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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

ntenj n 
• 
lkhsat vekilinin gazete' 
nıize mühim beyanah .. 
Buğday meselesi bizdeki ikhsadi 

buhranın düğüm noktasıdır 

Vapurculuktaki noktai nazar şudur: Bir anonim 
ıirket yapmak ve kabotajı buna devretmek .. 

ANKARA, (Milliyet) 
M.uatafa Şeref Bey lktısat ve
kaletini deruhde ettiği zaman, 
iktısadi meseleler o kadar e
lıeınmiyetli değildi demiyece
iiiın. Fakat herhalde bunların 
ehemmiyeti o kadar mütebanz 
değildi diyebilirim. Her mem· 
lekette iktısat vekiJetlerinin e
hemmiyeti, iktısadi buhranm 
tezayüdü nisbetinde tebarüz et· 
nıittir. 

Şeref Beyi mütevazı lktısat 
Vekaleti binasırun mütevazı bir 
odasında birçok evrakı tetkikle 
ırteıguJ iken gördüm. Bu evrak 
l>aıka memleketlerin iktısadi va 
ziyetleri hakkındaki raporlar O· 

1-.:akbr ki Şeref Bey ilk ıöz o. 
larak muhtelif Avrupa memle
ketlerinin vaziyetlerini hülaıa 
etti. Filhakika bizdeki iktıaadi 
V~iyetin en iyi ölçüıü bafka 
llleınleketlerle mükayese yap
nıaktır. yani ancak bizim me~ 
leketten batka memleketlerın 
Vaziyetine ve batka mıemleket
leı-den de bizim memleketin va
ziyetine bakarak hakiki bir öl
çü elde edilebilir. 

Dünya buhranı hakkındaki 
11ırıumi bir hubiihalden sonra 
lktısat vekiline, kontenjanın 
tatbikatından memnun olup ol
IJı.adığını >urdum ve İstanbul: 
d., bu usuı ı..:n değiştirilmesı 
ırıevzuu bahsolduğu hakkında 
b!r takım rivayetler olduğunu 
•oyledim. Şeref Bey hiç düşün
llıeden cevıı.p verdi: 

. - Kontenjanın değittirilmC:· 
11• 11aevzuu bahis değildir, dedı. 
Bılakia kontenjanın büyük f~y
dası. olmu,tur. Eğer kontenıan 
~lbik edilmemit olsaydı, kail~· 
~maıı çok güç vaziyetle~ ha· 
dıı olacaktı. Siıtemin tatbıkın· 
dan beri geçen zaman zarfın-
11.aki hadiseler bunu göstermiş
lır. 

. - Doğru, fakat bazı e§Ya 
hatlarının yükselmesine sebep 
oldu~u söyleniyor, dedim •. ~er
bangı bir idhalat maddesını e
k: alınız. Bu maddenin dünya 
P•~asalarındaki fiatı yükselmıe
llıış, belki de bilakis tenezzül 
etırıiştir. Sonra tüccar hüküme
te ayni gümrük resmini veri. 
Yor. Halbuki müstehlik dahıı. 
fazla fiate satın alıyor. Aradaki 
fark, mütevassıtın elinde kalı
:Jor. 

. :- Etya fiatleriniıı yükselme 
11 tçin hiç bir sebep yokt~r. H.er 
kal~ efya için kontenJan lİ•· 
tesınde kafi mikdar vardır. Ve 
etıaseıı arttırmak elimizde oldu 
iundan lüzum görür görmez 
derhal fazlalaştırabiliriz. faka~ 
~.Ya fiatlarının yükaelmemesı 
ıçın halkın da müteyakkız 0 !" 
~ası lazımdır. Mükeııımel bır 
ihtikar kıı.nunu yaptık. Franaa
da halk beı ııı.ntinılik hakkını 
•raınak için mabkeıneye gider. 
Maksat beş ıantim kıı.zanmak 
değildir. Eşhasın on paralık 
tahıi menafiini aranıa11 da ba: 
Zıln m enafii umumiye ıneselesı 
olur. . 

- Ticaret muahedd erioe do
kunacak bir vaziyet basıl olma 
dı nıı? 

- Kat'iyyen. T icaret muahe 
d~lerine mugayir değildir. ~u 
•ıatemi tatbik eden yalnız bız 
değiliz ki. İsviçre tatbik ediyor. 
liollanda tatbik ediyor: Maca· 
riatan ve diğer devletler esasen 
toktan tatllik ediyorlardı. Vu· 
lı.at böyle ıiderae herkes o yo-

- Vapurcular 
halde? 

meselesi ne 

- Bir heyet geldi ve görüş
tük. Kendilerine fikrimi söyle
dim. Ve bu fikir de gazetede in
tiıar etti. 

Bunun tekrarını Şeref Bey
den rica ettim. 

- Hük(lmet isterse daha ile
ri gider ve inhisarı tamamile 
tatbik eder. Bu mesele müzake 
re edildikten sonra taayyün ede 
cektir. Benim kanaatim ıudur: 
Mevcut gemileri seyrüsefer ka
biliyeti itibarile tetkik ve mu~
yene ettirmek. Bunların heps~
ni aksiyonlara ayırmak. Seyrı
sefainin ve gemi sahiplerinin 
dahil olduğu bir anonim !irket 
vücude getirmek ve kaputajı 
buna devretmek. 

- Buğday meseleıi günün 
en çok bahıedilen meselesidir. 

Buğday meselesi diyince Şe. 
ref Bey doğruldu. 

- Bu, azim bir meseledir, 
dedi. Mahiyeti böyle kısa bir 
mükilemede anlatılamaz. 

- Fakat dedim. lktısat ve. 
kilile gijrüşüp te en miihim ik
tısadi mesele hakkında sual sor 
ınazsam aykırı olur. 

Şeref Beyin bu mesele ile 
oktan meşgul olduğu aşikardr. 

ç _ Dediğiniz gibi, dedi. Buğ
day meselesi bizdeki buhranın 
düğüm noktasıdır. Şunu kat'! 
olarak yazabilirsiniz ki ~ bug 
dayı anca~ iktıs~t meselesı ola
rak telakkı ederım . 

Mustafa Şeref Bey buğday 
meselesi hakkında bu kad~la 
iktifa etmek istiyord:-1. ~~ım 
daha fazlıı. söylemesıne ın~ızar 
ettiğimi görünce devam etlı : 

_ Nüfusumuzun üçte ikisini 

)"kadar eden bir ittir. Ve buğ. 
a a d" ·1 . dayın kıymetleı:'k ırı md~sı -~m 
leket dahilinde ı tısa ı muv~e 

temini için lazım ve zarurı. 

d
n? N""fu•umuzun bir kısmı ka· 
ır. u a b" "ht" 

nn doyurmaktan başka lıhr '. •· 
temin edemiyor. tıya· 

yacını k "h . temini im
cı arttırma ı tıyaç d ekt" 

• h" 1 etmek em ır. 
kanını ası . . "ktı 

B 
. k"n temin edılırae, ı . 

u ım a ed"l · 
sadi faaliyet tahrik ı mış o-

lur. 

1 . kalmak ne demektir? 1h 
şıız ed ek de-

tiyacını temin emem d 
mektir. lngilterede şu ka ar 
milyon işsiz vardır. Çal:.tyor 

karnmı doyurm t~ 
amma · edemı· 
başka ihtiyacını temın 

yor. 
Ancak buğday meselesi fU 

"ti"ba alının mahiyette nazarı ı ra •. 
.. 1 .. k aylık mesele degıl-ca gun u , k 1• 

d . Evvela sistem kurma a. 
ır. · 1 var4 

zımdır. Kurulmuş sıstem er . 
dır. Kanada' da vardır. Amerı
kada vardır. Lokal am~arlar 

k silolar yapmak lazım
ydapmB:~lar zamana mütevakkıf 
ır. d 

t 
Mesela kazalar a muayyen 

ır. 1 • . t tm alma merkez erı teıus e • 
sa k icap eder. Velhasıl işe baş 
ra:ıazdan evvel sistem kurmak 

icap eder. 
Mustafa Şeref Beyin buğday 

meselesile esaslı surette ~eş~ul j 
bulunduğuna kanaat getırdım. 
Cihan iktısadi buhranını çok 
iyi kavramış bir siyaset adamı 1 
olduğu kadar dıı. bir ilim adamı 
olan muhterem lktısat vekiline 
derulıde ettiği ağır ve mes'uli. 
yetli vazifede muvaffak olması 
ru temenni edere!: yanındıı.n ay 

rıldırn. 
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Sa.'ıip v~ .Uaşınoı:ı;ı .·riri 

Siirt Meb'usu MAHMUl 

Umumi Neşriy:ı.~ ve Yaıı Miidüril 

ETEM iZZET 

deği 1 

Hariciye Vekilimiz 
Yunan Başmurah
hasile ne görüştü? 

,,i--·--· .. 
inhisar 
Memurları ---
Kanun layihası cu

martesi günü 
Mecliste gönişülecek 

Mübadele işinin hazirana kadar 
bitmesi lazımdır .. 

Mütekaitlerin vaziyeti 

ANKARA, 16 (Telefon· 
la) - Devlet tarafından ida. ' 
re olu.nan inhisar memurları 
hakkındaki kanun layihası 
t>ütçe encümeninde n:üzake
re olunmuş ve üzerinde ehem 
miyetli tadiller yapıimıttır. 
Layiha cumartesi günü Mec-

Yunan hükumeti ile bu hususta yeni bir 
müzakeer açılması muhtemeldir 

Yunan Başmurahhası 

M. Sakalaropul'Os 

Dünkü nüahamızda Hariciye ve
kili Tevfik Rii§tü B. in Muhtelit 
Mübadele komiayonu Yunan fev· 
kalicle murahhası M. Sakaloropu-

Birinci malrlnlırt 

Joa'u kabul ettiğini yazmıttık. Ve 
rilen habere &'Öre bu mu15katta 
Mübadele komisyonunda mevcut 
işlerin hazirana kadar bitirilecek 
komisyonun dağılması meselesi 
mevzuu bahsolm\lftur. Bununla 
beraber komiayonda daha iade e
dilecek emlak meaeleai &'ibi henüz 
halledilmemiş mühim bazı mese- ı' 
leler vardır. Bu meıelelerin hazi .. 
rana kadar hal ve intacı timdilik 
müş!'il gibi &'Örülmekte beraber, 1 

k ..-~ııyon ma~rifine karşı veri_l· J 
mış ~)an tahıısat mayıs nihayetın , 
de hıtam bulacağından &'elecek · 
sene bütçeaine yeni tahsiaat kon· 1 

~";"'ak için komiayonun itlerini 
bıtirerek daidmaaı arzu ediln>ek· 
tedir. Yunaniıtanın me1İ aeneai 
de bu ay nihayetinde hitam bula· 
caktır. ~iaan iptidasmda batby•· 
cak yenı aene bütçeaine komiayon 
meaarifine karııhk olarak ancak 
iki aylık tahsisat konabilecektir. 
.. Hü~umeti~zin &'elecek sene 

bütçeaıne yenıden tahıiaat koyup 
k?ymıyacağı henüz mahim deiil· 
~ır. Bununla beraber bütçeye tah
sısat konulmaması ve mübadele 
i,!crin.in kat'i taafiyeıi için iki hü
kumet araamda yakında bir an
laşma vucude getirilmeai pek muh 
temeldir. 

l
li.~ ~eyeti :-ımumiy~inde gö· 
;uşulecektır. Bu munasebet
le Gümrük ve inhisarlar ve
iı.ili Rana Beyin de beyanatta 
->ulunmasma intizar olunmak 
tadır. 

Açıkta kalacaklar için 
Layihanın aldığı son şekle 

göre devlet tarafından idare 
olunan inhiaarların daimi me 
mur ve müstahdemlerinden 
teıkilatın değittirilmesi veya 
darlaştırılması dolayıaile a. 
ıkla kalacaklarla mesleki ve 

fikri veyahut ta 1-teni kabi· 
liyetlerinin kifayetsizliği se. 
bebile hizmetinden çıkarıla
caklara layihada musarrah 
mikdar ve tekilde tazminat 
verilerek idarelerle alakalan 
kesilecektir. 

(Devamı 6 mcı sahı"lede) 

Hazine bonoları 
imhası 

Alaeddin Cemil Bey 
verdiği 

takrirde ne diyor? 
İstanbul Meb'usu Alaecldin 

Cemil Beyin Büyük MiU..t Mec 
lisiıne hazine bo • 
noları hakkında 
bir takrir ver. 

_ _ _ mit olduiu ya-
- / zılmı!ll. Bu hu-

Gemi aalıiplerind•n . susta bir muhar 
Ali B. ririmiz dün tah-

16 Mart ~ehitlerinin kabri başında Muzaffer B . hi tabe .. -;ini söylüyor ... 

16Mart şehitlerinin ru
hu taziz ve tebcil edildi 
Bu elim ve kara günün sabahında 

canlarını veren aziz 
Türk çocuklarının mezarı başında .. 

Dünkü ihtifal pek muazzam oldu .. 
Dün 16 Mart, lstanbulun it&'ali

nin yıldönümünü idi. 
latanbullular, bu elim günün a

ziz tehitlerinin, yataklannda u
yurken bu unutulmaz ıünün kefa· 
retini temiz kanlarile ödeyen 
kahramanların kabrini ziyaret 
etti ve ıükran borcunu ödedi. 

Dün, istiklal cidalinin bu ilk 
llUlauın kurbanlannm Eyübün bir 
kö,eıindeki mütevazi kabri bin
lerce lstanbullu ıarafmdan çevril
mifti. 

Üçüncü Kaptın A vnı Be1 
kikat yapmıf ve 
fU malümatı al. 
ınıştır: Hükü
met 158 milyon 

Haliç tirketinin tahaia ettiii Ya· 

pur davetlileri Eyübe &'Ötürmüt· 
tü. Bir çok çelenkler kahire vaze
dilmitti. Vali muavini Fazlı, C. H. 
F. latanbul iaare heyeti reiai Cev· 
det Kerim, Belediye reia muavini 
Himit ve merkez kumandanı bey
lerle, tehir meclisi izaaı, fırka er• 
kanı illtifalde hazır bulunuyorlar· 
dı. Tam oaat 14,5 ta ihtifal Müftü 
efendinin beliğ bir düaıı ve oku
nan surelerle batladı. Bunu müte
akip müderria Muzaffer Bey fU 
nutku söyledi: Mülti elentli aziz şehitlerin ruhum 

Şeyh Esat asılmış ama 
ruhu yaşayormuş! 

Müzaller Beyin nutku 

1
. Al<i~ddin c~mil u . "Ey tarihi, medeniyetler kayna 

küsur ıraya mu i• olan bir milletin fedakar evlat-
kabil Cümhuriyet Merkez Ban. lan, Türk milletinin iatiklal nigeh 
kasına hazine bonosu vermit bu hanı ve hiaai vazife timaali; Yu· 
Junınaktadır. Merkez Bankası ce ordunun kahraman çocukları, 
da iıtikrar kanunu yapılıncaya 16 Mart tehitleri. Türk milletinin 

istiklal tarihinde •""lı bir sahife 

dua ~diyor. 

ni ve mes'ut milletler arasındaki 
mevkiinin her gün bir az daha 
kuvvet bulduğunu, kara günlerin 
her Jf\in bir az daha geri gittiğini 
lepair"için &'eldim. 

Naksilerin huruç zamanı yaklaş
tığından dem 

kadar bu evrakı nakdiyeyi uh- yazmı, olan aizlere ana yurdun 

1 

desine almııttır. Halbuki şimdi, minnet ve tükranlarmı &'etirdim. 
hükümet hazine bonolarını her Alevin bir meşale &'ibi kalpleri
ıene muayyen taksitlerle imha mizi . aydınlattığ~'.':'· istiklali için 

eth
"k bank d bu "tf h k kendım feda ettıgm vatanın her çe a a ı a are e .. . b" h 1 •1 .1 . . be . 'kd gun yenı ır am e ı e ı erıye doğ. 

Aziz f ürk §ehitleri, ruhlarım• 
m~sterih olsun i Yolumuz aizin 
tuttuğunuz yoldur, istiklal •!kını 
vazife hissini kendisine bayrak' 
yapmıı olanların yolu. Sana bun'1 
tebşir etmek vazifemdir. 

Hatırlarsın; aene bizden ayıran 
günlerde milletin ne kadar muz· 

vuran kaptan tevkif edildi hle bera r aynı .mı ar parayı ru gittiğini, milletinin, hür, mede 1 (Devamı 6 ıncı sahifede) 

imha etmek, yan1tedavüldençıı~=========================================---=--==
karmak tarafına gitmektedir. 

Sermakinist Etem Ef., kaptanın nasıl tahrikat Fakat Banka mediıi idaresi a-
zalarının ekserisi bu imhanın a· 

yaphğını anlahyor.Kaptanda şeyhin sakalı da var! leyhinde bulunmuştur. Lakin 
hinı ihbardan dünkü nüıbannııda müdiriyet ile ekalliyet azaları 
tafıili.tilc bahaeımittik. Polis Be- imhayı istemitlerdir. Ve binne
tinci ıube memurlan bir taraftan tice Maliye vekaleti kanuna 
Gemide kaçak etY• sakladığı ihbar müsteniden hakemlik yapını§ 

fevki[ edilen Sabri kaptan 
adliyeye göt iirülüyor 

Rüıtemiye ~apurunun Batumdan 
limanımıza muvasalitı esnasında 
zabıtaya valıi olan biri aiyaıi ma-. .. . .. . . . .. 

edilen gemi sahiplerinden Ali Bey, 
diğer taraftan bazı tahrikatta bulun- ve müdiriyet tarafını iltizam et 
duiu haber verilen Sabri kaptan bak miştir. Halbuki Maliye vekale
larmda tahlıilıata başlamıştır. Ali tinin hakemliği kıı.nunun tefsi. 
Beyin kamarasında kaçak olarak rine aittir. Tefsiri ise ancak 
kısmen içi bofalmıı havyar teneke- Meclis yapabilir. İtle Alaeddin 
terinden maada bir ıey zuhur etme

• 

m01sinc mukabil, Ali Beyin ihban Cemil Bey! ~u tefsi~n _Mecli~çe 
doğru çıkmış tır. Polia Beşinci ıube yapılması ıçın Mechs nyasetme 1 f b l' J G ,./ z { { memurları, kaptanın kamıırasında, bir takrir vermiştir. Bu takrirde l S an U uan r a, ep e l ll l , 
yaptıkları araş~ırına ~ct.icesinde 400 söylendiğine göre Alaeddin Ce c h"" A "k 
ça~lı taş•, bır hay~ı sıg~r'.' kağıdı mil Bey bu imha hareketinin enU l merl ay a mekfu n 
veaaır kncak eşya ıle bırlıkte Me- ' . . • ' f.I 
nemende asılan mürteci Şeyh Eaa- me~~ek~tın ne ıktısadı ve ne de . . . 
dın ve oğlunun resimlerini, Şeyhin malı ıhtıyacına ve ne de kanuna 

1 
~anlar•.n methur Graf Zepelını bin bu ay içinde oll""ak uzeı·e Cenub' 

sakalından keıilmiş olduğu iddia e- mutabık olmadığını iddia et- Amerıl<aya dort ıefer yapacaktır. Alman posta idaresilo poıtr i • · i: 
dilen bir demet kıl, ve buna benzer mektedir. araaında bu seferlerd"" istifade için bir anlaşma vulnıbulmuııur. Bu an· 
bazı dualar, ve muskalar bulmuı- latma mucibince lstanbul merkez postahanesi Graf Zepelin il C en b 
!ardır. Amerika. memleketlerine nakledilmek üzere mektup, eşya~·ı ticariye nÜ· 

Bu vaziyet karımnda, ilk i• ola- 1 • 1 • • j 1 k k T şsız ere ıc., ışç mune erı ve pa et abulül\1' batlamıştır. Bu mektup veya e•vanın aeya· 
rak kaptanın kamarası mühürlene- Y u 
rek muhafaza alllna alınmıı ve cür- A 1 • • hat günlerinden dört gün evvel lıt ı:.nbul merk ez po5lh :.:ı ııc:.i..ne teslim· ld· 
mü tespit için mahallinde bir zabıt rayan ara iŞÇi zım gelmektedir. 
varakası tanzim olunmustur. Zabıta Buluyoruz! Graf Zepelinin birinci seyahati 20 Mart tarihinde ve müteakıp seya 
bundan ıonra vapurrl:\ bulunan ge
mi sahibi Ali Beyle diğer kaptanla
rın ve bilhassa vakantn ihbarında 
en mühim rolü oynayan birinci ma-

- ikinci sahifede .. 
hatleri 3 ve 17 Nisan ve 1 Mayısta olacaktır. Fricderic',:safen'den hareke< 

edecek olan Graf Zepelin 11raaile Arjantin, Bolivya, Br.,ilya, Şili, Pr• 
guvay, Peru, Orup.-ayı ziyaret edecektir. Bilhaıaa lstanhul ihracat ......, 

feri bu .. yahatlerle alibdar olmaktadırlar. 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! · 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize ya~ınız 1 
r, arayanlarla iKi arayanlar •· 1 ze bildirirlene bize müracaat et

rumda tavassuta bqladıimıı:ıı miı ve adreılcrini bırakınış olan 
gÜııdeo beri, ıerek it arayanlar- itaizleri kendilerine bildireceği:-. 
dan ıerekae İfçİ anyanlardan pek Bu ıuretle hem itıiz kalan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bulabi
mektuplar malaadı teahıl edecelı: leceğini bilmediği ıçm bunalan 
bir tU"Zda taanif edilmekcedir, vatanda,lanmıza hizmet etmiş, 

" Milliyet " memlekette ÇO· hem de memleketin her tarafına 
ğaldıı}ından babaedilen İfıizliğin, bir çok cüzide işçilerin dağılarak 
işsizlerin ihtiyaç aabalamıa daiıJ- müfit hizmetler deruhte etmeleri
ına61darn.ıdan ileri geldiğine ka- ne yardım etmİf olacağız. 
nidir. Huıusi müeaaesat sahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde, bu buıuıtaki ibtiyaçlarnu bize 
batti Yil&yetlerde makineci, m<>- bildirirlerae memnuniyetle kayd. 
törcü, tesviyeci, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

dülger, maranıoz, ilib ziraiye 
WniTciai; elektrikçi ıu nya ba 
iht.iaaa ifÇileri Ye uıtalan yoktur. 

Onun için biz qlİzlerle itçi ia
teyenler araımda tavasautta b.ı
lunmak iıteyoruz, 

Gerek lıtanbula, gerek mem
leketin her köteaine f8Jnİ) olan bu 
laTa11utun daha müsmir ve fay
dalı olmaıı:ıı iıteyoruz. Onun ;. 
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi. 
ye reisleri, fırka idue heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri ve ali
kadar idare amirleri bulunduklan 
yerlPrdeki işçi ihtiyacım (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve iş ~tları tesbit edilerek) bi-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ınız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kanp, muhasip veya 

diğeı· hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasında da bu ta
vasautu yapacağız. lı iıteyenler 
de, iıçi ve memur arayanlar da 
mektuplatmı ''İstanbul, Milliyet 
gazetesi İf tanıaut bürosu" na .. 
mma göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
dasa yapclacak en büyük biz 
mettir. 

iş ve işçi ·-·. istiyenler kimler? 
Dünden itibaren it isteyenlerle ifÇi arayan!ann iıimlerini ve şart. 

larmı netre bqladık. Şimdilik en çok müracaat İf İsteyenler tarafın. 
dandır, En ziyade Anadolu ve Tralcya'da i,çi ihtiyacı olduğu için bt_ 

busnıtaki taleplerin mubııherat itibarile biraz gecikeceğini zannediy<>
ruz. 

it İıtiyenlerin adrealerini de kaydettiğimiz için iş vermek istiyen
!er ya doğrudan doğruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

iş istiyenler j . ~ - şü~ e. 19 :~~.ıa,ı.a. 
43 Ekr a_ 33 da, tiplik, hadeınlik deınırcilik iste-- em -T• yqm . . 

memuriyet ve katiplik, vekilharç- yor. 30 lıra maaş 11teyor. Tatra· 
lık istiyor. 30 lira İıteyor. Tatra- ya 50 lira ile ırider. Adreai Bey
ya gider. Adresi Haydarpaşa Dev lerbey Boıtancıbqı Raıim ağa 
let demir yollan depoıunda aaat- aokak laf ou.ldannda 7 No. lu. 
çı odasmda Ahmet bey vasitasile. . 5.1 - Yaşar ef'. ~5 yqında Jca. 

44 - Fen fakülte talebeai ki- tıplık ve her hangı ıt yapar. 30 li
tiplik ve muallimlik iıteyor. Ad- ra maaı iıteyor, Adresi Üıküdar
resi lstanbul, Fen fakültesi Elek- 1 da Nuh kuyusu caddesi No 149, 
trik ve makinada No 844. Bağlar be!mda. 

45 - Süleyman Faik Bey ter- 52 - Salih ef. 31 ya,mda 20 
cüme Te katiplik yapabilir. 4()..50 lira maaıle hademelik isteyor ve 
lira ~ isteyor. Adreai Topha- 30 lira mukabilinde taşraya gider. 
nede Boğaz ke•ende Sefer kethu- Adresi Yedikulo lhlamur llyas 
da mahallesinde Dere içi sokağın- Bey mahalleai küheylan aokak No 

da mükerrer 8 No. lu hanede. 9• 
46 - Mehmet ef. 32 yaşında, 

hademelik ve her hangi İJ yapa Not: 
bilir. Ta§raya gider .Adreaı Kum• 1 -iş isteyen veya i§Çİ arayanlar 
kapı Nişancasında Mabeyinci 14>- için bir gün yazdığımızı ertesi 
kağında No 43. gün tekrar etmiyeceğimiz cihet-

41 - B. Sıdkı el. memuriyet 
1 

le bu listeler alakadarlar tarafın. 
odacılık isteyor. Almanca, Rum- I dan muhafaza edilmelidir. 
ca, Ruıça bilir ve makina mon- 2 - işçi isteyenlere eğer bu lis· 
taj ve boyacılıktan anlar. Adreai telerde matltlp evsafta kimse 
Vefa San Beyazıt aokak No. 5. varsa tavsiye ediyoruz. Yoksa İS· 

48 - Fehmi, Tahıildar ve kapu tenen evsafı haiz. işçi veya me
h<kçiliği maat 30 lira Ta,ra için murlar bize müracaat ederek talip 
45 lira adresi Cağaloğlu Nur Os- l olmalıdırlar ki kendilerini tavsi
maniye caddesi 47 No. lu dükkan J ye edelim. 

49 - Nuri efendi poliıı ve güm 3 - Bir iki gün sonra yalnız 

rük muhafaza memurluğu iste- li.<teleri neşre başlıyacaifıihrz i
yor. Tqraya sider. Beylerbey çin bu sütunlarc tahsisteki mak
Kıırbaniye mahalleai karaağaç sadı izah eden satrrların dikkat. 
Nuri bex, aokalmda 22 No. lu lı okunmasını bütün ;ı/iıkadarlar-
hane.. dan rica ederiz. 

