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Sahip ve .Saşmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müclüril 

ETEM İZZET 

Yeni bütçe yapılırken 
ur. 

- Varidat niçin azalıyor?- istihsali arttır
maktan birşey çıkmaz, istihl&ki de arttır
mak lazımdır - İstihlaki arttırmak için 

il< de halkın iştira kabiliyetini yükseltmeli 
' !~ - O halde hububatın fiab, bugün tetkik 

edilecek mevzuların başında olmalıdır! 
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ANKARA, (Telefonla - Baş 
nıubarririmizden) - Geçense
neki bütçemizi 186 milyon lira 
üzerinden bağlamıştık. Bu mik
dar tahakkuk etmedi. En nikbin 
hesaplar üzerinde yürüdüğü. 
ınüz halde bile önümüzdeki sene 
için 150milyondan fazla varidat 
bulmayı müşkül görüyoruz De 
ınek mesele, zannedildiğinden 

de mühimdir. Üzerinde esaslı 
bir tetkik ve faaliyet ister. An
karada meclis, fırka ve hüku
·net mahafilinin meşgul olduğu 
~n mühim mevzu itle budur. 

Acaba varidat niçin azah
'Yor? Niçin her sene bütçemizin 
Varidat faslmcla milyonlarca a
çık kalıyor? Alakadarlar bunun 
bir çok sebeplerini saymakta
dırlar. Fakat bu sebeplerin en 
ınübimıni halkın ittira kabiliye 
tinin, tediye kudretinin azalma 
•ıdır. Her yeni sene, geçen sene 
leri aratıyor, Bu kudret azala 
azala birgün tükenebilir ıni? 
Vaktinden evvel ümitsizliğe 
dütmek İradesizlerin itidir. Vak 
tinde çareleri arandıktan, ted
birleri alındıktan sonra önüne 
!feçilemiyecek .ınüıkülat olmaz. 

gariatanın, Macaristanın t~..,U· 
belerinden istifade edebılınz. 
Onların muvaffak olmuş ve bi
ze uyan usullerini alır, istifade 
ederiz. Eğer Türk köylüsü, al
dığı buğday mahsulün_ü, ~~e
la bugünkü fiatinin iki mıslıne 
satmak imkanım bulursa mu
hakkak ki hem içinde bulundu
ğu maişet ıstırabı zail ol~r, he~ 
de tediye kabiliyetini edınecegı 
için devlete vergisini tam ve 
muntazam verir. Unutmamalı 
ki memleketin başka mahsulatı, 
başka masnuatı da vardır. ~öy
lünün elinıe biraz para geçı:ııce 
onların istihlakine de imkan ar
tar. Memlekette istihlak artın
ca da iş hacmi, para tedavülü 
de artar. Bundan hem halk, 
hem devlet müstefit olur. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, 

Anlı: d bug" dayr kıymetlen. ara a . 
d . k bugünkü fıatten 
ırme , onu ... 

d b ··k ek bir fiatle koylu· aayus ... 
nün elinden satın almak, hulasa 
köylüye biraz daha para kazan
dırmak fikri yürüyor. Mebb'us-

• · una larm kabir bir eksenyetı 
taraftardır, hükumet erkim bu 
fikre mütemayildir. Kala kala 
işin tatbik ve tahakkuk şekli ka 

1 Önümüzde başkalarının 
ıyor. • elbet· 
bunca tecrübelen varken 

, 1 en sağlam te en dogru yo u ve . . 
sistemi bulacağız. Bu ışte. az~-

k .. 1.. un·· çıftçı-
met noktası; oy un . ' . 
nİn> lehine devlet hazınesınktden 

kd• fedakarlı an 
yapılacak na 1 • 
batkalarının istifade etmesıne 
meydan vermemektir. 

Siirt ıteb'u.su 

MAHMUT 

Japonlar üçüncü bir 
taarruza kalktılar 

Çin ve Japon siperleri su ve ça
mur dolu - Çin siperle'rinde 

kadın cesetlerine tesadüf ediliyor 

Sivil Japonlar Changhai'yi terkediyorlar 
İngiliz tebaası da hazır! 

LONDltA, ~ A .. A. - Changhai l üzerinde uçarak boınbalar atmıfbr. 
dan Reuler Ajanıma ıJıdiriliyor: · Ablan menniler hedefin yalnn: 30 

Bir Japon tayyare filoıu, Çin mev metre kadar yakinine dütınüıtür. 
zileri üzerinde uçmuı ve bu mevazü Ç . • 
ıiıtematik bir tarzda bombardıman amur ve su ıçınde 
etmİftİr. Bunu müteakip saat 10 da muharebe 
umumi ileri hareket emri verilmiş. 
tir. 

Tanklar ve z..t.lı otomobillerin 
atqleri ile takviye edilen Japon pi
yadeleri Çin mevzilerine hücuma 

Vaziyetin izahı basittir: Tür 
kiyede nüfusun yüzde yetmişin 
den fazlası çiftçidir, maişetini 
toprağın lutfundan bekler. Bü
lün ihtiyaçlannı, topraktan çı· 
karacağı para ile alır. Onun İf
tira ve tediye kabiliyeti; bu ka
zancile alakadardır. Maattees
süf bugünkü vaziyet, hayatını 

topraktan bekleyen zürram aley 
lıindedir. Hububatın kıymeti, 
uıııumiyetle clütmüıtür. Bugün 
kü fiatler; çiftçinin ve ailesinin =============== 

kallamıtır. 

Oile vakbna doirv muharebe 
ıiddetle devam ediyordu. iki Çin tay 
yan!9i, Japonlann Kiang Wang ci
vanndaki sahra umumi karargihlaıııı 

LOrıJDRA, .24 A.A. - Changba.i 
elan Reuter A.ıanaına bildiriliyor• 
Saat 10 da Kiang-Wan'da baılıy..; 
muharebe öileye doirv bitmek üze
re imiı gibi görünmekte idi. Muma 
fih Japonlar umumi hiçbir ileri hare 
keti yapamamıılardL 

Filhakika ıreceleyin Y•iian yağ. 
mur muharebeyi fevkalide mütkül el emekleri hesap edilmediği 

halele bile istihaal masrafını ko 
l'Uyamayacak kadar dütkündür. 
Bu sukut; yalnız köylüyü ihti
Yaç ve ıztırap içinde bırakmı

Yor, onun atiye olan ümidini kı 
rıyor, çalışma zevkini ve enerji 
•İni kesiyor. En büyük tehlike 
buradadır. Bir defa istihsal du
rur, yiyecek ekmeğimizi de ha
riçten tedarik mecburiyetinde 
kalırsak vaziyet ne olur? Mu
hakkak ki, öyle bir vaziyet, için 
den çıkılmaz akıbetler doğurabi 
lir. idarede hikmet; hadiselere 
tekaddüm etmesini bilmektir. 

Şunu da unutmayalım: Hu
bubat fiatinin düşmesi yalnız 
bizim memlekete mahsus bir ne 
tice değildir. Dünyamn her ta. 
rafında böyle olmuştur. Fakat 
dünyanın birçok memleketlerin 
de bu fiat sukutuna kartı ted
birler alınmıı, rızkını topraktan 
bekleyen rençberin eline biraz 
daha para geçmek imkanları a
rannuı ve bulwımuıtur· Vakıa 
bu mevzu dahilinde muhtelif 
bıernleketlerde alınan tedbirle
rin hepsi de muvaffak olmuı de
ğildir. Bazı memleketlerde alı
nan tedbirler; köylüyü değil, 
taciri kazandırmış .• Bazı mem
leketlerde de ıuiistimallere ye
ni yeni imkan ve sahalar aç
ın19.. Fakat iyi tatbik eden 
Dıeınleketlerde de istenen gaye 
istihsal edilmiıtir. 

Acaba bizde bujidayı daha 
kıymetlendirerek köylü lehinde 
bir hareket yapılamaz mı? Ka
naatimizce bu kuarda daha faz 
la geç kalmak doğru olmaz. Ro 

(Devıunr 6 ıncı sahifede) 

,. 
M. Grewın 
Kızı evleniyor 

Amerika sefiri kızı~ı 

T .. k kanunu ınedenı-ur . 
sine göre evlendirıyor 

Petrol ve benzin fiat
ları da tedkik ediliyor! 

'k 'nın Tokyo sefirliğine ta· 
Amer1 a 'k efiri Mr 

in edilmiş ofan Anıerı a s 
y Grew, mart. ~yı 

zarfında şehnmız· 
den müfarekat e
decektir. 

Komisyonun şeker ve kahve ihti
karında kanaati tebellür etti 

Ticaret müdürlüğü dün bele Mr. Grew, ıneın· 
Jeketiınizde bulun· diye iktısat müdürlüğünün bir 
duğu nıüdde~ zar: tezkeresi üzerine son günlerde 
fında Türkiy~·~· gayri tabii bir halde yükselen 
ıevmişhvrke kendısı- petrol ve benzin fiatlarile bazı 
d' eğe muvaffak kumpanya arın u 1§ e a akala-ni de e ese sev-ı 1 b . 1 )" 

0;::,ş bir diplo- rı derecesini tetkike başlamış. 
matbr. Mr. Grew tır. Belediye iktısat müdürlüğü 
nemleke~ize kar yazdığı tezkerede kanunusani -
t1 bebesJ~ııııb. .ıd~i de petrol ve benzin fiatlerinin 
hab tin ır • 1 
1 ak üzere, Ame- kanunuevve e nazaran çok te. 

GR
EW 

0 :ikanın Peşte se- nezzül ettiği halde lstanbulda 
Mr. be E fareti katiplerinden Mr Ro rt ng-

li h ile evlenmek üzere bulunan ke-
s _.J" 'LOL 

rimeııi Mel Anita Grew m nll•""~ '.""" 
naiminin Türk kanunu medenısıne 
tevfikan icraımı tensip etmiıtir. 

Mel Grew ile Mr Robert Engliıh' 
İn izdivaçlarına ait muamele ikmal 
edildiğinden nikah merasimi bugün 
saat iki buçukta Beyoğlu kaymakam 
hğinda, kaymakam Sedat Bey tara
fından icra edilecektir. Merasint pek 
sade olacak, sefaret erkani ile husu
ıi dostlarından bazı zevat ile vali ihtikar olup olmadığını tetkik eden 
Muhittin B. hazır bulunacakbr. Cu- komisyon azasından 
marteııi günü yeni evliler ~erefine Galip Bahtiyar ve Osman Beyler 

ıefaretanede bir çay ziyafeti verile-
cektir. 

Mr Robert English bundan evvel 
Amerika'nın İstanbul viıkonsüllü
ğünde, Siyam sefareti katipliğinde 
bulunmuf ve bil~hare. P':'t~ sefare-

yükselmesi üzerine nazan dik
kati celbetmekte ve şu kumpan 
valann bu işle alakadar olması 
ihtimalini ileri sürmektedir : 
Standard Oyl, Neft Sendikal, 
Steara R., ve Türk petrol şir-

. t müdürlü.Ü 

memleketin, hatta t!iinyanm en 
büyük firmaları olan bu müesse 
selerin bu işle alakalarını bilme 
mekle beraber, tahkikata batla 
mıştır. 

Şeker ihtikarı 

Şeker fiatlerindeki sebepsiz 
yükselmenin sebeplerini ve bu 
yükselişle Ticaret müdürlüğü
nün gösterdiği müesseseler ara 
sında bir alaka olup olmadığını 
tetkik eden komisyon dün me
saisinin son safbasına varmış
tır. Komisyon dün sabah Vila
yette kısa bir içtima yapmış, 
bundan sonra gümrüğe gidil
miştir. Gümrükte şeker idhalat 
tacirlerinin son aylarda çektik. 
!eri teker mikdarı üzerinde tet 
kikat yapılmıştır. Komisyon 
öğleden sonra bir müddet piya
sada tetkikat yapmrt ve bundan 
sonra piyasaya yakın olması iti 
barile Ticaret odasında içtima 
yapılmı9tır. Komisyon bu içti. 
maı esnasında bilhassa ittiham 
edilen tüccarları ve Alpullu şe
ker fabrikası müdür muavini 
Haydar Beyi dinlemiştir. Bu 
sırada bazı müvaceheler de ya. 
pılmıştır. Aldığımız malumata 
nazaran, komisyonun kat'i ka-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Gazi Hz. 
--· 

Gazi Hz. dün Dolmabah
re sarayındaki dairelerinde 
meşgul olmu~lar ve bir ta
rafa çıkmamışlardu. 

Evkaf, inhisarlar 
Ve barem 

Bütçe encümeni ka
rarlarını heyeti 

umumiyeye bildirdi 
ANKARA, 24 (Telefon) -

Bütçe encümeni mülhak bütçe
lerden Evkaf, Ankara imar mü 
dürlüğü, Konya ovası sulama 
idaresile, Müskirat ve tütün in 
hisarlarının baremlerine ait ka 
nun layihalarmı tetkik ve mü
zakere etmit ve her biri hakkm 
da ayn ayn kararlar ittihaz et. 
mittir. Bu kararlara göre Ev. 
kaf umum müdürlüğü maaıatı-

1 

Evkaf umum müdüıü Niyazi B. 

nm tevhit ve teadülüne da.ir o
lan layihanın mezklır müdürlü 
ğün gerek müstakbel teşkilatı 
ve gerek faaliyetleri esaslan. 

(Devamı 6 ıncı u1ıllede) 

Fazlı Bey P. Eltim El. 

Papa Eftim 
Kiliseleri 
Vermiyor! 

Fenerle birleşmek için 
de ortaya 

birçok şartlar koyuyor 

FAZLI BEY NE DiYOR? 

Şehrimizde çıkan rumca Me
taritmisis gazetesinin dünkü 
nüshasında Papa Eftim Efendi 
nin elindeki kiliseleri Patrikha 
neye devredeceği ve iki kilise. 
nin birleşeceği hakkında bir ya 
zı vardı. Ay.nıi yazıda Vali mu
avini Fazlı Beye atfen bazı be
yanat çıkmııtır. Dün bir muhar 
ririmiz F azh Beyi görerek, 
bu beyanatın mahiyetini sor
muştur. Fazlı BEy demiştir ki: 

- Mezkur gazete imtiyaz 
sahibi Papaduplo Efendi benim ı 
le görüştü. Kendisine beyanat 
şeklinde hiç bir şey söylenme
miştir. Esasen kilise ve din işle 
ri hükumetin ve dolayısile vila 
yetin alakadar olmadığı mese-

(Devamı 6 mcı sahil""1e) 

Maarif· Vekili dün 
Ankara' dan geldi 

Vekil Bey muhtelif maarif mese~ 
leleri Üzerinde 

dikkate şayan beyanatta bulundu 

İstanbul' daki mektepler teftis edilecek .. 
Maarif Vekili Ent B. dünlı:ü tren 

le Ankaradan ıehrimize gelmi9 Hay j 
darpafB iıtaıyonunda Maarif erkanı 
tarafından kartılanmıı ve Tokatli- t 
yan oteline misafir olmuıtur. Vekil 
B. öğleden oonra 1ar11ya giderek 
Reisicumhur Hz. ne arzı tazimat et
miı ve ıehirde bazı huıuıi iılerile 
metııul olmuıtur. Eaat B. dün To
katliyım otelinde bir nıubıırririmizi 
kabul ederek atideki beyanatta bu
lunmuıtur: 
"- Huıuıi bazı iılerimi ten:İye 

etnıeğe ve bu arada birkaç mektebi 
daha görmeğe geldim. htanbul' dalô 
mekteplerin hepıi.ni bir anda aönne
ie imkan yoktur. Böyle fırsat bul
dukça, den ıenesi nihayetinden ev
vel mümkün olduğu kadar çok nıek
tep görmek arzuıundayım. iki üç 

(Devamı 6 ıncı ssbifMle) 
Dün 1stanbula gelen Maarif Vekill 

ESAT B . 

Sabık kral evvelki ge
ce barlarda eglendi ! 

Dün sabah ta Boğazda bir gezinti 
yaptı ve Istanbuldan ayrıldı 

Evvelki gün ıehrimize gelmiı o- f 
lan ıabık lıpanya kralı 13 üncü Al
fons dün aaat 12 de seyahatine de- ~ 
vam etnıek üzere ıene Theophile f 
Gautier vapurile tehrimizden müfa- f 
rekat etmiıtir. · 

Sabık kral, evvelki ıün Dolma
bııhçe ııarayına giderek Gazi Hz. ne 
kartını bıraktıktan SODl'a saat bette 
vapura avdet etmi,tir. 13 üncü Al
fonı, bir müddet istirahat ettikten 
sonra, elbioe değiştirmit ve aaat 8,30 
da refakatinde Duc de Miranda, 
Mes•agerie Maritime acenteıi müdü 
rü M. Gabriel Couteau bulunduğu 
halde Türkuvaz gazinoıuna gitmiı· 
tir. Öteden beri eğlence ilemlerinde , 
bulunmaktan hazzeden ve knıllığı za 
manında da Avrupa' da, bilhaua Pa- ' 
riı'te mütenekkiren gezip eğlenen 
13 üncü Alfonı, evvelki ak'f&M da 
lstanbul' da eğlenceli bir gece gec;ir
mek istemiıtir. Türkuvaz gazinoıu 
evvelden haberdar edildiği için la. 
znn gelen tertibat ahnmııtır. Türku
vaz bir Ruı müesseıeıi olduğu için, 
bilhassa Rus tarzında yemekler ha-
zırlarunııtır. Sabık Kral vapııra dönüyor ... 

1 

Bu m~naıebetle ıııu;inod~ birçok ı ma~~ı için reddetmiş ise de, gazino 
halk ve bılh.a11a şe~rınıızdeki lıpan- s~bı Mme Puriç'in ısran üzerine 
yollardan bırçok kimseler bulunmuş hır kaç kaşık yemiş ve a la ruue ye
tur. Sabık kral için hazırlanan ye- mekleri pek beğendigini ve Türku. 
mek listeıi fU idi: vaz'm bir Rus müesseıe;i olduğunu 

Blini çerezler (a la russe bir nevi işidince gazinonun Avrupa'da gÖr-
pasta) düğü büyük gazinoları andırır bir 

Et suyu mükemmeliyette olduğunu söyle-
Cotelette a la mode de Kieff miştir. 
Dondurma Yemekte ve yemek esnasında vot-
Sabık kral Ruı tarzında hazırlan ka, ıarap ve ıampanya içilmi ş tir. 

mış olan bu dondurmayı, iıtihaıi ol- (Devamı 6 mcı sahifede) 

1 

Dost ve kum~tt lraı,da MİLLİYET içôn tetkik ve müııahcdelerini tes
p i t • den arkadaşımızın ;ık mektubwrn dün neş~iştik. Bugün <J-: t~n 
maliye ve parasrnrn vaziyetini gösteren ve şayanı dıkkat•" esasları ıbtı~.a 
e<l!n ikinci mektubımu 7 in.ci eahifemizdt ıreiM'diyoru•. Rffirn İran Mu .. 
let mecli:>i bi.nasını göwt.ermektedir. 
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lhtısas 
Cemal Pata hükômetin h7 I ~ak için zaman geçmit değil. 

men bütün nazırlddannm veki- dır. 
1i gibi bir teY olduğundan, ka- C-1 Pqa ec:ı:'~. müteh_u 
n,madığı hiç bir it yoktn. O. 11rlarmıo yardunı ıle ornek çıft 
nun için karargiluada kendi- likler ~e _ yapmı,tı.. . ~&ana. 
ne yardım eden yerli ve yaban. yel bu çiftliklerd':° ~1!"ıdı~: 
cı mütehassıslar duik olmamıt ı, adamı oldugu ıçın bürok. 
tır: Eski Merler ve tefıjrcilik ruiyi ve memur kafasını iyiden 
mütelıuaıaı bile vardı. Biri iyiye kırmıttır. 
Berlin müzeleri müdürü profe- Bir vakitler ordu müeaıeae
ıör Veygand, öteki Roma !erinde bütün mürac:aatlann 
akademisi ıizaıından lıviçreli yirmi dört saatte hallolunma11 
profesör Cürher idi. Ahnaıılar emrolunmuşt~. :'i~~i ~ö.rt aa
harptemonra imparatorluğu atte herhangı bır l!I bitıreme
müstemlekelettirmeii dütün- yen memur kendi büyüğüne se
dükleri için en kuvvetli insan. bebini söylemeğe mecbur oldu
lannı ilıtiyat zabiti olarak ara. ğu gibi, müracaat sahibi i.mi-
mıza göndermitlerdir. Öyle rin kapısını vurup itinin bitiril-• 
r.annediyorum, ki Anadolu ve mediğini haber verebilirdi. 
Suriye hakkında eniyi tetkikler Esaslı yollardan biri yapıla
bu Almanlar tarafından yapd- cakb, yolun muayyen bir za
mı,br. manda bitmesine lüzum vardı. 

Cemal Paşanın hüneri bu ih- O zamanlar Lübnanda oturu. 
t_•aslardan istifade etmekte idi. yorduk. Cemal Paşa Şam va
lhtisuı onun kadar iyi laılla. lisi HulU.i Beye (Eski Nafia 
nan ve semerelendiren devlet Nazırı, mühendis~) bu tarzda 
adamına pek az rast geldim. emir verdi. Hulusi Bey: 
Yazık ki bütün eseri timdi bi. - Femıen imkan yotkur, di
zim olmayan toprakl~r üstünde yor ve bu imkinsızlığı isbat et
kaybolap gitmittir. Filistin mek için bqmühendisin yola 
bozgammdan soma, busuai bir çıkarıldığını yazıyordu. 
trenle lstanbula dönerken, an- Batmüheadia Oyın Sofar'a 
cak 0 zaman, Cem•I Pata fa- geldi. Koltuğu çanta ve dosya 
kir Anadolu topraklanM baka- dolu idi. Bütün kağıt ve cet. 
rak: veller yalnız bir teYe yarayacak 

K ke bu alarda vazife tı: Orduya lbım olan yolun 

1 - 1et d r demitt" Fa- ordu için lüzumlu olduğu za-
a mıt o aay ım, ı. d 1 • • ba 
kat 1914 te Cemal Pap.nın İm- man a yapı amıyacagmı ıı t 

ku 1• 'di. etmek 1 
paratarluğa imanı vvet ı ı B . üh' d' . k ela 
S . F"l" . . manhl qm en ııı uman om 

unye ye ı ıstını Ol at- ben ··t·· -· t·· K 
bi~ - L--' -•~- yanma go urmu' um. --
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_ a pı an gırer gırmez veıııa 

- Eğer. Mı•ıı:ı a :"ada dö- Pata ıuratıru astı: 
nersem ••. dıyen şımdı tekrar et- _ Şimdi hepaini 9u masanın 
mek istemediğim nutku hatır- üstüne atmız, dedi. 
!ardadır. Mühendis tatırdı .. 

Sebin:ilik diye bir ilim oldu- - Hepaini hepsini, ııoın kiğı 
ğun·u bir plan ne demek oldu- da kadar! Ve timdi kartımda 

I • d 
ğunu Cürher' den öiremnlf" arunuz. 
tim. Yine Cürher Vedat ve Ke- Gözlüklü mühendiı bot kol. 
mal Beylerin Türk mimariai di- !arı ile dikili kaldı: 
ye ortaya attıklan uydurma - Size yalnız fUllU emredi. 
uslüp için beni uyandıran yorum: Bu yol o tarihte bit
adam olmuıtur. Cami kemerli mek için ne kadar paraya, aıme
bir han veya çqme pencereli leye, kazma ve küreğe ihtiya
bir eve bakarken: cımz vardır? Gidip Erkiıııbar-

- Naaıl tasavvur ediyorsu- biyeye haber vereceksiniz, ve 
nuz, elerdi; Türkler kadar bini doğru Şama hareket edeceksi
bir milletin cami mimarisi, çq. niz. Yol o tarihte bitm.ezae, ai. 
me mimariai, türbe mimariai o- zi IOD taPann atıldıiı ysde 
lur da, ev, bahçe ve han mima- idam ettireceğim. 
risi nasıl olmaz?.. Batmüheruliain idam edil • 

Cemal Pqa Rumelilıiaan.nı medijine tabii tüphe etmeui. 
tamir ettirerek deniz müzesi niz. Yol saati ıaatine bitti. 
yaptırmağa karar verdiği za- Bagünkü kariler bu idam 
rnan, bir komisyon toplamıftl. sözüne ,imdi hayret edecekler
Komiıyonclaki Türklerin kara- dir. Büyükharpte öldürmek, aı 
rı hisann eski küliblanıu geçi- tırmak, vurdurmak aözleri bq 
rerel(. ona ilk mamarumı ver- lira ceza gibi hafif kıymetler 
mekti. Cürher isyan etti: ahm,tı. Bir gün Berutta bir tel 

- Hisarı tamir edecekainiz, ırafçmm önüne: 
uğraşacaksınız ve para sarfede Bir dakika geçiktiren idam 
ceks niz. Eğer ondan sonra bu olunur!. 
taraftan geçen bir yolcu: "- İhtarlı, doinıdan doiruya, 
Sanki tamir edilmit te ne ol. yahut transit olarak bir tomar 
mui?" dene, zu ite memur et- telgraf yığılmıt olduğunu ben 
tiğioiz mimarın en büyük te· görmüttüm. 
refi bu olacaktır. Bu adamın bin parça edilme. 

Hiaarlan külah giymekt- ıi lizımdı. 
kurtaran da profesör Cürber ifratlar btrakılırsa, bürok. 
olmuşbır. Cürher Şam ve Be- raaiye kartı her türlü tiddet 
rut için bir çok pli.olar yaptıiı benim botuma ıider: Bürokrui 
gibi, !stanbtıl tarafı için de san bilhassa bizde tembelliği, ka
dıklarla projeler hazırlamıttır. ranızlığı, kafasızlığı, kötü ni. 
O da profesör Janaen'nin fi.k. yeti, bilgiaizliği kanunlaştır
r:nrle idi: lstanbul tarafını imar mak demek ohmıttur. 
etmek! Ba yakanın laırtanl- Falih RIFKI 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

MiLLiYET PERŞEMBE 25 ŞUBAJ 1932 

1 HARiCt HA~~R~E~ r(j!'!fiii;ifJ 
Cenevre Fransız kabınesı R h - · k- -· -1 h. 
Konferansında • • t . ld I hm şır eti a ey ID 
Afgan -:Arnavut ıtima reyı a 1 de yeni wesikalar 

murahhaslan da 
tezlerini söylediler Başvekil Cenevre konferansında 
CENEVRE, 24 A.A. - Tahdidi PARIS, 24 A.A. - Meb'uaan hedeler kadroaıa dahilinde tatı.ik &-

teslihat konferansı, dün aabah 17 ia- mecliai, 262 reye karşı 309 rey ile 1 dilmeai lüzumuııu ileri sürmüştür. 
ci heyeti umumiye İçtimaıncla umu- lıükıômete itimat beyan etmiştir. M. Tardieu, Cemiyeti Anamın em-
mi müzakerelerini bitinniJtir. Bu • - • • rine vemecek beynelmilel bir kunet 
müzakerelere konfenma mıaralıbaa Meclıste ııddetlı lıadıseler ihdaaı projeaiaj müdafaa eylemİftir. 
göndermİ4 olan 57 memleketten 49 PARIS, 24 A.A. _ Meb'uaan Saat 22,5 le celse tekrar açddıiı 
unu tenuil eden 50 hatip iftirak et- ınecliıinde, hükümet ...__;_ zaman M. Bouiason, müzakerata ni-
miftir. nin okunmasını müteaki;

3
kumandan lıayet werilmeoiııi reye ~. 

