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Hu ul boy.und u h 
Ruslar Şarki Çin demiryollarından Japon 1

1 

askerlerinin nakline müsaade ettiler 
Gazi Hz. 

Maamafih Ruslar da tahşidata ve hazırlığa devam 
alelacele geni istihkamlar gapıgorlar 

Rusya-Japonya 

Ahmet şOKRÜ 
Birkaç günden beri Akaayi Şark

tan gelen haberler, Rusya ile Ja~n
Ya arasındaki münasebatın gergm
reıme.kte olduğunu bildirmektedir. 
Japonyanın geçen yazdan beri uzak 
farkta takip ettiği aiyaseti, Ruayaya 
tevcih edilmiş telakki ede~er, J~; 
ııonlann "'Şarki Çin timeadiferlen 
Üzerinden askeri nakliyat yapmak 
için vuku bulan taleplerini, ınuhasa
trıata bir baılangıç telakki edecek ka 
dar ileri gitmektedirler. Acaba Ak
sayı Şarkta Rus - Japon ınünaseba
b noktai nazarından vazİyet nedir? 
Bu suale cevap verebilmek için Rus
lann Aksayı Şarktaki alakal~'!''! 
ve vaziyetlerinin kısa bir tarihini 
yapmak lazımdır. . 

16 ıncı asırda Garbi Avrupa mil
letler; ve bilhassa lapanyollar ve Por 
tekizliler, baharat getinaek için Ak
tayı Şarka deniz yolunu . ararken. 
Ruslar da kürk ticareti pqınde Ak
ıayı Şarka karadan yol açıyorlaı::dı. 
Aksayı Şarktaki Rus iınpera~orlu~
lllln avangarları olan bu kurk tuc: 
C&rlannı Kazaklar takip . . etti 
ve nihayet Ruslar Sıbırya: 

gaz fabrikası haline 
' 

edil}orlar, 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sa;ayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Tasarruf nerden 
Yapılacak? 

Fırkadaki mali komis
yon şamil 

bir şekilde çalışıyor 
ANKARA, (Milliyet) -

Fukanın mali komisyonu çalış 
masında devam ediyor. /ki gün 

l 
den beri masraf bütçesi üzerin 
-de tetkikat yapılıyor. Her me
sele ve her madde üzerinde du 
rulaıak karar vermek için bu 
madde ve meselelerin bir mev 
zu olup olmayacağı müzakere 
ediliyor.Komisyon karar mahi 
yetinde şimdiye kadar bir şey 
tesbit etmiş değildir. Esasen 
komisyonun vazifesi, gerek va 
ridat ve gerek masraf bütçele
rnde tasarruf etmek veya vari 
datı "rttırmak noktai nazarın
dan faydalı telakki edeceği 
maddeleri tesbit ile hükumete 
tavsiye etmekti,r. Tekaüt ·kanu 
nuna, ikramiyeye vesaireye bu 
mülahaza ile temas etmiştfr. 
Diğer taraftan hükumet te büt 
çe üzerinde çalışmaktadır.Mev 
zuun ehemmiyeti iktısat ve ta
sarruf edilecek mikdarın çok 

1 
mühim bir yekun tutmasından 
ileri geliyor. Bu açığı küçük 
tedbirler ve küçıiik tasarruflar

Ya, Sakalin adasına ve . batta 
Alaska'ya geçtiler. Ruslar nıhayet 
1858 aeneainde Çin ile ~d!kl~ı 
bir muahede ile Aınur nebrının ı•
>naline isabet eden Sibiryayı ele ge. 
çil'diler. Hala bugün Rusyaya ait o
lan Sibiryayı Mançuryadan ayıran 
hudut bu Amur nehridir. Amur adi
l'ile Sandeniz arasında bulunan ve 
Rıısyarun baıLca Aksayı Ş"!:~ lima
llJ olan Vladivostok'un da kain oldu 
iu •razi iıe Ruslann ellerine 1860 
da geçmiıtir. 

~ flltfın la kapamak müşküldür. Onun 

!1!11».~-.. ----~--~~~~iilUiiii~-------!'!!!!'----==:.-iİiııı~~~ll!!!JJiçin hükumetin ve fırka komis-
Rus-Japon ihtillilı son vaziyeti ve baş makalemizde izah edilen 

TOKYO, 29 A.A. - Siyasi !erinde kendileri için hiç bir 
mahafil, Japon askerlerinin nak fayda ınıelhuz değildir. 
li için Şarki Çin demiryollann· Karıs Han ne şartla 
dan istifade edilmesine M. Ka- müsaade etti? 
rahan tarafından muvafakat e. 
dilmit olması münasebetile 
memnuniyet izhar etmektedir. 

M. Karahanm bu itilafcuyane 
hattı hareketi Tokyo'da muh· · 
telif suretlerde tefıir edilmekte 
dir. Bazı kimseler bu hattı ha
reketi ihtilafa sürüklenmek kOI' 

hususatı irae eden harita 

mak üzere talimat vermeğe mı· 
vafakat eder. 

Sovyet hükumeti, bu muvafı 
/"'- \_ ... _ 

yonunun tetkiklerinden esaslı 
ve radikal tedbirler beklenmek 
tedir. 

1 •••••• 1 

Hamiller le 
Müzakereler 

T ediyatın 5 sene tehiri 
esasına varıldı mı? 

Pariste bulunan Saracoğlu 
Şükrü Beyin, oradaki temasla.. 
rına dair hükUmete tifahi iza. 
hat vermek üzere bugünlerde 

Ruslar Sibiryada yerlettiklen ton 
•a Aksayı Şarkı Avrupaya bağl:'ya
<alc olan bir şimendifer hattının ınşa 
•ı, başlıca hedeflerinden biri old": 
1895 le Çin ile Japonya .. ar~~ınd~ 
"'"harebede Çinlilerin ınuşkul vazı
)etlerinden istifade ederek, Rusya 
~çuryadan geçmek üzere şimen
~ifer İntası imtiyazını .ıınııtı. itte 
t_Uııdi Rusların ellerinde olan ve Şar
,.. ı;ia fİmendiferleri denilen bat bu 
laıibte imtiyazı alınıp ta "'!""k 1~3 
leneainde hitam bulan ıuneadifer 
hatbdır. Ruoya 600 milyon ruble sar 
1:derek inıa ettiği bu hattın ~:ı;er
~ihnıda bir takım adli ve siyası ım
~1.Yllzlar da almıştı. Binaenaleyh Vla-
'"oıtok'u, Ma.nçuryayı baştan bat• 
~tederek Avrupaya rapted~n b~ 

MOSKOVA, 29 (A.A.) -
Sovyet hükilmeti, Japonyanm 
istisnai bir takını ahval ileri aür 
müt olduğunu nazan itibare •· 
!arak ve bilhassa Mançuricleki 
Çin memurları ile Şarki Çin de
miryollan idare mecliıindeki 
Çinli azanın kumpanya idaresi 
ne müracaat ederek mezkur de
miryollar üzerinde Japon ag. 

kerleri nakledilmesini talep et
mit olduklarını göz önüne geti 
rerek, mahdut miktarda Japon 
kıtaatmm Harbinden lmenpo 
istasyonuna ve hatta zaruret 
hasıl olduğu takdirde Hailin is 
tasyonuna kadar nakli için de
miryolları idaresi Rus memur
larına istisnai ve muvakkat ol-

~,...,..... _...,,....... __ ,... . 
\ geleceği, Şükrü Beyin hamil
J lerle müzakere neticesinde 5 

~l~m geçtr;{i arazi uzun bı! ~erıt 
tıbi Rus toprağı mahiyetinde ıdi. 
lı Ruıya, bundan sonra senenin al· 
d' 8 Ylnda buzlarla kapalı olan Vla-
1"~tok ile iktifa etmeyerek, Port

:ıor'ü de kiraladı ve Mançuryayı 
B ele geçirmeğe çalıftı. Rusyanın 
bı u Mançurya macerası, Japon - Rus 
ki ubarebesine müncer oldu. Ve nasıl 

1895 te Ruslar Maaçuryayı Ja
:0ııların ellerimlen kurtardılar, bu 
R efa da Japonlar ayni Mançuryayı 
dı'i:!":"n ellerine geçmektea kurtar-

Kızıl ordu kadın silah enda•ları 

.Rua - Japon muharebesinin neti
Ş:-•nde Rusya, Portartör'le beraber 

1 
.. rlc; Çin ıimendiferlerinin, Portar-
0tii Mançuryada Çangçung kasaba:na bağlayan kısmını da Japonyaya 

it •kettiler. Japonlar, timendiferleri 
d llslara ait imtiyazlarla beraber al- d' 1 D' ğer 
c:!!klarından Mançuryada şarkta Vla- kusuna atfetmekte ır er. . ı 

Sibiryada Rus suvarileri 

katini, Japonya hükumeti tara 
fmd:cn Şarki Çin demiryolların 
daki Rus menafiinin Japon me 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Komünist tahkikatı 
dün hitam buldu 

Yakalananların adedi6ya çıktı.Bun 
larıneski mahkumiyetleri de var 

'"ostok'tan Sibirya hududuna ka- bir takım kimseler de demı_ry~ 
~ İnce uzun bir Rusya ve cenupta larında Çin'lilere ait olan. hıss~, Şehrimizde komünist propaganda- ta. Rusyaya gitmiş ıelmiıtir) efen-
{' Ol'tartörden ıimale doğru .Çang müstakil Mar:çuri devletıne aıt 51 yapan bazı eıhaaın tevkif edildi- diler • 
::.."f.,ap':y:" o1~u. ince uzu. n hır J.a- olacağından Japon nu

1
· fuzunund ğini dünkü nüshamızda yazmıştık. . Bunlardanahke~seriji ev;etce komü 

l 1 1 1 ı" •ter istemez demiryo arına a Bu hususta dün tetkikatımızı ta- nıstlikten m um o muı ur. 
907 •eneainde Rusya 1 • ngı - ~ h Bu cürme ait vesaik polisçe elde e 

sene sonra tediyatta bulunul· 
mak üzere bir esasa varılmak 
üzere bulunulduğu bir aktam 
gazetesi tarafından yazılmıştı. 
Şükrü Beyin bir Amerikan • 
Fransız grupu ile tütün inhisarı 
hakkındaki müzakerelerinin de 
hemen ihal edilmiş olduğu, 

Saraç Oğlu Şllkrü :S. 

ter;, arasında itilah ınüaelleıin so- şamil olacağı ve bu ter~İt .ta - mik ettik ve mühim olan ıu neticeye d" Tahkik t ·1anaı dil · tir ııu ka el kt k d hı se vasıl olduk. ılmiştir. a 
1 

• e mıı • . n~ balkaıı olan mu v e 8 e- tında Sovyelle n en ı 9 - Kendileri bugünlerde adlıyeye verile 66 sene müddetle inhisarı idare 
dildıkten sonra Aksayİ Şarkta Rus- )erini terketmekten müteessir Bu manasız iıe te•ebbu··s edenle- d 1 J~aPon menafii de telif edildi. Ç.ün~~ • cektir. e ecek o an bu grupun nısfmı 

il ki Oımıyacaklarını, çünkü Japon- rin ba•ı tayyare makinisti Nuri Ma- -·--·-.. -···-·•"""·-·--..... ___ pe•ı' la ak hu"kA • 250 ·ı 
.. nya ile Rusya, lng" terenın ı ) d • ~ n o r ume.e mı _ M ·• · kontrola ba• a ı ruf Ef. dir. Bo•ta gezmektedir. Bu '" ı ki d q•ultefiki idi. Ancak Ruslar, Man· ya ançurı yı . ~ . • U yon olar avans vereceg"i, mev. s K 'd ki y k .. s s nun üzerinde mühim mıkdarda ko- Ç ay ı ar ı:ryayı el.- geçiremeyecekl~'!i an• ğı ve ora .a . u. 1 ve, a e~ münist beyannameleri, cürmümeş- cut inhisar memurlarından yaş 
Ylhca, tamamile Rus arazıoınden kin liınanlarıle ıltısakı teının but halinde, bulunmuı ve tahkikata B •• •ı• lıların tekaüde sevki şartile mü 

!leçmeı. üzere bir ıimendifer battı eylediği takdirde Sovyet!er'e buradan başlanmıştır. ugun Veri l)IOr tebakisini gruputı istihdamına 
;:"•sına Vladivostok'u Avrupaya bu aı"t hı" ssenin açık vereceğini be- ld 1 ake 1 atla birleıtirmeğe karar verdiler. lstanbul zabitası bu hususta çok razı o uğu, e yevm müz ra-
L~ kilometre uzunluğuad~ki. bu yan eyleınektedirler. derin tahkikat yaparak Nuri Maruf J • • .. tın hükumetin alacağı senelik 
-~ la 300 milyon ruble sarfıle mf& namı diğer Mümtazın arkadaşlarını Maaş gün erını goste- hisse mikdan üzerinde cereyan 
•dil..U,tir. Binaenaleyh timdi Vladi- Nihayet, Japon'ların askeri da meydana çıkarmış ve kendilerini ren cetveli neşrediyoruz ettiği gene bu tekilde yazılan 
İtcıcıoı., biri ıimalden ve ~manıile muvaffakıyetlerinin Çin gençli 7akalamıştrı. • haberler meyanındadır. Öteden 

Ua toprağı olan clolatık hır yoldan g"iııin vatanperverliği tahrik et• Bunlarda: Talat (Telgraf fabrika- Eytam, eramil ve mütekaitlerin 
f,!'Çen. hatla, dig-eri de Mançu. rya v.e eÇ' ") k (' . beri arasıra ortaya çıkan bu ., bi mek auretile, hercümerci v ın •ında dökmecı , Ze i ışsiz Rusy~' - mart, nisan ve mayıs uç aylıklannın l f.;[ .nelen geçen Şarki Çin şunendı- · k ya gidip ,.elmi~tir) , Salih (Bursa Malmüdürlüklerine merbut on ıiıe- rivayet ere ne dereceye kadar 

enle , yani ayrı ayn iki hatla Av dahilindeki anarııyi arttırma - mnayi mektebinden mezun bofta), den ıevziine bu sabahtan itibaren doğru nazarile bakılabileceği a-
_ ....... _ '"'Y .. a_ba_ıı .. · ı_ıd_ır_.. _______ ..ı.;t~a:..;o;;;,ld;;,u;;.gıı."u;;...co_·..;·y~l-en_m_e_kt_e~dt..ir_ .... B.:.· u_.ı..ı;N!,!ih!!:a!!,!t:_(~l~s!!ta~n~b~ul'.....-s::.'a~n:ay?.:i~in~d=e:n~m'.'.'.e::.- ı..::h:_aş?;l::;ana=ca::k:t;_;:ır'..i . .-:.....:..,~-.ı::.--_...ı'-hla:'.k"'.a:.;~~r- ~~hr~ll)iz ._'!!.~~~-filindc 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Mecliste heyecanlı 
mün~kaşalar oldu .. 

Teşviki sanayi kanununun tefsirine 
dair talep kabul edilmedi 

kanun tadil edilmeli mi, edilmemeli mil 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Mil r

tet Meclisinin buıünkü içtiınamda 
teıviki ~ayi . ~an "•nunun yedinci 
maddesınm tefaırı halrkmdaki Baı
v~et tezkeresi üzerine iktııat ve 1 
butçe encümenleri tarafnıdan tan
zim edilen mazbataların müzakeresi 
hararetli. ve heyecanlı münakaşala
ra sebebıyet verdi. Bu münasebetle 
ilk sözü iktısat encümeni namına 1 ı 
mail Bey (Şebin Karahisar) aldı. Ve 
meselenin yeni ıelecek bir kanuna 
intizaren tehirinin doğru olmadığını 
ve iktısat encümeni mazbatasının 
bütçe encümeni mazbataoma tercih 
edilerek müzakeresini talep etti. 

Mesele!li teşrih 
Rüıtü Bey (Bursa) - Bendeniz 

biliyorsunuz ki fabrikacıyım. Fa.kat 
bu ve!'gi ile al.ikam yoktur. Mağa
zamda ber mal satarım. Binaenaleyh 
bitarafane ve bu i§i bilen bir adam 
sıfatile meseleyi teırih etmeğe ç.ıı
§Bcağım. (handeler). 

Hükümet tef&ir istiyor. Fabrika
cılardan bazıları vergi vermit, tıaz.. 
lan vermemiı, versin mi, vermesin 
mi? menfi veya müıbet bir kanr i:.
tiyor. 

hmail Bey arY.adatımızın dediği 
gibi behemahal bir karar vermemiz 
icap ederken bütçe encümenimiz; , 
kanun geloin, geldiği zaman velevki 
aleyhinde bir karar vermiı olsak bile ' 
o :z.ama.n düşünürüz diyor~ Fnrzede 1 

lim ki kanun 3 ay sonra çıkacaktır. 
Kanun neşri tarihiıttlen muteber ola 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mülhak bütçele
re ait tafsilat son 

haberlerimiz· 
dedir. 

Maliye Vekili Abdülhalik, Hasan 
Fehmi ( Gümiişh•ne ). SüleymBD 

Surz (Yozgat), Sırrz (Kocaeli) Ce-
1§1 Nuri (Td:irdağı), Rü§tü 

(Bursa) B. Jer. 

Dün Umumi Mecliste 
Florya plajı 

fırtınalar kopardı! 
Neticede buranın istimlakine ve 

plaj 
modern bir 

yapılmasına karar verildi .. 

Bu sabah ta içtima var1 
lstanbul umumi meclisi dün 

saat 14 de reis vekili Necip Be
yin riyasetinde İçtima etti. Zap 
tı sabıktan sonra muhtelit en
cümenin Filurya plajı hakkın
daki mazbatası okundu. Encü. 
men plajın belediye tarafından 
İstimlakini tasvip ediyordu. 
Mazbata üzerine ilk söz alan 
Mehmet Ali B. oldu Dedi ki: 

- Muhtelit encümende tet
kikat esnasında yalnız müsten 
kif kalmak gibi bir talisizliğe Mehmet Ali B. ve Tevfik SalJiıı Pı 
uğradım. Ben halka ait işlerin . satılacak bir kant a!san:ı ne de 
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Roman yada 
Fırtınalar 

- .. 

1!132 

Çadır Devlel 
Romanya Hariciye Karadenizde de şid-

nazırının istifa detli bir fırhna oldu 

Mülhak bütçelere ait muhtelif 
layihalar dün Meclise verildi 

Arabistan ve Irak çöllerin
de yarı müstakil teYhlikler ve 
emirlikler olduğunu bilirsiniz. 
Bunlar meskWı toprakla deniz 
ler arasındaki bo1lukta hüküm 
siiren devlet taslaklandır. 

Atiyretlerin bulunduğu çöl
lerin içine henüz paradan bü
yük Allah girmemittir. Para 
uğruna yapılan her tey, Allah 
uğruna yapılmış gibidir. 

edeceği söyleniyot BOKREŞ, 29 A.A. - Ro-
BOKREŞ 29 A.A. _ Ro-

1 

manya,. Moldavya ve Besar.ab-
h · '. Ce ya' da bırkaç zamandan ben fe-

manvredya a~ye nazırıd tyaedn~-ı. na havalar büküm sürmektedir 
ne en uuraya av e .,...,... B" k kim ı "dd ti" -~ • ırço se er, şı e 1 ~ 

tırT. ahd"d" l'b konf ğuklardan müteessiren ölmüt· 
Şeyh ve emirlere denizden 

lngiliz altım ve karadan Os· 
manlı altını gider. Gelir kay
naklanndan biri de, gazve diye 
d"mleştirilmiş baskın ve yağma 
!ardır. 

Suriye ve Hicaz tablolan a
rasında bu çadır devktlerden 
birinin hikayesini anlatmalı. 

yım. . . . . . 
Bu. bir emirlıktır; emınn ıı 

mi Suut'tur. Yukarı Necit'te 
oturur; payitahtı Hail'dir. Sul 
tan Hamit zamamndan beri fs
tanbulda Reşit Pqa isminde 
bir elçisi bile vardL 

Büyükharp hatladığı zaman, 
hemen hemen yüz seneden be
ri yan müstakil idiler. İçlerin
de 20 sene, 24 sene, Z1 aeıne hü 
küm sürmüt emirler sayılabi
lir. 

Emirin siyasi vazifesi, lbni
suut'u gücendirmemek, Hicaz 
ıeriflerinden hediye almak, Oı 
manlı haznesinden altın çek
mektedir. 

Hail beş altı bin kişilik bir 
kasabadır. Etraftaki hurmalık
larda oturan tafrası halkmm 
yekünu da dört bet bin kifiyi 
bulur. Emirliğin hazar ku"neti 
on y~ yatından elli yqma ka 
dar kadınlı erkekli bin kişidir. 
İçlerinden altı yüz kadarmm 
eli silah tutar; ötekiler kahve
cilik, seyislik gibi hizmetlere 
bakarlar. 

Sefer kuneti her zaman de
ğitir: BedeYiyler Hail'e yakın 
ve toplu mudurlar, yoba uzak
ta mıdırlar? DüJman kabiylele
ri yakında mı, uzakta mıdır? 
Emirin gazvesi menfaatlerine 
uygun mudur, değil midir? E
ğer Şimal ve orta Necit'te gaz
ve yapılacaksa, emir, üç bin ka 
dar sili.h bulabilir. Eğer Taif 
ve Mekke gibi aykın ve yaban
cı yerlere gidilecekse, bedeviy
lerin bir çoğunu yerlerinden kı
mıldatmak imkinsızdır: Bede
vi gerideki yurdunu on beş gün 
den fazla bot bırakmak iste
mez. Baskın, vurgun, yağma, 
hepsi kısa bir zamanda bitmeli, 
herkes payını alıp çadırcığma 
çekilmelidir. 

Emirin bayrağı altında top. 
!ananlar §UDU da tahkik eder
ler: Bir takmr atiyretler var
dır ki Haillileri gördükleri za
man kaçarlar; mallarını bıra
kırlar; o zııman gazve deve, ko 
yun ve çadır toplayıp sürmek
ten ibaret kolay bir iştir. E
ğer bedef sert bir kabiyle ise 
bayrağın etrafında kalabalık az 
olur. 

Hail'de halk üç sınıftır: A. 
ııiller, melezler, köleler! Asil 
olanlar dıtanya kız verip al
mazlar; bunlar için zauaat sa
hibi olmak ayıptır. Melezler ak 
kadınlarla kölelerden çıkmıt o 
!anlardır. Kalaycılık, kaıaplık, 
terlikçilik gibi zanaatlar melez 
lerin elir.dedir.Köleler alınxp aa 
tılan zenciylerdir. 

Hükiimet, kadı dedikleri bir 
şeyhten ibarettir. Nikah, vera
set, katil, hırsızlık gibi Yak'a
lar ona verilecek rütvetlerle 
hallolunur. 

Emir genç ve iyi bir adam. 
dı. Fakat bir taraftan büyük 
anası Fatma'nın, diğer taraf. 
tan Reşit Paf&DJD telkini altın 
da idi. F attoa, Necil Katerine
si diye töhret bulmuttur. Sev
mediği bir adamı parça parça 
kestirterek köpeklere yediren 
bu kadındır. 

Hicaz isyanı oluncıya kadaı
biz bu emire ve adamlarına us-
1"1 durawılar, diye para veriyor 
duk. isyan olduktan sonra Hi
caz hattına gelsinler, hattı tut· 
sunlar ve Serif kuvvetlerini sık 
smlar diye- altın yolladık. Bü
tün altınlarımızı bir kaç kiti a 
ralarıoda paylaşxp aylar ayı yo 
la bile çıkmadılar? 

Emir taraftarlarının hem lıı 
gilizler, hem ıerifler, hem de 
Osmenldarla h<>t geçinmekten 
neticede kim kazanına onun 
hissesinden mahrum kalmamak 
tan ıayri tasalan yoktu. Ker
van kervan silihlanmızın ve çı 
kın çıkın altmlanmızm çölden 
getirdiği ses, duadan, vaitten 
ve mazeretten ibaretti. 

Emir ve adamları bir defa 
Mediyin'e uğn.r gibi oldular. 
Yemeklerimizi yeyip yeni altm 
!arımızı aldıktan sonra, gene da 
ğıldılar. Onümdeki vesiykalar· 
dan yalnız birinde emirin şah· 
sına verilmit yedi bin altının 
kaydını görüyorum. 

Reıit Pş. nm emire yazdığı 
bir mektubun şu satırlarını o
kuyunuz: "Hükiimet bana yeni 
den para verdi. Fakat bu sefer 
sizi mutlak hareket ettirmekli
ğimi istiyor. Ben oraya gelme.. 
den, ıiz kendinize zekat verme 

1 1 teaı at eransı 1 d" • • l hd"d0 
• l • d • }" "h ~esaisinin kat'i bir safhaya da- erM;~leketin bi ok noktala- Dahılıye men\ Ur arının ta ı 1 sın enne aır ayı a 

hıl olduğu §U sırada n.azırm f lrç uh ı M ı· d" d"J • • müıtacelen böyle avdeti, Bük- rıı:ıdaldka~ ırtmh ba arı ~ı· ur et- da eC ISe teV ı e 1 mıştır • 
tii 1 .. tü 1.. · ·taıeaı er mış o ugu a er verı ıyor. 

reşte r u r u mu ar 
1 

Demiryolu münakalatı, bir v ı h J d h • t t ) 1 d dedilmesiııe sebebiyet vermit- çok hatlar üzerinde felce uğra~ aliler bu ayi anın esas arın an anç u u muş ar ır 
tir. M. Titulesko'nun ziyareti 
esnasında gazeteler tarafından mıştır. 
neşrolunan ve hariciye nazın i- Şintali şarki rüzgarı\ Karade- Müskirat inhisannda açıkta kalacak memurlara ikramiye .. 
le mumal.leyh arasında cı· deli nizi baştan bata ya amış ve 1 ,,_,_ • mıf B t 

mezkur denizde fena bir vazi- ANKARA, 29 (Telefonla) - Hü mıfq>olis müdür eri 56, uuucı s aru 
noktai nazar ihtilafları mevcut kiimet bu'"ön Millet Meclisine dün- poli• müdürleri 54, üçüncü smıf po- g _ Barut inbiaan i·'etme m1> 

Yette kalan b;,.,.ok gemiler Kös ~- ı· -d·· ı · 52 .. 
olduğuna dair mu&irrane tayİa- teı:ce limanın-a"' ilticaya mecbur kü Heyeti vekile içtimamda miizake ıs ':!~-~rüf.~-ı;,.., 58, birin" ..: sınıf vakkat idare•inin 932 bütçe liyibası 
1 h l 1 t O tul ete resi inta: edilen muhtelif kanun liyi ....,.u -.... ~ da Meclise tevdi olunmuıtur. Bu İ · 
arı a ır a an uren gaz Ce olmuştur. balarını tevdi etmiftir. Bu layihala- müfetti,ler 56, ikinci ımıf müfettit- darenin masrafı 1,427,000 ve varida 

si, Prens Ghika'nm alelade • nn ekıerisi mülhak bütçelere dair- ler 54, üçüncü uruf müfettiıler 52. b 2,133,000 lira olarak teıbit olun· 
nevreden dönnııeğe davet edil- ---.. •---- dir. Liyibalan bildiriyorum: Bu layihanın esbabı mucibesinde muıtur. 
mic oldug"unu ve Bükr-.e gelir Berlinde askerler:n Dahiliye vekaletinin istisnai olaralı: Liyihaya muvakkat idarenin kad 

T -y D ırülfünun · d · · · haf ed b • gelmez istifa edeceğini yazmak • zın egıaını mu aza en u nevı rosu da tnerbuttur. Bu kadroya gÖ-
geçit re Sml 1 Darülfünun bütçesine ait liyi- idare rüesasınm iıtihdaınlarma de- re umum müdür senede 5400 lira a. 

tadır. ha. Darülfünunun yeni bütçesinin vam edebileceği hakkında bir kayıt lacaktır. 8afmürakıp JOO, muavini 
Hiç olmaşsa nabıhengam le· BERLlN, 29 A;A, - 1930 masraf kısnu 898,474 lira, varidatı vardır. 250, müfetti,ter 400, 150 ve 125 ,.,.., 

li.kk edilmesi iktiza eden bu ha senesinden beri ilk defa olarak da 898,474 lira olarak tahmin olun· Tütün fabrikasyon tefi 300 avukat müşavir 
ber, büyük bir ihtiyatla kartı- Riyaseticumhuı- saraymın mu- mıqtur. Müvazenei umumiyedım Da 6 _ Tütün inhisarı bütçesi: Bu 125, müdürler üçer yüz lira aylık a-
lanmak İcap eder· hafazasma memur edilmiş olan rülfünuna ııeçen sene olduğu gibi bütçenin maaTef k11mı 6,682,281 va- lacaklanbr. 

k kıt l 1 H bi 770120 lira verilmesi baklanda layi- riclat laamı da 25,6S2,28l lira olarak Diğer taraftan iıbu inhisarlar 

Gandhi'nin 
Zevcesi 
AHMET ABAD, 29 A.A.

Sabarmati hapishanesinde Al
b haftalık mahkUmiyet cezası
m ikmaleden Madam Gandhi 
aerbest bırakılınıttır. 