RŞEMıs~ lı MARl· 1932 
- --------------------· - -

ll==llA!RöCT ll==llAISERLEIR ,...... _ 1 
yeni bir i7 Hitler ManeVi tahdidi lhtigat za~~:a~ 
Üzerinde _ .__ •• T esli hat 

1 Lindberg'in yavrusunu 

bir türlü bulamıyorlar 

İsticvap edilirken 
hadise oldu 

-··· 1 

NEVYORK 16 (A.A.) - ikinci devre için hazır-

ı 
Bwıdan altı ay evvel iki mabkıi 
mun hapishanede bulunduklan hklar yapılıyor 

111rakada, Lindkbergh',inl yavruilsu- BORDEAUV, 16. A. A. _ 
1 nu çırma auretı e muma ey Hitler'e Alman tabiiyetini bah. 
! he fenalık yapmak için birbirle teden müamelelerin usulü daire 
1 ~ne telkinat'ta bulundukları po sinde cereyan edip etmemiş ol-

' 
ita tarafından haber alınmııtır. duc'l-unu t tk.k J r 
B . h be !' k'b' . 0 e ı e memur o an pa 

. u yem a r~. P.~ ıse, ta 1 •1 1• lamento tahkik komisyonu,Hit 
cap eden ve buyuk eheır.mıyet J J ,. ·· ·ı h' · J . . . . er ı ve mumaı ey m muavın e-
at!edılen tamamen yenı bır ız · nde b' t kım ki 1 · 

' ki k d' B 1• i n ır a mse en ve 

1 

leş 1 etme t~ ır.. u m_a umat, ; bilhassa sabık Thuring hükıi-
. son .defa tevlcı~ e~ılen bır erkek 1 meti nazırlarından M. Frick'i 
le bır kadınm ıshcvabı sıraların dinlemi t' 
da öğrenilmiştir. ş ır. 

---+• ••••• 1 

1 Changhai' da 
Müzakereler 
Nihayet sulha doğru 

gidiliyor 

M. Frick, Hitler'in bu tabii
yeti iktisap et: ~esi için kendi. 
sinin ittihaz etmit olduğu bü
tün tedbirlerden mütevellit me 
suliyetleri kabul etmekte oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Hitler'in istimaı sırasında bir 
takım hadiseler olmuştur. 

Sotyaliatlerden biri, neden 
LONDRA, 16. A. A. - To- d l b" 'k · b · · d 

kiodan Reuter ajanıına bildiri- 0 ayı ta ııyet 1 tın 1 ıçın o-
liyor: Salahiyettar bir menba. lambaçh yollara sapmış olma
dan bildirildiğine göre bükU- smı sorması üzerine Hitler, es
ııret, Chıı.nghai' a bir telgraf ki bir Alman askerine Alman 
göndermi§ ve Cmıiyeti akvam tabiiyetinin verilmemesini ve 
kararma iıtinat eden ve talime 1 fakat 1918 senesinde Galiçya· 
telelerin halini Changhai aske- ! 1 b' 1 h d' • Al t 
ri rk• b k d .. tu ı ı m e;ce ya u ının man a-

e anına ıra an us ru e- / b'. • k bul d'l . 1 ıu itibarile kabul etmekte oldu ııyetıne a e ı mış o ması-
11 ğunu bildirmittir. nı pek menfur bulmuş olduğu-
' Changhaidan bildiriliyor: nu söylemittir. 

1 Mançuriye gidecek olan Ce- BERLlN, 16. A. A. - lnti-
miyeti akvam tahkik komisyo- 1 habatın ikinci devresine ait mü 
nu reisi lord Lytton, sulh mü- cadele asgari hadde inecektir. 
zakeratı iyi bir yola girinciye J Bu mücadele ihtimal resmen 
ve sulh temin edilinciye kadar b' b f d 'f ı d • 
h . Ch h 'd kal • ır a ta an az a evam etmi-
eyetın ang aı a acagmı 

beyan etmittir. yecek ve adeta merasimden i. 
i Bu esnada komisyon bir sulh baret olacaktır. Çünkü, Hin
konferanıınm içtimıaını ihzara denburg'un muzafferiyeti kat'i 
çalı§mak makeadile alakadar ve bedihidir. 

memurlarla temasa girecektir. Hitler , namzetliğini koyaca-

Tekzip ğmı ve fakat henüz bu -husus i-
LONDRA, 16. A. A. -To- çin zaruri olan idari teıebbür 

ı kiodan Reuter ajansına bildiri. !erde bulunmamıt olduğunu 
liyor: Harbiye nezareti, Sovyet bildirmiıtir. 
araziıi üzerinde uçmuş olan bir Komünist, Thalmann'm da 

1 Jaon tayyaresinin bir Rus tay· namzetliğini koymaaı muhte
yareainin taarruzuna uğramıı meldir. Fakat, komünist fırka
olduğuna dair olan haberleri smm boşuna masraflar ihtiyar 

1 kat'i surette tekzi etmektedir. etmesine mani olmak için çe-
l lnfil.8.k kilmesi de ihtimaldahilindedir. 

1 KANTON, 16. A. A. _ Ko Buta~dirde Hitler Hinden-
.. . l tfed'l b. . f'J•k 1 burg un karşısında yalnız kala· 

munıst ere a ı en ır ın ı a kt ç·· kü. Duest be d 
b 1 b. be h ca ır. un , er rg a-

vuku u muştur. 4 ma r a- ha evvel ekilmiştir. 

Konferans 11 nf sana 

kadar tatil ediliyor 

CENEVRE, 16. A.A. - Tab 
didi teslihat konferanaı siyasi 
komisyonu, dün öğleden aonn. 
M. Henderson'un riyaseti altm 
da toplanmııtır. 

Ruznamede mevcut me-
sele, manevi tahdidi teslihat i
di. 

Reis, tali bir komisyona tef
kilini iltizam etmi.§ ve aonra sö 
zü Lehistan murahhasına ver
miştir. Mümaileyh maddi tab· 
didi teslihatın manevi tahdidi 
teslihat vücude getireceğini söy 
lemıittir 

M. Hendeuon, manevi teali
hatın tevlit edeceği faidelerin 
maddi tahdidi tealihatın faide
lerine faik olduğunu beyan ey
lemiıtir. 

Nihayet komisyon, 21 aza· 
dan mürekkep bir komitenin 
teşkili projesini kabul etmiştir. 
Bu komiteye Lehistan, Roman
ya ve Yugoslavya dahildir. 

Siyasi komisyonun celsesin
den sonra Lehiıtan heyeti ati
deki karar sureti projesini tev· 
di etmiıtir. 
nasebatın inkitafındaki fevkala-

Matbuatm beynelmilel mil
de olan ehemmiyetini takdir e
den ve matbuatı manevi tah
didi teslihat işine tesrik etme
ği arzu eyleyen tahdidi teslihat 
konferansı, meclisten mümkün 
olduğu kadar yakın bir zaman
da büyük gazeteci ve mıatbaacı 
lar cemiyetlerini temıil edecek 
beynelmilel bir konferansı iç· 
timaa davet etmesini reca et
meğe karar vermittir. 

Paskalya yortulanndan 
sonraya 

CENEVRE, 16. A. A. - Bu 
sabah içtima eden tahdidi tea
lihat konferansı büroau, konfe
rana meaaiıinin 18 marttan 11 
niaana kadar tatiline karar ver· 
mittir. 

Terki tealihat konferansının 
siyasi komiıyon vaaıtasile me
eainin 11 nisana kadar tatilini 
mutazammin bulunan şerait bu 
tatilin umumi arzudan tevellüt 
etmekte olduğunu ıröstermit· 
tir. 

M. T ardieu, ehemmiyetli mü 
kalemeleri takip maktadile i
kametini yann aktama kadar 
temdit edecektir. 

va olmuıtur. · ç 
Çelik miô-ferlilerin kendi ta- Fransa ve konferans 

1 • •••• • o 
raftarlarına Hindenburg'a rey CENEVRE, 16 (A.A.) - M. 

. Cana dada radium vermelerini tavsiyeye mütema- Hendenon'un dün öğfoden ıonra M. 
LONDRA, 16. A. A. _ Ca. yil olduğu, fakııt nasyonalist Tardieu ile yaptığı mülakat esnasın 

d b .. ··k b' d' .. Alman fırkası reisi Hugen- da mumaileyhe hafta sonundan itiba na a, uyu ır ra ıum mua· be ,. H' l .1 .• 
tahsili haline gelmek arfeainde rıı: ın ıt e~~. rey .. ve

1 
n meaını ben terki teslihat konferan11 meaai-

mi? Evening Standard'a na. I t~vsıye eyledıgı soy enmekte- sinin bir ay '."üddetle. taliki imka"'.~ 
zaran Cana da maadin idaresi 1 dır· dan bahsetmıı olması muhtemel go-
erkin;ndan M. Hughes Spence M'W h lefet saflannd rünmcktedir. Fransız Baıvekili, kon 
· ·ı · ·· d .. ,... kt · 1 

1
b·

1 kmıı a 1 k h··kü· .~ ferans mahallinde izhar edilen süklı 
ın ı en sur u,.u no aı nazar tam ır argaşa ı u m ıur· ı 
budur. mekte olup Pazar günkü mağ net ve gerırinliğin zevali arzulanna 

Mümaileys, mütahaasıslara 2 lubiyet dolayisile mıulıalefet er iıti~k ey1~emekl~ be".'.berk, Fr1an_san~ 3 k d fi "'k k• d ki 'htı'J•fl · terki teı ihata aıt muza ere enn kü veya ıeneye a ar ıyatı yu . anı arasm a ı a ar gıt- .. tal 
1 

• • • 
sek olduğundan dolayı radium 1 gide derinleşmektedir. şadının tebin ep ennı. redd:"'ttik-

ted 'k deme n tıbb• m··es 1 ten aonra konferansın bır netice ala an e ya ı u • tki · l b · ah•-"--· • 
1 · 'ht' k'f t .i. ta e enın m Kumıyetı bilmesi imkanı bulunduğu ıD'alarda seae enn ı ıyacına ı aye e- . • . 

d cek k d d . · t'h 1 1 BERlLN 16 A A - Ber bunun tehinne muvaffakat edenuye-e a ar ra .. um ıa ı sa e- J , • • • - • • • nl ,. 
d b 'I ·: · ·· 1 • t' S Iın' darülfünununda vukua ge. ceğına 11rarla a atmaktan men ı nef e ı eceg.nı soy emış ır. on, .•. · 1 mak d 8 -

1 d b .. ··k G··ı · len hadi•Aler esnasında cümhu seınedıgı tahmın o un ta ır. u-zaman ar a uyu o cıvarm- ~ .. . · · ı 

da radium madeni keşfedilmiş- riyetçi talebeye karşı şiddet iı- tün azaaıle bırlıkte tam o arak Ce
tir. timal etmiş olmakla maznun o- nevrede bulunan Fransız heyeti mu 

New-York'da 

NEVYORK, 16. A. A. -
Borsa muva:<:enesini tekrar ik-

lan iki milliyetperver talebe,bir rahhaaaaı, konferansın yapmak iste
ay hapse mahkum olmuttur. diği müzakerelerin hepsine itirak ey 
Bunlardan başka mahkümlar !emeğe amade bulunmaktadır. Bu sa 
nakli bir ceza verecekler ve da bah riyaseet divanının vukubulacak 

içti=.ı eanaımda noktai nazarların 
rülfunundan tardolunacaklar - telifi suretile ameli bir hal çareai 

ANKARA, 16 (Telefonla) - ihtiyat zabitleri ve aakeri memurlar' 
hakkındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline dair kanun layihası Mit
li Müdafaa encümeninde müzakere ve intaç olunmuıtur. Bu liıyihaya ıöıt 
maddenin H fıkra11 tu teldi alacaktır: 

1632 numaralı askeri ceza kanununun 32 inci maddeai mucibincıl 
haklannda ihraç cezası hükmolunabilir. 

Teşrii masuniyetin tef'i 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Adliye ve tqkiliıtı eaaaiye encümeW. 

rinden mürekkep muhtelit encümen muhtelif ıebeplerden dolayı tqrii ..,.. 
ıuniyetlerinin ref'i iıtenen bazı meb'uslar bakkmdaki tezkereleri miizalı:t!ff 
etmiı ve bu zevat hakkmdaki takibatın devre aonuna talikini bir mazbalt 
ile heyeti umumiyenin taıvibine arzeylemittir. 

Fabrikalarda tetkikat 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Milli Müdafaa vekili Zekai Bey Millel 

Meclisi Müdafaa encümeni azalarile birlikte yann aabah askeri fabrikalall 
ziyarete ırideceklcrdir. Heyet fabrikalarda bazı tetkiklerde balunacakt:#> 

Ecnebiler kaza merkezinde ve 
köylerde ticaret yapabilecekler 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Adliye encümeni Türkiyede Türk t .. 
baasına münhasır aan'at ve işler hakkındaki liyiba üzerinde tetkikatını il .. 
mal etmiı, mazbatasına hazırlayarak liıyihyı heyeti umumiyeye aevkctmiy 
tir. Bu liıyihaya ıröre ecnebiler kaza merkezlerinde ve köylerde dükkill 
açarnayacaklarsa da bu gibi yerlerde ticaret ve mübayaat ile ittiıral edebi
leceklerdir. 

Darülfünunda 100 lira asli 
maaşlı müderrislerin adedi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Bütçe encümeni latanbul darülfünunu

nu 1931 bütçesine merbut C defterinden tadilat yapılmasına dair olan ka
nun layihasını müzakere ve bazı tadillerle kabul etmiıtir. Bu tadilata gö,. 
C cetvelinin Hukuk fakültesi kısmında üçüncü derece 100 lira asli maaalı 
müderrisler adedi beşe iblağ olunacak ve ayni kısımda yedi dereceden 61 
lira maa,lı muallim adedi bire tenzil edilecektir. Bu ilave edilen derece:V
tekabül eden künü, lstanbul Darülfünunu 931 bütçe kanununun 9 unc9 
maddesi hükümlerine tibi olmayacalrtır. Kanun ne,ri tarihinden mutebd 
olacaktır. Layiha heyeti umumiyeye aevkedilmittir. 

Takas komisyonu azaları 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Münhal bulunan Takaa komiıyonn • 

zalıklanna Dahiliye vekiiletinden Hukuk mütaviri Ekrem ve Sıhhiye veki
letinden teftiş heyeti reisi Dr. Fuat Beyler intihap edi!miılerdir. 

Şehircilik hakkında konferans 
lZMIR. 16 (Milliyet) - Belediye reisi Behçet Bey mekteplerde 9& 

bircilik hakkında konferanslar vermeğe ba,Iamıştır. Bu konferanslar tet 
mil edilecektir. 

Yangın yerinde define! 
IZMIR, 16 (Milliyet) - Emvali metruke idaresine yan~n yerleriıt' 

de 50 bin altınlık bir define mevcut olduğu ihbar edilmiştir. Yakında hal 
riyala başlanacaktır. 

lzmir Rıhtım şirketi 
IZM1R, 16 (Milliyet) - Rıhtım idaresinin belediyeye devrinin, esal 

itibarile, hükfunetçe kabul edildiği temin ediliyor. Devir muamelesi i~ 
ıuiiıtimal dava11nın neticesi beldenmektedr. Halit Ziya Bey bugün gel~ 

lzmir mezbahası belediyeye 
devredilecek mi? 

lZMlR, 16 (Milliyet) - Mezbaha ıirketi heyeti umumiyeıi bugÜll 
toplanmıştır. içtimada yeni idare heyetine mezbahanın belediyeye devri 
için müzakereye &İrİşmek aaliıhiyeti verilmiıtir, 

Yerli mallar sanayi se-,gisi 
ANKARA, 16 (A.A.) - Milli lkhııat ve Taaarnıf Cemiyeti merkesİ 

umwniıi önümüzdeki mayıs ayı zarfında Ankarada bir yerli mallar ıanayıİ 
sergisi açmağa karar vermittir. Serırinin devam müddeti ve açılma tariJ,İ 
bugünlerde tesbit ve aynca ilan edilecektir .. 

Bir posta trenini soydular 
BÜRÜKSEL 16 (A.A.) - .Elleri tabancalı ve belleri biçaklı bir tr. 

lmn şerirler, Hoboken arazisinden geçmekte olan Anven • Brüksel treni
nin posta vagonuna taarruz ederek yüz:binlerce frank kıymıe-tinde buluruUI 
iki torbayı gasbetmislerdir. 

Tevfik Rüştü Bey Ankarada 
ANKARA, 16 (A.A.) - Hariciye Vekilimiz Tevfik Rü,tü Beyfendl 

bugÜn ıehrimize avdet etmiı ve iıtasyonda B. M. Meclisi reiıi Kazım Pt 
Hazretlerile Heyeti v<kile azalan, Riyaaeticümhur kalemi mahıua müdürİİ 
Haaan Rıza, Yaver Celil Beylerle meb'uslar, mülki ve askeri erkan ve at' 

firler tarafından karşılanmıt, piyade, jandarma ve poliı müfrezeleri tara· 
fından ıelimlanmışbr. 

Bir memur mahkum oldu 
KASTAMONI, 16 (A.A.) - Ağaimarete camiinden muhafazalar· 

altında bulunan kıymetli bir halıyı çalmaktan meznun olarak ağır cezacl
muhakeme edilen Evkaf memurlarından Sadık Ef. ile halıyı çalmağa te,.U. 
eden balı tüccan Acem Kazını üçer sene aı}ır hapıe ınabklım edilmitlerdir• 

Bulgaristanın harici borçları 

i tiaap etmi~tir. Kruger Vetoil 

-.Sı••••••••••••••••••••m1ı.1ıı:::o::s~m-· eıhe.mı faaliyete geçmiştir. dır. bulunacağı ümit edilmektedir. 

SOFY A, 16 (A.A.) - Bulırar Ajansı bildiriyor: Cemiyeti Akvarıı 
mali komitesi ve Pariateki Bulgar eshamı hamilleri ile cereyan ebnekte olao 
müzakeratın muhtelif aa.fhalarmı tetkik etmek üzere gece toplanan kabi· 
ne içtimaından aonra bir tebliğ neırediimi,tir. Tebliğde Cemiyeti Akvaııı 
mali komiıyonu tarafından bir takım tekliflerin dermeyan edilmesne rai· 
men ve Bulgar borçlannrn tahfifi için giriıilen müzakerata elan devaıt' 
olunına'1na binaen mezkur borçlara mahauben 15 martta tediyeai liı.zuıl 
ırelen takıitin Devlet bankasına tediye ve teslim olur.acağı bildirilmittir .. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Kitap 

Her meta gibi kitap da, aaticı
sının önüne başka, alıcıamm ÖDÜ• 
ne batka, iki mesele çıkarır. Satı
cı, malının değeri ne olursa ol
sun, onu sürmek ister; alıcı ise 
malda aradı!;ını bulmak iater. 

Satıcı, acemi ise, sürülebilen 
ve aürülemiyen diye iki türlü mal 
görür ve alıcısı o~"?'lıyaru dükki
nından içeri aokmaz. Usta iae böy 
!e şey düşürunez; bilir l.::i piyaaada 
birine aalıcı, birine alıcı denen 
kartı kar§ıya geçmiş, biribirine ri 
ayete r.ıecbur, fekst miist:ı.kil iki 
kuvvet değil, bir tek kuvvet ve o 
da kendisidir. Hikayeyi herkeı bi 
lir: bir ma~azay:ı. aandık •andık 

-

filizi erkek eldiveni gelmif, uata 
olan .aatıcr hemen zamanın zara• 
fette sözü ıreçenlerinden birine 
bunlann bir çiftini giyip biraz do 
la§masmı rica etmiş. Erteai gün 
o acip maldan daha ısmarlamağa 
mecbur olmuş. 

Alıcı aatıcının, eli kolu değil 
ama aklı bağlı esiridir. ıktıaat bil 
mem ama şu "arz ve talep kanu
nu., dedikleri teY bana her husua 
ta doğru gözükmüyor. Bircok sa· 
halarda aadece "arz,, var ~ve bu 
para ile uz !atıp talebi doğuruverl 
yor. Para da ne? Arz onu da öl
dürdu, mevhum bil'fey haline sok
tu. Reel hiç bir maddenin karşılı
ğı olır:ıyan üstü yazılı kaiiıdı icat 
etti,onu alıcının eline sılu~tırıp sal 

tanatını ıürdü. 
Fakat yine iki türlü mal var

dır: şeniyet hükümlerine göre aa
blanlar, kıymet bükıimlerine &Ö
re ıatılanlar. Birinci neviden de 
ilin, her nevi ustalık vakıa tesiri
ni göaterir ama bu tesirin bir had 
di vardır. Köpürmiyen sabun, tat 
landırmıyan şeker, bealemiyen 
yağ, dünyanın bütün helağati aar
fedilse bile, ancak bir müddet SÜ 
rülür. Sabun, şeker, yağ ve bunlar 
gibi ~eyler asildir; işleri satılmak 
olduğunu bilirler ve bunu bqkala 
rma bırakmaz, kendileri görürler. 
Belağatin keıesinden geçinmek 
bu asil mallara giran gelir; çürü
meği tercih ederler. 

ikinci neve, yani kıymet hü
kümlerine göre aatılanlara gelin
ce, onlar i~Je!'İni ekseriya belağa 
te bırakırlar; onun sayesinde aa
tilırlar ve kötülüklerini ahcılan
na bizzııt bildirecek kadar kahra
manlık gösterm~zler. Fakat bir 
gün iplikleri pazara çıkar. Alıcı 
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bulmasını çizgılerının temızlığıne 
renklerinin ahenkle birleşmit ol
masına değil, tasa!lufa, umumi ka 
naate uymaklanna borçlu olan 
bir resim nihayet bir köteye atı
lır. 

Bütün aan'at eaerleri ile bera
ber kitap da bu ualetaiz mallar
dandır. Ondan korunmak lazım
dır. 

O - bizde değil, usta aaticılar 
bulunan memleketlerde- belağa 
tinin her nevinden istifade ile .ga
vallı alıcının yakasına yapıııyor. 
Hem bu maddeyi ıürmeğe çalııan 
lar onun aabun, teker ve yağdan 
daha faydalı, daha kibar olduğu 
nu söylüyorlar. 

Kitap panayırları yapılıyor; 
Kitap günleri, haftaları oluyor. 
Şair, romancı, filezof dükkinın 
camekanına, bir eli ile şapkuıru 
çıkarıp öbürü ile tıktık vuran kuk · 
la gibi kuruluyor ve kitabına para 
verenlere bir de ithafiye 

ını t• 

- -
Kitabı aevcrmı, ona hürmetmı 

vardır. O, asil idi; vakıa hiç bir 
zaman kabahatlerini herkeae ba
ğırmadı; fakat bir zamanlar an
cak hafif sesini duyanlann eline 
gidiyordu. Yalnız kemiyete itibar 
eden bugünkü cemiyet onu da 
rüsvayetti ve talepsiz arzın eline 
verdi. Hiç bir arzu duymak11zın 
mektebe batlatilan ve kitabı uyu 
madığı zaman küfrederek okuyan 
bour&oİI çocuğu, kitaptan İnti
kam aldı. Sonra da onu takdia et 
tiğini söyler. 

Bu acip huylar bizim memleke 
te de sokulmak İıteniyor ve elbet 
te yakında gelecektir. "Bourge
oia,, yı aevmediği için hataları da 
hi gÜzel gözüken Kadro mecmua 
sı bile ıayıfalannda bu fikre yer 
vermişti. ilk numarada Vedat Ne 
diın Bey, birkaç meıhur muharri 
rimizin lııtanbulun muhtelif aemt
lerinde bir hafta için sergi kurma 
!arını tavıiye ediyordu. Bu, bir :sa . . 

nı diifimmektır, düıünmeğe davet 
eden kitabm değil. Nazım Hikmet 
İn dramında Pedro, Doktor Dal
baneze'ya ikide bir IOl'Uyor: ''Siz 
iktısadi aiyaıi ilmini bilir miai
niz?,, Zavallı Pedrol bugünkü 
dünyanın iktıaat imli ile döndüğü 
nü sanıyor; Doktor Dalbaneze'ya 
satı§ marifetini öğretse daha iyi 
ederdi! 

Kitabın okurunaaı ile aablmaaı 
biribirinden büsbütün miiatakil 
§eyler değildir. Fakat " ... tmak İ· 
çin okubnak,, ile "okutmak için 
satmak,, arasında Moliere'in "'ye 
mek için yaıamak,, ile "yaıamak 
için yemek,, araımda gördüğüne 
benzer e5'Ulı bir fark yoktur, 

Kitap okumalıdır va okwuna-
11 için sablmalıdır, Çok aatilmaaı 
vakıa muhakkak okunup ani ııl· 
dığıru iıbat etmez ama aablmama 
11 okunmadığını elbette isbat e
der. Bizde p k az aatılıyor, o hal 
de pek az okunuyor. 
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ğe çalıtan "Mektep,, mecmuası• 
run 11 inci numarasında Koprüliİ 
zade Fuat Bey ba meae!eden balı 
ıediyor ve maka! ıinin hemen ha 
men baımda, umumi kanaatin alı 
ai olmakla değerin.i kaybetmiy.,. 
bir hakikati tekrar ediyor: "Bİi 
memlekette neıriyatın azlığı, fi
kir ve ... n'at hayatının durgunlıl' 
ğuna en aarih bir alamettir; bu ' 
limet de dmıağnnızın lüzumu Jıl 
dar iılemediğini ıösterir. Halba/tJ 
bir milletin dımaiı ne kadar ~ 
İfl•r e moddi hayatı da o nia~t 
!e yükselir.,, 

Evet, evvela maddi hayat d• 
ğil, evvela fikir. Bize kitaptan, tol 
aef den, aanattan evel zenginliJ<. 
konfor lazım olduğunu ve bunl" 
nn onlan doğur ca • ı iddia.anıı a) 
si. 'Aoıl bakikatın bence de bu J 
duğunu söyledim; fakat tasrih -' 
mem lazımı Fikir hayatına 1ı1' 
kıymet veriliyoraa böyledir; f~ 
fikir hayatı aadece bir aiia a 
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e vazıyet nedi -? 
Ekonomi 1 Buğday 

Eıd k ı f ı t ••t•• 1 işleri 
1 ~ahk'!melerde /Şeker vaziyeti 

14 yaşındaki çocuk bu Ve fiatları e a mış az a u un --
d ı k' 

Ziraat bankası umum cinayeti nasıl yaph? ler imha e i ece •. müdürü ne diyor? 
Ziraat Bankrtaı um .... , müdiirii 

Şükrü B. dün Ankara'dan ıehri· 
mıze gelmit ve bankanın latanbul 

' ...... . 
rüccarı bu vaziyet düşündüı 

mekle beraber 
yapılacak başka çare görülmüyor! 

Bilbuıa mütareke bidayetin- ! kezleri olan ~omiçe, Filibe, 
den beri lıtanbul mühim bir tü Haaköyde tetkıkat yaptıktan 
tün ticareti merkezi olmuıtur. sonra 9ebrimizde toplanacak 
Bu zamandan itibaren ele latan Balkan tütün konferansından 
buldaki tütün ıtoku seneden ıe evvel avdet etınit olacaktır. 
llıeye kabarmqtır. Tabii olarak 
bu kadar zamandır satılmayan 
kötü tütünler lıtanbuldaki de
polarda birikmit ka)mı9tır. Bu 
hal tütün tacirlerini hakikaten 
dütündüren bir hal olmuıtur. 
Umumi kanaat ve arzu bu tü
tünlerin bir komiıyon nezareti 
altında ifnaaı lazım aeldiği mer 
kezindedir. Ticaret odası tütün 
encümeni bugün toplanarak bu 
meseleyi müzakere edecektir. 