Celsenin bidayetinde konferans, Cacbin ile aosyafütlerden Cbabnın Bu bapta yapılan bir izah eaaaım 
meaainin 19 marttan 4 nisana kadar hükiımeti şiddetle tenkit etmiıler- ela M. Painleve ile aağ cenah reiai 
tehirini taavip eylemittir. dir. M. Cbabnuı, hüloimet erkanın- M. Maein arasmda tiddetli bir bicli-

Öğle celsesinde rei. M. Tardieu dan L'r •-•--- ._ __ ımaı· ~-:_._ ııe olmuıtur. 
refakatinde me•aİ refikleri M. Paul )erle ";..bıw="::-"":t oı.ıuj;:i;; Soıyaliıtlerin lideri M. m-
Boncoıar, M. Dumuni~ M. Fabry, dolayı muahaza etmqtir. -yaliıtlerin hiilnimeti ı-1baaaa -
M. Buc!evant ve M. Muaigli bulun- nüselimet meselesinde taavip ebne-
d - b ld 1 --' • • • Soayalistlerden M. Renaudel, ye- nıeı.te olduldarmı aö-'.ni1tir. Soa-ugu ' e ce ıe .... onuna gınnıı- . kabi . "Y . 8o 

1
,. d" 7 ' 

tir. Bu sırada kiiraüde Panama mu- ru ~ . e?ı - napartç 1- yaliatlerin M. Tarclieu'ye itimattan 
rahhuı nutuk aö•lemekte idi. . ye tavaıf etmiftir. yoktur. 

M. Tardieu, ~eri girince birçok Celae, -t 17,35 ele tatil edilmit- Sağ cenah meb'uslarmdan biri fÖY 
munhh•alar gelip elini ııkmıtlar ve tir. 17,45 te tekrar açıldığı zaman le haimmıbr: "Bu sözleri söyleyen, 
tebrikitta bulumnuılardır. birçok meb'ualar, bükümetten bazı Almanya'nm a,,.kabdır." 

E k servislerin tanzimi hakkında istizah- Bu cümle, p.tdetli gürültülere 
f gan mrı,alı/ıasının nut a larda bulıanmu,lardır. Bunlar, bil- sebebiyet •ennİt. aai cenah ile -
Umumi müzakereler için isimleri- baaaa bahri ticaret ve bava itleri ne- yalistler arasında bir arbede çılnnq

ni kaydettirmit olan 4 hatipten bi- zaretlerinln ilga11nı tenkit eylemit- tır. 
rinciai Efganiıtan murahhası Hüse- lerclü-. 30 kadar sosyalist, meclis hllde
yin Aziz Han idi. Meclis reioi, ruznameyi okumuı- me•inin tetkil etmekte olduğa kor-

Hatip, pek tecavüzi ve pek tab- tur. M. Tardieu, söz alnuıtır. Mu- donu zorlaınıtlardır. Sükun, güçlük
ripkir bir mahiyette olmaaı itibarile maileyh, tenkitlere cenp "ermit ..,. le iade edilmittir. 
gayri iaaani telakki edilen bazı nevi milli müdafaa nezaretinin ibclaamm Celse, 1&at 22,25 le tatil olunmuş 
ıi.lihlann tamamen ortadan kaldml- istinat etmekte olduğu makul .....,.._ tur. 
maaı lebinde hemen, hemen bütün teri izah eylemittir.Mumaileyb, talar Tdaar açıldığı za-n, bidde 
heyetler tarafından yapılmış olan ruf yapmak lüzumunu elıemmiyetle lıakkuıda aağ -tı ile -yaliatler 
teklifleri tamamen tasvip etmdcte kaydeylemqtir. arumda ..........,." hir ..--.keı•
olduğanu beyan eylemiıtir. M. Tardieu, bütçenin kabulü bu- dan sonra reia, hiikümete itimat e-

Mmnaileyh, loombardnnan tayya- suıunda umıamen mutabık kalmd- dilıMai talıririni reye ko)'IDUf Ye 
relorinin .. __ ortadan kaldml- ııru talep etmiıtir. Mumaileyh, bü- takrir, 262 reye kal'!• 309 rey ile b
maaım ve öUmyevi ve bakteriyolojik kümetin tamint ve tahdidi tealilıat bul edilmittir. 
mulıarebelerin men'edilmesini taıvip meseleleri lıakk•ndak.i aiyaaetinden Celae, saat 23,30 da tatil edilmif-
eylemiıtir. bahıetmit ve hi.kem uıulünün mua- tir. 

Alman heyeti tarafından yapılmış 
olan teklifi munWleylı, pek baıuai 
bir dikkate f8Yllll telikk.i eylemekte
dir. 

Hatip bundan aonra merkezi Aı
yanm büyük buihi yollarmm lıirkıt
tiii nakta lriin olan memleketinin 
buıuıi vaziyetini izah etmİJ ve pro
snımmm dahilde intizamı muhafaza 
ve hariçte milli müclafaııyı temin ede 
bilecek tamamen teclafiii bir cwdu TÜ 
cude ptirilmeaiai nabk bulunduğu
nu beyan e.,t.nittir. 

Alman parlamentosun 
da Hindenburga küfür 

Gayet gürültülü bir içtima oldu 
BERLIN, 24 A.A. - Reidutag, 1 la ittiham "e -ıabaza eylemdıtedir. 

son teırinieneldek.i kıaa içtima dev- Mumaileyh demiştir ki: Ecnebi
reaindeo beri ilk defa olarak dün öi- terin ıize itimadı yoktur. Sdinle ite 
leden IOll1'& toplanmıtbr. ıiri,mek istemiyor. Siz, dünün adam 

Teamül mucibince, bu miiaaaebet larısıruz. Yarının adamı yakında ge
le Berlin'in bütün merkez inamı •- llyor. 
deta uhk bir muhasara albncla gibi Hitler'e ve onun riyaaeti cambu-

83 bin küsur lira rüşvetten maad 
sabık komisere ayda 

250 lira verildiği tesbit edildi .. 
IZMlR, 24 (Milliyet) -ı li olarak verildiğini iddia ed' 

Ehli vukuf tarafmdan Rıhtım yorlar iae de bu iddia çürüktü 
ıirketinde tetkikata deven edi. . _ 
liyor. Heyet Şirketin son sene- Rapor gakında JJerılıgor 
lere ait plançolanrun hakikate IZMIR, 24 (A.A.) - Rıh 
uymadığını görmü,tür. Nafia trm tirketinin tahkikabna 
vekileti hukuk m~aviri Avni vam ediliyor. Oamanlı banku 
Bey yarın Anka.raya lıareket e direktörü ile Döyçe Orian 
decektir. Şirketin hükômet lehi Bank ve it Bankuı müdürler' 
ne ait olan hesabatı ne suretle den mürekep bir ehli vukuf h 
hükümet aleyhine istimal etti. yeti iki günden beri tahkikata 
ğine dair de yeniden mühim ve ba9lamıttır. Onların tetkik ed 
aikalar elde edilmiştir. Eski ko ceği evrak sokakta zabıta tara 
miaer Emin Beye ve onun vuı fmdan bulunup ta müddeiumu 
tuile verilen 83 bin küsur lira mlliğe teslim edilmit olan def 
rütvetten bqka ayda 250 lir.ı ter yapraklan ve diğer evrak 
verildiği de teabit edilmittir. münhasu kalmaktadır. Rapor 
Alikadarlar bu paranın Marail larmı birkaç güne kadar vere 
yada bir yazıhanenin kira bede cekleri tahmin edilmektedir. 

Orman kongresi toplanacak 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Nisanın 9 uncu cumarteaı 

pü Ankarada bir -an kcmcresi toplanacaktır. Kogreye la 
tanbul Yüksek Orman mektebinin bazı muallimlerile yakın vili.; 
yeder orman müdürleri ve amenejman ıırup reisleri ittirak ede
ceklerdir. lçtimaa gelemiyecek olan diğer onnan müdürleri de 
ruz11amede tesbit edilmit olan esaslar hakkında fikir ve mütale. 
alarmı bildireceklerdir. Bu husus kendilerine teblii edilmittir• 
Kongrenin ruznameaine göre müzakere edilecek batlıca madde
ler arasında orman tqkilitı, amenejman itleri, orman kanan ve 
talimatnameleri vardır. 

lzmirde bir deniz f acıası mı? 
IZMIR, 24 (Milliyet} - Selanikli Oaman ve gazete n·ii

vezzii İH11&il Efendiler iki günden beri kayıptırlar. Bunların bin
dikleri sandal Urla iskelesinde görülmüttür. Birinin de cesedi 
Gediz manaabmda bulundu. 

Mecliste neler görüşülecek? 

Muamileyb, konferamm Ef•anis
tan'in hu buauıi vaziyetini nazarı 
dikkate alacağı iimiclini izhar etmit 
ve koııferamın tam bir muvaffakiye
te nail olması tanenniainde hulun
muttur. 

A,navut mar•lılı••11tın 
nutkrı 

idi. Süvmri polisler, karakol geziyor ra namzetliiine yapılan bu telmih, ANKARA, 24 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisinin ya 
ve asker kOl'donlan, chıbuliyesi oı- lllliifrit milliyetperverler hizbinde b 1 • 1 h '-'-- _. 

Araanatluğıın Cemiyeti Abem 
nndöndeki .ı.imi mwUlıau M. Lııc 
Kurt, memlelııetinin ltitarafbtaa 
nt- harp •-tlaraulu -............. oldaiaaa babrlıatmqtır. 
itte ....... ı.m- Ama ... tluk, -11et 
terin ıe.libab teri.etmeleri prenaipi
nin miaaka derç Ye ithal edihneı.iai 
derin lıir memnuniyetle kartıianuJ
br. 

Ma..ileyb, kunet yerine lııalı 
ve adaletin ikamesinin bir zaruret ol 
duğıınu beyan etmİf ve clemittir ki: 

Arnantlak, içtimai n ildaacli İn 
lcipfma haarmefaetmek için sulh ve 
nizam dahilinde çalışmak arzusunda 
bal .. _ .... ve konferanım nıuvaffa 
lciyetinclen haıka birıey iıtememek
tedir. 

M. Miclıalakopa!os'rın 
nutku 

M. Mid>al•kopaloa, Yunaniataa 
ıwnnıw aöz alarak, lıucünkü bütün 
ab...al n teraite rai- milletlerin 
aillıbl•nmayı teri.etmek arzuaunda 
bulunduldannı beyan etmİflİr. Mazi 
nin clenleri, harp eı ........ a aktedil
mit istilıırulann ağır yükü, terki tes 
lilıab ururi kılmaktadır. 

Artık efkin umumiye bunu böyle 
iıtiycw. 

Y nnanistan, mukavelename pro
jesinin konferanı mesaisinin esaıınr 
tefkil etmeainl kabul etmelde bera
ber, Franaız tekliflerinin tıayet bü
yük bir dikkatle tetkik edilmesi la
zun geldiği mütaleumdadır. 

line aokahilendir. İmaleden en 
iyi istifade etmesini bilen t•ir
lerimızden biri olan Nedim: 
"Döğülmeye, söğülmeğe, ko. 
ğulmağa billah - Hep kailim 

yan kirMal...U .llAlichıtag biaaaına fevkalade bir ıevk galeyanı buaule rmki içtimamda azı aza ann mezunıyet eri a ......... a riyaset tez 
yakJatmalarnıa mini oluyordu. getİnnİJtir. keresi görütülecek ve Londra posta kongresi kararlarım bari so-

Celee Soaral - Demokratlarcluı M. Coebbeb, bundan aonra cloiru netlerin tasdikma dair dan liyibamn müzakeresi icra edileceJc. 
reiı M. 1.-ı.e taırafmdan aaat 15 te elan doğruya _,.qa.1 Hindenlıourg' - lir, 
açd11Ufbr. Bu telıede Borlin meb'a- a hücum ederek demittir ki: Hi...t. 
ıu ve Hitler'in hafbca mnaTİni olan baura, -yal demokratlann ileti ol
M. Goebbelı'ia reiai ı hır Hinden- mak için kendi müntelıipt..ini ts
bours'a kartı vıı.ku bulan twTuzlan ketmİftir. Keadiaini bir kııçftlar fır. 
clolayaile fiddetli bir hicliae olmut- kası va11taıile yeniden intihap ettir. 
tur. mek i.tiycw. 

Celaenin bidayetinde dahiliye ve Bunun üzerine lıatilıin sözleriDe 
harbiye mzmı M. Croeau, hülnimet kartı aol cenahtan bir ~to fırtı. 
namına riyaaeti cumlwm ait iki in- nası kopmuf, reis Loebe mediai in
tihap ig.in 13 mart ve 10 niaan tarih tizam ve sükıine davet etmiı, Nazia
lerini teklif etmİJ ve fakat aiyaai biç ı ... ise "Siz <'e bir kıu;akaıım" diye 
bir mütalea iliıre eyleaıemİftir. hağımu,lardır. 

Bundan aonra hemen umumi aiya Gürültü son dereceyi bulmut ol-
sete ait müzak«elere haflanılmıtbr. cluğundan celae tatil edilmiştir. 

Türkigede hizmet etmiş ecne
bilerin tekaüt maaşları 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Türlôyede hizmet eden Ami 
ral Fon Hofe Pqa, Fon Hozel Pqanın, Fon Rider Patanın zev
cesile ve Fon Grikof Paşanın zevceaine muhauas maqlann ia
deten tahaisi hakkındaki layiha bütçe encümeninde müzakere e
dilmiş ve yei tekaüt kanununun Türkiyede ifayı hizmet etmit o
lan ecnebilerin tümul daireai haricinde bıraktıtı mülahazuile 
enıcümen liyihanm hükümete iadesini muvafık ııörmüttür. 

Bütçe encümeni bu husustaki ınamatumcla ezciimle diyor 
Bu müzakerelerde her Hm.in 3 aaat Tatil eanaaıncla kudema komiayo
aöz aöylaneğe hakkı nrdır. Bertin'· nu M. Goebbelı'in devlet reisine kar 
in müfrit milliyetpen« meb'ıulana fi ıebbüşetemde bulunmut olduğun- ki: 
dan M. Coebbela, kürsüye çılınıııtır, dan dolayı meclisten dııan çıkarıl- "Bu zevatın tekaüt maqlannın iadeten tahsisi lüzum veya 

Son derece tiddetli bir liaan İati- maama karar vermi~tir. ademi lüzumu üzerinde tevaklaıf etmekaizin halihazırdaki buh-
mal eden M. Goebbda, Brüning bü- Tekrar celse açıldığı zaman M. 
ıcw-tinin heaalımı görmek taaavvu- Loelıe, bu kenn bildirmiştir. M. ranın tevlit eylediii azami tasarruf zaruretlerini nazarı dikkate 
nanda oldaiunu beyan etmittir, Mu Goelılıela, aol cenabın yuhaları ara- alarak siai maliyemizin daha müsait olacağı bir zamanda o za. 
maileylı, fimdiki kabine ile parlimen 11nda salonu terkederken müfrit mil- marun tayin edeceği icaplara göre y-iden hzırlnmak üzere bu 
to ekseriyetine kartı 'idcletle hüqun liyetperverler mülhi, bir aiirültü ya layihanın hükümete iadesini enciimen muvafık görmü,tür." 
elmİftir. pıyorlardı. 1 !11!!!!!!!1 ___ 1!!!!11!!!!-lll!lll!!!!!l ____ l!!l ___ l!!!l!lll!_!ml ___ 

Bu aon -1erde Alman milleti Birçok meb'ualar, gayet pdcletli 
için yegane ümit lem'uı, 14 eylôl tabirlerle müfrit milliyetperverlerin 
1930 intilıahetı idi, fakat Brüniag takip etmekte oldukları mütecaviza
hükümeti, kanunu euainin 48 inci ne aıuDeri protesto etmiıler, müfrit 
maddesini dilediği ıreçbile tefsir ede. ler de bu nutukları türlü türlü aea
rek, Alman:-~'vı kurtarabilecelı: olan lerle ·ıre nlıklıırla keamiflerdir. 
yegane bükômetin iktidar mevkiine Nihayet kömüniat meb'ualarclan 
gebneainc mi.ni olmutlıar• hiriıinin gerek ıoıyaJ demokratı. 

Mıunalleylı, haıvekili Almanya'yı ve gerek hükômet aleyhindeki bir 
baraçlarından b.t'i aurette lr.urtanı- natlaı ile umumi müzakt!l'ate tekrar 
bilecek bir kabiliyete aahip olmamak haflanılmuı üze-ine ııükiln teeesüa 

etmiıtir. 
Bütün cclııe esnaaında AilnİlllllUI 

muhafaza elmİf olan hatvelôl M. 
Bıiining, iatizahlara bugün öğleden 
ıoııra veya y- cevap verecektir. 

Professerır Hitl~ 
BERLIN, 24 A.A. - Profeaör 

Hitler, ihtimal ilk ve aon ıleni ola
calı. olan deraini bu alqam Brum-

miyecek zaruret yoktur; yenemi 
yenler ancak sahte ilihlardır 
ve sahteliklerinin bqlıca delili 
zaaflarıdır. 

lir. duğumu; tiir kitaplarını diğer-

wiek yüksek teknik mektebinde Ter<' 
eektir. 

Bu meraaimin yeırine gayeai, 
Hitler'e Alman talıiiyetini bahşet 
mektir. Hitler'in reiıicumburluğa 
resmen namzetliği, meb'us Goebbels 
tanıfntclan Reichııtas müzakerab ea· 
naaıncla ilin olunmadığı takdirde, 
pelı yakmda Naziı fırkası tarafından 
iW.ola ...... ktar. 

Bebeğimiz bu beyaz, tüylü kö 
pek bizim del,, 

1 

amma ki efndim aenin olsam,, Bir kaç şair ciıine, ikincisinden daha ıık te- derken "dö""''mek, aög"ülmek, 
sadüf olunv. KUi 

koğulmak" mudarlannın ilk 
Edebi neviler arasında dere- Nemrin nazımdan daha güç hecelerinde ıarar etmekle IÖCIÜ 

Hayır, nazmı; hakiki, yani 
hiç bir hileye bat vurınıyan na. 
zım hiç bir zamao nesirden ko-
1.y değildir. Güzel bir mura, 
tek bir hecesine dokunulunca 
bütün sihri, füsunu bozulan mıa 
radır; çünkü onda her tey gü
zelliğe hm.ret eder ve ODWl 

meydana ıelmesi zaruridir. Faa 
la, daima çirkindir. 'I 

NaZ1111la nesir biribirinden terinden daha büyük bir alika 
kolay değildir; daha doğruu ile okuduğumu aöyledim. Fa. 
kolay olmaması icap eder. Fa- kat acmra, bqüa ıize behtet
kat itiraf edeyim ki bugünkü mek istediğim üç dört tiir kita
t•irlerimiziıt ekaerisinin yaz111. bına baktım •. Kqke bakmrya 
nı, hikaye veya makale yazan- idim, •İze onlardan törle "na
lanmızınkinden daha muniı bu zari., olarak bahsetmek niyeti. 
luyorum; tiir kitaplarını diier. me sadık kalaydno! lnaan ta· 
!erinden daha büyük bir alaka irleri methetmek istiyor; fa. 
ile okuyorum. liat ne olur, onlar da buna im-

Bunu olaıyunca insanın içi 
kamyor. Böyle teYleri niçin yaz 
malı? Halit Fahri Beyi seve
rim; yirmi aeneden fazla bir za
mandan beri edebiyata bir ra. 
hip aadakati ile hizmet ediyor. 
Hayatı, edebiyata hevem eden 
ıençlere örnek diye ıöeterile
cek hayatlardandu ..• Ne olur, 
eseri de öyle olaa ! 

ce far!'ı. ~l~duğun~.. içi~- olduğu, çünkü bir mıumumed~ ne bir kat daha güzellik vemııit
den bınnın dığer bınnden us- veznin kafiyenin birçok kuaur. tir. Fakat bqka bir ıairimi
tün veya güç olduğunu iddia lan örteceği hiç olmazaa ma. zin: "Oyle bir ticldeti tasmim 
etme_k el!>ette ki daima ~di bir zur göeterebaeceği kaç defa ile çıktım ki yola - Karşıma 
t~dır. Maamafih ~1>:•tl~ aöylenmit ,eylerdendir. Fakat, çıksa eğer l«lki mezarım döa
ugraıan herkes - güzel bir f 1• iıter manzum ister mensur ol- mem., beytinin "kartıma" keli
ir, güzel bir roman veya güzel aun, bir yazıd~ kusurları görme mainin - bec:eaini usatmuı, 
bir "essai,, yazmak için li.zuo- mek veya affetmek o yazıya üstelik bir de hiç lüzum yokken 
gelen ibda kudretinin hep bir kartı bir hw--taizlik değil mi- j "eğer" kelimesini iilve etmesi 
olduğunu aezmeaine rağmen dir? Lüzamaus bir kelimeyı· ve- vezin hatm irin unutulur, af. 
böyle bir "hierarc:hie,, kurmak- .,, ya çirkin bir imaleyi, vezin ve- folunur çirkinliklerden mi. 
tan kendini alamaz. Bu merte- ya kafiye zarareti;..;.. kabul et. dir? 
belerin en ..:•L--g"i fanetti~ de .... -,........, "' mek, tairin batlıca vazifelerin- Vesin, kafiye; bunlar hep 
kendisinin ya - kalayca yapahi den biri laıllaadığı lisanı boz- güzellik yaratn.k için birer. 

• leceği veya hiç beceremediği. madan ona bir ahenk vermek vasıtadır ve oolan çirkinliğe i
dir. insan oğlu için dünyanın olduğunu bilmemek demektir. let etmek asıl mahiyetlerini u
en ağır teY aczini itiraf etmek Şair lisanı, kelimeleri bozsa bi. natmalı: demektir. Nazan, ilihla 
oldu~unclan ba iki tıktan birin- le bunu ancak bir güaellik ha- rm liHmclır ve ilahlar için yenil 

Fakat nesir de naznodan ko.. 
lay detildir; daha doiruu, 
Mallarme'nio dediği gibi, her 
edebiyat eserinin lisanı "man
zum" dur. Manzumdur, çünkü 
bir nizam enditemi vardır. Ya
hw ki, yalnız vezin ve kafiye 
kayıtlarme. uyan •özlere man. 
zum denek, Moliere'e kartı 
Monaieur Jourdain'in tarafım 
iltizam ederek, ._rin alelade 
ifade tarzından ayn bir ter ol. 
dutunu kabul etmek lbrm ge-

Banun aebebi belki bizde ti• kan bıraksalar, bu büanü niye -
irin bir an'aneai olmasıdır. Naz timize yardım ebeler! Ben, bi
ma h- eden ıeaçlerimia, ru kuvvet bulmak imidi ile, ö 
türkçecle kemfılerine rehberlik nibndeki kitapların içinden biri 
edecek eserler bulabiliyorlar. ni f6yle açbm. Hem sisi temin 
Eskilerde de, yenilerde de tÖJ'· ederim ki raagele birini defi!; 
le tamamile klisik, yani, bir maraf bir tairimizin kitabını aç 
insanda edebiyat zevkini tqki. tım. Şu mıaralarla ka11ılattım: 
le kifi gelecek yazılar bulun. "K6peği ver, biraz da ben 
madığını aöyledim ve bu kana. seveyim dizimde! -Bak BIJ
atinı günden ııüne kuvvetl.H- cilr'e ... nasıl da kulak dikti bu 
yor. Fakat ne de olaa yine tÜ- ti.lal- Hele ne hoş çarpıttı ba 
rimiz, nearimiiclen kuvvetlidir, şmı sol tara/al 
daha çok itlsunittir. "Ne bahçede çiçekler, ne a-

Buıünkü f&İ.rlerimiııi, na- çan kelebekler, -Şenliğidir ,,., 
ıirlerimizclen daha -...üı bul- lerln güzel, tombul bebelclec,-

Halbuki ben "Balkonda sa. 
atleT., i ilk gördüğüm gün Bau. 
delaire'in: "Et !es aoin au bel
c:on, voilea de vapeun ~,, 
mıaraım batırlamıı, Halit Falı 
ri Beyin ondan ilham aldığuu 
aöylemek iıtemiıtiml ... Ba ki
tabın içindeki bütün manzume
lerin hepsi - 14 parça - bit. 
tabi o yukanya aldığ1111 -.ra 
lar ıibi birer vodvil kaçkını de 
ğil. Meseli §Öyleleri de var: 

"Alacakaranlıkta son ışık 
elenlyor, -Yine aqam dolu
yor alçacık odalara, - Acık 
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Tayyare postaları yollarının lesbiline başlandı! 
E'konomi 

Uşaktan 300 bin kilo 
şeker geliyor 

----··-
Oda'da muamelesi ol
mıyan esnaf Oda'ya 
niçin kaydediliyor? 

Halka neşredilecek 
beyanname nedir? 

Evlendiririz de geçer .. . qokl 

Belediyede 

Şehir meclisi 
Ne yapıyor? 

Cumartesi içtimaında 
masraf raporu 

müzakere edilecek .. 

1 

Maarifte 

Ekalliyet 
Mekteplerinde 

Müfettişler dünden 
itibaren 

teftişe başladılar Fabrika bütün masraflara rağmen 
34,5 liradan sahş yapacak 

Ticaret odası meclisi dün rüzna .. 
mesi çok dolsun bir İçtima yapmı9-
tır. 

