~ sokuyorduk yirmi beş tan ve katle tahrikten maznundur
otuz dakika devam eden bu güzel lar. 
oyuna Yunan oyuncuları hnlka karşı Müstantik maznunlardan bazıları 
bir tah·m evza ve etvarlarile fena hakkında men'i muhakeme kararı 
oynamalarını gU.ya topun fenalığın- vermiştir. Fakat kararda İsmi geçen 
dan ileri geldiğini İh"As ediyorlardı. maznunlar çok olduğu ve isimleri 
Halkta bittabi kendi oyuncularının hep biri birine benzediği için . tere~
arzularını yaptırmak için bağrışıyor- düdü mucip olmuş, evrak tetkik edı
lardı. Hakem evvelden bilmuayene lerek, men'i muhakemelerine karar 
bizim topu kabul etmiş olduğundan verilen maznunlar tefrik edilmek ıu
bir şey yapamıyor ve oyıına devam retile dıtarı çıkarılmıştır. 
ediyorduk. Kale civarında dolatmak- Maznunlardan baba oğlun vekiı
ta olan anterenörleri olduğunu bili- Jetini eıtki adliye ınüstetarı Kenan 
hara anladığım bir zat topun peşinde Omer ve Besim Şerif Beyler, Nezir, 
ko§makta ve topu patlatmak İçin taşçı Hasan, sucu Mehmedin veka
teşebbüste bulunduğunu gördüm !ederini de Hüsamettin Bey deruhte 
lakin teşebüsünde muvaffak olama- etmişlerdir. Maznunların isticvabı 
dı. Hakemi ikaz ettim. Aradan beş ve şahitlerin i~t imaı ıırasında mü da 
altı dakika daha geçtikten sonra faa vekilleri Besim Şerif Beyle, Hü
ayni zat avuta giden topu alarak del samettin Bey arasında ulak telek 
diğini gördüm. Top kaleden havale münakaşalar olmuş, hatta bir aralık 
edildi. Ve bana geldi topu istop ya- bu münakaşa mÜe••il bir şekil ala
par yapmaz topun ses çıkardığını rak, iki arkada~ vekil asabiyeti mes
gördüm yakınımda bulunan hakeme lekiye ile bir birlerini: 
topun patlamış olduğunu ııöyledim. _ Ü•ul öfrenıinl 
Bu vaziyet karıııında bizim oyuncu- _ Bana üsul öğreteceğine mü-
lar çok sinirlendi ve bir kıımı saha- vekkillerinin ismini öğrensin! gibi 
yı terkebnek istedilerse de mi.ni o- cümlelerle yekdiğerine tariz etmiı· 
lunarak üç dört dakika devam eden )erdir. 
bu hadiseden ıonra batka bir topla Bu kadar hararetli bir cereyan 
oyuna devam ettik. alan muhakeme nihayet bazı cihet-

HAKEM: Birinci maçta oyunları lerin doktorlardan istizahı, gelmiyen 
çok fena idare ettiği gibi fazla taraf bir maznunun zorla getirilmesi ve 
kirlik yapmııtır. ikinci maçın sonla- şahit celbi için batka ırüne bırakıl
rına doğru oyun çok sert ve favullu mıştır · 
oynanmıttır. 

HALK: Birinci maçta çok İyi ve 
sükUnetle seyretmİf ve lehimize teza 
buratta bulunmuştur. 

ikinci maçta oyunun çok heye
canlı bir tekil alması bittabi halk 
üzerinde de tesirini göıternıit ve 
kendi oyuncularını teşvik huıuıundn 
azami tezahuratta bulunmutlardır. 
Bu maçta oyuncular arasında favül. 
Jer neticesi münaka,alar olmuıaa da 
bir hadi<e teklini almamııtır. 

ikinci maçla ahali tarafından 
oyuncularımza tat atıldığını görme
dim yalnız kale arkaıındaki seyirci
lerden müdafi oyuncularımudan 
birine bir portakal kabuğu atıldıfı
nı iıittim. 

.,. .,. '!' 

Federasyon da 
Esash bir şey 
Bilmiyor! .. 

Geçen gün Vehab'ın lngil
ten/ye gideceğini ve bu işe antre
ııörFred Pegnem'in Ön ayak olduğu 
nu yazmıt ve federuyonun nazarı 
<!ikkatini celbetıniıtik. Bu mesele et 
\c.imda Hamdi Emin Beyle konuı
tuk, bize ıunları ııöyledi: 

- Bu havadiıi ben de gazeteler
de cördüm. Dün antrenör bana cel
di. Vaziyeti ıordum. Kat'iyen habe. 
ri olmadığmı söyledi. Filhakika eğer 
mesele ıayi olduğu cibi iıe federaa. 
yon yapacağı vaziyeti tabiatile müd
riktir. Ancak bunu tahkik etmek bir 
az zor bir mesele. Çünkü antrenör 
lzmir'de bu meıeleyi (A.A) vuıtasi 
le tekzip etmiştir. Maamafih ben iz. 
mir mmtaka11na bir mektup yazdım 
cevap beklemekteyim. Bakalrm ne 
olacak? Sonra Vehap bu kadar bü
yiik bir yıldız değildir. 

Halı hırsızlığı dava
sında bir hadise 

Halı sirkatinden maznun Haydar, 
lbrahim, Veli, Kurban, Y orai, Mih
ranrn muhakemelerine dün ağır ceza 
mabkeme•inde devam erulmiıtir. 

Muhakemenin geçen celıeıinde 
muhakeme hitam bulduğu halde da
vanın rüyetine yeniden batlanmaıı .. 
nı isteyen ve bu talebinde: 

_ Nol'Jl" be Reiz bey, sermayeden 
:r.anır mı "den\in? diye garip bh· )j. 

Et işinde 
iki netice 
Komisyon iki sureti 

hal teklif ediyor 
Et komisyonu vazifesini ik

mal etmiş ve bu husustaki maz 
batasınr hazırlamııtır. Komiı
yon azaıından Ali Rıza Bey 
(Y etilköy) dün bu hususta bir 
muharririmize şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

- Et komisyonu uzun tetki
kattaıı sonra şu iki esasa varmıt 
hr. Birinciıi mezbahada muhte 
lif namlarla alınan resimlerin 
hayvan başına değil, badema ki 
lo üzerinden alınması ıiıtemi
nin bir an evvel tatbikı, diğeri 
de bu sistemle birlikte ete aza
mi fiyat tayinidir. 

Komisyonumuz bu iki esasın 
kabulünü teklif eden raporunu 
tanzi metmiştir . ., 

memnuiyeti evvelce tamimen teblii 

sanla ısrar eden Mihran, muhakeme. 
nin bu celsesinde de: 

- Dava yeniden bnşlasın, tahit
ler dinlensin, zabıta ıui iıtimal edi
yor. Ben bunlRrı İspat edeceğim, 
dedi. 

Şahitler dinlenmi~. Maznunlarla 
müvacehe edilmişlerdi. Maamalih 
heyeti hakime Mibranın İpe sapa 
gelmiyen ve çok garip tarzda söyle
nen iddialarını dinledi, istediği tahil
leri tesbit etti, söylediklerinin hepıi
ni :zapta geçirtti. Sonra kısa bir mü
zakereyi müteakip ayni şahitlerin 
yeniden celbedilmiyeceğine karar 
verildi. 

Bu karar Üzerine Mihran kızdı: 
- Öyleyııe zabıtanın sui istima

lini kabul eruyorounuz. Size bir şey 
söylemiyeceğim, ne yaparsanız yapı
nız! diye haykınnıı ve bu hakareta
miz cümleleri savurduktan sonra ye
rine oturmuştur. 

Mahkeme derhal maznunun beye 
ti hakimeye karşı vuku bulan bu ha
karetinin zabıt varakası ile tesbitioe 
karar vermiş, samiler meyanından 
ıahitler çağrılmış ve bir zabit vara. 
kası tutularak, Z"bıt varakaımın da 
takıbat yapılmak üzere miiddei umu
miliğe tevdiine karar veriJmj§tİr. Mu 
hakeme karar vc.:rilmek üzere başka. 
güne bırakılmıftır. 

Hem katil, hem küatab 
yankesici 

Bir yankesi.cilik vak'aıı esnaıında 
kendisini tutmak istiyen Rüıtü Beyi 
öldürmekle maznun yankesici Deli 
Ligor muhakemesi esnasında Ağır
ceza mahkemesi reisi Haıan Lütfi 
Beye karşı hakaretamiz sözler .öyle 
mi§ ti. 

Deli Ligorun bu cürümden dola
yı muhakemesine dün ikjnci ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. Muha 
kemede Deli Ligor: 

-Ben deliyim ne söylediğimi bil
mem, dedi. Muhakeme şahitlerin c..1-
bi için başka güne bırakıldı. 

Şehirde şekavet 

yapanlar 
Aksarayda esnafı haraca kesen 

ve bıçakla tehrut ederek bedava eş
ya alan Pehlivan Ali.ettin, Çamur 
Şevket ve itık Alinin muhakemeleri 
dün Ağırceza mahkemeıinde intaç 
edilmittir. 

Pehlivan Alaettin 12 sene üç ay 
ağır hapıe, Çamur Şevketle Atık A
li de dörder sene birer ay hapııe ınah 
küm olmutlardır. 

Şevket Beyin 
mahkumiyeti 

Zevceıi lclaı Hanımı öldürmekle 
maznun Güzel San'atlar Akademisi. 
müdür muavini. Şevket Bey 18 sen~ 
ağır haose mahküm olmuı, fakat es
babı muhaffefe takdir edildiğinden 
dolayı cezası 1~ seneye indirilmit
tir. 

Ressam Şevket Bey ayrıca zevce
ainin vereaeıine 2000 lira tazminat 
venniye de mahkUm olmuştur. 

