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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Buğday 
Meselesi 

• el · daha doğrusu Bugday meı esı, . 
lı .. 1.. •. ıoziyeti meselesı, gazete 

oy unun v -zakere e
•Ütunlarında hararetle . ~~ 
dilmektedir. Köylü, ımUı ~hsadum 
aın bel kemjği olduğu~ sore, onun 
derdine çare aramak ~ç?' ne ~dar 
ırayret sarfedilse yendır. Bugday 
meselesi hakkında son zamanlarda 
ileri sürülmüt fikirleri Üç baş altın
da hülisa etmek mümkündür: 

1 - Evvela Liman ıirketi mü
dürü Hamdi Beyin çaresi vardır. 
Hamdi Bey, geçenlerde n!'t~etti~i 
bir eıerde buğday meselesım radı
kal bir ıekilde hallediyor. Bütün 
mahsulün hükümet tarahndan satın 
alınmasına ve bili.hara iıtihlik için 
satılrna•ına taraftardır. Yani mutlak 
bir devlet inhi•arile meseleyi hallet
mek iıtiyor. 

') - Yunuı Nadi Bey, ekmek Ü
:ıerinden İ5tihlik vergisi alarak m.u
nzzam bir vergi husule ge~ek ~.•· 
tiyor. Verginin yarısını koylunun 
tt>rfihine tahıiı ediyor. Yarısını da 
hazineye varidat kaydediyor. Yani 
Cümburiyetin muhterem başmuhar
riri, buğday me~ele'\İni, hem köylü, 
hem de hazine noktai nazanndan 
halletmek istiyor. 

3 - Üçüncü bir :tümre de vardır 
ki, buğdayın valorize edilmeaine ka
ni olduklarını söylemekle beraber, 
teklifleri ya müphemdir, 1ahut ta 
biç bir tarzı hal ıösterml1orlar. 

Evvela mubterem Yunuı Nadi 
8eyfendinin fikrine temas edelim: 
Deyİrmenlerde olsun, hnnl.rda ol
ıun, nerede ollll' .. olıun, buğday ü
zerine bir istiblak vergisi vazedece
ğiz demektir. Buğday ıı:ibi havayici 
zaruriye üzerine verıi vazetmek, 
ınali,.,cilerin kabul edeceji bir ver
ıri olmasa ıı:erektir. Tuz vergisi için 
bugün en gayri adil Vel'&:İ dedikleri 
gibi, 1•nn da buğday için ayni teyİ 
söyleyeceklerdir. Çünkü burada Vel' 
gi, zaruri bir istihlak ile mütenaıip 
olacak ve ıervet ile mütenaaip obna 
yacaktır. Halbuki vergide esas aer
vetle mütenaaip olmakbr. Kaldı iri 
ekmek müıtehlilri, daha ziyade fa
kir ve vergiye daha az mütehammil 
olan sınıftır. 

Fakat bu mahzuru kale almaya
lım. Köylünün bu şekilde nasıl ik
dar edileceğini de anlanuyoruz. De
yirmenci ıerbestii ticaret kaidesine 
tevfikan malı köylünün elinden ala
cak ve buıı:ün olduğu ıibi, istihsal 
iıtihlikten fazla İse malın fiatı bile 
dütecek. Denebilir ki, hükiimet aldı 
ğı verginin bir kmnını köylüye da
ğıtacak, 1 ti raf edelim ki, biz bunun 
kabiliyeti tatbikiyeıini görmüyo
ruz. Mühtaç köylü naHI bulunacak? 
O zaman herkes hükumetten mua
'Venet isteyecek ve tefvik ve muave
net dilenciliği meydana gelecek. Aca 
ba devlet bunun altından nasıl çıka
cak? 

Bütün bunlardan maada İşin da
ha zayıf bir tarafı ,·ardır: Buğday 
İatihlak vergisini müdafaa etmek, 
tütün ve ispirto verailerini müdafaa 
etmeie benzemez. Nüfuıumuzun 

dörtte üçü köylüdür. Tabii herke
•İn kendi yetittirdiği buğdayı vergi
Ye tabi tutamayız. Bir kere bu ver
ıriye ancak yüzd-: 20 nüfusu teıkil 
eden kasabalar tibi olacak. Sonra 
öyle kasabalarunız vardır iri 
köyden tarla yoktur. Un 
l.öyde sekiz kuruta iken, 
birkaç mi•Iİ pahahya un satb
ramayız. Yarısı da verainin haricin-

Japonlar hala takviye 
kıtaatı getiriyorlar 

Çinliler payitahtı değiştirdiler 

Muhasamatın tatili hakkındaki 
japon tekliflerini Çinliler kabul 

edemiyeceklerini de bildirdiler 
..A LONDRA 7, 

A.A. - Chana: 
hai'dan Reutel' 
ajan11na bildiri

liyor: Takriben 
14,000 kitiden 
mürekkep birJa 
pon hrkası bu 
ırün Vocıungda 
kara)'a çıkanl

mıfbr. 

TOKIO, 7 
A.A. - Harbi
>'" nezareti Şan 
ırhay'a takviye 
kıtaatı ırönderil 
meai emrİnİI\ 
muhaaanatın ta 
tilinden evvel 
verilmiı olduğu 

nu ve Çinlilerin 
maksatları va- • 
zih olmadığın

dan bu emirle
rin ıreri almma
ımt bulunduğu-

nu beyan et- [ . . . k •. . . 
k edi A k • erkin Çinliler tek- bır ıçbma a tr<'.r- k ~ıanru tenrının 

me t ~· • : batlamadıklan tak Hsiclıing İımini alarak ikinci payi
r~r mu aae;na t Çinlilere kart• kul- taht olmasına ve Loyang'm payı--
dirde bu k~ aa 1

.. 1 mektedirler. taht olarak kalmuına karar vermiı-
Janmayacagıru soy e t" 

Şanıhagda asude haf- Çinliler, müşterek tahliye 
tanın sonu istegorlar 

ŞANGHA Y 7 (A.A.) - Şang· 
h ehri 6 h f

't diıe aeçirdikten CANGHAI, 7 (A.A.) - Rengo 
ay 1 , a a en e b' .. . da 

sonra son hafta zarfında tam ır ·~ aıanUıın '! :ka -h t af d ... . B .. tün pazar gu mumı rarga ar ın an neş-
k~na nru.I o~~'!tt~r'. du idi. Yalnız rolunan bir tebliğ, bütün cephelerde 
n~ ~ephe ıuk'jn ıçın ye karı Yankçe sükun hüküm sürmekte olduğunu 
Çınl~I.,,. J~pon a~~~ nı ~ndite ile ta- bildirmektedir. Hali hazırda muha-
u~erındeki h~re a 1 rebe meydanları tehlikeli barp alet-
kip etmektedırler. terinde., tathir edilmekte olup lıu 

ç·nliler pagıtahtlarını mesai bitam bulduktan sonra ahali-
1 d - · t • diler nin boralara gibneaine müsaade olu-

egış " n&eakbr. Chenju tel•iz telgraf mer-

ŞANGHA Y, 7 <;:\·~) -k ~:.i (Devamı 6 mcı ssbilede) 
Min - Tanı merkezı ıcra o 

29 000 Etabli Rum ko-' . . misyondan para ıstı yor 
Reisler komitesi dün toplandı ve 

bu teklifleri tetkik etti 

de kalsa, Türkiyenin yüzde ıo bü- Komı"syon Reisi M. Holştad izahat veriyor 
yül: merkez nüfu~undan nasıl 60 mil 

1 Rumlara yapılacak tevziat me-
Yon lira çıkabileceğini an anuyoruz. 

selesile meşgul olduk. Alaka-
lı <!aha biraz mantıki olmak için darlar tarafından komisyona 

hiç ohnazııa, Hamdi Beyin İstedijİ 29 bin kadar talep tevdi edil. 
gibi, bir buğday inhi&arma doğru miştir. Bunlann bir kıamı red-
gibnek liznndır. O zaman da acaba dedilmekle beraber, mühim bir 
böyle hir inhİMr devlet elile idare 

1 · kısmı tasarruflal'lnın isbat ede-
olunur mu olunamaz mı meıe esı or-
taya çıkar. Buğday inhisarı vapur- bildiklerinden bunların sahip 

1 be oldukları emlak tazmin edile-
culuk ve liman inhisar arma nze-

b. ka .. b' cektir. Bu emlakin kıymetleri 
ınez. Devlet senevi ır ç yuz ın 
vagon buğday alacak, muhafaza ede takdir edilmektedir, alikadarla 
<ek una kalbettireeek, satacak ve ra tertip edilmekte olan plin 
uze~inden de 50 mılyon lira kir ede / dahilinde bu ay nihayetinde tev 
cek. Eğ aynen mal alıp saklamak ziala başlanacaktır." 
bu kadar kolay olsaydı, 35 milyon M. Holştad, komisyonun ha-

işsizleri 
Tahrik! 

3 kişi tevkif edildi 

Takibat ne noktadan 
yapılıyor, 

Fazlı Bey ne diyor? 
Bazı kimselerin önayak olarak 

bir takım ameleden imza toplacbkla 
rını ve Vilayete bu imzalar ile istida 
vererek it iıtediklerini fakat it veri 
lince de: ' 

-:--· .Bi~e ~u ıribi itler aiır ıelir. 
Hafif •t ,.ter:z dediklerini ve hakla
rında tahkikat yapıldığını yazıruıtık. 

Dün bu mesele hakkında Vali mu
avini Fazlı Bey bir muharririmize 
fU beyanatta bulunmuştur: 
"- Yedi ıekiz kiti ıı:eldi. Bir is

tida verdiler. Os bin itsız amele na
mına hareket ettiklerini söylediler. 

Halbuki, İıtidada 300 kadar im
za toplanabilmittir. lıtida vermek 
ve iı iıtemek bir cürüm değildir. Fa
kat burada §U noktalar dikkata ıa
yandır: 

1 - Bu İatidayı imzalayanlar bir 
araya gelerek mi imza etmitlerdir? 
ve nerede toplanarak karar vermiş • 
lerdir ? 

2 - Yok.. mütqebbiıleri mi 
kapı kapı gezerek imza toplamıtlar
dır? 

3 - B~niaı: üç bin kiti namına ha
reket ettiklenn.i aöyliyorlar. Bu ve
kaleti kimden almıılardır Bu cihet 
ler tetkik ve tahkik olunmaktadır." 

.. J:lıiber .aldriımıza ııöre bunlann 
huvıyetlerı nereli oldukları uzun u
zadıya zabıta tarafından tetkik edil
mektedir. 

Üç kişi tevkif edildi 
Dün geç vakit haber aldığımıza 

göre bu meseleden dolayı üç kiti 
tevkif edilmiştir. 

lrlanda 
intihabatı 

Cumhurigetçil11rin kafi 
galebe:;i tahakkuk etti 

DUBLIN, 7 A.A. - lrlanda in-
tihabatının son n~!icele~ anlatdmış
br. Fırkaların katı VllZlyeti fudur: 

Cumhuriyetçiler 72, Hükumet ta
raftarlan 55, Amele fırkaaı 9, Müı
talriller 15. 

Karısı ile işıkını 
Öldüren adliyede 

lbrabim ve Hasan 

Feriköyünde zevcesi Seher 
hanımı Rıza isminde bir adam
la gayri meşru bir vaziyette gö 
ren ve ikisini birden öldüren 
lbrahimle bu işte lbrahime yar 
dım eden Hasan dün müddei 
umumiliğe teslim edilmişler
dir. Müddei umumilik maznun
ıarı Altıncı istintak dairesine 

ıevketmittir. 

lıra ıı:ı · muazzam bır vt!rgi veren zırana kadar işlerini bitirip bi. 
itan n den kaldırdık? 700 bin kilo- tirmeyeceği hakkında sorduğu- ı 
bJGtre murabbaı ıı:ibi vasi sahada bu- ;..uz suale şu cevabı vermiştir: 
nu tatbik etmeğe teşebbü• etmek ha - Komisyon işlerini bitir· 
Y•I petinden kotmaktır. mek üzeredir. Herhalde mesai-

Biz de zaruri olarak üçüncü nok 1 M. Ho/ştad nin hitamına doğru yürümekte 
~Y• iltihak etmek meeburiyetinde- Muhtelit Mübadele komisyo 1 yiz, fakat bunun için kat'i l>ir 
Yız. Yani buğday meıelesi vardır. reisler komitesi dün toplana tarih tesbit etmeğe imkin yok. 
Bu yalnız köylüye yardım nokt ... ın nuk lstanbulda etabli Rumların tur. işler hazirana kadar bit
~ tetkik edilmelidir. Hazineye va- i"ı:ıed· ye hududu haricinde bu- mezae bile bu tarihten sonra bir 

~dat. ~emi~i '.çın e~eğin istih~.~~ lunu~ ta iadesi kabil olmadı.ğm iki a.yda.n fazla sür~ez;_~irç~ 
""a:ıaıne tibı tutulmaga tahammulu d d l Yunan hükumetı ta mühım ışler halledıldıgı gıbı 

Yoktur. Fakat bu gayenin ne tekilde afn do ayı ·ı 150 bin İngiliz yapılacak daha bazı işler var· 
elde ed'leb'I -"' h ldu d ·· bet ra ın an verı en hh b' '. 1 ee~.,. a n a m~ı . .1 · edilecek emla- dır. Türk ve Yunan mura as-
ır teklıf dermeyan edecek vazıyet- !ırası 1 e tazının · 1 d "d · T '" k ı· 

te olınad ğ . . k' meselesini müzakere etmış- arı arasın a omıcı ıe e ı-
1 •mızı da ıtırnf ederız. Me .1 • • • M H lştad mesinin tefsirine dair olan ihti-

k':' o kadar ehemmiyetlidir ki hü tır. Komısyon rebı~ı • h 
0 

• • )"f h khndaki hakem karını 
ıım t bir karar vermezden evvel, dün bu hus ısta ır mu arrımı- a 

Kaçırılırken bır sandık •srar yaka
Jandıgını haber veınıı~tık Bu san
aık dün Adliyeye teslim edilmü;tir. 

BÜTÇE --
Komisyon rapo
runu hazırlıyor 

Buğday meselesi, 
varidat, maaşlar 

ANKARA 7 (Telefon) -
Fırka Maliye tetkik komiayo 
nu faaliyetini ikmal etmek Ü· 

zeredir. Komi yon bugün iç
tima etmemit ve bazı azalar 
raporun ihzarile metgul ol. 
mu§lardır. Hazırlanmağa 
başlanan rapor bugüne ka
dar komisyonda görütülen 
meseleler ve .varılan neticele
re aitkısmı ihtiva etmektedir. 

(D~vamı 6 zncı sahifede) 

M. Briand 
Dün öldü! 

ihtiyar ve eski dipl«l
mat kalp 

hastalığından ölmüştür. 

PARIS, 'l A.A. • ~ M. Briand .. _ 
at 13,30 da vefat ebnittir. 

PARIS 7 A. A. - M. Briand 
28 ıubatta' avdet etmit olduğu Kle
ber caddeıindeki apartımanında ve
fat etmiıtir. M. Briand birçok sene
lerden beri bu apartımanda oturmak 
ta idi. Doktorlar M. Briand'ın tid
detli muhalefetine rağmen kendiıi
nin Cocherelden Pariıe dönmesini 
iıtenıitlerdi ve bu huauıta ıırar cöı 
termiılerdi. Çünkü M. Briand muz
tarip bulunduğu kalp haıtalıiımn 
lüzum ıı:österdiği tedaviyi ancak Pa
riste takip edebilirdi. 

M. Briand Pariıe döner dönmez 
yatağa düımüştür. O vakitten beri 
apartımana kimse alınmamı§ ve has 
tanm yattığı odanın caddeye bakan 
pencereleri kapalı tutulmuttur. M. 
Briand'ın ~ıhhi vaziyeti, çok zayıf 
düşmüt olmasına rağmen per~be 
gününe kadar ciddi bir endişe uyan 
dınnarnıtlı. Hastalığın hu kadar seri 
bir akıbetle neticeleneeeği zannedil
mi1ordu. Fakat dün öğleden sonra 
M. Briand'ın rahatsızlığı vahimlq
miş ve zaah artmıt tır. 

(Devamı 6 ıncı sahİlede) 

Yangın 
Şüpheli mi? 

Bugün yangın yerinde 
bir keşif yapılacak! ---

Bekçi Hat>an ne diyor? 

Dünkü nüshamızda, Şitlide izzet 
Paşa sokıığında 1 brahim zade Lıitfi 
Beyin evinc!en ıece yanıı ateş çık
tığını ve fiÖndürülmesi için çalışıldı 
ğını haber vermİ§tik. Yangın, dün 
gece seç vakit çıktığı için mütem~ 
mim malUmat ve tahkikabmız netice 
sini buııün yazıyoruz. Lutfi Bey esiri 
barut inhisarı ıirketi hİHedarlanıı
dan idi. 

Evinde hemtirelerİ ve oğulları İ

le birlikte oturmaktadır. Ev, karıı:ir 
dir ve bodrum katile birlikte dört 

kattır. 

Yalnız söylendiğine göre hemfİ
releri bu evden beş on gün evvel 
çıkmıtlar ve etyayi de lnımen tat•· 

dır. 

Sahip ve .datmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umuml Neşriyat T• Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

1 

Buğday meselesi! 

Köylüyü zenginleştirmek, 
şehirliye gıkım olmamak .. 

1 ••••••• 

Buğdayı kıymetlendirmek yolunda 
tutulacak prensip ancak bu olabilir 

Tüccar idharat yapıyorr 
Buğday meselesi ve alınmaaı la -

znn gelen tetbirler bükfuneti yakm 
dan ve ehemmiyetle mqgul ediyor. 

Son tahriri nüfusa nazaran Tür
kiye halkının - yüzde (fTT,7) ai 
köylü ve köyde yatayanlardan mü
rekkeptir. Bu ıebepten bükümet 

köylerin pazarlatma ve zeııJİnleıme 
sini ve Türk köylüıünün emeğinin 
mukabilini olmasını ilk safta tetkik 
etmektedir. Gene aon zirai tahrire 
nazaran, Türkiye hububat iıtihsala
tımn 22,383,000 dönümle yüzde 

(Devamı 6 ıncı ubilede) 

Belediye kokkömürü 
imalini düşünüyor! 

200,000 Lira kadar sarfedilerek 
bir fabrika yapılacaktır •. 

Kokkömürü bu sene niçin az? 

Bu sene kı§ çok sert ve de- ı yasada kok bulamadıkları için 
vamlı oldu. Odun, kömür fiat- sobalarını değiştirip odun yak. 
!eri alabildiğine yükseldi. Bu i mağa mecbur oldular. Piyasa· 
meyanda kok kömürü de aran- dan yaz mevsiminde kuru kok 
makla bulunmaz bir meta bük- tedarik eden bazı perakendeci· 
müne girdi. Birçok kimseler, pi (Devamı 6 ınci sahifede) 
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HARiÇTEN GELE AR 
Maltadaki 
Italyanlar 

Son hadiselere karşı 
İtalyanların 

göıterdikleri alaka . 
ROMA, 7 A.A. - İtalyan 

matbuatı, Malta hidiselerini 
büyük bir dikkatle takip etmek 
tedir. Bu gazeteler, kat'iyyen 
iredantizm mevzuu bahsolmadı 
ğını ve olamıyacağını, fakat İ
talyanların kendi ırklarına men 
sup olan bir millete karşı itti
haz olunan tazyik tedbirlerine 
karşı alakasızlık gösteremiyece 
ğini yazmaktadır. 

İtalyanca, her zaman Mal
tan'ın milli lisanı olmuştur. Bu 
sistemi değiştirmek için hiçbiı
sebep yoktur, Zira mektepler
den ve mahkemelerden İtalyan 
canın kaldırılma11 kat'iyyen İn
giliz satvetini arthrmıyacaktır. 

İngiltere hükumeti, krallık 
encümeninin tekliflerini kabul 
etmek suretile İngiliz impera
törluk siyasetinin en iyi anane
lerini takip etmiş, ehalinin arzu 
!arı hilafına hareket etmek is
temediğini ve ada dahilinde he
men sükutu teaiı etmek azmin 
de bulunduğunu göstermiş ola
caktır. Fakat M. Cunkiffe Lis
ter'in nutkuna nazaran İngilte 
re meseleyi Malta kanunları 
mucibince halletmek teklifinde 
bulunan encümenin teklifinden 
çok ileri gitmek istemektedir, 

Bu sebepten dolayı İtalyan 
matbuatı, Maltalıların arzu ve 
iradelerine biraz hisse bn·akıl -
masıru ve İtalyan efkarı umu
miyesinin Üı:ıitlerinin kırılma
masını tE!menni et~ktedir. 

İzmirdeki rıhtım 
Suiistimali 

Müddeiumumi iddianame· 
si~i tanzim etti 

lZMlR, 6 A.A. - "Geçik
miştir" Rıhtım tirketi suiistima 
!inden ma.znun bulunanlar hak
kında Müddei umumilik bugün 
iddianamesini tanzim etmiıtir. 

Bu meseleden maznun 7 ki. 
şidir, Bunlardan aabık komiser 
Emin Bey, tirketten devamlı 
surette rii9vet almaktan, Jur
dan ve İv Kifre ve Gat Frango, 
Emin Beye devamlı surette riit 
vet ve,,n:ekten, yine bu maznun 
lardall ;lw-dan, lv Kifre, Pere 
ha•ı1'.uan bir kıımını ketim i
çin çift defter tutmak usulile 
hususi evrakta ıahtekirlık yap 
malı:tan, kezalik Jurdan, İv Kif 
re, Gatfrango, Pere, Galip ve 
Kasar efendiler bu evrak ve de
fa tiri ortadan kaldıı-mak ve bir 
kısmını imha etmek suçların
dan maznun bulunuyorlar. 

Müddei umumilikçe tanzim 
edilen iddianamede, bu suçla
nn sübut vasıtaları ve maznun 
!ara kabili iın t olduiu keyfiye 
ti müdellil ve mufasHI ıurette 
ı;; ös terilmekte ve Jurdan, 1 v 
Kifre'nin hareketi ceza kanunu 
nun 220 ve 345 ve 348 ve 80 
ninci, Gatfrango'nun hareketi 
220,80 ve 65 inci maddelerin 
cldaletile 348 inci, Perenin ha
re~<eti 80, 345, 348 inci, Galip 
Beyin hareketi 65 İnci madde 
de!aletile 348 incimaddelere uy 

Y unanistanda 
Buhran 

Senevi 
milyon 

açık 5,5 
stcrling .. 

ATINA, 7 A.A. - Kabine reisi 
dün akşam meb'usan meclisinde dün 
ya iktıaadi buhranı ve bu buhranın 
Yunanistan için tevlit ettiği mali ve 
iktısadi aksülameller hakkında mu
fa01al beyanatta bulunarak demitlir 
ki: 

Senevi açığımız 5 buçuk milyon 
ieterlingtir. Buhranın devamı müd
detince bu açığı kapamak içindir ld, 
be, sene müddetle ecnebi borçları. 
mızın amortiıman külfetinden muaf 
kıJınmamızı rica eyledjk. Yunan mil
Jeti düyunu umumiyenin son derece 
ağır yükü altında ezilmektedir.. Bu 
yük, •aha ve nüfusu Yunanistana 
muadil oJan Bul1ariıtanın bütçesini 
180 milyon drahmi raddesinde geç
mektediı·. Birtakım garezkir gazete
lerin iınadatı hili.fına olarak ecnebi 
alacaklılar hiçbir z~man fahiş karlar 
temin etmeğe çalrşmamıılardrr. Be
reket versin ki, meb'uıan meclisinde 
bu iftiralara kulak aıan olmamışt,r. 
Hükumet ithalatı 24 milyon ister
ling'ten 17 milyona indirmek için 
şiddetli tedbirler alacaktır. Fazla o
larak hükumet ,imdiye kadar takip 
olunan ticari siyaseti değiştirmek ve 
en ziyade maa:harı müsaade usulün
den vazıreçmek niyetindedir. 

ithalatın ihracattan kat kat fazla 
olması hükUmetin vaziyetini kolay
laıtırmaktadır. ithalatın azaltılması 
neticesi olarak teınin edilecek 7 mil
yon lirayı istikraza mahsuben alına
cak ?: bucuk milyon liraya ve harici 
borcların amorti servisinin muvakka 
ten "tatili yüzünden tasarruf edilecek 
bir milyon 200 bin liraya ilive eder
aek 10 buçuk milyon liraya baliğ bir 
yekUn elde ederiz. Bu, mali muvaze
nemizi temin için ki.fi bit· paradır. 
Beynelmilel te•anüt boı bir sözden 
ibaret d~ğilse emi1'im ki, Y unanis
tan lebirı.de tezahür edecek ve Yuna
nistan haricin mali muavenetiyle tes 
bit edil:ni~ ol!ln drahmi kıymetini 
muhafaza ve iatikrazların muntazam 
tetvisinj temin ederek mü.;mir me
sainin getireceği varidat sayesinde 
beş sene sonra harici borçların ıtfası 
na başlıyacaktır. 

Cemiyeti Akvam mali komitesi
nin kararı bükUmetin noktai nazarı
na tevafuk ederoe hükumet milletin 
itimadını talep için hemen intihaba
ta bafhyacaktır. Bu ümitler tahak
kuk etmiyecek oluna memleketin 
harici borçlarını ödemek imkanı kal
mıyacağından ha•ıl olacak muhata
raJJ netayicin icap ettireceği bir si
yaıet tatbik edecek ııeni, bir temer
küz kabinesinin tetekkülünü temin 
maksadile hükumet istifa edecektir." 

Müthiş bir cinayet 
ROMA, S - Tiriyeote limanına 

üç mil mesafede bir gümrük motörü 
tarafından metruk bir kayık bulun
mu,tur. Kayıkta sörülen 6 çuval 
kaçak eşya zannedilerek Tiriyeote 
limanına getirilerek açılmıthr. Güm 
rük memurları açılan çuvallarda par 
çalanmış insan cesetleri bulunduğu
nu deh,etle gönnütlerdir. Cesetler
den ikisi genç ve güzel iki kadına 
ait olup biri.aç parçaya a.rnlmışlar
dır. Di er dört çuvalda boiazlanmıt 
dört erkek ceaeti bulumnuıtur. Za
bıta bu mülhit cinayet hakkın<la 
tahkikata riri,mi,tir • 

-····--·----·· .... ·········---·----····· 
ııun olduğundan bu maznunlar 
hakkında aon tahkikatın açılma 
sına ve duruımanın asliye ceza 
mahkemesinde maznunlardan 
Kasarih bu suçlarda ittiraki an 
la,ılmadığından muhakemenin 
menine, aabık kQIDİter Emin B. 
ceza usulü muhakemeleri kanu 
nuna göre kaybolduğundan hak 
kındaki son tahkikatın mezkur 
kanunun 198 inci maddesi mu
cibince muvakkaten tatiline ka 
rar verilmesi istenmektedir. 

( lktısadi ve mali hafta ") 
~-----------------------------~"' Fransanın meşhur maliyeci 
!erinden M.Joıeph Gaillaux["' J 
kelld.i tabiri veçhile, ömrünün 
rı: ütebaki günlerini, hasta me. 
deniyetin ıztırab tını tahfif için 
çareler taharrisine vekfetmittir 
Bu maksatla muhtelif şehirler. 
df.· konferanslar vermekte ve 
dünyanın geçiımekte olduğu 
misli görülmemi§ buhran hak
kır.da efkaı· ve mütaleatını ne! 
rü tamirn etmektedir. Derin bir 
vukuf ve nadir bulunur bir ame 
li hiaae Hhip olen Mr. Caillaux 
on gün evvel Pariste ecnebi ga 
zeteciler birliği huzurunda; bu 
nyın 2 sinde de, Londrada, "So 
ciete Royale deo Arta" huzurun 
da , İrat ettiği nutuklarda, iktı
~~di inhitat, işsizlik ve nüfus 

['1 Sabık Ba~"ckil ve müıeaddit de-

meseleleri üzerine ıayanı dik
kat beyanatta buluntnuştur. 
Bunlardan hülaaaten bahsetme 
ği münasip görüyoruz. Mr. Ca. 
illaux diyor ki: 

Kanada' da buğday ve Brezil
yada kahve yaktıkları bir sıra
da milyonlarca insan kitleleri
nin ne yiyeceği, ne de içeceği 
vardır. insaniyet, tarihte, bir 
çok defa darlık ve kıtlık geçir
ınittir; bugün bolluğun yükü 
altında eziliyor. Bir taraftan 
müthi, bir mamulat bolluğu; 
diğer taraftan bunları satın al. 
mak imkansızlığı. 'r abii, kaba. 
hat hep insanlardadır. İııunla
rın en büyük kabahati de harp 
olmuştur. Harpten evvel Avru
pa dünyanın fabrikatörü idi. 
Harpten sonra bu vesayet elin
den gitti. J te inhitatın birinci 

1 Almanyada intihabat 1 Oğlunu . 
.. d l .. 1 J d• Verecekler mı? 

m U Ca C CSJ ) er e l Lindberg'in oğlunu 48 

Bizzat Hindenburg bu hafta Alman 
milletine bir nutuk söyleyecek 
BERLİN, 7 A.A. - İntihap ı Filvaki, bunlar 1931 sene. 

mücadelesi, kat'i safhasına gir- sinde Canton diyeti için yapıl· 
mittir, Bu son haftalar zarfın- mış olan intihabatta kazanını§ 
da fırkalar, asri intihap propa- oldukları reylerin o/0 16 nisbe
ııandasmın her türlü vasıtaları- tini kaybetmiılerdir. 
na müracaat edeceklerdir. Son intihaba iştirak edenle. 