Kara Mustafa zade Ahmet Beyin 
riyasetinde yapılan bu içtimada Oda 
nın 1931 - 932 huliı.&ai beaabiyeleri 
tetkik ve kabul edildi. Bundan 10nra 
Cümhuriyet Merkez Bankaaı idare 
heyeti için Oda namına Hasan Ne
cip ve Ahmet Bican Be:rlerin nam
zetlikleri kRbul edildi. 

Mazhar Osman Bey izahat veriyor 
Ala! hıfzıasıhhaaa cemiyeti. 

nin delilerle yapılacak izdivaç· 
larm doğuracağı tehlikelere hal 
km nazan dikkatini celp için 
bir beyanname neşredeceğini 
dün yazmıştık. Bu teşebbüs, or 
taya şöyle bir mesele atabilir: 

hasta olursa maluliyet daha se
ri intikal ediyor. Y apbğımız tet 
kikata, ecdadında ruhi hastalık 
bulunm çocukların bir kısmı 
hasta doğuyor. Yalnız ıunu da 
ilave edeyim. Bir ailenin bütün 
çocuklannm hasta olması icap 
etme2:. Şeceresinde hastalık o
lan çocuklar da akıl hıfzıssıhha 
sına riayet sayesinde kurtanla
bilirler. Bizdeki izdivaçlarda ta 
kip edilen hattı hareket çok yan 
lrftır. Bir çok ailelerde çocuk
lar hastalık başladıktan sonra 
evlendirilmekte ve bir talanı 
bedbahtlar dünyaya getirilmek 
tedir. 

Jıtanbul umumi mecliai dün reis 
vekili Sadettin Ferit Beyin riy .... 
tinde toplandı. Divan kitiplilderin
de Etem izzet ye Ali Rıza Beyler 
VBTdı. 

Maarif V ek8.leti Umımıi miifettiı 
!eri dünden itibaren ecnebi ve ekal . 
liyet mekteplerini teftite başlam•i· 
larclır. ecnebi tabüyetini haiz çocuk
ların, Türk lisanile tedris edilen ta
rih, coğrafya ve yurt bilgisi dersle
rini okumak!• muktaı· b:ılundukları 
hakkındaki tanıim vazıb olm.,dığın
dan tavzihen ikinci bir tamim gelin· 
ceye kadar hiç bir fekilde proğram. 
!arda tadilat yapılınamaat Umumi 
Müfettişler tarafından mezküı· ınek 
tep idaresine bildirilmittir. 

G~len malümata nazaran Uıak 
!•ker fabrikaaı dün lstanbula 300 
bin kilo şd<er aevketmiştir: 

Fraıısaya ihracı mümkün olabilece
ği bildiı·ilmektcdir. . . . 

Karabiga cinsinden arpa ıçı~ de J! 
yapılabileceği kaydedilmektedır. 

Zaptı •abıkın kıraat ve kabulün
den 10nra, Millet mektepleri faaliye
ti hllkkında verilen bir takrir okun
du. Bu takrirde Millet mekleple..U. 
tahsisat verilmesine, muallimlerin 
devam etmesine rağmen talebe mev
cudunun çok az olduiru, devanı mec 
buriyetinin li.yikile tatbik edilemedi
ii zikrecliliyordu. Dr. Hikmet B. hu 
buauata söz aldı. Derahaneler açıl
dığı nkit 50 • 60 mevcutlu ıınıfla
nn halen 5 . 6 talebesi olduğunu 
söyledi. Berayı tetkik takririn ma
kama havalesi kabul edildi. 

Uşak şeker fabrilumnın yar1n 
şehrimize çıkarılması beklenen bu 
Jekeri temarnen tozdur. Uşak şeker 
f~briluı11 mevcut vaziyeti nazarı 
dik.kate alarak yol ve sigorta masraf 
1arına rajmen 34.5 liradan sabş ya
Pacaktır. -.. .... ı. 

Mersinden ihracabmız 
Mersin Ticaret odasının tanzim 

~~lifi bir raporda Mersin limanından 
"attunusani zarfmda 627000 liralık 
l0,994 balya pamuk ihraç eclilmiıtir. 
C.eçen ıene kanunusanide pamuk ih
•ac11tmıız 434000 lira kıymetinde 
5692 balya idi. 

Mevıim bidayetinden beri beş ay 
<arfında yapılan ihracat geçen se
~enin ayni müddeti zarfında yapılan 

lıhracattan dört bin küsur balya faz
adır. 

Kanunusanide en fazla ihracat 
Y~pl:ğımız memleketler ltalya, ln
tıltere, Fran•a ve Almanyadır. ltal
~~Ya geçen sene kanunusanide 447 
!n kiloya mukabil bu sene 785 bin 

OOolıiıo, lngiltereye seçen aenenin 49, 
kilosuna mukabil 560,000 kilo

Ya, Almanyaya geçen aenenin ilk a
~ında hiç ihracat yapılmacbjı halde 
u lene 34,000 kilodur. 

Franıanın buğdaya 
ihtiyacı var 

Fransa hükUıneti buğday ıtoku
"~n azalmaaı yüzünden un imalinde
k; Yerli buğday nisbetini yüzde 50 
h kadar inclirmeği düıünmektedir. 

Manilya ticaret mümeasilliğimiz 
~~-ofise gelen hir raporda memleke 
·~nızde mevcut buğday stoku ihti
• acnnızdan fazla olduğu takdirde 

Borsa fiatları 
,_ Kambiyo Kapanıı 

lngiliz lirası I~ K. s. 
33 50 -

Bir T. Liraıının mukabili 

Fransız frangı ı 12 06 
Dolar o 47 46 
liret 9 12 50 
Belga 1 3 41 10 
Drahmi 37 15 00 
laviçra frangı 02 43 44 
levıt 63 39 50 
Florin 1 17 55 
I<uron Ç. 15 98 00 
Şiling A. 4 22 50 
Pezata 6 14 00 
Mark 1 99 18 
Zloti 4 19 22 
Pengo 3 95 36 
ley 79 41 50 
Diıı•r 26 79 00 -

_ TıahviUit !Kapamı 
l Dahili 94 12 50 
D. Muvahbade 49 75 
A. Dı>mirvolu 03 30 

' - Borsa liarici 

Bulgariıtanın deri 
ithalab 

Ofise ııelen malüınata ııöre B'!'
saristan 931 ilk on ayında 14l mıl
yon küsur Leva kıymetinde üç. ~i
yon lıilo sıfır derisi ithal etııut~r .. 
Bulgariıtana deri ihrac:-tnnıza ıyı 
bir istikbal görülmektedır. 

Yunan milli bankasının 
iskontosu 

Yunan Milli bankası neşrettiği 
bir tebliğ ile 20 ıuhat 932 den iti
baren iskonto fiatini yüzde 12 den 
yüzde 11 e indirmittir. 

Fransaya ithal edilen 
konserve balıklar 

Fransa hükümeti resmi sazete ile 
neşrettiği bir kararname ile 28 ı_u
bat 933 tarihine kad:.r Franaaya ıt
hal edilecek konserve balıkları kon· 
tenjana tabi tutmuştur. 

Fransa deriyi konten· 
jana tabi tutuyor 
F ranıa hükumeti resmi . gazete 

ile neşrettiği bir kararn~e ıle ~ran 
~....: "thali • konten;ıana tabı tut 

&aya""" 1 nı · bilaba muştur. Kontenjan miktarları .. 
re il Aıı edilecektir. frans~ya den.ıh-

• anm mılyon hra 
racatonız ıeneva Y 
kadar tutmaktadu. 

Buğday beyannameleri i9ini tet
kik eden komiıyon buğdayın içinde
ki mevaddı ecnebiyenin çokluğun
dan sikayetle, bunların temizlenme.. 
si içi;. icap eden makinel~n getir
tilmesi lüzumunu kaydedıyordu. 

Habip zade Ziya Bey köylüye 
ıimdilik böyle bir külfet tevcih edi
ler.uyeceğini söyledi . Hamdi Bey 
söz aldı: Her ıene hlanbula buğ
dayla karışık yalnız 7 - 800 vagon 
taı; . toprak geldiğini ıöylenyince Li
man şirketi müdürü Hamdi Bey IOr 
du: 

_ He1apta yanlı,lık olmaaın. 
_ Hayır hesabı bilirim. 
Neticede sekiz aydır tetkiki bit

ıneyen bu işin &!f'~ borsa tarafından 
tetkiki kabul edildı. 

Küçük eınaf, küçük san'atkiı.r ve 
tacirlerin ticaret odasına kayıtları 
için bir proje hazırl!'nmıt~ Projede 
Odaya Haziran nıhayetıne kadar 
kaydolunmayan küçük esnaf ıçın a
ğır ceza konulmuştu. Liman şirketi 
müdürü Hamdi Bey buna şiddetle 
itiraz etti ve dedi ki: 

_ Oda büyük tüccar için bu gibi 
ahvalde muamelesini yapmamak ce
zasım tatbik etmektedir. Bu küçük 
eanaf için ayni cezayı yapalım. Yok, 
ejer onların Oda ile muameleleri 
yoksa o hnlde neden Odaya kaydo
lunsunlar ... 

Ticaret müdürü Muhıin Bey bu
na itiraz etti: 

_ Hamdi Beyin miidahaleıi dedi 
doğrudan doğruya kanunu tenkittir. 

Bu mev.ı:u üzerinde epeyce mü
nakaşa yapıldıktan sonra proje ka
bul edildi. 

Şehirlerimiz arasında 
tayyare postaları 

Amerikalılar tetkikata başladılar 

- Delilerle evlenmekten içti 
nap edelim! Peki ama deli di. 
y~ kimlere diyeceğiz? 

Bu ıuali Mazhar Oıman Be
ye sorduk. Doktorun dün anla
şılan net' esi yerinde değildi. 
Verdiği cevap kısa oldu: 

- Kendine ve hemcinslerine 
zaran dokunan adama deli der
ler. 

- Bu cevabınızı biraz daha 
tavzih edemez misiniz? 

- Cevabın şümullüdür. Bir 
adam ki hem ken4ine hem de 
başkalarına zaran dokunuyor. 
Onun ya deli yahut yarım deli 
olduğuna şüphe etmeyiniz. A
kıl hıfzıssıhhası cemiyetinin hal 
ka bir beyanname neşredeceğin 
den haberim yoktur. Her fert 
delilerle evlenmekten tiddetle 
çekinmeli ve bunun için de mü
tekabilen kendilerini alal dok
torlarına muaYDee ettirmelidir
ler." 

Diğer taraftan Fahreddin Ke 
rim Bey diyor ki: 

- Deli, şuuru muhtel olan a· 
damdır. Deli kendine bile ya. 
hancıdır. Cemiyet dahilinde iç. 
timai mevkiini kaybetmittir. 
Harekatından haberdar değil 
dir. Bir de cinnet dediğimiz kı
aım vardır ki zaman zaman hat 
tekilde tezahür edebilir. Akıl 
hıfzıssıhhası doğrudan doğru. 
ya bütün nıb baata rile uğ. 
raşıyor. Binaenaleyh, yarım a
kıllılar, ıuuru muhtel olanlar 
ve hat cinnet hamleleri göate
renler kamilen kadromuza da
hildir. Tabii bir adam, muhit
ten bir ıeyler duyar, oaları fikir 

· • M. Rohertson ve M. Hulıe bun- d 
HiikUmetimİzin ıehirlerımız ara- dan sonra Şark vilayetlerinde bir k• eğirmeninde öğütür ve niha. 

unda tayY•r'i.il:tta Yı:::ı:..:ut~~~ ıif uçuıu yaparak t.tanbul ve An- yet fikri muhaaaalaamı iradesi. 
nakli t:: ~~'nın Curtin Wright kara ile Şark vili.yetlen arasında te- ne tevdi eder, yani his, fikir ve 
zere 

1 
kegrurı bu ile bir mukavele iın- sis edilecek hava hatları hakkında irade gibi üç kuvvetin teairi al. 

havacı ı · w · tetkikat yapacalılardır. Müteha11ıs- tınd h k t 1 R h h 
ettı·g· 1• 01• yazmıttık· Curtıso ·mıng- a are e ey er. u uta. za --'ek 1 ze lar Şark'a cenup istikametile ııide- lıkl d • bu ·· ,_.__ 

ht grupu tarafından .m""" e ı . M. rek, timal tarikile dönecdderdir ve arın a ııe uç me .:ae ara. 
··ndenlen muteha,.ıs tayyar«• hava müsait olursa Van'a kadar gı'- ıındaki ahenk ve müvazenıe bo 10 Mr H 1 tarafların- 1 E k 

- Evlendirinek geçer! •• 
Bu yanlıt dütünceye kurban 

olan niceleri vardır. Aile geçim 
sizliklerinin baılıca sebebi ya
rım akıllılıktır. Y anm akıllıla
rın kurdukları aile yuvaları esa 
sen devam etmiyor, çarçabuk 
yılalıyor. Cemiyet arasında 
mücrimlerin azalması, hapisha. 
nelerin boşaimaaı ve sağlam bir 
neail yetiştirilmesi için delilerin 
ve yanın delilerin evlenmekten 
meneclilmeleri lazımdır. Akıl 
bıfz1111hha11 bu iti i11at ve ten. 
vir yollarile halka anlatmağa 
çalışacaktır. Muhtırayı bu mak 
aatla ne§redeceğiz. 

Rüşvet 
Alanlar 

Bir muayene memuruna 
cürmü meşhut yapıldı 

Galata ıiimriiiü muayene başm&
muru Hasan Febm.i Bey dün rü,.,eı 
alırken cürmü mefbut yapıhmttır. 

Hadiseye baJmüfettiılerden Mah 
mut Bey vaziyet etmiıtir. 

Hasan Fehmi Beyin buııün mü
fettiı tanfındu ifadesi alınacaktır. 
Mevcuden ıetirilmeoi için poliae • 
mir verilmiıtir. 

Yoklama işleri 
Maq sahiplerinin acele 

etmeleri lazım! Roberl10n ve u.., . clil deceklerdir. zu ur. vlenece rençler - ka. 
elan birlerimiz arasında teaıs e e- 1 kek 1 te 

1 
L. liman ve Miiteha11ıslar ıimdiye kadar yap dın o ıun, er o sun • nasıl Mütelıait, yetim ve dulların üç 

cek ıawvare hal an ve .,.va · h J b "I dıkl ki ald klan lan · ok " danlan hakkında tetki- tıkları uçuşlar ve harita üzerindeki ayat annı ag a an • mse. ayda bir ı maat aıt y -
tayyare mey R bertson tetkikat neticesinde Türkiye ile !erden bedeni uhhat arayorlar- lama muamelesi devam etmektedir. 
kata ı...ıanını4tır. Mr .. 

1 1 
;'.,,b 1 a Garbi Amerika arasında bir müşabe- 18 bundanı hatta daha evvel ak- Y oklıunelar ayın yirmioekizind pa

ve Mr Hulse Ankara ı e s u .. - bet mevcut ol •.gunu ve ıehirlerin J 1 d zar ııünü aktamma kadar devam ede 
rasında tesis edilecek hava hattı gu- Amerika gibi biribirinden pek uzak i müvazene araıııa 1 ırlar. Ruh cektir. Yoklamalarını henüz yaptır

'hını keşfetmek isin Ankaraclan olduiunu gönnütler ve bundan mem hutalıklannda irsiyet kanunla mıyanlarm acele etmeleri li:ı:ımdır. 
f;"rı!a ehir tarikile latan bul'.• . kadar leketimizin hava h~tlarına pek muh- n mühim rol oynar. V eraaet Dün BeyllZit siıeıinde yoklama 
b's u~uş yaparak dün şebnmıze sel- , laç olduğu kanaatini elde ebnitler- cevherinin mutlaka sağlam ol. yüzünden müessif bir hidiıe olmut, 
'!'!erdir. Muteha11ıslar ~ uçuıta dir. ması lazımdır. Hücrenin, nüve- Mürakip Hakkı Beyle valdeainin ma 

mış .. takim iıtikametınde ve en at yoklaına11nı yapbrmak iıtiyen bir 
hatlı mu• I bul'a elmitleı·dir. M. Robertıon ~e M:. ~ulse, muh- sinde mevcut olan bu cevher, a. zat araamda bazı lüzumıuz müna.ka-
kısa yoldan atan g tdif yerlerd erkanı hukunıet ve e- na kamından doğuncaya kadar ıalar cereyan etınit ve memurlar bu 

Dallık arazı üzerinden ~eçen bu hali ile olan temasla~.m~n P~ mem- her türlü tesirden salim kalma. zat aleyhine bir zabıl varakası tan-
) pek eınni:retli olınadıgı anlaşıl nun kalınıtlardır. Görduklerı dosta- I d t bel zim etmitlerdir. 

yo utn B'-·enaleyh A-'··- ile Is- ne muamele kendilerinde ··-ebı" bır" ı ır. Nebatat ecrü erinde d' el -'--§ 1,, ~ muu• -· nl Bu &ibi ha ıs er memunarı mü-
::.buİ arasında dolambaçlı bir y.o-. me!"!ekette bulunmak şöyle dunun, Mende! kanu arı göatermittir teeasir ettiği ııibi, i, aalUplerini de 

1 
h a Jaatta teoiaine daha elventli biltıkis memleket efradından bulun- ki yalnız baba ile ananın değil, zarara sokmaktadır. 

uln ~., •--aatini elde etmi,ler ve duldarı intıbaını tevlit etmişlerdir. ceddin dahi verasetle tesiri var- Memurlarla mü--L. ••• Ye mÜna· 

lıtanbul federe harici klüplerinin 
te4ekkülü olan lstanbul idman bir
liğine mensup 12 klübün 5 bin spor 
cu ıenci Y eniboıhçede staclyom in
pu kabul edildiği İçin tehir medi
ıine teşekkür ediyorlardı. Bu te4ek
kümame okundu n zapta geçti. 

Müteakiben sigorta şirketlerin
den yüzde beı itfaiye alınmak lizım 
gelirken yüzde 3 alınma11 hakkında
ki teklif okundu ve müzakere edildi. 
Avni B. söz alarak bu teklifin ıid
detle aleyhinde bulundu. Esbabı mu 
cibeye itiraz etti: 

- Meclisin karar vereceği nispet 
dahilinde vermelidirler, dedi. 

Neticede enciim"'1in esbabı mu
cibesine iştirak edilmemek ıartile 
yüzde 3 almmaaı kabul edildi. 

Bundan sonra hesabı kat'inin va 
ridat kısmı tetkikine devam edildi. 
F111ıl fasd okunarak bazı itirazlar ve 
temennilerle kabul edildi. Varidat 
baklanda verilen izahatta tahald..-u
kun yüzde 95,S u ve bakayadan yüz 
de 33 tahsil edildiii söylendi. Tev
fik Pı. söz alarak keneli yaptığı he
sabın böyle olmayıp tahııklrukun yüz 
de 73 ünün tahsil edilebildifini aöy 
ledi. 

Varidat kısmmm tetkik Te kabu
lünden sonra içtimaa nihayet veril
di. Meclis cumartesi ıı\Qıü tekrar 
toplanarak masraf lrmruru tetkike 
batlayacaktır. 

Kaçak et 2.lan belediye 
memurlan var 

Mezbaha idaresinin üzeri mübür
lii ve damsalı müsadere olunan etle
re ait raporlan belediyeye gelmekte 
devam etmektedir. Buııün listesini 
nqredecej!imiz kaçak et liıtesinde 
pyam clililı;at bir nokta ela vardır. 
O da kaçak etlerin, takip Ye müsade
resine memur zabıtayı belediye me
murlarının ellerinde kaçak et bulun
ması n müsadere edilmeaidir. Bu 
husustaki belediyenin resmi raporu 
ıu malümatı veriyor: Ksküclarda za
bıtayı belediye memuru Ihsan ve Ne 
Jat efendiler, 20,S kilo dana eti. 

En son tanzim edilen raporda di
ğer kaçak etler ve sahipleri ıunlar
dır: Büyükdere, kaptan Ihsan, 6 ki
lo koyun ve 25 kilo sığır, Sirkeci ia
tasyonu Yuda 6 kilo aıjır, Sirkeci 
Bohur 13 kilo sığır, Bülbüldere Ha
san 5 kilo koyun, Liı.nga ahçı izzet 
12,5 kilo karaman, Üsküdar kasap 
Mehmet 8 kilo 11jır, Ramide Kerim 
5 kilo koyun, sene Ramide Tevfik 
ve Nuri 6 kilo dana. 

Kaçak etlerin müsadereıine d .. 
vam edilmektedir. 

Fek ve ilhak muameleıi 

Bazı ecnebi mekteplerinin fazl.. 
ecnebi taleboi bulunan smıOann 
Türkçe hocalanıım vazifelerine ni
hayet vcrildiii Maarif müdürlüğüne 
yapdan müracaatlardan anlB§ılmıt
br. Bu hu•u•ta tetkikat yapılmakta. 
dır. 

Galatasaray birliği 
Galatasaı·ay liAeıi ticaret ve ban

kaalık kısmı mezunları yarrn saat 
14~ ~· Beyoğlunda Löbon kar,ıam 
d:J<i ticaret mezunları birliii merke
zınde toplıınarak teşekkül ebnekte 
olan Galatasaraylılar Birliğİııe ilti
hak meselesini görüteceklerdir. 

Memlekette talebe ve 
muallim yekiınu 

Memleketimizde 17 bin kü. 
sur mektepten mezun muallim 
mevcut olduğu ve bunlardan 14 
bininin ilk mektep muallimi bu 
lunduğu teabit edilmi§tİr. Bu se 
neki talebe yekUnu da 470 bini 
ilk, 24 bini orta, 5 bini lise ve 6 
bini yüksek tahsil talebesi ol
mak üzere 505,000 i bulmakta. 
dır. 

Ankara'da Galatasaray 
gibi bir mektep 

Maarif Vekaleti, Ankara'dıı. 
Galatasaray lisesi gibi bir mek. 
tep vücude getirmek istemekte 
dir. Bu mektep, ücretli olarak, 
yalnız tasarruf edilecek para ile 
fakir, fakat en zeki bir kaç tale
be de alınarak leyli, meccani 
tahsil ettirilecektir. Vekalet, bu 
hususta bir proje hazırlamakta 
dır. 

Ankara'da Tıbbiye 
mektebi 

1 

Sıhhiye Vekaletinin önün!uz 
deki sene Ankara'da bir Tıbbi
ye mektebi vücude getirmek İs
tediği haber alınmıştır. Heri e 
bir Tıp fakültesi haline kalbedi 
lecek olan bu mektep, Aı:kara' 
da tesisi çok arzu edilen Darül
fünunun bir parçasını teşkil ede 
cektir. 

--··----··---····--···· 
gönder'lmeıi hildirilmiıtir. 

Arsa ve binalar 
Belediyeye a.it arsa ve binaların 

çabuk satılmasını teshil için bedel. 
!erinin aekiz •ene vade ile alınması 
kararlaştırılmı§tır. 

Ekmek fiab 
Altın 

1 9 211 Mecidiye 49,50 

oacaııı _.. M" h 1 . ti"k., 1 ._......, ·r istikamet takip etmek .'u: ... ute auıs ar 11 .~"!. uçu, arını dır. Bilha~sa annelerin sıhhati zea etmek doiru değildir. ba~ka lbi bul'd A kara'ya ikincı bıbnnce raporlarını hukumete vere- üh d B b h Vaiifeoini yapmıyan memur def Dahili kil . be lstanbul Belediyesi Rlyaıetinden: 
r~e atan ~n ka':.ar .,ermişler- ceklerclir. Teoiı edilecek tayyare hat çok m·· im ir. a a asta anne terdarlıia tilı.iıyet edilmelidir. Def- ye ve etı lediyeye hir Şubatın yirmi dördüncü çarıamba 
b!r uTçuı yapmllil gabu aabah Y-ilköy tarı hakkında hundan sonra bir ka- sağlam olursa cinnet oldukça terdann kapısı her vatand•~ açık· tamelimel g~~derered~ fek ve ilhak mu- gününden itibaren ekmek altı kuru• P~,,k- ,..~ ? 3? dir ayyarec er -, ·ı k · d ed I bT F k .....- am erının me ısin açılma zama.. • de~ hareket edeceklerdir. rar ven ece tir. tıı il i e ı ıyor. a at anne tır. nına kadar ikmal edilerek vekalete ~~:.,~ fırancala o;-ı bir huçuk ku-

...,._._..,._"""!lll0 .. ~~..---"""!~:;.,:,::.::;;,_~-~-!"'!!!'"'~!"9'.-.~':'~::'~ ..... -.:---:~~"7..,~~:"'"."" .. ":'""-" ... -~-~~~·~--'."'"~--~~-:-"""!.._~-:"~--------'!'!'!!'!"'!!!".-.r~'!!!~~.:;:~::.:~~==;;;;~~::::. ................ a • ...,...~ 
l,..tırarak tahakkuk ettinnişler Bir kere güzel tiirden bıkıl. "Ye~iJ ramlar süzerken meh ihtiva ettig"i bir parçacık ııın. onl • • b" l -· 

1'erıcerelerde başlar gölgeleni
Yor. 

