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A.A. 
Gazete karileri, bilhassa ec-

nebi haberlerini bildiren telgraf 
ların ba,ındaki A.A. rumuzu. 
nun manasını biliyorlar: Ana
dolu Ajansı ... Bunu bilen muh
terem kariler A.A. rumuzu ile 
başlayan her haberin, Anadolu 
Ajansına ai olduğunu zannet
mekte yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Evveli bu hatayı tas
hih edelim: A.A. rumuzu ile ve· 
rilen her haber, bizim bu milli 
ajansın değildir. Bu haberler, 
menşe'lerine göre, ya İngiltere
nin resmi ajansı olan ReuteT'in; 
Ya Fransanm resmi ajansı olanı 
~avas'ın, ya ltalyanın resmi a
Jansı olan Stefani'nin, Wolf'un, 
T ass'm, Avala'nm, hülisa heT 
biri bir devletin istihbar ve pro
paganda vasıtası olan bir ajan
ıın telgrafıdır. Anadolu Ajansı 
bu telgraf ajansların ıerviıle
rine abonedir. Bunlan alıyor 
1'e kendi rumuzu altında kendi 
malı imit gibi gazeteleTe ve a. 
bonelerine tevzi ediyor. Anado
lu Ajansının, bizim bildiğimize 
llÖre, hariçte yalnız bir hususi 
muhabiri vardır: Sofyadaki Bal 
kan muhabiri. Balkanlardan ma 
ada diğeı- haberler tamamile ya 
hancı suviılerin telııraflann. 
dan ibarettir. 

Milli bir ajansın, bir takım 
Propaganda vasıtalarmm habeT 
lerini kendine mili etme.imdeki 
•akatlığı izah etmezden evvel 
1-unu da ıöyleme isteriz ki, biz 
bugün Anadol Ajansının batm 
da buluna.n z ın ehliyet, ve di. 
rayetine il __ :ıdımız vardır. Va-
zife batına geçtiği gün. 
den beri me.aisini ya. 
~ndan takip ettik. Ser-
\ris zenginletmit ve intizam al. 
tına almmıttır. Mevcut ıistem 
muhafaza edilmek ıartile ne ya 
Pılabilmek mümküme yapıldı. 
iına kaniiz. Tercümelerin da· 
~a iyi yapılması, liıanın daha 
zıyade halk diline uyııun olma. 
•ı istenilebilir. Bu da zamanla 
'Varılacak bir ııayedir. 

Ancak biz ajanaın e.aımdan 
•ıl~ edil.meai lazım geldiğine 
kanıız. Bır defa batka ajnslann 
rr0paganda mahiyeti.ıııdeki ha. 
~rlerini kendine mal etmesi, 
bıbneyerek bu propagandaya a. 
l~ olması demektir ki, milli bir 
•ıanstan beklenilen hizmet bu 

ı- Y?lda ifa edilemez. Me.ela Hin r J!:tandaki İngiliz idaresi hak. 

1 
da İngiliz menabiinden ge. 

hen haber, Anadolu Ajanaımn 
.ususi muhabiri tarafından ve-

".~nıit gibi gösterilemez. Geçeı. 
lı ~un ecnebi ajanslarından birin
D Cen naklen Anadolu Ajansının, 

• 

-

1 
" 

enevrede Tevfik Rüttü BeyİB 
n~tku hakkında biri Fran11z te. 
21ne iltihak etti, diğeri de 1tal· 
Y.an noktai nazannı müdafaa et 
ti gibi, iki mütenakız haber 
jerdiğini gördük, halbuki bun
arı_n ne biri, ne de diğeri doğ. 
~ ıdi. Hariciye vekilinin nut
".'lnu okuduktan ıonra, her iki-
1~en. de ayn hususiyeti haiz 
~r Türk tezi olduğunu anladık. 
I ~eli Hariciye vekilimizin söz 
en, Türle abonelerine verilen 

,lıid: '. haberde bu kadar tahrif e. 
. ilırae, bizi daha uzaktan alaka 
~ar ~en haberlerin mahiyeti 
•klanda bir fikir edinilebilir. 

Bize kalırsa, An~cbl,;ı Ajansı, 
Propaıı•.:Üa mahiyetindeki bu 
•ervialere vereceği para ile AV· 
~ilanın üç bet mühimı merke. 
ıınde huıusi muhabirler bulun
durmalıdır. Meseli Lon.frada, 
Pariste, Berlin.:ıe, Cenc.vrede ve 
~oakovc ~a buluııclurulac:ak hu
•uıı muhabirlerle vaziyet ıim
dilik idare edilebilir. Böyle hu
•usı bir servis kurmakla ıimdi-
ki te1;i1 arasında maıl'L itiba
~le ne kadar fark olduğunu 
F at't olarak tayin edemeyiz. 

•kat büyük bir fark olduğunu 
tahmin etmeyiz. Aradaki fark 
ta haberleri, daha kıta vermek 
Ve telgraflan da türkçe çekerek 
lerc:üme masrafından kurtul. 
inak suretile telifi edilebilir. 