T uring klüpteki 
içtima 
İdare heyeti muhtelif 

meseleleri görüştü 
Türkiye Turing ve Otoı:nobil 

K.lübü idare heyeti geçen ıünkü iç-
timaında vefat eden cemiyet azasrn
dan ve Belediye mezarlıklar müdürü 
merhum Kemal Omer Beyin ailesine 
beyanı taziyete ve merhumun resmi 
nin ldübe timdiye kadar büyük hiz
metler etmiş olan zevatın resimleri 
meyanına taJjkine karar vermiıtir. 

idare heyeti bundan sonra Yunus 
Nadi Beyin turizm luıldundıı net""t 
tiii makalelerin bir brotür halinde 
yeniden n~rine, Nis'te toplanacak 
Beynelmilel Turizm Kongresine tev
di edilmek üzere muhtelif meselelere 
dair raporlar tanzimine karar ver
mittir. 

Şubat ayı zarfında Cemiyeti Ak
vamın muzabareti ve Turing klüple
rinin teıebbüoü ile Pariı'te beynel
milel bir gÜmrük konferansı toplana 
caktır. Turing klübü idare heyeti bu 
konferansa Rüsumat müdiriyeti u
mum.iyesi muamelat müdürü Cemil 
Beyin gönderilmesi için hükiimet 
nezdinde teşebbüste bulunacaktır. 

Hatta daha miUi taknnımıza bile 
giremedi nasıl olur da lngiltere 
Anenal kulübü gibi dünyanın birin 
ci 11ıul bir klübünde rol alır. Benim 
aklon bu harekete pek yatmıyor. E
ğer hakikaten Vehap lngiltere'ye ci 
der de bir kulüpte oynarsa meıele 
kendiliğinden meydana çıkacaktır. 
Fakat biz yine tahkikatımıza devam 
ediyoruz. 

edilmişti. Turing Klübü bu ıene Ankara, 
İstanbul, lzmir, ve Konya için şehir 

••• 
Müttefik kulüplere 

ittifaka dahil ldüplerden haşka manzaralarını gösteren afitler tabına 
Kurtuluı, Beyoğlu Sp<>T ve Alman karar venniştir. Bundan maada ltal 
Spor (Totonya) klüplet"inin müsaa- yanca, Arapça ve Rumça olmü Ü~
deli klüplerden olduğu ve ltalyan re yeni lıtanbul rehberleri _...,:'i. 

1 lecektir. Bu rehberlere htanbul un klübüne verilmit o an bir aylık mu- b nzaraları konulacaktır. Bu 
vakkat müsaadenin biterek mezküı· azı ma · edil k nuuıarif Be
klübün cayri müttefik klüpler mc~a- hususta ihtiyar ....:eile Tarill&' Klu , lediye Turizm fU ._ .....,. • 

liılll•iıi"iıin•iıidııihiiİıl ıİol.ı.iiİumjuliİİİnıımm,;u; .. t;,;tef;,;;ik;;.::k;::liı::'p;,;.- ..L,i~.:; ,_ 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

Muhtelit 
Komisyonda 

(Baıı 1 inci sabifıul•) 
misyonların en meşhuru ve u
zun ömürlüsü ••• 

Son zamanlarda komisyon it 
!erinin mayıs ayma kacI.r kat'I 
aurette tasfiye edileceği bildiri! 
di. Bu kabil olacak mı?. Komia 
yon mahafilinde yaptığım tah· 
kikat beni burada halledilmesi • 
lazım gelen daha bir çok pürüz 
lü itlerin mevcut olduğu netice 
sine vardırmıttır• Bu üç, dört 
ay içinde bu meseleler balledile 
bilecek mi? Kehanette bulun
mak istemem; fakat tayin edi
len müddet zarfında itlerin kati 
surette tasfiyeye uğrablacağı
na pek te emin değilim. T emen 
ni edelim, ki benim tahminimin 
aksi çıksın •• 

Üç mesele 

Bugün komisyonun sür'atle 
tasfiye etmek mecburiyetinde 
kaldığı -teferrüat bariç- başlıca 
üç mesele vardır: 

1 - En mühimmi; 300 bin 
İngiliz lirasmm tevzii iti.. Bu 
para komisyonun emrindedir. 
Bunun 150 bin lirası İstanbul e
tablilerine, (lstanbul haricinde 
ki emlaklerine mukabil) diğer 
150 bin lira da vaktile Yunan 
hükômeti tarafından itgal edil
miş olan arazilerine mukabil 
garbi Trakyadaki etabli Türk· 
!ere verilecektir. 

İstanbul etablilerine tevzia
tm bir an evvei icrası için uğra· 
ıılmaktadır. İhzari muamele· 
nin 9ubat nihayetine kadar ik
mali için tertibat alınmıştır. 

Garbi Trakyalılara gelince; 
bu is kısmen halledilmiıtir.Bun 
lar;istihkaklarma mukabil a
vans para tevziatına b&Jlnmıı· 
tır. 

iade edilen emval 
2 - İstnbul ve garbi Trakya 

da etablilere iadesi lazım gelen 
emlak meselesi. Bu iş bir de,. 
ce daha ilerilemittir. Yalnız ia
de edilecek cüz'i bir mikdar em 
lik kalmıştır. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
latan bul' da etablilere ait 293 
parça emlak olduğu tesbit edil
miştir. Bunlann kıymeti tahmi 
nan iki buçuk milyon lira kadar 
dır. 

3 - htanbulda Yunan tebea 
sına ait emlak. Tapuda Yunan
lılara ait old\ığuna dair kayıt 
bulunan bu nevi emlakin adedi 
de 137 kadar olduğu tesbit edil 
mittir. Bunların hemen hepsi 
iade edilmiştir. Yalnız 20 • 30 
kadar emlakin iadesine ait mu 
amelelerin intacile uğrqılmak
tadır. Bunlar da bu günlerde ıa 
biplerine iade edilecektir. 

Pürnzlü iş 

Bunlardan maada bugün ve 
daha bir çok zaman komisyonu 
itgal edecek olan oldukça mü
him ve pürüzlü bir mesele da
ha vardır: Atioa muahedesi 
(1913 Balkan harbinden aonra) 
mucibince Y ıınanlılık iddiaıın • 
da bulunanalara ait emlak İfİ, 
Bu iddiada bulunanlara ait _. 
likin adedi atağı yukan bet yüz 
parça kadar tahmin edilmekte
dir. 

Bu itte en mühim rolü bita· 
raflar ifa etmektedir. Çünkü i
ki heyeti murahhasa arasmda 
herhangi bir ~ahsa ait nokti na 
zar ihtilafı bitarafların hakemli 
ğine havala edilmektedir. 

Türk Ye Yunan heyeti murah 
hassaıma mensup delegeler bü
rolarda noktai nazarlarını hazır 
lamakta ve bmılanr peyderpey 
bitaraflara tevdi etmektedirler. 
Tabii her tahıs hakkmda ayn 
ayn tetkikat yapmak tartile.-
Komiıyon mhafilinde mev

cut kanaat bu itlerin uzı:uı 
müddet devam edeceği merk&. 
zindedir. 

193(} itild/ı 

Göriittüğiim .. lahiyettar bir 
zat komiayonun 1923 •enesin. 
den beri takip ettiği meıai tar· 
zı etrafında mallimat verdikten 
ıonra dedi ki: 

- Mübadele itlerinin halli 
Ye her iki hükumetten hangisi
nin borçlu veya alacaklı kalaca
jını tayin için nvelce her iki 
memlekette takdiri kıymeı esa 
11 tutulmuttu. Ekipler gönderil 
d"ı. Neticede meselenin bu ıuret 
le halli müm " " 

-Sivil 
Tayyareciler 

j Fransız kabinesi 
Düştü 

(Bap J inci sa}Jjf~e) (Ba1Jı ı inci uhil~d~) 
B. ıu nutku söyledi: ı re etmenin beyhude olacağı kanaatin 

Muhterem Efendiler, de lıulu111Duf ve arlıadatlarile tam 
Aero kulübün matbuat hak- lıir itilif halinde olanık laılıineııin 

mliıterek iatifuını rebiclimhura tev
kında gösterdiği, bu cemilekar di eyleadftir 
lığa cemiyetimfa namına teş.ek Radibl _,alietferin iefrilıi -
kür ederim. Burada bulunan ga aai tel&lifini nddebneleri M. La ... aJ'. 
zeteci arlıada§lar da bu daveti in !Üaınr ittı1uW etmenıelııte fUat 

nizden dolayı duydukları teşek ~e:ıu:c!·.::·r= . .: 
lcüre tercüman olmalı vuifesi· Jetlere matuf lııoıluaınalcWlır. 
ni bana ve~dil.er. . R.isicilmluu iatiıan lıallnde 
Gazetecılenn tayyarecılerl• 

temas/an yalnız bir §etti vesi- M PDARIS, 13 A.A.9,30-da~.:!~~·u! . d • . 1 d b. • . oumer ... t --.arcı~ 
Jesı eg1 , aynı zaman a ır ıs ııe lıatlamıı. -b'uıan ve ayan reia-
tif ade vesilesi de olmuştur. Na lerini ve parlimentodaki grupların 
sıl ki, daha ilk temasta Vecihi Uderlerini "e:ıdilerine lralıul etmİf 
Bey gibi kıymetli bi,r tayyareci tir. • • _ 

mizden sivil taY.yarf!Ciliğin kıy- M. ~.!,; ~";ı.; ı!r.i!ri":'.! 
met ve ehemmıyetz hakkında lan parlamento basının mlitaleala
ilk dersimizi almış bulunuyo- nna göre buhran kıe& lıir müddet 
ıuz. Tayyareci/iğe hizmet et- devan !"'~tir. • . 
mek memlekete hizmet etmek . VllZ!yet Y!ne M. ~val'ın ."Y~e-
demekt "r Ve bu temasların te- ~de bır kabın_e teıkiline dogru m· 