"P 
1 ervaneler uçarken yakı· 
arı lambalara - Perdeleri ka
~'Yor beyaz kadın elleri, - Çe 
erek uçlaruu ısüslüyen dan

'elleıri 

Hal;t F hri Beyin son ya. 
'.la rı, Belçikalı Rodenbach'ın
Pılcri hatırlatıyor; biraz d~ 
F" rnn~ia Coppee var •. Ha_lı! 
ahrı Bey de bu iki taır gıbı 

ıalnız, bir kadınla bat başa ka· 
tn~n odalann tadım anlatmak 
t~YOr, Ocak batı perdeler, di:ı: 

erın· · • ' k d" H ~n uzeruıdc uyuyan e ı ••• 
J llnı §u b zı kim'eler tarafın. 
an t iirin, h•km f n ta kendisi 

•tınılıın a ude hayat yok mu?İ§ 
: o ... Baudelnire ı,:r manzume
'ıtıde "fiil ile huly nın kardet 
ln:ıadıldarı bir iti mde:ı,. k aç

lı 1 iıtedi ini aöyl r. Bu elam 
ar fiili ri ile hnlya!annı tr"life 

'Il ı ~ affak el u 1 dır· fakat • 
>unu, {ijlJ mi eki t ire-

.....,. • " "< ar ıçın ır §ey söy emek cid. 
mıız ve şaıre mevzu verilmez. tabı kuytulara - Ellerini u- )'eti de uçuruverdig"inı· Ya&ar d k b"l d dir % en a ı eğil. Hele birincisi 

·Yatar Nabi Beyin "<?nar İstediğinden bahseyler. sulca bırak ılrk :>ulara: - Sen Nabi Bey bilmem nasıl farket- İsmine bakıp ta aldanma~·: 
mısra" 1) isimli küçük kıtabı Fakat, insan denilen hayva- de yan benim gibi, sen de his- miyor? Ş~ref Sadi Beyin kitabında ye: 
da bana bu hisıi verdi. Aıktan nın ezeli akıbetine uğrayıp en set ki bir an - Sular değil za- Yatar Nabi Bey araarra ten. nı ~ddolunabilecek bir teY yok. 
bahseden bu şiirlerde belki ince sekizinde gönlünde bir parça mandır akan avuçlarından. - kit makaleleri de yazıyor ve ~~gatay Beyin şiirleri çocuklar 
hayaller, original istiareler, düz hüzün, bir para elem duyan Denizde ne bir kvpük, ne bir bir takım Frenk tairlerini tanıt ıçın yazılrnıı. Çocuk tiiri yaz. 
gün mısralar bulmak ka- herkesin de bunu nazma koy. kırışıktan fa, - Ve yü:ı:ün altın mağa çalışıyor. Bahsettiği şa. mak elbette çok müşkül bir ıey 
bildir; fakat atkı n file arama· mağa kalkması hiç çekilmiyor. daki deniz gibi çizgisiz .. - Bu irlerin çoğundan hoılanmam· dir; onlann hem anlayabilece. 
ym. Onun yerine birtakım aöz. Aşk ile şairliği biribirine ka- gece hatıralar içimizde bit ci- belki onun yazılarında da S~- ği, hem de kendilerine güzellik 
fer var. Yaşar Nabi Bey alil!· nştımıak her gencin düştüğü han, - Duyarsın söylenmemiş main'in tatlı ve baygın edasını hissini aıılayacak yazılar ..• Ça
ten, ihtirastan, tenden bahset- bir dalalettir. "Aşk tiirlerinden sözlerini dinlesen. - Bu gece bulduğum için bu küçük parça. ğatay Bey belli ki meziyetaiz 
tiği için yazısında bütün bunla. bıktık!" diyenlerin belki bu hu gözlerinde senin can buldu de ları sevemedim. Albert Sa. bir adam değil; fakat yapması 
rın bulunduğunu sanıyor. susta bir hizmeti olacaktır. On. niz, - Ve karıştın denize allı main .•• Yaşar Nabi Bey o ıairi lizım gelenle yaptığı arasında 

tı) M ı '\.' n t il ' ı kıt p 

Aşk şiirleri yazmak doğru. lara ıiirin aşktan başka da mev gözlerinle sen ... ,, beğeniyor; bunun için istene o kadar fark var ki! .•• 
su günden güne zor bir İş olu- zulan bulunduğunu hatırlata. Dördüncü mısra hoşuma git- kendisi hakkında söyledikleri- A. Hayyat Bey, Hayyam'ın 
yor. Bu mevzu.da s~nel~r.d~n ~ rak aşkın muhakkak şairlik ol- h H · ,. "S d m~ birer sitem diye değil, mu. rübailerini nazmen tercüme et · ·· ı--.l Ş .> bır ti; A met a9ım ın: u e- vaffal--yetı"r.e delı"l dı"ye karşılı. · ( ) • ri soz soy en<ıl. ımuı ıyı madığını öğrenecekler; bu lü. h k ~ mış 4 • Hayyam'ı, anlıyab"ıld"ı •• • -'· • • • 1 ğil, mevsimin avası a an,, yabilir. 
atk tıırı yazmll1' ıçı ınsanın ° · zumlu ve hayırlı "disaociation" ğim kadar, çok aeverimı; fakat 
dukça büyük bir şair olması in. a önayak olacaklardır. mısramı a:,ıdı~yor. "Bu gece Bu makalemde Şeref Sadi H B · 

hatıralar... dı_ye ~.aşlıyan .=•- Beyin "Hokkabazın defterı"" ayyat eyın tercümelerini as-
zım. Ya•ar Nabi Beyin küçük d · b deci lı_ndan, veya diğer tercümele. "Ask ş iirlerinden bıktık; bu ' ra a ın~ana ır fl.•r. va ıyor; 1 (2) ve Muallim Çağatay Be- d 
günün. şaıri ertık hissi . hayali kitabından bir parçayı ahyo- faka~ !.a•~ ~u.h v~!ddı. tutam.ıyor ı yin "Bir mekteplinin hitabe. ~:n: :v;a~~d=sa~:~t zanedneer: 
bırakıp bize falnn .. eyden hah. rum. Vakıa bunda da bir "kart ve sozun. u .. cdı anh. b"ıye m~ıfcedr. si" (3) isimli kitaplarından da ~ l" d b' k k dim. Fakat Hayyat Bey "azdık 
setmeli !,. d iyenlerden değilim. posla e e ıyatı 0 usu var; ret, _yanı t.ıır e. ıç . ır ş~~ ~ a e , bahsetmek istiyordum. Fakat J ' 

faknt okuyabildiğim parçalar etmıyen bır kelıme ılc bıtırıyor. ı arından memnun ve kendisi. 
arasın , en munis gel m o ol- Son mısradaki "e!it" sıfatının , (Z) Burh''letıin m;ıt' aıı. nin "söz erlerinden., olduğunu 

söylüyor. Mademkı kendisi 
memnundur, daha ne iıter? 

Arkadatım Hasan Ali'nin 
"Mevlana'nın rübaileri" (5) n
den bahsettiğiır-_ıe çok mütees
sifım. F arisiyi de, mutasavvıf. 
ları da pek iyi bilmem. Fakaı 
Hasan Ali'nin tercümelerini se. 
Y': sı:ve okuyorum. Hasan Ali 
ıyı bır şairdir; niçin ~rınlan 
~anzum tercüme ctm~rııiş ve 
bıze kendi şiirlerini vermek 
için ne bekliyor? 

Yakında Goethe hakkında 
bir kitap çıkaracalmuş. Bunun
la büyük §air için yapılacalf 
bayramlarda bizim de bir hisse
miz olmasını temin edecek 

Mevlana, Goethe... Hasan 
Ali bize günün parlak olduğu 
kadar geçici romancıları ye~ine 
büyük Jaİrlerden bah~etmekle 
hakiki •erefi gürültüye, rağbe
te tercih ettiğini isbat ediyor. 

Nurullah ATA 
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25 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: İet. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdilr 24318 
Yazı işleri Mlldllrlilğll 2431!1 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylığı 
6 

" 12 
" 

4-
7 5( 

14 -

f/ariç için 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen n!iahalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
ışler için müdiriyete mürac.at 
edilir. Gazetemiz ilanların mcs'u· 
1ivetini kabul etmez. 

-------------~----------b ...ı~UNKU HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke· 

.'İnden verilen ımJ(imata göre 
bugün bava kapalı ve yağmurlu 
geçecek, rüzgar şimalden mutet· 
dil kuvveti<! esecektir. 

24-2-932 tarihinde tazyiki ne
İmi 762 milimetre en fazla sı
caklık 6 en az nakız 3 santigrat 
bydedilmiştir. 

25 Şubat 
Perşembe Hafta Sohbeti Burhan 

Cahit 

Bir gazeteci herşeyden bahse
debilir: Bilmek şartiyle 

Sevdiğim bir münakata sev. leci için en büyük ihtiyaç ola. 
mediğim bir şekle döküldü. rak dünyayı tanımak zevkini 

Bir muharrir gibi, bir fikir kısmen olsun tattım. 
adamı gibi atışmak pek hotu.. Kimseye boyun eğmeden 
ma gider, fakat dara gelince a- mesleğimde muvaffak olmak 
ğa: bozmayı ve yahut bahisle en batlı emelimdi. Etrafıma 
münasebeti olmayan tahai hü. baktığım zaman kaderin beni 
cumlara geçmeyi müsbet fikir mahcup etmediğini görüyo-
aahiplerine yakıtbramam. nım. 

Galiz ve çirkin tarafı ceza Yirmi yıl bir meslek için az 
mahkemesine intikal eden an.. değildir. Hayat o kadar genİf 

1 
ket münakqaıı iki üç gazete ki her gelen gün bizim cehlimiz 
arumda pek lüzıunıuz iddiala- den bir parçasını daha siliyor. 
ra yol açtı. Y aıadıkça tekamül ediyoruz. 

Sonpotıta muharriri benim Hiç kimse bunun aksini id. 
için: dia edemez. 

- Onun babası bir şeyh idi. Şimdi ııklık bahsinde söz 
Naırl oluyor da böyle bahisler. söylemek aalihiyeti var mı yok 
de bize dera veriyor! mu onu halledelim. 

Dedi. Bir gazeteci her ıeyden bah 
Dera vermek, başkasının bil. aetmeğe salahiyettardır. Yeter 

nıediğini öğretmek için Mona- ki o ·mevzulara ait vukufu ta. 
ko prensinin oğlu ve yahut Çin marn olsun. 
Maçin sülilei imparatorisine Hiç kimse ana kucağında 
mensup olmak lazım gelirse ismokin giymemiş ve hiç bir 
herkes cahil kalır. genç mektebe giderken batma 

1 
İnsan hayata (fert) olarak silindir geçirmem~ştir. Ve yine 

girer, bir zaman öğrenir, bir za biç bir İnsan hayata karışma-
! man da öğretir. dıkça muaşeret usullerini bilfi. 

•••••••••~----... Yalnız babam değil benim il öğrenemez. Tekamül tedrici-

1 
u sülalem şeyhtir. Fakat babam dir . t ELE~ öyle bir şeyhti ki benim ta Mek Binaenaleyh safsataya ve 

• - tehi mülkiyeden çıkıncaya ka. küçüklüğe düşmeden işi man-
P atlı canın dar tahsilimle alakadar olmuı- tıkla düşünmek lazımdır. 

tur. Hayata giren ve her şeyi 
Dalkavuğu Bana pösteki üzerinde yetiş- bir gazeteci gözile gör;,n bir in. 

Dünya buhranı, ekonomi tiğimi söyleyenlerin daha du. san her hangi bir (mondanite) 
bul imtihanlarına giremedikle- bahsinde söz söylemeg~ e salahi

buhranı, para buhranı, it buhra. 
nı ve akıl buhranı böyle devam ri Mektebi mülkiye beni yük- yettardır. 
ettikçe neler görüyoruz neler... sek bir diploma ile hayata ver- Bir adama (çay davetine is. 
Dün ak dediğimize bugün kara di. mokinle gitti) diye söz söyle. 
diyoruz. Neden? •. Sormaya ha- Vali Nurettin Beyin dediği diğimiz zaman çay davetine is-

k ' Buh d d 1 gibi Babıali caddesine cebim- mokinle gidilmiyeceğini bilip 
cet yo .... ran an o ayı.... d b" k k 1 mJ ld' 

Öyle muharrirler görüyorum e ır urşun a e e ge un. te söyleriz. Mesleğini benimse. 

k. d 1 h. d ld f k Fakat yirmi sene daima muvaf yen ve her sınıf kariin arzusu. ı; ün e ın e o uğu i rin, 
itin ve adamın bugün aleyhinde fak olarak çalıştım. Hem de nu hesaplayan iyi bir gazeteci 
yazıyor ve söylüyor. Ve böyle- bir himaye, bir yardım görme- umumi hayatın hiç bir noktası-
lerini gördükçe daima patlıcan den.. nı ihmal edemez. 

'hikayesi aklıma geliyor. Babadan kalma hanları sa- Ben bir erkek olduğum hal. 
Bir zengin yemek yiyorken tıp ceplerine elli bin liralık çek de ( Paris) e gittiğim zaman en 

sofraya patlıcan gelmiş. Bir lok koyarak Babıali caddesine ga- büyük moda salonlarına uğra
ma aldıktan sonra karşısındaki zete çıkarmağa gelenler bir iki 1 yıp saatlerce resmi geçit sey-
dalkavuğa: ay içinde eriyip çekildiler. rettim. Bu bana (Louvre) mü. 

_ Şu patlıcan berbat bir ye. Ben bet kurutluk kalemle zesini veyahut (Perrôquet) ba-
mektir. Adamın ağzını yakar... geldim. Ve iltifatlarını daima rrnı gidip görmek kadar lizım
Demiş. Hemen dalkavuk atıl- şükranla yadettiğim karileri- dı. Çünkü gazeteciydim. 
mış: min teveccühü sayesinde az çok (Viyana) da Habisburg 

_ Şüphesiz efendim. Pek bir mevki tuttum. hanedanının eski Aristocratie'. 
mundar bir sebzedir. Kendi siyim beni yetiştir- yi gösteren saraylarile beraber 

Zengin bu sefer: di. Kendi paramla iki defa Av- (Cathedrale) !eri ve mesela 
_ Yalnız, doğrusunu söyle- rupa seyahati yaptım. Bir gaze (Kesner Kafe) gibi kibarları~ 

meli! Çetnili yemekleri olur.... ...................................................... devam ettiği çay nlonlarrnı da 
c1iyince dalkavuk: - Ulan! Kah patlıcanın a· gezdim. Çünkü gazeteciydim. 

- A! O!:ıa diyeceğimiz yok!. teybinde söyledin kah lehinde.. Bir gezeteci görüsii ve ihti-
F evkalade lezzetii şeydir ... Ce. Ben ne söylersem onu tasdik et yacı ile Avrupa ya yaptığım iki 
vnbmı vermiş. tin .. Sen ne biçim adamsın?.. seyahatten evvel memleketimi 

Bu defa zengin: Dalkavuk: tamdım. Cenupta Antalyaya, 
- iyi ama bunun ne gıdaar - Efendim. Bendeniz patlı- merkezden Konyaya kadar köy 

var sanki? Diye sormuş. Dalka- canın değil, zatıalinizin dalka- köy dolaştım. (Prag) da ve ya-
vuk: vuğuyum. hut (Geneve) de kütüphanele-

- Hiç efendim! Ottan iba- Cevabını vermiş ... Ben bu ara 1 ri. nasıl bir g.azeteci gözile g-~-
rct ... Patlıcımda gıda ne gezer.. da patlicana dalı.avukluk eden dımse meseli\ lspartanın, Egır-
Cevabını vermiş... !ere de sartgeliyorum. İşin tu. dirin, Avşar ve Açıbadem köy. 

Zengin tekrar: haf tarafı burası. !erini, nahiyelerini de ayni ih-
- Maamafib, ben patlıcanı 

8
. k . tiyaç ile dolaştım. Çünkü gaze-

severim, değiş:k yemekleri var ır te zıp teci idim. En büyük aızum da 
~ Mesbur Kara Davut ahfadın 1 şark vilayetlerini görmektir. mr... ı 

Dediğini gören dalkavuk bu dan (Nizameddin Naz"f) in Çi-, Bir gazeteci gezmeli, her 
defa da: ne gönüllü olarak gidip bir ce- 1 hayatıı girmeli, her şeyi görme 

- Elbette efendim! Patlıca- nerallik deruhte edeceği hakkın lidir. Tandrr kedisi gibi man
nın kabına h;ç bir ıebze vara- da b;r şayia çıkmışsa da bunun gal altına kıvrılıp mışıldaylln
maz. Demiş... Çin eshamını yükseltmek için lar bunu takdir etmezlerse hata 

Zengin iki da!~ikada böyle uçurulmuş bir balon olduğu an ederler. 
dört defa fikir deeiştiren dalka laşılmakla tekzip olunur. Gazeteci her şeyden bahse· 
vuğa demiş ki: FEi.EK deccktir, bahsedebilmek ıçrn 

MHE ŞUBAT 1932 

ı 
Beş Hasta Varı 

Etem İzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kitap halinde 
çılanıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 

Hayat Kaza 

A.N" .Aı::::>C> L lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

'l"f'şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 
Telgraf : ADRES: 1 Telefon: 1 

4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL - Saat 18 den 19 a 
kadar çamofon, 19,5 otüdyo heyeti, 
20,5 Selim Sırn Bey tarafından kon 
faranı, 21 B"lkıs Hanım, Nebil oğlu 
1 sınai! Bey ve saz heyeti, 22 orkea 
tra. 

MAHMUT YESARİ 
Bahçemde bir gül açtı! 

Büyük roman 
Fiatı 150, ciltliei 175 kr. 

Sühulet kütüpanesi 

Müzayede ile Satış 
1932 Şubatın 26 mcr cuma gilnU 

sabah saat 10 da Beyoğlun~ Büyük 
BELGRAT (429,8 m.)-2,8 kôlovat. Parmakka:pıda Hayat a.partımanınm 

Saat: 19 Franoızca diyalog, 19,30 .. ti'k 20 1 bbi __ .. _L- 20,JO 10 numaralı dairesinde mevcut ve 
Jlmnaı , ı mua.a.u.n.uc, . . • .. 
konser, 21,15 komedi, 22,50 radyo mutd>e.r bır aıleyc aıt muzeyyen 
orkestrası. ı eşyalar müzayc<le suretile satılacak 

tır. 
BOKREŞ (394,2 m.)-ı6 kiloot. .. .. 

Saat: 18,10 muhtelif musiki, 19, .. 9 :parcadan murekkep mukcmme.J 
40 gramofon, 20 şarkt, 20,20 oenfo. kubık sıstern asri yemek oda takı-1 
nik konser, 21 konferım11 21,15 kon mı, yiııekübik kanape ve koltuk ta· 
••r. kum, 7 parçadan mürekkep kübik 

PEŞTE (650,5 m.) 

Saat: 18,45 çingene muzıkau, 
19,30 opera orkestrasının konseri, 
22 çingene muzika11. 

ROMA (44ı,2 m.)-75 lcllovot. 

Saat: 20,30 muhtelif, 20,45 radyo 
jurnal, 21 senfonik konser. 

ViYANA (517,Z m.)-20 !Ulout. 

Saat: 18,30 konferans, 18,55 mu 
sahabe, 19,30 konser, 20,30 komedi, 
20,50 konıer. 

-···---·-···--·····--·--··--····-
de okuyacak, gezecek ve göre. 
cektir. 

Bunla ... yapmadan eski med
rese çömezleri gibi yıllarca bir 
kubbe altında diz ve dirsek çü. 
rütenler tabiidir ki her şeyden 
bahsedemezler. 

gayet güzel ufak sal.on takımı, İn
giliz bi·r minyon vitrin, salon ıçın 

l>eyzi orta masalar, Mavun kaplama 
yatak oda takımı, İngiliz mamulatı 
2 ~ilik bronz karyola. (Berndorf) 
çatal bıçak takımı, elektrik avize
ler, Singer makinası, masa örtüsü, 
tablolar, mermer heyke.1Jer, vazolar, 
Bambu antre takımı, Tonet b:ı.lan

suar, Sedefli tabureler, ceviz port
manto vesaire. Fransız markalı za~ 

rif bir piyano, acem ve Anadolu 
halıları. Pey sür.enlerden 100 de 25 / 
teminat alınır. 

1 

Müzayede ile Satış 

• 
INEMALA 

HOŞA GİDECEK BİR HABERll! 
T aJc bİ umumi üzerine ve havanın muhalefeti hasebiıe her

kesin görmediği dünyanın en büyük filmi ve 

Lilian Harvey ve Henry Garat'ın temsili 

Kongre Eğleniyor 
p.bcseri bir kaç gün c' aba 

ELHAMRA Sinemasında 

Gizli Vazife 
BRIGITTE HELM • WILL Y FRITSCH 

Kadınlar Avukatı 

c R A 
1 

BU AKŞA)M 

saat 9.30 da 

N 
mükemmel bir aşk, fedakanlrk ve esrar fi.iminde 

\y.rı.ca: BOX ŞAMPİYONLUGU İÇİN BÜYÜK MAIJ 

SCHMELLİNG - STRlBLtNG 
(Tamamen 15 rund olarak) 

----·Bu aksam As R ı StNEMA ____ !ill 
Bir ask, kin ve intikam şaheseri olan 

Kanlı Köprü 
filmini takdim edecektir. 

Dilber yıldız LİLY DAMİTA ile arkadaşlarıERNEST TORENCE 
ve DON ALVARDO tarafından. 

Perde aralarında: ZENGiN VARYETE Numaraları: 7 Asayeloff'un 
yeni programluının ı;on haftası. 

Dün akşamdanberi --

MELEK 
Sinemasının 

iraesine ba~ladığı 

Mütıeveffi koca.ıını 1111utmak ıiz

re İstanbul"a gelecek olıan dul 
mi•lyoner Madam TAMARİNDE 

BROOK, sinema aı tisti 

1932 Şubatın 26 ıncı euma günü 
sabah <ıaat 10 da Beyoğlunda $iş.li· [ 
de Haıa~kar Gazi cadde-sinde tram-

Bilmeliyiz ki arz üzerinde vay yeni istasyon d~ra.ğm.da Seb~- ı Agw zımdan 
kendi daracık kubbemizden ba hyan a,partımanrnın ıttısalın<le Ku
ka kubbeler ardır. Başka uful 1 çük Bahçe sokagmda 7 numaralı 1 

ların, başka alemlerin havasm-. M~şru.tiyet apartımanının 3 üncü. Degw .·ı 
da yaşayamayanlar belki de , dairesınc naklolunan ve muteber J 

rsındıkları minderleri terket- bir aileye ai~ modem eşyalar mü- 1 

mekten hoşlanmazlar. Kimse zayede suretıle satılacaktır. I (Pas sur la bouche) 
PARİS'in şen ve hoş opereti 

bir şey demez. Fakat bilme- Mahon ağacından modern ve mer· ı Mevsimin büyük muvaffaki yet-
dikleri bahislere dil uzatma. siye usulü Viyena mamulatından 

1 

k t
.l mükıemırıel yemek oda takımı, di· , ..... lerinden biridir '41••1 

ma şar ı e. k 1.. d - - .• · d k ı re tuar usu u mo ern rl.i:M.11 e yata 
Açık, merdane fikir müna- oda takımı, Volter modeli fantezi T. İ l • U M'• 

1 h 1 d · 1 1caret ş erı mum u-
<aşasına ta ammü c emıyen- Kadifeli modern salon takımı, Kü-

lerin şahıslara ve ailelere doğ. 1 bik sistem ve gri kaplamalı yatak dürlüğünden: 
ru çevirmeyi mutat edindikleri odası, halis maroken yazıhane takı Sigorta Şirketlerinin teftis ve mu ı G l 0 r y a S w a 

0 8 0 
n 

1 silahı kanun kırar. mı, biblolar, salona ait eşyalar, ;. rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 dır. 

Ben mesleğini seven bir ga. pekli ;perdeler, A. E. G. markalı tarihli kanun hükümlerine göre Ha )•••••••••••• .. 
zeteciyim. Bir ıazeteci sırasına 1 vampir elektrik süpürge. Singer di rik ve Nakliyat sigorta muamel~ti· Yeni ne,riyat 
göre İngiliz kralının sofrasın. kis makh,ası, Limoj sofra takımı. le iştigal eylemek üzre tescil edil 
da oturur, sırasına göre Pata. beyaz modern çay takımı, gumuş Ek • F" 

miş olan ecnebi sigorta şirketlerin· onomı ve ınans 
gonyadaki nim vahşi ahali a. eşyalar, yağlı boya tablolar, Bronz 

'-- f ·ı· k ı 1 ı den (Le Asikürasyoni Ditalya - İktisat vekaletinin müzahereti.le rasrnda seyahat eder. =sme ngt ız aryo a ar. sa on ma 
~aları, yazıhane, portmanto, avize- Le Assicura.tioni D'ltaliya) sigorta c;ıkan Ekonomi ve Finans meanua-

Her iki noktanın icap ettir. 
diği hareketi bilmelidir. Ve bun 
lar yaşayarak, gezilerek, görü. 
lerek öğrenilir. Yoksa çay da. 
vetine ismokin giyilip gidilirse 
adama pek haklı olarak güler. 
ler. 

25 şubat 932: Burhan Cahit 

ler, s.edefli tabttrcler, akaju çay ma· şirketi bu kene müracaatla Türki- sı Kanunusani nüshası neşredilmi~
sası, (Moreau) imzalı heykeJJer, yedeki bütün muametatını kat'ede· ı tir. Tavsiye ederiz. 
:!ynalar, kolonlar, vesair .lüzumlu rek tasfiyesine karar verdigkıi bil· ------------
eşyalar. Alman markalı zarif J.ıir dirmiş olmakla mezkür şirketle ala . 
piyano. Tebris , Beluc ve İzmir ha- kası bulunanların şirkete ve icabın 

ltlarr. Pey sürenlerden 100 de 25 te da İstanbul mıntakası 'I'icaret Mü

miııat alınır. Apartıman dahi kira· dü!'lüğüne müracaat eylemeleri ilar 
hktır. olunur. 

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba· 
lat. Rifat Ef. soka.k No. 9 Pazardan 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

~-Milliyet'in Edebi Romanı: 20 - Sinemada ne işi v;ı.r?. 1 - Hakkınız var Hanımefen da dinle.. 1 ta ne yapacaksın? .. Sen benim dinledi; toptan bir cevap verdi: 
Sanki ben onu gezdirmiyor I diciğim. Fakat... - Aman piyano filin dur- değil misin?. - Annem istemiyebilir. 

•• mıyım?. . Diye ben de •Öze başladım. sun, bu meseleyi bitirelim!. 1 Endi~emi anladı. Güldü, te. Sen vaziyetini tasfiye edebi. 

Go Zy ASLARI !. Evden hiç çıkmasını İ•temi. 1 Dü~ündüklerimi birer birer an- Dedim ve .. zorladım. ı selli etti: lirsin. 
yorum. !attım: - Ne yapalım söyle? - Yok canım yanlrf anla- Her !ey yoluna girebilir .. 

Aklımın onunla beraber ol- ı - Ben şimdi nasıl nikahla. Bun<lan sonradır ki, Naran J dın. Elbette senin im. Batka· Fakat, ben evlenemem .. 
.i.tem iZZET duğunu bilmiyor mu?. nabilirim?. açıldı, bütün düşündüklerini kimin olabilirim?. Böyle söyler söylemez he. 

Beni üzmenin ne manası Daha evvelki vaziyeti tama söyldi: Ve .. dudağını dudağıma u- mencecik sordum: 
_ Nikah nedir? .. Bir kadın j şırtıyor ... var?. mile tasfiye elmiş değilim! ı - Ruhi ben ne evlenirim, ne zattı: - Niçin benimle evlenmez. 