Herhalde milli ajanıın husu· 
•i İstihbarat tebekesi t~kil et
~~~ zaruridir. Anadolu Ajaıuı 
~tün dünya ile rabıtamızı te

'?ın eden bir nevi anten vaziye
tin~edir. Gazetelerimizin mali 

' 

Çin siperlerinde ]apotr kesmeye mahsus lı:asaturalarla mll~bbeıı aslatrkrin b,j,. bekkyişi 

Japonların ilk taarruzu a w ır 
- zayiat ile tardedildi 

Japonlar dün ikinci bir taarruza geçtiler 

Çinliler bir senelik harbe hazırianıyorlar. Ağır çap
taki toplarını cephe gerisine ta'biye etmektedirler 

LONDRA, 22 A.A_. 7. ~hanghai' kanın hududunu te,kil eden Sou • milli Çin hükiimeti Japonya'ya kartı 
dan Ajan• Reuter'e bildıriliyor: Cha T cheoa körfezinden geriye atmıt o- bir tene harp için h.•zırlıkla• yap-

. h . o"'nünde yapılacak olan lacaklardır. akta, .h. _,._ • peı cep etı bu ·· ·· ğl m miı ım ..W.tarda cephane ve 
büyük Japon tııarruzu lfWl 0 e- Bir senelik lı•rp bir çolı: tayyare talın almakta, siper 
d baılıyacaktır. Taarruz kazmak için Almanya'fu bir takım 

ea :;;::: olduğu takdirde Japonlar, ŞANCHA Y, 22 A.A. - SaliJıiyet aletler ıetirmektedir. Bu harp hazır-
mÇi:v kuvvetlerini beynelmilel mmta- tar mahafilde beyan edildiğine göre (Devamı 6 rncı sahifede) .,,,,.,,,,,,,.,, ........................................................................ .. .,,,,,,,,,,,,, - - ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

Umumi meclis ete 
azami narh koydu 

Stadyomunda Y enibahçede inşc.ı 
~dilmesini kabul etti 

Cevdet Kerim ve Ali Riza Beyler 
htanbul umumi mediıi dün ge

ne toplandı. Saat 14 ele baılayan iç
tima 18 e kadar devam etti. Dünkü 
içtimada her zamankinden fazla _..öz 
.öyleııdi münakaıa oldu ve nehce
de iki ın'ühim meaele karara bağlan-

dı. Bunlardan biri uzun zamandır 
declikocluau devam eden ve munaka

' ,.alar yapılan tehir atadı iti diğeri de 
•t meaeleıidir. Stadyomun Yenibab
ede yap~ı hakkındaki ıporcu 

f,ayreüen maaleıef bota ıitti. Hat
:i tehir mecliıi azaımdan Avni B 
atadın Y enitı..hçede yapılmaama tid: 
cletle muhalif iken, o bile muvafık 
rey verdi. Hulita dün, mecliı Yeni
bahçeyi bir kaç dakika içinde ıüku
neüe kabul ediverdi. 

Müzalı:erata fÖyle lıafladı: 
Nuılta, bir aza atat hakkında 

nakannn ne düıündüğüne dair bir 
takrir verdi. 

. Vali ve belediye reiıi Muhiddin 
B'. hemen ayağa kalktı. Vaziyetin 
tarihçesini ve kendi düşüncelerini 
fÖyle huliua etti: 

- Şehir atadı için geçen seneki 
bütçeye 40 bin lira tahsitat kon
muıtu. Bu para o vakit tarfedileme-

( Devamz 6 rncı sahifede) 

gazeteleri ile kıyas kabul etıne- ı jans servislerine mühtaçtır. Bu 
yec:ek· derecede zayıf olduğun- . servisler de hadisatı kendi rü. 
dan hiç birinin Avrupa merkez yet zaviyelerinden görür ve bi. 
lerlııde hususi muhabir bulun- ze de o şekilde aksettirirlerae, 
durmasına imkan yoktur. Bu i. d~ny~.yı başkalarının gözlerile 
tibarla matbuatım z he• memle goı·muş oluruz. 

zi ade a. Ahmet ŞOJ(RÜ 

Londraya 
Telefon 

Yakında Berlin ve 
Londra 

ile görüşebileceğiz 
Sofya ile Belgrat arasındaki tele-

fon devresinin teıi .. · ... 
panın diğer mer r-----
kezlerile de tele
fon muhaberesin 
temin edebilmek 
için poata müfet
tiıleri me11ul ol
maktadırlar. Mü
fettiılerin devam< 
mesaisi neticeain
de Berlin ve Lon 
dra telefon mer
kezlerile lıtanbu 
!un konuımatı ka 
bil olmuıtur. 

Poıta fen mü 
fettiıleri ıerek Le 
dra ve ıerek Ber
linle .e diğer bütün ... • ... ,,.,. . , 1 4 • ~ 
)erile eaatlı ıurette muhabereyi te
min için ıarfı ıayret etmektedirler. 

Yakın bir zamanda ba§lıca Av· 
rupa merakizile telefon muhavereai
nin açılabileceği -hakkak adcleclil
mektedir. 

lzmir'de menenjit 
İZMİR, 22 (Huıusi) - Şe. 

birde 9 kiti mül!Akatta da 4 ki
ti menenjit lıastalıimdan yat. 
maktadır. 

Nisan. Maws. Haziran av/a
rma mahsus umumi kontenian 
listesini iç sahifemizde ne!jre-
diyoruz. 

San'at 
Bir senedenberi cuma gün

leri intişar etmekte olan sa
n'at yazılanmızı badema sa
lı günleri sütunlarda ta
kip edebileceksiniz. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayındaki dairele 
rinde meşgul olmu!jlar ve öğ 
leden sonra Fatih, Topkapı 
ve Şitli taraflarında bir ge
zinti yapmı!jlardır. Gazi Hz. 
Bahçekapıdan geçerken oto
mobillerini durdurarak ci
vardaki mağazalardan bazı 
eşya mübayaa etmişlerdir. 

Sabık kral 
Bugün geliyor 

Bugün şehri gezecek, 
yarın gidecek 

Geçen ıün de yazdığımız veçhile 
tabık ispanya kralı on üçüncü Al
fona bu tabah Theophile Gautier va 
purile. Pire' den tchrimize gelecektir. 
Akdenizde bir tenezzüh yapmakta 
olan kral mütenekkiren ve Duc de 
Toledo üuvanile seyahat etmekte
dir. Maiyeti 7 - 8 kiıiye baliğ olmak 
tadır. Refakatinde Duc de Miranda 
bulunmaktadır. S bık kral yarın öğ
leye kadar ıehrimizde kalacak ve 
ayni vapurla seyahatine devam ede. 
cektir. Kralın §Chrimizde ziyaret e
deceği yerler hakkında Me11agerie 
Maritime acentesi tarafından bir 
pTogram tanzim edilınittir. Bu pro-

Sabık lsf1"ny• kralı A.Jfons 
Cenapları 

gram mucibince kral bu tabah taat 
9 da vapurdan çıkank Eyibe, ora
dan da Ka'riye camiine gidecek ve 
Evkaf müzesini ziyaret edecektir. 
Öğle yemeğini Tokatliyan otelind0 
yedikten sonra, aoan atika müzesini, 
Topkapı sarayının Harem ve Hazi
ne dairelerini, Ayaıofyayı, Sultan
ahmet camiini ve Sultanahmet Mey
danını ziyaret edecektir. Sabık kral 
geceyi vapurda ıeçirecektir. Y 111'111 

tabah rükıibuna tahsiı edilecek bir 
motörle Boğaziçindc bir gezinti yap 
tıktan sonra gene ayni vapurla teh~ 
riınizden müfarekat edecektir. 

Sabık kralın şehrimizde yapacağı 
tenezzüh ve ziyaı·etler eınaaında 
Belediye ıeyahin ıubeai müdürü 
Ekrem B. kendiıiııe refakat edecek
tir. Sab k kral buradan lzmir, Ra
do• Kıbrıa tarikile Berut'a ve Be
ruı>'tan otomobil ile Felestin'e gide
cek ve ayni vapurla lskenderiye'ye 
de uğradıktan ıonra Marailya'ya av
det edec•ktir. Teophile Gautier va
punle 15 kadar ıeyyah da fChrimize 
gelecektir. 

AnNA, 22 A.A. - Sabıkı-
ya kralı, dün ,.bab Pire'ye muvua
lit etmiıtir. Resmi hiçbir meruim 
yapılmaınııtır. Sabık kral, mülikat 
ve beyanatta bulunmaktan iıtinlıif 
eylemekteclir. Y almz uzun müddet
ten beri Yunaniatan'ı ıönnek arzu. 
tunu bealemekte olduğunu tÖyle
mekle iktifa eylemittir. 

Kralm rakip olduğu vapur, taat 
18 de lıtanbul'a hareket etmiıtir. 

-····-·-·-·-··----·---

(Bir Avru.pa karikatUrü) 
Tahdidi teslibat sahnesinde seyir

cilerin uvkirıi boUIJ bir .bvga 

Sahip ve &,muharriri 

Siirt Meb1usu MAHMUT 

Umumi Neşriyzt ve Yazı Mildllril 

ETEM İZZET 

Dün villlyette tahlif edilen V<! ilk l~timarnı yapaD lhtik§rı tttkik 
komisyonu 

Alpullu ve 19 büyük 
şeker tüccarı 

komisyona verildi .. 
Ticaret müdürlüğü bunları fiatları 

yükseltmekle tavsif etmektedir 

Komisyon azası dün tahlif edildi ve ilk içtima 
yapıldı. Tetkikat perşembeye kadar bitirilecek 
İstanbul mıntakaıı Ticaret mezkiir müesse.enin biribirini 

müdürlüğü yaptığı tetkikat ne. mütezat beyaqt ve tebligatı. 
ticesinde Alpullu ıeker tirketi nı esaı ittihaz etmittir. F abri. 
ile 19 büyük ıeker tüc:c:an hak· ka bir aralık tekerinin bittiğini 
kında ,eker fiatlerinin yüksel. beyan etınit, bilahara da piyasa 
mesinde inıil olduklarmı kayde ya teker çıkanını ve bu yolda 
derek 1913 numaralı kanunun tebligatta bulunmuıtur. Tic:a
verdiği salahiyetle ve ihtikar ret müdürlüğü müddeiumumtli. 
yapmak iddiasile müddeiumu- ğe tevdi ettiği raporda AJpullu
miliğe müracaat ebni.ştir, Tica· yu: (Muamelesile eşya fiatı· 
ret müdürlüğü Alpullu teker nm yükaelmesine sebep olmak) 
tirketi hakkındaki takibatuıa 1 (Dnamı 6 rncı &abifedı) 

Diyarıbekir ve Van' a 
bir günde gidilecek 

Şehirlerimiz arasında tayyare pos
taları ihdası için hükumet 

Amerikalılarla mukavele imza etti 
Memleketimizin en büyük ih

tiyaçlarından biri de tehirleri. 
miz arasında bava münakalesi
nin bir an evvel teminidir. Ga. 
zetemizde bundan evvel her ve
sile ile bu ihtiyaçtan uzun uza. 
dıya bahıedilmittir. Türkiyenin 
hava hatlan teıis edildiii tak. 
dirde buııün ııünlen:e, haftalar
ca devam eden uzun bir seyahat 
netic:e.inde vanlan, hattl kıt ay 
)armda münaka
lesi kesilen mem 
leket akıamma 
bir kaç aaat zar. 
fında vanlmuı 
temin edilec:eii 
gibi, bu hava te 
bekeai Avrupa i 
le Cenubi Alya, 
Okyanusya ve 
Garbi Afrika a
rasındaki hava r.ı.. COON 

muvaaale.inin en snjn ve en 
kestirme bir iltisak battım tet
kil edecektir. Mem-iyetle al. 
dığımız hab«e ııöre, hükOmet 
bu ihtiyacı temia için -b bir 
hatve at-t ve Jehirl.,rimiz ara. 
aında tayyare ile posta ve yolcu 
nakli için tetkikatta bulunmak 
üzere Amerikanın belli batlı tay 
yare imal eden ve hava hatlan 
iıleten Curtisa Wright havacı
lık grupu ile bir mukavele imza 
etmİ§tir. HükUmet memleketi • 
mizde tesis edilecek hava hatla 
rınm milli bir teşekkül altında 
toplanmaıı gayesile senelerden 
beri tetkikat yapıyor ve bu me. 
yanda Curtisa Wright grupu lie 
de müzakerelerde bulunuyor
du. lki buçuk ıene evvd Türk 
tayyarec:ilerinden mürekkep bir 
-- AmM'ilm':ra siderek tet-

kikatta bulunmut ve bir buçuk 
•ene evvel de Curtiaa Wriııht 
grupu tarafından Türkiyeye 
methur Amerikan tayyarecisi 
~: Dolittle'.nin riyaseti altında, 
dort Amrikan tayyareainden 
n_ıürekep bir takım aönderilmit 
tı. O zamandan beri cereyan et
mekte olan müzakerelerin hüs
nü aaretle neticelenmesi ve hü. 
kUmetimizde Curtiaa Wright 
ıırupu arasında mukavelenin 
iınzalanm1ı11 üzerine bu İf tatbi 
kat sahasına girmiıtir. Ahiren 
ıehirlerimiz arasında tesis edile 
cek hava batlan ve hava limanı 
ve tayyare meydanlan hakkın. 
da esasb tetkikatta bulunmak ü 
zere üç Amerikalı mütebasııs 
memleketimize ıelerek ite baı
lamıtlardır. Bu mütebaaaıslar. 
dan biri M. Röbertaon' dur ki, 
usım müddet Amerikada kendi 
hesabına tayyare hatlan itlet. 
mittir. Hatti methur tayyareci 

il. Rob<!rtson 
Miralay Lindberg, senelen:e 
Robertıon'un tayyare hattında 
pilotluk etmittir. M. Robertsoq 
Amerikanın Saint-Louis tehriQ 
de bir tayyare fabrikası tesis e. 

(D<!vamı 6 rncı sabiled<!) 



ı~ILLIYET SALI 23 ŞUBAT 1932 

Zeytindağı 
-21-

Fransız kabinesinin 
son kat'i şekli 

Hitler 
Kazanırsa Altın ve odun Halkın menf aatı için 

Ben Suriye'ye kiat para! terini idare eden Şam valisi Tah 
ile gitmittim. Hayat, Şam gi. ıin Bey daha iyi habrlıyabilir, 
bi büyük §ehirlenfe bile, basit fakat galiba az bir müddet son. 
Anadolu kasabalarından daha ra kaat para ile şukadar, altın 
ucuzdu. para ile bukadar, diye bir odun Tardieu Cenevre'ye gidiyor 

Almanyanın başında 
bir felaket olacak! 
FRANKFORT, 22 A.A. -

"Hitler'in mevkii iktidara gel
mesi her nevi hürriyetin niha
yet buhnaaı, ve amele souflan
nın felakete düşımesi ve yeni bir 
·harp vukua gelmesi manasını, 
Mareıal Hindenburg'un ·tekrar 
intihabı ise kanunu esasiye kar
şı hürmet, fatizmin ezilmesi •e 
cümhuriyetin selameti mil.na
sın ıifade edecektir." Bu sözler, 
Frankfurt'ta toplanan Nauau 
ve Hesse cümhuriyetçi gençli
ğine kartı, kenıdilerini müfrit 
milliyetperverlikten tahzir için, 
sosyalist meb'uslardan ve sabık 
nazırlardan M. Scheidemann ta 
rafından söylemiştir. 

Şekerin mutedil bir fiat dahilinde 
sattırılması temin edilecek 

Bir gün Suriye posta telgraf fiyatı koymağa ve kendi imza. 
müdürlüklerine: mızla kaatla altm arasmdaki 

PARIS, 22 (A.A.) - Kabi- j lan koridorlar, şimdi ıssız ve sa 
ne, fU suretle teıekkül etmiştir: kindir. Y alr.ız havadis almağa 
M. Tardieu, Başvekil ve Harici gelmiş olan bazı gazeteciler, 
ye nazırı. M. Reynaud Adliye meb'uslar buhranın halledilmit 
nazın ve umumi idare kontrolö. olduğunu gazetelerde görerek 
rü. M. Mahieu Dahiliye nazın.' bugün meclise gelmek külfeti
M. Flandin Maliye n:azırı. M. ne katlanmamış olduklarından, 
Pietri Milli Müdafaa nazırı. hiç kimse ile miilakat icrasına 
M. Mario Rcustan. Maarif na- muvaffak olamadan avdet et
zın. M. Champetier de Ribes, mektedirler. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - İktısat vekli Mustafa Şerel 
Bey Aııkarada bulunan Uşak ıeker fabrika11 müdürü Remzi Bey 
ve Alpullu tirketi mümessili ile görütmektedir. Her iki fabrika. 
nın mümessilleri vaziyet hakkında vekil B.ye izahat vermitlerdir. 
Şekerin fahiı fiatla satılmasına mini olmak için ameli bir esas 
aranmaktadır. Her halde milli fabriaklarm lehinde olmasa bile 
halkın menfaati için tekerin mutedil bir fiat dahilinde ıattmlma. 
aı temin edilecektir. Şekerin fab iki güne kadar tesbit edilecektir 

- Ufaklık giimüJ ve maden farkı iylin etmeğe mecbur kal
paralan toplayınız, diye bir e- mıttrk. 
mir geldi. Hele çöl bed~ylerinin altın 

Bu emir Arap m-.ıırlar ağ· ve kıymetli tattan bafka dinleri 
zmda1ı daha o gün dııanya sız . 
d Türk ki.adı birden bire, yoktu. Sınır boylanndaki feyh. 
it~b:rdan düttü. lerin göğsünde İngiliz ve Al-

Bize hiç isyan etmemiı Ha't' man nifaD)an yanyana idi. 
ran qiyretlerinden birine buğ. Şeyh size kim olduğunuzu ıo. 
day ıabn almak için birkaç ki- rar İngiliz misiniz 

Tekaüt ve eyalatı mü~tahlasa Susgalist hir mı.has Maliye tetkik komisyonunda 
şi göııderildiğini hatırlarım. Za ' y ln 'I' ı' 
bitler ve feyhler pazarlıkta u. -. aı~ ... g'.. ız 

nazın. M. La.val Mesaı nazırı. istizah yapacak 
M. Blaisot Sihhati umumiye na 
zın M. Guernier Nafia nazırı. . PARl,S, 22 (A.A.) - Sosya 
M. Chauveau- Ziraat nazın. M. lı~t .me~ us ~ar Chabrun, ?.'':: 

ANKARA, 22 (Telefonla) - F1rka Maliye tetkik komi• 
yonunda mesai devam ediyor. Bugün varidat umum müdürü Ceı 
mi Bey dinlendi. Üzerinde çalıtdan mevzular etrafında sıkı bir 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

)'Uftular. Fakat buğdaym ki.. Türk mlüıunuz, 
atla ödeneceği söylendiği za. - Y•ta Türk! Rollin Ticaret ve posta telgraf m kabmenın tarzı tqekkülu 

ve telefon nazm, M. de Chap. h~~da salı günü hükümetten 
pedelaine. Müstemlekit nazın. bır ıatızah yapacaktır. 

man, Şeyhler izin alanık bir ça. 
dıra çekildiler. Uzım uzadıya 
konuftular. Karadan fU idi: 
"Biz dnletimizi seyeriz. Padi. 
ıab Ye halüe kuluyuz. Onun İ
çin kiat parayı reddetmek is
temiyoruz. Eğer bir liralık ki. 
adı yüz paraya verirseniz ka
bul edeceğiz • ., 

Buğday, at, deve, ve tekmil 
hizmetler Suriyede bütiin harp 
müddeti hep altınla ödemn~
tir. Bir gün Rayak'ta bir tren 
kazası olmuttu. Dört yüz ka
dar yolcu, çünkü o zamanlar ıi 
vil serviı pek seyrek olduğun. 
dan trenler basamaklanna ka
dar dolu idi, ölü, yaralı, yara. 
sız hat boyuna döküldü. Bü· 
tün bu yolcuların üzerlerinde 
bilete yetecek kadar kiat pa. 
radan gerisi, hep, gümü! Ye al 
tın idi. 

Ordu ve hükümet, hepimiz 
aylıklarımızın bir kısmını al. 
tın alırdık. Kiat para yalnız 
devlet alışveritinde faydalı ve 
karlı idi. 

Batka bir gün Havran'daki 
Dürzü ıeyhlerini Şama topla
mıttık, Birinci sınıf şeyhlere 
nİ§Nı, ikinci sınıfa hilat, üçüo.. 
CÜ sınıfa beş on altın para veri
lecek idi. Ağnam resmi kaldı
rıldığı için, aralarında müşte
rek isyan sebebi kalmayan Dür 
züleri göğüslerinden, aırtlarm
dan ve keselerinden büsbütün 
devlete bağlamak istiyorduk. 

Ordu kumandanlannın, padi 
şah namına, üçüncü rütpeye 
kadar niıan verebilmek hakla
n idi. Şeyh Esat dua ederek, 
bir itıtl,<ar yüzbaşı nİfan, bir 
yaver bilat, ben de para veri
yorduk. 

8üy:ük feyhlerden biri üçün 
CÜ meddi nitanı boynuna takı 
hrken, gözü altında, kordeliyı 
eli ile itti ve sarı külçeleri gös 
tererek: 

- Ondan isterim, dedi. 
Büyüldıarpte Osmanlı hazi. 

nesi.nin büyük bir lasmmı çöl 
ve urban yemittir. 

Fakat gitgide daralıyorduk. 
Cemal Patanın mütavirleri a. 
rasmda bir de maliyeci vardı. 
Belki onun tavsiyesi üzerine 
bir gün bir emir neşrettik: "Ki 
at ve giimüş birdir." Böyle ka
bul etmiyemn sürgünden ipe 
kadar, derece derece ağır ce
zalan Yardır. 

Tirenlerimizi odunla itletiyoır 
duk. Hatta Filistin zeytinlerini 
bile lokomotif ocaklarında yak. 
tığımız olmuştur. Suriyeliler 
kiat ve altının bir olduğu emri. 
ni kabul ettilerse de, odun ve 
her türlü ordu müteilhhitliğin
den vazgeçip bir kenar11 çekildi 
!er. Demiryolu servisi durmak 
üzere idi. O zamanlar odun iş-

Siz Yereceğiniz nişan veya al
tını hesap ediniz. O dakiykada 
beklediğiniz it yapılmıttır. 

İngiliz cephesinden at kaçı
np bize ıatan bedeviyler, dönüt 
lerin:de bizim atlarımızı kaçırıp 
İngilizlere satarlardı. Harp cep 
helerinin ti ortalarında saklana 
rak, kaçan tarafın ganiymetleri 
ni muzaffer olandan daha evel 
toplamak için hayatlarını tehli· 
keye atanlar az değildi. 

Büyük bozgundan sonra, 
Şam istasyonunda bırakmağa 
mecbur olduğumuz en son vago 
nun bile içi mecidiye dolu idi. 

Müstetarlar: 

M. Catbala ve M. Petsche 
Batvekalet. M. Foulon Dahili 
ye. M. Perreau Pradier Maliye. 
M. Fould ve M. Riche Milli 
Müdafaa. M. Pechain Nafia 
ve münakalat. M. Gostoın Ge. 
rard. Turiam. 

Yeni hükUmetin erkim, eski 
ıinden yedi kiti noksandır. Ka· 
binenin bariz vasfı, iki meclis 
tarafından ıık aık izhar edilmek 
te olan arzuya tekabül eden bir 
temerküz gayreti göıterilmiJ ol 
maaıdır. Binnetice bazı servis. 
ler, ayni nazırın . idaresi altına 

Falih RIFKI verilmittir. Milli Müdafaa neza 
___ ......,,____ reti ihdası, ve bütün tefti§ he. 

Terki teslihat yetlerinin raporlarmı bir mer-
konferansında kezde toplayacak olan umumi i 

dareler kontröllüğü vücude ge. 
CENEVRE, 22 (A.A.) tirilmeai gibi mühim islilıat da 

M. Tardieu, çarıamba günün- yapılmrttır. M. Tardieu, rüfeka 
den itibaren terki teıılihat ko- smı ıaat 9,30 da M. Doumer'e 
mis,Yonunun mesailerine iştirak takdim etmittir. Kabine, meb'. 
etmek tuavvunınu izhar etmit usan ve iyan meclisleri huzuru 
olduğundan, evvelcı;_ ~azır.la.n- na salı günü çıkacaktır. 
~!~lan ~a~ı;de atidekı ta- 1 M. Tardieu, çarıamba ırünü 
dılat ıcra edılmıştır: Konferans, Cenevre'ye gitmek niyetinde
yannki salı sabahı heyeti umu- dir. 
miye halinde toplanarak umu
mi müzakerat esnasında söz ıöy 
lemek üzere son olarak İlimleri 
nıi kaydettinnit olan Afgan, Ve 
nezuella ve Yunan hatiplerini 
dinleyecektir. Öğleden sonra, 
çarıamba günü için akdi muta
savver olan konferans divanı iç. 
timaı vuku bulacaktır. Çarıam. 
ba akfamı uoıumi komisyon ma 
lum olduğu veçhile bilômum 
heyeti murahhasalann reislerin 
den mürekkep olarak içtima e· 
decek ve heyeti umumiye celse 
terinde terki teslihat hususunda 
yapılmq olan tekliflerin müza
keresi yapılacaktır. 

Bir posta tayyaresi 
Akdenize indi 

MARStYA, 22 (A.A.) -
Tayyareci Merm02a'nın idare
sinde bulunan Marsilya • Ceza.. 
ir hava hattına mensup bir de
niz tayyaresi, Calmares'in 
35 • 40 mil kadar açığında deni 
ze inmeğe mecbur kalmıfbr. 
Tayyareyi bulmak için ta1ıarri. 
)'llt yapılmaktadır. 

MARS İL YA, 22 (A.A.) -
Timgad vapuru 13-50 de Mar. 
silya • Cezair hava hattında iş. 
leyen deniz tayyaresinin aaat 
8-50 de yolcu, mürettebat ve 
postayı himil olduğu halde Ak 
denize inmeğe mecbur kaldığı. 
na dair bir telsiz almıştır. Bu 
gün bir remorkör mahalline gi. 
detek tayyareyi çekip getirecek 
tir. 

Parlamento koridorlarıntla 
PARtS, 22 (A.A.) - Meb'

wıamn meclis koridorlannm 
manzarası, evvelki haftaki man 
zara ile tezat arzetmektedir. Ge 
çen hafta can.Jı ve gürültülü o-

lrlanda intilıabab 
ve lngilizler 

LONDRA, 22 (A.A.) - İr
landa inıtihabatı ile bu intihaba-
tın husule getimıesi muhtemel 
akisler, Londra matl:ıuatını ol
dukça meşgul etmektedir. Mor. 
ning Post gazete:ıi, serbest İr
landa devletinin bir cümhuriyet 
haline gelmekle beraber ayni za 
manda dominyonlar tetkilatı e. 
sasiye kanununun menafünden 
müstefit olabileceği mütaleaım 
dadır. Daily Express gazetesi 
diyor ki: M. de Valera intiha. 
batta reylrin ekseriyetini topla
mış olduğundan ve serbest dev. 
let namına söz söylemek hakkı. 
nı kazanmıştır. Bir mütalea yü
rütmeden evvel M. de Valera. 
nm siyasetini ve noktai nazannı 
izah ve taarih etmesini bekle. 
mek icap eder. Bu pzetenin bu 
suretle hayırhahane bir hattı 
hareket ittihaz etmesi, bilhassa 
İngiltere ile İrlanda arasındaki 
ticari müırasebetlerin mutazar
nr olmaması arzusu ile izah e. 
dilmektedir. 

PARIS, 22 (A.A.) - İhti. 
mal dahilinde olmayan bir te
beddül hariç ohnak ~artile Ce· 
nevredeki Fransız murahhas he 
yeti bundan böyle M. Tardie~, 
Paul Boncure ,Jean FabryPietri 
Reynaud, Dumont ve M. Dume 
cnil'den ibaret olarak teşekkül 
eylemiş bulunmaktadır. M. Tar 