Bertin' de sabahleyin erken- rin miktarı fazladır, bunlardan 
den bir takım propagandacılar, münhasiran sosyal demokratlar 
evlere propaganda risaleleri tev la burjuva grupları istifade et
zi etmeğe başlamı§lardır. mişlerdir. Sosyalistler, reylerin 

Şehrin birçok yerlerinde ra. o/o 20 sini kazanmıtlardır. 
kip gruplar arasında müsade· Fakat tamamen mahalli bir 
meler olmuş, arbedeler vukua takım teairat altında elde edil
gelmiştir. miş olan bu neticeden siyasi 

Müfrit milliyetpetverlerden mana çıkarma.le muvafık değil. 
biri revolverle itlaf edilmiştir. dir. 

Polisin bir raporu, birçok kim' 
selerin yaralanmış ve 180 kişi
nin tevkif edilmiş olduğunu bil 
dirmektedir. 

Sabahleyin tunç cephe teşki 
litmın bircok motosikletler ta
rafından t~kip edilmekte oldu
ğu bir otomobili şehirde dolaş
mış ve gerek otomobildekiler 
ve gerek motosikletdekiler: 
"Hindenbourg' a rey verınız, 
Hitler'i mağlup ediniz", diye 
bağırmışlardır. 

Tunç cephe teşkilatı, Lust. 
garten'de muazzam bir nüma
yiş yapmak suretile açık hava 
nümayişlerinin kütat resmini 
icra eylemiştir. Salı günü ko
münistler ve onlan müteakip te 
nasyonalistler tarafından nüma 
yişler yapılacaktır. 

Diğer taraftan, hapishanede 
intihabat neticesine intizar et
mek mecburiyetinde bulunan 
M. Winter müstesna olmak Ü· 

zere reisicumhur namzetleri ve 
siyasi fırkalar rüesası umumi 
meclislerde söz almak fırsatını 
elde etmişlerdir. 

Kaymakam Dusterberg, 
Stettin'de Hitler'de Weimar'
da taraftarlanna hitabeler irat 
etmi9lerdir. 

Colonya'da prens Auguste 
Guillaume de Pruaae, Hinden. 
bourg aleyhinde ıiddetli sözler 
sarfetmiştir. 

Hindenbouarg namına teka
üt ve n:ünakalıt nazırı M. Ter
viranus Ludwigshafen'de Ma. 
liye nazırı M. Dietrich, Koenig 
aberıı'cile birer nut:.ık aöylemiJ
lerdir. 

Nihayet telsiz sirketi dün ak 
şam aaat 20 de ikinci defa ola
rak 4 milyon Alman aboneye 
M. Brüning'in 25 ıubattn ve 
Reio'hstag'ta söylemiŞ olduğu 
nutku tekrar etmiştir. 

Bizzat mareşal da bu hafta 
zarfında radyo ile neşrolunacak 
bir nutuk söyleyecektir. 

Müşarünileyh, müntahipler 
le doğrudan doğruya temas için 
mevcelerden istifade edecek ye 
gbe namzettir. 

Mlf,it milliyefp~tverlerin 
bir nı,ığlubit1eii 

HAMBOURG, 7 A.A.- Müf 
rit milliyetperverler, Meklı;m. 
bourg'un ufak bir tehri olan 
Krivitz' de yapılan belediye in
tihabatında mağlubiyete uğra
mıılardır. 

hedeleridir. Avrupayı iktısaden 
taka im ettilel", ve yeni memle
ketleri gürnrük maniaları ile bi 
ribirinden ayırdılar; halbuki 
bunlar için serbestii mübadeie 
asıl idi. Bu sayede gerçi o mem 
leketlerde milli sanayi teessüs 
ve inki,af etti, fakat Avrııpanın 
eski ve iyi sanayii bu yüzden 
atalete mahkum oldu. Kürei 
arzın mühim bir parçası, Rusya 
ve kıımen Aıya, Avrupa sana
yiinin mahreci olmaktan kurtul 
du. Buhran için bundan daha 
büyük bir sebep ne olabilir? 

Bunlar kafi değilmit gibi mil 
!etlere azim harp borçlan tah
mil ettiler. Tamiratı ancak mal 
ile, bir de hidematı şahsiye ile 
tediye etmek mümkün iken, 
bunları nakden tediyeye tibi 
tuttular. Bu suretle kredinin ve 
nakdin membaı kurudu. Borç
lar hiç bir vakit tamamile tedi. 
ye olunamayacaktır. Yegane ça 
rei hal bunların üzerinde bir 

Filim ile propaganda 

BERLIN, 7 A.A. - Naıyo. 
naliat fırkasının müfrit milliyet 
perverlere ait bir takım filimler 
çevirecek bir sinema ·müessese
sini satın almak tasavvurunda 
bulunduğu söylenmektedir. 

Welt • Am - Montag, Hitler 
in Hindenbourg lehinde bir pro 
paganda filimi çevirmiş olan 
Münih'li bir şirkete ait 250,000 
mark kıymetinde hisse senetle
ri satın ıılmak için müzakerata 
girişmiş olduğunu yazmakta. 
dır. 

Bu filim, hali hazırda Alman 
ya'nın bütün sinemalarında gös 
terilmektedir. 

300.000 kişi Hind~nburg 
lehinde 

BERLiN, 7 A.A. - Cümhu 
riyetin müdafaasma çalıtan 

"Tunç Çephe" ismindeki teşki
lat dün Lustgarten'de muaz
zam bir nümayiş tertip etmiş

tir. 

Bu nümaiyşte 300,000 ki,i 
hazır bulunmuıtur. Gayesi, Hin 
denbourg'un reisi cümhur nam
zetliği lehinde tezahüratta bu
lunmaktır. 

Bir dişli tren kazası 
BUDAPEŞTE, S. A. A. - Bura

da dağa ç•kan bir trende, dişli çarbnıı 
lcırılmaır Ür'!'rine katar gf)riye kaç
mıE ve dokuzum:u kiloınetroda yol
dan frrlryarak 'lag<mlar parçalanmıt
tır. Dört olü 29 yaralı ..ardır. -ı. 

HimillerJe 
MUzaker ler 

_,...._ 

Senede 500 bin lnıiliz 
lirıuı oermek istiyoruz 

ANKARA, 7 - Pariste hamiller 
mümeısillerile muraJıha;.·mız Saraç
oilu Şükrü Bey arasında cereyan e
den ~üzakerat yeni bir safhaya gir
miştir. Şükrü Beyin yakında avdet 
edeceğine dair hen<iz malumat yok
tur. Müzekare daintİ ve sabit bir te. 
diye formülü olarak senede 500 bin 
1 ngiliz lirası verilmek suretile Os
manlı imperatorluğundan Cümhuri
yet T ü..kiyesine intikal eden bo,.cun 
muayyen seneler zarfında, tediyesi
ni i•tihdaf eden teklifimiz etrafında 
cereyan ediyor. 

altın hakimiyetinin tesisinde 
biraz fazla ilet~ gidildi; gümü. 
sü mevkii tedavülden kaldır
;°nak azim bir bati oldu; çünkü 
Çin ve Hindi Çini gibi paralan 
gümüt olan memleketler Avru 
panın müşterisi olmaktan çıktı 
lar. 

Altın buhranı yanında, bir 
de teknikin çılgınlığı bir facia 
halini aldı. İnsanlar makineyi 
sevk ve idare edecek yerde, ma
kine alabildiğine insanları para 
lıyor. Ufak ve çok defa lüzum
suz bir ketif binlerce insanı it. 
sizliğe ve ~lığa mahkum edi. 
yor. [~] 

Diğer bir facia da İnHnlarm 
yer yüzünde pek ziyade teke1-

[•] Bizde de bir mi sa! olmak üzere. 
telefonların otomatik haline ifrağı aynı 

neticeyi vermemiş, midir? Abonelere hiç 

bir faidesi dokunmadığı halde, yüzlerce 

mcmtır a'ııi:;a çıkanlmışhr. Yeni memu[' 

-ve ame1e ücreti hissei tcmcttüe inkıli 

saatte 
iade edeceklermiş .. 

NEVYORK, 7 A.A.- Lind 
bergh meselesinde şahit sıfati
le tevkif edilmiş olan HeMy 
Johnson, merkeze getirilmiştir. 
Orada yeniden isticvap oluna
caktır. 

Nevyork'tan bildirildiğine 
göre Lindbergh'in çocuğunu 
kaçıran §ahıs, çocuğu 48 saate 
kadar sağ ve salim olarak iade 
etmek vadinde bulunmuştur. 

M. Morgan lıuıusi lıt1/ige· 
lerini oerdi 

HOPENWELL, (Nevyork) 
7. A.A. - Morgan bankası er. 
kanından biri Lindbergh'i ziya 
ret etmiştir. 

M. Morgan'ın hususi hafiye
lerini Lindbergh'in çocuğunu 
kaçıranlaı·ın taharrisinı memur 
etmiş olduğu söyleniyor. 

Lindberg apt1şlarla t•maslt1 
NEVYORK, 7 A.A. - Şim

diye kadar yapılmış olan bütün 
taharriyat neticesiz kalmış ol. 
duğundan Lindbergh Nevyork' 
un apaşlar alemine mensup 
meşhur iki şahıs ile temasa gir
miştir. 

Yeni to/•iliJt 
PARlS, 7 A.A. - Le Jour. 

nal, Lindbergh'in çocuğunun 
kaçırılması meselesi etrafında 
fÖyle yuıyor: 

Lindbergh'in tevkif edilnıi! o 
lan ıki şoförü Johnson serbest 
bırakılmamıttır. Mumaileyh , 
vak'a esnasında batka tarafta 
bulunduğunu söylemit iıe de İ· 
fadeaindeki tenakuılar nezan 
dikati celbettiğinden mevlcufi. 
yetinin idameıine lüzum görül 
mü, tür. 

Polis tarafından yapılan tah
kikatın muvaffakiyetsizliğine 
binaen Lindhergh, çocuğunu ka 
çıranlara yeniden müracaat et
meğe karar vermİJtİr. Lindber. 
ıh, Salvi Spitale, lrving Vitz 
iımıindeki iki hayduttan feeyei 
necat hakkındaki müzakereler 
için tavassutta bulunmalarını 
istemiştir. 

Haydutlar, insani bir his ile 
bu müracaati kabul için istical 
edeceklerini söylemi,lerdir. E
sasen Lindbergh'in oğlunun ka 
çırılması hadisesi haydutlar a
rasında bir infial tevlit etmİ! 
ve baılıca çete rüeıuı kendile
rinin bidayette alakadar olma
dıklarını bildirmek için beyan
na·meler neşretmek mecburiye. 
tinde kalmışlardır. 

sür etmeleridir. 1810 tarihinde 
arz üzerindeki nüfus 680 mil
yondu; 1913 de 1750 milyona 
baliğ oldu. Avrupa nüfusu 1870 
de 180 milyondu; 1913 de 450 
milyona çıktı. Halbuki Avrupa 
kendi vesaitile ancak 350 mil
yon nüfus besleyebilir. 

işte Mr. Caillaux dünyanın 
vaziyetini böyle karanlık olarak 
tasvir ettikten sonra birkaç ça. 
re dütünüyor. EYVel.a Avrupa. 
ya yeni bir kurban lazım; Afri
kayi münasip görüyor; orasmı 
techiz etmeli, istismar etmeli 
diyor. Bunun minaıı, orasmı 
soymaktır. İkinci tedbiri, uma
mi anla,malar neticesinde, iı
tihaalatı tahdit etmekte ve ma
kineleri "diacipline" altına al. 
makta görüyor. Son bir tedbir 
olm~k ~ere de ~!!~vi bir in
kılabın I~ kani bulunu
yor. Nihayet buhran, zekii be-
şerin mun.ffakıyetaizll~inin 
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Gazi Hz. ile M. Hoover arası 

da teati olunan telgraf /ar 
~ '.ANKARA, 7 (A.A.) - George Washington'un 200 ü 
yıldönümü münasebetiyle Reisicümhur Hazretleriyle Mütt 
dei Amerika hükumetleri Reisicümhuru M. Hoover arasında 
şağıdaki telgraflar teati olunmuttur: 

Müttehidei Amerika hükUınetleri Reiıicümburu M.Hoover 
Büyük Amerikalı George Washington'un 200 üncü yıldön"' 

münaaebetiyle Zatıdevletlerine samimi doıtluk hissiyatımı 
Müttehit Amerika hükumetlerinin saadet ve refahı bakkınd 
tenıenniyatımı beyan etmekle bahtiyarım. 

Gazi M. KEMA 
Türkiye Reisicümhuru Gazi M. Kemal Hazretlerine 
Wuhington'un 200 üncü yıldönümü münasebetiyle Amer 

ı 
halkı ve şahsım hakkındaki hayırlı temenniyatınızı kemali m 
nuniyetle alduıı. Bilmukabele ben de saadet ve iyilikler dile 
efendim. 

Herbert HOOVE 

Takaz komisyonu azaları 
vekaletler tarafından seçildi 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Takaz komisyonu için ve 
!etler tarafından intihap edilmesi lazım gelen azaların bir kıs 
vekiletlerce seçilmiştir. Milli Müdafaa vekaleti namına ha 
dairesi reisi Hakkı Murat Paşa, Maliye vekileti namına vari 
umum müdürü Cezmi, Gümriik ve İnhisarlar vekaleti nam 
gümriik umum müdür vekili Cemil, 1ktısat vekaleti namına 
şavir Şefik, Nafia vekaletinden imtiyazlı şirketler umum müd" 
Ziya Beyler intihap olunmuılardır. Dahiliye ve Sıhhiye vekal 
!eri namına komisyonda bulunacak azalar henüz taayyün et 
mi,tir. Bu intihap listesi bugünlerde Heyeti Vekileye takdim 
dilecek ve tasdikı müteakıp komisyon azalan çalışmağa baş 
yacaklardır. 

inhisar/arın nakli hakkında 
rapor iade edildi 

ANKARA, 7 (Telefonla) - lnhisarların Ankaraya na 
leri hakkındaki komisyon raporu bazı noksanların ikmali mak 
dile lstanbuldaki komisyona iade edilmiştir. 

Rıhtım şirketi maznun/arına 
tebligat yapıldı 

·- IZMlR, 7 (Milliyet) - Rıhtım şirketindeki sui istimald 
maznun olanlara müddeiumuminin iddianamesi tebliğ edilmi, 

lzmirde tenviratta tasarruf 
lZMlR, 7 (Milliyet) - Gazetelerin neJrİyatı üzerine 

lediye cadde ve sokaklarda tenviratm sabah saat dörde kadar t 
dit edilmesine karar vermi§tir. 

Vali, segahatına dair çıkan 
haberleri tekzip edigor 

ANKARA, 7 (A.A.) - Birkaç günden beri tehrHni 
hulunan İstanbul valiıi Muhittin Bey, bir muharririmize !U 
yanatta bulunmuştur: "Terkos, Filurya plajı meseleleri ve 
kara ıeyahatimin sebebi hakkında Ak,am gazetesinin dü 
nüshasında inti,ar eden havadis külliyen asıl ve esastan aridi 

6 mart Bolu'nun Gazi günüdü 
BOLU, 7 (A.A.) - Geçen sene meb'usnmuz Cevat Ab 

Beyin burada Türk tarihi 'hakkında verdikleri konferansta 
zır bulunan bütün Bolu balkı öz yüreğinden kopan bir arzu 
6 Mart gününü Bolu' da Büyük Gazinin günü olarak kabul 
miştir. llk defa olarak idrak edilen bu mübeccel günü Bolulul 
çok büyük tezahüratla tes'it ettiler. Öğleden evvel meb'usum 
Cevat Abbas Bey tarafından Kız Muallim mektebinde orta me 
tep ve muallim mektebinin son sillff talebelerine ve diğer bir ç 
·samiine (Gazi kimdir) mevzuu üzerinde bir mevzu dersi veril 
Ayni zamanda bütün mekteplerde muallimleı· bu kıymetli me 
zu üzerinde dersler verdiler. Büyük dahinin işaret ettikleri yol 
yürümeği vatan borcu bilen Bolu gençleri namına bir talebe h 
raretle teşekküratta bulundu. Öğleden sonra kadm erkek büt" 
memlekete halkı belediye, hükUmet, Cümhuriyet Halk fı 
binaları önüne geldiler. Burada halkın hissiyatına tercüman 
lan çok kıymetli nutuklar irat edildi. Büyük kurtarıcımız teb 
olundu. Halkının Ulu Gazisine olan minnet ve şükranlarını i 
lağı sürekli alkışlar arasında kabul olundu. Şehir baştan bn 
bayraklarla donandı, gece tenvirat ve fener alayı yapıldı Bol 
lular çok" sevinçli bir bayram günü ya,adı, bu sevinçli gece~ t 
iden gece bir balo verildi. 

Beynelmilel mesai bürosu rağbet gösterildi. 
1932 kanunusani nihayetinde hafta fiati 9,30 lirada kal 
muhtelif memleketlerdeki işsiz iken dün aktam 9,85 lirada 
lerin istatistiğini neşretmittir. pandı. · 
Buna nazaran Almanyada 61 Anadolu ki.ğrtlarmda bir t 
milyon, Avusturyada 360,000; beddül yoktur. Berlinde de f" 
İngilterede 2,850,000; Cemal-" atler bu hafta sakit idi. Son t 
ri müttehidede 8,300,000 işsiz bit edilen fia.tler şunlardır: 
vardır. Aksiyon 16.30 li 

Obligaayon 29,35 
Mümeasil senet 24, 15 , 

Piyaaamız Amerika, Londra Rejiler 4,45 lirada gene ar 

Eıham ve tahvilat 

ve Parls borsalarının ileriye nıldı. 
doğru attıkları büyjik adımları İttihat Deyirmencilikte g 
kendi vüs ve iktidarı daire1in. yarım lira kadar tereffü v 
de taklit etmekle ntefguldür. (23,50 lira) 
Hafta zarfında "en vedette" ki Şark Deyirmencilik 2,85 
iıt gene Unifiye oldu. Geçen dir. 
pazartesi aktamı 531~ kurut ta Derkos hisseleri 26, 75 liraJ 
bıraktığımız bu tahvilat dün ak istekli görünüyor. 
şam 59 kurutla kapandıktan Kata harici Mısır kredi for 
toPTa borıa h-.riciq!f~ ~! buçuk siyelerinin fiati şunlardır: 
lcul'U!a kadar ara11dr. - j 1886 tertibi 162 

İstikrazı dabilide muamele :~3 ,. 9 
lir 
.. 

olmuıtur; nominal fiatı 94 bu· 1911 ,, 86 
" 
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Belediye limanda vapurculuk mı? 
E'konomi 

Tütün konferansı için 
hazırlıklar yapılıyor 

1 Kabotaj 
inhisarı 

Vapurcular heyetinin 
Ankaradaki 

teması nasıl olmuştu? 

Mahkemelerde 

Bir esrar tekyesinin 
şeyh ve müritleri 

Ağırcezada mahkum oldular 

Belediyede 

Sevahili 
Mütecavire 

1 Vapurları 
ı --·~ -

Belediyeye devri 
hakkında 

belediyede ne diyorlar 

1 Memlekette 
J Turfandacılık 

- .. 
Bahçıvanlık cemiyeti 

f aaliycte geçti 

Yakında şehrimi~de toplanacak 1 mevküne konulan bir . kararname, 
ol.an Balkan tütün konferansı için Paris ticaret odau n-:z~ınd!' Fr~~ 
hazırlıklar devam etmektedir. ile Eıtonya araomdalri tı~ CI mu. . 

Tiitün inhi!!iar idaresi bu hususta deleleri la~ memur bır e•rıng 
tetkikat yapmakta, Ticaret odaaı tel ihdas etm~kted'.r. b .. .1 

Vapurcular namına Ankara. 
ya gidip gelen heyetin, öyle i
fa& edildiği gibi, kendi noktai 
nazarlarını hükumete kabul et
tirdikleri doğru olmadığı, heye 
te temas ettiği makamatça hü· 
kiimetin bir anonim §İrket teş. 
kilini en iyi çare olarak dü§ün. 
düğü izah edildiği ve vapurcu· 
!arın da görüştükleri bazı meb· 
uslara bu şekli kendilerinin de 
mülayim bulduklarım söyledik· 
!eri Ankaradan bildirilmiştir. 
Bu haber üzerine hakikati öğ
renmek üzere, Ankaraya giden 
heyet azasından ve Vapurc.~l~r 
Birliği reisi Hakkı Beyle goruf 
tük. Hakkı Bey bi:r;e ,unları an. 

Mehmet Ali oğlu Fehmi, Meh· ı dan yakalanan lstefan ve Panayot 
met, Bekir, Niyazi, Salahattin. Ali rfcndiler dün evrakile birlikte seki. 
oğlu Me~et, M -kki İsminde 7 ka- zinc:.i ihtiSAı mahkemesi müddei umu 
fadar Uskudarda e.rar içerken yaka T "' ·ı · t' K k 
lanmıılardır. Bunlardan Fehmi otur· mı ıgıne. verı ~ıt ır. aça eanır 92 
dug· u dükka· n k . h ı· paket kı, 9? kılo tutmaktadır. 

ı esrar te yeıı a ıne 
k~~1?1u~, ~iğer İıimleri yazdanları da 
~~rıt ıttıhaz etmiştir. Bir ıün Üs
küdar kay'."akamı keyfiyeti haber 
abruı, koınısere emir vererek, Tekke 
t•asıut altına ahnınış, müritler te
ker tek'7 gelip içeri gİnnce poliıler 

Gümrükteki mahkeme 
ilk kararını verdi 

~vahili. rnütecavire vapurlarının 
İtletilmesinin, belediye ka.nunllnun 
bir madde inin verdiJi hakla, beledi
yeye verilmesi için teşebbüsat yapıl
dığı yazılmıştı. Dün bu huıuıta ken 
diıile temas ettiğimiz belediye rei. 
muavini Nuri B. demittir ki: 

İthalatın tahdidi kararname
si mucibince memleketimize 
hariçten taze meyve, sebze ve 
çiçek ithali menedilmişti. Her 
sene 150 bin liradan fazla kıy. 
metle ithal olunan bu gibi taze 
bahçe mahsulatının memleketi 
mizde yetiştirilmesi esbabını 
tetkik ve ihzar etmek gayesi!., 
teşekkül eden ve hükiimetten 
resmi müsaadesini alan İstan
bul Bahçevanlık cemiyeti faali
yete batlamıştır. llk it olarak, 
cemiy.,t, memleketimizin iklim 
ve arazi tetkikatı ile memleke
timizde yetiştirilmesi mümkün 
olabilecek mutedil ve sıcak ik
limler mahsulatından hangileri 
nin ziraat noktai nazarından in 
ki~afı kabil olabileceğini tesbit 
etmiştir. 

'-''- b · - d" .. Hakk N zih' B Macarıstan ıle de una muması 
lllll şu eıı mu uru ı e 1 • • • • .. t allik bir mu 
vaziyeti mahallinde etüt etmektedir. bır sııtem ıh.dasınaedlu :.. .. eredir 
Difer taraftan Ofiste toplanan ko· kavelename ımza ı m .uz . 
misyon bu hususta raporunu vermiş- Bu mukavelename, halı hazı.~cla-
ıir. ki muamelelerin halline ve tedahulde 

Aldri111112 malumata nazaran, a- kalmıı olanların da t~rici. •.urette 
liı.lradarlar ara ında Balkan tütün tasfiye edilmelerine mutea!lıktır. M:' 
tetelıkül ve tacirleri arasında esaslı kavelename, bu ayın 12 tmde mer -
bir yakınlaıma için bir kartel yapıl- iyet mevkiine girecektir. 
ması lüzumlu ıı:örülmektedir. Diğer alakadar devletlere g_elince 

müzakerelere mümkün oldu~ ka
.. ar faaliyetle ve pek_ y~n l>ır •· 
manda bir neticeye 11al edılmelı az. 
mile devam olunmaktadır. 

Tel-Aviv panayırı 
ihracat ofiıinde perşembe günii 

Tel-aviv panayırına iştirak.imiz etra
fında görüşülmek Üzere bir içtima 
)apılacalrtır. 

Sttginin tehrimize a-elen mümea
sili Abraluun Y aeli Beyin ittirak •· 
deceği bu içtimada panayıra iftirak 
edecek mÜeAseıeler mümeııilleri bu 
lunacaktır. Sanayi ve Maadin ban
kası fabrikalarının mamulat ve mas
nuatını teşhir için sergiye iıtirak e
deceğini şimdiden bildirmiıtir. it 
limitedin de i1tirak edeceii muhal .. 
kalı addedilmektedir. 

Arnavutlu\da 
ticaretimiz 

Tiran elçiliğimizden Arnnutluk
la ticari müna'°'ebatımız etrafında Ti
caret odasına şayanı dikkat bir ra
por gelmiştir. 

Bu raporda Arnavutluk.la aramız 
da ticaret ınuahedesinin bulunmama 
ıı, ticari müna•ebatın inkişafına mi.
ili olduğunu, halbuki Arnavutluğun 
Lir c;ok ihraç •tyanuz için iyi bir 
nıabreç olabileceği kaydedilmekte
dir. 

Fransa diR"er memleket
lerde o isler açıyor 
P ARI S, 7 ,• il.. - Fransa hüku

meti, bir tttk r:ı tl\vİz ofisleri ihdas 
etmek •urc:tiJe r:ransız ihracat[ ta
cirlerinin matlUbatının tahsilini iı
kil eden müşkülleri halletmek mak
•a.dile muhtelif memleketlerle mü
:zakera.tft gİrİfmİftİr. 

23 §ubat tarihinde reımi gazete 
ile neşredilen ve 29 ,ubatta tatbik 

Borsa fiatları 
Kamblfo · Kapanıı 

lngili:ı lirası 1 Lj 
K. s. 
49 00 

Bir T. Liraıının mukabili 

F raaaız frangı 12 03 
Dolar o 47 45 
Liret 9 15 00 
Belga 3 39 95 
Drahmı 37 15.00 
lıviçre frangı 102 45 ı 11 

Leva 63 50 00 
Florin 1 17 75 
Kuron Ç. ıs 84 75 
ıiling A. 4 15 00 

eza ta 6 18 20 
Mark 1 99 00 
Zloti 4 16'50 
Pengo 4 Ol 60 

79 31 75 Ley 26 175 00 Dinar . 
Tahvilat , Kapanıt 

i. Dahili 1001001 
D. Muvahhade 59 00 
A. D~mir olu 129 35 

Bcıraa Harici 

Altın 9 21, 
Mecidiye 

1 49 50 
21321 "Pankrot 

Celalettin Arif 
mecnunul 

•••••••• 
Hilaf et meselesinde ruhlarla 

rıeler konuştuğunu da anlatıyor 
R . . . . k" K t" tal otelini ziyaret e-

• cıaıcun1lıu, \'C . Hahfe olmak j' rıste ı on ınan . Al' hure-
•ehmine kapı lan Celiiletıin Arif Be- den ervah içinde. ı:;:;::• ha 

1
' ti S... 

Ye r it bPzr vesikaları dünkü nüıha- ti Osman, ~uretı ~ bil :ı:re ar•ıtf 
nuzda n~retmİ~lik. Paristen ırönde ı kir ve batta peysaın bu l.ı:U.c1arı 
tilen hı..1 veJİkal11r ar;uında daha çolr veıikalara ~~ran, . d' k disine 
f&Yam dikkat ol. nları da var. Me- birisi dabA ılerıye '!1 ıp t . e~ 
ier Celilettin A•if ıadece remil aç- fiiyle hir hitabe de ırat e mı§. 
lh.1k!a k~ln1a}'or, ruhlarla muhabere ''Ya Celil! ismi celi.I sende te-
de ediyormuş. celli edecek, Muıtala. Ke~ yıkıla-

. . cak Kazım Kara Bekir Alı Fuat Pa· 
Bızzat elyazı11 ıle bıraktıiı fU I · k tlerin bqındadır. Sen 

•esikayı okuyunuz: şa.~·· I uv•k·e n h•lı'fe olacakıın,_ Hü
reıs o aca ~ı , 
lefayı ra,idinİD beıinciıi olacak•ın. 
Litiıt harflerini J<aldıracaluın, §•P· 
kayr koldıracaksın. 