M. Tardieu Cenevre'de 
CENEVRE, 29 A.A. - Fran 

sız batvekili M. Tardieu bu ıa
bah saat 9 da buraya gelmit
~r. Mumaileyh, saat 11,30 da 
Alman bat mürahhaaı M. Na
dolny'nin ziyaretini kabul ede
cek ye bunu müteakip Lehistan 
hariciye nazırı M. Zalenski ile 
öğle yemeğini yiyecektir. 

&I eri a ar a ar ye nezare baya bir madde ili.ve olunmu,tur. mevaddrru satmak içı· n bayilere veri. 
• uh fız kı ' 1 d".nkü" tesbit olunmuttur. tı m a ta arı u pa· Seyrisefain lecek senelik beyiye ruhsatnamele-

zar günü önlerinde bir ma.ika Erıkaf rinden lıtanbul, lzmir, Ankara n 
ı - Semsefain bütçesinin mas- "--- kezi · d ı-. · · takımı oldug"u halde Berlin'in ,.. .,.,...un mer erın e -~er, saır vı 

raf kısmı 4,844,460 lira ve varidatı 7 E kaf b""t · · raf •-- " ti --•- l · d - •---ba•lıca caddelerinde bir geçı"t 1 - v u çesının ma• ıua ıaye er m.,...,.ez erm e uçer, ~ •• 
,. da 4,132,312 lira ol 11rak lesbit 0 un- mı 2,681,530, varidat kısmı da 2 nahiyeler merkezinde birer lira harç 

resmi yapmıılardır. muıbır. Seyrisefain bütçesi layihası milyon 682 bin 500 lira olarak tes- iıtifa olunma.ı bu idarenin bütçe ı; 
Harbiye nazırı, lmperatorluk nın bir maddesine göre yeni kadro- bit olunmuştur. yihaaında musarrahtır. 

zamanında her gün yapılmakta nun tatbiki ile açıkla kalacak veya 
d çıkarılacak olıın maaşlı memurlar da 

olan geçit resimlerini ia eten 931 sen""i bidayetinde olduğu gibi 
tesis etmeğe karar vermiftir. muayyen nisbette tazminat verile· 
Bu geçitler haftada üç defa Sa- cektir. 
lı, Perıembe ve Pazar günleri 
yapılacaktır. 

Feci bir pilanço 
BLEU FlELD, 29 A.A. -

Z1 tubat'ta 22 ceset satıh arzı
na çıkarılmııtır. Diğer 16 ma. 
dencinin ölmüt olmasından eıı.
dite edilmektedir. 

İnhisarlar 
3 - Tuz inbisarmın 932 bütçesi 

de 931 vari.!at muhammenabnm ta,. 
hakkuk edeceği mülihazasile geçeı> 
seneki bütçenin ayni olarak tesbit o 
lunmuıbır. 

Belediye maaşları hakkında 
bir kanun teklif edildi 

ANKARA, 29 (Telefonl) - Ka.tamoni meb'usu Dr. Suat Bey be
lediye maatları hakkında Büyük Millet Meclisine bir kanun teklif etmi,tir. 
Bu teklif aynen şöyledir: 

Madde l - Belediyelerle telıremanetlerindeki ınaat ve ücretlerle 
yetim maatatı miııillu tahıiu.t yekıinu umum varidatı senf!Tiyenin yüzde 
yirmi betini asla teca,.üz edemez. fazla tediyat tahakkuk ederse ita i~ 
rine tazmin ettirilir. 

Madde 2 - Beledi:ye lı:anıınunun 117 inci madde•İnin 16 ıncr fıkrası 
mülgadır. 

· Madde 3 - ltbu kanun 933 haziranından itibaren cari olnp belediye 
idareleri o zamana kadar bütçelerini bu esa&a irca edeı-ler. 

diğini ileri sürerek bir kabiyle. k 
nin üstüne yürüyünüz; ben si~ Hindistan da hıyarcı 

On iki ihtiyar yandı 
STOKHOLM, 29 A.A.- Sa 

vaerdsijoe'da ibtiyıular yurdun 
da bir yangın çıkmıt yedi ihti
yar adamla bet ihtiyar kadın 
kömür haline gelerek telef il
muftur. 

4 - Mu.kirat inbisannm bütçe
sinin maoraf kısmı 2,219,636 lira, va
ridat kısmı da 7,080,000 lira olarak 
tesbit edilmittir. Ayni bütçe liyiha
aının bir maddesine göre vuifeleri
nin liğvı müruuebetile açıkta kala
cak memurlara geçen sene olduğu 
gibi tazminat verilecektir. 

ikramiye Halkevleri ve lise talebesi 
seferde bulmuı olayım. Eğer vebası 

hü~~t ba":a .dediği gibi ~ek- LONDRA, 29 A.A. _ Bena· 
ke uzenne gıdip te şehre gıre- • 'd D ı· Eka bild. 
cek olursa biz de hemen arka- ı ~s . ~ e_~ 1 pr~ fmı-

d et. • . E. h k t rıldığıne gore Benarıı etra • 
sıtn an Y ıtırız. lıgerh ~.re e daki kasabalarda hıyarcık veba 
e mezse, ne yapa m, eııuz se- h .ba akt .ı_ 
f de · de · ., sı ta n t yapın awr. er yız, rı.z.. 

Biz emire top ta yollamıt
tık. Kumandanı birinci müli
zım Osman Beydi. AJiyret Me 

Hakaret 
Hicaz ve Afgan 

dostluğu 

dayin'e doğru yürüyüş göster- Davası 
diği zaman, bir vi.diyde ateşe 
uğradı: Bizimkiler 1000, kartı 
taraf otuz kiti kadardı. Daha 
bir kaç kiti yaralanınca hepsi 
kaçmağa bafladdar. Osman Be 
ye de: "- Topunu bırak, gel!" 

BOMBA Y, 29 A.A. - Efgan 
n&Zlrlanndan Ahmet Şah Han, 

MüddeiumumiSonposta ·buraya v_bıl olm~ıtur. 
• • Mumaıleyh, Hıcaz kralı fb. 

diyorlardı. 

- O benim namusumdur, 
bırakamam. Ne diye kaçıyorau 
nuz? 

Diyordu. 
Bot yere bağırdı, çağırdı. 

Kartı taraf üstüne ÜfÜfüp kur 
fUn ve cenbiye ile Türk çocuğu 
nu parçaladılar. 

Silhlar, toplar, altınlar, de
veler ve erzak; hepsini hepsini 
verdik: Ve bütün seferdaı bi:ııe 
gene ve yalnız bir Türk ÇGCU

ğunun isimsiz nitansız meza
rından başka bir şey kalmadı. 

Türt topuna sanlıruş olarak 
parçalanan Oıman, 333 1enesi 
haziranmm üçüncü günü ölüp 
gitmittir. 

Falih RIFKI 

ve yarın gazetclerının nisauut ile bir dostluk muahedt; 
cezaland1nlmasını istedi namesi akdini ınüzaker~ etmek 

üzre Hicaza gituıektedır. 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Sa 

bdı: lkbMt vekili Edirne meb'uso 
Şakir Bey tarafından Son Posta ve 
yarın aleyhinde ikame olunan haka
ret danlannm bugün Aıliye ceza 
mahkemeıinde rüyetine başlandı. 
Maznunların lıtanbuldan gelen ııor. 
gulan okundu. Şakir Beyin vekille
ri Sadettin Ferit ve Hasan Hayri 
Beyler davayı izah ettiler. 

Müteakıben gazetedeki yazılar o
kundu. Mucibi tahkik bir fey olma
dığmdan iddia makamı iddiasını Hl" 

detti. Bu makalelerin bariz bir ou
rette hakareti mutazpmmm oldujun 
dan Yarın müdiri me•'ulü Süleyman 
Tevfik ve Son Posta müdiri me•'ulü 
Selim Ragıp ve başmuharriri Zekeri 
ya Beylerin ceza kanununun 480 
İnci maddesinin ikinci ve 482 inci 
maddesinin üçüncü fıkraLnna tem 
kan cezalanıun teyinini istedi. 

Maznun vekili müdafaumı hazır 
lam.ak için mühlet istedi. Muhakeme 
5 Mart cıımartesiye talik edildi. 

Hasköyde mütemmim 
intihabat 

SOFY A, 29 A.A. - Huköy 
departımanmda teşrii İntihabat 
fesbedilmiı olduğundan mütem 
mim intihabat yapılmuı icap 
etmektedir. 

Çiftçiler iki kısma aynlmıı 
olup biribirlerile tiddetli mü
cadeleler etmektedirler, 

Gazeteler, bir dehtet rejimi
ne tabi tutulmut olduğu söyle. 
nen o havali balkının protesto
namelerini neıretmektedir. 

Dün alqam Boukiovtzi kasa
basında iki müsellah grup ara
ıında bir müsademe olmuş, bir 
kiti ölmüttür. 

Diğer taraftan memurin ikrami
yesi tertibine konulan tahsiaabn §D 
şerait ve tertip dairesinde müstahak 
larma verileceği layihada teabit edil 
mittir. On beş günlük seneYİ mezu 
niyet ve hastalık müıteına olmak ü. 
zere liakal bir sene hizmet etmi, ve 
en küçük bir cezaya bile duçar olma 
ı:nış ve tevdi olunan vazifeyi hüınü 
ifa etıniı olanlardan bekar memurla 
ra nmf, evlilere 3 rubu, üi ve tali 
tahsil görenler dörtte bir, ikiden fu 
la çocuiu olanlar keza bir rubu üe
ret ınikdarmda ikramiye verilir. An
cak memuriyetten idareye mkaliide 
bir menfaat veya varidat temin eden 
ler ile çok müstesna bir hizmet ifa 
etıni, hulunanlarıı yaptığı hizmet ve 
esbabı tJtltifi müdürler encümeni ka 
rarile vekilete bildirilmek tartile biz 
metin derecesine ve vekiletin tasvi 
bine göre milbayaa ve fabrika ve icla 
re memurlarına ıermayei mütedavile 
den 3 aylık ücrete kadar ikramiye ve 
rilebllecektir. 

Dahiliy• memurlarının 
sinleri 

ı>- Dahiliye memurlarmm tahdidi 
ıinlerine dair layiha da Meclise gel
mittir. Valiler bu liyihanm eaaslarm 
dan hariç tutulmuflardır. Zira vali
lerin her yafta Heyeti vekile kararile 
tekaüt edilebilecelderine dair 1851 
numaralı kanunda aarahat vardır. 
Meclise tevdi eclilmit olan layiha i
dare rÜesa•mdan nahiye müdürleri, 
kaymakamlar ile polis müdürleri ve 
aıağıda muharrer hadlara vasıl olan 
ların nzalanna bal«lmaluu:ın tekaü 
de ,.,,,-ıroıunacaklanna dairdir. 

Nabiye müdürleri için azami •in 
50, birinci sınıf kaymakamlar için 
56, ikinci ımıf kaymakamlar 54, ü
çüncü nruf kaymakamlar 62, birinci 

ANKARA, 2!t (Telefonla) - Maarif Vekileti mekteplere, maarif icLı 
re ve müesaeselerine pnderdiği bir tamim ile vekalete muallimler, me
murlar ve talebenin Halkevleri münasebetlerini tanzim için yapılan ta
limatnameyi tebliğ ebniıtir. 

Bu talimatnameye göre Hal.kevlerinde faal bir vazife alabilmek için 
ret it olmak ve der• ile mektep intizam ve inzrbatına halel gelmemel. 'f'lrl. 
tır. Ancak yüı.uk talısil talebeti Halke-vlerinde vazife alabileceğinden lise 
tahsili sonuna kadar Hallrevlerin" kaydeylemeyecelderi ve nzife alama
yacaklan nizamnamede mu•arrahbr. 

Emlak ve Eytam Bankası 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Emlak ve Eytam banka11 idare meclisi 

bugünkü içtimaıhda banka faiz .. ., komisyon mikdarmm yüzde on buçuğa 
tenziline ve bu esasın mart bidayetinden ibl>aren yeniden akdolunacak 
utikrazaı ile bu tariht- itibaren heuplan hali intizamda ve taksitlerini 
vadesinde ödemit medyunlara tatbik edilmeıUne ka....,. venniıtir. 

'' Ernest namına kayıtlı para 
kimlere verildi,, sorulunca •. 

fZMIR, 29. (Milliyet) --- Rıbtrm tirketindeki sui istimal et. 
rafında tahkikata devam edilmektedir. Maznunlar "Emest" na
mına kayıtlı paranıo kime verildiği sualine: 

" Bunlar müteferrik 
mitlerdir. 

ve muallak masraflardı" cevabını ver 

Lehistanla mukaveleler 1 

VARŞOVA 29 (Hususi) - : 
Geçen ağustos ayında Polonya 
ile Türkiye hükiımetleri arasın 
da İmzalanan İkamet Ye Tica. 
ret mukaveleleri tasdik edil. 
mek üzere Leh meclisine tevdi 
edilmiştir. Mukaveleler martın 
15 ine doğru tasdik edilecektir. 

Petrol kuyusunda 
yangın 

BOKREŞ, 29 A .. A - Ploes

ti petrol mmtakasmda bir yan
gın zuhur etmi,tir. Hasat, 3 

mily- ley tahmin olunmakta
dır. 

1 a l ıktısadt ve man hafta 1 a 1 
büyük bir itibar müessesesi VÜ· 

cude getirdi ve bir aralık ster· 
!ingin akibetine maruz kalmak 
tehlikesini ııö.teren doları kur
tardı. 

zakerat şubatın 23 üncü gunu 
intaç edilerek bir mukaveleye 
raptedilmiıtir. hilif şeraitine 
nazaran hükfımet bankaların 
zararıoı kapatmak üzere 300 
milyon mark kadar fedakarlık 
ta bulunacak; Reichıbanb dabi 
aynca 200 milyon mark radde
sinde bir muavenet yapacaktır. 
Bankalar, zararlarımn bir kıs
mını da sermayelerini tenkis et 
mek, ve ihtiyat akçelerini tema 
mile bu uğurda sarf etmek su
retile tasfiye edeceklerdir. Ban 
kaların kaffesi hükumetin ve 
Reichsbankın muavenetini te
min ettikleri halde, yalnız Deut 
sche Bank und Diskonto Gesel
lschaft münhasıran kendi vesai 
tile vaziyetini kurtarıyor. 2:75 • 
milyon marka baliğ olan zara
rının 145 milyonunu ihtiyat ak 
çesinden, mütebakisini de ser
mayesini S ı?en 2 nisbetine ten-

yor, 
Alman gazetelerinin yazdı

ğına göre harbı umumiden beri 
iktısadi ve mali sabada Almaıı 
yada vuku bulan en mühim ha
dise işte bu tensikat hidiıesi
dir, ve bunun, umumi buhranın 
izalesinde, mühim bir rol oyna. 
yacağı zannediliyor. 

muştur. Bu mevzular ispekulas 
yoou tahrik etmemekle beraber 
umumen fiatlerin sağlamlığını 
mucip olmuttur. Maamafih fi. 
atlerin tereffüe doğru temayül. 
lerinin batlıca amili, kanaati. 
mizce, yukarıda mevzuu babı 
ettiğimiz, Almanyadak:i Banka 
larm tensikab keyfiyetidir. Bu 
nun en bariz delili batlıca müt· 
terisi Almanlardan ibaret olan 
ve fiab de Berlinde tesbit edi
len Anadolu Simendüfer kağıt. 
larıdır. Bu kiğitlar bu hafta zar 
fında da devamlı bir surette ta
lep edildi. Son tesbit edilen fi. 
atleri ıunlardır: 

istikrazı dahili üzerine şaya 
nı kayıt bir muamele yoktur. 
Nominal fiatı 94 dır. 

Geçen sene Avusturyada Cre-1 mitti. 
.Jit Omtalt müessesesinin te- Ondan sonra Almanyada 
zelzülü ile başlayan Avrupa "donmuş kredi" ler meselesi 
mali buhranı evvela Almanya. 1 zuhur etti. Bale da toplanan 
claki büyük bankaları sars- mütehassıslar komisyonu bunu 
ınıt ve Almanyanm vaziyetini muvakkat bir tekli halle bağla. 
uçur111J1un ta kenarına kadar dı. Umumi borçlar hakkında da 
getirdikten aonra lngiltereye esaslı surette müdavelei efkir
geçmit; orada da malum tahri- da bulunulmak üzere önümüz. 
batı yaparak Amerikaya intikal deki haziran ayı zarfında Lau
etmişti. Amerikada ayda bir sanoe da bir konferans aktedil 
kaç yüz bankanın ifluı suretin meei kararlaştırıldı. Bu arada 
de tecelli eden, ve hali.da asan Almanya, kambiyonun sukutu 
o yolda tezahürde devam eden na mini olmak üzere tiddetli 
bu buhranın, yalınız cemahiri tedbirler ittihaz etti. ln giltere 
müttehide için değil, bütün ci- keza akilane tedbirlerle vaziye
han için bir tehlike teıkil etti- ti maliy~•.1i izmihlalden bir de 
ğini gören amerika reisi cüm- receye kadar kurtardı. 

hunı Mr Hoover, ilk tedbir ol- Amerikaya gelince, 0 da iti
mak üzere dünyaya bir senelik madı tevlit ve kurumuş olan 

Bütün bunlar gerek Ameri. 
kanın ve gerek Avrupamn iktı
sadi ve mali bayatında ümitler 
uyandırdı ve hakikaten de sa· 
nayi ve ticaret aleminde bazı 
faaliyetler belirmeğe batladı. 

Bu tedavi ve tasfiye müca
delesinde Almanya geçen haf
ta zarfında pek mühim bir a
drm daha atmıt olmakla hadi
satın seyrini takiben bugün de 
bu mesele hakkında mücmel 
surette malumat vermek istiyo 
ruz. Bu mesele, adeta iflis ha. 
line gelmiş olan Almanyadaki 
dört beş büyük bankanın, hü. 
kfünetin müdahalesile tensik 
edilmiş olmasıdır. Almanya hü 
kiimetile bu bankalar arasında 

,ıi o:ütare•teyi kabul ettir- krediyi yeniden ihza maksadile ik\..a.wn..hf:ri ,.., ... ..,a" ...la" -~'..o.!-;~ ~- .~·L • 
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• • • 
Esham ve Tahvilat 
Saracoğlu Şükrü B.f. nin 

Paris'ten avdet etmek üzere ol 
duğu; himillerle, taksitlerin 
bet sene müddetle tecili esası 

üzerine itilif yapılacağı; tütün 
inhisarıoa mukabil bir grup ta. 
rafından hükfımete 250 milyon 
dolarlık bir istikraz teklif edil
diği; Osmanlı Bankasının im
tiyaz müddetinin temdit oluna
cağı gibi sözler hafta zarfında 

Aksiyon 16,40 lira 
Obligasyon 29,40 ,. 
Mümessil senet 24 ., 

Ünifiye hemen hemen geçen 
haftaki fia\ını muhafaza 

İş Bankalarında yukarıya 
doğru mühim bir hareket var • 
Cumartesi ~ktamı 9.30 liradan 
fazlaya talip yokken dün ak· 
f&m 9,60 liraya kadar muamele 
oldu. Bu fiate elyevm alıcı var
dır. 

Rejiler 4,40 liradır. 

İttihat Deyirmencilik hiue
leri de 23 lirada bir puan kazan 
mıılardır. 

Şark Deyirmencilik, muame 
lesiz 2,20 liradadır. 

Kota harici Mısır Kredi 
Fonsiyelerin fıati ıunlardır: 

1886 tertilri 142,50 lira 
1903 ,. 87,SO » 
1911 85 • 
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ahve satıs .. rın a da ı. 
E'konomi 19 
T el-Aviv panayırına 
ehemmiyet veriliyor 

Villyette 

Zat 
Maaştan 

Harice gidenlerin ma
aaşları nasıl verileceK? 

şeker tacirinin ra
poru hazırlandı 

ı\ltı kahve acentası hakkında 
bugün tahkikata başlanıyor 

Papazın ı 
Bıraktığı emlak 

İhbar edilen 187 parça 
emlakten 40 - 50 

parçasına vazıyededildi 

Mübadelede 

Komisyon 
Dün toplandı 

Rumlara yakında 
tevziata ba~lenacak 
Muhtelit mübadele komisyo-

~~ ........... ~ .. ··~· ... ·-~- . 
Bilümum mütekaitler ile dul ve 

yetimlerden muvakkaten ecnebi 
memleketlere &'İdecck olanlar, gitme 
den evvel ne kadar gaybubet edecek 
!erini mübin olmak üzere maaılarıru 
aldıkları malmemurlanna bir beyan· 
DRJDe ven::c:<!klerdir. Tekaütlerin ve
recekleri beyannameler üzerine mal 
mcmurlan, bunları, beyannamede 
göstercLklcri miıddet için mezun 
addedeceklerdir. Dul ve yetimlere 
ait beyannameler malmemurlarınca 
Maliye vekaletine gönderilecek ve 
bunların mezuniyeti Maliye. Vekale
ti tarafından tasdik olunacaktn'. 

Saint .. Benoit mÜea56elİ umumi 
müfettifi Françoiı Löbri ge
çen eylülde vefat etmi~ ve mühim
bir '"'v~t luakmıtlı.. latanbul Def
lcrdarl ğına geçenlerde vakı olan ih 
bru-da bu ruhib;,, bila varİ• vefat el· 
tiği bildirildiginden, mctrukatına ha
zine namına vaziyet edilm<k üzere 
Defterdarlık Beyoğlu 4 üncü Sulh 
hukuk ma.'ıkemeaioe müracaat etmiı 
tir. Malıke..nc rahip Fı·ançois Löbri 
nin tebrimizin muhtelif semtlerinde 

Yunanlılar birer Bulgarlar ve 
pavyon açmak 

Ticaret müdürlüğünün verdiği 19 I 
ıeker tacirinin ıeker fiatlerinde kon 
tenıandarı ıonra hiud olan anormal 
yükselme ile aldkalan olup olmadığı 
nı tetkik elınekle me~gul olan komiı 
yon dün lelkikabm ikmal etmit ve 
raporunu tanzim etmiıtir. Raponın 
ınalı.iyeti hakkında kat'i bir ketumi
yet muhafaza edilmrkle beraber, bu 
19 tüccar araıında işleri komisyoncu 
luk mahiyetinde olan bazılannın bu 
iıle aliıkalar, ırörülemediği ıöylen
melctedir. 

Kahv• tetkikatı 
nu dün umumi bir içı=ma akte. 
dilmiştir. Bu içtimad:ı Yunan 
fevkalide murahhası M. Sake. 
laropul0$ ta ilk defa ol rak ha. 
zır bulunmuştur. İçtimada bil. 
rolardan verilen raporlar tas
dik edilmit ve istıfa ctmi§ olan 
komisyon katibi um m'si M. 
Wurfbein'in yerine G rbi Trak 
ya tali mübadele komisyonu 
reiıi M. Görter'in tayin edildi
ği tebliğ edilmittir. H. Wurf. 
bein martın 5 nci g:inü lnicre 
ye gidecektir. 

Fi!iıtinde T el.aviv şehrinde 7 
tubatta açılacak ve bir ay ka· 
dar devam edecek olan §Brk pa 
ııayınna ittirak için Ofis hazır
lıklara ba9lamıştır. Alman ha
berlere göre T el-aviv panayın· 
na komtu devletler tarafından 
günden güne daha fazla ehem· 
nıiyet verilmeğe başlanmıştır. 
Bulgarlar panayırda başlı başı
n. bir pavyon almağa ve bura
da Bulgar zirai ve sınai ıı;ıahsu 
IS.tını teşhire karar vermı!ler -
dir. Bulgar paviyonunda bır ~e 
istihbarat bürosu icrayı faalı
Yet edecektir. Yunanlılar da 
bir pavyon açmak için teşebbü 
•atta bulumnuılardır. Rom~7 
Ya hükfuneti de panayıra ıştı
rak için tetkikata batlamıttır. 
Romen seyrisefain vapurlan 
da aergi açık bulunduğu müd
detçe Yafa limanına uğrayacak 
lır. 

Bu vaziyete göre, Tel-aviv'de 
Türk mamulat ve masnuatmm 
İyi bir tekilde tqhiri lizım gel
r:ıı.ektedir, 

Bari panayın 

diplomaları 

Bari ikinci beynelmilel pana 
Yırma i9tirak eden müess~e ve 
lacirlerimiz için sergi tertıp ~e 
Yeti tarafından ihzar olunan ~t: 
tirak diplomalan lhracat Ofisı 
ne gelmiştir. • 

Diplomalar önümüz~eki pa· 
:Zar günü aaat ıs le o~ me~. 
kezinde tevzi edilecektır. lttı. 
rak hususunda Ofise müzahe. 
rette bulunan tehrimiz ltaly~ 
\taşekomersiyali ile İtalyan tı· 
taret odası katibi umU111isi de 
tevzi meruiminde ba?.ır bulu· 
nacaklardır, 

Limon fiatlar 
tetkik ediliyor 

Ticaret müdürlüğü limon fi. 
•tlerinde gayri tabii bir yükse
liı olduğu baklanda yapılan 
ııe9riyat üzerine dün limon fiat 
letj üzerinde tetkikata batl•
nııttır. 

Ticaret müdürlüğü diğer ta· 
'"-ftan fiatlerinde kon ten 
İandım sonra tereffü gö-
r\ilen daha bir kaç madde 
etrafında tetkikat yapmakta
dır. Bu meyanda çay, pirinç de 
bulunmsktadır. 

Başka memleketlerde 
alınan kararlar 

Son aylar zarfında her bük~ 
llet kambiyo ve ithalat hakkın 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

lngiliz lirası 

Kapanı, 

L. K. S. 
7 37 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
fsviçrc frangı 
Leva 
F orin 
Kuro ç. 
Ş'ling A. 
Pezata 
Mark 
l'otl 
Pengo 
Ley 
Di.,~r 

Tahvilat 
1 Dahili 
D. Muvabhade 
A. D .. nıir ·rlu 

12 06 
o 47 50 
9 13 09 
'3 41 26 

36 71 OJ 
02 44 00 
66 28 00 

1 18 00 
16 00 00 
4,21 48 
6118 62 
1 99 45 
4 21 48 
3 94 28 

79 20 00 
26 71 Oll 

1
K panış 

94100100 
53 25 
29 '0 

niyetindedirler 
da birçok kararlar ittihaz ve 

neşretti . "h 
Tacirlerimizin, bılhassa 1 • 

racatçılarımızm mutlaka bil~e 
si lazl'm gele~. ~u kararlar gun 
den güne degıııyor. . . 

ihracat ofiıi Türkiye ıle tı
cari münaıebette buluna!' me_m 
leketlerin kambiyo ve ı_thala~ 
hakkındaki kararlarını bır hula 
•• halinde neşretmiştir. 

Deniz ticaret 
filomuz 

Ticaret odasnıca tanzim edi
len bir istatistiğe nazar~"'!I de
niz ticard: filomuz son ılaveler 
ve kazalardan sonra 101,696 aa 
fi tonda 213 parçadan murek
keptir. 

Yunanistanda bu 
sene üzüm az 

Ofise gelen maliima~ göre 
Yunanistanın bu seneki kur~ 
üzüm ihracatı geçen seneye nıı 
betle 19 ınilyon noks~_dı.~. . 

Avusturalyada kuru uzum!'" 
tihıalatmın geçen seneye nıı. 
betle 6 bin ton noksan ~la~~~ı 

hrn. ediliyor. Bu eksıklıgın 
ta ın 'd'"t .. .. piyasası üzerın e ıyı e. uzum . dı 
sir edeceği kanaatı var r. 

Yunanistan da 
afyon inhisara 

Yunan hükumeti afyon ve 
turucu maddeleri inhiaar uyut 

altına almıştır. 
Bu hususta tanziı;ı,ı olunan 

kanun layibaıma gore kaçakçı 
1 . . konulan cezalar cok •· ar ıçın 
ğırdır. 

Almanyada tetkik 
ıeyahati 

Alman,yada Türk Ticaret oda 
tertip ettiği Almanya tel 

IDllD d kik seyahati mart ayın a yapı-

)acakbr. T . · 
Berlin, Hamburg, (-es.te !f 1 

bi büyük ıehirlerle ed~lyıpz;!l 
· · · de ziyaret ı ecegı 

sergısının fı SlS lira· 
bu seyahatm masr• 

dır. 

Balkan tütün~e~~n~ 
nazaran Türk tutunu 
Tütünü yetittiren baılıca il~ 

Balkan memleketi arasın~riı hır 
"ki mesai vücude getı me 

teşn 1 ·d k ta-si fikri son zaman aı a ç.o 
raf tar kazanınaktadır. . . 

Muhtelif sebeplerle cıhan pı-
. . edilemeyen ve 

yasasına ıyı ar:ı _ ki" 
binnetice liyik oldu.gu, .~~v in 

1 

bulamıyan prk tutun~. ~ ' 
ba lıca müstahsil olan T ~rkiye, 

ş ariatan ve Yunanıstan;n 
Bul~k. -aileri bir faide temın 
teırı ı ·~~ I ik 
edebilir mi? Bu mese e, tısa· 

eh f"ld gu .. nün baılıca 
dimaıe ab 

d Bu ıualin cev ını mevzuu ur. · 
b"lmek ve faideıi derecesı-vere ı . · 

ni teshil etmek bu h.usus ıçm 
toplanan komisyona aıt bulun-
maktadır. . . .. 