dieu, salı günü akşamı bükUme 
tin her iki meclis huzuruna çık 
masmı müteakıp Parisi terkede 
rekCenevreye hareket edecekve 
her lüzum" hissedildiği zaman 
mahalli mezküra tekrar gidecek 
tir. Başvekilin her iki meclis hu 
zurun.da okuyacağı hükUmet be 
yannamesi bugün yazılacaktır. 
Mezkur beyanııame çok kısa o.. 
lacak ve Fransanın başlıca hari 
ci ıiyaaetine ait olarak terki tea 
lihat ve tamirat konferansları i. 
çin şimdiye kadar takip etmiş ol 
duğu hattı harekette devam e
deceğini ısrarla kaydeyliyecek. 
tir. Dahili siyasete ait olan kı. 
sımda da her iki meclisten İnli· 
habat icrası tarihinin bütçenin 
müzakeresinin neticelenmeııine 
muallak olması hasebile derpiı 
edilen uı.üddet zarfında müteva 
zin bir bütçe kabul etmelerini 
talep edecektir. Meb'usan mec. 
liıi koridorlanndaki ihtisasat 
hükômetin 50 kadar rey ile ek. 
seriyet teminine muvaffak ola
bileceğini hissettirmeğe müsait 
olacak şekildedir. 

Belçika kabinesinde 
tebeddüller 

BRÜKSEL, 22 (A.A.) -
Nazırlar mecli&i mali vaziyet 
hakkında tetkikatta bulunmuş. 
tur. Kral maliye nazırının isti. 
fasını kabul etmiş, ımustafi nazı 
n kabineye meınur eylemİttir. 
Başvekil Maliye nazırlığını der 
uhte etm,iş ve evvelce kendi uh. 
desinde bulunan Dahiliye nazır 
lığını Katolik Meb'uslardan ve 
sabık nazırlardan M. Bartoln' a 
bırakmıştır. 

A vusturyada idam 
cezası 

VİYANA, 22 (A.A.) - Ga
zetelere göre, Başvekil M. Bu. 
resch, dün Gross-Wolta-sdorf. 
da hıristiyan • sosyalist fırkası 
nın içtimaında söylediği bir nut 
kunda Avusturya'da idam ceza 
sının iadeten tesisi lehinde be
yanı filcretmiştir. Ba,vekil, hü. 
kümetin Avusturya milletin. 
den, reyiama müracaat usulile 
idam cezasının tekrar kabulünü 
talep edeceğini işrap eylemiş
tir. 

jKomşu memleketlerd3 

Halep 
Hadisesi 

5 e. e. ' 

inhisar/arın tevhidine dai1 
rapor Vekil Bege verildi 

ANKARA, 22 (Telefonla) - lstanbuldaki inhiıar kamı .. 
yonu tarafından tanzim edilmiş olan rapor Tuz inhiaar müdürü 
Fevzi Bey tarafından bugün Akaraya getirildi. Rapor Gümriü 
ve !hisarlar yekili Rana Beye takdim edilmittir. 

Vatanilerin çıkardığı Ankara ve Anadolu, da kaı 
gürültü nasıl olmuş? 
Halepte iki muhalif partiye men- fırtınaları hüküm SÜrügor 

aap adamlar arasında müsademeler 
vuku bulduğu · ve bu müoademeler ANKARA, 22 (Telefonla) -Ankarada dün akşamdan beri 
de beş kişinin maktul düştüğü ve kar yağıyor. Bu sabah karın irtifaı 5 santimetre idi, Bütün gün 
dokuz kisinin yaralandığı yazılmış- tipi devam etti. 
tı. Bu m;sele hakkında Halepten şu 
tafsilat veriliyor: DENİZLi, 22 (A.A.) - Geceden b&Jlayan · kar fırlın•11 

Pazar gece&i Vatanilerden Meh- öğleye kadar devam etmiştir. Her taraf karla örtülmüştür. Dağ. 
met imıinde birisinin mahalle bekçi- lara ve geçitlere çok kar düştüğünden kazalarla münakalat kesil. 
si ta.rafından tabanca ile katledildiği miştir. 
haberi şayi olunca, balk karakola YSERİ (A A ) K b kıp 
hücum eder<k katilin kendilerine KA • 22 • • - ıaa İr yağmuru mütea sü-
tesliınini istemişler, karakol kom.ise- . rekli kar yağmağa başlamıştır, 
ri de katilin tevkif edilerek hapisha- ÇANKIRI, 22 (A.A.) - lki günden beri devam eden kar 
neye gönderildiğini ve maktülün de hrtmıwı Kastamoni yolunu kapamııt1r. Çerk~ten alınan malu. 
hastaneye kaldınldığmı söylemesi m.ata göre bazı mahallerde kar bir adam boyunu geçmiıtir. Kar 
üzerine dağılmışlardır. ve fırtına el' an devam etmektedir. 

Erteııi günü daha sabahleyin er
kenden Haıep ebalisinin kısmı aza
mı hastahanenin önünde toplanmış
tı. Nihayet cena:zeyi hastahaneden 
kaldırarak muazzam merasimle kab
ristana doğru yürümeğe ba§lamışlar 
ve yolda Mecidiye karakoluna taar
ruz ederek, bütün camlar•nı kırmış
lar, o esnada kendilerini bu hareket
ten menetmek istiyen komiserle po
lislere de güzelce bir dayak abnışlar 
dır. Yine yolda kiliseye girmek üze
re bulunan 1 tal yan tebaasından bir 
papazı da yakalayarak bayıltıncaya 
kadar döğmiişlerdir. Nihayet cenaze 
kabristana getirilmiı ve orada nutuk 
!ar aöylenmeğe baılarumı ve burada 
heyecana ıelen halk havaya silaJı at 
mağa ve hiikılmet aleyhinde çok a
ğır sözler ....-fetmeğe baılamqlar ve 
silaJı seslerine yetiıen jandanna ve 
polislerle müsademeye giriımiıler
dir. Halkla başa çıkıunıyacaklaruıı 
anlayan hükllmet kuvvetleri k.aç.ma
ğa mecbur kalmıştır. Maamafilı bu 
müsademede iki kiti ölmüş dokuz 
kiti yaralanmıttır. Kendilerine ilti
hak eden mektep talebelerile birlı"kte 
halk Vatanilerin marıını söyleyerek 
Reis lbrabim Hennanu Beyin eri
nin önüne gelmişler ve balkona çı
kan reisi alkışlayarak (Y aşaım reis, 
yaşasın vataniler, kahrolsun hükıi· 
met adamları) diye bağmnağa baş
lamışlar ve buradan hareketle Babd
ferece doğru ilerilemeğe batlamış
lardır .. Bunun üzerine Fransız süva
ri ve piyade askerlerile, zırhlı otomo 
biller ve tanklar yetiıerek halkı güç 
hal ile dağıtmağa muvaffak olmuş. 
çarşı ve mahalle başlanna müfreze
ler ikame olunmuştur. Çarşılar ka
mileo kapanmış gibidir. Halk evle
rinden dışarı ~aktadır. 

Hacfueye &ebebiyet verdikleri id
diasile 65 kişi tahtı tevkife ahmmı 
olup bunların on altısı talebedir. 
Mevkullar muhtelit mahkemede mu 
hakeme edileceklerdir. 

Lise bükllmetin bir emrile bila 
müddet kapanmış ve bu !ıadise ta
lebe velileri tarafından fevkalade ko· 
miser nezdinde protesto edilmiştir. 

Gerek Halep ve gerekse Hama, 
Humus ve Şamcla çok büyük karga. 
sal·klar zuhur edeceğine kuvvetle 
ihtimal verilmektedir. Bu münase-

Rıhtım şirketinin esas defter
leri tetkik ediliyor 

lZMlR, 22 (Hususi) - Rıhtım tirketindeki suiistimal hak 
kında tahkikata bugün ae devam edilmiştir. Şirketin eski masla. 
hatgüzan Galip Bey isticvap edildikten sonra serbest bırakılmrş. 
tır. Şirketin kaçırrlırken yakalanan defatiri esasiyesİn·i tetkik için 
Osmanlı, Doyce Oriyent ve Ehali bankalan müdürlerinden. mü· 
rekkep bir ehli vukuf tayin edilmiıtir. Tetkikat on ıründe ikmal 
edilecektir. 

Pamuklarımızın ıslahı için 
ANKARA, 22 (A.A.) - Tohum ıslah kongresi bugünkü 

içtimamda pamuklarımızın ıslalı.ı ve umumiyetle tohumlanmıza 
arız olan haatahklar ve bunların tedavi usullerini müzakere ve 
münakaıa etmittir. 

Sıhhiye müsteşarı Cemiyeti ak
vaın hıfzıssıhha komitesi azası .. 

CENEVRE, 22 (A.A.) - (Anadolu Ajanıının hususi mu
habiri bildiriyor) - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti müs
teşarı muallim Dr. Hüsamettin Beyin Cemiyeti Akvam hıfzısııh 
ha komitesi azalığına intihabı hakkında mezkiır komite tarafın. 
dan 931 eylulünde ittihaz edilmit olan karar Cemiyeti Akvam 
meclisinin 66 mcı umumi içtimaında tasdik ve kabul edlmittir. 

Rus vatandaşlığından ıskat 
MOSKOVA, 22 (A.A.) - Merkezi icra komitesi Sovyet a. 

leyhtan faaliyetlerinden dolayı ecnebi memleketlerinde bulunan 
muharririni vatandaşlık bukukıından mahrum etmeğe ve bunla. 
nn ecnebi pasaportu ile de Rusyaya girmelerini men'e karar ver. 
miştir. Gravy ve Doın Potressv Trotzki bunlar arasındadır. 

betle buralarda da askeri tetbirler 
ittihaz edilmiıtir. 

S"riyede intiıar eden Mutedil 
fırkaya mensup gazeteler Suriyede 
emnüıelametin tekarrürü için vatani 
fırka rüesası hakkında tiddetli ma-

Tass 

kaleler yazmakta ve bunların bir an 
evvel hudut haricine çıkanlmalannı 
istemektedirler. Hastahaneye kaldı
rılanlardan iki kişi daha ölmüt ve 
bu ıuretle son bi.disede maktul dü. 
tenlerin adedi beşe baliğ olmufhır. 

---------- ·-

1 a l ıktısadt ve mali hatta 1 m 1 Esham ve tahvilat 
meıhut olmağa baılanuı;tır. Piyasa. 1 takdirde Fransanın da Amerikaya diyi tevsi meselesinin gizli kapaklı 
mızın bir haftadan beri gayri mutat r kartı borçlarını vermeyeceğini ileri kalan cihetlerinden bir tanesidir. 
faaliyetini bile buna hamletmek doğ sürerek Franaanın Amerika dahilin-
ra olar.. deki bütün matlubatma ~embargo" Almanyada bazı ticarethaneleı·, Bilnvin•sebe yukanda da ııöylen-

kuruıta sabittir. 
Bu hafta zarfında Rum li Pmen

diferleri üzerine de 3,55 liraya kadar 
muamele oldu. Bunların bir ay kadar 
enelki fiati 2,30 lira idi. 

lktıudi buhranı izale maksadilo0 
Cemabiri müttehide tıı.rafmdan der
pi~ edilen tetbirlerden ikincisi[*] 
geçen hafta zarfnıda kongrede müza 
kere edilmeğe baflanmı§br. Bu ted
bir, merkez bankası vazifesini ıören 
Federal Reserve RanJcaJan nizamna

mesini daha liberal esaslar üzerine 
tadil etmek, ve bu suretle müıki!At 
içinde bulunan hu1111i bankalara "a
si miktarda yardon edebilmeleri im
kanım bahıeylemekten ibarettir. Ta
di!ô.tm hangi noktalarda vukubula-

[ *] Birincisi, bundan evvel mevzuu. 

;:ı,ahsettiğimiz c Reconstruction Finance 

~----C_orpocation• dır. 

Bununla beraber ittihaz olunan vazetmek laznn geldiği tıı.rzmda bir haricten mal satın almak üzere iıtib eliği veçhile lstanbul Menkul Kıy. 
cağı henüz kat'i eurette malum ol- mukarreratın isabetini tecrübe ve tehdit savurmuştu. Bu gibi aözler sal ettikleri dövizleri gerçi o maim metler Borııa11 nisbeten faal bir haf-
mamakla beraber, bafhca atideki esa zaman gösterecegı"" ni iddia ile fazla ıüphesiz ki emniyet telkin edecek bedelıne' tahsı"a ediyorlarsa da, malı 1 

d-ı:.· tiril" ğ' ·· 1 -•- ta geçirdi. kide bir, Düyunu umu-satın ..,.ıı ece ı soy enm.,..te- nikbi-"""e mahal olmadıırn.• so'"yle- malıiyette deg'ildır" . 1 
lar •-- LiJ · ....,. ~ - mem ek ete ithal etmeyip tekrar bari- • ta'·-· • • bu b ··•reden dirt Evvela, avanı a mu""" §nn- yenler olduğu gibi, bilakis, doların Chicago Tribune gazetesinin mıye ... ıtının ıene u..., 

d'ki • 'bi k bull ce 1&tmak vekambiyoyu da kaçırmak edil .. L-'-'--cla ered ..ı. 1 nıızanmame mucı nce a e- akıbeti için bu tedbirleri teblikeli ad- yazdığına (Öre Mr Harold Aroo na- tay ecegı ıuuuun n en ,., • • 
rine imkan cıbnayan teminatları, dedenler de vardır, _ nımda bir musevi, KoDgTe encümeni suretile ıui istimal ettikleri aıllaşd- tiği malllın olmayan havadisler ceo.,,. 
makbul ve muteber addetmek; sa· H balete F Amerika . dli . b da eli . if d dığuıdan, murakabe sistemi tqdit e- yan etmese, piyasamız daba ziyade 
m"yen mu""tedavil banlmotl·- L--ı- er ransa mn 11- a sı uzurun ver ğı a e sıra- d'bni bad -~ ~. ı t ve ema hu gibi mallann ·· bb' .. .. k f .._ • l•ih için bilaneoda aktif hanesine al- yaseti maliyeıini tasvip etmiyor; bu- smda, gayet kuvvetli bir banker muteıe 11 gorunece i a,...t lfle 
..,. azami bir ay zarfında Almanyayll b bal k · · •-
tından baıka uzuvlan da ltbal eyleye nan en barız delili Amerikaclaki bü- rrupunun "systematique" bir tarz- u '"" u gayretim ..... ıyor; ve 

Anadolu kağıtlarında tekrar te
reffü vardır. Aluiyonlar 16,25; obli
•asyonlar 29,40; mümessil oenetler 
de 23,50 lira -ktedir. 

Rejiler de, 4,30 lirada, ufak bir 
yükseldik kaydettiler. 

ı, Banlıaları 9,10 lirada talep .. 
clilmektedir. 

bilın ithal olunacağı hakkında tüccardan • dir ki O ek. tün matlubabn altın olaralı: çekmek- da hiikUmet fomolan ile sair esha· yine buna bıoaen · nifıye Pa-
Bu •. ~u __ ,_ ben" · halin de "d' ""----<=L F h"" ... . bunl dan aynca kefalet "1mmağa batlanmıt- risteki fiatinden daima bir iki kunı• Kota harici Mısır Kredi Fonaiy• 

RU1Mr...- uz pro.ıe - te vam etmesı ır ... ~..., ran ma ucum ettıgını ve ar • lerin fiati berveçhi itidir: 
de buhınmalamıa rağmen, daha tim sanın bu tarzı hareketine başka ..,_ külli miktanla açıktan satış icrası tır. aşağı ediyor. Dün akıam son mua-
diden, değil ,..Jıuz Amerilmda, hat- bepler de bulunsa ıerelrtir. Bundan suretile fiatlcri indirdiğini ve bunun u~un zamandan beri kapalı du- mele 54 kuruşta kaldı k~ bir hafta 1886 tertibi 147 lira 
ti bütün Avrupa piyasalarmda bü1- takriben bir ay evvel Amerika Kong- neticesinde Hiikıimeti, kredi hakkın- ı·an Alman borsalarının ela açılma11 evvelkine nazaran dokuz kurut teref• 1903 " 88 " 

·· · • dan bal" k 1 d k 1 · ih fü' demektir" . ı91l " 85 " nu te11r ıc:raam ı• m•mış ve Teli azasından Mr Read, Almanya a i soo mu taıreratı ıtt aza ;cbar artrk kuvvei karibeye geldiği söylen Borsa harici altın fıati da 928 J 
bütün kaia.tlardamübim tuıııffi"w··ı.:.JJ'!l!l!~·~ı:ıı...bıl·w·i"l:ıl·ı...-i··-~·ü•;nıı.,-~a·hM--~n·.Lm·~··~-~-ü·'...oii""~kııı·~·~·~·~· Jf.~t·c...ı.....•~'la..J'l<tt~.ın;;-1tlı''~'rn'"...._ _______ ~~.:..~·~- ·;ı.,.,· ..... -·~.ı.a·"a"...ı...nı .. ı-··ı...Mo.~· .ı..J· ~·ı..........:.:.:.:::.::..:...:..::.:..:.::.::..::ı:......:;;:::......; 
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ÇaY ve kahve de • • 
ın 1ısar altına alınacak mı? 

Ekonomi 

Balkanlardaki tütün
cülük tetkik edilecek 

••••••• 
Bunun için Oda tedkikat şubesi 

müdürü Balkanlarda 
tedkik seyahatine çıkıyor •• 

Ticaret odası tütün encümeninin 
ıöıterdiji lüzum üzerine Oda tark 
tütünü meselesini mahallen tetkik 
•lıneğe Oda tetkikat ıubesi müdü
tii Hakkı Nezihi Beyi memur etmiı
tir. 
Hakkı Nezihi Bey §&1"k tütünü iı

tilıaaı ve ihraç eden üç Balkan mem 
leketinden ikisi olan Yunaniıtan ve 
Bulgaristanm tütün mıntakalann
da esaslı bir tetkik yapacaktır· 

Nezihi Bey Atinadan baılay"""!' 
Seıanik, kavala, Serez, Drama, Danı 
$a. Sofya, Filibe ve Hasköy mmta
~da tetkikat yapacakbr. 

Hakkı Nezihi Beyin bu ııeyahati 
lıir ay kadar devam edecek ve her 
lıaıde Balkan tütün kongresinin An 
karada toplarunasmdan evvel tetki
lcabnı bitirmiş olacaktır. 

Çekoslovakyaya giıe· 
cek nıallar 

Çekoılivak bük\ımeti çek knro 
lltıııu koruma maksadile bazı qya
lllıı ithali için milli bankada tqek-
1.iiı eden hususi bir komisyondan 
döviz müaaadeıi istihsali lıakkmda 
Jeni bir kararname neıretmiıtir. 

Bu suretle ithali müsaadeye tabi 
lııtulan eıya meyanında üzüm, incir 
Portakal, mandarin de bulurunakta-
clır. • 

~illi iktısat bankasının 
tasfiyesi 

Kara Kemal müesseselerinden o
'-n Milli iktisat bankası heyeti umu 
llıiyeıi dün Ticaret müdürlüğünde 
)apılmı,br. 

Dünkü içtimada bankanın taıfi
fiyeıine memUT olan Esnaf Bankası 
1erine Atıf Bey tasfiye memnrluğn
ıı.. tayin edilmittir. 

Yunanlılar az et 
yiyecekler 

'Yunan hiikiuncti haftada üç gün 
et Yenilmemesi ve bittabi et kesilme 
lııeıj İcin bir mutlak karar ittihaz et 
~ıtir: Bu karar hayvan ilıracat t"' 
tı~~erimizj endiıe ve telaıa düıür
!'.!"ttür. Malum oldufn üzere, kesim 
~. hayvan ibracatnnızda başlıca 
lrlu§lerimiz Yunanistandır. Yunania 

1 ta.,;; yapılan bilhassa koyun ihracab 
ltıeınlekete mühim bir ıelir temin et 
llıektedir. Bu karar hayvan ihracab
~ için en büyük bir set olacaktır. 

eli 
Ticaret odası bu vaziyeti nazan 

ld.ate alarak verilen !<arar etrafuı-
' clôl tetkikata baılamııtır. 

Paris borsası 
1ı.ı! ARiS, 22 A.A. - Mali hafta 
't ında miitalealar serdeden 
lllnpı gazetesi, yaziyor: 

ı.· Bütün hafta bonada pek büyük 
!• ıağlamlık görülmüttür. Halbuki 

'1Yaıj tahrikat, kabinenin aukutn 
•;,!'elli müıkül bir kabine buhranı t ~ başka zamanlarda az çok derin 
ı,J. •nhitata sebebiyet verebilecek da
ı,_,' bir takını. vakayi muvacehesinde 
........_,idi 

Bütün bunlar, piyuanm salib 
hareketine mani olmamııtır. .. 

Zaman zaman bir takı':" teredd'!t 
ler ıöıterilmiı ise de net":ed! yem· 
letmiı bir .ku~n;tJe tekrar ilen hare-
ketine ıeçilmııtir. . . 

Selantetbahf bir aks~lame!in ilk 
arazının görübnüı oldugu kan!'nu
evvel ayının ton ıiinl":den ~ be. 

hemen fasılasız bır tereffu ha-men . 
reketi ıör?lmü!liir__:_,,,, bemmiyet

Bn devırdeki t..-..•.., e 
le kayda pyanda. .. . . 
İsviçre tereyagı resmını 

indirdi 
BERNE, 22 A.A. - F~eı-ııl 

meclisi tere yafmdan alman ıwn-
• . kilo~m başına 30 san riik reımuu •· -- • 

tim miktarında indinneg• karar ver 

mittir· 

Yunanistan idhalabnı 
azalbyor 

ATINA, 21 - Hükumet ithala

h tabıiit için bir ·~ :...::· 
• karar vermıttir. u 

~:!:n lktısat Nazın tetkikat yap-

mak d Tahdide tabi olacak qya-
ta a. ·ı ek !ar 
li . tanzinı edı er Da%D' 

nın steıı • tahdit usulü 
h etin nnlecek ve 

ey el caktır Yunanistan tah· 
tatbik o una • ) ·ı on clolar
dit uıulile ıenede (l4 mı Y • tah-
lık kambiyo tasamıfu yapac:agı 
min olunmaktadır· 

Borsa fiatları 
Kanıbiyo • Kapanış 

iL. K. S. 
Ingiliz lirası 7 26 00 

• T Lirasının ınukabili 
Bır . 12 Oo 
i' ranuı frangı O 4 7 60 

Dolar 9 14 50 
Liret O 00 00 
Belga 37 08 00 
Drahoıl 75 
lsviçre frangı 24 33 

65 47 00 
Leva O 00 00 
Florin 16 05 75 
Kuron ç. 4 27 29 
Şiling A. 1 6 15 84 
f>eıata 2 03 00 
Mark 4 23 85 
Zloti 1 

3 85 94 
Pengo ; 79 60 00 
Ley 26 87 80 
DinPr 

Tahvilat 1 ~apaoış 

[ Dahili 94 50 
D. Muvahbade 54 00 
A. Demir•·olu 2() 30 

Borsa harici 

lzmirdeki 
Suiistimal 

j Kardan 
Heyelan 

Şirket komserinin ceı· 
bine tevessül edilecek 

İztnirde ı·ıhtnn p.ketinde vukua 
t•len •ui İstimal tabkikatma devam 
ediı.'lld,tedir. Rıişvet •erip alanların 
""2lyeti ıittik tenevvür ebnekte
dir. Şirkete büküm içe vaz'ıyededil-
~den enci zabıta uasb tertibat 
~, "Ve evrak maznunlar tauıfm· 
ılaıı kaçırılırken, fotopflan tesbit 
edilnıiıtir. iddia edildiğine ıöra eY
~ ecnebi bir müesseseni~ kalorif:"" 

>:anına atılmak suretile ımha edil· 
llliıtir. Zabıtaca elde edilen evrakın 
l.ır kısır'J maznunlarm isticvabı es-

"'.' 1nd kendilerine gösterilmekte
dir. imha edilen evrak tirketteki hÜ· 
lcGnıet hissesini ıöateren hesaplan 
~llhtevi bulunmakta idi. Nııf"ıa vcka 
eti hukuk müıaviri Avni B. de lz

;"1'c gitmittir. Halen lsviçrede bu
"nan ve rüıvet almakla maznun bu

lu n Nafia komiseri Emin Beyin de 
Celbine tevessül edilece.fj hildiril

•lct di· 

Paşabahçe'de alb ev 
tahliye edildi 

Son yaian yaimur Ye ~d!"' 
bazı yerlude heyelan bat gost?""'l
ti Dün Vilayete ıelen malumata 
~n Pa§llbahçenin Tepeköyünde 
bir kuım erazide heyelan bıı§lamq
tır. Bu mmtaka üzeı:inde .. bulu'.""' 
ıılb ev tahliye edilmiı ve ıçındekiler 
civar hanelere yuleştirilıniştir. 

Mahallinde tertibat alırunıftır. 

Aero klüpte maskeli 
balo 

Evvelki akşam Aeroklüpte çok 
neşeli bir maak.li balo verilmiştir. 
Balo çok şen ve samimi olmu§, da
vetliler &abaha kadar kalmışlar, dan
aetmi;ier ve eğlenmişlerdir. Bu ba
loda en ıüzel maskeli kadın ve er
keğin Parise kadar ıidit gelif mas
rafının klüp tarafından verileceği 
ilan edjlmişti. Balodaki maskeliler 
arasında bir ıecme yapılmış ve d<>
niz zabiti Ref"l Beyle Çinli kadın 
kıyafetine girmiı bir hanım kazan
mışlardır. Bunl11r Parise kadar bir 
gidiş ııeliJ ıeyahali yapncaklardır. 

Washington'un ı 
Yıldönümü 

. 

Dün Amerikan sefiiret 
konağında, Robert 

kolejde merasim yapıldı 

Mahkemelerde 
• 
Ihtısas mahkemeleri 

hazırlık yapıyor 

Çay, kahve 
inhisarı ha beri 

Ticaret müdürlüğünün 
bir proje 

verdiği doğru değil! 

Maarifte 

Hakimlik ve 
Avukatlık 

Wa~hington'nn doğumunun 200 
üncü Yıl dönümü münaıebetile dün 
öileden sonra Ameı-ika ıerıri M. 
Grew bir çok zevatın tcbriki.hm ka
bul etmiştir. Bu münasebetle sefirin 
ıehrimizdeki ikameta:abinda verilen 
?Y ziyafetinde vali Muhiddin Beyle 
sefirler ve Amerikan tebaa11 hazır 
bulunmu§tnr. 

• ••••••• l 
Bir mahkeme de gümrükte sadece Son Posta gazetesi, dünkü 

nüshasında ,öyle bir haber veri 
yordu: 

Hukuk talebe cemi · i 
cumaya toplanıyor 
Hikimlik ve avukatlık ıtajı hak

kında adliye vekaleti tarafından ha
zırlanan liyihaya dair hiikümete ba
zı maruzatta bulunmak üzere bukıık 
fakültesi talebe cemiyeti cuma günü 
saat 14 de Halkevinde fevkalide blr 
içtima yapııcaktır. 

Dün saat 2 de Robert College'de 
de sefir Mr. Grew'un riyaıetinde bir 
toplanh olmuıtur. Merasime Jıtik
lil martı ile batlanmııtır. Bundan 
tonra muallimlerden Mr Scott tara
fmdan Washington'un bazı yazıları 
olrunmnıtur. Mr Grew, bu münase
betle bir nutuk irat etmiıtir. Sefrr 
nutkunda Washington'un hayahn
tan uzun uzadıye bahsettikten sonra 
Amerikaya istiklalini kazandıran 
Washington ile Türkiye'de müsta
kil bir hükumet tesisine muvaffak 
olan Büyiik Gazi arasında büyiik bir 
müpbehet mevent olduğunu söyle
mİ§tİr. 

Paristeki merasim 
PARIS, 22 A.A. - Dün akşam 

Sorbon Darülfünunun'da Georges 
Waşhington'nun doğumunun iki yü. 
züncü yıldönümü büyük muaıiırJe 
tes'it eclibniıtir. 

Ticaret nazın M. Rollin'in riya
setinde yapılan bu mera&imde Ame
rika'nın Pariı ıefiri'nin zevceıi Ma
dam Edge, ayan mecliti reiai, Fakül 
lelerin ktdemli müdeı-risleri ve tiya
set ve diplomasi alemine mensup bir 
çok mümtaz fft}Wyetler hazır bulun-
mu§tnr. _ 

Müteaddit hatipler; "Şeref'e ye 
