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NUSHA Si 5 KURUŞTlJıt 

Her tarafta ev • 1 

Sahip ve .Satmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nep-iyat ve Yazı Müdüril 

x;:TEM iZZET 

n 1 •• 
Çin harbinin 
İktısadi sebepleri ı - . .::: , - . . . . ' . 

Eıkiden harpler J.ı.Ie açılırdL 
Yeni harpler ikbaattan dojuyor •. 
Çin harbinin de iktıJ. seheplen ...... 

Birinci aebep, Japon nüfuıunun 
lttiııiıdır. Kilometre murabbaı üz. 
rine 169 nüfuı dü,aı Japonya 
(Türkiye 18) Cavadan ve Belçika
dan aonra dünyanın en ke.if mem
leketidir. VatanDDIZID yarm kadar 
yere 11kıtan btı nüfuı o kadar "'
yor ki, aenech ~,o bin muhaCD' ih
raç etmek lizı. ı lfeliyor. Japonya, 
hu muhaceretin i-'1Üne &'"1;mdı: is
ter. 

ikinci aebep, Japon aanayunın 
ittiııiıdır. Japon sanayii mal sata
cak mahreç anyor. Bulamıyor. Dü· 
ne kadar Japon malı alan Amerika, 
Hindiıtan, Avrupa ıimdi Japon ma
lı almıyorlar. Bunlara JllOrla tatmalı: 
ta kabil değildir. Fakat Çin öyle 
değil. Bütün Japon ihracatının yüz 
de 25 ıini alan Çin, Japon mal,... 
dan elini çekıniı olınaıına rağme'! 
zora geleb:lir. Japonya, bu kudreti 
kendinde görüyor. 

itte harp bu iki aebepten doi: 
muıtur. Artan nüfuaa itkin mahalli 
hazırlamak ve ha nüfuaa çalııma 
imkanını vermek... Japonya, bunla
rı Çinin sırtından tahakkuk ettir
mcğe karar vermiıtir. Japon aana
yünin yekünu hayreti mucip olma
malıdır. Bunda iktısat tazyikinden 
başka bir ıey yoktur. Kıymeti dü
§en ziraat maddeleri, çoğalan Japon 
nüfusuna hayat mesnedi olamaz. 
Japonya, adalarda 65, karada ve 
F ormozda 25 olmak üzere 90 mil· 
yon nüfuılu bir millettir. Bu nüfu· 
ıun yan11 zürradır. Franaa ile mu
kayese edilirse mütabih ikbsadi 
neıicde bulunan Japonya için, gıJa 
maddalerini kendiıi çıkmmalr, bun
lıın ithal etmemek, fakat kunetli 
bir aanayi ihracatı ile iftira kabili
yetini yükaeltmekten bqka çare 
yoktur. Bu ıurettedir ~ Japon 
ıanayil ihracatçı olarak tekemmül 
ediyor. Öyle ki, bupn teJr:mil Ja
pon aanayünin yüzde 60 ıı ıbracat 
için çalıııyor. .• 

Japon ıanayünin en tabıı ~
reci Çindir. Uzak memleketlen'! 
ıneçhul ihtiyaçlarına söre aana1yı mal • o an yapmaktanaa, yakın ve ~ 
Çin ihtiyaçlarına söre aanayı ykp
ınak Japonya için elbett~ ,daha ~ 
!aydır. Bahuıuı ki, ~m de ~p 
bir •~nayİ yoktur. Çın ze~klerı, 
Çin hayabnın muhtaç oldugu ma· 
mü! ef yanın nevileri .v~ telciller_İ Ja 
ponlarca çok güzel bilınmektedır. 

Bilhaıaa 9u aıralarda . JaponY.• 
için Çine ihracat !""ıelesı .eheınmı
yet keabediyor. Zıra lıte~l~ns !'lbn 
dan aynldıktan aonra lnsılız ıh~
catı tekrar artmaia bafladı. !ngı
liz malı, eıki mahreçlere yenıden 
hulül etmeğe çalı§ıyor. Bu mahr'"1;
lerden biri ele Çindir. Eğer Çin 
mahreci ıu 11rada elden kaçarsa, o
nun bir daha fethi pçtiir. 

Bir bu altın -'esi. lıir de Çin
deki dahili tagayyürden dolayı Ç~
liler Japon malı alımyorlar. Çinlı
ler boykot yapıyorlar, 1930 ela ._~· 
ele ettiJderİ SÜmrük iıtiJdalinİ llW" 

!anarak Japon malına yükıek güm
rük tarifeıi koyuyorlar. 

Japonların Şanghay' .ı.ı teaiı ettik 
leri fabrikaların da mukadderatı 
tehlikededir. Japonların Çine vaz
ettikleri ıerıııaye son talıminlere 
.Mre --~·zla t S ınilyar Türk li-•- • ~~~ ' deki 
ratı kadardır. Bütün Çin ecno-
bi ticarethanelerin yüzde 60 ıı Ja
pon ve bütün Çindeki ecnebi nüfu
ıun yÜzde 70 ıi yine Japon olduğu
na ıöre, Japonlann Çindeki İktı· 
aadi menfaatlerinin tehlikeye girme 
si, Japonya için aopk kanlılıkla 
müıahede edilecek bir hidiae ola
mazdı. 

Japon aanayü, artan nüfuıu ça
lııtmnak için teveuü etmek mecbu 
riyetindedir diyoruz. Fakat bu aa
nayİin mebzul ham maddeye ihtiya
cı vardır. Halbuki Japonyacla or
man, demir, kömiir, mahduttur. Bu 
na mukabil, bu maddeleri Mançuri 
temin edebilmelctedir. Malümdur 
iri, Mançuri, maden ve ormanda dün 
Yanın en zengin memleketlerinden
dir. Dahili iıtihW<ten ziyade ihra
cat için aanayi yapan Japonya için, 
uzaklardan, meıeli Amerika Ye Av
rupadan ham madde setirecek yerde 
lıunlan yakından tedarik etmek ha· 
J'&ti bir meaeledir. 

Japonya, bir taraftan Mançııri' de 
hanı madde ve iıkin nımtakatı di
ler taraftan Şaqhay'da ·ağlam bir 
~ aramak içindir ki, Çin ile 
harbe 1iriımi9tir. Mançuri, Japon 
nüfuıuna iıkin imkim ve Japon 
aanayüne ham madde .,ereceı.m. 
Sanshay, o ıanayün mamüllerini 
S&hnaJc için itimat edilir, el altında 
bulunur bir mahreç olacaktır. 

Dünya buhranı ıiddet keıbettik
Çe Ye Japonya'nın Amerika, Hindiı 
tan ,,. Avnıpa ile olan ihracat mü
ıirele..; aeneden 1e11eye dü9tükçe, 
Japon nüfuıunu ancak Çin iktısa
dile do)'llrmak kabil olabileceiini 
Japonlar anlamıılardır, 

Onun için Çin kapısını zorluyor
lar. 

O kapıyı açmak, Japon bakııı
na göre, hayati zarurettir. Açama
mak sefalet ve ölümdür. 

Müderriı 
Nizamettin ALI 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol 

mabahçe sarayındaki mesai 
bürolarında meşgul olmuş
lar, dıtarıya çıkmamış/ar
tır. 

Başvekil 
Gitti 

Başvekil lamet Paşa Hz. 
dün akşamki trenle Ankaraya 
avdet eylemişlerdir. Başvekili. 
miz, dün Halkevinin küşat res
minde bulunduktan sonra, sa. 
raya avdet etmişler ve Gazi Hz. 
ne veda ederek Sakarya motö. 

DiinkiJ /ıegecanlı merasimden aldırdığımız bir resim rü ile Dolmabahçeden Haydar. 

1 H ık 1 • •ı 1 paşaya geçmişlerdir. 

Dün açı an a ev erı 1 e mem e-ı1

şai!~:~~::~daHzP.!:s~~~r::; • d • f ki d Hz. namına yaver Celal B. le 

k t h rsıne e geniş U U ı 1 Sıhhiye vekili Refik B. Vila-e a ar açı yetvediğermahallierkammül 

Dünkü küşat merasiminde Başvekilimiz de hazır 
bulunmuşlar, bizzat gençliğin 

emsalsiz heyecan ve tezahürlerine şahit olmuşlardır 
Başvekilimiz de bir nutuk söyledi 

Dü .,.hrlnıiıı halkevinin rami-
n.- .. . h 

küıadı binlerce "!u~ener 11_enc~ u 
zuru ve çok aamırnı merasımle ıcra 
edilmittir• Halkevlerine pek büyük 
ehemmiyet atfeden sençler, mera
simden daha bir kaç aaat evvel gelo
rek, aalonda toplannıl§lar, idealleri
nin menbai olacak evlerinin açılın. 
aaatini aabıraızlıkla beklemeğe hat
larnıılardı. Salon dakikalar geçtikçe 
daha ziyade kesafet peyıla etmiy 
baılamıt, olmuı, yaVBf yavaş ko
ridorlara kadar taımıı, alt katlara 
akımı ve nihayet ıokakta hiç olmaz
sa ıalonun açılma meraaimini uzak
tan iıitınek istiyen gençlerle dol 
muıtur. 

Peyderpey selen zevat meyanın
da Muı meb'uıu Hatan Reıit Bey, 
ıehir mecliıi aza11ndan Nakiye Ha
nım, Salah Cimcoz, Cevdet Kerim, 
belediye reis muavini Himit, Nuri, 
kaymakam Sedat B.Ier, kadınlar bil'
liii reiıi Latife Bekir Hanım, kon• 
1ervatuvar müdürü Ziya, lımail 
Müıtak, lı Banka11 umumi müdürü Halkevinin kapısı önünde 
Ceıal, lıtanbul ıubesi müdürü rülfünun .. müderriı Ye talebeleri, rea- aervatuvann kıymetli talebeleri ko-
Muammer, Kara Muıtafa zade Ah- aamlar ıoze çarpıyordu. ro halinde iıtiklil ınarıına başladık-
ınet, nli muavini Fazlı, Hüseyin Merasim başlarken lar. Dei;il aalonu, bütün binayj dol-
Cahit Manyui zade Feridun Bey- duran binlerce halk ayıja kalktı ve 
!erle, Şükrü Naili Pa1&, tair bir çok Tam aaat üçü bet seçiyordu. Ş.,. 1Darf derin bir hünnetle dinlenildi 
maruf doktorlar, ıairler, edipler Da- bir bandoıunın genç istidatları, kon (Devamı j inci sahifede) • 

·····l(·~;İ~~·d;~·bi~··h~;H .... Adli~~d~ ........ .. 
kısmen çöktü Islah_at __ 

Altındaki dükkanlarda bulunanlar 
kendilerini güç kurtardıiar 

Yağcı hanının çök•n arka kısn" 

Evvelki gece Tavukpazann
da kar yüzünden bir inhidam 
olmuf, Yağcı hanının arka ta
rafına isabet eden bir kısmı yı 
kılmıştır. 

Yıkıl an kıs mm altında 5. 7, 

9, 11 numaları dükkanlar bulu 
nuyordu. 5 ve 7 numaralı dük. 
kanlarda oturan Terzi Hriıto, 
kızı F otika, Y org~ ve tlya ken
dilerini pencereden abnak sure 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Vekalet bir çok layiha
lar hazırlayor 

ANKARA, (Milliyet) 19 
- Adliyemizin ıslahatı esasla. 
n üzerinde çalıtılmaktadır, Ad 
liye vekaletince bir çok kanun 
layihaları hazırlanmıttır. Bu la 
yihaların bir kısmı bu seneki 
meclisin i.çtimaına yetittirile
cek, bir kısmı da gelecek dev
rede meclise arzedi.lecektir. Bu 
sene kanuniyet kespedecek bir 
maddeye göre hukuk mektebin 
den çıkan efendiler, doğrudan 
doğruya hakim tayin edilmiye. 
cek muayyen bi rmüddet staj 
ya;tıktan sonra hakimlik ede
bilecektir. 

Genç hakimlerimizin hayat
ta ve meslekte daha tecrübeli 
olmasmdaki lüzum ve faide )>u. 
na sebep gösterilmektedir. 

lr1anda 
lntihabah 

Cumhuriyetçiler 
kazanıyorlar mı? 

ı. 

DUBLIN, 19. A. A. - irfanda 
te,rii intihabatına iıtirak eden si
yasi fırkalarm hali hazırdaki vazi
yetleri ıunlardır : 

H ükümet fırkaaı 25 aza, cümhuri
yetçiler 33 aza, müıtakiller 6 aza, 
mesai fırkası 4 Aza. 

kiye ve askeriye tarafından teş-
yi edilmişlerdir. Pş. Hz. teşyi. 
lerinde bulunan zevatın ayn ay 
rı ellerini sıkarak (Allaha IS· 

marladık) demişler ve trene 
binerek hareket etmişlerdir. 

Nurettin Pş. 
Defnedildi 

Müşarünileyhin cena
zesi askeri 

merasimle kaldırıldı 
Dünkü nüshamızda irtihali

ni haber verdiğimiz mütekait 
ıerik Nurettin 1 aşaıım cenaze 
si dün merasimle kaldırılmıt ve 
Karaca Ahmette ihzar edilen 
hususi medfenine defne.lilmit
tir. 

Nurettin Paşanın cenazesi 
tam saat 10 da Kuşdilindeki e
vinden kaldınlmış, Kadıköy 
rıhtım caddesinden geçirilerek 
Haydarp&Jaya, oradan Selimi· 
ye tarikile O sküdara götürül. 
müt, cenaze namazı iskele ca
misinde kılınmıştır. 

Cenaze askeri merasimle kal 
dınlmı4tır, Fırka 111w:ika11 ile 

M•rlıam Nurettin Paşanın 
eski bir resmi 

silahlı silahsız aaker müfrezele 
ri bir çok zabit ve merhumun 
eski ailib arkadatlanndan mü. 
tetekkil kesif bi.r kalabalık ce
nazede hazır bulunmuttur. O. 
çü=ü kolordu kumandam Şük. 
rü Naili Pata, Fırka kumanda. 
nı Zühtü Pata, aabık ordu mü
fettitlerinden mütekait Kazım 
Karabekir Paşa, merkez ku
mandanı Fehmi Beyler de cena 
ze merasiminde hazır bulun-

1 
mutlardır. Cenazeye aynca 
merhumu sevenlerden ve 
vaktile maiyetinde bulunanlar. 
dan da bir kaç zeyat İştirak et 
mittir. iskele camisinde cenaze 
namazının edasından sonra, ta
but yine hürmetle musalladan 
kaldırılmış, ve ayni merasimle 
Karaca Ahmede nakledilmiştir. 
Orada dini merasim ve ihtifal 
yapılmış, merhum Allahın rab. 
met Ye mağfiretine tevdi edil. 
miştir. 

fil 

Iranla ticaretimizi 
nasıl arttırabiliriz? 

·Irandan avdet eden iş bankası 
müdürü Celal B. tedkik seyahati 
hakkındaki intıbalar!nı anlatıyor 

Celal Beyin 
Beyanatı 

Celal Beı 
Bir mubarririmiz, Hariciıye 

vekili Tevfik Rüştü Beyle bir
likte Irana kadar bir tetkik se
yahati yaparak, ahiren a,·det e
den lş Bankası umum müdürü 
Celili Beyle görüşmüştür. Ce. 

(Devamı S inci sahifede) 

Yeni şubeler 
Açılacak 

ANKARA, (Milliyet) 19 
- it Bankası umumi müdürü 
Celil ve idare mediıi reisi Mah 
mut Beyler yarınki trenle Anka 
raya geleceklerdir. Bankanın 
ilk meclisi idare içtimaında hey 
eti umumiyenin ne vakit topla. 
nacağı kararlqtınlacaktır. Ga. 
lip bir ihtimale göre, bankanın 
alelade hey'eti umumiye itçi
maı martın sonlarına doğru vu. 
kubulacakbr. Mevıukan aldı
ğımız malumata nazaran, buh
ranın devamına rağmen banka. 
nın 931 senesindeki blinçosu; 
geçen seneki blinçoya nisbetı. 
daha iyi bir ınetice arzetmekte
dir. Zannedildiğine göre hisse
darlara verilecek temettüün 
mikdarı geçen sene verilen mik 
dardau az olacak değildir. Ha. 
tırlardadır ki, İt Bankası ge. 
çen sene hiueclarlanna yüzde 
on niıbetinde bir temettü tev. 
zi ebniftİ. Bu kadar müşkül bir 
sene içinde bu milli müessese
mizin böyle bir netice alman 
h em takdire, hem memnuniye. 
te J&yandır. 

(Devamı S in<:i sahifede) 

Shanghai' da büyük bir 
taarruz başladı 

S,abık Çin imperatoru Mançuri 
devlet reisliğine intihap edildi 

Amerikada endişe artıyor 
ŞANGHAY, 19. A. A. - - Japon 

Ceneralı Uyeda öğleden aonra ıu 
beyanatta bulunmuıtur. ı 

•
1 On dokuzuncu Çin orduaunu ilk 

hatlan aeri çekilmediği takdirde Ja
pon kuvvetleri yarın ııabııh aaat 7 de 
taarruza seçeceklerdir. 

" Bu taarruz haberi hakkında 
Nevyork'tan alınan malümata aöre 
Amerikan ukeri mahafili Japonlu' 
ın büyük mikyaıta hareketlere ıirit 
mek için Şanıhayda kifi mikdarda 
kunete malik nlmalannı fÜpheli ad
detmektedir.'' 

Japon altimatomu 
reddediliyor 

NANKIN, 19. A. A. - Harici 
itler Komlıyonunun Japon ültimato
munu reci huıuıunda verdiği karar 
Nankin hükümeti Hariciye Nezareti
ne bildirilmiıtir. Hariciye Nezareti 
cevap hazırlamakla meıgul bulun
maktadır. Bu cevap bu akf&lll Ja
ponlara tebliğ edilecektir. 

Çinliler cemig•tl akvamın 
toplanmasını istediler 

CENEVRE, 19. A. A. - M. Yen 
Japon ültimatomu dolayiıiyleCemiye 
ti akvam mecliainin buıün öğleden 
aonra müstacelen içtimaa davetini is 
temiıtir. 

Öğle üzeri toplanacak olan On 
ikiler Komiteıi murabbaı heyetinin 
bu tetebüıüne ne yolda bir cevap ve 
rileceğİııi kararlaşbracaktır. 

Amerika ne diişiiniigo,. 

VASHINGTON, 19. A. A.- Hü,. 
kümet bütün diklcııtini Şanghaydaki Mançaride bir Japon neferi 
beynelmilel imtiyazlı miııtakanın hi-
mayeai. iıin.e huretmiıtir. Hükümet 1 ordu)'ll tutmağa ıevk için aarfedil
artık hiç bır faydaaı olmıyan siyasi miş bir gayret mahiyetindedir. 
teşebbüslerde bulunmağı hatırından . . '" • 
geçirmemektedir. Yenı Mançurı hukümetı 

Japon ultimatomunda tesbit edilen 
müddet ve Mançuride mustakil bir 
hükümet teı•kkül etme.inin Japon 
intihabatiyle ayni zamana tesadüf et 
meai Amerikan mahafilinin filaincc 
Japon müntahiplerini hü.kUn1eti ve 

reisi 
TOKYO J9. A. A.- Asabi gnz"" 

tesinin Mo:1kdcn' c1 n aldığı bir ha
bere eöre yeni Mançuri hülcUmed 

(D~\·amı 2 inci sahil~d~ • 



Zeytindağı 
-18-

Çadır 

Artık Guzede, Filistin cep. 
heıinde harp ediyoruz. Çöl, 
İngilizlerin elindedir. Kuyu. 
lar, kanallar, portatif yollar, 
(Bi'rüsaebi), (Hafir), kum üs
tündeki bahçeler, hepsi, Kimbi.. 
lir kaç külçe altın ve gümüt bir 
serap gibi söndü. 

Askerimiz o kadar az ki yan 
yana siperlerde oturan iki 
fırkanm anımda, urban, gelen 
geçeni soyuyor. liri tarafında 
öldürecek adam bulamayan 
İngiliz tangı bir demir iskelet 
olmuı, Filistin güneti albnda 
yatıyor. 

Cphemiııı auauz, kuru ekmek 
kırıntdarlDJ güç yetiıtiriyoruz. 
Arkaımı çöle veren İngiliz or. 
dusu Ue, siperinde musluktan 
Nil suyu içiyor. 

İyi aıker olmayan Cemal 
Paıa , mükauıııel levazımcılık 
yapıyor. Bir gün, Gazze'nin ıid 
detli harp günlerinden birinde 
odumda da duraıwyarak dıt 
kapmm dibindeki telgrafhane
ye gitti. Ordu kumandanı, tel
grafla, tl Adana taraflarından 
gelen bir benzin vagonunu ta. 
kip etmektedir. Ne yedi, ne iç
ti, bir menzil mülizımınm bü
tün gayreti ile çalıtb; atq gibi 
kızgındı. 

Nihayet, aqam üatü benzin 
vagonunun Şamdan ilerlediği
ni görerek, memnun, telgraf 
odasından çıktı ve bize döne. 
rek: 

- Büyük Kumıındanlarm 
harp zammıı soğuk kanlı olma 
sını tavsiye ederler; fakat elde 
değil! d~ordu. 

O sırada Enver Pap ve ma 
; yeti gelmitlerdi, Hep birlikte 
::epheye doğru gittik. Geoit 
:;öl ufuktan arasında çadırları
mızı kurduk. 

Aktama doğru bilmem ne 
geçti? Fakat hiç lômae ne baı
kumandanın, ne de ordu kuman 
danının çadırına yaklaşamıyor. 

Bizden uzakta, iki çadır, dar 
gın ve aomurtınu9 duruyor. 

Ara •ıra bir rüzgar ikisin
den birini kıpırdattığı zaman, 
bir haber gelecek, bir vak'a o. 
lacakmıı diye bekliyoruz. 