Çimento fabrikaları 
Kıt münaıebetile faaliyetleri 

~i tatil etmit olan çimento fab
ınkalan in9aat ~vıiminin bat· 
lamı, olmasından dolayı tekrar 
faaliyete ıeçmitlerdir. Mevcut 
huhrana rağmen bina mıaatı 
eakiıi kadar fazladır. 

Tütün kongresinden 
evvel 

Balkanlarda lttanbul Ticaret 
odası namına tark tütünü me. 
•elesini tetkik eden Oda tetkik 
ve iıtibbarat ıube6i müdü~ü 
liakkı Nezihi Bey, gelen malu: 
ltıııta nazaran Y unaniatandııki 
t~kikatı.nı bitirmit ve Sofyaya 
!ıtıniıtir. Hakkı Nezihi Bey 
~ulgariıtanm muhtelif tütün ı 
11lihıal mmtakalan ve ıtok ıner 

Fahri Bey 
Dün geldi 

Sorsa fiatları 
Kambiyo j KaP.anış 

Ingiliz lirası 1 L.,K., S. 
7 66 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransıı frangı 12 03 
Dolar o 47 41 
Liret 9 18 00 
Belga g 39 75 
Drahmi 36 59 00 
lıviçre frangı 2 44 51 
Leva 66 00 o~ 
f'orin 1 17 41 
Kuron ç. 16 (0 00 

~iling A. 4 05 00 
eza ta 6 21 50 

Mark 1199 00 
Zloti 4 18 00 
Pengo 3192,00 
Ley 79171 00 
Di•Pr 27 05 00 

1'ahviıiit J Knpanıı; 

t Dahili '96 00 
O. Muvabhade 153 00 
A. DPnı;r,.cılu 27 55 

bcraa lıar;ci 

Albn 
Mecidiye 
p,. .. ı.--(\t 

Şirketlerin 
Feshi 

!J 241 
149150 

? ~? 

. ....... 
~1üddeiumun " katilin esbabı mü
şeddede atfile tecziyesini istedi 

. ıubeait>de bir müddet meşgul ol· 
mu~tur. Şilluü B. kendisile görü· 
feD muharririmize, hususi işleri 
için bir kaç gün kalmak iôzere 
teh":mize ııeldiğini ııöylemiı, buğ 
da7111 kl)'IDetlendirilmeai ve bu i· 
tin Ziraat Bankaaanca idare edi· 
lip edilmiyeceği nıeaelelerine 
dnir suale de !noaca ıunlan &ÖY· 
!emekle mukabele etnıiftir: 

Geçen te~rinievvelin yirmi do- j Katil 14 yatında, rüzel bir çeh· 
kuznnc:u güni. kaarnpaşada Tah· reye malik, yüzü henüz yeni :yeni 
ta gazı nıahalleainde bo•tanlar tüy lenmi7e batlamıf bir ııençtir. 

- ''Buğday mesele•İ hakkında 
nktilc kanaatimi .öylemiştim. 
Onlnra ilave edecek bir tev yok. 
Mc..,le nrtık herkeaçe maliim ol
muştur. Bunun için b~nka meaele· 
ai değil, bir devlet rr.eaeleai olan 
bu i,., tlair bankadan herhangi 
1>ir miit11lea aorulmu• değildir. 
Buğd"y i~inin idaretine gelince, 
bu i~in münhasıran bankllca ido.· 
re ~dilcmiyeceğini aöyliyebilirim." 

,\ * * 
Bu s-..ıeki mahsul 

araaında bir cina7.,t olmuı, Huri· 
Y~ hanım İliminde geı~ç ve güzel 
bır kadın, Bayram ianıi11de bir ça 
c~·k tarafn_adan öldürül.müftü. Bu 
cınayete aıt dava:1a dün devaın 
<:dilmiş, f" bitler dinlenmit ve id
dia aerdedilm'!tir. 

Dınlenen şahitlerin an:athkla• 
rı.aa ve müdc!eiumumilik maka.oıı 
~n iddiaamı aerdederken .öyledi· 
gme na2aran cinayet ıu ,ek.ilde 
ol':lluttur. Hüriye Hanım zevci 
Hasan efondiyle boataolar arasm 
d~n. geçerken maznun Bayram 
nurıye Hanı.on aöz atmıt !:iaaan 
' d' b •• e ,r, ı un~.an muğber olarak 

Ba!'"":'na kufretrniı, Bayram da 
ANKARA, 16 (Telefon) - ilk .,.,. hır ~ehevvüre kapılıp bıçağı· 

bafnr ekinlerine baı!ayan b;rçok ru ç".~''' kan ve kocanm üzeri· 
,.;ı;,yetler bu seneki ekin vaziyP.tİ ne hucum etmittir. Bu hücum kar 
hnıdunda Ziraat vekiıletino ra• d H · M ı lıı. • fısı a uraye Harum ve zevci 
por pönd~'l"ll1itlerdir. em e etı· Hasan kaç,m .• ı:ya ba•I mı•lar, fakat 
mlıdeki umumi ekin ıniktan he- B H v v 
nüz belli olmamakla beraber ye- ayram uriye Hnruma yetipnİ§, 

baz.ırladığı bıçağı rast gele her 
ni sene mahsulünün ııeçen sene- 1 
kinden fazla olacağı tahmin edil- yenne aap amıya batlanııfhr· 

d 
Hasan bir aralık kan11nı kurtar 

mekte ir. ak k d 
d 1 • • ) h il m ma "" iyi., geri dönmÜ• ve 

Buğ ay ırıeae esmm nası a e- B ı b ' 
dileceği henüz malfun değildir. ~~ .8 oğn'1!1ak istemipe de 
Bunun milli bankalardan müte· ııozlerını kan bürümüş olan maz
~kkil bir sindikaya verildig" i tak· nttnun elindeki bıçağı görünce 
•- kacmışhr. 
dirde sen~de bet ınily~~ lira aarfo Huriye Hanıın,. l' b • re 
lunması laznn gelecegı anlaşıl· k d B ge ınce ıça . a an ayramın bıça • altında 
maktadır. Etraflı bır program ya- tanı 8 yerind gı .. 
Pılması fikri kuvvet bulmaktadır " " en yara !anarak ol-· ı muıtur. 

Maznun mevkiindeki masuma. 
na vaziyeti ilk nazarda insana bu 
ııe.,çin bu kadar vahıİyane va 
hunharane cinayeti irtikap ede
cek bir hilkatte olmadıgı zannını 
vermektedir. 

Halbuki maznunun ikrar ve iti. 
rafları bu korkunç ve tüyler örpe 
tici hakikatı tebak~ ı.k ettirmek. 
te, 14 yaşında bir ~ençin itlcdiği 
bu cinayet insana dehtet vermek· 
kdir. 

iddia makamını itg:ıl eden Ce
mil Bey iddiasını aerdederken fa· 
cıayı kua ve keıik cümlelerle o 
kadar vazıh bir tekilde taıvir et
ti ki aalonda yatlannıadık göz 
kalmadı ve davacı mevkiinde ölen 
kızının bergüzar bıraktığı bebeği 
kucağında tutarak oturan bed· 
bııht anne hınçkmklarını tutama• 
dı. Cemil B. vak'ayı teşrih, delil.' 
leri tasrih ve eababı müı~ddede
den acldedilme•i icap eden nokta
!~~ teabit ,ettikten sonra genç ka
tılın 448 cı madde mucibince ceza 
landınlmasmı, eababı mÜfeddede 
dolayııile cezaaınm arttınlmuıru 
istem ittir. 

Fakat müdafaa vekili müdafa
aıını yapmak için iatimhal etti .. 
ğinden muhakemenin dev8Dll bat 
ka güne kalmıttır. 

* .. * Buğday meselesi hakkmda, Es ş k e k • b ..., d 
~'~~;:';~ti~ f~:len bir çiftlik sahi- • ev etı ım og u. 
"- Buğday eken arazi sahiple· 

ri mallarını çoktan elden çıkar• 
mıtlardır. Hele köylüler, buğday 
mevıiminin başmda malını tücca
ra .. tmıftır. Bugün köylünün elin 
de tohumluk ve kendi ihtiyacı İ· 
çin ayırdı!h buğday kahnıttır. Bu 
nun için köylünün, ancak relecek 
buğday mevaimi için hDn.Yeai dü 
ıiinülmelidir." ,,. .. 

Ofisin tetkikatı 

A.hırkapı cinayetinin muhake 
mesine dün başlandı 

~İr İ~ ay evvel Ahırkapı .~bil- ı Ahmedin üatünü batmı, e11aaını, 
lenndeki .bodrumlardan hll"IDde çalqbğı yerleri aradı va bu arama 
mahnuk hır ceaet bulunmut latan- neticeainde de Ahmedin: 

Kontenjana nisanda 
ıeker ilave edilecek 
Bir müddetten b. ri Anupa'da 

bulunan latanbul Ya Trakya Şekar 
ıirketi müdürü Ha)'ri B. dw.ı.ü 
ekspreale tehrimize •"det etmir 
tir. H;ıyri B. in ,.ı.er aiparifi ve 
buna müteallik diiar buausat için 
Avrupa'ya ııittiji dofru deiildir. 
Kendi•i tirketten meauni7et ola· 
ralı: buaııai itleri için Anupa'7a 
sitmiıtir. 

Alpullu teker tirketine ait dava 
nı::ı rüyetine tsvvelki gün deYam 
ve fllhİt celbi için tehir eclilcliiini 
dün ya:unııtık. Şirketin elinde ha
len toz ııeker mevcudu hiç kalma
mııtır. Bundan aonraki Taziyet i· 
çin tirket idare mecliai reiai olup 
evvelki ı;ün Ankara' dan ııelen ve 
yarm Ankara'ya dvn ek olan 
Edinıe meb'ııau- Şakir 8. le ııöriit· 
tuk. Verilen İ>0ahata nazaran U
f:ık teker §İrketinin elinde de 300 
küsur vagon toz ,eker kalmıfln'. 
Uşak tirketi bunun ancak yarıaı· 
nı ıehrimiz gönderebilecektir. Ni
~ndan itibaren kontenjan liatele
rme Avrupa tekeri fimdikinden 
daha fa~l.a miktarda konulmu1-
tur. Bu ıtrbarla, Alpullu Jirketi• 
nin elindeki toz f"kerin bitmif ol
mau dolay11ile piyaaada fazla 
noksanlık hiıaedilmiyeceği tah
min edilmekte, yalnız fiatlarda 
tereffü olacağı temin olunmakta
dır. Bunun .. bebi de Anupa toz 
tekerinin piyasamıza 100 kiloluk 
bir çuvalının 36 liraya malolmaaı· 
dır. Halbuki Alpullu tirketi toz 
tel< erin çuvalına 34 lira 40 kurut 
tan aatıyordu. 

Utak tirketi, hükfunetten aldığı 
emirle latanbul'a 34 buçuk lira· 
dan ıurf ı•keri maletmekte, diğer 
masraflarıyla tekerin çuvalini 35 
liraya ıatmaktadır. Utak ıirketi
nin lstanbul'a göndereceği toz ,... 
ker de bitince, lıtanbul'a 36 lira· 
dan malolan Avnıpa toz tekeri 
ürile çuvalı 36 buçuk liraya ... 
trlmak zarureti hasıl olacaktır. 

Alpullu tirketi, hariçten teker 
g.-tirtip satmayı muYafık ııörme
mektedir. Şirketle ali.kadar bir 
:tat bu huıuata demiftir ki: 

" - Biz, teker ticaretile uğrat
mayı prensip olarak kabul etmiyo 
nı:.. Biz, teker müatahsiliyiz. Şe. 
ker alıp &atmak, bir ticaret mua• 
meleai va bir -külaayon ifidir." 

Alpullu'nun elinde küb, duble 
rafine lükı teker mevcuttur. Şir
ket, bunlann eaki fiatlerile ealıfı
na devaın edecektir. 

Telef on ve posta işle· 
rile meşgul olacak 

Doyçebank müdürü 
Ankaraya gitti 

Aldığımız malfunata nazaran 
ihracat Ofiai bufday meaeleoi 
hakkında eoaah bir etüt 7apnııt· 
tır. 
Ofiı bilhaaaa buğday fiatlerin

deki aür'atli temeV'riicatın eababı 
nı, iyi bir teabit çarelerini buğday 
ihracatımızın dahili piyasa Üzerin 
de oyıuyacağı rolü ve gelecek ..,. 
ne mahaulü üzerinden yapılacak 
ihracat etrafmda tetkikat yapm.ıf 
tır. 

b.ul zabıtaaı yeni ve eıraren·şiz bjr - Tanımam dediği ve tamma
cmayetle. k~rpl":~~tır. Cınayet makta zarar ettiği maktulle bera· 
e~~~ren!'azda,, ~ku. mabnukun her çekilmit reaimlerini bundan 
huvıy"._h teıbıt ~ilemıyordu. Ara- başka maktul Şevketin muhtelif 
d~n ıı~ler geçıyor, .cea~t herkeae pozlarda çekiln>İf fotocfafilerini 
ııostenliyor, fakat bır kımae çıkıp buldu. Ahmet bu vaziyet kartısın 
ta: . da inkarda daha fazla devı:ma !· ! !!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•l!!!!!!!l!!!!!lml!!!m• 

- Ben bu ceae~ı tanrrrna, fa- mecal bulamadı ve Şevketi tanıdı. 
lan adamdır, demıyordu. ğını onunla münaaebetlerini it". 
naZabıta !fÜnl.~r~en. "?nra bulu· raf 'etmif, cinayeti tabii olar~k 

d .. Poata ve Telgraf umum mü· 
Urü Fahri Bey öğleden sonra 

Poataya gelmiş ve bir müddet 

ltıeı~ul olmutşur. Birkaç g~ 
fehrımizde kalacak olan f ahn 
Bey muhtelif poıta itlerile met 
guJ 0 1acakbr. Bilhassa Avrupa 
:~lefonu itile alakadar olacağı 
oylenmektedir. 

Talebe içtimaı 
h M. T. Talebe birliği ınurah· 
••ları yann Halkevinde içti
~a ederek idare heyetini inti· 

ap edecekler ve yeni nizamna
lııeyi teabit edeceklerdir. 

Orta tedrisat müdürü 
Maarif vekaleti orta tedrisat 

~um müdürü Fuat Bey Anka 
ra an tehrimize ıdmittir. 

Hi•ıe ıenetleri hükiimet ta· 
rafından mübayaa edilmit olan 
Haydarpaşa !imam ve Merıin • 
Toros • Adana hattı ~irketleri
nin feshi baklanda Maliye veka 
Jeti ile müzakeratta bulunacak 
olan Döyçe Bank müdürlerin. 
dan Dr. Weigelt ve bankanın 
lstanbul şubesi müdürü M. <;iol 
denberg dün aktam :'nkara ya 
gitmişlerdir. Dr. Weıgelt aynı 
zamanda Oıınanlı borçlan Al

man dayinler vekilidir. 

yerli mallara rağbet 
Milli tasarruf ve iktısat cemi 

yeti yerli malları hal~a d.~• faz 
la ıevdirmek ve tamım ıçın. fa
aliyet sarf etmektedir. C4'.'°ıyİt 
bu huıuıu temin için yenı us~ .• 
ler aramaktadır. Mil.li ıan~y!ı· 

• • m· kiıafı ve vazıyetlenwn 
mızın edb • hal 
tarsini için başlıca t 11 

1 • kın yerli mallarını daha faz a 
Al . ld• benimsemıeai bulunmaktadır Ce 

rnan seyyahlan ge 1 • tte bugün bir içtima yapı-
• ınıye b b mında hal 

ı-' ~•ti Suba vapuru ile dün şeb lacak v
1
.e ıı::ı~ an k:;;1• rağbeti ça 

•;ııze 300 Alman seyyahı gel- ı kı ye_r 1 111 ara 
llıı!tir. relerı aranacaktır. ... 
tibi diif~nen bizl~d~ haluısız. 
lı Tarih, b ... rün hem ~ült~ 
ı ın maddı hnyab ilerlemıf, yanı 
a."n il medeni memleketlerde 
fıkır hayatının dahaevel bqladığ! 
"' ıı:oıteriyor Amerika gibi evvela 
"' dd" • d . k ... ı bayatını yükaeltenler e ıae 
iJ llltürün bütün cehillere rağmen 
ı,':rliyemediğini ııörüyoruz. Fikir, 
~ IDci safta bu-alulmca küaüyorı 
~k.,t ilk oafa geçince ııeridekile· 

•• d .- "ki' b'l' .. uru ıy ı ıyor. 
L_ Koprülüzade Fuat Bey oma• 
""' •inde, bizde okuınnk ihtiyacı· 
11
"' Deden tefekkül emıediğini a· 
~f~yor, fakale çok kıaa old~· 
- •çan Fuat B yin bu huauata du· 

;ı'Ddüklerini elbette ihtiva ebni· 
a:J::'; ıbtimal ki edebiyat tarihimi 

11
• banlsi bu mevzuunu daha ge

l'•tletccekbr. Makalo btlırünkü ha 
:l:ıd de tel.rar okunmau ve üze
~ 

1
d diitünülmeai lazım gelen ya 

hnrdaııdır. 

Ben burada 

---· ~ -
kaydedeceğim. Fuat Bey diyor 

ki: 
"Benim fikrime ıöre, bunun 

(bizde az kitap okunmamaamm) 
aaıl aebebi, ta Orta- Z";"'andan 
beri devaın edip celen bır '-:~ 
teliıkkiler ve itiyatlardır. Bızun 
eaki medreaelerin .tedria tarz.ı._oku 
yanları çok dar bır çerçeve ~çınde 
bunaltıyor, ~uayyen metinle~e 
bağlıyor, klasık _mahdut eaerlenn 
haricinde kendı başma okumak 
ye dütünmek zevkini ve i~i7adını 
vermiyordu. Medreae tahalmde en 
muvafCak olan, en ziyade takdir 
edilenler, muayyen klaaik eaerleri 
yüzlerce defa okuya okuya ezber
liyenlerdir.,, 

Fuat Bey bu halin, mektepleri 
mizi AYl'Upahlatbrdıktan aonra 
da devam ettiğini söylüyor ve bun 
da tamamile haklıdır. 

A Yl'Upa medeniyetinin belki e
saıı 14niabiyct,, tir. Her cemaatin, 

Ofia bu tetkikab neticeıini bir 
raporla Vekalete bildirecektir. 

Otobüs 
İmtiyazı 

Şirketi Hayriye müdürü 
niçin geldi? 

Şirketi Hayriye Unıum Müdürü 
Yuauf Ziya B. dün Ankaradan 
ıehrimize &Tdet etmiı, öğleden 
aonra tirkete giderek az zaman 
metgul olmuıtur. Yuıuf Ziya B. in 
Ankara'da otobüs reloabeti ve tir· 
kete ait diğer bazı itleri için te• 
maalarda bulunduğu anlatılmıt· 
tır. Bn meyanda, tirketin Yapur
lan için getirttiii makine yağla· 
nnm rümrük reaminden iatianası 
için de t....,bbüıte bulundnğu aöy 
ı-ktedir. 

Bono kıymetl~ri düşük 
Ga)'ri mübadillere tevzi edilen 

bonolaı•, hiç bir aebep olmadığı 
halde bir az daha diifmiiftür: 
100 liralık bonoya l 7 liraya ka
dar talip bulunabilmektedir. 

n ceaedın buvıyetını teabite mu inkarda muarr kalmıttır. 
vaffak oldu: .. . • 

Bu ablakaız güruhundan Şev- Fakat ıu te~~utler ~e mk~-. 
ketti Ye kendi muhitinde Laz Şe..- lar zab~ta~ ~utun ıupheleruu 
ket olarak tanılıyordu. Fakat na· Abmedın uz~rınde. l~~lamıı ve 
aıl, neden ve kim tarafından öldü- tAhm t bu cınayetın faıldı olmdal~
rülmü.ttü. Bu auallerin cevaplan.. an ma:ı~un.en. ve mevcu en a ı
nı bulmak ve hadiaeyi tenvir et· yeye Yentıru.tır. 
mek çok mü,kül oldu. Çünkü or. lıtintak daireıi de Ahmedi bu 
tada hiç bir delil, en küçük bir ~le zanaltında, gönn~J, bazı de
emmare yoktu. Fakat polia mah· lıller daha teabıl etmıı ve Ahme· 
nultun hüviyetini teabit ettikten din muhakemeaine lüzum görmüş, 
aonra naaal olsa katili de bulaca- evralu ağırceza mahkemeaine aev 
ğma kani bulunuyor, bu kanaatla ketıni~tir. Ahmedin bu cinayetin 
me .. iaine kermi veriyordu. faili olup olmadığını airrceza 

Maktulün hüviyeti teabit edil- mahkemeainin adil hakimleri ta· 
dikten ıonra polia maktulün en :rin :ve ~~İt edeceklerdir. Ahmet 
çok kiminle dütÜP kalktığını aon k!'tıl mıdır?,~ Bunu bize mabkeme
giin1erde kimlerin yanında gi;rül- nın kararı ogret~ektir. Dün ağır-. 
düğünü tahkika başladı. Maktulü c~za ~abkenıeaınde bu davanm 
tanıyanlar: ruyebne baılanmıfbr. 

- Bu çocuk en :ııiyade kaptan Maznun Ahmet 117 yaıında, bi. 
diye çağnlan ve Seyriaefainin raz kaçıkça, tuhaf animilderile 
Kudret remorköründe atetçilik herkeai güldüren bir adamdır 
yapan Abmetle gezer, onunla dü Kendiaine kıakançlık aaikaaıyı,; 
ıer kalkardı, başkuıyla görme- bu cinay< I i irtikap ettiği aoruldu
dik dediler. Bunun üzerine Ah· ğu zaman: 
met aranıldı, bulundu ve ceaet - H.,.. dedi, Hata ... ben böyle 
kendiaine ııöaterildi. Alunet: rayri tabü aevııilere tutulacak a-

- Ben bu çocuğu tanunanı de. dam delilim. 
di. Bu.~ hamallık yapardı, 

lt yeniden kanfDUfb. Aceba ce- kend- acmlun, birkaç kere 
aedi teşhis edenler yanlı4 mı tam. para verdim. Sadece merbameL 
mı~lardı. Poliı Ahmedi nezaret -Bu Ç<'·calda bat6a alilı:.;; 
albnda bulundurarak yeniden bundan mı ibaret? 
tahkikata başladı ve tethisin doi - EYet sadece merhamet Ye 
ru olduğuna kanaat baaıl edince ara oıra 5 • 10 kuruı nAPa ..-. ver-

dü,ünceleri olduğu hakikatinin ve hala da birkaç kiti müıte•na 
kabülüdür. Avrupa medeniyetin· kabul etmiyoruz. 
de tarih bir değil, muhteliftir. Avrupa medeniyetinin esa.ta
Şarkta iae tarih birdir. Biz, Tan· nndan biri de ilimle san'atın bir 
zimat devrinden beri, Garp ilim derecede asil olduğu kanaatidir. 
ve irfanını ögreumek iatedik, fak 1 Bizde -hiç olmazsa bugün-- bu 
at kafa~~zı, tek olan hakikati an kabul edilmiyor. Avrupanın en ye 
lamak ıatiyen kafayr bırakmadık. ni ve binaenaleyh kıymeti en şüp 

tabiri ile; "birer ı..::-ük aıı· 
d. d -- ame,, say ıgunız an her dediklerini 

' Tenkit ruhunu almadık; Şar• heli ilim eaerlerine •?•terilen te. 
k'ın eski eaerleri için beılemekte ce .. üaü, aan'at eaerlerıne gÖltermi 
olduğumuz hürmeti, Carp'm eser yoruz. 
!erine "naklettik, Avrupa'da ne Tece .. üı ... Zannederim bizde 
yapılıraa iyidir, bizim onlan ten· en ekaik olan tc1• Biz müteceaiı 
kide, beğenmemeğe hakkunı:ıı yok değiliz; o kadar ki nıeaela fU ve
lur dedik. Okuduğu eserin karıı· ya bu filozofun, p.irin, romancı
ımda tenkit, itiraz bak.kandan fe nm ne yaptıklarını öğrenmek için 
rağat kadar hakiki Avrupa zihni ancak onlar hakkında yazdan tet 
yetine muğayrr bir feJ' tasavvur kikleri okuyonız. Tetkiknameyi 
olunamaz. yazan adamın IÖ7lediklerini kon. 

Tarihin muhtelif olduğu kabul trol etmiyoruz. 
edilince ekaeriya hata7a dütmek 
bittabi mukadderdir. Fakat yanıl Evet, kontrol etmiyoruz ve 
maktan kaçmak ta o zihniyete mu Avrupalı münekkitlerin, batta Av 
fayırdır. Dalalet, hatada hakikat, rupa gazetelerinde "conıpte-ren 
doğru kadar, belki onlardan daha du,, ler ynzanlann her birinin, 

hak sayıyoruz. 
. H~l~rınıızdan öğrendiğimi. 

z':? haneme çıkmamak itte ha 
d11tmannnız ve itte Köprülüzad f 
~":at Beyin o güzel makaleıind: 
ıttıhanı ettiği ruh ı Hocalarımız 
Takta Şark'tandı, timdi Carp'tan. 
Her nereden oluraa olaun yine bo 
ca. Onlardan aynlmafı bilelim. 

Hocayı kontrol edebilmek içm 
her aö:rlecliklerinin cörülmeai, tet 
kik edilmeai lazun ııelir. Bu ruh 
İnsana mektep oıralannda verilir 
bunun içindir ki mekteplerde mü~ 
bet ilimlerin laboratuvarları var. 
dır. Fakat bizde manevi ilimler j. 
çin laboratuvar yok; mesela ço
cuk, edebiyat tarihi hocaamm fa
lan tair hakkında aöylediklerin · 

' ku J 
eııera o )'UP tetkik, kontrol ede. 

çünkü O tairia -.rini bula. 

mekten ibareL ... 
- Beraber resim 

niz? 
çektirmiHi· 

- Ha. ... evet .... efendim aileıi
no ııönderecekmit te .... rica et· 
mifti ... 

- Neden yalnız çekdirmedi? 
- Korkuyordu .•• 
- Neden, resmim yaln.uc kal· 

J:Daaından mı? Hem sonra neden 
almadı bu reaimleri, aenda bırak. 
b? 

- Bilmem ... Sende duraun de
mi,ti •.• 

- Nerede tanıdın bu Şevketi 
a.en? 

- Efendim Calatada bir Jamail 
vardı onun yanında tanıdım .... 

