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NUSHASI S KURUŞTUR 

Şeker Davası Ve 
Adaletin Tecellisi! 

Son hüküm biraz geç bile olsa 
hak ve hakikatin nihayet ve 
nıutlaka meydana çıktığını 
bil" defa daha anlatmaktadır •• 
. lıtanbul ve Trakya teker 

tırketi ile ona izafeten murah
bu azası, mabkiim edilmek iı· 
lenmitti. Şirkete iınat edilen 
ıııç ağır idi: Hükümetin tedbir 
lerini iıtiımar etmek. binnetice 
~tikar yapmak ... Mahkemenin 
ilk kararı. muhitte derin bir 
hayret ve teessür doğurmuttu. 
liatta bu hayret ve teeuür, 
Yalnız milli muhite münhasır 
kıılmamıt, tirketin ve murah
has azasının hariçte münase
lıette bulunduğu memleketlere. 
tn ciddi müeaaeselere &e ıira. 
Yet etmitti. Türkiyede en güç •e en iyi bir iJI kuran. ciddi mu 
Bnıelelerile, dürüst ve temiz ça· 
lıtrnalarile takdirlere layık o
~n bu milli tirket, nasıl ve ni. 
~ mahküm ediliyordu? 1200 
irin iki yüz vagon tekerini dün
Ya piyuuına göre daha ucuz 
lıir fiyatla satan. bu suretle va
l-.laşlara faydalı olmağa çalı
~ bu tirketin; on iki vagon 
llzerinde birkaç kurut fazla fi_ 
h.tla ihtikar yftpacağına nasıl 
hiikmolumıyonlu? 

Hadise hatırlardadır: Geçen 
lene teker fiyatında birdenbire 
Lir yükselme başlamı§tı. Bu 
Yiikselit; bayatı ucuzlatmak 
Yolumla bülcümetin aldığı ted· 
birleri bozuyordu. Şeker fiya
tının yükselitinde tabii bir &,. 
llıil, mutlak bir sebep mevcut 
değildi. 1913 numaralı kanun. 
da ihtikar yoluna 'apanları o 
Yoldan cevirecek, onları mab
kürn edecek şiddetli hüküm
ler vardı. Gazeteler; • itiraf et
llıek mecburiyetindeyiz • tura
d.n buradan itittiklerini iyi 
tahkik etmeden sütunlarına ge 
çiriyorlardı. Bu bava içinde, ef
kirı umumiye. iyi ile fenayı. 
doğru ile yalanı biribirinden 
'Yırt edemiyordu. Böyle bir 
hava içinde bütün tikayet cere 
hnlanru Alpullu şeker şirketi
ile çevirmek mütkül olmadı. 
"'1ernlekette teker fabrikaları· 
lbn kurulmasından memnun ol 
ı.ıayanların, asırlardan beri ha 
'İçten memleketimize teker sa
tanların ve mukabilinde altınla 
tıınızı alanların mevcudiyeti u
llutuldu. Bu sebeple yapılacak 
lahrikatrn hedefi düşünülmedi. 
~erkes bu cereyana kapıldı. 
"'•nunen teıekkül eden tetkik 
!rornisyonu tahkikatı bu hava 
IÇiııde yaptı. Vakıa kanunun 

~kikat için tesbit ettiği müd~ 
Let azdır. Ancak komisyon da 
"il kısa müddetten azami au· 
lette istifade etmesini bilmedi. 
. ahkik ve tetkiklerini deı·inlet 

litrnedi. Hakikati, şirketin e. 
'8alı kayıtlarmda. meclisi ida
::İnin zabıt defterinde birinci 

ecede mes'ul zevatın izahla
l'ıııda aramadı. Komisyon aza· 
11nın tahıslan ayrı ayrı muhte 
~dir. Hiç birine fena niyet 
iıafe etmek aklımızdan geç
;ne:z.Maksadımız, o zamanki ha 
etı ruhiyeyi anlatmaktır. Nok

•an tetkiklere istinat eden ko
:isyon raporu tirketin aleyhin 

e oldu. Diğer taraftan piyasa 
•tlerini ve mevzuu bahiı teker 
lhuarnelesini daha iyi tetkik et 
~k rnevkiirde olan lstanbul 
11C&ret "d" ı·· ·.. ·· t hk"k " mu ur ugunun a ı lrl tetkikleri; bu tahkik ve tet. 

kler üzerine merciine verdiği 
lbal-"- t t . ... d uma ve anzım ettıgı rapor 
d • hatalarla, yanlış malümatla 

olu idi. Ticaret müdürünün 
Yaıılıa .. .. .. 1 bk , gorutu; yanız ma eme 
'8flıasmda yaptığı tesir ile kal 
lhadı H"k" k .. ~ · u umet mer ezının 
IQı· ~ranın. oradaki lktıaat ve: 

ının v,. hükumet erkanının 

malümat ve yanht görütlere iı 
tinat ediyordu. Batka tlirlü ola 
mazdı. lktıaat vekaletinin la
taııbuldaki mümeuili Ticaret 
müdürü idi. 

Kanun nazarında vatandet· 
lar için. müesıeıeler İçin mut
lak bir müsavat vardır. Buna 
kimsenin diyeceği olmaz. Fa
kat ortadaki mesele; iki şahıs a 
raımda alelade cereyan etmit 
bir muamele değildi. Alpullu 
tirketi, millt bankaların yarat
tığı milli ve iktıaadi bir mev· 
cudiyettir. Şirketin idare mec
lisinde, en büyük milli bankala 
nmu:ın umumi müdürleri, mec 
lisi idare reiı ve azaları ve daha 
birçok. muhterem zevat. tirke
tin idaresinden mes'ul aza sıfa 
tile bulunuyorlar. Tekrar edi
yoruz: Meclisi idaresinde bu 
gibi zevatın bulunmaaı, iıtiı
-i bir muameleyi icap ettir
mez. Fakat dütünmek lazımdı 
ki, tirkete ve dolayısile onun 
müesıiıi olan bankalara bir ıuç 
isnat etmeden evvel, eaaılı tet
kikat ister, bitarafane tahkikat 
iater. Çünkü mesele yalnız ta· 
bıı meselesi değildir. Bu milli 
müesseselerin dahilde ve hariç
te terefleri, kredileri mevzuu 
bahsoluyor. 

Şirketin Temyiz mahkemesi 
ne -ınz talebini havi verdiği 
istid'ada tu sözler yazılıdır: 

" - Garip bir tali sizli ;tin te
zahürü olacak ki, memleketi
mize hizmet etmek kanaatile 
çalıtınıt ve hatta 120.000 lira
lık kirdan bile memleket uğu
runa necibane feragat göster
ınit iken yanlıt bir telakkinin 
kurbanı olarak tirketimizi mah 
küm vaziyetinde gördük. Bu 
gün acı acı tikayet ettiğimiz bu 
hüküm; on bin liralık bir para 
cezasından kurtulmak ı· 
çin değildir. Yüzlerce se-
nedir, memleket haricine 
verdiğimiz teker parası. 
nı aziz memleketimizde bırak. 
mak için henüz doğan ve he
nüz faaliyete geçen Alpullunun 
tarihinden, mahkümiyet sözü
nü kaldınnağa matuftur." 

Ticari teref ve itibarın ma
nasını herkesten iyi bilmesi la. 
zım gelen latanbul Ticaret mü 
diriyeti; bu noktada lazımı ka
dar baaaaı bulunmadı, itin ha
kikatini bulmak için pek çalış
madı. Anlı.araya. merc...'-ine yan. 
lıt ınalümat verdi. Muhitte şüp 
beli bir bava bakim oldu: Aca
ba hükumet te bu milli mües
seselere kartı yan mı bakıyor? 
Bu müesseselerin dürüst hare· 
ket etmediklerine hükümette 
mi inanıyor? 

Herhalde muhitin böyle bir 
zehaba kapılmasına şaşmamalı 
dır. Çünkü Reisicümhur Gazi 
Hazretlerinin Alpullu fabrikası 
mn inkişafile ne kadar alaka
dar olduğunu, şirketin defteri
ne kendi elile yazdığı tetvik e
dici sözlerdeki mina.yı herkes 
bilmez. Muhterem İsmet. Pata· 
nın ve bükümetin bu milli mü
esseseyi yaratmak için maddi 
ve manevi ne emekler ıarfet· 
tiklerini kimse dütünmez. · 

it, tabiatile mahkemeye intİ· 
kal etmitti. Muhakeme, komis
yonun ve Ticaret müdürünün 
raporlarındaki esaslar dahilin
de cereyan etti. Verilen hüküm 
malümdur. 

Bu hüküm endişeyi mucip 
olmadı. Çünkü tirketin vaziye
ti o kadar sarih, sı.:ç diye isnat 
olunan fiil o kadar meydanda, 
nihayet meselenin tenevvürü i
çin temas ve tetkik cclilmemiş 

nnkara'da Bilgilk Reisimiz Gazi Hazretlerini 
ismet PIJfagı istikbal intiba/arından •. 
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Gazi Hz. 1 teşrinisa
nide nutuklarını 

irad buyuracaklar 
M. Meclisi Reisi Kazım Pş. Hz. 

nin şayanı dikkat beyanatı 

". . '· 

Fevkalbeşer 
Bir görüş ---
Gazi Hz. hakkında 

bir İngiliz 
gazetesi ne diyor? 

............. "'"" ..,, 'f• •••• JI& .. 

Sürt Meb'uau MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 
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! . K~nferans m~ş~ül 1ı ! bır safhaya gırdı! = - -
~ Türk noktai nazarı ~ 
5 

galip E 
LoNoRA, 24 A.A. - Yüz- == geliyor, Bul. =--

b•ı• ArmıttorJ!t'un Gazi hak-

=.d::::~ı:~:nı i•;;!;1ieE~: ~ garlar içtimaı terkettiler ~ - -preı gazetesinde mevzuu bahae - -
den M. Camphell Di.xon Gaziyi § Mütkülat nereden geliyor, sondaki-§ 
harbi umuminin dmua bir ru•· ~ kada Bükreften aldığımız haberler •• __ : 
bet almaya batlayan birkaç 
~ahıiyeti ara•ına koyaraı. di- 5 BOKREŞ 25 (Heyeti mu- ra konıey içtimaı oldu. Sofya-5 
yor ki: 5§ rahh•umızJa beraber aiden dan yeni tal1mat iatedilderini, = 

.,Henüz yatamakla olan biı· = buıuai muhabırimiz telefonla henüz cevap almadıklarını aöy S 
hüki'ımet hakkında timdiye ka· 5 bildiriyor) - Bugün konfer.anı leyerek içtimam yanna talikini 5 
dar aala yazılmamış bu derece = müıkül bir aafhaya dahil oldu. iatediler. Konaey yann 9 da:; 

b
. k"• b'I A 5_ Bulgarlar f'lkalliyetler meseleai toplanacak ye vaziyetı" Bulgar•=-

acı ır ı.apta ı e ... nnstrong, 
Gazinin dehasını ve eaerini tak =nin miaak müzakeresine girİ§il- lann İ§tİrakile tetkik edec~k-S 

5meden evvel daha tatminkitr tir. =-
dir ve tebcil etmektedir. . . 5_ bir ıureti hı.ili" raptını i~teye· Umumi kanaate oör-, Sofya 5 

Gazının tarihi okunduğu va • ~ 
kit onun tahtından, Lenin'in aa 5 rek ıiyui komiayonu terketmit dan verilecek cevap me-nfidir. :! 
bit prenaiplerini, MuuoliııiJnin E terdir. Komiıyonda M. Papa- Bu vaziyette Bulgarların m.üza 5§ 
ateyecana olan meylini,Cingizin 5 naataayu, misak projesinin mü- kereden çekilmeleri ve konfe- = 
aıkerlik dehaıını ve 'Troçki•nin 5, zakereıine girİ\'ilmesini teklif ranaı müıabit ııfatile takipleri S 
veya Kamo'nun sürükleyici = ebnitken ve l:..ıızı maddelerinin muhtemeldir. = 

Reisicümhur Hz.nin nutuklan - yeniden kudretini bulmamak kabil de· 5 kıraatine ba~lannuıken Bulgar Diier baımurahhular kon-= 
intihap edilecek iildir. =)ar ancak bu projenin müzake· feran11n biiyük gayeye vuıul ;.§!! 

b
' 1 f _ k •kt d . Gazi, f.,vkalbe~er bir gôrüt 5 reıinde mü.şahit aıfatile bulun;ı çin azami gayret göaterece&ini 5 

me US ar - Af anUDU Ve 1 ısa i vazıyet aahibi ve çok kuvvetli bir let· :bileceklerini söylemişlerdir. Bu ve Bulıarlarm bu hreketten= 
hareket etmi,tir. mkilatçıdır. Svaziyet karflSJDda öğleden ıon (Deııanu 6 DICI sahi/ede)§! 

n;::'VJ;\e .~z:;:%~.; iM1:i:i:i: l' 11ı;;--liil!!ll!!!!!!!iiB-- 51111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111mu1111i11111iırau 
dın ve muavını Alı Riu B. !erle ıeh 

;:;:!:a,b=~d=b~~:~d:a!:;: ı:u·· rkı·ye şampı·yonu 
tir. Kdz.ı..n Pş. Hz. Ankaraya hare
ket ebne-zden evvel Dobnabahçe aa-

rayınd&ki hu•u·• dairelerinde bir Istanbulspor geldı· muharririmizin ziyaretini kabul e-
derek Mecliı işleri, yeni kanunlar ve 
ikbaadi vaziyetimiz hakkında dikka 
te değer beyanatta balunmutlarchr. 

ıUecli11l11 açılması 

KBzım Pt. Hz. Meclisin açılma11-
na dair d<!hıittir ki: 

- B. M. Mediıi, teıriniaaninin 
birinci günü Reiıicümhuı- Hz. nin 
mutat nutuklarile açılacaktır. 

Gazi Hz. nin rutuklannda bir ıe
ne zarfında yapdan itlerden ve gele
cek seneler için )apılmaaı düşünü
len itlerden bahıedeceklerini tahmin 
ederim. Meclis nutal merasimle a-

B. 
M. ıu R l l er,. pu çddıktan sonra divan intihabt yapı 

. ,.,. e s .... zım .,. l lacak, biclı.aç giin ıonra encümenler 
B. M. Meclisi Reisi Kazım Pf. 

Hz. dün akşamki trenle Ankaraya [Devamı 6 mcı sahifede] 

Karar orta mektepler
den dönenler için •• 

Reşlt Galip Beg 

Dil 
Seferberliği 

Maarif vekaleti 
yeni bir tali

matname hazırladı 
Maarif .ekili Retit Galip B. An

karada dil faaliyetinin tanzimi etra
fındaki me.aisine devam etmekt• 
dir. Reıit Galip B. Veklletin bu hu
su.ta almak istediii tedbirler bakkm 
da ıu b,,yanatta bulunnmıtur: , 
-Gazi mektebindeki kütüphanenin 

[Devamı 6 ıncı sahifede] 

Halk ve karşılayıcılar sporcu. 
lan omuz üzerinde taşıdılar 

' 

, 
ıt 

• 
il 

Orta mektebin son sınıfında 
bir dersten kalanlar bir defa 

daha imtihan edilecekler Türkçe 
Kuran 

. t 
Liae ve orta mekteplerde bir 

dersten aımfta kalan talebenin 
tekrar imtihana tabi tutulmaları· 
nm Maarif vekaletince kara>'lat
tığı yazılımttı. 

Bir iki g•ındür matbaamıza bir 
.- ok mürac .atlar vaki olarak bu 
hu•ust·. re•mİ makamata emir 
g .. lme<'ifi aöylenmiştir. 

Bazı okuyucularonız bunun 
askeri liselere veya yüksek mek
teplere de f&lllİI olup olmadığını sor 
mutlardar. 

Meselenin eaa:;ını Ankara mu
habirimizden aorduk. Şu cevabı 
aldık: 

Halkta büyük bir 
arzu ve alaka var 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Türkçe kuran okunulmaıına kar .. 
tı halkın gösterdi 
ği yüksek aliıka 
devam ederken 
Kaıtamonide ue 
daha bazı birçok 
yerlerde camiler· 

A':'~Rkil~?-~4 (Telefonla) - I de müezzinlerin 
Maarrf e ıgı orta mekteplerin türkçe ezan oku 
10n ıınıflannda bir derıten dönen . . . du • ve bunun 
talebenin liselerin ilk sıruflanna 1 derun untıbam yapılınasını aohra h lguk ft d 

ak 1 k d ., __ b' d 1 . d . 'ha a tara n an 
almar ge ece sımf geçme im-ı a uac ır erı erın en ımb n . endi'"'i bü .. k 
tibanlannda önceden döndüiü edilmelerini kararlatbnn.ııtır. ~~ aevrnçle g.r;iil 

lann büyük temyiz mahkemesi 
tarafından görülmemesine. bi
naenaleyh hükmün bebemabal 
nakzedilmemeıine ihtimal yok
tu. Netekim öyle oldu. Temyiz 
mahkemesinin nakız kararı tet 
kik edilsin; bu yüksek mahke-, 
menin binlerce nakız kararları 
arasında, nakız esbabı bu kadar 
kuvvetli ve bu kadar çok olanı 
pek azdır. 

Birinci sulh ceza mahkeme
si, Temyiz mahkemesinin nakız 
esbabına uydu. Bu sebepleri . . 

katta, tahkikatta bulundu. Mu
hakeme neticesinde hem Alpul 
lu tirketinin hem de ona izafe
ten mabküm edilmek istenen 
murahhas azasının beraetine 
karar verdi. 