Enverin çadırı ile telgraf 
cadırı arasında sık sık bir za. 
bit gidip geliyor. 

Çöl gecesi, mehtap gibi ııık 
ver0 n yıldızları aydınlık, iki ça 

- Fantezi -
dınn dargın profili üzerine çö
küyor. 

Bir aralık, zabitin bilmem 
kaçıncı giditinden sonra Baı
kumandanm çadırında bir kımıl 
dayıf oldu; çadır bezi dalga
landı, söndü, kabardı ve bu ha
reket, bir rüzgar denize dalga si 
rayet ettirir gibi, Cemal Paıa
nm çadırma geçti. 

Hepimizin içimiz açılmıştı. 
Çadır profilleri uzamı§, geniş 
lemiı, yayılmıt ve gev'91DİŞ gi
bi idi. 

iki kumandan, kartılıklı ça· 
dırlarmdan ÇJktılar; müsavi a
dnnlarla biribirlerine bakıştı
lar. Enver Paşa elinde tuttu
ğu bir kutuyu açtı ve içinden 
bütün çöl gecesine akseden 
bir pırıltı çıktı. 

Cemal Pllfanın göğsüne mu 
rassa bir nitan takılıyordu. 

Dördüncü Ordu Kumanda
m, bu nifanm Bllfkumandana 
verildiğini duymuf ve kendisi
nin unutulmut olmasına kızmıt 
b. Batkumandan telgrafla ••
raydan bu müsaadeyi aldığ':11: 
dan timdi kendi mücevhennı 

t ··~ arkadatı bahriye nazırının gog 
süne takıyordu. 

Bütün çadırlarda bir orkes
tra gibi, ahenkli sevinç dalga. 
lan uyandı. 

Barışmıılardı. 
Gazzeden, derin derin, top 

sesi geliyor. İngiliz gül. 
lesi, Osmanlı aaltanabnm im
paratorluk tacını döğmektedir. 

Bu bir damla elmasın hiki
yesi ! • 

Bir müddet sonra Enver Pa 
şa birinci ferik olmuıtu. Bu da 
Dördüncü Ordu Kumııındaru 
için ağır bir darbe idiı. 

Birut valisi ile Cemal Pa
ta arasında ne geçti, bilmiyo
rum. Fakat ertesi günden iti. 
baren kumanadana her taraftan 
birinci ferikliğini tebrik telgraf 
ları yağmağa batladı. 

latanbula yazdı: " - Ne di 
yeyim? OlmadIID desem, kü
çük düıerim; cevap versem ol
madım ki yazayım!,. diyordu. 

iki gün sonra Enver Paşa 
Cemal Pllfanm birinci ferikli. 
ğini tebrik ediyordu. 

Bu da iki santim sırmanın 
hikayesi! 

Falih RIFKI 

MiLLi f r. I 

M. Painleve Dahiliye 
nazırlığını alıyor 

intihabat arifesinde bu nazaret 
mühim müzakereleri icap ettirdi 
PARIS, 19. A. A. - M. Painle

ye, Elysee sarayına azimetinden ev
vel M. Laval ile kendi siyasetine i
cap eden vedıeyi verebilmek itibari
le kati telakki ettiği bir mülakatta 
bulunacakbr. 

Bu mülakat M. Lavalin yeni ka
bine ile olabilecek muhtemel ittiraki 
mesaisi etrafın • ı cereyan edecek ve 
dahiliye nezaretinin tevcihi mesele.
ıine ait olacaktır. 

Her iki meclisin ekıeriyet kısmı
na mensup izaları M. Painlevenin 
kabinesile irtibata hazır bulunmakta 
fakat batvekaletin ekalliyete men
suplarından biriıine tevcihine mü
kabil dahiliye nezaretinin M. Lavale 
teklif edilmit bulunması hasebile 
keadilerine verilmesini talep ebnek
tedirler. 
Eğer M. Painleve, M. Laval'in da 

hiliye nezaretine avdeti hakkında ra
dikallerin muvafakat ve ricalarını is
tihsal edecek olursa buhranın halli 
kolaylatmıt bulunacak, baıvekil ay
ni zamanda harbiye neazretini ye 
M. Tıardieu de Cenevredeki Fraıı
aız murahhas heyetinin riyaseti va
zifesinde devam etmek üzre harici
ye nezaretini deruhte etmiş olacak
lardır. 

Dahiliye nazırlığı 

PAR1S, ı9. A. A. - M. Painle
venin deruhte ettiği en 
mühim vazife intihabatın İcrası ari
fesinde ehemiyeti atik&r olan dahi
liye nezaretinin uhdesine tevdi edile
ceği talııiyetin İntihap ve tayininde 
temerküz etmektedir. 

Bu nezareti, uzun zeman uhdele
rinde bulundunnuı olan raclikallar 
timdi kendi içlerinden birisine ve
rilmiyeceğini görerek buna katlan
makta nelerde hiç olmazıa M. Pain
leve batvekiletle beraber bu nezare 
ti de almasım istemekte ve maama
fih mümaileyhin M. Lavalin bu ne
zarete tayin edilmesine hiçbir itiraz 
serdetmiyeceğine de kani bulunmak
tadırlar. 

Harbiye nezaretine ıreJince, Fran
sanın harici ıiyasetinin herhangi bir 
vaziyet muvacehesinde deiitmiyece-

Şanghai'de 
Taarruz 

(Başı l jnci sabHede) 
icra heyeti; sabık Çin lmperatoru 
Prenı Pouyiyi ittifakla riyaıete in
tihap etmittir. 

Japon elçisi nezdinde 
teşebbüsler 

ği ve Franıız murahhas. heyeti rei- ı 
sinin Cenevredeki müdahalesinin u
mumi surette tasvip edilmiş olmaıı 
itibarile M. T-erdieunün bu nezaret
te ipkası müttefikan arzu edilmekte
dir. 

Diğer taraftan M. Tardieunün 
münhasıran şah11 aleyhinde bulu
nulması ıartib ber hüsnüniyet sahi
bi insanla teşriki mellBİye hazır ol
duğunu fakat radikallerin Marin 
grupu ismile yacledilen cümhuri
yetçi ittihadını bertaraf etmek için 
bundan evvelki iki kabinenin teıek
külü sıralarında yapılmak iıtenilen 
uzlatmalan akim bırakan uıulü tec
dit ettiWeri takdirde M. Painlevo
nin tetebbü.tcrini neticesiz bıraka
~ak vahim ihtil&lat tevellüt edeceği
ni beyan etmiş bulunduğuna nazan 
dikkat celbolunm&ktadır. 

M. Painleve, ô"gleden sonra ak
şama doğnı veya geçeleyin teşeb
büslerinin neticeai hakkında M. Dou 
mer'i haberdar edeceğini beyan ey
leınittir. 

M. Painlevc - M. Lava/ 
Tardieu ve M. Regnaııd 

arasında 
PARIS, 19. A. A. - M. Painle

ve ıaat 1,45 te dahiliye nezaretini 
kendiıinin deruhte edeceğini M. La
val'e tebliğ eylemiş olduğundan bu 
karar üzerine M. Laval, Tardieu ve 
Reynaud ıerbeıtü hareketlerini tek
rar iktisap eylemitlerdir. Çünkü ek
seriyet fırkası intihabat arifesinde 
dahiliye nezaretinin kendi azalann
dan birinin uhde, inde bulunmaıını 
istemel<tedir. 
Saat 3 te M. Painleve müzakereleri 

ni tevkif ettiğini ve ıaat 10 da tek
rar baflıyacağını bildirmiıtir. 

Radikal :sosgali:stlerin bir 
protestosu 

PARIS, 19. A. A. - Franıız ra
dikal aoıyaliıt fırlr.aıınm meb'uaan 
meclisi grupu, demoluat cümhuriyet 
çi ittihadının Painleve aleyhinde ba
kareatimiz telikki ett.iii müzakere 
ruznameıini protesto eden bir teWii 
netreylemittir. 

Maruf bir 
Tenor geliyor 

• • i ~· . ·"\' ~.. ~ - :. ... ' . . . ,:- ~ . 

• 
Irak hükiimetile aktettiğimiz 

ikamet mukavelesi 

ANKARA, 19. A. A. - 9 Kanun 
sani 1932 tarihinde Ankarada İrak 
hükümeti ile akit ve imzalanan ve 
berayi tasdik Büyük Millet Meclisi
ne sevkedilmİ§ bulunan ikamet mu
kavelenameai berveçhiatidir: 

Bir taraftan Türkiye Ciimhuriyeti 
Reisi Hazretleriyle, diğer taraftan 
Ha;metlu İrak Kralı Hazretleri, iki 
memleket anumda teyemmünen 
mevcut doıtluk rabıtalanru takviye 
ve yüksek akitlerden her birinin te. 
baaıİnın ve ıirketlerinin diğer taraf 
ülkeıinde ikamet ve icrayi ticaret e. 
debilmeleri ıartlarım teshil ebnek ve 
kezalik kaiayı umura ve mahalli te
kalife müteallik mesaili tanzim eyl.,.. 
mek arzuıiyle aynen müteha11i. o
larak bir ikamet mukavelesi akd'me 
karar vermitler ve murahluulan ol
mak üzre Türkiye Cümhuriyeti Rei
si Hazretleri. iktisat Vekili ve Bur
dur Meb'usu Mustafa Şeref Beyefen 
diyi lrak Kralı Hazretleri Irak Hü
kUmeti vüzera Meclisi Reiıi ve Rafı. 
din yüksek nııamnın ikinciıınıfmm 
hamili Ferik Nuri Essait Pata Haz
retlerini t"yin buyunnutlardır. 

Mütarinileybima uıulüne tevfik 
ve muteber görülen ıelahiyetname
lerini yekdiğerine tebliğ ettikten aon 
ra atideki ahkamı kararlaılırmlflar
dır. 

Madde ı - Her iki memleket 
tebea11na ve ıirketlerine diğer mem 
leket arazisinde tatbik edilecek ika
met mekıüanun §lll'tlarma ve keza
lik mali tekalif ve kazai ıel&hiyet da 
hil olduğu halde bilumum adli me
saile müteallik huıuılarda Türkiye 1 
ra.k'a ve Irak Türkiyeye en ziyade 
mazharı müsaade üçüncü memlekete 
bahıedilmit veya edilecek muamele. 
yi aynen bahşedecektir. 

ltbu muahedenin bülriimlerinden 
hiç biri iki memleketi~ her _birin!n 
ecnebilerin muhaceretine muteallik 
kavanin ve ıUzamatı mevcudesi ya
hut iki memleketten her birinin bu 
mahiyette kannin ve nizamnanıeleı; 
IH!fretmek halda üzerinde h.er hangi 
bir tesiri haiz olduiu auretinde tef
Iİr olummyacaktır. 

lnk'm mücabir taraf deTletlerine 
puaort ve vize huıuıunda bahtetti. 
ii veya edeceii huıuıi müaaa~elere 
aelince Türkiye bunlardan en zıyade 
mazhan müsaade millet esaıma is
tinaden iıtifadeyi ancak mütekabili
yet prtile talebedecektir. Emvali 
Gayri Menkuleye taııarruf hakkı hu
ıuaunda yüksek akit taraflar tabası
diğer taraf ülkesinde iki memleketin 
meri kanunlan ahkimr dahilinde en 
ziyade müsaadeye mnhar millet 
muamelesinden müıtefit olacaklaı-. 
dır. Bu lıiikmiin tatbiki tam müte
kabiliyet prtma muallaktır. 

Metinleri neşrediyoruz 
müsaade millet muamelesi babtede
cektir. Binaberin lrak'm her hangi 
tabii veya ımai müıtahaali.tımn Tür 
kiyeye ithal yeya orada ııürümünden 
her hangi diğer ecnebi memleketin 
tabii veya ıinai müıtahaali.tından 
her hanai diğer ecnebi memleketin 
tabii veya ıinai müıtahtalitmclan ci
bayet edilen veya edilecek olanlar
dan daha yiiluek Yl!ya batka rüsum 
iıtifa edilmiyecektir. Aynile Tür
kiyenin her hanııi bir tabii ve sınai 
müıtahsalatının 1 raka ithal veya o
rada sürümünden ber hangi diğer ec 
nebi memleketin tabii veya ıinai 
müıtahaalitından cibayet edilen YI! 

ya edilecek olanlardan daha yü.koek 
ve ba§ka rüıum iıtifa edilmiyecektir. 
Kezalik diğer tarafa gönderilecek 
her hangi bir maddenin ihracı üze
rinden Türkiye veya Irakta müma
ıil meT&ddm her hangi diğer mem
ı-..ı., ihraa üzerinden iıtifa olunan
lardan daha yükıek veya batka rii-
ıum cibayet edilıniyecektir. 
Bilcümle sair ecnebi memle-
ketlerin tabii veya ıinai müıtahsala
tı her hangi bir maddeye yüksek a
kit tarafından birinin bahtedebile
ği bilcümle menafi ne oluna olıun 
diğer yüksek akit tarafın tabii veya 
mamul müıtahaali.tı ayni maddeye 
ayni zamanda bu baptc talep vaki 
olmakıızm tatbik olunacaktır. Bu 
maddenin abkimı A Türkiyenin ve 
lrakın 1932 senesinde eski Oımanlı 
İmparatorluğundan aynlmq olan 
memleketlerden ıelen müstahsaller 
gÜmrük tarife.i buıuıunda bahıet
tikleri veya edecekleri huıuıi men
faat ve müıaadeler. 

Madde 2 - Türkiye yabnt lrakm 
giimrük hudutlannın her bir tara
fından eni ıs kilometroyi tecavüz et 
miyen bir sahada hudut ticaretine 
tamildeğildir. 

Madde 3 - Her yüksek akit taral 
ithalat ve ihracat üzerindeki mem 
nuiyet ve tahditler huıusunda mü 
tekabilen en ziyade mazharı müsaa
de millet muamelesi tatbik eylemeyi 
taahhüt ederler. Ancak insan. hay
van veya nebat hayatını himayey• 
matuf ıılıbi mahiyette memnuiyet 
veya takyitler vaz'mda hu iki taraf 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamele.i bahfetmek kayclile mu
kayyet olmaksızın ıerbestilerini mu
hafaza ederler. 

Madde 4 - Yüksek akit taraflar
dan Lerbiri diğer tarafın tabii veya 
ainai müıtahul&tımn ithalinde huıu 
ıi ırümrük tarifeli tatbikmı temin 
ed...ı. bir itiW akti zımnında müm 
kün olduğu kadar yakın bir zaman. 
da müzakereye ı..,.amağı taahhüt 
ederi ... 

Madde 5 - Türkçe, Arapça ve 
Franaızça liıanlarmda tanzim edilen 
itbu muahedename taıdik edilecels 
ve taıdiknameler mümkün olduğn 
kadar az bir zaman zarfında Bağdal 
ta teati edilecektir. Muahede taıdik
namelerinin teatiıinden ıs giin aon
ra mer'iyete girecek ve fesbediliıu:i
ye kadar mer'iyette kalacakhr. 

Bu fesih yükaek akit taraflardan 
biri tarafından diğer tarafa teblif 
edildiği tarihten itibaren 3 aylık bir 
müddetin inlozaımdan aonra ve tef. 
ıiri hakkında her hangi ihtilaf zuhu
runda Franıaça metin müteber o
lacakbr. Y ukardaki ahkamı taaclik 
etmek üzre murahhaılar İfbu mua
hedenameyi imza etmiı ve mühürle. 
miılerclir. 

Ankarada Bin dolruzyih oluk ilD 
ıenesi Kinunuıaniıinin Onuncu gü
nü tanzim edilmiıtir. 

M. ŞEREF NURi ESSAIT 

M. Paul Boncour yeni kabinede 
hariciye nazırı olacak 

PARIS, 19 (A.A.) - M. Painleve, M. Paul Boncour'a hari
ciye nezaretini kabul etmesini telefonla teklif etmittir. M. Paul 
Bonc.our bu teklifi kabul etmittir. 

Dempsey bir maçta mağlup oldu 
ŞIKAGO, 19 (A.A.) - 23500 seyircinin gözü önünde ya

pılan dört ravuntluk boks maçında Dempsey rakibi Kina Le
vinaky' e sayı hesabı iLe mağlup olmuttur. 

Dempıey boka aleminde tuttuğu eski mevkü tekrar ele geçir. 
mekten tamamen ümidini kesmittir. 

Uşakta bir zelzele oldu 

ŞANGHAY,19. A. A. - Fransız 
orta elçisi Japon orta elçisi nezdin
de bir teıebbüste bulunmut ve mu
hasamatın tekrar baflamıyacağı Ü· 
midinde olduğunu söylemiıtir. ln
giliz, Amerikan ve 1 talyan orta elçi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1 1 leri de bu tetebbüıe iıtirak etmİf· 

Karlardan bir han kısmen yıkıldı ıtl!!1er!!!!!!dir!I!!!!. ~~~~!!!!!! 

Madde 2 - Türkçe arapça ve 
framızça liunlormda tanzim edilen 
itbu mukaYele taıtik edilecek ve tas 
tilmameler en yakın bir zamanda 
Bağdatta teati edilecektir. Mukavele 
tastiknamelerin teatisinden ıs giin 
aonra meriyete girecek ve bir ıene 
ncibülittıba olup yüksek akit taraf. 
lanndan biri canibinden fesedilmez
oe znnnı bir ıurette meriyette ka

UŞAK, 19 (A.A.) - Dün sabah saat 9 da hafif bir zelzele ol. 
muıtur. 

(Bqı ı inci sahifede) l larında tren seferlerindeki in-
tile ankaz albnda kalmaktan tizamı kaybettirmiştir. 
kurtulmutlardır. Yollarda karın irtifaı 2,5 

9 nmnaralı dükkanda oturan metreyi bulmuştur. Bu kadar 
50 yaımda terzi Dimitri ankaz kar, trenlerin müşkülatla seyrü 
albnda kalmıt, üç yerinden a. seferini mucip olurken, hat bo. 
ğır surette yaralanmııtır. Di- yunda bazı arızalar da olmuı 
mitri Cerrabpafa hastanesine bu meyanda Sinekli - Kabak
kaldırılmıtlır. 11 numaralı dük ça arasındaki küçük bir köprü 
kanda oturan tüfek tamircisi yıkılmııtır. Bu yüzden dün Sir 
Mehmet Efendi de ankaz altın keci - Uzunköprü arasında 
da kalmıttır. Kaza mahalline bet tren yollarına devam ede. 
derhal itfaiye yetİpırİf, aııkaz miyerek muhtelif istasyonlarda 
altında kalanları kurtarmıt, yı. beklemeğe mecbur olmuşlardır. 
kınbyı da teblikesir& bir hale Avrupa ekspresi, dün gitme 
getirmittir. miştir .. Evvelki gün Sirkeciden 

İnhidam kar sulannm erime giden ekspres ise Kabakçadan 
si yüzünden ileri gelmiştir. geriye dönmeğe mecbur olmut, 

nekli arasındaki kayan köprü. 
nün tamiri için de tat yüklü iki 
vagon, bir lokomotif ve lazım 
gelen fen memurlan ile dün ak 
tam Sirkeciden Kabakçaya tah 
rik edilmiştir. 

Anadolu hattında ise dün 
trenler viktinde seferlerini yap j Tenor M. Loııis /l/ing 
mışlardır. Berlin, Viyana ve Prag ope-

Kar deoam edigor ralannda büyük muvaffakıyet. 
Hava, düzelecek derken, ge- lerle temsille~ veren m~thu~ o

ne bozdu. Evvelki gece tekrar pera tenorlerınden Louıa lllıng 
hafif kar yağmağa başlamıı bugünlerde ıehrimize gelecek. 
dün öğleye doğru tipi balinde

1 

~ir. ~umaileyh burad~ kalaca 
ve sonra tiddetini azaltarak de- gı mudd.et zarfında bııt konser 
vam etıniıtir. Dün karla bera. verecektir. 

lacaktır. 
Fesih takdirinde mukavele hüküm 

den iskat için yükoek akitlerden biri 
nin bu baptaki arzuıunu diğer tara
fa tebliğ ettiği tarihten itibaren da
ha üç ay meriyette kalacaktır. Yu
kardaki ahlWru tasdik ebnek üzre 
murahhaslar itbu mukavelenemayi 
imza etmiıler ve mübürlemiıluclir. 
Ankarada ı932 ıenesi Kinunuaaniıi 
nin Dokuzuncu ııünü tanzim edil. 
mittir. 

Aktedilen ticaret 
Muahedesi metni 

Adanada bir kaçakçılık tutuldu 
ADANA, 19 (A.A.) - Dün Halepten gelen ekspres treninde 

polis tarafından yapılan tabarriyat neticesinde 512 defter sigara 
kağıdı, 2S paket çakmak taşı 12 paket tönbeki, kolanyo ve sair• 
kaçak e,ya bulunarak müsadere edilmiş ve sahipleri mw.hkeme
ye verilmittir. 

Yeni Adana gazetesi 
mahkum oldu 

ADANA, 19 (A.A.) - Halkı bükUmet kanunlarına kartı 
gelmeğe teıvik ve tahkir cürümlerinden dolayı Y eniadana gaze
tesi sahibi Ahmet Remzi Beyin ağır cezada nakzen devam edi. 
len muhakemesi dün neticeleıımittir. Mumaileyh 8 ay ağır hapse 
ve 133 li.ra para cezasına mahkUm olmuttur. 