vekar' a i.aleden en mükemmel ve ye 
gine yol, Adalet'tir" demiı olan bu 
milli kahramanın mesleki bayatını 
tasvir eylemitleı-dir. 

Poliste 

Otomobil 
Kazaları 

Arabalar · patiıi"aj 
r yaphğından 

fazla oluyor .• 
K... ve toğnktan ton sünlerde 

otomobiller caddelerde ekseriya pati 
ııaj kazalar olmaktadır. 

Beyoilunda 1264 numarab o.._ 
man efendi idaresindeki otomobil 
Kazım efendiye çarparak yaralamıt
ta. HükUınet konağı kal'!mda da bir 
otomobil müsademesi olmut Ye bir 
fabıs yaralannu9tır. 

Yaman koca 
Eyipte oturan Hayrullah efendi, 

kaı"lsı Ayte hanımla ıeçimıizlik yü. 
zünden kavıa etmittir. Hayrullah 
efendi map ile kansını batından Y•
ralamıtbr. 

Dayak atmış 
Beyoğlunda Kalyoncuda, A,op 

iıminde biri, bir su mesele.inden 
takos tahsildarı Jak efendiyle kav= 
ıa etmitı neticede Jak efendi Agop 
efendiyi clöimüttür. 

Hırsızlıklar 
Yeclikulede. tr":"'vay caddesinde, 

fınna hırsız ıınnıı, ekmek Pİ§İricİ 
Viktornn elbiselerini çalmqbr. 

Ne hakla? 
Taksim polis merkezi Reaul ve 

Ali isimlerinde ~ ~fiyi yakalamıt
tır. Bunlar k~diler'!'e memur süsü 
vel'el'ek Takıımdc hır eve ıidip pa
ra iıtemekle maznundurlar. Zabıta 
ikisini de yakalıyarak müddei umu
miliie teslim etmiıtir. 

Arkadaş kavgalan 
Keçecilerde oturan Burhan Re

fik Ramazan sarhoı olmuıİarda 
~~ arkad&f arasında sarhoşluk yü: 
znnden kavga çıkmıtı yekdiaerini 
bı;çakla yaralamqlardır. 

Yangın tahkikab 
Dün gece Tepebaşmda ppkacı 

Kozmanın diikkarundan yangın çık
mıf, dükkan kıımen yandıktan son
ra ıöndürülmüttür. 

· Dünkü nüshamızda yeni postane 
arka•mda manifaturacı Y asef Behar 
efendinin mağa7.asından yangın çık 
bğını yazmııbk. 

Y an!{ırıın mağazanın arka tarafın 
daki arsada bulunan talftflara ablan 
cignrndan çıktı" ı tahmin edilmekte 
ise de eı:aı k~t'i ı<kilde anlasılama
mışta. Mağaza 60 bin liraya tigor
talıd;r. 

Yangın tahkikatı müddei umumi 
muavinlerinden Kaşif Bey yapmak
tadır. 

Belediyede palto 
hırsızları 

Son zamaıılarcfa c!aircler<le palto 

gümrüklerdeki kaçakçılık 
vak'aları ile meşgul olacak 

lıtanboıl adli ihtısas mahkemele-! Hakim Refik, müddei umumi Re
ri benüz bilfiil işe ba~lamamı§lardır. şit ve Muzaffer Beyler dün lstan-

l~~bul~ biri 8, diğeri 9 numa- bul ~yeai erkanı d~ .. t~mıtl~ 
ralı ıki İhtisas mahkemesi vazife ve ihtisas mahkemesı ıçın ihzar edİ· 
ıörecektir. Adliye binası dahilinde len salonda devren aldıldan muha
bir salon ihzar edibniştir. Bu salo- keme dosyalarını tetkik ile me11ul 
nun kaç numaralı mahkemeye tahsis olmuşlardır. lhtitas mahkemetine 
edildiği malum değildir. Söylendiği- dün yeni bir dava ıelmemİftİr. 
ne göre mahkemelerden birisi Rüsu
mat binası dahilinde İfayı vaztfe ede 
cek ve münhasıran gümrükte vuku 
bulacak la.çakçılık vak'alannın mu
hakemesini rüyet edecektir. Fakat 
bu husuıta henüz Adliye vekaletin
den kat'i bir talimat ıelmemiştir. 

lstanbula selen ihtisas lı8kim, 
müddei umumi ve müstantilderinin 
vaziyeti de henüz taayyün etmemiş, 
bu zevattan hangilerinin, bangi mah 
kemelerde ifayı vazife edecekleri 
anlaşılıunamışbr. 

Mahkeme, müddei umumi •e 
müstantik katiplikleri için pertembe 
günü adliyede bir imtihan açdacak
br. 

ihtisas ınahkemeıi de diğer mah 
kemeler a-ibi öğleden evvel ve öğle
den tonra dava rüyet edeceldudir. 
Yalnız salı günleri mevkuflann ziya 
ret günleri olduğu için, o gün İhtİ· 
sas mahkemelerinin de diğer ceza 
mahkemeleri gibi mevkufların muha 
kemelerine bakmaması muhtemeldir. 

Mahkeme vapurcuları 
ve rüsumatı dinledi 

icranın tehiri hakkında müsbet 
veya menfi kara-

rını bugün tarafeyne bildirecek 
Vapurcularla gümrük arasm 

da tahaddüı eden davanın bi 
safhası di:o tahkikat hakimler 
tarafından- rüyet edilmittir. V • 
purcuların gümrük aleyhine aç 
tığı dava bir kül değil, münferi 
dosyalar halindedir. Sadık Za 
delerin, Kalkavan Zadelerin 
Yelkenci Zadelerin, Alemdarla 
nn, Güzel Bandırma ve Feyya: 
vapurlarının davaları hep ayr 
ayn dosyalar halinde ve başkı 
batka tahkikat hakimleri tara. 
fından rüyet edilmiştir. Faka! 
rüyet edilen dava esas davayı 
müteferri olan bir kısımdır. E 
sas dava ikame edilmif, fakat 
rüyetine başlanmaınıı, hatH 
muhakeme günü de taayyün et 
memittir. Vapurculann davası. 
nr §U şekilde bülasa etmek ka. 
bildir: Malum olduğu üzere, 
vapurculardan gümrük idaresi 
340 senesinden enel aldıklan 
vapurlann gümrük resmini iste 
mit ve bugünkü tarife üzerin
den bu resmi tahıil etmek için 
tahsili emval kanuııuna müraca 
at etmiitİr. Bunun üzerine va. 
purcular bu muamelenin haksız 
olduğunu ileri sürerek, mahke. 
meye müracaat ebnişler ve §U 

noktai nazarda bulunmuşlar
dır: 

1 - Biz vapurları burada sa. 
tm aldık. Vapurlar aabn alm. 
madan evvel lstanbula idhal e
dilmit bulunmaktadırlar. Eğer 
bunlardan gümrük resmi alına. 
caksa bu resmin eski sahiplerin 
den alınması lazımdır. 

2 - Bu vapuı·ların gümrük 
resmi yanlış tarife üzerinden 
istenmektedir, tashih edilmeli 
ve resim bugünkü tarife üzerin. 
den değil, vapurların satın alın 
dığı zaman mer'i olan tarife üze 
rinden istenmel;dir. 

Vapureular bu •.:lavala_rm h~
kuk usulü muhakemelerı mucı. 
hince birer layiha halinde g~ 
rük idaresine bildirmİ§lerdir. 
Gümrük idaresinin bu layihala. 
ra on gün zarhnda cevap ver. 
mesi icap etmektedir. Dün güm 
rük idaresi bu layihalara cevabı 
nı vermiş fakat cevap henüz va 
purculara' tebliğ edilmemiştir. 
Gümrük idaresi cevabında va-

hasızlıın çoğalmıttır. Bir kaç gün 
evvel belediyede iki palto çalınmış
tır. Dün de tehir mccliri miizakera
hnı takibe gelen aazetccilerdcn Ciim 
buriyct muha.-riri Hilımct Münif 
Beyin paltosu çalınmıştrr. Hikm~t 
B. arkadaşımız İ<;timadan tonra koy 
duğu yerde paltosunun o• kac!em 
butığmı görmüıtiir. J\.rlıadaşm,.za 
.2'Cç.11iş olsun. 

uurculann itirazlarını ret ve cer 
:etmektedir. Vapurcular ~üın
üğün bu layihasına cevap ver. 
ıeğe karar vermiılerdir. Dün 
üyet edilen davalara gelince, 
apurcular şu zikrettiğimiz da. 
·adan bahisle diyorlar ki: 

- Gümrük idaresi bizden re. 
im istemekte, biz de itiraz ile 
.daletin mihrabı olan mahkeme 
re müracaat etmiş bulunmakta 
'iZ. Mahkeme leh ve aleyhimiz 
le bir karar verinceye kadar, 
•ümrük idaresinin bu resmi tah • 
;İli em.va! kanununa müracaat 
.derek icraen almaması için ted 
>İri ihtiyati kararı ittihaz edil. 
nesini istiyonız. Devletin hak. 
u, alacağı hiç bir zaman zayi 
>lmaz. Biz. istenilen mikdarda 
teminat vermeğe amadeyiz. E
J;er davamızı kaybedenek güm 
iik resmi bu teminatla derhal 
stifa olunur. Yok davayı güm
rük kaybederse teminat bize ia. 
de edilir. İt münakaıa safhasın 
dan çıkmıt, hakimin yüksek tak 
dirine kalmıştır. Bu suretle va
purcular icranın tehiri talebin. 
de bulunmuşlardır. 

Gümrük vekili bu ta. 
lebe itiru etmiş, bu resmin tah 
Jili emval kanunu mucibince tah 
~ili için Ankaradan emir verildi 
ğini, davanın ancak orada rüyet 
olunabileceğini ve beşinci hu.. 

kuk mahkemesinin vazifeai ha
ricinde olduğunu iddia etmit, 
evvel emirtl.~ vazife hakkında 
bir karar ittihazını istemiştir. 
Vapurculann vekili bu talebin 
aksini iddia ebnit, celsenin esas 
davanın tetkiki için açılmadığı. 
ru, ona müteferri olan tehiri ic. 
ra talebini tetkik için açıldığmı, 
vazife ve salahiyet meselesini 
hemen ııimd'i tetkika mahal ol
madığını, ilk evvel tehiri icra ta 
lebi hakkında bir karar verilme 
si icap ettiğini söylemiştir. Da. 
vanın tetkiki esnasında tara. 
feyn vekilleri muhtelif iddialar 
serdetmişlerdir. Neticede ha 
kimler tedbiri ihtiyati talebi 
hakkındaki kararlarım tarafey
ne bugün tebliğ edeceklerini bil 
dirmişlerdir. Bu günkü karar 
tedbiri ihtiyati talebinin ya ka. 
bul veya reddedildiği şeklinde 
olacaktr. Bu kararın esas dava. 
ya şümulü ycktur. Dava devam 
etmektedir. 

Belçika sefiri gitti 
Belçika sefiri M. Leclerq Belçi

ka hariciye nt3aret,;nde bir vazifeye 
".'yin ed!ldiğindeıı B<ük•cl'e gi:miı 
tPr, 

"İktisat vekaletinin tehrimiz 
deki alakadar daireleri ıeker, 
çay, kahve gibi mevatla müs
temlekelerden gelen diğer bir 
takım t!!Yanm devlet inhisanna 
alınması ve bu eşyanın memle. 
kete devlet elile idhali mu. 
vafık olacağına dair pro 
je ihzar ve vekalete tek
lif etmişlerdir. Havayici zaru. 
riyeden olan şekerden, tacirle. 
rin de...Ietçe alınan resmin çok 
fevkinde kazanç temin ettikle
ri nazan dikkate alınarak böyle 
bir inhisar faydalı görülmüt
tür .'' 

Şehrimizde iktisat vekale. 
tine doğrudan doğru merbut da 
ire, mıntaka Ticaret Müdürlü
ğüdür. Bu hususta görüştüğü
müz Ticaret Müdürü Muhsin 
B. demiştir ki: 

- "Ticaret müdürlüğünde 
böyle bir şey ne düşünülmü,, ne 
de böyle bir teklif yapılmııtır. 
Ticaret odasının da böyle bir 
şey yazdığını · zannetmiyorum. 
Dünkü piyasa vaziyeti, bu yol. 
da teklif yapılması için hemen 
böyle bir fikir hasıl etmeğe ka
fi değildir." 

Diğer taraftan böyle bir ~ 

hisarın müfit olup olmayacağı 
hakkında piyasada bazı temas
larda bulunduk. 

Tütün güınrüğünde şeker 
kahve taciri f rfan B. dedi ki: 

- "Şeker işi inhisar tecrü. 
besi geçirmişti ... Yeniden böyle 
bir inhisar vaz'ı hiç doğru bir 
fikir değildir. Rakabet olursa, 
mnl ucuz satılır. Ben iekeri 
100 kiloluk çuvalında 10 kurnt 
karla satıyordum. Alpullu, "şe. 
kerim kalmadı", dedi. l\:alın ar 
kası kesilince fint ta yükseldi. 
Şimdi Alpullu, duble r•fine ıe
keri 38 lira 40 kuı'Uftan piyasa. 
ya çıkarmıya başlıyor. Bunun 
arkası var, kim isterse ııelsin 
38,5 liradan satış yapayım. 

Bunıµı büyük kan neresinde, 

anlıyamadım. Piyasada istihlak 
edilen kahvenin onda biri kon. 
tenjanda bulunuyor. Mal az o
lunca tabiatile fiat ta yükseli. 
yor. Böyle bir inhisar yerine re 
kabeti serbest bırakmak lizrm. 
dır. O zaman biz biribirimizi ye 
riz, ınalı izami ucuz satanz." 

Diyanb~kir belediye 
reisliği 

Darüşşafaka mezunlan 
içtimaı 

Darünafaka lisesi mezmılan klü
bü cuma ıünü saat dokuzda Halke
Yİncle fevkalade bir içtima yapacak. 
!ardır. Bu içtimada bir Dariqşafaka 
mezunlan cemiyeti tqkili etrafında 
ıö1'\iiülecektir. 

Ecnebi mekteplerindeki 
tefti~ 

Şimdiye kadar llllDlaladma ayn
larak tehİ! yapmakta olan ecnebi ve 
ekalliyet mektepleri müfettitleti ba
desna mekteplerin milliyetine ıöre 
ayn}an pııplar halinde teftipt ya
pdacakbr. 

Profesör M. Malche 
dişçi mektebinde 

Darülfünun baklanda ~tta 
bulunarak bir rapor -•lı olan 
profesör M. Albert Malche düa diı 
çi mektebini ıezmittir. Pıcıleoö.- ı... 
gün Ticaret mektebini ve Perte...ni . 
yal lisesini ziyaret ederek li.a chra 
lerinde hazır bulunacaktır. 

Papa Eftim 
Fener'le 
Barıştı mı? 

Kiliselerin iadesi te
mas ile hallediıecek 

bir meseleymiş! 
Rumca Metaritmiaia ırazetesi 

Papa Eftim efendinin Fener taraftar 
ları ile bantbirmı, Patrikhaneyi Or
todolulnğun batı olarak kalıul etti
iini, hatti İ§ııııl ettiii KafaQ-ani Ye 
Hrötos kiliıeJerioi iadeye karar ver-
diiini yazıyordu. r 

Dün bu tahavvül hald,..,!fa l'apa 
Eltim efendinin fikrini toNulıı. J)e
diki: 

- Türk Ortodoks ._..__ İati
nat ve takip ettiji ıaye, -lelietiııı 
umumi menfaatlerine hizmet etmeır
tir. Hallı fırkasının esas prognmın. 
dalci nmdeler bizim nmdeleriınizdir. 
Feneı- kifuesinden a:rnlmn.u ..mı. 
haııruı teılblih itilıerileclir. y ...... 
elini ve mezhebi bir fark, ycıldm.Her 
iki kilisenin dini ortodokıtu•. Ahiri. 
mı, ayinleri, merasimi lıirclir. 

fstanbulda İntitar eden Rum ıa· 
zeteleft. Türlı ortodoLda nnn Türlr 
camiaaı içinde ve Türk ntuclatbiJ 
et .. afmda ilan ettiii Prensipleri, lı
tanbulda sakin bütün ortodclulann 
kabul ehnİf olduklarnıı tekrar edi. 

lstanbulda senelerce çalıımış, lıe- yorlar. Şu halde meflıüre 'H pyede 
lediye ve sıhhat illerinde hizmeti birleımiı oluyoruz. Metaritmlıla ga-
a:eçmİ§ olan Dr. zeteıinin yazdığı makul mütaleada 
Hnkim başı zade bu zemindedir. Kiliselerin geri •e-
Mubiddin Bey Di 1 rihnc•i meselesine ıreli-, lıa da •Y· 
yarıbekir belediye nca temas İle halledilecek bir nvose-
reisliğine jntihap ledir. 
edilmiıtir. Son z• 
mnnlarda Mısırdı 
icrayı tababet e. 
den mumaileyh 
Mersin tarikilc Di 
yarıbekire haı·eke• 
etmiıtir. Avrupo 
da da belediye iş. 
lerini tetkik eden mumaileyh ''Cite 
moderne" İimİnde bir de kitap yaz. 
mı~tı. Muhiddin Beye yeni vazifesiu 
de muvaffakıyet dileriz. 

Boğuldular mı? 
Tayyarı bahri _,nda odun yük 

lü bir motörün mailim olmayan bir 
sebepten batbğını yazmıştık. Batan 
motörün kaptanı Ahmet reis ve mü
rettebabndan hiç b: · malUm.t alın
mamışbr. Bunlann J • • • ahile çıkabil 
mi, olduldan h•k'.t: a~aki ümitler de 
başa çıknıqtır. 

50 boğa, 30 eşek 
1ZM1R, 21 (Hususi) - Vi. 

!ayet hesabına 50 boğa almak 
üzere bir heyet Çanakkaleye gi 
decektir. Bundan maada Kıbns 
tan da 30 eşek satın alınacak. 
lır. Plevneden 10 boğa siparit 
edildi. 

Bir evi basblar 
Manisa, 19 - Bir hafta .,., 

vel SalihH'nin Y •tarlı köyü 
camisini basan bet müıellah ıa 
hıs camide köyün zeııainlerin. 
den Mustafa ağayı arayıp bula 
mayınca derhal evine gitmiıler 
dir. Mustafa ağa pencered n· 
.. v: d" 7 eli len • n.ım ır o ,, ye tes ince 
bet silahlı ıahsı gömıüıtilr. ' 

Vaziyeti Jerhal kavrayanık 
silahını pencereden uzatmıf 
"kıp d ' . ır amaymızl,, derdemez şe 
nrler derhal firar etmişlerdir. 

Fakat kaçmakla kalmayıp 
Mustafa ağanın ikinci ailesinin 
evini basarak bir miktar para 
ve bıızı eşyalar alarak köyden 
uzaklaşmışlardır. 

Vak'a derhal jandarmaya 
bildirilmiştir. Her taraftan mü 
teaddit müfrezeler çıkanlmış, 
evvelki gece bu beş müsell5h 
ıahıstan üçü jandarmalar tara. 
fından yakalanmı§lardır. Ve 
diğer iki arkad:t.§larrnm da hü 
viyetleri anlatılmıştır. 

Şehrimiz jandarmuı bu iki 
fin:rinin yal<alanması için şid. 
detli takibata giritmittir. 



• illiy~t 
Asrın uındesl "MiLLiYET" tir. 
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23 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankara cadae.i, 

100 No. 
Telgraf ad.ret!: İat. Milliyet 

Telef on Numa.raları : 
Ba'l'XluharriT "" Mü.dllr 24318 
Ya.zı ifleri Mildilrlilğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

3 aylıfl 
6 .. 

12 .. 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evuk pri l'erilmez -
Müddeti geçen nüahaı.r 10 ku
ru§tur. Gazete w matbuya aiı 
isler için mü.diriyeu müracaat 
•dilir. Guetıemiz UAıılarm ınea'u
, i yetini k&bul etmez. 

BlJGÜNKU HAVA 
YeplklJy askeri ra.Mt ~rlce

ziaden wrllen ma/dmata görtJ bu 
gün bava kısmım bulutlu olacalc
tır rllzgAr mutebavvil kuvvetle 
ese~ktir. 22-2-932 tarihinde taz
yi/ci nesiml 764 milimetre en faz
la srcaklık sıfrr en ın sıcaklık 

nakız 4 sant • rat gaydedilmi~ir. 

lfm:LE~ 
Yangınlar neden 
Büyür? 
Eğer timdiye kadar yangın. 

ların neden büyüdüğünü ke,fe
demedilene ben haber vereyim: 
-Yangınlar ateşten büyür ... 

Ateı çok olur, rüzııir da eser, 
büyür ... 

Bazılan iddia ediyorlar ki; 
yangmlann büyümesinin aebe.. 
bi itfaiyeye vaktinde haber ve. 
rilmemesidir .. 

Bııtka memleketlerde derhal 
itfaiyeye haber verilnreai için 
camlı telefonlar vardır. Bu ku. 
tulardan yangın olan civardaki. 
ne gidip camı kırarlar ve tele. 
fon aletini alıp "filin yerde yan 
gın var" derler.. Bizde böyle 
bir şey yapaanrz her gün bu 
camlan kıran ve asıfsız yanııın 
haber veren münaaebetsizler
den bat alamazımız... Onun İ
çin bizde bunlann yapılmaım. 
dan faide beklemem. Yalnız iti 
raf etmeliyiz ki; bizdeki itfaiye 
numaralan kantıktır. Telefon
lar otomatik olduğu zaman it. 
faiye idaresi tarafından yangın 
ihbannı kolaylatmak için bu nu 
n: aralar ıazetelerle ilan edil. 
mitti. Ben unuttum, Tayyare 
bileti alıyorum da bir türlü nu
marasını aklımda tutamıyorum. 
Allah sizi inandıram, çok defa 

Pertembe aktanııadan 
itibaren 

MAJIK'te 

-

H 
-------

• 
1 

mıt .. Buraada sahte dilenci bul 
mutlar. Bin liraaı çıkmış ... Da
ha bilmem neler ':it. 

Sahte dilenci ismindeki ma- 1 
tah yeni bir mal değildir. Dün. 
yanın her tarafında her zaman 
tesadüf edilen teylerdendir. 
Bunlan her tarafta takip eder. 
ler. Cemiyet bunlara hiç taham 
mü! edemez... Halbuki: Sahte 
zenginler, sahte alimler ve sah 
te kibarlar vardır. Bunlara hiç 
bir polis ilitmez, cemiyet hüs
nü telakki eder ve her yere gi. 
rip çıkarlar ... 

HiKAY! 

Sahte dilenci bizden alsa al
sa bet kurut alır •• O da gönlü
mün rızasile .. Sahte zengin bin 
!erle kaldırır, sahte alim fikri
mıizi harap eder ve sahte kibar 
cemiyetin vekarını yıkar ... 

Birinciyi takip, tecziye ve ter 
hip ederiz.. İkinciyi tedip et
mek aklımıza gelmez. 

Y enibahçede stadyum 
Nihayet, galebe!.. Belediye 

heyeti fenniyesi memnun ve 
bahtiyardır. lstanbul sehrinin 
stadı onun istediği yere. yapıla
cak. Bu itten az çok anlayan 
ıporcuların fikirleri kağıt sepe
tine atılmıştır.. Şehir meclisi 
sporculardan ziyade belediyeci
leri dinledi ve onları tercih etti. 
Ben den olsam böyle yapardım. 
Zaten spor, spor diyoruz ... Bu 
o kadar ehemmiyetli şey midir 
ki, Belediye reisini, belediye er
kanını kırıp ta onların dedikle-
rini yapmayalım.. Yaşa-
sın Y enibahçe stadı ve 
onun kahramanları.. Sta. 
dm ne zaman biteceğini bil
mem amma, yapıldıktan alt~ ay 
ıonra içinde ot bitip çayın satı
l~ğa çıkanlacağma yemin ede. 
nm •. 

Kaş yapayım derken ... 
iki tuhafi~e. ~a~aza.•ı: kar- ı nın önünden geçer. Ferit Bey 

fi karşıya! Bınnın ısını 'Hüs- onu da durdurdu: 
nü tabiat", ötekinin ismi "Bin - Nasılsınız Naim Bey? 1-
bir gömlek., .. Birinin sahibi F e yisi.ni inşallah .. Bugün bir ıeye 
rit Bey, ötekinin Cezmi Bey. ihtiyacınız var mı? Yoksa za-

Cumartesi sabahı Leman rarı yok. Şayet bir şeye ihtiya. 
Hanım "Hüsnü tabiat., mağaza C1nız olursa karşıdan değil, ge • 
unuı kapısını aralayarak, dedi !ip benden satın alınız. 
ki: Ferit Bey, Naim Beye de on 

- Ferit Bey, geçen günkü beş kuruş verdi. Ona da kartı 
al kordeladan bir metre lazım mağazadan kordele aldırdı. Na 
oldu. Şimdi bizim hizmetçi ge. im Beyan de gözü önünde kor-
lirae kendisine ver.. deleyi ölçtü. Tam seksen sekiz 

- Peki· hanımefendi. santimetre .. 
Ferit Bey kutuları karıttır. - Gördünüz ya Naim Bey, 

dı. Allah, Allah .. Al kordele.. bir metre değil.. Tavsiyem.de 
den hiç kalmamı§. Ne yapsın! hakkım ·var mı imit .. 
Müşterisini yirmi dört saat bek - 3 -
!etsin de, gidip lstanbuldan mı Ferit Bey akşam üstü dük. 
alsın?. kanını kapatırken, sevincinden 

Birden aklına geldi. "Bin bir kabına sığmayordu. Çünkü sa. 
gömlek., mağazası rakip mağa. bahtan akşama kadar tam elli 
za, amma oradan aldırsa ne o- altı kişiye 15 er kurut vermit, 
lur? karşı mağazadan bir metre kor 

Derhal çırağına emir verdi: dele aldırmış, bu kordeleleri 
- Küçük, al şu on bet kuru hepsinin gözü önünde ölçmüş 

şu da, karııda Cezmi Beyden ve hepsine de kordelelerin tam 
bir metre kordele getir. bir metre olmadığını göstermit 

Ferit Bey al kordeley~ alın. ti. 
ca, bir kağıda sarmağa hazırla
nıyordu. El alışkanlığı olacak, 
bir kere ölçtü ve şaşırdı: 

- Vay, bu da ne? Kordele 
bir metre değil, seksen sekiz 
santimetre .. 

Bir kere daha ölçtü, bir kere 
daha ölçtü: 

- Evet, tam aekaen sekiz 
santimetre .. Bak, bak, sen şu 
Cezmi Beye bak. Bir metrenin 
parasını al, seksen sekiz santi
metre ver .. Bunu öğrendiğime 
memnun oldum. 

Filvaki epice para sarfetmit 
ti. Etmişti amma, timdi bu el. 
1i altı kişi, ileride bir ıeylere ih 
tiyacı olursa, göz göre göre aJ. 
daımıağa razı olacak değillerdi 
ya? Sonra bu elli altı kiti gör. 
düklerini sağa sola da anlata. 
caklardı. Bundan daha mükem
mel reklam olur mu idi.? 

Bu belediyenin bir zaferi de
ğil, sporcuların ve spor teşkilatı 
nm bir eseri zaafıdır ... İstanbul 
mmtakası başında bir belediye 

ı -2- j 
mensubu varken stanbul stadı Her gün saat birde Oıman 

O neı'e ile her zaman gitti
ği kahvehanenin kapısını aça
rak girdi. Sağdan soldan tanıdı 
ğı bir çok kimaelere selam ver. 
di,ellerini sıktı.Kendisi de bir ke 
nara oturarak bir kahve ıımar. 
ladı. nın belediyenin istemediği şekil Recai Bey Ferit Beyin mağaza-

de yapılmasına imkan yoktu. d 
Ne yapalnn kaderimizdir. Çeke smın önün en geçer. Pazar gü 

nü Ferit Bey Osman Recai Be 
riz.. yi durdurttu: 
-~------F_E_L_E_K_ - Naıdaınız Recai Bey? de 

irtihali müessı"f di, bügün bir şeye ihtiyacnuz 
yok mu?. 

Merhum tüccar Kazanlı Hacı la- - T etekkür ederim. Bugün. 