•• _ 1 • • • lıiıal ebnektedır. 
kerruru gazeteciJerzn bu saha- M. Doumer iıtitarelel'iae saat 14 
daki vazifelerini daha iyi yap- te tekrar lıaılamııtır. 

malarma_ >'.ardım edecektir. M. Briand çekiligor 
_Dav~tız:ı~en dolayı teş.ek- PARl!I, 13 A.A. _ Petit Pariıi-

kUl'~e'!.mızı tekrar ede;,. A~ro en ıuetesi, M. Brianil'm çekileceği. 
kulubun muvalfaluyetını dıle- nin kat'i olduiunu yazmaktadır. M. 
rim.,, Laval'in hariciye nazırlığını; M. Bon 

Bundan sonra İbrahim Nec• cour'a barbiye nezaretini, M. Painle
mi Bey bir nutuk söyledi ve ri'ye teklif edeceii söylenmektedir. 
kulübü ihzar eyleyenlere mu- Yeni bir Laoal kabiıteşi mi? 
yaffakıyet temenni etti. PARIS, 13 AA. - Elysee MJ"a-

Bu ak§am kulüpte daııtlı bir Jmdakl mlitavereler,_lıilafuıla de-
. f • il k • vam etmekteclir. Salıalıleyin umumi 

yemek zıya eti ver ece tır. intiba, iyan mecliıi aol cenah racli-

Anadoluda konser 
turnesi 

Muganni Münir Nureddin B. 
ile tamburi Refik Bey yakında 
Anadolu turnesine çıkacaklar
dır. Tamburi Refik Bey bazı ar 
kadaşlarile birkaç konser ver
mek iliıere Balıkesire gitmiştir. 

Hasan Halit Pş. dün 
memleketine döndü 
Birkaç günden beri ıehrimiz 

de bulunmakta olan sabık Şar
ki Erden Baıvekili Hasan Halit 
Pata dün Suriyeye avdet etmit 
tir. 

Süzan Lütfullah H.ın 
• 

cenazesı 

Vefatmı yazdığımız Süreyya 
opereti primadonnası Süzan 
Lütfullah Hanımın cenazesi 
bir çok san'atkar arkadatlan ha 
zır olduklan halde dün kaldırıl 
mış ve Maçkaya nakledilerek 
cenaze namazı kılındıktan son· 
ra defnedilmiştir. 22 yaşında 
sahneden ebediyen ayrılan mer 
humenin mezan ba~mda Muh
lis Sabahaddin Bey kısa bir nu 
tuk söylemiıtir. Süzan Lutfnl· 
lah Hanım dört yatında bir kız 
çocuk bırakmııtır. Allah rah
met eylesin. 

ğı anlatıldı. Nihayet 1930 An· 
kara itilafnamesi imza edildi. 

Bu mukavelenin Ma•h nokta 
•ı mübadil ve gayri mübadille
rin her iki memlekette terkettik 
leri emlaikn her iki hükUmetin 
yeddi tasarrufıma terkedilmesi 
dir. Bu esasa iııtisna tetkil et
mek üzere; latıınbul ve garbi 
Trakyadaki etablilerle lstanbul 
da bulunan Yunan tebaasının, 
ve Yunaniıtandaki Türk tebaa
smm "bilfiil., tu~rruf ettikleri 
emlikin kendilerine iadesi ta
karrür etti. 

[Burada bariz fark; latanbal 
daki Yuan tebaaamm emlikine 
"bilfiil" taearruf etmeleri met
rut olmadığı halde Yunanistan 
daki Türk tebaaımm emlakini 
''bilfül,, idare etmit olma•ı fart 
konulmuıtur.] 

••• 
Komisyon binasmdan çıkar

ken merdi-vende murahhaslar.. 
dan bir zata tesadüf ettim: 

- Nasıl, dedim, bütün mese 
lelerin mayısa kadar tasfiye e
dileceğini ümit ediyor musu
nuz? 

- Bütün meseleler teferrüa
tı ile mayl8 nihayetine kadar bit 
mez. Yalnız prensip meseleleri 
nin komisyonca halledilmesi 
mumkündür. o vakit ıırf tatbi 
kattan ibaret kalacak olan itler 
için her iki hükfımet aralannda 
anlqarak komisyonun ilgasmı 
tahtı karara alabilirler. Fakat 
teferrüaL ••• 

- Ah, tu komisyonların t~ 

lıal snılıu reiıi M. Laurant Eymar 
-.lından hüliioa edilmiıtir. 

Mumaileyh demiıtir ki: 
Bir Lava! kabinesine dojru gicli

yonız. M. Blum'da ayni fikirdedir, o 
ela lıuhranm çok kısa olacaimı söy. 
lemiıtir. 

M. Heriot gardım edecek 
PARIS, 13 A.A. - M. Heriot, 

M. Lava! ile olan mülakatı neticesin 
de melı'oı 11fatile milli meselelerde 
M. Laval'e ıahıen yardıma muvafa
kat ettiğini lıeyan eylemiıtir. 

Pariı gazetelerinin 
mütaleaları 

P ARiS, 13 A.A. - Kalıine buhra
nı matbuatta bu gilıi buıuılarda mu
tat olan mütalealann boqlamumı 
mucip olmuıtur. 

Gazetelerin bliyük bir k11ını, ra• 
dikallerin sahnenin ön aafmdan çe
kilmeleri baııelıile yeni kalıinenin 
dlin söylenen ıekilde fakat buı tadi 
lat ile teşkili mlimkün olacaktır. 

Gazeteler münhal bulunan neza. 
retler için birçok mlihim ıiyasi rica
lin isimlerini tadat etmekte, ezcümle 
hariciye nezaretine M. Boncour'un 
ve harbiye nezaretine'de ya M. Tar
dieu'nün veyahut M. Painleve'nin 
geleceğini yazmaktadırlar. 

M. Briand'ın çekilıneıi timdi Irat' 
i ııörünmektedir. Petit Pariıien ga
:ıeteıinin yazdığına gögre B. Briand 
yalodda Coc:herel.,. gİdec<"k ve orada 
uzunca bir müddet ;stirahat etmek 
için kalacaktır. 

Hiç ılipbeU:ı, lıuglin vuivet tenev 
wr edecek ve heqey anlafllacakhr. 

lntiliz gazet~l•rinin 
mütal•altll'I 

LONDRA, 13 A.A. - Birçok 
glinlerden beri lıeklenilen Lava! ka· 
lıinelİnin istifa11 gazetelerin hayre
tini mucip ohnanuftır. 

Gazeteler bu utifanın Luaa1111e 
ve Cenevre konfennılan lizerinde 
yapacağı akiıleri tetkik etmekte .e 
M. Laval'in lıüylik lıir temerküz vü
cude ııetirmek hususundaki te§ebbÜ· 
:llnün Fransız siyaseti hariciyeoi iize 
rinde büyük bir aksi olamıyacağını 
tahmin eylemektedirler. Gazeteler, 
her ne tekilde olursa olsun, her iki 
konferans kart111nda görüıiilecek 
meselelet"de yent-kahinenin de eski· 
sinin ıiyasetini takip edeceiini zan
nediyorlar. 

Maamaf"ılı Newı Chroniele gaze. 
tesi, Franıa'da siyasi buhranın Te 
milli lıir hültUmet t"!kı1inde M. La. 
val'in uğnıdıh hezimetin Lauaanne 
konfennsı üzerinde tefrİi lntllıalıat
tan aonnya lıalmumı talep edclıile
eektir, demektedir. 

1'111ıminler 
PARIS, 13 A.A.. - Petıt Parisi

en ga.zeteııi, M. Doumer'in istitare
leı':nin mnwni yazİyet haııebile müın 
kün oldniu kadar çalıuk alacağını 
zanııecliyor. Geniı bir ittihat vücude 
ıetinnek için utifa etmek isteyen 
M. Laval'in yeni kalıineyi teıkile me 
mur olacağı düıünülüyor. 

Radikallerin büklimet tesiaine it 
tirak eylemelerinin lıertaraf eclilme
ıi üzerine, M. Lava! M. Briand'ın 
çekilmesi neticesinde hariciye neza. 
retini M. Paul Boncour'a ve harbiye 
nezaretini de M .Painleve•ye tevdi 
edecektir. Maamafih bu tahminat 
henliz pek hafıftir, çünkü istitarele
re daha henüz ba~laıııııamııtır. 

iyi maliimat alan maha.fil. dok
torlerin tvsiyeıi üzerine M. Briand' -
ın Nonnandiva'da Cocherel'd<ki ma
likaneıine çekilmeği kararlaştmnıf 
olduğunu ve orada 11bhi vaziyetinin 
icabı olarak uzun müddet istirahat 
edeceğini ve pek yakında hareket • 
deceğiııi dün ıöylemekte idi. 

OeuvrP ııazetesi, yeni kabinenin, 
eskisinin kar~"!i olacağını fafcat M. 

Dardakilere 
Yardım 

Urla mıntakasındald 
tütünler ıahn alınıyor 

Sıkıntıya düçar olan Urla Te Ke
malpaf& kazalarındaki muhtaç vatan 
dqlanmıza eoulı yard11nlarda bulu 
nulmalı:tadır. Kemalpqa ve Urladan 
lıaıka Tire merkezi ile Bulcurca kö
,;inde ve ·Deiinnendere nahiyesin· 
deki muhtacine de derhal yardım e
clilmeai için faali1ete aeçilnıiıtir. 