Bu inhidamda belediyeyi de dün ak9am geç vakit Sirkeciye 
mes'ul addetmek İcap etmekte. muvasalat etm;ştir. Bu trende
İr. Çünkü evvelce beledi.yeye ki yolcular, karın irtifaı 2,5 
tehlike ihbar edildiği halde bu metreyi bulduğunu söylemişler 
kısım yılcıırılmamııtır. dir. Konvansiyonel, dün ve ev. 

ber oldukça batın sayılır soğuk Her zaman Avrupanın tanm 
ta hüküm sürmüttür. Kandilli mış opera tenorlerini dinlemeğe 
rasatanesinin verdiği malfunata muvaffak olamayan lstanbulun 
göre, dün hararet azami 1 dere ıan'at ve musiki aleminde 
ce, a~gari sıfırdı. Dün rüzgar Louis llling'in vereceği bu kon 
poyrazdan mutavassıt kuvvette ıer müstesna bir hadise teşkil 
esmiştir. Bugün de hava dünkü edecektir. 

ANKARA, 19. A. A. - 10 Ka
nunusani 1932 tarihinde Ankarada l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!l!-•!!!!!1!!!1!1!11!!!!1!!!!!!!-!l!!!!!!!!!I!!!• 

Yıkılan bu lasnn büyük ha- velki gün Sirkeciden hareket et 
reketi arzda çatlamaıt ve hafif memittir. 
tamirat neticesinde kullamla. Dün öğleyin Sirkeciye gel. 
cak bir hale getirilmiş, fakat meıi icabeden ekspres ve dün 
bir iki ıene evvel tekrar kulla- sabah gelmesi lizım gelen kon 
nılamıyacak bir bale geldiği İ· vanaiyonel, biri Çerkeıköy ve 
çin bu dört oda ve altındaki diğeri Alpulluda kalm1tlardır. 
dükkanlar kapablmıt ve biç bir Sirkeci - Uzunköprü arasın 
kimsenin iıgallne meydan ve- da İ§leyen 105 numaralı muh
rilmemişti. telit katar, Uzunköprüden Sir. 

gibi olacak, hava kapalı geçe. 
cek, ara sıra kar yağacaktır. 

An ·doluda kar 
TRABZON, 19 - Of ile 

Bayburt, arasındaki dağ yolu. 
na büyük çığ dütmüttür. Çığ 
altında kalan dört yolcu alb 
hayvan ölmüıtür. Yolculardan 
biri Bayburtludur. 

Karadenizde fırtına 
ha.fifledl 

Bundan dört gün evvel bele keciye gelmesi İcap eden 104 
diyeye müracaat edilerek bir nwnaralı muhtelit katarın 5e'I'. 

mühendiı ce'bedilmiş, bura11 visini yaparak Kabakçadan av
tetkik ettirilmiş, yıkılmasına lü det etmittir. KAST AMUNU, 18 -llgm 
zum gösterilmiştir. Fakat yı. Uzunköprüden Sirkeciye ge, ile Çanlan arasındaki yola bü. 
kılması icin de evvela gazeteler lirken Sinekli de kalan 104 nu. yük bir çığ düşmüttür. Yol ka 
le ilan edilmesi şart konulmu§, maralı muhtelit katar da, 105 pandığı için posta ne.kliyab 
bu İş yapılıncaya kadar da bina numaralı katarın servisini ya. yoktur. 
kendi kendine yıkılarak iki ki- parak Sinekliden Uzunköprüye Kradenizde fırtına devam et 
şinin ağır ıurette yaralanması. döumüştür. mektedir. Fakat eski şiddetini 
na sebeo olmu;tur. Şark demiryollan direktö. kaybettiğinden vapurlar aefer-

T k 'd k rü M. Pa;kal, dün Sirkeci iıtas lerine devama batlamıtlardır. ra ya a ar yonu müdürlüğü odasında biz. Marmara·~ dünı kar tiıpisi ol 

2 5 t zat makine batma geçerek yol. duğundan bazı vapurlar bu me 
, me re !ardaki trenlerin vazi~ctlerini yanda Ege vapuru da teahhur-

lngilterede gümrük 
tarifeleri meselesi 

LONDRA, 19. A. A. - Anın Ka 
marası itbal&t rüıumuna ait kanun 
projeıin: maddelerinin müzakeresine 
batlamak Üzeredir. Riyasete tevdi e
dilen tadilat takrirlerinin pek fazla 
olması haıebile bu müzak-t bet 
gün devam edecektir. 

Meclis, ıimdiye kadar gümrük 
rüsumuna tabi tutulmuı etYadan 
gayri olan bütün eıyaya kıymetleri 
üzerinden yüzde 10 resim vazına 
dair bulunan kanununun lıirinci mad 
deıini 66 muhalif reye kartı 274 rey 
ile tasvip ve kabul eylemiıtir. 

Reserve Federal ban
kasının mükerrer skon

to nisbeti 
NEVYORK, 19. A. A. - Fede

rale Reaerve Bank'aımm mükerrer 
ıkonto fiah değişmemiş ve eıkiıi ip. 

Irak hükumeti ile akı ve İmza olu
nan ve berayı taıdik Büyük Millet 
Meclisine ıoevkedilmiı bulunan tica
ret mukavelenameıi berveçhiatidir: 

Bir taraftan Türkiye Cümhuriyo
ti Reiıi Hazretleri ve diğer taraftan 
Hqmetlu Irak Krab Hazretleri ti
caret münasebetlerini muhafaza Ye 

inkipf ettirmek, ülkelerinde iki ta
rafın ticarete bah19Yledilderi DIUll

meleyi tayin etmek arzuaiyle müte. 
ba..U olarak bir ticaret muahedesi 
akdine karar Yerınİfler Ye bu bapta 
mütekabil murahluulan olmak İİ2re 
Türkiye Cümhuriyeti Reiıi HUNt
leri iktisat Vekili ve Burdar Meb'u
ıu Muıtafa Şeref Beyefendiyi llBf" 
metlu Irak Kralı Hazretleri Irak 
Mecliıi Vüzera Reisi Ye Rafidin m
ı•nınm ikinci ımıfım bamil Ferik 
Nuri Eısait PBf& Hazretlerini tayin 
elmİflerdir. 

Mütarünileyhler uıulüne muvafık 
ve muteber ıörünen salBbiyetlerini 
yekdiğerine teblii ettikten aonra a
tideki bükümleri kanrlBttırnutlar
dır: 

Madde 1 - Munzam resimler ve 
tezyit emsali dahil olmalı: üzre ithal 
Ye ihraç resimlerine •e ticarete ve 
gümriiğe ait diğer l'l!Iİm ve mükelle 
fiyetlere müteallik huıualar ile tran
ıit antrepoya koruna ve ııümrük 
muameleleri nümunelerine yapılacak 
muamelelerde Türkiye lrak'a vıı 1-

Galatasaray 
Kongresi 
Dün yeni heyeti idare 

intihap edildi 
Galatasaray klübü dün se

nelik kongresini aktetmittir. 
Yapılan intihabat neticesin

de hey'eti idareye atideki snat 
intihap edilmittir. 

Rei•: Kara Muıtafa ade Ahmet 
B. Reis vekili: Fethi S.,.. Umumi 
kitipı 1-11 Müıtal< S.,.. Mubuip: 
Şadan Halda Beyı v-udar: Hay· 
dara.,.. 

Gilreı •iisabalı:afon 

Dün Beyoğlu Halk Fırkuı -
kezi idman salonunda ırüret müaalıa 
kalan yapdmtıtır. Güretlere Betik· 
tat. V efa-Kwnkapı ve Harbiye klüp
leri ittirak etmiılerdir. v efaclan 6, 
Betiktaıtan 3, Harbiyedm bir ııü 
retçi giirqmittir. 

Neticeler ıunlardırı 
Filiz ıildette: Eaat (8etikla§), A

li (Vefa-Kumkepı) ya az bir fark. 
la ve hükmen galip gelmittir. Bu ıü
"'! çok heyecanlı olmuıtur. . . 

Ankarada yangın 
ANKARA, 19 (Telefonla) 

- Dün gece saat 22 de Anafar 
talar caddesinde Moda tuhafiye 
mağazasmm üst kısmındaki 

atelyeden yangm çıkmıt ve dük 
kanın bir kısmı yanautbr 

Yeni Yunan torpitoları 
A Ti NA, 18.- 1 talyacla İnfa edi

len Konduryotiı ve Hidra namında
ki Yunan Torpidoları ay aonunda Fa 
lere ıelecelder ve Aftl'Of ile biri,... 
rek Adalar deaizink ilk ı.ı.... ma

nevrd • e hBtlıyacaklard1r, 

YBf&I' (Vefa-Kwnpakı) ya ralip 
aelmittir. 

Hafif aildette: Bedri (Vefa-Kum
ka.,.), Münür (Harbiye) yi yen ~ 

tir. Kartıl•şma çok heyecanlı olmu!, 
Bedri, eski bir ıüreıçi olan Munur 
Beye ıalebesini bariz bir farkla te
min ebniştir. 

Orta aiklette: Saim (Vefa.Kumka 
pı), Fanık (Betiktat l mağlıip et-
-:~a.:-. 
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Profesör M. Malche tedkikatını bitirdi 
Ekonomi 

Samsundaki tütünler 
satın alınıyor 

Italyan rejisinden bir heyet geldi 
müracaatta bu mallara mahreç ı.a. 
lunmuı bildirilmektedir. 

Belediyede 

Mecidiye 
Köyünde 

Arbk bundan sonra 
et kesilemiyecek 

Haber aldığımıza göre, Sam 
sundaki tütünlerimizi aatm al
lllak için İtalyan rejiainden bir 
hey'et Türkiyeye gelmİf ve tü. 
tünlerimizi ıörüp satm almak 
İçin oraya ıitmiıtir. 

Bolu mısırlarmm okkası 100 para
dır. Ge,;en gün Amenkaldar Seli· 
nik limanına 100 kilosu bir buçuk 
dolardan mal .. tuutlardır, 

Şehir ı .J ecli.si, Şitli cıvarın
daki Mecidiye köyünün tekrar 
tehir hududu içine alınmasına 
karar vermişti. Mecli.sin bu ka
rarının tatbikat sahasına geç
·mai için vilayet rüesasından 

mürekkep idare hey'etinin tas. 
dik muamelesi bittikten sonra 
belediye, derhal bu köyün ma
halli idaresini ele alacaktır. 

Ticaret m akavelemiz 
olan devletler 

Gümrük reaimlerini arttı
ran ecnebi devletlerle aramız

daki ticaret mukavelelerine bi
rer ahdt tarife ilavesi tekarrür 
etmiştir. Harici ticaret Ofisi ile 
Ticaret müdüriyeti ve Ticaret 
odası bu hususta hangi• eşyala
rımız için daha müaait tarife
ler yapdması meselesi etrafın
da tetkikatta bulunmaya batla
ınışlardır. Hazırlanan esaslar 
Yakında lktııat vekaletine gön 
derilecektir. 

Borsada muamele göre 
cek yeni mallar 

Ticaret odası zeytinyağ, zey 
tin sabun, peynir gibi eşyanın 

ticaret borsasında muamele gör 
ıneıine karar verimiştir. Buka
tar iktısat vekaleti taı·afından 
ta.sdik edilmiştir. Yakında bor
saya tebliğ edilecektir. 

Türk süngerciliği 
Verilen malumata göre sün

gercilik hakkında Ticaret oda
sı tarafından yapılan uzun tet
kikat neticesinde bazı kararlar 
Verilmesi faydalı görülmekte
dir. Ezcümle oüngercilik mer
kezi haline getirilmesi tasavvur 
lar meyanındadır. Bu hususta 
hazırlanan esaslar yakında İktı 
sat vekiletne gönderilecek, ve· 
kaletin tasvibinden sonra faali
Yete geçilecektir. 

Odada sanayiciler ve 
ticaret erbabı 

Ticaret ve Sanayi Odasından •· 
>İren yeni intihabat yapıldı. Fakat! 
bu defaki oda Meclisinde de eksen· 
Yet ticaret erbabı azasmdadır.Sanayi 
•rbabı kendilerini tatmin edecek 

' !•klin ancak oda mecli•inde yan ya-
rıya t~mıilleri halinde mümkün ola

cağ1nı ileri sürmektedirle•·· 

Bu hususta bir muhaa·ririrniz Sa
ll;,yi Birliği Umumi katibi avukat 
Nazmi Nuri B. le görütmüştür. Naz 
llı i Nuri B. demiştir ki: 

" - Ticaı·et odasındaki sanayici 
i.:ıa adedi düne nisbeten at'tmıtbr. 

C:eçen oda meclisinde 30 aza meya
rt ında yalnız bir sanayici aza vardı. 
Sanayiciler, haklı olarak, 15 azalık 
lstiyorlar. Yeni intihaptan sonra o
da meclisine 8 sanayici aza girmiş
tir. Yani istediğimizin yarısından bir 
fazlasını elde etmiş bulunuyoruz. 
Sanay; kongresinde, Odalarda sana
Yici azanın yaı·ı yaı·:ıya bulunmaları
"•n temini kararlaştırılmııtı. Seneler 
"aı· ki bunun temine uğra,ıyoruz. 
Celecek Oda intihabına 3 sene var. 
O İntihapta sanayicilerin İ•tedikleri 
•dedi azayı elde edeceklerinden emi
niz. Üç sene ev\'elki nüfus tahririne 

""••tan, latanbul'da 7,000 sanayi 
llıüeıaeıi vardi. Bunların ınüstabde
"'İni heaaba katılınca tebrimizdeki 
~anayicil•in yekilnu 100 bini ge
çer. Bu "'iktar 700 bin nüfusu bul-. . 
"''Yan latanbul'un Ticaret Odaaı 
trıecliainde yarı yarıya temsil edilme 
~eri ni iıtiyen sanayicilere her halde 

ak verdirecek bir kemiyettir."' 

Oda kongresi 
l.a Ticaret odası senelik kongresi fU· 

tın 27 isinde toplanacaktır. Bu 
~?"B"rede her sene müzakere edildi
n gibi gene §U meaeleJer gÖrütüle
'~tir. 

l - ihracat etyamı;oa yeni mah
•çler bulunması. 

2 - Sanayiimizin ink işafı~ 

Bolu'da bol mısır var 
8oıuda tüccar elinde bol Mıoır 

•rdır. ihracat ofiıine vaki olan bir 

Bizim mııırlarıınız daha ucu• ol~ 
duğu halde mahreç bulamıyonız. 

Kaıtamonunun yumur• 
ta ihracab 

K.ASTAMUNU, 17 (A.A.) 
- yumurtamızı en çok sarfe
den Marsilyadan tüccarlanmı
za gelen malumata naza~n ~ 
sene Marsilya memleketımız
den ayda 500 sandık yumurta 
alacaktır. 

KASTAMUNU, 17 (A.A.) 
- Ticaret odası senelik kongre 
sini bugün aktetmiştir. Okunan 

.. ·ı· tın' g..,.en se rapora gore, vı aye "" 
ne yaptığı ihracatın ba_,hcaları 
şunlardır: Bir buçuk mılyon ~r 

630 bin kiJo pı·inç, 921 bın 
gan, · kil t •
kilo tiftik, 134 bın o pa ~~: 

253 bin kilo ceviziçi, 101 btn ki 
lo bamya, ayrıca 5.~ ~etre 
mikap kereste ve bır mily~ 
100 bin liralık yumurta, 52 bm 
liralık yerli dokuma i~racatı y~ 

1 tir Kongre vilayet dahı 
pı mış . . 
!inde bir kendircilik kooperatıı-
fi teşkili için teşebbüsatta bu
lunmayı kararlaştırmıştır. Koo 
peratifin tetkili için çahımaia 
başlanmıştır. 

~~----------~~-
Yanan çocuğun cesedi 

çıkarılmadı 

Evvelki gün Aksaray da vukua 
gelen ve bir yavrunun feci diri diri 
yanmaııyla neticelenen feci yanğ1n
dan dünkü nü•hamızda bahsetmiı
tik. 

Yanan bina tehlikeli bir hale gel
miş olduğu için itfaiye müfrezeleri 
binayi yıkmakla me,gul olmuılardır. 
Yikma iti bittikten sonra yanan ço
cuğunu cesedi aranacaktn·. Y an.ğm~ 
da bir kaıtolup olmadığı tahkik e
dilmektedir. 

Yanan apaı·tımanda hepsi fakir o
lan 19 ailenin oturmakta oldukları 
tespit edilmiştir. Bu ailelerin nüfüa 
yekiinları 60 kişiyi bulmaktador.Hi
laliahmer lstanbul merkezi Aksaray 
nahiye şubesine harikzedelere ~
dım için emir veı·miştir.Y ardı~ ıçın 
bu ailelerin isimleri tesbit edılmek
tedir. 

iş ve muamele vergisi 
kanunları 

ANKARA, 19. - iktisat Vekile
f son günlerde hazırlamakta olduğu 

1 • ka 
liyihalal"ı bilhassa •t nunu ve 
muamele vergileı·i projeleri üzerinde 

faaliyetini tek•if etmiştir. 

Bu layihalar yakında ikmal edile
rek Heyeti Vekileyc sevkedilecelı:tir. 
Muamele vereisi projesinde yapılan 
tadilat eski kanun ahkamını hemen 
tamamen d'eğiştirmektedir. 

Kadıköy Hilaliahmer 
kongresi 

Kadıköy Hili.ldhmer ıubesi k.,... 
resi dün akdedilmittir. 

Seyrisef ain işletme 
müdürü geldi 

Seyrisefain lşlebne müdürü Bür
banetıin B. dün akfllm Eğe vapuru 
ile (zmirden avdet etmiştir. 

Beyoğlunda kaçakçılık 
heyeti 

Kanun mucibince htanbulda Bey. 
oğlunda bir müskirat kaçakçılık he
yeti t.,.ekl<ül edecek, bu heyete Bey 
oğlu malmüdürü riyaset edecektir. 

Heyete müskirat inhisarından ve 
ticaret odasından birer aza iıtirıık e
decektir. 

Ticaret odası bu komiayo,.. mu
rahhas olarak Kora Oıman :rade 
Suat Beyi intihap etmi~tir. 

Köyün vilayet hududuna 
alınması, bir kısım halk tara. 
fından verilen ma:ı:bata üzeri
ne olmuıtur. Belediye bu maz
batanın tanzimine yardrm et. 
mittir. Çünkü Mecidiye köyün. 
de kesilen etler pek ucuz satıl. 
dığı için BeyoğJundan, hatta 
lstanbuldan bir çok kimseler 
buraya giderek et alıyorlardı. 

Bundan mezbaha varidatı mü
teessir oluyordu. 

Belediye şimdi bu köyde et 
·kesilmeainiı menedecektir. Meci 
diye köyü halkı da eti mezba. 
hadan alacaktır. 

Hamallık isteyenler çok 

Hamallık için msracaat e
denlerin adedi pek fazladır. İk
tısat müdürlüğü her gün (20) 
(30) hamalm istidalarını tet
kik etmektedir. Bunlardan ha
mallık şeraitini haiz olanlar 
münhal bölüklere tayin edimek 
tedirler. Türkçe bilenlere iş ve. 
rilmektedir. Bölüklerde kayitli 
olmayan hamallardan hususi ti 
carethanelerde ve müesseseler. 
de çalııanların kayıtleri terkin 
edileceği hamalbaşılara tamim 
edilmiştir. 

Otomobillerin ıüratini 
ölçen alet 

Raşit B. İsminde bir zat be
lediyeye müracaat ederek oto. 
mobillerin sür' atini tesbit için 
yeni k~fedilen bir aletin tat. 
bikini teklif etmittir. Belediıye 
bu aletle müteaddit tecrübeler 
yapmış ve cok ivi neticeler ver 
mittir. 

Belediye bu aletin yakında 
tatbikini tamim ve temin ede
cektir. Bu hususta bazı noksan
ları ikn:al edilmiştir. Beledi.ye 
otomobiller için azami 40 kilo. 
metre ve otobüsler çin de 30 ki 
lometre sür'ati muvafık gör
mektedir. Bu aletin tatbiki ay. 
ni zamanda az benzin sarfını ve 
lastik eskimesini asgari hadde 
indirmeyi temin etmektedr. 

Cerrahpaşadaki 
hastanesi 

verem 

Cerrahpaşa hastanesi önün
deki geniş sahanın verem has. 
tanesi yapılmak ü:ı:ere istimla. 
kine teşebbüs edilmitti. Bu sa. 
lha üzerindeki bina sahipleri 
tahminin fevkinde fiat istedik
leri için istimlak iti uzayıp ait . "' mektedır. Mesela a:ı:ami üç bin 
lira tutan bfr binaya yedi sekiz 
bin lira istenmektedir. Beledi
ye, bu yüzden müşkülat içinde 
kalmıştır. 

lıtimlak için konan otuz bin 
liralık tahsisat ta bu işe hemen 
kamilen sarfedilmiştir. Müşkü. 
lata rağmen istimlak muamele \ 
sinin yakında biteceği ümit olu 
nuyor. Fakat 931 bütçesinde 
hastane inşası için para olmadı 
ğı gibi, bütçeye de tahsisat koy 
mak mümkün görülmüyor. Bi
naenaleyh verem hastanesi, bu 
günkü vaziyete göre daha uzun 
müddet inşa edilemiyecektir. 

M. Gad Franko geldi 
Hükômetçe vaz'ı yededilen lzmir 

Rıhtım Şirketinin malfunatına müra
caat edilmek üzre lzmir'e çağırılan 
Hukuk müpviri Gat Fraııko B.dün 
ıece Eğe vapuru ile ıehrimlze avdet 
etmİf ..e bu suretle mümaileyhin tev 
!cif edilcliii rivayetinin doiru olma
dılı tebeyyün etmiftir. . 