mail Efendinin haremi ve Tuzla iç- lük bir ıey la~ım değil Ferit 
meleri sahiplerinden Kimil Dr. Na- Bey. 
fiz ve tüccar Faik Beylerin validele- - Zararı yok . .Şayet bir tey 
ri Münire Hanım irtihali daribeka lazım olursa, sakın "Bin bir 
eylemiıtir. Cenaze•i bugünkü salı gömlek., mağazasından almayı 
~nü Düyunu Umumiye ve Cümbu- nız. Benden alınız. 
nyet matbaaaı kartısındaki hanesin- Ve ilave etti: 
den kaldırılarak ikindi namazını Fa-
tih camiinde badeleda Edirneka.pı- - Evet, Recai Bey. Hani 
sındaki aile kabristanına defnedile- bunu "Bin bir gömlek., mağaza 
cektir' • kib aı ra · imdir diye aöylemiyo. 

Derken kapı ~dı, Bu ıefer 
de "Bin bir gömlek., mağazası 
nm sahibi Cezmi Bey içeriye 
girdi. 

O da sağa şola ıeliı:ı:ı verdi, 
eller ııktı ve Ferit Beyin karşı 
tarafındaki maıaya oturdu. F e 
rit Beyi görünce bağırdı: 

- Merhaba Ferit Bey. Ya-' 
hu sana çok tetekJtür ederim. 

- Bana mı tetekkür ediyor. 
sun? Ne yaptım ki neye tefek. 
kür ediyonun? 

- Canım, sabahleyin bizim 
çırağa bir metre kordele verme 
mit mi idin? 

Mevla rahmet eyleye .. 
e 1imin telefon numarası aklım- l ll•••••••••••ı• 
dan çıkıyor. Kabahat aklımda 

rum. Buyurun tU on kurutu .. 
Benden izahat te iıtaneyin. Sa 
dece "Bin bir gömlek,, mağaza. 
sına giderek bir metre kordele 
satm alın ve sonra buraya ge-

Kahvede bulunan Recai Be
yin, Naim Beyin ve diğer elli 
aiti kitinin huzurunda izah et
ti: 

mı, numarada mı bilmem. Yal
nız muhakakk bir şey varsa o da 
sudur: 
. - Yangın telaşı arasmda it- ' 
faiye telefonunun numarasıru 
bulmak güç olur ... Onun için bu 
na daha basit bir numara ver
mek ya'hut ıimdiki halde tele. 
fon santralmdan "itfaiye" yi is
temek esasını koymak çok faide 
i olacaktır. 

Sahte dilenciler! .. 
Pariste sahte dilenciler var. 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu .hasta
lıklan mütehassısı: Siııkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

·Yeni netriyat 

Holivut 

lin. 
Recai Bey kordeleyi aldı, 

geldi ve Ferit Bey de hemen 
metresini ortaya koydu: 

- Bakın ölçeceğim, dedi, bir 
metre ne eder? Yüz tantimetre 
değil mi, İtte! Bu kordele tam 
seksen selen santimetre .. Gözü 

Ho.livut'un ikinci sene altıncı nıı- nüzle gördünüz değil mi? Mak 
marası dün ttngin mündericat ve sadım da bu idi .. 
bir çok ATthıt resimleri.le intişar Naim Bey her gün sabahle. 
etmittir. yin "Hüsnü tabiat., mağazası-

- Anlatayım. Bu ıabah dük 
kam açtım. Dükkanda bir tane 
metre var. Ararrm, ararım, yok. 
Bizim metre kaybolmuş. Eh, 
metresiz ınaaıl alıt veriş yapaca 
ğım? Aklıma bir ıey geldi. He. 
men çocuğu senin dükkana gön 
derdim. Bir metre kordele al
dırdım. Bütün gün senin verdi. 
ğin kordele bana metre vazife
sini gördü. Onun için t~ekkür 
ediyon.nn. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 18 
1 

Fakat, tam bu anda telefon-
dan ... 

İ§liyor .. Kendi kendime .. rih 
konuşuyordum: 

GÖZYAŞLARI!. 
Hiç sesımi çıkarmıyordum. 

Söyliyecek sözüm yoktu ki, se
sim çıksın .. Halbuki, o durma. 
macasma söylüyordu: 

- Üstelik bir de karının ge. 
be olduğunu unuttun ha .. 

Maskaralık, adilik, rezalet 
bundan fazla olamaz. Devlet, 
millet te seni bir insan zannet. 
mit ve it emniyet etmif. Yazık 
lar olsun. Karısına bunlan ya. 
pan, canı ciğeri çol uğunu gö
zü görmeyen ve orospular pe.. 
şine düşen bir adama ben ol. 
sam ~ek çobanlığı bile yaptırt 
marn. Nerede kaldı ki ,ifre mü
dürlüğü. 

Ve .. ikide bir ilave ediyor· 
du: 

- Sak~ ha sözlerimden 

Etem iZZET 
onun ıçın tek kelime söyliyo. 
rum. Yeğenim çok yüksek ruh 
lu bir kadındır. Onu yüzüstü 
evinde bırakıp çıktıktan sonra, 
o da senin kadar alçalabilme
lidir ki pefinden koşsun; nere 
desin, ne yapıyorsun, gelsene? .. 
desin. Benim yeğenim, benim 
kanımdan gelen Nesrin hiç bir 
zaman onu yapmaz. Ancak, 
hiddet, hayret ve asabiyetim
dir ki beni seninle karıılattır
dı. Hakikaten hayret ediyo. 
rum: Sen bu kadar adiliği na
ıd yapabildin? Y araddı9ındalri 
bu iğrençliği naad 90ndiye ka
dar saklıyabildin?. 

- Amcacığım •• 
Dedim, bir §eyler de ben ıöy 

leımek istedim. Söze batlamıt
bm: 

- Müsteıar Bey ıizi istiyor 
lar .. 

du. 

Dediler. Ben telefonda: 
- Müstetar Bey mi? .. 
Derken amca da bunu duy. 

- Eh ben de gidiyorum! 
Dedi, yerinden kalktı; elimi 

filan sıkmağa lüzum görmeden 
çıktı gitti. 

Müsteşarla konuştum, gel
dim. 

Hala kafamın içinde amca 
Bey, Nesrin, Ergin biribirini 
kovalayan birer hayalet gibi 
dolatıyorlardı. Düşündüm: 

- Kanm haklı .. 
Onu ben terkettim ! 
Ondan ben aynldım. 
Ona ben hakaret ettim .. 
Karılık hakkı düşünmedim. 
Çocuğumu yüzüstü bırak-

tım!. 
Ve.. gittikçe dalarak dü!ü-

nüyordum: 
- O çok maaum !. 
Melek gibi temiz kadın!. 
Kim olur da sabaha kadar 

beni beklerdi?. 
Kocasını merak etmekten, 

gözlemekten başka ne yaptı?. 
Kim olsa benim yaptığıma 

tahammül ederdi?. 
Ve .. daha sonra kendimi o

nun yerine koydum. İyice dal
dım. Derin derin dütündüm. 
Korkarak, haşyet duyarak dü
şünüyordum ve kendimden so
ruyordum: 

- Benim yaptığımı karım 
yapsaydı ne olurdum?. 

Yine bunun cevabını verı
yordum: 

Kari sütunu 
Antrasit kömüründe 

hile yapılıyor 
Bu sene beklenilmiyen tarzda ha 

valann soğuk ve karlı gitmeoi yü
zünden ihtikara sapan odun ve kö
mürcüler meyanında antrasit kömür 
satan bazı müeoseselerde bulunmak
tadır. Salamandra sobalan için lngi 
liz antrasit kömürü satan bu mües 
seseler, aon zamanlarda çok açık bir 
bileye teveosül ettiklerinden alaka
dar makamatın nazarı dikkatini cel
betmeyi pek faydalı görüyorum. Ma 
lllm olduf.u üzne, lngiliz antrasit 
kömürüntin tonu 46 ve Ruı antrasit 
!eri İse 30 liradır. Böyle bir müeose
seden aldığım ve parunu 46 liradan 
verdiğim kömürlerin üçte iki nisbe
tinde Rus antruiti ile kanfdı: oldu
iunu gördüm. Bu miieueaenln öte
denberi hakiki l ngiliz antraslti aat
tıfma itimat etmek bedbabtlığmda 
bulunduğum için hem fazla para ver 
mit, henı de magıuı kömür alarak 
aldanrnıt olduiwndan çok müteeui
fim. 

Turıut Mithat .Şükrü 

DITA PARLO ve 
GUSTAV FRÖLICH 

tarahndaa 

Yvain'in meşhur opereti ve NICOLAS 
RIMSKY ile Mogador tiyatrosu 

yıldızlarının temsili 

Ağzımdan Değil 
(Pas sur la bouche) 

Bnttın dllnya halkı tarafından tiyatroda beyenildikten sonra 

Yarın akşamdan itibaren 

MELEK Sinemasında 
Fevkalide bir a.ı.\~ffakiyet kazanacaktır. ~-

Sinema -Tiyatro 

Bugün Ak§Mll 
Saat 21,3!1 da 

ENlNDE 
SONUNDA 

istmıbltl Bıtıdl;tSI 

Ş2hirTıijatııo.s11ı 

(._RA_D_~_O ~J 
Bugünkü program 

Bu usul doğru değildir Komedi 4 ,perdc 
Yazan: 

111111111111111 

11...11 

ISTANBUL - Saat 18 den 19 a 
kadar ıınunofon, 19,.& Hafız Burhan 
Be:r heyeti, 20 .5 Opera, 21 Hafız 
Burhan Bey heyeti, 22 orkestra. Bendeniz Erzincan müddeiumu

misi merhum Celil Beyin refikası
yım. Yedi yatında oğlum Memduh 
ve üç yaşındaki kızını Mediha ile bir 
likte muhaueo eytam maaıımızı ö
tedenberi Sematya ıubesinden al
maktayız. Dun yoklama için ıubeye 
müracaatımızda yoklama ilmü habe
rinin nahiye müdürlüğü tarafından 
dahi tasdiki lazım ıeldiği tebliğ edil 
di. Yoklamaları İcra edilecek eobabı 
maaıın yapacaklan itleri tasrih eden 
ve muteber gazetenizin 7 tubat 932 
de intitar eden yedi maddelik 
İzahnamede buna dair bir kayt 
yoktur dedik memur beyler nuf 
ve tiddetle hayrr! Orasının da 
tasdiki l&zundır., dediler. Bunun ü
zerine kesif kar fırtınası içinde yav 
rularımla Samatya'dan Şehreminine 
kadar kit tim, tasdiki yaptırdım. Fa
kat mesele bu yorgunluğumuzla bit 
mecli, bu sefer de ~sizin yoklamaıın: 
Eyüp ıubeaince yapılacaktır bina
enaleyh oraya gideceksiniz., denil
di. lkametgüum Hekimoğlu Alipa
tada olduğu ve bunca zamandanheri 
maatnnız oraca tevzi ve yoklamala 
runız yİne oraca ifa edildiği halde, 
bu sefer ne diye Eyübe nakli muame 
le olunduğunu itU-.Zkar bir ifade ile 
sordum ve göz yqlarile ta.zalhımu 
halde bulundum memurlar ihtarla
nnda ısrar ettiler. 

lıte beyefendi derin 'teeuür ve 
ıztıraplar içinde halimi size arzedi
yorum. Allah qkına samimi sütunla 
romda buna dair birkaç satır yazı 
ile makamı iidinin nazarı dikl<atini 
eelhediniz. lkameteihım Hekimoğlu 
Alipap caddeoinde olduğu halde 
biri üç ve cllferi yedi yaşındaki yav 
rulanmla ne diye Eyüplere kadar 
gönderili yonun? 

Baki hürmetler efendim. 
Hekimoğfu ·AIİpafa caddainde 

46 numaralı hanede: Sabire 

3 üncü Kolordu 
lllnları 

İS. M. M. V. LV. Dikim e
vinin Siı1kecide Sara.ciyye am
barında mevout 10,000 ıkilo kö
s.ele ıkırpıntısı aleni .münakasa 
usulile 9 Mart 932 çarşamba 

günü saat 15 te satdaıca.ktır. 

Taliplerin kösele ikıı:ıpmıtdan

nı gıönndk üzere meZkur am- · 
'bar MD. ne ve şaırtnamesini 

almak ve münakasa;ya iştiraık 

etmek üzere Klom. <a müracaat
ları. (82) (583) 

L. Verneuil 
Tercüme eden: 
Bedia M. Vasfi 

Rıza 

Tenzilatlı otalebe gecesi 

3 mart perşembeden iti~n 

YAWVA TtlRKOSO 

Panıgaltı sinemasında 

Hem tiyatro hem sinema ŞL\ba
tın 22 inci sah günü aqaıru Komik 
Şevki Bey tarafından DENİZ 
KORSANLARI 3 perde. Varyete
ler, danslaT. Her yer 30 kurU§. 

lilEI 

ECONOıMOU OPERET HEYETİ 
Franııız Tiyatrosunda 

Bu akşam <Saat 21,30 tıe Rouketa. 
Yannki çarşamba akşamı :son defa 
ola.rakLobagos Lily. Pek yakında 
Rose Marie, Horos tis tihis. --RAŞ1T RIZA TİYATROSU 

Bu akşam saat 21,30 da ilk defa 

SERSERİ 

Piyes 4 '(>Cl'<I< 

Tereüme eden : Muma. B. 
Taldıeye, muallim Ye zabitana 

bi.rinıci 50 duhüliye 30 k. 

Cumartesi akşam 21,30 da 
Aziz Hüdai Beyin 

AŞKIN MANASI -Şelızadebafı 

FERAH SİNEMADA 

.Su gece ha.l.k gecesi duhiıliye 20 
umumi koltuk 35 komik diimbüllil 
ı ...... u Yıe Alıme-t Bey.Je.r temsilleri, 
2 oyun bit ara.da Cihaz &mdığı 2 
perde pıınaiyoneu Cevriye 3 perde 
ayrıca pehlivanlar ve Ana.tas baloe 
heyeti. 

BELGRAT (429,8 m.)-2,8 kilo .. t. 

Saat: 19 Çek lisan dersleri, 19,30 
havadis, 20,50 radyo orkestrası. 

BOICREŞ (394,2 m.).-16 kilo .. t. • 

Saat: 18,10 muhtelif muıiki, 19,40 
müntehap musiki pırrçaları, 20 radyo 
orkeotrası, 

PEŞTE (550.S m.) 

Saat: 19,40 konferans, 20,30 kon
ferans, 20,45 teııanni, 21,()5 radyo 
orkestraaı. 

BU DAP EŞTE (llSO.S ın.)--2S lıilo•at. 

Saat: 18,30 operadan nakil. 

LONDRA (300.S m.).-70 kilo .. t. 

Saat: 21 keman konseri, 21,30 ko· 
medi, 22, 15 askeri m11zika, 23,35 
daıu havaları. 

PRAG (488,6 ıo.~120 kilo•at. 

Saat: 18,25 Radyo jurnal, 19 jim
n .. tik, bavadia, 19.05 konferanı, 

20,55 havadis ve saire. 

ROMA (441,2 m.).-75 lrilo .. t. 

Saat: 20,15 Muzika, 21 komedi. 

VARŞOVA (1411 m.).-158 kilont. 

Saat: 18,50 muhtelif, 19,45 Rad· 
yo jumal, 20,15 halk koıueri, 22,40 
Rad:ro jurnal, danı muzikası. 

ViYANA (517,2 m . .ı-- kilo .. t. 

Saat: 18, 10 musahabe, 19 jİmnaa
tik 19,20 Havadis, 19,30 halk konse
ri, 20,15 muıikili komedi, 22,15 ha
vadis, 22,30 dlllls mu•ikisi. 

İstanbul ikinci iflas memul\luğun 
dan: Mü6lis Sultanbamamında i
kinci vakıf hanında 11 No . .da Ku
maşçı Abraham Hasan ve Mahtumu 
Halefi Moiz, Hanri, Nesim Bahar 
biraderler girketine ait mallar taafi 
ye edilmiş ve mıahk.emece iflaeın 

ka;panmaaına karar verilmis olduğu 
ilin olunur . 

lt:t:ih.a.c:lı 1"..ilII 
TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 

Harik ve hayat ilzerine sigorta muameles. 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

triğe benzetiyoruz. Onu aevmi malıyım. Ben de onunum. Naran'ı kime bırakıyonun?. 
yen, beğenmiyen, hayran ol. Ve .. kat'iyetle ilave ediyo- O ne olacak?. 
mıyan kimse yoktur. Fakat, rum: Dedi. Ve hemen Naran göz 
hiç birimiz ona el süremt;riz. - Karımın hakkı var. !erimde canlandı, dirildi; sanki 
süreraek yananz, mahvoluruz. Yerden göğe kadar hakla kartımdaymış, yanımdaymıf, 
Kadını da böyle görmek iste- var. benimle konuşuyormut, bana: 
riz. Beğenilsin, sevilsin, hoşa Hem dütünüyordum: - Olmaz .. 
gitsin; fakat kimse ona el sür. - O çok baHu, çok vekar- Diyormuş gibi oldum. Titre 
mesin, ıüremesin! deriz. Bu lı, izzeti nefaine dütkün bir ka dim. Utandnn. Kalbimin: 
düşüncenin esiri iken Nesrin dmdu. Ben onu aramadı.klan - Olmaz .• Olmaz .. 
bir gün bana gelse: "Benim yalvarıp yakarmadıktan sonra Diye çırpınıtını hissettim. 
sevdiğim bir erkek var. Onu benim ne yüzüme bakar, ne de Ve .. bu çırpmıt bir anda bütün 
çok seviyorum. Ona bayılıyo- bir lokma elaııeğe mlıhtaç olsa- hayalime, hissime, varlığıma 
rum. Ben onsuz olamam •• ., de gelir, beni arar • Ben gitmeli, hakim oldu; ıar' alı, alevli bir 
seydi ve benim kendisine yap- onu aramalı, af dilenmeli ve bir hakimiyetin hümmasına esir ol 
tıklarımı yapsaydı ne olurdum? daha bir fey yapmamağa yemin dum, kararımı verdim: 
Ya hemencecik onu bofama- etmeliyim. Belki, ancak böyle- - Ben gidemem .. 
ğa kalkar, yahut ta asabiyetle likle kabahatimi affettirebili- Artık Naran'dan aynla-
kimbilir neler yapmağ• kalkar- rim. marn •• 
dım?. Hatta bir aralık: Ayrılmak.. Bu, imkansız b ı 

Ve .. her vakit olduğu gibi - Gideyim.. şey!. 
yine hükmümü veriyordum: Diye dütündüm. Hele ço- Ve.. tekrar bu sarhotluk be-

- Bir koca İçin vaziyet ne cuğuınun mehtap gözleri göz- ni sardı; tekrar onun sürüyen, 
ise, kansı için de tıpkı odur. !erimin içine doğdu ve .. kalbi - ' bağlayan ve büyülüyen gözleri 
Ben nasıl onun sahibi isem o me bir sızı, çok azaplı ve hü. gözlerimi çekti ve ben bütün 
da benim sahibim. zünlü bir sızı dütürdü. Fakat, hüviyetimle tekrar , 

Ben nasıl onun en küçük tam bu anda sanki bir el, kuv- - Onunum .. 
bir şey yapmasına tahammül vetli bir el omuzumdan yakala Diye diye o hayaletin peşin 
edemiyorsam, o da, dayanama- dı, beni silkeledi: den yürüdüm. bir mana çıkarma. Buraya ne 

kann namına ıeldim, ne de - Hakkımz var. Nesrin .. 

- Amca Beyin hakkı var .. 
Dedim. Ne kadar ağır ıöy. 

!ese, ne kadar hakaret etse ye
rinde idi ve .. tek kelime ile bile 
olsa cevap verilmezdi. Zaten 
amcanın bütün bana söyledik
lerini ben daha evvel kendi ken 
elime söylememİf mi idim? .. 
Y aln1Z fikirlerim ,imdi kafam. 
da daha canlı bir inkitaf bulu
yor, ve muhakemem daha çok - Biz erkekler, kadını elek makla haklıdır. Ben de onun - Ne yapıyorsun?. \Dtvımı var) 

• \..· ... -



MfLLlYET SALI 23 ŞUBAT 1932 

[ __ s_a_n_'_a_t_aı_e_m_in_d_e _ _. 

Ressamlar 
Arasında 

Kendisinden bahıetmeği hiç 
latemediğim biri var. Bun• rağ 
lllen •inirlenmeden ona haddi. 
ili :...:dirmek için kalemime bu 
defa da müsaade ettiın. Geçen 
ııiinkü san' atkarların içtimam
da ressamların iki teıekküle 
ınalik olmalaruu ikilik ıeklin. 
de alarak "Ressamlar arasında 
lllaraz var.,, diye bir cür'et göa 
~ermeseydi, yine kendisine e. 
~miyet vermit olmak gibi 

hır manaya da gelebilen fU bir 
k11ç satırı karalamak eziyetini 
kedime reva görmiyecektim. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Türki· 
de iki resim teıekkülü vardır. 
Biri müstakil ressam ve hey. 
keltratlar Birliği, öteki de Gü. 
lel San'atlar Birliğidir. 

Ayn ayn ıan'at telakkile
rine sahip olmaktan tevellüt e. 
den bu iki ayn birlik bugüne 
~•dar iki neslin güzel tezahür. 
l erine sahne olmuf. Çalıımıı· 
ar, sergiler açmış ve bu mem
l~kette her vatandaş tarahndan 
hır varlık şeklinde tasdik ve ka 
l>ııl olunmuştur. 

Bugün güzel bir işaretle 
tnemleket gayesine doğru el ele 
~irlikte yürümek için de her 
~ki birlik azami hüsnü niyetini 
ızhar etmektedir. Bu her iki 
teşekkülün de haricinde kalan 
bir Beyefendi, bir marazdan 
bahsetti. Ve ressamlar aley
hindeki makalelerini bir defa 
da şifahen okuma' cür'etini 
gösterdi. Daima bir bozgun 
İıavasmrn notasını üfüren bu 
~a~asız ve İstikametsiz bir ne 

1 ~sin rüzgarı temiz ve asil k&
ıınelerimizin uğultulanna ka. 
l'ıştı ve kayboldu. 

Komıu devletlerin beş, 
~ııbeş san' at teıekkülleri 
ır. 

on, 
var-

Ayrı san' at telakkilerine, 
'l'rı kanaatlere sahip olacağı 
Fayet tabii olan iki nesil evlat· 
lltının bu ayrı teşekküllerin
~en vehimler icat etmek ve on
ara hastalık isnat etmek an
~ak bugüne kadar tebellür e
len bir san'at düpnanlığının 
••arcıdır. 

Haydi efendim çekil! Güzel 
~~yelerine doğru gitmek için 
b •rleşmek azmile seferber olan 
il san' at ordusunun yolunu kes 

llıe! Kervan geçiyor. 
Elif NAÇt 

~ ... 
(Jordaens) ın Hayalı ve Eserleri 

1593 • 1678 
ltalyanın bir aan'at kibesi haline] 

gelmesi ( realiame) in anası olan 
Flamand ekol'ini teairi altına alnuı; 
o ilk §ahıiyet w-e haaaalarmdan bir 
eser bırakmamrıtı. Bir çok aan'aıkir 
lar kıaa bir müddet zarfında lıal
yan tarzı teniminin kötü bir mukal 

lidi oldular. On albncı asırda memle 
ketinin ruhunu yqatan ırayretli rea
ııamlar yetiıti. Gayet aaf ve nükte
clam Van Moort kendisinden ev.-el 
ri altında tuhaf tuhaf resimler yap
maia batladılar. Bu ııracla da (A
dam Van Moart) kendiıinden evvel 
kilerin bu taklidô aan'at hareketlerini 
çirkin buldufu için ltalyadan ırelen 
bu cereyana bpıJınadı. Meyhane
lere W"e kaberalara ırk ıık devamın· 
elan dolayı eserlerindeki tarz H et
haun tavırları orijinal ve hayati ııilN 
intizamıızdı. Bununla beraber aytÜ 

Resam (/ord•eaa) 

yolda aebat etti; muvaffak ta oldu. metrep bir adamdı; bu kuıurlarma 
Bu ek:ol'in cereyanından ıoara nıet
hur Flamand resaaınlarr memlek:etia 
aan'at tarihini ıenlendirdiler. 

Bu meıhur ıahsiyetler arasında 
Jordaens arkadaıı ( Bubens) e mü
vazi bir mevki ıhraz eder. lkiıl de o 
ıiıman ve kaba vücutlu, ya§Bmağa 
ve sefahate derin arzular tatan sar· 
hot tiplerini tahlil ederek parlak ve 
tataalı renklerle en nazik bir şekle 
ıokuyorlardı. Her ikiıi de memleket 
terinin ruhunu bulmuılardı. (Ru
bena) gürültülü sefahat meclislerin· 
de (Bacchuı) ı ve maddi zevklen 
taavir ettiyse; Jordaenı ıeytani teh
veti canlandırdı. Rubenı Flamand 
usliibunun hankutade ifadesinin ha
liki olmaaaydı; Jordaens bu canlı ve 
hayatla dolu eserleri ırüç yapardı. 
Bununla beraber ona Rubenı'İn mu 
kallidi denemez. Rubens daha müm
taz, daha düıünceli, daha derinı 
Jordaens daha kaba ve haıindir. Bun 
dan maada ruhen mutedil olduğu za 
ınanlar (Rubena) •o da coıtuiu za
man (Jordaena) e benzer. 

Jaqueı Jordaens) 19 mayıs 1593 
te (Anvers) te doğdu. Keten tica
reti yapan babasının tebrin ortasın

da yüksek aokan denilen bir mahal
de küçük bir evi vardı. Ekseriıi kü
çük yaşta ölen on bir kardeşinin en 

büyüğüdür. Çocukluğunun ilk za
manlarına ait kat'i bir malfunat ve 
meyli tabiiıini nasıl k91fettiği hak· 
kında eıaıh bir kanaat mevcut de

rağmen talebelerile çok metırul oldu 
funu söylerler. Atk bütü.n ııan'atkir 
larm hayatında mühim bir rol oynar. 
Jordaenı'ı hocurnın atelyeıindo alef 
li bir faaliyete ıevkeden batka bir 
cazibe vardı. Van Norrt'un kın gü
zel (Catherine) i aeriyordu. Van 
Noort meyhaneleri doliırrken o da 
ırelip Jordaenı'la bol bol konu§urdu. 
Bu tatlı konutmalar IS ınayıı 1616 
da izdivaçlarile neticelendi. O zaman 
Jordaens yirmi üç ve kan11 yirmi 
altı yqında idi. IJordaens karısını 

beyq teni, parlak ve sevinçli göz
leri kızıl ve ırür saçlarile [(Rubenı) 
den gördüğü gibi] bir çok tahlolann 
da taıvir etmi§tİr .. Meı'ut bir izdi
vaç hayab yaıadılar. Bütün haya
tnıda kayınpederinden ayrılmadı. 

lzdiva_cından az ıonra evin içinde 
tam bır refah kendisini gösterdi. 
Jordaenı (Rubenı) i aekiz aene de
vam ettiği hocasının atelyesinde ta
nıdı. Ve araarra atelyesine bir dost 
belki de bir talebe olarak gidip geli 

yordu. Maamafih onun aan'atinden 
iıtifade etmeği bildi. Ve bu istifade· 
ler Anverı'teki muvaffakıyetlerini 

temin etmiıti. Kendi aileai araımda 
bir çok mevzuları kolaylıkla İntihap 
edebiliyordu. içki ve ziyafet ilemle
ri, kırmızı yüzlu, parlak gözlü tİP
ler ruhunun ve zevkinin mevzularını 
tetkil ediyordu .. 

1 aa eserlerinden en mükemmel ve en 1 
terakki izleri görünenleri nazarı iti. 
bara alacağız. 

Jordaenı'ın eserlerinde başlıca iki 
tesir görünür. Biriıi: Rubens'in o 
berak ve ışıklı tarzının tesiri; dilen 
bir taknn (Hollande) lr resaamlann 
karanlık bir mağara ıııinu andıran 
yorırun ifadeli tesiridir. (Hollande) 
Ya ıık sık ıeyahatleri esnumda, 
( Caravage) namındaki blr reuamın 
güriilıülü tesiri albnda kalmrıta. Eu 
üıtada karfı §Byanı hafl"'t bir iti
mat "° hayranlık ıluymuma kat'i 
bir mana verilemez. 

itte bu ıeyabatler keaclilini pro
teatanlığa kuvvetli bir mubahbetle 
bağladı ki bu devirde proteatanlık 
btolı'ldifin aleyhinde W"e protestan· 