Verilen resmi -l·i-ta .,öre Ur- ' 
la, K....ı....., Tire, Dıeiianwndere 
ve Balpn:ada ıılantıda olan ve yar 
dan lıeldiyen vatandatlarıa yekiınv 
2,300 dür. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N.Ar>C>LLJ , 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tt"Ofkilatı tamamen Türktür Müessliii 
ADRES:• 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakrf Han 20531 

1932 

İş Bankasıdır 
Telgıraf: 
İmtiyaz 

Müzayede ile Sab 

Mayısa kadar bıı vaWıdatlaruııı
za yapılacalı: yardım milctan 2300 
çuval an ile 15 lıin okka •ytinyafı 
dır. lzmircle miiteadclit heyetler tara 
fmdaıı ayniyat kabulüne boqlanmıı
tır. 

Yılının Yeni Tertip Büvük 
Tayyare Piyangosu 

1932 Kanunusaıtlsi:nio 15 ine 
ma günü sabah saat 10 da lle 
hında Maçka.da Tqviloij'I! cami 
varuıda Teşvikiye sokağında 6 
maralı Gözem apartımanımn 1 
<:U dairesinde mevcut ve İtaJo 
Efondiye ait pyct kıynıetta; 
di.de e§Ya , gümüş takmıları, fe 
koleksiyonu ve saire mÜEa~ 
rctile satılacaktır. A.lıaju 11ğac 
mamul ve maroken eanda.lyıt!ı 
vitrin gayet müzeyyen ~iz 
mek oda takımı, akaju. iiı-oeriııj 

mon kaplıumı modem nadide 
tuVM uWIİ yatak oda taknnı, 
rolrıen kGlaı klu ve mahon ağa 
giliz lıoq>!e yazıJıene od.ast, 
tabak, topsi, pasta ve s;ıy tak 
Saksonya, Viyana, Çin v.e 

1 ıporslen tabak ve VaJJOlal', Ulri 

1 Ra<los ve Kütahya duvar fayan 
Şimdiye kadar yapılan tertiplere nazaran 
iştirak edenlere en müsait bir pi:y:angodur. 

1 eski İngi.fu: ..... ~. Prazios" 
1 "alı çavürler, masif brıonz avi 

lzmir muhiti, muhtacine lhım . 
olan bu miktan temin edecektir. ffi. 
lilialınıer cemiyetti lzmir merkezi 
para telıerruunu kabul etnıiyecek ay
niyat, yani un ve zeytinyaiı kabul 
edecektir. Bu husuıta karar verihniı 
tir. Urla havaliıindeki vatandaşları
mızın yardıma olan ihtiyaçları 1800 
çuval, KemalpB§adaki muhtaç vatan 
clatlann 640 çuval undur. Y ardunla
rm mlitebaki kıımıı Tire, Değirmen. 
dere ve Bvlırurcaya tabsiı olunmu§• 
tur. 

Çünki bir tertip zarfında kazan
mıyan hiç bir bil~t kalmıyacaktır. 

1 

Sultan Mahmut avalı yaldızlı 
tombalı:laı-, Acem minyatiir.lıeri, 

1 

t~r~~ le~h~, fildişi b~l"'.", 
dişı u.ıe.r:ıne yaıpılmıı mınya · 

/ sedef ve eski Acem çekmece v 
, hlcler, tablolar ve alr qyhlar 
' J hara. Tebriz, Görde<ı, Karabağ 

· Birinci ti car.et mahi<eıJ>e-,inden: 

la halı koLleksiyoruı. Buha.rıı, 
Rados, Yanya işlemeleri. Pe 
ırenlerden 100 .de 25 re.nünat 
nır. 

Ayni zamanda Ziraat Bankası ta
rafından kredi kooperatiflet"inin e-

Yer~i netriyat 
· İetanbuJ.cla Sirkecide köprülü han 1--------------< 

Medeniyet 
~lı yardımları da ~emin e?ilmiıtir. ikinci saynı daha mükemmel 
Zıraııt Bankası lzmır ıulıesı tarafın. b" d f "d 1. • 
dan bu huıuıta ilızarata bıaflanmıt- ır tarz a, aı e ı ve zeıı:gın 
br. Bu ımetle de parasız olan ve iı· 1 münderecatla ve bir çok ,resim
tihaal saha~"!da iş Y•Jlmru?'an vatan 1 lerle intiıar etmiıtir. Karileri
dqlanmız !ıtihaal mesailerine devam mize tavsiye ederiz. 
edeceklerdir. 

Tire' de muhtacı muavenet olan 
halk met"kezt kuadadır. 

da No. 27 yazilıaMde Deri ve tiftik 
ticareti.Le ıittigal eden Nalbant .za
de Süle~ ve şlirekbı kollelrtif 
ıirlretinıhı alaeaklaril.e icraen aktet· 
ti~ lıonloordato evrakı mahkeme
mize te'tıdi kılımnış ve emri tetki
katın 28 K. sani 1932 tarihine mli
udif perttmbe günü -t 11 de k
raııı mııkarttr butuıımuş olduğun· 
dan bu ~pta alakadar olanların 

mezkflr gün ve oıaatta mahkemede 
hazır bulunmaları ilan o.lunur. 

İktisat V ekileti Maa 
İşleri Umum Müdürlüğün 

Bunıa VJUiyeti dahilinoe İ 

Kazasına· merbut Hııı.yriye 've 

den Ka.ryclcrind.e şimaJcn su 
tığs mahalden itibaren Ev.liyan 
ğimıenine kadar Simr.li tdere 
J-aaı ve oradan kızıl tepey.e 
müstakim ve prloeıı Kızıl te 

bed ile Çanakçı Küçük Te-pe, 
tepesi ve Çanak Kaya ~ m 
!.er.inden bilmüııur Odun tep 

Maballerinde teıkil edilen heyet
ler yarclmıa devam etmektedirler. ı 
Hililiabmer merkezinden de icabın
da yardnn iıteııecektir. Şimdilik bu· ı 
na lüzum görülmemektedir. -------------· ı hattı münkesir ve cenuben odu 

Çqme Hilaliahmer heyeti tarafın 
dan Çiftlik köy halkınm tütünlerini 
satamadıklarından bahisle bu köy 
halkına da yardon edilmeoi temenni 
olunmu' ise de, bu köydeki halkm 
vaziyetleri diğer mahallere nazaran 
daha iyi görülerek işsiz olanlara F o- 1 

ça yolu İuiaatmda iş temini kalıul 
edilmiştir. Şimdilik Çiftlik köyü bal 
kına yardım edilmiyecektir. 

IZMIR, 12 - Alakadar makamla 
ra merkezden vaki olan bir tebliğe 
göre hükumet, Urladan baılıyarak 
mıntakamızın tütünlerini satın ala
caktır. Bu haber müıtahıili çok se. 
vindirmiştir. r ~ 

Tire merkezindeki muhtaçlara yar 
dun için perıembe ııünü Hilalialımer 
den memur gidiyor. BugÜn Kemal
pafaya 160, Urlaya 450 okka zeytin 
yağı gönderileli. 

Ziraat Banka11 Bulgurcacı. eke
cek tohumu olmıyanlara tohum alma 
ları için 600 lira p:Öndermittir. Kre
di kooperatifleri çiftçilere tohumluk 
ar-..a C'a~trnaP.a baı;.~arnı~br~ 

MuViaffakiyet Değil 
Müzafferiyet 

ASRI TİYATROSUNDA 
(Tepe Başı) 

Damöder kuah DOUGLAS ile Ye· 
ni Jozefin Baker MİSS COOKS 
ve ZENCİ RÖVO HEYETİ tara
fından temsil edilmekte olen ZEN
Cİ MEMLEKETİ FANTEZİLE
Rİ 2 kısımlık-ve 18 tabloluk revüyll 
mutlaka gidip görmelisiniz. 

J Beyoğlu dördün.:ü sulh hukuk 
mahkemeGinden. BeyoğJ.unda Sa· 
kızağuı civarında Saksı eokağmda 

I 31 numaralı hanede ~kin iken 

1 

16-12-931 tarahinde vefat eden Pet· 
riıki Kalfa oğlu Dimitri Meimaridi 
efendinin terekesine mahlı:emece 
.v<lı'!y,et edilmiştir; tarihi ilandan i-
tibaren eııhabı matlil,p ve alaka.dara
nın bir ay ve mirasçıların Uç ay 
zarfında Beyoğlu dördüncü sWh 
hukuk mahkeme<ılne mUracaatlan 
Jüzumll illn ohınur. 

1stanbu1 ikinci ticaret mahkeme· 
ainden: Tüocardan Hoca zade Yu
suf Ziya beyin, Türkiy<o İmar ban.
kasına reİmettiği ve Karaağaç so
ğuk hava mahsenJ,e,rincle ınahfmı 
bulunan iki yüz teneke Kremanın 

tediyeyi deyn edilmem.,;i ha11Chile 
blkilml.e masarif ve o-üsumu mü~te 
riye ait olmak üzere usu.len 'l'C art· 

pesinden bed ile Kızıl Kıaya 
sinden bilmürur Gök kaya tep 
hattı münkesir ve gathen gök 
tepesiıı.den be<! He Dundar •C'' 

den bilmünır ıınebcl.ei hudut ola 
çıkıt:ığı mahalle hattı münkesir 
m;ıhdut ve ınesahai sathiyesi 
yüz on iki coerİıJ>ten ibaret asa 
Şeyh Mahmut ve Sabri ve Ka 
ve Hiisamettin Efendilerle · 
ağa tarafmdan 11 Kanunevvel 
tarihli ruhsatnameye mii&ten 
bittaharri zahire çikarılan alt 
gümüş eserini havi bakır ve ç 
ma<kni doksan dokuz senem .. 
le mlimaileyhim uhtesine ihale 
nacağından Maadin nizamname 
otuz altıncı ve otuz ycdiıııci ma 
leri muocibince k<ıyfiyeti ihale 
til'B2I olanJa~m ilan tarihinıden 
haren iki ay müddet zarfında 
karada İktiaat Vekaı.etine ve 
lincle makamı vil:lyete müracaat 
'.emeleri i.lln olunur. L

YEN1 RUSYA 
Yazan: FALİH RIFKI 

ÇIKTI 

Bugün maıtMıe ,saat 17,30 te euvare 
saa t21,30 te cuma günü matine 
saat 16,30 tıe. Talebelere ten&il:lt. 

tırma uaulile satılmasına karar Vf>- ı-------------ı 

Müzayede ile Satış 

BUGÜN AKŞAM 
'- rilmi! ve 12-1-932 <tarihinde tal1p 

ler ı.afından teklif ohınan fiyet 
tahmin edilen kıymetten noksan gö 
ıillmü§ olduğıım&n fazlaaile talip 
olanlarm ikinci arttıırma gil.nll ta· 
yin kılınan 23-1-932 cwnarte.si günli 
saat n de Karaağaç soğuk hava 
mahseııleri'l!de hazır bulunacak mah 
keme heyetine pey ak:~elerile bera· 
ber müracaat etmeleri ilin olun.ur. 