Dün de yazdığımız gıbı, tu· 

t .. i'lerile alakadar zevattan un , k . 
mürekkep olan bu omısyon 
lhracat ofisinde içtima eder~k 
ihzari tetkikat yapmıftır. Bu ıç 
timada Ofis müdürü Cemal 
Beyle tütün raportörü Haliik 
Bey de bulunm~ş~ur. 

Komisyon. ıçtımalarını sık, 
sık yapacaktır. 

Paris borsası 

Tıcaret: müdürlüğ'ünün tetkikab 
üzerine kahve fiatlerindeki yükockli
ğin sebepsiz olduğunu leıbit edilmit 
ve bu yiik•eliıi yapmakla ittiham et
tiği altı kahve ithalat acentasının i· 
ıimlerini Müddei umumilik ve Vila 
yet makamlanna b;J 1irmişti. 

Vilayetin tavzif ettiği komisyon bulunmakta ol.an gayri me~kul enı
lıahve meseleıini buiünden itibaren vali hakkında tahkikat icraıına ve 
tetkik edecektir. Ticaret odası idare . bwılara vaz'ıyet cl;neğe başlamııtır. 
heyeti kahve komiayonuna teker Müteveffanın 187 parÇ41 emlaki oldu 

Komisyon bn sabah raporunu Vi- komiıyonunJa bulunan Hüıeyin ğu ve bunlann 2 milyon lira kiyme-
layet makamına v~.....,rktir. • Sabri Beyi inti!-.ap etmiştir. tinde bulunduğu ihbar edilmit ise

Aldıl<lan mezuniyeti uzırtmak is
leyenler, mezuniyetleri bitmeden ev
vel malmemurlarma olduklar ıyer
dcn ikinci bir beyanname ıröndere- l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!=ıl1!9 de, hu cihet henüz kati ıurelte tes

pit ed.ilmemittir. Şimdiye kadar 
~ •. 50 parça emlake vaz'ıyet ediJ. 
m•tlır. Bunlar meyanında Ü•küclar
cla bir kliıe ve Bebek'te bir itamlıarıe 
Galata da Saint - Benoi t yanında bir 
matbaa vaırdO'. Kilise ile eytamhan&
nin bir fB)ııa uhdesinde mukayyet 
buluıımaaı tayanı dikkat cörülmek
tedir. Bunun bir tabaı maneviye ait 
olması muhtemeldir. 

ceklerdir. ikincin beyannameler üze- M hk · ~ d 
rine verilecek mezuniyette mutlaka 1.a em eler e 
Maliye vekaletinin tudikına iktiran 
edecektir. Bu itibarla mezuniyeti u-

:~: ~~a=~.,!le:hi ır!:~::: Çolak Hayrı·'nı·n başka 
::~~d~:kd~~ Maliye vekaleti-, •• • • • • 

izinleri bittiği halde yoklamada- dav ı d go ı or 
~:!u;::~::=~:{y~[0~=~: a arı a ru uy 
lanlann maatlan kesilecektir. 

Mezuniyet almak ıu,..,tile yokla
ma eanasmda meınaliki ecnebiyede 
bulunanlar ilmühaberlerini bulun
dukları mahalle en yakın olan Türk 
konaoloslarile tasdik ellirettk yok
amalannı aldıklan mahaldeki vekil
leri vuıtasile yaptıracaklar ve maa
ım tediyesi esnasında da ınaaıln bu 
vekillerine verilecektir, 

Maaş bugün 
Mart umumi maat• buırün verile 

cektir. Ücretli memurlann ıubat ay· 
lıklan dün verilmiıtir. 

Türkçe okumak 
mecburidir 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
de ecnebi talebeye de Türkçe okuma 
mecburiyeti hakkında Maarif vekile 
tinin tamimi Viliyete ırelmittir. 

Mart 
Kontenjanı 

Gümrüklerde bugünden 
itibaren tatbik ediliyor 

Bütün gümrüklerde olduğu 
gibi htanbul gümrüklerinde de 
mart kontenjanının tatbikine 
bugün başlanacaktır. 
Şubat kontenjanında karfılık 

olmadığından yer alamıyan be. 
yannameler bugünden itibaren 
mart kootenjaru üzerinden itle 
necektir. 

Yeni konteajan, teker, çay ve 
kahve gibi nedreti hissedilen 
maddelerin bollaşmasını temin 
edecektir. 

--··---
Casa d'Italya'da 

konferans 

Galatada dört beş arkadaşla bir 
kadının evine taarruz etmiş 

Bir katil ınetelesinden mevkuf 
Çolak Hayri efendinin Adliye bioa
undaki ceza mahkemelerinin her bi
rinde ayn ayn muhakemeleri vardır. 
Dün de ikinci tt2a mahkemesinde 
yeni bir davaaı rüyet edilr.ıittir: 

Çolak Hayri huvar.lal.k deYirle
rinde bir ırece Yanına yararundan 
meyhaneci kasap Abdullahla Araba
cılar kiıtibi Arifi ve Haaan ilminde 
bir ba~ka adamı alınıı, Gaıataya, 
çalırıJı meyhanelerden birine gitmit
tir. Dört abbap kafaları tuttuktan 
sonra kadın oynatmak iatemiıler, 
Despina iıminde tarııdıldpı lıir ka
dmi bulmu9lar, <ıtıırc! •kl..-ı çalgılı 
meyhaneye ıretirip oynatmqlardır. 

Raka, zaten aarboı olan dört b 
fadann ba§lann• büsbütün döndür. 
mü,, kadına meyhanede sarkıntılığa 
ba§lamıılardır. Bilhusa bunlardan 
kasap Abdullah iıi büsbütün azyt. 
mış, kadını meyhane ortaaında öp. 
mek İslemiıtir. Deıpina İtin ıarpa 
taracağrnı anlayınca bir lıı.olayını bu
lup meyhaneden kaçınııbr. 

Gözleri döven dört kafadar eğlen 
tiyi yanda J,,raJ..p kaçan Deapinayı 
muh~kkak bulup ıretirmek emeliyle 
kalkmıtlar. Deıpinanın evine gitmiı 
lerc!ir. Fakat Despina kendini "evde 
yok" dedirtmiş. Bu cevap Hayriyi 
ve kasap Abdullahla arkacfatlannı 
lazdınn•ş evin kapısını tekmeh!me
ğe, camlarını ia!lamaYa bııılamıılar 
dır. Bu esnada da poliıler gelmiı ve 
bu dört kufadan yakalayarak, Adli
yeye tevdi etmiıtir. 

Dün ikinci ceza mahk~inde 
cereyan eden muhakeme de iddia 
makamı tetkik için evrakı İıtem.i, ve 
muhakeme nisanın dokuzuncu gü
nür.e talik edilmittir. 

Kız kardeşinin 
alamadığı için 

Beşiktaşta kendisine kız kar
deşini vermemesinden kızarak 
Celalı öldüren Hakkı ile Hacı
nın muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edil 
miş, bazı şahitler dinlenilmit
tir. Diğer bazı tahitlerin de cd 
bi için muhakeme baıka süne 
bırakılm19tır. 

Sabıkalı yankesici 
Y anl<esicilikten muhtelif sa. 

bıkalan ve mahkiımiyetleri o. 
lan Vehbi, dün birinci ceza 
mahkemesinde yeniden üç yan. 
kesicilik vak' asmdan muhake
me edilmit tir. 

Bu üç yankesicilik vak'um
da Zonguldak serkoıniserinin 
refikası Kadriye Hanımın 90, 
Mehmet Re,at Bey isminde bi· 
risinin 150, Sadık ~endi ismin 
de birisinin de bu mıktarda pa
rasını çalmaktan ibarettir. 1 d. 
dia makamı Vehbinin bu üç 
maddeden de ayn ayn tecziye. 
sini iatemİ§tir. Karar cumarte.. 
si günü tefhim edilecektir. 

Neşriyat davaJan 
Bürhan Cahil Beyle Peyami 

Safa Bey arasında tehaddüs e
den davaya perıembe günü Ü· 
çüncü ceza mahkemesinde bBf
lanacaktır. 

Turing klüp içtimalan 

Meseleden Maliye vekaleti de ha 
berclar edildiği gibi, veziyet edilen 
enJak rnüıtecirlerine Japdan tebli
ratta tetkikatın hitamına kadar kira 
larm mahkemece tahıil edileceji bil 
clirilmiıtir. Aynı zamanda müteveffa 
nın variıi bulunduğu takdirde uıu
len mahkemeye müracaatla Deftar
darlık aleyhine bir dava açarak bir. 
veraset ili.mı almatı lüzumu ela ilan 
edilmiıtir. Müteveffaya variı olduğu 
nn iddia eden bir tah•• zuhur etmiş 
iıe de buda henüz veraaefu' 4bat
edememiıtir. 

Tepeköy 
Heyelanı 

Hava müsait olursa 
bugün sondaj yapılıyor 

Patabahçe'nin Tepe köyünde 
ki beyeliıım sebebini tesbit i. 
çin fen heyeti dün de tetkikatı. 
na devam etmiıtir. Heyet. Bey 
koz kaymakamlığına verdiği 
ıon raporda, karlar tamamile 
erimediği için henüz vaziyetin 
tavzih edilemediği bildirilmek
tedir. Maamafib rapora naza. 
ran arazinin taılı, kireçli oldu
ğu, toprağm yağmur ve karla. 
nn teairile yumutamıt ve çök. 
müt buluııduğu, T epeköy top
rağında mevcut aulu kumun ki
reçe yaptığı tazyik ile zeminin 
çökmesini intaç ettiği anlatıl
maktadır. Bugün hava iyi olur 
ve yağmur yağmazsa heyet son 
daj yapacak ve heyelinm haki. 
ki sebebini tesbit edecektir. 
Dün kendisile görüttüğümüz 
Beykoz kaymakMDı Rqat B. 
dedi ki: 

"- Heyelindan mütevellit 
vaziyette değişiklik ve göze gö 
riinür herhangi bir tehlike yok 
tur. Yarın hava müsait olursa 
yapılac11k :;..,odaj beyelinm ne
den ileri geldiğini gösterecek-

Dün ak!"m .... t 18,30 da Caaa d' 
ltalia ela Dante Alighieri cemiyeti
nin tc~bbüsü Ü<erinc tehrimizdc bu 
lunınakta olan piyaniıt profesör Ce
nırc Valabreııa 1600 • 1700 ıenele
rinde ltalya"d" piyano mevzulu bir 
konferans vcnniş ve piyano ile bazı 
parçalar çalmıttır. 

tir. Şimdiye kadar tahliye etti-
H eye ti umumiye 10 nisanda topla- rilen s haneden baık• evlerin 

botııltılmasma lüzum ıörühne-

nı yor. Kongreye verilecek rapor.. =~ri.Jı!:-01:~·:r:::e~~:~· 
derecede bir aağlamlık hüküm tün oyniyarak deniz kenarmda 
sürmekten hali kalmamıttır. Türkiye Turing ve Otomobil cevap vermiılerdir. Bu cevap- ki evleri de silip ıötürmeainden 

T ereffü hareketi batile§me- klübünde yeni ınurakaba heye- larda, tamiri istenen yolun 120 endişede edildiği hakkında ver
miş, bilakis artmıt ve haftanın ti intihabı yapılmış, heyete ye- kilometrelik kıımının otomo- diği haber çok mübalağalıdır. 
bilançosu diğer mühim kazanç niden Dr Tevfik Salim Paşa, billerin geçmesine müsait va Fevkalide bir hal olmadıkça, 
larla temayiiz eylemiş ve bu ka Nakiye Hanım, Sadettin Ferit, mükemmel halde bulunduğu hiç bir ciddi tehlike mevzuu 
zançlar evvelce vukua gelmiş Devlet Demiryolları Umum bildirilmiştir. Maamafih, klüp, hahs değildir." 
olan mühim terakkilere inzi- müdürü Rifat, Aero Klüp reisi bu kısımdan kışın otomobil ge. Diğer taraftar., o civar sakin· 
mıım etmiştir. Müfit Harici Ticard Ofisi mü çemiyeceği kanaatini muhafa- !erinin az çok endi•eleri de ta-

Borsanm ancak kalkınmağıı dürü Cemal B. !erle Ford Acen za etmektedir. bii görülmektedir. Halk arasın 
müsait olan unsurlan hesaba tesi umum müdürü M. Hofin- Turizm meşheri da, gene kar yağarsa lodos ve 
katarak 9imdiki halde diğer bü ger seçilmişlerdir. ~lüp heyeti güneşin tesirile eriyecek karla. 
tün unsurları kale alınamağa umumiyesinin 10 nısanda top- Nis'te açılacak Turizm mq- rm suyu ile çöküntülerin büyü. 
azmetmit olduğu zannedilmek. !anması kararlaştırılmış, kong. herine gönderilmek üzere, Tür mesinden ve dik yamacı yakı
tedir. reye arzedilecek rapor ve bilin kiye Turing klübü tarafından nmdan geçen yolun heyelin te-
Eğer bu tetayü) devam ede- ço müsveddeleri hazırlanmış. memleketimize ait 150 tablo ıirile koyarak sahildeki evlerin 

cek olursa tahakkuk etmiş olan tır. Klüp, bu sene, hükumet ve ihzar ettirilmittir. de tehlikeye düşmesinden kor
terakkilerin salabeti normal bir belediyeden 5000 lira dereceıin İtalya Turing kliıp reiıi ko- kuhııaktadır. Çöküntüye ma. 

k b ·· ,_.. deki tahsisatı kesildiği halde, mandör Mariyotti, Yunan hu··. ruz kalan e 1 d b" · • PARıs, 29 A.A. _ Temps surette artaca ve ugunı<u ay- ver en ınnm sa-
fi d h · . bütçesini 3000 lira fazla ile ka. kiımetinin davetile martta Ati. hibi Ver t b gazete•İ yazıyor: Geçen hafta lık tas ye a a genış ve mtişte ı us a, geçen çartam a 

Tali mübadele knmisgona 
reisliği 

M. Wurfbein'ın riyaseti altın 
da bulunan lstıınbul 6 mcı tali 
mübadele komisyonu bitaraf 
riyasetine, Garbi Trakya taU 
komisyonunda olduğu gibi, hiç 
kimse tayin edilmiyerek bita. 
raf reise verilmekte olan 900 
lira maBf tasarruf edilecektir. 
Bu komisyonda bulunan Türk 
ve Yunan murahhaalan etabli 
vesikuı tevzii ve emlikin iade 
ve tazmini itlerine nezaret ede 
ceklerdir. lki murahhas arasın. 
da ihtilafı mucip bir mesele zu 
bur ettiği takdirde, muhtelit 
mübadele komisyonunda bita 
raf azanın riyasetinde bukııan 
bürolarda halledilecektir. 

Tali komisyonda taaarruf j. 
çin be,, altı memunın daha va
zifelerine nihayet verilmiştir. 

lstanbul Ramlarıne 
tevziat 

lstanbulda etabli Rumların 
belediye mıntakası haricinde 
bulunan ve iadesi kabil olmadı. 
ğından dolayı, Yunan hüküme 
ti tarafından verilen 150 bin 
lngilia lirası ile tazmin edilecek 
olan emlakin takdıri kıymeti hi 
tam bulmuıtur. Komisyona gim 
diye kadar vaki olan 30 bin ka. 
dar talepten ancak 13 • 14 bin 
kadan tasarruflarını isbat e<le
bilmitlerdir. Yakında ı50 bin 
lngiliz lirasına nazaran isabet 
edecek nisbet dahilinde tevıia
ta başlanacaktir. 
itleri azalmış olduğunu yazdı
ğımız mübadele komisyonu tek 
nik bürosundan 16 memurun 
vazifesine nihayet verilmi§tir, 

Tıp talebe gardanda 

Alchğ1111JZ malumata ıröre Tıp Ta 
lebe yurdu müdürü Tevfik Bey me
muriyetinden iıtifa etmiıUr. Bu iıti. 
faya sebe, IÖylendiıtine ıröre, mü
dür Beyin: 

- Ben bu setten ıonra Yurda 
talebe •la-m Nere,e ıiderlerae 
ıritainler. lıter hamamda, iater lriiJ. 
handa yabmlar ! .. 

Tarzında mektebe ma&Y}'en 1Ul 
ten ıreç ırelen Webe hakkında lıeya. 
natta bulumnuıdır, Bu hibıtıa ma
ruz lraları t!'lebe Sıhhiye V elıiletine 
birer iaticla ile müraa,at ebnlıı-.lir. 
Maanıafib Tevfik Beyin iodC;i,il"• 
kabul edilip edilmeyeceği, ltcndiai. 
Din de bu huıuıta ımır ıröıterip .P.
termeyeeeği timdiden tayin edileme 
mektedir. 

Cerrahi kongresi 
Mıulrille toplanaeak olan beyne!. 

milel Cerrahi Konırreaine i,tirak e
decek olan Cerrahpa§a haılaıleai o. 
peralorü Dr Bürhanettin Bey Mad
rite müteveccihen hard<tt etıni9tir. 
Biirlıanettin Bey l:ıu ıeya}aatJnden 
iıtifade ederek Almanyaya -.irıınut, 
oradaki cerrabi müeueaelerde tetki
kat yapmış. dün de Abnanyaclaa 
Parise barekeı etmiştir. Bürhanettie 
Bey Pariate de mealeğine llİt tetki
kat yapbktan ıonra Madride ıride
cektir. 

Ekmek fiah 
lıtanbul Belediye Riyasetinden: 

Marbn ikinci ÇllrfBDlba giiaiinden 
itibaren ekmek yedi francala on llİr 
buçuk kuruıtur. Zarfında borsa evvelki vaziyeti- rilere daha müsait olacaktır. patmaktadıı-. na'ya giderek Turizmin iktısa. gür.ü, bahçesinde bir çizgi gör 

• · Hava oyunlarının devam et- /stanbul-Edirne şosesi di menafii hakkında bir kaç düğünü, bu çizginin 0 gün bü- ll!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!! ____ _ 
ni değiştirmcmıttır: . k ld - • t"b konferans verecek, oradan la- yüdüg-ünü, bı"r az sonra çı"zgı· u" _ k f ) d - ·· l · ı· 

Nevyork borsası ıle vadelı me le o ugu m ı aı mevcut- ao aga ır a ıgmı soy emıı ır. 
1 · d tur. Binaenaleyh raporlara ait lstanbul • Edirne şosesinin tanbul'a gelecektir. zerinde duran bir kovanın dev Veli usta, evini yıktırarak nnka muameleler yapı an pıya a • h b'll · · k 1 T·· k" T · kı··b·· b ·ıd·-· · b d k muvakkat bir inhitata bais ol- para mevcudunun fazla ve ucuz seyya otomo 1 erının o a ·ca ur ıye urıng u u, un· n ıgını ve üyük bir yank açıl zmı kurtarmayı ü~ünme te-

. &rsa har c..J I t 11.. tevziatının olması ve teknik vaziyetin bor geçebilecekleıi hald tamiri İ· dan bilistifade, mumaileyhin dığını, o gece ailece o•ururken dir. Heyeti fcnniyenio bugtin. 
Altın u 27' mu• o nn eme u l"h' · k • · • · B eka"lct vasıtasile Tu .. ehı.;mizde de bı"r ı"kı" konferans t t ht 1 1 k d yapacağı •ondaı· neticesi, haki· " 1 .~ . it _. kolmı• olan pazar sanın sa a ıyetıne ar!ı '- r ma cın aşv • " • avan a a an ayrı ara , u. ~ 
"c 'diye 

1 
; {9 50 tesırı a ınca " • • · k"I t ~·· hi J ;.ing ldübün yaptıı:. müracaata vermesini lemin için te§ebbüs- var sıvalnrt dökülme"r baıladı kati.-< C'rdi e}e mar 1 olup ol-

n n+ ry, ~ j~t=e5~i~v~·~ç~a~r~şa~m~b~a~c~e~l:se~l:e~~~ıs:t~ıs=·~,~~~!.t=e;,:::ı ~,;,::eır,;....m •• -.·.' .. m• u ... e.m .. c•-~.lııl· ilıı•'lııııl'lm .. -iıl'm' .. •ııiıii•'"iii" 1111"ııllllm·ıiılı..ı'iııııı1'iııll11111111-. ............. ...ı~-._ .. .,..~ııı.ı"ıliılı11111•io.ııı'~·"""....;·.·;....ı..;· :...ıı1.ı.ı· iiı.w...,.-w·~iıMl· ı;ı;o~·i1o;,;,' ~· ;....~ ...... • .. · .. _~!'aoa.-.....:.-~~~~~~~~ - . ' 
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1 MART 1932 
İdarehane: Ankara eaddeei, 

100 No. 
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Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Mü.dür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

den bahseden arkadqlara te
şekkür etmek isterim. Olimpi· 
yatlardan ve o münasebetle ben 
den o kadar çok bahsettiler ki; 
artık deniz diyince sen hatıra 
geliyorsan, olimpiyat deyince 
de ben hatıra geliyOl'Um. Hatta 
benim bu it için kırkından son. 

Ahunt'lar kimlerdir, 
neler yaparlar? 

ra İngilizce öğrendiiimi de ile 
me gene siz haber verdiniz. Bu ' 
kadar reklama ne kadar teıek
kür etsem azdır. Hemen Allah 
bu seferki olimpiyat seyahati. 
ne hayrrlısile müyesser eyle. 

Sırasına göre hastalara nefes bile 
eden bu adamlar 

hakkında şayanı dikkat malumat! 
1 • 1 

YARIN AKŞAM 

lVtELEK Sinemasında 
İraesine başlanacak 

C F A • nın parlak komedisi 

A.BONE OCRETLERl: 
Türkiye içia Hariç için 

L. K. L. K. • 3 aylığı 4- 8-
6 H 1 sa 14 -

12 .. 14 - 28 -

' ' . ak geri verilmez -
1 ... '"'Jeti geçen nüshalar 10 ku
uştur. Gazete ve matbaaya ai t 
ı ler için mildiriyete mlirKaııı 

dilir. Ga:rıetemiz llinlann ınes'u. 
yetini kabul e tme!. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy a~kri rasat mer.tt

zindf!n verilen malümata göre 
)ugün hava eheriyetle bulutlu 
~lacak rüzgar poyrazdan mütl'
l iJ kuvvette e~cektir. 

29-2..JZ tarihinde taeyiki nesi. 
mi 7ö6 milimetre en fazla sıcak
lık 1 en az sıcakllk sıfu santig· 
r 1t kaydedilmiştir. 

1

, ıın .... 
Ben bu te,eklrurü ifa eder· 

ken emsali hadiselerde sana hiz • 
met edememiı olmaktan müte-
vellit teessürlerimi de açmak 
isterim. Vaktile Galatasarayın 
batında Viyananın Prater bar
larında, ora matbuatının bile 
takdirini c:elbedecek tarzdaki i. 

, pekli seyahatinizden evvel elim 
1 dütüp te bu yolda sizi teşci ede 
' memiıtim. Eğer Allah nasip e-
der de saı de bu te,kilitm bi. 
zim gibi nimetlerinden bani ha 
rd çimlenen bahtiyarlar arasına 
girenen - Allabtan ümit kesil 
mez • senin de bir olimpiyat 
tatmana çalqmak boynumun 
borcu olsun. •. 

Canım Daverclğim! Şu o
limpiyat seyahatleri için göğsil 

ı nü vurarak, ıah damannı çıka. 
rarak: 

- Millet! Milletin parası! 
Hazinenin müzayakasL. Hezi-

1 met .. Diye barbar bağıranlan 
! bir fotograf makinesi önünde 

' 
f 
--LE~.,. , poz alanlara, yahut Tartuff pi. 
.. yesinde başrolü yapanlara ben-

zetmez misin? .. Günün birinde 

Şekerim Daver hangimize: 
- Seni olimpiyat kafilesi-

Olimpiyatlar hakkında iki nin idaresine tayin ettik! •. Der
gün evvel yazdığın edebi parça lerae, yüreği hop diye oynamaz 
yı • bilmezsin • ne zevkle oku- ve içimizden hangi ahmak: 
dum. Bu yazın gösteriyor ki; - Böyle bir seyahat prensi. 
içimizde olimpiyatları senin pime muga:ı;ırchr. Ben gitmemi 
kadar iyi hisseden ve senin ka. der .• 
dar özleyen kimse yoktur. Va. Sana bu münasebetle bir ke 
kıa dediğin gibi oraya gitmeğe re daha çoban ve hakim hiki-
hepimizin ağzımızın suyu akmr yesini nakledeyim: . 
yor değil. Y alruz bunların için Bir çoban bir hakime müraca 
de bir ben bu arzumu saklamı- at ederek: 
yorum, bir de sen, saklayamı· 
yorsun! 

Senin bu olimpiyat tasvirin, 
bana: 
8 1k. StanhUlu n ~u S ad'abidt n~vbunya~ 

nı ... 

Ademin canlar katar lbu bıvası canını 

Mısraiyle batlayan kasideleri 
h .. tırlattı. Sen yalnız mizah ve 
umuru bahriye muharriri değil, 
adam akıllı şairmişsin de! O ka 
dar iyi tasvir etmişsin ki; yazı
nı okudukça, kendimi olimpiya 
da gidiyor zannettim .. 

- Hakim Efendi! Davarlar 
dere üstündeki köprüden geçer 
ken biribirini süstüler.. Bir sı. 
ğır suya düıtü boğuldu. der. 
Hakim hiç düıünmeden: 

- Easakarü velbakar, köprü 
yü geçerken biribirini kakar. 
Birfey lazrmgelmez.. Cevabını 
verir •. 

Çoban: 
- Lakin Hakim Efendi, dü. 

ıen öküz aizmki idi... Deyince 
hakim hemen: 

- Tilke meseletün uhri 
Cevabını verir. Çoban da da. 

Kadınlar Avukatı 
TAHRAN, Şubat 932 (Mil

liyet) - İranda hocalara A. 
hunt derler. Vaktile Abuntla
nn mevkii pek büyüktü. A
hundun kanımadığı dünya işi 
yoktur, denilebilirdi. Bugün de 
Abuntlar, pek çoktur. Fakat 
vicdanlar üzerinde tahakküm e 
debilecek kudreti artık kendile. 
rinde bulamıyorlar •. 

çin tavassutta bulunurlar .• 
Tahsisat almaz/ur 

Ne Ahuntlar, ne Müçtehit. 
ler hükUmetten maat veya tah
sisat nam ile bir şey almazlar. 
Esasen buna ihtiyaç ta yoktur. 
Çünkü kazançları, mühim bir 
yekUn tutar. 

filmindeki şarkılar üzer ine bütün İstanbul halkı dans ve ta
ganni edecek tir. İki sineıma ve ,güzellik 'kraliçesi olan 
JEANNE BOİTEL ve LOUlSE LAGRANGE 

tarafından temsil edilen 

Kadınlar Avukatı 
Bir müçtehit, halka ne her hal.de görülmesi mümkün en güzel temaşadır. 

Piı namazlu •.• YARIN AKŞAM 

Abuntlarm vazifesi, bizim es 
ki köy ve tehir boc:alarmmkine 
benzer: Nibik ve talik iılerini 
görürler, mesçitlerde namaz kı 
!anlara pif namazlık ederler, 
okuma yazma bilmeyenlerin is
tidalannı karalarlar sırasına gö 
re hastalara nefes ederler, düa 
okurlar, muska yazarlar ve da. 
ha buna benzer dünya işlerini 
görüp hallerince "dünyalık" e· 
dinirler. 

kadar kolaylık gösterine, 
nüfuzları da o nisbette ar· 
tar. Nüfusu arttıkça itleri ge. 1 
nişler. lçlerimlen on binlerce 
tümen geliri olan büyük Müç- 1 

tehitler yok değildir. 

Keyfi hareket gak 

Elhamra ~i~emasında 
1 

gorecegınız ı 

Alıantlar kimlerdir? 

Maamafih, son zamanlarda, 
Pehlevi hükfuneti, bu Müçte
hitlerin kendi başlarına hare. 
ket etmelerine pek te meydan 
vermemektedir. 

BRİGİTTE HELM ve WlLL Y FRİTSCH'i [ 

temsili muhteşemleri 

Gizli Vazife . 

filmi mevsimin en büyük dramıdır. Ahuntlar içinde, yüksek tah 
sil görenler de vardır. Bunlar, 
Bağdat, Kerbela ve Necifteki 
medreselerde fıkıh, okumuş, 
Arap lisanını bütün gavamızile 
öğrenmi§, din ve mezhep mese 
lelerine ait etraflı tetkikat yap. 
mıt kimselerdir. 

Son zamanlarda, gerek ta
pu ve gerek şer'i mahkeme işle 
rinin tensik ve tanzimi hükU
metçe kararlaşmıştır. 

Bu zamana kadar, mevcut 
Müçtehitlerin halledebilec:ekle. , 
ri meseleleri tayin eden bir ta. 
limatname hazırlanmıştır. Tali 
matname, iki üç aydan beri tat 
bik sahasına girmiş bulunu. 