blı lehinde yazılar yazılalı için iki 
defa muhakeme edildi. 1649 da 
Bruıı:ellea' de ,..pılan bir protatan 
içtimama iıtiralô duyuldufundan 
mahl<Um oldu ve bu mahkumiyetten 
ancak oraya bir para vermek için git 
tiğine dair yemin ettirilerek kurtanl 
dı. 

Anvers'te bulunan (Sainte Apol
line) in tehadeti namındaki eseri i
çin Manaacrt: "Tefcrrüatm eksikli
ğine rağmen kompoziıyonu !ı:engin, 
renkleri kuvvetli ve Jordaenı'ın şah 
siyetini haykıran bu tablo bir §Bhe
ser addedilebilir!., diyor. (Saint 
Martin) İn bir deliyi ıslah ederken 
tasvir ettiği eıerde fahıslar adeleli, 
kanlı ve güçlü kuvvetli aanki kıpkı
zıl bir alev içinde işim gibi temsil edi 
li!or. Fakat bu kızıllıklar tüalin hiç 
bır tarafında bir ate, paı"ÇUı gibi gö 
ze batmaz.. Bütün hu ahenk bize 
onun kudreti hakkında en haklı ve 
en kısa sözü aöyler O d" d" .. • n or uncu 
(Luis) zamanında Franaaya geçen 
(Dört havari) naınındaki eserinde 

Jordaena ilk defa olarak vücutlerin 
hareketlerile değil portrelerin mana
larile mevzuu ifade edİfor. hakiki 
bir ltal;van uslii~u ı( ~pan bu 
tablo her halde (Carange) i tanı
madan evvel (Tintoret, Giorgione 
ve ihtiyar Baııan) ın esiri a1tınd~ 
clindarane bir hisle yapıldığı kanaa· 
tini veriyor .. Aydınlıktan karanlığa 
doğru bir rücu devr~i var ki Ctta
vaıre'ın t~iri altında çok uzun sür
meyen kabus anlannı Yll§BtQ'. Bt1 e
serlerde desen ye kompoziıyon güzel 
olmakla beraber bu fevkaladelikl . 

·1 erı sı en bir karanlık hiikiındir. 

ğibe de on dört yaıında iken baba- Hayatında yaptıfı eserler aay. 
sına resaam olmak iıtediğini aöyle- makta bitmez. Bütün Flamand aan'
diği rivayet edilir .. Ve aarın san'at atkirları gibi onun ela bir bolluk me 
telakkisi ve san'ate olan rağbet · . zıyeti vardır. Rubenı ...... ır1 yukarı (Sonu ve tlyırru· t b h 
Jordaens'ın bu fikrinin derhal ka- ~-. oı u r lar üç bin tablo yapnuıtı. Teniera ·-·- Devamı ve ıonu haftaya) 
bul edilmeıini intaç etti. Ve bu 11ra -u-
da da Anvera'te büyük bir ,öbreti de üç yüz elli tablo Yapardı. Jor- Resaam 

Heykeltraı gözile 

Müze ve 
San'atkaı 

ı 

Bir ırün "Colaroui,, de hoeam 
«Marcel Gimond» eskiyi tetkik lü
zumunu vi.zıh surette anlatıyorken 
bir Amerikalı kadın kendine sordu ı 

- Van Donıren diyor ki: Müze
ler aan'atkann ölümüdür. Onları yak 
mak lazım. 

Gimond ırüldü: 
- Van Dongen' nin hakla var. 

dedi. Çünkü orada "Titien" i 
aPouuon,, i görenler kendi dehaaı· 
nın hiçliğini anlayacaklar diye kor
kar da onun için böyle söylemeğe 
mecburdurlar. 

Bu cevap karşısında ,a.,.layan 
kadmcağıza izah etti: 

- 1914 te Picasao, Derai.n, ki a1-
nmızm hakiki dahileri Matiıae'in re 
iıliği anında uzun uzadıya yeni ııan'. 
at münaka§alan yaparken, bir ta
kım tablo aahipleri, bu kargaşalıktan 
iıtifade ederek matbuat reld&mlan 
vuıtaıile bir kaç açık ıröz ressamı 
dahiler meyanına aokuverdiler. Bu
nun için Van Don.gen'nin sözlerini 
kaydı ihtiyatla almanız icap eder. 
Sonra bu şekilde beyanatta bulunan 
Van Dongen Ef. eliyi birçok zaman
lar Louvre müzesinin galerilerinde 
gördük. Bu halde ırörüyoruz ki IÖz 
!erile beni cerh ederken harekitiyla 
beni pek güzel tasdik ederek müze 
nin bir san'atkar için lüzumunu da
ha vazıh ıurette izah etmiı oluyor. 
ilh. ... 

Bir zaınanlv Matiaıe bir atelye 
açıyor ve aonra kapıyor. Kendiıine 
neden bu atelyeyi kapadığını ıoran 
bir muharrire eliyor ki: 

- Ben talebelerime uırlardan be
ri bilinen hakiki ~eaim tekniğini öğ
retmek istediğim halde, onlar hiç zi
hinlerini yormaya lüzum görmelıai
zin Matisoi taklit ediyorlardı, müca 
deleden yoruldum. Atelyemi kapa· 
dnn. 

Gimond ve Mati11e ayrı görüıler 
den ayni mevzua temaı ederek eski 
yi tetkiki tavıiye ediyorlar. Avrupa· 
da bir kaç Excentrique olmak iıte
yen un'atkar müıtesna bütün diğer 
leri müzelere kof"l'lar. Orada müze 
san'atkarın en büyük hocaıı, ve en 
ırüzel mesai evi olur. Müzeleri evle
rinden, huıusi eıyalarrndan İyi tanı 
mayanlıw hakikaten büyük olamıyor 
lar. 

Vakıa memleketimizde bütün dün 
ya san'ati hakikatte ayrı ayrı nümu· 
neleri olan bir müzemiz yok. Fakat 
Yunan san'atinden bir çok mühim a
san göıteren bir müzemiz var. Emi
nim çoğumuz bunu tannnıyoruz .. 
Kendini affettirmek iıteyen bir zat 
bana: 

Tarihi Tefrika: 57 

Sabatay. Zevi 
T Nakl•d•n: R. N, 

. ıstanhul cemaati Mesihe bir 
şey yapamıyordu!. 

Avrupadan gelen kafile Sabatayı da Kudüse 
götürmek istiyorlardı 

Bunun gibi lzmirdeo de Sa 
batay aleyhine lstanbul4'aki 
yahudi cemaatinin ileri gelen.. 
lerine tikayetler oluyordu. Fa
kat latanbul cemaati "Mesih 
aleyhinde her hangi bir har;;_ 
ket ve teşebbüste bulunmak.•n 
çok uzaktı!. 

Hülasa bütün bunlardan çı 
kan netice fU oluyor ki "Me.. 
F:lı,, mahpuı olmasına rağmen 
hakimdi. Onun hüküm ve nü
fuzu karıısmda artık yahudilik 
birleımiştir. Olaa olsa hakika
ten b&fına bir tac giydirilmesi 
kalıyordu iri, bundan sonraki 
vekayi de bu yoldaki haretek ve 
faaliyeti gösterecektir. 

Şayanı dikkat olan diğer 
bir cihet daha vardır· "Mesih . . ,, 
e ıman ede:ıler arasında pek 
çok müne~erler, okumuş adam 
lar vardı iri, bunlar samimi o
larak Sabatay Zeviyi yükselti. 
yorlardı. Avrupadan yola çı· 
kan kalabalık bir yahudi kafi. 
lesi latanbuldan geçerken Sa • 
batay Zeviyi de ara11na alarak 
Kudüae gitmek maksadile ge 
liyordu. 

Bu kabil olacak mıdır?. Bu 
kafile yola çıkarken Amster
dam' daki yahudiler Sabatay 
z.eviY_e hitaben bir mektup tev 
dı edıyordu. Bu mektupta di-
yordu ki: 

"Ey hükümdanmız, nasıl 
hareket edeceğimizi bize bildi
rin?:. Hemen kalkıp oraya gi· 
delım ve ayaklarınıza kapana • 
hm mı?. Yoksa dünyanın her 
tarafına .yayılmıt olan kardeş 
v~. hemtırelerimizin birleşeceği 
gune kadar bekliyelim mi?,, 

Bu mektup Amsterdam'da
ki yahudi cemaatinin en ilm 
gelenleri imzalamışlardı. 

Avrupanın diğer yahudi 
merkezlerinden de böyle mek. 
tuplar geliyordu. 

Va~iyet gitgide ciddiyet 

bir mektup vardır ki bu hem 
kısadır, hem de ualup itibarile 
ehemmiyetsizdir. Onun için 
kendisine İman edenlere hita. 
ben yazılan bu beyannameler 
Sabatay'ın değil, katibinin ka. 
leminden çılayordu. Maamafib 
kimin kaleminden çıkarsa çık. 
sın, "Mesih,, taraftarlan bunu 
arathrmağa lüzum görmüyor
du. 

Kendilerine hitap eden bu 
beya~~eleır onlar için en kıy 
met.lı bırer Yeaika idi. Sabata. 
Ya mananlar hakikaten b" ··1ı b' uyu 
ır takım vekayi arifesinde ol. 
d~a~a da iman getirmitler
dı. Bırçok Sinagoglarda Saba. 
tay Zevi İsminin ille harflerı 
yazıl~ lavhalar çiçeklerle süs. 
lenmıt olduğu halde cemaatin 
gözü önünde bulunuyordu. Bu 
harflerin üzerine de bir tac res 
mi konuyordu!.. Dua edildik
ten •onra, ilaveten; "Mukad. 
d~, .kamil,, olan Sabatay Ze. 
v~ ıçın de niyaz ediliyordu. Dua 
kitaplarına Sabatay Ze · · . d VIDlll 
resmı e girmitti. 

• Şurad": burada "Mesih,, e 
ıman etmıyenler yok değildi 
Fakat bunlara kartı "Mesih 
taraftarları hiç müsamaha ~~ 
der, gibiı değildi. Çünkü Saba. 
t~y m aleyhinde olanlar zorle 
Sınagoğa götürülerek Sabata) 
için düa edilirken onlar da be 
duaya iıtirak etmek mecburİyf 
tinde kalıyorlardı!. 

ltalyadan birçok yahudiler 
Kudüse gitmek üzere yola çı~ 
mtf bulunuyorlardı. O devirdE 
yab~dilerin haleti ruhiyesin: 
tetkik etmit bir Avrupalı m~ 
ellif bunu tasvir ederken di~ 

ki "M :L yor : esın., tarafından bit 
boru öttürüleceğine itikat eden 
yahudiler ıaçlarmm kulakları 
ü,.~~ine gelerek boru sesini isit 
melerine mani olmaması ıç;n 
batlannı lıraı ettiriyorlardı. 
Yıahudilerle meskWı olan b' 

h
. ır 

ıe ır veya köyde birisi gece Y• 

- Efendim dedi. içinde bir 
mezardan ba,ka bir fey yok ki .. 

kesbedıyordu. Bunun neticesi 
olarak mühim bazı tedbirlere 
müracaat edileceği· anla,ılmı

kaç yor değildi. 

Güldüm: 
- Hiç olmazsa o bir kaç mezarı 

tanrsa ve cöae idiniz, her halde hiç 
bir feY görmemit olmaktan daha 
çok iyi diiil mi idi? dive cevap ver
dim. 

Sabatay her dediğine itaat 
':'1il~iğini görmekten mütevel. 
lıt ~ır kuvvetle yeniden yeniye 
e?1ırnameler yazdırıyor, yahu. 
dı cemaatlerine gönderiyordu 
Mese. li lstanbuldaki hahamla.· 

olan Van Noort'ın atelyesine girdi.. daena ın bütün eıaederini tetkik et- Arif Bedii l 
Atelyesi kadar meyhaneyi de seven mek biraz fazla yorgunluk olur; her ~~ ı 
(Van Norrt) gayet çapkın ve hoş uıliipta resim yaptı. Fakat biz bura- ~- - ""-- ~"""' 

............................................ ' ...................... ' ' ............ ' ' ••• (1: ......... ,,, ' ............... "' ............... ' ,,, .. ...... 

Zühtü j ra hıtaben yazdırdığı bir mek. 
. tupta şöyle diyor: 

"Ef d' · en ımız ve hükümda .. 1 rı • 
~ız şoy e emrediyor kL: Bana 

~sı yük.ek bir tepeye çıkıp 
bır boru öttürecek olıa bunv 

duyan bütün yahudileri kaldı. 
racaktı. Çünkü bütün yahudi. 
ler ttgeç "Mesih., İn öttürece

ği borunun sesini ititmeğe in. 
tizar ediyorlardı. Gerek "Me. 

ıih,, baklanda, gerek istikbal . 
de olacak vekayi daha evvel. 
den haber verdiği söylenen Na 
tan Gazatı hakkında yazılan 
ve söylenen para kazanmaktan 
alıı verit ebnekten vazgeçtik!~ 
ri. gibi artık evlenerek aile teş. 
kıl etmeği de istemez olmuş. 
!ardı.,, 

l 
riyat hakkında büyük küçük y.;ılar§. 

C J 
cazeteler, ıergiler, konferanslar ne •• .......___. ...................................... ... 

Düşünce er tenkitler ne,rediyorlar, memleketle'. 
rindeki fiki; ve san'at hadiselenn
d_en karıler_ı ~aberdar, aliık>dar edi-

BOŞLUK 
Her gun bınlerce k~riin elinden ı yeceğim. Şurası muhakkaktır ~ yev 

reçen yevmi bir gazetenin bir sahi- mi gazetelerimiz, memleketteki .sa?' 
il.sının haftada bir kerre yalnız san' at ve fikir hi.diıelerine karşı fecı bır 

ata san'attan lvıh.eden yazılaı·a has liikaydi besliyoralr, ve onları haber 
~~diliti şüphesiz şa;-anı memnuniyet verirken, azami b:;. 

44
sütun hasisliği., 

kll·. San'ata karşı, fikir masullerine ile hareket ediyorlar. 
/~'1 bizde ol8n laknyclinin sebeple Çok defa nazarı dikkatimi celbet-
1 •nı aradşırm:ık, muğlak bir içtimai mittir. Bir konferans verilir, bir ki-
17;•eleyi mevzubahs etmek demek- tap çıkar, bir büyük Türk miı:ı.'k!ti 

b· Buna "°aşnuyacağız. Yalnız turası 
•>ce muhakkak ki, mevcut likaydi, 

"''«adele edileceğine, besleniyor. he 
"'•n teşvik ediliyor. 

nası Avrupa' da alkışlanır bir ı·esım 
ıergiıi açılar. 

liyorlar. Fıkır ve sa:ı'at hususu d 
k~n.~İm~~~ .. Avrupa ile kıyas e~eı: 
ırulunçlugunde bulunmak isteme 
Fakat. >'.anı batı!'d~i küçük memk 
ketlennın hars ıılerınde bizden çok 
hassas davrandıklarını görmek 
dense teessürümü mucip o1uyo~. ne-

Milliyet bize sütunlarını vermek 
le bir bo,luğu doldurmak istedi 
Hiç olmazsa bir gazete haftada b" ' 

• t tr, 
reıunden ve heykelden, musikid 

• "d en 
ve maman en, kitaptan ve fikirden 
bahsediyor. 

Ne mutlu! Fakat durunuz! H' 
bir ıe: ~alledilmiı değildir, Be.U.:.ç 
kalemunın dolduracağı şu sütunlar 
karı•sında, yeiıli bir düşünceye va
nyorum. Ne yazacağım, ne den bah 
sedeceğim, ''Kant" dan, (Nietcbe) 
den, (Doıtoievsky) den mi il 

. k ('l • aa er 
getırere ı mı) yazalar mı Y .... 

7 
azaca-

ı~an eden herkesi takdiı ede. 
nm. Ben onlara maddi ve ma. 
nevi hazineler vereceğim. 

Böyle ba,layan beyam'.ı'ame 
tıpkı bir hükümdar tarafından 
kullanılabilecek bir uslup ile 
yazılmıttı. Müphem, fakat a
henkli kelime ve cümleler görü 
l~> ordu; lnaanl~r kat'i ve sa. 
nh temmattan zıyade vazıh ol
mayan, müphem, fakat cazip 
!!"örünen vaitlere daha çabuk 
manırlar. Maamafih bu tarzd 

1 

ki b~yannamelerden Sabatay~ 
mes ul tutmak doğru değildir. 
~unlaı·! ?'~z~n Primo'dur. "Me 
sıh,. katıbmın kaleminden 
k 1 . 1 çı. 
~~ '':Y .erın a tına yalnız ken-

dı ısmını yazmakla iktifa ed' 
yor.du !. Sa1"'tay heyecanlı bi~· 
uslupla yazı yazam b' d 
d 

az ıra am 
ı. Onun kaleminden k çı mış 

Beyannameler, emirler ke. 
hane~,ler ~iribi.rini takip ediyoı 
du.. Mesıh,, ın Geliboluda 
mabl?ua bulunduğu kaleden dı
şarı ıntişar edilen şeyler bun. 
lardı. Fakat, hakikat ve fili. 
yat sahasında kaleden dışarı 
ç~kan -bir şey var mıydı?. "Me 
sıh., haftalardan beri aylardan 
beri orada bulunuyo:du. latedi 
ği adamları kabul ediyor, ken. 
diaini ziyarete gelenlere iltifat 
gösteriyordu. Fakat zaman 
geçtikçe bu ki.fi gelmiyordu. 

<Devan11 var) 
ı., Halkı, cahili olduğu teyler hak
f'kda tenvir etmek için yahut onda 

1 re ait şeylerin zevkini uyandır
bıak beılemek için, mecmuaların, 
~Gz lelerin oynadıkları rol büyük
lı r, Bilha .. a yüzlerce, binlerce nüı 
d" ~aan yevmi gazetelerin bu aalıa
'l ~ kcra edebilecelı:len tesir çok lıü-

Bütün bunlar hakkında --qin, 
dostun, fedailerin yazıları hariç
gazetelerde bet, on satırdan ibaret 
havadislerden baıka bir şeye tesadüf 
edilmez. Buna mukabil Berberler ce 
miyetinin toplanmaları, kasaplar re 
iıinin beyanatı, lokantacıların hası• 
latı hakkında yamnfllr, birer ıütun 
luk yazılar her gün okunan, okun
dukça bıkılRn ,eylerdendir. 

Bunları ,ahıi tecrübemle yazıyo 
rum. Biri Ankarada diğeri lstanbul 
da senede açtığımız iki zavallı ser
ğinin halka haber verilmesi için, ida 
rehaneye biz dola,ır, tenkitleri fedai 
arkadqlara biz yazdırır, bazıda biz 
yazanz! 

gım. 

Avrupa san'atından mı, yoksa bi- ' 
zim aan'at hayatımızdan mı babıed 

Saip Beyin Sergisi 
11 ehemmiyeti haizdir. 

al A';"pa'da yüzlerce aan'at mecmu 
., arı _ıntişar ettiği halde, en küçük 
fil"ını ırazetede bile, neıriyatta, ser 
liı 7k;,. konferanslara, haaıh her tür
Yaz 1

1 
1 nUmayi,lere ait sütun sütun 

.,; 
1
1 a.ra te&&düf olunur. Fikri nüma 

•t~kJrın. gazete ıütunlannda iıgal 
kı ""'· bu ehemmiyetli, ıerefli mev ceib:: lakayt karİİn nazarı dikkatini 

melrten vareate kalamaz. 
B'. 

lıer 1~ın. ?'atloualımızda, bilhaua 
lıaı· ırun ınütar eden ırazetelerde bu 
di,. ın lem zıtıına teaadüf edilmekte 
lca.ıi ~~et~er mi cahildir, yolıaa 
ı. .. tl • utleaıni cahil addederek, 0 

aı uy ~ın seviyffine aöre mi yazı Y• 
or..,r? 
Bu 'h · cı etı tahJiJe c:eaaı-et edemi. 

"Halbuki, ırülerek diyeceksiniz, 
bu aerırileri ve buna mümasil mem
leketteki enderi nadirattan fikir nü
mayiılerini, her ırünkü vak'aların, 
içinde bocalayan gazeteler nimet bi 
Jip, onlara en mutena yerlerini, sü
tunlarını hasretmeleri lizımdır!,, 

Bunun böyle olmaması elim oldu 
fu kadar ,ayanı hayrettir. 

Ara sıra Fransız liaanile münte
tir Bulgar, Yunan, romanile gazete 
!erine göz ırezdiriyorum. Hemen her 
nuıhalarında krt'aları küçük olan bu 

•. ' A e cegım. vrupa san'atını tanıbnak S . Beyoğlunda ressam aıp Bey bi .. 
haftalık san'at sahifeıinin omuzları-' sergi açtı. Aero klüp salonlarında a 
na çok ağır gelen bir yüktür. Merak çmlan bu resgi bir portre meşheri
h karie, Parisc ıridip akademinin dir. Saip Bey portresisttir. Bugün 
kurılarını takip etmeği, yahut frenk Avrupanın bazı yerlerinde bazı san'
çe eserler okumayı tavsiye eder' atkilrlar arasında kabul edilen bir 
Garb

. ' ım. .h ' d R •n. sa~ at· hareketleri hakkında ı tısas meaele~i var ır. essamlar+ 
ufak hır fikre malik olmak asgari dan bazıları mesela yalnız portre, 
beş senelik mesaiye muhtaçtır. Bi- yahut yalnız peyizaj yapmakla 
zim ~n'at hayahmız hakkında karii bütün ömürlerini geçiriyorlar .. Hat· 
t~nvır etmc_kse, i~te bu daha nazik tiı ynlnız köpek resmi YftPm•kta ihti 
hı~ mes~ledır, ve iştet burada hakiki sas ve meleke edinmeğe çalışan res· 
muB~k~ıt eli':' bir düşünceye varır: samlar bile vardır. Nasıl ki diyorlar. 

ız e san at hayatı yoktur! 1 Boğaz, burun, kul~k mütehaısıılMt 
Nurullah CEMAL ayrı bevliye ve zühreviye mütehas-
~ sısları ayrtdır. Çoc;.dt ha:..\..tlJkle:ril~ 
~............ i,tigal eden doktorlaı· ayrıdı<. Bu- 1 

nun gibi yalnız çoc~k portreleri ya.~ 
panlar, yalnız ,1t\.tormort 1 h t • 1 . yapan
ar, a ta ya nız ÇIÇC'k resİlnle,·i ya-

panlar d~ v~rdır. BuP-Ün hislerini 
daha genış bır surette if P1.dc etmek 
için ~yle sa~'atı bir ihtisas kö§esin 
den 'JOTmek ıstemeyen ve fırçaıını 
her mevzuGa işletebilmek kudı·et ve 
cesaretini gösterenler de vardır. Sa
ip Bey yal?~z portre ile meıgul ol
muı denebılır. Bu defa teşhir ettiği 
kırkı mütecaviz portreler araırnda 
pek güzelleri, muvaffak olmuşlım 
vardır. Resimlerimiz Saip "e . · · o yın ser 
gısınden ahnmış iki portrenin fotoğ 
raflarıdır. Renkler ve hatlar 1 d S . B . canı-
ır ..... aıµ eyo samimiyetle tebrik e~ 

derız.. Ankoırada tenı.\il ~diltn Çoban piyesiRdeo bir intib~ 
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Memlekette 

Muhabbet 
Muskası 

Üfürükçü herkesi biri
birine aşık ediyormuş! 

A1pullu ve 19 
Büyük tüccar 

(Başı J inci sahifede) 
vaziyeti ile tarif etmekte, §eker 

ADANA 21 - Dün öğle tacirlerini de hariç piyasalarda 
üzeri aHmam kurbu ma- teker fiatleriıı.cle tereffü yokken 
ballesinde oturan Karagö- fiatleri yükseltmekle ve hüku. 
zün oğlu Ahmet ve eski Ha- metin tetbirlerini istismar eyle 
mam mahallesinde oturan Van melde tavsif etmektedir. Tiu.
lı Mehmet iaminde iki üfürükçü ret müdürlüğüne nazaran ve ve 
evlerinde bir kadına atk muıka rilen malumata göre şeker fiat
lan yazıp verirlerken poliı me- lerinin yükıelmesine ve şeker 
murlan tarahndan cilrmü met· meıelesinin ortaya çıkmasına 
but halinde yakalanmıtlardır. sebep §U müesaeaat ve zevattır: 

Alakadarlardan aldığımız ma letanbul ve Trakya (Alpul. 
lumab atağıya yazıyoruz: lu) §eker fabrikal.ın Türk aııo-

Ahmet ve molla Mehmedin nim şirketi, Mütevelli, Teovi
epey zamandanberi üfürükçü. dis, Nimet , Tevfik, Batman oğ 
lük yaparak bazı safdil kadmla lu, lsmail Hakkı, Semiridis, iz. 
ra aık muıkalan yazdıkları ha ~irliyan, ·M.~sinarides, Stro. 
ber almıyor ve fakat bmılar bir kilyos, Teoki~ıs, yeeap a,, lr
dürlü cürmü meşhut halinde ya 1 fan Bey ve şurekası, Melm.oet 
kalanamıyorlar. Zabıtanın aldı ~Ü§t~ müesseses!, Hayi~ ve ı:'a 
ğı tertibat aayesinde birer kadı ik tıc.arethanesı! Vasılyadıa, 
nm bunların evlerine ırirdikleri Debrelı Hayreddın Bey. 
görülmüt ve anaızm evlere giri Müdiri~etin tahkikatına gö. 
!erek tabarriyata başlanmıştır. re bu tacırler tubat zarfında 

Hamam kurbu mahallesinde 4950 çuval ve 2700 sandık ha
oturan Karagözün oğlu Ahme- 1 riçten teker getirmişlerdir. Ti. 
din evinde kadmm üzerinde üç caret müdiriyeti t er.bit ettiği 
atk muskuı ve oda dahilinde ı ~,esami li.tesini derh:ıl dün 

00 adet yılan bel kemiği birçok vilayette toplanan komısyona 
yerleri delinmit yürek ."eklinde g~ndermiştir. Diğer taraftan 
mavi bir tat ve bir tesbih ve dun ıaat _16,~ ta m_ektupçu Oı. 
Eıki hamam mahallesinde otu man Beyın nyasetınde olarak 
ran Vanlı mulla Mehmedin e. b_elediye m.eclisinden Galip ~~h 
vindeki kadmm üzerinde üç a- tıyar ve Tıcaret odası meclısın 
det muhabbet muskan ve oda den Hüseyin Sabri Beylerden 
dahilinde üfürükçülüğe ait ara- mürekkep hususi komişyon va
biyülibare on adet kitap, üç li muavini ı: a.zlı Bey t~rafı;1da.n 
yazılmıt muska, bir eski divit, kanun ~ucıbınce tahlıf edılmıt 
bir tesbib ve otuz iki adette ya- ler ve ııe ba~laınıılurdır. Şeker 
zılmıı muskalık kağıt bulun- fiatlerinin yükseltilip, yükseltil 
muıtur. mediğini tetkik edecek olan bu 

Üfü
. "k ··ı .. ·ye komisyon azalan vicdanların. 
ru çu er qyayı curmı d 1 k . . k'k 

ile birlikte polis müdiriyetine kan ayn maklyar~ ışı .. tet 1 .ve 
t' ·ı ek "f d 1 • al ğ aı·ar verECe erme soz vennış. 

gbe 1

1
" er ıla ebuen.. ~~dad .a !erdir. Komisyonun içtimaı sa-

aş anmış o up gun mu eı - 18 S k d d . . um.il' - )' ed'lecekt' at , a a ar evam ebnışbr. 
um ıge tes un 1 ır. Yarın sabah 9,5 ta gene toplana 

Bir ıerir yakalandı 
A.KSEKl, 19 - Akseki ka 

zaıının Sindirfe köyü muhtarı 
ile kardeşi, bundan bir müd. 
det eTVd meşhur taki Karagöz 
lbrahimin avenesinden Liz Ali 

çavuı oğlu Mehmet tarahndan 

feci tekilde öldürülmüı, terir 
herif bu kanlı cinayetten ıon. 
ra bir hraabnı bularak izini 
kaybetmiye muvaffak olmuı
tur. Facia o zaman adliyeye 
intikal etmit ve terir herif gı. 
yaben idam cezasına mahkam 
edilmiftir. Mahkamun acın gün 
terde izi üzerine düten jandar 
malarunu: kendiıini y•k•lam•ı 
lar ve adliyeye teslim etmiıler 
diı·. 

Şark vilayetlerinde kar 
BlTLlS, 21 (Huıusi) -

Son kar fırbnuı dindiği için 

yollar tekrar açıldı. 

Diyanbekir poetuı hayvan 
!arla ve Mut tarikile geldi, ke. 
zalik yolcular da hayvanlarla 

gelip gitmiye batlamıtlardır. 