Saat 21.30 da 

AYNAROZ 
KADISI 

iıtınbul Bılldiıml ' 

~ehirTı"yntııosu 

111111111111111 

1 .. .111 

İstanbul üçüncü icm mem 
ğundan: Bir borcun temini isti 
için mahcrlz ve .paraya sevri 
mukar.rer ve birim:i arttırmada 
meti muhammeneyi bulamayan 
zayi tıbbiye 18-1-932 pazıırtai 
ııı;ıat 11 den itilıeren Galata ith 
gümrüğün<lc açık arttırma sur 
satılacağmdan tıaJ4>lerin ma 
de bulunacak memuruna müra 

1932 Kii:nuıuıaııinin 15 inci Luma 

ıünü sabah saat 10 da Beyoğlıında 

Tüncl başında Sovyet eefanıti kar
şısında Suriye Hanının 12 müker· 
r~ numara.ıi dairesiıı.de mevaıt ve 
mılte.ber bir aiky• ait gayet kıy
mettar ve nadid.e eşyalar müzaye<le 

Yazan: Müu
hipzade Celll 
Yakında : YA
LOVA TUR
KUSU ilkmu-

BUJ'etile 11atıla<ak.tır. 9 parçada.n mli sik.ili kome<li. -------------· 1 ıarı il:ln olunur. 
rekkqı ve yanları vitrinli mük.emr 
mel yemek oda takmu,Şam'da husu 
si itina ile yaptuılmış pyet mü-

Oumartesi günü 
{BİR KAVUK DEVRİLDİ) 

zeyyen emsalsiz ve pek zengin oıe- Raşit Rıza Tiyalr0$U 
defli salon takı.mı, şehrimizin en Şehzadebaşında 
me§hur fabrikası mamwatmdan en 14 • 2 ind Kanun perşembe akşam 
son moıdel kübik divan ve buduar $&at 21,30 ·da ve 15 • 2 inci Kanun 
takımı maa yazıhane, kebir jaı:ıdi· j Cuma günü saat ıı de talebeye ma· 
nye.rli vitrinli divanh 13 parçadan ı tine 
mürekkep nadide asri salon takmıı, ACEMİ t:A YLAKLAR 
defa asri müzeyyen müteaddit ya. Nakleden ı-:Wıeyin Suad bey. 
tak oda takımları, Llli XV ve ara- 15 • 2 inci Kanun !PUş.em:be 
besk ve aari bronz elektrik lamha- aqam qat 21,30 da 
lar, defa hronzıdan mamul Fıransu BEŞDE GELEN 
büyük bir heylr4'1, mqhu.r ömzalı Nakleden Kemalettin Ragıp B. 
yağlıboya resimli ıd.iva:r tabağı, mo-
;ıayik taşh gayet güzel orta masası ,
cedit perdeler royal TüTkçe ve 
Fransızça yan makinesi veaair eşya 

Sehzadebaşı 
FERAH SİNEMADA 

la;. "Buasilo0 markalı güzel bir 
Fransız piyanosu. Ac.eon ve Ana.do
lu halıları ve ııeccade.ler:I. Pey eil

Bu gece tam 9,30 da beynelmilel 
V arycte ve Cambaz kum,panyalan 

38 nuıınero 55 artist 

renlerden 100 de 25 teminat almır. ı--------------

mek iıtemesinin ele ıayrimümküıı ol 
-.ııadığ:ını ıöylemekte ve o takclird~ 
M. Paul Boncour'uo tahıiyetinin nü 
fuzunu hissettireceiini ilave eylemek 
tedir. 

Mareşal Eindenbrırt 
M. Brüning'i kabul etti 
BERLIN, 13 A. A. - Reiıicıını

har Mareşal Hindenbourg dlin ak
fBDI Baıvekil M. Briiniııg'i kabul et 
mit ve mumaileyhin reiıicumhurluk 
müddetinin parlamento vaııtıuiyle 
temdidi hakkmcla yaptığı istiıare 
haldanchıki izahatını dinledikten son 
ra bu meselenin parlamento olu ile 

İktisadi ve Smai Tesisat ve 
İşletme Tfuık Anonim Şirke
tinden: 

Şirketimizin 30 Ağustoe 1931 ta
rihin.de al<dolunan ve 929 seneııi 
muamelatı hesabiyıe ve idariyesine 
müteallik bulunan heyeti umumiye 
içtiınaında mlittehaz kararlar aley
hine Yani Rab ve HrlııostOUIQll 

Raka Efendiler tarafından etanbul 
Mahkemei Asliye Birinci Ticaret 
Dairesin.de itiraz edildiği ve tıebliğ 

olunan davetiyeye nazaren muhake 
menin kraaı 1 Şubaıt 932 pazartesi 

İfltanbukla Sirkeci.de üç direkli ı------------t 
Handa 16 numarada mukim iken 
elyevm ikaınetgfilıı meçhul Çerkes 
Müfti Zade Hacı Ahmet Efendiye: 

İstanbul üçüncü iıe.ra memurJ.u
ğundan: Türkiye İş Bankasının 
8-12-1921 ve 16-12·1928 tarihli iki 
kıt'a ısenıet mucibince -ce'm'en ma:t.J.u .. 
bu bulunan 11000 liranın protesto 
tarihinden itibaren yüzde 9 faiz 
100 lira ikreti vekalet ve protesto 
masrafı ve maaarifi foraiye ile bir
likte emre mulıaner sen.et çekler ve 
poliçalar yolil.e tahsi1i hakkında 

931-307 numero ile vaki takij> talebi 
üzerine tarafınıza gönderilen öde· 
me emrine verilen meşrubattan e· 
lyevm mezkUr mahalde olmadığınız 
gösterilmiş ve ikametgfilıuuıın meç 
hul bulunduğu anlaşılmakla ilanen 
-tebliğat icrasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fın.da bir itiraz -dermeyan eyleme
diğiniz ve anı takip eden üç gün i
çinde borcu eda etmediğiniz 1ak.dir 
de hakkınızda giyaben mua-!atı 
icraiyeye devam ohınacağı ödeme 
emri makamına kaim .,Jmalı: üzre 

ilfuı olu.nur. 

ZAYİ - İçinde yilı: liralık iatik
raıı tahvili bir mikdar para, anah· 
tarlar Mürşide namına maaş cüzda
nı bir mühür ft aynca Zehıa namı· 
na bir mühür veMir evrakı havi bu 
çanta Kinu.nsaninln ()OUDCU Pazar 
günü Maçka tıamvaymda ır:ayi edil-

Beyoğlu Sulh ikin.ei hukuk 
kemesindcn: Kontes Korinald 
Fatma banımm milştıel'e!ı:e.n 
sarnf bn)unduğu Beyoğhmda 

malhaşı caddesin& 70 No. lu 
hükme.ı. izalei şiyu zmmmcla 
artmna ile saıtılığa çıkarılerak 
rinci aleni artırmasında {2000) 
raya m.ı;,p zuhur etmiş isede, kı 
ti muhammeneyi tecavüz etme 
hasebiyle ikinei artırmanın icr 
na karar verilmi!ÔJ'. Gay>nne 
lun kıymeti (7500) J.lndır. Tap 
müseCC<"l ve gaynmu.ecce.ı hal< 
bipleri tarihi il!ndan itı"lıaren 
gü" zarfında nrliracaatlan JSzıın 
Aksi takdirde l!'RVTİ.,,iisccr~ı 
ubipkri satış bedelinin payla 
srnda harir. t•1tuh,,.1,r_ M ... .. !I,,. 
istir.ık edebilmelt içın yüzde 7,S 
,;;;nat akçesi verilecektir. Gav 
k!llU mezk!lrün temamı 7-2-932 
zar gllnli saat ıs te eçık artırd 
satılacak ve en çok artıranın ü 
dt bırakılacaktır. , 
<131-191 No. lu -ı .... va ""~" ' 
herkese açıktır. Talip olanların 
racaatlan Uin oll.l'Dnr. 

latanbul ikinci iflia memllf 
fundan: Paçahane mliteahhidi,.d 
teveffa Hamdi ağa vuesesı 

1 
zevee&iflin alacaklılara karşı "f 
de yirmi ile teklif etmiş oJÖ". 
konkurdatonun müzakeresi i~ 
Kanuırusanıi 932 tarihine rrı~ 
çarşamba günü aaat 14 te lkiı>'1 
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Ortaköyde eski Sarı ve yeni Fıstıklı sokıağmda 
eski 24 mükerrer ve yeni 17 numaralı yüz on 

MERHUNA !iN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE 

MÜŞTEMİLATI 

ırşın arsa üzerinde yanın ıkatı kiğir di~~leri ah 
şap olmak üzere iki buçuk katta bın ıs~ık 
odası olmak üzere altı oda, iki çıkma. ıhancıe 
medhali ve yetmiş dört arşın bahçeyi havi !bir · 
hanenin tamamı. Adviye Rabia Haıunı.1 