"Dini iılim httklcında bütün İs
lam ülemaamı toplıyac:ak ve onlar 
•aaıtaoile dine ıiren hurafatı ı.aldı 
'•cakıın ve iıl&m için aayet sade 
lıiı- ilmihal yazacakaın. Bütün iıliım 
Onu takip edecek oonra fAPl<ayı kal· 
dD'llcakım. Hurufatı arabiyeyi ıslalı 
ile li.tin hurufatını kaldıracaksın. 
lcadınların aerbeatiıinl tahdit ede
eek•in. Kadın!"" 11laha çalııacakaın. 
Oin ve Ananeyi yıkanJan aayet f6'" 
ılit c"2alandıracıJum. Alemi islim 
"'1ti ba ıeçırecek ve ~· ~calr°"' ve madamülhayat halife ~ ~ 
decekler. lnqilizlcr dinin, Turklu
ilin .., Mnİn d §rfuOundır)ar. Fakat 
lıiç t a i eyleme, onlarıD kullandık 
ları aiyASJ ıilahı sen de onlar kadar 
kullanmıya mukt•dirsin. O eayede 
lıötüliiklerl izale eclecelııin. Rus ve 
Alınanlara tekarrup ed«:ekıin. El 
altından '1emi ialamı lnııiliz ve Fruı 
•ıı: aleyhine tqvilc ed...:eki111. Onla
"" eu :ciyade korktukları cihet odur. 
lana, Ümmet" namile biı; mecliı 

tPlıyacak11n ve intilıabı en iyi adam •t-n yapllCAkaın. Côrecek.ain ki ce
::; hak memldı:ete IH!reket ihıan 

•cek v meınlek t az zamanda ik
~en belini doğrultacak. Cenabı 
~ ın enıri iliıhiai bu mcrkezd dil". 

ne ıröruturüz, ıimdililc Allaha 11-

~rladık. Tuttuğun yold devam et. 
•ha cok mürakabeye var. 

Allah d .. · · ııli 1 Ufun ve zıkreyle. Y R ka 
' veya Haıd zıkirleri çek .• " 

Mektuplardan birinde bu •ı~ren 
giz ruhlardan biri ~· fÖ~~". d•?Jlf: 

''Sırbi&tanda takip ettll"ın :ıımen
ctif~ imtİya7J itinde muvaffak ola
cak•m.!' 

Kapanan f brika amel 
ücretlerini vermemİf 
Takıimde bir müddet evvel kapa

nan afyon ve müreklıebatı fabrika11 
amelesinden büyük bir ırup dün 
Ticaret müdürünü ziyaret etmiıler
dir. Amele, fab.-ika kapandıktan aon 
ra kalan matluplarının alınnum için 
müdiriy•tin tavauutunu ist.u,l•
dir. 

Bir hilkat ıaribesi 
Tokattan yazılıyor: - Mahmut

Paf'I ınahalleıindc, Hüseyin oğlu 
Huan ağanın ıeçenlerdc •atın aldı
iı ineği ıe<;en ayın yi~ s.elcizinci 
aktanıı yavrulamak va,.yetıne ıel
mif fakat muvllffak olaınaymca oa
hibi tor,.fından inek keıilıniıtir. Çı
kan yavru iki batlı iki kuyruklu ve 
dört ayaklıdır. Hayvanın iki lıaf .. ı
nın ortasında bir de liçüncü bir ku· 
lak vardır. Yavru ancak yarım saat ., 

!attı: kil" 
_ "Ankarada lktısat ve ı 

Muatafa Şeref Bey bizi kabul 
etti. Kendisine kabotajın ~vl~t 
inhisarına alınecağı v .. ya bır tır 
ket inhisarına verileceği haber
lerinden bahisle, v_apurc~lann 
tiındiki gilıi müataln~len ... t,ı,~1ar~t 
1 . devam etmek ıst""'n< en-
erıne . ı,· . . h ettı"k Vekıl bey ı:r;e ve· 
oıı:r;a · h 
k "l t' tasavvurlarını va:r;ı an 

a e ın ki H"'kfunet 
beyan etti. Dedi : . u .. • 
kabotajı tahtı emnıyette .r«· 
mek istiyor. Vak~a, husuaı va. 

lar varsa da, sız nerede faz-
pur . 1 . 
l it oluna oraya vapur ıt etir· 
s~niz. Kabotajın emniyette. b~
lunması için hükumet reımı bır 
deniz ticaret filosu bulundur. 
maktadır. Bu filoyu idare ede. 
cek müessese, ya nakdi muave: 
net edilmeaini, yahut kabotaJ 
inhisarının kendisine verilmesi
ni teklif etti. Vekalet, mesele
yi tetkik etti. Resmi filo ile hu. 
suıi vapurları birleştirmek ve 
bu suretle teşekkül edec:.ek tir. 
ketin idaresini hususi vapurcu· 
!ara vermek ve yalnız bu tirke
ti mürakabe eylur:ek muvafık 
olacağı neticesir.c vardı. Vekil 
Bey bu izahattan sonra, bu tek 
lin bizi tatmin edip etmediğini 
sordu. Biz, müstakil çalıtmak
ta devam etmeği tercih ettiği. 
mizi söyledik. Vekil Bey kuru. 
lacak şirketin idaresinin vapur 
culara verileceğini teyit etti. i
yice dütünmemizi tavsiye eyle
di. Biz de kenditine, eğer mut· 
laka böyle bir şirket kurulacak 
sa esasları kararlaştınnak üze 
re' bir komisyon teşkilini ve bu 
komisyona vapvrcuların da ça. 
ğırılmasım teklif ettik. ErteJi 
gün vakit dardı. llr.tuıat Vekili 
Bey metıuldü, vekaletin deniz 
cilik mütavirini ııördük, ayni 
komisyon bahsini teyit ettik. 
Ayni günde İsmet Paşa Hz. ta. 
rafından kabul edildik. Paşa 

Gümrükte bulunan sekizinci 

de c•lmıı ve bu e.,ar keşleri elde ihtisas mahkemesi dün ilk ka. 
kabak yakalamı~laı-dır. rarını verdi. Davanın maznunu 

Dün ağır cezada cereyan eden 
muhakeme netice&İnde Bunlardan Seyrisefainin İzmir vapuru ah-
Mehmet Ali oğlu F ebmi altı ay hap- çı çırağı Recep Kamildir. Re-

d: i:.;:~ h:~:ecb:::n:::...d:~=: .. cep lzmir vapuru ile İzmirden 
zasına ~kum olmu !ardır. Para ııelirken dört e§arpı bili resim 
cezasını odeyemedikleı·i takdirde şehre sokarken y akalanlllJfbr. 
kanunun tayin ve tarifi veçhile l>U 
c~a~~· da hap•e tahviline karar ve- Dünkü celse nihayetinde Rece 
rılnuştır. be dört ay on bet gün hapis ce

Bir izalei bikir davası zası verilmit ve mahkfun derhal 
tevkif edilmiştir. 

Çocuğunu düşürüp 
boğan ana 

Şaziye isminde 13 ya~ında bir kı
zı evlatlık ol.arak evine alan E§ref 
Hanımla bu kı:.t111 cebnm bikrini i. 
aale eden oihı Hamdi dün ağırce;uı 
~hkemesinde mahkum edilınitler
dır. Cereyan eden davaya nazaran Gayri meıru ~ocuğunu boırmalı
Etref Hanım Şaziye kızı iğfal ve oi· tan maznun Fatma Andelip Hanımın 
lun

1
•11•. koynuna koymak için tehdit muhakemesine dün aiırceza mahke-

-.V emıı kızın · .. daf · · · d ı ... ı.· , me.ru mu aaıı ıpn mesın c baş anrlmıtbr ... 
~· ır talum tedbirler itlihaı etJnit, ' 
tir. Neticede Hamdi 5 sene ağır 20 yaşında olan Fatına Andelip 
hapse, Eıref Harum 4 sene iki ay 
h:'p~ Her il?•i birden Şaziyenİn 
aileaıne 800 lıra tazminat itaıına 
mahkum olmuılar .. ır. 

Aktörle muharrir 
arasındaki dava 

~uharrir Ahmet Hidayet Beyle 
O.rul~dayi aktörlerinden ErtuinıJ 
Muhıın Beyler ara11nda telıaddüı 
eden hakaret davasma dün Sultanah 
met sulh ceza mahkemesinde devam 
edilecekti. 

Fakat Suçlu veltili Sadi Rıza Bey 
haata olduiu için nrilvekkili ile te. 
~ıa ... akıt ve fırııat bulamadııjını 
aoylemıı davanın talikini iıtemittir. 

Bundan başka davaya mevzu 
teıkil eden yazının İntişar ettiği 
Cümiıuriyet cazetesininde buluna 
madıp maltkemeye bil~iı:ilmiı, mah. 
keme bu nuıb.annı celbi ıçiıt müdd . 
wnumil~e müzekkere taıtirine ı..": 
rar ~e~tf ve davayı S ni:M\na talik 
etmııtır .. 

Mühürlü telefon 
meselesi 

Mühürlü telefon halrkındaJU tah
kikata deva.m edilmekte olduju · · 
""ralr henüz adliyeye !l'elmennft!ÇUO, 

ır. 

iki kişi daha ihbsaa 
nıahkemesinde 

Galatada otomobille earar k~ 
nrken ınuhafaza memurları tarafın-

Anedelip H•nrm uıahlrnıııed~ 
Haıum nüllaa bir eczacıclao ham e 
kalmı~, sonr~ doğurcluiu çocuı v 

lııolnruştur. 

Aalon Giimiilcü-li olan Ye ~ • 

zatın evlatbjt lıulvnan Fa- And • 
lip Hnmun mahl<emede sorulan sı. · 

allere serbestçe cevap venneiine hi
cabo mani olmUJ, bunun üıeriae 
müddeiumumi muavini Biirt.anettio 
Bey :nulıelr0 • hafi .,...,.,_ ebae 
oiııi talep etmİftİr. Muh..._.; bun
dan sonra hafiyen cereyana ı.a,ıa. 

mıttır. 

Hz. bize ne inhisar ve ne de şir 1 Adıı·ye 1 Dü,una: umumiye 
ketten bahsetmedi. Bizim müs-

takillen ticaretimizde devam et TebeddOlle 1 / Su istimali 
mekten batka bir şey istemedi. Haber aldıg" ııruza ıöre A~yede Yakında m11znwıl11r111 
ğimia görünce, "ilk defa dev- i11v•tige tönderilec.lı 
Jetten bir teY talebinde bulun. yeni~•n ':~~!:"t-lölit olrnaıtur. 
mayan bir heyetle kar,ıla§tığım Oıküdar müd.lei
dan çok memnun oldum. Ma. · umumiıi Amn a. 
demki kazandığınızı, işinize de İzmir müddei u
vam etmek istediğinizi söylü- mıımiliğine, lzmir 

müddei umumiı! 
yoraunuz. Devam ediniz" dedi. Hidayet Bey Sa,._ 
Biz de lstanbula döndük ve dün sun müddei umu· 
heyeti umumiyemi:r;e hu yolda miliğine, lıtanbul 
izahat verdik. Heyeti umumiye miiddeiuınumi mu· 
de, şayet şirket teıkili matlup avinlerinden Bür-

hanettin Bey Ü•· 
ise vapurcuların da temsil edile küdar müddeiu -
ceği bir komisyonda İşin tetki- muıniliğine tayin 
ki için lktıHt Vekili Beye va- edilmişlerdir. Asım A~IM BEY 
ki olan teklifimizi tasvip etmiş Bey Üıküdarda bul.undugu za_man ... 
tır. 

Himayeietfale teberrü 
Mısırlı Kini P . v..,.eaeıi tarafın

dan Himayeyi Etfal cemiyetine iki 
kö~k ve bir arsa teberrü edilmiştir. __ .,.....,_ __ 

Mülkiye 
çay 

mezunlarına 
zıyafeti 

Mülkiye mektebi talebesi buırün 
Tokatliyan salonlarında mezunlar 
ıerefine bir çay ziyafeti verecektir. --··---· 
Afyonda kol'feranslar 

AFYONKARAHiSAR, 7 
(Milliyet) - Halkevinde vila· 
yet tarihi h,kkında konferans 
verildi. Yakında Afyonda han
gi sanayiin teesüs edebileceği
ne dair bir serbe•t münakaşa ya 

vazife.ini muvaffakiyetle tedvır et
mq olan luyııı~i adliyecil.erimizden 
dir. Bürhanettın Beye gelınce mu· 
maileyh adliyemi:rin vücudile bihak
kın iftihar ettifi kıymNli kanunıı· 
naalarmınclandır. Her iki adliyeci
mize yeni vazifel~ind" muvaffalu. 
}·et temenni ederız. ......... 

Atletizm heyetinin 
bir tebliği 

ISTANBUL, 7 A.A. - lıtanbul 
Mrntakası Atletizm H•yetind .. : 

lıtanbul Kros f"JDpİyonaoı 25 
mart 932 tarihine miiaadif cuma ırü
nü saat 10,5 ta icra edilecefinden 
şampiyonaya iftirak edecek klüpler 
Atletlerin sicil numara veya babala
nnın esamiıini müşir bir liıtenin 19 
mart 932 cumarteıi ıünii saat 18 ze 
kadar Atletiıım Heyetine ıöndenne
leri ak•i tııkclirde müsabaka hakla
rını kaybedecekleri t ... lig olunur. 

Müııabaka mahalli: 
Beıiktat · Y ılclız tarilıile Balmura 

ANKARA, 7 - Düyunu umu
miyecle ibraJ.: edilmesi lhım evrakı 
nakdiyeyi tekrar piyaaaya çılrarmak 
surelile ıuiistiınalde bulunmakla 
maznun bazı e•ki memurla.r hakkın 
da aclliyece yapılan tahkikat iferle 
ani.tir. 

Pariate ve diğer bazı ~ehirlerde 
bulunan mamunlara celpname İri.illi 
telı:arriir et..U, Ye Ankara müddeia
mumiliii bu huıu•un Hariciye veı... 
Jeti vıurtaaile temini için Adliye ve-
1.iletine müracaatta bulunmnştur. 

Yakında maznunların ınuhakeme
lerine batlanacaktır. Bunlaı·dan bir 
km~ zimmetlerine yüz binlerce ı;,.a j 
ge<;ırıııekle maznundur. 

Konservatuvardaki 
Heyetler 

Konoervatuvar alaturka icra he 
yetinin lai•ma teşebbüs edildiğini 
ya,mııtılc. Alqam ~t88İ, J.onoer,, 
vatuvaı:da ~ylıo bir ~eyet olmaclıiı• 
ru ve bir muze heyetı bulunduj-unu 
Y8Z1D1flır. 

Halbuki konservatuvarda böyle 
müze heyeti tiiye ıarip bir he
yet yoktur. Müe.e......ı., lıiri alatur
ka Klasik au.rın • tasnifine, dlieft 
icraıına memur iki heyet va:rdlt'. 
Taınif heyeti Rauf Yekta, Ali Ri
fat, o ... Suphi n Zekai zade Ahmet 
ve icra Heyeti de Kemani Retal 
~nburi Dürri, udi Sedat, kemençe'. 
cı Geınal Neyzen Tevfik, Haf• 
KOinal, Hafız Y a~r B. !erde., mü. 
rekkeptir. Bu iki heyet, senede 120 
~i bakır plak Üzerine tesbite me
murdur. 

Konservatuvar mührü Yuaıaf 
Ziya B. taearrul mek··dile icra h• 

1 

- Böyle bir ıeyden haberdar de
iiJim. Belediyenin vapur itletmek 
İmtiyazını isteyip İltemediii hakkın 
da reımi bir ınuamele de cereya.n 
ebnit defildir. Yalruz v..pllrcular 
dan mürekkep bir beyet Ankaray;ı 
gideri< n Jadık zadelerden biı ut 
bana böyle bir t•yden bahıetmi~ ve 
uzak ııahillerimize itleyen vapurla
rın bir ~rkeı halinde çanpcaklan
ru, sava.bili ınütecavire vapurlarının 
da belediye tarafından ifletilmesinin 
DHnafaiı: olacajını söylemi ti .. " 

Aldığın:ıı:ı u.lUma.ta aöl-e, bu •a
pur me•elesi iktıoat vekiletinin yap
tıjı bir P,.o;e ile alakadardır. Bu 
projeye ııön uzak aalıillere ve diier 
memleketlere ifleyen vapurlar hir 

tirket hal.inde çalııacaklar ve keza 
atanl>ul limanınclalı:i bütün deni:ı: 

nakliye vaaıtalan da hir elden idare 
olunacaktır. 

Diser taraftan belediye reisi Mn· 
bittin Beyin Ankara seyahatinin dj. 

ier iflerie beraber bu vapur meaele
ai ile ele alakadar olduiu söylenmek 
tedir. 

Memurlar yerli malı 
elbise giyecek 

Eıkitehirde bütün memur, mual
lim, talebe hlldeme herkes yerli ma
h kumaştan elbiıe ıiymişlerdir. Dün 
belediyeye de bir tamim gönderile· 
rek bütün memur ve müstahdeminin 
yerli malından elbi•e giymeleri bil 
dirilmiştir. Belediye keyfiyeti kayma 
lramlıklara tamim etmi,tir. 

1 T aksimdc yapılacak 

ı Lünapark 

Cemiyetin ilmi gayelere ır. a
tuf olan mesaisi, bilhassa lsta.n 
bul'un Adalar, Maltepe, Kartal 
havalisile Anadolu'nun Akd.,. 
niz mıntakasının gayet geniş 
olan sahalarında turfandacılı· 
ğın İnlô~afma yardım edecek
tir. Cemiyet, bu makHtla tur. 
fanclacıhk hakkında nqriyatta 
bulunmıya karar vermiş, ilk tel 
kik mahsulü olmak Üzere, Ak
deniz mmtakasında muz yetis
tirilmesi için cemiyet reisi .;e 
bahçevanlık mütehassısı Liıtfi 
ATif B. tarafından bir eser vü. 
cude getirilmittir. (Biz de muz 
yetiştirebiliriz} adlı olan bu e· 
aerden bir nüshası Reiaicüm
hur Hz. ne takdim olunmuştur. 

Cemiyetin, dün İcrası mukar 
rer olan heyeti idare intihabatı. 
ekseriyet hiııl olamadığından 
gelecek pazartesiye kalmıştır. 

-- -+ • .......,,.... .... 

Tevhit 
Tetkikatı 

1 T;,k 'mde bir Lünapark vücud., 
getirınek üzere nvelce MJediyeye 
bir AlmAn sermayedar sru.p müra
caat etmişti.. Bu crupun mümessili l 
Richard Meinhart tekrar tıtanbula 
gelerek belediye ile temaslara başla-

t 
mıttır. Ş~ İye kadar yapılan tenıu 
lar bir itil.it zt-ınini hAzırlayacak ma
hiyettedir. 

Müdlirler komisyonu 
tetkikatını 

haftaya bitiriyor 

Muhittin B. Ankaradan avdet et
tikten •onra bu mesele kııt'i te!Jini 
alacaktır. 

U"k belediyesi için 
kübik bir bina 

Uııak We.liy .. i U13kta kültik 
tarzda 25 odalı bir belediye binan 
yaplırmaia loarar vermit, pr•;..üı.i 
ve §arln81-ini berayı tetkik lotan
IMıl belediyesine ıı:öndenni,tir. Uta!< 
belediyeoi ayni zamanda ~artname
n.iıı ilimm iN-.ittir. Belediye pıro.. 
jeyi tetkik etani,, fakat bıluisat ol. 
madıfından ilin edilmemi,tir. latan
nl belediyesi projeyi iade edecektir. 

Gökau köprüsü 
Gök<u köprüıünün intaatı bitmiı 

ve kabula k.alioi yapılmıttır. Köpriı 
nün kü at resmi yapılmıyacaktır. 

Kemal Paşa belediyesi 
arazöz aldı 

Buı·sada Kemalpaşa kaza•ı bele
diy!'"' yem itfaiye t.,.ı.ilatı yapmış 
ve ılk olarak bir arazöz almıttır B 
ar~z d?n lstanbul belediyeoi ·he'.' 
yeti f~nıyesi tarafından fenni mua
yeneaı yapılmış ve aı·azö.z Kemal 
J>a4~ belediyesine rö•derilnu~r. A
ruoz •aatte !!O bia ton u ••ecek 
kuV\-ettedir. 

Yeni helalar 
yapılmayacak 

Şehrin muhtelif mahallerin. 
de on hela yapılmasına kuarve 
rilınişti. Bütçe zanıreti dolayı. 
sile bu karardan va:r;ııeçilmi!lir. 
Mevcut umumi hal&lar taınir 
ve telvin edilec::ektir. 

Ekmek fiab 
lıtanlıool Belediyeıinden: Martın 

dokuzuncu çartmnba ıünüıwien iti. 
~en ekmek yedi ve francala on i
ki kuruıtur. 

• 
Meclis yılhjı 

İnhisar idareleriniı:ı tevhidin 
den sonra alacağı şekli tetkik 
ederek bir kadro tanzim etmek 
te olan ve İnhisar idaYelewi bu. 
mum müdürlerinden mur.ıtkep 
komisyon vazifesini bir h•ftaya 
kadar bitirerek raporunu Güm
rükler ve İnhisarlar vekaletanf 
aönderecektir. Komisyonun va
zif.i lnhiaar idareleri t~hit 
edilecek lr.ıaımları hakkında bir 
te,kilit lmdroau yapmaktan i. 
baret olup, yeni kadroya hanıi 
memurların ithal edileceji me
ıeleıile metııul olmamaktadu·. 

İnhisar idareleri letkilatmda 
tevhidine imkan görülemeyen 
kınmlar müstakil birer !uhe ha 
!inde lnhiu.rlar velr.i.letine rap 
tedilecektir. lnhiaarla.rm tevhi. 
dinden sonra tiitün barut mü• 
kirat ve tuz İnhİ.$arlan umum 
müdürlükleı; lağvedilecek iae 
de bunlarm alacatı tekil hak. 
kında henüz kat'i bir karar veri 
lememiftir. Umum müdürlük.. 
lerin, bir inhisarlar wnum mü
dürlüğü teıkili.ti altında tevhi. 
ili muMemel olduğu gibi, bun. 
!arın İnhisarlar vekaleti kadro. 
au içinde birer mijdiriyet olarak 
lollmaları ilitimali ae vardır. 

Madenler kanunu 
ANKARA, 7 - llıtrsat vekAl<'ti 

madenler kanun layihasını il&mal e. 
det-ek heyeti vekileye veııniıtir. 

Oturan vapur kurtarıldı 
Çanakkale boğazında Kuçiik lıu

mada llara1a et.o...., la eo; band..W. 
ı-aıan .. vapuru lnırtarılmıttn. 

Kari sütunu 

Telefonda kniıea 
mükilemeler 

Otomatik telef .. un bir balmalı
ıjını da dün müfahedo ettim; Tica 
ret müdiriyetine telefon ettim, konu· 
turken tam üç defa mükfıleme ke. 
ıildi. Çolr laaa lıir mülilemenin ik
mali ıioı; kabil oldu ve bit~ Mta· 
buna akalli ·· müülem. kaydoldu. 
Vak'ayı arz~er ve konuıulmadan 
müki.leme kaydedilip edil-iyeceti· 
ni tahkik ııra•ında bunu da afiU.. 
.ı.rı..... ibltıi eylerim. 
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inek sütü iie çocuk beslenmesi 

İdarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Telgraf adresi: Ist. Milliyet 
Teldon Numaraları: 

İnek sütü ile lıeslenen çocuklarda ı 
mamalara erken batlamak IUımdır. 
Bundan evvelki makalemde hanci 
aylarda ne ıibi mamalann verilmesi 
lazım olduğunu kaydetmiıtinı. 

Bugün bu mamalann yapdmasını 
tarif edeceğim. Çocuk mamaları pek 
çoktur. Zihninizi karı~tırmamak için 
en eıaslılanndan ve yapılma11 kolay 
olanlarından bahsedeceğim. 

Şekercinin önünde 
·" 

liı tereyağı konarak yedi aylıktan 
itibaren çocuğa günde bir defa veri 
lir. Çocuk sekiz aylık olunca bunun 
üzerine irmikli etauyu yapılırken ko "Binbir Gömlek" mağazası- 1 zı olmuştu. Ne diyeceğini şaşır 
nan patateı havuç alınarak ezilip la nm sahibi on sekiz kı:ı satıcıya, dı: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayliği 4- 8-
6 

" 7 50 14-
12 

" 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku· 
ruştur. Guete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
ediJir. Gazetemiz ilinların me.s'u
liyetini kabul etmez. 

BUGUNKO HA VA 
YeşiJköy rasat merkezinden ve

rilen malllırıata göre bugün hava 
kapalı ve yağmurlu olacak riJz. 
gar garbi istikametlerden ese. 
cektir. 1-3-32 tarihind tayizi ne
sımi 756 milimetre en fazla sı

caklık 18 en az 7 santigrat kay
dedilmiştir. 

lfm:LE~ 
Dilencilik meselesi 

Dilencilik meselesi başlı ba
şına bir meseledir. Amma yal
nız bizde değil, dünyada bir me 
seledir. Bizde dilencilik o kadar 
ilerilemiş değildir. Başka yer
lerde dilencilerin mektebi, teşki 
latr ve cemiyetleri var. Hatta 
(Dilenciler Kralı) isminde bir 
film gördüğümü hahrlarım. 

"Dilenci bir tane olsa şekerle 
besleyelim" derler... Diyenler 
ekseri bir tek dilenciye bir küp 
seker vermezler. 
- İstanbulda dilencilik ile zabı 
ta ;.•asında tıpkı kaçakçılar gi. 
bi mütemadi bir kovalama var
dır. Birgün bakarsınız sokaklar 
dilenci dolu .. Ertesi gün bir tek 
yok!. 

Dilencinin en bol yeri Bey
oğlu caddesidir. Tünelden Tak 
sime giderken ekseri sol kolda
ki kaldırımlarda önünüze çıkar 
lar .. Tokatliyan önle,.inde kesa
fet peyda ederler... Taksimde 
biter .. 

Hali lıtanbul sinemalarında 
görülen bir Türkçe filmin ismi. 
ni "İstanbul dilencileri" koya. 
caklarmış, şehrin nüfuzlu bir 
rüknü: 

- Olamaz.. Biz dilencileri 
ortadan kaldırdık.. İstanbulda 
dilenci kalmadı... der. Filmin 
sahibi de: 

- Evet efendim! Öyle. Yal
'"?ız : Hiç Tokatliyaı:ın önün
den geçmiyor musunuz? .. Ceva 
bını verir. 

Benim bu işleı·de en ziyade 
gözüme ilişen bir nokta var .. 
Dilenciler artık aktör oldu ... 
inanın, hüznü, ricayi, fakri bun 
lar kadar iyi ifade eden aktörü
müz yoktur .... 

Geçenlerde bir İzmir mi, Bur 
sa mı bir yerin gazete•inde o. 
kudum. Bir dilenci ölmüş, evin 

Muhallebi yapmak: Çocuğa üçün 
cü ayından itibaren muhallebi veril 
melidir. Mikdan 60 gram süt 60 
gram ıu bir keıme teker bir çay ka 
ıığı pt"inç unu, bir kaba konup 25 
dakika pişirilmelidir. Eğer çocukta 
inkıbaz varsa prinç unu yerine ayni 
ınikdarda yulaf unu konarak yapıl
malıdır. Bu aydan sonra muhallebi
nin mikdarı her ay on ıram artırıl
malıdır. 

l ıpanaldı muhallebi yapmak: Y u 
kanda bildirdiğim tarzda muhallebi 
yapıhr ve ateıten indirilince hemen 
içine bir çay katığı 11panak ezmesi 
konur karııtırılır. Beıinci ayından 
itibaren çocuklara verilmelidir. 

Çocukların vücutlerinde annele
rinden depo olarak aldıkları çelik 
madeni ancak betinci ayına kadar 
kifi gelir. Bu aydan itibaren depo
ıunda yoktur anne ıütündeki çelik 
iıe çocuğun ihtiyacına kifi gelme
cliiinden bizim bu ihtiyacı temin et 
memiz lazımdır. hpanakta çelik faz 
la olduğundan bu sebepten beıinci 
ayından itibaren muhallebisine 11pa
nak koymağa batlarız. 

lspanak ezmeıi yapmak: Taze ti 
panak yapraklarının küçükleri alııur 
ve bunların uclarından bir avuç ka
dar keıilir bir kaba konarak pelı: az 
ıude iyice haılanır sonra bu hqla
nan yapraklan çay süzgeci kadar 
ince tel ıüzgeçten geçirilir. Bu ge
çenden bir çay kaşığı alınır muhal
lebiye konur. 

irmikli et suyu yapmak: 50 dir
hem et yağsız kemiksiz sığır veya 
dana eti, 100 dirhem su, 2 patates, 
2 havuç bir saat az ateıte pi§ecek 
süzülecek ne kadar su tebahhur et
miş i.se o kadar kaynamıı su kona
cak sonra hu et suyuna 2 tutam tuz 
2 çay kaşığı irmik konarak yirmi da 
kika' pişecek bundan yedi aylık çocu 
ğa sekiz çorba kaşığı sekiz ve dokuz 
aylığa dokuz çorba kaşığı on aylığa 
on çorba kaşığı verilir. 