16 erkeği birleştirmek için mut ı Bu halimi Naran da, anla- Diye dü,ünüyordum. Ve.. Ve .. bu mevzu üzerinde uzun, de nikahlanırım!. - Öp.. sin?. 
lakn senede sepete mi ihtiyaç-! mıt olmalı ki: yine biliyordu ki: 1 uzun konuştum. Fakat, hiç an-! Dir defa nikahın aleyhinde. Dedi. Rahatlaştım. Tekrar 1 Ben ne kadar enditeli iaem 
va:? .• Kalplerin birle,işi, dudak - Bilmem ne yapm~ıı, Ben onu gözümden kıskaı>ı 

1

1 laşamıyorduk. O: yim. emindim. Tekrar kendi kendi. o o kadar sakin ve neş'eli idi: 
Jaıın mühürleni~i her hangi bir Diyor, yorum. Nuh der .. Peygamber demez. Evlenmenin hiç taraftarı me: - Prensip itibarile evlen-
sc:ıetten daha kuvvetli değil mi - Şöyle olacak.. Erkek gözüne gözükmesini Dedikleri gibi ısrar ediyor, değilim.. - O benim.. mıek aleyhindeyim. 
diı·?.. Böyle olacak!. - \ istemiyorum!. ben İse vaziyeti ifadeye çalışı- Seninle de nikahlanacak deği Yalnız benim. Sonra, gülmekten katıla ka-

Diyor. Ve .. bundan eminim. Diye kestirip atmıyor!. Bensiz sokağa çıkmasına ra yordum. Neyse ki, imdada Na. lim. Daima benim olacak.. 1 tıla, şaka olduğunu anlatarak, 
O hiç bir zaman nikahı düşün- Bı'r zı değilim.. ran'ın gelişi yetişti. Ve .. bahis Bütün bunları söylediği za- Dedim. Sonra, yine asıl bah' illve etti: 

hafta sonra 
lltÜş de[:ildir. Bunun içindir ki, üzülüyor- kendiliğinden değitşi! n:an çok samimi idi. Düşündük simize döndük. Sordum: -- Bir çiçekle bahar olmaz. 

- Fakat, ne yapayım ki an. Akşamdı. dum, kabıma sığmıyordum. Bu irini olduğu gibi söylemekten - Şimdi ne yapacağız?. Hemen telaşlandım: 
ne?. Canımın sıkıldığı bir ak- sırada, annesi yanıma geldi: Yemekten sonra olurduk .. çekinmiyordu. Yalnız onu din- Ve .. arkasını kesmedim: - Sakın ha .. Sakın ha .. Şa. 

Demesi yerindedir, hakir- şam.. - Ruhi Bey çocuğum.. Naran'la uzun uzun konuştuk: lerken korktum. Hele: - Annen pek ciddi söyliyor! ka bile olsa bana böyle söyle. 
dır. Bu teklif; hiç yalan söyle- Salonda oturmuş kitap oku Diye söze başladı. Naran'ın -Çok üzülüyorum canım, - Seninle de nikahlanacak Bu vaziyete tahammül ede. me •• Ölüveririm!. 
meğe lüzum yok; benim de ho yordum. nikah için söylediklerini tekrar ne yapacağız?. değilim.. cek gibi gözükmüyor.. Yine güldü, 
'uma gitmedi. Naran'ı sever- Eve geldiğim zaman: ladı. Ve: Dedim. Bütün şuhluğu çap- Derken titredim. Zannettim Ben vaziyetimi tasfiye edin. - Sana son sözümü söyleye 
ken, Naran'm eteklerine yapı- - Naran nerede? - Nikah çok lazım bir şey de kınlığı üzerinde idi. Şen bir ki: ceye kadar sabredemez mi?. yim mi?. 
ş,p sürüklenirken, biran bile ak Dedim. Annesi: ! ğil mi?. kahkaha salıverdi: - Seni de bırakacağım. Ve .. ilave ediyordum: Dedi. Ve .. söyledi: 
lrmdan nikah filin geçmemiş. - Sinemaya gitmişti. Da- 1 Diye ısrar etmeğe başladı - Düşüneceğin bir bu mu Diyor. Ve hemen bu endişe. - Vaziyetimi tasfiye edine.: - Ayrı eve çıkarız.. O za-
ti. Şimdi böyle bir teklif ile ha gelmedi.. ve .. yarım saatten fazla kcnfe. kaldı Ruhi?. mi ürkek bir sesle ortaya ko. evleniriz değil mi?. .nan ne annem bir şey söyler, 
karsrlaşmak hakikaten beni dü Dedi. Kızdım, içerledim, ü- I rans vermeye başladı. Kendisi Dedi. llave etti: yuverdim: Söylediklerimin hepsini cid- ne de kimsenin karıtmak hakkı 
ıündürüyor, ne yapacağımı şa- 1 züldüm. 1 ni dinledim, dinledim. en son: - Gel sana piyano çalayım 1 Benimle r.ikahlanmayıp ı di, hazımlı bir tavurla dinledi, ·olur!. (Mabadi var 

~ \ ~ ,,_..ıarma • .,. İ- f tı ar. ::::_:n~k.t~~iill .. 
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H~~i-Popesko maçı 1 1932 limpiyadının kış sporları 1 Dünya atletizim ufuklarında 

A 
. k h klet şam- Lake Placide' de yapıldı Atlama ve atmaları kimler kazanabiliı 

vrupa sıne ve oroz sı ----------
piyonu olan Papeskoya ne oldu? Müsabakalarda ancak yedi devlet muvaffak olabildi, 

Huat - Popesco maçından bir anr. 

Geçen pazartesi akıamı, Jef Dik 
son'un organizasyonu altında Fran· 
sız Huat ile Roınanyalı ve Avrupa 
horoz ve sinek sıklet ıampiyonu 
Popesko ünvan için çarpıtacaklardı. 

Bu çarpıtmanın ünvan için oldu 
ğuna maçtan bir kaç gün evvel Po
Pcsko'ya haber vcrilmiıtir. Eski bir 
pı·ofesyonel bok<'Ör olan ve- şimdi 
oğlunun anterenörlüğünü yapan Po
pesko'nuo babası bunu esas itibarile 
kabul etmiştir. Ancak ma<;tan bir 
gün evvel Popesko'nun babası oğlu 
na geç haber verilmesi yüzünden 
l-luat •nın ı~kletine inemiyeceğini ve 
hali hazır sıkleti olan 55 kilo olarak 
döğüşeceğini organizatOre ve Huat' 
nın anterenörüne söylemittir. 

Bu hadiseden fevkaliide müteeasir 
olan Huat, Popesko'nun babasına 
giderek bunun amatör bir sporcuya 
Yakışmıyacağını mamafih her şeye 
ı·ağmen oğlunu halının üıtünde gö
ı·cceğini söylemi, ve onlann yaptık 
ları teklifi kabul ederek maça çıkmıt 
tır. 

Maç başladığı zaman herkes büh 
lü hayret içinde. Çünkü Huat mutat 
oyununu oynamıyor. 
. Huat'mn her maçta kullandığı tac 
tıque 'u idL 
.. Evvelceleri çok yavaş döğü

'ur, ve hasmın yüzünde yorulma 

Müttefik klüplerimizin 
nazarı dikkatine 

T. 1. C. l. lstanbu] mıntakau rİ· 
Yasetinden: 
t . Evvelce ınükerreren tamim ve te
.uden ve Umumi merkezimizden 
~tenildiği bildirilmiş olıın •icil vara
·•larının hemen dolduruhı-ak mm

laka merkezine sür'atle İrsa1i tebliğ 
olunur. 

.. . . 
htanbul Futbol merkezinden: 
:•6 tubat 1932 cumR günü Taksim 

de İcra edilecek Lig maçlan: 
Süley~iye - Ka1ımpaf11 talo

tnı ili ıaat 10 da hakem Şahap Bey. 
__ Altınordu - Hilil takımı 1 saat 

.. b"'t"" kuvvet ve 
1-· . .. d .. mu u un a atmı J;"Or u 

kudretile döğü,erck onu yere serer-

di. Halbuki bu sefer vaziyet büsbü

tün başka oldu. beraber kcndi•ini 
Huat gourkla k . d" .. . attı ve ço sen o

haıtnının uzenne 
• ·· • ba•ladı guımege s . bütün nasayi 

P opesko babasının 
1 b' yapamıyor 

hine rağme? faz a ~':~linde Huat' 
du ancak bır ara •?rı afih bu bü 
nın çenesinde işledı. Ma~ B · 

• . tmedı u serı 
yük bir tc.,r ıcra e . ld Huat 

3 ·· ·· und da o u. \.-UrUfU uncu rav d d"" 
fevkalade a'ltlbi döğüşüyor u. ~r-
düncü ravund hatladığı z~n er 
kes Huat'run vaziyetinden. bır_ şeyi:.: 
olacağını hissediyoı·du. Nıtekım ç 
gecikmedi. 

Korakora girdilcı- Huat Romanr.a 
lmm böğürlerinde ve midesinde ntut 
hit itlemeğe başladı. 

Nihayet bu ~ıkt yumrukla.rın ~~
. ·ı Pope•l<o gradını indırmege 

sırı e d • d 
mecbur oldu. Huat'nı:ı .ar~ •'r a 
b 'd' Derhal şimşek gıbi hır dırekt 
il~ P~pesko hayatında ilk defa ola-

ra~ yere indi. . F 
Bundan sonra yaz.ıyet h"!' r~ 

1-Lı'ne olarak devam etb, bqın 
sızın ""' 1 h i 
ci altıncı, yedinci ravund ar ~~-' : 
de böyle geçti ve Fransız dedıgını 
yapmıt oldu. 

Cu"'• günkü Voleybol 
maçları 

. 26 _ 2 • 932 Cuma günü Galata· 
saray lokalinde yapılacak Voleybol 

maçları: . 17 d 
Kasnnpaıa _ Süleymanıye e 

hakemi Ali Rıdvan Bey. 1 lstanbul•por _ Galatasaray 17, 
30 da hakemi Necmi Bey. 

Beşiktaş - F enerbahçe 18 de ha 
kemi Sami Bey. 
...................................................... 
ı 1 15 hakem Şahap Bey_ 

'Eyüp _ Beylerbeyi takımı 1 sa-
at 12,30 da hakem Emin Bey. 1 

Vefa_ Kumkapı - Be-?'koz ta
kunı ı saat 15,10 hakem Arif Bey. 

Yeni teşekkül eden bir kulüo 
-rJJtJ : 

1 1 

Yeni te~lckül eden (Ferayn der ôstttrrayher) spor ~iibesinin 
futbol t.J:ımı. 

1886 sene.inden beri memleke
tiıni.tde (Ferayn det· Oıterraylıer) 
namı altında .,.e 11rf bayır iflerile 
nıeıgul bir Avuıturya kulübü var
dı. 

Son aldığmuz harebe söre, bu 
kulüp sor ıubesini de açmqtır. 

Meuul olacağı spor tuabatı tun 
lardır: Futbol, Eıkerim, Denizci
lik 
. Bu ıubcnin riyasetine de Danüp 

!11~ 4irketi mudürü Her Radeglia 
'"tihaıı edilmi tir. Futbol • ·n mene 

Futbol takımı çoktan beri Avus
turyanın iyi ve kuvvetli takıınlann
clan olan Nikolsky taknnmda oy
llBllUf ve tecrübe•i bizce de müsel
lem bulunan Her Leon'un idaresine 
terkedilmiıtir. 

Bu taklDI ıeçen cumadan itiba
ren anterenemanlanna b"flamııtır. 

Bu hafta içinde nazari futbol 
hakkında derslere batlayacaktır. 

Bö1l• duam ederlerse memlek"t 
sporuna da çok büyük hizmetleri 
dokunaca ı ü hesizdir. 

ve Amerika beş birincilikle birinci oldu 
Geçen hafta yapılan bazı 1 İtalyanların ve Çekoslovaklar ı ilh geldiler •. 

müsabakaların tafsilabm ve re çok çalışıyorlardı. Ancak, olan Bundan sonra Norveçli meı 
simlerini vermiştik. Bu hafta olmuş ve Utterttroem açacağı hur Sonja Henie tek kadın ar· 
da geriye kalan kısımdan bah- mesafeyi açmıştı. tistik müsabakasınıcla bütün 
sedeceğiz. Hasanları kendini ancak biı rakiplrini yenerek Avrupa birin 

Çiftlerin artistik müsabaka. iki kilometre geriden takip edt ciıi olduğu eibi bir de dünya 
sında Fransızlar çok §erefli bir birnicisi oldu. Bu kız henüz 
galibiyet kazandılar ve bayrak. daha 16 yatındadır. Fakat yap 
)arını Madame Brunnet-Joly va tığı ve başardığı hareketleri gö 
aıtaaile Lake Placide' de direğe rünce spor kıymetini insan bili 
çektirdiler. Bu galibiyet Fran kaydüşart teslim etmek mecbu 
sızlann ilk ve son birinciliği riyetinde kalıyor. 
oldu. Bundan başka ikinci olan 

Yalnız bu muvaffakıyet o Viyanalı Fritz Burger de çok 
kadar tam oldu ki, hakemlerden • muvaffak oldu. 
evvel halk reyini alkışlarile ve 
müsabıkların isimlerini söyle. 
melerile vermiş oldu. 

Hakikaten muaabakanın ha
kemi olan yedi zat tam bir it. 
tifakla birinciliği bu çifte ver. , 
mişlerdi. Bu çift biribirlerine 
harikulade uyuyorlar, fevkala
de ahenkli hareketler yapıyor
lar, zor ve yapılması müşkül o. 
lan pozları muvaffakıyetle biti
riyorlar ve yine tabii vaziyete 
kolaylıkla geçiyorlardı. Bu su. 
retle kendilerile müsabakaya 
girmiş olan 6 çifti mağlup e
derek dünya artistik patinaj 
şampiyonasının çift muhtelit 
şampiyonu oldular. 

Maamafih bu çift zaten 
1928 de Saint Moritz'de yapı. 
lan dokuzuncu olimpiyatta da 
birinci olmuşlardı. Bu rnuvaf
fakıyetleri döı-t senedir bu spo 

bıralimayıp daha ilerlemesi. 

(Bobkts) yarışında çok tehlikeli 
bit viraj dönlllürken 

biliyorlardı. Nihayet bu açık 
gözlülüğünün mükafatım 1932 
de on sekiz kilometre müsaba. 
kasının dünya birincisi olmak 
suretile gördü. Bu surette sıra 
ile İsveç, Norveç, Amerika, Çe. 
koslovak, ltalyan, Finlandiya, 
Fransa, yarıtı bitirmeğe muvaf 
fak oldular. 

Bu yanttan sonra 50 kilo. 
metre kaymak ve yarışın bazı 
kısımlarında atlam·ağı icap etti 
ren bir kotu yapıldı. 

Bu kotu uzun olduğu ka-

1932 Los .4ngeles Olirnpiyadını11 kış sporları kısnımda 

ne çalışbklarını gösteriyor. 1 dar da tehlikeli bir şeydi. Çün 
Siki yarışlarını umumiyetle kü atlanacak yerler vasati ola. 

şimalli milletler kazandılar. rak 15 - 20 metrelik getler idi 
Onların memleketlerinde da- ki bu kadar irtifadan atlamak 

ima kar ve kış sporlarile ür.si f - belki onlar için değil am. 
yet peyda etmiş onları bu neti. 
cenin fevkalade olmadığını gös 
terir. 

Bu yarışa altmıştan fazla 

Erkeklere gelince; Avustur 
yalı Schaefer eski dünya şam. 
piyonu İsveçli G. Grafstroem 
in kartısında öyle güzel bir mu 
vaffakıyet kazandı ki bütün se 
yirciler, ve hakemler bu yeni 
yetişen istidadın hali hazırda 
olduğu gibi istikbal için de fev 
kalade bir kuvvet olduğunu 
teslim etmek mecburiyetinde 
kaldılar. 

Çift muhtelit patinajında 
Mme Brunnet.Joly' nin ka
zandığından yazımın batında 
anlatmıttık. 

Siki'ye gelince: Şimdiye ka. 
dar bu sporun ilahı denebilecek 
vaziyette olan devlet ancak Nor 
veçlilerdi. Fakat bu son çarpış· 
malar bu iddianın çürüklüğünü 
isbat etti ve Norveçliler gördü. 
ler ki kendi komıuları bulunan 
lsveç'te ve Fenlandiyada kendi 
ayarlarında ve hatta kendilerin 

milletlerin yenin merasimi 

den yüksek siki koıucular var. 
mıf. Atlama müsabakalarını sa 
ha karının yumufak olması do
layıaile beklenen büyük rekor. 
lar elde edilemedi. 

Evvelden yapılan tahminler 
bu sene 80 metreden atlanaca. 
ğı merkezinde idi. 

atlet girdi. Bilhassa bunların 
içinde İtalyanlar, Amerikalılar, , 
Çekoılovakyahlar çok çalışmış 
ve bu müsabaka ic · n tam for _ 
mülarında idiler. - · 

Fakat her zaman söylediği. 
miz gibi sporda gün ve haleti 
ruhiye meselesinin birinci plan. 
da geldiğini bu yarıa bir kere 
daha İspat etmiş old~. 

Ancak sahanın yumuşak ol
ması yukarıdan hız alarak kay. 
mak keyfiyetini güçleştirdi. 

Bundan dolayıdır ki geçen 
Olimpiyatta C. Cihams'ın 
elde ettiği 73 metrelik rekor la 

- rılamadı. Bu sene elde edilebi. 

Koşunun mesafesi sade ola 
rak 18 kilometre siki ile kay
maktı. Hareket işareti verilir, 
verilmez İsveçli Utterttroem bü 
tün rakiplerinin önüne geçti 
ve bütün kuvveti ile hedefe doğ 
ru kaymağa başladı. 

Bunu gören diğer atletler 
de bütün kabiliyetlerini sarfede 
rek önde koşan İsveçliye. ye-

JJuz iizeriude patenli Jıokey: 
Polonya - A11ıerika ınaçında. 

Polonya ka!e>iııin Jıali pür melali 

ma bizim için - pek tüyleri ür 
pertici bir şey olsa gerektir. 

Bu yarışı da meşhur Fin
landiyalı siki ko~ucutu V. Sıı. 
arinen kazandt. 

len en yüksek irtifadan atlama 
ancak 70, 71 metredir. Bu da 

, Norveçli H. Bek tarafından ya 
' pılmı~tır. 
: Nihayet kıt olimpiyatlarının 
son çarpışmasını teşkil eden 
buz üzerinde patenli hokey mu 
saba.kalan yapıldı. Bu müsaba-
kalara iştİr:\k eden çok az mil. 
let vardı. Avrnpadan ancak iki 
t::kım gitmişti: Almanya ve Po 
lonya ... Bu takımlar Amerika 
takımlarile çarpı,tı. Fakat mu. 
vaffakıyct Avrupalılarda kalma 

1932 de Los Angelesde yapılacak olan Oltmpıyata i~tirak 
ed~cek olan atma ve atlamacılar. 

Bu kııma yüksek atlamadan bat 1 ne Macar Madarasz ve Remez, n 
lamak en doğru bir hareket olur. Finlandiyalı Kiwi bunlara - kiiğı 

Çünkü Amerikalılar bu kategori üzerinde - fa:k değildir. 
de Avrupa'hlard~n fazla mütehauı- CiRiT ATMACA GELiNCE: 
sa maliktirler, Cirit atma hiç fÜphe&izdir ki Fi 

Ezcümle Amerika'da kolaylıkla lô.ndi~·alı Yaer Winen'den ba~kası 
1.98 irtifaına atlayan Spitz, Marty, ait olamaz. Ancak yalru< lsveçl 
Burg ve La11aletıe vardır. Leurdquist, Amerikalı Churchill v 

Bunlar bu kategorinin adeta yıl- Mero, Norveçli Simde, Eatonyal 
dızlarıdır. Sule ve birkaç tane daha Finli.ndiy 

Mamafi Filipinli Torribo da bun hdan bir parça çekinir. 
!ardan aşağı değildir. ÇEKiÇ ATMACA GELiNCE: 

Bunlardan bir derece aıadakiler Bu spor dünyanın çok fazla meş 
içinde çok iyi atletler var. Ezcümle gul olduğu bir spor olmadığı içi 
ıu atletleri sayabiliriz. iıtirak eden devlet ve atlet azdı 

Kimura (Japon). Land (G. B) Onun içindir ki sırasile şunlan z" 
Mmard (Fransız) Halva11en ( Nor- redebiliriz: 
veç) Reinieka (Finlandiyalı). Callaghan (lrlandalı) Porho 

UZUN ATLAMACA GELiN- (Finlandiyalı) Sckold (lsveçli) Co 
CE: mer (E. U.) Erikoon (Finlandiya 

Bu kategoride Amerikalılar Ja- lı) ve saire •. 
ponlar ve Haitililer ile epice çarpq- Bu haftaki yazımla "Dünya Atle 
mak mecburiyetinde kalacaklardır. tizm aleminde. ki seyahatimiz biti 

Japonların en iyi atlayıcıları Nam yor. 
bu ve Ocda'dır. Ben bu yaularımla elimden gel 

Hai,tililere gelince bunlarda bir diği ve görebildiğim kadar ihtimal 
var amma pir var o da meıhur Ca- !erden bahsettim. 
tor. Ancak ıeçen hafta da yazdığım 

Avrupa'hlar bunlara çıkarabilece- gibi bu zikrettiğim e,haun kazana 
ği ha11m çok mahduttur. caklarma hiç bir zaman iddia etmi 

Olsa olsa en ba't.a Alman Kocb. yorum . 
erman'i gÖ•terebilirler. Benimkiıi birer tahminden iba-

Bundan sonra, l•veçli Holberg, ret . 
Avusturyalı Balogh, ltalyan Mefffei M. O. 
vardır. 

Bunlarsa kiıfi deiildirler. Çünkü 
Bates, Boyle, Peacvek, Gordan, 
1,so m. yi geçiyorlar. Bir tavzih 

SIRIKLA ATLAMACA GELiN 
.E: Y anlıt haber alan yahut alın 

Bunda biç fÜpheaizdir ki Ameri haberleri yanhı tefsir eden bazı spo 
kalılar talı olacaklardır. muharrirleri bazı gazetelerde so 

Çünkü Graber, Barnes, Warne, toplanan Türk idman ceuıiyetleri i 
Mac Dennott, Sturdy •eraiti adiye titaki merke<İ umumisinin bazı i 
de kolaylıkla 4,25 m. atıyorlar ve recilere aeyahı.ı temini İçin olimpiy 
bunu yalnız onlar yapabiliyorlar. da pek az idmancı fakat et k idar 
Mün.baka nizamnamesi her millet söndermeğe karar verdiğini ) a.::r::ıa 
ten ancak Üç müsabık ittirak edece- ta ve bu yanlış haber Üzerine mU:1 
iİni amir olduğu içni; Niohida (Ja- keme yürüterek merkezi umumi 
pon) Castro (Bresilyalı) Lindblad ama toptan sporcu gençliğin mena 
(ISYeçli) Weıener (Alman) Rama fiini düşünmemekle ittiham etmekt 
dier (Franuz) ve Lindroth (Finlan d" 

ır. 

diyalı bunların içinde o rün tamı en Bu yazıların eda11 bile her ne 
müsait ol:ıılnı 6 en İyinin son üçüne dar makn.dın olimpiyada iıtirak ve 
girebilirler. ya ademi iıtirak meselesini fenni su 

ÜÇ ADIMA GELiNCE: rette münakaşa olmayıp merkezi u 
Burada nihayet en mantıki mu- mumi azaf1na !>ücumdan ibaret old 

vaffakiyet Japon'lara düıer. Çünkü gunu ıöıte~kte ise de bu arad 
bu dünyanın en iyi üç admıcılanna apor hakkında intiıar etmi, böyl 
ıu atlerletr va11t.asile maliktir: bir yanlış haberi süküt ile ıeçiştir 

Nambu, Oclo ve Osbiclo. mek doğru olamayaca~dan Milli 
Bunlardan batka Amerika'lılar- yet son merkezi umumi içtimaın 

dan Levi Cuey, Avrupa'dan Finlan kimlerin ne tarzda olimpiyada iıti 
diyalı Hackkinen n Jaerwicn, lsveç rak edeceğine dair biç bir karar ve 
li Svenıon ve bunlardan sonra Hol- rilmediğini ve bu meyanda bazı ce 
laotlalı Peetres ve Boerdendeu ümit t •>i• atletlerin de cezalarnun ref'i h 
var olunabilir. • I "'"d.~ _h~susi, resmi biç bir söz geç 

ATMALAR: me.l41'1nı ve olimpiyat mevzuun 
Son. Olimp~yatta'!_~~ra._bu .. kate- hükUn:tlİmizin noktai nazarını 

gorilenn çok derl~ıırı'!ı gorduk. dıktan sonra müzakere için merk 
Amıterdam Olmıpıyadında 14. u_~u~inin gelecek içtimaına talik et 

6~ atmakla 6 !ncı olan ~~le~ bu ~efer tigını kemali kat'iyetle beyana me 
hıç ?anılı ".~yette degıl~ır. Çunkü zundur. Bu münasebetle batırlatm 
nefıı A'?erıka da 15 m. yı kolaylık- isteriz ki Türk spor tetkilitmın ! · 
la geçebilen. 1~-20 atlet va..rdır. diye kadar iştirak ettiği 1924 v 

.. Bund'! kı~ın kazanaca~ını dütü- ve 19211 olimpiyatlarnıa gidilmesi h 
~ursek hıç şuphe yok kı en ba,ı.a kıimetimizce tnsYip cdilmi~ ve masa 
ı~sanın aklına en genç atletlerde ya- rifi tetlcilô.tın kendi bütçesinden ay 
nı Çekoslovak Douda ve Cenubi Afri nlmayıp dünyanın hemen hemen he 
kalı Hart. tarafında olduğu ııibi hazineden teo 

Fakat Amerikanın ealci kurtları- viye edilmiıtir. Binaen leyh, timdi 
ru ihm;ııl etmemek lizımdrr; onlar ye kadar meı-kezi umumice olimpi 
da şunlardır. yat için huıusi tcşkil;it bütçesind 

Briıt; Rothert, Sex:ton, Bundon, on para sarfına karar verilmedi.fi 
Alınan Hirsdıefeld, Macar Darany bi 1932 olimpiyadı için hükümet~e 
Finlindiyalı K. Y aer Winen ve tahsisat verilm~ıe bundan sonra 
Wahlıtedt vardır. ' da böyle bir karar ittihazına imkia 

DiSKE GELiNCE: yoktur. Bu ıavaih ile merkezi umu-
Bu kal.....-ic!e ilk akla plen miaia oliıınpİ)'.. Ye p&raJ'a ait ~ 
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Sc§llhÜf~<d~lfil G~Ç~lfil V<§l~OO<§llr Malıkemelerde 

Maarif vekili dün şehrimize geldi.. Sabık Kral Japonlar tekrar taarruza kalkhlar yangın söndüreceğine 
. r.-: ... ,._ ... · .. _-...,..,.:_~1'...--"" .1 ..... ;. ~: -. - . - 1 "~, 1 ~ • ~. ';:;·, .- .~-.. .... '". ",·. s . 