Adaletin bu suretle tecellisi. 
yenid'en gösterdi ki. insanlar ve 
müesseseler muhtelif ~ebepler 
altında haksızlıklara uğrayabi
lirler. Fakat biraz geç bile olsa, 
hak ve hakikat mutlaka mey
dana çıkar. 

miittür. Yer yer 
halktan yükselen Dıyand ifleri re 
bu arzuyu gÖzÖ· iai Rilal Bey 
nüne alan Diyanet itleri reisliği 
herkesin kendi batma birliirlü ve 
tutturduğu makamdan ezan oku
mama11 için bunun düzgün bir 
tekilde yurdun her tarafına yayıl 
maaı hakkında Evkaf idaresinin 
alikaıını iıtemi~tir. Evka .ı: umum 
müdürlüğü Ankaradan başlaya
rak müezzinlere türkçe ezan ôi· 
rebnek ve ayni zamanda Yunus 
Emrenin ilahilerinden bazı parça
lar öğretmek için Türk muıiki 
mütehas•ıslarından İhsan Beye 
ders verdirmekte .ve bu suretle 
her taraftan gelen bu arzulan bir 

Siirt Meb'uıu nizam alı.na almaya baıoırlao-

•· 
"' 

lstanbulsporun karşılanmasından bir lntıba.. 
Dün lzmirde Türkiye futbol j mtı% üıtünde otomoblll .. re kadu 

f8J11piyonaaını kazanını' olan lı- tatmmıtlard.ır. Sanıiyahhlar ora- ıO 
tanbulapor takmıı aaat 4, 15 te Ad dan doğruca lokallerine gitmifler •· 
nan vapuru ile ıehrimize celdi. ve akfam geç vakte kadar orada • 
lıtanbulapor lzmirdc, Konya, Eı- kalllllflardır. lstanbula birine-ilik 1 • 

kiıehir, ve İzmir §BDlpiyonlarını şerefini kazAndıran latanbulspor- ~. 
mailiıp ederek Türkiye birinciliti lu arkadatlara derin muhabbetle· 
ni kazanmıştır. Şehrimizde kendi rimizl biz de bu sütunlarda auna- f' 
)erine büyük bir istikbal meraaimi [Devamı 6 mcı sahifede) 

·-,_ 

hazırlanmtf ve büyült tezahüratla 
karıılanmql;ırdrr. Rıhtımda daha 
çok erken aa11tl '" fehrimizin tef 
kilatla a lakaı. , ve dm11yan 
bütün kulüpleri mural-.sa lan top 
!anmaya başlıunışlar, "'"ktep tale 
beleri, ve lıtanbulll'Or kulübü 
menauplan orada iıbalJ vücut et• 
milerdi. 

Bükreşten 
bkmektup : 

•• 
Oyuncular karaya il) ak ba

aar basmaz, halk tarafından yap 
aadalan ile kartrlanmı~lar ve o· 

S inci sahifede :. 

Hem tarih,hemroman 
93 felaketi nasıl 
başımıza geldi? 

1 Teşrinisaniden itibaren 
Milliyet'te başlıyor 

ı. 

.. 
ıa .. 
n 
111 .. 



o u vapurdan 
aç çı ar? 

. 
Yolcular aldanmamak • • 

ıçın 

hamaldan ve 
sandalcıdan tarif eyi istemeli 
Akıa.m refiklerimizden biri, 1 ve ha.malla.rm. fazla para alıp al

lıtanbul'a celen bir yolcunun ş.a· madıklannr bılemez. Hamalların 
mandrrada bağli vapurdan kayı- ·fazla para almaları ioe giiçtür. 
i• bir bavul üç valiz ve üç küçük Çünkü, hamallar, kahyaların va. 
çantaıınr na.İı.lettirmek için bir li- yazıcılarınm kontrolu altmd.ıdır. 
ra hamal paraıı, vapurdan rüm· Taşıdığı et yadan aidatı para için 
nik salonuna kadar 2 lira kayık kahyaya makbuz vermek mecbu
JN.raıiıl '\re kayıksıya adeta zoraki riyetindedir~" 
denilecek tekilde 30 kurut bah- Yukanki i:ı:ahat ve Kenaa B. 
ıit ve salond~n. otomobile kadar in IÖyle~iklel'İ?d.en. ~e anlatıla~~
da ayni etYa ıçın 250 kuru§ ha· ğı Yeçbıle, refılcimızın bahaetlıgı 
mal ücreti yani ceınan 580 ku- yolcu 320 kuru; yerine 260 kuruı 
ruf vermefe mecbur kaldığını fazlasile 580 kunt~ vermif olınak 
yazllllflı. la beı·abzr, 320 kuruş ta bir ha· 

580 kurutun bugünkü kıymeti vul, 3 valiz ""' 3 küçük çantanın 
ve fakir bir ailenin l>elki bir haf- vapurdan karadaki otomobile 
talık geçinme paruı olduğu d~- nald.i şüphe yok ki !'ene pek. Y~~
tünühirae lstanbul' a gelen hır sektir. Seyyah celbı meaeleaı du· 
yolcunun' bir kaç parça efyasıru ı!inülü~~e? hor ~rden evvel bu 
karaya çıkartmak için verdiği pa lıman lf!DI!' h~llı ıcap ed-;r. 
ranın pek (azla olduğunu kabul .. Ş_ehrımn:e .. ilk :ıelen hır yolcu 
etmemek müminin delildir. uzennde, henuz karaya ayak ha~; 

Meseleyi fayani dikkat buldu- madan, kayıkçı ve hamalların hu 
iumuzdan dÜll liman tarifelerini ~~una maruz kalmak, sonra bir 
tanzim eden ve tatbikine memur ıkı parça eşya3cru vapıırdan kara 
olanlarla temas ederek tahkikat ya çıkartmak için haylı para ver· 
yapbk. . ~e~e. mec;t>uı: olmak, şüphe yok 

Aldıi-ı• malümata ııore, re- ~~ ırı tesır bırakan feylerden de
fikimizin -rerdiıji beaaplarda hay. gıldıı;.. . . 
lı mübalağa Tardır. Ali.ka?a,r me...,ıler, bu .. n?.kt~yı 

Evveli. ta1'İfeyc göre, şamandı· r aı~rı dık l&t4: alarak, oı:-umuz· 
radaki bir -rapurdan Topane veya ,ı .. ıu nıart!l\D ıb'bal'en tatbı!< ol~
Sirkeci gümrük aalonuna bir aile nacak hmfelerde bazı tadıllt ıc· 
için tutulaeak küçük sandal üc- ıas~. dü~ünmektedirler. Ezcii.m
reti 100, Yarka ücreti 200 kurut- 1e, ııumrıık salonl~rınd .. e~serıya 
tur. Körfez vapurlarından salon· s•nd"I bulunrnad•r:ından ~ır y~l
lara iee adam ba•ına. kayık ücre- cu da olsa vapura varka ıle gıt
ti 25 kuruıtur. · mefe ve 200 kuı'llf veı:ınege ~e~-
Şamandıradan gilmrük aalonu- b~r kalmaktadır. Bu c!het duşu

na bir adam i-;in el çantaaı ve bir nulerek şamandıradakı vapurdan 
yataktan ibaret zati etYa. kayık salonlara_ ve ~!onlardan va~~':!• 
çı tarafından vapurdan kayı(a ra kayık ucreb -· varka ve küçüle 
nakledilmek ve mukabilinde 100 aandal farkı kald!ı·ılar.ak - _ ıoo 
--a 20" mruş kayık ücretinden kuruş olarak te•bıt edılecektır._ 
~da ücret alınmamak tarife İ· O :zamana kadar mevcut tarıfe 
cabıdır. Büyük denk gibi bagaj lerd~n . f~zla pa~cı alınmamasını 
mahiyetindeki eıya vapurdan lı:a· temın ıçın beledıyece kayıkçı ve 
yığa nakil için 80 kiloya kadar h~rnalların daha ı!kı kontrola ta-
35 ·e dııJaa fazlasından 60 kurut bı tu~uı .da alakadarfara teb
hamaliye ücretine tabidir. Bu et· llt edılecekbr. 
yanın kayıkla vapurdan salona -----------
nakli içia, yolcunun vereceği ka
yık iicretlnden batka ücret talep 
edilmesini tarife menelmiıtir. 

Salondan otomobil~ kadar efY• 
nın nakli de aynca tarifeye tabi
dir. Bu da büyük denklerde Te
sair bagaj e41aamda beher parça 
için Azami 30 kurut, bavul gibi 
etyada Ue 10 lruruıtur. 

Binıaenalf"yh, refikimizin mev· 
ıuu bahsettiği yolcu, bir bawl, 
3 valiz, 3 lrilçük çantaaı için Ya· 
,>urdan aandala kadar • eğer bu 
eşyanın kiloau 80 i mütecaviz iae 
50 kuruı nakil Ücreti, varkaya 
binnıipe 200, sandala binmipe 
100 kurut ka)'lk para•ı, kayıktan 
<ıtomobile de azami 70 kurut 
hamal paruı, ki ceman azami 
~o kurut •erme.1i tarife icabin

dıın idi. Kendiainden 260 kurut 
fazla alınmıtaa, bunlann poliı ve 
ya belediyeye müracaat etmeleri 
icap etmektedir. 

Bu hususta Emniyet 5 inci fU• 
be müdürü Kenan B. le de görüt
tük. Kenan B. dedi ki: 
"- Tarifeler aalona aaılnuşbr. 

Her kayıkçı ve hamalda da tari
fe bulundunı!maktadn·. Y okular, 
salondaki tarifeye bakabileceği 
gibi, hamal ve kayıkçılardan da 
yanlarındaki tarifeleri isteyip 
tetkik edebilirler. Tarifeden faz
la ilc:ret talep eden kayıkçı ve ha
mallar hakkında şikayet vuku 
~ulur,.. ~erhal fe.zla aldık lan 
mıkdar i•tirdat ve yolculara iade 
<'dilir. Aynca mütecasirleri hak
kında belediyece ceza tatbik o
hınm~k üzere zabıt tutulur. Fa
kat bunun için fazla para istiyen 
lerin yolcular tarafından ihbArı 
ıayaru arzudur "e lazımdır. Yok 
aa polia, tikayet olmadan kayıkçı 

Fransızlarla 
Müzakereler 

Sefir bu akşam 
Ankaraya gidiyor 
Franaız sefiri Comte de Cbambrun 

m...tlak Suriye meaellcriain müza
keresine dev- için bugün Ankara
ya gidecektir. Emlak ve ıimendifcr 
meaelelerine ait mukavelenamderin 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B. ile 
sefir arasmda perşembe veya cuma 
ııünü imzalanmuı mııhtemeldir. 

Vasıf B. geldi 
Roma Büyük Elçimiz Vasıf, 

B. dün Romadan mezuniyetle 
ıehrimize eelmiıtir. Vasıf 8. 
dün Dolmabahçe sarayında B. 
M. M. Reiıi Kizım Pş. yı ziya· 
ret etmi\tir. 

Bartın müddeiumu
misi gitti 

Mezunen tehrimi.zde bulu
nan Bartın cümhuriyet müddei 
umumisi Sırrı Bey dün Bartma 
müteveccihen ıehrimizden ha
reket etmittir. 

Sıhhiye vekaleti 
müsteşarı 

Sıhhiye V ekileti müıteşarı 
Hüıamettin B. dün Ankara'ya 
gitmiftir. 

Haftalık Edebt Mu!lahabe 

Fikirler ve insanlar 

HA ici ABER 
Yeni bir 
Nutuk daha 

Herriot Lens'te 
gene emnüse

lametten bahsetti 
LENS, 24. A. A. - M. Herrio~ 

belediye reisi sıfatile Lyonda tatbik 
etmiı olduğu fikirlere gör~ vücu.~ 
getirilmit olan bastahaneaınde kü~at 
resmini yapmak üzre buraya gelmıı· 
tir. 

Bu sebebe binaen bu nümayif, ıi
yaoi mahiyette olmaktan ziyade ame 
le kitlesi tarafından Franaız baıveki 
tine kartı yapılan bir hürmet tezabü 
rü ~nde teceU.i etmi,tir: .. 
zLens'in sosyalıat belcdıye reııı, 
bir nutuk irat ederek M. Herriot'yu 
selamlamıttır. O nutuktan, ıu parça 
an alıyoruz: 

Beteri terakkilerin vahtiyane bir 
barbarlığa düımemesi için cihanın 
mazhar olması İcap eden sulhu mu
hafaza için sa.rfetmit olduğunuz gay 
retler herkes tarafından kabul ve 
riaye; edilecek bir emniyet formülü 
bulmak huıuıundaki iırarınız, Fran
aaya ve cümhuriyete l&yik olan ali
cenabane fikirlerdir. Hepimiz bura
da meaainizİn muvaffakiyete maz
har olmasını temenni ediyoruz. 

LENS, (PAS DE CALAlS). 24. 
A.A. - Hastahanenin küşat reımi
nin icrası ııraıında M. Herriot, tica
ri muvazenenin iılihı meıeleıini dik 
kaUe tetkik edecğini söylemiıtir. 

M. Herriot nııfusu 1914 senesinde 
680.000 kitiden ibaret iken şimdi 
747.000 kitiye baliğ olan harap ol
muı ve bili.hare kurtarılmıt toprak 
lann yeniden ihya edilmit olduğun· 
dan hararetle bahsetmiıtir. 

M. Herriot, bir milletten mütema 
diyen kahramanlıklar göıternıeainin 
iıtenilemiyeecğini ve müttefiklerle 
Almanların Vimy tepesindeki mezar 
lıkları milletlere uzlRşmayı ihtar et
mekte olduğunu ilive etmittir. 

Maddi menfaatleri mevzuu bahis 
olduğu zaman alicenabane davranma 
aını bilen Fransa, sulh itine devam 
edecektir. 

Fransa, bunun için teolihabn tah
didini emnüıeliomet meselesine bai
layan bir pl&ıı teklif edecektir. Fa
kat bu itin munffak olabilmesi için 
bütün milletlerin Fransa gibi makul 
düfünmeleri İcap eder. 

Küf&t resmine yerli cemiyetlerle 
Leh aokollann bir geçit reımile ni
hayet verilmittir. 

Chaco'da 
Muharebeler 

Bolivyalıların dört 
alayı' 

imha mı edildi? 
BUENOS- AIRES, 24. A. A.

Anomptionclan bildirildiğine göre 
Paraguaylılar 4 Bolivyıı alayını İm· 
ha etrniıler, birçok esir almı~lar,mal 
zo ihtinam etmitlerdir. Olünıden kur 
tutan Bolivyalılar Arce iıtihkamına 
iltica etmiıler ve Paraguaylılar bu 
istikiunı aarmıtlardır. 

BUENOS- AIRES. 24. A. A. -
Chaco'da çarpıtmalar devam etmek
tedir. La Paz n Asomp•yon şehirle 
rinin biribirini tnbnıyan haberler gel 
mektedir. 

Bolivyalılar, yaptıkları bir süngü 
hücumu neticeıinde Paraguay kuv
vetlerini mahvettiklerini dün bildir
mi,terdh·. Paraguayltlar iıe Arce İ.s..
tihkarnrnı ele geçirdiklerini söyle
mektedirler. Bununla beraber, bu ha 
her, bu istihkamı bıraktıklarını bildi 
ren BolivyaWar tarafrndan da teyit 
edilmi,tir. 

Alman 
İntihabab 

\ Turino nutku 
Ve İngilizler 

Fırkalar namzet 
listelerini verdiler 
NTCHEZ, 24. A. A. - Volff a· 

janaından: 6 tetriniaanide Reicha
tag için yapılacak intihabat namzet· 
lerinin gösterilmesinin son günü o
lan düne kadar 23 muhtelif frrka,U. 
telerini verm.İ.flerdir. 

Devlet fırkasının bir 
beganname•i 

BERLIN, 24. A. A. - Devlet fır
ka11 müntahiplere hitap eden a .. -' . . 
ğıdaki beyannameyi neıretmifbr. 

" Kabinenin irticakarane plinlan 
her giin daha ziyade bir vuzuh ile 
kendini göstermektedir. Bu planlar, 
kanunuesasinin islih1nı değil yeni 
bir mutlakiyet tesisini istihdaf etmek 
tedir. 

Hindenburg, Protoıtan hanedan 
"Hobenzollernler" timali Almanya
da, katol hanedan "Wittelsbachilar" 
cenubi Almanyada hükumet etmek 
üzere yeni bir Hltanat taraftarı ol
duğunu söylemekte tereddüt etme
miıtir. Bu ise iıl&hat ıapmak değil, 
saltanatın iadesi ve Alman vahdeti
nin parçalanması demektir. 

M. Von Sehlercher'in 
beyanatı 

BADEN, 24. A. A. - Volff ajan 
11ndan: Milli müdafaa nazırı M. von 
Schleicher, Alman kabinesi erkanı 
arasında noktai nazar ihtiliflnrı mev 
cut olduğuna dair gazetelerdi:! inti .. 
ıar eden haberlere müteııllik bir be
yan.name nqretmiıtir. 

M. von Schleicheri bu ıayialat-m 
saçma olduğunu söylemiı ve kendisi 
ile başvekil araaında tam bir noktai 
nazar vahdeti mevcut olduğunu be
yan eylemiıtir. 

Nazi fırkasından bir istife 
BERLlN, 24. A. A. - Havas A· 

jansı muhabirinden: iJremenden rew 
len bir telgrafa nazaran Bremen a
yan reisi M. Bacbaus Nazi fırkasm· 
dan istifa etmittir. Bu iıtifanm se
bebi, miinıaileyhin Naziler tarafm
dan diğer Alınanlara ve bilhassa -
ki arkadaıları olan Habıbourıı cep
hesi mensuplanna brtı yapmakta 
oldukları cidali tuvip em.-ekte ol 
maaıdır. 

Naıyonal Alman gazeteleri, bu lı• 
diaeyi HiUer frrkasmın inhilaline a
lamet addetmektedir. 

Fürugi Han 
Yarın geliyor 

Hükumet namına 
hudutta 

selamlanacak 
Yarın §ebrimize gelecek olan 1 ran 

Hariciye nazın Furuği Hanı, hudut 
ta hükumet namına ael&mlamak üze
re, hariciye kalemi mahsus müdürü 
Refik Amir ve lran itleri ıubeai 
müdürü muavini Cevdet B. ler dün 
akşam Edimeye gitmişlerdir. 

Tahran'dan ıehrimize gelecek olan 
lran lkbsat nezareti sabık müşteta
n Hasan Han Rayet, Miralay Muh
sin han Diba ve Gulam Rıza hanın 
bugün Trabzondan lstanbul'a gelme 
leri beklenmektedir. 

Londra tam bir ka
ranlık içinde kaldı 

LONDRA, 24 ( ı\.A.) - Lon 
dra bugün öğle üzeri, tam bir ka
ranlık içinde kalmıştır. Gündüz 
geceden daha karanlık olınu§tur. 

Verilen resmi izahata göre bu 
halin sebebi, hiç rilzııir esmf!me
si ve tehrin üat\inde bir duman 
bulutu huıl olmasıdır. 

Bir noktai nazar 
" muşa-

beheti buluyorlar 
LONDRA, 24. A. A. - Daily Te 

leıırapb gazetesi, Turino nııtkunun 
lnııiliz .resmi mebafilinde çok iyi 
kar§ılandıimı yazmakta da. 

Bu ııazete yazıaına ıu suretle de
nm ebniıtirı 

"Bu nutuk, lngiliz ve ltalyan nok 
tai nazarlarmın temamile biribirine 
bcnzeclijini enelki beyanatlardan 
daha açık bir suretle kaydetmekte
dir. 