Sepzeli prinç lapası: Bir tabak 
sade tuzlu suda pi§mi§ lapa alınır 
tel süzgeçten ezilerek geçirilir bu ge 
çen lapadan sekiz yemek katığı alı
nır bunun üzerine bir çay kaııiı' al
tın sarısı ren~İne kadar eridi.imi! ha 

-·--·-···--·-····· ----··-······-
de yüzlerce altın bulmuşlar. 
Gazeteler bu adama: 

"Sahte dilenci" 
Diyorlardı. Yanlış ifade, yan 

lış tabir ... Dilencinin sahtesi ol 
maz .. Fakirin sahtesi olur. Di. 
!encinin, sakatı, fakiri, orta hal 
!isi ve zengini olur .. Bir de in
sanın dilenci olmak için avuç a
çıp · sokakta ötekinin berikinin 
önüne çıkması şart değildir. Bu 
sebeple dilencilik hakkında bir 
etüd yapmak isterim .. 

Yalnız bir nokta var. Birisi 
sahte sakatlık veya fukaralık 
göstererek dilendi mi, hemen 
gazeteler, polisler üstüne hii
cum ederler... "Sahte dilenci" 
diye hırpalarlar .. Efendim! Sah 
te bir dilenci sizden ne alabilir?. 
Beş kuruş, on kuruş mu? .. 

Ya sahte zenginlere ne yapa. 
hm? Onları neden tutmazlar, 
onları neden hırpalamazlar ... 
Zararları fazla diye mi? ... 

Acaip İmzalı kariimize 
Asıl İsmim (Felek) değildir 

amma gitgide F elek'leşiyorum. 
Günün birinde asıl İsmimi bıra. 
kırsam kin:se şaşmasın!. 

FELEK 

ııaaına bir yemek kaşığı konur üç iki erkek satıcı da!ıa ilave etme - Evet, bakıyordu amma, 
&'Ün sonra iki yemek kaıığı tekrar ğe karar verdi. Sahur isminde dedi. Acemin gözlerine dikkat 
üç gün sonra üç yemek kaşığı konur biri ile ben intihap edilmiştim. etmemişsin. O adamın gözleri 
tekrar üç gün sonra bu sekiz yemek 
kaşığı lapanın dördü prinç lapası Sabur derhal bütün kızların mu camdan .. Bakıyor amma. ıı-ör. 
dört kaşığı sepze ezmesi olur. Yani habbetini celbetmeğe muvaffak müyor. 
sekiz aylık bir çocuk sabah saat 6 da oldu. 
süt 170 gram, 10 da irmikli et suyu Mağazaya girdiğimizden bir 
ıekiz çorba katığı, ikide süt 170 hafta sonra artık hep bu sözler 
gram, 6 da prinç lapası sepzeli. ye
mek kaşığı, 10 da 170 gram süt ve- işidiliyordu: 
rilir bundan başka sabah sekiz ak- - Sabur ne tuhaf adam .. 
fam sekizde birer çay kaşığı porta- - Sahur bulunur çocuk de. 
kal suyu veya tomates suyu veya li "" 'I gı .. 
mon suyu veya lıavuç suyu yani bun - Sahur vallahi dünyayı ka 
lardan her hangi birisi. mevsimine 
göre verilir. fese koyar .. 

Karaciğer ezmesi yapmak: Taze - 2 -
karaciğerden yarım el kadar bir par- Pazar günü öğle yem.eğin. 
ça alınır iyice karu çıkmaymcıya ka den sonra caddeden geçiyor-
dar yıkanır sonra zarı çıkarılır ateıe dum. Oradaki Acemden beş on 
soğuk ıu dolu bir kaha konur su sı
cak oluncaya kadar beklenir sonra kurutluk Amerikan şekeri al
tekrar ıuyu dökiiliW yin., soğuk su mak aklıma geldi. Önümdeki 
konur sıcak oluncaya kadar beklenir §eker şitesinden bir tanesini se 
sonra, yine bu su dökülür,üıtüne so- çerek ağzıma attnb. 
ğuk su konur bu sonuncu konan su 
da sıeak olunca bu defa içinden ciğer Aceme parayı vermeğe ha-
alınır ve iyice temizlenmİ§ et makine zırlaruyordum. Bitdetı bire ne. 
ı.inde kıyılır, sonra bu kıydmıt ciğer reden aklıma esti? Sabur'un ma 
ince tel süzgeçten tekrar ezilerek ge rifetlerinin methü sena edildiği 
çirllir. Bu geçenden ıekiz aylıktan ni itide işide, ben de "tuhaf bir 
itibaren çocuğun lapa11na ilk hafta
sında bir sonra iki daha sonra üç çay adam" , "dünyayi kafese koyan 
katığı ilave edilerek verilir. Karaci- adam" olmağa karar verdim. 
ferin kan zafiyetini tedavi için ilaç Ağzıma attığım şekeri çıkarıp · 
tan daha kıymetli tesiri vardır her attrm. "Bu hoşuma gitmedi de-
çocuğa verilmelidir. dim ve bir başkasını aldım. 

Meyveli tirit yapmak: Bir adet 
elma alıntt kabuğu soyulur bir kaba Acem kızsın diye bekliyor-
konur üıtüne pek az su konur iki dum. Kızmadı, bilakis gülümse 
keıme de şeker konur ateı te pişiri- di: 
lir, suyu dökülür sonra ezilir. ikinci - Gülegüle efendim, dük-
bir kaba fırında kurutulmuş bir di- kan sizin ! dedi. 
lim ekmek alınır dövülür un haline 
getirilir sonra bir kaba bir çay kaşığ. Öğleden sonra bu hadiseyi 
tereyağı konur altın sanıı rengine mağazada anlattım. Hikayem 
kadar eridilir üzerine ekmek unu ko büyük bir tesir yaptı. Kızlar ba 
nur karıttırılır ve papara kıvamına ğırıştılar: 
gelinci ye kadaı- kaynamıt ılık su ko H h h h h h h f A 

b d ·.ı.; - a , a , a a .. ... m-
nur sonra u papara an ı · yemek d 
kaşığı, elma ezmesinden bir yemek ma a yapmışsın, Adameağızın 
kaşığı yani iki kısım paparadan bir bedavadan şekerlerini yemişsin. 
kısım elma ezmesinden karıştırılarak Vallahi Sabur bile bu kadarını 
çocuğa dokuz aylıktan itibaren gÜn- yapamaz. 
de bir defa verilir. Bu tesiri görünce adeta bir 

Yumurtalı tirit yapmak: iki di- d 
lim. francela yağsız ve kemiksiz et- gurur uyuyordum. Sa bur bile 
ten yapılmış et suyu ile tirit yapılır bu muvaffakıyetiıni kıskandı ve 
ateıte bir defa kaynatılır, kayna;· canı sıkılarak dedi ki: 
kaynar çekilerek üstüne bir yumur - Bunda şaştcak bir şey 
tanın •arı11 çalkanarak konur kanş- yok, Herhalde ·Acem baş. 
tırdır. On bir aylıktan itibaren ço-
cuklara günde bir defa verilir. ka işle meşguldü. Senin şeker. 

Yumurtalı pasta yapmak: 80 !eri aldığını görmedi. 

Bir gün 
evvel: 

-4-
öğle paydosundan 

- Kızlar, isterseniz sizi de 
Aceme götüreyim. Bir de siz 
görün bakalım, Acemin gözleri 
camdan mı, değil mi? 

Teklifimi kabul ettiler. 

· Beş dakika sonra kızlar, Sa. 
bur _ ve ben Acemin dükkanının 
önÜnde idik. 

Elimi şişeye .uz~tarak bir şe
ker aldım ve ağzıma attım. İ
kinci, üçüncü, ~kerleri almağa 
hazırlanıyordum. Hayret! Bu 
sefer Acem kızmaz mı? 

- Burasını imaret mi san
dın be adam! diye bağırdı. 

Ne kadar mahcup olduğumu 
takdir edersiniz. Kızlar kahka. 
hadan kırıldılar. Sabur'un da 
koltukları kabardı, kabardı. 

Fakat nihayet ıkızlar halime 
acımış olmalılar ki, hepsi de 
çantalarından beşer kuruş çıka 
rıp şeker aldılar ve hepsini ba
na verdiler. 

Bu sefer Sabur'un yüzü göl
gelendi. Çünkü binnetice mağ
lubiyetim, yeni bir galibiyet ha 
lini almıştı. 

Istanbul 
Evkaf 
Müdürlüğünden 
Mikdarı 

Kilo 
800 
300 

300U 

3000 

Cinsi 

Sadeyağ 
Zeytin yağ 
Pirinç 

Fasulye 

Fıkara imaretlerıine lüzumu 
olan yukarda yazılı dört kalem 

gram kalete unu, bir gram tuz, bir _ 3 _ 
gram karbonat üçyüz gram su ile ka , erzak ayrı ayrı aleni müzaye-
rıştırılır. Sonra bunun üzerine bir yu Ertesi gün Sabur'la ben tesa deye konmuştur. Talip olanla-
murta sarısı çalkanır kanştırılır, ke düfen beraber yemek yedik. Ge ırın şeraiti anlama'k ve nümu
za bir yumurtanın beyazı kar gibi ne caddeden ayni Acemin dük-
beya-z; oluncıya kadar çalkanır karış 1 k. .. .. 'd . duk neleri görmek üzere her gün 
tırılır. Sonra bir kabın kenarlanna anının ~nun ~n g~çıyor · Levazım İdaresine ve ihale gü 
yapıfmasın diye hafif halis tereyağı Sa bur a dedım kı: 
sürülür içine bu mama konur ve ate• C k · t d' G l nü olan Martın otuz birinci , - anım şe er ıs e ı. e .. .. .. 
te •u dolu bir kaba oturdularak bir şu Aceme kadar gidelim. perşembe gunu saat on dortte 
saat pişirilir. Sonra indirilir yumu- M d d A 1 Id Encümenine müracaat-
tak bir pasta ıibi olur ikiye bölüne erak e iyor um. cem ge- are 
rek günde iki defa şekerli çaya ka- ne dünkü gibi müsaade edecek ]arı. (880) 
nştınlarak çocuğa verilir. ishalden miydi? Yani Sabur'u mahcup 
yeni kurtulmuş yedi aylıktan itiba- edebilecek miydim? ZAYİ - Arabacı ehliyetnamemi 
ren çocuklara verilir. 

Bunlardan başka çocuklara gıda- Endişelerim zail olmakta ge zayi ettiğimden yenisini alacağım· 
larmdan hemen sonra gÜnde 4 _ 6 cikmedi. 1 dın eskisinin hükmü yoktur. İs-
adet piküvi veya ekmelı kabuğu el- Acem, bir limonlu, bir de çi- mail. 
terine vererek su vermeli ve gıda le.kli şeker almama sesini çıkar ---------------
çiğnemeye alıştırılmalıdır. madı: ['oktor 

DOKTOR 
Ali ŞÜKRÜ - Güle güle efendim .. Dük. 

--------------- kan sizin! dedi. 
ALENi TEŞEKKÜR Mağazaya dönünce, yeni mu 
Pederimin vukubu-lan vefatı ha· vaffakıyetimi anlattım. Kızla. 

sebile cenaze merasiminde hazır rın kahkahası sükiinet bulunca 
bulunan, bizzat ve tahriren beyanı dedim ki: 
taziyet iLe teessürümüze iştirak e- - Bugün artık Sabur'un da 
den ehibba ve akrabaya ayrı ayrı şüphesi kalmadı. Çünkü Ace
teşekkür imkanı olmadığından ale- min şekeri alırken beni gördü
nen aTZı te5ekkür ederim . gunu 0 da gördü. İsterseniz, 

P_..~mtım aile namona Safa Rakı Sabur' a sorun. 
Fabrikası. Numan Vehbi Sabur hiddetinden kıpkırmı-

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütel-3.SSISI 
Cumadan maada hergün öğ

leden son;a saat (2,30 dan 5e) 
kadar !stanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. 

Milliyef.in Edebi Romanı: 32 

GÔZY ASLARI!~ 
j Belki, ben yalnız bahtsız değil, 
akılsızrm da. Budalalığımın, a
kılsızlığımın, hatta onun dedi. 
ği gibi eşekliğimin cezasını çe. 
kiyorum. Ve .. açıkça söyleye
bilirim: 

İki gündür meydanda yok. 
hiç görünmedi. Ben de arama. 
dım. Hep o İnat ediyordu. Şim 
di biraz da ben İnat edeceğim. 
Bakalım ya o, va b'en: 

- Peıı .. 

ralı gorunce yabancılığunı an
lıyorlar. Hatta biı- masadan ku
lağıma geldi: 

- Bu aval da nereden düş
tü?. 

Diyorlardı. Hiç seı çıkarma 
dım. Amma onlara tat çıkarı
yorum. Belki de içtiklerinin 
iki üç mislini ıçıp kalkıyo 
rum. 

Etem iZZET 

Karmakarışık bir yatak!. ı Dedim. Arandım, ba!ka ~ey 
Çıkarılmış ve atılmı$. ııece !erine baktım. Kendisinin nesi 

elbiseleri!. •arsa hepsini almıştı! Artık 
Kanlı yerler.. yapayalnızdım, kendi kendime 
Dağınık bir mıısa üstü!. idim, bombotluk içindeydim. 
Açılmış saçılmış bir Ç2""•· F enama gitti. Müthiş bir üzün. 

çır dolabı! tü ile sarsıldım. 
Yerde sürünen örtüler!. - Şimdi ne yapacağım? 
Kanlı, sabunlu sularla dolu Ne olacağım?. 

lavuman.. Nereye gideceğim,. 
Bu perişanlık birden bire Diyordum. Bir saniye sonra 

beynime dokundu. dudaklarımı ısıra ısıra kanat-
Gözlerim dumanlanıyordu! tım ve .. hınç ile, kin ile: 
Elimi nereye atacağımı, ne - Gidersen git kahpe!. 

yapacağımı bilmiyordum? Dedim, ben de ters yüzü ka 
İlk önce çamaşır dolabının pıyı kapayınca odadan dışarıya 

5nür.de durdum.Gözüme hemen çıktım! 
çarptı. Onun bir çamaşır boh
:; ası vardı. Almış. Benim çama 

· arımı da ö le bir kenaı-a bı 
İnsan · 

kat 
ne olursa olmalı fa. 

- Ben eneğim!. 
Bu bir hakikat. Fakat, baht 

sızım da. Onu sevdiğim için, 
ona bütün varlığımı verdiğim; 
gözlerimi onun gözlerine, gön
lümü onungönlüne kaptırdığım 
hüviyetimi ona esir ettirdiğim 
yine ona sahip olamadığım için 
bahtsızım. O da bahtsız. O da, 
her yolcunun uğrağı bir geçit 
gibi bütün benliğini ve varlığı. 
nı başkalanna kaptırdığı ve 
hasrettiği için bahtsız!. · 

İkimiz de acınmalıyız. İki
miz de başımızı ellerimizin içi
ne alıp kendi kendimize vah et
meliyiz! . 

Evde boş .. 
Sokakta boş!. 
Dairede hoş!. 
Meyhanede boş,. 

Diyeceği:.. 

İnadımız devam ediyor. 
Karar verdim: 
- O gelip beni arayınca

ya kadar zene kadar alakadar 
olmıyacağım. · Ne arıyacağrm, 
ne soracağım, ne düşünece
ğim! Ve .. fena bir adet edin
dim: 

·-içmek!. 
· Burnumdan gelinceye kadar i 

çiyorum. Her akşam bir meyha 
nedeyim. Hem de: 

- Koltuk altı meyhanesi .. 
Dedikleri meyhaneler. Balık 

pazarında, Galatada, Glavani 
sakağında, daha bilmem nere
lerde,. Birinden çıkıyorum, öbü 
rüne gırıyorum. Ne tanıyan 
var. Ne bilen. Ben de rahatım. 
Fakat., biraz yadırganıyorum 

Dün gece o kadar çok İçmi
tim ki, yalnız çok nazik bir po
lisin kolunda odama getirildiği 
mi ve: 

- Burası mı beyfendi?. 
Dendiğini hatırlıyorum. Ara 

da ne oldu, neler geçti, niçin 
bu kadar içtim, nerede içtim 
hiç hatırlamıyorum!. 

Sadece Glavani sokağındaki 
meyhaneye girdiğim ve: 

- Barba getir bir tek!. 
Diye seslendiğim, Naran'ı 

gözlerimin karşısında dikilmiş 
duruyor gördüğüm muhakkak! 
Sahiden yanımdaymış, karşım
daymış, yine İnat olsun diye 

lt:t:iha.clı 1"..illI 
TORK SİGORTA ŞİRKETİ 

flarik ve hayat üzerine sigorta muameles' 
İcra eyleriz. 

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

j_Acentası buluıunayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

THE ENGLiSH PLA YERS 
heyeti bu sabah şehrimize muvasc

let etmiş ve yarın akşam saat 
21 ,30 t c 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
ilk temsil olarak Bernard Shavv'in 

en meshur piyesi olan 

CANDİDA'yı 

temsil edecektir. 

Tekmil temsilJerin programı ti
yatro kişesine talik edilmiştıi1'. Ki
~ekr bilet satışına devam etmekte
dir. 

Sinema -Tiyatro 

Darülbedayide Son Temsiller 
Arzuyu umumi üzeri.:ne 

Bu a~am iıtıııbul Bdıdiqui 
Saat 21•30 da Sehir1Yyııtrosu · 

r~:~~~ _ 111111111111111 

medi. 
Bestekarı : Ha-
san Ferit. 
Nakili : l. Ga -
!ip. 

1 il.il 

Fiyatlarda zam yoktur 

Kadıköy Süreyya sinemasında 9 

mart çarşamba akşamı Ra~t Riza 
tiyatrosu sanatkarları "Talak Eğ.len 

celeri", vodvil 3 .perde. Nakleden: 
Mahmut Yeşari ve H..:1lit Fahri 

Beyler 

iilliil 

Şehzadebaşı 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 

Perşembe günü akşamı büyük 
gala OTELLO Şkespirin Şah ese
ri. 5 perde 2 tablo, kişe gündüzleri 

Falih Rıfkı Bevin , 
eserleri 

r- Deniza§rrl 
Cenubi Amerikayı a'!llatan ye· 

gane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
basılmış kitapların en nefisi. 
Papyekuşe üzerine tabedilmiş 
müteaddit resimler. 

-o-

2 - Faşist Roma 
Kemalist Tiran 

"" Kaybolmuş 
Makedonyır 

Faşist İtalyadan, inkıl&pçı Ar
navutluktan ve bizden $0nral: ~ 

lV!akedonyadan bahseden yegane 
türkçe kitap. 

-o-

3 - Yeni Rusya 

açıktır. ı 

TUZLA VE HAV ALİSİ 

Rus inkılabından , bolşevikle

rin terbiye ve telkin metotların
dan, Rus inkılabının bugünkü 
vaziyetinden bahseden yeğiine 

türkçc kitap. 
-o-

Bu eserlerin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile herkesin hem lezzet, hem 

istifade ile okuyacağı en iyi ki
taplar bunlardır. 

Içme Maden Suları İstismarı 1 

Türk Anonim Şirketinden: 1 

Şirketimizin alelade senelik his- ı 

seda rlar heyeti umtınl.iyes.i aşağLda 1 

yazdı ruzname i müzakerata dahil 

bulunan mevaddın müzakeresi ve l 
karar i t-tihazı z ımnında 28 mart 

-o-

Hepsi Muallim Halit kütüpha
nesinde bulunur. 

1932 tarihine müsadif pazartesi gü 1 

nü saa t 10 da Galatada Arapya'!l ha- •••••••••••••
nır:·Ja 4 numcroda kain şirket mer- 1 
kezinde içtima edecektir. Ş>irket e
ısas mukaveLename.si ahkcimı muci
bince heyeti umumi yeye iştirak .c
-dece k elan hissedararm malik bu- ı 
lunduk1arr hisse senetlerini veya 
bunu mt: spit vesaiki içti·madan bir 

hafta evel şirket mer[(,,zine tevdi 
ederek mukabilinde dühuliye vara
kası almaları ve muayyen olan gün 

'ı ve saatte iç timada hazır bulunma
·ları ilan o.Junur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - idare Mecli-si ve Murakıp ra-

porla rının okunması, j 
2 - 1931 bi 1.3.nçosunLtn tasdik ve 

kaUu1ü i le ida re mec1i si azası ile 
murakıbın ibrası, 

3 - Karın sureti tesviyesiJ 

4 .- Mura krp intihabı ve ücreti

nin tayini, 

ye: 
- Ver bir tane daha .. 
Dedim. Onun hayaleti üze. 

rine atılmak, boğuşmak, onu 
gırtlaklamak ve bağırmak iste 
dim: . 

Seni seviyorum!. 
Her şeye rağmen seviyorum! 
Tiksinerek, nefret ederek se

viyorum!. 
Sensiz olamıyorum!. 
Beni deli mi etmek İstiyor

sun?. 
İşte ben deliyim!. 
Sonrası yok. Ne aklımda, ne 

zihnimde, ne hatıralarımda hiç 
bir iz ve hiç bir intiba yok!. 

Muhakkak ki hala onu sevi
yorum. 

Tiksinerek seviyorum!. 
Bütün günah ve kabahatleri 

ne katlanarak seviyorum!. 
Çıldırarak seviyorum. 

Delirerek seviyorum!. 
Yine gitmek, arkasından ko! 

mak, 
-Gel.. 
Sensiz olamıyorum!. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu hasta
bklan mütehassısı: Siııkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

Zayi 
Beyoğlu Ka:ıımpa.şa maaş ki,esin

den almakta olduğum tekaüt maaşı
na ait5094 numaralı maat cü.zdanımı 
senedi resmi ve tatbik mühürümle 
nüfuz tezkeremi kömürcü dükkanım 
dan sirkat ettiklerinden yenisini çıka 
racağım. Diğerlerinin hükmü olmadı 
ğını ilan ederim. 

Kasımpaşa Mutbakkapı cad
desinde 3 numaralı dükkind.l 
kömürcü efradı askeriyeden 
Bekiı· oğlu Mehmet 

rün •. 
Demek istiyorum. Bunu yap 

mamak, kendimi tutabilmek o 
kadar güç şey ki., 

'ki ıiln sonra 

) 
t Hila ondan sea yok! 

Ben de aramıyorum .• 
Düşünüyorum: 

- Bu ayrılığa kendimi alı~· 
tırıp ta onu büsbütün unuta
mam mı? .. 

Buna ihtiyaç var. Her türhi 
sünü denedim. Bu kadından ba 
na bayır yok. Bütün fedakarlık 
larım, her feyim nafile. Zara
rın biç olmazsa bu noktasından 
dönebilmeliyim. T anı~tığı er
kekleri, onların adedini gözle
rimin önüne getiriyorum, tüy. 
lerim ürperiyor! Yine razı 
idim· 

- Günahlarını affedeyim .. 
Her şeyi unutayım!. 
Hiç bir şey olmamış diye: 

yim.! 



-- . MlLLIYET SALI 8 MAKl 193;,. 

Tarihi Tefrika: 68 

Sabatay Zevi 
""-. N•kl•d11n: R. N. 

~ AN~T:1ı 1 ~ MOSAHf8fS( 
Heykeltraş gözile 

Deha ve Teknik ' 
i e-IAN~TW Sahatagdan sonra tara/tarların 

16ALEMIN6El ldan bir kısmı da müslüman oldu 
Bizde resim 
San'ati 

Namık B•g• c11flap 
Resim mektebimizin yarım asır

lık mazİ•i münasebetile Namık ls-
1l'lail Bey bizde reıim san'atının ne 
den içtimai bünyemize giremeyiıini 
tetk;k ediyor. Ve bunun sebebini bi 
ıirn Avrupa medeniyetine imtinle 
lıaılarken bu medeniyetin membaı 
olan Yunan medeniyetine ıitmediği
"1izde buluyor. 

Bende bu gibi mühim ve karııık 
llıeıelede lüzumu olan ilmi aalilıiyet 
Ve ihtioaaa tabi olmadn fikir ve tet
kiklerimi söylemek iıterim. 

Evet, neden resim san'atı bizde 
t•bii bir hayat yatamıyor da içtimai 
lıünyemizde tufeyli olarak yatatıl
llıa.k istenen aan'ah ve muhitimize 
Yabancı bir ıan'at olarak kalıyor. Bu 
liizel san'abn tuhumu neden bizim 
toprainnızda kök tutmıyor ve yap
karlanmıyor? 

Namık Bey bunun sebeplerini ara 
"1aLla, senelerce karanlıkta kalan ce 
~~etimizin mühim meıelelerinden 
lı .. •ni ilk defa ıtıia çıkarmak teşeb-
Uıünde bulunuyor !İmdi ortada 

~ok esaslı bir tetkik ve münakaıa 
tlıevzuu vardır. 

Acaba mesele hakikaten Namık 
~•Yin sakatlığı bulduiunu zannet-
1ii:i noktada mıdır yoksa ~aha başka 

"c daha saklı sebepler mi vardır? 
b. Dü,ünüyorum ki bizim İyi kötü 
b~r edebiyatımız vardır. Ve bu ede
h 'Yatımız içtimai bünyemizde tabii 
d~Yalını yaıamaktadır Fuzuli'yi, Ne 
•mi, Hamidi, Y akup Kadri'yi, Ha-

lltlı'ı, Nazım Hikmet'i kim inkar ede 
ilir. 

h Ne polis romanlarının bi ~ın~m 
f anıt edibimizin yazılarından 
••la okunduğu iddiası ne bir şairi
~İ~n yalnız tÜrlerile geçinememesi 
1~•hı edebiyatımızın içtimai bünye--

1111•• ginneıliğine delalet edemez. Bu 
lyrı bir bahistir. 
(...Evet bu, Garp kültürüne yabancı 

0 
lıtıaktaki kayguıuzluğumuz, Yu

l a.n. ve Litjn san'atını tanımamaklı
;.,'.llıızdır. Bu birazda, fikir hayatı 
h. ın lüzumu olan refah ve sükUııun 
enii:ı; muhitimize gelmemesidir. 

1 
Ve Namık Beyin iddiası bu nok

!~da _kıymetleniyor. Evet yüksek bir 
i •bıyatımız olma11 için (Verlaine) 
•n (Racine)den (Corneille) den ~ 
'•el (Homere) i (Sophocle) u o -
ltfttaınız lizımdır. 

~- (Roden) i (Despiau) yu anlamak 
(~· (Praksitel) i (Donatello) yu 

ıchel-Ange) i bilmeliyiz. 

1 
Eğer (lphygenie veya ( Phedre) 

~l'a~?da eserlerimiz yokıa bu, muhi 
ıtttı?-•n kadim Yunani, rönesans san' 
I ka.rlaı·ını, klisikleri tanın1amasın-
ıan dır. Fakat mes'ele bu değildir. 
Udur. 

ı · ... Bir cemiyetimiz ve onun benimse 
~~i bir edebiyatı vardır da ayni ce
i 1Yetin benimsediği resmi ve heyke 

Yoktur. 
ı; bBiı!_m b!rd_e mu_sikimiz vardır 1 tri 
, kurun dınlıyemıyorsak musikimiz 

1~ • tur mu diyeceğiz. Bugün Dede 
191j1 tatmin etmediği cibi Bach'ide 

attuyoruz. 
a Geçen sene Paris'te Concert Pad 
ı•Upı'da Cemal Retid'in (Legende 

1,u~ bebec) ni dinlemİftim. Bu kom 
~ :tııyonu Backavı ıibi bir piyanis-

~
tl ~aldığı Bach ııibi bir dahinin 

"1nden sonra dinlemi, olmama 
inen davullar ve zurnaların ihti

I lı gürültütü ile başlıyan ahenk 
~en İnsanı Anadolunun milli ve sı 

h•vaıı içine alıyor. 
•kitte Cemal Reşit ııarp kültürü ve 
ı_ Dıği ile bizim milli havalarımızı 

"tnonize ebniştir. 
, l' a.lıat üzerinde işlenecek milli ba 

"e ruh vardır. 
!O lialbuki resim ve heykel ıan'atı 
i Yle değildir. Bunların bizde mazi 

)oktur. Eğer dinimiz bize resim 
heykeli menetmeseydi, bizim de 

ı_,t>on, Çin ve Acem resimleri yanı.n-
• 0tılar kadar kuvvetli olmasa bıle 
1~. reıim ıan'atımız olacaktı. Ace
,.,•n edebiyatından mülhem olan 
i ~t'k rninyaturleri te'siri ":1tın~a. ~e
t'rıde yapacaktı. Bizans mımarısı ıle 
•lılaıan ruh na•ıl ki Sultanahme
' Suleymaniyeyi, Yenicamii yArat-
1ftır 

b~~· a-üzelJiği duyan ruhun ~esim 
ılıyetinden 4ıiphe etmek kimse

!' h kkı deiildir kimbilir ne bü
lc te-&samlarımız ve heykeltraıları 
'• olacaktı. 