Mut yolunda da bir kitinin do 
oarak öldüğü haber veriliyor. 

Ercişe giderken kaybolanlar bu 

lunmuttur. 

caktır. Komisyona biri ticaret 
müdiriyetinden sorulan ıuallere 
cevaben, diğeri de Ticaret mü. 
diriyetinden müddeiumıumilik 
makaınma verilen iki rapor gel. 
miftir. Dünkü içtima ihzari ma 
hiyette olmu§tur. Komisyon 
per§embe gününe kadar raporu 
nu vermit olau.ktır. 

Kahve ihtikarı da 
tedkik ediliyor 

Ticaret müdürlüğü, teker tacir
leri hakkındaki kanao.tbahı ıikiyet
leri teıbit ye Müddei umumiliğe mü
racaat ettiii ıibi kahYe fiatlerini da 
tetkik ve tahkik ettirmektedir. Ti
caret müdürü Muhsin B. demitir ki: 
"- Kahvede ihtikar olup olmadı

fuıuo teker kadar asan aıikir olma
dağı için benü:. tahkikata devam edi
yonız. Kah•e ifinde de ihtikar oldu
iuna kanaatimiz olmakla beraber, 
bu hususta mahkemeye deliil haztl'
liyoruz.u 

fzmir'de tebeddül yok 
lZMIR, 22 {Hususi) - Şe

ker fiatleriııde bir tebeddül yok 
tur. Kahve yirmi kurut fırlamıt 
br, 

Balkanlarda 
Soğuklar 

Bulgaristanda hararet 

Japonların ilk taarruzu 
zayiat ile tardedildi 

.... 
agır 

( Ea.~ı l inci sahifede) 
lıkları için külliyetli miktarda para 
tahıis edilmiıtir. Çünkü hükfımet 
sonuna kadar mücadelede devam i
çin sarfeıtiği gayretlere memleketin 
mukabele tarzından cesaret almakta
dır. Hükfımet Çin milletinin istikba
linin bu ibtil8fm netice•ine bağlı ol
duğuna kuTVetle kani bulunmakta
dır. 

Joponların ileri hauketi 
durduruldu 

ŞANGHAY, 22 A.A. - Japon'
lar Kianıı-Ouan köyünü şiddetli IU· 

rette bombardıman ettikten sonra 
karanlık basınca geri çckilmi§lerdir. 
Bu köy iki gün devam eden hunriza
ne muharebelerden sonra bili Çin
lilerin elinde bulunmaktadır. Çin'li
ler yalnız tüfek, mitralyöz ve siper 
havan topları ile mücehhe.: bulun
maktadır. Çinlilerin gôaterdilderi 
mukavemet Japonları bile hayrete 
düşürm<kteclir. Çin' liler saat on do
kıızıl. Chapcı' e tıkrar hücum başla,. 
mışlarclrr. Buraya düşen top mermi
leri Japonlaı·ın konak!&dıkları yerler 
de büyük hasarat yaµmışbr. 

Hong KCou'ııun cenubuna da. bir 
çok mcrmj d·iişmüttür. 

Beynelmilel ıruntaka hududunda 
şidd•tli bir mitralyöz ateşi başlamq
tır. 

Japonların ileri hareketinin bütün 
noktalarda durdurulduğu kuvvetle 
zannedilmektedir. 
Çirı mevzileri sarsıldı mı? 
ŞANGHA Y, 22 A.A. - Rengo 

Ajansından: Dün Japonlar, Çinlile
rin ileri mevzilerini sarsmağa muvaf 
fak olmuşlarclr. 

Hava tarikile yapılan iıtiıı'taflara 
nazaran Tastcbon;chen Çin livası, 
Çin umumi kararetılı •.un bulunmak
ta olduğu Cheniju üzerine ricat et
mektedir. Japonlar, meskun ır.ajal-

bu bafutlann insanlar ve hayvanlar 
için zararlı olmadığını söylemi§tir. 

Dum, da'" kurşunları 
CHANCHAI, 22 A.A. Rengo A

jansı bildiriyor: Çinliler, Japonların 
dumdum kurşunu kullanmakta ol
duklarına dair bir takım şayialar çı
kannışlardır. Fakat bu ıayia Japon 
askeri erkanı tarafından resmen ve 
katiyyen tekzip edilmektedir. 

Clıanğhai şehri içind• 
muharebe 

LONDRA, 22 A.A. - Changbai 
dan İ{cuter ajansına bildiriliyor: 
1·achang mmtakasmdan hareket et
mekte olan Japon kuvvetleri kesif 
bir çapraz ateıile hiinayc olunarak 
yava~, yavaş Kiangoau sahillerine 
doğru ilerlemektedirler. Japonlar im 
tiyaz mmtakauna yaldafiyorlar. Bu 
hareketle ayni zamanda olarak Cha
pei'de faaliyet başlamı§tır. Bu faali
yet bilbaısa beynelmilel imtiyaz mın 
takaaırun timal ılemiryolu mevkii 
ya!rininde daha fazla müşahede olun 
maktadır, 

Burada tabiye edilmiş olan Çin 
topçu!an, Sze-Tchouan yolu üzerin
deki Japon mevzilerini tiddetle topa 
lulmutlar ve bu sabah mahali mez
kurdaki ecnebilere Rİt 15 evin yan
masına seb~p olmuılardır. Çin nişan 
cıları mmtakruun tabii manie.!ann .. 
dan istifade etmekte ve hasımlarını 
müşkx.lab dütürm~edirler. 

Memliler, Japon beynelmilel nun 
~!namdan ıslık çalarak geçltlt'kte
dır. Japon topçıılan ve mitralyözleri 
de ayni §iddetle cevap vermektedir, 

Yüzlerce Çinli yaralısını hlimil 
olan kamyonlar sabahtan beri Chan
ghai sokaklarından geçmekte ve esa 
sen ı!olu olan hastahanelere yeralı 
götürmekted"ır. 

Nankin lıükjmetinin bir 
ler ile tunumi abideleri aiyanet et- tamimi 
mek maluadile ihtiyatlı davranmak- NANKIN, 22 A.A. - Nankin 
tadırlar. hükiimeti icrai Y uan meclisi reisi 

Bir hava muha,ebesi 
1 

Tchang - Tching Ouci, muhtefü vi-
ŞANGHA Y, 22 A.A. _ Sou • ~yetbi h=etlarine ıöndermiş oldu 

T cheou' da cereyan eden bir hava ııu ~. m telıırafıncla. Japonlann 
muharebesi esnasında Çin tayyarele- ~o~ gunler zarfın~a V~f oldukları 
· d b' · d" t · 1 ultimatomun gayrıkabılı kabul olma-

nn en ırı uşman a eııy e yere h b'I ç· ı·ı . k d'l · .. 
düsmüştür. ıı aıe ı e ın ı en en ı enne mu. 

·.. " • • dafaaya mecbur bırakmıt bulundu-
JJuguk ç.:ıpfakı Çın topları ğunu beyan etmetkedir. 

CHANCHAI, 22 A,A. - Çinli- Mumaileyh itbu. ~nde, Ja-
lerin büyüli çaptaki topları bu a1qam pon makamatı rı:s~yesırun muhase
saat 21 30 da Hong • Keou'claki Ja- matın derhal tatilını emrebnek sure 
pon wn'umi karargüu ile Japon kon- tile ıulb~ ait .hüsnü niyetlerini. gös:. 
10!oshanesini bombardımana hatla.- termek ıstemıı elsalardı, Nankin hu 
nuşla•drr. kiimeıinin, beli hazırdaki ihtilafın 

Japonların hedefleri halli için ~akul. herhangi bir teklifi 

TOKJO, 22 A.A. - Resmi mena 
biden bildirildiğine göre Japonların 
Changbai' daki hareketlerinin hedefi 
19 uncu ve 20 inci Çin onlulanru 
beynelmilel mıntakarun 20 kilomet
re geriıine atmakbr. 

Bu maluacbn 8 veya 10 ,..ün zar. 
fmıfa istihaal edilebileceği zannedi
liyor. Bundım sonra Japonlar, müda
faa vaziyeti alacaldar ve bitaraf mın 
takanın teessüsünden ve gerginlik 
zail olduktan 10nra ıeri çekilecekler 
dir. 

Kiongıugnn etrafırıdnki 
muharebeler 

NEVYORK, A.A. - Changhai'· 
dan Associated Preu'e bildirildiğine 
göre Japonlar hu köyün garp ıimali
aindeki Çin mevzilerinde bir rahne 
vücude getirmiş oldul<lanndan Kian 
gouan köyünün •ukutu mıılıakkalı:. 
tır. Japonlar timdi genİf bir ibate 
resmetmek ıuretile ilerlemektedir. 
ler. 

Japonların zayiatı 

LONDRA, 22 A.A. - Changbai' 
elan Times pzeteaine bildirildiğine 
ıörc Japonların dünkü zayiatı cu
martesi ~künden daha ağırdır. 

Japon tankları çamura 
saplandı 

kabul ebnege hazır bulunmakta oldu 
ğunu da ililve eylemektedir. 

Japorıqada intihubat 
TOKIO, 22 A.A. - Tanı netice

lerin bu geceden evvel malfım olma
sı mümkün olmamakla beraber umu
mi intihabatta hükfımetin ezici bir 
muzafferiyet temin etmiı olduğu 
daha şimdiden muhakkak addedil<>
bilir. 

Hükumet fırkasının 300 rcylik 
bir mutlak ekseriyet kazanması 
mümkündür. Mebusan meclisinde 
466 a:zahk vardır. 

Akşam saat 10 da elde edilen ne
ticeler şu idi: 

Sdyukai fırkası 86 azalık 
Mineseito ,. 55 ., 
Proletaria ,. 3 ., 
Corec , 1 H 

Hükumetin kazanmış olduğu mu 
vaffakiyet, umwniyetle alhn mikya
ornın terki dolayııile çifçilerin ve bil 
hassa köyler halkinin yüklerinin ha
fiflemq olmasına atfedilmektedir. 

Çinlil•r Amerik•n asker
lerine ateş açtılar • 

CHANGHAI, 22 A.A. - Çın as
kerleri Sou-Tcheou körfezi civarın
da bugün öğleden wnra otuz birinci 
Amerikan piyade taburu üzerine 
yanhtlılda at~ açmıtlardır. Nüfusça 
biç bir zayiat olmamı9br. Çin umu. 
mi karareihı nezdinde derhal pro
testoda bulunulmuttur. Güzeldere cihetinde çıt yu. 

varlanmau yüzünden bet kiti 
ve yirmi hayvan ezilerek ölmüt 

tür. 

LONDRA, 22 A.A. - Daily H<>
rald ıazetesi, Japon taarnızunun ev
velce tanzim ediJm.iı olan plana na
zaran 30 aaat teahhur elmİf olduğu. 

nakıs 29 nu yazmaktadır. . 
Umumi karargah Çinlilerin Ame 

rikan piyade askerlerini Japon bahri 
ye silah endazlan zannettiklerini, 
çünkü Japon ve Amerikan aıkerleri
nin geydılderi koyu mavi elhiselerin 
biribirine çok benzediğini iddia et;. Bu civarda da çığ tehlikesi 

vardır. iki günden beri hava 
kanız ve hrtıııuudır. 

Ha va facıaları 

B 1 
1 

Birçok Japon hücum tanıdan ça-
SOFY A, 22 (A.A.) - u ga mura aaplıuımıtbr. 

ristan'da tiddetli bir soğuk hü. T h v • Clı k rr 
küm .. ekted" Dün' b c an·n.aı- e ,., oosunı surm ır. , aıı 

mmtakalarda termometre na. mırıtttk.asında 
kıs 29 dereceyi göstermi,tir. LO~J?RA, 22 !'.A. :-. Times 
M 1 k · h af L gazetesının Cbangbai'dan ıstibban-

em e etın er tar ına mP.... ·· al T han Kai _ na gore tnare§ c g • • 
zul surette kar yagmıttır. Bazı Chek'in dün Vooıung yakininde Ll
mahallerde kar tabakasmıı '1-ti uho'a vasıl olmuttur. Kendisinin o
faı 1 metre 60 santimetreyi bul. rada bulunması hüklımet kuvvetleri 
muıtur nin mücadeleye ırireceğine delalet 

• ıder mahiyette telakki oluıımalrta. 
dır. 

Saksonya kralı öldü 

mi§ tir. 

Nankin Mançııri'nin terkini 
tas-lik •glemigecek. 

NANKIN, 22 A.A. - Çin bükü. 
mcti hariciye nazın, Mançuri vaka. 
yüce dair olarak, Çin milli hükume
tinin ne 3 ıark vifi.yctinin terkini, 
ve ne de kendi rizasile yapılmıyan 
iıbu 3 vilayet teşkilatı idariyesini 
tasdik eylemiyeceğini beyan ebnit
tir. 

Umumi meclis dün ete azami 
narh koydu •• 

(Ba§ı J inci sahifede) Abdulkadir Ziya B. hiddetlice .,e 
di. Tahsilat devren bu seneye nak- rinden kalktı: 
!oldu. - Ben, dedi, spor te§kilitı içinde 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutahklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öf· 

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıklan mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara· 

ııını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Belediye gençliğin tpor faaliyeti- çalı§an bir arkadaıınıznn. Gençleri
ni teshil ve t"§nik etmek mecburiye mizin ne mÜ§kül Ye feci Taziyette 
tindedir. Fenni bir stadyoma ihtiyaç çalıştıldanru biliyorum. Kırk bin li
vardır. Fakat tam manasile bir atad rayı oraya buraya sarfebneyelim. 
40 bin lira iti değildir. Yüz binlerce Fenni saba istiyorııalı böyle olmaz. 
lira, hatta yanın milyon liraya ihti- Saha çimenli olmak li.zundır. Çimen• 
yaç varclrr. Belediyenin varid~tı ise li sahada ise spor temaslan haftada 
giınden güne azalıyor. lktıaadi buh- bir kere yapılabilir. Eğer ııbhi ve 1!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!=!!11 

"li · di ö .. .. fenni saba istemiyonak kıdı: bin liran da malumu a nız r. numuz-
deki senelerde stadyom için fazla pa· biıi~ız.~ istediğimiz kadar saba yapa
ra koyup koyamıyacağmuz katiyetle 
ifade edilemez. Belki de hiç vereme- Şehir stadyomu meseleai için ne 
yiz, Fakat 1tadyom İııfa&loİn d~ te- elense ba{ka kimse söz istemedi, iti
hiri, terki doğru değildi~. 1:~·~de raz edilmedi .Reis bu husustaki mu 
bir taba var. Beyoğlu cihebnın ih- zakeratın kafi olduğunu söyledi. 
tiyacmı aıağı yukan tatmin edi.ro~. y enibahçecl<ı bir stat yapılması ye 
Kadıköyündc de F enerbabçe klubü eğer bir faide melhuz iae Kaclköye 
tahsi teşebbüsü ve resmi küçük yar- de yardım edilmesi reye kondu. 
donlarla yeni bir saha yapb. Bunıas Eller kalktı. Kabul edildi. Mubit
da o tarafın ihtiyacım temin ediyor. tin B. karardan çok memnun ıörü. 
Fakat hu iki saba lstanbul tarafı 

yit ve tekit ediyor. ihtikar var, eli. 
yor, Makam, iıler anlqıldığı için ar 
t• ne yapacaksa yapsın. Ne tedbir, 
ne çare bulacaksa bulsan, İ!İ ona ... 
rakalım. 

Tevfik Salim Pş. da ayağa kallrt,o 
dedi ki: -

· nü yordu. 
gençliğinin spor ihtiyacım tatmın e-

- Bendeniz de Ce.det Kaim Be 
)'İn fikirlerine ittirak ediyonım. Me
seleyi top yekUn makama havale e.. 
delim. Anlaıılıyor ki iıte hİyle "" 
ihtikar YU"drr. Yalnız makam lütfen 
bize bu it İçin ne çare n tedbir dü
ıündüklerini izah etsinler. demez. lstanbul tarafında 30 u müte Bundan sonra et meaelesinin mü

caviz spor klübü vardır. Bunların zakeresine geçildi. Et komisyonu ve 
ekserisi federe değildir. daimi encümen bu husustaki mazba- Muhittin B. biraz endiıeli Ye mG-

• saba bula E el clai tereddit ııörünüyordu. Ayağa kalk. çünkü lik ma;lan içın . - talarını ikmal etmişlerdi. vv i 
tt k • h. Ağır ağır anlatman 1. •• ı.dr. 

mıyorlar. En çok muztar vazıye e mj encümen •onra da et onusyonu •- ......, 
olan lstanbul tarafı gençliğine bir mazbataları okundu. - Eneli. aiklet iizerinden reUm 
saha temin etmek Iizımdır • Mazbatalar hakkında ilk söz a- alacağız. Sonra lüzum olursa ıarba 

Büyük ıehir stadyomu teMr pla- lan Mehmet Ali B. oldu. Mehmet veya azami fiata doğru gideceiiz. 
nı tdmrrür ettikten sonra yapılır. Ali B. ber iki mazbatayı da madde Ekmekte olduğu ııibi et üzerinde de 
O zaman fenni sıhhi bir ıtad için madde, uzun uudıya tenkit etti. aleddevam tetkikat ve kontroliimüzil 
biiyük masrafbr söze alınır. Şimdi- Her madde için: deYam ettireceğiz, Murakabe edece. 
lik ona intizaren ihtiyacı kapayacak _ Anlayamadım, diyerek mazba- ğiz. Kabili bal tedbir ittihu ed
bir stat yapmak lanmdır. Bunun i- talann vuzuhıuzluğuna İ§aret etti. ğiz. Siz ne di.r..ktif Yerineniz -u 
çin de Y enil>ahçeyi dii§ünüyoruz. Dedi ki: yapacağız. 
Burada toprak hem ucuz, hem mü- - Lüks et diye bir tabir var, bu- Muhittin Beyin izahatı üzerinı 
ııaittir. Muvafık ıörülÜT ve kabul e- na anlayamadım. Dütündüın, taıın· Cevdet Kerim B. asabiyetle ayajlı 
dilirse, bntta yanndan itibaren istim · dun. Ekmeğin lüksü francala oldu- kalktıı 
lakita ba§layabiliriz. ğunu anladım. Lüks ete azami fiat 

Muhiddin Beyin bu izahatı reis konmaktan istinkaf edilmİf, halbuki - Beyfedi meseleyi gene bi-
söz istiyen olup olmadığım aordu: Francalaya hatta daha lüksü olan zim direktifimize bırakıyorlar, 
Yalnız Nakiye Hanım ayağa kalka- simite bile narh koyuyoruz. Tetki- dedi: Esnaf, mezbaha resmi in. 
rak dedi ki: kat her tarafta yapıhnamıJ .• Komis- diği takdirde eti gene pahalıya 

_ Böyle az para ile mümkün olu yon et aatı§ındaki pahalıl:~, a- ) ki __ L 

yorsa bu 40 bin lira ile tıpkı Fener- henluizlikten, anarıiden, hiyleden satar arsa ne yapaca ar. Ac;aua 
liler ıribi bir iki saba yapalım. Ve bahsediyor, Fakat ne dense ihtikar Beyfendi ilk tedbir olarak şunu 
hatta Kadıköy ...bası için birkaç bin kelimesini bir türlü kullanmıyor. yapacağım, diyebilirler mi?. 
lira vererek orasını daha geoit ve Hakiki mezbaha resmi ne kadardır, Muhiddin Beyin bu et mesele 
müsait bir şekle koyalım. belli değil. Alman resim fazladır. sinde tereddüt içinde olduğu gö 

Muhiddin B. Nakiye Hanımm Narh meselesi esasen cezri bir t;:d-
bu teklifine §Öyle cevap verdi: bir değildir. Fevkalade zamanlarda rülüyordu. Cevdet Kerim Beye 

_ Hay hay! ı._ Çok muvafık olur. konur. Neticede yalnız karamana a- cevap vererek dedi ki: 
Oraya da bir iki bin lira vererek o zami fiat korunası tavsiye ediliyor. - Lüzum haaıl olursa azami 
saha üzerinde de söz sahibi olmuı Anlayamadım. Daimi encümen maz- fiyat koya~ğız. Bir tedbir alı. 
olunız. lstanbul ciheti en büyük ih- hatasından ise biç bir §ey anlama- mrken mutlaka bir faide hisıl ol 
tiyaç icindedir. Bu paramızla bu ih- dıın. Encümen bir taıla iki kut vu- 1 d 1 
tiyaa def edebilecek bir saha yapaca- ruyor. Sualleri kendi 10ruyor, ceYap ma 1 ır · E"t fiyat arının timdi 
ğız. lanru gene kendi veriyor. kıt olduğu, yollar kapalı olduğu 
______ .. __ .... ··- Müteakiben komisyon azasmdan halde geçen seneki kadar artma 

Ali Rn:a B. söz alarak kendi verdiği ması müdaheleye lüzum oldu
huıusi raporu niçin verdiğini izah ğunda ,üphe uyandırmaktadır. 
etti. Komisyonun mesaisini nıkıım-

Diyarıbekir ve 
Van 

(Ba§ı J inci sahifede) 

lara istinat ederek, yalafane bir su- Her sene bu vakit et 120 ye çı. 
rette anlattı. Ali Rıza B. tetkikat es- kardı. Daha açıkçası bu it için 
nasmda hangi noktalar üzerinde dn- esaslı bir cesaretim yok.. Bu 
rulduğunu şöyle bula .. etti: iı kolay değildir. Adeta korku. 

- Evveli lstanbuldaki aenelik et yorum. Et işini biz henüz ilk de 
sarfiyatım tesbit ebnek lizımdır. 1 
Son üç senenin vasatisi alınarak 33 fa tetkike başladık. şin üzerin-
milyon kiloyu elde ettik. ikinci me- deyiz, Ekmek meselesi seneler. 
sele et pahalı nudır, işi idi. Belediye den beri çalışılan, tetkik ve tea
hududu baticinde karaman 40 kuru- bit edilmit bir meseledir. Cezri 
ta satılırken, ıeJıirde 60 • 80 arasın- bir surette nasıl bir tedbir alına 
da idi. Hayvan, hayvan boraaaına 
ıirdikten kasap dükkanından çıkın- u.ğmı kestiremem. Çünkü bir 
caya kadar reis başına 300 kuruı re- tedbir fena netice de verebilir. 
sim düşüyor. H .. lbuki bazı hayvan Müzakere hararetlenmişti. 
15 okka bazı hayvan 30 okkadır. Muhittin Beyin bu sözleri üze. 
Hayvan borsası da fena tesir yapı- • k · d 

Ç.. k .. ru·· nf t b'" "k nne et om.ısyonu azasın an 
yor. un u ccarm nıe aa ı uyu • R B 1 k 
hayvan almaktadır. Bu da küçük Alı ıza ey ayağa ka kara 
hayvanın •atılmamasını intaç ediyor. dedi ki: 
Bu ise hayvancılığı baltalamakbr. - Oç ay evvel hararetli bir 
Gene ayni ıebepten inek değil, öküz sıırette et meselesini müzakere 
!"tılıyor, ve kesiliyor. Bu da çifçili- etmiştik. Bu İf için yegane hal 
ge zarardır. • d h 1 • fi b' 

Mezbaha resmi reit batından a- çaresı er a azamı yat tat ı-
lındıkça, cüsseli hayvana rağbet ar- kıdır. Hala, bugün de büyük fi. 
tıyor ve mezbaha resmi azaliyor. O- yat farkları, hala biyle vardır. 
nun için bir an evvel kilo üzerinden Bunlan gene kontrol edemiyo
resim almak lazımdır. 

Kasaplar bir takım hiyleler yapı
yol'lar. Fiatlercle mütlıiı bir anarıi 
nrdır. Buna ihtikiır denebilir. ihti
kar kelimesinin ne demek olduğuna 
Hamdi Beyden rica ettik. (Sigortacı 
Hamdi B.) bize: 

- Tedabiri mahsusa ile es'an yük 
seltmektir, dediler. Eğer yanbf söy
ledimae kendilerinden rica ederim. 
Lütfen tasMb baynraunlar. 

Hamdi B. doğru olduğuna söyle 
di. 

Ali Rıza Beyin izahatı ·~ok mu
Yafık,, sözleri le tasdik edileli. M ütea
kiben AdaL Avni B. söz alarak de
diki: 

ruz. 
Bu sırada Muhittin Bey salon 

dan çıktı. Cevdet Kerim Bey 
söz aldı, hararetle söyledi: 

MARSlL YA, 22 A.A.) 
lngiltere • Hindistan azimet ve 
avdet seyahatini yapmağa teşeb 
~s ve 75 beygirlik bir motörü 
aıı:btevi tayyareyi idare ile lr. 
ianda'lı tayyareci Scally akşam 
Berre'de yere dütmü§tür. 

Mumaileyh l'ldığı yaralar 
'leticesiıı.cle geceleyin vefat et
ıııi§tir • 

BRESLAU, 22 (A.A.) -
Saksonya kralı Frederic Augus 
te'ün İstirahati ruhu ıçin dün 
Silezya'daki Sibyllenort ıato
ıunda bir ayini ruhani icra dil
miştir. 

Japonlar tokvige kıtaatı 
istiyor 

LONDRA, 22 A,A. - Daily 
Expreu'in Changhai'dan istihbarı. 
na ıöre je'neral Uyeda, Tokio'dan 
30,000 kiıilik talcviye kıtaatı gönde
rilmesini İstemiıtir. Bu gazetenin 
muhabiri, göğüıgöğüse vukua gelen 
muharebelere rağmen Japonlar ileri 
hareketlerinde terakki edememitl..,_ 
clir. 

derek spor ve yolcu tayyareleri 
inşası ile meşgul olmuştur. Bu 
fabrika bilahara Curtiss Wright 
grupu tarafından satın alındı: 
ğından ken>disi de bu grupun riı 
esası meyanına geçmiıtir. M. 
Robertson Türk.iyede tesis edi
lecek hava hatlarının güzerga. 
hmı tayin için muhtelif istika. 
metlerde uçuılar yapacak ve 
hangi istikametlerin en emin 
ve iktısadi olduğu hakkında hü 
k\imete bir rapor verece.1<tir. 
Bundan son·ra Türkiyede hava 
batlannrn tesisine girişilecek 
ve küçük kabotaj esası üzerine, 
tamamen milli bir te§ekkül vü
cude getirilecektir. Bu teşekkül 
için de Curtiss Wright grupu
nunı fenni ihtisas ve tecrübesin. 
den istifade edilecektir. Mem
leketimize geleııı diğer mütehu 
sıs M. Hulse, hava limanlarile 
tayyare meydanlanmn ve bun
lara ait techizatın enı maruf ın.ü 
tehassıalanndandır. Gene bu İf'
le uğraşmak üzere evvelki gün 
kü trenle M. Coon isminde ü
çüncü bir mütebanıı daha gel. 
mittir. M. Coon da tayyare 
meydanlarımız hakkında esaslı 
tetkikat icra ederek raponmu 
verecektir. iki istikamette baı
layacak olan tayyare hatlan az 
zaman zarfında inkişaf ~ttirile
ı:ek tam bir şebeke meydana ge 
tirilecek ve bu sayede İstanbul. 
danı Diyanbekire bir günde git. 
mek ve mektup, gazete gönder 
mek kabil olacaktır. Avrupadan 
Şarki Asya'ya ve Şimali Afrika 
ya giden tayyare hatları hep de 
nizden geçtiği ve tam bir emni
yet temin edemediği için Türk 
hava hatlan pek tabii olarak 
beynelmilel bava şebekelerinin 
muvaaale noktası halini alacak-

Japonga, Çini müteşekkil 
bir devlet kobul etmegor 

LONDRA, 22 A.A. - Tokio'dan 
Reuter Ajansına bildiriliyor: Japon
yanın Cemiyeti Akvama vereceği ce- t ır. 
vap öğleden sonra tevdi edilecektir. 1 '!!!=========!!!!!!!!=~ 