Londra ve Roma hükümeUeri sİ· 
lihlanma bususunda hukukça müta
vilik talebini tanibe ve yeniden si
lahlanma hatundaki her türlü talep· 
lcrin kabulüne muarız bulıınmağa ha 
zırdR'lar." 

Neva Chronicle gazetesi de bu 
nutukta 1 tal yanın Alman tezini ter
viç edecğinden bahseden fikraamın 
Roma hükiımetinin ötedenberi ma
lı1ın buunan bir his ve fikl'ini ifade 
etmekten başka birfey bildirmediği
ni yazmıştır. 

Bu ııazete, ltalyan batvekilinin 
harp ve tamirat borçları meselesinin 
halli için Amerika hükumetine hi
taben aöylediii sözlerden airasıla 
bah•etmektedir. 

M. Muss(J/ini Torlna 'da •• 
TORlNO, 24. A. A. - M. Mu110 

lini dün öğleden sonra saat 14 te 
binlerce hastanın tedavi edilmekte 
olduğu Cottolengo'yu ziyaret etmit 
tir. · 

Düçe, bu hastaneye şahsi bir t&
berrüde bulurunuıtur. 

M, Musaolini müteakiben genç 
fatıatler yurdunu gezmiştir. Bu yurt 
halyanm en güzel binalarından bi
risidir. Kendisini burada J0.000 ço
cuk İstikbal etmittir. Düçe bundan 
sonra, fatİ•t yurdunu ve 
müteakıben elektrik sarayını ziyaret 
etmiş ve talebe ile sendikalara men
sup amele tarafından yapılan büyük 
bir nümayiıte hazır bulurunuttur. 

Niobenin bir 
kurbanı 

KIEL, 24 A.A. - Volff Ajan
smdan: Bir baLkçı g-isi 27 lem 
muzda batan Niobe mektep gemi 
sinin uğradığı kazada ölenlerden 
birinin cesedini bulmuıtur. 

Yunanistanda 
Vaziyet 

Meclisin feshi ihti
mali mevzuubahis 

ATINA, 24. A.A. - M. Venize
los , M. Zaimis ile görütmüş ve ken 
disine siyasi vaziyet hakkında iza
hat vermiıtir. 

Meb'uaan ve ayan meclia1erinin 
Teşrinisani bidayetinde toplanmala
rı anına kadar hükumette hiçbir te
beddül vukua gelmemesi muhtemel
dir. 

Siyaıi mahafilde M. Cafandaris'in 
riyasetinde küçük fırkaar mümeuil
lerinden mürekkep bir hükümetin 
teıkili ihtimalinedn bahsolunmakta
dır. 

Bu kabine, ihtimal meclisin feshi 
kararını istihsal edebilecektir. 

Sir Eric Drummond 
Berlinde 

BERLIN, 24 AA. - Volff A· 
jansmdan: Milletler cemiyeti ki 
tibi umumiai Sir Eric Drummond, 
bu aabab Berlin'e gelmiştir. 

Mimar Sinan türbesi yapılıyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Hükumet 7.700 lira sarfec:!e

rek Mimar Sinanın Süleymaniyedeki türbesini tamir etmekte ve 

yanındaki bir dükkanı da satın alarak türbenin etrafını geoit 

!etmektedir. Alelade bir yapı mahiyetinde olmayan bu binanın 
baş tertibatının eıkisi gibi kalması için tamirat Evkaf fen heyeti 

tarafmdan yapılacaktır. 

Emniyet abidesi için projeler 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Ankarada 40 metrelik bir 

kaide üzerine yapılacak olan emniyet abidesine konl\cak 6 ,.r 

metrelik heykellerle bir yüzünde polis ve jandarmanın kötülük• 

!erle uğraımasmı gösteren ve diğer yüzünde memleketin büyük 

koruyucusu Gazinin himayesi altında yqayan Türk milletiııi 
gösterecek kabartmaları yapacak \olan profesör Atof şehrimize 

gelmittir. Hzırladığı teklifleri Dahiliye vekiline verecektir. 

Kontenjan listeleri gönderiliyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Gümrük ve İnhisarlar vcki· 

leti ikinci teşrinde gümrükleTde tatbik edilecek kontenjan liıtll 

!erini gümrüklere göndermeye bqlayacaktır. r. 

Ankara mektepleri ve tasarruf 
ANKARA. 24 (Telefonla) - Beynelmilel tasarruf haftası

nın ba~lamaaı münasebetile Ankara mekteplileri bugün iş ve Zi· 

raat bankalarma giderek yeniden yüzlerce hesap açtıl'D11şlardır0 

Ankarada sun 'i bulut yapıldı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Ankarada dona karşı fideleri 

muhafaza etmek için meteoloji müessesesinde yapma bulut de· 
nemesi yapılmış ve bizde yapılan bu ilk deneme muvaffak olmut 

tur. 

Maliye müsteşarı Ankarada •• 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Maliye müsteşarı Ali RIJ!• 

Bey eelmiıtir. İtalya ile yapılacak olan kredi mukavelesiniıı 
projesini Maliye -rekiline vermiştir. Hükümet bu proje üzerinde 

tetkikat yapacaktır. 

Yunan meclisi toplanıyor 
ATlNA 24 (Huıusi) -Yeni Meb'usan mecliai önümüzde

ki pazartesi günü toplanacaktır. 

Turinoda büyük geçit • 
resmı 

TURlNO, 24 (A.A.) - M. Mussolini Faıi.zm hareketiniıı 

en ziyade mukavemetle kartılatbit Turino ıehrinde 35 bin işçi 

karıısmda bu sabah bir nutuk ıöylemif Ye çok büyük bir tesir 

uyandırmıştır. Sükiin ve intizam seyrek seyrek görülen birkaç 

milis tarafından temin edilmiştir. M. Mussolini i•çileri F aşi:ınt 
saflarına girmeğe davet etmit ve itçilerin meşru menfaatlerini 

müdafaa edeceğine söz vermiıtir. Batvekilin son $Özleri uzuıı 

:ılkışlarla karşılanmıştır. Nutuk bittikten sonra M. '\fussolinİ 

büyük bir askeri geçit resmi yaptırmıttır. Turine havalisindeki 

kuvvetlere mensup yrmi bin asker ve motörlü vasıtaia\·lı teçhiı 

edilmit ehemmiyetli kıt'alar ve kollar bir saat sür<!n bu gecit 

resmine ittirak etmitlerdir. 

f ngiltere dörtler kon/ eransını 
toplamaktan vazgeçiyor 

LONDRA. 24 (A.A.) - Hariciye nazırı Sör John Simon 

dört büyük devlet ara$mda yapılması dütünülen konferans hak

kmda Avam Kamarasında sorulan bazı suallere tu ce\•abı vernıİŞ 

tir: "Bu konferansında toplanma yeri hakkında timdi)'e kadar 

hiç bir anlaşma elde edilememiftir. Bunun!a beraber hükumet 

bu meseleden ve tasavvurdan vazgeçmeınek niyetindedir." 

Şiir ve düıünce 
Abdullah Djevdet Beyin yeni kita

bına yazdığı mukaddime, türlerinin 
bazıları ve bilhaua kitabın ismi beni 
haylı düşündürdü. "Dütünen musiki,, 
( 1 ) , yani öyle bir ıür ki fikirle a
henııi telif edecek; ti.irin bize, ibtiva 
ettiği fikirlerden ;<İyade mu•ikiai ile 
teıir ettiğini unutmadan yine bir fi. 
kir mahsulü olmasından vazgeçmiye
cek; musikiyi, ahengi bizde birtakım 
anlatılmaz, tahlil edilmez hesecan
lar, baletler dejil, birtakım fikirler 
uyandırmak için kullanao;.ak. 

İlk bakıfta böyle bir iddia ya pek 
eski, ya pek "paradoxal., gozükebi. 
lir. Şiiri, birtakım hakikatleri oğrel· 

türde aheııııin lüzumunu inür et· 
mezlerdi ama onun birtakım kaidele
re uyarak huıl olabileceğine, a•ıl 

aranacak ..,yin belagat olduğuna ka· 
ni idiler. Bittabi bu sô:ı:leri birçok 
kayıtlarla kabul etmek lazımdır; 

çünkü o devirlerde de ıiirin aadece 
kaidelere uymaktan ibaret olmadığı 
peki.la biliniyor ve pekala söyl .. ni. 
yordu. Hatta Boileau, Art poetique' 
ine bunları söylemekle batlamaz mı? 
Fakat her ne oluna ol.un belagate, 
nazmın ikna ve Öğretme kabiliyetine 
büyijk bir ehemmiyet verilirdi. Boi· 
leau'nun o hakikati söylemekle bat
lryan kitabı, ikna etmek ve öjret
mek arzuı.u ile yazılmJ' deiil midir?. 

muş olduğunu iddia etmiyorum. Fa
kat manzumeyi açan "be la mwique 
avant toute choae,, (2J mıaraınm 

ihtiva ettiği emir herkPsçe o kadar 
kabul edilmiıtir ki Verlaine'in dilini 
de, İlmini de bilmiyenler bile ona, 
sanki pek tabii, göze kendiliğinden 

çarpan bir hakikatmiı gibi, tabi ol
u•ermitlerdir. O manzum~nin bir 
mııraı daha vard1T ki o da birincisi 
kadar tesirini göatermittir: "Prenda 
1'eloquence et torda • lui le cou., (3). 
Bu iki emir biribiriıı.in mütcmmımi ol· 
muıtur. Onların tesiri ile senelerden 
beri her tair (bittabi birtakım kohne 
sözleri ııeveliyen zaYallıla;· değil, de
terli fairleri kastediyorum), belô.gal· 
ten kaçıp manzumelerini sadece a
henkle birtakım teYler eezdiren bi
rer nağme, birer ııüfte k~lmağa çalıt
mııbr. 

Doğrusu Verlaine'in sözleri haylı 
eskidi; halbuki tiir eski h~lükatlerle 
değil, yeni haınlelerle yaşar. Belô.
gatten kaçıp yalnız ahenk aramak 
mübdi ıairlerden mukallitlere de in
tikal etti. Arbk buna karşı isyanın 

ııruı ııeldi. Zaten bu isyan taraf ta
raf ııözüküyor ve, mesela Paul Vale
ry ııibi benim pek sevmediğim, fakat 
hiç fÜpbeaiz ki bir kıymeti olan bir 
ıair, ıüre birtakım fikirler koyuyor. 
Artık• "Ne için hep musiki olacak ta 
hiç belaııat bulunmıyacak?., diye so
ruluyor. 

Vakıa hiç bir cereyanr, yeni eıki 
hiç bir fikri reddetmek istemem; bi
lakiı arzum, eski hakikatlerden ziya· 
de yeni hamlelerin güzelliğini seç
mektir. Fakat timdiye kadar dütün· 
ılüklerim. zevkim bu beli.cali, ıiirle 
ikna etmek ve öğretuıeğe kalkmaiı 

o kadar yadırıııyo.- ki Verlaine'in 
sözlerine ne için inandıfllDJ söyleme• 
den geçemiyece;im. 

Şiirde belaııat bulunman, nazmın 
öğretmeğe alet edilmesi bana pek 
"anachronique., bir f<IY ııeliyor. Bu 
matbaanın, hatta yazınm icadından 

evvelki devirlere ait bir ihtİJ'açlır. 

Nazmın çabuk ezberlenebilmek ıılbi 
bir fazileti vardırı bunun içindir ki 
ilk insanlar bilgileıini nesirden ziya• 
de nazımla teıbite baılamıılardır. 

Fabt yazının, bilha1>a matbaanın 

insan elindeki aleti abnak istemez; 
hele o alet nazım ııibi Üzerinde çok 
çalqılıwf, bilııilerin teabitine olduğu 
kadar lisanın da zenginleımesine hiz 
met etmit bir f<IY olunca. O hi.lde 
nazım, bilııilerin ıeabiti hizmetinden 
alırup batb bir ite kullarulmıg; zine
te alet edilm.iı. Ona,nesrin söyliye
medifi, ihau edemediği teYler söyle· 
tilmit. O, musiki defi!, bir neTİ mu· 
tiki olmut; çünkü hem aaıl muaiki 
kadar ahenktar olamaz, hem de uıl 
muaikfde bulunmıyan birtakım mezi
yetleri vardır. Yalnız kelimelerin 
li.fzı ile deiil, onların bizde brrakbp 
tesirler ile de bir ahenk, kulaiım.ıza 
defil, akbmıza hitap ed- bir ahenk 
YÜeude ııetinr. 

Abdullah Djevdet Bey., beliııat
ten kaçıyor, aadece fikir qılamak ia
tiyor. Bunun için de nazmın, bela
ııatten kaçmafa tabiati iktizuı mec
bur ol&ll bir teldiııi, kıt'a teklini in
tihap etmit. Dütünrn mualki., bwıd&ll 
evvel çıkan Karlı daidan au'ln bir 
d99a.mıdır. "Veeiso,, denilen bu feyİ 
pek sevmem; fakat onu lHlk andıran 
bu kıta Ve riibal tarzına kar§I zafım 

vardır. 

terle, benim botuma. gidecek nevideo 
değildir. Fakat onlan yazana, inan• 
dıiım ve aevdijim birçok fikirleri 
ıenelerden beri müdafaa ettiği, bize 
öfrettiii için hürmetim vardır. O fi• 
kirlerin bazılarını bu küçük manzu· 
melerde de buldum, fakat onlarıa• 

nazımda .ne iti var?. Mama fi be1J 1 

kıt'aları, tiire en yakın olanları, ho
ıuma aitti. Meseli. ' "Şairin hikmeti 
vücudii,, isimli ıu kıt'a: 

"lllıutariplerdc .ı-a imdat, ya fe'"_ 
:Jlllf olmalı: Şairin 11arfıiuıın hikmet• 
alemde budur. - laıhr titriyeni, ıön
düriir "l' atqini, - Güneıi kıı pnir 
nii.n, y<U .,U.ünün yqmw-udur.,, (4)• 

Ne bileyim? bu türler, en güzel• 
teri de, baaa canlı ııelıniyor. 

Nurullah AT,_ 
ffamit. - Uyanı1 mecmuuınd• 

benim hakkunda bir yazı gördüm: •• 
lelade bir hücum. Fakat imza11 yok· 
Halit Fahri Bey ııibi, eseri hakkı11d~· 
ki fikrim ne oluna olsun, kibar bıl
diiim bir arkada41n idare ettiii ıne<:· 
muada imzasız hücumlar görmek b•: 
na pek tuhaf ııeldi. Herhi.lde kend~şt 
. h- ld • nu bı· ımzaarz ucumua ayıp o uau 

e~e vasıta addeden, fU ''didactique, 
denilen neviden kaçmryan z manlar
da bir ıairin böyle bir diışünce ile 
yazması en tabii feylerden ıayılrrdı. 

neak "musiki., kelime"i belki biraz 
acip goziikebilirdi, çü,,l<iı o devirler 

~/# o 

Eski devirlerde pek tabii görüle
cek bu iddia, bugün için dairenin 
terbii kadar imkinsız sayılacak f<IY• 
lerdendir. Çünkü modt'rn alemin şa
irleri, her ne tarzda Y•za.rlar.aa yaz· 
aınlar, Verlaine'in :ne~hu1.· Art poe
tique manzume,ının tesirindedirler. 
Dünyanın her tarafındi\ her şairin o 

(2)Hcr ıeydcn evvel ahcnlfl gö;z.et 
(3). Bclôgati tul ve boynurıu bü-

lir. 



izcileri 
Ekonomi 

icaret ıstılahlannın 
türkçeleri aranıyor 

'fetkikata 
ıstılahlar 

nazaran türkçe 
daha zengindir 

;tlc.,.ct odau tetkikat ıubui mii
Hakkı N ezibi Bey ticai iati

öz tilrl<çe mukabillerinl lııul
İcin ıet:OI.. ot yapmaktadır. Bu
IÇİn mahallindff -ıumat talep 
"ştir. 

Ceıe;, malıimattaa ve timdiye ka
• Jçıluı araşbra.Jardan .ım.. 

buııün lisanda kullamlıuı tica-
lftılahların ÖE tilrkçe mubbillerl 

dutu, batta daha zenııln oldn
._.,ezinıledir. 

'l'riyeste yolu ile 
gönderilen mallar 

O&.., ...... malU-ta ıör-., JaYit
.. ... >eti -•ır llhlılat 1 

1 el 
Mm kiloda lıir Frank aıttu ak. 

llayvan yemi yerine 
buğday 

Ham!ıurstaa ıelen ....ı-.ta na
,._,, Alman biilrilnMti lıufdaJ ato
ııı... ualta.ja ...... •• • ........ 
..._ için mncut 300 000 '- llllidaıı 
~n yemi olarak luallanıl..ııtır. 

lpekiş'in vitrinleri 
lpeki,, ......... laruun 1- ,.. ... 

L_ BOUA 
( ı, Bankaıllldan ...... .-.ıc11ı ) 
24 TeırinieVYel 1952 

Ak.- Fiatlan 
/ıtilıraılar T .. ..tat 

la (•tın 99. ~
hıl r' 'o ilan 1,31 
l>.~'•uhhl•• 57 .-
çb 11 l.itr MO 
la) dl ınalıl ~ .I• 
.. ,dl! 8,· 
,, lllttJJC 1ı
la8 it l:tlC'dlyc 
hı ~ll&J 

lılanua t.Dv 
Aaadola ta.~O 
.... 4,115 
..... .,..,. 1 .. -
Tıaıy., 11.SO 
t• ... 1111- 10,SO 
laao.ıı 13.M 

!ı.ttrlk ı,-
Tr&a••J !, ... 
TIHI 1,-

llı•a• "·" 
AD•el• l 81,81 . . .... 

.M••••ll 111,-

,_ "·" 
tı-a• ... 8,li() 
t.:117ea..,. ... •• '"' . .,. ... . ........ ...... - .... 
Tel-. IUI 

, .... ç.ı.,...... 

ıua .... ...... -...... ,.., ..,_ ..... -::·: .., ... ..... 1,71,11 
•.tM .... 1,H,71 ....... ,.-,.. ...... 4,,U.-... n.ıo ... IM,I a..... 1""67 ..... '9.fl,-..... 17,D ...... .... 