Maarifte 

Profesör M. Malche 
tedkikatını bitirdi 

Raporunu lsviçrede hazırladıktan 
sonra martta tekrar gelecek 

.. Darülfün~n için bir ıslahat projesi 1 reis!er!.le bir musahebeai esnasında 
vucuda gelinnek üzere laviçreden darüHünunumuz hakkında tunları 
celbedilen Profesör M. Malche fa- söylemiftir, 
külteler baklandaki tetkikatını ik- - lstanbul darülfünunu çalıfıyor. 
mal etmiıtir, Bütün fakülteleı· hak- Bir çok hocaların haftada ıs -t 
kmda kafi malômatı almıı ve prog- ders takrir ettiklerini anladım. Bu 
ram, nizamname ve tqkilit eııula- çok fazladır. lsviçrede bir profesör 
nn1 tercüme ettirerek yanına almq- haftada uıcak 3 saat den okutur. 
tır. Bbde en küçük darülfünun mualli-

M. Malche önümüzdeki cumartesi minin """'!I 600 liradan ba!lar. ,Siz
günü meml~keti olan lıviçreye bara· de ise 100 liradan bll§lıyor. Darülfii
k~ edecektir. Profeııör raporunu ~·· nunuz yenidir. Darülfünun semem
V1Çrede baz!""ayacaktır. R.: ;>orun ı~- sini çok seneler tonra verir. Ziraat 
zarı.oda lsvıçrede beynelmilel otor•· değildir ki ekilclifinin erteıi sene 
lelerle istiıare edecek, 14 .milyon- mahusl versin. .. " 
luk bir memleket için nasıl bir da- . .. . • • 
rülfünuna ihtiyaç olduğunu tespit e- ~· Ma!"..he1n . v~cud~ g~~e;cegı 
decektir. M. Malcbe hazırladığl ra- , ~ t"§kila~ !"'OJes• ~le~ı ıh~ 
pona hamilen martın 27 ıinde tekrar han~andan ıtibaren yem butçe ile 
Türkiyeye avdet ed ek burada tatbıka batlıu<acaktır. Fakat M.Mal
bir kaç hafta daha ~cak~r. ehe, bu m,,.;;e}enin ~er ıe>:?en ~:rv~ 

M. Malche en •on olarak evvelki ~ .mez.Le11 .. ol~ugunu soyl~t~r. 
gün fen fakültesini ziyaret ederek ~~~j! '\"'"'k b~nr.ı~u'.' b buırunku 
tetkikat yapmııtır. Profesör sabah~ . ın ıra ı u.!çe~ın1 u s~ .. e .~~
leyin fakülteye gelmiş ve arzıyat Yl~. ede~ezae proıenın tatbıkı onü
müderı·isi Malik Beyin dersinde bu- muzdekı seneler kalacaktır. 
lunmuıtur. 

Müteakiben fakülte rei5 i Mustafa 
Hakkı Beyin kimya dersine girmiı 
ve bir saattan fazla dersi alaka ile 
dinlemiştir. M. Malche öO.Je yemeği
ni fakültede müder,.islerİe birlikte 
yemiştir. 

. O~leden sonra kimya enstitüsüne 
gtbnif ve talebenin ameli mesaisini 
~bo~tu~a~da dikkatle takip ebnit
tir. Sınaı kimya şubesindeki iatihsa
latı bilhassa çok takdir etmit ya
pılan şeffaf ve kokulu sabunlardan 
kendisin<; takdim e dilen kalıpları 
meınnuruye~le kabul etmittir. Bun
ları kıymetlı yadiğir olarak sakla

Ecnebi mektepleri de 
teftiş edirecek 

Ecnebi ve ekalliyet metkeplerinin 
lstanbul Maarif Miidüriyetine devri 
üzerine yeni tqkilat yapılmıştır. Bu 
teşkilata göre r esmi ilk mektep mü
fett.İ§leri mıntakaları dahilindeki ec
nebi ve ekalliyet mekteplerini de 
teftiş edeceklerdir. Ecnebi mektep
lerile meıgul olmak üzere Maarif 
Müdüriyetinde bir t~ne daha müdür 
muavinliği ihdası takaniir etmi!tİr. 

Maarif müsteşarı gitti 
yacağını söylemiştiı·. 

M. Malche fen fakültesi müderris Maarif müsteşarı Salih Zeki B. 
1 · b-'-kı d dün akşam Ankaraya avdet etmiştir. en "" n a malômat alırken dört · 
ecnebi profesörün de ·bulunduğunu 
öğrenince demittir ki: 

- Bunlara lüzum yoktur. Dersleri 
uzatmaktan ba§ka bir ite yaramaz. 
Kendi hocalamıız kafidir.'' 

Profeaör , clarülfünunumuzu bıh
mini~n çok fevkü_ıde ı.ulduğunu, ta
maımle modern lıf- · · nıüeas-i 
olduğunu beyan etıniflir. 

M. Malche pçen ıün de maarif 
müatetarı Salih Zeki B. refakatinde 
J ıta.nbut lisesine giderek lisan ders
lerinde bulunmuştur. Profesö,. lisan 
tedrintırun iyi olmadığln1, bu ıuret 
le talebenin lisandan çok 7.ayif yeti· 
şeğini söylemi•tir. 

M. Malche darülfünun fakülte 

Gençler mahfilinde 
müsamere 

Darülfünun divanı yarın 
toplanacak 

Darülfünun clivano yarın emin 
Muammer R&§it Beyin ı-iyasetinde 
içtima edecektir. Görüşülecek bir 
çok meseleler meyanında gazeteci
lik mektebi iti ve Rasim Ali B. 
meaelesi varclr. Div&n mahafilinde 
temerl.üz eden fikre göre Raoim A
li B. evrakı tekrar tetkik edilmek 
üzere tıp fakültesine iade edilecek
tir. 

Gazetecilik mektebi iti kati tel<
lini alacak önümüzdeki eylülde mu
hakkak tedrisata başlanacakbr. 

Suriye'de bir 
Cinayet 

Antakyadan yazılıyor: Lazkiye 
lnglliz mektebi müdürii Mis Edgar 
esrarengiz bir surette ortadan kay-

' bolmuştu. 

Memlekette 

Havada 
Bir facia 

Zon2uldakta bir maden . . . 
ışçısı 

havada parçalandı 

Zonguldalıtan bildirildiğine gön, 
Kelik - Üzülmez maden mevkileri 
aras"'daki havai hatta mülhit bir fa 
cia olmuıtur. Bu hatta çalıf'Ul Bar
tınlı bir itçi evvelki aktam havai 
hat arabalarından birine Kelik ınev • 
kiinclen atlamq ve Üzülmeze doğru 
ıelmiye bqlamııtır. Tam üzmm. 
mevlıiine iki dakika mesafeye Te ha
vai hattın en yükıek bir mevkiine 
geldiği aıralarda, arkaamdan ıelmelı: 
te olan dolu bir araba, kabloya bı&tlı 
olduğu yaydan kurtularak yıldmm 
ıür'atile İJçinin bindiği arabaya çarp 
nıt§, bu müthi, .müsademe üzerine 
muvazeneıini kaybeden amele ata· 
iıya uçarak hurdeba~ olmuttur. 

iki şerir yakalandı 
Bri müddet evvel li..ırkağacın 11-

yaalar kariyeainden bir kadını dağa 
kaldıran Ha118.D ve Kizun iımindeki 
iki ki§i yakalanmışlardır. Mahalle 
muhtan da bu itle alikadar olarak 
muhakemeye verilmiştir. 

lzmirdeki Gazi heykeli 
kabul edildi 

Gazi Hazretlerinin Romada hey
keltraş sinyor Kanonika tarafından 
tunçtan at üzerinde ve bir elile or
duya: "Hedefiniz Akdenizdir" i!are
tini yapan heykellerinin ambalajı 
lzmirde Sinyor Kanonika tarafından 
si;ktürülmüş ve t~tkik edilmiştir. 
Heykel ceıameti tabiiyenin bir bu
çuk misli büyüklüğündedir. Heyke
lin heyeti umumiyesi beğenilmiştir. 

Kabartmaların dökümü biraz ha
talı görühnüttür. Bu hususta azadan 
bir zat tarafından sorulan suale Ka
nonika verdiği cevapta demiıtir ki: 

- Bu hata değildir. Bu kabart
malarda çok başlar mevcut olduğu 
için daha temiz bir döküm yapmak 
kabil olamazdı . 

Heykel kaidesinde ba,. tadilat 
icrası takarrür etmittir, Evvelce 
kaidenin zeminden itibaren 4 metre 
doksan ıuıtim olmas• mukarrer iken 
bu defa bu irtifam bet metre kırk 
santim olması ve kaide merdivenle
rinin beyaz mermerden yapılma11 
mukarrer iken ve ınermerlerin bir 
kısmı yerlerine konmuş iken bu defa 
mermerlerin kaldırrlma•ı ve mer
mer yeriııe çiçekli taılar konulmaaı 
kabul edilmiıtir. 

Heykelin montajı sao'atkirın 
bizzat nezaretinde ikmal edilecek ve 
heykel bedelinin üçüncü taksiti !İm
di, dördüncü, yani son taksiti de 
montajm ikmalini müteakip verile
cektir. 

Heykelin yerjne vazı ame1iyeıi 
bir ay so:.ra bitmit olacaktır. 

lzmirde idamı istenen 
bir katil 

Cümhuriyet Gengler Mahfili T e
maıa ıubesi tarafından dün öğleden 
sonra mahfil salonunda bir müsame
re verilmiş, Nihat Sami B. İn (sular 
kararırken) ve Ali Zübtü B. in 
(yapl§kanlar) ünvanlı eserleri tem
sil edilmiştir. 

lzmirde K•z Lisesinde hademe 
Zekiye Hanımı yirmi yerinden yara 

Lazkiye polisi bu kadını haftalar- layıp öldürmekle maznun bekci Sü-
ca aa·adığı ve bulanlara bin dolar mü İeyman hakkındaki tahkikat ~etice
kifat vadedildiği halde bir türlü bu- lenmiştir. Tahkikat evrakı esas mü
Junamıyor ve ikibeti hakk[nda ma- ta1ea alınmak üzere müddeiumumi
lômat alınamıyordu. Nihayet Fran· liğe veriln1iştir. Müddei umumilikçe 
sız müstemlike ~sf,erlerinden Me- Süleymanın Zekiye Hanımı yirmi 
"k ı· b" f kad ··ı.. 1 k yerinden bıçakhyarak ve bilahare de 

Bina vergileri 

Yeni bina veı·gileri Kanunu ın1İı
cibince bina vergiler.inde nisbi bir 
tezayüt vardır. Vakıf idaresi de va
kıf icarelerini bu nispete göre arthr 
ınıştı. Belediye tenvir ve tenzif re
simlerinin de bu e5aSa göre yüksele
ceği anlaşılmaktadır. Emlak tahriri 
bittikten sonra binaların kıymeti ü
zerinden yeni vergi ahnacaktır. 

b
ra 1 eş 1 ır ne er,d m

1
rn. 0

1
.0 0 ara başını keımek suretiyle canavarcaıı 

u unmasına yar rm e mış ır. . . .. .. 
na ve ıtkence ıle oldurmekten tnaz

Bu asker, bir gün deniz kenarın~ ı nun olarak Türk ceza kanununun 
dan geçeı·ken sahilde bir otomobilin 450 inci maddesi mucibince son tah
durduğu~lU ~e Mis .. Edga~ın elinde kikatın açılması talep olunmuttur. 
arapça bır kitabı yuksek bır sesle o- Bu madde idam hükmünü havidir 
kumıya çab§arak otomobilin atra- · 
huda gezindiğini, şoförün ise otomo Nazı"fe H. 
bil içinde oturduğunu görmüştü. 

Poliste 

Kiliseyi 
Soyanlar 

Şüphe üzerine iki 
kişi yakalandı 

Bundan bir müddet evvel Bey. 
oğlunda Ağahamammda bir Enn• 
ni lıilİlelinde mühim l>ir hın121ık ol
muttu. Kilisenin Ü•tündeki pen.,_ 
elen iple oarkarak ıiren hırsız du...,... 
ela bulanan Ye büyük bir kıymeti 
haiz bir tabloyu &§ırmak iıtanit, 
tabloyu ıötünme)'ince iki luymet.. 
tar tanP kadehi alıp kaçnuıtı. Btı 
hınızlık hakkında poliı merkezi taiı 
lrikat yapmaktadır. Şimdiye bdw 
yapılan talıkilıat neticelinde bu itle 
alibdıu olmakla maznunen iki kiti 
7&kalanmııtır.Zııhita daha batfıa aıil 
him izler elde etmittir.Bu İfİn Wr 
lnımpanya tarafından 7&Pddıfı anla
tılmaktadır. 

Yakalanan iki maznunun isticvap .. 
lan devam ediliyor. 

Medreselere dadanan 
bir hırsız 

Fener polis merkezi biı· afyon v• 
bakır hırsızını yakalamqtır. Bu hır
oız Mustafa i•minde 18 ya,nıda ı.ir 
gençtir. 

Mustafa muhtelif yerlerde, medre 
selerden kurıun a~mnı,tır. Evvelki 
gece Mustafa gene aletlerini alıp 
Balattan bir mavna atelyeaine gir&. 
rek orada bulunan mavna ve motör
lerin kurşun ve bakırlarını sökmeye 
başlaını§tır. 

Çekiç gürültülerini bekçi duymu§ 
ve zabıta memurları Mustafayi it ba 
şında yakalamıştır. Mustafanın elin
de kurşun sökmeğe mahsus keserler 
ve da.ha bir takım aletler bulunmu,. 
tur. Bunun, çaldığı kurşunları nere~ 
lere sattığı tahkik edilmektedir. 

Dostunu öldü:.-en 
Haydar 

acem 

Dostu Madam Eleniyi öldünnckle 
maznun olup sahte pasaportla kaç
nuya teşebbüa ederken yakalanan 
Aeem Haydar dün Adliyeye veril
mqtir. 

Yangın 

Dün sabaha kar§ı Beyazıt'da ça
dırcıların Atına hanında Ali'nin mo
bilya imalathanesinde ya11gm çıkmıt 
dükkan kiimilen yandığı halde sön
dürülmüştür. 
na Ta 

Kaçak rakı 
Betiktatta Kapancı sokağında yo

ğurtçu Mehmedin evinde taharnyat 
yapılmış , bir kazanla ı-akı imaline 
ait alat ve edevat , üç okka kaçak 
rakı yakalanmış, müsadere edilmiş
tir. 

Sebze hırsızları 
Son zamanlarda F er.iköy civartn

da bahçelere biı: takrm hır.sızlar da
danmışt bahçelerden bir cok sebze. 
ler aşrrrlmıştır. 
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Zabıta tarafından yapılan tahki
kat neticesinde bu hırsczlrklardon 

maznunen Hakkı ve Rıza isimlerin
de iki kişi tevkif edilmiştir. Maz
nunlaı·ı:n muhtelif cürümleri tespit 
eclilmittir. 

Hakk, ve Rıza Beyoğlu sulh 
za mahkemesine verilmişlerdir. 

ce-

İzi Üzerinde bulunuyorlar. Müddeı 
Umumilik tahkikata ehemmiyetle de 
vam etmektedir . 

Martta Amerikalı 
seyyahlar geliyor 

Misin kaybolduğu tarih tam bugüne 
tesadüf ediyordu. Bu eyi bir İp ucu Nazif B. oldu 
idi. Fakat o gün hiç bir alilka uyan 
dınruyacak olan bu manzara içinde 
otomobilin numaı·asını bilmek bir 
mesele idi. 

Balıkesire merbut köylerden birin 
de Nazife hanım ismindeki kadın 
kendi.inde bir fevkalideld hisoetmit 
ve bunu annesine anlatmı§br. 

On sene inde 
adam 

yaşayan 

600 Amerikalı Martın birinde 
:ıeyyahtan mürekep 
rimize gelecektir. 

bir kafile teh· 

------
Emin Ati Bey dün 

Ankaraya gitti 
Muhtelit hakem mahkemeleri nez. 

dindeki Türk umumi ajanı Emin Ali 
8. hakem mahkemelerine ait bazı i,. 
ler için dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 

Mukayeseli bir cetvel 
ANKARA, 19.- Maliye Vekaleti 

931 sekiz aylık tah•il edilen varidat 
miktarlarile geçen senelerin ayni ay
larmda tahmin ve tahsil edilebilen 
miktarları gösterir mukayeseli bir 
cetvel yaparak tetkik için Cümhu
riyet Halk Fırkasında t~ekkül eden 
mali komisyon azala·rına tevzi et
mittir. 

Komisyon bu rakamı..rı teolıit e
decelı:ti1ı-

Merakeıli asker hafızasını yokla
mış ve nihayet numarayi da bulmuş 
ve otomobili aı·ayıp şoförü teıhis et
mİ§ ve yakalanmı,tır. Katil §Oför 
yapmıt olduğu cinayeti evveli in ... 
kir etmiş iıede sonradan itiraf et
mek mecbunyetinde kalmış ve Miıi 
para&1 var zannederek öldürdükten 
sonra Çuvala koyup denize attığmı 
söylemif'ı.İr. 

Hadise mahallinde yapılan talıar
riyat neticesinde kadının cesedi bir 
çuval içinde ve ba,ı ıövdesinder 'Y 
rılmı§ bir halde bulunmu§tur 

Aero kulüpte 
Aero Kulüpte evvelki gece (Tay

yareciler Gecesi) ismile tertip edi
len yemekli dans, ~ehrimizde bulu
nan ecnebi tayyarecilerin de huzuru 
ile vermittir. Dün de Kulüpte her 
cuma mutat olan çaylı dans veril
miştir. 

Kulüpte açılan kuralar devam et
mektedir. Dün sivil tayyareci Nuri 
B. tayyare fotoğrafları hakkında bir 
ders vermiftir. Pazartesi günü de 
Vecihi B. ameli tayyareciliğe dai'r 
bir ders verecektir. 

Bunun üzerine köyde mesele f&Yİ 
olmuş ve yapdan dedi koduların ö
nünü almak için Nazife hanon ba
bası tarafından ıehre getirilerek dok 
torlara gösterildiği vakıt erkek oldu
iu anlaııinuı ve ameliyat neticesin
de tıımamile erkelıı olmu,tur. 

Ve imıi Nazif efendi konulmuf-
tur. 

Nazif efendi erkek olduktan son
ra köyüne gitmek istememiı ve a
meliyat yapıldığı haetanede hademe 
olarak kalmıttır. 

Firari idam mahkumu 
Bundan on bet gün evvel Akıa

rayın Kıriıl köyünden Güzel Yusuf 
iımİnde bir idam mahkômu hapisha
nenin damını delerek kaçmıştı. Bir 
ka~ ~eıeleı~n.d~n. ~ey~.t Ahmet ça
VUJ ıamı~de bın"ru olduren katil ıe 
çenlerde ıdaına mahkôm olmut ve 
idam karan Büyük Millet Meclisin
ce de tasdik edilmişti. Hapishane
nin damını delerek kaçan idam fıra
risi Jandarmaların takip ve taharri
lerine rağmen henüz yakalanama
,nı$tu·. Fakat Jandarmalar firarinjn 

Edreıni.t istirdat edileJi on sene 
olduğu halde ozaman diğerleri gibi 
kaçmayıp Kazdağında bir ayı İnine 
saklanan Zeytinli köyünden bir 
hıristiyan bir tesadüf eseri olarak 
avalar tarafından tutulmut ve Ed
rm>ite getirilıniJtir. 

K-cliainin söylediiine göre bu 
hıriıtiyan on senedir Kazdağmda 

bir ayi ininde yatıp kal..,akta ve ci
varda bulunan iki deiinnenden hır
sal.ık yapmak suretile geçinmekte 
imiı. Bu adam E dremite ıetirildiği 
zaman saç sakalı biribirine karıı

mq, tırnakları çok uumuı, üstbaı 
peripn, velhaaıl tam manasile vahşi 
bir İnsan halinde olduğu görülmü•
tür. 

Artist olmak 
istemişler 

Akhisardan bildirildiğine ıı:öre, 

Zelilıa ve Leman isimlerinde on yedi 
şer yaılarmda iki kl7 yakalanmıştır. 
Bunların 1.tanisalr oldukları ve sine
ma yıldm olmak için Hollyvooda ıı:it 
mek heveaile evlerinden kaçtıkları 
anl9fflmrttır. 
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3Mil iy~t 
Asrın um&si "MiLLiYET" tir. 

20 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankara caddell, 

100 No. 
Telgraf adreei: İat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ~ Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içia 

1 
medi, bir de gültümedi .• İma. 
nm hiç bir niyeti olmadan ıı.. 
zan gözleri güler. Ben de öy. 
le oldum .• Efendim uı:atmıya
yıın. Benim bu kkıtım nihayet 
kadınların yanındaki erkekle. 
rin nazan dikkatini celbetti. 
Bana dik dik bakmaya baıladı 
lar. Ben aldmnadım... Meyba 
nelerde, birahanelerde kafalar 
biraz tütsülendikten sonra bu 
kabil nazarlar teati edilir .. Pek 
aldırr.;aya gelmez ... Lakin ka. 
dm benim fikrimde değil gali
ba .. Çünkü o muttasıl bana ba
kıp gülümsüyordu. Bu sırada 
erkekle aralannda ufak bir kav 

3 aylıği 4 _ 8 _ ga oldu. Bunun üzerine kadın 

14 yerinden kalkıp, benim masa-

L. Jt. 
Hariç için 

L. K. 

6 .. ?50 -
12 .. 14 _ 28 _ ma gelmez mi? ..• Ben daha ne 

1 olduğunun farkma varmadan 
Gelen evrak geri verilmez - masanın üzerine bir boş su ~i-

.iüddcti geçen nüııbalaT 10 im §esi indi. Mezeleri, kadehleri 
ruştur. Gazete ve matbaaya ai , bardakları darına dağın ettt. 
,~!er için müdiriyetc müracaat lnce tafsilata hacet yok, herif
odilir. Guetcmiz i.l.in.larm mes'u· lerle bir mükemmel döğü§tük .. 
'iyetini kabul etmez. Senin anlayacağın bir kepazelik 

.., ____________ ki emsali yok! Polis geldi .. Bi 

BUGONKO HAVA 
Yeplköy rasat merlreı:intiea 

verilen maltlmata nauran bu
gün bava gene kapalı olacaJ: 71! 

yağış /asılalı devam edecelctir. 
Rüzgar şimal istikametlerden 

esecelctir. Dün tazyiki nesimi 
170 milimetre azami hararet, 1 
asgari O derece idi 

Haftanın Yazısı 

Adam nasıl 
Kılıbık olur? 