Bunclan aonra tahitler çağnlmı. 
ya baf)adı. Bir jandarmanın mÜ· 
bafazaaı altında getirilen tahit 
Davit Ahmedin gÜzellere meclup 
olduğunu, Şevketle düıüp kalktı. 
tını, cömert davranclığınr ,,.. bü
tün meTCUdUDU yedirmekten r~ 
kinmediiini aöyledi. .--

Maznun ikide birde: 

- Davit Y anicamiyi unutma 
- Yalan aöyleme ayıptır... .ii: 

:re manalan ,.., medhill.-i lrendin 
!"' .mallim müdahaleler yapmak 
11!'lyo.r, fa~a~ menediliyordu, Şa
Ja!t dınlenildikten aonra diier ta· 
hitl':" çağnldı. Fakat ııelmemit• 
lerda, mubakenıe bafka cine ba-a 
kıldı. Maznun vekili miivelrkilİDİll 
kefaletle tahliyesini iatedi fakat 
talebi mahkemece redclecllldi. 

m. Sait 

nun ancak Kahire, Vatican, Ber
lin müzelerinde birer nöabau var 
dır. Kim kontrol edebilir 7 Böyle 
kontrol ruhunu ta mektep -
da alamayan ııenç de, hocaamm 
her declijine jnanm•k mecburiye. 
tinde olan ııenç de bir daha Fuat 
Beyin kaydettiği feci halden kur. 
tulmas. 

Fuat Beye çok hürmetim Y&r• 
da, bizde miali az yetİfmit adam 
lardandır. Fakat bu edebiyat tari 
bi meaeleıini mahaua, bugünkü 
halde kendiainin de meı'uliyeti ol 
duğunu ııöatermek için aldım. 

. • Bir. çare, bu halden kurtulmak 
ıçın hır çare mi liıznn? Ben, tecea 
aiia ruhunun analan olan yuııanca 
ile latinceyi mekteplere koymak· 
tan batka bir çare cö"cmiyarum. 

2- Roman 

Belediyede 

Karargah 
Zincirlikuyu 

Kasaplar Mecidiye 
köyünden 

oraya taıındılar 

Mecidiye köyünün ff'R •s + .. 

•bi&na almınuı karan üzerine ı... 
-ıalD kasaplar Zincirli laıyaya .... 
JediJmitlerdir. Bu vaziyette tehre tla 
ha çok kasak et ııirmektedir. Bel.._ 
ya lraçalr etlerin tebre aobıııııhn-
için clabıı oılo tedbirler al.-fa lıarsr 
'Nl'lllİftir. Ba tarafa etleri müu-. 
için fazla miktarda memur sönderiJ. 
miıtir. 

Otobüs imtiyazı 
rağbette! 

Belediye otobüı imtiy8ZIJIJ aldıJı 
haklundakl haberler iiZl'nne •imdi· 
den belediyeyt: buz munıcaatlar cıl
muıtur.latanlıul nOıküdar tramft7 
firketlerile, Şirketi layriye otobüa 
iaıtiyazuu devren aimak için mÜra· 
c:aat etrniılerclir. 

Bu prketler kendi mıntalnılana
clalri hatlarda otcbüı iileteulderdir. 
Fakat bdediye bu itin diğer ve.aiti 
-<>i ~!'I 'P""°'ım-' - ~ 
kilde ballı cihetini tetkik edecektir. 

Makineler öğretilecek 
Belediye iatatiatik ıubeai için 

yeni fi~ doldurma makinaaı alm
m.ıştır. Makinenin ureti iatimali 
alakadar memurlara öiretibnek· 
tedir. 

Belediye matbaası 
Belediye matbaa11nda ba11lan 

kitaplar ve belediye mecmua11 ae
nede 10 bin lirnyı mütecaviz va· 
ridat retirmektedir. 

Matbaanın daha faydalı ve ti
cari bir tekle konma11 diifünül· 
mekteclir. 

Ayda 30 bin kişi! 
Belediyenin vücude ııetirdiği ia

tatiatik yıllığına ııöre latanbulda 
her ıinemaya ayda vasati bir he· 
.. pla 30 bin kiti ııitmektedir. 

Haydarpaşa geçidi 
Haydarpatada tren ııeçidindelci 

k?priinün bu aene inı•uı mukarrer 
dır. Ankarada bulunan ,,.fi ,,. 
belediye nıia Muhittin B. bu m. 
aele hakkında nafia vekaletile ta
maa etmektedir. 

Taş fabrikası tesisi 
Bir ecnebi ıın»P belediyeye mü

racaat ederek Kağıthanede bir 
tat fabrikaaı teaiaine talip olduğu 
nu bildirmiıtir. Bu teklif tetkik 
edilmektedir. 

Tramvay ücretlerine 
zam! 

Tramvay ıirketi ikinci mevki a· 
rabalarda bilet ücretletine yüzde 
JJ'İrmİ bet niabetinde :ııam yapmıt
br. 

Vapurlara kapı! 
Belediye daimi eneümeni .. va

hibi mütecavire vapurlarmda yol 
culann girip çıkbklan yere. b.,ı.. 
tramvaylarda olduğu ııı"bi llfllır' 
kapanır kapılar yaptırtmafl dii
tiinmaktedir. Bu itin ciheti tatbi· 
kiyeai tetkik edilmektedir. 

Bu kapılar yapılclıfı takdirde 
vapurlar iyice yanapnadan atla. 
malann önüne ceçileeelı:dr. 

Y eplay ça)'I 

Y e,ilay ve Türkiye içki 
ale,lıtan rençler cemiyeti tara 
fnMlan bu aktam T obtliyan aa 
lonunda saat 16 da bir çay ve
rilecektir • 

- . - - .s 
tin'in Hint Yıldı.sı'ndan da (J) 

bahııoclecektim. Amerikan filmle

ri gibi tatlı, onlar sibi insanı yoır

auyan ve yn- onlar ııibi batlam· 
lmca bıralulmıyan bir rOınan. 

Yeni harfleri kabul ettiiimia• 

den beri en çok kitap çıkaran mu 
barririmiz zannederim lıkender 
Fabrettin'dir Ben daha bmw bitir 

meden yeniai c;ıkbı TelU s
ki (1). ArluoclatpD• _...,.,..ı..ı

ne hayranım ,,. banan iç.in bu ya 

:ıumda onun kitabma yer kalma· 
masına müteeasir d .. filim· elbette 

onun yazalarını okwnaktan duydu 

ğum :ııevki ııö:rl- için bir frıt. 

sat dii4ecaktir. 
Nunllall ATA 
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;ltlilliy~t 
Asrın umdeei "MiLLiYET" tir. 

17 MART 1932 
!da.reha.ne: Ankara eaddeei, 

100 No. 

Telgraf aduel: let. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

BaftDuharrir ve MUdür 24318 
Yazı iJ!eri MlMürlilğU 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tarh~ lçia Huiı; iı;in 

L K. L K. 
3 ayltif 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak g<:ri verilmez -
~ üddeti geçen nüshalar 10 ku
ru, tur. Gazete ve matbaaya ai< 
'işler için müdiriyete müracaat 

·dilir. Gazetemiz il!nların ~s'u· 
.yetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy askeri rasat merke

zınden verilen habere &'Öre bu
gün bava ekseriyetle açık olacak 
rüzgar timalden mütedil kuvvet
le uecelrtir. 

16-9-932 tarihinde bava tazyi
ki 769 milimetre en fazla sıcak
lık 8, en az ııfır santigrat derece4 

si idi. ................... 
,fELE~ 
Yaş hususuııda 

Yalan söylemeli mi? 
V aktile Sel&nik Mülkiye ida 

diıinde lisan muallimliği etmit 
hulusu pik ve timdi yqı yetmi 
ti bulmuı eski sanldı bir zata 
atfen bana ıunu anlatblar .. 

Bu zat yetmite yaklqtığı 
halde yqmı soranlara: 

- Altmıt ooyi bitirdim ..... 
Cevabını verirmit- Pek yakınla 
rından birisi bir gün muallime 
demiı ki; 

- Hazret 1 Ben ıenin yafıru 
bilirim. Allah ömür venin yet 
miıe yakındır. Neden yalan ıöy 
lenin?, Yalan söylemek günah 
değil midir?. 

- Hayır azizim! Yat husu
sunda yalan günah değil müs
tahaptır bile!... Çünkü; Resu
lullah Efendimiz altmıt üç ya
tında irtihal buyurdular .. İm
di 63 yqmda olmak sünnettir. 
Altmıı üçten fazla yatamak iıe 
mekruhtur ... 

- Öyle ise 63 yatında sün
neti neden ihmal ettiniz de öl
mediniz? .. 

-Zira intihar haramdır. Sün 
neti ihtiyar için haramı irtikap 
caiz değildir. O sebeple Y&flDll 
zın altmış üçten sOlllnlsmı ke
enlemyekiln addederiz. 

Kadınlar hakkında 
lki gün evvelki Sonposta re

fikizmizde kadın hakkında ba
zı vecizeler okudum. Bunlar
dan bazıları düşünceme uygun 
düımüyordu. Burada onları ten 
kit edeceğim: Refikimiz diyor 
ki: 

"Kadın deniz gibidir inan
mak olmaz." 
- Güzel söz amma kadın ne
den deniz gibidir.. Hangi ci. 
hetlerden denize benzer buna 
dair bir kelime yok .. Müsaade-

MİLLİYET PERŞEMBE i7 MART 

17 IVıart 
Perıembe 

T 

Hafta Sohbeti Burhan 
Cahit 

Avrupa çalışsın uşak gibi! 
Hazıra konalım, bey gibi! 

~ Yeni bir huyumuz var: Avrupaya yaklaımak için 
Ciddi ve ilmi bir bahse te- ikinci hamleyi 1908 de yani meş 

sadüf ettik mi alacaklı görmüt rutiyetin ilk yıllarında yaptık. 
gibi ürküyor, kaçacak yer arı- Fakat bu devri (İttihadı ana· 
yoruz. aır) yapacağız diye papaslarla 

Her işin alayındayız. hocaları öpüştürmek, (Panis 
latiyoruz ki kafamız yorul. lamisme) yapacağız diye de 

madan gözlerimiz ne9'elensin, Hindistan'a, Aden'e altın yolla 
burnumuzda miıkü anber tüt- makla geçirdik. 

J sün. Cildimize ipek gibi yumu- Şimdi üçüncü hamlenin ta-
ıak, kelebek kadar narin nesne vındayız. 
ler temas etsin. Bu sefer ümit var. Çünkü ta 

İstiyoruz ki hayatı mestedi- rihe, ,arka, Asyaya, maziye 
ci bir şurup gibi içelim. doğru bizi sürükleyen çengel. 

Dünyayı daima kestane ren lerin çoğunu kırdık • 
gİ görelim • Kırdık amma timdi de Avru 

Alemi bir hayal gibi temaıa panın yalnız işimize kolay, di· 
· edelim . limize tatlı, elimize uygun ta
l Muharebe, bir futbol maçı raflarını benimseyoruz. Mesela 
gibi olıun. Çok heyecanlı, fa. Avrupa otomobili icat ediyor. 
kat az tehlikeli. Yolluyor. Benzini de veriyor. 

Hayat daimi bir bahar gibi Biz de kullanıyoruz. Hatta bu· 
geçsin. Ne çok S-Oğuk, ne çok sı nunla adam bile çiğniyoruz. 
cak. ' Fakat motör nasıl yapılıyor. 

Medeniyet, piıirilmiş, kurta (Dynamo) nedir. (Carbura
rılmı,, hazırlop olarak ağzımı- teur) ne demektir (Deffe. 
za gelıin.! Ve biz masallardaki 

1 

rentil) in vazifesi nedir. Bunlar 
gak! deyince su, gık! deyince bizi alakadar etmiyor. Otomo
ekmek bulan Zümrütanka ku- bil yürüyor. Bizi götürüyor ya 
şu gibi yaşayalım • ı yeter. Hani şu eski ata sözü: 

* * * Üzümünü ye de bağını sor-
Türkiyenin garbe dönüşün- ma! • 

de ilk adım sayılan (Tanzimat) ı * * * 
devrinde memleketi düzeltmek Geçen gün riyaziye müder-

Amerikanın (technique) 
kudreti Avrupanınkini geçmiı
tir. Yeni dünya eski dünyayı 
yaya bıraktı. 

Erbabı akıl ve iz'an medeni
yetin Avrupadan Amerikaya 
geçtiği gibi oradan da §U met• 
hur (Talih zinciri) gibi yine 
Asyaya döneceği kanaatinde
dirler. Hatta Japonyanm bu. 
günkü kudret ve haımetini bu
na delil gösterenler de var. E
ğer medeniyetin böyle asırlar 
süren bir seyrüsefer kabiliyeti 
vana bir gün Japondan, Çin· 
den, Hint ve Irandan bize ka
dar geleceğine inanmak lazım. 
Fakat ne bedbahtlık ki biz bu 
uzun yolun ıon istasyonunda
yız. Vaktile yani (Renai
ssance) devrinde ıu ileme ka· 
tılmadığımızın cezasını çekiyo
ruz. Şimdi akaımın son vapu
runu kaçıran ayyaşlar gibi saba 
hın ilk vapurunu bekliyoruz. 

Bundan beş altı sene evvel 
bu ilimü irfan aleminde ne ka-
dar yaya ve yavan kaldığımız
dan bir makalesinde acı acı şi
kayet eden Celil Nuri Bey: 

- Saat on ikiye geldi. Daha 
uyanmıyacakmıyız ! 

Diye feryat ediyordu. 

Bana kalırsa alqam bile olu 
yor. Biz hali ciddi, ilmi fenni 
şeylere karşı sırtımızı çeviriyo 
ruz. Hali Tanzimat devri sa
kallıları gibi: 

için Avrupanın yeni icatlarını risi Mehmet lzzet Beyefendi - Adam sen de Avrupa ça· 
kabul etmek davası münakaşa üstadımızla hasbühal ediyor. lışaın uşak gibi, biz hazıra kona 
edilirken (Budin) i Acem budu dum. hm bey gibi! 
dunda zanneden vezirlerden bi Bana Darütşafakada fen sı- Diyoruz • 
ri: nıfı talebesinin ricaaı üzerine 

- Canım ne telaş ediyorsu- (Türk riyaziyecileri) hakkında Diyoruz amma itte Amerika 
nuz, demiş. Frenkler çalıısın- verdiği konferanstan bahsetti: otomobili yapıp sabyor. lılet-
lar Ufak gibi, biz hazıra kona- Türk riyaziyecileri!. mek için benzinini de satıyor. 
lım bey gibi! Doğrusu (Riyaziye) ile ül. Bir yeri kırdına parçasını da 
- ""·-·-·--·-·--·--·- fetim olmadığı için bana biraz satıyor. Hurdaya çık:mıca da ye 
lerile ben ili ve edeyim... garip geldi. Fakat üıtat, bana niıini satıyor. Biz okkaaı iki ku 

Deniz gibidir ... Gah yüzdü· konferanım notlarını ihtiva e- ruta müıteri bulamayan buğda 
rür, gih boğa-...... den talebe mecmuasmm 1 mart 

yımızla mıı bunları alacağız?!. Bir diğer vecize: tarihli nüshasını verince aklım 
"Kadının saçı uzundur. Aklı batıma geldi • Muhterem üstat, İzzet Bey-
kı 1 • d d " efendiınin (Türk riyaziyecileri) nm sa ıgı on an ır. Meğer bizde de zaman za· 
Şimdi kadının saçı uzun de- man kendi kendine riyaziyeci- hakkında büyük bir tetkik yapa 

ğil •• Aklı ise adamakıllı uzadı.. ter yetişmiı. Hatta mühim mü- rak verdiği konferans beni çok 
Lakin dili neden uzundur? .• Bu hendialer eserler bırakmıılar. düıündürdü. Vaktile latanbu-
nun sebebini bilen var mı?.. Oıtat fark ilmine doğum la ıu getirmek için Türk mi-

Bir üçüncüsü: noktaaı olarak dört merkez gö. marlarının yapbklan hayret 
"Kızı kendi haline bıraksan teriyor·. 

verici bentleri habrladım. Son. 
davulcuya varır." 1 - lıkenderiye mektebi, 

Yalan! .. Evveli dünyadaki ra Unkaparu köpıi.iıüoü yap-
evlenecek kızlara nazaran da- 2 - Bağdat medreseleri, mak için Avnıpanın bilgiıinl 

3 - Semerkant medresesi, 
vuku adedi yüz binde belki bir 4 _ Endülüs medresesi. ve tecrübesini zaruri gören il. 
tanedir. ikincisi; kızı kendi ha b İ mi acimizi dütündüm. 
!ine bırakaan mutlaka sinema Bunların irincisi yani •- Ve müteessir oldum 
artisti olur.. kenderiye mektebi. Yani mq. 

Dördüncü: hur Batlamyus'un mektebi es· * * * 
"K d b' ked ,, ki Yunan ilmini, Bağdat ve En Her hafta hafif dedikodular 

a ın ır i gibidir.. dülüı medreseleri de eski islim 
Evet! Sırtındaki kürkler se- la meğgul ettiğim muhterem 

bebile bir iri kediye benzerler ilmini tarumııtır. Semerkant karilerim bugün böyle ağu bir 
amma, erkeklen'n ı'çm' de deke. medreıesi ki (Uluii) Bey ismin d . d 

d bü k T .. k raf d ku mevzula ken ilerinı yor uğum 
di gibi olanlar az deiiildir ..... e · yü ur ta m an -

rulmuttur, Asyanın ortumda için beni mazur gönünler. Tur 
Muntazam şeyleri 

ıslah!. 
Bir ıeyi, bir idareyi, bir ted 

biri tenkit edersiniz... Tanzimi 
lazımdır .. dersiniz. Sizi menfi 
ruhluluk, muarızlık veya garaz 
kirlıkla ittiham ederler. O te
yin mükemmel olduğunu söy· 
lerler. Aradan bir ay geçmez 
onun ıalahı tekarrur ettiğini ha 
ber alırımız. 

Dikkat ettim. Biz muttasıl 
muntazam şeyleri ıslah ediyo-
ruz. 

FELEK 

halis muhlis Türk ilim ve me- fU her zaman yenine mide bo. 
deniyetinin membaı olarak u. zar. Fakat böyle seyrek oluna 
zun zaman devam etmiıtir. i~taha açar zannederim. 

Şüphe yok bütün bu şark Futbol ve tango hoş eğlen. 
membıı~arı bir zaman yaşadık-
tan ıonra kurumutlardır. Av· celerdir. Fakat (La Fontaine) 
rupanın (Renai11ance) devri İn meşhur Ağustos böceği ile 
bütün bu Aayai ilimleri çürüğe karınca hikayesinde olduğu gi
çıkarmııtır. bi gençlerimizi yalnız oyuna 

Yalnız muhakkak olan bir ve spora bağlarsak korkarım 
şey var ki ilmin vatanı, diyarı, bir gün maç yapacağımız (stad 
hududu yok. Zaman zaman bir 
krt'ada, bir ülkede bir maden yum) un planlarını da frenkle
damarı gibi bat veriyor . re çizdirmeğe mecbur kalaca· 

Şimdiki halde fen yine se. ğız • 
yir halindedir. Burhan CAHİT 

Milliyct'in Edebi Romanı: 41 geçtikçe daha çok seviyoruz!. Çıkar çıkmaz bacaklarıma ' 
kumandayı vereceğim: 

Üç gün sonra - İstikamet Gönül apartı. 
manı. Marş marş!. 

Çilem doluyor galiba. Gideceğim. Hemen Naran'r 
Bugün içim içime aığmı- kucaklayacağım. Başımı göğıü 

GÔZYASLARI!. 
İnııilizlere sempatiıi var .. 
Onu zabitlerle gördüm!. 
Annesinin hiddeti, taassubu 

ıöz birliği mıi idi?. 
Bütün bunlar zihnimi yoran 

ve göz kapaklarımı kalınlaş
tıran birer ince, çok dütünüle
cek noktaydı ve.. kafamı zorla 
ya zorlaya dütünmekte haklı i. 
dim. Fakat, bir türlü onun ca 
ıus olabileceğine kendimi i
oandıramıyordum. Hatta, bu
gün kendisine bu 9üphemi ih. 
su ettiğime üzüldüm, 

- Bir daha onun yüzüne 
nasıl bakabilirim?. 

Diye de kendimi azarla-
dım. Ve.. en nihayet son hü
kümlerimi birer birer sırala
dım: 

- Naran casus olamaz. 
O beni seviyor 

-JUl!I 
• 

Etem iZZET yor! ne yaalayacağım. Bütün yor-
T evkifhane müdürü büyük gunluğumu çıkaracağım!. 

Sevmese buraya gelir miy. bir dostluk yapb: * * * 
di?. - Zannederim kurtuluyor- lnıan vücudü barometre gi 

Beni seven bir kadın bana sunuz.. bi. İyi haber, kötü haber .. Bir 
fenalık etmeyi nasıl aklından Dedi ve.. ilive etti: den bire çıkarıyar, birden bire 
geçirir,. -Müabet bir delil bulunmadı dütürüyor!. Bu dakikada kendi 

Dargınlığı kendisini tokat- ğı için ademi mes'uliyet ve mi o kadar kuvvetli hiuediyo-
lamamdan oldu!. men'i muhakemenize karar ve- rum ki!. Sanki hiç bir ıey olma 

Çok nazlı.. ri~if. Karar neredeyse tebliğ mış ve .. bir aydan beri bu taı 
Daima kendi dediğinin olma edılır. oda içinde çürüyen benim vü· 

aını istiyor.. Ve .. rica etti: cudüm değilmit!. 
Ve.. kendi kendimi itham - Fakat, siz benden bir ıey Taptazeyim. Gencim. Kuv. 

ettim: duymuş ':'1?1ayınız~. . j vetliyim! Sinirlerimi bozan hiç 
Kendıııne temınat verdım: ' bir •eyim yok. Seviyorum ve .. - Eğer benden çıkmıt bir ed ı ~ 

- Sizi temin erim.. seviliyorum!. teY var ise muhakak o buhran-
,,. "' "' Bundan daha üstün ne ola-lı gecelerimde sarhoşken söyle 

Saniyeler içind., bı'lı'r? 
tilmişimdir. Kabahat bende!. .,. 

. . Gözüm yolda. 
Ve .. gentf bır ~efes alarak Bekliyoru111&. Çağınınlar ve .. 

rahatladım .. Tesellı buldum: söylesinler: 
- Başlangıçtaki kuvvetini ı - Haydi, kurtuldunuz, çıkı

on misli, yirmi misli, yüz mis. ruz!. 
li arttırarak biribirimizi a:üı> * .,. 

* * * Eh .. o hariciye nazırının e-
limden çekeceği var! 

Naran'ın göğsünde bütün 
yorgunluğumu aldıktan ıonra 
ilk itim nazıra gitmek; 

k'ni t 

1932 

Tiyatro bahisleri 

Othello 
Raıit Rıza tiyatrosu bu hafta 

Sbakespeare'in meıhur dramını oy-

• 
INEMALA 

nadı. Şebzadebaıı'nda seyrettiğimiz .. --· M A J ı K s ı N E M A s I N D A 411 ... 
piyes vakıa eserin aslından bayii Mubtetem mizansenli ve tamamen .....ıdI 

s A L L y 
farklıdır; isimden bir "lı,, harfinin 
ebsilmesi, eıbastan birkaçr ile bera
ber tablolardan bir çoğunun da kaldı 
nlnuuına sebep olmuf. filminin kazandrğı büyük muvaffakiyet baaebile bir kaç ıriia claba 

Dekordan vaz geçilmediği takdir- iraesine devam edilecektir. 
de, bizim tiyatrolarımızda Sbakespo- Mürneuilleri: New-Y ork Metropolitan Operaarndan 
re'in hiç bir dramını tam olarak oy- ALEXANDRE GRA y ve MARYL YN MiLLER. 
namağa imkan yoktur; dekorsuz oY-

namağa san'atki.rlarmuz razı olsa :=:::.:B:u:gu:·n:.:saa=t~2~,30::.:da;.:m:e:kt:ep:li:ler:e.:ma:h:su:•~t:enzı:·:ıa:t:lı~ma=tine=~== bile ıimdilik seyircilerin buna taham 1 
mülü yoktur. Bunun içindir ki eksi- Bu ~ '··-m A S R 1 S 1 N E M A D A 
len eıbas ve tablolar için Rqit Rıza' ~ 
yı muabazeye biç kimsenin hakkı WILLIAM HAINES - ANlTA PAGE ve KARL DANE 
yoktur. Yalnız oynanılan metinde tarafından parlak bir ıurette teımil edilen 
bir takım laübalililder vardır ki on- B A H R ı y E L ı ş A R K 1 s 1 
!arı İf&ret etmemiz lazımdır. 

RB§it Rıza ile arkad&flaruun oyna (Coeur de Marın) 
dıkları ''Otbello" kimin bulasasrdır ı muazzam filminde Amerikanın harp donanmaarnın fevkalade ceveli.ııı 
ve onu türkçeye kim tercüme etmit- 1 ve bunun takip eden pyanı hayret bir qk ve macera romanını hayretle 
tir, bilmiyorum. Fakat bu tercüme seyredeceksiniz. 
İyi bir tercüme değildir. O kadar ki 
mesela asıl metinde Othello'nun Des J Her akşam ve Cuma, Cumartesi ve Pazar saat 16,30 matinelerinde 
demona'ya: "Bir sıkıntınız olduğu f fevkalade varyete numaralan. 
belli, elleriniz terlemit" (1) diye ta- ı •••••••••••••••••••••••••••1/6 
rizi tercümede: ''Ne sıcak elleriniz 
var,, :;eklinde bir iltifat oluvermiş. 
Sonra bir takım yerler lüzumsuz ola 
rak kaldırılmış; mesela Otbello ken
dini vurduktan ıonra Deıdcmona' -
nın üzerine kapanır ve: "Seni öldür
düğüm yerde bit.k şimdi ıeni öpüyo
rum: bundan başka ne yapabilirim 
ki? Bir buseyle ölmek için kendimi 
öldürmekten baş!ta ne yapabilirim 
ki?., (2) 

Biribirinden ayrılmaz komikler 
BERT WHEELER ve 

ROBERT WOOLSEY 
OPERA 

SİNEMASINDA 
Sözlü ve şarkılr 

i (_RA_D_~_o-J) 

ÇlNGENE 
HIRSI 

(Jalouııie Tzigane) 
filminde şarkı aöyliyorlar seyirci

leri memnun ediyorlar. 
Yarın saat 11 de matine. 

Umumi dühuliye 25 kuru§. 

En güzel yerlerden birini de yine 
tercüme de lüzumsuz yere kaldırmış 
lar. Son tabloda Emilia sahneye gir
diği zaman Desdemona vUTUlmuş, 
fakat henüz ölmemiştir. Emilia, Ot
hello ile konutnrken birdenbire o
nun iniltİ'5İni duyar, yatağın perdesi 1 

ni açar ve: ''Bu İ§İ kim yaph?,, diye 
1
------------

ıorv. Desdemona, kendisini ödıüren "!'•••••••••••-.. 

Bugünkü program 
ISTANBUL - 18 gramofon, 19,5 

Bedayii musikiye heyeti, 20,5 Se
lim Sırrı Bey tarafından konferans, 
21 Nebil oğlu lsmail Hakkı Bey b ... 
yeti, 22 orkeatra. 

BELGRAT (m. 429,8) - 17 
radyo orkeıtraıı, 19 franıız:ça ders, 

j 19,30 La Boheme operası. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 18,10 
muhtelif musiki, 19 konferans, 19,10 
gramofon, 20 f&l"kı, 20,20 senfonik 
kona ... , 21 konferans, 21,15 senfo
nik konaerer devam. 