Bu film, harp esnasında bir RUS GENERALİLE evlenmiş 

bir ALMAN KADINININ .rom~anı~d~ı:r::_. ~-~ 

Soğuk geceler 

MOSKOVA 
yor. 

Müçtehitlere gelince.·· Ayni talimatname ile Müç
Böyle yüksek dini malumat tehitlerin adetleri de azaltıldığı 

edinmit Abuntlar, Müçtehit is söylenmektedir. Tahranda, ni
mini alır. Müçtehitler, daha zi- kih ve tapu iflerile me,gul o. 
yade zengin tabakanın işlerine lan Müçtehitleri hükUmet ta. 
bakarlar. Tahran, MOfhet, la- yin eder. Bunlar, vazifeleri es. 
fahan, Kum, Reşt gibi büyük nasında yapacakları her hangi 
tehirlerde Müçtehit yetiıtiren bir hatadan mes'uldürler. Hü. il 
medreseler vardır. Maamafib kfunetin tayin ettiği Müçtehit. 
buradan çıkanlar, hemen Müç- !erden maadaar tarafından ya. 
tehit olamazlar. Bir Ahunda pılacak akıt ve mukavelelerin 
Müçtehit denebilmek ıçın o. hükümsüz olduğu ilan edilmit
nun, sorulan diui her hangi bir tir. 
meseleyi derhal kökünden bal- Ravzahtinlar ... 
edecek irfan ve kabiiyette olma İ . 
S l~-d B ~d t Kerbel" randa bır kısnn hocalar da 
ı ıu;ım ır. ag a ve a, ah" k ed k .. 

Müçtehitleri en fazla olan şe. rRavz ha.?1

1 
k ere. geçını~. 

h" J d" B d M"" t h"t avza an ı , canu ve mesçıt. 

Çocukları' nın 

ır .e~ ~b 0 :d a Abç e I 1 'i" lerde, yahut muteber ve zen
yesını 1 rhaz l"f enh. 

1 
D?t ar,d • l gin lranlılarm evlerinde tertip 1 

ranm mu te ı te ır erıne a. j • • • • . 
ğ la k d. i · 1 d uh ed edılen husuaı ravza ayınlennde 

kalplerinde uyuyan dhtiraslan 
t.eekin etmiyoııdu . Bu mühiç ve 

ı ra ın ış er e z ur e- K bel" k' . 
k ba ·· kü" 11 • b il ğ er a va asına aıt yanık ka. c:e zı muş en a e u ra. "d 1 .. 1 I .1 bi 

müessir filmi 
YARIN AKŞAMDAN itibaren 

( RA._D_Y_O_] 1 

Bugünkü program 
1 

lstanbul - Saat 18 grarnofon,19,30 
Hafız Bürhan Bey h<ycti. 20,5 O
pera, 21 Hafız Bürhan Bey heyeti , 
22 orkestra. 

Be/grat (429,8 m .) - 19 Çe k li
san dersleri, 19,30 konferans, 20 
mitli şarkılar, 20.30 Zagre,pt.en na
kil. 22,50 radyo orkestrası. 
Bükreş (394.2 m .) - 19,40 mü

zik, 20 radyo orkestrası. 20.30 kon· 
feraruı, 20,45 taganni konseri , 21 .05 
radyo orkestrası . 

Budapeşte (550,5 m.) - 18,10 
muzik. 1~,10 Sramıızça ders. 19.40 
Macar sarkıları. 21 k0\1feran11 Vı;! 
konser ,_ 

Roma (m.441,2) - 19,10 havadis, 
20 Macar muzikası hakkında musa
habe, plaklar, 22.45 muhtelif muzik 
22,55 radyo jurnal. 

Varşova (m. 1411) - 19,35 mu
zik, 19,45 radyo jumal, 20 tefrika, 
20,15 halk konseri. 22,10 operadan 
~arkı. 22,40 radyo gazetesi, 22,50 
dans t.ıuzikasr. Hele o hürriyet heykeline 

Good Morming diyiş yok mu 
enfes bir şey!.. ' 

la B. d ki ·•ft""l · sı e er soy eyen ere ven en r 
ır r. ız e, es mu u enn, · . d" Muh f 

yanamaz: daha vasi ve şümullü bir surette ısım ır. arrem v~ se er ay. 
- E artık tilki m~eles1D1· • "f 1 · • ·• M"" t b"tl !arı, ravzabanların bılhasaa fa. 

OPERA Vıyana (517,2 m.) - 18.15 Astro 
nomi kursu jimnastik ve konferat1.6 

~- vazı e ennı goren uç e ı ere r 1 

GLORYA 
SİNEMASINDA 

3 mart perşembe akşamı 21,30 da 

Sinema ve 

Münir Nuretlin 
KONSERİ 

Program : Yeni ve müntahap e
serlerle geçen konse.rlerık çok 
muvaffakiyet kazanan bazı e<ıer

ler ithal edilmiştir. 
Ycderin evvelden temin edil

me.si rica olunur. 
Fiatlar: 75, 100, 150, 200. 800 

ve 1000 kuruştur. 

YARIN AKŞAMDAN itibaren 
A R T l S T l K 'te 

Gloria Swanson'u 
ÇILGIN DOL 

filminde göreceksiniz. 
Bu bliyük artist hakikat.en SÖZ
LÜ SiNEMANIN KRALİÇE
SİDİR. Ve bu filmık çok beye· 
nile«k mizahi nükteler istimal 

eylemiştir. 

Bu eserde (No... No ... NA· 
NETTE) in bestekarı VİN

CENT JOU'MANS'ın üç ~rkı

sıru taganni ediyor. Serlevhalacı 
'!'unlardır~ 

'LOVE İS LİKE SONG" 
" SAY . . . OUİ CHERİE"' ve 
"TO THE ONLY ONE"'. 

SALLY 
Balerinlerin kraliçe•i. sinema ve 
tiyatronun tasavvur edilebilen en 

dilber ve en eevimli art:istidir. 

Yalnız bir no~- 'a gözüme ilit
ti. Sen bu tahakkuku kabil ol
mayan hayalin sarhoşluğu ile 
ı ıest iken şarkım garbini ıaşır. 
nışsın: Yazında: 

"Nevyork'ta birkaç gün ... 
Sonra bütün Amerikayı garp· 
ten tarka doğl"U trenle geçit" 
diye yazıyo .. sun. Cancağızım 
Nevyorktan (Los Anceles) e 
giderken Şarktan garbe doğru 
gidilir... Garpten şarka doğru 
değil. (Ah kafir mürettipler de 
ğil mi!) Haklısın; şunun haya. 
li bile adamın sağını solunu şa. 
'İırtıyor... Artık bunu görünce 
labii benim bu işi özlememi hak 
lı bulursun: Bu fırsatla l:w.oı·'· 
tunlarda sana, 2lf,.-. · , •. - - ~u: 
muttasıl _ h--, ." ~ - ~enın gıbı 

kanıtırma!. der. zengin ve kibar sınıf, çok ehem a ır,ette b~ '!°~ukl~rı aylardır. 
Çoğumuz sırasına göre: miyet verir. Tereddüdü mucip _Ravza ayınlerınde okunan 

- Bana Maliye nuırlığıru olan ahret i9lerinde onun rey" kaksıdele~, kıd~l.en mRanzum. ola: 
verseler kabul etmem ... Yahut: ve içtihadını alır. r~ l tertıp e ı ır. avza ayinı. 

- Bin lira verseler bu terait Müçtehitler, bundan maada fOY e başlar: 
altında İstanbul valiliğini al- veraset davalarını hal ve fasle. Ayin na•ıl g•pılır? 

İstanbul iiknci ticaret mahkeme
sinden : Memaliki şarkiye fransız 

bankasından iatikraz eylediği on 
da, davetlilere nefia surette !ar, ravzadan ravzaya koşarak bin dört yüz dört Fransız frangının 
demlendirilmiı çaylar ikram e. bir hayli para kazanırlarmış. vadesinde tesviye edilmediğinden 

E k. 1 1 bahsile merhun bulunan tahvil.lt his 

' lar. 20,S Küçük 1Lehistan (Galiçya) 
da alman şarkıları, 21.10 orkestra. 
ı2 ,10 ak~m haberleri. 22.25 Bar 
muz ikası. 

SİNEMASINDA 
göreceksiniz. 

. •• o;ı:J.r,cnim seyahatlerim· 

marn: derler. Küçük alım ve satımlar· Büyük bir meydana, etrafı 
Ve saire gibi kabadayılıklar da temellük senetlerini tevsika Irak şallarile örtülü bir ç.dır 

ederiz ... Kimse bize bu yerleri uğratırlar. Halk tarafından mu kurulur. Çadırda, hazan adedi 
teklif etmediği için bu kabadayı kaddes makamata vakfedilen bir kaç yüzü bulan davetliler 
lığımız tekzip edilme tehlikesi. emlaki idare ederler. Ölenlerin toplanırlar. Ravzahan, kendisi 
ne maruz değildir. Lakin Fuat vasiyetlerini yerine getirmek i- için hazırlanan membere çıkar 
Paıarun bilmem hangi Kraliçe --·-·----·····-.. --ou .. •- ve pek müessir bir surette mer 
ye dediği gibi: nm. •• Hatta . senin için söyle aiyelerini okumağa başlar. Rav 

- Ya bir milyon lira verse- miyorum . garazı da anlarım za okunurken, mutekit .J!"d.nİı. 
ler razı olmaz mısınız? desem: amma hamiyet k d 1 "d · b" L_ ı -ma amın an ar, erm ır cez.~·oalinde bu. 

1 -: Mil~~ ~ör~li!°!. ~~:;, 1m~~l :~mağa ~a.h~mmül ed~ lunur~r._ <;;i>l'.!alerini yumruk
yecek adam aramızda göremiyo ni., .... ~a:;-~~ .!<ırk kı~~:;'~!·· !°!'!:~ti- !:.;4nlara, durmadan göz yaşı 
rum... değiliz bile!. 1 dökenlere tesadüf edilir. Bir a. 

Tahassürü, gıptayı anla- FELEK 1 ralık, ravzahan susar. Bu esna. 

dilir. Ravzahanın sesi, ne ka- .s 1 şaşaa 1 ravza ayin eri, git se sencdatının satılmaaı talebine 
d k · 1. · • ı gıde azalmaktadır. Ravzahan-

ar yanı ve tesır ı ıse umumı I . d'ki h ld b"' .. k eh" dair ol.an istida medyun latanbu\d,;ı. 
cU!U huru!, o kadar fazla olur. ar, şn:~ 1 a e uy'! . '· ır Dördüncü Vakıf hanında birinci 

A • d b 1 k · t" ka lere munbasır kalmıt gıbıdır. 
yın e u unma ıs ıyen katta 33-35 No da mükim Mişel G. 

dınlarm yerleri bir perde ile V. N. İlyades efendinin mahalli me•kfır-
tefrik edilmiştir. Ravzahıin, dan çıkarak bir semti meçhule git 
me~siye!~!-i:; ·fıraldı :U.::nI~nmı. ı· Selim Sırrı Beyin tiğinden tebliğat ifa edilemediği 
:;dınc:e, hazan perde arkasın. ko f e ansı mübaşir tarafından yazılan şerbt<m 
dan acıklı hüngürtüler akse- 1 n r .

1 

anlaşılmı~ olduğundan ticaret K.N 
der. Yarın saat sekiz buçukta 766 cı maddesin~ tevfikan tarihi i-

Ravzahinlık, eskiden çok Selim Sırrı Beyin radyoda vere landan itibaren üç gün zarfında 
karlı işlerden sayılırmış. İçle- 1 ceği konferansın mevzuu S. 1 medyunu miimailıeyhin bu bapta bir 
rinde sesleri fevkalde güzel o.

1

. Lagerlöfün gözle görülmeyen J göna itirazı vat'8a bildlrIDC11i lüzu-
lan kimseler bulunurmuş. Bun. rabıtaları" dır. mu ilan olunur . 

Milliyet'in Edebi Romanı: 25 akmak ve kendimi Naran'm sı. mediğim için kızdım. Düşünü- nenin sesi kulaklarım'& geldi: 1 Fakat bunu söylemeğe im. 
cak koynunda ve her vakit beni yordum: - Ruhi Bey gelir misiniz?. kin mı vardı? Onu, bütün bü-

talanmasam !. 
Bütün bunlar hiç tiiphe 

GÖZY ASLARI!. 
-Gece garuından ıonra- ı 
Ağzıma ne bir lokma ekmek, 

~ bir lokma yemek koyma
dan. Masanın üzerinde gece
den kalma yarım fite konyak 
vardı. Hepsini birden batıma 
diktim ve sokağa çıktım. 

Aç mideye yarım tite kon. 
yak. Galiba başıma vurdu, Kal 
dmmlara ayaklarımı çarpa çar 
pa yürüyordum ve kendi kendi 
me söyleniyordum: 
·- Mutlaka bulacağım .. 
Kollarımın arasında can ve 

rlnceye kadar sıkacağım!. 
Alıp getireceğim!. 
Ben onsuz: olamam!. 
Bana hiyanet bile etse onu 

daima karşımda görmek iatiyo 
nım!. 

Etem iZZET 
Ben ona ifdam .. 
Ben onunum!. 

• • • 
Apartımanda ka~nna hız· 

metçi kız çıktı. 
Deli gibi sordum: 

- Naran nerede?. 
Kadın, yumuk gözlerile bir 

defa uzun uzun gözlerimin içi
ne baktı: 

- Uyuyor .. Hasta efendim .• 
Dedi. Elimle onu göğse,,., 

den itmek, doğruca Naran'ın 
yatak odasına gitmek istedim. 
O da beni göğüsledi. 

- Müsaade ederseniz büyük 
hanıma haber vereyim!. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Lutfen bir saniye bekleyi 

niz. 
Dünya onsuz 

dan olnvor. 
eözlerime zin 1 İçim ıçıme sığmıyordu. 

kurşun gibi Ku~ gibi uçmak, 

,,. ı .,J. 't' 1'-'h A CLJ V• 

,.." · du· Elbet ~ ben · _ Aldırma canırn.. • 

sıkıımaya alıttıran kolları ara- - Naran sahiden mi hasta? Bu asabi, küskün ve emre tün gücendio'mekten sinirlendi. 
sına kendimi atmak istiyor. Benimle artık bütün bütün den bir sesti. Cevap vermeksi. rip her şeye: 
dum. mü darıldı?. zin ona doğru yürüdüm. Zaten - Hayır .. 

Hizmetçi yürüdü. Ben de Beni battan atmak mı isti- dimağım kendimde değildi. A. Olmaz!. 
yürüdüm. j yorlar?. yaklarım tabii bir alışganlıkla Dedirtmekten kc kuyordum. 

- Büyük hanım... Ve .. korkuyordum: beni sürüyüp götür:.iyor ve ba· Şimdi, hiç olmazsa içeriye al-
Acuzenin odası önünden - Artık onu göremiyecek kı~larım buğulu, sisli bir de· mış benimle konuşuyordu. Ta-

ıeçmek lazımdı ki, Naran'm o miyim?. kor içinde küçüle küçüle ilerile mamile gücendiği zaman: 
dasnııa gidebileylln. Her ıeyi Benimle konuşmıyacak mı? re doğru süzülüp gidiyordu! - Evime ayak basma!. 
göze aldırdım, her korkuyu 1 Kendini bana göstermiye- Yine ilk sözü o söyledi: Diyebilir ve .. kızının da yü. 
topuklarımın dibine attmı veı cek mi?. - Naran hasta.. zünü bana göstermezdi. Her-
beklemekaizin gittim. Ve .. bu sırada hizmetçinin ' Onu uyandırmaymız!. kes Ruhi değil ki, bir gönül ma 

Hizmetçi büyükhanımın o- mırıldanııı kulağıma bir ta. Dişlerimi sıka sıka cevap cerası için karısını, çoluğunu 
dasına girmitti, ben yoruyor· knn cümleler getiriyordu: verdim: çocuğunu bıraktıran deliliğe ka 
dunı. Ve •. bir an sonra Na. - Naran Hanımı uyandır· - Onu ben hasta ettim. pılsın da annesini, evini bırak-
ran'm kapısı önündeydim. masanız çok iyi edeceksiniz. Gönlünü almağa geldim!. sın da çıksın! 

Elinıi hızla kapının tokma- Uyandığı azman ben kendi Şimdi iyi olur.. Kocakarı beni dinledi dinle. 
ğına götürdüm. Çevirdim. Fa- sine geldiğinizi, aradığınızı ha. Bırakın göreyim!. ' di, kestirip attı: 
kat açamadım. Boşa döndü. Ki ber vereceğim. Ve .. söyliyemeden ağzımda - Naran'ı uyandırmayın!. 
!itli idi! Con sevinecek!. tıkılıp kalıyordu: Ve .. ihsas etti: 

Ve .. arkamdan hizmetçi kız Biraz da açılıyordu~ , - Allah seni kahretsin. Za- - Gitseniz çok iyi olacak. 
yetişti. Korkak bir sesle: - Siz onu sevıyorsunuz. ten senin mendeburluğunun yü Ve .. kendi kendisine söyle-

- Ruhi Bey. Naran Hanı. Zahmet vermek istemezsiniz zünden o benden ayrı. Yoksa I niyordu: 
mın hasta olduğunu söylemiş. değil mi?. ne kavga ederdik, ne aramıza - Soğuk değil mi? 
tim. Hanımefendi de kendileri Bırakın uyusun.. bir soğukluk girerdi, ne de böy Geceleri de ayaz oluyor .. 
ni üzmemenizi cira ediyorlar!. O da sizi seviyor! I le şeyler olurdu. Aradan sen çe- Yataktan çıkmıştım!. 

Dedi. Kızdım. Bilmediğim Ve .. bir saniye sonra, kori. kilivel"•en her şey bire Galiba üşüdüm'. 
icin h.· · n .. Vaziyeti tayin ede dorda ayak sesleri oldu 1%...l'-~ . kPnıfili<;;,-..t ~ ,ı;· 

.. -J . -·- _ - , • "u -:;:-~=--- ••• · - n oeytn ..... 
~ \ /Ç-- ,,., .. ann • liınlatlı ardakini takdim 

yok ki teker teker: 
- Haydi git artık!. 
Fazla geldin.. 
Daha duruyor musun?. 
Demekti. Dağınık zihnimi 

bir araya toplayıp bir karar ver 
meğe çalı9tım: 

- Gitsem mi?. 
Hiç bir tarafa knnıldamayıp 

ta burada kalsam mı?. 
Kapıya bir tekme vurup i

çeriye girsem mi?. 
Naran neredesin.. diye ba. 

ğıraam mı? 

Onu almadan hiç bir yere 
gitmeml'zlik etsem mi? 

Bilmiyorum. Bir saniye na· 
sıl oldu. Kendi kendime korku 
ile karı9ık bir muhakeme sil. 
ailesine daldım: 

- Ya onu bütün bütün kay. 
beder&l'm?. 

Ya git ben senin gibi adam 
İstemem .. derse!. 

1 Ya bu sımaşıklığımdan hoı 
lanmazsa!. 

Y n beni k varı .. 
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1 
Milli abidelerimizi 
kimler yapacak?. 

~AN~-r:nı 
~ MOSAHE:8ES( ''Jordaens,, ın 

(Geçen haftadan mabat v~ son.) 

hayat ve eserleri ı•tt_~~J~ 
San'atkar ve mütefekkirlerimiz 
hu mesele için ne söylüyorlar? 
Milli abidelerimizin Türk l~l muharebeai gunlerinin ulviyetini 

san'atkarları tarafından yapıl- bı~ 1:ürk. sanat'kıirından başka daha 
ması fikri etrafında san'atkar •Y• kim ifade edebilir? 

''San' atımız ve 
Memba" 

1663 senesi 65 yaşına dogru tek
rar eski ziyadar uslühüne döndü. 
Saint Walhurge kilisesi için (~az
rcti lsayı ülema arasında) tasvır «; 
den bir eserinde e•ki üstadın kendi· 
sine has olan aydınlıldarmı görü
yoruz. Bu :ıvdet onun san'atinin ta 

İki gün sonra Güzel San'· rihinde enmünaıip birhareket sayılır 
atlar Akademisi elli yuı:na gi· Fransa ihtilalinden sonra Napoleo!' 

..., bu eseri kaldırıp (Mayence) Jehn· 
tecektir. San'at hayatımızda ne koydu ve elyevm orada bulunu
ehemmiyetli bir merhale olan yor. Dini tasvirlerde de bi~ç~k m': 
bu sene dönümü münaaebetile ziyetleri nefsinde cemetmıştır. Ki
Plaatik san'atımızm yürüyüşü- tabı mukaddesten aldığı mev_zulara 

kü k 
b • büyük bir incelik ve ~ıka. bır ™: 

ne bir göz atmak ve ··ÇÜ 1~ veriyordu. Tabiati hıç hır kaydu 
san' at bilançosu yapmak belkı şarta tabi olmadan hissettiği gibi ya 
faidelidir. pan bu büyük san'at~rın. ~u .di~i 

Yarım asır evvel Avnıpada eserlerindeki portrelerınde ilahı bır 
t h d nur yerine içkinin verdiği ~i~ renk 
a sil ebniş üç ört ressamı- vardır ki, Flamand mektebınıı~ h~-

i'l'lı:ı: vardı. Bugün bu miktar 0
• susiyetinden olan bu bal gıırıp go

tuz kırktır. Yarım asır evvel re rülmemelidir. Çünkü aefahata mey
sirn içtimai bünyemize girme- yal, yaf81Dalc arzusuna doymayan 
tniş, bazı meraklılar tarafında_n iri yan ıimal adamlarının yü.zlerine 

l b ahretin verdiği bir ifadeyi işlemek 
sun'i bir surette yaşatı an ır 1 d kolay bir ıey o amaz ı. 
süstü. Bugünde böyledir. . Dekoreler yapmaktan aldığı zevk 

Bu neticenin sebebi nedır? ten Rubens çok yardım görmüştür. 
elij senede Türk milletinin san' (Philippe) in kard~i . Kard,inal 
at kabiliyeti azaldı mı? Bu ka· (Ferdinand) ın Anversı zıyareb es
biliyet azalmadı ist resim, ha· nasında Ruben•'le beraber zafe~ 

- .ı "f · · ve temsı'I eden dekorlar yatı. (Ame· Yatımızda neoen vazı esını • b" k (' d Colıne) isminde zengın ır a 
tnevkiini bulamıyor? ~~nı: malikanesine ikinci koca11 <>-

C emiyetin bünyesi insan bü_n lan (Frederic de Nauau) nm zafer
Ycsine benzer. Tadını veya faı· !erini temsil eden on altı dek~r. Y~P 
det ini anlamadığı bir •eyi ka· tı ve ~anla<t .. dör t senede . hıbrdı. 
bul etme:ı:. Memleketimizde re· Ekserıya tab? c•samette. bır portre-

" [ 1 · bi pozda ıkmal ederdı. Eserde 
Eİın b u bünyeye z orla içirı en. Y• r be k d • 

k 
d isto!.iği her şeyi ser &içe oy ugu 

bir ilaçtır. G a rpta resim e n . 1 
.. u··1u"yor. Peri kızları, aşk melek-

! d 1 t gor k bi 01 
'Cndine yaşar. Bizde e v e ın leri, satirler, bambaş a r ıuem ya-
sı,aneti olmasa derhal ölür . lç şatıyor. 
l.rnai bünyemize girmemiş ya- (Raccourci) desenlerdeki fev-
bancı b ir unsurdur. kalıide mahareti daima tak- . 

"d d" edilmiştir. Dekoru çok Elli sene lik bir mesaı en son ır · t • 'ki 
k ku sevdiğiı . kendi evıne yap rgı on ı 

ra bu neticeye varmak or nç dekorla daha iyi anlaşılıyor: . ~u ~n 
tur ümit kesicidir. Bunu umu 'k' arçada hep•i ayn ayrı buyuk bır 

' d "l ı ı P . . A ' t ini s an'at hayaturuz a teşmı güzelliktir. Ek•ensı ?vers e 
ed ile bilecek muvakkat bir dur~ (Van der Linden) kolleksıyonuna 

. • aı aittir. Bunlardan Fransa hüküme-
!ıunluk veyahut içtımaı şer • tinin aldığı (Zodioc;ue) in on iki 
tin harpten sonıra her nıemle- koğu kuşu namındaki eseri bugiin 
kette aan'at buhranı yapan hu· Luxembourg sarayında bulunuyor. 
ıusiyetile izah etmek mümkün Portre olarak modelleri ekseriya 
değildir l ailesi efradmdandır. Gelen misafir-

Bu k'aranlık nokta etrafında terin ve hotuna giden tipl~rin por-
dü ·· d"ğ'" aman ilnıi bir trelerini yepardı. ~ortleı;ı~de Ru-
ı şun u ~m z • • im d hen• ve Van Dyek'ın rakibı olarak 
ıı:ayıt ve nızama tabı o a an k d' · · gösterir. Tabiati onun ka
aklıma gelen mülib~alardan d:~ :;~n~ok yapan bir ress~ y~k: 
ba:ı:ılannı burada soyleyece- tu Portrelerinde Flamand tıplenıu 
!fon. Bu mülahazalar bir tetkik ta;virde çok muvaffak . ol.uyor •. Bu 
Ve münakaşa aebep ve zemini eserlerde öyle yaşayan ~r ~d~ oy· 

1 b·ı· I le gizli bir hareket var il' ınsan 
0 ınak faideaini göstere ı ır er• bunlan oturdukları yerden hemen 
Se ne. mutlu.... . . • inecek, hem:n koşa"'.'~ . zanneder. 

Bız tanzimat devnnden ıtı· En güzellerınden bır111 de elye~ 
baren yüzümüzü şarktan garba Louvre müzesinde ~u!unan (Amıral 
Çevirdik. Ve membaı Yunan Ruyter) in porteresıdır. .. 
'llıedeniyeti olan Avrupa mede- Esatiri mevzuları ~giıb' ? muze-

. d k O I d b lunan eıerlenle ıze uzun 
nıyetine imtisale başla ı • - ·~.del ~ ti eıi olarak meydana 
tad "ki · .. bet "imin etu erın ne c • , _____ . 

an ı şeyın, mua ı tiriJmİ' şaheserler oldugu ,..._ti 
Ve san'atm zamanımıza tesa- g~ ·r Bruxelles müzesinde (Bol
diif d ld k B nı ven . ak" . · ı bu dan da e en tekillerini a ı . u luk) namınd ı e•en • e !' . · 
tıı d · · • · nefis bir allegonque e enıyet manzumesıne gıren ha zengm ve d • hükmede-
he "il • d' • · · · mevcut olma ıgma r mı etm ver ıgı vergıyı ver eser d bol etli, kaba 
llled'k (R . ) biliriz. Bu eser e o 1 k ka 

t • • enaıssance . yap~a- Bilakis buı·ada ç•.P a . . -
d~k. Yanı menıbaına gıtmedık. dın vücutlerinde bır ~celık 
F' ıkrinıce sakatlık burada başla ve zerafet göze çarpıyordu ki bu 
lnaktadır Müsbet ilimlere isti· eserde bir Tite•n ruhunu ta,~yor. 
tı • • . b" . aile taamlarını tasvır e~ 
at eden fe.ının son şeklı ızı Konser ve. f kal'dedir. Bu reıiın 

eVv Jk" • ..ı,ı· d k 1 den eserlerı ev a 

"/ordaens" m dört havari adlı ese.ri 
ki o §en ve fBlır devri yaşatıyorlar 
ki bütün bu eserler İntizamı arama 
dan ifrab ifade etmek neticesine 
varmı,•ır. (Kral içiyor) adlı eserin 
de her ,ey vazıh ve parlak olarak 
görünür. Hemen hemen bütün tab 
lolarmda karısını görüyoruz. Her 
tarz resimde kazandığı büyük mu· 
vaffakıyetlere rağınen böyle alem
lerin. eğlencelerin tasvirinde en bü 
yük şöhreti kııunnııştır. Kendisin
den evvel bu hayatı nakıeden bir 
ressam gelmediği gibi kendisinden 
sonra gelenler arasında da onu hu 
yolda taklit eden kimse olmadı. 
Rubens kadar değilse de renklerin
deki şahsiyet hemen göze çarpar. 
Hayatı gayet aıude geçti. Ve mem 
tekelinden hiç harice çıkmadı. Deri
sinden iyiliklerine kadar Flamandh 
olarak ya,adı. Ve yaıattı. Bütün 
Ömründe 2en_gin bir hayat sürdü. 
Bu servet hemen genç denebilecek 
bir ya,tA birikmeğe başladı. Eski 
evini bırakıp ayni aokakta bir arsa 
sat1n alarak güzel bir ev ve genit 
bir atelye yaptırdı. Bu evde 1617 
senesi hir kızı ve 1625 te Jaque is
minde bir oğlu dünyaya geldi. Oğlu 
nu ressam yapmıştı. Fakat genç ya 
tında öldü. 1629 da ikinci kızı doğ. 
du. 