A•llın ... ı.ıı,- lılı .... 11.11.11 

11.ın.t ( ..... ) 
a- lunıı ..... _ ı;ı.:: 

ı -..a .. ..,_ ........ 1!0,- .,_ 11,-... 111,- 1 •lriı H.-• ••• ili.- 1 ...... lf,-
• ı l!rlflb 118,- ..... il,-

.. •lrüıaı 17,-
ili lty Q,-

it t lmfro 82.1- .. •taat 09,-

11 lfvı 
·~.-

1 ç ......... 
• lk.rıa ı AJuıı 9,1;' ... ı Mcchll,. ?-
l• ç-.ı '" ı luk• U7-

mnmaaı için muhtelif yerlere vitrin
'- lro,...ı.tadır. Bu metanda tica
Nt odatı koridoruna da lılr vitri• 
llllaulmuıtur. 

Daha ıumul16 
latatlstikler 

ihracat ofiai timcliye kadar men>
W.etlmizin on lıet sflnlük ihracat ve 
ltballt vaziyetini ııöoteren iotatiık
ler neırecliyor ve bu iıtatiıtllderde 
bafhcıı limanlardan muhtelif -
maııleket'-e on lıet ıriln zarfmda 
yapılan ihracatın ........m vaıdyeti ııöı 
t.lliyordn. Ofü badema h• llman
d"n ecnebi memleketlerden her bi
n.. ne miktar ihracat yapıldılmı •1 
n, ayn ıöıtermek aaretile iatatiıtlk 
ler luwrlıımala karar vermlıtir. Bu 
latatiatilder 1- mmtakanm a1hk ti
cari vaziyetini blltiln tafıilltile ııö•
t&'mit olacaktır. 

Hariçte senenin ilk 
altı ayı 

ihracat cıfiai lıqbca -1.ı.etlerin 
11132 ... .u ilk altı .,.. arfmda ltba 
lit ye ibracatile 1811 aeneıi ilk alb 
ayhk ithalit .,. 0.--tn. ait -
, ...... ,..... dikkat bir latatiatilr ha 
-ı.m.,tır. 

Ba ietatİ9tilllaı lllllapl.ı.t- ıö
n, 1ıat1Jca -1eket1W'in 1931 -
.. Dk altı .,.. aarfmclaki ithalat .,. 
lllracab IPI ur ineniabetleolıluk 
ça •plmqbr. Bu -kaanldıta aaıil o 
lan lıatl- aalıepl• diiaya iktiaa• 
lıu•raaa.,. Wr çcılc -1e1uıd11• 1t 
..._ ol- ltl.ilit ve dövia takyi
..... lllılllllb tahdit ..... _da .. 
...... tecllıilUr Wr --.,.. lıadar 
=kadı tanin eteiı• d .. ibrwt il 

wiacla teair icra ..ı...ı. -•-•MIMp oiamttur. ltUllt ve ibracab 
• futa ualan menıleketlerin ha
....... Amwilıa, Almanya, Franaa, 
IWcilıa. ltalya ve Holanda ııelmek
...... Blllıu .. Amwilwım itbalib 
Ds,a mllyon loterlinclan 193,1 mil
JOD iıteollne "' Fnınaanm 186,8 
milyon iaterlindea 113 mil,... ieter
Une, halyanm 17,8 mllyonclu 81,1 
..ayon iaUlftae •; 111•. 

llılieaoli ......... .,. ittihaz ..._ 
ltluıllt Ye tllms takyidab bqiinldl 
.Uıletile .... am eltiii takdirde itba
llt .. illw sittilrçe aalıne·
ı.tlar .ı.. wıı~. 

frakta tiitincill
ğ6n blabı 

IZMIR, 24 A.A. - Jrak hiilı:e. 
-tinin talebi Gaerine inalı: .. ,, •• 
liaiade tütüneiilfitü uri " fenni 
•ir tekilde yapmak için tehrlmis· 
dm MÇi'- ıo milea .. -. itçi .. 
uata lrak'a ıricleceld•dir. 

Ozüm ve incir 
•eferberliği 

kOZLU, 24 A.A.- Kozlu ma
den me...ıüinclelü binlerce maden 
amelesi ile Ko .. ıu ahalisi, yaptık· 
lan bir toplantıda üzüm .n-ir ~• 
fmdık yemek .. ferberliiini ilan 
etmitlerdir. 

Lonflrada kambiyo 
• 

pıya•a•ı 

LONDRA, 24 A.A. - Kambi
yo piya..., l9Çell hafta h-•· 
lı bir faaliyet ıröetennittir. Birkaç 
ay enel Loadrada dördü bir lira 
etmekte olan Kavda dolamun 
birden •ire kqımetl artnuıtır. 10 
ııüa e......ı bir .... ili. lirau 3, 75 
dolar ilren •ir araldı 3,87 elmat 
,,. - 3,898 .. lrarar lulaut
br . 

Şimdi Amerilran dolarmm Ka· 
nada doluma u:ııaran ancak o/e 
8 nNlıı•i de fasla Wr luywwwli YU •• 

lqiliz döYizinia zaif a-.,.ilG 
-ıce birçok defalar bilclirllmit 
,,. bu döYizdeki İllhilatm elraerl
Y• mevaim ilcaatma lıaJMI .ıw.. 
mut idi. Maamiı.filı bu ........ 
fnaitiz ın-.- bir celıede lrir~ 
çeat'e baJit qlan aukutunu izaha 
lı:lfi ııeım-ittir • 

Bu lal inlP çılımalann ..ı..a.. 
balrlrmdald miitalealar muhtelif 
olmalrla lteraber l»a tenıeniıı;leri 
ecaeı.ı __,.yeleri.a ıreri çekilnıe
alae atfetmek muvdık olm. 

iyi mal8mat almakta olan ma• 
bafile nazaran aenaayelerin bu 
mahacereti o kadar arlmqbr ki 
her tiirlii reADi taY ... ut ve milcla 
balede bulunulmaktan vazııeçil. 
mqtir. HGkümet memurları, an
cak aabt dalıraanım ı..,,,,.ti lrınl
dılrtıuı ..,_ mıitav-ı -..azi&ıeio, . . . . 

bugün 
Amerika sefiri 
Perşembeye 
Geliyor . 

Türkiye hakkında 
cemilekarA.ne 

konferanslar verdi 
Vaıinırton'a IJİtmİf olan Ame

rika Müttehit b61rGmetler aefiri 
M. Cbarlee Hltcbcock Sberrlll, 
per.-be ıribıG taJırlmize ııeı-ı. 
Ye cuma ırlhıll, CGmburiyet hayra 
-da bulunmak here Ankara'
,.. ırid-1ı:tir . 

M. Cbarlea SberriJ(. Na...,ork 
Tacaret OdaNDda ve Yale Darül· 
flinununda, Rocbeater, ProYldam, 
Boaton ,,. Flladelfiya tehlrlerlııda 
Ttlrkiye .. klunda k-feranalar 
vennq ve Sl ııazetenln menaup 
olduiu, Nortb Amaican N~:aapa
per Alllaııce'ta da bam ı..,ı.natta 
bulunmuttur • 

M. Cbarlea Slıerrlll, bu konf .. 
rauaında Arjantlnde aeflr bulun· 
dulu z-nda yaplıiı ııı1ıi, Tlir
klye ile Amerika tlaart mllnaaeba 
tnu iki mlaline çıkarmak latecllti· 
nl Ye bGyillı: bir aoker ve idare a• 
damı olan Ye Tilrklye'yl parçalan 
malttan kurtaran Ga•l'nln takdir· 
lrln oldufunu oôylemlı ve Gazi'· 
yl "auper Mueollnl" diye taflif 
etmlttlr. M. Sherrlll, oö:ırilne de
,, ... ederak demittir ki: 

- Niçin Gazl'yl bu ....... ı. taT• 
uf ediyonun? Sebebini al!yliye
ybn: Yapılan baaı lallhata taraf· 
tar ohuııız Teya olmayınız, .,.... 
mm kabule mecburııuna• ld Ma
eollni, 9 aenede 1talya'da birçok 
terekkller vucGde ptinnlftlr. Fa· 
kat, Mutafa Kemal, Muaollnl'nin 
yapmaia mecbur olmadıtı bam 
itleri bapımal!a mecburdu. !lza 
lnma dair bazı miaaller ıdkı.cı... 
ylın. 

Muatafa K-1, Georırea w
lünırtoa ırlbi ihtilllci bir -ral 
idi Ye •asin memleketinin ilk 
reialdir. c...ı. ıı- w...w..
un bükW-1 merku.ini Filadelfl. 
ya'dan kaldmlıtı ıra.;. Tlrkiye'· 
ıün merkezini J.tanbul'dan Anka· 
n'1• aaldetmiftlr. Muollnl bö1· 
le bir f8Jİ yapmata mecl.ar d .. 
iildi. S-.. MuMlı.i, YU171 d .. 
liftirmeie mıclıar - idi? Ttirk• 
ııe, eald Arap harflerile yaaılıyor 
du. Muatafa Kemal lhr kat .. fta 
içinde illin harflerinin kallaml· 
-anıı mecburi lulma,lı mretile 
yauyı deliltinfi. Bu aayede ıraze
ta olm,,.CUlannm mOdan ild mi
.aı artb ve acnebi llaanlannm tod 
rial ve talıall kolaylaş ti.' 

Sefir, bundan ııonra Muaolini
ıün Jtalya kadualanna MdıHti 
-•k ırlbi yapılacak bir iti ol
macbimı a61ı-it"" Y. M. C. A. 
Cemi7etinde Tirlı ır•nç luzlarile 
erkekler araaında bir top oyıınua 
da hazır •utunchafunu .ı;,ı-q. 
tir. Bir •mantar böyle Mr feY• 
den çekinen Tiirk ana ve babala
nn bu -çta lıamr bulunchıldan
nı lllve etaiftir. 

M. sa-rill'e .-. Gazi, 1ııir 6o 
ıalabatçm edatla ..... falaııt 
Kuranı tiirkp olmttunhaiu İçi• 
Martin Luth• .,. Jolan Wycllff'a 
banzemelrtedir. 

"Mutafa K-ıi, kiliac ve dn
let itini blrlbirind- ayırmq olan 
Hem-i Vlll ile mulray- edebilir 
aİlıi•. Padltab ayni zamanda Ha
life idi. Cui'nln feal lıaldırmaıı
DID oelJelıi, Tirk'ii Ounanldık'tan 
kurtarmak için idi. Türklerin mu
luırip olarak tanmdıklan 01111an· 
h İmparalorluianu temail ediyor
du. Muaolini bCi71e m-leler kar
tıamda kalmamqb. 

Muatafa Kemal 49 • &o Yatında 
dır. O, ııenit yüzlü, ııenit alınlı, 
ırö•leri çakur ve manidar ••ar
lı, öz bir Til-.k'tür. Enwli, 1 iirki
ye'Ji türldettirmektir. Gazi, Türk 
tarihini yeniden yazıyor, lium 
tufiye için bir Dil Kunıltayı top 
lanııftır, franaızca konuşur, haJ
Y•""• bilir. 

Tlirlılerin Orta Aaya'dan ıreJ
clilrlerİlıe dair bir delO aramraa 
o da Çin •udu.t-a kadar lıütün 
Orta Aaya'da dlrltçe kODUflllma· ...... 

Mutafa K-t"m •llr&ıoet 
reiııtiii balrtunda ha· fikir ec1tne
•ilmak için iç - zarfmda büt
çeyi t...,aziin ettlrdiiiıai, ılıracab 
...,azin ettirmek için ithalab ... 
dit ettiiini -zan dDdıa .. .ım.• 
Ufidirt Gazi, Ceorııea Wuhi.,.. 
lon sihi zararlı ittibatlara 111uha
liflir, Ye memlelııette -.iti aı.,.• 
tarlıiı propaianda-ı ull kalnd 
etmez. O, •Hakie k.nfıılaraa kar 
fi muayyen Ye mutelrabil bir "
hak aiyaaeti takip etmeı.t.dir. 

Gazi, ... Mioni'niyet aiyuetini 
kuvvetlendirmek için, m bü,.iik 
MilıU-t adamlanndan cılan Bat
,,.kit lunet PJ- lle Hariciye VekDI 
Tevfik Riiftü B. i lran'a ve Yuna
niatıın, Balııariatan, payitabtları
na, Moakova'ya ve Roma'ya ıron 
dennittir. l11net Pı. ile Tevfik 
Riittil B. in bu •y ... tlıın, Moa
kqva'da 8 milyon. Ronıa'dan· 15 
milyon dolar borç almak auretile 
mnvaffakiyetle neticelenaıi,tir • 
Bu iatibazıa bir lııamr ile llalY•• 

4 mulm'bi Ye Rııaya'• 

Ankara ya hareket e 
zciler bugün gidiyor 

Bayramda yapılacak merasim 
programı tesbit edildi 

29 Tqrinievvd Cümhuriyet bay
nmmda yapdacak ııeçit resmi ve me 
raalmi buırlıklan kimi!.., bitmlt
tlr. BaJr- ait mW"ll•im proıı~ 
tabedll...ı. alikad•rlara tevzi edıl
ıniıtir. O ıece vali konaiftıda bir 
lıalo vailecelı ııünclüz villyette, fır 
Irada lelırikİlt kabul edilecektir. 
Anlaırada yapılacak reami ı~ide 

lttlrak edeoek htanbul izeileri bu
ıılla ~hareket edecekler
illr. 19 tefrlnien91 ırlbıü bütün dal
..... kapalı bul.....,caldır. Melıtep
ı.r de Itri ııün tatil edecektir. Bay
ram milncnl ıtlle ,apılacal mera
alaı projnunı ıudur: 

1 - Ba tuab8ta.. ııündüz lıükU
- -- Yali t • ..ımdan tebriüt 
t abulii. ordu wafı,dan (Darülfii-
aıuı, ft1f'kıept.. polia, muhtelif cemi 
yeder ye balknı lıtlrakile) -
pçitl ,..pdmaıı, ıı- ıebrin muhte
lif yerlorine tenl.ildar terb"bl auretile 
oleaakb-

2 - O ıün rosmi ve huıuıi daire 
ye mll••e .. lcr, mektepler tatil edi
lecek, gündüz uat yediden itibar
bil'wnwn reami Ya buauıi daireler, 
-Paatar. clııkünler, kara Ye deniz 
nakliye veaaiti bayraklarla doııatıla
CÜ ve ırece her tarafta tenvirat ya
pılacUtır. 

3 - Saat 9 buçuktan 10 kırk be
.. kadar vilayet merlıainde pzet• 
ler ila ilin edilen proinım daireoin
cla tebrilıit kabul edilecektir. Saat 
.. birde ..ali ve tebrike ııelmit olan 
-aı Bayazıtta lıuırlumcak tribü-
- pclwek orada Kolordu kumanda 
D1Ba miJiki oftt•Llar ye Pflt res
minde lıuır lııulunecıılılvdır. 

4 - Gaçlt .....,. ...ı on lıircla 
.......,.._.. ve aticleti tertip 1D111ile 

-..ı.tır. 
1 - Harp mallılleri 
1 - Harlıiye mektebi Ya -zilıaaı 
3 - Aalıcıri tıbWye, baytar, ecza 

melıtepleri 
4 - Deniz bup mmtıL' Ye liaeol 
5 - Kuleli aolrai liaui .,. mÜZİ· .... 
1 - Maltepe ulıari liMei ,,. mu....._ 
7 - Taalı bölilll 
S - Fırka mudıuı ,,. piyade • 

layı 
9 - htihlıim ... .. Worilcü 

kola. 
10 - Muharebe lıilliifü 
11 - Topp alQı 
11 - Şehir ha feıa . 
11-PcıMI 
14 - Ciimburiyet tlmaal 
11- ltfai,. 
18 - Duillfimın yüluek meolek 

mcılıteplerl ,,. mlli tlrlı talabe birli-
11. 

17 - Sivil m l •ep Ye liııelar 

18 - Melıtar talı-. 
19 - Halk tqelılriilleri ,.. cemiyet 

leri. 
5 - Gept remıi aanaımcla ..., aaat 

oa ikide kolordu• t..Wt edilecek 
ımılılelif mnlıilenlen t..,.ı. atıla
cak Ye llnıanclıJO npurlar dlclülı.le
rile istiralc eckceldeıdir. 

li .:... 'Wneolme ıttirak edeelr lıat'a 
YL atbr; nı.ı.tepleri lıcılDl'clu, Iİvil 
mel<tf'Plen noa•n' mGdüriyetl eonaf 
amiy..ılerı,ıi ticaret müdüriyeti. eli 

dan makine almacaktar .• 
Türld..m ~~ ~ ~ çiftçidir. 

lu aebeple Türkiye •ttızlik meae 
leai ile ciddi aurette k..,..ıla•ma
mıthr." 

M. Slıerrill, bundan ıonra T İİr· 
kiye'nin dc.-tlak eiyaııetine İfarel 
ederek, Tilrkiye'nin Y unaniatanı 
majl6p -•tine ratm- Yunania 
tandan tamirat bedeli İatemediii· 
ni, çünkü Yuruuıiatan ile iktaadi 
münaaebat tesiai arzu ettifini ve 
Gazi'nin bilbaua maarif İflerİle 
alllıadar olduğunu, bir çok mek
tepler llfl)dıjnu, her yerde Hal· 
keYlerİ leaİa ediJcliilnj izah etmit, 
Ankara'da etrafında 26 milletin 
aefanıtaaeti bulanan moc1- bir 
Riyaaeti Camhur aara,.. İılfa ettir
clitini alylmıiştlr. M. SMrrill bu 
...... ta demiftlr ki: 
"- Banda Lehiotan aefareta

-.; Vaımılbalı'cla. •nlunan lnııil· 
tere oefaratanell de maka:reae e
dil .. Ulr. .... Mfareıa...i claba 
ıriuldlrı Almanlar da bet bina 
yap~ . 
a.r.dafimale,,.cenalıaauka 

w ıruR ıridm Kervan ,...Uan 
lıirilıirl..U. kal"fllqır. 8ugiin ... 
ta.hurdan Anluara'ya bir ır-.le 
....,_., falrat Tiirldye Curtiaa 
firketinden 40 :rolcu tanareai ... 
tm almqbr. 8u M)'ede Jcıtanbul'• 
dan Anbra'ya ild aaan. sidil .. 
cektir. Bııa Hhilte Tiirlderia iyi 
pilet oldulrlannı ııöyl-ıfcHr, .. 
pne cleniliyor ki Tllrld.., LehU. 
ı. ve Yaıroalaırlar Avnapamn ea 
iyi paraf8tiatldirler." 

ier kt'ab da menıup oldulılan ma
kamlar temin ve ibar eıleddenlir. 

7 - Geçit merıuimine iıtink ede 
cek olan bu kıt•at.,. mektepler -t 
on buçukta 03riilfünun meydanmda 
temamen toplAnmıt bulnnenıld•r
dır. Sureti içtima ,,. kıtatın buradan 
yiiriiyil9e ıreçiti lrolorduca tertip n 
tanzim olunacaktır. 