Othello'yu bala seviyordur, ve sade- ;;; 
GRETL THElMER ce: Kim•e! der. Ben kendim yaptım. 

Elveda! Benim iyi efendime benden 
ha~ set, ona metbimi et. Ah! elve
da!,, 

Bütün bunların neye kaldınldığı-

ve 

ERNST VEREBES 
yeni bir filmde görüneceklerdir. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 19 
konferans, 19,45 piyano konseri, 
20,30 komedi, 23 konferans. 

nı anlamak kabil değildir; çünkü hiç 
biri piyesi fazia uzatacak kadar u- •••••••••••• .. 
~un olmadığı gibi bir zorluğu da ------------yoktur. 

ROMA, (m. 441,2) - 18,20 nıii
aalıabe, 20,45 senfonik konser, 22,55 
radyojurnal. 

Otbello için bu itirazları kaydet-
tikten sonra bütün eksiklerine rağ
men onu aeyretmekten doğan net• e 
mizi aöyliyelim. 

Bir milletin irfan seviyesi falan 
dereceye &'eldilıten aonra böyle eser
ler oynanabilir, ondan evel yapılacak 
tqebbüsler ııüJünç olur diyenlerle 
asla beraber olmadım. Bilalr:is, bir 
milletin seviyesi ancak böyle eserleri 
oynamakla yüloeltilir. Fena, iyi için 
bir hazırlık olamaz. Fakat o olan 
aan'atkirlanmızm baklrile anlayıp 
oynaması kabil değildir mi diyecek
siniz? Zararı yok; o:rnadıldan eser
lerin &'Üzelliğine y&Vllf yavq nüfuz 
ederler. Ustalık için bir acemilik 
devresinden geçmek tarttır. 

Sümbül Gözlü 
Kadın 

Calip Fuat Beyin ıiir 
kitabı neıredildi 

VARŞOVA (141 m.) - 19,35 
gramofon, 19,48 radyo jurnal, 20, 15 ~ 
Stokholm senfonik konseri, 22 tel
rika, 22,45 radyo jurnal, 23 Lember 
radyoau. 

ViYANA (517,2 m.)- 18,35 
Sia-fried operaar. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A:N .A:OC>L LJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

T~fkilatr tamamen Türktür Müeııııiai 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üıncü Vakrf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf : 
İmtiyaz 

Sbakeapeare'in çok büyiilr: bir fll
ir olduğunu ikide bir tekrar etmek 
kafi değildir. Onu memlekete okut
mak, e.erlerini oyıuımak lazımdır. 
Bu yapılmazsa büyüldüğünü ııClyl ... 
mek faydasız, batta zararb olur. Çün 
kü tiyatroya gidip bilmem hangi sen 

timental dramı seyreden ve bazr ga-1-----------=-=----=-==-=--=--=-=== 
zetelerde ona da &'lizel dendiğini du-
yanlar Sbakespeare'in eaerlerini de 
ancak o neviden aanwlar. 

Tiyatro san'atki.rlarmuzın, oyna
dıkları piyeslerin çoğuna faik olduk
lannı, iyi eıerleri de pek mahcup ol
mıyacak surette oynıyabilecelderini 
kaç defa tekrar ettim. Otbello'yu 
temsil eden san'atkô.rlar arasında 
"<>ilerini tam arzu edilecek surette 
ifa edenler yoksa da biç biri de ayla 
rr bir fey yapmadı. 

Ratit Rrza, elindeki metnin müaa 
ade ettiği nisbette, Otbello'yu anla
mı§. Kendisini gösterdiği sükün için 
de tebrik etmemiz li.zım &'elir. Sba
kespeare'in hemen bütün eserleri, bil 
hassa Otbello'su garip tavrrlar takı-

( 1) Givc me your hand: this 
hand is maist, my lady. 

(2) 1 kiss'd thee ere İ kili' d 
thee: no may but this. 

Kilini'" myself. to die upon a lriss. 

- Yaptığınızı beğendiniz 
'? mı .. 

Demek olactk ve.. ağzıma 
geleni söyliyeceğim. Ya o müs 
teıara neler yapacağım neler?. 
Muhakkak ki nazırı aleyhime 
o kadar kıtlm1:an o oldu. Amma 
ooun da alacağı olıun! tik önce 
hakkımdaki o azil kağıdının 
da, yerime yapılan inhanm da 
mürekkebini o herife yalatau
ğım ve .. bir daha kimseye böy. 
le bir şey yapmasına tövbe etti 
receğim! 

* * .. Gardiyan geldi. 
Güler yüzlü idi: 

- Müdür Bey ıizi iıtiyor!. 
Dedi. Tek kelime söyle

dim: 
- Çıkıyor muyum?. 
Ondan bqka hiç bit- teY" ne 

aklıma geldi ve.. ne söyledim 
hemen koıtum ! . 

Son dar&., U#! •• yılııl'f/ 

T evkifane müdürüne: 
- Allah bir daha buraD111 ;yü 

zünü gö.term.iAI. 

nıp ı.apmağa pek müsaittir. Ratit 
Rıza bu hataya dütmedi. 

Ertutıııl Sadettin, Jqo rolüııde 
cidden iyi idi. Bu aan'atkir kencfuin 
de büyük bir komik kabiliyeti oldu
ğuım her eaerde bir kere daha isbat 
ediyor. Jqo'yu oynarken Alekaan
yan Efendi tarzında "hain,, rollerin
den hoılanmadığını gösterdi. Bu ro
lü, daha ziyade yüksek komedi üıılu
buncla oynadı. Bence de doğru•u bu 
dur. Yalnız, yaptıklarının saikini İ
zah eden parçalarda biraz daha ıorar 
etmeli idi. 

Şeref Bey de Brabantio l'Olünü 
komedi tarzında oynadı. Fakat ona 
gelince, hayır. Bu rolün k?mildiie 
müıaadeıi yoktur; tamamile dram 
havasına &'irmezse vodvile düıebilir. 
Şeref Beyi Brabantio'ıunda, vodvil
lerde ııörülen ihtiyarların b81i vardı. 

Avni Bey, saf ve bön Ca11io'yu 
İyi oynadı. Bu genç san'atkardan 

zannederim ki çok İyi teYler ümit 
debiliriz. 

Vedat Orfi Bey, Veneclik Dükü'n 
de her zamankinden ~ İyi idi. Ter 
cümede Do&'a da Se,.to Reisi ol
muı! Acip bir fey. 

Deıdemona'da aürnev Hanım, 
Emilia'da Nebahet Hanım, ellerin
den &'eldiji !radar çalıttılar. Shakes
peare'de kadın rolleri zaten alellek
ser uzun değildir; Otbello tercüme
sinde Desdemona ile Emilia'nm rol. 
leri biislıütiin kıaaltılmıt. 

Diğer san'atkirlarda, yukarıda 
söylediğim &'ibi, Sbakespeare'e hür
metlerini göstermek için, bütün kuv
vetlerini ııarfettiler. Otbello'yu oy
narken onu öbür eserlerden ayırdık
larını, üstiin tuttuklarını göstere" 
bir halleri vardı. Bu, bütün noksan 
!ara rağmen, Sbakespeare'i oyııama 
li.yrk olduklarına en büyük delildir. 

N.A. 

Deyip sokağa fırladığım za kO§a kota geldiği ayak seslerin 
man cebimde tam, kuruşu lirası den belli olan bir hizmetçi aç. 
hepsi yüz yirmi bir kurut on pa tı. Hiç tanımadığım bir kadın. 
ra vardı. llk itim hamama, ber Kapıda beni görünce: 
bere gitmek oldu.Sorıra, hemen - Ne oluyorsun. Ne var bu 
bir arabaya atladım: ka,.,r telit edecek?. 

- Çek Harbiyeye.. Der gibi suratını ek,itti .. Ka 
Dedim!. tını gözünü manalı manalı oy. 
Ne parasızlığım, ne memu- natarak: 

riyetimden olut, hiç bir fey gö- - Kimi iıtediniz efendim,. 
zümde yoktu. Her kederimi, Dedi. Hiç ona cevap vermek 
kaybettiğim bütün ıeyleri onun niyetinde bile değildim. He
göğsünıde telifi edeceğim zan- men içeriye ııirmek istiyordum. 
nediyorum. Bakıtlanmda hayat 1 Sadece: 
hareket, ümit vardı!. - Naran nerede?. 

• ' • Dedim. Kapı aralıktı ve biz 
Son meteliğime varıncaya ka metçi kadın önünde duruyor. 

dar hepıini ıoföre verdim. Ve .. du. 
arabadan indim. - Naran Hanım yok efen· 

Gönül apartımarunm merdi· dün .. 
venlerini atlaya atlaya çıkıyor, Dedi. Ve .• ili.ve etti: 

- Beni ııörür görmez kim bi - Evde hiç kimse yok!. 
lir ne kadar sevinecek?. Böyle söyler söylemez de. 

Diyordum. Merdivenleri zor rin bir inkisara uğradım. Hal. 
çıktım, kapının zilini dan dan buki ben onu evde bulmak: he
na çaldım. Amma o kadar hız. men boynuna aalrrmak, göğıu· 
lı, o kadar uzun çalıyordum- ki, nü göğıüme 11kıttırmak ve .. aa 

- Her halde içerdekiler de atlerce başımı onun kalbi üze-
faşıracaklar !. rinde dinlendirmek istiyordum 

Diyordwn. Kapıyı nitekim deiil mi?. Kıram bir eesle: 
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Beşiktaş ta 
Ayrlldı 

Ladumege'in başına 
gelenler!.. e~i; ve hava motörle

İnin sür' ati ne kadar? 
Gayet kuvvetli bir menbaclan 

aldığımız habere göre Be- ı 
şiktaş kulübü de lik 

Denizde saatte 111mil713, ha
vada 621 kilomet~e yapıldı 

maclarmdan ve nuntaka-
dan. çekilerek Olimpiyat 1 

likine iltihak etmiştir. Zaten J 

bir müddetten beri alakadarlar , 
arasında bu iş müzakere edili- j l!Oı";;J 
yordu. Salı günü akşamı Gala- , 
tasaray klübü rüesasından Ah
met Beyin yazıhanesinde son • 

j_ 

J 
il t • b"r tecrübede sa· 

\1 ilti feYİ.ıı aür'at müsabakaları 1 Bu son yap ıgı. ı .. muvaf 

bir içtima aktedilmiş ve Beşik
taş filen Olimpiyat likine dahil 1 
olarak mıntakadan ayrılmıştır., 

Bu cuma günü oynanması 

mukarrer bulunan Süleymani- J 

ye _ Beşiktaş maçı bundan do
layı oynanmayacaktir. 

Be~iktatta F enerbahçe - Ga
latasaray vaziyetine girmiştir. 

Cuma günü Fenerbahçe 
stadında 

yapılacak maçlar 
ISTANBUL, 15 (A.A.) - Bu 

cuma F enerbahçe stadında yapılacak 
maçlar şunlardır: 

8---10 Fener (111) Gôztepe Ame 

rikan Kolleji. 

10--11 Balurköy lttikli.I yurdu : 

F enerbahçe (il) inci. 

11-12.30 Hilal - Altmordu. 
13-14 Tıbbiye - Fenerbahçe B. 
2---3.30 Moda - Kurtuluı. 

3.30-17 Fenerbahçe - Pera . 
">'rı ayn zamanlarda ve muhtelif atte 111, 713 mıl yap;aıra . b" 
..-ıerde yaptılar Mesela geçen se- fak olmuftur ki bu a yeM. "'. 

fllıayder ku · · · b" tayyare dünya rekorudur. ~u. yarış ıamı ·-·•••••u•••u••••H•••••••• ...................... .. 
~...._... pası ıçın u l ok ıyı olan bu ne-
ı: ;"'' yapıldı. Bu her sene yapılır ~a yaf,j mı~i~::ıf,tir. Motörü kulla yarışlarında müsabık ve seyirci o 

f ••korlar her zaman krrılır. Son tıce j he e 'dur Bu sporcu Ame larak bulundum, hatta met hur 
t••~ rekoru saatte 621 kilomet- nikan do ~·o~ür'a; sporlarile meş- (Ezland il) motörünün devrildi-
"""' Bu .. r' . klını dur r a enız d ıd\i. ıu at ınıanrn- a . . - ul olması dolayrıile çok tanınmı~ ği gün seyirciler araaında ben e 
d.~cak bir harekettir. Bu. n_lar '.~'" gt Netekun" kendı" yaptıg' ı bu mo O f · 

llı:ı: t d ı ç rr bulunuyordum. ecı manzara 
·· ,_ ayyare_leri .tercih e 1 ·~· un:, to·· r·ı. le son günlerde böyle fevkala 1 

"'YY b irtif d t nah bile benim bu spora kartı o an .deb' • are ır a a nam~ e.. .. de bir rekor yapmıığa muvaffak t...., ilh-. Ondan dolayıdır ki ~utun lmuştur. Motöriin tertibatına ge muhabbetimi azaltmadı, bilakis 
t..,l1~ .deniz üzerinde ve denız tay r ce l2 silindirli ve sefinenin i- kamçıladı. Bu nevi yanşların ya
J.iiç"·k"'e Yaparlar.Bu tayyareler çok c'i~d; bulunan bir motördür. Bu pııdığı denizlerde herhangi bir 
'rı"' • ınonoplin cinsinden olup_ ':'o . rekoru yaptıktan sonra kendisile maddenin bulunma11 çok tehlike-
' "'i çabuk mnan ve çabuk sur at k ne bir Amerikalı gaze . . . 

·• Pan cinst d. B tesbit edilmiş onuşan ıre _ 1 • t• .. lidır. Netekım Ezland il nın ma-
.vıa, en ır. u teciye ,unları ıoy emıt u • ... l "k d b b" · 

n 621 kilometrelik rekor kırıl· b . d . .. , t ruz kaldıgı fe a ete e Of ır şı-
z bi "Senelerden erı enız sur a b 1 M - b .. .. lıu r fey değildir. Belki bu sene . 1 1 mm Bu şe se ep o muttur.. otor utun 

lir '~ot- daha fazlalaştırılabilecek- yarı_şlarıle metıru 0 i~~~ sp~rdur. süratini verdiği zaman önüne her 
. Çii ı~· ·• d benım en hoturna g h . ı·b 1 1 b" 

llltJ. 
0 au tayyare ıanayn ev a- I d f l k üzere bu sene angı sa a ette o ursa o sun ır 

l)llrile ielrlemektedir. ı.~ e a ko ma tes• etmeğe mu madde çıkar>a derhal devrilmesi-
eni .. . . y dunya re orunu ı . . d N . b . b 

•tı ~ ınotorlerıne gelınce: u- ff k ldum. Sou derece memnu 1 nı ıntaç e er. e ııe enım aşı-
Ör !~ reamini koyduğumuz mo- va a Bo d n evvel birçok motör ma böyle bir kaza gelmedi .... " ""> rik . .. d .. num. un a 
~ IX iaimlı motor ur. ••••••••••••••••••••...,.••• • • • • • • • • • • • • ............ 

Fra~~~·r;p-;;~;ın heyecanlı maçı 
8,000 seyirci önünde R. C. Ruuboix, F. C. Rouen'ı 

nasıl endi ve bu heyecanlı maç nasıl ~-l~u?_ . 
..._ y . h"' tdar ve ıağ açık- j içleri vasıtasile ıkıncı gollerına attı-
"llllı ku . . C R j sıkı bır ucum yap . · it • paaı ıçın R. • ou- ta ·ıe oyunu inki,at ettırdı 1 lar · 

••i ı: F. C. Rouen Havre beledi- ~rı ~all ~pan sag açık çok seri Bu gol haftaymin ilk 20 dakika-
""- Fs dında çarpıımı,ıardır. Bu ~r- .. 0 PI UR en kalesinin önüne gel snıda atılmış oldu. Bunun üzerine 
· ;...., ,..__ bır ınış e ou z •ı· h il · · f · ld • .,_, ·--a kupaaının •ampiyonasın . · d bir ortalayıf yaptı. a- Rouen der a ennın ecı o ugunu •....,c· • . • . dı ver yerın e ki" .. 1 b 

e1· d ıaını ve üçüncüsünü bellı et· t uhacimler bunu be ıyor- anladılar ve sıkı hucum ara aşladı-
1 °la~ ·ı Jd h" d" ten or a m f ·ı · f 1 dı, 15 d"k eh • b" itıelQ "·•• e o ukça mu ım ı. l d D bal santra or ı erı ır a. laı· ve tam ta ı a c ennemı ır 

d11i rn halk bunu idrak etınit ol- ar '· e_r de bir müdahale ıle çenber altında Roubaix kalesini aıkıı 
'-\of . ve yenn k 

İn F e azla spor zevki olduğu ı- t u hasrm kalesine ta tı. tırmağa başladılar. Bu arada santr 
dı. li~a kal~k old~. Maç ba~I~- 0~yun bu suretle bir sıfır oldu. haflamıda~ aldığı pası ~oue~ mer-

•tle,; . takı~ . ilk dakikalarda bin- Haftaymin sonu yaklaşmıştı. Her kez muhacımi gole tahvıl ettı. Tam 
nı clenıdıler. kadar mukabil takım oy~ncula~ı beş dakika sonra Roubaiıc sağ beki 

~ Oy .. ne k bel etmek ıçn ug· . 1 b' 1 !!ıq b· u.n hlutevazin devam edivor~ bu sayıya nıu a e I d I yenı uzun ve vo e ır vurut a oyunu 
1 • "'r ara) k . . d affak o ama ı ar . - • . tt' S • e al ı Roubaix'liltt faikiyetı raıtılarsa a muv . . açh ve top yıne sag açıga ırı ı. ag 

1 yı.;,,'!ılar vaziyet Roueu'lilerin a- ve haftayım 1-0 bıtt~ Rou açık topu durdurmadan sürdü ve iki 
I; 0lıtıa oldu. Hücumlar çok tehlike ikinci devre başla~ıgı ~~~n biraz hasını müdafaasını diriblinır ile ıreı;

e kat ia baıladı. Ancak müdafiler en'lılar yedikleri golu? tesırı ~dılar tikten sonra tek batına üçüncü golü 
1 I ':"i tayanı hayret bir tarzda daha bocaladılar vazıyet ba" fo;- de attı ve maç bir müddet sonra bit
~: :"talni müdafaa ediyorlardı. Oyu Bund~n !stif:~~ etı": e~::sında sol ti. 

r arına doğru Roubaix'li)er vetlerı yıne u a 

Evvelce bahsettiğimiz veçnile 
me,huı" dünya rekortmeni Fransız 
Ladümek'in bazı ,ehirlerde yaptığı 
müsabakalar neticesi, hakkında tah 
kikat yapılarak mensup olduğu klüp 
ile beraber amatörlük kavaidine mu 
halefe! töhmetile diskalife edilmiş
ti. Ladümek bu kıuarın akibinrle 
Fransız atletizm federasyonuna mü
racaat ederek kendsinin son defa he 
yet tarafından dinlenmesini iıtenı.it 
ti. Atletizm federasyonu iıe bu tay. 
metli kotucuyu dinlemek üzere ken 
disine (4) marta kadar mühlet v..-
mitti. Martın dördünde yaptıfı ta
lebe rağmen federasyon merkezinde 
ispatı vücut etıneyen Ladümek hak
kında evvelce verilen kararın devam 
ettiği tebliğ edilmiştir. 

Resmen profeıyon~l olamak cür
mile diskalife edilen bu vazallı atle 
tin vaziyeti bütün dünya sporunu 
alakadar etmektedir. Daha ilk gü
nünden Fransız matbuatında profes 
yonellik ve amatörlük bahsi etrafın· 
da timdiye kadar intişar etmemit 
tarzda tiddetli makaleler görülmek
tedir. Bir çok münekkitler (Ladü
mek) İn tekrar kalifiye edileceğini 
ümit etınelde beraber behemehal 
nizamnamenin tebdili fikrindedirler. 

iki nokta 
Meslek dolayısile her ırün bü

tün gazeteleri okumak mecburiye 
tindeyiz;. 

Yine böyle yaparken 10 mart 
932 tarihli akıam refikimizin 11 
inci sahifeainde büyük puntu ile 
yazılmıı olan ıu cümleyi gördük: 

Müthiı l>ir sür'at: Saatte 360 
kilometre kateden otomol>il! /rı
gili;ı: yarıı otomol>ilciai Malkolm 
Kampel eski rekorunu kırdı. 

Hayret ettik evet yantçının ia
mi Kampel'dir. Ama yaptığı re
kor 360 kilometre değil 408 kilo
metredir. Bir yanlıtlık olduğunu 
zannederek yazıyı okuduk orada 
da 360 kilometreden bahsediliyor. 
O zaman anladık ki bu rfikimizin 
spor işleri ile metgul olan arka
da§ bu havadisi okumanut ve ku
laktan yanlıt duyduğunu aynen 
gazeteıine geçirmif. 

Bu bir. 
ikinci tuhaf hiıdise şudur. Yine 

ayni gazetenin 14 mart 932 tari
hinde çıkan nushasının spor batlı· 
ğı altında üç aütunluk bir resim 
vardır. Bu reımin altında diyor 
ki: 

Yakında bütün dunya tenUci
lerini alakadar edecek olan Davis 
kupası maçlarında ispanya ve ln
giltereyi temsil edecek olan kadın 
§ampiyonlardan Alauerez ile Be. 
ti Nuthal l>ir müsal>akadan çıkar
ken. 

Bu havadis evvelkinden daha ı 
gülünçtür. Çünkü ~po~ .!"uh~_rriri 
beyin söylediği gibı butun dunya 
teniscilerini ali.kadar eden Da vi.; ı 
kupaaı maçlarına kadıclar dahil 
değildir. Nasıl oluyorda ispanya
yı ve lngiltereyi bu iki kadın şam
piyon _ tabii kadınlar araıında 
olacak- temsil edebiliyor? 

Avrupa gazetcleri~d~ görü!e.n ı 
her hangi bir aporcu tıpı, kendı _ _ıı 
tediği maçlara sokmak~ sonra du~ 
yanın bütün ga~e.tel~~ıne h.att~ 
Donlop liıstiklerının ılanına bılegı 
ren bir hakikati bilmeden karile
rine mallımat ve havadis kabilin
den vermek ne dereceye kadar 
doğrudur bilmeyiz?. Bize kalırsa 
bu biraz fazla laübaliliktiı·. insan 
bir havadiıi verirken onu hiç ol
ınazsll tetkik etmesi ve bi:-az 
doğru ok.uması li:7.ın1dır. 

Fspor anketimiz /1
1 

Pek yakında 
neşre 

haşla_qacafjız 

1932 

Galatasara~ 
ltalyanlar? 

Bu hafta Takaim a\adyumunda 
Olimpiyat refikimiz in tertip etti· 
ği Olipiyat kupası maçlarının ikin 
cisi yapılacaktır. Bu maç Galata
saray- ltalyanlar araamdadrr. 

Olimpiyat refikimizin bu tur
nuvası bu seneki futbol mevaimi
ni canlandıran yegine hi.diae ol .. 
muştur. Geçen hafta Galataaaray 
Pera ile oynamııtı. Bu oyunda Ga 
latasaraylılar büyük bir muvaffa-

• ihraz edememiş bilakis ol
bozuk oynamışlardır • 

- Kırmızılar bu seneye 
,ir aürperizle batlamak iate 
ve geçen cuma günü takım 

_ .nın forvet hattında büyük de
ğitiklik yaparak çıkmıtlardı. 

s 

Dünyanın en seri 
adamı neler söylüyor? 
Campbell yarışları nasıl kazandığı
nı ve ne duyduğunu anlat1vor 

,. 

Cuma günü for hattı genç oyun 
culardan mürekkep olmakla ber• 
ber tecrübesi az olan bir he 
Her na kadar leblebi Mebme, , 
tada bir §eyler yapmak iateyora 

fda muvaffak olamıyordu. Geı 
haUan büıbütiin bozuktu. Müda-

1 
filer mutat olduğu veçhile ağırdı
lar, Nihat ileri geri koıuyur fUU- Geçen hafta karilerimize dün tim. Ancak bu ka tegorıde rakiple 
nandan fazla vücudile oyruyordu. ya otomobil aür'at rekorunun tek· rim vardı. Onun .l)İn daha seri ol· 
Bunlara nazaran bu cuma günü rar meşhur kotucu Campbell tara mak lizımdı. 
oynayacak olan Galatasaray -1- fından krrıldığını ve yeni teabit e- Makinemde bir çok husu
talyanlar maçı ne ola bilir?... dilen rekorun da •aatte408 kilo- si tertibat yaptım. tekrar rekor 

Eğer Galatasaray takımı yine metre olduğunu yazrnıttık. Bu haf için kottum. O zac:; anda eski reko 
ayni tekilde çıkarsa pek fazla bir tada Campbell'in bu yarıta alıt- rumu kırdım faka t yine rakip var 
tey yapabileceği kanaatinde deği- mıt olduğu halde yarıı eonasında dı. Onlarda bu sür'ati a,ağı yuka-
liz. çektiği s•kıntı ve duyduğu heyeca n tutabiliyorlardı. 

ltalyanlara gelince son zaman ru bir Avrupa gazetesinden nak- Binaenaleyh bundan seri ot-
larda onlarda pek mütkül vaziyet len yazacağız. mak lazungeldiğini kafama koy-
tedirler. Çünkü en iyi oyuncuları Yaradılıı itibarile fAyanı hay- dum ve "Mavi kuıu,. yaptırdnn. 
araaında bulunan Limbek yoktur. ret bir sinir aalabetine malikim. Bununla koştum ve saatte 396 ki 
Diğer oyunculanda hastalıktan hayatta hiç bir feY beni kolay ko lometreyi tutmağa muvaffak ol 
yeni kalkmıı vaziyettedirler. Yal- lay asabileştiremez. Her itimi ıra dum. 
nız bir tek oyuncu var ki cuma yet soğuk kanlı olarak teemmül Ondan sonra "Mavi kutu daha 
günkü Galatasaray müdafaasmı eder ve ondan sonra icra ederim. bir takım tebeddülata maruz bı
allak bullak edebilir o da Caponi Y arnn asra yaklaf&n hayatun 1- raktım ve beş tubat 932 tarihinde 
dir. çinde bu düsturdan bir aaniye bile 400 kilometre yapmağa muvaffak 

Onun sür'ati, ve ani hamleleri ayrılmadun. Bu soğuk kanlılığun oldum. Bu noktaya iritim beni da 
bekler için tutulması zor olan hal sayesindedir ki bu spor bende te ha ileri atılmağa tetvik etti ve itte 
lerdendir. melletti. "Mavi kuşu,, yaptırma- görüyorsunu2 ki son yaptıirm tec 

Maamafib bütün bunlar bir dan evvel yine böyle seri makine rübede 408 kilometre yaptun. 
tahminden ibaret ... Her iki takun- terim vardı. Ancak bunlarla böyle Yarışlarda alelümum bütün 
da belki tahminin fevkinde oynar müthi, bir aür'at temini kabil de- nirlerim gerilir, hatta kopaca 
da bizde yeni batlıyan futbol mev ğildi. ilk olarak iki yüz küsur kilo mıt gibi gerilir o anda biç bir f 
simimizde iyi bir maç seyrederiz. metrelik bir sür'at temin etınit- düşünmem. ' 

-F;~·~~~··c;~;~·c~~~·ı;y;i·y;p~fdi ... 
Dokuz seneden beri bıkmadan bu yarışa giren 

Leclerc nihayet 1932 şampiyonu oldu! 
Bu hafta içinde dünyanın en 

meıhur Crou Country'lerinden bi 
ri olan Fransa tampiyonaaı kotul
du. Menim batından beri bu mü 
ıabaka için bütün atletler çalıtı
yorlar, muhtelif Challenge . kotu· 
larına girerek enterene bı~ hale 
gelmeğe uğraııyorlardı. Gırenle
rin içinde bilhaısa Fransanm. çok 
usta koıuculan vardı. Mesela: 

Rerolle, Lahitte, Vignero11, De
nat Rochard gibi .... • 

Bu kotucuların herbiri bu yarı' 
için ayrı ayrı bi~r ümitti. Yal~z 
bunların içinde bırde Lcelerc dıye 
bir koşucu vardı ki bütün bu ümit 
leri suya dütürdü. 