Üsküdarda Abduıırabmangazi . .<~> Malte-
1 

pesinde mukaddema Bakıkal koyu yolu elyevın 1 

Çiftlik yolu sokağnda 231, 353, 59, .13-3Z n~~- 1 

ralı iki yüz arf111 arsa üzerinde bir katı ıkigır 
diğerleri ahşap olmak ibere iki buçU1ı: ıkatta ye--

d . _,,_ ilki sofa bir ta-şirk, iki medhal, ocaksıız 
ı U'UCl.t ' •• 

mutfak (odalardan biri mutfak <ilmak uzere 
1cuııanrİmaktadır.) ve üç dönüm altı yüz arşın 
bahçeyi havi ve .ba'bçede bir ıkuyuyu havi ıbir-
köşkün tamamı· Hasan Tahsin B. 
Davutpaşada Kasapily• mahallesinde S--
tya caddesi!Mk eski 55; 4,55,.5, ve yeai 67, 69 
numaralı yüz em altı arşm - üzerinde ıkiğir 
bir buçuk katta beş oda (odalardan biri yemek 
odası ve biri natamamdır.) bir eoıfa, btt mutfak, 
bir ev altı, bir ıkiler mahalli, bir medhal, ve yüz 
altmq yedi arşın blıhçeyi bari harici sxvasız bir 
hanenin tamamı. Hüseyüı Setahi Bey. ve 

Fatma Seniha H. 
4471 Erenkö}'Ündıe mukaddema Zühtüpaşa elyevm 

göztepe eSki ve yeni Çiıftehawzlat sokağında 
eski ı8,ı8 mükeaer ve yeni 7, 9, 7, 9 numaralı 
i.ki yüz yinni dört aışm anıa üzerinde bir katı 
kiğir diğerleri ahşap olmak üzere iki buçuk 
katta tıekiz oda, bir sofa, bir mutflık bir kilec, 
bir taşlllc tulumbalı kuyu, bir sarruç, diğeri yüz 
kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 

dört oda, bir taşlik, ve knık arşın arsa üzerinde 
ara1balık, ve üç dönüm bin yüz doksan bir arşın 
bahçeyi ıhavi ~ki !hanenin tamamı. 

Fauna Nimet Hanım 
SZ46 Beyoğlu Meşrutiyet mahallesinde Büyükde-

re caddesinde ~i ı27 mükeırırer ve yeni 232 
numaralı yüz doksan beş arş111 arsa üzerinde ka 
ğir dört buçuk !katta on oda, üç sofa, bir mer
mer diğeri kağir çini i:ki antre bir mutfak bir 
taş koridoc, odwıluk bic methal, bir menner 
taşlık, iki şahniş, bir balkon, ban~. ve üç yüz 
beş arşın ıbahçeyi tıav.i bir hanenin tamamı. 

ömer Avni Bey 
74ll Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde Cabi soka-

ğında e&ki 20 mükerrer ve yeni 32 numaralı iki 
yüz doksan arşın arsa üzerinde lkağir dört kat
ta on beş oda, dört sofa, camekanlı daraça, üç 
kiler, iıki taşlık üç merdiven altı iki !banyo, ça
maşırlık, bir mutfa'k, bir menner antre (ıluırke 
bir methali vardır, çıkmaların birer tarafı bal-
'kondur)bir kuyu, ve yüz yetmiş sekiz arşın baıh 

çeyi havi biıı: dtanenin tamamı. Neriman H. 
tarafından bilvekile Adnan Hilmi. 

o;ıaJ Kasmıpaşada Haahüsrev mahallesinde eski Ca
mi arkası ve yeni Büyük yokuş sokağında eski 
18 ve yeni ı9 numaralı yüz altmış beş aİ§m ar
sa üzerinde ahşap üc; katta biri küçük olmak 
üzere yedi oda bir sofa bir büy.ük malta taşlr.k 
ıbir ocaklı fN altı bir druyu odun ve köımürlUk ve 
doksan yedi arşın bahçeyi havi eslk.ice bir ha-
nenin tamamı Gül.süm Ha. 

300l Beyoğlunda Hüseyin ağa mallesiııde esi« cad
deilı:ebir ve yeai caddei:kd>ir ve Tiyatro sokak 
eski 190, 1 ili 25,1 ili 6,1 ili 6,1 ila 6 ve yeni 
ı 70,172,174,4 numaralı 1930arşrn anra merinde. 

dükkm ve Çamaşırlık katlarile ıtcirigr altı kat
ta üstünde daraçayi ve dört yüz otuz altı a_rşm 
arsa üzerinde l>asaj mahallini havi üç kısımdan 
.ibaret olup üç apartamınm da birer kapısı 
vardır. Ve öu kapıların ikisi pasaj ~ biri Ti-
yatro sokağındaki pasajın ise İıstiklil cadde

sinde diğeri Tiyatro caddesindedir. (İcra be
Yıınnamesinde yeni 170, 172, 174 ı 76, 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16 No görülmektedir). Pasajmda
hilinde4tilede beraber on sekiz dükkandır. (1-
i:isi bideştirilımiştir), bunlardan başka pasajın 
dahilinde iki kapının tarafeyninde olmak üze
re dört tahta baraka. dUkkan vardır, dükkinla
nn ikisinden maaıdasından üzerlerinde odaları 
vaniır, birine ait odanın aynca methali Cad
derlı:cbmkın pasaja girince 6ağdaki apartman 
methaHnde dük.kanların üzerinde dört oda, bi
rer mutfak, bir hamam, bir 'heli koridor, bir 
daire, bir kapıcı odası, üstündeki !katta dörder 
oda, birec ufaık oda birer mutfak bireı- bela bi
rer koridoru !havi iki daire onun üstündeki ıkat
ta alt ıkatın aym iki daire, onun üstündeki yine 
ayni tanıda iki daire, çamaşırlık katında altı 
ırfa1c ıoda bir koridor, bir heli, çamaşırlık, üs

tünde daraça vardır. Karşıya gelen metıhelden 
dükldkılann üstüne çıkıldı:kda birbpıcı odası, 

üstünde biri 5 diğeri 6 odalı ob! rer sandtk odası, 
birer mutfak birer helii birer koridor ve beş 
odalısıda ayrıca ufak .bir odayı havi iki daire o-

______ _!!nun u tü _ _,_,,, iki n<at•"<l~ iki.,,.r daire. cama-

MlLLlYET PERŞEMBE 14 KANUNUSANl 193! I 

TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Aktif 7 • ikinci kinun 1932 v zlyetl Passif 

Kuaı 

Altın 

:e.ı.kııot 

Ufaldık 

Külçe safi kilo 4 519,628 803 
(İliveten tedavüle çıkarı-
lan banknotlar karşılığı) 
KWçe u.fi kilo 23,580 Ol 
Mealdlk türk altrnı 
"3fi kil~ 1 607.904 545 

-

Lira Kr. 

6.357 .222.oı 

32.969.69 

2.248.328.31 
5.296.695.00 

142.73 

Dahildeki Muhabirler: 
Döviz Mevcudu: 

Altınıa tahvili • karstlrğı 5.637.763.60 

1 

İlaveten teda-rille çıkarılan banknotlar 

kabil döviz Serbeott dövider 1.065.191.24 

Hazine Tahvilleri: 
Detuhte edilen evrakı naktiy.c karşılığı 158.748.563.00 
Kanunun 6 ve 8 ind maddclermc tevFilaın vaki tediyat 146.573.59 

Cüzdan 
Altın üzerine avua 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 
Nizun Heaaplar: 

K.nunun il ın- S00.000 Türk altını 4.625.000~ 

cı ıııeMefiae Esham ve Tahvilit (llıitıari kıymetle) 13.907.402.50 
tıel"fikan tevdi Tah~U edilecek kuponlar 197 .162.53 
odilcG~ ... 

. 

2.941.212.18 

YEKON: 

İskonto haddi % 8 

mutfaklı diğer daire, ile dairelere ait brrer ufak 
oda üstünde daraça vardır. Tiyatro sokağmda
ıki methalden dükkanların üstüne tesadüf eden 
kata çıkınca bir oda .bir heli bir yaırhane, bir 

kapıcı odası onun üstünde lbiıri beş diğeri altı 

odalı birer hamam, birer heli irer koridorlu 
birer mutfaklı iki daire onun üstünde altışar 
oda birer kiler birer lheli biın!r mutfak, birer 
ıkoridorlu iki <iaire bu katın üstünde ayni tertip 
1i iik daire çamaşırlık katında sekiz oda bir ıko
ridor bir lheli bir çamaşırhane üstünde daıraça
yı havi maa oda dekfilcin ve mağzaları müşte

Lira Kr 

13.935.357.H 

1.640.240.SC 

6.702.954.84 

158.601.989.41 

O.Ot. 

626.8(. 

7.743.855.69 

1.747.378.41 

18.729.565.03 

Z.941.212.te 

Sermaye:· 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 

Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan nki 
tediyat 

Deruhte odilen ewakı naktiye hakı}-esl 

Kar~ılığı tamamen altm olarak tadavlile va:oedilıen 

l~arşılığı tamamen altına tahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen 

Vadeıiz Tevdiat: 

Hazine heabı carial 

Diğer meTdılat 

Muhtelif. 

Nazun Heaaı>lar 

Lira Kr 

158,748,563.00 

; 
146,573.59 

158,601,989,41 

6.357,222.01 

5,63 7. 763.60 

805.796.64 

"207,964.96 

Lira Kc 
15,000,000-

170,596,975.0: 

4,013,761.61. 