Bana arkadaılardan bazı. 
lan darıhr: Her itittiğimi yaz. 
dığmııdan şikiyeıt eder. Ne ya
palım? Muntazam yazı yaz. 
mak mecburiyetinde olanların 
iki membaı vardır. Ya ecnebi 
gazetelerinden gizli veya aleni 
nakil Yahut ötekinden beri. 
kinden itittiğini hikaye.. Ben 
yerli malı taraftan olduğum 
için bu ikinciııini tercih ediyo
rum.. Bütün bu yazdıklanmızı 
bafka türlü naaıl uydqrabilir
clik 7 

Benim bir arkada,ım var. 
Adını yazmıyacağıını fakat hi. 
kaye aırumda bir iııim aöyle
mek lazım eeldiği için Halim 
diyonım... Halim son günlerde 
batından geçen bir vak'ayı ba. 
na anlattı. Dinleyin: 

- Bundan yirmi beş gün 
kadar oluyor. Bir aktaın Bey. 
oğluna çıktım. Ben iyi bir a. 
dam olduğum için Beyoğlunda 
pek dolaımam. Orası evli a. 
damlann gezeceği bir yer de. 
iildir. 

Ben aktam üzeri daireden 
çıktıktan sonra ,öyle bir kadeh 
bira içmek için çıkmıttnn ... 
Şöyle bir tur yapbktan ıonra 
bir birahaneye girdim. •. Biramı 
iamarladmı. iki yudum içtim •• 

Kartımdaki masada iki ka
dın, iki erk.ek oturuyordu. Ka. 
dmlardan biriıi bizim hemti
reye o kadar benziyordu ki; 
hayret ettim. Lif ediJi, bakı. 
şı ve gülütü ayni o idi. Bir iki 
defa baktım. Bu bakışım ka
dmm nazarı dikkatini celbet. 
ti. O da bana bakmaya batla. 
dı. Ben aldırmadım... ikinci bi 
rayı ısmarladıktan ııonra eö
züm tekrar kadına iliıti. Bu 
sefer bana bakmakla iktifa et-

zi aldı götürdü.. Sabaha kadar 
karakolda kaldık. Sabahleyin 
bizi bıraktılar. 

1 
Ben karakolda ifade verdi

ğim gibi benimle döğü§ene de: 
- Sonra öğrendim bir ka-
sap imit - I; · anlattım. Yanm 
daki kadın töyle böyle bir ka. 
dın imi§, berikini atetlemek i
çin bu iti yapmış. Sabahleyin 
ayılınca adamcağız itizar et
ti, lakin bir geceyi karakolde 
geçirdik.. 

Ertesi sabah eve geldim. 
Bizimki bir kere sordu: 

- Nerede idin? •• 
- Hiç. Arkadaılardan biri 

nin düğünü vardı da ... 
- Bana evvelden neden ha 

ber vermedin? .. 
- Habrımdan çıkıruttı .. 
Tabii inanmadı •.• Likin ben 

hakikati söyliyemezdim. Dalıa 
yeni evlenmi~tik. 

Bir kadm yüzünden kara. 
kollarda gecelediğimi anlatsay. 
dım, benim kadına neden bak. 
tığımın hakikatini imkanı yok 
kabul etmiyecek ve aramıza ııo 
ğukluk girecekti •• 

Tabii söylemedim.. Kayın 
valde de: 

- Oğlum, dün aktam me
rak ettik •• Nerede idiniz? 

- Efendim, bir düğ'inde 
idim... gelemedim.. 

- Karşıkı eczacile bize bir 
telefon etseydiniz... İyi olurdu. 

- Ha!. evet .. hatırlıyama. 
dım ... 

Uave edeyim ki, kayınvalde 
kızile benim izdivacıma pek 
taraftar değildi. Lakın bir biri 
birimizi sevmittik. Onun için 
aramız biraz limoni idi. O ak. 
tam yemekte ayni mesele üze. 
rine tekrar avdet etti: 

- Bu düğün nerede idi .. 
- Şeyde ... Şi9lide ..• 
- Kimin düğünü olduğu. 

nu öğrenemez miyiz? .. 
- Neden öğrenemiyecekai

niz... Ali Bey. 
N . ? - e ış yapar ... 

- Doktor •. 
- Kabinesi var mı? .. 
- Yoo! Amma siz çok ileri 

gidiyoraunuz? İııtintak mı edi. 
yonuııuz beni.. İstediğim yere 
giderim .... 

Bu sefer kanm i'je karqtı .• 
- Ya!. Demek istediğin ye 

re gidersin. Öyle ise ben de is 
tediğim yere giderim .. 

- Hayır! Sen gidf!lnezııin 

Milliyet'in Edebi Romanı: 15 

GÔZY ASLARI!. 
Et.m iZZET 

- Haydi Cbat noir'a.. 1 du. Evlendim evleneli hiç bir 
Fakat, o gene tekrar ediyor. gün bu saatte eve ııelmemit-

du: tim. Henı, o kadar sarhottuın 
- Ama erken döneceğiıı d~ ki, ne yapıyonım, kiminle ko. 

ğil mi?.. nUfuyomm, kime ne ıöyliyo-
- Evet. Yemeği yer yemez mm .• bi.hııiyordum!. 

hemen kalkanz !. Muhakkak ki, karım biç u.. 
Dedim. yumamıtb, çocuğumu da hiç 

Saodetin luırtı&lerilltl• 

Neredeyse ııabah olacaktı. 
Horozlar ötüyor .. Gün ağa. 

nyordu. 
Hemen yemek yiyip çıkmak 

acaba bu muydu? .. 
Kapıdan içeriye bir diva

ne gibi girdim. Ağzımda ca. 
zm son nağmesi, kulaklarım. 
da onun son sözleri, gözlerim. 
de yalnız onun tatlı, alevli, bü
yülü bakışları vardı!. 

Saat belki de beşi geçiyor-

uyutmamıftı. Kapıyı çalar çal 
maz hemen açtılar. Ve.. beni
çeriye: 

- Rira rira ram trayram.. 
diye bir tangoyu mmldana mı
nldana girdim. Tereddütle gir 
dim. 

Düımemek için kendimi 
güç tutarak girdim. 

Bu eve, bu halde ilk ııiritim. 
di. Kanın çıldıracak ııibi ol. 
du ve .• sordu: 

- Bu ne hal Ruhi?. 
Ben kendime malik mi idim 
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Tiyatro hayatı 

Ankara Halkevinde Ço an 
Akın'ın açbğı yol bir şahrah haline geliyor. 

Behçet Kemai'in yeni 
piyesi bu yolda mühim bir adım olmuştur .. 

1 
bütün eaerde, aşk ikinci plandadır 
ve memleket davasının önünde tü.rk 
gençliğinin, kadın olsun, erkek olsun 

1 

aşk duygularına esir kalmadığını bir 
tez halinde ileriye sürmektedir. 

ikinci perdenin sonu, yeni bir mu
amnıanın başlangıcı oluyor: ltfuzaf
fer olan, memleketi kurtaran çoba
na Bey, kendi kızının elini uzatıyor. 
Acaba çoban kendi çoban kızını u
nutarak bu parlak izdivaca meylede-

1 cek mi? 
Etmezse bu kadar derin bir heye- 1 

Ankara Haikevi, daha reımen ı kına her şeyi öğreten bu türklerdir. canla çobana bağlanan Bey kızı ne 

1 
açılmazdan evvel, Faruk Nafiz'in Türk sitesi tamamile halkçı bir olacak. 
(Akın) piyeıini sahnesinde temsil ı idareye bağlıdır, Bir Bey var. Fakat Eserin bu muammasını, sonunda 
etmiş, bununla yannki faaliyetinin bu Bey tek başına halkın amiri de- zırhların ve miğferlerin altından çı· 
temaşa cephesine evvelden parlak ğildir. ihtiyarlar, akılları ve tecrübe- kan coban kızının yüzü hallediyor ı 
bir misal vennİltİ. Bu misalin kazan feriyle onun müşaviridir ve halkın ve kıİİıraman türk genci, iki "1Uhtelif 
dığı büyük zafere açılma gününde bütün ileri gelirleri Kunıltay halinde çehrede gördüğü timsalin birliğini 
yeni bir ilave yapıyor: Genç ve kıy. topla. naralı Be.y. e,_dir·e·ktif _ver.iri.er. .. aolıyarak mesut oluyor. !' 

metli ~air Behçet Keınal'in kaleme p b k " k bü 
al .. ıye_ ı, u .. uçu,,; tur __ " .. tes __ ıru_n · Çoban piyesine, mevzuunclan da· 
dığı yeni bir manzum piyesi sah- k b hl k d - b Yll ır te. u eye_ u§tü.gu ır za: ha büyu"k bir ehemmiyet verdiren 

neye koyuyor. da C da man ~cçıyor. ıvar . aıteye ver~ı ~ey, eseı·in yalnız mevzu ve yalnız 
Bu yeni piyeıin adı (Çoban) dır. v-;ren bır t~~ halk bır a~aya g.~ - ı üslüp düşünmekle kalmıyarak, sah

Fakat gerek çoban, gerek piyesin di mış, kuvv.etlı bı.r. ordu halınde tur.ı.. ne ihtiyııçlan d?. düşünüle dü•ünüle 
ğer şahısları hep sembolik hüviyet- k le b d k d d ' 
1 d. uvvet n u uşman arşısm a o- hazırlannut olmasıdır. J er ır. Her şahıs kendi şahsiyeti pcr- ·.. .. d" d t faz! ) • 
d guşuyor ve uşmarun e e çe a ıgı Çoban · 1 ah d" .. esi arkasınd~ bir tim•al saklar ve .. .. d . kil - b 1 , tamaımy e s ne ufunce-onun e gerı çc mege mec ur o u- I . I . dilmi b' · tir' O 
bunları feerik bir şahsiyet, tarih, bi- yor. Beyden baıhyar~ eli sil5.h tu- enybae ıı11ıa e d f ırelpıb>:es ·

1 
: 

rer birer ortaya koyar. kadar .. k h · h be yun ş amaz an evv , ır pro og 
(Akın tar ne tur varsa epsı ar 'b' b' ek li kı ta 'h d · ) dan sonra (Çoban) .. Bu . · kim' .. 1 .. k" · ı gı ı, ır m tep zın n ersıne 

sıralanma, biribirini kovalıyan iki gınr;:;, 1 0 muş, uru yara an- çalışırken uyukladığı, rüyaamda ta-
neslin timsali gibidir. Fanık Nafiz, mış ' rihi canlı biı- şekilde gördüğü ve ta-
birinci eseri ola:un şairliği, derin duy Merkeze yaklaşan düşman, bir el- rihin bir misal olarak piyesi mektep 
gulariyle ortaya atarak, üstatlara ait çi ita son tekliflerini siteye bildiri. linin gözü önüne serdiği görülüyor. 
olan rehberlik vazifeoini yapmı:ıtJ. yor, Bey, ihtiyarlar, halkın ileri ge- Piyeıin sonunda da a:ene tarih ile 
Behçet Kemal de, gençliğe mahsus !enleri hem bu elçiyi dinlemek, hem mektepli, bir epiloğ halinc!e piyesin 
olan hamle ve ateıle bu rehberin izi de kendi aralannda meseleyi müza. temsil etmek istediği yüksek manayı 
üzerinde yürüyerek, ya.,nın bugün- kere etmek için toplanacaklar. Top- konuıuyorlar. Fakat, iş bununla da 
den daha parlak olacağım a:österen !ufuk yeri de Kutlu Kaya'dır. Burası kalmıyor. Oyunun bütün cere:1nı 
emarelerle a:özleri ileriye, hep ileriye bir tepedir ki ıehrin ilk müessisi o- esnasında, taı·ih ile çocuk bir ke"81'-
doğru çekiyor. lan türk kahramam haraya çıkımı, da sey:İrcidirler ve sözsüz sahneler 

.,. * * etrafı gözden geçirmİ§ ve !ehrin ye esnasında tarihin irıatları lwlaklan 
(Çoban), Orta Asya'dan akıp ge 

len akın L..oJlarının macera.sım kova
hyor. (Çoban) ın içinde Y&flldığı 
türk sitesi, orta Asyadan Anadoluya 
akmıt türk boylarından birine men
suptur. Bu türk boyu aÇik bir ova 
üzerinde, bir dağ eteğinde inta edil
miş bir şehrin aaln1ndir. Yeni topra. 
ğına medeniyeti getiren, oraların hal 

-············.,·-·-.... ··-··-··-· .. -
ben erkeğim .•• 

- Ben de kadınım.. Müıa. 
vi değil miyiz .• Hala mı odalık 
d . d . ? evnn eyız ..• 

Kaymvalde karıttı .. 
- Bana kksana Halim 

Bey! •. Ben ıenin dün akşam 
nerede olduğunu meydana çı
karırım ... Eğer doğru söyledi. 
ğini isbat etmek iııtiyorsan dü 
ğün olan yerin adresini ver ba 
kalım.. 

- Mecbur değilim.. Hele 
timdi hiç vemriyeceğim •• 

O andan itibaren vaziyet &e· 
rildikçe gerildi, gerildikçe ge
rildi. Kayınvalide bundan isti. 
fade ederek kızını da ikna et
miş. Tuttular mahkemeye mü 
racaat ettiler... Talak talebin. 
de bulundular ve nihayet mah
kemeye düttük .. 

rini intihap etmiıtir. ve fikirleri nurlandırıyor. 
Piyesin büyük tahsı olan çoban, Eserin yuılııında, v02nin değişiş-

ıehrin etrahndaki dağlık yerlerde sü l lerinde, iki perdenin clekorlarmda, 
rülerini eüden bir a:ençtir. Alb ay- bütün merasimin tespitinde sahne 
danberi şehirden ve ceıniyetten uzak sanabna hakkiyle vakıf bir dmıağm 
kaldığı için olup bitenden haberi bi- düıünüıleri ve bulutlan kendini göa 
le yoktur. Alb ay evvel bu taraflar- termektedir: Bunlan ismet Pa§a kız 
da gördüğü genç bir çoban kızının Enstitüsü müdürü Münir Hayri Bey 
hayalini kovalıyarak &'eldiği zaman, arkadaıımıza borçluyuz. 
gene bu kıza raJgeliyor. Ç be bö' 1 h b' o n, y e ıa neye uyıun ır 

Çobanın nıhuna biç yabancı kal- piyes olmakla da kalmıyor. 
mıyan kızda bir ıır var gibidir. Fa- Genç ve aletli ıair Behçet Kemal 
kat bu sırrı bir türlü söyliyemez. lb İn üıh1bu da ona ayrıca büyük bir 
tiyarlarm yaklqtıjmı görünce geri kuvvet vermektedir. Behçet Kemal, 
çekilir. Çoban ihtiyarlardan macera- Faruz Nafiz'in hakıyki bir halefi ol-
y:i öğrenince damarlarındaki kan doğunu gösteren sühuletli ve düz. 
birdenbire vumıağa baılar: gün lioaniyle bu eıere pürüzsüz bir 

- Nasıl? Yurt ve boy bu kadar üslüp ve yüreklere söyliyen bir ıür 
ağır bir tehlüke önünde bulunsun da koymuıtur. 
onun haberi olmasın, ha? 

Bey, halk, düıman elçisi toplanır• 
lar. Elçi bir teklif getiriyor: Tıpkı 
Romanın methur Horaçıua ve Kıtr-
7açıus hikayesi iilıi, iki ordu yerine 
iki taraftan seçilecek birer kahraman 
clöfliııün •e hanıri tarahn kııhrıuna
m yenilirtc o tarafın dediği olsun. 
Kazandığı zaferlere rağmen düıman, 
kendi mağlüp olursa eskisi ~bi ver
gi vermeyi kah\ı1 ediyor. Site ınağ
lüp oluna, türk lıo)."ll oradan kalka
rak baıka yere aidecektir. 

Bu teklifin müzakeresi, eserin en 
hararetli sahnelerinden biridir: Bey, 
Beyin kızı, üç ihtiyar, çoban, halk, 
hep bu müzakereye iıtirak ederler, 
Kadınlarm bile harbe girdiğini ıröa
ternıek için Bey krzı zırh ve miğfer
le örtülüdür. 

Baıtan b&§a manzum olan ( Ço
ban) da - hepsi de milli olmak ü
zere - dört muhtelif vezin vardır: 
Ciddi parçalar ve ağırbııtlı konu1-
malar 7-7, lirik yerler ve gençlik 
hamleleri 6-5, fndtılar 7 hece ile, 
tiratlar ise ıerbea hece vezniyle 1a
zılmıtlır. Henüz 24 yaıında olan bir 
gencin kaleminden umulmryacak ka 
dar vezne sahip olan şair, eserin bü
tün akııma aksamıyan bir düzgün. 
lük vermiıtir .. Mıanılan arasında ger 
çekten fürör yapacak kadar enfes o
lanlan vardır ve bu şairlik kudreti 
oyunu bir baştan bir baıa kadar can- ı 
lı hir §İİr halind~ sürüp götürüyor. 

(Akın) bir batlangıçb. (Çoban) o 1 
batlangıcın devamını gösteren ilk e
ıerdir. Her ikisi de muhitte yeni do
ian canlı tarih konıepaiyonunun li
riko-epik akiıleridir. 

• 
INEMALA 

GLORYA 
Bu Akşam 

USTAF 
(Hayat Yolu) 

Birinci Rusça sözlü filmini talkdim ediyor. Tamamen Mos· 
kova'da çevrilmiş olan bu filmde şimdiki Rusyarun en hakiki 
tasviri - mahalli RU!S a.detleri - Rus şarktla.n: vardıır. 

Büyüik Amerikalı vazii sahne Cecil B. de Mme Jbu filmi 
kopyada görmüş ve "Mustafa" filminin sinemanın en güzel 
eserlerinden biri olduğunu beyan etmiştir. 

Davetler 

321 - 324 kısa 
hizmetlilere 

Eminönü askerlik ıubeııinden: 

1 - Mülğa Sül.eymaııiyc, SÜLtanah 1 
met; Aksaray ıulıesinde mukayyet 

kısa hizmetlileroen elinde tam ehli 

yetname bulıı.rı.anlaroan: Piya<le, le

vazım, sanayii haırbiye, suuf.la.rma 

Asri ._,inemada 
Fevıkaliide bir ~ 

Aşk Uğrunda Casus 
Bugün ve yarın 

.Saat 16 buçuk matinelerin

.de prQgrama ilaveten ZEN
GİN VARYETE NUMA-

RALARI 

Siııema -Tiyatro 

ayrıJmıı 321 01.i 324 ·dahil ve bu do- Bugün Akşam 

ğumluJada muameleye tabi bulunan Saat 21,30 da 
btoınbııl Belrdiyrsl 

~~hirTı'&Jatrosıa• 
.ı.ar. li:NİNDE 

11111111~11111 SONUNDA 
2 - Süvari, topçu, istihkam, llJç 

Komedi 4 perde 
me. muhabere, hava, .nakliye, <lcmir Yazan: 

lt..I yolu aımflanna tefrik edilmiş 322, 

323, dahil tevellütler w bunlatle. 

muameleye tabi olanlar. 1 Mart 932 

de sevkedi.ıe.:ekl.erinden ellerindeki 

ehliyctnamel.e-r.1.e 25 tubat 932 ak:ıa

mına kadar şubeye müracaatları. 

Dr. AL B ER T Ş A U L 
Daıhili haıstalı:klar mütehassısı, 

Balat, Rifat Ef. sakak No. 9 
Pazardan maada her gün 1-4 

Tel. 2. 2174 

Doktor 
Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Bilyük Parmak kapu, Afrika 
~na bitişik Apartıman 

L Vemeuil 
Tercüme eden: 
Bedia M. Vasfi 

Rıza 

Tenzilatlı halk gecesi --Şeh%a:debaşı Feı'ah Sineması:ıv.'; 

Bu ceee: Halk gecesi. Duhuliy.: 
20 Kıuruş 

Komik DlinbüUü İsmail Ef . ..., 

Kouı.ik Ahmet Beyler 
Z kumpanya birden, iJ.k defa ol anık 

Feridiye Bülbülleri 
4 Perıde 

Aynea. M. Anaatas bale& ve zengin 
teferırüat. -RAŞİT RIZA Tiya1n"OSl:ı 

. Bugün akşam saat 21,30 da 

I
' BİR DONANMA GECESİ 

Voıdvil 3 Perde 
Kaymvalide, avukrıL.'-rla bir 

lqip bir tertibat yapmıt·· Eve 
gelmediğim gecenin tarihini 
yazarak benim Feridiyede bil. 
mem hangi evde bulunduğumu 
iddia etmişler. Şahit te bul. 
muşlar ... 

Düıınan teklifi kabul ediliyor. 
Türkler tarafından clövüpnek vaziy
fesi de, uzun bir münakapdan son
ra, çobana veriliyor. Mübareze mey
danı hazırlanıyor. Düşınarun muhari 
bi de dev aibi bir pehlivandır. 

Türk tiyatro•una ve türk ıiirine No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
yepyeni bir cophe açan bu yolun ' Saat: 14-18. 

devam edeceğini, yann daha canlı 1 iiıım••••••••••mcnsur, manzum oyunların da orta- ! 
1 

Yazan: Reşat Nmi. Bey 
Yan.ıı Akşam: 

tık defa olarak 
SERSERİ 

Baktım .. it sarpa sanyor .. 
Vak' ayı bülbül gibi anlattım .• 
Karım inandı. Likin kaymvali 
denin adamı olan avukat isbat 
etmemi teklif etti, Ben de ka
rakoldan ifademi getirttimı de.. 
vaziyet düzeldi. O günden be
ri birahanede, kahvede, meyha 
nede, sinemada hiç bir kadına 
dikkatli bakınıyorum. 