Lcelerc hayatının yekine tit
re olarak bir "Franaa Crou Coun 
try'ıi şampiyonu" iıtiyo~_du. B~ 
arzu için dokuz ıene mutemadı
yen yarııa girdi. 

Fakat teaadüf bu dokuz ııene 
de zavallı atlet bir kerecik olaun 
bu arzusuna kavuşamadı. 

Bu son koşuya ereceği zaman 
arkadA§ları artık bu hevesten vaz 
ıreçmesini kendisine aöylemit bat
ti tanınmıı atletlerin yarıta cir· 
mit olmaaından dolayı kendiai i
çin bir ihtimal olmadığım da ileri 
sürmütlerdir. 

' . 
Fakat bütün bunlara rağmen 

Lelere fikrinde sebat etmit ve mü 
aabakaya gİrmİ§tir. Müsabaka 
hatladığı zaman Lahitte en önde 
gidiyordu. Onu bazan Rohard 
ve Rerolle geçiyorlardı. ikinci tur 
da Vigneron batta geliyordu. Tri 
bünlerin önünden gayet rahat bir 
kotu ile ceç:tiler, Vianeron'nu ta. 
kiben Rochard Louchard, Auvray, 
Rerolle, Lahitte, Privost Leheu
teu geliyordu. DördüncÜ ve son 

tur hatladığı zaman Leclerc üçu.a 
cü geliyordu. Şimdiye kadar bü· 
tün koşunun imtidadı müddetince 
geride bulunan Lclerc'in bu ka· 
dar ileriye gelebilmesi gayri tabii 
görülüyordu. Ancak son 800 met. 
re geldiği zaman Leclerc ıayam 
hayret bir sür'at göstererek kotu· 
nun başından beri önünde giden 
Vigneron'u geçti ve hayatında ilk 
defa olarak "Franaız Croaa Cun
try şampiyonu" oldu. 12 kilomet 
relik bu meaafeye de 36'34"215 
de aldı. 

Leclerc'in bu muvaffakiyeti 
hiç beklenmiyordu. Herkea bunun 
naaıl olduğunu biribirine aoruyor 
du. Bu da göıterir ki her sporcu 
aklma koyduğu bir muvaffakıye
ti mutlaka elde eder. Taki bık
madan, uaanmadan çalıtmak şarti 
le ... 
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inhisar 
Memurları 

(Başı ı ilJ()İ sahifede) 

Tekaüt memur 
alınma,.cak 

Suiballerinden dolayı: nzüe. 
ıinaen çıkanlanlara tazminat 
ırerilmeyecektir. Bu kanunlDl 
ne,ri tarihinden ıonra inhiaar 
idarelerine miitekaitlerden ~ 
mur alınmayacaktır. HükUmet 
Meclise tevdi ettiii projede bu 
kanUllUD De!rİ tarihinden 933 
mayıa nihayetine kadar mute
ber olmasını teklif etmitti. Büt 
çe encümeni bu müddeti kaldı. 
rarak kanunun neıri tarihinden 
bili müddet muteber olmaaı i. 
çin maddeyi o suretle tadil et

mittir. 

Esbabı mucibe 
Bütçe encümeninin esbabı 

mucibe mazbatası ehemmiyetli 
esaslan ihtiva etmektedir. Mu 
hatada inhiaarlarm bugünkü va 
zifeai fCiyle tahlil olunmakta. 
dır: 

"Encümenimiz gerek 931 
bütçelerinin müzakeresi ve ge
rek bu l&.yihanm tetkiki müna. 
ıebetile inhiaarlarm umumi fa· 
aliyetlerine dahi temaı etınit 
ve bunlardan bir kısmının pil&.n 
çolarmı gözden geçirmittir. Ne 
ticede idarelerin tam manaaile 
mazbut bir ticari faaliyet gös. 
termediklerine kani olmuttur. 
Ticari esaslara göre itlemeai 
lizrm aelen inhisar idarelerinin 
en küçüğünden itibaren bütün 
müstahdemlerinin merhut bu
lunduklan müeueaelerde vazife 
!erine taalluk eden tam bir mes 
!eki bilgi ile mücehhez bulun. 
malan bir tarrtı aslidir. Bu iti· 
barla bir taraftan mesleki vuku 
fu matliip dereceye getirmek ü 
zere henüz tetekkül ve intıbak 
çağnı bitirmemit olan anasırın 
girmesini temin ve diğer taraf 
tan da İçinde yatadığımız dar. 
lık senelerde memleket dahilin
de yafayabilmek imkinlanna 
malik olan vatanda§lar daha ge 
niı bir hayat temininden ziyade 
daha oçk adette vatandaşa it aa 
hası açmak için emcümenim.iz 
inhiıar idarelerine mütekaitler 
meyanından yeniden memur a• 
lınmaama nihayet venneği mu· 
vafık bulmuş,bu maksada göre 
liyihaya fıkra ilave etınittir." 

Bundan ıonra mazbatada in. 
hisarlarda yaJı>ılacak tasfiyeye 
dair dikkate tayan bir mütalea 
ileri sürülmektedir. Ezcümle 
deniyor ki: 

"Kanunun tatbikı dolayısile 
inhisar idarelerinde açıkta kala 

caklan kudret ve liyakatleri 

senelerce tecrübeden sonra te

eyyüt etmit olanlar müstesna 

olmak üzere daha ziyade müte

kaitler meyanından aynlması 

da önümüzdeki darlık senelerin 

de de geçim imk&.nlan aramak 

ıztırarında kalacak olan vatan. 

daşlarm adedini her imk&.n ve 
fırsatta azaltmağa çalıtmak za 
rureti kartıamda muvafık görül 
müttür." 

Çocuğu öldürdüler mi? 
Birkaç gün maakara kıyafetin

de eilenirlerke.n bir cifercinin 
çocuğunu katlettiii aöylenilen Ci· 
balide mukim Sürtli Arap Hamit 
mevcuden adliyeye tevdi edilmit
tir. 

Mahkum oldu 
Omerli nahiyeaine merbut Mu· 

ratlı köyünde akrabaundan Fal· 
ma iaminde bir kadını kaçırdıim· 
dan muğber olarak köy korucusu 
Nazmi Pehlivani yaralıyan kahve• 
ci lımailin muhaltemeai dün ağır
ceza mahkemesinde neticelemniı, 
lsmail 8 ay bapae mabküm olmuı 
tur. 

Başka qüne kaldı 
Balurköyünde aabıkalı ıüruhun 

dan AraaYUt Behçeti öldürmekle 
maznun Minanm muhakemesine 
dün devam edilmit, iddia maka· 
mı Minanm tecziyeaiııi iatemiftir. 
Muhakeme maznunun müdafaası 
yapılması için bqka süne bırakıl 
mıtbr· 

Lütfi Bey hakkındaki 
tahkikat 

Pangaltıda İzzet paıa 90lıağm. 
da LUtfi Beyin evinden çıkan yan 
gın tahkikatı müddeiumunıilikçe 
ikmal edilınit Te evrak iatintak ha 
kimli ·ne verifmiıtir. 
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16 mart şehitlerinin ruhu taziz ve tebcil edildi 
(B•§l I iDci !ahifede) 

taripti. Usun feli.ket aenPlerinin 
bütün ıztırabmı yüıdenmİ.f takat 
tarihte IDİ•lı ohniyan terefli bir 
hamle ila eaare i defebnei.;, çalı· 
tan kalbini ı•tiklaline sevkebn~ 
senin ve arkanda kalanlann neslL 
GönülleN htİ%ÜD çökmüıtü; içi· 
mi:ule yese dütenler vardı ı Dlf&• 
ndan bakanlar, bir an için tenin 
yüksek tarihi, §erefli mazini unut 
mııt ıpôi davrandı, hüznıimiızü 
teslimiyet aandı, bize esir sibi bak 
b. Senin yüksek akıbetin, bize tek 
lif edilen ıulhün, bize liyik sörü
len muamelenin, manaımı, haki
katini meydana çıkardı. 

Milletinin hiç bir vakit köleliii 
kabul etmiyeceiinden emin olan 
büyük reisin idareai albnda iatik· 
lil harbi baıladı. Senin yüksek 
§ehadetimin n onun umumi bir 
ifadesi olan istiklil mücadelesi 
uzaktan milletine bor bakanlan 
hakikati sönneie mecbur etti ve 
tecavüzü hürmet takip eyledi. 

Kara günler uzaklaıtı, iste bi
zim için aizin tehadetinizin mina
u budur. 

Müsterih olun, kara sünler U· 

zaklaııyor; Milletin kendiaine iti· 
madı her sün biraz daha artıyor; 
F eliket yollarında sararmıt olan 
yüzüne her gün bir az daha nınk 
geliyor. 

Ey, aziz vatan tebit)eri, sizin de 
arzunuz bu idi deiil mi? 

Emin olunuz ki, her sene meza
rınızın bqma geldiğimiz vakit 
ıizlere memleketimizden ve mil
letinizden haberler getireceğiz. 
Yekvücut bir kitle halinde senin 
yolundan ileriye doğru gidece
ğiz; Türk isminin ber gün biraz 
daha sevilen, bir az daha hÜT
met edilen bir mefhum olması İ· 
çin çalrşacai1z; Türk diyannın e
saret kabul etmez İnsanlarla mea 
kiin olduiunu ileme ilin ve bu 
kanaab uzak ve yakın ellere ta ... 
mim edeceğiz. 
Hatıralan bütün Türklerin kalp 

)erinde bir aziz gibi yapyan a7.İZ 
Türk şehitleri, Abdullah ile Ab· 
dülkadir ve Oamant bir kere daha 
rahmetle yadedelim.'' 

Avni Beyin nutku 

Muzaffer Beyin birçok yerleri 
alkıılarla kesilen nutkundan son· 
ra ehir namına daimi encümen 
azasından Avni Bey hitabeaini 
fU aaretle irada baılamııtır: 

Muhterem Hanımefendiler ve 
Beyefendiler! 

Azametli TüTk ordusu kendine 
çok fayik düpnanlarla elim bir 
savaıtan sonra yorgun ve bitap 
düpniiştü. Düpnanlar Türkü te
mamen bağlamak, mahvetmek ia
tiyorlardı. 

Avni Bey mütareke facialarını 
hulaaadan sonra ıunları aöylemiıı
tir: 

Geldiler, gördüler, kartılarmda 
Çanakkalede, Kafkaata, Gazze
de Baidat çöllerinde çarpıfaD bu 
kahraman ordunun bakiye.ini tek 
rar sördüler. Bu bakiyeyi orta• 
dan kaldıramadıkça, emniyetle 
hiyanetlerini ikmal edemiyecekle· 
rini anlamışlardı. O temiz kan, 
o tarihi ordu kaza ve kaderle ele
le vererek kuvvetlerini tekrar bi
raraya getirdi ve Kemalile lune
tin iradesi içinde düşmanını boğ. 
du. 

Temsil ettiğim lstanbul ıehrinin 
kıymeti nazanmda bir kat daha 
artıyor ve l\.larmaranın öbür ucun 
daki kapıda kahramanca ölen in
sanlarla uykuda da ölmeği bilen 
maaumlann kanı Marmaranm be
riki aahillinde iltisak peyda etmiş 
oldu. 

Aziz ıehitler! 
İkinci defadır ki §ehrin minnet 

Te şükranını yadetmek bana na
sip oluyor. Sultanlar, §ehzacleler 
hava ve havealerile meıgul olur. 
ken sizin Şehzadebatında o Sul
tanlara der• verirceaine can ver-
diğiniz yerde sizin için yakmda 
dikebileceğimizi umduğum abide 
önünden her ciin geçip mekteple
rine giden Türk çocuklarmm, iti
nin batına giden aile reislerinin 
aize haklı minnetlerini tekrar ede 
ceiinde ıüphe yoktur. 

sençlerinin bu fazilet ve fedakar
lık i.bideai önünde tükenmez bir 
he:ırecanla eğildiğini, inkilip ve 
istiklal için onun ilk lr.urbanlan 
huzurunda andiçtiiini yazacak. 

Aziz §ehiller! Oımek Ye unutul 
mak faniler içindir. Halbuki siz
ler en mukaddes bir gaye uirun· 
da fedayınefaedenler, aiz kalpleri 
mizde yaııyorsunuz ve ebediyyen 
7a1ayacalumız. 

Olümünüz en efaanevi muciz• 
ler gibi dillere deatandır. Bugün 
14 milyon Türk hep birden bu mu 
cizeli cesaretin önünde fiikranla 
eğiliyor. ı4 milyon ağız aana ila
hi mersiyeler okuyor. 

ArkadQflar Medeniyet dünyası
nın alnına vurulnn bn kanlı lf'ke 
Türk tarihinin 'erefli bir aayıfaaı
dır ve milli tarih en terefli aayıfa
larından birini bu aziz tehitlere 
venniıtir. 

Aziz ıehit: 
Garbm gafil di-,,lomatlan aeniJı 

mübarek kanını ice !.ten düşünme 
diler ki bu yu,.t Türk yurdudur. 
Burada Türk oturur ve Türk ya• 
f&T. Türk hürriyet ve istiklalin a
'ıkıdır. Onu kanile, <'anile korur. 
işte bu dersi aziz şehit şen ver
din. Bugün de biz senin mübarek 
mezannm ba.<ından bütün dünya
ya ilan ediyoruz ve haykır.ırak 
diyoruz ki; Türkiye T"ir!<ündür. 
Türkün tarihi hilka•la başlar, ebe 
diyeti" bitecektir. Ona uzanacak 
her el lorılmo. <ja mahkiimdur. 
Çünkü o tarihin •ayıfalan •en ve 
•enin gibi kahrama..,larm kanile 
yazılmı,trr. Genrlik onu C3ni)a 
müdafaa etme:.ini bilir. Çünkü O· 

nu yatatacak a•il kan damarları
mızda mevcuttur. 

Aziz 4ehitler; 
Gençlik buııün burada bu aziz 

ki.benim ÖnÜl'ldc ııcak <ve sa.mimi 
huzurunuzda kalbinin bütün te
mizliği ve bütün hararetile and 
İçiyor n divor ki 16 tru\rt hadi•esi 
ve onun a:::iz kurb:ınlan gençlik 
kalbinin en temiz kö:,esinde ya,ı· 
yor Te oon Türk yafadıkça y,..aya 
cak. Her sene me%annızı minnet 
ve şükran yaolari,,Ja ralatacaihz. 
Sizin vatan ve iıtikliil a"kmızı 
daima kalbimizde saklayacağız. 

Bir hitabe 

Suzi Can Beyin yazdığı JU tiri 
Halkevi azasından Fehameddia 
Bey okurken heyecan azami had 
dini bulmuıw. 

16 Mart ve Şehit Memetçik 

Karadır, kapkaradır çehresi o 
sünl . 

R • · h · h d'b erın, engı sıya tan uya , ı i gay .. 
yadan derin ..• 

16 Mart bir değil, bin acının 
batıdır, 

Düşmanların sevinci, yurdumun 
göz yatıdır. 

Tütün inhisarı 
için teklifler 

Amerikalı Eaatem Tabaka ıir 
ketinin Mıaır'da bir fabrika aça
rak Tütün inhisar idaresi finnaaı 
albnda tütünleriınizln a&bf imti
yazını talep ettiiini yazmışbk. 
Ahiren Mıaır'ın yerli sermayedar
lanndan bir grııp daha inhisar 
idaresine müracaat ederek bu hu
auata teklifatta bulunmuımr. in
hisar idareıi de bu grubun teklif
le~.ini te.tkik. etmektedir. Grup 
mumeuıllerı bu huıuata hükıimet 
le temaata bulunmak Üzere Anka 
ra'ya gitmişlerdir. 

Avusturya sefiri teka
üt mü edilecek? 

Avushlrya maalihatgüzan M. 
Biscboff Ankara'ya sibniştir. Vi
yana'ya gilmİf olan Avuahlrya se
firi M. Auguate Kral'ın tekaüde 
aevkedileceii haber verilmektedir 

Salahaddin Bey g:tti 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

Umum Müdürü Salahattin B. ev
Telki akıam Ankaraya aTdet et· 
mittir. 

Ben İşte bu ebediyete kadar de. 
Yam edecek minnet hialerini aeh- L h• t d 
rim namına tekrar edaya geldim. e ıs an a grev 

Avni Bey nutkunu aövleyerek VARŞOVA, 16. A. A. - Sendi. 
bir çok kimıeler ailıyor, heyecan kalar merkezi komisyonu, bugÜn i-
la nutka iıtirak ediyorlardı. çin 2 aaatlik umumi bir ırrev ilan 

Gençlik namına etrnit~ir. Faka! bütü~ amdenin bu 
1 emre ıtaate mutemayıl olmadıkları 

Bundan sonra Hukuk talebe ce- tahmin olunuyor. 
miyeti reisi Hikmet Ziya Bey fu Varyova elektrik kumpanya.ı, 
nutku söyledi: müesseaabncl:ı yalnız cereyanı tevzi 

Aziz arkada1lanm; eden tezgahlar işliyeccktir. Gaz 
miieaaeaclerinde de yalnız bürolar
da ?lıtılacaktır. Mamafih, ihtiyat 
dcpolannda bugün için kafi ihtiyat 
kuvvetleri vardır. 

Türk istiklal harbı, 16 martta 
baılayan ve Lozanda çok ıerefli 
muahede ile neticelenen bir kah
ramanlık silailesidir. 

16 Mart hadisesi Türk sençliği. 
nin kalbinde unutulmaz bir hüzü 
hatırasıdır. Hiç bir askerin kanı 
bu kadar kahbece akıtılmadı. 

Fakat hiç bir askerin kanı da 
bu kadar feyizli neticeler verme
di. 16 Mart §ehİtleri fazilet ve 
kahramanlıiın ililıileıen bir tim· 
aali oldu. Saltanat efaaneainin son 
aabn, iat1klal destanının ilk bey
ti bu kanla yazıldı. Onlann §eha
detinde yıkan ve yaratan bir mu· 
cize saklıdır. Şuurlu Ye muazzam 
Türk istiklal ve inkili.bının ilk gö
nüllü kurbanlan 16 mart ıehitle
ridir. 

Su içlerinde çalııan soayaliat ame 
le, vev yapacağı gibi, lrNnvay ve 
otobüs amelesi de grev yapacaktr. 

Demiryollan münakalatının da bir 
iki dakika chınnası muhtemeldir. 

Fabrikalarda amelenin 50 % i 
ITCV lehinde karar vermiıtir. 

Gazeteler intiıar ebniyecektir. 

Askeri tebligat 

Beyoğlu Askerlik Şubesi Riya
setinden: Muayene Neticeainde 
Sakat Raporu Alan 325 Do. lu 
lalam ve Gayri lsli.m efrat ile 
324, ve 325 Do. lu arızalı sağla· 
ma tefrik edilmi• efradın hemen 

16 mart, güne,i kara söıterdi 
bize, 

Gökleri parçaladı, kan ağlattı 
denize. 

Ok yemiı aralan sibi o gün naz. 
lı Marmara, 

kızıllatan ıöiaünü ıiıirip yara 
yara, 

Çılsın dalgalanyla yumrukladı 
sarayı, 

ve tükürdü yüzüne söatcrip 
solgun ayı. 

Kara günler uıı:ad1, göz söz ol· 
du bağrımız, 

Kudurdukça kudurdu derinle
feD ağmnız

Giinlerce ıre aylarca elaçblr. u
fuklara, 

Günler sünlerden acı aylar ay
lardan kara. 

Gittikçe bu" karanlık yurdun uf 
ktında artb. 

H.,.. seçen gün Türklere birer 
on alb martb. 

Yatanlar! Ey yurdnmun yün.. 
ğjnde yatanlar! 

imanla intikamı birbirine ka. 
tanlar! 

Kara siinler yokoldu, Ruhunuz 
p.hlanınasın. 

Toprak olan söfdeniz yeni bat 
tan yamnaaın. 

Artık ne Mannarada bir hıçkı
nk aeai var, 

ne yalçın kubbelerde soğuk 
çan bestesi var. 

Saldıranlar boğuldu, Sabah ol
du ıreceler. 

Alr.lım.ızı oynat.an ıüneıli bil
meceler 

Çö:ıüldü birer birer aydınlandı 
gözümüz ..• 

Gülüyor dul Anecik, güiuyor 
ökaüzümüz ... 

iniltiler kesildi, yıkıldı aitti 
mazi. 

Hayal olan zafere vücut verin
ce Gazi. 

Yattığ101z göiüıler, yattıimız 
bu toprak, 

Her sün yeni bir zafer hızıyla 
çırpınacak, 

Yürüyor ileriye, yürüyor adnn 
adım. 

Memetçik; Rahat uyu! ben seni 
unutmadrın. 

Biz aeni unu~madık 16 Mart 
kurbanı! .. 

Senden döküldü bizim kalbimi
zin alkanı. 

Sana binlerce minnet; Sana bin 
lerce rahmet ..• 

Adı söklerde, kendi toprakta 
p.nlı Mehmet! .. 

Bundan sonra bir geçit resmi 
yapıldı. Maltepe aıkeri mektebi 
talebesi ve bir askeri kıt'a aert a· 
dmılarla seçtiler. Eyüp orta mek 
tebi talebesi de temiz kıyafetleri
le geçit reamine İftİrak etmişler
dir. 

Dün alqaın lstanbul radyoau ih 
tifal tafsilatını neıretmiıtir, 

. 
Abbas Hilmi Paşa 
davası kapandı 

Londradan bildirildiğine göre, sa
bık Mmr Hidivi Abbaa Hilmi Pa
ta tarafından Malanillan Te ıerikle
ai kütüphaneai aleyhine açılmıt o
lan bir davanın rüyeti hitam bulmuı 
tur. Davanın mevzuu, bu kütüphane 
tarafından neşredilen (Mmr mesel&-
1.İ) unva,,lı kitapta, Abba• Hilmi Pş. 
nın 1914 •Cnesinde menıleketini ter
kettiği yazılı olması '"' aahık Hidi
vin bu me5eleyi izzeti nefsini !r:rıcı 
mahiyette bulmasıdır. Abba, Hilmi 
Pı. nrn vekilleri, müeklUllcrinin 
memleketini terketmediğini, fakat 
1914 te muharebe baılan!?'cından ev 
vel yaz; münasebctile bir kaç ay için 
lstanbula ııitmi1 olduğunu ve mu
harebe patlak verince ihtiyarı fev
kinde sebeplerden lstanbulda kaldı
ğını söylcınitlerdir. Manzun vekil
leri, ubık Hidive tarziye ven'1iJ. 
lerdir. Sabık Hidiv davasından vaz
geçrni~tir. 

Yunan borçlarının 
tecili 

ATINA, , 15 (Huıuai) - Cemi
yeti akvam iktliat komisyonu, tak
sitlerin Yunan ihraç bankasına tev
di edilmesi prtile, bet sene müd
detle Yunan borçlannın tecilini ka
bul etmİftİr. 

Yanan maliye nazırı beyanı te
ıeldıür ettitken soma Yunanistanın 
bu tartı, lıabul etmediğini ve tecili 
istemekten malcaadı, taluitleri öde
yebilecek parası bulurunama11ndan 
ileri geldiğini söylemiştir. 

İngiltere' de 
Hırsızlık artıyor 

LONJ>RA, 16. A. A. - lngilte
rede> ellerinde altın eşya bulunan 
kimseleri bunları satrnağa &e\·ket
mek için yapılan mücadelenin neti
cesi dolandırıcılık vukuatının ço
ğalması olmuıtur. Hırsı:ı:lık vak'aıı 
olmıyan r,ün yoktur. Malları çalı. 

nan kimselerin bunları tekrar ele 
eçirmeleri de hiçbir vakit mümkün 
olmamaktadır. Filhakika hıraızların 
izi bulunamamaktadır. 

Çünki bunlar, ?ldıkları eıyayı 
herhangi bir cevahirciye aiırlık he
aabile satal.ilirler. Bu eşya da hemen 
Citcnin izabchRnclcrin~ sevkedilerck 

Şeyh Esat 
Asılmış amma! 

(Başı 1 iDci sahif•d•) 
kiniıt Ethem Ef. nin ifadelerini zapt 
etmiıtir. 

Polis Beıinci ıube, ırerck kaçak
çılıia ve v:erek aiyui tahrike ait o
lan ihbarlar etrafında ilk hazırlık 
tahkikatile mqgul olmaktadır, 

Diin yeniden bazı kimselerin ifa. 
deleri alınmı\br. 

Sabri kaptanla otlu Retat B. Zil· 
lıita nazareti albnda bUlunmaktadır
lar. Retat Beyin clinnü pasaport ka
nununa muhalif harekettir. llk ha
zırlık tahkilıatınm busün ikmal edi
lerek Sabri kaptanın kaçakçılık maz 
nunu a.rfatlie gümrükte vazife gören 
ihtisas mahlnmesine aevkedihneoi 
muhtemeldir. 

Sjyui tahrilıita gelince zabıta bu 
meoele ile aynca nıetııul olmakta
dır. laııat olunan c\irüm tahakkuk 
eder•e Sabri kaptan hakkında bunun 
İçin de aynca adli takibat yapıla
caktır. Rüıtemiye npunı birinci 
makiniati Etem Ef. bir muharriri
mize hidiaeyi töyle anlatıyor: 

- Bundan bir buçuk ay evveldi. 
&turna sefer yapıyorduk. Birinci 
kaptan Sabri Ef. beni kamaraaına 
çağırarak cebinden lılr riiya tabir· 
nameai çıkardı. 

O ıece bir rüya görmüt le onu 
tabir edecekmit- Tabimamenin yap· 
raklan arutnda oakalh bir adamın 
resmi sözüme ilitti. "Bu kimdir?" 
dedim. Sabri kaptan kulağıma eği
lerek: 

- Tanımayor musun, bu zat,Me
n.,,,_.cle nahak yere asılan Şeyh 
Eoattır. Kendi asıldı ama ruhu ba
la Yll§ıyor ! dedikten sonra nakti
lerin huruç zamanı yaldqtıimdan 
dem vurarak hükiimetimiz aleyhin
de bazı sözler aöylemeğe baıladı. 
Ben bundan çok müteeııair oldum ve 
kendisine bazı nesihatlerde bulnna
rak yanından ayrıldım. Ertesi günü 
gene beni çağırdı. 