J_ord~ens'in İsmini bile değiıtirecek 
ti,. diyor. O daima Jordaens kaldı 
ve eıı büyük zaferi d• budur. ltalya 
ya gi~ediği ~alde 1 tal yan, ekolünü 
çok etud etmittir. Bunu ilk zaman. 
lar yaptığı eserlerden anlayabiliriz. 

Bu eserler dini mahiyette idi. 
Bunların bıraktığı ruhi bir sükUnet 
ve .~tiranı evvelki net'e ve havailik 
lenm unutturdu. Fakat mizacının 
neş'e ile yaşamağa daha meyyal olu 
şu bu eserlere devamına mani ol
muftur. 

1641 de kayın pederi öldü •• Bu 
vak'a. evinin nq' esini kaçırdı. Artık 
kansıle beraber elli yaşına yaklaı· 
ınııl~~~ı: .Çılgınca giilme devirleri 
geçtigı ıı;.ın manevi bir buhran ır<>
çirmeğe baıladılar. Yavaş yavaş 
eve dini bir ihtiram ve ı1esıizlik çök 
meğe haşlamıştı. D.ı.o,. yapmak 
nıakaadile devam ettiği (Hollande) 
de yine protestanlık cereyanına ka
pıldı. Fakat fikirlerini artık ıalda
mıyordu.. Yaşadığı bu son otuz se
neyi yaşın verdiği dini hislerle bu 
neı'eli hayatın mevzuları arasında 
hir mücadele ile eeçirıniıt'ir. Evvel
ce sakladığı halde biliıhara bütün 
ailesile protestan olduğunu ilan et
ti. 1659 da karısı protestan olarak 
öldü. Ve bir ıene ıonra onu talıit 
olarak muhakemeye çağn-dddan za. 
man protestanca yemin etti. Hükil
met erkanı onun san'abndan mağ. 
rur olduğu için bütün bunlara ıröz 
yumdular. Zaten yaşı da çok ilerle
mişti. Onun için Anvers adliyeii 
onun yaşamakta olduğunu bu son 
günlerinde bir taknn lüzumsuz iı
tintaklarla zahmete sokmak isteme
di. 1678 senesinin tefrinievvel a
ymda bu büyük san'atkiır 85 yaşm
da olduğu halde hümınadan öldü. 
Ve ayni gün garip bir tesadüf eıeri 
olarak en sevdiği büyük kızı (Eli
saheth) de· ölmüttür. ikisi de 
Hollande arazisi üzerinde bulunan 
Putte şehrinde (Catherinc Jorda
enı) in mezarının yanına defnedil
di. 

Ellinci 
Sene 

.. f kk' 1 • · . .. I Daha dün memleketimizi müstem 
ve mute e ır erınıızın ~uta e- leke yapmak iıt~ycn milletlerin san' 
alarmı de rce devam edıyoruz. atki.rları mı? ... diyecek yok .•.• 
Evve lk i g ün darülfün ü n müder 2 - Milli ahidelerimizi yapacak Güzel san'atler akademisi ellinci 

senesini idrak ediyor. Temelleri elli 
sene evvel atılmrş olan bu binanın 
bu gün kIAacık bir tarihçesini yap· 
mak istiyorum. Çabsının altında ha
yatunın en tatlı, en kıymetli günleri 
ni yaşadığım bu müessese Müze mÜ· 
dürü Hamdi Bey merhumun teşeb
büsü ile 1882 de kurulmuş . O za. 
man müze yalnız Çinili köşkten iba
ret imiş. Hamdi Bey bu memleket i
çin bir san'at mektebine olan ihtiya

risle r inden İsmail Hakkı Beyin Türk san'atki.rlan var mıdır? 
noktai nazannı yazmıştık. Bu. dahY.un_uı Emreli. 1ır· gibıT· f'.akıcal ara"!'<!-

.. d .. 1 ' 1 k d ı en ye f en ur mılletirun 
g~n. e ~uze ~aı;ı at ar . a. a e- aramızda Hamit, Y akup Kadri, Ah
mısı ~an at tanbı muallınıı Bur met Haşım Nazım Hikmet gibi müm 
ban Ü mit Beyin cevabını neş- taz san'atki.rları varken ne den mil
rediyoruz.. li abidelerimizi yapacak san'atkarla

runız olmasın? Bursa abidesini ya. 
pan Nejadı, Pariı'te· daima ımıfta 
birinci ç:kan Muhiddin Sehati'yi 
Tevfik Fikret'in bülle'ünü yapılan 
Hadiyi, Zühdü'yü neden inkar edi
yoruz. Eğer onları inkiır edeceksek 
30 müderrisin ders okuttuğu Güzel 
aan'atler akademiıini niye açtık? An 
lamıyorum. 

13urhan 
ne 

Ümit Bey 
diyor? 

cı ilk dü~ünen ve teşebbüsünde mu· 1 - Türkiyede rekzedilecek olan 
vaffak olan büyük bir insan, bize kıy abidelerin Türk san'atki.rlaı-ına yap
metli bir müze ile bu müe11eseyi h&- brılmaoı fikri etrafında bazı hareket 
diye eden bir iliın ve ıan'at adamı- ler vardır. Bu husustaki fikriniz ne
dır. O zaman Ticaret nazırı olan Ra- dir? 
if Pllfll Sanayii Nefise mektebinin Bu suali hayretle karıılamamak 
tesisi lüzumunda Hamdi Beyle hem kabil değildir. Mahvolmak, istikl&li
fikir olmuı ve müze binasının dizleri r ni kaybetmek tehlikesine maruz kal 
dibinde bu mektebin temell~rinin a· mış memJeketi en kuvvetli düşman
blmasına başlanılmış. Raif Paşa za lar tarafından istil~ya uğrnmış para
manmda infBsına başlanan mel<tep uz, silahsız ve büyL;k harpten hezi
Suphi PafBRın nezareti zamanında metle çıkmıı bir milletin • her ferdi 
ikmal edilmiş. ( 1298 Eylül) küre kadar ağır yiikü u..;uzunda ta 

Böyle mektep, Hamdi Beyin ida- ;ıyarak, kazandığı bir zaferin, ebedi 
resi altında 1302 tarihine kadar Ti- hatıra•ı olacak eıerleri o milletin ri
caret nezaretine merbut olarak kal- ca ederim çocuklan yapmez da kim 
mış ve 23 kanunuevvel 1302 tarihin- yapar? 
de de Zihni Paş1'nın Ticaret nezare- Bir ferdin ıztırabını, ıcvincını 
ti zamanında Maarif nezaretine dev· kendisinden daha derin ve daha ,ü. 
rolurunuş, Hamdi Bey hem müze, mullü kimse duyamıyacağı gibi is-
hem mektep müdürü olarak vefatı
na kadar bu iki müe11eseyi idare et
miş. (24 Şubat 1910), 

Mektep ilk teıis edildiği zaman 
iki şubeden ibaretm.iı. Reıim, mima 
ri. Mektebin Maarif nezaretine ilha
kından ıonra gene Hamdi Beyin te
ıebbüsü ile mektep hinaımın biraz 
tevsii için hak ve heykeltra, 11nıfla
n iliıve edilmiı. Ve binaya ihtiyat sı
nıflarına ınah,us atelye ile müsaba
ka serııilerine mahsus büyük salon
dan maada yeniden ibdaı olunan bu 
kısımlar için de birer atelye İDfB e
dilmit- 1327 de iki oda daha ilave .,_ 
dildikten sonra mektep epeyce e<>
nişlemiı. 

910 da Hamdi Beyin vefatile ye
rine gelecek olan zatı bulmak için 
de müşküliıt çekilmit değildir. Zira 
Hamdi Bey kardqi ve muavini olan 
Halil Beyi kendisine İyi bir hayrül
halef olarak yetiştirmişti. Halil Bey 
müze •e mektep müdürü oldu. idare 
!erini birlettirdiler. Mektep, 1333 
senesine kadar müze müdiriyetine 
merbut olarak kaldL Mektebin atel
yeler için fenni bir surette yeniden 
intası ve tevsii dütünülmekte iken 
harbi umumi patlak verdi. Maarif Güzel san'atler akadenu'si san· at 
nazırı Şükrü Bey zamanında mele- tarihi muallimi Bürlıan Ümit B. 

3 - Kıripel ve Kanonika'run 
aan'atı ve memleketimiz.in muhtelif 
yerlerinde rekzedilmiş olftn eserleri 
hakkında ne diifÜnü yorıunuz? 

Fena .. Çok fer.a... Bu (cer) ci 
~n'~tkirları buraya nasd getirdik 
bılmıyorum? Her halde torunları
mız. pek menuıun olmıyacakbrlar. 
Beliki de zevkimizden tüphe edecek 
lerdi~. B~urdell: gibi adamla.- gel
ıeydı ne ıse ... Hıç olmazsa mili. eser 
yerine beşeri eoı;eı· J r rc sahip olurduk, 

Şiller'in Jandark isimli eıcrindec 
Fran11ı:lar ne kadar iftihar duyuynı 
larsa bız de onlara sahip olmakla o 
kadar iftihar ederdık. Lakin Kripel, 
ı<;anonika ... Bu ada.-nlar durmadan 
vıliıyet vilayet koıup abide ticareti 
yaıyorlar. Bu eserlerin san'atle aliı. 
kal~ yoktur. Mesela ıu taksim ahi 

1 
d.esıne baknnz! Dünyanın hiç bir >"" 
nnde tclcnik itibari le bundan daha 

ı hatalı, bir eoer yoktur. Abide mc'/-
d~~ ortasında adeta ayakta bir 
kıprıt kutusu gibidir.O Şişli tarafına 
müteveccih kmmdaki gurup kadar 
gayri mütecanis, vahdetsiz ve İfade
siz bir grup olamaz. Boıluğu doldur 
~"!< _için kadın, erkek, insanlar hiri
bırının il.zerle"!ne bindirilmiı.~ Dü, 
mana dogru gıden askerlerin ayak 
ucunda,. Baş~m~ndanın yanı bafın
da o. zaif, çelimsız kadınla çocuğu 
~e . dıye orada duruyorlar?, insanın 

tep bu binayı ve müze idaresini ter- k 
ketti. 1332 de idaresi Maarif neza- ti liıl harbinin dastani günlerinin 
retine raptedilen mektep, Çağaloğ- heyecanım da yalnız Türk duyahilir.

1 rülm. allimi' b' San'at her şeyden evvel bir his !undaki eski Da u n ınası-
na nakledildi. Mektebe ressam Ha- meselesidir. San'at eserinin özü hiı 

~adm oradan kalk! Ezileceksin 
dıye baiıracağı geliyor. He
le o top namlısı, o öndeki insanları 
ez~ek zannedilen at... Neyi ifade 
ediyorlar? Diğer tarafta Gazi Haz. 
retlerinin eli niçin uzatılmıf, üç par 
ınağı ne den açılmış? Bir türlü anla 
~aı:s:u.vorum. Sonra birinci plandaki 
fıgu~ler ciddi, arka plıindakiler müte 
beı1UD. Hatta baıına tıe eiydiği belli 
o~~ bir figürün arkada sırıttığı
nı goruyoruz? Ne den? Bu eserde ne 
harele.et, ne ifade, ne teknik güzellik, 
ne muı;abelıet, ne ölçü hiç bir fe) 
yoktur. Soğuk bir alleeorieden bat· 
ka bir ıey değildir. San'at alelıide 
bir kadından meaeli Phryneclen (Ki 
nıd venü•ünü)) çıkarmak, dünyanın 
sonuna kadar insanlara heyecan ve 
recclc bir mucizeyi tahakkuk ettir. 
?'ek ~emektir.Kanonikalar Kripeller 
ıse bir milletin tarihinin en mühey
yiç vakıasını yaratan kahramanların 
duitanmdan Takıim'deki abideyi 

lil P&fB müdür oldu. Halil Bey de tir. Telc\llk, fen, meharet, bilgi son. 
müze müdürü olarak kaldL Sanayii ra eelir. 
Nefise mektebi olarak İnşa edilen bi- "Mahsuletı yanan tarlası üstünde 
naya da eski f8fk Asarını yerlqtir- beyaz ıakalmı yolan ihtiyarın, evli 
diler. lıte bu tarihten itibaren Sana dmın mezar lafından batına yastık 
yii Nefise mektebi eöçebe halinde o yapan ananın ve geceleri köpeklerle 
binadan o binaya tatınmalda vakit beraber uluyan aç çocuklann beki 
eeçirdi. Şimdiki sıhhi müzenin bu- reti İğrenç bir yara halinde ı.a'nayan 
lunduğu binada da Şehzadebaşmda cg~enijç~kızl:""~arnı,=~' ='=zt=ı=ra=b=m~ı ~v~e~o~i:,;:•;ti;;;k;,.· ~--=:::::"'===~B:u~r~h~an:,~O~Ml~~T-
küçücük bir evin birkaç odasına ...Mu··zelere ı"Jtı·fat B kııtırıldığı zaman da talebe idim. i r tek . 

çıkarabildiler. 

Bu göçler esnasında talebenin isti . ZJ P 
Avrupadan yeni gelen bir ırenç 

aan'atki.r, Louvre müzesinin bir pa4 
zar eünkü halini anlatıyor; 

e ı ~ ın en vareste ı a- .. el ri ·arkılarla şarap ve et 
bil" L k "f" kull k · ler muz e ' Fi d'd . ır. o omotı ı anma •· k kularile doldurarak aman a- Arif BEDH 
Çın ilk buhar makinasmı bilme- ~o~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

Jordaeua'un çabuk evlenip bir
den bire yükıelmeıi kendisinden ev
velkilerin yaptığı gibi ltalyaya git
mesine mani oldu. Fakat bazı mü
nekkitler bunu teessüfle beyan eder 
ler. Bu bir kaybolmakla beraber 
eserlerindeki fahsiyeti noktai nıua
rından daha iyi olmuştur. Çünkü 
Italya; hariçten eelen san'atkirla
rm tahıiyetlerini bozuyor ve taklidi 
mahiyette bir takım İğreti tarzlar 
ilave ediyordu. Maamafih bir hal. 
ya seyahati belki desenlerine daha 
iyi bir İntizam verebilirdi. Fakat 
bu belki kaybedeceklerini telifi ede
cek büyük bir kazanç olmıyacaktı 
Muharrir (Charles Blanc) "Bir re~ 
~mın ... r~hunu, görü,ünü, her feyi
nı degııtıren bu memlek~t belki 

fadesi için bir hayli masrafla temin 
ve tedarik edilmit olan alçı model
ler, Sitatüler, bezı kıymetli tablola
rın kopyeleri de bu meyanda bozul
muf, kınlmıt, bir bayii hasara uğra
mıılardır. 

" - Tuilleri bahçesinden haşla
yıp ta Sint Germain de Luxerois 
kilioesine kadar uzanan muazzam 
Louvre saraymın sabah onda açı
lan kapıları önünde harbi umumi
de vesika ekıneği bekliyeıder gibi 
bir sürü halkın toplandığını gôrürsü 
nüz. Daha saat on buçukta resim 
heykel, möble salonları o kadar do'. 
lar _ki, birçok aaiırı önündeki t-
pkülar çokluğundan rörınek müın. 
kün değildir. Bilhassa çok İyi ha
toiıyorum. Mavimsi bir elbise, 
kısa soba boruıu aibi pan
tolonu, kolalı yaka üzerine oturtul
mu! soluk boyunbağile bir Nnele pe 
denn yanında siyah elbise, si,.ah 
şapka, siyah çoraplı karısı ,.,, iki 
tane. dört het yatındaki çocuğile 
Danıd •alonunda Madam Pecamiere 
nin porlTesine hayran hayran hak
malan ve o iki küçük çocuğa uzun 
uzun ....,. mevzuu hakkında mahl
mat vermeleri ve bilhassa o küçük 
!erin büyük bir ehemntlyetle baba
larına sualler oormalan çok tayanı 
dikkattir. 

. Ali Sami Beyin "ressamlaı· aley
hınde,, neıriyatta bulunduğu malüm 
dur. Bunlardan eeçen gün intifar 
eden bir yazısında Çallı t hrahim 
Beyle Namık lımail Beyin bazı tab 
!olarının son fırçasına kadar Ali Ce 
mal Bey. tarafından yapılmıt oldu. 
ğunu Ali Cemal Beye atfen zikret
mitti. 

!:e lüzum yoktur. Fakat eski 1 k . in Sanat havadı"slerı· \' b"I" · Bunlan an ama ıç 
Unan san'atını anlamadan im ya ı ırız. . ı 1 

V elb ... d timdi.ki bu Fındıklı sarayı
na nakledilince1e kadar Sanayii N&
fise mektebinin geçirdiği feci günler 

liaaJ ettiğimiz medeniyetin, res lazım gelen şeraitı, a~ ayış ' 
lllini, heykelini, edebiyatını an ruhi haleti vücude getı~~ez: 
la k k M be sek bu aan'atlar nasıl ıçt~maı 
. nıa abil değildir. üs t Ked 1 
ı( · 1 d d bun" yemize girebilir. ' . erı o • ..,,~nı e, san'atın farkı bura a ır. ı 
oı:ı: bu farkı anlamadık. mayan ağlar ve neş esı 0 

ma-

Ve bundan dolayıdır ki Av- yan ııüler mi? •. 
r11pa edebiyatı, Avrupa resmi Mekteplerimizde klaaık e
"e ekolleri (Romantisme) serlerin tercümeleri ok'!_t~lma· 
(Simbolisme), (Empressioniı- dıkça, müzelerimiz~e k~~-ık: 
ille) bizde yapılmıt şeyler de. serlerin numünelerı go~. 
iil, telefon ,makineai, dikiş ma- dikçe ve bütün terbiye veaaıtı· 
kineai gibi hazır alınıp mem· miz hakiki garp kültürü mem· 
leketimize idhal edilmiş birer baını taminı etmedikçe elli Y~
ırı.tadır Almak istediğimiz !IDa girmek üzere olan bu ~u
hrr s~'ab (Yunan-Latin) essese belki daha elli sene usa. 
•a ' d dı Ve yu resini alacak zemini bulamadı-n atının evanıı r. • bk' 
ı._ d ' t mek g" ı için kuruma. ğa. ma . unı. "lir a saydığımız san a • • f 
lepleri de bu nıembaın her mıl- genç ağaçları yetıttıren bır ı
l·t· b · · h · ett" danlık kalacaktır. Yarım ası_r· ~ 111 aaaaıiyetının usu11y -
rıe göre verdiği neticelerdir. ~o dan beri bu müeueaenin yetış
lllantiume Alman Empressıo- tirdiği gençlerin en iyileri Al· 
rı · ' "b" E nıanya'da veya Fransada tab-11rne Fransız olduğu gı ı sa-
•en bunları içimizde sun'i su· ail ettiler. Bir nesil Empreıyo. 
•ett Al F 1 nı'zmi dig" er nesil Modemizmi 
L · e man veya ransız o a· il b 
uılınit olanlar anlar. getirdi. Fakat bu eko eri ura 

Biz sebebi temin etmeden da yaşatmak için buraya iki şe. 
Seticeyi nasıl elde edebiliriz. yi daha getirmek lazımdı. Mü-

ıı;bep Yunan medeniyetidir. nih ve Paris. 
12 bu Acaba Nedim Vereaay'da 

8. medeniyeti tanımayız. I b I 
•ı Homeri Sofokl'u okuyama yetiueydi onu atan ul an ar· 

Yı:ı: çünkü tiaanımıza tercüme midi. 
~ilıneıniştir.Biz Fidyası, Prak Neticeye gitmeyelim o bi:ı:im 
•ıteli, Renaissance resııamlan- olamaz. Kendi san'atınıızr yap 
rıı &Önnedik. Çünkü mü:ı:emiz mak için memba~ı bur~y~ ge· 
Yoktur. Şu halde biz nasıl garp ' tirmeliyiz. Her mıllet gıbı. 

Güzel sanat!er 
akademisinde 

Martın üçüncü (>erfenhe günü 
Güzel aan'atler akademiıinin ellinci 
senei devriyei teesıüıüdür. Bu mü
nasebetle akademide talebe arasında 
bir müsamere verilecek ve ellinci se 
neaini idraki münaıebetile 0 gün 
san'at muhibleri tarafından tes'it 
edilecektir. 

Ve bu münasebetle Nldyoda mü
derris lsınail Hakkı Bey san'at hak
kında bir konferans verecek, mimar 
mecmuası da o gün akademiye ait 
fevkalade bir nüsh" neşredecektir. 
Gene o ırece Güzel San'atler Birliği 
tarafından Maksimde güzel san'at
lar münteıiplerile ailelerine bir balo 
verilecektir. 

Galatasaray 
Galata&aray mecmuasının on ü

çüncü nuıhaaı gayet kıymetli maka 
lelerle İntifar etmiıtir. Galataoaray 
talebe teşkilatı birliği akademi şube 
ıi edebiyat ve neıriyat encümeni ta. 
rafından neıredilen bu mecmuanın 
devamı intiıarındaki gayı·ct ve mün
derecatının kıymeti itibarile fayanı 
tebrik ve tavsiyedir. 

----
Goethe'nin 100 üncü 
senesinin yıl dönümü 

Önümüzdeki martın 22 İnci günü 
dünyanın her tarafında Goethe'nin 
ölümünün yüzüncü yddönümü müna 
sebetile tazahurat yapılacaktır. Go
ethe 1749 senesi ağustosunun 28 in 
ci cünü doğmuf ve 1832 seneai ınar
tının 22 inci ırünü vefat etmittir. O 
gün lstanbul darülfünununda da mü 
nevverler araıında bir toplantı ya .. 
pılarak bü büyük ~hretin hayat ve 
eserleri hakkında konferanılar Yeri
lecektir. Bugün hali aramızda ve içi 
mizde yaşayan onun felsefeleridir. 
Goethe daha ilk eençliğinde ferağa 
tin büyük iıaretini ilin etmiı ve in
sanlığa büyüklüğü ve hakikati aıı
lamış büyük bir insandır. 

Görüş 

de onunla hemderttik. 
Hükümet tarafından Avrupaya 

ilk talebe 1307 de ırönderilmit. Fey 
zi ve Nizameddin Beyler Parise mi
marlık tahsiline eitmitler. Bir aene 
sonra ela bugün bili mektepte hey
keltraş muallimi bulunan Ihsan Bey 
gönderileli. Ihsan B. ressam Galip 
Beyle birlikte tahsil için Pariıe 
eönderilen ilk talebelerdendir . 
Meşrutiyetten sonra da iki mi
mar, üç reaaam Pariıe, bir 
h~ykel~raı~a, bir mimar Almanyaya 
gonderilmiı. Sonra Çallı, Hikmet, 
Ruhi Beyler eönderildi ve Avrupa. 
ya akın l>aJlaclı. Hamdi Bey Halil 
Bey ile muavini Sarım Beyi~ idare
sinden so~ Halil Pllfllrun uhdesi. 
n~ terkedıl~ .Sanayii Nefioe melr.te.. 
bı~e Nazmı Zıya ve karikatürist c.,.. 
mıkil Btleyler mSamüdür olmuılardU'. Bir 
•": er Ali i Bey de tayin edil
mııse de bir talebe hareketi yÜzÜn
den çekil~eğe mecbur olmuttu. Ge
rek Nazmı B., eerekse Cemil Beyler 
zamannıda Avrupaya giden talebe
ler bugün avdet etmiıler ve akade
mide birer muallim muavinHklerine 

Ankara'da çıkan Görüş mecmua., tayin edilmişlerdir. 
sının 4 üncu nu•h•sı çıktı. Pek kıy- işte bugün Naımk lsmail Beyin 
metli makaleleri ve tiirlcri ihtiva e· zeki. ve dirayetine teslim edilen aka 
den bu mecmua hemen hemen mem demi ellinci senesini idrak etmiJ bu
leketimizin yegane ciddi mecmuası lunuyor. 
teliıkln edilebilir. Bu nushda Ahmet Biz, Sanayii Nefisenin kahrını 
Hamdi, Ahmet Kud•i Beylerin ne- çekmİJ ""ki mezunlar bugünün ve 
fis iki şiri ile Nurullah Ata Beyin yarının san'at çocuklarına güzel bir 
Kizbana mektubu, Pıuıl Verlaine tali dilerken akademi için de gönül. 
hakkında Suut Kemalettin Beyin den. g':len en samimi bir hisle parlak 
bir yazısı ve Zeki Faik Beyin yeni hır ı stıkbal temenni ederİ7 .. 
ve e•ki »esim hakkınc!a gayet kıymet ""f NACI 
li Vf' nnl:lyışh bir n1nki"l l e i , .. .. rdn·. ~ 
Knı·ilerimjz bu .... ü,.el 

Louvre her pazar eünü böyle 
binlerceıile dolar. Ve ilibi asi.rla
nn önünde amele, tüccar, ilim, 
san'atkir herkes kendi noktai naza 
rına göre bakar ve tenkitler ya. 
par. Ve akşam saat beşte gardiyan 
lar "kapılar kapanıyor,, diye koca 
salonları çınlatır1ar. Ve Louvre'in 
!'et muazzam kapısından sel gibi 
ın&an ~ütleleri dıJarı taşar. 
. Bınlerce sinema, tiyatro, dan

sıng, ka!'ve,. daha bir sürü eğlen
ce yerlerı1 bır ıürü roıim h 
k 1 kı ' ey-~.' y~et, esleha, tabiat ve efya 
muzelerı, bahçeleri, ormanları, park . 
la~.' 01:'~ hir . şehrin bu yalnız bir 
muzesının hahdir. 1 

Diğer yerlerin de ayni fekildc 
olduğunu söylemeğe hacet yoktur 
2annedeı·iın. Bilnu;·m bizim müze-

Halbuki resimle uzak ve 1DID 
meşırul olan her fert bilir ki ressam 
lı~ ta mimarlık Ye heykeltraılık gİ 
hı, baıkalannm muavenetine ihti. 
yaç hiHedebilen bir san'attır. E
botni veya eokizini altı metre bü
yültmek için hiç bir üıtat büyük zah 
metle kendini yorınaz. 

Tarihte büyük üstatların bu ı..,. 
bil itleri güvendiıii talebelerine yap. 
tırdığına dair tümen tümen miaaf~ 
ler vardır: Van Dycb Rubeniı gibi 
Bu meoele etrahnda hiz Ali Cemal 
Beye oorduk ve ıu cevabı ald,k: 

."- Çallı lbrabim ve Namık Is. 
~ ~yl!'"n resimlerini Ali Sami 
Beyin ıddıasnıdaki eibi son fırçası. 
na kadar ben yapmıı değilim. Yal
~ her reıııam bazı hususlarda di
rer. ~daılarnıdan muavenet iıte
Ye_bilir. Ezcümle benim de bir res
nııın varılır ki Çallı ile beraber yap
mıtızdll'. 

Fırlıa binasındaki Çallı'mn reı 
minde fiıriirlerin yalnız desenleri
ni ve eboıni yapmıı -.e son fırçası 
Çallı tarafından ikmal edilmittir. 
Sonra Ali Sami Bey "Bunlan yaz, 
dediğimden bahıetmiıtir. Halbuki 
ben böyle bir ıey söylemit değilim 
Bittabi o, böyle bir fırsatı ganİmel 
bilerek bu yardunları onlann aley. 
binde kullanmııtır. Yoksa hiç kim. 
ıe batkaıına yaptırdığı eserin altına 
kendi imzaıını atamaz. 

Ben, ıahıım itibarile dedikodu
ları çirkin buluyorum. Gerek ba· 
na atfen Ali Sami Beyin neşrettiği 
ıatırları, gerekse Güzel San'atlar 
;8i~liğinin Ali S.!'mi ~eye karşı olan 
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Mecliste heyecanlı münakaşalr Çin - Japon muharebesi ve Rusya Rusya-Japony 
yor. (Başı 1 İncj sahifede) 1 kaktır. Ondan orasını almak kendi (Ba§ı ı inci sahifede) 1 imtidadınca şiddetli muharebeler 

Dünkü umumi meclis 
(Bap J inci sahifede) 

cağına ıiin bir - iki ._ 3 -
De evvel tabaddüs ebnİf ihtil&fat ne 
suretle halledilecelr:tir?. 

iktisat '"' bütç• enciim•n
lerine göre 

Reis Hasan Bey - Efcnc!Cn lk
tısat etlCÜmeftİnin mazbatan madde 
ye yeni bir fıkra ilavisi ıeklindedir. 
Halbuki bütçe encümeni bu tekli ~ 
bul etmiyor. Eğer iktııat encümeni
nin teldifini müzakere etmek lizıın
sa meseleyi iade etmek icap eder. 

Hükumet te/dr isterk!n 
Bütçe cncüme:ıi reiıi Hasan Feh 

mi Bey - Tqvilri sanayi kanunu 
340 v..,.a 41 tarihinde ~redilıniı 
olacak. Bugüne kadar vergi verdik, 
•ennedik diye bir vaxiyet yoktur. 
Satıı maiazalarmdım bu resim alın 
maktadır. Haliçte bulunan bir fahri 
kanın mallaruu satan Beyoil.,ndaki 
bir mağaza elbette bu 1'ergiyi vere
cektir ve vermelidir. Hükümetin ;,.. 
tediği lefair bunlann kanunun mua· 
fiyet hakkındaki maddesinin mefhu
muna dahil olup olmamasıdır On se 
ne sonra böyle bir tefoir istiyor. 