Lakin itin fenuı ben bun. 
ları anlattığım gün mahkeme. 
den çıkarken kaymvalidenin ba 
na: 

- Nuıl Halim Bey .. Sana 
nerede olduğunu ben söyleti
rim dememi§nüydim. İtte sözü 
mü tuttum ... diyiti oldu . ., 

ki: 
- Bu hal ıu .. 
Veya: 
-Bu .• 

FELEK 

Diyebileyim; her vakitki gi 
bi kabahat ve günahlarımı ört 
menin bir çaresini bulabile. 
yim. O bana: 

- Bu ne hal?. 
Derken ben yine ağzımda 

son tangonun nağmesini mınl 
danıyor ve: 

- Naran.. Naran!. 
Diye iki tarafıma yalpalıya 

yalpalıya dolatıyor, ıanki Chat 
Noir'm salonlannda inıitim 
gibi odanın içinde dört dönü. 
yordum. Nesrin, bJ halime fil• 
tırdı, kaldı. Bir müddet beni 
seyretti etti, sonra: 

- Matallab Beyefendi .• 
Diye yanıma geldi. Ve ilk 

ıözü: 

- Neredeydin bu saate ka. 
dar? •. 

Oldu. Kafamın içinde ve 
gözlerimin önünde Naran'dan 
batka hiç bir 1ey, yoktu. 

- Ne yapacaluın? •. 
Dedim . O her vakitki me •. 

Eserin ikinci perdesi, bu mübareze 
nin netiycesini bekliyen Bey kızının 
geçirdiği halecanlı tereddütlerle bat
lıyor. Bu tereddütler arasında kızın 
çobana karıı duyduğu kuvvetli bir 
temayülün izlerini seziyoruz. Fa.kat 

ya çıkacağını, yazanlann, hazırh-
yanlann ve seyredenlerin rağbetleri 
lemin edi7or. 
Tiyatromu~n ve ,iirimi:z:in bu ye. 

ni vadideki inkipflarını büyük bir 
sevci vo. ıe<rfoçle alkışlarız. 

lbrabim NECMi 

lt !haclı 1\111111 
TORK SlGORTA ŞiRK.ETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelni 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idıtresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

L Acentasr bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Tel: Beyoğlu : 4887 <1111 

lek gibi, teker gibi, kuau gibi 
kadın birden köpürdü, aaabile, 
ti, ve.. ihtimal benden iiren. 
di: 

- Sen bilmiyoraan ben söy 
Jiyeyim .. 

Dedi •. ilave etti: 
- Naran Hanımefendi ile 

beraber meyhanede .. 
Değil mi? •• Aklım batımda 

yoktu ki, 
- Hayır .• 
Diyebileyim ve.. yalan UJ· 

durayım: 
- Arkadqlarla beraber fÖY 

le bir çıktık! •. 
" ..• ,, in ıenei devriyesi var 1. 
Yemek yedik, bara gittik .. 
Ve •• onu teselli edeyim: 
- Aman kancığım, benim 

gözüm senden batka kimi gö
rür. Bir sen, bir ben, bir dün. 
ya .... bir de çocuğumuz!. 

Hiç §Üphe yok ki, bir fey 
bilmiyordu. Naran.~ ismini be 
nim ağzımdan kaptı. Sarhot ol 
duğumu da görünce hükmünü 
verdi: 

- Meyhaneye ııittiler •• 
Ve .. ben cevap vermeden yi 

ne o söyledi: 
- Sekiz ıenedcn aonra ele. 

mek .em bu halele görecdı-
tiıa. 

Zaten biliyorum. İki üç ay. 
dır beni ihmal ediyorsun. Niha 
yet bu gece her feyi meydana 
vurdun. 

Bu ııözlerinden sonra kapilr 
dü, t&§lı. Beni tiddetle itham 
etti. 
-Yapma~ 
Etme.. 
Y anlıt d6filnüyorsun l ı 
Öyle deiill •• 

, Naran, da kim? •• 
Diyeceğim yerde; 
- Evet. Bildiiin cfbi. Na. 

ran'ı ııeviyorum. O benim ha. 
yatım, canım, malım, bütün 
varlığım, her ıeyim .• 

Dedim, onıa açıldım: 
- Onu bayat kadar, dünya 

kadar seviyorum. 
Ve.. meydan okudum: 
- Sana kartı :mahcubum. 

Yüzüne bakamıyorum. Fakat, 
hakikat bu. Seviyorum. Deli gi 
bi seviyorum.. Ölesiye seviyo
rum. onsuz yafayamam. 

-Pvtuallim Muhahat Bey Merhumun 
Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BUI.MAK SAN' ATİ 

Eeerleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiıtir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

Ve.. yine ııkılmacl.a iliTe 
ettim: 

- Bu dakikaya kadar onun 
la beraberdim. Yedik, içtik, 
danııettik. Sonra onu evine bı. 
raktım. Fakat, kalbim de o. 
nunla beraber kaldı ve cese. 
dim ele itte ıana, buraya gel
di .• 

Nesrinin gözünden kaynar 
bir Y•t botandıiuu ve ıa~: 

- Kalpıiz. 
Dediğini hatırlıyorum. On. 

dan ıonra yüzünıe bile balana. 
dı: 

- Pek ili. Sen Naran Ha 
mmefendiye, o da sana yakı
ıırl •• 

Dedi.. Beni olduğum gibi 
bıraktı, odasına çekildi. 

Yine bir cümlesini batırb-
yonım: 

- Hain erkekleri. 
Galiba: 
- Alçaklar. Siz kim koca. 

lık kim, babalık kim? •• 
De dedi! Fakat, bütün bun

lar benim bir kulağımdan giri. 
yor, öbüründen çıkıyor: 

- kim ne dene desin .. Her 

fey Nar&llQI elediği ııibi olacak 
br •• 

Diyordum!. Nitekim, bnm 
beni bırakıp ta odaıma çekilm 
ce bir fikir birden ok gibi zib 
nime ıaplandı: 

- Daha ne duruyorsun be 
adam? •• 

Ve.. emretti: 
- Naran'a git 
Ve .• tqci etti: 
- Zaten bunu iıtemiyor 

mıydın?. 
Ve.. ben yine: 
- Rira rira ram trayram • 
Diye diye yerimden kalk-

tım, sarhot sarhot, dıvarlara 
çarpa çarpa sokak kapıımın yo 
lunu tuttum •• 

Tam kapıyı açmıt, dııanya 
çıkıyordum. Nesrin arkamda" 
yetiıti: 

- Nereye Ruhi?. 
Ka,lanmı çattım: 
- Nereye mi? .. Narana •• 
Dedim. Omuzumdan tuttu, 

çekti, 
- Bu saatten sonrn hiç b·r 

yere gidilmez. Haydi otur e. 
vinde. (Devamı var) 



Dün açılan halkevleri ile 
(B"fl ı iaci sabileü) ı tün memleketi yeni bir miicadele 

B
• -''- ~-'--- ile •·kclir ruhu ve ileri yürütücü bir heyecan 
ln&}'I -- .... , "'"''"' - - • - -hiıleri izhar olunurken aaloncla bir ile teclıiz etmek mecburiyettndeyız. 

ıea çmladı Bu itibarla devlet teıkil!tı haricin· 

l 
1 eli de çaJ.tııabilecek bütün mesai ımsur 

- - Pata ı yor... _,,,. kiiJ.türiin ·· 1ı:se1m • 
Heri<ee aalonun kap- iıelayor, !arını ......... yu esı 

Iımet Pqlyı sömıelr utiycırdu. Ni- maksadı etrafında toplamanın ehem 
hayet yanında oibhiye nkili Refik mi~ JraııdiUğinden tezahiır etmek 
ve vali Muhittin Bey olduğu halde tedır. Memlekete n:azaran d;".ıet 
lırnet Pqa ıöründü. Şimdi alkıt- hazineleri daha ungın, maddı ım
lar daha tiddetli .,., sürekli bir tekil kanları daha ogoni~ ve okuma. ya~-
almııı ma biilenlerinin nisbeti yüzde do~-

- Yaıaaa.. sanı geçmif olan memleketlerde b.•· 
- BraYooo... Je halk lriiltiir teşkilitma her. gun 
- HOf geldin. •• -!eri aalondan daha ziyade artan bir ehemmıye~· 

ta'8r&k caddede akialer yapllllJll ı., verildiği hepimizce maltlm olan bır 
lamıtt.ı. hakikattir. Bu bilgJııiz bu sahalar-

Büyük davetliler salonda kendile- da çahşınağa her milletten çok faz
rine takdim edilen ve en ön safta Ja ııi°ıecbur bulunulduğu hal.de mad· 
bulunan sıraya geçtiler, oturdular- di ve manevi vasrtaları maalesef 
Alkıtlar devam ediyordu Ye bir kaç çok eksik olan memleketimi~ ~ 
dakika devam etti. mi ve gayri .resmi Jru~~ aynı 

C - h • t d' maksat üzerinde tekıı.ifı Juz~ um urıge an ı . _ ·-'-· .. ett·ı-bilir Bız 
lnymetını "°""ruz ·~ -

Alkıı kesilince ayni ıençler cene 
koro halinde ve cidden tayanı tak
dir bir muvaffakiyetle cümhuriyet 
andını okudular: 

''Ey TQrk milleti/ Birinci vazi
fen Tılrk iatiklViaJ, Türk cümburi
yetin/ dünya durdu4a korumaktır. 
Korumak ve onu yükseltmektir." 

And okıınduktan sonra gene sü
rekli alkıılar batladı ve bu alkıılar 
araımda Cevdet Kerim Bey kürsü· 
Ye çddı. 

C. Keri111 Begin nutka 
CeTdet Kerim Bey ikide bir al

kışlarla kesilen atideki nutkuyla 
halkevinin maluat Ye gayesini izah 
etti: 

Arkada!Jlar ; 
Bugün Tlirkiycnin lıir çok mor· 

kezlerinde Hallocvler.inin açrlma gü 
nüdür. Biz dıc bu eaatte burada top 
laruırak vil4yetıiınizin Halkevini açı 
ywuz. M.illetimizin hudutsuz öımü 
içinde ebedi hayatını dalma aydın· 
!atacak ve gaye için çalışan mefkil· 
r~ci vatıaındaşlar için ~yıcı ve 
bırle'}1lirici evimizi açıyoruz. Tür
kün umwn1 harpten evvel hür ve 
müreffeh yaşayabiJmck için Y"Ptığı 
büyük teıalı:ki hamlesinin siyasi eaf 
hasını taki'P ederek onu bir kat da· 
ha kökleştiren içtimai inloiııaf adım 
larının attldığr tarihi ve büyük gün 
!erin yanında bugünü de şerefli ve 
tarihi bir •gün olarak kaydedebileee 
ğimiz ka.neatindeyfa. Bu tarihi gil· 
nü tes'it vazifesini aeve.rek yapmak 
bahtiyarlığını duyan alz.leri tebrik 
eder ve hlirmetlc ..e!amlarım. 

Efendiler; 
Buıgün içinde ~ğ~ ~ 

bina bir wilitc meııutıyet ıııkıJ.a· 
hını aanımak, hattıt yıkmak jçin ta· 
ııar.lanmIJ hainane tıcşebbiisleri kah
reden askeri hareketlerin merkezi 
idi. Bu bina bir tarihte dünya ınil
letlerl mWi.y~erverllk eııaalarına 
sarılarak tekamül eder ve hattı va· 
tanda Tllrkiln haricindeki mi.Llctlu 
bile bu yolda haıreketltt yaparken 
saltanat ve .istibdat i.daıcsinin uyut 
turucıu havası içinde milliyetperver 
tik ateş ve bcyccanınm me.rloezi ol
muştu. Bugiln ayni binada ~1"
rin.de memleket sevgiei ve milliyet 
aşkını mukaddes ve iıleri yiiriiten 
yükısek bir hcye<ean lıa.linde duyan· 
larm ka.ra~gfilıını kuruyoruz. BW:a 
da. meşrutiyet devrinde ancak bir 
ocak çaWabilmişti. /Milletin miifte· 
rek suur ve idrakinin mahsulü olan 
cümbunyet devri ise bu ocağın yeri 
ne Türk milletini medeniyet safla· 
rında liytkoldugu mevkie ~ı~a
cak fikri ve hars! harcket1"n eıııe· 
sinde <:anl.andıracak bir ev kurmuş 
oluyor. Halk.evi taı.iınaınamesinde 
tubit edilen esaslardan da istifade 
edllerek Halkevlerinin tetckkülü 
maksadlle teşkiliıtı hakkında mıuh· 
terem heyetinize kısa bazı i~t 
vermeme müsaadenizi ri<:a ederıın. 
Cümhu<eiy>et Halk fırlııası rehber~· 
ği ile kurtarorğı vatanr, siyasi, içtı· 
mai ve iktı.sadi derin ve sağlam te· 
mclleır üzerinde yülaıclunek karar 
ve azmiındedir. Bu vadide milli mil
ea<le.1" glinlerindcn bu.gilne kadar 
""""le ket düşman istilisından aİ· 
yasi, fikri, içtimai ve iktısadi inici· 
şafma mani zincirlerden lııurtulmuş, 
inkıtap eaısları dediğimiz milli yük 
ııe.lme imkan ve vasıtalarına kaVUJ· 
muş, ilnvan ve medeniyet yolunda 
zamanm V'C umumi ~tin müsaa
desine nisbetle tabii derecenin f.ev· 
kiııde yol altnıştrr. Bütün bu mu
vaffakıyetler !IOD derece ehemmi· 
yetti almakla beraber bugün v§ul 
olduğumuz merhale üzerinde bu
lurv.luğumuz yolun henüz başlangı· 
er demektir. Medeniyetçi ırklar ve 
nuimtaz milletler için esasen bu yo 
!un münteha>' olmadığı her kazanı
lan merhale yeni bir terakki ve te
kfımul hedefinin yolbaşı okluğu ma 
umunıızdur. Sarfedilcn ve edile.cek 
>;'retler hedefimizin yolunu kapa 

yan miifkülattan kur~ya_ ~~!1 
derınliğini ve genişl.igını biJdıgı· 
nıız mwıkülatın tekarrübüne doğru 
daha büyük ö.lçü ve budutlırm attl· 
tnaga ve giımeğe matuf bulumıyor. 
Fırkamız Türk milletini onun bil· 
yük taırihlnd n ve dar.lığında mok· 
nuz olan kuvvet ve kabiliyetten al· 
dığı imanla onu medeniyet hakLa· 
r n.a 13yik olduğu mevkie çıkaraca• 
gı davasındadır. Bu dava bize bu 
gun içinde tıulunduğ"1mtı.Z hakiki 
vazıyeti "1rtuttııraınaL Son iki üç a· 
sırlık iyaa1 ve içtimai düşüklük 
ve gerileme funilleri:nin .milli hay:ıt 
YW-uyüşüae v diği ağı.rl.ık ve bu 
tnuddet içinde b31k:ı milletlerin al· 
c: ı yol gözüm!izun <ınilndedir. Bu 
in.o ıcra bize nasıl çalışmamız !&· 
.,..,, geLdigini anlatır. ne~ıet bütün 
•mk5n ve vasıtalar dahi 1 mele bütün 
ıntlmkiın olanı yapmaktadır. Fakat 
en açız gôrline kuV\'et ve mesai 
il st:rlaruıı dahi i.. al tmeden bü 

bu vadide başka m~ketl~e naza 
ran fazla olarak şimdi tarihe geç· 
cniş müesseselerin cemiyet ' bünye· 
• - en derin tabakalaT ma kadar 

sının k .. mh 
itlemif köklerini sökme te cu ... ~
riyet ve ink&p csasla.rmı butun 
.nıhlara ve fikirlere hAkim mu_kad· 
•· "ınan oo.,,.].aTI halinde perçınle-
w;S 1 -r-- . . ka 
mek vazife ve mecburıyets ~ısın 
da ız. Fırkamızın progr":"'. te~!e· 
ri Y cüınhuriyetçili~, ~lı!etç~k, 
halkçılık, devJetçilık, liyılıılik ve ın· 
kıJapçılıktır. Programımız ~u. an~ 

•·mel ,nres1'1iple.rinin hakimiyetı ve ~ ,. . . _ bu .,fi.arda 
ve ebedile~ ıçın _ tiri]mee" 
kuvvetli vatancJ.:ışlar !."'tış _ _ :
- ·u· .~ıyenLII Turk tarıhmın 

nı mı ı O'.r- ' 

i!bam ettiği .ıerc.celı;re .çıkarılma
sını güzel san'atlerın yukseltilme· 

- .' mı·uı kültürün ve ilnıl Jıııtekct 
sı.nı, -- ., "---' ve faaliyetleı:in kuvvetlen=r~-
ni ehemmiyetli vasıtalar olarak tes 
bit ve işaret eder. Bu esas "'!e vası
taların ı.epıi bizıdcn ~yet yo
lunda Türklüğün kaybcttıgı uzun 
ollar cesur, atılgan ve.~ 

haxnleler.le kaz,anaCak noesıLlcr yetıg 
_ . medeniyet sahasında Tür-
tumeyı · kabili. eti ·ı 
k ·- tabii mezı yet ..., y erı e un L,. - ~kr -• 
mütenasİ,p F9f ınevıuını - ar ...-
masını ô11tihdai eyler. 

E"in teşkilatı 

Ev rih 
1 _ Dil, edebiyat, ta · 
2 - GUzel san'ırt.ler. 
s - Temsil. 
4 - Spor-
5 _ içtimai yatıdım-
6 - Halk~ ve lı:u.nWac 

7 - Kütüphane ve neşriyat. 
s - Köycüler. 
9 - Müze ve sergi. 
Ş<ıl>olerinden mürekkeptir.,, 
İ§ ve bu şubelerin tarzr teşckkü 

1ü ve faaliyetlerin.in tarzı hakkında 
izahat veıdikten &0rua şöyle devam 
eotınittir: 

Hanım ve Beyfcndiler; 

İşte bu esaslar daireei.nde bu bü
yük ve rnillt gaye için .~ru.kıp fa. 
aliyete geçecek olan evimiJ>Cle mem 
,teketin yaş, yaşı ve mcalek itibarile 
muhtelif zümrelere mensuıp, fakat 
bu memleketin birer uzvu olmak sı· 
fatile ayni hürmete layik bütün fert 
!eri ~[>!anacak, tanışacak, kaynaşa 
cak,, arkadaşlık, kardeşlik hiasi ve 
bağJarile dcmcıt haline ge.leoek ve 
bu demetin içiode her fert busu11i 
ı;engile görülecek ve en mUtevazile 
rinin bile hakiki b~rer kıymet oldu 
ğu meydana çıkacaktır .. HU~ ~
rası yalnız hiyanet ve ,~tı ıle 
memlekete kötülük etınış alanlar· 
dan gayri, <:iimhuriyetçi, inkilapçı, 
liyik, halkçı ve binuııalcyh ~ 
vüs'atinden ve hayatıınıdan bır kı~ 
mını seve seve milletin ve heyetı 
içtimaiyenin umumi .hizmet ve ın:n 
faatine tahsis et.meğı mefkQre ıb1l
mi§ gayre:ndiş vatan~~nn ~ 
derin bir ,ef.ekat ve aevgıyı bıılabile 
cckleri bir yuva o.]acaktır. _Vata».· 
-039lar işte burada topl.antip ldıtlelc§C 
cek, içtimai kudretini bir kat daha. 

yükselte.cektir. lıa .. de h .. 
M.aruUtımı fU bir Ç "° u~ 

ıaaa ederek bitiriyorum. Halkevlcn 
T.. k milletinin barıı ahasmm he: 
u':eıünde i]eri.lerne•i ve yükse~• f çin canla batla ça!ışacaklarm evı

dir. Onların yorulmaz çaJ;şrnalarm 
da b .. u·· k yarmın doga.oağmda n uy .h .. 

.. he yoktur. Türkün tarı ını ay~ 
~u.p dilini ·--•- ve onüırüzsiiz, e.debı 
ıuın, 'tCIUıu- r · k" · · 

.. zJU ve uyanık mmıı ısını 
~::1 :e can]r, vücudfutU kuvvetli 
ve dayanıklı yapmak için Türk bal 
kmın hasret çektiği irfan nunınu 
hcrlı;eec en bUyiik k?1arlı~ yay· 

k .. h"'" oJ.dug"u ıçtunaı yardı· ma , mu __,. k . · 
mı her ferde ayn ayrı verme ı?n 
Türk köyliisünün .ufkuna ~deniye 
tin ışığını ve günlüı>e __ ~une~r 
gençliğin kandeş eevg:ıısını ~
mek için çalışmak, uğraşmak ıstc· 
yenlerin büyük karargllhı Hal~evle 
ri olacaktır. Bu büyük ve Y".ru ~: 
ferberlikte her vatandaş vazıfesını 
elbet yapacaktır. 

Man:ıam hikaye 
Cevdet }{,erim Beyden sonra Zon 

guldak mcb'usıı CeJAl Sahir Beyin 
kızı Nüveyre Sahir Hanan künıüye 
çıktı ve pir YtJ$uf Ziya Bey tara
frn.dan hazırlanan şu şiri okudu: 

Halkevleri açılırken 
Gutt natak ialmli kitabrada di7or ki. 
C.nçlii•, im&11 clol'll ltitabında diror ki, 
(Cümburı1et, iatiklil, hepıi aao.a ema.n.et. 
Ey Türk ,enci bun.lan. varlıitnı siper eti 
Sana bel hail.ayanlar inancında haklıdır, 
Bir dal'l"la a•~ kanında hia yılclınm. 

aaklıdırl 

Bu eman.t içindir öjrendijin ilim, fen! 