761,667.07 

21,670,777.21 

YEKON 212.043.180.90 
212.1143.180.90 

Altın üzerine avans 6 % 

Devlet berniryolları idaresi ilanla~ 
2000 M3 çam kerestenin kapalı zarfla münakasası 6 Şubat 

932 Cumartesi günü saat 14,30 da Ankarada İdare Merkezinde 1 
yapılacaktrr.Tafırilit Ankara ve Haydarpaşa vıeznelerinde bqer) 
lira mukıabilin.de satılan şartnamelerde yazılıdır. 1 

* Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör ıbonılarınm ıkapalı 
zal'fla münakasası 13 Şubat 932 cumartesi günü saat ıs te An
ıkarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tamilit Ankara ve Hay
darpaşa vezne1erinde ıbeşer lira mukabilinde satılan şartname-

lerde yazılıdır. (185-186) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

DUM~lrlNlR 
vapuru ı 7 Kanunusani 

Pazar 

mil Site de Pera denmekle maruf bir- harun on 1-----------------------

günü akşam saat 17 de 
Sidceci Rrhtmuiıdan ha
:-eketle, (Zooıgulda'k, İnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve bisse itibarile dört hissesi seneden zira mikdarı 

2306 ve mahallen 2366 dır. 
Atayi, Velh:bi, Münip, Kemal, Beylerle Kemi! 
Bey vekili Sait bey. 

812 Kasımpaşada Hacıferiıat mahallesinde pirinçci 
~ğmda eski 29,29 mükerrer ve yeni 45,47 

m.ınıaralı seksen altı arşın arsa üzerinde ve 
bir çatı altında ahşap üçer ıkatta biriru;i :katla
rında zeminleri malta tbirer taşlık ve 45 numa
rada bir heli ve müşterek bir kuyu ve ne.- iki
sinde kömür ve <odunluk ikinci katlarında birer 
oda birer ufak sofa 47 numarada bir hela üst 
btlarmda birer oda birer ufak sofayı ve on iki 
uşın arsa üzer~nde iki mutfağı havi iki lhane-

ni.n tamamı: Kevser H.Mustafa Mümtaz ve 
Arif Ali Beyler. 

19Z ı8782 İetinyede Mahmutçavuş sokağında es.ki 99 ve 
yeni 100, 105 numaralı yüz on dört arşın arsa 
üzerinde ahşap üç Oı:atta altı oda iki sofayı ve 
kaqısmda beş yüz altı arşm ıbahçeyi •havi ha
rap bir salhanenin tamamı. Ali Nuri Bey 

1604 ~25 Usküdar'da Solaksinan mahallesinde Topbane
lioğlu sokağında ~ki ı2 ve yeni 14 numaralı 
iki yüz elli arşm arısa üzerinde ahşap üç katta 

biri sandlk odası olmak üzere on iki oda, iki 
sofa, iki salon, iki mutfak, iki ta lık, iki kuyu, 

ve üç yüz elli arşın bahçeyi ·havi bir hanenin 
tamamı. Fatma Zehra Hanım. 

1708 7543 Kadıragda Şehsuvar mahallesinde Cinci meyda 
m sokağmda eski 2 mükerrer 2 mükerrer 2 mü
kerrer ve yeni 36, 38 numaralı iki yüz arşın n
sa üzerinde lıir katı lkağiır iki ıkatı ahşap olmalş 
üzere dokuz oda, dört sofa, bir taş antre, iki 
taşlık, bir mutfak, bir kuyu, odun ve kömürlük, 
ikı şahniş ve yinni arşın arısa üzerinde bir ha
mam, ve yüz otuz yedi arşın bahçeyi havi iki 
bölüklü bir hanenin tamamı. Şükrü B. ile Fat-

ma Zekiye ve Aliye Ayşe Hanımlar 
1440 78"4 ıBeşi:ktaşda Ciliannmna mahallesinde eski Be

şiktaş caddesi ve yeni Çırağan sal<agmda ıeSki 
7, 9, 11 ve yeni 16, ı8 numaralı yüz kırk dört 
arşın arsa üzerinde kiğir dört !katta ceikz oda, 
üç sofa, bir mutfak, ıbir antre, bir çini taşlık,bir 
daraça. ve yüz on altı arşın bahçey.i ve altında 
bir dükkanı havi tamire mühtaç bir hanenin ta
mamı (Bir kuyu vardır.). Evdeıkirnos Ef. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emvali 
gayranenkulenin icra ·kılınan aleni müzayede neticesinde hi
zalarında .gösterilen bedellerle müştorileri üzerinde takarrür 
etmiş ise de mezkur 'bedeller haddi liiyikında görülmediğinden 
tekrar (On beş) gün müddetle ilan edilmelerine karar veı:ilmiş 
ve 30 K. Sani 932 tarihine müsadif cumartesi gün · kut'i karar
lamım çekilmesi taka rür eylemiş olduğundan yevmi mezkiır
da "'t nrt dörtten on bes bucuğa kadar Sandık İdaresine mü-

Jandarma Sabn Alma 
Komisyonu Riyasetinden 

Jandanna için (ı2000) çift .kundura kapalı zarlla alınacak
tır. Taliplerin şartnameyi görmek için ıher gün, münakasaya iş
tirak için de teklif ve teminatlarile 3-2-932 ça-rşamba günü •at 
onbirc kadar komisyonumuza müracaatları. (191) 

Deniz Levazımı Sahn Alma 
Komisyonundan: 

(Hope) ye ~z~et ve 
aynı ıskele-

lerle Görele, Vakfıkebir ve 
tl"nyeye uğrayarak avdete· 
decclctir. Fazla tafsilat içiı 
Siıtı:eci Meymenet hanı al· 
tında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

VAPUR MOCEHHI:tl 
NAİM BEY 

ADANA 
vapuru 14 klnunuaani pc~ gü 
nll aktamı Sirkeci.dett barelcetle 
(Çanakkale, İzmir, K4llülı:, Bod-

4765 Adet Kılavuzlu V'C Süngülü muhtelif Eldrtrik Ampulu rıım, Fethi;re. Antal~. AI.iye ve 

açılc münakasası : 6 Ş;.ıbat 932 curmr.tesi günü saat 11 de. ! Menin) e yolcu .,.c etyayi ticariye 
Yukarıda miktarı yazılı Eleıktrik ampullerinin hizasmda:ki alarak ıızi.met ve a..det eıdeocktir. 

gün ve saatte açdc münakasası icra olunacağından şartnamesini Taki.l.it iç'.n Gala.ta Sitıc fransez 

görme'k isteyenlerin her giio Ye vermeğe talip olacakların mü- No. 1.~ de lı:lın Şad Suma a.ıentaaı-
.. ·00 kka · tl ril ._. lik Ka na muracaat. Toıl. B. O. 1041. 

ınaikasa gun ve saatı e muva· t temma e e .,il'. te -
sımpaşada Deniz Levazımı Satm Alma Komieyonuna müra- SEYRtSEF AtN 
caatlan. (ı83) 

Tütün in~isarı umonıı ınll~ürlnınn~en: 
Niimune i veçhile (5000) sipahi ocağına mahsus yüzlük 

teneke kutu Şubat 8 ıpazartesi saat ıo,30; 

Taliplerin yüzde 7 1/2 teminat aicçelecile birlikte Galatada 
Mübayaat !komisyonuna müracaatları. (195) 

Çanakkale Vilayetinden: 
Keşif !bedeli (564-072) lira olan Çanak.kale Vilayeti dahiline 

müsadif 79 1 450 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale yolu

nun makadam şöse inşaatı kapalı zart usulile münakasaya kon
muştur. Münakasa 14 Şu.bat 932 pazar günü saat 15 te Çanakıka
le Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler tek

lif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni gün.de saat 15e 

kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri J.azımd ... Talipler mil
na'kasa şartnamelerini Balikesir, Çanakkale, İstaıııbul, İ2llllir 
Baş Mühendisli.klerinde ve Ankarada Yollar Umum Müdürlü
ğünde mütalea edebilirler. Ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. Mahalli tetkikat icrası için Çanakkale Baş Mühen
disliğine müracaat edilmesi lazımdır. (171) 

__ Ja!ldarma Salın Alma 
Komisyonundan: 

1 andarma için 36000 metre kışlık dbiselik kumaş ıkapalı zari 
la ahnac:rktrr. Taliplerin şartnameyi göımdk için iher gün v 
münakasaya iştirak için de 3-2-932 · ""''-" ---~ ~ , e . 

~rkez acenta: Galata Köprü 
batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MilhUl'damıde haıı a. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA.) 14 KanWlSan' 
Petşe:mıbe 18 de. 

MERSİN POSTASI 
(MA.HMUTŞEVKETPA -
ŞA) ıs Kanım.sani Cuma ıc 
da Galata Rdıtnnmdan k:ı! 
1tarlar. 