Cebinden bir pasaport çıkarıp 
gösterdikten sonra Halebe seyahat 
ettijinden, orada pek çok kimıeler
le temasta bulunduğundan bahse
derek Filistinde açılan mahut islôm 
kongresinden bahıetti. Giiya bu 
kongre, mukaddea emanetleri hükii
ınetimizden iatemeie karar vermiı. 
Hükiimet bunları venniyecek olur
oa kıyamet (!) işte o ırün kopacak
mıf. 

Babıma varmca Sabri kaptanm 
hareketleri büsbütün fÜpheli bir 
hal aldı. Batumda ııürcü ve Ermeni 
lerle ıreceli sündüzlü münasebette 
bulunuyor n bunlar arasında hükli
met aleyhinde propaıranda yapıyor
du. 

Artık, bu İf, tahammülü apDlfb. 
İatanbula dönerken kendiaine yaptı
ğı hareketin fena netice vereceiini 
hatırlattım. Bana küfürle mukabele 
etti. Aramız bu yüzden açılınca aklı 
ııra semi sahibine ve bize kaçakçı
lık lekesi sürerek iıin içinden aıyın
lacağını zannetti. Fakat yaptığı f&
nalık böylece ayaimll doia§mıt ol
du.'' 

Oçüncü kaptan Avni Bey de ıun
lan söylüyor: 

- Kaçakçı kendisidir. Biz deği
liz. ihbar ettiği kaçak havyarlar, ge
nıide yemek üzre aldığımız birkaç 
kutu havyardan ibarettir.Sabri kap 
tanın oglu Rept Ef. ye gelince ken· 
disi paaaportauz seyahat ediyordu. 
tlerde bize meauliyet gelmemesi i
çin zabıtaya ihbar etmeğe mecbur 
olduk." 

Son dakikada öğrendiğimize göre 
Sabri kaptanın hükumet aleyhinde 
tahrikat ve propaganda yaptığı ilk 
hazırlık tahWkatı ile anlqrlmıt ve 
kendisi dün akl'UD mevcuden Adli
yeye teslim edilmiıtir. 

Tahkikata Dördüncü istintak lı&
kimliği vazıyet etmİf ve Sabri kap
tan tevkif edilmiıtir. 

105 yaşında öldü 
MANOOSE BAY, 16_ A. A. -

Canadada kir.in Manooıe Bay kaaa
b•m sakinlerinden olup bu baabaya 
iımini Termit olan Bob Manoose,105 
ya,ında olduğu halde vefat etmiıtir. 

Buliar moratoriumu 
ve Almanlar 

BERLIN, 16. A.A • - Bilhuaa 
harpten evvel Bulsar devleti tara
fından yeniden kıymet tayin edilmiı 
iıtikrazlara tatbik eclilecek olan Bul 
gar moratoriumu Almanyayi da mü 
teessir ebnektedir. Miktanıım &a· 

bih bir surette tayini mü~kül olan 
ve fakat oldukça mühim bulunan bu 
i•tikrazlann bir kıımı, Almanyaya 
yatınlmış idi. Mamafih, Bulgariıtan 
m .ôlmanyaya kıaa vadeli bir takım 
borçlan vardır ki bu tedbirden mü
teeı&ir o]mıyacakbr. Mevzuubahis 
meblağ, takriben 983 milyon Leva
dır. 

ltalyada işsizler artıyor 

ROMA, 16. A. A. - içtimai .;.. 
gortalar aandığı, lıinunusani ayının 
31 inde 1.051.342 kiıiden ibaret o
lan İşsizluin 28 ıubatta 1.147.945 
ki§İye çıkırut olduğunu bildirmekte
dir. 

302.000 kiti, ıigorta primi almak-

Türkiyeden 
Ayrılırken 

Mr. Grew ile ismet P1-
ar4tsında 

teati olunan telgraflar 
ANKARA, 16 A.A. - P.İütte· 

bit Amerika Cümhuriyetleri bü· 
yü:.0 elçisi Mr Gre·y Cenaplarının 
Türkiyeden müfarakatlan müna• 
aebetile llatvekil ismet Pata Hz. 
lerine Hariciye Vekaleti vekili 
Şükrü Kaya Beyfendiye çektiği 
veda telfraflarile müıariinileyhi
min ce•abi telpaflan berYeÇhi a• 
tidir: 

BQfvekil ismet PQfG Hz. ,.,.., 

Bugün Türkiyeden aynhrken 
mütehalli olduğum tahaaaüaleri 
sah devletlerine arzı bir Tazife 
telAkki ediyonım. Lozanda takri
ben ıo aene evvel teeuüa eden •e 

• < ............... --Giii~-~ ~ 

İki mühim 
Konferans 

Bugün Gülhaned 
verilecek 

Viyana Tıp fakül teai müd 
lerinden mide ve bağırsak 
lıklan aıüteha .... ı profesör 
Alfrecl Lüırer Dr Tevfik Sar 
Te Akil M••htar Beyin daveti 
rine bir kııç konferans verm 
zere ..,hrim.ize selmiıtir. Dr 
...ı Lüıer interocolite 'ltaata 
dair olan ilk konferıınunı d'" 
bab Tıp fakültesinde ve 
Busün de Cülhane hastane 
fiôvre lıarpctique hakkında 
konferans verecektir. Pro 
buradan tetk.ikatta bulll.Dlll 
•.ere Ankara ve lzmire gid 
tır. 

Askeri memurla 
hakkımda ızhar buyurulan eaki ANKARA l {Telef 
doatluğun muhabbetli bir hatıra· • 6 on 
aile aynlıyonım. Zatı devletlerile Milli Müdafaa encümmi a 
perverde eylemek mazhariyetine ~~m~lar hakkındaki kan 
nail olduğum samimi münaaebatı ıkincı maddeainin tadiline 
bütün kıymetile takdir ediyorum. ! kanun layihasını da müza 
Baı;ı~ göıte~ekten ~çbir zama!' etmit ve bu tadilih faydas 
far .g olmadıgmız denn mazharı- 1 rerek m dd · ld ~ 'b' 
yetten dolayt en derin minnet hia a enın O .ugu gı . 
leri muhafaza edeceğim. 1 mauna karar venm.t, keyfi 

Zatı devletlerine en hararetli umumt heyete bir mazbata 
temennilerimi ihlal ve necip mem arıı:eylemittir. 
leketiniziıı için de daimi bir akbal 

. dileyerek derin bir heyecan Te 
hakiki muhabbet hioleriyle arzı 
veda ediyorum. 

Jouph C. Grew 

ismet Pı. Ha. nin cevaplan: 

ltalya vapurunda Müttehit A· 
merika Cümhuriyetleri büyük al· 
s:iai Mr. Grew cenaplanna: 

Türkiyeden aynlırken bana 
söndennek liitfunda bulundnğu. 
nuz telıırafta münderiç samimi 
ve doatane sözlerden fevkalade 
mütehauia olarak zatı devletleri· 
ne en samimi te§ekkürlerimi ib
lağ etmek isterim. 

Lozanda aramızda teeuüa e-
den ve Zatıdevletlerinin burada 
ifa ettikleri vazife eanaaıuda da· 
ha ziyade kuvvet keabeden dost· 
luk, memleketleriıniz arasında 
mevcut samimi muhadenetin da. 
ha aıkılatmasına hadim olmuıtur. 
Habraruzı ilelebet aakbyacağı· 

mızı ve ıabaımza karıı herzaman 
sadık bir doatluk muhafaza ede· 
ceğimizi zatı devletlerine tekrar 
etmekle bahtiyanm. Size, yeni
den memleketin ael&mını yollar, 
necip ıecİyenizin ve büyiik mezi .. 
yetlerinizin temin edeceği muhak• 
kak olan muvaffakıyetleri temen• 
ni ederim. 

iSMET 
Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü 

Koya Bf. Hz. ne: 
Zatı devletlerine arzı veda eder 

ke.n hakkonda dalına ızbar bu· 
yurdujunuz samimi dostluktan 
dolayı çok hararetli ıükranlanmı 
arzetmek isterim. 

Fazla ücret verilec 
İcabettikçe devairde m 

yen olan mesai saatleri ha 
de çalııbnlacak memQr 
maqlarmdan mada fazla 
ücreti verilmemesi tekarrür 
mit ve keyfiyet tamimen t 
edilmiıtir. 

55 köy su altınd 
kaldı 

MOSKOVA, 16. A. A, 
Kafkas dağlarına fazla mi 
da kar yağmaaı üzerine K 
nehri tatarak 50 köyü su iı 
etmiıtir. 

Ahalinin tabliyesi için t 
ler almmııtır. 50 seneden 
bu kadar tiddetli kar göriil 
mittir. 

Annam imperator 
Tolon'da 

TOLON, 16. A. A. - An 
imeratoru Rao-Dai, dün Pari.t 
raya gelmiştir. Mütarünileyhin 
zu.ıuna tevfikan resmi me:ruim 
pılmamııtır. lmperator, otomob' 
le teraaneye ve müteakiben Hor! 
rıhtımına sötürülmü~tür. 

Türkiyedeki dostlarımdan de· Hindistanda tevkif 
rin bir teeuürle aynlıyor ve hare 
ketim anında onlara saadet ve gü CAVNPOUR, 16. A. A. 
zel memleketlerine de en tanlı Şehrin ihtilalciler mahafil' 
bir istikbal temenni eylemeği bir yapılan bir baskın neticea • 
Tazife telakki ediyorum. 

birçok kimse tevkif ve bir Joseph C. Grew 
rüvelver zapt ve müsadere 

/talya vapurunda Müttehit A· dilmiıtir. 
merika Devletleri büyük elçi•İ 
Mr. Grew cenaplanna: . SURAT, 16. A. A. -

Türkiyeden müfarakaı buyrul- dam Gandi, Surat hapi•han 
duiu anda bana göndermek liit- ne naklec:lilmi§tir. 
funda bulunduğunuz nazik tel
ııraftan dolayı Zatı devletlerine 
hararetle teşekkür ederim. 

Amerika müttehit devletlerini 
temsil ettiğiniz be~ aeneye yakın 
zaman zarfında gösterdiğiniz a .. 
aalet ve samimiyeti Türkiyedeki 
doatlannızın hiçbir zaman unut
miyacaklarmı size temin etmek 
isterim. En dostane hiuiyatımın 
teminabnın ve zatı devletlerile 
memleketinin saadeti hakkındaki 
temerınilerimin kabulünü rica e-
derim. Şükrü Kaya 

İzmir şoförleri 
)ZMlR, 16 (Milliyet) - Şehri· 

mizdeki soförler bugünden itiba
ren yelmeaak pyinmeie batlllJDJf 
lardır. 

Rüstemiye vapuru 
IZMlR, 16 (Milliyet) - Ruıı

temiye vapuru busün lim•nm>rza 
muvaaalat elmftir. 

Kreuger
1

in 
iflasından sonra 

STOKHOLM, 16. A. A. 
Gazeteler, Kreuaer Aod Toll 
tirketinin lıveçli zimamdarları 
ile büyük ve beynelmilel mali 
müessesenin menafii ile alika• 
dar olan ecnehi mümeaıilleri a 
raaında vaziyeti umumi surette 
tetkik ve bir netice istimzaç et. 
mek imkanı haııl olur olmaz 
bir konferans aktedileceğini ha 
her vermektedir. 

Stokholm borsasında 
STOKHOLM, 16. A. A. -

Gazeteler, hona açıldığı za. 
man Kieuger And T oll tirketi 
nin esham ve tahvilitmıo liste 
den tayyedilmeai m.uhtemel ol-

Berlinde 
BERLIN, 16. A. A. - B 

lin boraaamda, ihtimal dün 
veçten Kreuırer itleri hakkı 
vurut eden daha müsait ma 
mat dolayısile, vaziyet daha 
yade iyiletmittir. 

Temettü 
STOKHOLM, 16. A. A. 

Svenıka Dagblad gazetesin 
bir mnhabiri, Kreuger'in ya 
!erinden olan laveçli bir 
yeci ile görüpniiftür. Müm 
leyh, kooaoraium tarafmdan 
mettülerio tevzi edilmemesi 
çin ittihaz edilmit olan kara 
temettü fikdanIDdan ileri g 
21 milyon dolara balii bul 
mecliğini, temettü miktan 
ğunu, bu kararın krediler b 
kındaki tahdidat ve cihanda b 
küm sürmekte olan buhran 
layıaile ittihaz edilmit oldui 
nu beyan etmittir. --Cuma günü yapılaca 

lik maçtan 
ISTANBUL, 15 (AA) -

tanbul futbol bey'et.İltdenı 
18 3 932 cuma awııi Talu 

e Kadıköy at clyumunda IJı:ra 
1ecek lik ç1art T aluim atad 

ela: 
Süleymaniye - Bqiktat (3. 

aaa 10 bakem Nuri Bey. 
Beylerbeyi - T opkaın 

bak- Emin Bey. 
latanbulapor - Anadolu aaat 

bakan Nuri Bey. 
Süleynıııni)e - laf aaat 1 

15 de hakem .Adıl Ginıy Bey. 
Kadıköy stadında: 

Anadolu - HDil aaat 11 hırk 
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Halk Bilgisi 
Derneği 

Sinema- Tiyatro 1 
-=---:-----
Darülb<>dayide Son Temsiller 

ı MOZA YEDE iLE SATIŞ Poliste 

Kaçak 
Ciğaralarl Halkevi ile birleşiyor 

Halkbilgiai derneğinin Halk 
evine iltihakı takarrür etmiştir. 
Demek Halkevine ıimdiki teşki 
latile iltihak ederek çalışacak
tır. Bu şekilde dernek daha müs 
mıir olacaktır. Folklara ait mal

Yıldızların çocukları 
Bugün aktam 
Saat 21,30 da 

Kafatası 
ıs Tablo 

lsı•nbul Sılıdiııtıl 

~ehir11'yatl'os11ı 

111111///111111 

1932 martın 18 İnci cuma ııünü 
saat 10 da Beyoğlunda Tepebaımda 
lngiliz sefarethanesi kartısında 39 
numerolu Mösyö Zarifinin hanesine 
naldolunan ve Mösyö Jan Petrides 
e ait müzeyyen eıyalar müzayede ll.l 
retile satılacaktır. Mükemmel büfe, 
iki taraflı vitrin, dresuvar ve otoma 
tik kare masadan mürekkep akaju 
kaplı asri yemek oda takımı, büfe, 
dreauvar ve otomatik kare masadan 
mürekkep cliier yemelc oda takımı, 
1 kanape 2 koltuk, 4 aandaliye, jar
clinyer ve kristalli orta masasından 
ibaret beyaz Like salon takımı,bronz 
garnili jardinyer, ııkaju renkli di
ğer jardinyer, örtülerile iki adet ye 
mek masasına mahıuı divan, nır; 

dresuvar, 2 adet tuvalet, ke•tane R· 

ğacından mamul 3 adet yazıhane, 2 
oval yemek maıaıı. akaju, ağaçlari
le, diğer otomatik kare mau, me-
§İn kaplı pomye yazıhane takmu, 1 
lıanape 2 koltuk, aynalı lavabo, xıv 
ağaç karyolalar, muhtelif salon masa 
lan, aıri portmanto. lake kolon, si
gara masası, salona, ait eşyalar, ye. 
mek ıandaliyeler, bir çift yaldızlı 
oymalı kornizler, Kurtesi fabrikası 
mamulatmdan sair lüzumlu qyalar. 
Pey ıürenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. 