Ba bii,.-iik ern.-.tİ k•n1•akbr ••zifea.!) 
B• seı, yelct,a bir ••laD yaratanın se-

•• ciir, 

memleket harsine de • 
genış ufuklar açıldı Celal Beyin 

Beyanatı On dört ınilyon aiı'a:b bir vatarua ı.e•idir! l ınerasimi dolayısile t~sadüfen ara- ı l.Utı, yalnız ;kti5at teşkili.tı ile yani 
Vatan demek, o demek .. O demelıı:p •atan nızda bulunduğumdan çok bahtiya- yalnız maddi kuvvetlerle bünyelet-

demek! rmı. miyor, kemiklenmiyor. Onun içindir (Başr 1 inci sabi/ede) 
lnlulib• ya.atan, youdu ya.atan demek! Gördüğüm heyecan ve alilra beni ki, devletin siyasi meıaiai üzerinde lal Bey, bu aeyahati hakkında-
1<_1;, cı.,ı, dütmandan o kur.,.rd• bu yurda çok mütehassis bıraktı. Sabit oldu- çalıJ&n C. H. fırkası siyaset saha- ki intıbalarını soran muharriri. 
Bor mail&bun ... ;nı on 1"alibe du7urdal ğum büyüle ruhu Ankarada arkada~ smda kendi esas proğramını tatbik mizin muhtelif suallerine §U ce 
O sünq b~t yuğurdu ne•ar•• yeni, sü:zel ı_arıma anlatacag" ım. Muvaffak olaca etme.kle. berTbcr. aynca. aiyaıi haya- 1 E .. vap arı vermi•tİT: 

n uzak ruyaları ,.aJanlqbran o el! gınızdan, büyük neticeler alacağI- ta gırmış ve 1ı1nnemıt vatau.datlart Y 

Günettcn birer oktur ondan selen her nızdan eminim tebrik ve muvaffa- müşterek bir halk terbiyesiyle istik- -''İranda en kuvvetli şahsi. 
.,.;., kıyetler temen~i ederim dedller. bale hazırlamak için halkevlerini te- yet, şüphe yok ki, Şah Hazret. 

Bu oldarrn önünde yıjılır dağ, ta,, demir! Paşa Hazretleri g~rek ayağa ıiı ediyor. leridir. Şah Rıza Han; azmi, i .. 
Bu ıüne!e ı•cele• ne kadar eı.e haset, j kalkttkları zaman. gerek mı.uık.Jarı· _ A~daşlar; bir arzu edit ve i~e- radesi ve kuvvetli karakteri sa-
0."ur ·~·!&yanma zulmeıler çekeme& •.e~! 1 ru irat ederken ve ıııutuklarını bi: yış degıl, fakat, m~ekette ~~- yesinde lranda vaziyete tama
B~er bırer . toplayıp ballan her emehuı, tirdikten sonra ~id.detle ve sürek!lı bn mevcut anasın bizzat gormUf 
Bno bü,.ük .. ıikhalin kuruyo• temelini! 1 surette alkıslandılar. bir adam kanaatiyle bir cörüş ve i- mile hakimdir. Muhitteki mu-
ı,.., bu o ·····-· Halke•i, milletin öz eridö•, Bu alkı~l~r gen li "in liderlerine nanış neticesi olarak arzederim ki, hafazakir unsurların daimi mü 
Bu evi ........ cençHjön aı .. ıd;rı karşı hissiyatlann: ~n samimi bir Türkiyede umumi bir halk terbiye- manaat ve müşkülatıoa rağ-
Bu eTler, inkıli.bı her kalbe i,leyecek. tezahu··ru·· -,•'. n sini idare edecek mikbr 'ft L--et- 1 ,... ~7ou men ran Şahı memleketini te-
Dokuz pencereainden nuru aeniıleyecek! Jj · • t .k/ıfl h t te vatnnd~lar vardır. -~~d. !-I..! 
ilim, N.n'at doiacak bu erin betöiinden; ,,. ıs 1• .a ırası fi• Arkııdaşİar, tek tek inııanlar çok """ iıt '!e uuutaf yoluna götür-
Karaaldt cirmeyocek ba erin .,iğinden tarılı fl~sıkası... kıymetli çok yüksek olabilirler ve 1 mektedır. Etrafına topladığı 
Çeki<, .. pan, •I, ayak .. Krlem, lalıç, eö- Başvekil Paşa Hazretleri yerleri memlekette her biri ayrı ayn bir zevabn ekseriyeti münevver 

nü!, ı..., ne oturduktan sonra Cevdet Kerim loym~ ifade eden binlerce on binler- Avrupa tahafü gönnüt gençle; 
Bu çabn•n alhnda olacaklar ukadat ! Bey kendHedne bir levha takdim ce çok kıymetli insanlar bulunabi- d• !da kil' ' b · 
Bu .. ı .. dura<akt.r, mutlak dünya dur- etmişlerdir. Gayet zarif bir çerçeve lir. Fakat, arkadaşlar hepimiz kendi .ır. re Te teı itm ma IY~-

dukça ile çerçevelenmiş olan bu levha, İs· fBhsmuz için hasrettiğimiz çalıtmal<, ti ne oluna olsun, lranda ha
Dünya yüzünde tek bir Tü•kün b.lbö met Patanın 26 Ağustosta İğmcn kazanmak yahut eğleımıek zamanı- kim olan yegine irade yalnız 

vnrdul<ça ! tepeye yaptığı veafyon ;,ıtiJı:aınetUıc nın bir laımını cemiyet için aarfet. Şahındır. lranda bilhassa T ah. 
Ey büyükle• büyiitü. Bu cece rabat uyu! tevcih ettiği nıeşbur taarruzunun n:e~ lizımgel.di.ğine. in~nmadıkça İ· randa gözle görlmen bir imar 
ilk dela yüreğinden üzilntüyü at. ,.,... bizzat Paşa tarafından ida.re<Wıi çımızden en ıyı yetitm11 vatandaf · f ali · d y · 
Bu nlonlo Y•tarken C..&inln çoculJan gösteren bir resimdi. Cevdet Kerim da nihayet tek vatandaı olarak lıalır. ve ~nşa a yeb var ır. ent 
B;r daha ırönnlyecek m ... leket ufuklart Bey 0 zaman bu tarihi ani kiJçilk O riyazi uıana11 ile ancak bir vahit yenı sokalar, meydanlaT açılı
Bör daha eörmo7ecek i.nlnli.bm biniıi.. bir malcine ile tesbit etmiş ..., fim- ifade eder. Müştereken çal11madığı. yor. Fakat bütün bu intaat ve 
Ne bör 9ehit Kubili7, ne Monemen ciniai- di gene fotografla büyüterek çerçc mız tak~d<; he~ tekimiz. t':1' _olarak imarat faaliyeti çok para istedi 

""1etip İsmet Paşaya takdim etmiş- kalır. Bınunız bın, bet binımız bet ğinden neticeler tabiatile ya-
Nüveyrc Hanım çok alkışJaodı ...., 

kürsüyü hukuk mezunlarından Raik 
Beye terketti. 

Raik Bey şaiır Faruk Nafizin A
kın piyCflinin HSkanm §ika.yeti ve 
Hakanın gençliği, Akma daveti kr
sımlarmı inf&d etti. İnşad iki.de 
bi.l'de ş.bddetli al.kışlartla kesiliyor, 
sonra. tekrar, başlıyor, gene alkışla
nıyordu. Denebilir ki Raik Bey a
çılma gününün eın fazla alkışlanan 
aimasl olmuft!U. 

Gençliğin hitah•sİ 
Raik Beyden sonra küraüye ede· 

biyat fakülte.si mezunlarından Ni
yazi Bey geldi, gooçliğin hitabe&i.
ni okudu ve hülasatan dedi ki: 

Muhterem Hanımlar, Beyler. 
Bugün burada içtimai hayatımız

da tarihin ilk defa olarak kaydetti 
ği bir mileaeee: 0 in açılına merasi
mi için tıopl.aıımt1 bulunuyoruz. 
Hallr.cvkrinin m1.naılm.ı gayesini 
birçok neşriyat, bizzat lııerıdi tali
matnaıne6ini teıkil eden maddeler 
ve nihayet benden evvel burada eöy 
lenmit olan eöz]ı,r kllfi derecede i· 
fade etmlttir zoınnodcrim, benim 
burada eöylcyeceğim birkaç söz 
Türk gençliğinin bu krymetli teşeb 
bUa kar9ısmıda duymııt ol.Juğu his
leri ifadeye çalı§D>ak ve bu müe!ıse 
senin biz .genç.Jec için olan ehemmi 
yetile itaret etmek olacaktır. 
tMuhtıe.rem Hanımlar, Bey.leci 
Geçen asra kadar memleketimizin 

içtimai hayatı körkörii.ne idare edil 
meğe çalışılırdr. Cemiyetin kendisi 
ni teşkil eden halkı gören. omm ha 
yatmı tetkik eden, onun hayati ka· 
nwıılarıru keşfetme~e çalışan ne bi'T 
hükümdar, ne bit ruim vardı diyebi 
lirim. Onlar daha ziyade keodi his 
ve arzuları, kafalarında yerLetmit 
kalbi fikirlcrile idare ebnek ister
lerdi. Fakat aa.ltanıatlarm birer bi
rer yıkılqı ta halkm eknıdi h!lı:riye 
tini alde etmcğe baılayışından beri, 
eenolerce ~I mıemı..ketlcriıı &· 
kaılcrindCn hilkilrnete adamlarına 
kadar herU.in en mlihim meşgale
ı;i bap bu oJmuştııır. 

SeneJcıden beri halk mllzel«, 
mekte:plcr, oemiyetler gibi içtimai 
daburatuvadarda işletildi. U.rerinde 
çeşit çeşit müşahedeler ...., t.eeriibe
ler ya.pılıdı ...., bu eayede azim terak 
kiler meydana geldi. 

Kendi tarihimizde bu hadiseye 
istiklal hMbinden ve cümburiyıct l.n 
ktllibından itibaren. şahit olmağa 
başlıyOf\uZ. Türk inkıli.bmın halkçı 
ruhu siyaset aahasında Cümhwiyet 
Halk fırkası gibi bir müessese ba
füıde tece.Lli etti ve itte ilhamını 
Türk halkmdan alan Halk fırkası
nın bu halkçı 1'Uhı.ı en nihayet yeni 
maksatlar ve yeııi esaslar üzeriru:le 
ffalkevlerini kurdu. Halkevleri mil 
li ş~fin en yUlmek duyulduğu bir 
yer o1acaktu. HalkeYleri yapıcı zih 
niyetinin cimüteına.hi ve mukaddes 
bir i§ bulabileceği bir yer olacaktır. 
Nihayete Halkevleri en yüksek ve 
en şerefli bir bilginin kendimizi, 
yurdumuzu, halkımın bilmeyenin, 
omm için çalışmarun en kıymetli 
bir irfan oeağı olacaktır. 

Burada halk şaTklSl, balk r.ıksı, 
halk .dili, hülasa halk kültürü duyu 
tacaktır. Burada en zevkli ve en di
ğergimane göniillil itleri yapılacak 
tır. 

Ha~eweri ayni zamanda aan'at
karları, müdckkik.leri sinesinde tap 
!ayan bir mahfcl olaı:aktıx. 

Türk goençliğil 
Birçok ideallerimiz, bucada ta· 

hakkuk edebilir, onun içHı böyle 
bir müesseseyi bizim için hazırla
Y"" ve kuranlara cidden müteşekkir 
ve minnettar olmalıyız. 

Gaziye arzı ta:ıimat .• 
Niyazi Beydcll 90<ı.ra Cevdet Ke· 

rim Bey tekrar kiinüye geldi ve 
H.alkevlerinin açı:lına.sı dolayı.aile 
büyiik rehber ve mürşi.dimiz Gazi 
Hazretlerine gençliğin tazim ve 
hiiımet duygularının ibınğına ıne
raaimde 1Qtfen hazır lıulllnan lanet 
Paıııa Hazretlerinin tavassutunu rica 
etti. 
ismet Pş. nın makabefesl 

İıımet Paşa Hazretleri Cevdet Ke 
rim Beyin bu tıemeımi ve .ricasına 
karşı: 

- Memnuniyetle .... diyer,ek aya· 
ğa kalktılar ve kalabalığa teveocüh 
le: 

- lstanbuf Halkevinin açılma 

tir. Paşa .re.sıni memnuniyetle ka- bin, on binimiz on bin tek vatan- al V ed · , b. 
bul etmiş ve yanlarında bulunan ze daıtan baıka bİrfey ifade ebneyiz. vaı mıy.or. e t rıcı ır prog 
wta 

0 
zamana ait hatıralarını ıUWıt Halbuki arkada§lar berbiri birer rama tabı bulunuyor. 

mışlardır. kıymetli vahit olan ntandaşlar bir - İranda Türklere kartı bis

Çıkarken ... 
araya toplaturlaraa manzara büyür. siy at nasıldır? 
iki tek kıymetli ntandat bir araya ·ı . 

Merasim bitmişti. İsmet Paşa 
ile Sıhhiye vekili Refik Bey ve vali 
MA.ıhiddin Bey kalktılal', şiddetli "" 
kı§lal-... 

seline iki değil on, üçtdd kıymetli . -:-;_ Bı haaaa T evfık Rüttü B, 
vatandaı çalıtmada birlctirae 7apaca gıtbıden sonra, daha ziyade 
ğı tesir üç değil yüz eder. samimiyet kespetmiıtir. 

Biz Halkevlerinin arlıada,tık ha- - lranda umumi hayat ve 
- Gene buyuırun Pa~ 
- G!lle güle Paşam sacJ,a.larr ile 

vaımın harareti ile ısınan çatıları al- ı buhran ne haldedir? 
bnda milletimizin tek tek olmaktan 
çıkarak ıulpleıerek , kablaf&r&k ve 
Cftniyetleşerek bacmı, irtifaı ve ctt· 
berile kendisini malıabetli bir gra
nit kütlesi halinde iıtikbale arzecle
ceğine kaniiz. Arkadatlarrnı, bu söz 
!erimde büyük işleri bafaı-manın giiç 
lüğünü mühimıemeyen bir hafiflik 
görmemenizi rica ederim. Bu dava
mız ııcrçi büyüktür. Fakat, bizim 
nealimize daima güç Ye büyiik iıler 
mukadder olmuştur , vazife olmut
tur. Biz güçlükleri hafif gÖrmİycrek 
fakat zorluklardan da yılmayarak 
bugün bu vazifeyi yapmaia batlı
yoruz. Metotlu, zamanlı, programlı 
ve ıenetleri dar görmiyen aabırlı bir 
zihniyetle çalııaeağrz. Çalığrrken 
kendimi.ze pyeneeeğiz. Birbirimize 
inanacağız. Birbirimizi ııcveceiiz. Bi 
rİmİ.ze dayanacağız. Her tekimi.z b&
pİmİz için olacak. Birbirimizi affede 
ceiiz. u çahlar albnda çalıtırken i
yilı"k doğruluk, süzellik ve birlik '"!
kımız ebediyen sönmiyecek, ailin
miyecek Ye muvaffak ola..k, birbi· 

bütün gençlik tarafından samimiyet 
le teşyi edi.ldi.le.r. 

Paşa gioderk- tcbi~ Jıııında.ıı ÇQ· 
ltyordu. Paşa band.am.ın önüne geldi 
ği zaman, vali MuMddin Beye aor· 
du ve bando hak.kında malQmat al· 
dr. :Muhiddin Bey; DariiUioezede· 
ki yeni çocukıla~dan mütcııekkil ol
duğwuı izah edince, Paşa beyanı 
memnuniyet etti ve: 

- Tebrik ederim, , muvaffak. oJ. 
muşsunuz, diyerek beyanı takdirat 
etti. 

Bundan aon:ra gençliğin heyecan 
Iı bir hava içinde devwr> eden alkıt 
lan ve "yaşa" ""dalan anısaıda oto 
mobillcre binilerek Haydarpqaya 
gidilmek llzere barekıct edildi. 

Hasan Reşit beg gidiyor 
İsW\lıul Halkevinin _. ve faa· 

liyetini idare etmek ti,,cre !!Cbriıni 
ze gelmiş olan Muı meb'usu Haııatı 
Reşit Bey, reami kllşat yapıldı!ı el 
betle bugünkü trenle Anka.raya gi· 
decektir. 

Ankara Halkevlnin 
açllış resmi 

ANKARA. 19. A. A. -Ankara 
Halkevinin açılma meraıimi bugiin 
aaat 15 te büyük bir halk kütleai ba
zunıııcla yapıldı. Daha aaat 13 tmı i
tibaren Halkevi tiyatroıa tamamen 
dolrnuı, yer bulamıyanlar binanın 
dıtında Ye f"hrin meydanlanndaki o 
parlörler önünde hirikınete bafla
ID.lf h. 

rinıizi affedeceiiz. 
Arkadatlar, bu sözlerimin ııomı 

olmak üzere Ankara Halkevimizi, o 
nun iıtikbalinden emin olarak açıyo
rum. (Şiddetli alkıtlar). 

Aziz arkadatlanm; - IOD .ö
züm olarak Cümhuriyete ve bütiia 
iııkıliı. derin sadakat, büyük Türk 
milletine aelim ve hürmet Ye mem
leketin büyük kunıcuıu ve HalkeY
lerinin yapu:m büyük Türk eYli.dı 
Gazi Muıtafa Kemale hürmet ve abu 
tiyetimizi ifade ederim. (Şiddetli al
kıılar)." 

Recep Bcyfa nutkunu müteakıp 
Şair Behçet Kemal Bey, HaJk.,..Jeri 
için yazdığı açılıt tiirini okudu ve 
çok alkqlandı. 

Reıit Galip Begin nutka 
Aydın meb'usu Dr. Reşit Calip B. 

bir saat kadar süren bir nutukla 
Halkevlerinin mesai Ye faaiiyc-: :ı:o

" Muhterem arkadaşlar, mini ve 9 ıubeden herbirini IM;fdiyen 
Cümhuriyet Halk Fırka11nın ge- vazifeler üzerinde izahat verdı. Halk 

çen baharın aonuncla Ankarada top. bu izahah çok yerinde devamlı al-
lanan büyük konııreıi takip edeeeii kıtlarla inkıtaa uğratıyordu. Müt
ıiyasi prensipleri program halinde kiben Türk milletinin yaf'llDaiı: az
tesbit ederken nizamnamesinde mem mini yapıcı, ve yaratrcı iradesini 
!ek.etin kültür saha11nda milli mahi· Mondoroıtan Lozana ve Ankarada 
yette teşkiJatlanmasmı temin edecek kalesinde doğan inkılap giineşine ka 
bir teşkilih da koydu. Bu milli lef- dar kurtulut ciclalimizi temail eden 
kili.tlıuımanın esasını bugiin ilk a- çok süzd bir canlı leYha gösterildi. 
çılmaamı yapaeaimuz Halkevferi Halk bunu da azun n:zua alkqladL 
teıkilatı temin edecektir. Halkevleri- Levha devam ederken hep bir aiız
nin naıd kurulup itliyeceğini Cüm- dan Cümhuriyet yemini okundu. 
huriyet Halk Fırkaaı umumi idare Bundan aonra Münür Hayri Ye Bch
heyeti konıırenin bittiği günden iti- çel Kemal Beylerin (Çoban) piyeai 
baren aylarca çalışarak bir talimatna balkevi temıil ıubeaine mensup ama 
me ile tetbit etti. Bu talimatname tör ııençler tarafından muvaffaki
fırkanın umumi reiılik divanı tara- yetle temsil edildi, Ba manzum pi
fmdan t;>tkik, tasdik Ye kabul olun· yeıin ıahipleri biriıi en mühim rolü 
du. Halkevleri talimabnm neıredi- almak diieı- eıeri sahneye koymak 
len metini ve bu evlerin nasıl kuru- ve dekorları hazırlamak suretiyle 
lup iJliycceğine dair yazdı eııaslan temsile de ittirak ediyorlardı, Belı
bupn burada bi:ıiınle toplannut o- çet Bey Çoban rolünü çok cüzel 
lan bütün arkadatlarnn okumuı ve yaptL Münür Hayri B. İn dekorlan 
bilmit olmalan lnzım gelir. canlı levhası hattkülade idi. Çok al-

Merasim Istikli.l lllarJı i1e baıladı 
,.., C. H. F ırkaaı Katibi umumisi Re 
cep Beyefendi küraiye ııelerek irat 
ettiği mühim bir nutukla Ankara 
Halkmni ve ayni aaatte 14 TI!iyet
te hazırlıkları bitmiş olan Halkevl&
rini açtı. 