&Ün bs:a: ı:,,::::ı::.~jf~epleri, ~:%.:;:~~: 1.'!.!:d~t:~İz~ Yeme~ ~!:.,~~;c~.::~c~ulunan bir hal~B;;:i~=~~ 9!j~:d;~on ıi- ~t~~.ı:!~ı:;a}'.!~;~~;:c J~ hırsızlık yap 1 yormuş 
denılcrde bulunmak iıtediiim ve öğ- muamele yapac:ığız. Bütün bu nakil Balalayka oı·keıtrası muhtelif par- pcı-leri sularla dolu ve ç:.,, Japon aı şehıre gonderılıru~tır. •••••••• leden •onra ekııeri ınelcteplerde ser- muamelatı, muayyen talimatnameler --•ar, bilhassa martlar ve Rus •arkı- k 1 ' b d d la d d 

1 
. . .,.... , er erı un an o yı ayni erece e A •k / J b k • 

beat derslere aynld.ıg" ından varın sa- e le.bit edilmi~tir. Den senesı bıt· lan rafını· ve arti'ıtlerdcn bı'r kadın T mt1rı a 1 ar og otaJ 1 f . b d H , d 1 ali' 1 y .,. " müteeasir ve muztariptir. ayyare t •• tt t ı• 
bah ~bugün" gezmeğe ba§lıyacağım. me en mazereti o an rr.u ım er e- tarafından kazak dan" oynanmı•tır. af bom yapacak mı? aıye mure e a ın an a ım 
B ık . D ··ıf·· d . J--'- E kiilete resmen müracaat ederler, bun Sab k kr l b k' ve topçular tar ından açılan -

e ı aru ununa a gıuerun. C· ı a saat on bir uçuğa adar bardıman öğleye kadar bilafa11la de- VASHİNGTON, A 
nebi mekteplerini '---ka bir zaman lar tasnif edilir ve kabili tatbik ha- Türkuv~-'da kalnu• ve avde•·nJ-

24
' · A. - t k"fi ı •• " •• ıd" -. 1 ·ı· - ' u "" vam eylemiştir. Japon piyadesi, bü- Ne k T' . . çavuşun ev } ne UZUID goru U a-ıca gezeceg'im. Yalnız ecnebi e getirı ır. . --L'b· 1·• p . ile h . vyor ımcs gazetesı yazıyor: , . gazıno oanı ı nm urıç emııre- tün kuvvetlerini harbe ıokmamııtır. M. Hoover, uzak şarkta sulhu te-

mektepler bu ..,ne teftit sahama i~- Maarif /Jütç~si ı sinin ellerini sıkarak gazinodan ayni J•ponlaı· süngü hücumlarından sis maksadile Cemiyeti akvamın tat Aksarayda bundan birk~ gu"n 
hal edilmittir. . . mıst•r, fazla bomba ve obüılerle harp ebne "Y Şimdi, daimi surette mualliın mek Bu seneki Maarif biit;csi hakkın- bik etmeğe karar vereceği iktisadi evvel :ıulıur eden ve bir can yanma-
teplerini .,.. muhtelif derecelerdeki ela fİmdiclen bir '4'Y söyliyemem. Garden Barda.· ğe mütemayildirler. tedbirlere Amerika hükilmetince sma da sebep olan yangında:, bir 
muallim yetittiren fakülteleri ve bun Fırbca teılril edilen mali komisyo- 13 Üncü Alfons refakatinde bulu Chapei cephesinde, Japon bahri- mü.ıaheret edilmeai için kendisine hadise olmu§lur. Eıfaiye müretteba-

bit Beyin muhakemesine dün üçün· 
CÜ ceza mahkemesinde devam edil
mittir. 

Bürhan Cahit Bey bu yazınm ye
ni olmadığını, Arap harfleri kullarul
d.ığı zaman intişar eden "Köroğlu" 
gazetesinde intişar ettiğiıü, bo sefer 
çıkan yazının o hikiyenin ,..,...,,; ~. 
!erle iatinoabmclan ibaret olduğUD11 
söylemi§tir. Muhakeme karar tefhim 
edilmek üzere cumartesi gününe bı-• 
nlnlınqtır. 

lann t:ırzı mesaisini takip ebnekte- nan tetkikatı neticesine "öre hare- nan .:evat ile birlikte Türkuvazdan ye siıahendazları, bugün kesif bir tü verilmiş nhın arizeyi almış olduğu- tından Halim çaYQf yangında kendi 

yun
• . lstanbul'da yalnız Kn: Muallim ket edileuktir. çıktıktan ıonı·a yaya olarak Garden fek ateıine bntlamıilar ve bu mahal- nu bildirmekle jJrtifa edecektir. iıine gücüne bakrp can kurtaracağı, 

B • · · b d d 30 lin şimalindeki Çin mevzilerini he- R · · · · d · .ftı. mektebini görmedim. Bu sefer onu J"k • -
1

• 'h a: :ı gıtmiş ve ura a a 12, a def eısı<:ümhurun pek yakinin de bu yangını .On ürmıye .....-tacaiı yerde 
l 9enı agı a '-d k ı S b k k 1 L---d ittihaz eylem;•leı·dir. Muharebe l ı ku h da gortteg-im. Gayemiz, milli terbi- ""' a•· a mışlır. a ı ra ...:.-~ a .. ..., unan zevat, dünkü kabine içtimaın atetten ma rtannıya ça p.n bir 

B l bi · ı d ,_ b' · öğleden sonra müthiş bir surette de· da h-k- k d • J.• lamı 
yeye ıröre ilim, aan'at ve fen saba- .. u sen~ mecliai aliye arzedilmek r ma"" •fg~ e ere" ,.. __ t•Şe ~- vam etmektedir. u tımet erkanından hiçbirinin a mcagızuı ıanwgını sırt ı, ten 
1mda talebe yetitıirmek, Türk r~ uzere Vekiller Heyetine iki yeni ka- panya ısmarlamıt ve hen uz bıt.-ne- mevzuulıahitı arizeyi tasvip etme- ha bir ye"' götürerek, orada kırmıt 

~ •~ • · 1 1 Bu sahalı inti~r eden haberlerin · · d-•-· 1 tarla • ._. cukl•-na edindikleri malümat saha- nun rayıhası takdim ettik. Biri asan mış o an varyete numara arını aeyTet "' miş oJ.duğıınu ve Japonya aleyhinde ve •çın eıu a tın zııuymet ~ya--• . · . hilafına olarak 13,000 Japon a•keri- ı &ındn muhakeme kabiliyeti vermek atık.anın hüsnü muhafaza11 ve dig-eri mıştır. · W boykotaj icırasına taraftar olan bir Y1 aşırmağa bııı •mqbr. 
h B da · h ı. b' ki nın oosun" civanna ihracı dog· ru Al ı da J_ ve onları milletin menfaatlarını ih- uıusi ida...,Jer memur ve muallimle ura 11ya saç.., ıraz geç n, <> takını ayan azas•nın da ayanda ce- ev er araam aanwğım arıyım 
· · k f-'-- .. ek bi lıad k d' · il değildir. Japonlar, •u sırada hiçbir k J_ • -'L- cb alim mal •tmiyecek «kilde, ~"; hotLı"n nrun te aüt kanununudur. 111Wt ruz e r ın en ısıne - ' tt""n edecek ohm müzakerelerden awncagız ...... yet aan ğı H · 

' ,_ u tihak · b ka takviye lutantırun vu•ulünü bekleme ,- I' 1 ı k tek tc E dal .:. p etm,. •·e u dm ile Pasıo sonra filti.tlttini değış' tirebil•-kle- çavuşun e ınde -A-1arunı• görünce 
o. m yar:' mem e ay ı ye-.- 1't vantor11onı do b k mektedir:ler. -~- -- y tırmektır. 

1 

. u le fo strot oyna:nı~tır. Bundan rmi beyan etmektedirler. hemen polise kopnııf ve Halim çavu 
v b• kt l d 'h . • Muallim ve meccani ı.Jebeden &0nra lspanyo! ~ark:cı Uribarri bir Çhanıai'deki Japonlar şelıri ln«iliz amele fırka•ı, Tokı·- ıu cürmü mqhut halinde yakalat-
cc'!e ı me ep er e ı tigarı sıbhi vuiye!lcri İcap ettirenleri has kaç şarkı söylemillir. Uribarri, eıa- t k d' l " ~ m11trr. 

Türkçe talıktan vikaye için açılmq bulunan sen o gün kralı vapurda iatildıal e- er e ıgor ar odoki st!firlerin Hallin çavu, bu vuiyeıte yaka-
,. prevantoryomu tekemmül ettirmek, derek kendisile görü§miiş ve kendisi ı LONDRA, ?.4 A.A. - Changhai rağtrılmasını ı'st•gor !anınca, ciinnünü inkira mecal bula-
ı:.cnebi mekteplercle tür"- lisan · Gard B d · · da R t A

0 

bildirili' " ~ Hal' ...,,... 0 müeııeıeden daha ziyade beklenen ru en ara avet etmifb. n eu er ıanaına yor: mamıttrr. un çavuf hakkında 0 

derslerinin ecnebi Webe için ibtiyan hizmetleri temin edtteğiııe göre, eli- Uribarri evveli ''Elveda Grenata" Cbı:.nııbaı.,dalJ Japonlar, ka)ıbı.lık LONDRA, 24. A. A. - Aınet: zamandan beri cereyan eden tabki-
bırakılmaıı meselesinden bah&edi- mize fD"ıat ııec;tiği zaman, emelle- sonra da "Ay ... Ay ... " tarlnlannı ve bir halde ıchri terke devam ebnek- fırkbasınm ~vmil~I' . kamkaras~nd~k~ 1 kat dün neticelenmit ve Adliyeye 
yonunuz. Husuıi Türk mekteplerin rimizclen biridir. tangodan bir JBl'ki .Oylemiştir. 13 tedir. 28 k:.nunaoaniden itı'baren, gru ;ı wnumı . • ı ıcr:ı ~:csını tevdi edilmiştir. Halim çavuf Müd-
de, ecnebi ve ekalliyet mekteplerin- _ • • üncü Alfonı, "Elveda Grenata" tar- Japonya'ya müteveccihen 9000 kiti tcmsıl eden ırullı meclıs, hukı'.imet- dei umwnilik tarafmdan derhal müs-
de, resmi mekteplerimizde türkçc Mulkıge mektebı k.ı11ndan pek mütehassis olmuş ve tehirden müfarakat etmiştir. Kalmış ten Kellog - ~riand ~i'83k~ ~ ~ntikliğe tevdi edihniı, müıtantik-
tarih, coğrafiya ve Yurt Bilııiai ders Mektebi Mülkiye, iyi memurlar ı' gözlerinde yaşlar belirmiıtir. Sabık olan 6000 Japonya'lı. dün Japon me e~c_n <le;rlet!_erın Tokiodaki ~~ırle- lik te Halim çaVU§u t~kif etmiştir. 
feri mecburi olarak okutuluyor. Yal ycti,tirmektedir. Meaai&ine normal kral buradan cıkarken Uribarri ile murlanndan alnuı olc!~kları ihtar rını gerı çagırmaları mcsdesının c- Aksaray yanırmmda kast olduğu 
nız ecnebi talebe için bu deraler ibti- vaziyette devam ediyor. Muhtelif ih İ biraz görüşmüt ve hatıra cılarak u- üzerine hareket bazırlklannda bu- bemmiyetini acilen tetkik eylemek hakkındaki f3yi.alar aaılsızd.ır. Yan
yari, fakat türkçe lisan deni mecbu- tiıaa tubelerine aynlan bu mektebin ı zantıığı kağıdı imzalanuştır. Sabık lunmaktadırlar. 1000 k \dar mülteci. üzere Cemiyeti akvam konseyine gında kut olmadığı tahkikatla sabit 
ridir. Binaenaleyh, bu mekteplerde- idare işlerinde vazife görecek iyi kral Garden B~rden vapura avdet bu sabah Jaoon konsolosbane.i yaki' telkinatta bulunmasını talep eyle- olmuıtur. Fakat manifaturacı OS-
ki türkçc hocaları arasında da tasfi- memurlar yeti,tireeeğine şüphemiz : ebniştir. ninde demirlemiş ob>n bir gemi ile mi~tir. man Nuri Beyin dikkattızlığı eseri 
ye mevzuu bahıolamaz. Mesele bu- yoktur. Dün sabolıki gezinti Janonya'ya hareket etmi,tir. ____ • •-• olarak yangının çıktığı anlaııldığın-
dur ve yanlıt anlqılırut bir nokta ç· • ı • d k d d dola O N • Bey 
•arsa taahib edilir. Bazı müracaat- Ankara Darülfünunu Sabık kral dün aabab saat 8,30 ın sıper.erın e a ın p l b • an T' •man un yaııgı-
lar üzerine bunu tetkik ettiriyonmı.. •-•- C ._.__ da refakatinde bulunan zeval ile bir- C".çetferi ı etro ve enzın na sebcbıyet V~~en suçlu olarak 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin- ,..,.,..,ra, ümhuriyet Hü. .. 'llneti- likte ' • mobil ile Altınkuma kadar muhakeme edilecektir. 
deki .. k nin merkezi olmak itibarile, ayni :za- bir gezınti yapmıştrr. Albnlrumda CHANGHAl, 24 .. A. A. - J.apon (Bap 1 inci sal:ifede) N 

tur çe, tarih ve coğrafiya mu- manda bir irfan merk zidir. Bu iti- Bo' 11. . 1 konsolzy,;u M. Mu.raı, Changhaı be- • belı·· . . B .. eşriyat davalan 
ıılliınlerinl' Vekilet bütçeaiııden bir barla Ankara'da bir Darülfünunun gazın güz,. ığıne hayran o muş, lecliye reisi M. Ou'Teh Chen'dcn naatı te Ul' etmıştır. ugun 
l~Y yapmak bugÜn için mümkün de- teessürü pyaru arzadur. BugÜn An- burada lstanbul'un güzelliğinden u- Chape!deki Çinli ahaliyi çıkarması- rapor Müddeiumumiliğe verile. 
iiildir. Bu mekteplere muallim tayi- kara Hukuk Mektebi, fakülte halin- zun uzadıya bahsetmiştir. Avdette nı talep etmiş olduğuııu hatırlat- cektir. 
oi de, resnu· mekteplerdeki uaul ve ded' B f k"ı k Büyükdere önünde yazlık ispanya ır. u a wte, An ara Darülfü- mıştır 
kavaide tabidir. Yanı' Maarif Mu"dür· _ sefaretaneıi önünde durarak izahat · · nunu için ufak bir nüve teşkil et- MumaıJ.eyh, Çin ni ancılarmın Ja Kahve ihtikarı 

Köroglu gazetesinde ''Bir sahur 
hatırası" ser!evhaıiyle inti!f'U' eden 
yazıdan dolayı aleyhine müstehçen 
neşriyat davası açılan Bürhan Ca-

lhtısas 
Mahkemeleri 
M•lıkemelerin tıa:z:igeli 

tavazzuh etti 
Şehrimizdeki 8 'fC 9 numaralı İh· 

tisas mahkemelerinin vaziyeti ri te
'f82ıulı etmittir. 

Bu mahkemelerden birisi mun· 
haaıran ııümrüktc vuku bulan kaç~k 
çılık valı'alBriyle D>Cfgul olac.•ktrr. 
Bu mahkemenin hakimi Feyzi B<y 
Müddei umumiıi Muzaffer Bey, 
müstantiği de Hakkı Beydir. Feyzi 
Bey henüz ıebrimize ıelmemittir. 

Diğer mahkeme tehirJe ve man
tık.al kazası dahilinde vuku bulan a
lelumum kaçakçıl k vak'aJariyle meş 
gul olacaktır. Bu mahkemenin de 
hikimi Relik Bey, Müddei umumisi 
Retit Bey, müstantiği de Saffet Bey 
dir. Bugün adliyede lbli.as mahke
meleri, müddei umumiliği ve miistan 
tildiği için katiplik imtibam yapıla
caktrr. 

ihtisas mahkemelerinin cumarte
si gününden itibaren bilfii i'" ba>la
mış bulunacaklardır. 

lüğünün inha ve Vekiletin tasdiki mit gibidir. imkan oldukça bunu tev alm~~~İ. kral yoldn !eoadüf ettiği ponlar üzerine ateş etmekte devam Ticaret müdürlüğü altı kah 
prttır. si ederek bir Ankara Darülfünunu Türk askerlerinin kıyafetini tetkik et eykmcktc olduklarım beyan etmiş- t' th · • k h • t 

M. Malche meydana gelmeıi çok arzu edilın<k- m'ı• ve bu mert gençlcn'n tavru' b•- tir. Bunların arasında kadınlar da ve ıcare aneııını a venın op 
t d. T b'' bu d ı · D "ff • " b l k d B l k ı tan ve perakende fıat!erinin bir 

Yaralanan polis ve/ at etti 
Darülfünun için ııelen mütebas- e ır.. .adu, o, ra a u aru ünu- reketlerini takdir ebniştir. Altmkum u uruna ta ır. u suret c ma tu - ,. 

r.a M. Malebe'ten henüz bir teY al- na manı eğildir." ela tevakkuf eınaaında orada bulu- .Jer arasll'da kadın cesetlerine de bir sebep yokken yükseltmekle 
madılc. Mumaileyh, raporunu mayıs • • • • nan memUTlann kendisine kartı J?Ös- tesadüf edibni~tir. ittiham eden raporunu Vilil.ye-
sonuna kadar verecektir. o zamana Papa Eftı"m terdiklcri misafirperverliğe teşekkür Çin orausundaki Alman te vermiştir. Diğer taraftan be 
lıadar istediği tetlı.ikatt.a bulunmak ebni~tir. Sal> k kr.ıl, Büyükderede zabitler lediye iktınt müdürlüğü de 
istediği müderrialerden malümat ,.j_ otomobilden inerek hazır bulunan bir t kahve fiatlerindeki gayri 
nıak, memlekette mevcut her hangi (Başı l İnci sahifede) motöre bin~ ve Boğuiçinde bir BERL N, 2

4· A. A. - Volf ajan-
mektebi oezmekte ıerL--~=-. l I gezinti yaptıktan sonra npura u- sı, Çin ordusıında muallimlik et- tabii yükseklikten şikayetle 

• """'m e erdendı"r. Mumaı'leyh bu me me'-- olan • •--- b 0 tle · · M''dd • 'l'k k det etmi•tir. 13 üncü Alfons, lnnire "'"' ...,.,..,,., za ı nrun u eıumumı ı ma amma 
Rasim Ali Beg sele hakkında kendi §ahsi kana uğrıyacak. or dan Rados, Kıbrıs Changhai muharebelerinc iştirak et müracaat etmiştir. 

Rasim Ali B. meoeleıincle, De-.let alimi isteyince, din ve mezhep Berut'a, Berut'tan ela otomobil ile mektıe olduklarına dair olan şayia
Şuraaı, bu ifin Vekiletimizce ballo- mensuplarımn kendi mezheple- Şam'a. oradan d" Bağdat'a gidecek- lan ulu:i.p etmektedir. 
lunacak bir mesele oldujuna karar rine ait işlerin tanziminde ser- tir. Sabık kral Bağdat'tan sonra iki 181 milyon dolarlık 
'fennİf, evrakı Darülfünuna ııönder- best olduklannı ve bu ,· tlerm' hafta knlm;ok üzere Mısır'a gidecek, "h. 
mittir. Fomıaliteıi ilmıal edilerek • orada'!I da Marsilya tarikile Pariı'e mu ımmat 
Darülfünundan Vekilete gelince bir bizden ziyade ve tamamen ken avdet edecektir. VAHlNGTON, 24. A.A. - ;Mü-
lıarar veoeceğU. dilerine ait olduğunu söyledim himmatı harbiye imalatının, Çine 

Talim '"' terl>ige dairesi Rumca gazetelerin vatandaıla- Evkaf, inhisarlar karşı Japonyaya yardım eden Ame-
T-"- T nn İJ'1adı yolundaki neşriyatını rika bankerlerinin tava•utu ile ya-

aum •e erbiye Dai....min met- d b' .. ılmıA ol-'··gu" na dair mıeb'usan mec 
-"yeti,' b""''- t d · t b' · a ıttabi mantıki ve dog·ru biı· (Başı 1 inci sahifede) r • '"" •~ u..... e nı ve er ıye •ıs- Jisinin hariciye en.:ümeni oeı.dinde 
temleri üzerinde takip edilen aıulle- yol olmak itibarile "isabetli bir nın teabiti için bazırlanmıt bu. ııerdeclilen =ıumi ittihamat, Çin 
ri n muhtelif mesnleketlerde tatbik harekettir" dedim. Bana atfen lunan layihawn Mecliae takdi- milli bükUınctinin Vashingtondaki 
edilen sistemleri anııtırmak, onlara ne~redilen mütehakı' so"zler zaı't mine kadar bu liyı'hanm müza h··'-·'- ·· · · lan M Ll Be göre yeni lôtııplar, yeni talimatna- • """"" muşavırı o . ne r-
meler ihzar em.eldir. Böyle elde tir. keresi muvafık görülmemiş ve ger ta.rafmd8'!l yapılm.ı~tır. Mü-
muhtel.if aahalarcla n Ef · E' ı d daha esulı bir zemin üzerinde maileyh, ahiren Amerika ba.ııkerle-DM!aal olacak rapa tım ı• ne igor? rinin yardimle Japonyaya 181 m.iJ-

iki ticarethanenin 
tavzihi 

ANKARA, 24 (Telefola) - Evvelki gece bir !arhoş tara
fından merkezde cerhedilen polis Eyüp Efendi Nümune bastaha 
nesinde vefat etmiştir. 

iskan ınülıürünü ve vali muavi
ninin imzasını taklit etmiş .. 
IZMIR, 24 (Milliyet) - M•liye memurlandan Cemal Ef. 

nin. sahte temlik ve muvakkat temlik senetleri yapıırak sattığı 
ve ııki.nı müdürlüğü mührünü ve vali muavininin imzumı hii.k
kettirdiği ~eabit edilmiştir. Cemal Ef. iki günden beri kayıptır. 
Bu vuıta ıle ev alan ve vasıta olanlar derde&t edilmiflerdiı·. 

Bir baytarımızın 
muvaffakıyeti 

lZMIR, 24 (A.A.) - insan 
!arda ve hayvanlarda feci bir 
surette tahribat yapmakta olan 
sar ,a illetini ıehrimiz baytarla
nndan Sıtkı Şükrü Bey.,. ismin 
de bir zat serumla tedaviye mu
vaffak olmuştur. 

Fakir hastalara 
Bedava ilaç 

-..zular mevcuttur. Ders program- M h . • . bu ki, ..• görüşülmek üzere o zamana ka ..ıotar ,, _ __, d üh' 
lamun deiifıtMIİ değil, tekmınriilü 1 u arnnmız lıse ı,un dar tehiri muvafık görülmüı- yon -_,-.. n e 

01 ımmatı 
mevzuu ı.hsolabilir. Şimdiye kadar Papa Eftim Efendiye de sor. tür. ::r:':...::~·Çt',uf;;~~ ha~-

Dün kahve fiatlerindeki te
reffüün de nazarı dikkate alına 
rak altı kahve tüccannm isim. 
!erinin ticaret müdürlüğü tara
fından müddeiumumiliğe veril
diğini haber vermiftik. Ve ge -
ne Ticaret müdürlüğünün verdi 
ği malumat üzerine bu altı tüc
carın ismini de yazmııtık. Mez 
kUr ticarethaneler sahiplerin
den ikisi gazetemize gönderdilc 
}eri mektuplarla bu işte alika. 
dar olmadıklarını kaydediyor- ! !1!1!1!!!!!!!!!1!!!!!!1!!1!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MANiSA, 24 (A.A.) - Bu 
ay içinde latanbulda ırefat eden 

Kara Osman zade Zahide Hanı 
mın 1930 senesi tetrinievveli

nin birinci günü Beyoğlu ikinci 
noterliğine tanzim ettirdiği va
aiyetnanıe bugün vilayete gel. 
miş ve umumi mecliste okun. 
muştur. Umumi meclis memle
ketine büyük teberrüatta bulu
nan merhume Zahide Hanımın 
hatırasına hürmeten iki dakika 
sükut etmiştir. Vasiyetnameye 
göre Zahide Hanımın tasarru
funda bulunan Çullu çiftliği ile 
Maniaadaki büyük b'r arsanın, 
Bergamadaki mer'asmı ve Şi§li 
deki dört bin lira kıymetindeki 
e§yası ile birlikte evini ve htan 
bul Krediliyone bankasındaki 
kasasında mevcut fındık ;eklin 
deki bir çift zi'.mrüt ve bir çift 
pırlanta küpe ile hiı· pırlanta 
yüzük ve bir inci 1-olyesi ve bir 
kılıflı hançer ve gene bu kasa. 
da mevcut mineli saatlerini, 
hastahane haricindeki fakir 
hastalara bedava ilaç vermeğe 
karıılık olmak üzere Manisa 
bııstahanesioe teherrü etmiştir. 
Çullu çiftliği binlere dönüm 
vüs'atinde çok münbit bir arazi 
dir. Kredi Liyone bankasında
ki mücevherat ve bilhassa ta ·• 
bi ve maddi kıymeti çok ı.ik
aek hançer zikre şa)· dır. Bu 
teberru en atağı 150 liralık 
tır. Manisa halkı Zahide Hıını. 
ma nıiımettardır. Zahide Ha· 
mm bu vasiyetııemeain icrası. 
na Manisa müftüaüııü memur 
etmiıtir. Müftü Efendi bugün 
wn t meclisin müzakereain. 

J'11Pbğım teftitler üzerine Talim ve muştur. Papa Eftim Efendi di- Jmar miidü; !iilii hinde buna müşabih bir yardım i~-
Ter~iye heyetine verd.iiiın bazı di- yor ki: tihııal edcmemis_ oldu"'ınıı beyan ey 
rektıfler de vardır. Heyet lıanlarla o __ . -•-· d R l A k eh · • "d" l" ,.. da meı-'dür B de . d . - ueuırn m ...... a ım um uk n ara ! n unar mu ur u- Jcmiştir. 