S - Alay , ııept resminden aonra 
Be,uıt • Divanyolu - Sultanahmet• 
Al-clar - R9f1ldiye - Köprü • Kara 
köy - Şltbane - Tepel>aır - lıtiklil 
caddeoi yolu ile Cümlıuriyet mey
danına ıridecek ve oradan dağılacak
tır. 

9 - Alayın kolbafmnm Takıim 
mey~ mu......ı.tlnde Bando la
llldit marıı çalacak ve bu eonada vi
layet tarafmdan ahar eıımı-tı o
lan çelenk Tilayeqe intllıap edilecek 
bir b.,yet tarafından Cümhuriyet i
lııdeoıne yuediJecektir. 

10 - Alayrn harekete bqlacbio 
zamandan k&priiye muvualitma ka 
dar htaıılıul cihetinde ve köprüden 
Cümlıuriyet meydanına munsalatı
- kadar da Be,oilu cihetindeki 
tramvay ıriizerııilımda tramvay ara
baları bulunmayacaktır. 

11 - Tramvaylao, ~ 
ketlbayrlye, Halt Anadolu ve prk 
tömendöferleri ıcıanıleri •- :roınam 
elan - dönilı Mferleri J"911auı.. 
tar ve bunlan ilia adı lıl•ılir. vı. 
liyet makamı bu- takip edecaktiı. 

12 - Be,uıt mqdanmdıı, kolcır
du knnwndanlılmca tamim adllaa 
krokide ııösterilmit olan ,.... müna-

aip viiaatte ~:=.- iri 
lllinaEaıiallaB .,. 
8. Ş. MiicltMüitince bazırla-ı.tor . 

1J - Qes:lt 1 1 1 lttirllı ..... 
cdr'win Dariilf6aun meydanm~ 
ti •. .w: J,tlriyilf aıraluw 
'"'"'"in m'"e••• "' lat'eba tewM 
knf ,.. ._ ıL t1ıı1 ....._ -ı... ku 
-c1anı.,.......,.. Du ......... 
YUlt "' Cilmlauriyet maydanlermda 
i 1

7 
TI9 ....__ 1 1 1 .. 

ıia .. &cltlri' wurcl •• Palia mi.:: 
mentt ... D 

1 
61 le clalıa nftl 

••moe .......... ı.u clhtl tanla edecek 
· ir. 

14 - Bu m"11.ime daYetli nlcnb
için K•:.ı" F•ak, 8'yM ,.W. Be
yaz l.oynn ı..t., SilİIMlir Şaplıaclır . 

ıs - Bu aaelıi Cümbvi:rat iıQ. 
ramı -r••iıainc _, <9Ü7etlaiııı
ce daha Yui ımQuta ittidlı ...... 
c:qinden içt;- ,...ı,an;,..ı.. .. tejeL 
lrüller., Wr u fa:ıla yer talıalll ıa
cbr. 

14' - Bu pocıiı ilim daveti-
7• m.akeımm k · 6. 

lzmlrde Juuırlılılv 
IZMIR, 24. A. A. - 29 1epı.ı.,, 

vel Cümburiyet bayramı için nı8Jı1m 
bazırlıldar yapılmalıtacbr. Cimlı~ 
yet bayranu .. - mı.atA• .,...... 
lak bir ......ıte İcra edilecolrtlr. Cim 
bnriyet halk flrlıaa, .. ,..._ Pl'Oll'll· 
-m ibar ve alüadarlara telılit et
mqtir. 

Meul~• 

Darülfünun 
Ve ısblahlar 

-·--·~--

Fakültelerde enci
menler teıkll edildi 

ilmi İltililılan türkçelqtir
mek Ye yeni i.tilahlar bularak 
teslıit etmek İçin Darülfünun 
fakültelwincle mütebaaaıs mü
derri•lerden mürekkep birer en 
cftm.I tetkil edilmittir. Bu en· 
""'nealer önümüzdeki ay bqm 
dan itmaren içtimalarma batlı· 
yacaldard.r. Her encümen bir 
fakülteJi temlİI ettiği için o fa. 
kidtenin ilim tubesi dahiline . 
uılıilım lıüttin iablahlar t..Ji 
eılilenık9 birer birer tetkik eıli-
lecek •e tibkçe malcabilleri ba 
hmac••ıı•. 

11••--er Rqlt 8. 
lylleftl 

Bir midılettm beri rahatam 
~ embıi Ma
a-• Rafit B. -nuniyetle 
~ .... iaclel ifi. 
J9t etmittir. lhammer .Rqit 
B. bu a1 baımdıı TUifesbıe bat 
la1acakbr. M. Clıaıiee Sherrill renkli cam

lara dair birçok eaerler Y•lnlllf' 
tır, alıirmı mozaik!-. dair yani 
bir - yazclıfı ııil.i Gazi Hz. nin V .ATA NDAŞ: 
haya- Mir de bir uer ,...._k H• Tiiddia Banlıada mubak-

VllAgette 

Muhakeme 
Edilecekler 

İdare heyeti din 
tetkikahnı bitirdi 

Vilayet idare heyeti dön de 
Vali muaTini Ali RıH Beyin riya· 
telinde toplannuttır. 

idare heyeti bu içtimalannda 
İaÜn ouüatimaline ait t1vrakı tet• 
kik ile metırul olmakradır. 

Mevkaflar, haklannda lüzmna 
mubak- karan ....ntclitlnden, 
muhaı.- edilecektir. Bunların 
ııui iıtimaH bakkmcla mülkiye lllÜ• 
fettitliii aarih ve delilli maddeler 
teabit elmİftir • 

Teftlt 
Vilayet jandarma k..-ndanı 

teftite çıkmıtbr. 

Ziraat odalan 
Ziraat Odau köylülerin tmvi

ri .için bazı mmtakalarda köylü
ler için k-feranalar tertip -;,. 

,tir. 

Bağcıhğımız 
Vilayetimiz dahilinde ltaica· 

Irk ilerlmnektedir. Ancak bu yaz 
yaimtdauzlulr - afirdiltl için 
iatenildiii ırihi iıdifade eda
mittir. 

Dtlnya buhranı ve 
Türkiye 

letııabul ....... zı,,. B.la 
,lrı11111•tll bir llonf •ru• 

Zl11••ddlll & 

Bu aeneki faali1et proınau 
aı, muhitinin, iliaı, edebiyat; 
ldiltiir Ye ..... t Jauebtlarine 
uıd ı.bette awap yer-ıı: bir 
tanda buırla,.u Ye itıal elti
li bina:rı epey mtiddetteD beri 
bu ıaye,.e UJIUD bir feldlda ta 
cli1 etmekle atnf8n Batilmt 
CiimhuriJet Hallı fırkumm 
lııoaieaw •ala-ındı enelld ak 
... lttanlıel --·- Zi1• B. 
Hloau doldur9D ıüside diale,.t 
ciler lnmıruaıla lı:ı7metll bir 
koufw M •-.ittir, 

Düa,.UUD bqln ıeçirmekte 
olduiu lııuhruı Ye ildıaat ha1a 
bm mlis bir tetkik ile talllil ve 
ifade eden hatip: °ATiapa iktı· 
•at alimlerinin çok deierli tez
lerinden aldığı ibıal notlarile 
konfenmıaı Yemikalara İ•tİnat 
ettİrmİftİr. Bundan aonra Zi1a 
Bey, IÔlliÜDÜ dünya buhram kar 
ıı•ında mmnlelıetiruisin ikbaa • 
dl hayatma nakletmit ve ea bi 
Jiik meıl .. ve milt..ırki mil
letlerin çektikleri Dbraplan bi 
rer 1ıirw bıiılil ederek, Tt1rki1e 
Dİn bu badirede çektiti ulonb 
DID clijw deftetlere nuaran 
çok hafif olchat-u bellıatle i. 
zab ederek lı w •, Maatıafa Ke 
-1 Tmm7.W ricude ıeti
rm Mi Vz' • • k W,..... .. , . 
mak ~ lralıil ola 
lıilclliai ....... qbr. ICoaferaa 
.. ..... r .. ,.. l..ık hatiz 
lıi ·• zh•1f'8. • cilaaDfii
_. • n f • memleketi en 
ilıalutli teılıirlerle iclue etmiı 
w etm l t• olmn teflere kartı de 
riıı miı•MC w fikre• IıW.rile, 
.. ıonde a)Tll-.lanbr. 

l:nnlr Halkevhule 

iizeredir. Sefir bu eserini lıundan 1 
eYYel yaadıiı "Bi1111arck Ye Maao- lıaL - taurnıf h ... lıı oloa-

lllıi" • im ıl•ki eari tan •• yu llıııiihıiiidırlı.İıım••••••••• _k ...... 

IZMIR - Halkeft. tarih. 
4111, ecldıiyat ...... i -.nı 11111• 
....... .., .. ederek iatifa .. 
den miistabkem .-ki kuman
dam HibeyİD Htiantl Paıanm 
,..- .... Maarif -w Mit. 
hat BeJi, Mithat Be,dea inhi· 

ı W .... ıı·htaa...ıNenat Hın'"' eı·• ı etmietir. 

Beledtgede 

Umumi 
Meclis 

ilk içtimalarda et 
ve süt konutalacak 

latanbul umumi mecliai bir ı., 
riniaanide içtimalarma bqlıyacak 
tır. Bu buııuala azaya davetiye 
ırönderilmittir. ilk içtimada rela 
Tekilleri, hatipler ve mıcimıenler 
intihabı yapılacaktır. • 

Bu meyanda daimi eaciiın- a
-dan bazılarmnı deilferek 
yerlerine bqkalarmnı intihap edl 
lecefi kunetJe zannedilmelrtedir. 

Bu -ld nk içtimalarda .at 
,,. et -leleri ıröriifllhcaktiı. 

lalah edilmeyen 
ahırlar 

Kadıköy Ye Oolriidar taraflarm 
da daha ban .. ırlann asri auret. 
le ula• edllmedlil - yqıdan 
teftitlerd- an1..,ım.,m. Bu ..... 
autta nrllea mühlet çoktan Wt
liii halde ha .. ırlann neden , .. 
, .. edilmedlil mmtakalardan -
rulmuftur. 

Sokaklarda dolqan 
kümes hayvanlan 

s- .............. , 'vle ... 
- .. ,........." _. 1roı
lıaatalıtı arttıfı lçla ~ ..... 
dirltiiil dm -•da belecllye da 
bazı tedaltlr ittihaz etmlttlr. MU. 
.....ta bir tamim ııönderllerek: 
kim8f 1ıı.a,.,,..ıannm ııolıaklal'lla 
dolqtmlmam .. ı blldlrDmltdr. 

Yangın yerlerin
deki evler 

Sirke 
Yapacakmlf 
..ır;.-... h'l'..C .:.!•:.: 
ta..u.ılı' d Hewi I Wr-. 
- :ra.snı-..br. Ya ........ ..... 
-ı. llO Lllo .... , • ... .. 
ırram raka, •lr b•n, lılr ' I<' •it 
aleti ,,. aalr ............. Mi' 1 
allt ,,. ........ t ......... •• • 

Din dcıkıa- lhtlus -·· 1 
mufade Sallh .ı "hım ......... 
m .O.hatlanı ......... 

Sallla ehndi m 11•ak ı ıh ~ 
...... J'8..-=•k lçla ........... 
iım ralrnun Dpk olmayıp -t.uhmarak çolııga • .._. kU p 
nılaa cılchafm. .... _ ..... 

U79 •• ··- .... .... '•"'+ ederkm •urda bakır flatma aJa 
dajnu ,,. aablumyanalı: kal..,_. 
-.le ....._. ltlr .....ı,..ttıa Ye Çll

....ı içerlalnde aaklanıldolmı .ııı,
lemiftir. 

Fakat zalMt Taralralen ve ıı.... 
-n Hadaol ._ ............... 
tifindea mlida.Eaa. laıbule ,.,... 
ııöri'm-qtir. 

Salllı efendW. ---
1 

• .,. 

eebabı miwecldedeclen addediJınll; 
•lr - müddetle bapalna, M il' 
ra IO lanut para - d ı 
- ,,. cferhal teYldf 
karar ...ılmittir. 

Çakmak aaw•••r 
Sirkac:ide lıir ....... 10 

iane ça'-ak lafı......._,...._ 
lam Zb'a '.\'9 R•mez•• af fU.. 
rla _... ıoine dlln d•lei'lslıı-... 
- ..... maNrıaı 1 .. ..... 

.... br. 
Mukhı•a talık ..... lııia 

... lıir .... lıualnhı·ıbt: . 

Geçea - .... •b ıaı 
•• ,. daralı: ,. w. laına .. 
,.. raatplip ..,. ıitlb • 
,_ .. 3 1 hk ... 

öWiaw lla'-t eihı 1-ııl 
_ .. k_ .. _ clln !.t :: 
11-2 b .. ···- \ • _,. --k ••• lla' 7 
tw.ilje ••o 'a •• •Mr.• 
la --·- .... ı' h .. 
--...1ç1a .... . ...... ••' .. . 

1-. kagalrçolıla 
... .. : ........ h .... 

alltw...._t 

.::.· .f: =]:.....= ......... . . 
Mulıakemede aak'tlw 

.U.,falrat~ ....... .... 

...,.. •t11• ••• _ .. . .. ......... ,, . 



3Mi !iy~t 
'\grı;;·umdeal cMILLlYET• tir 

25 T.EVVEL1932 
idarehane: Ankara cadd .. i, 

100 No. 
Telırraf aclreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numualan: 
Baımubarrir v• Mltdür ı 24318 
Yazı itleri MildUrlüğll 24319 

Jd..., ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içi11 'lariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıft ·- 8-

6 .. 7 ııo 14 -
12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak ıreri verilm"" -
Müddeti seçen nüıbalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya alt 
itler için mildlriyete müracaat 
edilir. Guetemiz llinlann me. 
s'uiiyetini kahul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy aıkeri nııat m...tı.. 

zinden verilen babenı ıöre lıu
ırlln hava k11men bulutlu v• 
payrazdan rll:ııglrlı olarllk de
vam edecektir. 

24-10.932 tarılı' •de bava taz• 

ylkl 7Gl nulime.re, en çok it· 
oaklık 'in, en a• 12 oantlgrat 
lıaydedllmfttlr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Patlıcanın 19 türlU yemeği 
lurmut··· Ban {Ue birkaçını 
ayayıml. 

imam bayıldı; helendi; ıilk 
3e; musakka; sağ yağlı dolma; 
eytin yatlı dolma; oturtma; 
:amı yank; kızartma; patlıcan 
ebabı; patlıcanlı pilllv; patlı· 
an böreitl; patlıcan salata11; 
atlıcan turtuıu; patlıcan reçe. 
..• Ben on beşini buldum, ka
m dördünil de aiz bulun! 
Şimdi size yeni çıkmıt bir e

erden bahaedeceğim.. Bu eıer 
elim Sım Beyin <Radyo kon
~ranalan) dır. Bir çoklarını e. 
imde yemek yerken tesadüfen 
inlediğim bu konferanalar, 
ene ihtiyarımızın bilgisini bi
e patlıcan yemekleri gibi tür· 
i türlü ,ekillerde yediı·diğinin 
ınlı delilidir. Üstat, bir seya
at yapar. Ondan on, onbet yol 
ıektubu. bu mektupların heye 

umumiyesinden bir kitap, 
u seyahat hakkıda ilmi birkaç 
ıakale. bu seyahat hakkında 
im müesseselerinde konferans 
r. radyoda bu ~eyahatin hal
alakadar edecek masalları ve 

havf't bu masa.Iların bir kita
··· Allah nzaaı için teşbihte 
ıksız mıyım!... Hem bu söz
r, patlıcan yemekleri kaıl,ar 
• lezzetlidir •• 

Ceza meselesi 
Dikkat ediyorum. Bizde pa 
cezaaı alan müesseselerin bu 

zadan bekledikleri şey, ceza.
icap eden hareketin ortadan 
.lkması değil, paranın tahsil 
itmesidir ..• Ve bunun içindir 

1( Tetkikler )1 
Beynelmilel tasarruf günü 

29 teşrinievvel niçin beynelmilel tasar
ruf günüdür ve biz ne yapmalıyız? 

Cümhuriyetimizi doğuran ve 
her sene bir yaf daha bilyüten 29 
Teırinlevvel, bütün dünya memle· 
ketleri için de m~teı·ek bir mak
.. tıa tanılmıt beynelmilel tasar· 
nıf gilnüdllr. 

1924 aeneıinde Milanoda bey
nelmilel bir tasarruf kongreoi lop
lanmıt ( 5) bin tasarruf ıandıfı ve 
müeaseaeleri bu toplantıya i,tirak 
etnı.lttl. 

Bu konırrede siperi saikayı icat 
eden Amerikalı bikmet•lnu ve ik 
luatçı (Benjamen Fr~nklen) in 
dolum ırünil olan 29 Tetrinievvel 
tarihinin beynelmilel ta.,.rnıf gü
nü olarak kabul edilmesi karar
lattınlmııtrr. 

O zamandanberi her ıene bü
tün dünyada 29 Teşrinievvel bey
nelmilel taaarruf gilnü oldu. Bü
yük, kllçlUr, müstahsıl, müstehlik 
her fert o gün kazancından artır .. 
dıiı bir para ile Bankada ismine 
bir tasarruf he•abı açar, her hiikO. 
metin nüfuı oaymna göre banka· 
larda milli aermaye toplanır. 

Aziz bayramımızla kar§ılatan 
ve birleşen bu tasarruf bayramına 
bu ıene biz de iştirak ediyoruz. 

Memleketimizde bütün varlık 
hareketleri gibi, bankalarda da 
benilz bir kaç senedenberi ~ofa
Jan tuarruf heaapları az zaman .. 
da çok büyük neticeler yarattı. 

1920 aenealnde bankalanmız· 
daki tasarruf hesaplarının toplu· 
ıu 1.6 711.433 lira tasarruf eden
lerin ıayısr da (1838) kiti idi. 
Her biriktirene v_asatl 911 lira dü· 
ş!lyordu. 