- Siklet üzerinden resim almak 
meselesi en oalim yoldur. Fakat bu
ırünkü et pahalılığı meselesi mezba
ha ve kasap meselesi değildir. E vve 
la et bir membaı nridat nu 7 Onu 
anlamak 18zımdır. Ete resim zamme 
derek baıka itler mi yapacaiız?
Rees baıma resim almak fena netice 
verdiği muhakkaktır. Muhittin B. 
kilo üzerinden resim alınması esaıen 
kararlaftığı için ba hususta yapıl
makta olan tesioat lıaklmıda izahat 
verdi ve dedi ki: 

- Soğuk havadan mezbahaya gj.. 
den hattı haVai yapıldı. Üzerinde bir 
iki yerde otomatik tartı aletleri İnta 
edilecek. HaYTanlar geçerken lartı
lacaktır. Fakat bu tesisatın ne kadar 
zamanda ikmal edilebileceğini bilmi
yorum. Belki üç, dört ay ... 

- Bu sözlerimi Muhittin lk 
yin huzurunda ıöylemek ister
dim. Çok müteesıifim ki kendi
leri burada yoktur. Biz bu i!i ko 
nuşmağa batlayalı üç ay geçti. 
Hala bir tedbir alınmadı. Bun
dan sonra İti ihmal ebnemek il 
zımdır. Komisyon arUadqlan. 
mızın bize verdiği rapor ihtika. 
rın hala devam ettiğini gösteri 
yor. Muhittin Beyfendi korktuk 
larını söylediler. Bendeniz de 
hiç bir tedbir alınmamak lehli· 
kesinden korkuyorum. lhtikiı 
kelimesini bir türlu kullanamı. 
yoruz. Mahuf bir şey oldu. Besı 
deniz derhal azami fiyatın bu. 
ıründen itibaren tatbilnn.ı tekil; 
ediyonmı, 

Bundan sonra Tevfik Salim 
Pata, li Rıza Bey söz aldılar. 
Azami fiyatın derhal tatbiknu 
istediler. Adalı Avni Bey de d 
di ki : 

Doktor 
i Kralın natmı hamil bulu. 
nan tabut, bu ıabah saat 10 da 
Drde demiryolu mevkiine ınuva 
salat etmiıtir. 

Japonya'nm bu cevapta, Çin'in ı ı 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstik!Sl caddesi 

1:.iyük Parmak kapu, Afrika 
ıa..'1ına bitişik Apartıman 
'lo 21.-Tel: Beyoğlu 2797. 
~:ıat: 14-18. 

balen anarıi, daimi karıııklıklar ve 
dahili harp içinde bulunması hasebi
le bu avamilin Çin'in müt"§ekkil ve 

Sun'i bulutlar mütaazzil bir devlet telakki edilme 
TOKIO, 22 A. A. - Rengo A- sini men'edeceğini ve ıu itibarla mi-

B• d.. ..! jantından: Harbiye nezareti namına sak ahkamının Çin'e tatbik edilme-
ır tayyare uştü söz söylemeğe salilıiyettar olan bir sinin imkam olmadığı mütaleasının 

ROMA, 22 (A.A.) _Tay. zat, matbuat mümessillerine tavzih izhar eyliyeceği zannolunuyor. 

1. b' t maksadile beyanatta bulunarak, Ja- Çinliler, jl'lpon ultimato-
yare ımanına mensup ır ay- ponlann Changai'da tedaffi l>ir usul m•••m••••••• .. j yare Caete körfezine düşmüt olarak sun'i bulutlıu- kullanmış ol- munn sacma balugorlnr 
ve iki yolcusu da telef olmuştur. duklannm doğru clduğunu, rai.at CH.' NGHAI. 22. .A. - H · • 

- ..... yan\arl ... .,~ - n 
ine ı.ensıY"° _... sahasında etti. Ac c ... e limla~tı ar. • . takdim 
ıeyrediyordu. Dans e- tu. anındakını o'il!''Aldınna canım .. El ik" 

- • • e ıı 

ye nazın, Japon renni makamatına 
ıöndermiı olduğu notanın suretini 
neıretmektedir. 

Bu notada, Japon jenerali Uyeda' 
nın ve M. Murai'in notalanmn ahze
dildiği bildirilmekte ve ültimatomla 
talep edilen ıeraiti saçma ve abes o
larak tavsif eylemektedir. Çin'in ce
vabi notası, Çin krtaatının kendileri
ni müdafaa edeceklerini ve bütün 
mcs'uliyetin Japonlara ait o1duğunu 
~ n _t'!;bo,o(.. •J:.,. 

Siklet üzerinden resim almak me 
ıeleainde ısrar eden daimi encüme
nin et işi hakkındaki mazbatasmın 
bütçe ve mülkiye encümeıılerinc ha
valesi kabul edildi. 

Tekrar gene et komisyonu maz
batası müzak.,resi baıladı. c .... det 
Kerim B. •Öz alarak dedi ki.: 

Bütün bunlardan sonra et ko 

- ihtikar m akkıakbr. Nar 
hı derhal koymak lazımdır, Ek. 
meğe nasd her hafta piyasaya 
göre fiyat teabit ediliyorsa eti 
de öyle yapalım. 

Vakit geç olmuştu. Müzake. 
re kafi görüldü. Ete derhal aza 
mi narh konması reye kondu v 
kab~I edildi. 
Medıs yann le1<raı' toi>lana-
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M1LL1YET SALI 23 ŞUBAT 1932 

A Zabıt ve Takdiri kıymet Zabıt Varakası 

Üç aylık 
kontenjan 

umumı 

listesi 

Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 
VASFİ RAŞ1T 

Bu kıymettar eserin ikin
ci cildi çrlmıı:ştı:r. Bu cilt te 
birinci cilt gtbi yirmi fomıa
dan müre!kıkeptir ve fiau da 
ha uouzdw-. Eser ince \kağı
da basıldığmdaın ihacmi de 
kıüçülmüştıür. 

Sarıyer Mal Müdürlü
ğünden: 

O:mıan metkebinden müdevver 
Fiat markalı hurda 2SO lira kıyıne
ti mu.hammincli bir adet kamy~ 
tin 8 Mart 932 4'&Zıtr günü saat 14 
te ihale edilmek üze,re müzayedeye 
konulduğu ilin okınu.r. 

Dönürı 

200 
100 
96 

96 

54 
60 

Mevkii 
Çayır taııla 

Filll.ı 

20 

Lira 
Kıymetı nıuhammıne 

4000 

Nisan, mayıs, haziran ayları listesi 
1 

resmi ceridede neşredildi Fıiatı (200) ıkuru§tur. 

İstanbul dördüncü ic.ca cuemur
Juğundan: T<mamma üç bill bet 
yüz ,liza kıymet taı.dir edilen bü

İstanbul birinci ticaret mahkeme- yük Adada yalı mahallceinin es\ı:I 
sinden: İstanbulda Yeni postahane :Lstavrinoz yeni Paı.amut sokağında 

1932 SeMsi Nisan, Mayn, Haziran aylarına mahsus Türkiye umucnl 
konteııj1111 liııtcııin! aynen neşrediyoruz. Muafiyett<m istifade ettirilerek 
A B, C. E. H. Hıı1ıekrine dalılıl edilen mevat bu llateye dahil değilıdir: 

· d B · Han y<>ni S7, S7-1 No. hı altında dül<· 
Tarife No. Nisan Mayıs Huirarı ı Tuife N0- Nisan Mayıs Haziran cıvarın a asıret ında birinci kli ol ı katında Banka muamelatı ile işti- nı anma bahçe givgir JıaDeoin 

10 Z. S O O 3S3 (a 13 8 IS ' gal oden İktisat Anonim Şirketinin temamı bu ~ açık artrnnaya w.· 
23 (a 27 O 1.1S6 3S3 (b 194 4S6 ~~ alaıcakları ide icraen ;ıkdey1"dıiği zedilmiş olup 10 ~"\fart 1932 tarihin· 
30 S8 75 545 3S9 (a 1.71~ 1.~~ lOS Jronk,oroato mahkememizce tetkika- de şartıoamesi divanhaneye t21ik e-

~ Ş~ 2 23~ %4~ 2~ : (b 73 162 29 tı 31 Mart 932 tarihine müsa.dif per dilerek 31 Mart 1932 tarihine mü-
6S (a.. 361 o 9 362 400 50 50 şembe gUnü saat 10,30 da 1-c:ra kılı- sadif perşenıbe günü aaa.t 14 den 
6S (.:. o 647 464 363 (a 417 5.05S 4-08 na.cağından bu bapta alacakları o-

16 
ya kadar İstanbul dördüncü ic-

71 c. 100 100 100 363 (b 6.000 400 2S6 · kilrda ıa dairesinde açık artuma ~ 
( 

1.9S7 641 l.9SI lan.ların yevm ve saatı mez tla kt .. 
7l (c.l IS.013 19.218 11.891 369 a l.

621 726 3971 
mahkemede hazır bulunmaları lü- sat ca ır. Artırmaya iştirak ıçın 

i'l ç. 2 24.41S 8.762 10.771 369 (b 
215 606 378 mmu ilıin oluntJT. yılzde yedi teminat akçesi alınır. 

75 ~· 3.s: ~ s~ ~~ ~= l7.SlS lS.7S8 8.728 Mü~rakim vergi, Bek.diye, Valı:ıf 
7953 c. 7 4 2 871 (b 1.242 2 293 2 037 icaresi müs.tıeriye aittır" . İcra ve if-. · "' ·ı N Nisan .M11y1s Haziran ,. 

4.717 2.804 
ı , arı e o. ...s •--- __ .,_,_. 

103 77 1.160 1 372 1.190 1 543 3.113 2.c>70 471 """ununun 119 lıncıl ,,_......ı-
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öksürenlere: atran HAKKI EKREM 

Tütün inhisarı uınuıni ınO~ürl~ğlln~en: ı 
Hanımefendi: 

IPEKIŞ, yalnız Türkiye ipek fab
rikalarının en büyitğü değil, te· 
aiaatı itibarile, dlinya ipek 
fabrikalannın en mlikemmelle
rinden biridir. 

(710) kilo kınnap ,parçalan 
(4800) .. ıp .. 

(743) " çul " 
(17151) " kımeviçe .. 

Azapkapı:sı Lcvuım ambarında meVQ!t nevi ve mikdatları 
balada muharrer köhne malzeme şartnamesi ahkamı dairesin
de pazarlıkla satrlacaktır. Taliplerin % (7,5) teminat akçeleri 
ni hamilen (25/ 2/ 932) perşembe günü 0 ·ıt (14) te Galatada 
Miiıayaat komisyonuna müracaatları (" ) 

Devlet Demiryolları idaresi ilaniarı 

'---------------------------------------~---
Konya - Yeniıce hattının 305+ 900 ve 311 inci kilometrele

rinde/ki taş ocaklarından çıkaınlacak dörder bin metre mik'abı 
balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 932 
cumartesi günü saat 15 te An:karada :tdare merkezinde yapıla
caktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa ve Koınya veznelerinde ikişer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) 

tiseler nıü~a1aat koıııisJonun~an: 
K()!llisyonumuza merbut. mekteplerin kuru meyveleri, gaz, 

oenzin, vakum ve mazıot yağlarile Çamlıça, Erenköy ve Kandil
li mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca Kız mekteıbinin sebzesi 
29 - 3 - 932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te ihale edil
med< üzere kapalı zarf usulil.e mevlkii münakasaya ve Galatasa
ray lisesinden maada diğer mcatteplcrin dkmck Jarmtıları ile 
Ga.Iataııaraıy ve İ&tanbul lisesinden maada diğet" mekteplerin 
yemek artıkları me.zk<lr tarihte ihale cıdilmeık üzere kapalı zarf 
ı.ısulile mevkii müzayedeye ,kıonulmuştur. Taliplerin komisyo
ııa müracaatları. (529) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
lyi lngilizıc:e bilen ve konuşan bir milterc~ ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık 
ta ve İngilzıc:e Türıkçe muhaberatı yekıdiğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamına bir hali olmadığmı göstem- Polis vesikalanru ve 
sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallcnlen hüsnü
hal şahadetna:mesinin V'C iki sene zarfmda askerlikle alikası 
dlmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a 

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

Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 

Kat'i karar ilaDJ 
MERHUNA !iN CİNS VE 

NEV'ILE MEVKi VE 
MÜŞTEMILA Ti 

ı:ı 
ı:ı 
ı:ı ·~ -= a <>- .. .. -o 

c:ı:ı 

500 4420 Top'kapıda Merkez Efendi mahiİl~inde eski ve 
yeni ÇII'pıcı caddesinde cSki 11 mükerrer 11 
mükıen'er 11 mükıcrrer ve yeni 15, 15, 1, 15 nu
maralı yüz on arşın arsa üzerinde yarım kar
gu- iki katta beş oda ilki sofa bir mutfak bir 
bıınam ve üç yüz arşm arsa üze.rinde lkagir bir 
ahırı ve dört dönüm yüz doksan arşın b<dıc;eyi 
müşten:ık 'bir kuyuyu havi bir !hanenin tamamı. 

Saffet Bey 
1200 ' ull2 .l<'uıdı:klıda Fatma !hatun mahallesinde .Beytül

malcı sokağında cslki 2 ve yeni 28,30 numaralı 

iki yüz on beş arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta on bir oda üç sofa iki taşlık bir salon ilci 
mutfak OOuıı kömürlük iki sarnıç çatı arası ve 
kıdı: arşm arsa üzerinde i.ki Grurna1ı hamam ban 
yo mahalli ve yüz ddksan beş arşın bahçeyi ve 
derununda cari nısıf masura suyun ıüç rubu his-

esini havi iılı:i kısımdan ibaı-et bir hanıenıin ta-
mamı. · Behiye H,. 

300 7195 Erenköyünde Sa:hrayi~it mahallesinde Ha-
limağa elyevm Kavakılılbağ sokağında harita 
bir mevkiinde eski 18, 19 yeni 16, 16 numaralı 

tüz ik~ beş arşın al'Sa üzerinde bir katı khıgir bir 
katı ahşap olmak üzere beş oda iki sofa lbir ku
yu ve yüz yirmi beş arşm arsa üzerinde iki 
mutfak ve 55 arşın aAa üzerinde harap ahır 

bir dönüm 302 arşm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Halide Münevver H. lada Kadrıi. Bey 

3500 1327 Topancde HocaaJ.i malhallesinde eski Sandrk 
caddesinde ve yeni Lüleci Henddc caddesinde 
eski 55 ve yeni 51 nümerolu yüz üç arşın arsa 
Werinde kağir beş buçılk katta on oda beş sofa 
beş mutfak bir antre bodrum daraça c;amaşır

'lık kazan ve üç arşın ba<hçeyi lhavi (iıkiru:i kat
tan itibaren şahniş vardır) bir hanenin tama
mı. Damiko Lökasyo veledi Pasıkuvala Ef. 

Yukandıa cins ve nevile semtıi. ve nümeroları muharrer em
vali gayri ı:mnkuleni.n icra kılınan aleni müzayedeleri ne:tioesin 
de ıhizalarında ,gösterilen bedellerle müşterileri üze.rinde takar 
riir etmiş ise de mczkUr bedeller haıddi layıkında görülme-<li
ğiııden tekrar on beş gün müddetle ilan edilmelerine kw-ar ve
rilmiş 12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i ka
raıılannm çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez
kfuıda saat 'Oll dörtten on beş bm;uğa kadar SandıJt idaresine 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Yüzüm daima muattar ve yumu

gaktrr. Taharrüşat ..., kıımızıJık 

kalmamıştu. 

l4ı.Y.-.Ta: 
• PARIS .eqi.!ij#JQ 

Muhakkak bir dda t.eorübc ediniz. 
En sert sakal bik derhal ve ağrısız 

tıraş olunur. 
Tübü her yerde 50 kuruş 

İLAN 
Ticaret kanwwnun 361 iın.c.i mad 

deeile şiTket mukaveleııamesi ahka 
mma tevfikan aslan ve Eskibiea.r 
Müttehit Çimento ve su kireci fab
rikaları Anonim şirketi hissedar-
1arı 1932 eenctıi martının 26 ru:ı cu
martcei günü saat 11 de Galateda 
Agopyan Hanın.da şirket merkezin
de inikat edecek hey'eti umıımiyei 
idiye içtimaına davet olıunurJar. 

Ruznamei müzaket"at: 
1 - Meolisi idare raporu ile mu,. I 

rakıp raporunun kuaati, 
2 - 1931 aenesi muamel.itma alt 

ı...batm kabulü ve mec.liai idare a ! 
zasmın ibnıııı ve sen.e.i mezkilre ne- ı 
tayi.ci muameatuıa dair me.c:liai i.da 
renin teklifL 

3 - Umuru prketın ıdare91ne su 
reti malmısada manur edilen aza 
aidatuım tayini, 

4 - Müddetleri hitam bulan mec 

IPEKIŞ'in hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin 
ve Avrupa'nın ipekli ma
mulatından müstağni kll· 
maktır. 

iş BANKASI, memleket iktısa
d yatının her aahaaında olduğu 
gibi ipekçilik sahaaında da hiz
met edebilmek mııkaadı ile bu 
fabrikayı teaia etmiştir. 

~ İPEKİŞ 
"'h Mamulitını 
4: , Y ~kında . . 
~ Goreceksınız 

İltanbul'da Çakınakçı1ar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 
12,yUzile yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya, küştüyünün kiloeu 100 ku
ruıtan baglar.Kuıtüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

liai i.dare lzatinm yerine intilıahat ------------------·------

!:: ;::;:i!c;:!:~ ~ • lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
5 - Tkaret kanununun 323 UııcU Çailanakçıılarda büyüılı: ~ni !handa diilkıkan, odalaır, baraka-

maddesiııe tevfikan şirk.etk mwı- Jar, ~ oda ıbaşılık. Balada muharrer cmlaık üç sene müddetle 
melei ticariyede bulunmak ÜZCl'e 

pazarlıkla kiray.a verileceğinden talipler şUbatın yinni beşinci mecl.iei !<iare iz.aıına mezıu.niyet ita-
perşembe günü saat on dörde kadar İstan'bul Ev'kaıf müdiriyıc>-aı. 

6 - 1932 eeneai için bir murakıp tinde akarat ikalemine miiTacaatlan. (649) 
intihabiJ.c aidatmın teepiti ve.\ mura 

kıbın mazereti halin.de ifayı vazife I t t I D . r· t 
etmek üzere diğer bir zatm intiha- s annu enız ıcare 

bı. Uakal 25 hiMe senedine malik Müdürlüğünden: 
olup ta .içtimaı mezkOJda hazır bu- MüdiTiyetimizoc "mü'bayaa edilcce!k 20-30 ton benzin kapalı 
lunmak isteyen zevat tkaret kanu-
mınun 371 inci ma.ddesine ı<:vfikan zarf ·usuHle müınakaısaya konmuştur. 
içtima tarihinden bir hafta Şartruımeyıe tevfikan veımek istiyenleııin yc'VlnÜ müna'kıasa 
evvel hisselerini şirkıet merkezine olan 15 Mart 932 salı gü'lü saat 15 te yüzıde 7,5 teminat akçe
tevdi etmelidirltt. leriie birl~kte komisyona ve şartnameyi alımalk üzıere her ıgıü:n 

Bankalara tevdi edilecek hisse Müdiriyet İdare Şubesine müracaatları (Birinci) dm olarak 
eenedatı makbuzları şirket merkezi ilan olunur. (636) 

ne tevdiat mahiyetinde olarak kabul. ------------------------
edilecektir. 

"' 

PHIL PS'in 
En son sistem 930 A tip numaralı radyo 

makinası piyasaya çıkanlmışfır. 

ALIN! TECRÜBE EDİN! 
Ahizeye merbut hoparli>rile beraber 

Fiatı 225 Türk lirasıdır 

,Sehzadebaşı MİLLET T1Y A TROSU bu akşam 
25 artistten müteşeklcil Yeni Ne&>l Türk Hanımları 

MUSiKi VE VARYETE HEYE1'1 

NAŞİT Bey ve KARAKAŞ Efendi 
tıemsil heyeti ve maruf ean'atldıılar birlikte 

ORAKÇILAR Anadolu hayabm musav
ver prkıh komedi 4 perde 

YENİ NESİL TORK HANIMLARI MUSİKİ VE VARYETE 
HEYETİNİN TEKMİL NUMEROLARI DEôlŞMİŞTİR. 
Fia'bltr: Localar 150 kıunıftmı ~ Kcı.kıuk ve bir.inci 50 

M.evlıi 30 - Paradi 20 kıın'I· 

Alpullu şeker şirketi 
müdiriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlannda görülen gayritabii 
tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut 
küp ve dubl rafine şekerlerini öteden beri cari berveçhi 
ati fiatlarla satmaktadır: 

Küp 50 kiloluk 

'' 25 '' 
Dubl rafine 100 ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

100 " 
100 " 
100 " 

Cuval 

" 
" 
" 

" 
" 

P,PP 
NN 

M 
G 

19.30 lira 
9.65 " 

37.40 ' " 
37.50 " 
37 ,70 " 
37.90 " 

f: Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri muci
bince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş 
masraf ve kal"ilave edebileceklerdir. 

Meclisi İdare Ak h• B } d" • d Muhterem halkımızın fabrikamız mamfilatı şekerle-
şe ır e e ıyesırı en: re bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep e

denleri lutfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. Tayyare cemiyeti 
Mübayaat Komisyonun

dan: 
Nüırnme ve şartnameleri 

veçhile bir milyon rozet, 3000 
tane kıymetli evra\k muvazene 
cedveli, 50.000 tane vekalet
name ile 3000 tane vaziyeti 
hesabiye oedveli evrakının 

24-2-932 çaırşamba, keza bir 
milyon toplu iğne ile şuabata 
muktezi kırtasiyenin de 27-2-
932 cumartesi saat 14 tc mü
~alan icra knlmacağmdan 
taba ve itaya talip olacakların 
me:ılkfu- günl~e pey aıkçeleri 
ile birlikte Piyango müdürlü
ğünde mütcşe8clcil komisyona 
müracaatları. (613) 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mU. 

tehassıaı. Karaköy, büyük mahalle
bici yanmda 34. 

OKSiMlNTOl 
, ~ ' '. -~. . . ' 

ÖKSÜRÜK ·ve'-tOÖA·Z ·. 
llAST.LIKLAlllllA KIİSI 
' . ·;jo. • ; 

Askert fabrika- ı 
lar ilanları 

80 Ton tütyaya teklif edilen 
fiat pahalı olduğundan 27-2-
932 de pazarlıkla alınacaktır. 

Taliplerin müracaatı. (645) 

Kasabaya isale edilecek içme su tevziat ve tesisatı Nafıa Alpullu Şeker Şirketi 
vekaleti Celileısinoe musaddak evrakı ıkeşfiye ve projesi muci- 1------------------------
binoee !kapalı zari usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya 
ıkonulmuş isede bazı esbabı !kanuni:yıcden dolayı evvelki şccait 
ve ilan vcçhi,le kaıpaiı zarf ooulile 10 Mart 932 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle temdiıdine karar verilmiş olduğ.u ilan olunur. (647) 

Akşehir Belediyesinden: 
Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı Nafia veka

leti cclil~ince musaddaık evrakı keşfiye ve projesi mudbince 
su türiıinine tahvil ve mütenavip ceryan suretile vüouda ıgeti
rilrnek ve işbu tesisat ve inşaat mütıealhıhit olan tali'l:ıine "30" 
sene müddetle ve imtiyaz siıretinde verilmek üzere dtapalı zari 
usulile münakasaya vaz ve ilan edilmiş iıse de bir ıgiina talip 
zuhur etmemiş olmasma mebni ıişin l 1 Şabat 932 tarihinden 
itibaren 12 Mıa:rt 932 tarihine müsad.if cumartesi günü saat 14 
te kadar nihayet biır ay zarfında pamrlı'kla ihalesine karar ve
rilmiş olduğu ilan olunur. (646) 

Ankara - Ereğli hattı 
inşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasiyon 

ameliyatı dolayısıla 24 Şulbat 932 tarihinden iti~ Mercanda 
Öriicüler kapısı ve Şeker Ahmetpaşa: sıokıaıklarmın bilcümle va
saiti nakli~ye ıkapah bulunacağı ilan olunur. (660) 

FAninönü Belediye Dairesinden: Mercanda Tığcılar cadde
sinde Pastırma<:ı hanının 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, No. lı odala
rın ahi.ren tıehli!lreli SIJl'ette maili inhidam bir 'V112iyete gelmiş 
ve hiesedarlannın adreslerinin ta'hkiki. ile tebliıgat icrasına in
tizaren ail.ıdıalihi ibkasmda mahzur gerulmüş olduğundan tariıhi 
ilirıdan itibaren 48 saat zarimda izeleyi mahzur edilmediği taık 
diııde Elbniye lk.aınunurıun 48 inci maddesi tadıilk olunacağının 

meilrllr bina mutasarnflarma tebligat ve ihtarname maıkamına 
kıaim olımıik fuıcce ilin olunur. (661) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E B T i P 2. ci 1 E J i O E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000 liralık mükafat 

933 senesi Mayıs sonuna kadar hat için vaıpurlw-la Filyosıa 

1 
çılkarılacalk olart taıkriben 7 500 ton miktarında demicyol ve de
mir köprü maJ.ııemesi ve teferruatının Filyıosda vapurda supa- I 
laın olarak mavunalarla iskeleye rhraç ve vagona istifi ve depo 
mahallinde tahliye ve istif işleri kapalı zanf usu.lile münaka
saya konulmuştur. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bul 
duğu 17-3-932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kaıdar 

münakasa şeraitini ve muıkavele projesi mutabık olaraık teklif 
meıktuplarile muvakıkat teminat zaııflaınru Zonguldalkta Üçün
cü Şu.be M\ihendisliğine uısulen tevdi etmeleri ve tafsilat aıl-

1 maik için İstanbulda Haydarpaşada 1.ıiman İşleri Müdiri~'C ı 
ve kezaliık Zonguldak'ta Şube Mühcndisliğiınıc müracaat etme- Miiiiiiiliiiiiiiim;;iiiim;;1&iii1m;;iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;ı=ır;;;;-ı&ll 

leri ilan olunur. (651 1 