Hükümet tefair isterken İkbsat 
enciiıneni taclili.t yapıyor. Nazan dik 
kate alınacak nokta iktıaat encüme
ninin ve bütçe encümeninin mevcut 
kanun ahkimile ve tefsir suretile sa 
1ıf mahallerine muafiyetin teşmili
ne müsait olmadığı noktasında her 
iki encümenin ittifak etmeleridir. 
Binaenaleyh biz ilrtıaat encümeninin 
bu tadil teklifine i,tirak etmiyoruz. 
Ve y ... Ji mevaddı iptidaiyelerimizin 
menfaatini koruyacak ıekilde yeni 
bir tqviki sanayi kanunu yapılması 
için de bu münaıebetle bir de t&o 
mennide bulunuyol"U3. 

Manak~şalar 

Refik Şevket Bey (Manisa) -
Bütçe encümeninden bir aual soraca 
ğım; bir aziz hatasının tashihini ha
brlatmak istiyorwn. Bütçe encüme
ni mazbataıında "yüksek Meclise 
takdimini bükümetten ehemmiyetle 
temenni etmektedir" cümleıini kulla 
myor. 

Haaan Fehmi Bey - Yani encü
men temenni ediyor. 

Refik Şevket Bey - Gerek encü 
men, ırerek mecliı temennide bulun
maz, hükümete emreder. 

"Yaşasın ü'emalar,. 
Hasan Fehmi Bey - Encümen 

büklimetin nazarı dikkatini celbedi-
yor. 
Mazı- Müfit Bey (o-izli) -

Y af&lm ülcmalar; hilkUınete emre
der. 

Mütealuben Reis Hasan Bey her 
iki mazbata hakkında Meclisin ileri 
sürdüiü mütalealan hülasa etti. 

Remzi Bey (Sivas) bu ""'da 
IÖz istedi. Reis, ''takrirleri okutayım 
ondan sonra lüzum ıörür.cm söz ve 
ririm" ded'ı. 

Rüıtü Bey (Buru) - Takrirleri 
okutunuz. izahat verec:eiim, diye 11 

rar etti. 
Remzi Bey ( Sıvas), esas bakkrn 

d: söz iatediğini ifade ederek künü 
• ·e ıreldi ve dedi ki! 

Asıl lı!zım olan 
- Bu iıtiana kıımen lizım, kıs

men değildir. Asıl lizmı olan jstisna 
~ gibi ıeyler için lizımdır. Arzede
ceğim. Meseli Kartaldaki Beykozda 
ki çimento fabrilıalan ve Huköyde 
ki deyirmen mamuliıtını tehir dahi
linde, bürolanncla mal teıhir etmekıi 
-.in vaki <>lan talepleri is'af etmek su 
rctile muamele yaparlar. T cıviki sa
nay j kanunu denıittir ki; fabrikalar 
kıuanç vercisinden muaftır. Fakat 
ayni zamanda bu fabrikaların i11at 
ettiği arazinin hududu dahilinde mu 
a~t~r~ denilmiıtir. 

Şu halde arzettiiim fabrikalar bu 
muafiyetten istifade cdcmeyettkler
dir. Çiınkü tebirden saatlerce uzak 
hiT mesafede olanlar tehir dahilinde 
m=ulibnı satamazlar. Bunlar mu
af olı:,caklar mı? Yani tqviki oana
yi kanununun istihdaf ettiği maksat 
bu mu idi. 

Encümene iade 
lsmail Bey (Şebin Karahisar) -

Kanunun tadili müzakere edilecek 
bir şekilde yani teamül ve nizamına 
meye muvafık bir 'ekilde yazılıp gel 
memi,tir. Bendeniz de bu hatayı iti 
rıı.! ediyorum. Bu maele Meclisin ta 
tilinden evvel encümende müzakere 
e:!ilıniı ve bütçe encümenine tevdi 
edilmişti. Miisaade buyrulursa encü
mene iade edilsin •e nizamoa?neye 
muva! k bir şekilde tanzim edilerek 
lıeyt:lİ wnumiycye ıcvkolansun. 

Hasan Fehmi Bey (Gümüıbane) 
- Madam 1ri iktıuıt encümeni maz 
l.!;ı• ını geri i tiyor. Usulen biç bir 
lınrıtr •rzedilmck,i2in ı:eri verilmesi 
io;ı eder. (ı:iiriiltüler). 

Süleyman Sırn Bey (Yozgat) -
M<rrZUu müzakere biitçe encilmeni. 
nin ma2batasıdır. Bu mazbata redde 
clilmeclktcn tonra iktısat ellCÜmeni
nin mazbatası encümene •erilemez. 

Tadil edilmemeli 
Ahmet lbsan Bey (Ordu) - Bey

fendilcr, bunoda söz almıı olmama 
ıebep bir noktayi izah etmektir. Teı 
•İlu sanayi kanunu erbabı sanayi ve 
ticarete sanayÜn teıviki maluadile 
15 ıene müddetle verilmit bir bak. 
tır. Bu devletin bir taahhüdüdür. E
ğer tadil sözleri böylece devam edip 
cidersc o kanunun menafiine münafi 
o;Jur. Bu taabhüd~ istinaden bir çok 
·-~anda.şiar milyonlarca liral:k lnbri
kalar kurmuflardır, Bir çok ecnt:bi 
ıcrmayeleri bu kanunun knvvetile 
mÜt<'tebbislerimize kredi temin r..ı;. 

• ~ .... .. ....... .. ' """• v .. 

E.i ... oöz söylenecekse o söz ka- param vardır Fakat çok arzu si i ç : :ı bir nim<ttir. Ziyan etmesin murları ve Mançurideki Japon ı vuku bulmaktadır. 
nunun umumi mahiyetine taalluk et- ederim iri pla·J. iş" muv ff k el diye hatır için alacağız. Biz kaza- k . ku d I • t fmd ŞANGHAY, 2. A. A . _Japonlar 
melidir. Yoksa tadil mevzuu bahis ) be 1 .d. a a ah- nacak mıyız ? Filurya gittikçe rağ- kaaı ::'°1 mihal~l anedı~1ı .ara _. an bu 11abab Çin hatlarını işgal etmiş-
olursa büsbütün ecnebi sermayeleri sun ve n oraya gı ıı:ce m • betini kaybetmektedir. Burası !&- ~ ıyen a . ~ mıyecegm~ Jerdir. Havamn fevkallid.c rüzgarlı 
nin celmemelerini mucip olacaktır. çup olayım. Muhittin Beyefen- tanbula 20 kilmnetredir. Buraya gi- daır olarak venlmıt olan temı· olması dolayisile Japon tayyareleri 

Hagıl' tadil •dilmeli di derhal. beş senelik imar pro· ~.Y~l iyi olabilir .. Fakat bu, kafi nata tabi tutar. Cha;pei'in bombar<lımanınd.an sc"'ffı-
Zmnir Bey (Adana)_ Mubte- gramını ıleri sürüyorlar. Hal- degildi;r. Meaele vakit..., nakıt.me- M. Karahan, M. Hirota'dan nazar etıneğe mecbur kalmı~lardır. 

- · · ınızbatauncla t h-.ıki son ıktısadi bı.hran bütün seksı.dır. ll~raya modem t~ısatı Portsmouth muahedenameaine ı.:akat _Çinlilerin şiddetl~ mukabele-
rem ~eıımuz . . "!- • . ha.ngı p.ara ıle yapacagız? Luks <>- ··ı ll"k 'ki I sme ograyan topçu ate§ı devam et-
viki ~Y• kaııunuuun .tadilinden mılletlenn programlarını alt kırsa daha çok mu adam gidecek? mu ea ı ı ıua sormuı ve mekt.edir. 
"°.'!'~f· Bu mes';.'e haır.katen ço~ üst etmiştir. Beş ser.elik pro· ! Sonra burasının bir mülkiyet mese- bunlar hakkında izahat almak Ja,p·mlar, 5000 kişi tahmin edilen 
mühimdır. Ve hatti kanunun tadıh b' k kul k 'b' ·· t · · d d "' · · · b h"'-" • b'I k ı.a d gram ır or u g · ı gos erı-

1 
ıesı e var rr. menafıyı umUJIUye- üzere unları W.umetıne ı - bir kuvveti bu 9sahah imtiyaz mın 

ço v ~et":: 1 b' ki . . ..,_ liyor. Programı derhal deği. t ir 

1 

ye hakim dıye biz b . rasını istimlak dirmeıinı' rica etmi .. tir. taka.sına ve Voosung'a ihraç etıni!l-
azJy oy e ır şe e gırmı1u• d bil" · · > H k ' '" 

ki b~ her ıeyden evvel devletin meli ve pliıj hakkındaki mı:. Je c ~, ır mıyız · a .umız var mı- Bu suallerden biri, Portsmuth lerdır. . 
b - ük' 'k d" . . ba • ıl l d F.l k dır. Sonra burası hl.Medarlı, dava d G 1 ··ı k uy ı tua ı vazıyeti mevzuu - yı c ;arma ı ır. ı uryaya a- , lı .1 •• , ' fi b. rdi muahedenamesinin 8 inci ma • en• masrım al' o ~ce 
L' ı· Dahil' L..----1 clah.ld • b ' ı .. ı .a ı ır ye r. 
ı:.;r· d'I . • .• d......... arımnı ' - ~ 1 dar yo l yapılmışsa u , ora ın l H illasa bu hesapı;ız ve yanlış bir de5İne mütealliktir. Bu madde ŞANGHAY, 29. A. A. - Dün 

.. _e ı mııtır ıye ıevı: ~eve gog laymc tİ."'li artırmaz. S c nra bu- , iş lir. ye nazaran Rwıya ile Japonya öğleden sonro, Şanghay'm Çinli be-
sumuz kabara kabara gıyıyoruz. fa- f d. l ! ,_, 1 n . , d. · · · 'ğ. b. k · il l d' · · - di d·ı J 
kat itiraf etmtk IAzımdrr ki mer.ele- raya s ar e ı e<:e < para mzeds.a1~ , ~~- , ıy~_ın t',rı§tı ı _::._~. Ktı- Mançurideki demiryo arını · e ıye reısıne -~v e ı en apon er 
m. · .. - .. 1 d~""ldi Makineler kı havz.da'l ı;elecek zanne 1 ı· carı ış er ..... va ue netıc.,..., .. ,.ı. a- .. h t' • • ak kam askeriyesinin bir n<>tası,Chang 

n ıçyuzu oy e >gı r. l" .. . . Sa h k mun uıran ıcan ve ımaı m Hai Hang _ Chov Chang _ Hanan-
bariçten ııeliyor. Hatta iplik bile bo yor. Bu şayanı hayre'tir. Hal- na ·~:yo:ı, sut ışı, ray umu, e sallarla i•letmeg-i teahhü_t el· ı"kn demir y<>lu hatları "--n'ode ~-

! k b · t J kt d' b · b b' · d ' y b mek ışı h"P meydandadır. Monte- • ~ .... -
yanDılf 0 ara anr. en gr mc e ır. ukı u para ızını ır. e or- ka ı kabe de - · di y ı mekte ve bu yolların ıevkılce- vam eden Çin aakeri harekatına ö-
yerli malı yapağı iplik ve pamuğu- h :l'l l . r oya ra t e cegız ye ı • 

k 1 k b · . ~· cumuza ma sup e ı ece aır. dızı açtık. Montewlodan para çe- yİ• maksadile kullanılmaımın nümüzdeki 3 Mart'tan evvel neha-
muz pe ucuz o ara ance gı-.ı- M·ıı· 00. l , . 

1 

. . . .. 
yor. ve orada boyanmış iplik halinde ı ı pıı.ranm ~ 1e oı~ zaman- kolım ~~k~, paramız.o~aya gıttı.. Portsmoutlı muahedenamesi. yet verilmediği takdirde, Jap<>n 
memleketimize geliyor. l;te böyle da bur:ıv a ıarfeth.mesıne taraf Meclısı alınııden ıstırl:ıam. edı- nin ahkimmı ihlal eder mahi- kuvvetleri'n~n Cha'.'ghai-Soochov . 
hariçten gelen eıyayı resimden mu- tar deg"ilim. Muh:tt;n B. mu- yorum, ~u yanlış ve hesapsız ışten tt dd I kted' ve Changhaı· Hashıng arasmdakı 

va geçelım Çocuk lıa.bçes ışırıc ge ye e a ey eme ır. • demir yol hatlarını her iki taraftan 
af tutıruık hiç te doğru değildir. •hakkak bir su meselesi ile meş- ll z Esa · · 'barile · · 'bi· f'k . Portsmout muahedeııamesı takriben elli-r millik bir mesafe 

Teşviki sanayi kanununun tadili 1 J k . • . l T -' ncc, s ıtı ıyı r ı ır. r 
lazımdır. gu o ma ıstıyor ar~:ı . ~şue· Fakat kafi izahat verilmiş değildir. nin diğer ahkamı gibi bu mad. dahi.linde bombardıman ve temamen 

Hasan Fehmi Bey _ Bravo Za- len ~uy':"u şehr~. ındırsınler. 30 bin lira ile_ kaç bahçe ve nereye deye de harfiyen riayet etmek· ~rip edeceklerini beyan etmekte· 
mir Bey, Bravo Zamir Bey.. Eskı ananeye gore, a y ran de- bahçe yapa<:agız? te olan Sovyet hükiimeti Ja. dır. 

Zamir Bey (devamla) _ Alik~- niz suyu ile değil, çeşme suyu Müteakiben İsmail Şevket B. söz h .. k. t' . j Japonların bu tehditlerinin ika' 
dırlar bumeseleyi memleketin hepti ile yap•lır. aldı ve dedi ki: ponya u u~e mın ve apon \'C tatbiki mezkfir hatların taraf ey-

. k d k"k ·ı - Bu paranın müsaa.ıesi tehir iş- kumandanlıgınm da bu madde.. ninde bulunan Çin köyleri halkının 
umunııy~i n~ ta•m an t~t. ' • ı .• Çoctık bahçesine gelince bu- !erine deg- il, mutlaka varidat geti· ı ye riayet edeceklerinden emin can ve mallarını tehlikeye koyacak meşguldur. Bınaenaleyh bu qı tc.ki· d M d ki • 
katın ikmaline bırakalım. na a muarızım. a e urı recek bir işe sarf:edilmck üzere ve- olmak arzusundadır. \'C büyük zayiatın vukuuna meydan 
R- r· B t k k" "d plaj yapılacak, araları, babala- rilmi~tir. Aksi takdirde sufcdile- ikinci noktaya gelince Sov- verecektir. 
uş u eg e raf' ursu e n denizde yıkanırlarken çocuk- mez. Ve.lev ki varidat getirmese bi- t h .. kGm f uht lif b. t Chapei-Klang Van cephesi Uze· 
Rüttü Bey (Bursa) - Tqviki 1 d k d 1 " le İstanbulun bir kapısı demek <>- ye u • e 1

• m e ır a- rinde şiddetli bir muharebe deV<IDl 
sanayi kanunu diyor ki: Sınai mü- arı a um • oynar ar. lan ''< memleketimize gelen ecnebi- kım malumat alını§tır. Bunlara etmektedir. 

1 d ki Bundan sonra Nazmi Nuri B. J kıt t esseselerle b:.ınların bu uı. u an a- lcrin gözleri önünde bulunan güzel nazaran apon aa ı son za· j · r 1 • /.i t tu 
razi ve müıteınil.ih müaakkafat, ka- söz alarak bu meseleyi üç nok· bir sahili imar ve tezyin etmiş <>lu- ı manlarda Sovyet hududuna cİ- nf(ı ız enn r Dfla!l!lrı 
zanç vergisinden muaftır ve yeni bir tadan mulihaza etmP.k lazım ruz. Bütün zevk ve e&lence yerleri . var olan nevahide tahaşşüt et- .TO~YO, 2. A: A.- Mevsu~ ve 
kanun çılancaya kadar bu hüküm ha ldı' - · · • ··yled' ded" k' Beyog" ı.u tarafmdadır. İstanbul ta- kted' B . p h ltimad a şayan bı.r menbadan bıldi-

ge gmı wO 1 ve 1 ı: f halkı d d.. .. k • ._ md 1 me ır. u ıse ortsmout rı'••ı·ğı'ne go··re İnoilı·-•erı·n Şang-kidir. (lkbsat encümeni bunu tetkik Ş h · .. ı'ht"y ç ra ı nı ~ uşunme ..... ı ır. hed • . 2 . • d "" • ., .... 
d k eli ki - e rın ana ve oz ı a - • . mua enamesının ıncı ma • baydaki filosunun '-·--ndanı A-

e er en yor : 1 h. 1 · l d j dd 8 """'"" 
'Vergiden iıtitna kaydı hiç fÜp- arı, ızınet erı yapı m~I§ U r7ı:t 1 ın .:g CdVOp desine münafidir. mira! Kelly., Amiral gemiainde Ja· 

hesiz muafiyetten iatifade eden fab 1 rurken, plaj yapmak bır amme '- erigol' Sovyet bü.klımeti Japon hü- po~ Am!rt.!leri Nomura ve Matsuo 
rikalara aittir, ıabf mahallerine ait hizmeti ifa etırek demek değil Bundan sonra Muhittin B. söz .klımctindeıı Japon lataatının k:" ıle Çinlı nazır.Jardan M. Vel· 
değildir." dir lktısadi noktadan da zarar alarak muarızlanna birer birer ce· b h al'd k' t 't • lıngton Koo ve l9 uncu Çin <>rdusu 

. Dem~k ki bir şehir. civar!ndaki lı buluyorum. Burası belediye- vap vudi. Dedi ki: u av ı e ı ecemmuna aı ı- erkanı harbiye reisini birbirlerine 
bir arazıde bulunan bır fabrıkanın ı h' b" 'd .• . k B k - • b. ld ha zahat almak arzusundadır. tesadüf ettirerek, mulıasun kuvvet-

t get - ir ço cut ıyat y°"ı r, • J b h T malı fabrikada satılrraa resme tabi ol ye ıç ır van a ırnnyece apon sefiri, u uıuıta o- !er komandanlannm bir ıulb for-
. B led' · • d" k d kikatler de söylendi. Size beş ..ene· 

mayacaktır. Fakat bu mal ba•kası ta tır. e ıyenın şım ıye a ar d' . .. kyo'ya mu··stacelen telgrafla mu" mülil aramaları için ciddi te•ebbüı ' lik programdan ş;m ı aynı şeye ıtı- s 
~ndan tehir dahilinde satılırken giri~tiği, aıri fırm, Yıldız ku. raz eden zevatın 0 vakit altına ~ racaat etmek vadinde bulun.. !erde bulunmuştur. 
reoımden muaf olmayacakbr. Bu ada marhanesi kanalizasyon ve- za ettikleri fikirlerini okuyayım. mu•tur. Akim kaldı 
!ete muvafık değildir." · 'b' : ) b"lAk' bel,ed' ' 

Mu .. t··'--ben T-'-'-d·""' meb'usu sa. ıre gı ı ış er ı a •.s . ıye- Muhittin B. programın plaja ait O """' .,...... ...,. d '---· ad.d madd lrud n·· rtluların "azig~tı Mahmut Rasih Bey IÖz aldı. fabri- yı zarara uçar etmıştır. Bura- &n>11unı m e e o u. un-
kasyon ile ıatıtı ayırmak 1Aznn ge- ya plaj yaparsak bütçeye bar kü içtimada ,pl~j i§ine ~iddetle hü- ŞANGHA Y, 29 A.A. - Ja-
Jdi-· . . ı 1 k Ş h" d h h oOUm edenler o vakit bu fikrin çok pon topçulan, Çin mevkilerini gını .., satııtan ver~ı a mmasmm o aca tır. e ır e uta ane muvafık olduğnnu beyan .ediyor-
doğru olacağmı idia etti. . . yol gibi ihtiyaçlar temin edil- lard mütemadiyen bombardunuı et 

Bundan sonra_ muhtel~ ~!er meden plaj yapmak doğru de- M~hittin B. Mdnnet Ali beye, mektedir. 
reye kondu ve bütçe encumerunın- • 'l . . lki d • • d h 
mazbata .. kabul edildi. Tefsir talebi gı dır. Bır ev yaptırırken evve- Nazmi Nuri Btye. Tevfik Salim Pş. or unun vazıyetın e er 
reddolundu. la banyo dairesini değil çatısı- ya ayrı ayn cevap verdi. Ve se>nra, hangi bir tebeddül vukuuna 

Dört Almana ait teka- nı örteriz. Çünkü yağmurun al Tcv_fi~ Salim P ·ya cevap verirken dair hiç bir haber yoktur. 
tında banyo etmek güzel bir dedi kı: . . .. Japon takviye kıtaatı, yapı· üdige Mt'selesi p "" H ımalı bır cümle dıe 

'

ey deg"ildir. - ~... z:• . . . ! lan bunca protestolara rağmen 
Bundan sonra sak•t hükumet ta- ar{ettıler. Dıyorlar kı: Bızım a- • 

rafından istihdam edilmlı olan dört Plajın yapılması bir çok beledi J.acağımız kıonıı Şükrü B. iaminde beynelmılel mııntakada karaya 
Almana ait tekaüdiye ve eytam maa hizmetlere engel olacaktır. Heyeti bir zat tutuyor. Şimdi .arar ediyor. çıkmakta berdevamdır. 
tının verilmesine dair kanun layiha umumiyesıin bunu katiyen kabul et Bizim orayı almamız: omm için bir Bugün Japonya' dan W oo -
sının miizakereaine Celil Nuri Bey miyeceğini biliy.orum. Ecnebi sey- nimettir. B!z de o.~smı almak i&ti- Sung'a gelen Japon kuvvetleri 
(Tekirdağı) söz aldı. Celal Nuri Bey yah ceJbj me&elesine gelinc:.e: Hiç yom~. Bu. unalı soz.lerın ne deı_nck 6000 lri•i tahmin olunmaktadır 
bütçe encümeninin bu meaeleyi mut- bir seyyah buraya geliru:e, pUj ya- oldugunu ızab etsınler, bek.liy<>- ç· 'k • kA l 
lak bir karara raptetmelde mükellef pı.lmamış diye ne medeniyewiz mil- rum. Ben yedi senedenberi beledi- ın U erı er ~nmın a mıt ~I 
oldutıınu iddia ederek mukaveleler !et, demiyecektir. Evveli mübrem yeniıı başında ve üç senedir de vi- dukları son malumat, Chapeı 
kanununlann fevkindedir. Böyle bir lmme ihtiyaç1:'"'ın~ if!'. ~k. ~a- Jiyette bulunuyorum. Elimden 105 bombardıman neticesinde ka· 
maaı talebinde haklı iseler encümen z~dır .. Bel~d~ye.ıın grrı~tığı dıger milyon Jira devr<>ldu. Ben bütün iş- dm ve çocuk olarak 4 ili 5 bio 
hu ciheti reddedemez. dedi. tıcarct ışlennın davaları hala mah- !erimin bir tek santimine kadar hu- kitinin telef olmuş olduğunu 

Beledive resimlel'i lı:eme~de aürünüp dUJ"\lyo.~. Bura 1 zurunıuzda hesılıını venneğe ama- k ed' 
aı da oyle ~caktır. Ön~~ der deyim. Daimi kontr<>lünüz ;!1tın· gösterme t ır. 

ANKARA, 29 (A.A.) - Bilyük hal bet ııenelik pr<>gt"~ .11ırul~yor. dayim. Paşa Hz. nin imalı .ııozleri Şanghaq t1akagii 
Millet Meclisi hu&'Ün reis nkili Ha- Pr<>gramda lı:abul edilm!J diğu aynm zabıtlara geçti. Burada mat
san Beyin riyasetinde toplanmııtır. maddeler ~ vardır. Onlan niçin buat vardır. Onlar kaydettiler, Pa- ŞANGHA Y, 2. A. A. - Çin kuv 
Belediye vergi resimleri kanununu.. yap~y=! Çocuk bahçeleri . me- şa Hz.nin bu sözlerinde ~kkımda •etleri, şehirde bakim olan gayri 
31 inci maddesinin tefairi hakkında ııelesınc gelınce: bum mııhahf de bir i™t varsa taınamilc ıade ede- müsı:it şer.ıit haM:bile ve Japon tay 
ki dahiliye encümeni mazbatasının ğilim, kabul ~yorum. yarclerinin havadan y.aptıkları taar 
müzakeresi münasebetile Sırrı Bey Nazmı" Nun· ""-""'-n sonra Gıilip rim. p -·-~k ruzlar neticesinde tehir aokaklan· 
(K eli) "zak 1 ,,,.,,~. Tevfik Salim !· c:.eva,p ·-~·~ •• 1 aha!. --~•- .,_ ~- '-·-

oca mevzuu mu ere o aı> Bahtiyar B. encümen namına &öz dedi ki: run sıvı ı c"""""'n"" uulu uu-
mesele hakkında mazbatada encil· aldı. Encümenin noktayi nazarında _ Ben ima ile çapraşık aözlt:rle Junınası itibarile i§gal etmekte ol· 
men tarafından mütalea beyan edil. isabet olduğum müdafaa etti. i§ y.,, adamlardan değ.ilim. Ben dukları Kiang Van'ı dün tamamen 
memiı bulunduğunu İ§aret ederek Müteakiben Tevfik Salim Pf.SÖZ ka . . ile aöz söuleınedim. ve katiyen terk ve tabliye etmif)er 
bunun tavzihini talep ebniıtir. tıyyen ıma , . . dir. 