On bir ıene içinde bu şuurlu 
taaarruf çok feyizli bir şervet do
ğurdu. 1931 aenesinde bankalar
daki tasarruf heaaplarımız 38 mil 
yon liraya çıkmı,, taaarruf eden· 
ler 106.223 ki~iyi bulmuş, vaaati 
taaarruf biuesl 359 liraya diişmiiş 
tilr. Bu milkaye3enin bize göater
dlfi fU hakikate göre, bankalann 
büyük sermayelerini çok tasarruf 

·-----···-···-·----··· 
ki; para cezaları bizde tesir 
yapmayan bir hale gelmiştir. 
Geçende bir belediye zabıta me 
muru tramvayda arkadaşına 
"bugün 120 ceza ihbarnamesi 
dağıttım" diye ıöylüyordu ••• 
Her ay binleri bulan bu ceza 
ihbariyeleri artar, dağılır, para 
lar tahsil edilir durur. Lakin 
kanunu koyanın kaldırmak is. 
tediği ve ceza ile tehdit ettiği 
yolsuzluk devam eder, O halde 
halktan beyhude para almakta 
ne mana vardır?. Ceza kafi de
ğilse artırmalı, tehdidi kuvvet
lendirmeli ve o memnu hareke 
ti ortadan kaldırmalı! Ancak 
böylelikledir ki; biz para cezala 
rını bir varidat membaı olari\k 
tellikki etmediğimizi göstermiş 
oluruz. 

Doktorl rın işareti 
Kuzum allah "'kına! İçiniz

de elbette şu &oraca ğım şeyin 
esasını bilen vardır. Neden dok 
torlar ve tıp talebesi yakaları
na ölü kafası resminde rozet ta 
kıyorlar... Ve neden bu işaret 
hatta beynelmilel alemde bile 
hekimlik işaretidir?.. İ§İn dö
nüp dola,ıp oraya vardığı için 
mi? .. Şu müşkülümü halleder 
misiniz? 

FELEK 

eden bir aabk değil, a:ıı tasarruf 
J.,,, bir çokluk yaratır. 

lıte bu ıene beynelmilel tasar· 
ruf gllnllne lıtlrakimiz bu (38) 
milyon lirayı bıınkalarda açacafı· 
mız küçük tasarruf hesaplarile 
gelecek aene elli milyon liraya çı· 
karacakbr. 

O gün ondört milyon Türk, ae· 
nede yalnız bir lira taaarruf ede
rek, bankada bir tasarruf hesabı 
açsa, on dört milyon lira toplanır. 
Bu toplanan para hem bank8Jarı· 
mızın bugünkü seımayesini Çıt>ğal 
tır ve yükoeltir; hem de memle· 
kette it yaratır. Çocuk gündeliğin 
den, tüccar kazancından, memur 
maatından, anıele yevmlyeainden 
o gün için bir ta -;arruf payı ayıra .. 
bilir .. 

Bu toplu par" memlekette ye
ni yeni. çalıtma ~ahaları açar; t 
tüccar, köylü, çifçi, sanayici ban
kalardan daha ucuz daha bol pa
ra alabilir. 1,ıizlik azalır, alışve· 
riş artar, memlekette arkıııtı kal
maz, refah doğar. 

Bizde simdiye kadar henüz 
tam ve hakiki manasile anlaşıla
mamıs, daima nıüphem k:ılmış, 
kavranmamı, blr tasarruf telak
kisi v.ardrr. 

Basit veya :;:ok iyi düşünenleri· 
mizde tasarruf edebilmek için 
mutlaka çok kazArunak lazım ol· 
duğunu kabul ededer. Bizi tasar· 
ruf gayesine yakla,tıracak, yahut 
ta bu itiyadı kazandıracak bütün 
fikirlerin ve teşebbü.lerln ba,ın· 
da bu yanlış dllşüncenin düzelme· 
ıi ihtiyacı vardır.Çok para kaza
nan de~il, kazan~ına ırf re ıarfe
den biriktirir.Tasarruf memnun 
ve mea'ut olaca;anr.!: bir talihin, 
arzularımıza iri~tiren bir İı;tikba
lln hazırlayıcmdır. itiyatlar te~ek 
kül etmedikçe hiıler, ve fikirler 
canlanamaz. 

ltiyatların telkini insanlar için 
yapılmaıı ve dü~ünülmeJİ zaruri 
olan hayat hareketlerini nihayet 
ihmal etmeden yllpan bir sedye 
yaratır. Taaarrufa a}•ıracağırruz 
para çok kazanmakla değil, he· 
saplı harcamalda birikir .. 

Saklamafa, blrikmeğe dcıieı·i 
olmadığın[ zannettiğjmiz, az ve 
kıymetsiz gördüğ·ümüz küçük pa. 
rAlar büyük !'lervetleri doğurur .. 

Benim vereceğim bet on kuruş 
tan, bir kaç lirad~n ne çıkar di
yenlerin daima aldandıklarını ve 
kaybettiklerini i•bat eden haki
katler vardır. Bu hakikatlt>r ve 
misaller dünyanın zengin memle
ketlerinde bankalann ve ta•arruf 
sandıklarının milyonları bulan !-er 
mayelerini yapan tasarruf hesap
landır. Bu milycmlar hPp küçük 
tasarruf hesaplarının bir araya 
gelmesinden doğmuftur. 

lktıaadi kültür, azımsamadan, 
her kazanışa göre küçük bir art· 
tırış itiyadından doğacaktır. işte 
tasarrufun hakiki mana.ı budur. 

Bizde iktısadi kurtuluş zaferi· 
ni doğuracak, 01r.mlekettı• millet- . 
çe biriktirmek itiyadını yaratacak 1 

bu hakiki taııarr .. r, halkın ruhun
da ve mefkiire•inde kökleşmiş iba 
detlenıni~ bir iman gibi ycrl~İr!e . 
memlekette aile ıerveti, cemiyet j 
zenginliği doğaca}::r ır. ' 

Bizde ailenin bütün tcrvetini 
yapan büyüğüdür. M.btalısrl ya
şına girince hep beraber kazanıl
mış ve toplamnış bir aite serveti 
olmadığı için, her hangi bir sebep 
aileden bu kazanç elini ek•iltiroe 
dayanacak bir l<uvvet kahnaz, pe 
rişanhk ba4lar. çol< iyi Yi\famağa 
alıtanlar büyük ıstıraplara katlan 
mafa mecbur oludar. Fakat dai· 
ma kazanan, ve daima birikti.ren 

HlkAye 

Topal at 
Yorırun, topal ,ihtiyar bir atın 

yanında lbrabim Ata ile Mehmet 
Aia pazarlıfı bitirdiler. 

- Pekall canım, mademki 
yirmi liraya rau oldun. Ver yinni 
lirayı. . Ucuza gidiyor ama, para 
llaım olmaıa, doğruıu yirmiye 
vermezdim. 

- Canun yirmi iyidit". 
- Eh, iyi, iyi. . 
- Hele gel. şu pazarlığın ~e· 

refine Apustolda ayak iistü birer 
tane atalım .. 

Apuatolun meyhanesine girdi
ler. Meyhanede de Çakır Hüseyin 
oturmu,, çakı,tırıyordu. Bu Çakır 
Hüseyin ne iş yapar, nasıl para ka 
zarur kimse bilmezdi. lbrahlm A· 

··················-············· .. ··········· ....... . 
:1:engin memleketler rstrrapsrz ha
yatlar gibi bizde de ailede, mek
tepte, meslekte, köyde, şehirde, 
her yerde bütün vaşayış,ımıza ta
sarruf itiyadı. ta:vıt'ruf terbiyesi 
aşılanmalıdır. 

Hakiki ta~arruf, milJetçe birik 
tinnedir.Bu toplu biriktinne mem 
lekette sermaye doğurur, İf yara· 
tır. 

iptidai insanl•. rın biriktirme 
şeklinde evleritnİ7.dt! saklanan, 
kasalarımızda duran paralar, ta
sarruf •ayılma7. 

Medeni ta&<\rruf içtimai yar
dım sahasında kazanç rolü olan, 
memlekette i~ ''e refah yaratan 
paradır .. 

iste tasarruf gayelcriıniz ı~ın, 
tasarruf düıü:ı~elerimizin bu me· 
deni itiyat kahb1 içjndf" yu~rul
maar, şekillenmesi lizundır. 

Beynelmilel bir alemin mede· 
niyet ve ilim sahasında. kıdem ve 
kabiliyetimizi gösterdiğimiz L"ibi 
iktıaadi yürüyii•lerde de (!'eri kal
mamak, hızla ,,.e muvaffakıyetle 
ilerliyebilmek için seciyemizin 
kuvvetini ve 3-saletini .qÖstereceRi
miz. •ÜpheSİ"'-clir. 

Büyük istiklal davıuını zo.fede 
başaran bir milletin bu yolunun 
sonunda da zafer vardır. 

On dört milyon Türkün kalbin
de iatiklilin t;o,kun ve ezeli nu
runu uyandıran varlığımı:za ina· 
nar >k ya.adıiiımız büyük günlere 
kavuşturan ulu Gaziye hepimİ7.İn j 
§Ükran Vf" saygılarını tekrarlıya
cak 29 Te.rinievvd bundan !Onra 
bizi her s~ne a·~ir. bayra\ntmızda 
bütün diinya il.., mü~terek bir va
zifeye çağırac-a.k.tı r . 

Bütün dün~ıa meml.,ketleri bu 
günü yalnız tasarnıf sriinU, tasar~ 
ruf bayramı olaı·ak kabul ettikl.,ri 
için o giin dünvantn her yerinde 
bankalarda miJyr.ınlarcn insan ta
aarruf hesahı açacak .. 

Fakat bizim bayramımızla kın 
fıla~a.n bugiin bankalar kapafı 
olacağından biz bu gÜ1>e bir haf
ta evvel hazırlanacağız .. 

22 Tetrinievvelden 29 Tetrinj. 
evvele kadar Türk yurdunun her 
yerinde bankalal' vatandaşlara 
tasarruf hesahı açmak için bekli
yor .. 

Bugünkü hayatımızın iaadeli 
ve emniyeti,yarınki arzularımızın 
şekli ve talihi taoarruf kabiliyeti. 
mize, ta&arruf itiyatların11za bağ
lıdrr •. 

Onun için her memlekette ol
duğu gibi bizde de hu itiyadı ya
ratmağa vesile olan günler heye. 
canla yafanJ. O ı:ünlctde bütün 
vatan bir vazife ve hayat mekte
bidir. 

Sanatki•· hf!m duyan hem ya
pan bir adamdır, bizde de kazan
mak aanati, ~asc: rruf etmek kabi
liyeti ve itiyadiln kıymetlenecek. 
paranın hayaln.uzdalci bUyük e : 
mÜ•bet rolü bu suretle ~ükselccck' 
tir. • 1 

Tasarrufu ı-apan yalnız para 
değil, bu fikri v~ itiyadı y1tratan 1 

kafa ve kalptir. 
Divanyolu, 23-10·932 

Mediha MU7 AfF ER 

fanın Mehmet Ağaya çıkarıp yir ı 
mi lira verdiğini gördü. Her ikisi
ni de tanırdı. içinden: 

- Uli\n, gene bir tily uçuru· 
yorlar ama, dur bakalım, dedi. 

lbrahim Ağa çıktıktan ıonra 
sorduı 

- Ne o Mehmet Ağa! Alıt ve· 
rit mi 7. Galiba atı oattın?. 

- Eh oattık, ne yapalım evlat? 
- Koıkoca at yirmi papele 

ıahlır mı be?. Bedava verdin atı. 
Mehmet Ağa, gülümoedl ve: 

"sen de ne bilfr,in?,, tarzında ba
tını salladı: 

- Ben öyle bedavaya mal ver 
mem, dedi. 

- Kos koca atı yirmi papele 
verdin İşte .. 

- Ulan, neye vermeyim? To· 
pal atı yirmi liraya kim ahr '!. 

Çakır Hüaeyin b.ınu duyunca: 
- Eh, öyll'yse hakkın varmış, 

dedi ve bir aralık meyhaneden 
sırroldu. Doğru gitti, lbrahim A-
ğayı buldu: J 

- Ağam, ı."l.nR bir haberim . 
var. 

- Söyle bakalım evlat. . . ı 
- Sen ata yirmi li.ra verdin a-

ma, güme gittin. 

- Nasıl gÜml'! 3İttim?. 

- At top.:ı!mış be? .• 
Çakır Hüae}•İn bu haberi verin ' 

ce, lbrahim A•{anrn küplere bine 1 

ceğini zannediyordu Halbuki Aij'a 
istifini hiç bozmad1: 

_ Biz İşİmİ7.İ biliriz oğlum~ ı 
dedi, değil bir Mehmet, bin Meh
met gelse, lbrahim Ağayı kafese 
koyamaz. 

çakır Hüıeyini IJir meraktır sar 
mıştı: 

- Demek aen atın toı>al oldu· 
ğunu biliyordun. 

- Bilmez oluı muvum?. Hem 
de neden topalladığın; bilirim. 

- Vallahi> cırı-ladun~a beni e .. 
şekler kovalum. 

ikisi birden atın bağlı olduğu 
ahıra gittiler. lbrahim Aja atın 
bir bacaiını kaldırdı: 

Bu Perşembe akşamı 
saat 21.30 da 

M AJ 1 K 'te 

EMDEN 
(KORSAN KRUAZÖR) 

Büyük sözlü film batlıyor. Al
man bahriyesinin ittirakile 
Louiı Ralph . Werner Futte. 
rer ve Renee Stobravva tara~ 

fından temıil edilmiıtir. 

ŞİK sinemada 
Sevimli artist 

G.\RRY COOPER'in 
en son ve en güzel filmi ola.n 

• 

TEHLİKELİ 
YOLLAR 

nam Fransızca sözlü filın,büyük 
muvaffaklyetle devam ediyor. 

Yarın akşamdan itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 
Büyük l.914 ınuharcbcıinrlen bir safha, Leh ordusunun i,tir;ıkilc 

filme alınmış 

• 
Polonya istiklali 

ı-.öz1ü ve §arkılr muazzam şaheser. 
Müthit ve lcorkunç harp fırtınasına atılmıt gençlerin pek mües-

ıir ve acıkh tarihçesi ---------•Yarın aktam _______ , .. 

MELEK sinemasın a 
En zevkli - neşeli - eğlenceli sahnelerile, 

en zengin tuvaletleri - nefis ve 
şakrak musikisi ile 

Karım Olacaksın 
- Yakl&4 t'l bak, dedi, at ne· Büyük mizansenli f ransızca UFA filmi. 

den topa1lıyo1.· biliyorsun? ,\tın 
burasına bir çivi sokmuflar. Bat rollerde ı 
Ben onu haber aldım. At ta onun. LUCIEN BAROUX _ ALiCE F)ELD 
için topallıyor. O çiviyi çekip çı· ı 
kradınmı idi, atın ne topallı~ı ka· Filme ilave: P ARAMOUNT dünya havadis!eri. 
hr, ne bir şeyi. . 1 d k 

RUS futbolcularının Kaclık6y'iin e il maçı. Çakır Hüseyin bul'u duyunca, 
hemen Mehmet Ağaya kottu. Ha- lpel<film Türkçe Havadis gazetesi. 
beri veı·ip iki t~k ısmarlatırsa, o ••••••-ı••••••••••••••••n•m••:mıll da f<ar! ' 

B •,t, Mehmet ağa hala mey
hanede! 

- Bre .A.~nm, dedi, ırana 
haber eril·,e n bana iki tek 
marlsr mıJ · ~ '. 

- Oö"!. tek bile ısmarlarım. 
- Sana bir oyun oynadılar a-

ma de1mw git.in. lbrahim Aşta i. 
' o k" le demin anırdaydık. Ben san ı 

farkında <le \ilmişim ıribi ustalık
lı di\VrPn,fım, oyunu ö~rendim. A 
tın nya~m~ çivi çakmı&lar. Hay
van da onun için topatlıyormu!J, 
bfr defa çiviyi çeı.~;p çıkardın mr, 
atın ve topall1!iı kalacak, ne de 
bir şey! Ben .ıenin yerinde olsam 
Mehmet Ağa, h~men paw:-ayı ge-
ri verir, alı al n·ım. 

Mebmet ~öyle bir doğrnldu: 
- lbrahim Ağa, onu öf.renmi~ 

mi?. dedı. 

- Biri~i '.\8.n..ı bu ovunu yap- t 
mış, lbrahim A!i'a da nerden Oğ
rendiae, öğrenıni~. Atı bcda·. aya 
aldı i~te. 

İTTİHADI MİLLi 
TORK StGORT A ŞiRKETİ 

Harik ve hayat ilzerine sigorta muamelesi 
icr. eyleriz. 

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

ı Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktarlır. ı 

1 1'!~ -Tel: Beyoğlu : 4887 ....,. 

Muazzez ff._.I 
Paristen getirdiği modellerini 
dünden itibaren Üç gün müd
(etle 'aat 16-17 y• kac'ar tethiıe 
bo.şlanmı,trr. Oaroanbey Atitap 
s k,;ık Kürke ti c.1n a.partın1nnı. 

-----· 

KUl.ıBARA 

SAHİPLERİ: 
29 teşrinievvel kumb:ı .. a. :zı 

dolduı·ına ı:ümidur 

••• 

O zaman 1\-fehme~ 
kahkaha salıverdi: 

Ağa bir ' .. - D i K K A T KUMBARASI 
OLMIY ANLAR: 

- Çiviyi istediği kadar c:ıkar· 1 
sın, dedi, at yine topallar yavrum, 
gene topallar .. 

- Neden?. 
- Zaten top,ı.ldrr da ondan. 
- Ey, bu çivi mesele-ıi?. 
- O çiviyi malmıs ben çak-

tım. El oğlu, çivi var da at onun 
için topallıyor &ansınlar diye .• 

Müttehit Ermİd Enınİ· 
yet Kartal Kon·erve 

Fabrikaları 
Türk Anonim -?ırketi idareha
nesini bn kere fıtarbul'<'a Ba
l kı:azrr.:ıda ~ Ah.SUDiYE ha
nının :ı.:t·mi .ı '<atından !) numa~ 

rah daire>·e rakletmiş1i~ • 

Bu a..:.rt:ı İı İn e iş 1 ,,nk . 1 

dan alacağını:ıı: kumbaraya, '1k 

arthracağınız parayı 29 teşri. i 

evvelde atınız. 

Tür {İye İs B ı.,k:ı • J 
"ıUilliget,, in edebi romanı: 25 demekmiş. Ahmet Ihsan Tiirkiye

de şiirin maliyet fiatini Fikret za
manı 20 kuruta düşürdü, şimdi sı
fırı buldurmak üzredir. 

Aka Giindiiz, 

AKBA dükkanında! 

Buz üstünde kay .. . 
Say gönül, gflnleri sav. 
Belki bir alay, 

la kapayalım. Marş: 

ROMAN 
lana dönerek] Dostum, 
yaratıyorsunuz? 