Bir cok ıan'atki.rlanmız bu din 
•aiı L-;.rtııında heyecanlarını Ar& 

11 '"' Acemin yazılarını (Stylise) 
~ kle tüketmediler mi? 
'1"' Sl'ltıh üzerinde meseli bir ( vav) 

c1'. zarif tekJini vermek için haya-
t ~ •.•raf eden 'İrı'lanın bir İnsan çeh 
••nın h ı · ve u•utunun Ar•beaque erı 

.._.en oı·i"inaf ve canııcteriıtique tekil 
1 Nerır.iyeceti.U kim iddia edebilir. 

eden İslamiyeti kabul eden A -
rn rearn· • b km 1 .an "r tnı ıra adı da müı üman 
lun Urk reıİ.m yapmadı djyccekler 
J Ur, 
ki kuvv ti" h . • · t e ı arı çarpıJmııtı · bizı 
eıtıaııa il . - ' "Yett· A ma up ve temııl eden 

ıııın .d• rap medeniyeti Acem har ,1 d ti' ld e 1 mukavemeti karııliında 
ı. 

En muhim ı 
ç se d' m sc e fudur ve bunu 

-· - n tr sabır ızlıkla bekliyorum. 

Şimdiye kadar bizde modern 
san'at hakkında söz söyleyenlerden 
bir çoğunun müli.hazaları bunu ''ko 
ıan, ç.ırpıtan bir makine asrının san 
atıdır,, fikri etrafında toplanıyordu. 
Halbuki modern san'atın esası mü
cessem san'atJerin uzun zamandan
beri edebiyatle fazla karıııp plastik 
ıüzelliğin unutulmuş olması dolayı
siJe onu tekrar kendi çerçevesine 
sokmak için açdmı' bir mücadeledir. 

Birisinin önünde 
diğerinin önünde 
bakıyoruz. 

tiyatroda gibiyiz, 
sadece güzelliğe 

Birisi his~İn tuğyanile ölü tapn 
feryadı; diğeri teknigin hissi kabına 
sokup hayatlar taşın taş gÜ<elliği

dir. 
Birinin önünde bakmaktan ziyad.? 

okuyor, dinliyoruz; diğerine sadece 
bakıyor ve elimizle dokanıyoruz. 

Ve mermer söyledikçe, mermer 
inJedikçe, mermer güldükçe mermer 
liğini kaybediyor; İnsan, musiki> ve 
ya edebiyat kitabı olrak, yalnız güzel 
liğile göze hitap eden bir hacım 

san'atı olmaktan çıkıyor. 

Bir isf d \t 

San'at 
Dertleri 

Hatta bunlar münakaşa ve tereddüt etmeden 
İslamiyeti kabul etmişlerdi 

Benzinde blr clilml& kan kalma-
mış. Kalbi kopacak gibi öyle hızlr Hekimbaşı tarafından elde 
çarpıyor ki. Büyük Allalıın ince bir edilen İ>u netice padişaha arze
itina, san'atkarane bir ibda ile deniz dildiği zaman keyfiyet memnu 
köpüğünden halk etiği kafur vücudü niyetle karşılandı. Musevi tak· 
elem ve ıztırapla en ritmik hatlarla vimine göre Eylul ayının on 
şiddetle ıarıılıyor )iyem.ut Venüı 
faniler gibi hıçkıra hıçkıra, kana ka- altıncı günü. olan ferdası günü 
na ağlıyor_ Çünkü; gadup bir ya- Sabatay Zevıye parlak mera
ban domuzunu~ diıleri altında güzel 
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sim hazırlandı. Mehmet Efendi 
ve çali.k Adonıs (•) can vermittir. bakında pek büyük bir itibar 
Sıcak tertemiz ruhu gönüllerde gösteril'y d O ·· k d' • 
mahzun ve ser,eri bir hararete mün . 1 or u. gun en .ısı 
kalip olmuttur .. Uzun boylu, uzun ' p~dıta~ tarafından kabul ~ıl
kirpikli, iri menel<ıe rözlü, ıslak dt. Padıtahın huzuruna gıder· 
ve kalın dudaklı Bibloı (**) kadın- keın üzerindeki siyah yahudi 
ları ateıtr.n römlekler ııiymİttir.... cübbesini çıkarıp attı Bu auret 
Ne vaki[ karlar diruniı. öktürüklü 1 h d'l' •• d • ld • 
b. •·-- k .. . " · k e ya u ı ıgın en aıyrı ıgını sr 1L&ra ıı mevı11n ın ar asına .. k . . . . 

de, biraz evvel de kaydedildiğı 
gibi, az ehemmiyetle karşılan
madı. Fakat şu da var ki "Me
sih" in böyle dinini değİ§tİrmiı 
olmasına bir türlü inanamıyan
lar da vardı. Bunlar aldıkları 
bu habere inanmak istemiyor
lar, şüphe ve tereddüt gösteri. 
yorlardı. Bunların iddiasınca 
"M 'h" h ek eaı ar et ve cereyanı. 
nı ihlal edip parçalamak iste
yenler böyle bir şayia çıkarmıt 
lardır !. 

Yunan san'atinin dekadansı Ve
nüs'ün Apollon'un ıüzellik ahengini 
unutup onların efsanelerini anlatan 
birer edebiyat kitabı olması idi .. On 
birinci ve on ikinci asırda Franaa'da 
"Roman., ve cGotique» kiliselerinin 
bin bir aziz heykeli hacının ve tetek 
külün en büyük vahdetini göıtermit 
ti. fakat onların talebelerinden yeti
ıen on ~İnci aırm ltalyan heykel
traıları tabiatin zavallı birer kopya
cısı; on altıncı aırınkilerde "Lao
coon" nun feryatlarının mukallidi 

olmuflardı. 
Halbuki heykel bir hacım ıan'atı 

dır. Onda her şey~en evvel dütünü
lecek tey kitlelerin biribirile ahengi 
ve teıekkülitın onlarla kayııa
şıp, malzemesinin sala.betini göstere 
rek boşlukta mimari gibi yekpare 1 

durmasıdır. 

Madamki heykelin mevzuu hay
van, malzemesi madendir. O halde ' 
onda aranılacak olan; sert bir mad
denin sal&betini kaybetmeden can
lanmasıdır. Maddenin safi.betini gös 
termeıi onun kitle haline gelmesin
den doğar. 

Şöylece birAz evvel dediğim gibi 
heykel hacımların kaynaşma ve ahen 
gile yekpare bir güzellik vücude ge 
tirmesi oluyor ki; bunun içinde ona 
mimari gibi. Jeometrinin yardım1 el
zem oluyor. Ve heykeltra,ın san'atı 
daima kafasına ve heykeli bilgisine 
esir ettirmesi icap ediyor. Bir hey
kel ne kadar dimağın, dolayııile tek-

Daima mevzuu, daima manayı a- nigin eseri olursa o kadar fafzla sa-
rayıp kat'iyyen plistik ahenk, plis- li..bet, vahdet ve hayatı cösteriyor; 

Yukanda fotoğrııfmı dercet 
ti ğimiz heykel Eskişehir lise. 
si beşinci sınıf talebesinden Ke 
mal Efendinin eseridir. San'at 
cereyanlarından ve san' at muhi 
tinden uzakta büyük bir heves· ı 
le çal~!~l~ış bu heykel; T~~k 
gençlıgının memleketim.zın 
çok yakın zamandan beri tanı· 
dığı bu şubede neler yapabilme 
ğe muktedir olduğunu göste
ren mühim bir vesikadır. Bu 
genci samimiyetle tebrik ede. 
rız • 

sinmittir tabiatin miıiltiz bİT dekor goat~rme ıstıyord_u. Kendıaı
içinde lahuti zifalı hazırlanmakta- ne bir kavuk verılerek baıma 
dır. Apollonl.. Altın gözlü, altın ba- kondu. Sabatay Zevi artık res 
kıfh. sıcak k~caldı Apollon arılar ~i: men müslüman olmu, ve Meh. 
bi çıçekten çıç•ie dolaımakta mını met namını almıttı 
minicik kaıecilderden Daphne'in • 
c••-ı aıkına nektarlar içerek sar- Padişah kendisine sarayda 
hoş ziyalarile söz almaktadır. itte mühim bir vazife verdi. Bir de 
artık _net'e ıetaret demi gelm!t cariye ihsan edildi. Çok geçme 
Adonıt baıebadelmevt sırrına emut- d S • d h b ·· d 
tı. Alt f'l 1 d ·· l"'kl h · en ara ya a a er gon ere· r. ın ı e er e ıuç u e apıı .. .. l • 
ve zaptolunan asi gümrah saçlar rek musluman o masını tavatye 
takılarak fırlak göjiüslü Biblos kadrn etti. Kocası Mehmet Efendi. 
larında kadim bir rakım aheste ve nin tavsiyesi üzerine Sara da 
ilk kıvrak hareketleri tomurcuklan- müslüman olmut ve Fatma is. 
mıştı ... Esatir kahramanlarına mah .. 
sus olan bu tenaaüh, bu idi. Genç mini almıştır. Aradan bir müd 
kalış arzın çocuklarına da mevdu ,.e det geçti. Müteakiben Mehmet 
mevut değil midir?. Muhal olduğu Efendi lzmirdeki kardeşlerine 
için uzviyetimizin diyemem fakat bir mektup gönderdi. Bu mek· 

Lakin çok geçmeden arbk 
bunda şüphe ve tereddüde ma
hal kalmadı.' Bütün yahudiler 
bu mühim hadisenin ne suretle 
kuvubulduğunu anlamak, me
rak ve enditesinle idi. Maama
fih hakikat karııaında halkın 
zaten müracaat ettiği bir vasıta 
vardır: Efsane! .• 

İ§te yahudiler de şimdi tür
lü türlü efsaneler uydurarak 
Sabatay Zevinin dinini nasıl de 
ğiştirdiğini tevil edip duruyor
lardı. İtle bu efsanelerden biri: 
Sabatay Zevi paditahın huzu
runda başına bir kavuk geçirme 
miş miydi?. Fakat bu bir ka. 
vuk değil, bir taçtı!. Saba tay 
Zevi başına bir ta giymiş, son 
ra da padi§ahtan bir ordu iste
yerek bunun başına geçmek su 
retile Lehistan üzerine yürüme 
ğe hazırlanıyordu. Lehistanda. 
ki yahudileri bu suretle kurtar. 
mış olacaktı!. 

tik güzellik aramayan san'at münek plastik güzellik bu sali.bet, bu vah- •• .. ••·····-··· .. ••••···--··••• ................... ~ 

kitleri bizlere dffiına Michel - Ange det içinde doguyor. Ve o zaman hey Ömer Adil Bey öldü 
_in Musa'ıının gözlerindeki ateşten, kel yalnız gözün zevknie hitap eden 
Pujet'nin ~ '" 'on de Croton'nindaki güzel san'atlerden biri oluyor. Ömer Adil Beyin vukuu ve· 
acile fet'yadından, Carpeaut'un Ugo- Mademh:i mus;ki ve fİİr bize fatı Sanayii 
lin' in açlıkla ıztır~bından bahsedeı-- etrafımızda daima ititip bir nefise muhi-
ken bu hep derileri soyulr.1uş orne- mecmua haline ıetiremediğimiz ses- tinde büyük 
manı hacirnle kat'iyen knynaşm~ış ier ve hisleı·i kompoze ediyor; şu hal bir teessür u-
' 'edebi·' e.:.erleı-in teknik kıymetler~n~ de resim, heykel mimaride "bizlere 

d- T ı d hıc yandırmı•tır. den bah3etmemişler ı. aş ar ? . - renklerin veya şekillerin kompozeıJi- .,. 
ran veya net'e yaratan bu dahılerı~ le "Lynque,, deiil «Plaıtique» bir Adil B., hem 
eserleri sa.n'at münekkitlerini ezdı, güze11ik vücude ıetirirler. resaam arka .. 
coıturdu heykel mefhumlarını onlara I İşte modern san'atın esaıı, ~sır- datşları arasın 
unutturd~. Ya dalıalarının b~y.üklü- danberi kurule gelmiş, zaman zaman da baluk ta· 
ğünden veya asırlarının te~ırın~e~ 
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dekadanse uğrayıp sonra tekrar as- biatile sevil. 
bu ates seli akan vicdanlar bızlerı ag lına rucu eden heykel mefhumunun Ô:·iş, hem de 
lath, g.üldürdü, mermerin bu ıa~a~ f~zla taaHup, fazla mubalağa ile ye. bir vakitler te 
hayret şaklabanlığına ~ayret ettırdı. I rude~ or.ta~a ko~m•sıdır. . 1 OMER ADii. B . essüs eden 
Fakat hiç bir zaman bır Mmrlı veya ~ımdı goz_e hıtap eden ıeometnk "Kız sanayii nefise mektebi" 
Çinli san'atkirın taş,ı et veya s~r~tına san atın ~e~nık uı:-surlarınt daha iyi 
deiil, tat olarak gösteren, ıçınde anl~ma~ ıçın Rodın'den. sonra gelen nin ilk müdürü olmak sıfatile 

d 1 k 
"k deg'il t .. olduğuna sanatkarları mukayese ıle onları tah sanayii nefisemize hizmeti sep-

a e e veya emı . ...,- l'I - . b d' k G ·- h ttı" ye eseri önündeki al- 1 etmemız ıca e ıyor. etmi§ bir zattır. erek ailesİ-
şup e e rme n zO O 
dığımız zevk değildir. Yani bizlere M b d-

1 
HT ne Gerekse meslekdaşlarına 

yaptrjiı tesir tamamile ayrı ayrıdır. ( a 3 
' ge ecek salıya) beyanı taziyet ederiz. 

-(F~~;;;·tt;r~)Ii;lı-af;t·;~··;~;;r~;r 
. (1580-1666) 

Franz Halı zamanından üç yU~ 
sene evvelinden beri tanınmış eski 
ve namuıkir bir ailenin oğludur. 

Bu (Halı) İsmi (Ha~l~m) '!~
rinde ilk defa ( 1530) ~ardıbın~~ sıcı
le kaydedilmiıtir. Ailesın. en ıyı mev 
kiler almış nıuhtelif şahs1yetler var
dır. Babası ( Pierre Claes ~-alı) 157~ 

. ıehrin h3kimi ve bılahara vah 
senesı .. I 1 larak Orpha.nage şehrını ıpany~ -
~ara karşı cesurane müdafaa etmış-
tir. h t 

Muharebe, düşmanın v:ı I~ ve 
soygunculuğu o şehrin zengı~ aılel~
rini sefalete sürükledi. Ve Pıerre ız 
divacından bir sene sonra 1579 ı~ne 
si ilkbaharında (Maline:•) Şehrı~e 
akrabalarının yanına iltıca etmege 
mecbur kaldı. Orada bir s~ne ikam~t 
1 • e•naıında çok miıafirperverlık 
erı · • 11 1 gördüler. Malines'de hır ogu arı. o: 

du ve İsmini Dirk olarak kaydettırdı 
ler. Anverı'dek.i fevkalidelik ve san' 
at cereyanı (Pierre) yi fazla ~ra 
kazanmak emelile oraya sevkettı ve 
burasının san'at zevklerine hizme~ 
ederek hayatını kazanacağına kanı 
oldu. Oraya yerleftiler. Franz. H~ls 
1580 de burada dünyaya geldı. N~
sıl yetiıtirildiği hakkında faz!~ bır 
malUmat mevcut değildir. Yirmı se
ne ne kendisinden ve ne de aileıin 
den bahseden bir ve.ikaya tesadüf 
edilmemi,tir. ( 1600) seneti karı ko
ca iki çocuklarile eber tekrar Ha 
arlem'de bulunuy<>rlar. Burada (Di 
rk) Abraham Bloemaert'in Franz'da 
Karl van Mander'in atelyeıine ciri. 
yorlar. Anvera'de iken ikiıide (1518 
1629) • kadar yafayan ressam (Ot 

nan medeniyetinden evvel bir Türk 
medeniyeti varmiydi. 

Eğer bu tah•kkuk ederse bizim 
buııün bu ıüzel aan'atlerden mah
rum kalışımızın meı'uliyeti tamamile 
iılamiyete ait olacak ve Türk milleti 
de başını cururla tarihin me~eni mil 
Jetleri arasında yükseltecektır. 

Franz Hals 

ho van Veen) İn atelyetinde çalışmış 
lardrr. Bili.hara Van Noort'un atel
yesinde de çalıfmışlardı kiRubens ve 
arkadaıı Van Balen ile orada tanıı
mıılardır. Hocaları olan Van Man
der 1548 de ( Meulebeke ) de dog
muı reuamlıkla beraber (Hollan
de) in tarih tinasi olarak tanınmı,
tır. En büyük eserleri Flamand ve 
Hollande ressamlarının hayatlarıdır. 
Şair ruhlu olan bu üstat talebelerine 
tuhaf tuhaf nasihatler veriyor, ara 
ııra onlara (inıanın ıöbreti ancak 
tabiati tetkikten bıkmamakla elde e 
debileceiini) söylüyordu. 

On bir sene sonra bulunan bir ve 
ıikada Franz Hah'in evlenip 1911 
senesi bir çocuğu dünyaya seldiği 
anlaıdmıflır. 1616 ıeneıi polis def
terinde karısına kartı fena muamele 
ettiğinden dolayı itıiham altında kal 
mıt ve vadi üzerine ıerbeıt bırakd
mıttır. Ayni sene karııı öldü. Bu 
vak'adan pek müteeıir olmadı; bir 
sene sonra (Lisbeth Reynierı) iımia 
de bir kadınla evlendi. Mizaçları uy 
duğundan gayet gürültüıüz elli sene 
bereber yaıamıılardır. Bu müddet 
zarfında dokuz çocutu olmuıtur. Ve 
bu evlat bolluğu ile kendisine yeni 
yeni modeller bulmuı oluyordu. fz 
divacınrn ilk zamanlarında modelsiz
likten çocuğun ~iğini, lambalann 
ve bazı beğendiği etyanın resimleri
ni yapardı. Yine 1613 senesine ka
dar hayatı hakkında bir şeyler bilin 
miyor. O sene Haarlcne'de çok tanın 
nuş ve san'at münakkidi bir dokto
run portreıi!1İ ~a~tı. Eserde orta 

Halı bu portreyi yaptığı zaman 
otuz üç yaıında idi. Ailesinin nıaddi 
ihtiyaçlarını temin maksadile yaptı
ğı portrelerin bir çokları kaybolmuı, 
bazılarının imzaları ve tarihleri silin 
mittir. Fabt bu on dört sene zarfın 
da yaptığı eserlerin hepıi Y• yanmıı 
veyahut ta batka bir reuamın oldu
ğuna atfedilmittir;belkide elan bire
vin bodrumunda gömülınüı kalmıı
tır. Franz Hals yorulmadan bir çok 
portre yaptı. Bunu da Ha.arlene'de 
beş. kere nahiye müdürü olan Aert 
Jan Druivesleen'e medyundur. Eski 
bir aile dostu olan bu adam bir re
ıin1 amatörü olm,.klA beraber ( H•ls) 
i daima çalı~mai• tetvi~ eden bir 
san'at muhibbi idi. Ona bır çok defa 
poze etmit ve şehrin tanınmış ıahıi. 
yetlerini de model olarak poı:e ettir
miştir. 

(Portre) resimde en fazla rağbet 
gören ayrı bir yold11r. Mühim ıab
ıiyetler portrelerinin atiye kalmasını 
İsteı· Alber Beınard ( ins~nın tabiat 
te en çok sevdiği ıey 1yİne kendisi
dir.) diyor. 

Portre hakkında verdiği bir kon 
feranata da (ölüm.den sonra bir ha. 
yat ııö•termeıi dolayısile çok kıymet 
lidir. Portreler tarihin en canlı bir 
İz.ah sahi.f~i sayılabilir, mizaçlar, ifa 
deler kostümler her clevre .-öre te-, 
beddül ediyor. Asırlar<• evvel yafa
yan insanları bucün vibi rözlerimi-
2in önünde .-örüyoruz.. Bu İtibarla 
portrenin re,imde tem,ili olınaıı nok 
tai nazarınd11n çok haklı bir kıynıeti 
vardır.) diyor ( Halı ) meclisleri, 
gruplan ta•vİr eden eıerlerinde on 
yedinci aırın Hollandali çehrelerinde 
büsbütün modern ve hayat adamı if~ 
deıini yaıatıyor .. Arkaıı kesilmeden 
portre siparişleri e~naıında Halı bu 
zengin portre sahiplerini daima daha 
ıatafatlı ve ek5crisine aslında mev
cut olmıyan bir kudret ve azameti 
il~ve ederek ta,vir etmittir. Tarihçe 
meçhul kalan onun bu on dört sene 
lik hayatı esnasında yaptığı eserltr
den yalnız 1614 ıeneıi yaptığı dok
torJan Ho2aartı ve Scherijverin por 
treleri kalmıştır. Kili"eler ve resmi 
binalar için tabii ceıamelte. portrele 
ri olan hir çok curup reıimleri sipa
riş aldı Büyük ııaleri ve müzelerde 
bu büyük gruplara tesadüf edilir. 

rublarJmızın taravetini muhafaza. e- C b h k d 1 
decck bir eksir bir tılsım yok mu? tupta, ena ı a kın İra eai e 
insan zeki.sının önünde aciz ve fü. kendisinin müslüman olduğu 
turla durduiu esrarengiz haydutlar bildiriliyordu. 
buradan mı hatlar? .. Şüphesiz ki lıa "Mesih" in bu hareketi her 
yır.. Başka diyarlarda gıpta ile gö-
rüyoruz ki ihtiyar bir kalıp içerisine tarafta duyulunca yahudilik i-
pek idi. dipdiri, zinde genç bir ruh leminde az derin bir teessür hi 
yerleşebiliyor. Tecrübe ile kocamı§ sıl etmemiştir. Maamafih Saba 
Avrupanın kurnaz tilki suratına tayın müslüman olduğunu gö. 
g-ümrük kapılanmızı şiddetle ve bü- ren yahudilerden bir kısmı da 
yük bir asabiyetle kaparken "genç onun gibi yapmıştır .. "Mesih" 
kalmak" metaının topraklarımızdan 
serbestçe müruruna ııöz yumalım. in samimi taraftarlarından bir 
ihtiyar deyince maziye iç çeken üz- çoğu da müslüman olmuşlar
gün, bezııin bir ııönül, abuk sabuk dır. Bunu münakaşa etmeden 
söylemek için muttasıl hareket eden ve tereddüt göstermeksizin 
düşük bir çene "deforme,, olmut bir müslüman olan bu yahudiler 
desen enkazı bir ruh harabesi gÖz 

Diğer bir efsane daha: Pa
ditahın huzurunda müslüman 
olarak Mehmet Efendi namını 
alan adam Sabatay Zevi değil 
di. "Mesih" in gönderdiği bir 
hayalden ibaretti ki herkes bu 
hayali görmüf, onu hakikaten 
Sabatay Zevi diye hükmetmiş. 
ti. Yoksa "Mesih" ile Mehmet 
Efendi arasında bir münasebet 
yoktu! .. O halde "Mesih" ne ol 
muştu?. Gök yüzüne çıkmııtı!. 
Vakti gelince tekrar yer yüzü
ne İnerek bir çok mucizeler gös 
terecekti !. 

-1 · · "Mesih" in bu hareketini çok önüne ~eJir. Bı ~· namu~a nesı. var:_-
sa klite halindedır. Ozenne bıç bı_r isabetli bir hareket telakki et-
'ey ilavesine tahammülü yoktur. Bıl mişler ve zamanı gelince Meh 
gi kavrama kabiliyeti dumura uğra- met Efendinin bunu bizzat i. 
mııtır. Cisminin olduğ'u kadar rubu zah edeceğine kani olarak müs 
nun da hezali baılamııtır. Onun 
için her ilerleyif, her yenilik ha'!'- lüman olmuşlardır. 
lesi sürçmenin v~ya . tekerl~nıp "Mesih" İn macerasındaki 
yuvarlanmak telılıkeoıle nıha- bu son safha yahudilik alemin 
yetlenen ternkinıiz, ihtiyatıız bir ha· 
rekettir. Bizde mebzu)en bulunan 
ve sırasına cöre tecarübü adide ... 
hibi ecillei rical diye anılan bu iıe 
yar~mayan conıervateur ihtiyar tipi 
içtimai bünyeyi yiyen habiı bir illet
tir. Yukal'ıda dediğimiz cibi Avrupa 
da bunun taınaıııen aksi zahirdir. 
Gençlikte ıinnin uzamasile kısalan 
bayatın aynasına teki.mülün, errinli. 
iin e~in zevkini t~tma~la mütese~
lidir. Asrımızın reıım dunyasını bır 
tek pannağı üzerinde döndürenlere, 
60--70 te merdiven dayamıı genç 
ihtiyarlardır! .. Bizim gençliiimizin 
ise yüzünün tirC'lerinden evvel ru
bu kalbi, enerjİ5İ yoruluyor. buru ... 
ıu~or babayani bir gençlik onun 
iç.indir ki memleketimize his bir o
rijinalitedir. Yaşları 35 ve kırkı le- • 
cavüz etmemİf öyle ressamlar vardır 
ki unlarını elemitlc .. , kalburlarını as 
mıttırlar. Ki.fi bir etüt<levresi geçir
meden üstat oluvermitlerdir. Bu pa
yeye gerçi rahavetimi~in baidaş 
kurması yan gelip uzanması için 
yumuıak rahat bir divandır, tehlike. 
si de bir o kadar yamandır. Avrupa
ya ıitme-k her ne kadar Avrupayı 
ayağrmıza getirmekten kolaysa da 
onda da umduğumuz devayı bula .. 
mıyoruz. Öğrendiğimiz abur cubura 
inhi•ar ediyor ,a,kınlılda yanlıt yol 
laı·da istidatlar tebah oluyor. 