Fen erde bir evde ta
harriyat 

müsbet neticeler verdi. 

~~~~--~----------~ 

Haylı pahalıya maloldukları için bir çok 
artistler çocuk yapmıyoriar 

Yazan: Nv.ım 
Hikmet 

Yakında: 

SAATÇi 

111111111 

ikinci musikili komedi 

Dün saat 14 te tütün inhisarı 
memurları ile polis memurları 
Fener'de Hisaraltı sokağmda 
ebe llbami Haı11mm evinde ta
lıarriyat yapmıılardır. Evde 
132 varak 13 sigara kiğıdı 13 
deste Halep marka kaçak siga· 
ra bulunmuı ve 1Ihami Hanım 
derdest edilmittir. 

zemeler toplan- ak üzere ~ayıa ~oria ~wanıon .. Almanya
nihayetinde dernek Balıkes!r ve 1 da ~ır. çocu~unun dun yaya gel
havalisine bir seyahat tertıp e.

1 

meaı~ı .be~lıyor •• Dolores C:os· 
decektir •. Seyahat bir ay kadar t~llo ikıncı çocuguna hamıle-
sürecek ve mahalli bir çok halk dır. 1 
an'ane, oyun, tiir ve şarkıları Denebilir ki, HollY_vood yı.1-

"Stella" 22 Mart salı sünü alqa
mı. G<itcnin yüzüncü senesi müna
sebetiyle Büyük ihtifal Stella mü
tercimi Seniha Bedri Hanım tara
fından yarım aaathk bir konferans 
verilecektir. Temsile saat 21 de 
batla nacaktır. 

t 1 ktı dızları arasında annelık nadır ' 
op anaca r. h'd" 1 d d ""ld" H k . 

Ağır yaralı 

Dün Ortaköy' den Arnavut
köyüne ııelenl168 numaralı En 
verin idaresindeki otomobil Ku 
ruçqme camü önüııde Tu~su
nun oğlu beş yaımda Neıada 
çarparak ağır surette yarala
mıtıır. Şoför yakalanmışbr. 

Çarpışblar 

Bebekten ııelen 191 numara 
lı Osman Efendinin idaresinde
ki tnınvay arabası Sarrafbur
nunda müfteri indiren toför Ha 
san Efendinin otomobiline çarp 
mıt ve hasara uğratmıtbr. 

Yangın başlangıcı 

Y etilköyde Sivrizümrüt soka 
ğıoda Behçet ve Mahmut Bey
lerin mutasarrıf olduklan ev
den yangın çıkmıt ve kısmen 
Yanmıştır. 

Fes getirilmiş 
G .. ·· - emlekete kaou-umruge, m . 

nen idhali memnu olan ve hır 
tüccara ait bulunan fes gelmit· 
tir. Gümrük baımüdiriyeti bu
nu geri çevirmittir. Tüccar da 
nıeydanda bulunmamakta ve 
müracaat etmemektedir· 

Yeni bonolar 
ANKARA 16 (Telefon) -

Maliye Vekaİetince müb~dille
re ait altı bin bononun bır kıs· 
ını İmzalanmıttır. 

- .... ~- - - - a ıse er en egı ır. er aı. 

O d .. ddeiumumiliği · denin bir i stisnası olduğu gibi. 
r U mu . . . B" : Fakat hakikat şudur ki, sine
Değerli hekı?1_1erımızden ı- ,. ma artistlerinin azim bir kıs

ga Ağırceza reısı Fey~ullah .~· mı anne olmak sevdasında de. 
Ordu vil~Y_~t.i Cümh~rıye~ m1;1d 1 ğildirler. Neden korkarlar? 
deiumumılıgıne tayın edılmış- Acaba çalak vccutleri toplana· 
tir. rak yağlı ve şişman bir formı 

Bir idam mahkumu alır da, şöhretlerini ve binne
tice kazançlarını kaybederler 

öldürüldü diye mi?. 
Geçen sene bir kadın yüzün- \ Buna rağmen Hollyvood'da 

den dört insanın canına kıyarak beyaz perdede hal~ ~.J:ıtmı 
idama mahkiım edilen Aksaray J hiç te kaybetmemıt. muşfik ~-
h katil Güzel Yuıuf, nasılsa nalar va~dır. ~~e~a Glona 
bir yolunu bularak hapishane- Swanson un h,ınncı • kocası 
den kaçmıştı. Güzel Yusuf jan· Herb Sombom dan hır kızı var 
darmalann takibatı neticesinde dır. Annelerden en tanmmıt 
geçen gün saklandığı Acem kö- olanlar da şunlardır: 

ünde yakalanacağı sırada fira Constance ve Joan ~ett, 
y -Lb·· .__. üzerine atı- Norma Shearer, Bebe Danıela, 
ra teş"" us e....,..oı H d · E tb Ral t 
lan kurşunlarla ölü olarak ele Ann ar0ı~g, .eh• Ner sCon, 

· ·ı · t' Marlene ıetn , amcy ar-
geçırı mıt ır. roll. 

Fakat bunların adedi ana 
Varis çıkmazsa ha- olmaktan korkan artistlere na-

zine alacak zaran ne kadar azdır? 
Varisi olmadığı halde vefat Bunun sebebini tanmmıt 

eden rahip F rançois Leb_ri'.nin bir yıldıza sormuılar. Şu ceva
Defterdarlık tarafından vaki o- bı almışlar: 
lan ihbar üzerine Beyoğlu sulh - Bir çocuk dünyaya geti 
hukuk m:abkemesi tarafından recek kadar param yok. 
l98 parça emlakine vaz'ıyet e- Hayret değil mi? Tanınmıt 
dilmi~ti. Ahiren mahkemeye bir yıldız, kocası da sinema a. 

• leminde oldukça para kazanı·-Saint • Benoit müessescsı na· 
mına vekili y orgi Efendi ismin yor. Kadın bir çocuk dünyaya 
de biri müracaat ederek müte- getiremezmiı. Çünkü parası 
veffanm müesseseye 100 bin !i· yokmu9. 
ra borcu olduğunu söylemiıtir. Hiç ıaımaym. Hollyvood'da 
Bu iddia mahkemece deftere anne olmak en lüks ıeylerdeo 
kaydedilmıittir. Müte1".~fanı_n biridir. Mesela Bebe Daniels'
dayinlerinin müracaatı ıçın hır in kızı Barbara daha dünya. 
ay mühlet verilmiş o!duğ.undan ya gözünü açmadan, anasına 
mahkeme bu müddetin ~ıtamm babasına ve W arner Brothero 
da bu kabil iddiaları tetkike ~ müessesesine 112,000 dolara 
layacakbr. Müteveffa Françots mal olmuştur. Bebe .Danıiela 
Lebri'nin mahkem«7e. v~'ıyet hamile ~ulunduğu on ay zarfın 
edilmekte olan emlakinın kı~- /da studyoda çalışmamııtır. 

ti mühim bir yekiın tetkil Çalıısaydı, hiç olmazsa iki film 
°::.ektedir varisi zuhur etme - çevirir ve haftada üç bin dolar 
~· • · takdirde bu emlak hazine- kazanırdı. Hamile olup film 
ıglntikal edecektir. çevirıneyişi yüzünden ıtüdyo-

ye _ daki birçok makinist, elektrik. 

Sinyor Kanonikayı 

Cumhuriyet arması 
ANKARA 16 (Telefon) -

lsmet Pş. kı~ enstitüsü müdü
rü Münir Hayri ~ey lsm~ ~a; 
§anı arzusu üzenne T urki_y . 
cünıburiyet . arması projesını davet 
lanzinı ve mütarünileybe tak· k hükumeti, sabık Irak 

çi, dekoratör ve saire iıçiler 
işsiz kalmışlardır. Fakat bu iş 
çiler müesseseye mukavele ilo 
merbut bulundukları için onla 

dıın etmiıtir • • _n. k"I" ınun·· tahir Abdülmuh-• · gaşve ı ı k 1. . 
. .. d • Beyin hey e mı 
ıınussa unı K . 

Buraada sellerin a tırmak için Sinyor • aı_ıonı-
y p 8 . dada davet etmıtşır. 

tahribatı kayı ag _..._. 

Bursadan bildirildiğine göre lO bin sene evv_ el . 
•on seller esnasında vilayette F ı 
70 b" · !tında Gerku·· k gazetesi, N abı az ı· ın dönüm arazı su a 
~alnıış, Tavtanlı deresi taştığı kariyesi civarında Karatepe 
ıçın hükfunetçe tedabir alın. ınıt, ye ki"nde Amerikalı Dr. Seboy 

mev ı . . deki heyet tara-
lır . .Bursa civarındaki DelıçaY ser'in nya&etın tik bulun 

h
da da Huraanın Davutpaşa ma- fmdan mühim _asa

2
"
0 
~aı:kadan 

.ailesinden Hasan, ~eğile bir- d - tepeııın 
1 k 1 ugunu, old - anlatıldığmı, 1 le suların cereyanına kapı· mu··rekkep ugu fedil 'sa 

bakada ket en a ~§, 500 metre kadar sürüklen.. 9 uncu ta . • 
10 

bin sene ev-
lllıt, ve kafa taşı parçalanmış rm kablelmılat • edildiği 
olduğu halde cesedi çıkanlmıt- vele ait olduğu tahmın 
lır. 'ni ya:ı.maktadır. 

Doktorların çayı Bi!t ölüm . 
d 

, Meatanzade ma-
A ana nm d Ferdane 

hallesinde 17 yaşrn ak rdetini 
Hanım dama çıkan • a 
. d" ek' isterken ayagı kaya
m ırm ··ı Ü"
rak dütüP feci surette o m • 

Etıbba muhadeoet ve taavii~ 
cemiyeti tarafından önümüzdekı 
cuma günü Garden Barda ıaat on 
altıda bir \'AY verilecektir. Çayda 
cemiyete mukayyet bulunan _do~
to.- Beylerle aileleri ve kendilen• 
ile davetiye gönderilen zevat ha· 
2ır bulunacaktır. GA\'e~ seneler 
~arfında muYaffakıyetlı balolar 
v r n eemiyet bu a.ene de. a.zuı~ 
bır arada toplayabilmek ıçm bı 

tür. 
f 

c Y tertıp etınıştir. Çayda Garden 
r ve Makaiın artiıtleri tarafb~
n nuınaralnr yapılacak ve . ır 

ok nezih eğlenceler tertip edıle• 
c ktir. 

Yeni netriyat 

ilk aşk 
R "hb"la' ilerini hazırlayan 
uı 1 • e· h ediplerden Turgenıye ın 

ıneıı .;- Tercüme Haydar Rifat 
eBse~ d

1
\ Bir lira fiatla Tefeyyüz 

eyın ı • 
kütüp!uuıesinde. 

Berberler cemiyeti Nasıl? 
Berberler cemiyeti yeni idare Tahsin Kabil Beyin ne:ıi • ve 

h ka -~•ımdan müteşekkil olan bu e-yeti intihabatı yııpılması • ·-
rarlattırıln:ıştır. Heyeti umu- kitabı çıkmıştır... • • 
ı::ıiy bugünlerde i~timaa davet Son asır Turk şaırlerı 
~d,i~ktir. Bir kıs~ .be_rber- İbnülemin Mahmut Kemal j. 
e-r, ?Yasete namzetlıg~nı goater B · 500 asırda yeti9en Türk 
ltıeaıni, eıki reis laınaıl B. den ~~İ:rıne dair telif ettiği "Son 
ı~teıııişlcrdir. İsmail B. 6 ayd~ ı ~ Türk Şairleri" isimli kita· 
ı.t:ıdiki iclare heyetinin anca b ır (f G. H.) harflerini ibti-) ~:_::.:~:=ıoml!!! 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mermilere ve bombalara mah

aua müsademeli ittial tertibatı" hak 
kında olan bir ihtira beratı İçin la
tanbul Vilayet celilesine 27 Mart 
193-0 tarihinde takdim olunup 5167 
nu1r.ar-a ıl mukayyet miiracaat ü
zerindekj hu kuk bu kere ferat v• 
yahut icara verileceğinden mezkür 
ihtirayı satın almak veyahut iaticar 
etmek arzusunda bulunan zevabn ls 1-------------

Metro-Goldwyn-Mayeı'de çalışan dDnya yDzmf! şampiyona 
]obny Weismuller'rn son ttsmi 

nn itıiz kalması kumpanyanın tan sonra, kendisine artık ikin 
zararına olmuıtur. ci derecede roller veriyorlar-

Mini ınini Ethel Mac - Bar dı. Derken bir çocuğu daha ol 
rymora ise daha pahalıya mal du ve tekrar çekildi. Şimdi bu 
olmuştur. Her halde 200,000 artistin eski payesine varma11 
dolar mübalağalı değildir. ı bayii mütkül olacaktır. 

Eleonor Boardmaon'ın biri- Esther Ralston da onun gi. 
biri üstüne iki çocuğu da aile bidir. Hatta bu artistin bir da 
bütçesinde büyük bir rahne aç- / ha film çevirmesi bile §Üpheli-
mıılardır. \ dir. Mac Marah ve Baclanova 

Sinemada artistler daima da öyle .. Hatta bunların iıim· 
yeni filmler çevirerek ~lk ile !eri ititilmez oldu. 
teması muhafaza etmek ister- Maamafih böyle olmayan, 
!er. Hamile kalıp stüdyoya şöhretleri kararmayan artist 
gitmemek auretile azim bir za- analar da var: 
rar hasıl oluyor değil mi? Hal· Ann Harding, Marlene Diet 
buki bu zarar halkın unutması rich, Joan Benett, Nancy Car
ve alakasını kaybetmesi kadar roll. Şöhret payesine eriıme. 
korkunç ve tehlikeli değildir. den evvel birer anne idiler. Şu 
En sağlam sinema töhretleri anlatılıyor ki, daha isimleri ta 
bile, halkın bu nisyanı ve ih- nınmadan evvel çocuk sahibi 
mali içinde gürleyip giderler. olanlar, bilaahara töhret bu
Mesela Eleonor Boardmann ço !unca bir zarar görmemitler
cuk doğurmıazdan evvel halkın dir. Fakat töhret kazandıktan 
çok boşuna giden artistlerden. sonra çocuk yapmağa kalkan
di. Birinci Ç0C1Jjiunu doğurduk lar partiyi kaybetmişlerdir. 

tanbul Bahçekapı Tat Han No 43-48 
de miikim vekili ISTOK Efendiye 
müracaatları .. • 

MOZA YEDE lLE SATIŞ 
1932 Martın 18 inci cuma günü 

saat 10 da Şişlide Bomonti istaıyo
rıunda Şifli Palas aartımannun 2 nu 
maralı daireainde mevcut müzeyyen 
eıyalar müzayede surctile ıatılacak
br. Mükeınınel Mrİ eben ağacile tez 
yinatlı ve ııül kaplama yemek oda 
talmru, Akaju kaplı asri nefis yatak 
oda takımı, vitrin, divan, kanape, 
jarclinyer ve orta maaaaından mü~ 

rekkep akaju oalon takımı, Avrupa 
marokeninden mamul a p&f\'&d•n j. 

baret kanape taknnı, Portugeı veaair 
divar tabaklan, iki adet gayet güzel 
bronz kare karyolalar, üzerinde ıaa 
tile meıe oymalı mükemmel kütüp
hane, Louia XV yaldızlı aynalı kon 
sol, kadife çerçe..cli büyük bir jar. 
dinyer, muhtelif müşarabi f!!yalar, 
meıe ağacından mamul portmanto, 
büyük abajurile kolon lamba veoair 
lüzumlu eşyalar. Acem ve Anadolu 
baldan ve seccad \er. Zarif bir pi
yano. Pey ıürenlerden 100 de 25 
teminat alınır. 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
1932 martın 18 inci cuma günü 

saat 10 da Beyoğlunda Telgraf .,.. 
kağı köşesinde Anatol ıokağmda A 
liye Hanım (Sabık Sarandi) aparb
manırun 2 numaralı dairesinde mev
cut ve maruf bir aileye ait eıyalar 
müzayede ıuretile aahlacaktır. Avru 
pa mamlıliıtı lnııiliz uıulü yemek o-
da takımı, salona ait eıyalar, kana
pe takımları ,koltuk ve divanlar,per 
deler, aynl\lı ve aynasız dolaplar, tu. 
valet ınaaalan, lavabo ve karyolalar, 
masa, sandaliye, tabureler, kütüp
hane, yazıhane ,çini ıobalar, bayü, 
tifonyer, yaldızlı aynalar, Sing.-r di
kit makinaııı, (Vampir) elektrik sü
pürge, tablolar, vazo, biblo, tabak 
takımı elektrik lambnlar, buzluk, 
termosifon, matbalı takımı, mutam
ba, Sahibinin Seıi bir gramofon 
plildarile Yaaİr lüzumlu eıyalar. 
Acem ve Anadolu haliları ve ıecca 

deleri. Alman markalı zarif !Jir pi
yano. Pey ıürenle..den 100 ce '>.S 

1 teminat alınır. 

Fatih Sulh Ü\'Üncü hukuk hakim
liğinden: Akaarayda keçe hatun ma 
hallesinin kafesci sokağında 5 No. 
lu hanede sakine Sadık Beyin keri
mesi 333 tevellütlü Nüveyre Hanı
ma haneyi mmiirede mükiıne ak-

ı 
rabası Makbule Huum 12-3-932 ta
rihinden itibaren vasi tayin lalın-

ı 
mıt olduğundan alakadaranın milu
mu olmak üzere ilAn olunur. 

MOZA YEDE İLE SATIŞ 
1932 martın 18 inci cuma ııünü 

saat 10 da Beyoğlunda l ıtiklal cad 
desinde Rumeli Hanının 49 numero
lu dairesinde mevcut modern qya
lar müzayede ıuretile aahlacaktır.9 

parçadan mÜrE:kkep kübik ıistemin .. 
de ve pelesenk ağacından fevkalado 
yemek oda talmnı, 3 parçadan ibaret 
asri salon takımı, kadife koltuklar,4 
parçadan ibaret gri kaplamalı yatak 
oda takımı, bronz ve like karyola
lar, mavun ve sedefli tabureler, eta
jerler, kaşpolar, kristal ve \'AY ta
knnı, hezaran sandaliyeler, port
mantolar, abajurlar, çiçeklikler, va
zolar, perdeler, elektrik limbalar, 
has!l" koltuklar, büfe, soba, divar 
saati, el<ktrik fırını, gayet temiz hal 
de mu~ambalar vesair lüzumlu et
yalar. Acem ve Anadolu halılan ve 
Seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 
25 teminat al mır. 

Beyoğluncla Galataaarayda dsirei 
mahıusasmda lfayi Vazife eden la
tanbııl lkioci icra memurluğundan: 
Tamamms (3277) üç bin iki yüz 
yebniı yedi lira kıymet taktir edilen 
Uaküdarda lcadiye mahallesinin 
Çamlıc:a lcadiye cad:lesinde kain a- ı 
tik 6 mükerre.- cedit 137 numara i 
le nuırakkam maa bahçe bir bap ha
nenin birinci açık arttırmaoı 20-4· 
932 tarihioe müsadif \'&ffJUllba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede ic
ra kılmscaktır. Arttırmaya iıtirak İ· 
\'İn kıymeti mubamminenin yüzde o 
nu nisbetincle temin: t akçesi veril
melc llınndır. Haldan Tapu sicilli 
ğile oabit olmayan ipotekli al caklı

larla diğer alakadarlann irtifak hak 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu
ıusile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialannı faiz ve masrafa dair obn 
iddialarnıı ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında e..rd<.ı müabitele 
rile dair~"Ye bildinneleri lazımdır. 
Aksi halde halıları tapu aicilliğile 

sabit olmayanlar sabı bedelinin pay 
la~maaından hanç kalırlar. Mütera 
kim vergi ile belediye rüsumları ve 
vakıf İcaresi müşteriye aittir. Daha 
(azla maliimat almak isteyenlerin 
930-3166 nu. lu c'oıyasına müracaat 
la mezkiir mahal!in evsaf •·e mcsa
hasmı havi vaziyet ve taktiri kıymel 
raporuna müracaatla beraber ve her 
kesin görebilmesi için 25 mart 932 
tarihinden itibaren daire divanha. 
reıinde asılı buluunan arttırma fArt 
namesini görüp anlayabilec~kleri İ

lin olunur. 

j ZA Yl - 830 sicil nu~eırolu ar~ba 
ıürücüıü ehliyetnamemı zayettım. 

Yenisini alacağımdan eskiıinin bük. 

ZAYi - Orbanııazi Nüfus memur
luğundan aldığmı 13-2-928 ve 13~ 
ownerolu nüfus tezkerem ile Gem 
lik ıubeı;inden aldığım askeri vesi 
kamı havi cüzdanımı zayi ettim. Y t 
nileri alınacağnıdan eskilerin hük 
ınü yoktur. 316 tevellütlü Mürai 
Han oğlu Yahya. 

mü yoktur. Hasan. -------------
lstanbul üı;üncü İcra memurlu 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahklan 

mütehaaaıaı 

Cumadan maada hergün öğ-

ğundan: Bir borcun temini İçin Nu
rosmaniye r.addesinde Vezir hanın· 
da mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 
karrer l<irepdöşin sarma ve masura 
makiııalan 24-3-32 tarihinde mahal 
!inde r.aat dokuz buçul<tan onbuçu· 
ğa kada:- satılacaktır. Taliplerin m 

hallinde memuruna mür caatlan İ· 

lan olunur. 

1 

lcden sonra saat (2,30 dan .~e) 
İ lstanbul beşinci icra memurJu 

3 defa toplanabildiğini ve Y~- ın d • ürüncü cüz'ü Türk ta-
nı ı t'h iyetın va e en ... 

n ı ptnn sonra cem .h ümeni tarafından neşro- Parıımount artisılerinden Nicole Rev'm (.il ~~t cbarmant) iilmiıxf<' oymyacıı.t olaa 

kadar stanbulda Divanyolun- ğundan: Mahcuz bir at ve iki inek 
da 118 nwnaralı hususi daire- . 24_3-932 tarihine mü.adi! P<"•t'.""'.'.be 
sinde dahili ihast«lrkları mua- günü saat 9 dan itibaren Yenıkoy· 
yene ve tedavi eder. Telefon: de vapur iokelea.i meydanında aab· 

<:anlıuı ırılacagmı söylemekte • rı ene • p • • İstanbul 22398 lacair ilan olunur. 



- -- -- ----

Zel! 
Tam kiloluk 70 - tam okkalık 90- 5 ve 13 okkalık tenekelerde tam 

1 okkası 80 kuruştur. Hasan ecza deposu. Toptancılara tenzilat 

Adapazan Türk Ticaret Bankası - Anonim Şirketi Hissedarlarına 
Martın onuncu Pertmıbe rünU Adapazarında banluunız merkez binaıında toplanan hi11edarlar umumi heyeti ı93ı ıenesi bilinçoıunun ka

lıal ve tutikine ye idare mecliıi ve munbba heyeti ialennın ibrasına ve yüzde on heaabile on üç numaralı çift kupon mukabilinde beher hiı-
1417• elli kurut tmıettü t ... ziine ve müddetleri biten idare mecliıi azalarından Şerif; R"f&t ve Ahmet Aınn Beylerin tekrar intihabına ve 

idare mecliıl inılannın banka ile muamele yapmalan Jıaldunda 1928 sene.inde nrilen müsaadenin teyidine müttefikan karar .. erdiğinden hiı
...ı.rlann benkanın merke-.Ule lıtanbul, l:znUt, Eıkiıehir, Düz.çe, Bolu, Burıa, Tekirdağ, Bozüyük, Kütahya, M. KemalPllJ&, Big., Bandırma, 
Bartın, Safranbolu, Gerede, Geyve, Hendel<, Bilecik, Y enitehir, Mudurnu, Gemlik ve Karamürsel tnbelerine müracaatla temettülerini almalan ilan 

.,. rica olunur. İdare Meclisi 
1931 SENESİ BiLANÇOSU 

Mevcudat ve Matlubat ili Sermaye ve Düyunat 1 
1 

lZAHAT T. Lirası K. 
m iZAHAT T. Lirası K. 

-- -
Vezne mevcudu ve bankalarda mevcudat 1 845.478,04 Sermaye ı.000.000,-

lıtirakit 190.125,25 Şirketler müdevveratı ve hiııedaran tevdiatı 117.843,ıo 

Esham ve tahYilit 77.953,83 Alacaklı hesabı cariler ve taaarruf sandığı 1.612.350,40 
Gayri menkul emval 58.257,50 Vadeli mevduat ı.320.983,96 

Borçlu heaabt cariler 966.774,65 Bankalar ve muhabirler H. C. 80.569,57 
Senet, çek H poliçeler 1.982.120,40 Ödenecek çek ve havaleler 40.118,39 
Demirbat "'ya .,. tulaat 88.498,72 Muhtelif alacaklılar 443.735,6ı 

Muhtelif borçular 443.735,61 Muvakkat hesaplar 170.292,27 
Muvakkat heaaplaı ısı.595,58 Muhtelif hesaplar ve geçen seneler temettüah 92.069,24 
Muhtelif hesaplar 236.110,07 Nazını he"apJar 805.049,4ı 

Nazım heaaplar 805.049,41 ihtiyat ak~esi 69.9111,27 
1931 ıeneıi saf'i temel!Üah 123.705,84 

,,,.,,,,~, YEKÜN - YEK ON 5.876.699,06 1 

. 1931 SENESİ KARU ZARAR HESABI 

Zimmet 
1 

Matlup ~I 

Hurda demir sahşı 
lıtanbul Ziraat Mektebi Mu

bayaat Komisyonundan: 
Halkalı'da kain İstanbul Zi· ı 

raat Mektebinde mevcut ve is
timalden sakit tahminen 10 
ton raddesindeki hurda demir 
alat ve edevat ile takriben 500 
kiloyu mütecaviz hurda çinko 
23 Mart 932 çarşamba günü 
saat 15,5 da pazarlıkla satıl.a~ j 
ğından taliplerin görmek ıçın I 

. mektebe ve pazarlık için d.e J 

mezkur gün ve saatte Maarıf 1 
Müdiriyeti binasında Liseleı· 
Muhasibi Mes'ullüğü nezdinde 
müteşekkil komisyona müraca
atları. (1027) 

Ticaret İşleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Sigorta Şirketlerinin tcft', ve mu-

1 
r.l<ahesi hakkınrla!c.i 25 Ha2ican 927 
tarihli kanun ht:kr=onlerint göre Ha
r!k ve Nck!iyat s~l{orta muameliti-
le itti.,nt eylemci.. üzre tescil edil
miş olan ecnebi ıııi&orta şirketlcrin

tlen (Le Aıiküra.yoni Ditalya -
\ Le As!!curazion.i D'ltaliya) sigorta 

,;; k~ti J..u kere lnÜracaatla Türki~ 

yedeki bütün muameJatını knt'ede-
ı el< tasfiyesine karar verdiğini bjJ. 

1 <lirmiş olmakla mezkür şirketle ala
ka11 bulunanlar ·n şirlıete ve icabın
da lıtanbul mıntalrası Ticaret Mü-

1\ZRMI SUHULETLE 

istasyon bulma imkanı 

otomatik ıskala ile mücehhez 
TELEFUNKFN 340 RRDYO RHİZ~SI 
istlmallnln besatell ile temayüz etmektedir. 

Bir cereyan Prizi· ...... Duğmeyi çe\Iİrmekle 

ziyadar otomatik ıslıala iizerinde 

bilumum avrupa istasyonları nazarı· 

il n t ı h a b ı n ı z a v a z e d ı 1 m i ş o 1 u r 1 a r . 

iZAHAT T. Lirası K. ~I İZAHAT T. Liraıu K. 

- -

§ E Y ı " i ı d e t e t r u b e v e ıh a z ı r ı z 

!:'.:!~~ne müracaat eylemeleri ilin\ T E L E F u N K E N 
l e o u A L A B 1 R A o E R L E R 'il e ş•· Merkez ve ıubelerin idare maırafları ı64.378,08 

.. .. .. İcar bedelleri ı4.747,79 

" .. .. vergi ve harçlar 1.462,38 
Kırtasiye, Poıt-, Teıtraf ve Telefon masraflan ıs.003,64 

Tenvir, Teıhin, Müteferrika ve Tamirat 9.09ı,ı1 

V ekilet Mehakim, Yal, Halda huzur ve ilin 14.453,25 
maoraflan 

Heyeti umumiye Ye ıubelerin fevlralade m&1rafları 4.209,-
De.nirbat etY., T•U.t ve gayri menkul em- 7.076,26 

val itfa akçesi 
Tevdiat Faizleri 143.923,49 
Merkez ve Şuahatm olfl khlan ı23.705,84 

YEK ON 498.050,90 

Sizi rahatsız eaen· 
bu karın şişkinliılinj 

izale ediniz. 

Mollf L 1 N I A - .. ılrl•la.' 
, ... "' ......... Mıpllııl bllı bln_lyee ... 

olıııı. &i,,rl .. nlı aııde• ltilıuoo wlcudOotı lıenıu" 
.. , çolı IU-ln lncıloclktir . Fulı llarak ıyi 

"tlbtikl trllı- ~·· .. ·- ..... 
MJIOI- ı.-ı.ıı ",_. ropnıdıın ırl 11a, 

•Ü bütı'ln fazla ııenalıllll lıolı -.klir 

-·· .......... pllp tocrtk -lı . .,.,. 
•a,..MllZ99 .... ,... " ...... trtila1nı Mldiıera --.. -···· , .. ~ : '1 ıı.. - "'"" 20. lira 

latı ı,u 34. lln - llyu 40. ııro \ 

Yalnız, Beyoğlu'nda Tünel 
meydanında ve lstlklA.1 cad• 

,oealnde 886 Numeroda 

J~ 
maaazaıannaa ••t:ıll\ 

•••ı" ı •••· •o•ld. il•••••••• 

lstan~ul [ vtaf oıO~üriyetin~en: 
Tamamı (74) metre (50) santim terbiinde bulunan Bahçe 

kapısında Hobyar mahall~inde Hamidiye caddesinde Dördün
ci.ı Vakıf han karsısında şekerci Hacı Bekir ticarevhanesi mu
kabilinde kö e basında atik 18-20 cedit 81-1 No h elyevm si
lahçı dükkanı olarak istimal olunan hila hava diilcldlıun dört 
hisse itibarile bir hissesi satılmak üzere (22/2/932) tarihinden 
itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlaruı ( 525) lira depozito akçesile teklif 
mektuplarını usul dairesinde yevmi ihale olan (28 mart) pazar
tesi günü saat on beşte Çemberlitaşta İstanbul Evkaf müdüri
yeti binasında mı.iteşekkil id<.1"e encümenine tevdi eylemeleri 
ilan olunur. (638) 

afia V ekale -i 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan 
Komisyon Ankar şehri dahilinde bazı ana boruların ferşiya

tile bunlara müteallik müteferıri imalatı 1-3-932 tarihindeııı 

itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaıkasaya va
Ledilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saat on dört
te Ankara'da Işclı:lar caddesinde içme suyu koınisyomınun dai
rei mahsusasın-la icra kılınacaktır. Teıklifnaıınelec ve talipler
den aranılan vesaik vesaik ve muvak!kat teminat bu husustaki 
münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve mi!ktaırlarda olaca.k 
trr. Talipler bu husustaki şart.name ve projeleri. (10) lira bedel 
mukabilinde ıkoımisyondan alabilirler. (803) 

·---. . 
- AIO•~. 

Senedat Faiz ve Komiıyonları 341.637,66 
Hesabı cari Faiz ve Komisyonları 104.272,53 
Çek Acyoıu 21.970,85 
Havale ücretleri 6.322,97 
Tahvili! Faiz ve Temettüü 579,72 
Emtea ve Ardiye temettüleri S.839,05 
Taahhüdat ve Sigorta Komiıyonlsr 17.42S,ı2 

YEK ÜN 498.050,90 

m !-~--~~~-~~~~ 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Vesaiti nakliye resminden olaıi oorcundan dolayı haciz altı

na alman Yorgi Efendiye ait Fiat markalı ve 2147 numaralı oto
mobil Martın 28 inci pazartesi günü SJlal 11 de Taksimde Takse 1 

mahallinde bilmüzayede satılacağı ilan olunur. (1023) 1 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınaln1a komisyonundan: 

Pazarlıkla satın almmaaı icabeden 0885) adet portatif bez 
au kovasının pazarlığı 20 Mart 932 Pazar günü ıaat 14 ten on 
beşe kadar yapılacak ve fiat haddi layık görüldüğü takdirde iha
lesi icra edilecektir. Taliplerin prbıame ve nümuneyi görmek 
üzere her gün v 0 pazarlığa i§tirak için teminatı evveliyelerile 
beraber mezkUr günde muayyen saate kadar komiıyo.numuza 
müracaatları. (1024) 

Dr. Albert Şaul 
Dahill hastalıklar mütehassısı, Ba
l.at, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

Mübadil, gayrimübadiJ ve hazine 

BONO 
lan her yerden karlı ALINIR, 

SATILIR alakadarların doğru

dan müracaatları menfaatleri
nedir. 

lıtanbul, Bahçekapı Anadolu han 
No. 26. Telefon: 2,2939 
iSMET ve AVNi 

1
3 üncü Kolordu 

lllnları 

M. M. Vekaleti Hava müsteşarlığından: K. o. için 80 çift ve 13 tek 
M. M. Vekaleti hava müste,arlığı dördüncü ıubesinde is- atlı araba kotumu kapalı zarfla 

tihdam edilmek üzere imtihanla ve ayda yüz lira ücreti maktua münakasaya konmuttur. İha
ile bir ressam alınacaktır. Talip olanların hüviyeti cüzdanı, bu- lesi 23-3-932 çarşamba günü 
lunduğu memuriyetlerinden aldığı hüsnü hal t.ahadetnamesi ve saat 15 de Komisyonwnuzda 
sıhhat raporile polisten muaaddak mahalle hüsnü hal ilmübabe- icra kılınacaktır. Taliplerin 
ri çıkarttırarak istida ile hava müsteşarlığına müracaat etmesi şartnamesini almak ve eşkilini 
ilin olunur. (1025) .. k .. h .. .. 

----------------------- r gorme uzere er gun ve muna 
J kasaya ittirak edeceklerin de 15 Mart 1932 Uı.rihinde 

Donanma Cemiyeti tahvi
Iatmın İcra olunan 48 inci 
keşidesinde İkramiye ve a
morti isabet eden tahvilat 
tertip ve sıra numeroları 
gösterİT cetveldir. 

Tahvilat tertip numeroları 
1875, 2895,3972,4260,4699 

6781; 7881, 9056, 7535. ikra
miye isabet eden Numaralar: 
ikramiye TL. Tertip Sıra No 

numeroau 
1200 7881 21 
300 4699 76 
100 3972 49 

10 7881 87 
10 7881 72 
10 2895 14 
10 4260 67 
10 4260 3 
5 9056 58 
6 1875 19 
6 4699 9 
5 1875 33 
5 7535 26 
5 7881 14 
5 9056 94 
5 6781 6 
5 9056 86 
5 2895 44 

Baladaki tertiple;.in hizala
rında gösterilen numerolardan 

• 

SEYR1SEF AlN 
M~rkez acenta : Galata Köprü 

1 

b~ı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
' • Mühüroarzade han 2. 3740. 

1 MERSiN POSTASI 
(Anafarta) 18 Mart Cuma 

10 da idare nhtımmdan kal-
kar. 

18 Mart cuma gününden 
itibaren Mudanya hattının ' 
cuma poatalanna devam edi- 1 

lecektir. 

idare vapurları çekiç raspa 
ve tethir ve telvini Mayıs 
,/933 gayesine kadar talibine 
verilecektir. Teminat mak- • 
luan 300 liradır. ihale 17 / 3/ 
932 saat 16. 

mütebaki arra ve tertip nume-
rolanna kimilen amorti isabet 
etmiıtir. 

İkramiye ve amorti bedeli 22 
Mart 1932 tarihinden itiberen 
tediye edilmeye !>atlanacaktır. 

Amorti bedeli beher tahvil 
için (Bir Türk lirası On) ku. 
rustur, 

J ..... - " 'ni 

vakti muayyeninde teminat ve 
teklifnamelerilc Komisyonumu 
za müracaatları. (107) (822) 

* • . 
lıtanbul levazım dikim evin

de bulunan yün, pamuk, iplik, 
poıt kırpmtılarile kayıt kırpın

tıları, 30 Mart 932 çarıamba 
günü saat 15,5 ta aleoi müza
yede ile aatrlacaktır. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte komia
yo.ııda bulU11malan ve tartna. 
meıini almak iıtiyenlerin her 
gün komisyona ve kırpıntıları 

görmek istiyenlerin de Defter. 
darda dikim Evine müracaatla

"· (121) (928) ... " 
Gülhane hastahanesi kalori

feri 6459 lira 72 kurut bedeli 
kqifle kapalı zarfla münekaaa
ya konmuıtur. ihalesi 6 Niıan 
932 Ç&J'!amba günü ıaat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin prtna
meaini almak üzere her ııün ve 
münakaaaya ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninde mektupla~ 
nın Komiıyonumuza teminatı 

muvakkatelerile birlikte verme 
leri • (134) (1026) 

ı, ı lzatiyeti umumiye, iştehasızhk ve kuvvetsız •. k 
_ 1 büyük faide ve tesiri g~rülcn 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

ıl-' 
Gedikpaşada Jandarma 

Satınalma komisyon und;-~n: 
10 ila 11 bin jandarma kaputu imaliyeai kapalı zarfla münak' 

saya çkanlmıttır.Taliplerin tartname ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve miiııakaıaya ittirak için teklifname ve teminatlarile 
beraber Nisanın altıncı çartamba ııünü ıaat on bete akdar ko· 
misyonumuaa müracaatları. (1012) 

LONDRA BiRAHANESi 
Bir müddettenberi rahatsız bulunan: 

• 
1 nı 

Bu akşamdan itibaren saz heyetine iştirak edeceğini 
muhterem müşterilerimize tebşir olunur. 

Aynca: 9 kitiden mürekkep Kafkae Azsbaycan hakiki Türk 
muaild heyeti dahi İcrayı ahenk edecektir. 

•l:'!"(,':l:f!#Jc:t::C#:Z::C:::t:::::ıı:rc:::::- ~ ama a 

1 Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Her~ert N. GASSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 
Yeni müfteri bulmak san'atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~ sı 
Tatraya göııdcrilen kitaplar için posta ücreti alının z ~ 

•ocı=o:=:ı:ı: ., 
Gedikpaşada Jandarma 

Sahnalma komisyonundan: 
Elli lll aelaen bin metre ya,lık halri kumaş kapalı zarf mü· 

nakuaaile alınacaktır. Taliplerid ıartnamc ve nümuneyi gönnelı 
lizere her ııUn ve münakasaya ittirak için teklifname ve teminat· 
larile beraber Niıanm altıncı çarşamba günü ıaat on bire kadar 
koımiayonumuza müracaatları. ( 1013) 
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