~ ~ "" 

yerine 

• 

Daha alt salona ırirer girmez, 
razitlerle karışık bir ses: 
- Alo alo. . Radyo lıtanbul, 

ınımefendiler, Beyefendiler. • • 
Ra,it: 

- İşte demir - adam, ın kolu, 
imeç ... İşte benim kafamı kur
·amadığım yumruk .. 
Ye tersyüzü çıkarak yatmağa 

.ti. 
Kibar biri olan evsahibl: 

- Bir serbest san'atkıirlar bir· 
i varmıt; monologlar söyliye. 
dermiş. Bilmem. belki dinlemek 
erseniz .• 
- •.. Bu akşam stüdyomuza 
rbeıt san'atkarlar klübti bağlan
fltr. Monologlar, şiirler. • Gü-
bir gece geçireceksiniz. Bir da. 

.a bekleyiniz. 
Önce salonu derin bir uğultu 
>ladı: 
- Oturun'1z ... Yerimi almavr 

Yazan~ Falih Rıfkı 
nız. . . Ahmet, iskemlemi 
Suıunuz, Beyler ... 

Kaim bir ses: 

sakla! 

- Efendiler, size radyonun fay 
dalarından bahsedecek değilim. Şu 
dakikada benim sesimi bütiin Tür
kiye duymaktadır. (Alkışlar) .Muh 
terem İstanbul radyotu haftada bir 
gece Türkiyenin kulağını bizim ;,.ğ 
zımıza bağlıyacaktır. ( te,ekkür 
sesleri). Artık sesimiz oda içinde 
kalmıyacak, eıerlerimiz Ahmet lh 
un Beyin haftalığı içinde hapsol
mayacaktrr. 

"Sözü burada keıerek mikrofo. 
nu günün methur nüktecisi Taş 
Alpa bırakıyorum. 

Taş Alp: 

-Madem ki arkadaşım bana nük 
tc~i dedi. Ben de Ahmet Ihsan B.in 
haftalığına kalbur diyeceğim. {Kah 
kaha). Kırk senedir neler eledi, ne 
ler .•. Bu öyle bir kalburdur ki de. 
tiklerinden yalnız Ahmet İhsan B. 
geçmez. Şu zamanlarda iktısatçı 
demek. malivet fiatını azaltabilen 

Sesler - Samandan ucuz, sa. 
mandan ucuz .. 

- Onun için iktıaat mütehas
sıslığı aldı. yürüdü. Fakat dahası 
var: Ahmet Ihsan B. Arap Acem 
lugatleri bilmez. Onun için eski
den makalelerini dümdüz, dilinin 
erebildiği gibi yazardı. Şimdi ise, 
dil meselesi çıkar çıkmaz: 

" - Gördünüz mü, diyor, ben 
hep öz türkçe yazardım, ama, ede. 
biyatı cedidecilere dinletemezdim. 
Kırk senelik yazılarıma bakınız, 
liigatler parmakla sayılır! 

"İşte arkadatlar ayaküstü kal
burüstü buna denir. 

Kahkahalar .•. 
- Y ooo •. Sizi boyuna güldüre

ceğimi de zannetmeyiniz. Bugün 
bir küçük vazifemiz de var. Aka 
Gündüz elliıine bastı. H. Muhsinin 
yazdıfı ve A. Ragıbın beatelediği 
marş okunacaktır. Haydi arkadae. 
lar: 

Aka Gündüz müdür? 
Aka, 

Gün .. 
düz mil.dür? 

Müdür müdür. 

- Şimdi tekrar niikteye gele
lim. Geçenlerde benim monologla
rım ahlakı bozuyor, diye Telsiz 
şirketine mektup göndermişler. 

Mektup sahibine derim ki, biz Os. 
manlılık ahlak bozukluğundan 
battı, diyoruz; ondan kalma ahlak 
tan ne bozabilirsek, yürüyoruz, çı
kıyoruz, demektir (Bravoo ... ) 
Ahlakı Tango pantalonu gibi bol
laştıralım, demiyorum. (Sürekli 
kahkahalar) fakat ıslanmıt mayo 
gibi de darlaşlınnıyalım. 

''Mayo dedim de potur aklıma 
geldi. Biliyorsunuz, geçenlerde 
ressam C. Muhip Ankai"aya gitmit 
ti. Tablolarını koltuklıyarak Is
tanbula dönerken. Eti - Mesut kö
yünün elektriklerini görmüş. Dal. 
gın dalgın, elektriği, öküzü, rayı. 
poturu düşünmü9. 

Potur ve öküz 
Elektrik ve ray •• 

Diye sayıklamış. H. Muhsin bu 
mısraları şöyle tamamlamıştır: 

Ray .. .. ray ... demir ray. 
Doğunca ay, 
G<?nç tay, 

Sipari.ş gelir ... 

- Tekrar nükteye 
C. Muhibbin zımsa, 

gelmek J;i. 
heykeltraş 

Hüseyin için tekerlemesini okuma

lıyız: 

Tenekeden büst olur, 
Alttan kalkar üst o!ur 
Keçe külah, takunya .. 

Tekerleme tek ola., 
Bluzun erek ola, 

• Yuvanşikay, barbunya ... 

"Şiir.. şiir diyince. geçenlerde 

A. Ragıba dedim, ki: 
- Hüseyin Siret Beyin şiiri i

le Nazım Hikmet'in şiiri arasında
ki fark nedir? 

Ne dese beğenirsiniz 

"- Biri kuzu gibi meler; biri 
koç gibi toı vurur. 

"Kuzu<ian, tostan olempiyada 
gelelim. Bizim Birlik bir atlet ta
kımı çıkarıp Los Ancelo&'a gide
cek diye Akbaba bir fıkra yazmış· 
tı. Ben de onlar için bir marş yap
mıştım. Nükteli siir serisini onmı. 

1 
Den bir uzun kamı< r ı. 

bestesindedir. 

İ;;tanbulsun, Bolu'n vok. 
Pe!ılivansın kolun :;ok. 
S:ığın sarsak, ~olun J ok, 
Buyrun Olenrpiyar/a ... 

- Şimdi arkadaşlar her h:ı,13i 
bir kuru fikri nüktelemek ;çin .. 

* * * 
Mehmet Ali: 

- Efendiler, size radyonun b:r 
faydasını öğretmek isterim.Şu dü": 
meyi aşağı ittiğiniz vakit (düğme. 
yi indirir) torun neıilden kurtulııı 

sunuz. Ya düşününüz, eski nesil. 
dir, misafirdir diye arahrında bu
lunmuş olsaydık! 

"Hep yarı - havadayız. hep ya· 
rı.havadayız. Baladan bir ses· ve}a 
Zir'den bir ses, hepsi !af. hepsi ff. 
tratosferden.. B;z gen.. gelelim 
Profesör Pikar' a ! 

- Hayır, daha iyisi uy!<uya gi 
delim. 

(Devamı var J 

l 
\. 



ada nelt>r olugor? 

çe'nin 
mükafatı 

derilen eserler 
yüz elliyi geçti 

f'tiıtliğin onuncu yıldönü
llıilnaaebetile. Muaaolini i
te foııni daha yeni inkitaf
levketmek için ortaya ylr
~ mükafat koymuştur. Bu 

ta liyakat kesbeder eıer 
tetkik etmek üzere, (Ulum 
fiııunun terakkisine yardım 

ltalyan cemiyeti) yirmi 
' içtimaını tetrinievvelin 

ndan on be9lne kadar 
da akdetmi,tir. Yirmi 

llıGkıifatm duç" tarafından 
ı ve F .. iıt ltalyanın i

ta irfanca da ilerlediğini is 
L,~ile olması bütün ltalya 
llQ)iik allka hbıl etmlı ve 

'ye kadar bir çok g~yri 
mühim asa• gönderilmlt 

jKomtu memleketlerde! 

Yeni bir demir 
Madeni 

Dağıstanda 380 
milyon ton demir 
cevheri bulundu 
Ruı guetelerinin verdlti 

maltlmata göre. iki ıeneden be 
ri devam eden tetkikler netice 
sinde Daiııtanın cenubu ,arkl 
ıinde pek zengin demir m .. den 
leri bulunmuttur. Bu maden
ler Urah D&lıiyesinden Kurak
çay nehri havzası imtidadınca 
Samur nehrinin aat koluna ka
dar uzanan aahayı itgal etmek 
tedir. Madenin derinliği 126-70 
metredir. Buradaki madenler. 
de 380 milyon ton demir cevhe 
ri bulunduiu tahmin edilmekte 
dir. 

- lllelamec elentl.iJen 
• t11dın? 

.. . 

... ' .... 

.. n mi - Delli iri, eier 6orc:unu ötl.e- ı 
wn, -; hrplti -c- -

ip üzerinde 
Dansöz 

tarap tifffİnin 
üzerine malmumundan kolları
nı germit bir dansöz oturtu
nuz. Kağıttan. muılnden veya 
tülden br de dansöz rubaaını 

giydirirsiniz. Mantarın alt ta· 
rafına meseli bir çomak veya 
eski bir kalem nsapı keıerek aç 
tığınız oyuğa sokarsınız. Yal
nız bu sapın alt kıımına tersi
ne 7 ,eklinde bir yank açarsı-
nız. 

Karadenizde yo cu u 
kolay ve hoş olmadı! 
Hanımlardan çoğu dönüşte 

yolunu kara 
tercihte ısrar ediyorlar •• 

Tapuda tasfiye yok 
Dünkü bir ak9am ıazeteai. 

Tapuda 7 memurun itten el 
çektirilditini ve bunların tufi
yeye • tibi tutulduğuu yuıyor
du. Y apbimıız tahkikata Dua.. 
ran, böyle bir feY yoktur. Bu 
yedi memlD' ıadeı:e Yekilet em 
rine aJ-.lardır. 

Fran•ı:z •effrlala 
kardetf 

P ARiS, 24 - Framamn Aıa
kara aflri Kont dö Şambriİlliııs 
kanletf - intihapta ayan ...... 
ğ, ..... ııeçıı..u.tir . 

Gözyaşları!. 
Pek gakında çıkıyor 

ETEM lzZET B.la en -• yazdıp tahlil rom 

Slparlfler ılmdlden "'rllmelldir. Teı•:li merkezi 
lltbal kütüphanesidir. 



Tapuda yeni 
Denem~ler 

lsviçreden alınan 
usul iyi 

neticeler veriyor 

Pollate 

Bir ev 
Yandı 

Yangımn sebebi 
malum değil 

Tapu ve Kadast ·o Umum m_üdü- Üaküdarda Hakimiyeti mil· 
ı-" '"nal R•v <• şeyahatınden j )1 dd · d 449 1 
Ank d

. ·· t" y d h ye ca eaın e numara ı 
ill'aya onmuş ut. ur un er • 

yanındaki a•11ıtırmı.ları için Cemal Hacı kaptanın kıracı bulundu-
Bey ~unl.rı ıö lrmİjtİr: ju evden yangın çıkmış ve ev 

- Bu liezin~ ile yurdun bir çok kamilen yandıktan sonra ateı 
yanl:oır.dn gerut tapu ve kadastro aöndiirülmüştür. Yangının ae. 
lılerınin ruml ,ünidüğ>inü gördilm. bebı" mal"m d ··ıd· 

Y tı - · ·ı · ·· ·· ı u egı ır ap gun geZJntı er1 goruş. er ve • 
i,1er bakımmda ... bir kaç kısma aytl' Eski metre• . 
m~k lazımdır. 

G11rp vilayetlerindeki araıtmnala
nın, lzmir, Aydın, Manisa ve Denlıı 
lide bir zamandanberi yapdmakta 
olan yeni "tescili emlak" itleri hak
kındadır. Merkezi lzmir olmak üze
re tatbikine baflanan bu iki usulden 
lince, biz bu v!Iayetlerde kadastro it 
lerinl bitlrmlı bulunuyorduk. 

1 sviçre meclenl kanunundan alm
Dllf olan Türk medeni kanununun 
yurttaki emlakin teecilinl emreden 
bir kayıdı vardır. Bunun için A vru
pada en olgun bir çehre gösteren 
-.e tatbikatında büyük blr muvaffa
ldyet elde edilmlı olan laviçre hil
kfunetinln "tecsill emlak" nizanma• 
mesinl alarak bazı ufak deği,iklik
lerle ve ilk deneme olarak bu ııllyl• 
cliğim vilayetlerde tatbikine batladık. 
Bu baılangıç devletin tapu ltlerinde 
temelli bir dönüm köıesi olmu,tur. 

'" T eacili em.lak'' ten aonra tapu it 
!erinin aldıiı biçllnl gördüm. Bu it
lerin cörülündeki pürüzsüz çabuklu 
f• yalnız ben delil halk da fllfmıt
br. En lrarıtık bir tapu iti bu auret
le v~. ~u yeni usııl ile en çok üç saat 
te ııorülmekte, itler ııünü gününe 
yapddıf"ı için Yllrlnll brakılmamakta
dır. 
Halkın aevlııci iıta aaıl bu,..da gll

rilhnektedir. 
Garp viltıyetlerinde yapdan bu de 

nemedea edindi.timiz inanqla yurda 
on dart mmtalaıya ayırdık•• bu mm 
takalardan lıirfd olan Ankara Ço
rum, Y .. ırat n Çanlımda da bu a
aulGn tatlıildni dfitündük. Buralarda 
lat~ hnırlıklara lıaılanmqtır.T• 
pu ııleitnde anoe büyillı bir arqtır
- ve qınne. vaprtn.ktadrr. Bu a· 
yırmaler •:•ırildilı. en soma burada 
• teadli mıllk" nizamnameeiııln tat
ltilolne ı.a,lanacak•ır. 

Eıu .ııaımnUMDin tatbik edilclitl 
yerlerde ~.ı.. tapu müdürleri kalcll
rılmıı .,. "-'- yerlerine mulıahz 
diye tam mesulıvetH m-ar kulla
nılmaia batlannııttn-. 

Bir banka iti cil>i ırörünen bu Y• 
nl ııaulan yurchmı b ... köteeiııdc tat 
biki için senit ve temelll bir prog
ram da hnırlaD1mfbr. 

Kua •• Artvine yaptığım cıızintl 
ye gellııce; bundan altı yedi yıl ön
cıe Kara, Artvin n Ardıhandaki top 
rak ve "" yazımı ~ bir kanun ya
pılmqtı. Bu kanuna ı3re bir kaç yıl 
danber:I oralarda toprak ve ev yazıl
maktadır. Şimdiye kadar bu {lç vl
liyet ~de vilayet ve kaza merkez
lerlnd• baılıa elliden artık köy ya
ınlmqtır. Gerçekten altı yedi ıene ;. 
çlndeki bu verim azlıfuu doğuran 
sebepler de vardır. Bu kere yapbfım 
arattınnalarda bu sebepleri ortadan 
kaldırmak ve buraJarda çalışmaya 
1 
•• vermelr :dn bir ' kım tarelere 

l>aı vunlum 
" Elviy~ •~11,,f"..i~ tahriri arazi ,, 

·!'nı..nunun bir kaç maddesini deği'
lrmek ve 011ların 1 ·•İne yeniden 
~<'de kcyn~~ !çin yeni bir proje 
nıdt n vetf'Cıf'f'tmız k:uıun projesi yok 
ha,.rlamıklii metırılüz. 

Le v··k M.:';.t Meclisine bu üı) ye
tu~ Fakat Mecliste geçen yıl veril
mıt ve tapu ve kadastro itlerini da
ba pratlldeıtirecek üc clö"rt ı· "h ~- . ayı a-
mız Yarwr. 
. !'lu liiyihaJann Büyük Millet Mec 
li~ıode. ~n yıl .,,;:..kere ve kabul &

clilmesınP ça!.~~C'&jız. Yurdun türlü 
taraflarm 1R. yapıJan kadastro ÇRlıt
~n da bıU sevindirecek bir yolda 
ilerlemektedir. 

Ankarada yapmakta olduğumuz 
Jr:ı~~stro ~lıı 'Dllamın iki aya kadar 
bitinltteğınl umut etmekteyim. 

. Her yerde kadastro ne kadar tez 
~ıtrrse, biz de orada "tescili emlak" 
;ıne o ~dar once batlamı, olac:ıoğız. 

unan ıçın elden gelen her tareye 
baş Vll'l'maktaya. 
B~yük Millet Mecliainde bulunan 

yenı kadastro kanunu projesinin da· 
~ çalıak lrannn haline geçmesi bi
ınm bu yoldaki çalıımalanınızı da
ha çok kolayla,bracalr, elimizde ol
~"" •·e fak•t kadastro i~lerinde 
bir takım gecilaııe.leıi do"-~ L-I •vrans• 
...,,. er de bu suretle ortadan kaldı
rılabilecektir. 

Yenitehirde Keresteci aoka 
ğmda oturan Yorgi kızı Ura
nia poliae müracaat ederek. ev
velce metres olarak oturduğu 
Y orgi tarafından hafif surette 
yaralandığını ldclia etmiştir. 
Y orgi bulunarak tahkikata bat 
lanmı§br. 

Küçük hırsızlar 
Beyoğlunda garip bir hırsız 

hk hadisesi üzerinde bir cürmü 
methut yapılmış ve Mustafa iı 
minele bir çocuk çekmeceden 
para çalarken yakalanmıştır. 
Beyoğlunda spor i§lerile uğra· 
şan Sait Cemil Beyin salonuna 
girmiş, bir kenara büzülmüş. 
tilr. Salonun bir aralık kalabalı 
ğını gören çocuk yavaş yavaı 
para çekmecesinin bulunduju 
tarafa ıokulmuıtur. Bu snada 
salonda bulunanlar spor oyun
larile meşgul olmaya baıladıkla 
n için Mustafa çekmeceyi ya
vaşça çekmiş,, içinde bulunan 
paralan avuçlamış, cebine in
dirmittir. Mustafa bu işi yaptık 
tan sonra tam çekmeceyi kapa 
yacağı zaman kulağına bir elin 
dokunduğunu hiasetmlt ve şaıı 
np kalmıştır. Muatafanm cebi 
arandıfı zaman içinde dört lira 
ile bincaç kunıt bozuk para çık 
mıştır. Bu çocuk henüz küçük 
olduğu için zabıta veliıini tes
bit etmiftit-. 

Bir dükkanda 
yan~n 

Galatada Yelkenciler cadde 
sinde dokumacı Nikolaidis Ef. 
nin dükkanından yangın çık· 
mıı, bir oda yandıktan sonra 
aonra söndürülmüştür. 

İşportadaki 
çoraplar 

lbrahim isminde bir o.çıkgöz 
Mahmutpaıada çoapçı Hayri 
Efendinin iıportuından 3 çift 
çorap çalarak savuturken yaka 
lanmıttır. 