•- • en •eneı eruye k r · ded' E • Rumi • ğü memurlarmm bareme tabi 
bitmeden evvel bitireceğim tefti,Ier e ımeııın ır. ger ugu Ne Çin~, nt1 re }apngaga. 
netayicini umumi bir raporla hükU- terkederler ve çocuklarını Türk tutulmuına gelince bu müdür. 
mete arzedeceğim. mekteplerine gönderirler, lisan lüğün haddi zatında haiz bulun mühimmat :rafı' mıgacak 

Legli, .. tcuni talebe larını türkçe :raparlar, ibadetle. duğu muvakkat mahiyet nazan v ASHİNGTON, ı4. A. A. - İyi 
Geçen •ene leyli meccani talebe rini de türkçe yapmağı kabul e itibam alınarak ancak devletin ınalfımat alan Baltimorc muhabirle

~adik. Onümüzdeki den senesi derlerse 0 vakit birle!meği ka- da:mi teşkilatı içjn mevzuu bah rirı.dcn birisine .. nazaran C~a~iri 
•çın, mevcut meccani talebe adedi bul ederim solabilecek barem eaularının Muttahıdc harıcıyc_ .ner.arctı, Çıne 
kanuni niıbe" yani ücretli leylilcn·n' ' L_ "d'. ı··k I , ' nya Japonyaya mubun.'Uat satılma-

.., ----··~- D1! ~~ ur u mem~r .. arına .0 a sına müteallik bcrb.angi teşrii mü-
yiizde ellisini geçmezse leyli m•cc:ı- te~mılı muvafık gorulmemıt- zakcrelcrc meydan vcrm:mek ir;n 
11i tal~be alaoğız. Bu meyanda ge- M J"' İ tk• k r-· lecck sene mu?llim mekteplerine ta- a l e 1 tir Bt:yük Britanya ve Fransa büki'ı-
lebe "1ın1r.amuı için de timdiden Konya <>vası sulama idaresi mrtlcrilc mutabık ka l.-nıştır. 
kararımız yoktur. Komisyonu memur~~ ücretlerini~ .tı:vhit Japoıı kabinesinde ,,;,. isuıa 

Liıelerin iptidai lnsıın!armda va- ve teadu.lu bakkındakl I_ayıha .• 1 'fOKYO, 24. A. A.- .. atbuatta 
l.•. ve halleri müsait talebe vana ANKARA, 24 (Telefon) d h 1 b k k ..,. 
bunlar nehari ~a u"cretlı.ye •-L..:ı' M 1 kik k ~n a 1 su ama şe e e3ı t.cş ı- intı>.ar eden haberler, ınaliye nazı-

• -J uuı.. a iye tel · omisyonu bu l"t h l 1 h b edilm•ktedir. Orta luırmlıırrda müsa a mın a ve mııs a atın ıca a rmın Diyet Meclisinin önümiizdeki 
L-•- 1 gün de geç vakte kadar irtimaı t " t d'I' 'd N' d b' k. '· · · "'."""• esa~ o doğundan bul':llara fe- ,. ma gore a ı ı ve yenı en ya. ısan ayın a ıtece o..an ıçtımaın-
hit, muallım ve ll'ri!rnur çocukları mii ıı.a devam etnıittir. İçtimada pılmuı için bu te,kilat hakkın dan evvel istifa etmesinin muhte
sabııka ile alınır. Bunların haricinde Maliye Vekili Abdülhalik Bey da mevcut bulunan kanunun ta mel ~ld~ğun~. bildirmektedir. • 
ilk kıannlardan orta kısımlara ıeç- de bulunmuttur. dT et' k t' .. "! .. Mumaıleyh ın, Şanghay asken 
meleri iktiza eden meccani talebe de ~. ıne zarur 1 a ıye goru mut ...:vkiyatı için yapılan masraflar'a 
nahaıi veya ücretliye ge?riJmittir. H. Felımi Beyin beyanatı tür. mu;ırıı: bulLnduğu söyl#niyor. 

ANKARA 24 AA B Nafia Vekaleti yen1 bir pro. .Milll bir kabine tesldli meselesi 
M•allimlerin nakli ' · ' - üt- 1'e hazırlanıırak meclise takdim tetkik safhasındadır. 

çe encümeni C. H. F. grupu ma 
Bu sene muallimlerin nakli bak- li tetkik komisyonu reisi Hasan edilinceye kaC:ar hali hu.ırdaki Japon planı 

lar. Esasen biz kendiliğimiz
den bu hususta bir §ey yazma. 
mı§, Ticaret müdürlüğünden al 
dığrmız isimleri kaydetmittik. 
Hadisedeki bitarafJığımıza bi
necen bugün de mezkUr ticaret
hanelerden aldığımız mektupla 
rı aynen neırediyoruz: 

"E d' en ım, 

Bugünkü nüshanızda intiıar 
eden kahve ticaretine ait maka 
lenizde, ticarethanemni dahi 
zikrettiğinizi müfabede eyle 
dik. 

•,·:ula tatbik ettiğimiz usul şudur: F Be ko te•kilatta çalıtan memurlar üc 
Vekalet, prensip itıbarile nalol mu- ebmi Yr misyonun meni T 

ıur.el:tını mümkün olduğu ka.!ar a- si etrafında Anadolu Ajansına retlerinin bareme tabi tutulma 
2.• Itır. Hatırnnda yanhı kalmamıısa, il.tideki beyanatta bulunmu§- unda bir fayda mülahaza edil-

Ticarethanemi:r hiç bir vakıt 
kahve ticaretile iştigal etmeyip 
ancak komisyoner sıfatile, kah 
ve idbalatçılarının mübayaatı
na tevauut etmekte idik. Bu
nunla berabe< ticarethanenıiz 
piyasada hüküm süren rekabe
te mukavemet edecek bir vazi
yette bulunm•dığmdan, çoktan 
beri kahve satıtlarım tamamen 
durdurarak ıimdilik kahve tİC'.a· 
retile kat'iyen ittigal etmemek 

CHANGHAİ, 24. A. A. - ·M. tedir. 
Yoslıizava tarafından bilhassa İzam 

evve'ki oene ortıı muallimler arasın- tur: memiştir. 
da 600 kndar nalı.il yap·lmıtken ge- "Mali tetkik komisyonu ma- inhisarlar 
çeıı. sene 308 nakil yapılmııtır. Bu 
nakitler de 9u ıurttle yapılır: Ailevi li mevzular üzerinde tetkikatı
aebepler, sıhhi sebepler, idari ve in'. na devam ediyor. Bu tetkikatın 
zibeti sebepler dolayısile nakilleri i· daha birkaç hafta sürmesi muh 
cap edenlerin imkan bulundukç:ı na- temeldir. Hiç bir mesele hak
kil!"1'i yapılmı,trr. Zevç ve zevce n>u k 
altım olanların ikiıini de ııyni şehir- ında henüz takarrür etmi§ bir 
de bulundunnıık prensihindeyiz. şey yoktur. Binaenaleyh vari
Sıbhi vaziyetleri itibarile bulunduğu dat mikdan masrafların o milc
mevkiden gayri b:~ yerde vazife gör dara göre tenzili için bazı ka. 
m leri usulü dahilinde birer raporla nunların tadili •. ezcümle barem, 
teayyün edenler luJ<k•nch da nakil 
muamelesi yapmıya ço.lışı:ı-oruz. mütekaidin ve muafiyetler hak-

lstanbul'da col< zama"' kaim,. ve kmdaki hükümlerin deği,tiril
ycrlerde lstanbul'la ailevi Te ı'dıhi mesi, yahut vergilerin arttırıl
r.ıüna&e ıleri bulu.,mn• ol>n mual- ması hakkında tahminlere müs 
!imlerin de, vazife tevzii noktıü na- tenit olarak İstanbul gazetele
zanndan mSni !~kil etmiyecek tarz 
d nakillerine ı~b!>üı cdilMiştir. rin~e görülmekle olan habcrle-
Nittkim, ~en sme il!. m~ktep mu- rin doğru olmııdıi'jını beyana 

Müskirat ve tütün inhisarh
n memurlıırı ücretlerinin bare
me tibi hıtulması hakkındaki 
liyibalara gelince bu inhisarla
rı mevzu iştıgali dahiline alan 
Gümrük ve İnhisar vekaleti na 
mı altında yeni bir vekalet ih -
das ve teabit edildiğinden bu 
vekaletin inhisarlar hakkında
ki tetkikatmı ikmal ederek bun 
laıa verilecek müstakbel şekil. 
leı·in tesbitine kadar bu iki lii.yi 
hr.nın dahi müzakeresinde esas 
lı bir fayda görülmemiştiı·. Büt 
çe encümeni bu mütalealanm 
bir mazbata ile heyeti umumiye 

edilmiş olan M. Shigcaıitsu ile m. Binaenaleyh bugünklı maka-
Matoouka matbuat milmcsııillerine lenizdeki istihbaratnıızuı lut
beyanatta bulunarak Japon barekıi- fen tekzibini rica ile tqekkürat 
tının evvekc yapı.lmıs olan plana ve ihtiramatnnızın kabulünü ri
tcvfikan icra .,dilmiş olduğunu eöy- ca ederiz efendim." 
)emişlerdir. s. AMAR 

Maamafilı bu harekat, sivil ahali-
.Un hayatını korumak maksadı He "Otto P. Andriadi" ticaret
ittihaz edilmiş olan ihtiyat tedbir- hanesi de fU mektubu ıönder. 
leri <lolayisile biraz geçikmiştir. mektedir: 
Bundan dolayı Çinliler, kendilerini "Efendim, 
tensik etmcf:e vakit bulmuşlardır. Matbuat kanununun ahkamı 

M. Shigemi~ı ile M. Matııouka, 
maddi hasarların tazmin edileceğini na tevfikan bu yanlıt haberini. 
ve beklenilen takviye kuvvetinin zi tekzip etmenizi ri1:4 etmekle 
karaya çıkmasına hacet kahmyac;r beraber bu surette vaziyeti izah 
ğlm işrap etmişlerdir. etmemize müsaade buyurmanı

]" ponlar lnienpoga. asker zı rica ederiz: 
gônclerdiler 1 - Zikredilen altı isim tüc. 

MOUKDT:N. 24. A. A. _ Harbi.n . ca.r olmayıp ancak kahve ko
clc<ı Japon askeri frtkdsının başlı- ı mısyoncusu oldukları cihetle .. ' 

dikleri ne de gümrükten tek bir 
çuval çıkardıklan yoktur. 

2 - Fiatler yükseldi ise her 
halde "transit" malı üzerinde 
değil; biz de gümrüklü mal ola 
rak tek bir çuval muıımele yap 
tığımız yoktur. 

3 - Kehve vaziyetine gelio 
ce: İstanbul gibi bir piyasa ki 
ayda 4000 çuval kahve lazım i. 
ken kontenjan suretile ancak 
400 çuval verilirse, lstanbul is
tihlii.kinden ayda 3600 çuval 
mahrum etmek demektir. Yüz
de 10 nisbetinde idhal edilen 
kahvenin gayet ufak bir mikda 
n tüccar hangi daimi miifterisi 
ne veyahut kurukahveciye terci 
han versin? O.n yerine bir çuval 
ile hangi mÜ§terİsinin talebini 
iı'af edebilsin? Bu ihtiyaca kar 
fl, tüccar hariçten diğer Türk 
piyaaalanndan (lzmir, Antal
:ra, Mersin, Samsun) gibi şehir 
!erden gümrüklü kahve zammi 
fiatle beraber bir çok muraflar 
ihtiyar ederek getirtip müşteri 
sinin ihtiyacını temin etmeğe 
çalışıyorlar. Bu auretle çok 
müşkül bir vaziyette kalan id. 
halat tücarlarmuı temennisi: 
Havayici zaruriyeden madut o
lan şeker kahve çay pirinç bu ka
lemlerin kontenjanda"\ istiaııa· 
sıdır. Zira , bu mallar İçin bari 
ce verilecek para az mikdar ol
duğu gibi Hazinenin edeceği is 
tifade mal bedelinden kat ltat 
fazladır. Halk da, memleketi
mizde bulunmayan bu emteayı 
ucuzca tedarik eder." 

lzmire şeur eski /i•tla 
ıönderilecek 

IZMlR 24 (Milliyet) - U
ıak fabrikasından buraya eski 
fiatla şekeı· gönderilecei.!i bildi 

de ii.ıı aıfatile bulun Uf· 
tur. 

lzmirde tahmil ücret
lerinde tenzilat yapıldı 

lZMIR, 24 (Milliyet) 
Tal mil ve tahliye t rifc komia 
yonu bugün toplanmııtır. !ç,i. 
mada bazı eşya tahmil licr t 

t 



Irdn mektupları 

Dost devlette banka-
• 

cılık ve sanayı ı 
hayalı inkişaf ediyor 
lran maliyesi ve parasına bir nazar 

ve başlıca mesai esasları .. 
o·· banka erkanı 

TAHRAN, Şubat 932 (Mil-ıAlmandır. ıger kadar Alınan 
liyet) - Bugünkü mektubum- arasında daha 70lık tahsil et
da lran paraıından ve Iranın varsa da bankacı çler" ye-

h ed · ·· vver lran gen ı mali vaziyetinden ba ı ece- mtt mune .. 1 nn ade 
ğhn. Belki bibniyenler v•r- tiıtikçe bu ::;:tdhaı;s a zaman
dır: (randa takvim senei temıi di de azalm İ ır. I on banka. 
Ye üzerinedir İçinde bulundu- !arda 14 genç ranl !111dn üdür 
" . . • .. bim tube erın e m 
ııumuz 1932 ıenesı temıı sene om mu • 

1
. •. "b" hizmet 

hesabile 1311 eder. Şu halde lük ve ıervıs !~f .ıg~ gı ı 
İranlılar henüz 1311 senesini ler aldıklarını ıtıttım. ? 
Yaşamaktadırlar. Burada malt Pelılevi bankası n• yapıyor 
•ene batlangıcı 21 ma~tır. ~- Bankı Pehlevi, Şah Haıı:~t
tan bütçesi daima bu tanhten ı- 1 ·ın · husuıi müzaheretlenle 
. ki". enn kd tıbaren me_riyet mev . ıne gırer. kurulınut milli bi~ ba~ a ır. 
İranm vandatma gelınce: 929, B banka daha zıyade ıpotek 
Yani ıemıi 308 senesinde ta~- m~amelea'ile meşguldür, şubele 
zirn edilen bütçede devlet van· . de mahduttur. Ruı Sovyet ha 
datı 301,124,040 kırant olar~ ~ci ticaret bankasına gelin~: 
kabul edilmitti. Ayni ımıe but- B ba ka Iranda çok faal bır 
Çesinin masarif kısmı da 349 ~vkti,gal eder. Rus harici ti 
~iyon 452 bin 601 kı~":nta ba- :retinin tarka ait büt~ mua
lığ oluyordu. Kırant hızım para 1 .tı bu banka vasıtasıle ce~e 
trıızla on kurut kıymetindedir. me &ettiğini söylersem mübala-
8ir tümen 10 gümüt kıranta ~an etmi olmam. Bankanın ~e
tııuadildir. Bir gümüş kran, 20 ga b .. :.. ticaret merkezlerın
tahi ıikkesi, 4 Şaht bir Abbasi, ~en ku u U:1i tetkilita malik ıu 
2 Şahi bir ıenriar eder. Tüın~, kİeri :;dır. Osmanlı Banka~~ 
bugünkü rayiçle ancak bır ki" franda pek kuvvet ı 
Türk liraaı kıymetindedir. U- nınd •. mld~ Tahran Tebriz ve Ger 

el ı kır egı ır. '. da faa tııumi harpten evv ran an hta tubelen varsa • 
tı 2 20 franktı. 55 kıran bir ıter l~ant!a emleketimizde oldugu 
1. , 5 kıra ed" ıye ı m 1 un·· hasır •ng, bir rupi 3,7 nt ıyor gibi mahdut 6aha ara m 
du. lran parası harpten sonra kalmıttır. 
tedricen düşmeğe başladı. 1927 S • lıagat 
d yuka b" t·· ıııaı 
e bir dolar aşağı .. " ~r ~- • atı da inkitaf 

lllen muadili iken bugun bir tu. lranın ımaı hay d .. el bir 
lllen elli çente kadar düşmüı- yolundadır. Tahran ':Juz nefiş 
tür, dokuma fabrikall v:ıa:ı;. Bun 

Başlıca b•nkalar.. dokumalar çıkarın.; branda bir 
dan maad~ gene f:aliyettedir. 

lranda teessüa etmit başlıca ipek fabnkası h. lerin 
bankalar tıınlardır: Tuğla fabrikası, 11 t~htlyacı-

1 - Bankı Şahintahii lran, den bir kıımmınedtu.g a lafahan· 
2 - Bankı Millii lran, 3 - temin ebnekt ır. Teb 
" hl S T' nı Ge ı· R-t ve o"-nkı Pe evi. 4 - ovyet ı- da kumaı, Y an, d...,.. dokuma 
Careti hariciye bankaıı 5 - Oı rizde lpek, Horasan a ta 
tııanlı Banka11. fabrikalannın mam~lihi':J:'ran 

Bankı Şahinşahü lran, 30 ki rafta beğenilmektedır. fab i 
il ih. d B d bü" ··k b" "'"ker r uııuaani 1889 tar m e aron civarın a yu ır •- l •a 
J··ı k · b 1 mıdır. n, u yoa Riter ve türe iiaı namı- ka11 ınıaıına af an . • Sanayi 
tıa altmıı sene imtiyazı alınmıt at yakında bitecekt~~· .. him&• 
tesmi lran Bankaııdır. Banka, erbabı lranda her .~urlu et da
trıukavele mucibince senevi yeye mazhardır. Hu~ ! ki 
40oo İngiliz liraıından &fağı ol ha ziyade büyük ıanaY•.~ ın kü: 
tnamak üzere safi kazancından ıafına taraftar olduğ~ ıpekçın re
Yüzde 16 11111 hükümete terke- çük sınai tetebbüslerın 
der. Kartılığı gümüt kırant ol- vacı yoktur. 
~ak üzere kağıt para çıkarma- Demirgollar 
la nıezun olan banka, evvelce Colf T ebriz hattm 
bir rnikdar tümen ihraç etnıitti. franda a -. 1 yoktur. 
8 1 dan maada demc!,r_yaonnuda Belçi u tümenlerin kartı ığı tama- T h • 
ltıen gümiiJ olarak mevcuttur. Ret ve a ra~ banliyöler e

kalılar.m yaptıgı de •ildir. Iran 
Banknot ihracı kalktı hemmıyete t•YaD g ·nde bü-

h .. k. eti 1928 ıenesı 
. .\ncak tunu da haber vere

Yırn ki Pehlevi hükiimeti, &on 
kamanlarda baoknot ihracı hak 
tnı 200,000 İngiliz lirası taz. 

~inat mukabilinde münhasıran 

Şendi üzerine almıttır. Bankı 
.ahintahi banknotlarının husu 

11Yeti vardr 
Bu banknotlann mukabili f 

tanın he.o tarafında ödenemez.. 
d~. Çünkü üzerlerinde hangi te 
~r~e ödeneceği yazılı idi. Mese 
b~ UZerinde Kazvin yazılı olan 
ır banknotu "Reıt" te bozdu. 

tarn~dınız. 

Talıdit hakkı 

Bankanın nakli nukut mua
~eleainden istifade için koydu· 
ııu bıı tahdit Pehlevi bükUıne
~i son karariİe kalkmııtrr. Ban 

1 Şahinıahii lran banknotları 
att1k hey yet"de ödeniyor ve ay. 
ni l<ıyınette tedavül ediyor. 
Bankı Şahinıahi, yakın z.aman 
lara kadar f ranın ınali ııyaae
tirdc ve harici ticaretinde ra
kipsiz denilecek mühim bir mev 
lcii İşgal ediyordu. 

Millt bankıının faalig•ti 
Şah Pehlevi HL nin 8 eylı11 

928 de bizz t kü~at resminde 
b • · · ları l rat? Milli Banka
s ı faaliyete geçince bu banka 
da eski imtiyazlı vaziyetini lray 
betti. Bugun Türkiyede Oıman 
lı Bankası ne ise Irandaki Ban· 
kı Şahinıahi de odur. Milli 
Banka daha dört sene evvel ku 
l"ulrnuş bir bnnka olmasına rağ 
lDen tiındiye kadar 23 büyük 
fehirde tube açmağa muvaff~ 
0 1DlUftur. Bankanın umumi mu .. .. . .. . . . 

u um . 1 intaatına karar 
yük demıryo u Persiyan deni 
verıniştir. Trans bilinde 
1 bu hat Hazer ıa l 
en d Glzden batlayarak -

Ben er - .. nbit sahalarından 
ranın en mu k .. rfezinde Hür· 

rek Bura o ecek . 
geçe d · tidat ed tır. 
müze ka ar mı 929 tari-
H ··'-"-etı"n 21 mart ird .•. 

UK\llll b"rikt" tgı 

hinde9b7u:ı;!:a~ı~ant~ ~aliğ ol 
para ·ı tımalen 

t Buparaıe 
mut ur. el hattın bir 
Aliibada kadar g enH.. .. 
kısmı ile cenuptan Du~f ulz b 

Ş .. ter_ ıs o a 
Ahvaz - Ol rk k 
dar olan 443 kiloınetre ı ıs. 
mı inta edilmiştir. k 

Demiryolu intaatına f~ .er 
1 inbiaanna ılave 

petro ve çay , ed"I pa 
ed·ı taketan temın ı en 

ı en k. 
ra ile devam edil~ tır.kı mi 

H um ikmal edılen 11 a 
a vol 

n üzerinde kıırnen eıya ve J 

cu nakliyatına batla~mıştır. 
Hattın bundan sonrakı k~.mı 
çok inzalı araziden geçecegŞınh 
dan maırah ağır olacaktır. .a 
Pehlevi Hz. bu hattın lra!' ~ıca 
reti üzerinde yapacağı feyızlı te 
•iri takdir ettiği için in,aatla 
yakından alakadar oluyorlar. 
"Trans Penıiyan" m azami oo 

içinde ikmal edileceği te-
sene ec1· min edilmekt ır. 

• N. V. 

tRTlHAL 
B-"acı Zade Fuat Bey diln ve-

fat etmiştir Cenazesi bugün saat 
ı0,30 da Haydıırpaşada Acı Badatı 
deki ldlşk!indetı kaldmlal'Bk Ka~a
caahınett<: Şehitlikteki ınMfcnıne 

• ktir. Cenabı hak nh· 
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Istanbul 
Stadyomu 

-+- -

- -
Zayi Sigorta 

Poliçası 
İstanbulda Baktrcılarda kiıin 89 

nume.rolu mağazamda vukubulan ı 
harilrte yanmı~ o lan Assieu.razione 
Generale. Triestet Sigorta Şirketi- ' 
nin 524,234 - 485.284 - 551,357 ve 
'Phenix de Vienne Sigorta Şirketi
nin 12.017.120 numerolu Hayat Si
gorta poliçalarımın nüshai saniyelıe 
rini almak üzre mez kCır sigorta 
kumpanyaları nezdinde teşebbüsat

ta buJunduğwndan eskilerinin hük
mü kalmadığını ilan eylerim. 

SALT! DAV1D BtNSUSSIN 

~ 

-Türkiye ziraat bankası 

lzmir subesinden .. 
Mevkii 

Barıdakçıfa 
Namazgah 

;;ankır 
Buca 

Sokağı 

Sefahat 
İstiklal 

Gündüz 
Çarşxsı 

Cinsi 

Dükkan 
Han ,;ıltı hissede iki 
hissenin ·kıymeti 
Düı&tan 
Hane 

.No. 

13 
69 

14 
12 

Muhnımen 

kıymeti 
7000 
6000 

8000 
8000 

Belediye istimlakata 
başlamak üzeredir 
Şehir ıtadyıMDunun Y enibah 

çede yapılması kararlqtırdchk
tan ıonra mahallinde iatimli. 
kita bqlanmaaı için alakadar
lara tebli.ııat yapılmııtır. İstim 
lakita çok yakmda başlanacak 
tır. Belediye fen heyeti esas.en 
Y esııibahçe stadyomunun pro1e
ıini bir müddetten beri hazırla Buca 

Buca 

Dokuz 
Eyliil 

Dutlu 
Belediye makta olduiuJıdan, proje çabu 1------------ı 

HALİÇ VAPURLARI Buca İstasyon 

Hane 
Hane 
Hane 

27/l 
82 

116/104 
120/108 

110 

22000 
18500 
10000 
12000 

cak ikmal edilecek ve insaata 
baılanabilecektir. 