Sabatay Zeviye çok inanmıs 
olanlar şimdi onun bu son ma: 

tekilde aı..:aıa alı~kınlığımızın aa cerasile uğradıkları derin inki
dahli yok değildi. Hıç duıünülmü- sarı hayali tadil etmek için işte 
yordu ki ıer.apa bir sınir dunyasının hep bu kabil efsanelerden yar
çocukl~ı ~dık. Cevval, dinamik !Mr dım bekliyorlardı. Fakat bu 

Nitekim resim üıtatla.rımız -
ıan'ata hizmetleri inkar olunama. 
makla beraber - bunda.o senelerce 
evevl reıim san'atini, yenilik diye 
memlekete mağ'ü' bozuk bir akade- 1 

mizimle empereıiyooizm kırması 
kamlot ,eyler ııetirdiler. Bunun iyi
liğinin dayanıklıiının senelerce çı
i"ırtııanlığını yaptılar. Halbuki biz 
bu kısık seıin tonunda ''etkiler ala~ 
yun! ····u nidasını İfİtir &ibi oluyor
duk. o ztıımanlar sar~ diyarında 1 

ha,metmaap zevk ve ceberut zeki 
akademizmi ı..I •taiı elmiş sezan ve 
&t'kadaşlarınJ tahta ııeçirmi,ti. Av~ 
rupadaki cençlermi.iz -ki timdi. üı
tatlarımızdrr- yeni cereyanlara ıan 
at hafif meşrepliğidir diye omuz çe· 
virdiler. Yeni temayülllere kartı ya. 
dırgama ve li.kaydi zamanımıza ka
dar uzanıp ı-eldi. Bu bir parça kendi 
kafasının dediğine ıı:-itmek teknik ve 
anlayı,1na fazla itimat, lüzumsuz bir 
güveniı hi,,inden geliyordu. Bunda 
her şeyi hazırlayıp, müstahzar bir 

(*) V enüsün genç sevgilisi "Ba
har .• 

( ) Adonis m~rasiminin yo.pıldı~ 
Üı ~urivrrl~ hir Vf'T 

medenıyetın çarh cıcırtılarını nıye 1 k d d . . . 
duymak istemiyorduk. "Yeni cemi- n~ • ar evam edebılırdı ?. Ha 
yet" in yeni iınanlara, yeni eıtetike kıkat ergeç kendini kabul et
ibtiyacı vardı. Bu kuvvetli arzu ile tirdi: "Mesih", Sabatay Zevi 
bat. olunabilir mi idi? lıte bu gafil sarayda müslüman olmuş, Meh 
nesıl fevkalbe~er kuvvetlere kartı met Efe d · n 1 k k . . . n t amını a mış artı 
oymanın cezasını devırlerını çabu- k d' · d ' 

cak ikmal edip kapamakla çektiler. en ı c:maatın en ayrılmıştı. 
Karde,im Elif NAcinin bir yazısında ~oksa oyle başına taç giyen, 
dediği gibi, onlardan tek bir kjm•e bır ordu alarak Lehistandaki 
- hocamı< Çallı • yeniligi istiskal et- dindaşlarını kurtarın • · d 
memesile ayakta durabiliyor. Genç yahut ""k .. ,_ agak gı eı_ı, 
iken ihtiyarlayan bu neslin mev- "M . ,~0 yuzune çı an bır 
kiinde şimdi müstakiller bu . . esıh yoktu. Mehmet Efen 
lunuyor. Dert bir değil ki. Bunla. dı sarayda rahat bir köse bul· 
rın talihi diğerl.eri!'e nazaran daha muş, bol bol altınları alıyor, ha 
nasazdır. Resmı hımaye ve sahabet- yatından mem 1 k 
lerinin semtine bile uğramamıtlar- ord f B nun ~.ara ~-aşı
dır. Mü,külatla didi,mekten ba, ala Y u" unun harıcınde soy le. 
mamaktadırlar. ihtiyar olmamak! necek her türlü efsaneler birer 
Bütün endi,eleri bu noktada toplan- yalandan ibaret kalmıyor muy 
maktadır. Çınar dibi kahvelerinde du • 
dinleyiniz. Yerinde duramıyan kabi- ' 
liyet ve seyyal İıtidatlarınızı horul- Maamafih tescili noktası 
dayan kesme billür bir narııilenin büsbütün mahvolmuş değildi: 
marpucunda •albediniz!. Diyoruz "Mesih" in kendi dininden ha-
nabzını tutarak kendi kendini dinle-
mesi~i _iyi bilen 'uurlu bir gençliğe ric olanla.- arasında bir müddet 
bu bır_ ıtap~; Eıneme?i!" korkunç y~şamağa ır.ecbuı- kalacağına 
hufresıne duımemek ıçın rençliğin dair eski kitaplarda mühim bir 
katlanmadığı eziyet kalmadı .. icabın takım i,aretler vardı. itte "Me 
da elinde keıkülü kalbinde yüksek sih" olan Sabatay Zevi de şim 
dileiile lıtanbul belediyesine el aç- di böylece kendi dininin harı'_ 
h. Ondan bir lokma deiil bir hırka 
evet partal bir hırka istedi. Beynel- cinde olanlar arasında yaşa-
milel töbretlerin be,i;-ini sallayacak mak gibi bir İmtihan devresi 
bir galeri dilendi. Esnafı bıyık altın· geçiriyordu! .. 
dan kendine k.J, kıs cüldüren muaz
zam ve muhle!fem bir hal ya·ine aa ~ 
de, mutavazı, salaş bir galeri ki ile
ride biziın PaJai• du Boiı'mız ol
sun. Milletin alnının teri, elinin eme 
iile Avrupada yetiştirdiği rençlerin 
ıi.yileri havaya ıavrulmaırn. Sene
nin her mevsiminde his ve seziş aıe 
minin cenn~tİni kendimi.ze açılmış. 
bulalım- Zaglanmıt keıkın hir bıça
ğa ~nzey~n. gençl~ği _savatlı şark ki 
rı bır kın ıçınde pıntı ve siinepe 
paılanmağa bırakmıyahm. Yeni san' 
atı öğretmek için dünyanın dört bu
cağına san'at mihraklarına akın tek 
niğ~ .~ın var! .. Dilsiz bir du~4tan 
ne ışıttıler, ne umulur!Hnsıaıiyetimi 
zi lisana getirecek teknik olgunluğu 
için ne olur bir galeri! ... Amma va
r akı miht'İ vefayi kiın okur kim din
ı~r diyeceksiniz ki bu da p~k doğ-

. Sabatay Zevi kendi cemaati 
nın başında bir rehber olmuş, 
fakat sonra bu cemaati birden
bire bırakıvermişti. Halbuki 
şimdi görülüyordu ki kendisin
den bu suretle ayrılsa bile "Me 
sih" fikir ve cereyanını, yahudi 
!iğin kurtuluş ümitlerini bu ce
maat bir türlü bırakmak istemi 
yordu. 

Aradan zaman geçiyordu. 
Her şey yava~ yavaş tabii lıale 
avdet eder gibiydi. M.ıamafih 
"Mesih" unutulmuyordu. O
nun istikbalde pek mühim va
zifeler ifa .. ımesi bekleniyordu. 

(Devamı var) 

Şimdilik bir musikimiz, edebiya
tımız tezyini san'atımız vardır. Fa
kat r~t.İm ve heykelimiz yoktur. Ne 
den bir Türk resim san'atı ve heyke 
Ji olmadığını •Öyledim. içtimai bün
yemize ıirecek (Türk .P~nturu) ~
&ıl doğacakt1r. Bunun ıçın tamam.ile 
Yunan membaınamı gitmek, yoksa 
Asya 5'\n'atına mı teveccüh etmek 
18.zıın gelece!!ni ayrı bi.r makalede 

lııilllllillııimııli.-.ııliıll ... 



t. 

Belediye ve 
Kokkömürü 

(Başı ı inci sahif~de) 

ler tonunu 20 küıur liraya al
dıklart kuru koku, bütün kış, ü
zerine bir , hatta bir kaç misli 
su ilave ettikten sonra tonunu 
30 • 32 liraya kadar sattılar. 
kömür satan havagazi şirketle
ri, eıki müşterilerine bile "kal
madı" cevabını veriyorlardı. 
Kokun bu sene ihtiyaca kifayet 
etmediğine şüphe yoktur. Di
ğer seneler, bütün kış, aranı. 
lan dakikada arzu edildiği 
kadar kömür tedarik edil. 
eliğine nazaran ortada bu 
buhranı icap ettiren bir 
sebep var demektir. İstanbul ve 
kısmen Anadolunun kok ihtiya 
cını şimdiye kadar Y edikule, 
Dolmabahçe ve Kurbağalıdere
deki üç büyük gazhane fabrika
sı temin ediyordu. İki sene ev
Yel yalnız kok kömürü istihsal 
etmek üzere Hasköy ve Dolma 
bahçede birer küçük imalatha
ne açıldığı ve dışardan 7000 t>:ı
oa yakın Alman ve gene bu ka
dar İngiliz koku geldiği halde 
halkın bir kısmı kömürsüz kal. 
mıştır. Ali.kadarlar nezdinde 
yaptığımız tahkikata göre ihti
yacın artması kok istihsa.latı
nın azlığından değil, iatihlikin 
günden güne çoğalmasından i
leri gelmektedir. Evvelce Ana. 
dolu ıehirleri, kok kömürü kul 
lanmazken bugün Kayseri ve 
Sivasa kadar bir çok yerlere 
kok lstanbuldan gidiyor. Diğeı· 
taraftan, &erek şehrimizde, gt>
rek bazı büyük Anadolu şehir
lerinde ve ezcümle Ankarada 
"merkezi teshin" tesisatının 
gün &eçtikçe çoğalması kok 
sarfiyatı üzerine tesir yapıyor. 
Bu sene yalnız Y edikule ve Kur 
bağalıdere gazhaneleri yedi bin 
ton kok çıkardıklan halde hep
sini sarfetmişlerdir. Dolmabah
çe gazhanesinin istihsalitı da 
14 bin tondur. Diğer küçük kok 
imalathanelerinin çıkardığı sto 
ku da 2000 ton olarak kabul et 
sek hariçten gelen ecnebi kok. 
larile birlikte umum sarfiyat 
37 bin tona baliğ olur. 37 bin 
\on kimilen istihlak edildiğine 
nazaran hakiki ihtiyacın bun. 
dan çok fazla olduğuna hükme
dilebilir. Gazı alınmamış Rus 
ve İngiliz antırasit kömürleri 
bu hesaba. dahil değildir. Mev
suk bir membadan aldığımız 
malumata göre İstanbul beledi 
yesi, kok sarfiyabnm gittikçe 
~oğaldığını görerek hem gazi
ndan istifade etmek, hem de 
halkın mahrukat ihtiyacmın 
bir kısmını küçük bir kir mu. 
kabilinde temin etmek üzeı·e 
kendi hesabına bir fabrika tesis 
etmek tasavvurundadır. Bu fab 
rika için 200,000 liraya ihtiyaç 
varsa da yapılacak satıtla bir 
kaç sene zarfında bu masrafın 
ı;ıkanlabileceii ümit ecl;lmekte 
dir. Kok kömürün tonu normal 
zamanlarda toptan nihayet 18 
liraya satılması mümkündür. 
Halbuki lstanbul gazhaneleri 
kokun toptan 20 • 21 liradan 
perakende 24 - 25 liradan aşağı 
satmıyorlar. Bir havagazı şirke 
ti müdürü, kok istihsalitını art 
tıımak kabil olup olmadığı hak 
!undaki sualimize şu cevabı ver 
mitşir: 
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Salhnfeden Geçen Vc§l~ou~r 
Yangın 
Şüpheli nii? 

(Ba~ ı inci sahifede) 
Enelki gece Lıitfi Bey, ~ocukla

rı ve evinde hizmetçi bulunan ihti
yar Hasan Ağayı da alarak sinema
ya ıitmi,tir. 

Lütfi Beyin evi izzet Paşa soka 
ğına cirilince sol kolda ve sokağın 
nihayetindedir. Bir cephesi de Bah
çe sokağına nazırdır. 

Yangın evde kimsenin buJunma
dığı bir zamanda saat on iki radde
lerinde çıkmıştır. Komşulaı- yangını 
görünce: 

- Yanl! ın var, diye feryat etmiş 
lerdir. 

Bir taraftan da itfaiyeye malü
mat verilmiştir. 

itfaiye derhal yetişnüştir. itfaiye 
gelince derhal kapıyı kırmış ve sön 
dürme ameliyesine başlamışbr. Bu 
esnada da Lütfi Bey ve refakatinde
kiltr "İ.nemadan gelmişler ve yangı
nı ~Örmlİtlerdir. 

Y anııın bir buçuk İkiye doğru 
söndürülebilmiştir. iki kat yanmıt
tır. 

Liitfi Beyin hizmetçisi Hasan A 
ğa yanlJ'ın yerinde, 

- Sen nerede idin, yanc-ın nasıl 
çıktı?. • 

Sualini 4tOran1ara: 
- Ben evde olsaydım, yanstın çı 

kar mı idi? Beni de sinemaya götür 
düler. Demistir. 

Gene H~ Ağa, mangalı ye
mek odasında bıraktıklarını, yangı
nın bundan cıkmış olması ihtimali ol 
duğunu söylemekte idi . Ev sigortalı 
dır. Poli~ ve ,.örülen lüzum üzerine 
yangın hidi~e.ine Adliye vaz'ıyet 
et1Rİ4tir. 

BuPÜn müddeiumuminin huzuri
le mahallinde bir kesir yıı.pdacak. 
kuıt olup olmadığı tesbit edilecek
tir. __ .. ._... __ 
Buğday 
Meselesi 

(Başı ı inci sahifede) 

57,2 sini teşkil eden buğdayın kıy
metlenmesi, Türk köylüsünü isteni
len refaha sevkedecek ve emeğinin 
değerini verecek başlıca amil telak
ki edilmektedir. 

Umumi temenniyat, Fırka ve 
Hükümetin bu husu•ta alabileceği 
tetbirleri bir ~n evvel tatbike başla
maMdır. Alakadarlar bu mühim me
seleye en u.lim cereyanı verebilecek 
heyetin bir yeyil masa etrahnda lk
tısat ve Ziraat Vekillerinin mlqte
rek riyaseti altında bir an evvel top
lanmasına intizar etmektedirler. 

Her halele alınacak tetbirlere ait 
kararların bir an evvel verilmeıi li
zım geldiği söylenmektedir. Zira 
vaziyetten istifade etmek isteyenler 
de hazırlıklarını yapıyorlar. 

Son zamanlarda cünde lotanbula 
18 - 20 vacon buğday gelirken son 
iki sündür bu miktar birden bire 
58 • 60 vagona fırlamııtır. Buğday 
ü:ı:erinde vukua geleeek herhangi loir 
terefföden azami iıtifadeyi kuraa
lar ellerinde mümkün old.iu kadar 
mal bulundurabilınelr. için lliiyük si
parişler vermektedirler. Diğer taraf
tan oon cünlerde değirmenler de 
vasi mikyaıta faaliyete geçmekte
dir. Her halde müstahıil elinden 
tikcoır deposuna kartı bir hareket 
lıaşlaını,ı.r. Bu husu•ta salahiyettar 
ı.ir zat demiıtir ki: 
"- Türk köylüsünü paralandmr

ken başka ellerin istifadesine mey
dan vermemek lazımdır ve bu her 
halde böyle olacaktır. 

Hükumetin köylüyü terfih eder
ken bıt ağır yükü tehirliye yüklenü
yeceği ıiiphesizdir. Türk iktısadİya
tma hareket verecek olan bu para
nın temini için muhtelif tekiller &Ö
rülmektedir. lstihaalatın ucuza mal 
edilmeai, 2.iraatte azami randnna11 
temini, ve nihayet iotihaal tekniii
nin tekemmülü ön safta kabili tat
loilr görülen tetbirlerdir. 

Ankara'da fiatlar 
yükseldi 

Japunlar takviye 
Kıtaatı getiriyor 

( B:<§ı 1 inci sahifede) 
kezine bir şey olmamışbr. Yalnız 
operatörler kaçmıt olduklarından do 
layı i,lememektedir. Çin polislerinin 
nezareti altında bir takım operatör
ler koymak suretile telsiz telgraf 
muhaberatının teminine çalıtılacak
tır. Çin, ınuhasematın tatili hakkın
da Japonya tarafından ileri sürül
müş olan şartları kabul etmeyeceği
ni dün re11men bildirmittir. Hariciye 
naz1r1 muavini, Changhai'daki siya
si mümessilleri ziyaret ederek Japon 
ya, Gin ve Japon kuvvetlerinin mü
tekabilen ve ayni zamanda çekilme
sine muvafakat etmedikçe müzake
rat icrası hu~usunun mevzuu babsol 
mayacağını beyan etmiştir. 

Japonlar, denıirsollarını 
tamir ediyorlar 

LONDRA, 7 (A.A.) - Chan&
hai'dan Reuter ajansına bildiriliyor: 
Changhai mıntakasındaki Japon he
yeti ıeferiyesin in teknik kıtaatı, ile
rideki mevzilere kolaylıkla erzak ve 
mühimmat nRkJini t ınin edecek te
kilde Woosung'u Nanziang•a rapte
den demiryolunu taınir etmektedir. 
Japon askeri erk&nm.rn davetine ica
bet eden ecnebi askeri mütavirlert 
Japon kuvvetlerinin ilerlemek tasav 
vurunda olmadıklarım anlamak için 
Japon hatlarını ıezmiılerdir. 

Mançuri imper•torluk 
MOUKDEN. 7 (A.A.) - Sabık 

imperator Pou ~ Yi, Yeni Mançuri 
hükU.metinin niyabetini imperator 
ünvanile kabul etmiştir. 

Çinliler her çar•ge baş 
uuracaktır 

CHANGHAI, 7 (A.A.) - Hali 
hazırda sükün hüküm sürmekte o
lan Chanıhai' da Japonlar, Rokfeller 
ve Cemiyeti Akvam mümeuillerine 
yaralı ve hasta Çinlilere muavenet 
etmek üzere Chapei'in obtislerinden 
tathir edilmiş olan kr<mma girmek 
için mezuniyet vermişlerdir. lngiliz 
Fransız ve ltalyan ataşemiliterleri 
beraberlerinde Japon ateıeleri oldu
ğu halde dün Japonlann işgali altın 
da bulunan hattı .. e bilhassa T cben
Y ou Nanziang ve Kati.ng mıntaka
lannı ziyaret etmiılerdir. Buralarda 
sükün hüküm sürmektedir. 

Kuo .. Min - T ang merkezi icra 
komitesi, 5 inci Çin ordusuna bir 
telgraf çek.,.ek merkezi hülcumetin 
milli hukuku hükümraniyi müdafaa 
etmek icin her türlü vesait ve mena
hiini seferber etmeğe karar vermit 
olduğunu bildirnüştir. 

T•1nps'd• bir mak•l• 
PARlS, 7 A.A. - Temps gaze

tesi. başmakalesinde, Cemiyeti Ak
vamın Çin - Japon ihtilafına müda
halede bolunmasından bahs~derek 
diyor ki: 

Cemiyeti Akvamın çetin bir tec
rübe yapmakta oldaiu bedihidir. 
Fakat ihtilaf kendisine tevdi edilmiı 
bulunduğundan bu tecrübeyi yapma 
ması mümkün değil idi. Cemiyeti 
Akvam, Çin'in Japonya'run muahede 
ler mucibince malik olduğu huku.lru 
taıumamaamı, bir boykotaj teşkilatı 
vücude cetinnesini ve Nanı.in hükıi 
metinin ıureş hüküın sürmekte o
lan bir memlekette mes'uliyeti üze
rine almaktan aciz bulunmasını he
saba katmak mecburiyetindedir. 

Bidayette Japonya'nuı bizzat ih
kakıbak etmek için askeri vesaite 
müracaat etm""i hatalı bir hareket 
olmuıtur. 

Eğer ihtilaf Avrupa devletleri a
rasında tahanüt etmiş olsaydı, Ce
miyeti Akvam evvelce yapmış oldu
ğu vechile hemen müdahelede bnlıı
nur ve neticede büsbütün başka tür
lü olurdu. 

Cemiyeti Akvam misakrna riayet 
edilmek İcap eder, fakat ıimdiye ka
dar mevzii kalmı' olan bir ihtilifa 
umumi bir mahiyet vermekten içti
nap etmek aerektir. 

M. Briand dün öldü! 
(Ba1r 1 inci sahifede) 

Milli c•11•ze alagı ıapıl•c•k 
PARIS, 7 A.A. - M. Briand'ın 

ailesi bu aktam toplanacak nazrrlar 
meclisinin müteveffaya milli cenaze 
alayı yapılmasına karar venneıine 
muvafakat etmittir. 

M. Briand'ın naaşı, hariciye ne
zareti binasında ziyaret~ilere teıhir 
edilecektir. Cenaze alayının perfem
be günü yapılması muhtemeldir. 

Fransız parlamentosunda 
mo.:em 

PARIS, 7 A.A. - Meb'usan 
mcclisirun celse~i saat 15,05 te ma
tem alô.meti olmak üzere tatil edil
miştir. 

Bütün meb'uslar ayağa kalkarak 
M. Briand'ın hatıra .. na karşı ittifak 
Ja ve .eıaizce hiinnet est-Lı göster
mişlerdir. 

M.. Tardieu, meclisin teessürüne 
tercüman olan tu beyanatta bulun 
mu,ıur: 

"insanı yıldırımla vurulmuşa dön 
düren bi• vak·a hadise oldu. Nerede 
toplanmıt bulunursak bulunalım bu 
hadise kalplerimizi derin bir ıotırap 
mengenesi içinde ııkmaktadır. 

M. Briand'ın meclis kürsüsündf'n 
dalgalandırdığı §eref mevceleri ve 
şimdiye kadar bir misli görülmemiş 
en büyük sarsıntıdan sonra cihan 
vaziyetinin düzeltilmesi uğrunda çe
tin ve hazan karar11% ve neticesi 
meşkük eserlere itlirak hi5sesi ken
disine karfı mücadeleye girişenleri 
bile müteveffaya kartı takdir, hür
met gösteı.·meğe, onun hatırasını u
nutmamağa mecbur bırakmaktadır''. 

llalkın teessürü 
PARlS, 7 A.A. - M. Briand'ın 

öfdüğü evin civanncla sonsuz bfr hü
zün ve keder bavaaı hüküm sürmek
tedir. Birçok kadınlar ağlqıp dur
maktadır. Resmi zevatı himi.I otomo 
biller fasılasız surette gelip gitmek
tedir. 

zaretinden Adliye nc:taretine naklet
ti ve ert .. i ıene Cleınenceau sukut 
edince ilk kabinesini teskil etti. 

Harbi. urnumi ba§ladığı zaman 
Briand, Viviani'nin kabinesinde Ad
liye nazırı idi. Viviani .;.ukut ettik
ten sonra arkası sıra iki hilkUmet 
teşkil etti. Biri tetrinievvel 1915 ten 
kanunuevvel 1916 taı·ihine kadar, di 
ğeri de kanunuevvel 1916 tarihin
den mart 1917 ye kadar. Bundan 
sonra Fransanın mukaddeı·atına Cle 
menceau hakim oldu. Fakat Briand, 
kanunusani 19Zl de '!"ene Batvekil 
oldu ve bir sene iktidarda kaldıktan 
'onra 1922 kinunuıanisinde isti.fa 
etti. Nihayet 1925 te gene Başvekil 
oldu. Bunu müteakıp te hariciye na
zırı oldu ve bir kaç ay evveline ka
dar Fransada gelip geçen bütün ka
binelere Hariciye nazırr olarak gir
miştir. Brianıl'ın Başvekilliği tam 
on defaya baliğ olmuştur. 

Briand'ın 'on hJTsı reisicümhur 
olmaktı. Ve geçen intihapta namzet 
liğini ileri sürdü. Fakat Doumer ta
rafından mağlüp edildi. Briand gibi 
e•ki bir politikacıdan hu mağlübiye
ti. tebessümle kartılaması beklenir .. 
ken öyle olmadı. Filhakika Briand 
haricen tebessüm etti. Fakat bunun 
acısını asla unutmadığını kendisini 
yakından tanıyanlar söylemektedir. 
Çünkü Briand bu mağlübiyeti ayni 
zamanda harici siyasetini de red ma 
hiyetinde telakki etnüş ve ondan son 
ra vaz.iyetinin zayıfladığını hisselmİJ 
tir. 

Nihayet geçenlerde istifa eden 
Laval, Har'ltiye nftzırı Maginot'nun 
istifası üzerine kabinesini tekrar teş 
kil ederken, Briftnd'ı açıkta bırakmıı 
tı. 

Briand mahir bir politikacı olduğu 
kadar da, hazır cevap, ince, zarif 
bir adamdı. Bu ve•İle ile Başvekile 
şu sözleri söylediğini o zaman Fran
sız gazeteleri yazmıılardı. 

- Maginot ölece!i Y""' ben öl
seydim daha memnun olurdun değil 
mi? O zaman kahine meselesi daha 
kolay balledilircli. 

Zavallı Briand bu latifeyi yapar
ken, ölümünün hu kadar yakın oldu 
ğunu bilmiyordu. 

Saat 14,50 de M, Ooumer gelmi, 
tir. Siyasi rical ile diplomatlar M. 
Briand'ın öldüğii apartımanı kalaba
lık bir halde ziyaret etmektedir. A
partımanın önünde toplanıp biriken 
halk kütlesi gittikçe büyümektedir. Bütçe M. Tardieu ile nazırlar mütevef
fanın küçük, çok sade ve alayi,sız o-

1 
lah ve iıtirak ettiği ba,lıca vak'ala
ra ait kitap ve fotocraflarla dolu bu-
1'.':nan oda•ını ~et e_tmitler, üs
tunde nı,ansız •ıyah hır eli.ise bula 
nan •e hakırdaıı bmul adi bir kar
yola üzerinde ! bulunan ene 
din önünde eii • flerdir. 

llk önce M. ardieu selefinin na
atı Önünde eğilnü,. müteveffanın e
lini Öpmüıtür. Bundan sonra diğer 
rical de M. Tardieu'nun bu hareke
tine imtisal etmişlerdir. 

(Başr ı inci sahifede) 

Henüz müzakeresi ikmal edil
memit mevzular hakkında veri 
lecek kararlann teabiti bir iki 
gün sonra aktedilecek içtima
larda kabil olabilecektir. 

M. T ardieu, hükUınetin M. Bri
and• a milli cenaz:e alayı yapmasına 
muvafakat etmee.i için müteveffanın 
ailesi nezdinde ısrarda bulunmuştur. 

T tızigetler 
LONDRA, 7 A.A. - Kral, M. 

Briand'ın vefatından dolayı Fransa 
Reisicürnhuruna bir taziyet telırah 
gönderirnittir. 

Avam kamarasında M. Austen 
Chamberlain, M. Briand'ın meziyet
lerinden ft sulh ujrunda aörclüfii it 
!erden haramli bir lisanla tı.hset
mi1tir. 

• • • 

Tek•it lcananu 
Tekaüt kanunu tadil edilme. 

li mi, edilmemeli mi meselesi 
de henüz intaç edilmeyen mev. 
zular meyanındadır. 

Komisyonun raporunda buğ · 
day meaelesi eheıruniyetli bir 
yer itgal edecektir. Komisyon 
bu meselenin sureti halli hak
kında umumf mütalealar beyan 
etmekte, fakat almmuı lazım 
gelen tedbirlerin mahiyetine da 
ir kat'i bir mütalea ileri •iimıe 
mektedir. 

·iit~ 
Komisyonun tetkikatı neti 

cesinde edincliği kanaate göre 
932 bütçesi nihayet 150 milyon 
lira varidat üzerinden bağlana
bilecektir. 

İnhistırlar 

Cenevre 
Müzakeratı 

_.. __ 
Bazı tadil teklifleri ve 

mukabil projeler 
CENEVRE, 7 A. A . - Ge

lecek hafta mesaisine 2 şubatta 
başlamış olan tahdidi teslihat 
konferansının beşinci haftası o
lacaktır. Konferans, Paskalya 
tatilleri münasebetile mesaisi
ne 19marltan 4 nişana kadar fa 
sıla vermeğe karar vermiş oldu 
ğundan tatillerden evvel mesai
sini ileri götürmesi için ancak 
15 gün kalmıştır. 

Hali hazırda vaziyet, ameli 
noktai nazardan pek basittir. 

Mukavelename projesi ile ta
dil teklifleri hakkındaki telmik 
müzakerelerden evvel konfe. 
rans heyeti umumiyesindeki u
mumi noktai nazarlar teati edil 
miş ve muhtelif komisyonlu 
faaliyete geçmiştir. 

Asıl tahdidi teslihat hakkın 
daki müzakereler, konferansın 
meşağıli arasında bulunan ve 
bitmek, tükenmek bilmiyecek 
derecede mesaili in tizama sok
mak için tehir edilmiştir. 

Hükumetler tarafından yapı
lan te,ebbüıler, okadar çoktur 
ki murahhas heyetler birçok ta
dil teklifleri, mukabil projeler 
ve hatta diğer bir takım teklif
ler karııaında bulunmaktadır. 
lar. Bu maksatla katibi umumi
lik ve umumi mazbata muharri
ri M. Benes, bir vesika vücude 
getirmi9lerdir; Bu vesika, son 
müzakerelerde rehber olacak ve 
reis M. Henderson ile reis ve-
killeri M. Motta ve M. Politis 
ve mazbata muharriri M. Be
nes, bugün konferans divanına 
tevdi edilecek olan muvakkat 
bir ruzname vücude getirmişler 
dir. 

Bu ruzname, konferans tara 
fından kabul edildikten sonra 
komisyonların programları ve 
salahiyetleri tesbit edilecektir. 

Bütün prensip meselesi hak
kmda ilk olarak müzakeratta 
bulunacak olan umumi komis. 
yon, salı günü öğleden evvel 
projenin ve mukabil projelerin 
teklifine girişecektir. işte o za
man konferans, tamamile mev
zuu dahiline girmi~ olacaktı ... 

M. Tardieu'nün salı sabahı 
Cenevre'ye muvasalitına inti
zar edilmekte olduğundan kon

. feransta mukavelename proj•İ 
nin ilk maddesine ait müzakera 
tın en ziyade alaka celbetmesi 
muhtemeldir. Maamafılı, Cemi 
yeti Akvam heyeti umwniyesi 
ele ayni zamanda bir karar su. 
reti kabul etmek ve kendisine 
halef olacak ve uzak şark i!leri 
ni e:rlul ayına kadar takip eyli
yecek bir encümen intihap et
mek suretile mesaisine nihayet 
verecektir. 

M. T tırdieu, Ceneflr'!I• 
gitligor 

PARlS, 1 A.A. - M. Tardi. 
eu, dün bütün gün evinde çalrı 
mış ve bir takım zevatı kabul 
etmiştir. 

Mumaileyh, bu&ün sabahle
yin beynelmilel tarap kongresi
nin kü9at celseaine riyaset et. 
tikten sonra reisicumhurun ri
yaseti altında toplanacak olan 
kabine içtimamda hazır buluna 
caktır. 

Mumaileyh, refakatinclt M. 

Vilayette 

Emir 
Verildi 

lnhiıarlardaki müte
kaitlerin tekaüt 

maaşları verilecektir 
lnhisarlarda müstahdem ınüteka

itlerin tekaüt maa:şlarının Yerilme!İ 
hususundn bazı malmüdürlüklerinin 
tereddüt ederek bunlRrın tekaüt ma
aşlarını vermediklerini yazmı ştık. 
Dün inhisarlarda musW.dem ba<r te 
kaütla- Defterdaı· Mutafa Be:;i zi
yaretle vaziyeti anlatmışlardır. Def
terdar Bey, kendilerinin haklı oldu· 
ğunu aöylemittlr. Bunun Üzerine 
Defterdar Bey, inhisarlarda ça lı ~ao 
mütekaiUcrin tekaüt maa~larının ke 
silmesi hakkında bir tebli!lal olmadı 
ğından maaşın )l;tsrnda tereddüt e
den Fatih Malmüdürü.,., bunlara ail 
maa~ın verilmesini resmen bildirmİ:' 
tir. 