Ş ,_~, B ( istedi. Urun uzadıya Filurya plajı- Böyle bir ulıap hasıl oldu ıse tas- . 
ü..ni ey Çanakkale) dahiliye run aleyhinde bulunarak dedi ki: ,_,,_,_. b' "f ı•kk. derim.,,__ Ja1ıon hava taarruzları, tehrın 11<1-

encümeni namına izahat vererek me uuu.nı rr vazı ~ te 4 ı e . . ·'°"!' alı:klarında açıkta lı:alan c:eaetlerin 
__ , ,__ - Bu itin sonu ne olacak, naaıl açık konuşan bır adamım. Sızın bır 1 def .. =-•·• b' .,__, ., k 
..,.enin bava &uvvetleri için mübayu !•!etil.ece'- yüz bin lira fuJ.a para . . . d .. .. .. .. 1 nını .......,.nsız ır ..... e gc"~ 
edilerek Eskiıebire cetirilnıekte ve o • .., §Cyımzı uyarsam yuzunuze aoy e- t dir 
noclan diğer mahallere HYkedilmek- Jhım • onu nereden bulacağız? İ'f" ınekten çekinmem. eÇ.~ile . di v-•~ V • 
te olan benzinlerden beledivece du· letince para lı:azanabilecek miyiz?.. Bu husı.ma miizaker< kifi :görül- b. dl k' r, ~ıınbatl -.... Jan mnJgar 

, Encümen mazbatasında bize veril.en dü Muh ı· - . ---'--tas ın e ı yenı arını ve "i'O ar 
buliye resıni iatenilmekte ve bu mak · ~ ıt em~nın ""."".,. . 1 da dün ubah Çinlile<'in ~rkettilı:.k-
satla Stanclard Oil kumpanyumın bir iki nolıam var. Bunlar kati bir reye kondu ve Fılurya plaıının ıs- . . . . 
Eskiıehirdeki depolarına haciz vaze lıeaap ve netice göatemriy<>r. Ma- timl.ik edilmesi kabul edildi. Celı;c rı hatları ı§gal er:ıemııterdı.r. 
"''-'- bulunmaaından ileri ıel"'"ini hallinde yaptıi= tetkikata naza- on dakika tatil edildikten sonra tek Ja~on .lııııvvetleri Ç~ yeni 
~.., ....,. ran, halcn ...ıs 1·a az lrlmee gı"diyor. . . -•ild' H-··'"' kati ra nıevzılennden çıkannak ıçın ta&J'-
izab ederek kanuna ıöre mezkür ben ..- rar ıçtıma ~. 1• .,...,~.._.,.1• Gpeo- nu; etmlpe de bu taarruz düın öi· 
zinlerin duhuliye resminden m11afi- Günde i.1ri bin lrl§iyi geçmiyor.Her run~ ~etkilrine ~-.,...... · : leden ııonra akim kalmıştrı. 
yetine imkan ıörülmediğini ve maz- Fi!u.ıyaya giden plija gitmiyor. çen ıçtımada tehır edilen maar.ıf DUn ~on tayyareleri imtiyaz 
bataıım da ret mahiyetinde oldugu- Halk sepetlerinde dolmalarım alıp .faslı için makam naınına muavın ' b-- ~ 1 d da ka 

orada, ag-aç altlarında oturup yiyor . B . h ro· y llar f 1 mıntakası uıuut a-rmm ışm -
nu ııöylemittir. Huan Fehmi Bey Nurı . ıza a~ ve ı. 0 . ~ ! lan Hang Chov tayyare meydamm 
(Gümüşhane) • Kıtnunun belediye Jar. Bu huııuata daha etraflı tetki- hakkııı<la d~ vı~yct başınühendıBJ tekrar bombardıman etmipudir. A 
hududu dahilinde istihlak edilecek kat yapılabilirdi. Pllja gi<lenlerin izaha~ verdi. Bu fasıllar da kabul tılan bombalar, dcmiryolu mevki· 
maddelere ait olduğunu ve bu itibar mıktan rc:sıcl bülı:funet vesikaların edlldı. f' . km da ··~ bak" 
la hava claireaince me.;ı.ku"r L--'-'er- dan anla.•ılabilir. Biz__ıpıag·ın.bir kıs R n ütebalri knımınm mü ım yı ış ve yangın mu e ı 

UC11ZU1J • • aporu m . • kısımlramı tamamen harap etmi!l-
den bu hudut dahilinde sarfedilecek mını mubayaa edecegız. hür tara- zakerem bugüne bırakılarak rüzna- ti 
ınikdar için duhuliye reominin veril- fını ne yapacağız? Bizim alacağı- menin diğer maddelerinin müzake- rMarcşal Chang Kai Cbek"in huau-
mesinin tabii olduğunu, ancak hava- mız kısım, öğreıı<iiğime göre Şükrü ~ine geçildi. 
da ve diğer mahallerde sarfolıınacak B. isminde bir zatm elindedir. Son Sıhhi nakil vasıtalarının kifayet- si tayyare karargfilıı da Japon tay· 
kmm için resim verilmesinin doğnı aenelerde ziyan ettiği de muhak- 1 sizliği bakkındaik takrire sıhbıye yareleri tarafından tamamen ha-
olmayaca'!-nı kaydederek·, "Bu ı'ti' _ 1 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. d"" .. d' Bu eenada b rap edilmişse de Çinliler bundan ev ;;• ı • mu uru cevap ver ı. e- vel bütün tayyareleri kaldırıtlllJlıır-
barla mezkur maddenin tehirine im- ne dair kanun !i.yibası mezkiir mÜ· Jrdiycnin cenaze otomobili az oldu- dı 
kan yoktur." demittir. diriyet tetkilô.t kanun l iıyihaımın ğundan cenazelerin taksilerle taşın- .Bu arada 11 inci Jap<>n fırkasına 

Şükrü Bey (Çanakkale) • Kanu- meclise arzına ve Ankara ıebri imar masm•lan tlkayet edildi. mensup 1500 asker, Japon torpil<> 
nun 35 ir ·maddesinin buna dair ah müdiriyeti memurlarının ücretleri- Nazmi Nuri Beyin kar makinesi fi!<>SUnun ate~inin himayesi altında 
kamı ihtiva eylediğini ve belediye nin tevhit ve teadülü kanun layiha· ve diboğ fabrikaları talimatnamesi Voosung'a ihraç edilmiştir. Bunlar, 
hududu haricinde istihlak edilecek ezkü müdiriyetin muvakkat bu hakkında verdiği iki takrir okundu. yarın Kianı: Vardaki Japon hatları
kmm için reıim alııuımayacağmı IÖy j~.::..,11 ltibarile baremin mezb.r Münakaşa .edildi: 1?ID:1ğ fabri~ları na gönderilecektir. Burada bir mü-
lemiıtir. müdiriyet memurlarına te§miline lü • lıakkındakı takrır ıktıaat encume- tarekc akdinin muhtemel obv'.;~ı 

Refik Şevket Bey, mazbatanın sa &'öriilmediği Konya ovası ıula-' nine havale edildi. Vakit geç 01• kanaati mevcuttur. 
rih olmadığı noktasına i•tirak ettiii zum t 1 tı'maa nihayet verilerek • ma idaresi memurlarına ait baremin muş u ·. ç Reuter Ajansının muhabıri tataı .. 
ni ıöyleyerek mazbatanın sarih vazı! b hah t 10 da toplanılma a ' mezkür idare icin Nafia vekiiletince u •a saa Y dan sorulan süallere cevap veren, 
maımı iatemiftir. Verilen bir takrir baurlanacak y;ni l°']kiliit kanunun- k<trar verildi. Japon bahriye erkSnı İdzuma'nın 
üzerine mazbatanın dahiliye encümt! 
nine iadesi kabul edilmittir. dan evvel bunun tayinine imkin hu· -·- bayrağını hamil olan gemiyi 4 bü-

)unmodı~na; ispirto ve lspirtclu Jzmir' de yeni bir yük devletin Tokioda yaptıklan ta-
Ba:zı dairelel'in bal'emlel'İ i<kiler inbisan idaresi ifo tütün inhi J !ebe rağmen katiyen uzaklaştrımak 

Miiteakıben bazı dairelerin barem ,;,n mcmurlan iicrrtlerinin tevhit mese e.. niyetinde olmadıklarını telmih ede-
lerine dair kanun liiyibalan hakkın. ye te=dül k nunlar~ inhi~ar!ar 1 IZMIR, 29 \Hususi) _ Ti- cek cevaplar vermişlerdir. 
da bütçe encümeni maıbatasmın hakkında alınacak yenı karanı ıntız:ı •· d ·· • t' d b ·· k Af h b t k b • 
miizı>keresine geçi!miıili. ren tehirine d?.İ!- mazb· la l·iliul edil 1 car!"l mu urıy~ ~ _e ugun an · ı: :ıre e ~ ·rar aş ıgor 

Evkaf umum müdürlüğünün me di. Meclis cumartesi ı:ünu top•nna t:ınye eşynsı ı~l,kıırı drafında st,."JrıJ! 
muriu •••n.*""f!Nh:: • ..-. a --ı-- -- -.. ..ar•11• --~ .. n~::n:.;PL...ı.,1!......: .... uılılııılıl•I 

ŞANGHA Y, 29. A. A. - Japon
lar, Çin Hkederinin çe kilmeei ve 
Voosung ile Paochan İ.ltihklimları• 
nın yıkılmaaı hususunda &erdetmiı 
oldukları ~leptıen ferağat etmek ni 
yetinde olmadıklarmd.aın, İngiliz a
mirali Kclley'in tetebbüa ve tava&• 
sut ettiği wlh müzakerelerinden 
hiç bir müabet netice çıkmamıştır. 

Maamafi, müzakerata tıekrar baf].a 
nacajtı ümit olunmatkadır. 

Manpırigi kal'lıtırmamok 
ıartil• 

TOKYO, 29. A. A. - ~hiyet· 
tar ınahafil, Japonya nm mahallen 
akdeditt:cek bir yuvarJak masa kon
feranııı vaertasiylc Çin • Ja.pon ih· 
ti!Mmıı tanzim için diğer devletler· 
le birlikte harekete geçmeğe hazır 
olduğunu telmih ediyor. 

Japonyanm, Çin lı:uvvederinin 
rüc'atinden ııonra aulh \'C aükilnun 
ecnebi ask.erleri tarafın<lan muhafa. 
zasını kabul edeceği, fakat Mançu
ıri meeeleaine değil, ancak Şanghay 
daki karışıklarla mcıgul olacak <>
lan konferan11n akdinden evvel Çin 
askerlerinin geri çekim-inde js

rar edeceği umumiyetle zannedil
mektedir. 

Japon hüki\metinin aiyasetinin, 
yapılacak sulhun etraflı bir $ucette 
hallini tanzim için aWuıdar makam
lara mümkün olduğu lı:adar ııerbesti 
ve aelihiyet vermek noktasında te
merküz .edildiği beyan edilmekte
dir. 

Çin Erk8nı lıarbigesinden 
bir zabit gakalaniı 

SANGHAY. 29. A.A. Çin akim 
harbiyui zabitanından M. Oung, 
Amerika K<>neolosbanaine pder· 
lı:en Japon .bahriye siWı eı>dazları 
tarafından >tevkif edilmiıtir. MU
maileyhin hamil olduğu. Yali1, mub 
tetlif caüatahkem Çin mcvzilerinhı 
nziy~ini ve Çin lutıatmlll yerle
rini gösterir haritaJan ihtiva et· 
melmı idi. Mümaileyhin idam edil
miş olduğuna dair olan şayialar 
teeyyüt etmemi§tir. KendiWıiı:a ha
len hay.ıta olduiu raruıedilmekte
dir. 

Japonların Lgtton komis
yonundan bekledili 

TOKYO, 29. A. A. - Ja,pon mat 
buatı, Lytton komisyonunu nyakın 
olan muvııseJ.eti ekyfiyetini müsait 
bir surette kar;rlamakta ..., hissine 
mağlfıp olmryaralı: vekayii tam bir 
bitaraflıka tetkik etmesini tavaiy~ 
eylemektedir. 

Asabi gazete'5i, komisyonun Ja
ponların milnhaeının Çin militariz
mine karşı mücadele etmekte olduk 
!arını, Çin milletine karşı mücade
le ettiklerini kabul ve teslim etme· 
aini istemektedir . 

19 J 7 de K ol'e' de vuku• 
gel,n hadiselel' 

TOK!O, 29. A. A. - Mukdenden 
Rengo Ajansına bildiriliy<>r: 1931 
Haziranında Korede kain Ouan
Pai-Chan' da vukua gelmiş olan 
kargaşalıklar dolayisilc tahaddils 
ctmi• bulunan ihtilaf dMtane bir 

~a ~ .,...- r. _._.. . 
~-.. ~~..__~~~~..cn...a...J.ıt.llllC._.&I ...... 

(Başı J jt>ci •hif ede) 

vurmak iatemiılerdi.. Beyaz -1111111 
da illet ettıkleri bu uya.at aibay 
birnetice vermedi ve n..!;.,;ıel 
at kus toprak!annı lahliye et · 
Japonya bu aralık Vladi~o.tok'u · 
ıal etınifti. Ve her devlett"° IO 

ancak -l!ı22 meade&inde ~ 
liye etti. 

Ruılarm Aluayi Şarktaki aliı 
lar~ tamamile kendi arazileri o1an 
birya ile Mançuryadaki şiı:' ncııdil'oıj 
hatlarıdır. Bu timendiier hatları, ç· 
hı 1924 senesinde imza!ııoan bir m 
kaveleye göre, Ruslar vo Çinliler 
rafmdan mütter<ken işl tilettk · 
!tuıya timendifer güzergiihın 
ımtiyazlarılan vazıeçm.c;tir. ,Şimen 
ferlerin idaresi de l>e§i Çinli, 
Rus olmak üzere bir idare meclis.in 
tevdi ewlıniştir. Direktor Rus 
Fakat iki muavindrn biri Rus, bi 
Çinlidir. 

1ıte Mançurya&ki yeni variye 
üzerine, Japonlar tarafından asker 
nakline tahsisi talep ecıilen ıimendi 
fer hatları bu mütterek İdareli hat 
!ardır, Nakledilecek Japon ıı•kcrleri 
Rus hududuna ııötü.ı üleeeğincle 
Ruslar tüphelenmiıler ve Çinlileri 
imzalanan mukaveleyi ileri sürerek 
evveli n•Üsaade etmek İde:nemİ§ler 
dir. Dün akşam gelen bir telgraft 
Japonların yürüyüı i:e becleflerin 
varmak için emir ald Wan bildirili
yor, ikinci bir telııral ta Rw;lann 
nihayet ıimendifer heyeti idare.inde 
ki Çinlilerin de muvafakatile aslııerl 
nakliyata razı olduklanııı bildiriyor. 
Binaenaleyh askeri nakliyat mesele
si belki ıimdilik bertaraf edilmiştir 
Fakat acaba Alcsayı Şa:-kta bir Rus 
Japon ihtilatı olmayacak mı? 

Ruılann böyle bir ihtilatbn çe· 
kindikleri fÜphesizdir. Rua erazi!i 
tecavüze uğramadıkça, Sovyet Ruı· 
yanın Aksayı Şarkta Japonlarla bir 
mesele çıkarmak iıtemcdlği aıiliqılı
yor. Diğer taraftan Japonların Aksa 
yı Şark siyaıetlerinin hedeflerindrn 
biri ele erıeç Vladivostok'u ele ge
çimıek olduğu yakın bir ihtimal ola 
rak kabul edilebilir. Bilhassa Man
çuryııda yerleıtikten sonra IRa, çok 
kolayla§mış görünüyor. fakat aca. 
ba Mançurya ve Şangbay meeelesi 
yüzünden Çinle iliııı barpıiz muha
rebede ve bazı Avrupa devletleri n 
Amerika ile de hali ihtilafta iken 
Rusya ile bir meaele çıkarmak iati
yor mu? Belki de Japonların Ru.ya
ya kaqı cephe alır .. aziyet takınma 
!arı 3 martta Cenevrede toplanacak 
olan Ceniyeti Akvam heyeti amami 
yeoinde bazı devletler üzerine tesir 
yapmak maksadına matuftur. Bu
nunla beraber, Ak.aayı Şarkta bir 
Rus • Japon ihtilatım daima yakın 
veya uzak iıtikbalin INYWtli bir ih· 
lİmall olarak hesaba t.atmela lazmı. 
dır. 

Ahmet ŞOKRO 

Hamili erle 
Müzakere 

(Ba§ı 1 incj salıi/etltı) 

aarmı itletmek için eaki Reji 
tirketinin, bir batka aeımaye
dar grupla birle9erek teıebbü
ıatta bulunduğu da haber verili 
yordu. Diğer taraftan, dün teh 
rimiz alakadar mahafiJinde, tü 
tün inhisannm bir tirkete veril 
mesi ihtimali dütünülerek, in
hisarlann birle9tirilmeai müın. 
kün servisleri tevhit edilmekle 
beraber, Ankaraya nakiJJerinin 
gelecek seneye bırakılaca'ğı da 
fayi olmuştur. Y eknazarda biri 
birini tamamlıır gibi göriiııen 
bu rivayetlerin derecei sıhhati. 
nin tegbiti mümkün Gla111amıt· 
br. 

Chaııda Koreliler tarafından in'!B e
dilmit alan bir iska aknalmı tah· 
rip etmeleri Kbebiyet vcnuiJ idi. 

Korelilerin imdadına koıımuş o
lan J"d'on polisleri, Çinlilere k~ 
mücadele etmek mcdıuriyct inde 
lı:almış idi. 

Bu hadise dolayisile K.orede Çin 
aleyh-lığı artmış ve Seoul ile "Pin 
gehiyang,daki Çinli ahali taıım.ıza 
uğramış ve bunlardan 37 kl§i "Wınii§ 
100 kişi kadar da yaralanmq idi. 

Pl'O/esö,. Einst11in, Japon· 
yanın al~ghinde 

LONDRA, 29.A. A. - Reuter A 
;ansmın Kaliforniyada lıfiln Paıı.a
denadan iatihbarına göre pro&:sôc 
Einsteln, telsizle neşredilen bir nu 
tuk irat etmi1 \'C Çindc muhaaama
tı terk kbar etmek için Japonrra 
k.ırtı boy k<>taJ yapılmaunı iltuam 
eylemi; tir. 

Maruf fizik Alimlerinduı FOfe
ı1!r MiJ.likan, cihanda sulhu temin 
etmek için Amerilı:anm beynelmi.lcl 
divana iştirak etmesinin zaruri ol· 
dujtunu beyan eylcmiftir. 

Sildh ihNıcatı 
NEVYOR.K, 29. A.A.- Corne.U 

duülfünunu erklinı, M. Hoover'e 
bir istidaname takdinı ederek Çm 
ve Japonyaya ya,pılan ealiha ibra-
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MUteka.din, am ve E am·ı a 
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Oaküdar malmüdürlüğünün Kadıköy malmüdürlüğünün 

1 
Eminönü malmüdürlüğünün maaş gÜnleri 

maq günleri maaş günleri 

- 1 
Sultanahmet tediye Şubesi (Mülga Düyunu Beyazıt tediye $ubesi (Beyazrtta Mülga Zat maatJar 

Paşa kapusundaki daireı mabsusada 
Kadıköy Hali içinde Umumiye Binasmdaki Kişelerde) dairesinde) 

Birinci Kişe İkinci Kişe Birinci Kişe !kinci Kişe l Birinci Kişe İkinci Kişe BiTinci Kişe İkinci Kişe 

yetim- Mülkiye Dul ve yetim- Asker Dul ve yetim- Mülkiye Dul ve yetim- Asker yetimleri Hidematı vataniye Aeker yetimleri İlmiye yetimleri 
Asker Dul ve leri leri 1 1- 150 l 1 - 47 1 1191 - 1340 ı 1- 91 

leri leri 
5ooı - s1so ı 3001 - 3200 l ı- 125 2 ısı - 300 Peşin maaş 2 1341 - 1490 Mülkiye yetimleri 

1 2001 - 2150 1 3201 - 3400 2 126 - 250 3 301 - 450 1 1 - 54 3 1491 - ı62S 1 544 - 650 
5101 - 5300 2 

2 2ısı - 2300 2 340ı - 3600 3 251 - 375 5 451 - 600 Mülkiye yetimleri Asker tekaütelri 2 651 - 800 
5301 - 5536 3 

3 23oı - 2450 3 s 360ı - 3800 5 376 - 500 6 601 - 750 1 1 - 50 s 5681 - 5830 3 801 - 1008 

s 24Sl - 2600 Askeri tekaütelri 
6 3801 - 4000 6 501- daha yukarı 7 7Sl - 900 2 51 - 200 6 5831 - 5980 İlmiye tıclkaütleri 

2601 - 2750 s 1- 150 7 İlmiye yetimleri 8 901 - 1oso 3 201 - 350 5981 - 6130 6 7 4001 - ·daru yuukarı 7 s 1- 12 

7 21sı - 2900 6 ısı - 300 
Askeri tekaütelri Mülkiye Tekaütleri 9 ıos1 - 1190 5 351 - 543 8 6ı31 - 6~ 

8 2901 - 2050 7 301 - 451 Asker tekaütleri Mülkiye Tekaıitleri 9 6281 - 6484 
Mülkiye Te.kaütleci 

451 - 600 8 5001 - 5200 3 !SOi - 1700 5 3336 - 348~ 
9 3051 - 3200 8 5uoı - 5150 6 3001 - 3150 

601 - 700 9 5201 - 5400 9 1701 - ı9oo lO 6 3486 - 363S 
ıo 3201 - 3400 9 sısı - 5300 7 3151 - 3300 

Mülkiye Tebaütleri 12 1oı - 1121 ıo 5401 - 5600 G ı9oı- daha yukarı 12 7 3636 - 3733 

İlmiye tekaütleri 12 5601 - 5800 ' İlmiye tekaütler 13 53oı - 5450 8 330ı - 3335 •• 
ıı 4001 - 4150 ı3 5801 - daha yukarı 14 5451 - 5680 

4ısı - 4300 ı3 1- 20 
ı3 

14 43oı - 4428 

Beyoğlu mahr.üdürlüğünün Beşilctaş malmüdürlü- F atib malmüdürlüğünün maaş günleri 
maaş günleri 

ğünü.n maaş günleri 

K~sımpaşa Tediye Şu- Beı;ikt.vı Tediye Şubesi Sanıatya tediye şubesi: (Samatyada 
Eyup tediye şubesi: 

Beyoğlu Tediy~ Şubesi Eski Fatih tediye şubesi: 
besi (Camii kebirde Dai- (Be!jiktaşta akaretlerde <Eyüp maliye §UbeSJ 

(Galatasaray . L~sesı arka- Cümhuriyet Halk Fırkası (Mülga Duyunu umumiye binasmdaki şubelerde) Sulu manastuda maliye :ıubesi bitişiğinde) blnasmda) 
smdaki Daıreı mahsu-

rci mahsusada) 
binasmda) 

sada) ~ -
Birinci -Kişe lkinci Kişe Birinci Kişe Birinci Kişe İkinci Kişe Birinci Kişe İkinci Kişe Birinci kişe 

Dul ve yetim- Aşker Dul ve yetim- Asker Dul ve yetim- Asker yetimleri Mülkiye yetimleri Asker yetimleri Mülkiye yetimleri Asker yetimleri 
As~r ı 1943 - 2131 

leri leri l 1- 184 6101 - 6892 ı ıı47 - 13.;8 1 7069 - 725ı 
leri ı 2 2ı32 - 23ı3 

ı 4ooı - 4150 ı ı- 178 2 185 - 379 2 6893 - 7058 2 ı339 - 1535 2 7252 - 7390 
1 ı - 150 

4ı5ı - 4300 2 179 - 356 3 380 - 570 Merkez mülkiye ye- 3 ı536 - 1725 Askeri tekaütelri 3 23ı4 - 2340 
2 

z ısı - 300 
4301 - 4500 3 358 - 540 s 571 - 773 5 ı126 - ı931 MüMciye yetimleri 

450 3 timleri 2 4283 - 4329 
3 3oı - 5 4501 - 4600 5 54ı - 733 6 744 - 972 6 ı932 - ı942 ı 4330 - 4506 3 7391 - 7535 

5 451 - 600 
Mülıkiye ve ilmiye 6 734 - 871 7 973 - 1146 2 2.; .. , - 2377 

Mülkiye tek.aütleri 5 7536 - 7766 

Mülkiye ve ilmiye Mülkiye yetimleri Mülkiye Tekaütleri 3 2378 - 2500 5 4507 - 4672 
Asker tekaütleri tekaütleri Asker tekaütleri 6 8579 - 8740 6 4673 - 4853 

tekaütleri 
6 600ı - 6150 7 3501 - 3688 7 820ı - 8212 

~soı - 358ı 7 8741 - 8925 7 4854 - 5038 5 507S - Slll 

() 2001 - 2150 620ı - 6450 8 3691 - 3840 8 82ı3 - 8390 3 
8 8926 - 8959 8 5039 - 5074 6 5112 - 5280 

zı51 - 3200 7 5 3582 - 376ı 
7 8 5001 - 5150 Askeri tekaütelri 9 8548 - 8549 3762 - 3948 

7 5281 - 5462 
z30ı - 2450 6 

8 Askeri tekaütelri 9 1601 - 1769 o 8550 - 8578 3949 - 4127 
9 3ooı - 3ı50 ıo ı11ı - ı964 Merkez mülkiye te- 7 

3151 - 3300 9 5ısı - 5300 8 4128 - 4282 
10 530ı - 5450 12 ı96S - 2111 ıkaütleri İlmiye tekailt 
12 33oı - 3450 10 13 2112 - 2285 

ve ye-

Askeri teıkaütelri 12 54Sı - 5675 lO uu - 8998 timleri 14 2286 - 236ı Avans 
ı3 ıooı - 1150 Mülkiye Tekaütleri 10 1-

8 9!Suı - 9827 

14 ıısı - 1300 14 5001 - 5165 
37 9 9828 - 9938 

ıs 130ı - ı4SO ıs 5166 - 5309 
16 ı451 - 1600 İlmiye 

15 (il)() 1 - 6009 

.. n.ahi krde ikamet 1 tında bizzat mal.sandığına müracaat mühürlerinden başka mutemedinin ettiği veya merbut bulunduğu ım - tanz m ve malsandıgına tevdi oluna nan mutemet tayini istidaname! 
ı-Koyve ye 
. me li harekete mutkedir ol- edemiyeeck olanların maa~rının de imza veya mühürünün mevzu bu ı baJle ihtiyar heyeti ile maaş sahip· ı cak m:ıuddak istida üzerine maaş buhmduğu mahallin askerlik şu 
ı §Y • • • . ••• 
p ından, veya makbul bLr maze- mutemetlcnne verılebılmesı ıçın ev lunması ve bu imza ve mühürlerin !erinin ikamet ettiği veya merbut cüzdanilc müracaat edecc:k milte- teri tarafından ~il< ~ilccek 

eri 

be-

ve 

re 
% 

la 

t zuhur etmesinden dolayi merke ve! emirde bunların bir istida 
1 ·yccek olan-

ile fabibi maaş ile mütemedinin ait ot lndunduğu mahallin zabita amiri ~ metlerine verilebilecektir. bunlardan ihtiyar heyeti ile zabi ta 
i I· i kazaya bizzat ge enıı ... 

k . )<azada ;kamet ettıgı 
miı.racaat ederek mütemet tayin et. duğu köy veya mahalle ihtiyar he- rafından da, tasdik edilmeei tazım Z - Mlinhasrran Ask<or tekaütlc- amirinin taadikli varakaaı iatcn 

rJa mer ezı b · ler ta -· halde buna ınuınasıl sebep 
melcri ve bu istidaya kendi tatlıil: ••eti iLe maaş sahiı>lerlnin ikamet dır. Bunlara ait maa t bu kilde tinin yukarıdaki maddede zikrolıı- miyecektir. .. 

Tarihi Tefrika: 63 

SabataY ~!!!. N. 

Sabatag Zevi macerası~ı~ f el~-
k 

. . . ..ı ,;;ru gıdıgordu 
etlı netıcesıne aoo 

d örürse ne pahasına 
insan, ölümünü yakın a .~ acaat eder değil mi? 

olursa olsun son çareye mur . . d -
tl felaketli netıcesıne og 

Onun bu ini hareketi kar- :rsgi~yorciu! .• 
şısında, kendisini yakalayarak ı·· ol-

ed nl Nebeınyanm ınüs uman. • 
öldürmek için takip e er ne 
yapacaklarını ıatrrmışlar, ar- ması ne dereceye kada~ aau;;· 
tık yerlerinden kımıldayaını- • bir hareketti?. Her ınsan a 
yorlardı! •• Nebemya artık mü• ;:tını tehlikede, öl~~ pek y: 
lüman olmuttu. Onun yabud~- , kında görüp bisaettıgı I z~:n 
lerle bele "Mesih" in cemaatı- ne pahasına olursa ~ s~ mi' 
le n; ali.kasr kalmrt olabilirdi? çareye müracaat ~e! . eg~ b · 
Binaenaleyh Nebemya artık, Nehemya da kendı.a~ınd ~lda.7 

~ _ı_ •• ı·· f 1 elın e o u· kendisini ihata eua> mus u- tay tara tar arının k 
manlarm arumda istediği em- rülec:g" ini anlayınca c

1 
~ ulr 

K d. · ·· · man o· 
niyeti bulmut demekti. en 1- tarmak için mı mu• u 

l' t . . M fıh Nebemya. sini bu emniyet ve se arne ıçın ınuştu?.. aama ı cak ka 
de bulan Nehemyanın s..-i yük nm ölümden korkmaya. .. • 
geldi. Paditahın buzu~. gö- dar metanet sahibi oldugu ;z_
türulrnesini, orada sa~te M~ !eniyor. Nebemya ıoora . 
aih" in m-.hiyetini padı9aba bı.z rar Lebiıtana avdet .~t~~ .~e 
2 

t n:etmek için müsaade edıl gen eski dinine donmuttur. 
!'- • • tiyordu !. Tekrar yabudi olduktan ıonra 

m mı ıa d' . .. Neheınya · • adarnlan söylen ığıne gore 
Sııbatay Zevının ık h' Geliboluda müslüman oluşunu 

bunu itittilderi zaınan1 art .. 
1
ç hza ıahte "Mesih" in mahi

b. acak arnı.ı go- ma . k 
~-r tey yapanı~ d'lerini ne yetini anlatmak içın yaşama 

ruyorlar, vckayı. ken 1 
• I · kanını elde tmek maksadına 

reye sürüklerse pter ~em.ez 1~erek bu suretle de yahudi
buna katlanmaktan bat 

1 
çare İ·. hizmet etmek gayesini ta. 

kalmadığını anlıy~r~a~d: ·-_ ~fe ettiğini iddia eylemiştir. 
Nebemya kendısını ıstıcvap p Maaınafih Nehnıyanın ba-

eden ali.kadar makaınl.ara, hSa· ktinde daha başka ruhi bir a-
batay Zeri namında bır ıa te- re. b·ı· • "Mesih" in k mıl de arana ı ır · 
kiirm töhretine inanara uz~ el e"ine kani olan ve bunu i
bir a.eyahate katlanmak sureta- r. c f miş bulunan bir adam ni
le Lebiatandan buraya ka~_ar ~n et "Mesih" denilen birisile 
g~ldi"ini, fakat b~ ad.a~ gor- k:y~lattığr zaman onun hakiki 
dukten &onra mahıye~ını anla- "Mr:sih" olduğunu görerek uğ
yarak onun yalancıhgı hak~ın- d • inkisarı hayal ne
da hiç bir tüpbesi kalmadıgmr ~d·~1 

•• ~~. r1:e kapılabilir ve 
uz anlattı. tıcesı umı ız lıs 

batka bir dine intisap edrek bulunuyor, vaziyetten endiıe e
kendi.sine batka bir muhit ara- diyordu. Paditahm bu endite
yabilir. Nehemyanm hareketin ıi ne harici bir dütmanm te
de, her şeye rağmen kalben ço 
cuk kalmıt ve uğradığr inkiaan cavüzlerinden, ne de dahilde ye 
hayalin karşısrnda böyle ümit. niçerilerin yeni bir isyanından 
sizliğe kapılmış bir adamm ha: ileri gelmiyordu. Dördüncü 
leti nıhiyesini görmek belki ka Mebmedi dütündüren ıey baı
bildir.. ka idi. Hariçten dütman teca-

Ne oluraa olsun, Nehemya- vüz etse ve yahut dahilde yeni
nın tekrar Lehistana dönerek çeri isyanı çıksa bunlarla uğraş 
yahudi olduktan sonraki haya- mak kolay olurdu. Çünkü mü
tı biç iyi geçmemiıtir. Lehis- cadele edilecek §ey ortaya çrk
tandaki yabudiler artık kendisi mış bir halde bulunurdu. Hai
ne itibar göstermemi§, 0 da u- buki padişahr düşündüren şey 
zun seyahatlere katlanarak ora böyle değildi. Türkiye hudut. 
dan oraya, memleket memle- lan dahilinde ya§ayan bir yahu 
ket dolaımağa mecbur kalmış. di kütl~i vardr. İşte bu kü~le 
trr. Belki de giderek son nefe. için için kay~rr~r, bütün dün. 
sini Kudüste vermeği isterdi yadaki yabudılıgı kurtarmak id 
Fakat bunu da yapamamıtşır: diasile kendisinin "Mesih" ol. 
Hayatının soo zamanlarında 1 duğunu ıöyleyen bir adam Ge
"Seraeri yahudi" gibi oradan 0 liboluda kaleye hap&edihnekle 
raya dolatırken kamını doyura beraber bu mahpusu görmek 
bilmek için dilendiği de riva- için tehacüm edenler yalnız 
yet edilmektedir. Jakop Nami- Türkiyedeki yahudilerden iba
rof nammı alarak perişan bir ret kalmryordu. "Mesih" i zi
hayat geçirE'll 5.lim ve esraren- yaret için her taraftan akın e
giz "Kab ' a vi.kıf olan Ne- den yahudilerin mikdarı git gi. 
hemyanın bu perişanlık tesiri- de padişahı düşündürecek b"r 
le aklı ve şuuruna halel gelmit ' dereceye çıkmıştı. Almanya 
olduğu da söylenmektedir. Ha Lehistan, Felemenk, ltalya: 
yatrnın son zamanlarını nasıl . 'b' A k 

. d. l ··ıd··? N d Venedık gı ı vrupa mer ez-
ıeçır ı ve nasr o u.. ere e . .1 . 
ve ne vakit dünyadan gitti? Bu lerindeo gelen zıyaretçı erın a-
na dair kat'i malUınat mevcut dedi bir tarafian artarken Se
değildir. Yalnız muhakkak o. !inik, Halep, Kudus, Mısırdan, 
lan bir şey varsa o da şudur: lzmirden gelen yahudi küt!ele 
Sabatay Zevi kendisinin nasıl rinin de hesabı malUın değildi. 
"Mesih" olduğunu iddia etmi9 B 1 d kalmıyor İran · . N h d f I . unun a a , ıç
ıse e eu;ıya a ae a et ve pen 1 inden lsfıhan ve Tahran-
9anlıkla nıhayet bulan bayatı. der d G l'bol y yahudiler 
nın son zamanfarında kendisini an a e ! u a 
İarail peygamberlerinden ileri geliyordu. 
gelen bir sima olduğunu iddia Bu ne idi?. Yahudilik alemi 
eidp dumıuıtur!.. yoksa ıeferberlik mi yapıyor-

Bazılan Nehemyanrn 1.682 du?. Her taraftan yahudiliğin 
de, bazdan da 1696 senesınde .1 . 1 erkanı "eliyor son. 
d- d "tti.. • .. l . ı en ge en ., , 
_unya an gı gmı soy emı!- ra bunları diğr.r yahudiler ta. 

tır. Fakat muh~k~ak olan bır kip ediyordu. Bu ne dernekti?. 
fey var~ba. b~ mukhıı,ı:ı adalının ve Seferberlik halinde bir ordu 
f~tı tan ın~ at ıyyet e n:a- mu?. Silahsız, fakat ileri hare. 
lum olmadıgıdır: .. .. .. ketine hazırlanan bir ordu! •• 

Oımanlı padışahı dorduncu 
met bu sıralarda Edimede (Devamı var) 

Poliste 

Bir Ermeni 
Kendini astı 

Kari sütunu 

Çengelköyde bozuk 
' bir yol 

Çengel köyünde Bekir de
Yüktek Kalclırım'da Minahyan reai caddesinde bundan ıekiz 

banmda 38 numaralı odada oturan 
Erzurumlu 35 yqlarrnda seyyar ki· ay evvel bir aabibi bayrr birçok 
tapçı Agop oturmaktadır. masraflarla köyün yegane içi. 