Bulgar kralı 
Gelme yor 

TÜRK ANONiM ~~:ntina ts~f: 
ŞİRKETi Göztepe Abdüle-

Hane 
Kahveha.,,. 
Hane 20 

6000 
8000 

Haliç vapurları Türk Anonim zel paşa 
Şirketi hissedaranınm 28 Mart 1932 Göztepe Mısırlı Hane 55Ç 7000 
pazart.esi glinü saat ıs te Galat.ada Göztepe - Şahin Hane 33 7000 
Karamustafa Paşa -caddesinden 149 1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 11 Şubat 932 perşembe gününden itibaren kapalı 
No lu Ovagimyan Hanında 4 cü : zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye c;ı1<:arılmrştır. Haziran 932 tarihli 

f k katta Soçyeta Koınınerçiyale d"O· talimatnamesindeki eskale göre hak sahiplerine vcııilmiş olan bonolar da nakit maka-Bulgar se aret ona- rientc idarehane.;indc vukubulacak ' mmtla kabul edilecekt ir. 
ğında malumat yok! içtima• .adi.de hazır bulunmaları ri- 1 2 - Mel'lkur emlak 12 Mart 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü rhale edilecektir. İsti-

. .__ ca olunur. . 1 yenlerin meııkfir gu .. n saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesi al B · Hz nın yaoun- ·-
Bulgar kr .' orıs d · •· dün bir R U Z N A M E : • I bin.asında müteşekıkıl satış hey'etine müracaat eylemeleri lazımdır. Müzayedye iştirak 

~~~:;:;,"d';! ~..':!~§ ~ de ı - Meclisi İdare ra,porunun o- edecekler teklifnamel erini muayyen vakta kadar makbuz mukabilinde müzayedeye 
bu haber doğru değile!!"· 0;k;k~~ 1 kunması, ' memur hey'etin riyasetine teslim edeceklerdir. 
huauııta Bul1!9r aef~n:b:e gönı 2 - l\'l urakı.p raporunun okuruna : 3 - Talipler teklif namelerini bir zarf icine tkoyup mez\cUr zarfı mühürliyecekler ve üzerine 
icra ~ ~ıze -:er A~'y\ :ıiya- sı, j yalnız isimlerini yazac aklardır. Ancak tcklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zar-
lı:ral edBo~. eda':" aefaretıe maliimat 3 - 1931 senesi bilinçosunun kı- fı teminat a'kcesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletnamesile beraberdi-
re!..c,."::f:.:'adığı •e böyle ~ aeya- raati, ve bu bapta müzakerat icrasi ğer bir zarf içine koyup işbu ikinci ı:arfı da mühürliyecekler ve üzerine teklifııa-
;::,t mukarrer olduğu tak:rde 7- le mczkOr bilftnçonun tasdiki ve menin yalnız hangi işe ait olduğunu yazacaklaırdır. 
relin malOma~ta,r olması zım ıı e- Meclisi İdare azal.arının ibrası, 4 - Teminat a'.<cesi ve sair cthetler hakfilnda daha ziyade malOrnat almak istiyenler 
ceii bildirilmı9tır. 4 - Yeniden Meclisi İdareye aza : mezkur B'ankanrn muhasebe servisine ')İmdiden müracaat edebilirler. 

Moskova 
Seyahati 

~t~bı ve hakkı huzıwlarmın ta- I 5 - Talipler sauş şartnamelerinin musaddak suretlerini mezkur şubeye müracaatla 

i yını, ' l.•.lalllambllillliiiriilerilıi. ııl(il31İSiiı2)1.ı•••••••••••••••••••••••••••~ 

Başvekil Moskova'da 
beş gün kalacak 

ANKARA. 24 - BaJvek!l ismet 
Paıa nisanda ~utya ~~atine ~ıka 
c:akbr. Kendi11ne Hancı ye vekili ..... 
fakat edecektir. Türk Matbu~~ 
bir heyetin de bu seyahate •ttiraki 
~· Dott Sov,et matbuatı

ın Türk pzetecilerini bu ~.u•ı'ut 
°:ile ile aralarında ııörmekten çok 
:.....nun kalacaiı bildirilmiıtir. la
met Pata Ruayada ı.e. gün lı:adar 
ı.rı-k Ruayıuun muhtelif zirai ve 
amai ~takalannı zİyaTet edecek
tir. 

BllfYekil Ruayadan dönerken 
Ber1in tarikini ihtiyar ederek Ro
maYa ırelmeai ihtimali kuYVetliclir. 
Bu aumle M. Muasolininin vaki da-

5 - Yeniden murakıp iı>tihabı ve 
tahsisatının tayh1i, 

6 - Ticaret kanunuoon 323 ündı 
maddesi mücibinu meclisi idare a
zalarının gıerek kendi guek eşhası 
saliae namlarına bizzat ve bilvasıta 
~irketlc krayi muameleye mezun kı 
lınması. 

Gerek aııaletıen gel'ek vek3.leten 
heyeti wnuıniyeyc iştirak edebil
mek için hi'"scdaranın Js.akal yüz 
hi,.,,.,ye malik olınaları ve his8c ae
nedatını nihayet 27 Mart 1932 pazar 
günü eaat 12 ye kadar Şirketin 
Ayvansaraydaki merkezi idattlline 
yahut Soçyeta Koı;nmerçiya'.e d'O
cicnte i&reıw-ı.ne tevdi e1melıeci 
lazımdır. Tevdi edilen !Wı&e. aene
datma mukabil eshabına dühuliye 
varakası verilecektir 

Meclisi İdare 
Yetine de icabet etmiı bulunacaktır. -------------

Norveç sefiri mezunen 
gidiyor 

Norveç ıefıri dün Ankaradan 
tehrimize gelmittir. Sefir bir 
kaç güne kadar mezunen mem 
leketine gidecektir. 

Konserli konferans 
ltalya'da Bologna ı.-...tuva

rindan gelip birkaç gün tehrimizcle 
kalacak olan 1 tal yanın mqbur pİya
niatl..U.deo profeoör Cuare Valab
rega, 9ubabn 29 uncu pazartesi gii-

" ııaat 18,30 da Beyoğlunda Kasa :i!ita1ya aalonlarmda Ko..-ü lıir 
koafenuı• vene ektir, 

BURSA CER, TENViR 
VE KUVVEl MUHAR

R1KE T. A. ŞİRKETiN-
DEN: 

Hisacdaran 1932 aeneeı Martı

nın yiıuıi yedinci pazar günü -
l 7 de Bu.read.a Şirketin me.rlııeı:i i
daraıinde ııuıreti adiyodc mikat .,. 
decek olan HEYETİ UMUMİYE 
içtimama d.ave-t ohınu.r.lar. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - İdare IMecli.ai raporunun kı

raati, 
2 - Murakıp ra,porunun kıraati, 
3 - 1931 senei hesabiJl'>Si biian

çoeu i.lc ve kir vıc Zıı.nlr ı-abınııı 

kabul ve tasdiki ve tnccliai idare-

1TT1HAD1 MlLLI 1 
TÜRK SiGORTA 
ŞİRKETiNDEN: 

İttihadı Milli Türk Anonim Si
gorta şirketi nizamnamei dahilisi 
mu.cibince ve Ticaret kanununun 
361 inci maddesine tevfikan hisse
daran heyeti umumiyesi 30 Mart 
1932 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 11 de şirketin Galatada Un
yon Hanındaki merkezi idaresinde 
alelade içtima edeceğinden iııJ:ıu iç
timaa iştirak etmek için laaka J on 
his9'! senedi.ne oıahiıp .olan hiasedara
nın mezkür scnedatını kan\lflll Ti
caretin 371 inci maddesine tevfikan 
yevmi içtimadan asgari bir haf~ 
evcl şirket merkezi idaresine tevdı 
ederek mukabilinde dühuliye vara
kası ahzeyılıemeleri rica olunur. 
Bankaların maJqıuz llmuhabederi 

dahi hisac scnıedatı gibi kabul edile

.:.ektir. 
Ruznamei müukecat: 

ı _Meclisi İdare ve murak~p ra-
porlarmın kıraati, 

2 - Bilinçonun ve kiru sarar he 
tarının kabul ve tasvibi ile te-aap .. ida . 

mettüatm tevzii "" mcclisı renıa 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Üsküdardan Haydarpaşaya gidecek olan otomobil ve oto

büslerle ~ya arabaları ve heı: türlü nakil vasıtalan Balaban ve 
İmrahor tariikle Doğancıla.ra çıa:krak Tunusbağmdan tramvay 
yolunu takiben Haydarpaşaya gideceıklerdir. Haydarpaşa cihe
tinden gelece'k otomobil ve otobüslerle eşya arabaları ve her 
türlü nakil ve yük vsrtalan dahi Kara<:aahmetten mezarlrk yo
lunu takiben Tunusbağına çıkacaklar ve oradan Tramvay yo

lunu takiben Doğancılar yokuşwıun bulunduğu Halle caddesin
den geçmek suretile Hakimiyeti Milliye caddesini ve Üsküdar 
çarşısını ta'ki:ben Üsküdar iskelesine geleceklerdir. Üsküdar
dan Şemsipaşaya ve Ayazmaya gidecek nakil vasıtaları yim: 
Şemşipaşa•Bala'ban tarikini ihtiyar edeceklerdir. Üsküdardan
Ahrnediye - Y eniçeşme - İnadiye - Atpazarı istlcametine gi1 
meğe mecbur olan nakit vasıtaları Şemsipaşa - Balaban cadde 
sine girdikten sonra bu yol üzerinden Uncular caddesini taki· 
ben Hakimiyeti Milliye caddesine çıkacaklar ve buradan Ah
mediye - Ycniçeşme - İnadiye ve Atpazan istikametlerine gi
debileceklttdir. Bu yolu thtiyar eden nakil vasıtaları Doğancı
lar yokuşunun bulunduğu Halk caddesinden geçemezler bu 
mahallere gelen nakil vasıtaları Osküda:ra dönüşlerinde yine 
Hailımiyeti Milliye caddesinden geçecekler ve karakol önün
den Üs}tüdara geleceklerdir. (698) 

tebriJ"!. !--------------------------! 
3 _ Çıkan Meclisi İdare aza.lmı· İtfaiye cfradıiıa yaptırılacak 250 kaput kapalı zarfla müna-

nm yerine diğerlerin.in intihabr. kasaya konmuştur. Talip olanlar şartna'.me ve tafsilat almak i-
4 - Murakıp iıı.tihabı ve bunlara çin her gün Levazun Müdürlüğüne ve ihale günü olan 

ait tahaiaatın tcçôtl, 
5 _ Mccli'8i t.dareye ait talıaia- 17-3-932 Perşembe günü de 300 liralık teminat makbuz veya 

mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat et-tın t.cepiti, . . . 
6 _ ŞlrketJe muamele tGra11• ~çm melidirler. (701) 

Mıecli~i İdare aıalarma me:ronıyet 1--------------------------1 
itası, 

Meclisi İdare 
Yenikaplda Ahırlı:apı odun iskelesine kadar olan sahilden 

kum ve çakıl ihracı açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar 
tafsilat almak için her gün Levazun müdürlüğüne ve ihale gü
nü olan 17-3-932 perşembe günü de 7 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müra
caat etmelidirle1". (700) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir dişi keçi bulWlmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (703) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
950 ila 1000 takım tozluk ve şaıpkasile heraber yazlık elbiı;t: 

iımaliyesi pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 29 Şubat 932 pazar
tesi günü saat on beşten on altıya kadar yaptlacairtır. Talip
lerin şartname ve ntirnuneyi görmek iizere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de yevmi ınezldlrun muayyen saatine kadar ko
misy<>numuza müracaatları. (697) 

ISTANBUL LiMAN 1 veya Türki~e İş Ba_n~asının merkcl 
iŞLERi iNHiSARI zile !ubclcrmc tıcvdı ile mukabilin-

T .. k A . c:.:..L-ö" • .J___ de alacakları ma~puzu idare mecli 
ur _nooım ~- ıuare . . -'·-k d"'h 

• • aınc ırae """"" u uli~ varakaı;ı 
mecliaınden: almaları iktiza eder. 

Dııbi.11 nizanwıamcmi&itı 2S üncli 
maddıelli mucibince hi•e darlar u-
mwııl hc,.ctin dı'de yanlı ruzııa. 

medcld maddelerin mli&alııcıai için 
27 Mart !132 pazar gila.11 - 14 de 
Şlrketl.n tıtanbulda Sirkecide kiin 
Liman Hatunda İdare mcrlııe z:inde 
alelldc toplanmaya çaltnlmau ka 
rarlqt:ınhnqtır. 

Ni.umruımctııiaı 24 llnıell madde.! 
mucibince alelldc 1ıcJıplanmaya ge
rek ...ıetıen, eerek 'l'Cldletıco. Jla
bl 50 hlaaıe:ıoe aahip oı.n :ı>cfttm 
26 mcı maddıe:ıoe göre toplanma ıtı
nillldell -Ud 10 cin ip.de .... 

-etıermı ıidııet ....... ---

MÜZAKERAT RUZNAIMESl: 

1 - İdare mecliti ve murakıp 
porlarının okıurunaaı v.: tasdiki, 

2 - 1931 11e.-i bi.lançoswıun ,,., 
kir ve urar hesabmın ve ııemet
tliwı tevzii hakkındaki teklifin tas
diki ile idare meclitinin lbıa11. 

3 - 1932 lleMSi bilinçoııunwı tan 
----''ki ta rim ve umumi heyetten ....,..ı -

rihine kadar devam etmek üzre şir
ket munkıplıerinia intihabı ve tab
eiııat ıniktarlannm tayini, 

4 _ tdwe mecıı.inde açılan aza- ı 

lrfa bıtibıııp ......,. zatın urJıtı-

- • ı''H 
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6~ Bir kadeh 

MARTELLko yağı 
veya buna müraccab V S O P MARTELL'i bir şişe 
ilaçtan daha milesslrdir ve haatahkların önünü alır. 

Ziraat Vekaletinden: 
15 ton göztaşı, 15 .on arsiniikiyetii sut ve (300) adet pül

verizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf uı;ulile ve 21 gün 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin ş"artıiameyi 

almak üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekaleti mübayaat 
komisyonuna ve İstanbulda birinci Ziraat müdürlüğüne mü
racaat eylemeleri ve münaıkasaya iştirak iç~nde ye~i . ~ale l 
olan 14-3-932 pazartesi flÜnüne kadar tetklıfnamelenle bırlıkte 
muhammen fiatın yüzde 7.S nisbetinde teminatlannı mea:.kfir 
komisyona göndermeleri ilan olunur.(670) 

Gedikpaşa' da Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Kaputluk •kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve 
küı:irii ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin bes yüz 
adet kürklü kaput. imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkanl
.nrştı.r. Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba 

günü saat on beşte yapılacaktrr. Taliplerin şartname ve nümu
neyi görmdc üzere bet" ~ ve münakasaya .iştirak için teklif
name 'l/IC tcminatlarile beraber mezkftr günün muayyen saatine 
kadar komisyonumuza müracaatlaırı. (679) 

Kongreye davet 
lST ANBUL TİCARET VE SANA Yl ODASINDAN: 

Odamızın 1932 kongrıe 27 Şubat cumartesi saat on dörtte 
Oda meclisi salonunda aktedilecektir. Kongrenin müddeti aza
mi bir haftadır. Kongre rwınamesi: 1 - İhraç mallamnızın is
tihsal fiatı ve iıhraç masıaflan, 2 - Mensucat sanayiimizin hali 
hazırı ve inkişa.fr. 

Odaya mukayyet erbabı ticaret ve sanayi ve şirketle1" ve 
müesı;eselede iktisadi cemiyetlerin ıkongreye iştirak edebile
cekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. (682) 

lstan~ul Evtat ınn~üriJetin~en: 
Kıymeti mu
hammenesi 

L. K. 
334 

Bedeli 
Müzayedesı 

Lira 
270 Tamamı (24) arşın tert>ıinde bulunan 

MİLLİYET PERŞEMBE 25 ŞUBAT 

r 
Nafia Vekaletin~en: 
Ahşap traverslerin catlaklarında istima; ediimek iizere (15) 

ton la~ademiri kapalı ~arila münakasaya konulmuştur. Mü- ı 
nakasa 4-4-1932 tarihine miisadif pazartesi günü saat 15 te An- , 
karada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktrr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklii mektuplarını ve mu- I 
vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarını ayni gün ve ı • 
saatte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde An
akrada DemiryoJlar İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydacpa- ı 
sa Liman İsleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (443) 1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
1 

1932 

( 'ıl dı 
!ıoıınıyan 
yegane 

Tualet 

12. ci T E ~ T i P 2. ci K E ~ i O E 

11 Mart 1932 dedir 

İ Dr. A. KUTiEL 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

' 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü-

tehassısı. Karaköy, büyiik mahalle-
1 bici yar>mda 34. 

Susuz 
Sabunsuz 
Fırçasız 

~k~!.İb~~~IM•~•~ ilk•drr l\ lah!.da TJ RAŞ,:::: 
- Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. --ı Yirzüm daima muattar ve yumu

şaktır. Taharrüşat ve kırmızılık 

lstan~ul Evkat MüdürlOlünden: kalrnamıştu . 

.1l ... 1Y.-.Tı 1 

Mahalle ve mevkii Sokağr 

Aksaray Şirmençavuş Arap 
Aksaray Kiti,pmusli- Cerrahpa-

hittin şa C. 
Akaaray Oruçgazi Köprülü 
Ycnikapı Kitipkasım Orta 
Hırkai Şerif Akseki Akseki C.si 
Karagürnrük Kar;.baş Kalfa 
Fatih Kinnasti EmirJerhan 

Unka.paını Papaszadc 

Balat Kanbaş 

Balat Kanbaş 

Papaszade 
C.ai 

No. az Cinsi 
Müddet! 

kar 
r ~· • PUIS ıııg!.iJ!l#t!A 
~ Muhakkak bir <iefa tıe<:.rübe ediniz. 
~. En sert sakal bile derhal ve afrısız 

10 Hane Bir sene 22 
2 Mekten mahalli ,. 7 

tıraş ol.wıur. 

Tübü her yerde 50 kuruş 

il Hane 
16-32 

- 1-7 

" .. 
•• 

19 
9-11-13 

ocy .r: ,, 
Mekup ve tahtın- ,, 
da iki <lükkan 

20-28 Maa oda dükkan 
H 

13 Dkkin 
" 

15 
" " 

14 
5 
7 
4 

e 

13 

2 

a uncu oıordu 
ilanları 

Ahı:çelebi mahallesindeLimoncular cad- Şehremini Den.izabdal 

desinde kain at~ (36) cedit (67) No.lar 
Kocamuotapaşa 

ne murakkam fevkinde iki odayı müşte-

Vapuı: iske 
•ı.e.i 

Vapıuır isltt 

il.cai 
Toıpkapı 

C. ai 
333-296 

ve cadıdıe - 451-393 

.. .. 6 

4 

K. O. Merkez ıkıt'alarırun ye 
mekl~k odun ihtiyacı aleni mü 
nakasa ile satın alınacaktır. İ
halesi 29-2-932 pazartesi günü 
saat 15 te komisyonumuzda 
yapılacaktır. Ta!iplerin şart
namesini almak üzere he1" gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
leııin de vakti muayyeninde 
k<>misyonumuza müracaatlar ı 

(72) (490) 

450 300 

1400 

_mil dük4canın 10/120 hissesi. Haeelri Keçihatu. 
Tamamı (14) metro terniinde bulu.nan ÇaTŞı 

Geıdikpaşıda Eski Divanıali yeni Mimaı- .. 
Hayrettin mahallesinde Gedikpaşa ha- ,, 
mamı sokağında yeni (76) No. larla 1 
murakkam ve halen dükkan olarak isti- " .. 

.. 
tamamı. ,. 
mal olunan ~ayı muhtevi arsanın ı 

Tamamı (70) metro terbiinde bulunan .. 
Çenbedita~ta Mollafeneıri mahallesinde " 

Dayeha•un Valdthanı 
Vezirharıı derunünde (22) No. ile mu-

ainde 
Haselı:i c.a 
Çedmclla>'. 

" .. 
.. .. .. .. 
•• " .. .. .. " 
" " 

rakkam oda arsasının tam~. Fener A,Jiyazıcı Mcşçit 
Balada semt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer emlak ı Kumkapr Kürlrçübasr Taşçılaı 

Birinci ke
merde 

pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin (29 Şubat) pazartesi günü 1 Sülcymanağa 
kıymetin (% 7,5) nisbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul Kadfrga Şelıeuvarbe~ Bootan 

Evkaf Müdüriyeti binasuıda Mahliilat kalemine müracaatları Kocamwıtafapaşa AH- Ağaç-
• ~ ( ) fıkıh kakan 

57 
43-42 

• 

.. .. 
44-50 .. 
51-49 İki dükkan 
52-46 

70-66 Dükk~n 

80 " 
110-112 
121-132 

141 

.. 
" 

123-53 .. 
9 Oda 

2 Arsa ve baraka 
14 Arsa 

" 
.. 
" 
" 
" 

.. .. 
" .. 
.. 
.. .. 
.. 
" 

2 
6 
6 

13 

6 
4 
6 
7 

••• 
Selimiye kışlasındaki güb

!l'elerin kaldırılmasını teahhüt 

eden Galatada N:iınoku han N. 

6 yı ikametgah gösteren Kalos 

ef.endi iki ayı mütecaviz işbu 

teahhüdıünü ifaya yanaşmadı-

6 •ğından ve yapılan tebliğatta 
' 6 ikametıg1ihında bulunmadı-

6 

7 
3 

ğından mumaileyhe mezkftr 

gübrelerin esmarunı yatırmak 

üzere Komisyona mur;waatı i-

55 Mcşrutahanc İki sene 12 . çin kendisine on gün müddet 

meheliye bırakılmış olduğun

dan ilanın ferdasından iti,ba.. 

24·26 Bahçe c dilkkan .. 4 

ası 
Kullanınız sütün·· zü artt 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltık marlcah ve dört lamba kuvvetindedir. Mücedd 

Bütün Avrupa telsiz meııkezlerini hoparlörle einleti.r. Ak"" 
litör ile işler. Akümülatör, lamba ve sair teferruatını satın 
zat tedarik edecektir. lstanbulda Yeni Postahanenin üs 
tında telsiz telefon şirlcetine müracaat. ,,. 

:r umbara Sahipleri. 
1 n1:-rt tarihine kadar tediyahnız yekunu: 

Asgari 

5,. 
.!....lır 

Asgari 5 lira tediyatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecekti 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Alpullu şeker şirke 
müdiriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayri 
tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mev 
küp ve dubl rafine şekerlerini öteden beri cari berve 
ati fiatlarla satmaktadır: 

Küp 50 kiloluk Çuval 19.30 1 
" 25 " " 9.65 

Dubl rafine 100 ,, ,, P,PP 37.40 
,, ,, 100 ,, ,, NN 37.50 
,, ,, 100 ,, ,, M 37.70 

_,,, ,, 100 ,, ,. G 37.90 
t Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri mu 

hince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış ku 
masraf ve kar ilave edebileceklerdir. 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamlılatı şeker 
re bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat tale 
denleri lfıtfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. 

Alpullu Şeker Şirketi 

Emniyet sandığı müdürlüğünde 
Sandığımızın malı olan Ramide boşnak mahallesi 

İmam sdkağmda eski 1 ve yeni 9, 9-1 numaralı maabahçe 
ahın müştemil bir hanenin tamamı 31 gün müddetle satıl 
çıkarılmış re 26 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü s 
on beş buçuktan kat'i ihalesinin çekilmesi mukarrer bul 
muş olduğundan talip olanların mezkur tarihte Sandık İdar 
ne miiı"acaa.t eylemeleri lüzumu ilan olunur . ılan olunur. 684 Bahçekapr Şeyh Meh- Şapçı ha 

metgeylini 111nda 
9 Kahve mahaJ!i ve ., 7,5 

odabaşı lığı ren on gün zarfında gübrele- •-----------------------~ 
Kumkapı Kazganieadi Patrikanc 
Kumkapr Kazganisadi Patı:ikane 

Çeıebioğlu Alaettin Yenicaıni 

Bahçekapı Şeyhmelımet- Arpacı-

ı;. ~ ylani lar 
Çelebioğlu Alacttin Sabuncu-

Çelebioglu "'13ettin 

Taht>ıkale Rüstempaşa 

han C. si 
Sabunc:u
han C. ei 
P;ıpaszade 

hanı ..ıtında 

ıs Arsa 
Mükerrec 15 Arsa 

57-1 A.r.ıa 

69-51 Dükkan 

12-14 .. 
~1-9 

12 Mağu;; 

.. .. 
3 

3 
ff 3,5 

Uçee.ne 120 

rin esmanmı yatıımak üzere 

k<>misyona müracaat etmediği 

takdirde .ha!kkmıda ahkamı .ka-

nunıiyenin tatlbik olunacağı i· 
.. ss lan .Ql.\:lıAur· · ~89): . ··:rJ:· '-.: ("637~ . .. " . ,._ .... . _ .. ..;, . 
.. . ~ .. ~ . . ... ·~· ". ,.. . . ' 

~ - . .. 50 

ı. T-ayyaı-e TB. ile tayyare 
" 6 metıkdJine ait ve Şişlide tram-

vay garajı caddesinde Fort 

Dev!et Demiryoliarı idaresi ilanları 

Konya - Yenice hattının 305+900 ve 311 inci kilometre 
~indeki taş ocaklarından çıkaınlacak dörder bin metre mik' 
balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 
cumartesi günü saat 15 te Anıkarada İdare merl<ezinde yapı 
caktır. 

Taisilit Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde iki 
lira mukabilinde utılıın şartnamelerde yazılıdır. (579) 

Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kasından: Uşak şeker fabrikasın
dan Istan bul piyasasına kilosu 
34 ı12 kuruştan istenildiği kadar 
şeker verilecektir. Siparişlerin 
Sanayi ve Maadin Bankasına ya
pılması. 

Fatih HQCahayrettin Ocvehanı 5 Dükkan ., 5 Otmümötür ga:ıöseri !almıka.-

C. m !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F&tih Hocahayrettin Devehanı S-7 Baraka dükkan ,, Z,5 sında iki adet beş yüz yedi mıo 

Nafia vekaletinden: 
İki yüz bin adet rabıt bulonu kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuştur. Münakasa lo-4-932 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeuklerin teklif mektuplarım ve mü
vakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarım ayni gün ve 
satte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. Taliplerin 
münakasa ~rtnamesini iki lira mukabilinde Ankarada Demir
yollar İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman İşleri 
.Mü<lürlü~Ülld~ tedarik edebilirler. (512) 

C · deli müstamel 59. parçadan İ· . "' 
Kwnkapı KiiTkçUbaşr İskele C.9i Maa baraka anıa ,. 5 baret ş.aıse rn<>tör ve tıefenuatı 

Süleymanağa aleni münakasa uıııııılü ile W 

Atikali<pa ada Tavukpazannda Arnavutbanı sokağında Bay- ,. 12 16-3-932 çarşamba ıgünü saat 
rampaşa camii yeri 15 te Kom. da sa.tılacaktır. Ta-

Samatya İmrahor İl- Tramvay 137 Maa arsa dükkan .. 3,5 liplerin mezkUr pse ve tefu--

yubey caddcai ruatw: mezkilc garajda göc-
Balada meV1kileri ile cinsleri yiiızılı olan vakd emlak hiza- meleri ve şartnameyi. ahnak 

larındaki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye üzere KOM. a ve yevmi ihale 
konmuştur. İhaleleri Martın.Dn altıncı çarşamba günü saat on günü münakasaya iştirak o
dörtte yaprlacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkftra kadar decelklerin teminatı muvakka
ÇemberlitaştQ evkaf müdiriyetindc akarat ·kal«nine müracaat- ı tetlerile birlikte K OM. a mü· 
tarı. (685) racaatl~- (92) (687) 

SabJuıtiai:ırJ. mubafpa eclbab 
• • - e 

omprimelerl 

Grip, sos}uk algınllslının 
ba" diş ağrılarının e 

birinci ilicıdır. 
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