3 üncü Ko ordu 
llinları 

K. O. ınıın dört ayitlc un ih
tiyacı kapalı zarfla münakasa
ya .kıonmuştur. İhalesi 18-ı-932 
tarihinde pazartesi günü saat 
15 te tk<ımisyoıııumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzeııe ıher gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde teminat ve 
tdı:lifnamelerile komisyonu
muza ıınüracaatları. (667) 
(4549) 

... --1952 __ _ 

Güzellik kraliçesi 
:ılmak istersen.iz Fandci'nin 
Cici krem, Cici pudra, Cici 
allık, Cici losyon ve esans-

larını kullanınız. 
• - • 11 



TUrkiy Cumllurıyeti ~ 
Devairi askeriye ve mülkiyesile müessesatı resmiye ve 
belediyesinin ve müşterilerimizin nazarı dikkatlerine: 

Bugünlerde Anadolu ve Rumeli müşterilerimizden aldığımız malumat üzerine fabrikalanmızın 
mamulah olan ve piyasaca uzun sen~lerdenberi pek mühim bir şöhret kazanmış bulunan: 

CHACI ALi: Yıldız NlarkaJ 
ve · 

<HACI SAKiR: ifte· nahtarl 
Markalanmızı 

""" 

takliden ve 
sabunlar imal 

sırf şöhretimizden 

edilip piyasaya 
istifade kastile bazı 
sürülmekte olduğuna 

kimseler 
m ttali 

tarafından 
olduk. 

bir takım 

Umum devairi resmiye ile gümrük dairelerinin ve abalii mubteremenin baladaki maruzatımızı nazan dikkate almalannı 
eyleriz. İmal eden ve satanlar hakkında takibatı kanuniyeye mübaşeret edilmiştir. Bu gibi taklit sabunlan ihbar 

edenlere de müessesemizce ayrıca münasip bir ikramiye ita edileceğini ilan eyleriz. 
' 

• nca 

Istanbul' da: 
ve 

Sabuncu 
Mahtumu 

Zade Mehmet Sakir 
Müessesatı 

Şişmanlıktan kurtul- HASAN G ı t M ı .A t d istimal Çünkü: Hasan Gluten mamulitında nişaata yoktur. Gluten 
mak ve kuvvetten u en a mu a 1 n an . . ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına kartı Avrupa'nın 

dU9meınek için edınız. terkibı meçhnl Gluten müstahzarabna failı olduğu ebbbayı 
muktedirenin raporlarile 1abittir. Ekmek, gevrek makarna, şehriye, un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan HASAN markuını arayınız. HASAN ECZA DEPOSU. 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

YENİ 

COLUMBIA 
PLAKLARI - FÜSUN Hanımefendinin 

N 17168 Hicazı G0LŞENi HÜSNÜNDE 
O. Suzinala Vadeylemittin 

Jandarma Salın Alma 
Komisyonundan: 

Yirmi bin takım kısa kol ve bacaık mamul çamaşır kapalı zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 24-1-932 tarihine mlisadif pazar gü
nü saat on bire kadar yapılacaktır. Taliıplerin şartname ve nü
muneyi gömıek üzere her gün ve münaılı:aısaya iştiraık için mez
kilr günün muayyen saatine kadar teminatlarile beraber Gedik 
paşada komisy.onumuza müracaatları. (15) 

inşaat ilanı 
Till'kiye Sanayi ve Maad' 

Bankasından: 
Beykoz Debagat ve Kundura 

rikaaında ya;ptı.rılacak olan f 
ita mUttemilatmdan lııurutma 

dolç imalit bUyük daizeleri 
patı 28 ikinci K&.un 932 tai 
kadar mevkii münakuaya ko 
muştur. TaJJc> olanların Beykoı 

İzmir Emrazi istiliiiye hastanesi için ve mezkQr hastaneye 

teslim şartile 52 parça demir karyola, sandaly>a, yataık yemek 
tablası, ve çamaşır arabası aleni münakasa ile yaptırılacaktır. 

Talipler Lıtanbulda Galatada Karamustafapaşa sokağında İs
tanbul limanı sahil sıhhi~ merkezi levazım memurluğuna mü
racaat ederek şartnamelerini görebilirler. 25 K. sani 932 pa

zartıesi günü saat on dörtte me:ı:kQr me:rireroe müteşekkil mü
bayaa komisyonunda ihalesi icra edileceği ilan ı0lunur. (55) 

Hafız SADETTiN Efendinin 
--------------------- rikaaı müdUtlüğüne müra 

ruı 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

2000 Rekompoze Maden kömürü kapalı zarf UBUlile münaıkaaa
sı: 31-2. Kanun 932 pazar günü saat 10,5 ta 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı kömürün hizasındaki gün 

"e saatinde kapalı .zarf usufile münakasası icra olunacağından 
şartnamesini görmek üzere her gün ve talip olanlann münaka

sa gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kası:mpaşa
da Deniz Levazımı Satmalına K«IDsyonuna müracaatları. (75) 

Nafıa vekaletinden 
390 adet meşe maıkas traversi pazarlık suretile mubaya edi

lecdrtir. Pazarlı!k 16-1-932 tarihine müsadif pazar günü saat 
16,30 da Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık maıkamııida ya
pılacaıktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz elli liralık temina

N 12574 Hüzzam şarkıı LEYLA 
O. Hilzzam şarkı: Bir Yer ki Sabah 

COLUMBIA Bayilerinden arayınız. 

• , BayiinizC:en: Her vakit 

"Gui,,- "Gui 40 Fin,,- "Rex,, 
Çoraplarile "GEVE ff iç çamaşırlannı ve büyük Fransız 

marka t:;ASTON VERDIE ı adın çoraplarını 
isteyiniz. 

Jandarma Satın Alma 
Komisyon undan: 

~ltı bin metre yerli ha:ki yazlık kumaş kapalı zarlla satın 
a.1macaktır. İhalesi 24-1-932 tarihiıne müsadif pazar günü saat 
on altıda yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi gönndc üzere her 
gün ve münakasaya iştirak etmek için meiki!F günün muayy.en 
saatine kadar t>eıninatlarile beraber Gedikpaşadaki Komisyonu 
muza müracaatları. (16) 

tı muvaklı:ate ve 932 senesine ait Tkaret Odası vesilı:asile bir
likte ayni gün ve saatte Komlsyooda bulurunalan lazımdır. 

Talipler şartruımeyi görmek üzere Ankaırada Nafia Vekaleti ., 
Malzeme dairesine, İstanbulda Haydal'paşa İnşaat Tesellüm 

Tür ki yede şişe fabrikası 
yapmak arzu edenlere 

ve muayene memurluğuna müracaat edebilirler. (153) 

25,000,000 şişe alınıyor 
Tütün inhisarı fstanbul ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Umumi Müdürıü-

Başmüdürlüg" ünden: ğünden: 
Türkiye dahilinde inşa edilecek yeni bir fabrikada lm31 edil-

Senevi 115.000 lira satışı olan ve nakliye ve sair masıarif mek şartile yinni beş milyon şişe satın alınacaktır. Şişelerin 
için yüzde altmış beş santim verilmekte olan KUMKAPU şekli mübayaasile Fabrikanın tesisine dair olaın şartname Gala
ıeıtıayiliğine talip olanlar yinni gün zarfında Tütün İnhisarı tada Kefeli Handa Umumi Müdürlükten, Ankara ve İzmirde 
İstanbul Başmüdiriyetine müracaat etmelidirler. (74) Başmüdiriyetlerden on lira mukabilinde tedarik olunabilir. 
--=M=;l;=L=L"7l=Y=E=T=M=A=T=B=A=A=S=I========== (4589). 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Kazık ve teferruatile beraber bin adet portatif çadır 'kapalı 

zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak için de teminatlarile be
raıber 13 Şu'bat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gedik
paşadaki komisyonumuza müracaatlaın. (4424) 

OSMANLI BANKASI 

31 Teşrinievvel 19 31 tarihindeki mali vaziyeti 
Mevcudat ve Matliibat 

Hisse senetlerinin tesviyesi taleıp edllm«mit olan kdlllı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanala.r ve röporJar 
Tabail olunacak 11enetler 
Cüzdan.da mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehı.. mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayrı menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Düyunat 

Sennaye 
Nizamnamei dahili mucibince lfru edilen ılhtly8t akçe.i 
Mevkii tedavülıde bulunan lıaııknotlar 
GöriildUğünde ödenecek senetler ve Tadeli -ctlu 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeı.i bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
MUteferril 

İstedin Sh. P. 
5.000.000 - -
3.500.376 10 5 

473.428 17 l! 
5.462.174 ll -
1.773.828 1C5 4 
4.688.151 1!1 2 
1.447.312 5 8 

996.713 11 9 
696.158 6 7 
179.878 11 7 

24.218.023 1 3 

ktedin Sh. P. 
10.000.000 - -

1.250.000 - -
303.S92 14 6 
232.791 1 11 

11.703.407 il 10 
1.505.430 7 1 

1196.713 11 9 
%26.083 12 2 

24.218.023 1 3 

Umum1 MüdDr Mu•viDI 
A. H. REİD 

.leuyuda mara/ıl: olduğu taalik Qluaar 
JltldlJr 

E. HODLER 
Vmııml .il DdlJr 

DE SORBİER DE POUGNADORESS.E 

. . .... 

prtname ve planları 30 lira m~ 
bilinde almaları ilan olunur. 

lLAN 
İlotisat Vekaleti Celileainin 

tasfiye memurunun mu'Wlfakatl 
ci.biııce Lonıdrada hali taısfiyed< 
hınan The Coruıalidatecl -. C 
pany Limited şirketıinin bütU1' 
ler.i.ıııin taafiiyeaine ve taralunza 
di edilen teminat akçesinden 
bir aigortalmm h;=-ine ait 
!ağın tevzdlne memur edildiği 
mezk<lr !ınmpanyerun bilQmuıı1 

gortalılanna 931 ııenesinin 30 AP 
tos, 6 ve l3 Eylfil 9 ve 16 vt 
Teşrinioevvıel tarlblt>riode an 
idik. fıbu &OD ıl.linmıızl• ali 
la.rm nihayet 1 Mart 1932 tarib 
kadar evrakı müoıbitckrile birJı 
aııağııda adresi irae edilen yazıbJI 
mize müracaat e · l üzuııı 
beyan eyJeriz. Mezk(Ho tarihe 
müracaat etınedikleıi takdirde 
vechi bo.Ul bu9usat hakkında 

olacak ınctaldıatuı nazarı itiba 
ıınaınayacağı ilan olunur. 

Cansolidatet Si.gorta Şirket 
taııfiyuıine memar edilen l8 FÖI" 
ııö Viyen Şirketıirun tawıhul Ş 
ai: Türklye Milli H , Galata 1/ 
voda Caddesi. 

Dr. T AŞÇİY AN 
ZWıttvt lwıtalıklar tedav · 

EınlnönU MiııMyası eu•lıaııe-1 
tamdaki ııolıalı: No. 4. 
~~~~~~~~--,/ 

Dr. A. KUTIE~ 
Cl.lt ve zühttvl ı.-kkhır J 

tebaııaısı. Kara köy. büyük 
bid ,...,moda 34. 