Defterdarlıkta tebed
dülat yoktur 

.. J ,:ıfterdarlık pul ; ubesi müdürü 
Hilmi Bey, varidat miidüdiiğün c ta 
yin edilmi•tir. Varidat ınüdürü Na
fiz Bey de pul şube•İ müdürlü - üne 
tayin edilmiyse de mumaileyh kabul 
etmeınit ve tek:aütlüiünü iı temiıtir. 
Defterdarlık memurlan arasında di 
ğer bazı tebeddillat yapılacağı hak· 
kındaki ,ayialaı-ıı kar~ ı de(terdaı 
Mustafa Bey : 

- Böyle bir ,ey yoktur. demi._ 
tir . · 

Mu,tafa Bey, malmüdürlük.Jerin 
de tetkikatn devam etmektediı·. 

Bir terfi 
Kadıköy m•lmüdürü Salahaddin 

Eni~ Bey birinci sınıfa terfi etmis 
tir. · 

Beykozluların ricası 
Dün Beykozdan bir heyet gele

rek vali muavini Fazlı Beyi ziyaret 
etnüıtir. Heyet Dereseki köyü yolu· 
nun icilen tamirini istemi~ ve Fazlı 
Bey de bunun yapılacajmı söylemi, 
tir. 

Haydar Bey 
Eski İstanbul meb'uıu ve valisı 

Haydar B. in Malatya valiliğine IR
yin edileceği söylenm..ırtedir. 

M. Grew şerefine 
Zıyafet . -

Şehrimizdeki Amerika kolo 
nisi bir de tepsi hediye edi_qoJ 

Amerikanın Tokyo sefirliği
ne tayin edilmit olan M. Grew, 
gelecek pazar günü Amerika'ya 
müteveccihen hareket edeceğin 
den gelecek cuma günü aksamı 
T okatliyan otelinde şehrim"izde 
bulunan Amerikan kolonisi ta
rafından şerefine bir ziyafet ve
rilecektir. M. Grew Amerikan 
kolonisi tarafından pek ziyade 
sevilen bir zat olduğundan 
memlektrmizde ikametinin bir 
bitırası olmak üzere kendisine 
ııümüş bir tepsi hediye edilecek 
tir. M. Grew'in yerine Ankara 
sefirliğine tayin edilmiş olan 
M. Charles Hitchcock Sherrill' 
in ne zaman geleceği maliim 
değildir. M. Charles Hitchcock 
Sherrill, 1867 tarihinde doğ
mu,tur. 1909 • 191 l seneleı;n_ 
de Amerika'nm Argantin sefir 
liğinde bulunmuıtur. Elyevm 
avukatlık ile iştigal etmekte i
di. Yeni sefir bir çok eserler te
lif etmi,tir. M. Charles Sherrill 
geçen sene Suriyeden tehrimi
ze gelerek birkaç cün kalmıı
tır. 

Poliste 

Otomobil kazaları 
- Fazla kok çıkarmak için 

fazla kömür yakmalı. Havaga
zı kullanan müfterilerimiz art-1 
madıkça biz de tabii fazla kok ANKARA, 7 (Telefonla)
çıkaramayız. Maamafih, gazm. Şehrimizde bujday fiatleri; 
dan istifadeyi dütünmeksizin buğdayın yanmı 60 ve unun çu 
mevcut kömürlerimizden bir valı 475, 500 kuruşa kadar- crk
lıummı yakarak kok halinde mıştır. Bazı fınncıl bel i _ 
ıatmak ta belki mümkündür." - d kar

7 
eku.ye 

ye muracaat e ere ,50 ruş 

Müeyyedelerin tatbiki bu itibar 
ile mühim khlikeler tevliİ edecektir 
Diğer hütün vesaite müracaat etme: 
den evvel, Japonya'da alcsülimeRer 
tevlit etme•i muhtemel olan tedbir
ler itihazr lehinde hulunmMUn siyasi 
bir hata olacağı fikrindeyiz. 

Papanın 
Cülus günü 

Dün şehrimizd• agın 
yapılarak tes'it edildi 
Papa Hz. nin papalık maka 

Briand'ın ölWnile Fransa en mü
hlm ve en 9ayanı dikkat devlet rica
linden birini kaJ'bediyor. Briand 
1862 seneıinde Nantea şeb.inde doi 
muıtu. Hukuk tahıil etmit. fakat 
mektepten çıkar çıkmaz siyasiy•t i
le me1aul ohnağa baflarmttı. Siyui 
hayata ilk adınu anarıist denilecek 
derecede son fikirlerle olmuıtur. O 
zamandaıı L~euple namıncla&.i anar 
~ist ııazetesine makaleler yazıycw. 
Ye Lanterne namın4aki radikal 1a. 
:zet , i idare ediyordu. Sonra Jauris 
ile beraber L'Humanitee cazetaini 
tesis etti. Briand bu gazetecilik faa
liyetinden mRRda ~mele iılerile de 
me,cul oluyordu. Amele ara11ndaki 
faaHyeti netice i Briand sosyalist fır 
kasının liderleri ara9lna seçti. Ve 
1902 senesinde ve ilk defa olarak 
meb'uı intihap edildi. Bundan •onra 
da ttol cenah. zümrelerinin en kuvvet 
li şahsiyeti oldu. Briand Meclise cir 
cliii cündea itibaren dinin clevleıt..,. 
ayrd._sı meselesile meşgul oldu. S. 
makoatla t.anzinı edilecek kanun li
yiha11nın mazbata muharrirliğini ifa 
etmişti. Briand'ın bu mesele haklun
da hazırladığı tariJı.i rapor kendisine 
Fransada ölünceye kadar büyük ri
cal arasında mevki verdi.. Kanunun 

Hükumet ise yeni varidat 
membaları bulmak suretile bu 
mikdarın 160 milyona çıkanl

masına taraftardır. Mali ko. 
misyonun elde ettiği netic;eler. 
den biri ve en mühimi de cle.
let makinesi tarafınden varida
bn cibayeti için ihtiyar edilen 
masrafların nisbetsizliii ve çok 
luğu noktasıdır. Bilhaaaa inhi
sarlar ticari bir zihniyetle iclare 
si lizım gelen müesseseler oldu 
ğu halde bu zihniyet muamelat 
ta hiç te hi.kim mevkiinde a:ö
rülmemittir. 

M•tl11ıal11r 

Pietri olduğu halde meb'usan 
meclisinin onlu, donanma ve 
hava itleri encümenlerinin müt 
tereken aktedecekleri bir içtima 
da milli müdafaa nezaretinin 
teşkilatı hakkında izalıat vere
cektir. Bunu müteakip saat 17 
de icra edilecek olan hariciye 
nezareti bütçesinin müzakere. 
ıinde hazır bulunmalc üzere 
meclise gidecektir. 

M. Tardieu, saat 21,SO de 
Ceınevre'ye hareket etmek fik
rindedir. 

KÖprü üzerinde !oför Mu•affeı 
otelçi Hüseyin Efendiye çarparak 
ınec:.ruhiyetine sebebiyet Terdiiindea 
yakalanmıttıı-. 

' 2363 nıımaralı şoför Ali Efen 
olinin otomobili, Beyazıtta Yen.içeri 
caddeainde ıeç-'re olan 12 fB!la
nnda Zelteriyaya çarpllUf ve yar.&· 
lanmaaına a9ebiy<:t vermq tir. 

Gayrimübadillerle 
Hasbühal 
Emlaki nıilliı• mıldiiriJ il• 
bazı mesel•l•ri görii~tiil•r 

olan ekmek narhının sekiz ku
ruta çıkarılınasmı istemi~ler. 

dir. 
Belediye meseleyi tetkik et. 

mektedir. 

Gayri mübadiller cemiyeti he l •-1!!!!-l!l!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

yeti idaresi, tehrimizde bulu
nan Emlaki Milliye umum mü. 
lürü Rüştü B. i davet etmi! ve 
dün mumaileyhin huzurile gay 
rimiibadillere ait muhtelif işler 
etrafında bir hasbihal yapıl-
ınıştır. 

Bu esnada, Izmir'de müzaye 

delerin pek bati cereyan etti

ğinden şikayet edilmiş, Rüştü 
B. de bu bataeti itiraf Vf! müza. 

verileceğini vadeylemiştir. 

Bundan başka bonoların kıy
meti, bundan sonra tevzi edile
cek bonolann faizli ve vadeli 
olması temennisi etrafında da 
görüşülmüştür. Rüştü B. bir i. 
ki gün içinde Ankara'ya döne
cektir. 

Gayri mübadillerin Ankara' -
ya bir heyet gönderecekleri ya. 
zılmıştı. Cemiyeti reisi Celal 
Bey böyle bir heytot izamı mev-

mma cülusunun senei devriyesi 
evvelki gün Saint Esprit kilise 
sinde yapılan ruhani ayin ile te
sit edilmiştir. Merasime Papa' -
ıun. Ankarw. mümessili Monse. 
DYÖr Margotti riyaset etmiştir, 
ruhani ayin Monsenyör Ray. 
mondos tarafından İcra edilmi' 
tir. Merasimde İtalyan sefiri 
Baron Aloisi ve refikası, İnği
liz sefirinin refikası Leydi 
Klerk, İspanya sefiri M. Ser
verty Vest, Fransa ve Japonya 
maslihat&uzarları, İtalya İs. 
panya, Lehistan, Yunan İngiliz 
ceneral konsoloslan hazır bu. 
lunmuşlardır. 

Y ıınan katolik kilisesi baş-

Fransada kabulü Briand'ın mesaisi Devlet bütçesile idare edilen 
neticesidir. 1906 senesinde Clemen- matbaalar adedinin çolı:luıı" u Da 
ceau kabine•inde Maarif nazın ol-
muştu. Jaureı'den ıa noktada ayn- zarı dikkate alınmağa 9ayan 
lıyordu ki, Briand bazı 11lahatın te- bir mevzn telakki olunmuştur. 
mini için sosyalistlerin radikaller ile Bu matbaaların lstanbulda ve 
teıriki mesai eylemelerine taraftar- Ankarada olmak üzere iki mat 
dı. Halbuki Jaures buna muvafakat baa halinde tevhidi hükUmete 
etmiyordu. 

Briand 1908 senesinde Maarif ne- tavsiyesi mukarrer bir eeas acl. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il . ded ilmi! tİ r. 

teveffa Papa 14 üncü Benoit'. 
1 M•murluı11 lff«•fl•rı 

nın kilisenin ittihadı hakkında 
sarfettikleri mesaiden bahset. 
miş ve hazıruna bu ittihadın 
husulü için dua etmelerini söy 
!emiştir. Bundan sonra Atina 
metropolidi Filipicei de fran
sızca bir nutuk söylemiştir. 

Dini merasimin hitamında 

Devlet memurları maa,ları
na gelince; bu maatlar üzerin
de ta11minat yapılmaması takar 
rür eylemittir. Olsa olsa buh
ran vergisinden istifade edilmit 
30 lira ücretlilerin de vergiye 
tabi tutulması ve memurlardan 
tekaüdiye hissesi kesilmesi ile-. . 

Eric Dr•mrnorıd, nfir 
olugor 

P ARİS, 7 A.A. - Le Jour
nal, yaziyor: Londra'da deve. 
ran eden fayialara na:ıtaran lıı
giltere'nin Paris sefiri M. Ty. 
reli yakında vazifesini terkede. 
cektir. Mwnaileyhe Sir Eric 
Drummond'un halef olması 
muhtemeldir. 

Kıbrıata bir suikast 
LONDRA, 5 - Lelko~ polis 

miidürü Mister Koter evvelki cece 
evine p!iderke11 bir pu•udan atılan 
kur,.unlarla katl~dilmi,ıir. Bu ıui -

• 
0 Şeh~d~ında elektrikçi Kad 

rı Efenclirun be! yıqındaki çocuğu 
Hasana 9053 numaralı tofor Perikll 
Ç&rPJD1' ve çocuiu J'&ralamıtlır. 

Su alırken 
Galatada •u almak meselesinden 

Sal"'-U komtusu l•maili ,işe il ba 
elan yaraı.ruı ve yakalarunı§tır. 

Kahve ocağındaa 
çık yangın 

Tak.imde Zambak sokağında 
enılilı ıirketiae ait Maydrosun bft. 
ve ocafından yanrın çıkmıtt uzerin 
de ılü Ye yanında bir oda yandığı 
halde ıöndürülmü,tıir. 

Dün l"eceki yangın 
Dün gece Unkapanında Ar

pacılar sokağında İranlı Rııa 
Efendinin otunluğu iki odalı 
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Anadolu'ya taze balık 
sevkedilemez mi? 

Muhabir mektubu 

aramursal yepyeni, 
güzel bir şehir o uvorl 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
Konya tilcc:lrından Sivaslı zade ı 

ı Kamil efendinin hasab ni tasfiyeye 

memur joz koınseri Avukat Ali 

Haydar bey tarafından· Konya tüc 

carından Slvasıl zade Kamil efendi 

lstau~ 1 E t t M .. • 

B•lıkçılar da bolluktan şikayetçi. tarafından talep edil~n konkurdato Mahalle ve nı~vkiı 

talebinin 25-2-932 tarihinden müte- j , 
Sokağı No. sı Cin.,i Müddeti 

İcar 

Binlerce okka 
&alıgı denize. döküyorlarmış .•. 

1 ••••••• 

"Ummasın avcı, illa bahkçı,, 

-..- . 

T esvıyei türabiyesi biten şoseie- ber olmak lizre tervicine ve iş bu 1 

d 
tarihdcn itibaren iki ay mehil ve-

fİD bir an evvel bitmesi lazım ır. rilmesine ve me1ıli mczkurun ibinı-
KARAMURSAL: Karamur.al, 

. İzmit körfezi dahilinde şirin bir ka
sabadır ve lıtanbul'a vapu •!a dört 
buçuk ;aat meaafedeclir. 

Bura11 (Kara Muoa) tarafmdan 
fetheclilrnit .. ., ismi Karamursal ı.aJ. 
mıtbr. Buraya l'elmek için en kolay 
vasıta ' 4Koc.aeli,, {İrketinin vapurla
rıd1r. Bu vapurlar saat dokuzda Ga
lata rıhtımından kalkarlar ve körfez 
dahilinde yolcu ve eıtyayi tüccariye 
naklederler. 

Manzara 

.. 1 na Konya icra dairesi konkurdato 
tll'llmıyar:.!t ayrı ayrı köyler tetkilı- . . .. . . .. 

- d d" . im saltanat ıtıraz rncrc11nce karar vcrılmesı u-ne mu~a e e ıımış o ası . . . .. 
devrinut atfolunmaz hatalarmdan· zerıne ıcra ve ıflas kanununun 282 
drr. inci maddesi mucibince borçlunun 

Nafi.? işlerı mallerinin defterinin yapılmasına 

Aksaray Şirmençavuı Arap 
Aksaray Katipmuali- Cerrahpa 

bittin sa C. 
Aksaray Oruçgazi Köprülü 
Yenikapı Katipkasım Orta 
Hırkai Şerif Akseki Alraeki C.si 
Karagümrük 'Karaba . K&lf.ı 

Fatih Kirmasti Emirlerhan 

Unkapanı Papaszaclc 

Balat Karabas 

Balat Karabaş 

Şehremini Dcnizabdal 

Papaszade 
C. si 
vapur iske· 

lesi 

Vapur iske
le~i 

Topkapı 

C. si 

10 Hane Bir sene 22 
2 Mektep mahalli 7 

il Han 
16-32 .. 

1-7 
19 ,. ... 

... 

9-11-13 Mekt ve tahtın
da iki dükkan 

20-28 'Mu oda dükkan 

13 Dkklln 

15 

:338-296 ,. 

,. 

.. 

" 

14 

5 
7 
4 
6 

13 

2 

9 

6 

K.aramurıal'ın yazın çok cazip bir 
manzarası olduğunu aöyliyorlar. 
Umran noktasından manzarasına ge~ 
lince: Vapurların yanattığı iıkelenin 
bqında güzel biı· belediye dairesi v_e 
onun arkasındaki hükümet konagı 
beyaz cepheleri ve tal-zı mimarilerile 
nazarı dikk•ti celbeylemektedirler. 

Kanırnursnl'ı;:ı !atın denizden baş 
ka yolu yoktur. Kanunuroal-Yalova 
;.osaıının tesviyei türabiyesi bitmiş 
ve taşlarda kırılmıt iıe de henüz bu 
taşların fer~ilerek silindiraj yapı
lamamıştır. (YRlakdere) köprüsü eri 
yen karlarla yağan yağmurlardan 
hi.sıl oli\n mühim ıu cereyanlarından 
dolayı orta ayağı yirmi s;lntim kadar 
oturmuştur. Sular köprünün üstün
den a•acak deı·ecelerdc müthiş sel
ler halinde l'eldiğinden köprünün 
bu ıuretle 111katlanmno;ına seMp ol
nıuıtur. Maahaza hu ku;mın tamiri 
ve. mururu uburun teminine teşeb
büs olunmuıtur. 

başlanmıs ol<iugundan mezkur ka

nunun 283 üncü maddesi mücibincc 

mümaileyh Kamil efendide alaca

ğı bulunanların ilan tarihinden iti 

baren 20 gün içinde Konyada Ba

~arah çarşusunda 20 ve 21 numaralı 

yazıhanesinde mükim avukat Ali 

Haydar Beye müracaatla alacakla

rını kayt ettirmeleri ve alacakları

nın müstenidatını ibraz etmeleri ve 

müddeti rnezkU.renin hitamından 

Kocamustap31iö ve cad<k - 451-393 
sinde 

.. 

·•- t,i olmıyanlar içeri gireınez. \ 
- Misafir kabul edilmez .. 
- içeri girerken fl'pkamzı çıka-

teri ise, kıtın eylUl bidayetinden te,-
rinisaniyae kadardır. . 

işte bu devirler balıkların en zıya 
de tutuldukları zamımlardrr. 1 

Yunanlıların ı·ic'atinde kasaba 
ba!tan başa yakılmış ve yalnız bir 
ev kalmış olduğundan şehrin yeni
den kadastrosu yaptırılmıt munta
%1lhl ve geniş sokaklar açı1mış ve 
Jİmdiye kadar 812 hane, bir Ç<>k dük 
kô.n. 4 otel, 4 fırın, (12) kahvehane 

13 Kilometre tulünde olan Kara
mursal - lznik yolu parasızlıktan do 
layı tesviyei türabiye halinde kalııuş 
tır. Her nekadar taşlaı· hazırlanmış 
ve kırılmş iıe de ikmaline imkin bu 
lunamamaktadı·. H~lbuki bu yol ka
zanın hayat damarı mesabesindedir. . --

~onra vuku bulacak müracaatlcrın 

konkurdato müzaker~indcn hariç 

hırakılawıkları w konkordato tek

lifinin müzakeresi içinde alacaklı-

ların 7 Nisan 932 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 10 da 
Konya.da lı.ilkümct karşısında terzi 

Sivaslı zade Kamil efendi ticaret- 1 
!i.anc":tindc toplanılacağı ve toplan· 

Haseki Kecihatun 
Çar~ı 

.. 

" 

" 
" 

Ha~eki C.si 
Çadırcılar 

" " 

.. " 
" 
" 

,. 

57 
48-42 
44-50 

.. 
51-49 İki dükkac 
52-46 

70-66 Dük'<aı 

80 
110-lll 
121-132 

Hl 
123-53 

" ,. 

" 

" 
" 

2 

6 
6 

13 

6 
4 

6 
; 

tınız.,, - Balıkçılar araıında bu devir-
Balıkhane müdiriyeti bina51na gi 

. be de Jer için tabirler var mıdır? 
:er ıı-irmez sol tarafrma ısa t e n _ Evet. Karadenizden Marmara-

mağa tekaddü.•1 e-den 10 gün içinde Uayc'ıatun Valdehanı 

alacaklıların ve-!ikalarinı tetkik et-

Birinci kc-
n~erde , 

1 

9 Oda 

6 
6 
6 

">da:trn kapııına muntazam bir hat M d d k ya geçerken katana,a. armara an 
ıle yazılmış ihtarları görünce ura - da Karadenize çıkışlarına avanata 
~d1m. Bu kadar sıkı bir 44.iniibatt, al 
na alınan odada ne vaı·?.. Merak derler.. d ' 

. . b' .. Kaç nevi balıkçılık var ır. • 
ettim, aralıktan odanın ıçıne ır goz _ Açık deniz ve kıyı balıkç~ıgı. 
gezdinlim; ııördül<lerim: Bizde daha ziyade kıyı balıkçılıgı te 

- Bir masa, bir mangal.. Ve man 
•ı_ kilınül etmittir. . . 

gala doğru eğilmi, ,,.; zat... Odaya bir iki balıkçı ıı:ırdı. Söz 
* * * ihtisas meselesine inİklll etti. Avru f 

ikinci kattayım. Babacan bir de- padan l'etirilen iki bal~kçı. v~~ru~ 
nizci. Kapıcılık vazife~ini görüyor. nun i,e ba.fhyamadığı ,ıer~ su~uid'.I 

Mü-dürü sordum; ellerini uğuştu- ve methur mütehae:sııın ıı~nd~ 
ı·at·ak cevap vereli: . bahaedildi. Vapu1'laı·ın tecrubeleı·ı 

- Şimdi çıktı, efendim, isterse.uz yapıldığı ııün ııjlar~a p~ az balık 
muhasebeci bey burada.. . .. .. cıkdığı, buna mukabıl aynı mahalde 

Benim tereddüt ettiğim• gorun- bulunan bir "yerli,, balkçrm•zın SO 
ce adeta urarla: bin okka uıılı:umnı yakaladığı iftihar 

tireblccekleri ve lconkurdato tekli~ 
finin alacaklılarca kabul ve imza
.sından sonra 10 gün içinde vuku 
bulacak iltihak!arında kabul ol11na
cağı ilatı olunur. 

Fener Aliyazıcı Meşçit 

Kumkapı Kiirkçübası Tasçılar 

Süleymanaı;a 

K.adirga Şc SU\'Brbey 
Kocamustafapasa Alı

fıkıh 

ostan 

Agaç
ka n 

Bahçekapı yh M apçı 

mctgeylani :nıı>da 

Kumkapı Kaz '·di Patrikanc 
Kumkapı Ka .. ,is:di Patrikaoe 
Çelebioglu Alaeuin Yffiicami 
Bah~ekapı eyhmebmct Arpacı-

g.'.'y.Liini la:-
Celebioğlu A laetıin Sabuncu-

han C. si 

2 Arsa '° baraka 
14 Arsa 

" 

7 
3 

iki ıen 12 55 Jılqruta:la""ıC 

24-26 Ba!ıce e ·kin .. 4 

9 K 
odalıa ılı" ı 

Ar>a 
.ı . . -.>: P fTCr 15 Ar' 

57-1 Ar::;a 
69-57 Di.ıkkan 

12-H • 

7.5 

3 
3 

3,5 
8enc 120 

.. 85 

- ı,ıe bu oda, beyim, zirin, bu la anlatıldı. 
oda... .'(. ,,. ~· 

''Atlatma,, uıulünü tatbık etme; I 1 bııl sularında avlanan balık-

İstanbul 3 üncU icra memurlu
ğundan: Bir bor<:ıın temini istif asi 
için mahcuz ve paraya çevirilm~i 

mukarrer Pedal marka bir adet mar 
baa ma kil1"'5i 15 mart 932 tarihine 
mütesadıif &alı günü $lal 13 den it>
l:>aren Ank:ara caddeeiııde Reşit c
f""'1i hanında Cemal Azmi matbaa 

smda açık artırma ile satıJacaktır. ı 
Çe lebiojiJu Alactti n Taliplerin .ınalv.llinde buhmacak Sabuncu

han (,Si 

P.apaszad• 

11-9 .. 50 

yen bu kapıcının kabul tarzı b~aı l I s Rn · · o" orenmek istedim. Mlı-
..• d" G . d'" ed arın nevını • . . hayrete duşur u. erı onm ım. b bee. bey elime uzun bır lııte 

memura müracaatları • ıan olunur. 

Tam bu sırada kartımdaki odanm as~. g· ıürü i•İm. Buraya naklet 
kapı•ı açıldı. Masa başında oturan\ ve;_. L~ deiil. Yalnıı adetlerini 
lair llAt lteai l'ördü ve clerha.l kapıcı- m . 

1 • saydım tamam. 
yR ıeı endi: . . 11 o nevi balık .. 

Karamurs11lın umumi manzarası ve sahilden bir köşe 

İstanbul 3 üncü kra memurlutun 
<ian: Bir borcun temini j.tif•i i· 

çin mahcuz ve ·paraya çıevrimeei mu 
karrer kitaplar 12 mart 
932 tarihine müoadif cumartesi gü
nü saat onda Ankara caddesin.de Re 
şit efendi hanı '1tında Sudi Kitar
hanesinde açık artınna ile satliacak 
tır. Tahplerin mahallinde buluna
cak memuruna müracaatları ilin o-

lunur. 

- Bey .n.e ıstıyor, buyursunlar-: Bunların araıunda &İz~n. de ~nim 
Gazetecılilı: hayatımda pek nadir .b. 'simlerini i'itmediğıruz bır kaç 

ve bir aıııni İ"l" olunarak merluzi 
kazaya awi bir manzara Yerilmiıtir. 

tesadüf ettiiim bu harareti~ ka~l ~1 1 
'; • sayayım: Hani, Kufana, 

şekli bütün tereddütlerimin ınleoın~ iane•. nlip~,. Keler Vatoz Lapina, M•orif 
<.·c ld. 'l )--"-- Mahaıelıecı ıpan, ~ ' b' A dah·ı· d ( 9 ) k ,._. ıre '· 1 er.......,, T' haıate, (üç nevi) Sü ye, fV&· Kaza ı ın e me tep, 
Zihni ıı.,. l'azeteci olduj-umu anlar /r D"lğer Tırpa11a İıkine ..-e saire.. (22) muallim ve (nS) talebe mev
anlamaz töyle bir ıeriledi, adeta be; 

11
'Fakat bunlar ...:.11nda en ziyade cuttur. Nefsi Karamurıol'da mükem 

ni davet ettiiine nadim olmuı ııil>ı .. · balık merakımı celbetti: Ay ınel bir ilk mektep yapılmıtt.'. Bit-
- . . d k ik b. "b rua uc nevı agzı ıçın en e11 ır uyu " • T~-1. Ç~ak.. iazlıyan kaymakamı ilcea Ermeni 

.._, tü". na, .. ..., -..- ' d d 1 .,.. tehcırin en o ayı bakuz ye.-e idam 
- Baltkçılık, dedim, aon zaman· * * * olunan şehidi maifur Kemal Beyin 

larda inki,af ediyor, değil mi? Balıkçılar da dünyanın her tarafında kaymakamlığı nm a•nda :r-ııılmış 
- Eftt .. f,.kat biz daha ziya.le olduğu gibi fazla mahsulden tikiy~t olan bu mektep Yunan sürüleri tara-

,.,...;dat işlenle menuluz. çi .• Binlerce okka ~hğ! ':~ denı- fında" yalnlmtt ..., a.iaci defa oı..~.k 1 
- lıtanbul'da en ziyade avlana.n ze dökmek mecburıı~~n tdd ıyor- on bir sene evvel tekrar inıa olun-; 

balıklar? larmış ... içlerinden ırı a ı: muıtur. Bu mektepte 8 mııafüm ve 
- Akın balıklan dcnilenıe.-:Uı- _ Madamki harice sevkedemiyo- (260) taleb~ meoailerine devam eyle 

kumnı, torik, palamut, ham•i ve ıa- ru1: Hiç olmaz .. Anadolu içerlerin- mektedirler. Mektepte hastJı.l·k ve 
ire.. .ı.,k; hallrı k ,.emeğe lıttıralun. cirip olm-ıfbr. F~kir u.leloelerin 

Bu sırada odnya balıkhane sabık Oralarda meınıırlardan batka lıalık adedi yüzde 50 olduğuna oö,tedileı·. 
fen müdürü Faruk Bey girdi. Muha- yiyen yok.. Memleketin her ~afına Böyle mahsuldar ve ticareti yolunda 
sebeci .c;yle bir <!:enİf n.les aldıklaa taze balık ıevkctınelc çarelerim ara- bir kasabanın çocukları içinde fak.ir-
sonra: . yalmı.... lenn ıı.uı..ıuna- iıay- eyledim! 

hnik ehali•i lıtanbul'a gitmek ve 
mallaı·nu oevl<elmek içi 'ba yolun 
bir an evvel İnJa•ına İntizar eylemek 
tedirler.l'lu sayede Karamursaf'm da 
iktııadiyatı yükıelmi' olacaktır. Ka
zada h.usuıi muha ebenin senevi ••
ridab ioe 35 bin ve maliyeni ki iıe 58 
itin liradw. 