Recep Beyin nutkıı 

Arkadatlar• biz Halkevlerinin aa- kıtlandılar. Temıilin hitamında B. 
mimi ve bütün Türk vatandqlannm M. Mecliıi reisi Kazım P&§a Haz
mÜSAvİ teref mevkiinde gören zib. retleri piyesi yazanlan n tem.il o
niyetle kuruiınUf çatıları albnda bü- den ~tör ıençleri kabul ederek 
tün Türk vatandaılarını toplanmağa he~11nın ~yrı al'.'"'. ellerini 1tkblar ve 
n itinalı bir kültür çal11muı içinde mU:.aEfakİJetleruu kendi namma teb 
milli birliğe yükıelmeğe azmetmiı rik ve Reiıicümhur Hazretlerinin d 
bulunuyoruz. (Alkıtlar). Halkevl&- takdir Ye tebriklerini tebliğ ettiler, e 
rinin nasıl kurulup çalııacağı tali- J • "LI lk 
matnamede gördüğünüz esaslan ge- :ımır na et1i 
nişleterek bu ev~erin çalııma11nı tan İZMİR, 19 (Hu.sus!) - İzmir 
zim için kıymetlı emekler ıarfeden Halkevi bugün binlen:ıe milt>ener 
arkadqımn Dr. Reşit Galip Bey t&- gencin iştirakiy.le ...., ...Umi mcra
ferruatlı bir surette izah edecektir. simle açıldı. l\fera.simde askeri ve 
Benim izahabm Halkevlerinin ça- mülki erkin, C. H. F. mensupları, 
lışma tekil ve ~ıall"r!~ deiil daha gençlik hazır bukınuyol'du. Açılma 
ziyade bu evlerın tesıaı maksadını nutkıundan aonra Halkevinin mak· 
ve ruhutu anlabnaia inhiaar edecek sat ...., gayesi hakkmda izahat veri.1-
tir. di, fiirl.er olrı.:ndu, hitalıcler hat e-

Halkevleri Cümhuriyet Halk frr. dildi. Merasim gençliğin sımiml te 
kasınm aiyaıi bünyesinden nüıbü- zabüratile nihayete buldu. 
tün ayrı, si:vaai mahiyette çalışma- BURSA, 19 (Hususi) - Hallre
dan bü•bii!Ün uzak v~ . !ak":t idar~ Yi y~ğan ~ra rağmen göriil
noktaıından fırkRya bıtişık bır mahı mcmış tezahunle küşat edildi. 
yet ar:ı:ederler. Bu nokl•nın İyi an- Vali, erkanı hükümetle binlerce 
latılrntf olına11na bil.hasta ehemmi- halk, münevver.Jer HaJ.kevinıde tıop· 
yet veriyoruz. Bu asır milletleri yal- ı lanmıştı. İstikU.1 marşmı mUteakıp 
ruz siyasi teşkil8t, yalnız <>r,:ı,. •"1ki- meydanı dolduran gençJik bir afız-

- Buhran oraaını da san. 
maktadır. llk tesirini halı tica
reti üzerinde göstermiıtir. Ma
amafib diğa- memleketlere na
zaran, İran daha az müte
essir olarak buhran devresine 
girmiştir. Mali vaziyet üzerin
de lranlılann büyük bir hassa
siyet göstermekte oldukları gö 
ze çarpmaktadır. Bütçelerinin 
tevzinine ve ticari müvazenele· 
rinin muhafaza11na büyük bir 
gayret sarfetmektedirler.. Af
yon ihracatını inhisar albna al. 
mıtlardır. İnhisan alan kimse, 
hükUmete muayyen bir taka 
vermektedir ve sattığı malın 
mukabilini döviz olarak mera-. 
lekele ithal etmek mecburiye
tinder. Satıt fiatlannda bükii. 
metle anlaşmak mecburiyeti 

vardır. 
- Biz lranla ticari ve iıktısa 

di ne gibi münasebetler tesia 
edebiliriz? 

- İrana külliyetli mikdarda 
ipek böceği tohumu satabili. 
yorduk. Şimdi satış çok düt
müttür. Son senelerde İranlı
lar, Bulgarların tohumlarını 
bizimkine tercih etmektedir
ler. Bu tohumlar teknik itiba
rile 4aha iyi görülmekte ve bi
rinci derecede addedilmektedir. 
İkinci derecede bizim tolıum
larımız geliyor. Üçüncü derece 
de gelen tohumlar da Rusların 
Kafkastan ihraç ettikleri to
humlardır. Ruslar tohumlarınr 
gayet ucuz fiatla satmakla be. 
n:.ber, ballan anlayan kısmı to
humlarda iyi evsaf aradıkların 
dan Bulgar ve Türle tohumlan 
az müteeuir olmaktadır. Görü 
lüyor ki biz, tohumların evsafı 
m yükseltmek mecburiyetinde
yiz. Yahut eaaaen yüksek olan 
evaafmı İranlılara yakından ta
nıtmak mecburiyetindiz. 

lranda ipekli kumaılar, ıtri
ya\, kolonya, zeytin ve ıeytİD. 
yağı, tuvalet ve çamatır sabu
nu, pastırma, sucuk, bbbt mü. 
tahzarat, atılar, kinin Te aaire 
likör, bilhassa müskirat inbisa~ 
rmın likörleri t" t•• inhi. , uun san. 
om yüksek Te münevv;ı.- ımıf 
için lüks sigaralan ve tütünleri 
satılabilir. 

Fakat her mütetel>biain ay. 
rı ayrı ve münferiden nıtl gön
derip müıteri bulmaaı mütkül
dür. İatanbulda İranlılarla müt 
tereken ticari tirketler vücude 
getirerek, mallanmızın satıfma 
çalıımak faydalı bir it olur. 

Buıııa mukabil bizim de 1-

dan eilmhuriyeet andmr tıerennlim 
ettiler. Lioeden RüttU Bey Hallrevi 
şiirini okudu • Badehu Antalya meb 
usu Ot-. Nazili Şecif Bey Halkevle
rini çok vazih olarak anlatan nutku 
nu söyledi. Telebede11 ııorıra Halk.e 
v~ t~ha.cüın he:linde girilerek kay 
d~. İçlennde fırka reisi Hu 
lilai Bey halka •mimt biz konfe
TatlS verdi. İçerde bine yakrn aza 
yazıldı. 

ESKİŞEHİR 19 (Milliyet) -
Halkevlerinin açılına merasimi bura 
da fevkalade hararetli ve heyecanlı 
oldu. Hakkı, Tarık. Faruk Beyler 
ve bir ço kgeııçlec ta.rafından nu
tuklar eöyl-enıdl. Andı tamamen iki 
yüz genç heyecanla olaıdulat, dört 
saat devam eı1; 

Yeni şubeler 
Açılacak 

(Bap 1 inci sahif~de) 

Geçenlerde tafailatile yaz. 
mıştık: İt Bankasının memle. 
ket dahilindeki şubelerinin ade 
di kırk üçü bulmuttur. Banka, 
memleket dahilinde daha bir 
kaç ıube açmak için tetkikat 
yaptırmaktadır. Şimdi hariçte 
bir kaç şube açmak tasavvuru 
vardır. Bu meyanda Hamburg
ta lskenderyede birer tubesi a
çılması mukarrer ve T ebrizde 
bir tube açılması mutasavver
dir. Fakat bu şubeler ilkbahar. 
dan evvel açılacak değildir. 

Bağdatta ve Suriyede birer 
tube açılmuı mukarrer ise de 
bunların da açıbnaaı tetkika: 
tm bitmesine Te bu tetkikatın 
müsbet bir netice vermesine 
bağlıdır. 

randan alabileceğimiz bir çok 
eşya vardır. 

lranla umumi ithalat ve ih
racatımızı gösteren bir endeks 
ele almak lizım gelirse, ticare
timizin aleyhimize inkitaf etti. 
ği sörülür. Çok sağlam ve e
aaslı iatatiatiklere nazaran, ev. 
velce lranla münasebatı ikbsa. 
diye Te ticariyede bulunan mem 
leketler göz önüne getirilince; 
bizim derecemiz altıncı iken, 
bugün derecemiz on sekize düt 
müttür. 

Bunun bir çok sebepİeri var 
dır. Birinci sebep, iktısadi tet
kilitsızlıktrr. Mühim bir sebebi 
de, Trabzon transit hattının e
hemmiyetini kaybetmesinde gö 
rüyorum. 45 bin tona kadar 
mal sevkedilebilen bu hattan se 
kiz sene evvel sekiz bin ton mal 
gönderilmişti. Halbuki, timdi 
bu mikdar bin altı yüz tona düş 
müştür. Maamafiıh hük\ımet 
transit yolunun tamirine de. 
vam etmektedir. 

- lranda nafia işleri ne bal
dediı-? 

- lranda Bahri hazer ve 
Basra körfezinden iptidar et
mek üzere timendifer İnşa siya 
seti devam etmektedir. Bunun 
için bükUmet teker ve çay gibi 
bir kaç ithalat maddesi üzeri. 
ne resim koyarak bunlardan al
dığı parayı clemiryolu İnşasına 
kartılık tutmuttur. Bu resiın
lerden aenevi alb, yedi milyon 
tümen raddelerinde para tera
küm etmekte ve münhasıran 
yol intıısına sarfolunmaktadır. 

Tahrada da imar faaliyeti 
devam etmel.tedir. Su, kanaii. 
zuyon, elektrik, fOse ve saire 
gibi intaata devam edilmekle 
beraber, resmi ve gaynresmt 
bir çok mebani de inta edilmek 
tedir. 

- lranın iktısadi siyaseti ne 
dir? 

- Kontenjan aisteminden 
daha sıkı bir aiıtem dahilide ça 
lı§maktadırlar. lktısadi siyaset 
leri de çok milli ve himayekar. 
dır. Ticareti hariciyeleri lehle
rinedir. Fakat bunun içinde pet 
rol, Englisb-Persian petrol şir 
ketinin petrol satıfı da dahil. 
dir. Bunu dahil etmez&ek, iş 
değişebilir. Fakat İranlılar bu
nu umumi bütçelerine karıtbr· 
mamaktadırlar. lranın bütçesi, 
müatakil bütçeler hariç olmak 
Üzere, bizim paramızla yetmiı 
milyona kariptir. 

- Ruayadan geçerken nasıl 
karşılandınız? 

- Batumdan itibaren çok 
misafirperverlik gördük. Ruaya 
dan geçerken, Uıtilal ve inkıla
bımızın bidayetlerinde ve en 
mü9kül zamanlarımızda yakın. 
dan görmüt olduğum stcak 
dostluğun bi.Ji devam etmekte 
ve hatta gittikçe fazlalaşmak
ta olduğunu gördüm. Ruslar 
ilin ettikleri programlan üzerin 
ele geceli, gündüzlü çalıtmakta 
dırlar. 

Türkiye - lsveç 
Adli muahedesi 

CENEVRE, 19. A. A. - "'Huıu· 
ıi muhabirimizden: 

Türkiye ile laveç arasında tan· 
zİm edilen adli uzlaıma ve hak m 
muahedeai hariciye Vekili Dr. Tev 
fik Rüıtü Beyle laY~ hanciye nazı
n Baron Ramel tarafından im~lan· 
mıttır. Bu münasebetle iki devlet a
damı arumda Türkiye-lsveç dosta· 
ne münasebetlerini teyit edecek söz~ 
ler teati edilmittir. imza merasimin· 
de laveçin Ankara ıeliri cenapl-:-ı 
ela haZJ.r bulunmuttur. 



MiLLİYET CUMARTESİ 20 ŞUBAT 1932 

• . ı karşı A Pi ele .ilanınız. 

HASAN ZEYTİNY AGI: Türklyenin ve bütün dünyanın en leziz 
ve en nefis ya§ıdır 

Haatabklarda içilir. Yemeklerde ve aalalalrada 
lezzetine payan yoktur. 

Nefis ipekli kumaşlar 

fş Bankası' nın tesis 
Ettiği büyük ipek 
Kumaş fabrikası pek -
Y akır1da maınuiatını 
Piyasaya çıkaracaktır. 

•• • 

Kumbara Sahipleri .• 
1 mart tarihine kadar tediyatınız yekunu: 

Asgari 

SLira 
Olmalıdır 

Asgari 5 lira tediyatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

lira mü af atlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecektir 

l Türkiye iş Bankası 1 

BONO 
cc.AN1 SEYAHAT 

otst tÇt~ ~E 
ı,Et'PZ\G sEF: 

Tufeilit başlu:a aeyahat aoentaları, İatanbul'daki Fahri 
mllmeuUi: MiiheodMı H. ZJj:CKSER Agopyan ~ Galata, 
Tel. B. O. 163 Posta kutusu: Galata, 76 telfıraf adrCfli: 
ZECKSER :lımırıbuı. 6 ili 12 Mart 932 de nümundlk.Jer ser 
glsi - 6 ili 16 Mart 932 de bliylik fenni ve inşaat eergisi - G 
ila 9 Mart 1932 mel16Ucat eergisi - 6 ili 10 M.art 1932 de 
~por Levurmatı ve mefruşat eergisi. 

Alr, Satar, ipot$ yapar. 
Emlak ve arazi a.lmalı: ve ut

mak, a.lımnıi " .ı!mecalr.lııırın bo
rıoı.rıa bedclledni ödemek ve
çok mcnfMtli bir .....,ttıc her 
lıaogi malıal ve teki.ide nnı•me 1e 
Y<Q>rlır. Baılılı:pazar, Maı....dlye 

Han No 35. Uğu.rlu Zade M. 
Deımı; Tel. 23397. Telgraf 
ad. Malaıudiye Han Uğurlu .. 

LEİPZİG 1932 İLKBAHAR SERGİSİ 

tlq ~e u ış agrı.arına, alamı asabıyeye, roma
tizma kırıklıklara ve GRIPE karıı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Kadınların aybaşı sancılarını tehlike<.>iz izale ed er. Her 

eczahanede satılır 

GaJata~araJ tisesi Mü~ürlü~ün~en: 
Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit aers üc

retlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlaıulacaık ve bu 
j muamele Martın ilk haftasına kadar devam edeceıktir. Ücret

lerin tayin edilen şu müddet zarfında verilme.si lüzumu iliin 
olunur. (547) 

Samsun Delter~arh~ın~an: 
Jlabal/esi Sokağı Cinsi No. sı 

Muhammen 

kıymeti 

Lira 

14000 Meyde HlikUınet caddeei :Fevkani odalar 117 ila 123, 1-3 

ve t.'lhtani iki 

bap mağaza w 

iki bap dqıoyu 

müştemlJ klğir 

hane. 

Evsafı balada yazılan kağir binanın mülkiyeti bedeli sekiz 
sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı za.-fla oır 
ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 Şubat 932 
tarihine müsadif salı günü saat 15 te muracaatları. (463) 

Nafia vekaletinden: 
İki yüz bin adet rabıt bulonu ıkapalı zarlla münakasaya ko

nulmuştur. Münakasa 10-4-932 tarihine müsadif pazar günü 
i saat 15 te Ankarad.a Nafia Vekaletıi l:ıinasında yapılacaktır. 

1 Münakasaıya iştiraık edeceklerin teıklif mektuplarını ve mü-
valdcat teminatlarile Ticaret.Odası vesikalarını ayni gün ve 
satte münakasa komisyonuna vermeleri laznndır. Taliplerin 
münakasa şartnamesini iıki lira mukabilinde Ankara.da Deımir
yollar İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydaınpaşa Liman İşleri 
Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (512) 

Pertevniyal vakfından: 
Şltl>de l22etpaşa so. Valde apartmanının 8 No. dairesi 

Köıprüba§ında Valde hanı tahtında 9 N o. eczahane 

.. .. " 
hanında 6-1 N o. odalar 

.. .. .. hanı Hclva<:ı so. 26 No. mağaza 
hanı derununda 7 No. oda 

1 aene müddetle 

3 .. 
" s .. " 1 

" H 

1 .. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

... --------------------------------------~ 
Konya - Y enke !hattının 305+900 ve 311 inci kilometrele

I !'İndeki t~ oc'.'Jd~ı~dan çrkaırılacak dörder bin metrıe mik'abı 
/ balastrn ihracıyesımn ikapalı za.ıfla mümW!casası 12 Mart 932 

cwnartesi günii saat 15 te Ank:arada İdare merkezinde yapıla
j caktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa vıe Konya veznelerinde ikişer 
lira mukabiHnde satılan şartnamelerde yazılıtlır. (579) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
2800 Süt ) Açık müna.kasası 28 Şubat 1932 Pa 

12000 Kase yoğurt) zar günü saat 11 de. 

Gölcük deniz hastahanesinde tedavi olunan hastaların mayıs 
932 gayesine kadar fötiyacı olan yukarrda milı:dan yazılı süt 
ve yoğurdun hizasındaki gün ve saatte açıılt münaıkasası icra o
lunacağından talip olanların münakasa günü ve saatinde mu
vaıkkat teıminatlarile birlikte Kasıımpaşada Deniz Levazıım Sa
tmaılma komisyonuna müracaatları. Arzu edenler şartnamesini 
hergün Kasrmpaşada Deniz Levaznnı Satmahna kıomisyıommda 
vıe İzmitte Üssübmri ikumandanlığı müdürlüğ.ü:nden talep ede
bilıirler ( 437) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
İyi İngili:ııce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verilooek ve Kayseri de Tercümanlıık 
ta ve İngilzce Tüııkçe muhaberatı ye!kıdiğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamına bir hali olmadığmr gösteru- Polis vesikalarmr ve 
sıhhat raporunu, evvelce i:stihdam edildiği mahallerden hüsnü
hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askedikle aiakası 
almadığına dair vesikalannr ve muvazzah adresile bir kıt'a 

fotoğrafını istidasına ilişik olarak Milli' Müdafaa Vekaleti Ha
va Müsteşarlığına müracaat, edilmesi. (562) 

Galata it~alat ~ünırnın ınn~ürinıon~en: 
Kap. Marka No. Safi kilo Müstamel parn. iç çamaşırı 
1 ıbalot M S 9629 21 Asitıborik (sanayide kulılanıla.-
4 sandık HLC 1454-57 198 cak) 
2 paket H 5-6 23 Duvar kağıdı . 
1 pakıet P L 5 3 Müstamel yün ve ipek elbiao 
34 bağ N S 1-34 2074 Kendir halat, ip. 
6 S. J S bili 584 Resimli sargıhk kAğrt. 
1 S. F K 115 Pirinç yülızlı ika.lem 
6 S. M. P. ıımdıtelif 650 Boyalı pam. ipliği No. 24 
1 pa!k.et bili 8 Müstahzaratı tıbbiye 

3 üncü t\oJordu 
il Anları 

1. N. 
Adet 

50 Srrh berber Leğeni 
100 Berber bileği kayışı 
100 Berber bileği taşı 
100 Berber önlüğü 
100 Berl>er havlus1' 
2. N. 

Adet 
100 Srrlı ve kapaklı su havlusu 

1000 Sıırlr ve kapaıklı tükiirilli 
ıhoklkası. 

3. N. 

Adet 
200 Ustura 

50 Et malkinesi (Ma yedek) 
200 Et bıçağı 

50 Çamaşır ütüsü 

4.N. 

Adet 
250 Lake karyola 

Balada muharres- ve dört ka 
lemde yanlı eşya hastaneler 
ihtiyacı için aleni münakasa u
sulile mübaya.a. ve ihaleleri 
5-3-932 cumartesi günü 1. NJı 
liste saat 14 ,5 ta iıki N. lr liste 
15 te 3. N. h liste 15,5 ta ve 4. 
N. h liste 16 da münakasarı 
icra kılınacaktır. Taliplerin 

§artnamesini almak ve nüımu

nelerini görmek üzere Kom. a 
müracaatları ve münakıasaya it 
tirak edenlerin va!kti muayye
ninde Kom.a müracaatları. 
(75) (504) 

• •• 
K. O. Meı1kez Jut'alanııın 

yemeklik odun ihtiyacı aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İhalesi 29-2-932 pazartesi gü
nü saat 15 te komisyonumuz
da yaprlacaktrr. Taliplerin şart 
namesini almak ~ hea- gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de valkti muayyeni.nıde ıko 
miByonumu.za>müracaatlan. 

Balade evsafı yazılı eşya 1~2-932 tarihi.ndeın itiıbaren 20 

gün mfuldetle bilmüzayede satılacaktır. Tali.plerin 6-3-932 paı
Balida mubatTer em!Ak yinni gün müddetle ve aleni milzayede:f'! ko- zar günü saat 14 tıe satış komisyonuna müracaatları (538) 

nulmu§tur. Hizalarında gösterilen müddet ile isticara talip olanların 

H .. .. " 
" .. .. hanı derununda 16-17 No. mağa2a 3 .. .. (72) (490) 

SEYRlSEF A1N 
Mcrk.ez ac:enta: Galata Köprü 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühliroar%ade han ı. 3740. 

1 müzayede günü olıın Şubatın 27 d c.umart.eei glinli saat 16 ya kadar 

İstanbul Evkaf müdirlyetinde Pert.cvniyal Vakfı tdaresine veya Encü

mene müraaat etmeleri. (432) 

Adliye vekaleti Adli Tıp işleri 
Umum müdürlüğünden: 

Mork şubesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırıla
cak soğılk ıhava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuş

' tur. İzaıhat ve tafsilat almmaık ve bu baptaki müruı.kasa şart
namesini dkumak istiyen taliplerin ihaLe günü olan 10 Mart 

I 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 te ka.clar soğuic çeş
mede Adli' Trp İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (557) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 T i P 2. ci K E ' i O E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000 liralık mükafat 

Nafia vekaletinden: 
150 ton yerli çimento pazaırlı!kla mübayaa edilecdktir. Pazar 

llk 2-3-932 tar~hinde çarşamba günü saat 15 tıe Ankarada Na

fia vekaleti müsteşarllk maıkammıda yapılaoaktrr. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yıi!z selksen beş liralık te

minatı muvaiklkate ve ticaret odası vesikaılarile bir~ aynı 

gün vıe saatte komisyonda bulıunımalan limndtr. 

Talipler, şartnameleri İstacbı.ıl'da Haydarpaşa İnşaat tıeaıel

lüm ve muıayttıe memurluğuna ve Ankara.da Nafia: veıkaıleti 

malzeme dairesine müracaatla görebilirler. (598) 

İZMİR - PİRE - İSKENDE 
RİYE POSTASI 

(EGE) 23 Şubat Sah 11 
de Galata Rthtımmdan kal
kar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehauıaı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

----------------------- lı:adar İstanbulda Divanyolun-

11nımmım11~111~nılllllllllllll•llll-D ;~~!:!:SC~~=~~;;~~~ 
1 Milliyet Matbaası ~~k:!~eksır~t~;:~:~ 
== NEFiS VE SERi SORETTE kabineye müracaatla veya te-
§§§1 H · ak tbua b' d-·ı..t ed Not ~ lefonla randevu almalıdırlar. E3 er nevı evr ı ma ta mı .,. .... e er. ere E§ == ait bilcümle ewak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit. -----------
§§ muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 1 MAMA 
= ilanları yapılır. Fiatlar m~tec;lildiı:. r ' 

ADRES: Ank~ra caddesi daıreı mahsusa = 1 Dr. Hakkı Şinasi 1 
----::: Telefon. 24310 - 24318 - 24319 = Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır 
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