Ağop on günden beri huta yat- lecek suyunu temin eden boru. 
maktadır. Agobun dün sabah odasın 
dan çıkmadığını gören han kapıcm lan yenilemif, her sene sudan 
Manuk odaya girmiıtir. Manuk, A- sıkıntı çeken Çengelköy ehali. 
gobu odasında _tavana asılr ~k sine bir hizmette bulunmuftu. 
görmüı ve polıse haber vennııtır. 

Tahkikata b.•flanmııtır. O vakit açrlıp kalan yollar elin 
Bit ceset bulundu tamir ettirilmemiı ve bu yüz-
Silivride Korkalık köyünde otu- den esasen dar olan bu yoldan 

ran Sava on !l'iinden beri ortada yok araba ile butalarıınızr nala! et
tu Cesedi hat üzerinde bir kuyuda 1 ti ekt • D h f • A 

ö!Ü olarak bulunmuıtur. Tahkikat remem eyız. a a ecı maa 
yapı!Jvor. zallab bir yangm vukuunda İt· 

Huvarda kadın faiye g~em~yec:eği ıibi iki yüz 
eve garıp bır mahalle yanmak 
tehlikesinde kalacağından bu 
yolun bir an evvel tamiri huau 
sunun makamab aiderinin na
zarı dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

Beyoğlunda bir barda Meblika ia
minde aarboş olan bir kadın aıka 
gelerek bira bardağnıa bir yumnık 
vurmu9tur. 

Mehlikanm aağ bileği ketilmit 
ve fazla kan da sayi etmit, ifaıl<ıye 
gayri muktedir bir halde hutaneye 
kaldmlmıştır. Çengelköy Bckirderetİnde No. 10 

Mehmet Ziya 

Fenerler rüsumu 
lktnat V ekileti, Fenerler rüıu. 

mu için yeni bir l.lyiha hazırlamak

tadır. Fenerler lclareai Umum müfet 
tiıi M. Dedya Pariı't"' celerelı: Ve 
kilede bu huıuıta müzakeratta bu
lunmak üzere Ankara'ya citmiıtir. 
Şimdiki Emerler rüsumunun Türk 
Yapurlan için tahfih edileceği ve u
mumiyetle mevcut riiaumcla tadilat 
yapılacağı haber alınnuıtır. 

Bugün gelecek seyyah 
Bugün Roterdam vapurile 

şehrimize 200 kadar seyyah ce 
lecektir. 

Baro albümü 

lıtanbul Barosu, avul atların 
bir albümünü tabettirmektedir. 
Albüm, her avukatın resmını 
ihtiva etmek üzere mart sonun 
da intitar edecektir. Baro, 2 se. 
nede bir, böyle bir albüm net· 
retmektedir. 

Küçükler de kan 
kırmızı oldu 1 

Çığııloğlunda bir lokantada çı
rak 12 yaşında Ahmet ile 17 :J1l411l- I 
ela Enver kavga etmiılerdir. 1 

Ahmet, bıçakla Enveri tehlikeli 

ittihadı. 1"1.illi 

surette yıaralamııtır. 

Rami hırsızları 
Rami civarında hayvan hıraalıiı 

yapanların bir kısmı daha yakalan- 1 
ımştır. 1 

Bunlardan kaaap Hüseyin efendi
nin zevcesi Meliha Hanım ela yaka
lanmııtır. 

Yangın başlangıcı 
Kum.kapıda Tarıan mahalleıinde 

celep Fehmi efendi oobayı fazla yak
mq, soba tulufmuştur. Yetiıilerek 
sirayetine meydan verilmeden ateı 
bastrnlmıştrr. 

Kar topu 
Arnavut köyünde Akıntı burnun

da garson Niko ve Feyzi an1bacı 
Muharremi kar topuna tutmutlardL 
Muharrem kulağındftn ağır ıurette 
y11rnh1ınmıı t1r. 

TORK SIGORT A ŞlRKETt 
Harik ve bayat üzerine sigorta muameles 

icra eyleriz. 
Sigortalan halk iç;in müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N"A.r>C>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tc-şkilatı tama nen Tiirktür Müessi i 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf H;m 20531 

t q Bankasıdır 

Telgraf: 
İmtiyaz 



Mutat tezgAhları satış ilanı 
Beykoz Dehağat ve kundura .~·abrikaları Müdürlü

iünden: 

•• 
Oksürenlere: 

~ ~--

atran HAKKI EKREM 1 

. ' ' Kumbara Sahipleri •. Gayet kuru giqenden sağlam olaraılı: yapılnuıı 60-80 tam 
takım Mutaf tezgahlan gerek toptan gerek perakende ve dı
ven fiatla satılıktır. Martın ni~etine kadar Fabrikay. müra
caat oluııması, 

ArtıkHaı_ıımlarımızlçin Modayı 1 rrıert tarihine kadar tediyatınız yekunu: 
Asgari 

Takip Müşkülat1 Kalmıyacakbr isi ao~ol Evtal ınOdlriyetinden: 5Lira 
Olmalıdır 

Tamamı (74) metre (50) santim terbilnde bulumıı Bahçe 
kap111mda Hobyar mahall-esinde Hamiıdiye caddesinde Döcdün
cü Vakıf han 'karpsmda 9ekerci Hacı Bekir ticare1!hane6i mu
kabilinde it• başında atik 13-20 cedit 81-1 No ılı elyevm si
lahçı dükkanı olarak istiıı:nal olunan bila hava diilclcanrn dört 
hisse itibarile bi.' hissesi satılmak tittre (22/2/932) tarihi:-:den 
itibaren dört haıfta müddetle ve kapalı zaırf usulile müzayedeye 
lronulmuştur. Talip olanların (525) ılira deıpozito akçesi le teklif 
mektuplamu usul dairesinde yevmi ihale olan (28 mart) pazar- 1 

tesi günü saat on beşte Çembes-Jitaşta İstanbul Evlııaf müdüri
yeti binasında müteşekkil idare enıcümeninıe tevdi eylemeleri 
;1an olunur. (638) 

Gedilwaşa' da Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Kaputluk ıkumaşı ambanmızdaki mevcuttan verilmek; w ı' 
kürkü ile imaliyu;i müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz 
adet kiirldü kaput imaliyetıi kapalı zarfla münakasaya çııkanl
mıştır. Müırıakaısası 6enei haliye martının on altıncı çarşamba 

günU saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümu
neyıi görmek Were her gün ve münakasaya iştirak için teklif
name 'Ye. teminatlarile beraber meııkllr günün muayyen saatine 
kadar komisyonumuza müracaatları. (679) 

' KOCA TAŞ~ 
SUYUNU ve GAZOZUNU 

BAKKALINIZDAN, SUCUNUZDAN ARAYINIZ. 

• 

IPEKIŞ 
Ba.= mes'eleyi 
Kökünden 
Halletti 
"iPEK lŞ" kurulurken şu mü

him noktayı esaslı .sa.rette nazarı 
dikkate aldn Dünya moda cere
yanlarını günü gününe takip et
mek ... 

Bu maksatla yüksek mütebas
aısların idare ettiği hususi bir 
biiro tesis etmiştir. Bu büronun 
bütün meşgalesi, dünya ıooda ce
reyanlarını adım adım takip ve 
PARlS'te çıkan her yeni modayı 
burada derhal tatbik etmektir. 

iPEKrş moda 
bürosu 

Dünyanın en büyiik ipek lal>
rilca/arı ve Parisin en büyük mo
da müesseseleri ile çok yakın
dan tenıas hasıl etnıiştir. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra ••• 

lPEKlŞ Avrupa kumaşları 

derecesinde, batta onlardan daha 
iyi cins kum"§ yapmaya muvaf
f alı olmuştur 

N.J,,;I\ 

Asgari 5 lira tediyatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 nisan 1<ur' asına iştirak edecektir 

1 Türkive iş Bankası 1 

, ZÜMRÜT PİRLANTA VE İNCİ 

1 

SATILIYOR 
utanbul mahlı:emei asliye birinci 

1 tiaıret dairesinden: Felemenk Bah 
risefit bankasına me:rbuıı olup mah 
kemece tıatıJmasma karar verilmiş 

Sinema -Tiyatro 

Bugün akşam 
Saat ll,30 da 

MÜŞKÜL 
İTİRAF 

lıl~nbul Btlıdlyesl 

~ehirTıyatrosu 

111111111111111 Her yıerde fiatı evinize teslim damacanası 50 lıwnışt\ır. 
Kurşun milhilrlere, handrollara dikkat edin.iz. 

Müracaatlar: Galata, Fermen.eciler 100-1. Tel B.O. 549. Pek Yakında Göreceksiniz! 

1 
olan muhtelif kratta nadide ve çok 
kıymettar çıplalı: pırlanta taşlari.le 

zümrüt, inci ve mamul pantatif, iğ
ne ve küpeler 2 Mart 932 tarihine 
müsadif çaqamba günü eaat 13 ten 

itibaren kapalı çarşıda Sandal Be
desteninde satılacağından taliJI o
lanların yevm ve "'31rtı mezkllrde 
mahal.linde hazır bulunmalan ilan 
olunur . 

Facia S perde 

Yuan: M. A. 

ve Otto Hasse 11...11 

Serbest antropoloji dersleri 
TIP F AKOL TES1 RE1SL1C1NDEN: 
Bir kaç gün evvel ilan edilmiş olan serbest antropoloji ders

.!eırinin 1 Mart 1932 salı günü saat 14 te <!eğil 16 da başlryacağı 
tashih olunur. (786) 

PERTEVN1YAL VAKFINDAN: 
Köprübaşında Valde hanı tahtında 9 No. mağaza 3 se:nıe müd

detle. 
Köprübaşurda Valde ham tahtında 6/1 No. odalar 3 sC'Jle müd
detle 

Köprii>aşında Valde ham derununda 17/16 No. mağaza 3 sene 
müddetle. 

Şiş'.lide İzz.etpaşa eokağınıda V.ıde apanmanının 8 No. dairesi 
1 sene müddetle. 

Ba!aıda muharrer emltk pazarlık euretile müzayedededir. Ta
lip olanların bir ay zarfında t.tanbuI Ev'kaıf müdiriyetinde Ptr~ 
tevniyal idllf'elline veya encümene müracaat etmeleri. (778) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kapalı çarşıda bedesten kapısında 12 nıumaralı dük!kan ki

raya verilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Talip olan
lar tafsilat almak için her gün LC'llazım müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 21-3-932 pazartıesi günü de 4 lira 50 kuruşfük teminat 
makbuz veya mektubu ile saat on beşe ıkadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirleor. (787) 

Istanbul Evkaf müdüriyetinden: 
Alem~ğı Sultan çiftliği civarında (780) kantar odım eşçarı 

(5 Mart 932) cumartesi günü saat on dörde kadar müzayedeye 
vazeıdilmiştir. Talip olanların yC'llmi mezkllrde veyahut daha 
""el İstanbul Evikaf Müdüriyetnde Orman ve Arazi İdaresine 
muraaı~tları lü=u ilan olunur. (773) 

Be~ikta~ Mal Mü~ürlü~ün~en: 
Beşiıktaşta Dolmabahçesarayı kil'l"Şısmdan Vişnezadeye çı

kan yokuş civarın.da .ı\hmet Turani Ayazma mahallinin 61 lixa 
bedeli sabrklı kır lkaıhveıciliğinin bir ay müddetle icarı 16-3-932 
çarşamba günü saat 15 te ihale eıdilmelk üzere müzayedeye k:o
ııulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçUk teminat akçasile Mal 
Müdürlüğünde müteşelddl komisyona müracaattan. (695) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 T i P 2. ci 1 E ; i ~ E 
11 Mart 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır 
• 

Ayrıca bir de 20,000iiralık mükafat 

İstanbul 
Esnaf Bankasından 

İstanbul Esnaf Bankası hisseda
raru 31-3-932 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 te Bankanın 4 
üncü Vakıf Hanındaki merkezinde 
fevkalade ve alelade surette inikat 
edecek heyeti umumiyeye davet o-

1 :kınur. 

Alelade heyeti umumiye riiz- I 
namei müzakerat: 

l - Jvltclisi idare ve murakıpler 
raporu kıraati, 1 

2 - Bilançonun kıraat ve tasdiki 
ve murakıplerle MecUsi idare aza
larının ve müdürün ibrası, 

3 - Meclisi idare azasile müra· 
kıpler yerine yenilerinin ~ntihabı, 

4 - 1932 senesi için Meclisi ida
re azasının hakkı huzurlarile müra
kıp tahsisatının tayini, 

Fevlkalade heyeti umumiye 
ruzname müzakeratı: 

l - Sermaye vaziyetinin tetkiki. 
Ticaret kanununun 371 inci mad

desi ahkamına tevfikan hamiline 
muharrer hi1'se senedatı aahi,pleri 
his&elerini nihayet 21-3-932 pazar
tesi akşamına lı:adar hisse senetleri
ni veyahut hisse sc:nctleri:ıin mev
du bulunduğu Banka makpuzunu 
bankamız veznesine tevdi ile ita o
lunacak dühuliye varakasını alma
ları iktiza eder. 

1LAN 
Bulgari.stan'ın Petriç, Nevrekop 

Z"1'lık, Mahrurnya, Mustafa Paşa, 
Cumai Bala vesair mahallerinde 
Te!fFinievel 912 tarihınden cvel hic 
retle emlak ve arazi bırakmış olan 
Türklerin tapu ve veraset senetle
rine müstenit haklan olanlar Bul
garistan Avukatlarından Mösyö İn
gilizof tarafından bilvekale takip 
ve temin olunur, bu vaziyette olan 
lar GaJatada, Melunet Ali Paşa ha
nında 43 numerolu yazıhaneye mü
racaat etsinler. 

ZAYİ - Kadıköy Malmüdürlü
ğünden aldığım Babam merhum 
Kadri Beyden tahsis edilen aylık 

cüzdanı, berat ve nüfus tezkereın
le yalnız bunlara mah•UB mühürü
mü kaybettim. Yenisini alacağım 

hükmü yoktur. Sabıka Kadri. · ı Askeri fabrika- ı 
lar . ilanları 

Kırıkkale it;in bir dahiliye 
mütehassısı doktora ihtiyaç 
vardır. Ayda 170 lira ücret ve
rilecektir. Arzu e<lenlerin ve-
sikala~ile beraber fabrikalar 
baş hekimliı!inP miiracaarları. 

(552) 

SEYRlSEF A1N 

M~rkez acenta: Galata Köprü 
~aşı B. 2362, Şube A. Sirkeci 
.Mühürdarzade han 2. 3740. 

~ 
MÜHiM iLAN 

SOUPLEX Lıtanbul be~i icra memur.W-
Souplex-Platine ğundan: Ahmet be~ 990 Jka ile 

Tercüme eden : 
Nabi Zelı:i. 

Tenzilatlı talebe ve mualli· 
min gecesi. 

a mart pel'§Cmbeden itibar . 

YALOVA TÜRKÜSÜ -BEYNELMiLEL D>Marif ve faiz vermeğe borçlu Ka-
ME~SİN POSTASI (İNTERNATfÖNAL) sap Tanaş efendinin mabaız 3242 

(KONYA) 4 Mart Cuma lira kıymetinde bulunaıımüs-

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Bugün akşam aaat 21,30 da Ba· 
bu Hastalığı, vodvil 3 ~rde. Ya.· 

an: Regat Nuri Bey. 

lO da İdare dıt:ımmdarı Meşhur tıraş bıçaklan piya-
ıalkar. Mutat iskelelerdaı samıza gelpıiştir ve heJ: yeorde ııenalreri sabık Hııaan Rıza Paşa 
naada avdette Edremit'e 1 satılır. 'ftlıtfmdan Tatavlada Akatca eok:a-
le uii'rar. pnda bir milkeınr cedit 90 " Nal 
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Çaıpmba akpnu KADIKÖY SV• 
REYYA Mıaa•mda: AKTÖJl 
KlH. 

Dr. Celal T evfil< 
Zührevi ve idrar yolu hasta
lrkları mütehassısı: Sirkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

ZA YI - Otomobıhmın 1145 nu
merolu ön plakası zayi olduğundan 
yeni numara almak için müracaat 
edilmiştir. Bulanların polis a.ltmcı 
şubeye plakayi teslim etmeleri rica 
olunur . 

Çorlu İcra Memurluğundan: Ale 
ko Panciri ve Dimitri Vasniyakos 
Efendilcr·:ı Fatma ve Nakiye ha· 
ııımlarla Emir Zade Halit bey zim
metindeki alacaklarından dolayı 
mahcuz Çorluda kain (Pınarbaşı) 

namile maruf çiftliğin Emlak kıs
mının 48 sehim itibarile borçluar
dan Halit Beye ait 24 9Chim ve Fat 
ma Harurna ait 3 sehmi ve Nakiye 
Hanıma ait 7 •ehmi ve arazi kısmı
nın 16 hisse itibarik mumaileyh 
Halit Beye ait sekiz hisse.i ve Fat 
ma Hanıma ait 2 hissesi ve Nakiye 
Hanıma ait 3 hissesi 30 gün müd
detle ihalei cveliyc ilanına konmuş 
tur. 

Mezkur çiftliğin emlalı: kısmına 
ait ebniy~ ... i halen 2 binadan mürek 
kep olup buri.lardan ahşap bina, biz 
oda 1 ahır ve 1 sayayı havidir. Di
ğer kağir bina 1 anbar 1 oda 1 mut
bağı havi olup üzeri kiremetlidir, 
Mer'a kısmında tahminen 130 ha
neden ibaret muhacır ikamet etmek 
tldir. Bu kısımdan (Paşa köyü) de 
resi geçer. Tapu kaydında YQZılı 
malüm ve muayyen hudutlar ile 
mahdut olu;ı emlak kı81Jll sekiz bin 
arşın mıkdarmdt.ı ve arazi 4950 dö
nüm tarladan ve 6090 dönüm mer' 
dan ibarettir. F.aıJak ve araziye ait 
hisselerin mccmu·una aıit kıymeti 

Yalııız takaüt maqmı için ııerelı aira ıa parmak miktarında mıılgd. 
doğrudan doğruya ve gerek bilva- · cJema bir lota araa eıtyevm ildfeT 
sıta kullanmakta olduğum Mührü- lıaıtan lbuct olup müteaddit oclala
mü zayi ettim. Diğer itlerim içla 
daima vıe bili ieticna imııamı kul- n ft mutbah Ye kuyu ve anuç ve 

-ECONOMOU OPERET HEYETi 

P.ranauı Tiyatr--1.a 
'--1 *'--ı kir'"• olanm kiremitlik üa ı lanmaktaynn. Y~ mühür halı: etti- ...._ .,- Bu alıflllD Mat 21,30 te Horo ııs 

Tibi8. Yarın alı:ııam talebi umumi ü· 

serine Tcbin Tcbi La. p~ 
akpmı Gymkes, Gymüs. Pek ya· 
tunda Ta 5 Bouboul:ia. 

reoeğim. Eakiainin §imdiye Jı:adar tilııde tahta taraaayı muhtevi iki 
al<lığım maaglar haziç olarak gerek lıalı hane ilı:inci açılı: artuıa-ya 

maziye ııerelı: ha~ ve cerek iıtik- lı:onulmuttut'. Şa~ clivanha
bak ait hiç bir busue için de hük- ...,~ talik edilmiştir. İfbu Ilı:! ba~ 
mü olmadığını vıe olamıyacaiını i- hane biriııci arttırma neticıesindo 
Hin eylerim. 

Muallim 
Mizalay SAFFET 

~ unc&.i Kolordu 
ilinları 

K. O. ihtiyacı için 14,250 ki
h> yatak ve yastrk otu kapalı 

zarfla alınacaktır. İhalesi 22-
3-932 salı günü saat 15 te ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini almak 
ve nümunesını gönnek üzere 
her gün ve mii41akasaya işti· 

raık edeceklerin de teminat ve 
teklifnamelerile vakti muay
yeninde komisyonumuza mü
racaatlan. (103) (782) 

* ... 
Asekri milze binası tamir e

dilcoektir. Pazarlığı 2-3·932 
çarşamba güııü uat 15 te ko· 
misyonumuzda yapdacaktır. 

Talipl~ şartname ve keşif
namesini almak üzere bca' gün 
ve pazarlığmıa iştirak etmek 
istiyenlerin yevmi mwryyenin
de komiısyoın.uınuza müracaat-
tan. (97) (738) 

1300 lira bedel ile talihi Wıtesindıe- İatanhul a&liye mahkemeai bizlncİ 
diı:. 2 inci arttırması 26 Mart 932 ticaret dairesin.den: Tamamına üç 
tarihine müııadif cumartesi ..ı;nü •- bin lira kıymet taktir edi.leon 1ctan-
saat 14 ten 16 ya kadar t.stanbul 5 
inci icra daire11inde açık arttuma i- buldaŞeyh MelımetGeylini mahalle 
le aatıla<:alatır. Arttumaya iştirak ainde Balık pazarında Meyhane ao· 
için yüzde 10 teminat akçaaı alınır. kağmda kain atik 3 cedit 7 No. ]al 

İhale tarihinden itibaren ipeyeoek dülı:kanm müflia Sokrat Silvestros 
vergi ve sair rüsüm müş~iye ait- efendiye ait yüz yirmi lıiaee itiba, 
tir. Haklan tapu sicilleri~ aalıit ol .,_ k k ü h'--· b ,__ k , n... ır ç --ı u ...:re açı ar 
mayan i.potelr.li ala<:alı:lılarla diğer 
alacak.lılarm irtifak halı:kı aahip.l.&- tırmaya vazedilmiş ohı,p 20 Ma:rt 
rinin bu halı:lannı ve lwausile faio 1932 tarihin.de garmamesi divanha
ve maaarife ait olan iddialarının i- neye talik edilerek 4 Nisan 1932 ta· 

rihine müsadif ~~-; ..ıinll saat lan tarihinden itibaren 20 gün için ,........ ·- ... -
de evrakı müabitelerile bildirmele- 14 ten 16 ya kadar İatanbuJ Birine• 
ri llzımdır. Aksi taloti.rıdc hak.tarı Ticaret Mahk.emesinde açık arttır
tapu siciUerile sabit olmayanlar aa- ma ıuretile ııatıla.:alı:tır. Arttırmaya 
tış bedelinin paylaşmasından hariç iştirak için yüzde yedi teminat ak
kalırlar. Alakadarların i.cra ve iflh çeai alınır. Müterakim vergi, bel<"
kanununun 119 unou maddesi bük- diye ve vakıf icare<ıi müşteriye ait 
müne göre ıevfiki lıareekt etmeleri tir. Fada maHlmat aJmak iateyenlc
ve daha fazla ma.Hlmat ve tafsilit rin mahlı:emede ifl.is mauaı >dar• 
almak iateyaılerin 931-1750 d-Oıya memurlüğuna ve acttınnaya i§tinık 

etmek arzusunda bulunanların dahi numaraaile Memuriyetimizo mü:ıv.-
caat etmeleri ilan olunur • yevm ve ...,.ti mezkünla mahlrenx ---- --- - - - ---1 do hazır bul&ınmalan iJAn olunur. 

Beyoğ.Ju knı riy-tinden: 1awr 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutalıklan 

mütehauıaı 

muhaımnenc 27,000 JiradU". Talip o- --------- ---

bu1da Eı:aioönündo Dirlik eolıaiın
da 59 numaralı mağazada mobilya 
üc:.wet!J.e müıtegil "Leon Şalom" e 
f.eodioin konkordato taleblloe vaki 
münıcaatı ii2'erine knı kılınan tet
kikat neti.oealnde konkordato tale
binin ouara a.Jmma•ma ve icra Y\O 

ifıa. kanununun 278 ve 279 uncu 
maddeleri mu.cibiıı.ee borı;Juya iki 
ay müddet verilmesine ve Galatada 
Osmanlı Bankası karşmmda Danüp 
Sieorta Haoırıda 1 oumarada A vu
lı:at Refet Beyin ltomi11er tayinine 
..,. ifbu mühletin ilini.le im daire
leri ve tapu aicil numerolarıı111 bil

Cumadan maada hergün öğ
leden ıııonra saat (2,30 dan 5e) 
kadac 16tanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire· 
sinde dahili tıastalıklan mua
:yeoe ve tedavi eder. Telefon 
t stıanbul 22398. 

tanların kıymeti mı.ıhamrnenenin 

yuzde onu nispetinde pey akçeleri· 
ni müstashiben ve 931-140 dosya 
!lumarası ile 2-4-932 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar bizzat veya bilve
kale müracaatları ve fazla maJilmat 
abnak isteyenlere dosyasının iıae 

edileceği ilan olunur, 

Gülhııne hutaneai llroloji nıe!Umj 

Dr. Fuat Kamil 
Avrupa tetıkilk seyahatinden 

avdet etmiştir. Telefon 20902. 

Adres: Babiali - Tüık Ocağı 

sırası Sül'C'YYa bey apartımanı. 
dlri.Jmaine karar vMildifi ilin olu l•--1!!!--------• 
nur MiLLiYET MATBAASI ........ __ ., pç ıu -