Ragıp KEMAL 

f_Em_Ia_Ak_v_e_E..;.y_ta_m __ B_a_n_k_as_ı_il_an_I_a_rı_.f 
Satılık haneler 

Kat'i iha!e: Nısfı taksitle satış 

1 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi ma

hallesinde Hoca zade sokağmt1a 6 o<!a 4 sofa, mat

i:alı, ıahar.ııç ve mü~temilitı saireyi havi 10 numa
nlı hane. 

T evkü Cafer mahalle-
- Taliiniz vannq, dedi, timdi · " 1 olur H Bu mektep 8"Çen .... e 24 talebe sı· 

iıtediiiniz ma1u. ... 1ı alabilir -"- ı,te 0 vakit., ayna.,, · ... karmı,ur. , 2 _ Halı·ç fenen·nde 
d L.._ ıa~•8 Ayna Tarak 11'önderiri, ·'Ça-

Ben daha sual sorma an •- = (9) !Wyde minct mektepleri açtl 
f d h kar b Ba p.M'' l11r1 temizleriz... d K 
en mü ürü mu avereye 1t · · mqbr; jlıi seyyar · ı de alin t<İO e iremit caddesinde 4 oda 3 aofa ve mQfte-
lık~ılılrtan it-anı. loahaetti. Bel.ık- Maz1111 NAFiZ k" 1 d ok tı kt d la M k - ' ' _,_ oy er e u na a ır r. er ez:ac ıııilitı ııaircyi L Iİ lıane. 
çılığın ı.irlı bir it olup olmacliı me· de bir de.-hane açılmı~sa da soğuttla na 

Tahtakalc Rüstempasa 

Fatih Hocahayr~tt.in 

Fatih Hocahayrettin 

Kumkapı Kürkçüba~ı 

Siileymanağa 

hanı altınd 

Deve han 
C. Si 

Devchanı 

c. ıi 

İskele C.s\ 

12 Mağaza 

5 Dükk ıı 

7 Baraka dükkiiıı 

Maa baraka ar"" 

Atikalipa'lada T.ıvukpazarında Arnavuthanı tokağında Bay-
rat1'Jlaşa camii yeri 
' Samatya İmrahor İl- Tumvay J37 Maa arsa dükki.n 

yasbcy 

.. 6 

.. 5 

.. 2.5 

.. 5 

12 

3,5 

Balada mevkileri ile cinsleri yazılı olan vakıf emlak za
larındaki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzay eye 

konmuştur. İhalel«i Martın oo al ıncı çar'!amba günü saat on 

dörtte yapılacaktır. Ta · !erin yevtn ve saati mezkura kadar 

Çemberlitaşta evkaf müdiriyet;nde akarat kalemine müracaat
ları. (685) 

Toton in~isarı umumi ınO~ül'l~~üu~en: 
.. Ş.~~namesi daire6inde pazarlıkla (100 ton Ereğli Maden 

ko~urı.ı satın a~macaktır. Taliplerin pazarlıga i~tirak etmek iiz 

re ,-, de 7 ,5 temınatlarını hamilen (H-3-932) pazartesi günü 

saat llde Gala tada Mübayaat Komisyonuna müracaatları.(823) 
selesine temas ettik. Dedi ki: F ,.....teyn Deiirm. en nn t.,.;ı·ile teclri...tın gev~ni Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbi7cti 

- Size ir iki darbı mesel ıöyli- "r- --' · ititti•ı. Dört ııeneder.beri kaza dahi- L .. '---an icl-u lurn-Lrı·n İatanbul d"rdu"'ncu·· ı"cra daı"resı·nde Üsküda' rda İst b ı 6 
yeyim; ı.aLlc dermit. ki: . Ta.şocakları T. A. Ş. tıı_ıu~:. linde (200) kadın ve 250 erkek oku mmıu -.
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""'h u an u ıncı ıcra tarihi ilandan itibaren bir ay zar-
''Beni tutan ummasın, yıym doy- Hissedaraıı heyeti umumıy<:ııının tulmuftur. 10 mart 1 tari inde icra kılnacak 931-194 vo 302 dosya memurluğundan: Be~ikta~ta Hay- fmda 341.5220 numaralı <lo>ya.•·• 

ına11n, alıp ıabın pulum kadar pa,. alelade içtimai 31·3-932 perşembe Kazanın idaresi numanlı müzayedeıine işh·ak edeceklerin uhtelerinde kaldığı rettin isle.- lesinde Köprü ba~ı soka- d.airei icraya bil nıünıcaa lkaııuııcn 
kazknsın,, · günü uat l te irkeıfo merkezi o- Kav11>akam Nuri Bey hirmeti' as- takdirde şera.ti umumiyemize tevfikan bef aena müddetle gında 33·23 numaralı sahilhanede şayani kabul bir itira'lm< •&rsa d"r 

Daha ıiddetfü.i de var; '-ıı G·•-·-~a "-.· r Abit H•n ikin- ' mük:m K" · H 
"Umınaıın avcı, illi balıkçı!.,, "' .,,,...... """' keriyesini ifaya davet olunduğu ci- bedeli m(ıayedenin nısfı derecesinde ikrazdı. bulunıılacağı e anıye ve accr hanımla- meyan etmdiğ-ini, taktirde l.iıkmü 
Fakat balığın bütiin bu "inkİllJll'· cı kat No 4 de i-crası mukarrer oldu het]c yerine vilayet maiyet memurla C (889) ra yine hanei mezkflrda ikamet et 'ti.mm birriaa ;nfa1.m4an imtina d· 

. ola··._.· k ··-"·- h. -~ . ı'çt'-a N h' 8 d 1 ilan olunur. • kt 'k k !arına ra.ğ-metı zen11"•n ,._ yo g......... ı ·.,..,aranın yevmı -· · nn<İan usu ı ey n.ıı.mın a mu <le- me e ı en mu adde.ma vefat eden 1 ~ addolunarak mu.ıınelci kanuniy 
ğil. d&n bir hafta eveline kadar his se clir IMr Qt :;ö....,,·ilm.iı ise de mwn- K • Seyfu-llah bey "3de ükrü bey vere :l"'Ye te ül edilec,.gi mıtl\lıtı ve 

• - ı.tant><ıl'ıı ıı:ünile ne mikdar nre. meorke.ıne tevdi j. =~=...w.~:::t~t t.1:~; 1 açkada Satılık ıymetlı arsalar 1 seleri o lu.Daniş bey!: Kız.• R~ife 1 bi~inei ihbarn .. amc tcb'iğı rnakamı.ıa 
b>lı_k Alzair?m"ı b"ır tahminle 2oe_ bin le m;1 • u.ı alınalıu'l H ,li--E 1 k J . . , hanıma: Muteveffa Hrı takı Nıko- kaım olmak uıer.: ilan -0lun1tr. 

a ·ı fendi tarafmdan ifa o unma · M k d Silahhane karşısında hal 1 b-t.. d ,.._, 
okka. Yalnız bunun ancak 50 bın ak Ruzna.rnei Müz«.k~rat: tadır. Nu•uhi Beyin ikti ... bı afiyetle aç ·a a en aı e «ııçesı esn.,ıue J.a.idis ve:esesi Mahtumu Nikola e-
ka ı ilde .-fedilir. 1 ı - J 931 senesı Meclısı 10..re ve vazifesi baıtna gelmesine intr.ar o- maruf mahal zirde krokisi gösterildiği veçhi le sekiz parça.ya fen<li ve kızı Marya Hanıma Bi-

- lbracat yapılw -? . ok murakı.p raporlarının kıraati. '1nnnaktad.... 1 . ·ı l k .. .. he&ebil veraoc Beyoğlu birinci hu-
- fohiıa mikdarda l~ın lıı 2 - 1931 scnesı bilanço ve .Uru Kazanın (20,793) •Üfu .. .., Ya- ifraz ve pcşın para _1 ~satıma uzere muzayedeye vazedilmiş- kuk dairesinden istihsal edilip mev 

kıı lcaı!m-. F&bt evvelce~;.,';,.~ J zarar hesapla, nm tetkiki ve Mecli lakdere nam~nd.a ela bir nahiye•İ .. var tir. Müzayede alenıdır. İhale 7-4-93:Z tarihine müea<lif perşem- kii kraya vazodilen 14 :r .. ş . .,v.a39 

ki&ı" 1.b!""ı '~-~:.,..,... Dünya si İdare heyetinin ibrası, ~~~:. Mc!_erkNezıh. kaz.ada ((1331)2~.~. ~fdus be gür.ii saat on alti<la icra edilecektir t•rihli ve 277 numaralı ilam müci- , 
-· _ ,~ ..... m ır. a ıyenın .. oyun e . _, h fa l • . M 'dd ., . . ·· · · H · ı 

buhrllnı dolay,.ile... . 3 Geçen sene istifa .:den aza- koy k•nunu tatbik olunm•ktadır ve Taliplenn ve 'Ua· a z a malumat almak istiyenlcrin s~- bınce ' iı . eı"''.'n muverr~ı rıs-- I 
- Diğe.- memleketlere ıhracat nın <yennc heyeti jdarece miinte:hap ı.e. k" y 11 iye >ııerkezine telefoııl•r· · müracaatları. takı efendıye bır kıta deyın sene- ı 

,.... 111u. azanın ta.~di'ki memuriyeti, la raptolanmu' ve l>i< çok tJı. köy yol mıze 1 dile istikrazeykdi&iniz 1400 bin 
- Amerika'ya ve Ruıyada'ya. A- 4 - Yem sene için aza intihabı !arı yapılmııbr. Nahiye merkezi o- dörtyü~ türk ·lirası mukabilinde Be 

riluıya bilbaıı.a torik liker 11 ,.,.,_ lan (Yalakdere) de henüz konfor ol M•ÇK• "'"A..,..ANE C'"O""'Sİ ' J <iktMta Hayrettin tsk 1 . d K.. , 

,-Bono 
Alır, satar. ip~tek yapar. 

Emlak alnnk V< satmak . .alı mış 
ve alınacakların bcnolatla bedel· 

k...ıiyoruz. ik Jıakkt huzurlarmın tesipti. madıjmdan MenliıöE l.ö,.ü mavak " " ~._ nn " u" , .. • _ e esın e op 

1 
-lstanbul'b balık avlanan ma- 5 - Yeni s~nc i>in murakıp ta- kalen nahiye merkezi ittihaz olun- ru ba~ı ı;otc.gında 33-23 ı>umaralı 

lcrini ödemek üzre h~r h .... ,gi m~ 
hal ve ş.eki'1c tn\lame'ı1> yapılır 

Balıkpaıar.Maksudiye ifan NoJS 
uğuo'ıı zad• M. Dorvis: Td. 
23397 Telgraf AD. Maks:ı iye il ilter? yi • w tin;rı t i i~ i mttfttrr. J! #" 1.•• l,•4 l•d '"" 8.-" I.•• "' Esaleten ve vera~ctcn mutasarrıfı ı 

_,... havza.u"'t.e:.':.t..; t"~:O Liscn meselesi l>~unduğunuz ~ir p haneyi Bey'i ...... 

Y ·11. ·.· p d • no·'rdu"ncu·· icra dairesinden: Bir 'Kıu:a dalıl1inde me.kfın anasırı _.. Tl' _, - ~ Bil Vefa uretıc Dayini müınaile- ·-------------· 

Han Uguı·u 

<>sı ..Ovc Kızkuleaindcn en ege ~ 'llJr .... -. - _ 
\adar ofan •evahn ve Adalar civan.. ~lacagm temini için satılmasına ka muhtdı e hala kendi dilkıriııi lrmıuı· Ü " .,

1 
., ., yh Uhdesine Ferağ edilmiş oldu- Doktor 

. ·-En ~ıy· nd• ba'-'·br Lımgı" mev K J.e 'k ....ktadırlar. Bunlardan BoJDaklar- N "'t •E E g"un<Lı.n al ca"ı olan 1400 liranın . R kJ H kk 4 
" .... n rar verilen so metre a mozayJ 1 ç k 1 1 d be ı .. usçu u a 1 111nd '1htl ı·? la Bu gar ve er eı er asır ar an · '6 l:l maa faiz ve mcsarifi muhakeme "" 

Cini Galat3da Çeşme meydanı cad- ri bu•·ada sakin oldukl~rı halde ekıe ~ ~ "> 
Akın %.,11 nları ık-sinde Yarımyan deııdı Mozayik risi Türkçe bilmeclikler;nden m~bk,. -1- " ' taheıliyyesine karar venlıniş "" 

• - Menı1 k timi .. b klan, ek· 932 'h · d m~Jerde ve devairj re'm;y~e hunla- -t:-1 mezkUr ilim uzer.ine tarafınıza cb 1 ıe ı imalathanesinde 12-3- tarı m e ç 

•Yete •cyyar b 1 k oldukları için ra tercÜm1'nlar delalet .tm• ktedir!er. ligi icabcd.en ihbarnamdcr ikamet· 
Y "n Ka,ade_n'ze, kı•ın ,a Marına saat l l <bn 11 c kadar .aç k artırma T d .. b J 1 . . . b . 

or <ı ü .., etının us~_· J:!'~ nıe . .sı !:ıi'! -~.-nl vcrest:~ gihın_•.•.tn mec;.hu1iy·e·tinc b.inae .• n. t<"_ 1 
v ••na •nt,k::,;I devirleri vaTdır. ıJe sat lacaktır Talip 0

1 
."1

1""' :, ~ • r; ı .. ı: ........ -~ .... ..1 ........ - ...,h...ı .............. ,.,,h..... ... .. 

Beyoğlu, fstıkliil caddesi 
Büyük Parmak kapu. Afrikc 
harıma bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. . . ~ ... 
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Hasan Zeytin Yağı Türki e'nin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis ağıdır. 1 ki r ·ç-lir 
Yemeklerde ve srıılatalarda lezzetine payan yoktur. Tam kiloluk 70-yarım kiloluk 40-çeyrek kiloluk 25 

tam okkalık 90-tam iki buçuk okkalık 225 kuruş şişeler:le beraber-5 ve 13 okka tenekelerde okkas• 80 kuruştur.Teneke ayrıdıt 

daima 
düzgün 

gösterir, 
buruşmaz 

Şarj'lı kumaş 
elbiseyi çok 
ve dökümlü 
kat'iyyen 

Sarj'i Dünyanın bir 
kaç memleketinde, 

bir kaç fabrika 
yapabiliyor! 

•• 

1 
Dünyanın bu Üç dört 
fabrikasın an biridir 

IPEKIŞ 
• • •• 
~çın yuz 

yalnız bu tesisat 
bin lira sarf etti 

1 P E K 1 Ş mamulatı pek 
yakında piyasaya çıkıyor 

Tarsus Belediyesinden: 
Hayvanla cerredilir azami beş yüz 

kiloya kadar tahliye eder bir lağım 
tathir makinesi alınacaktır. Talip 
olanların makinenin bedeli evsafı 
ataloğ ve fenni izahnamelerile be

raber tekliflerini Tarsus Belediye 
riyasetine bildirmeleri ilan olunur. 

(875) 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
. -

Yeni Sekiz Silindirli Buick'in ...• Piyasaya Arzı 

.;, 

Çok kıymetli 

• J 
ontrolu 

Serbest idarenin tatbikındenberi tesbit edilen en büyük keşfiyat 
Buiok tekrar muzafferiyeti ihraz 

etmi~tir. Yeni sekiz ~·ıı·- "-'i :Cuı'ck .. ı,;:ı .... '"" .. ... . > 

1 - Otomatik Kavrama.- Kav
~ama pedalini istimal etmeksizin pü
rüzsüz ve sühuletle bütün dislilerin 
kı;.vramasıru mümkün krlmaktadır. 

Bu ot<ımobilde bir kerre gezintide 
bulunmanız ile, idare kolaylığı ve se 
yirdeki zevkin sizce mükemmeli 
yetine kanaat kesbedileceği bedihi 
olmakla bu otomobili netice itibari
le diğerlerine tercih edeceğinize 
kani bulunmaktayrz. 

otomobil ale:ninde son i'.u cl·vrclik 
başlıca tekamülatı muhtevidir. 

Iş~e bu tekamülat meyanına.-. 
- WIZARD Kontrolu - otomcbillere 
dair yeniliklerin esas kısmını teE'ki! 
eder. 

Otomobilcilerce hüsnü rağbeti r.1;1 

cip olan WİZARD Kontrolu, yeni 
idare, yeni zevik ve seyrü harekette 
fevkalaıdelrk giıbi sanayi aleminin ye
ni üc büyük mezayalarmdan müte
rek<kip olup otomobil istimali husu
suna tamamen 'Yeni kola v lığı bahset-

2 - Yeni ve müterakki serbest 
idare - Şoförün arzusu veçhile dai
ma mJ,en-:vip harekete intikali 
mümkün kı:.-.:- 'ttadır. 

3 - Syn::ro -- I ~es:~ çeliğ1nden 

marrul sessiz çalr,ı<.m·~::n}eman ikinci 
vites dislisi E~zs · ç~ çalışma:.Ola be
raber yüks(k sür'ate verilme.!en ev
vel 60 kilometrodan fazla sür· ti bi; 
den bire ziradeleştimıektedir . 

Bilhassa kadınlar, bu rewcalade 
yeni mezaya olan, <basit, ve otıomobil 
harekette ilken kolaylıkla idaıre edi
len Wizard Kontcolunu takdir ede
ceklerdir 

mektedir. • 

İşte bu yeni sistem kontrol bütün 
Buiok keşfiyatının en ruhlu, en ala 
ve en mühim bir rüknünü tq.kil et
mektedir. 

Yeni Güzellik - Yeni 
Yeni Konfor 

Harekat - Liderli~ 
ve Sühulet 

Akslar arasında oaha uzun tul : 
Fişer mamulatından olan yeni zarif 
sekildtl<:i J<aroseriler tulen yeaıi bir 
cazibe yatkın,görünüsçe letafeti haiz 
bulunmakla berabeır,yeni sistem rad
yatör, fenerler, çamurluklar ve mo
tör kapotu kapakları cidden asri bir 
zarafetin timsali derecesinde nadi-
dedir. 

Buick'in supapları te
peden ufki sekiz silin
dirli da!ıa büyük mo
töründe mütekemmil 
mahrukat sistemi ve 
mütekem'1'lil motfu 
rağ harazet nazimi, bu 
yeni Buick'i kı;ndi fi
yat sınıfı derecesinde 
ki otomobillerin en 

yükseğı sırasına cıkaran mezayalar
drr Yol sarsmtrla ·ını izale eden'.~ bi
ncınlerin huzur ve istirahatini temine 
medar olan yaylara ilaveten yeni 
Buick'e -Seyir Nazımı - tesmiye e
dilen yeni bir basıta techiz edilmiş
tir. Bu basıta direksyoın simidi altın
da ufark bir manevela ile idare edilip 
gııyet rakik olarak icrayı fiil etmesi-

le müspet netıce verır. 
Y eıni ve pek artistik bir tarzda ter

tip edilen tablo kısmı her bir aletin 
layikile mer'i ve sühuletle idare olu
nabileceği bir surette ve gayet şrk 
bir şekildedir. Elektrikle müteharrik 
yeni benzin müşiri, her bir sür'atte 
müsbet olarak çalışan sifonlu ön cam 
sileceği, yeni ve mütekemmil iştial 

• 

ve tebrit sistemi gibi 
daha bir çok mezaya
lı:r Buick'e !konfor, ko
lay !ıkla idare ve hare
katta fevkaladelik ve 
şeklen zerafeti bahşe
den avamili teşkil e
der. 

Yeni Buick'i gönnek ve bunda bir gezintide bulunmak üzere teşrifinize intizar edilmektedit 

1932 MODELi YENi BUICK HERKESi MEMNUN EDER 

1 

İstanbul Mavnacıları 
Tahmil ve Tahliye T.A.Şiı:1keti 

ı İdare Meclisi Riyasetinden: 

1 

Şirketimizin hisse<laran heyeti 
1932 senesi Martının 31 inci per-
emhe günü saat 15 te Galatada 0-

vagimyan Hanında Şirk.et merkezin 
de surt i ad.iyede içtima edeceğin
den hı"S.~daranın hazır bulu·.1ma1arı 

ve içti:n "lan on gün evveline kadar 
asaleten veka.le n mevcut h~sse se 
netlc.rini vezneye tevdi ederek vesi
ka almaları ilcin olunur. 

Müzakere rüznarnesi: 
1 - İdare Meclisi raporunun kı

raati, 
2 - 1Murakıpler raporunun kıra.a 

ti, 
3 - 1931 senesi bilarn;osunun tet 

kiki i t?~diki ve idare m.eclisinin 

ibra~ı, 

4 - Nizamnamenin 12 inci mad
desi mucıbincc ıdare Meclisinden 
kur'a ile çıka!1lacak bir sülüs aza
nın yerine aza intihabı ve İdare 
Heclisi hakkı huzurlarının tetkiki, 

5 - Murakıplerin mürldeti hitam 
buldugundan yeniden murakıp ın

tihala ve tahsisatlarının tayini. 

ZAYİ - İstanbul İthalat Gümrü
günden 5114 numerolu beyanname 
için Doyçe Bank namına 27-7-931 

tarih ve 145915 n}lmerou makpuz 
zayi olmuştur. Yenisi çıkarılacağın 
dan zayiin hükmü yoktur. Doyçc 
Bank İstanbul Şubesi. 

OKS·iMANTOL 
' ... ~ '• ' - • • <Ç" 

O. T. T. A. Ş. OTOMOBİL TİCARETİ T. A. Ş. 
BEYOCLU, iSTiKLAL CADDESi 239, lSTANBUL 

ANKARA: HANİF ZADE BİRADERLER 

stan.bul Evkaf müdiriyetinden: 
- Hırkaişerifte Keçeciler caddesinde (30) No. 1ı salı tekıkesi-
nin ayuca inşa edilen samahaneısinin münıhedim olmasına 
binaen enkazı takdir olunan (100) lira bedel üzerinden 
satılmak üzere bir hafta müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Müzayedesi (14 Mart 932) tarihine müsadii pazanetsi günıü 
saat on bestedir. Talip olanlar kıymetin yüzde yedi buçuğu nis 
betinde pey akçelerile birlikte İstanbul E'Wı:af Müdiriyeti bina 
sında MahlUlat kalemine müracaatları ilan olunur. (887). 

TEMAŞA VE TlY A TRO 1 si İdare azası yahut müdürü srfati-
Omniurn T. A. Şirketi k şirketle akdi muamele hususun-

Hissedarana ilan da Meclisi idare azeJanna müsaa-
Ticaret kanunu•:ıun • 361 inci ve de itası. 

esas mukavelenamcsinin 47 ;nci Llakal 50 hisseye malik olup iş
maddelerine tevfikan temaşa ve Ti- bu içtimada bilasale veya bilvekfile 
yatro Omnium Türk Anonim Şir- hazır bulunmağı arzu edıen hiMeda
ketinin hisscdaran heyeti umumi- ran Ticaret kanununun 371 inci 
yesi mevaddı atiyenin müzakeresi 
için işbu Martrn 28 inci pazartesi 
günü saat 11 de Şirk.etin Tepeba
şında Belediye Bahçesinde kain 
merkezinde sureti atiyecle akdi iç
timaa davet olunur; 

1 - Meclisi İdare ve Murakıp 
raporlarının isti.maı, 

2 - 1931 ~ı:u:ei Bilançosunun, 
müvazene &:fterinin ve kar ve za
rar hesabının tasdiki, mezkUr sene 
neticesine dair Meclisi İdarenin 
teklifi hakkında ittihazı karar ve 
~e<:lisi İdare azasının tebriyei zim 

meti, 
3 - Me<:lisi İdarenin tecdidi, 
4 - 1932 senesi ic;in bir mura

k'P tayini ve iiQretinin tespiti Mu
rakıbın icrayi vazifeye man-ii takdi
<inde icrayı vazife eylemek üzre 
bir ihtiyat Murakıbın tayini, 

maddesi mucibince malik oldukl31'ı 
senedatı içtima günün<len Jaakal bir 
hafta eve} ~irketin merkezi idaresi 
ııe tevdi eylemeleri lazımgelir. 

Hisse senedatının teYdi olundu
guna dair müessesatı maliye ta
rafından muta vesika1ar i~timai u
mumide hazır bulunmak üzre mev
zu hisse senedatı gibi kabul olunur. 

Meclisi İdare 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: Bir borcun temini istifasi 
için mahcuz ve paraya çevri:Jme6i 
mukarrer Bisküi 15 mert 1932 -11 
günü saat 11 den itbı.ren Gala
tada Beyazıt !Mahallesinin Beyazit 
ağa sokağında 31 numaralı Bisküi 
fabrikasında açık artırma ile satı
lacağından taliplerin mahallinde bu 

SEYRISEF AlN 
~rkcz acenta: Galata Köprü 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MühUrdarzade han 2. 3740. 

MERSİN POSTASI 
(lNEBOLU) il Mart 

Cuma 10 da İdaıre Rıhtı
;:nmdan kalkar. Mutat iı;ıke
lelerden maada dönüşte Ed
remit'·e de uğrar. 

İdarece aşağrda ismi yazı
lı malzeme müzayede ile sa
tılacaktır. T eııninat yü:ııde 
10 dur. İhale 9-3-932 saat 17. 
330 kilo arap hurufatı. 

Dr. t H S A N S A M 1 

IST AFILOKOK AŞISI 
Stafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı 

çıbanı,aıııpa.c:ık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tıe1>irJi bir 

• .,. aşıdır. Divanyo1u No. 189. 

ÇOK KARLI BİR iŞ 
için 3-5000 .Jira sermayeli ortak 
aranıyor. Galata - Kredi Liyo 
ne Bank arkasında Melek H ı 
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Gaip Bilezik 
Ai:lıc hatırası olan lniçıik elma&

Jarılan yapılmış bir biıkzik Pazar 
günü Karakôy ile P;ı.rmakkapı ara 
eında kaybolmu!fl.Ur. Bulup getıren 
elli lira hediye ile taltif edilecek
tir. Bulanların her gWl •kıden soı 

Dr. A. KUTiEIJ 
Cilt ve zührevi hastalıklar m 

tehassısr. Karaköy, büyük mahall 
bici yanında 34. 

GRİPE KARŞI 

En ~cuz ila~ 
MARTEL Konyağıdır 

(Öç yıldızlı ve yahut 
V.S.O.P) 

SUPLEKS 
EN İYİ 

TIRAŞ 8 IÇACIDIR 

TÜTÜN İNHİSARI İSTANj 
BUL BAŞMÜDİRİYETİN 
DEN: 

J Kaçak tütünle tutıulup mü 
sadere edilmiş olan Cibalid 
tütün fabrikası iskelesinde 
mevout tamire muhtaç biır çift 
sandalın Martın yirmi yedine· 
pazar günü saat on biırde ma 
hallinde müzayede ile satıla 

caktır. Taliplerin mezat me 
murluğuna müracaatları il" 
olunur. 

3 üncü olordu 
lllnlerı 

İS. M. M.V. LV. Dikim e 
vinin Sirkecide Sara.ciyye arn· 

1 barında mevcut 10,000 ıkilo kö 
sele kırpıntısı aleni münakas 
usulile 9 Mart 932 çarşamb 

günü saat 15 te satılacaktır .. 
Taliplerin kösele ıkırpıntılarını 
görmek üzere medtilr amba:r 
MD. ne ve şartnarn~ini al 
malı: ve münakasaya iştirak et 
mek üzere Kom. a müracaat-
ları. (82) (583) 

K. O. ithiyacı için 14250 kilo 
yatak ve yasdrk yünü kapa! 
zarfla alınacaktır. İhales 22-3 
932 salı günü saat 15 te komis 
yonıımuzda yaıpılacaktır. Ta 
!iplerin şartnamesini alma' 
ve nümun~ını görmek üze. 
her gün ve münakasaya işti
rak etmek üzere teminat ve 
tetıklifnamelerile birlikte vakti 
muayyende Kom. a müracaat 
!arı. (103) (798) 

1 
Askeri fabrika· ı 

lar ilanları 

Şimdiye kadar An arada 
resmi gazete ile neşrettirilen 

1 

münakasa iliinlarımız 2-3 932 
tarihinden ıtıbaren Ha: · iye-

/ 
ti Milliye gazetesile n ttı-

rilecegı alakadarana um 
olmak i.ızere ilan olunur.( 40 

4 üncü icra m murlugun B 
dcyının teminı ıçin mahcuz ve pa· 
raya çevrılmesı mukarrer Fort mar
k ı bir adet açık bimk otomobılı 
16 mart 932 tarihine mbudif çar

mba güniı saat ondan il re kadar 
Taksimde Fort Otomotor irk tın
& 931-1036 No. doaıya ıle açık ar 
tırma uretıle ı;a•ılacaktır. Ta p o 
lanlar ın mahalli nd mc 
racaatları i'an olunur. 