Gişeyi soyan 
sabıkalı 

Halıcıoğlu vapur iskelesi me 
muru Nuri Ef. nin gişesin
den para c"lan sabıkalı Osman 
yakalanmıştır. 

Camekanlı tabela 
devrilince 

Betiktaşta simitçi Mehmet 
camekanlı simit tablası başın
da dolBtırlcen rüzgardan tabla 
devrilerek parçalanmıştır. Meh 
met tablayı tutmak isterken kı 
rılan cam parçaları baıma sap. 
!anarak ağır surette yaralanmıt 
lir. 

Para meselesinden 
Çarşı içinde aşçı Serkis veŞıt 

ban kahveci Ali ile bir para me 
selesinden kavga etmişler, Ali 
her ikisini de bacaklarından ha 
fif suretet yaralamıştır. 

Çalınan kürekler 
Hasan ve Mehmet isminde 

ilci sabıkalı kerestecilerde Ça
kır Ahmedin sandalından bir 
çift küreğini çalmıflaru da ya 
kalanmıtla.rdır. 

Çekoslovakların 
milli bayramı 

Çekoılovakya'nın milli bay
ramı olmak hasebile 28 te9rini
evvel cuma aünü Çekoılovakya 
konsoloaaneainde bir resmi ka
bul yapılarak tebaanın tebrikl
tı kabul edilecektir. 

Evlenme 
Sabık muta•arrıflardan Süleyman 

Nahifi beyin kızı Perihan hanını ile, 
ıabık M• latya mutasarrıh Mehmet 
~eı.it beyin oflu ve genç mwlıarrirlo 
nnuzden Sabahattin R"!it beyin ev
lenme merasimi dün lstanbul Evlen
me dairesinde yapılmıttır. Merasim
de matbuat ve mıoarife menaup bir 
çok zevat bolunmoıtur. Saadetler te 
menni edwia 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
KizımPş. 
Hz.nin 
Beyana ti 

[Başi 1 inci sahüedc] 
•7ası ıeçilecPktir. 

Encümenlere geçen içtima devre
sinde tevdi edilmiş olan itler üzerin
de encümen azalan yeniden tetkikat 
yapacaklardll". 

iş kan11nu 
Bu devrede intaç edilecek kanun

lar arasında i§ kanunu da vardır. 
Bundan maada şoförler kanunu da 
bu devrede müzakere edilecektir. 

Münhal oıeb'11sluklar 
Mecliste üç mebu&luk nıiinhaldir. 

Roma sefirlitini deruhte eden Vaııf 
Beyle geçenlerde vefat eden Urfa 
mebusu Mahmut ve lstanbul mebu
su Ahmet Rasim Bey'crden inhilal 
eden mebu•luldar için yakında inti
hap yapdacaktır. 

Barut meselesi 
Barut iıindeki yolsuzluk iddiasına 

dair iit oJduğu encümene verilmiı o 
lan evri.kın tetkikine devam edile
ceği tabiidir. Tahkikat bitmeden ta
bii netice hakkmda bir f<!Y söylene
mez. 

iktısadi ı•azlyet 
Kazım Pı. Hz. iktisadi 

miz hakkında demi~tir ki: 
- Memleketimizin iktisadi vazi

yet! blr çok memleketıerdekinden da 
ha iyidir. Alınan ve peyderpey alına 
cıak olan yeni tedbirler çok semereli 
neticeler verecektir. Halkımızın faa
liyet ve ırayretine güvenebilir, istik· 
bale emniyetle bakabiliriz.~ 

Kazını Pş. Hz. ve Rus 
sporcuları 

lSTANBUL, 24. A. A. - Dün.ki 
maça B. M. Mecliti reisi Kizım Pı. 
Hz. de huzurlarile şeref vermi§ler
dir. 

P apı Hazretlerinin tqriflerinde 
halk tarafından merasimi ibtiramiye 
ifa edilmiş ve alkıılanmıılardır. 

Halk fırkası lstanbul heyeti idare
si reisi Cevdet Kerim bey, missfirle 
rin kafile reiai Diyomin yolcfat ile 
Dr. Fromini. ve kaptan Starostini Pa 
ta Hazretlerine takdim etmiştir. 

Kafile reisi, Türkiyeye geldikleri 
gündenberi halk ftrka11, hakevi, ls
tanbul halkı ve sporcuları tarafından 
kendilerine karıı gösterilmit olan 
çok samimi muhabbetten ve müte
madi aliikadan bilh .. ııa mütehauls 
ve minnettar kaldıklarını ve bugünki 
maça Pqa Hazretlerinin tqrlflerln
den ve kendilerini kabullerinden do
layı çok müteıelrkir ve makamı !ilk 
randa Türk milletini Rus milleti na
mına hürmetle ıelamlnmalda müba
hi olduklarını ilave elmittir. 

PB§a Hazretleri, cevaplarında· 
Reisin bu beyanatından ve tehs'11m 
!erinden memnun olduiunu ve bu 
gibi temaslann iki millet arasında de 
vam etmekte olan doatluiu ve iyi 
münaıebatr ta.lniye etmeğe yarama
•• itibarile çok ehemmiyetli bulduju 
nu ve aziz misafirlerin ,ahıa1anncla 
Rus milletini selimlad1ğıru beyan n 
Ankarada tekrar .ııörüşmek fırsabna 
nail olacaklarını ilave buyurmuılar
dır. 

Dil 
Seferberliği 

[Başı 1 inci sahifede] 
tevsiini arzu ediyorum. Milli kütiip 
hane ~imdilik mevzuubahis değildir. 
Hnlhv•ncl. Pili bin ciltlik kütüpha
ı E'mİz vardır. Ma~, adım bu iki kitap 
hanenin tevsüdiı\ \lilli kütüphane 
yap,la~ağı, ',;~zi r.•ektebindeki kitap 
haneyi ziyaretimden f'lYİ olu gerek. 

Ma,•'f vekaleti dil işi için mühim 
tahmatnamP. hvırJamı~trr. Talimat
name ile bütün Maarif teıkilatı keli 
~ne derlem~k •çın seferber edilmiı 
aulunmıoktadır. Talimatnamenin e
saslarına g ıre biıtün tehir ve köy
lerde ,Uksek, orta, ilkmelrteplerin 
muallimleri Öz Türk sözlerini derle
meye mecbur tutulmaktadır. Man
lektein her tarafındaki Maarif tetlı:i 
latı tefleri muhitlerindeki muallim· 
lerle birer büro halinde ça)lf"cak va 
her hafta vekalete birer raporla ça
ht~anrun neticelerini gönderecek
lerdir. En büyük mülkiye memurları 
bu mesainin sür'at ve kudretle inlô
ıafı için azami kolaylıkları esirge
meyeceklerdir. 

Bütün maarif ve ilktedriaat mii
fettiıleri bu faaliyeti kontrol ve ta
kibe memur edilmektedir. 
. Ç~kü vekalet bu faaliyeti mual

limlenn ve maarif teşkilatlarında 
çalıtanların terfiine esas tutacak ba
tün memuriyet bayatlarmda bu me
sailerini müeüir tanıyacaktır. Bu mo 
sainin neticesi olarak vekalete gele
cek olan kelimeler Türk dili tetkik 
cemiyetine Yerllecelrtir. Maarif veki 
leti önümüzdeki •ene bilhassa ilk· 
mektep kitaplarını kiınilen Türkçe 
ba5 mak azminde bulunduğundan bu 
seferberliği normal mesaisi haricin
de yegane iş telekki ebnektedir. 

Mektep hocalarına 
rehber 

A !il~~ ARA, ?5 t Telefonla) - Ma 
arif Vekili mektep hocalarının Yeni 
Dil iız·ri~-1~ yapacakları tetkikat i. 
Çm bir re11bet hazırlamaktadır. Bu 
vakmda ırı<'l<tf'pl .. re cönderilecektir. 

Konferans müşkül 
bir safhaya girdi! 

(BQfı 1 uıci sahifede) 
kendilerinin zarar görerekleri
ni ifade etmektedirler. 

Bulgarların kuyudu ihtiraziye
lerini kaydetmİ§ olduğu i~in 

kendilerini angaje ettiren bir 
müzakere olmadıj'ını söylemiş 
iıe de Bulgar heyeti, talebinde 
musir kalmıştır. Komisyon, bu· 
na rağmen misak müzakereai
ne baılamış olduğundan Bulgar 
tar biraz sonra komiayonu ter
ketmişlerdir. Maamafih bunun 
bir ruptur mablyetinde olmadı· 
ğı ümit edilmektedir. 

Sabık Romen ba~vekillerin· 
den birısı konferans aleyhinde 
oir makale neş:retmif, Balkan 
ittihadının hayal olduğunu ifa
de eylemiştir. Makale konfe
rans mahafilinde ıu• te!ir yap
mııtır. Konferansta iki bari:ıı 
noktai nazar çarpıımaktadır. 

Bunlardan birisi Hasan Bey la· 

rafından t.oklif edilen misakın 
derhal müzakeresi keyfiyetidir. Deniz itleri 
Bu takdirde ihtilaflı meseleler BÜKREŞ 24 A.A. - (Muha 
daba kolay halledilebilecektir. biri mahsuıunıuzdan): Üçüncü 
Diğer noktaı nazar da Bulgar· Balkan konferallsının T<irk mu 
far tarafından üzerinde ısrar rahhaslarmdan Re~it Satfet Be 
edilen noktaı nazardır ki on· yin riyasetind,, toplanan deniz 
lar daha evvel ihtilaflı ıneoele- iıleri komisyonu "Balkan Oda
Jerin ve e:ı:cıimle ehemmiyetle sı" nın lstanbulda i\cile.ı bir 
takip ettikleri ekalliyetler me- deniz itleri tubeaı açılmasına 
selesinin haHini misak müzake karar vermittir. 
reainden evvel istemektedirler~ Bundan batka komi~-

Hasan Beyın ilerı süıduzıi yon umumi iktısadl vaziyet do
noktai nazar çok taraftar ka· layısile hemoıı faaliyete geçme 
zanmııtır. Heyeti murahhasa.. si l&zım olan bu §ubenin esasi 
mız konfer~~ mahafilinde vo nizam.namesini kat'i surette ka
Bükreıin yüksek sosyete.inde leme almak üzere sureti mahsu 
büyÜk takdirle yadedilmekte· sada tayin edilecek murahhas
dir. Heyetimi~ konferansta niı- ı ların pek yakında Atinada içti· 
zım rolü oynamaktadır. ma etmelerini de karar altına 

Mecdi Sudrettin almı§tır. 

Sinaya'da çay Son va:ıiget •• 
BOKREŞ 24 (Muhabiri mah 

ziyafeti ausumuzdıuıj - llk konsey içti 

B"KREŞ maında ekalliyetler mesele•i· 
u 24 A.A. - "Mu· 

babiri mahsusunıuzdan" : Dün nin aralarının halli ile hemen 
pazar olmak münaaebetile mu- bal.kan miıakırun akdi müzake 
rahhas heyetler, Bükre§e otuz resme geçilme:ıi kararlafUl.IJ ol· 
kilometre mesafede ki.in Sna· makla beraber Bulgarlar bun
ya'da Bük<eş belediye reiai ta- I dan memnun olmamıflardır. Pa 
rafından verilen çay ziyafetin- zar tatilinden iatifade ile l'ul· 
de bulunmuılaı-dır. Verilen bu gar baımurahhası tayyare ile 
ziyafette çok güzel bir gün ce- Sofyaya cidip avdet etti. 
çirilmiıtir. Turk heyetine kartı ııün öğleden evvelki içlimada 
gösterilen bu•u•l alaka nazan Bulgarlar ekalliyetler İJinin hal 
dikkati celbetmektedir. Mebu- )inden evvel m.Uak müzakereai 

san meclis rei•İ M Bup ve bir 
çok Romen ricali, mütemadiyen 
heyetimizle meuul olmaktadır. 
Bütün komisyonlar, içtima ha
lindedir. Yarm heyeti umumiye 
içtimaı yapılacaktır. 

Siyasi encümende 
müşkülat 

ne sirifmeyeceklerini konfe-
rana mjsakı müzakereieJiği tak 

dirde çekilip mü~alut .,fatile 
kalacaklarını aöylediler. Konfe 
rans mütkiil vaziyete girmiş
tir. Öğleden &0nraki içtimada 
Bulgarlar Sofyadan tekrar tali
mat alamadıklanru söyleyerek 
yanna tehir ettiler. Konsey aa
bah dokuzda loplanacaktır. Va 

BOKREŞ, 24 A.A. - Siyasi ziyeti Bulgarların İftİrakile miı 
komisyonda Balkan konferanaı zakere edecektir. Bulgarların 

nın müzakereainc ba§lanırken. ı Sofyadan mcnii ce'\'ap almaları 
Bulgar he7eti, bunun yarına te ihtimali görülmektedir. Vazi
hirinl talep etmişlir. Reis Pella, 1 yet yann inkişaf edecektir. 

' t• r j ' •f\.> ~ .. 

Istanbulspor 
Geldi 

[Başı 1 inci sahifrde] 
rız . 

Vali Bey Türkiye birinciainl 
bizzat ka1"9rlamak arzusunu &'Ö•· 

termİpe de, vapurun muayyen sa 
atte gelm..,me•İ buna imkin bırak 
mamııtır. Yalnız vali namına nıek 
topçu Halük Nihat Bey istikbale 
gelmif ve :ıöylediği nutukta şu 
sözleri söylenıiftir: 

- Muvaffakıyetinizi candan 
temenni ederdim. Orada elde etti 
iiniz lıayrağı daha ferefli yerler
de ve daha yük•eklerde görmeli 
bekleriz, İstikbal sizden, ai7. igtik
balden birçok ıeyler ümit edersi
niz. Bu sözlerim.le bayrağınızı o-
limpiyatlarda da görmek iıteriz, 
demek isterim. 

Halkevinde mi•
firlere çay 

Şehrimizde bulunan Rus opor
culan ffırefine dün Halkevinde 
bir çay ziyafeti verilmi~tir. 

lskenderiyede bir 
taarruz 

lSKENDERIYE, 24 A.A. -
Kibarlar alemine mensup kimaele 
rin devam ettikleri üstü açık bir 
yerde diin alqam yapılan bir a· 
r&ftırma esnasında ltalyan konao· 
!osu ile cinai tahkikat müdürü, 
esrar çeken bir çete efradının ta· 
arruzuna uğramışlardır. Kendile
rine birçok el oilab ahlan kon•o
loala müdür, mucize kabilinden o
larak sağ ve salim kurtulmu,lar
dır. 

İki polis yaralanmıştır. Cete 
reiai, kaçmaia muvaffak olınuf 
fakat cürüm ortaklarile bunları~ 
müşterilerinden 13 ki•İ vakalan
mı,t~r. 

Eskişehirde 
Bir kongre 

Adliye anketine 
verilen cevap

lan tetkik edecek 
Gelecek ay zarfında Eskitehir 

de büyük bir adli kongre toplan
~a.sı. mukan·erdir. Bu kongre ta
dılı ıcap eden ve yeniden yapıl· 
makta olan bazı adli kanunlar 
hakkında yapılan ankete gelen 
cevapları tetkik edecektir. Bu tet 
kikat neticesinde layihalar kat'i 
,eklini alacaktır. Kongrede Adli· 
ye vekili Yusuf Kemal Bey bizzat 
hazır bulunacak, bazı baro reİllla 
ri, hakimler, müddeiumumiler kon 
greye dant edileceklerdir. 

Rus maçına 
hazırlıklar 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Cilmhuhiyet bayramına iftirak et
mek üzere i .. cller rehrinıiııa gel
meye batlamıtbr. Aııkarada yapı 
lacak olan Türk • Ru• maçına ıi· 
recek olan lzm.irll oyuncular An· 
karahlarla beraber buıılln bir an· 
treneman yapmıılardır. 

Yeni neşrigat 

Edebiyat tarihi 
dersleri 

Agllh Sırrı 
lstanbul erkek liıesi edebiyat 

muallimi ve l stiklll liseoi müdürü 
Agah Sım Beyin "Edebiyat tarihi 
dersleri" unnnlı kıymetli bir eaeri 
çıkmqtır. Bu kitap Tanzimata ka
dar türk edebiyabntn giizel bir tet
kikidir. Eserdeki babialerin tasnif ve 
tertibi,?de Agah Sırrı beyin pek çok 
~ıştıgı ve eserin büyük ve kıymetli 
bır emek mahsuHI olduğu anlatdmak . . 

İzmirde bir 
Tren kazası 
Bir tren giderken 

" uç 
vagon yoldan çıktı 
. lZMIR, 24. A .A. - Dün Deniz· 

!iden İzmir postasını yapmak üze
r~ hareket eden §Ömendöfer katan 
Çiftekahve duraima varmadan sii-

1 
r'atle yoluna devam ederken 4 yol
cu vagonu hattan çıkmıştır. Kazanın 
vukuunu gören makinist derha lo
komotifi durduğundan vukuu mu-
hakkak büyük bir facianın önü alm
mııtır. Yolcularla eıya kamilen kur
tarılmıştır. N ufusça zayiat hiç yok
tur. Aydından gönderilen imdat ır... 
ni vasrtasile İzmir yolcuları alınımı
tır. 

Memlekette 

Orman 
Yangını 

Malkara da bir 
orman yanıyor 
Tekirdağ dan )'azılıyor: -

Ma 1kaı R ve civannm yegine or
m~nı ola•. Kurudağ iki Fiinden 
beri yanmaktadır. Yangın baıla· 
dığı zaman şiddetli bir lodos rüa
g.~ı çıkma§, yan~ın çok büyümü,. 
tur. Alevler oelriz on saatlik me· 
aafeden görülmektedir. 

Çankırıda yeni bir 
hastane 

Çankırıdan yazılıyor: - Mem
leket hastanesinin tevsii ve 27 ya• 
taklı. yeni bir paviyon ve panıİ· 
yon lllfBS• tekarrür etmiıtir. Bu 
bina için 27 bin lira aarfedilecek· 
tir. Mobilyesi için de l 3 bin lira 
verilecektir. Hastanenin infası i
çin münakasa aç•lmı§tır. 

Akın piyesi 
ESKiŞEHiR, (Milliyet) - (A

km) piye•inin Eaki9ehirde de tem 
siline çalışılmaktadır. Piyeo demir 
yollar Spor kulübü tarafından 
kulüpleri menfaatına tem•il eclile 
cektir. 

"Son provalar muvaffakiyetle 
İcra edilmittir. Dekorlar yakın 
zamanda ikmal edildiği taktirde 
piyes tetrinioani içinde tem•il .,. 
dilmiş bulunacaktır. 
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Ağahanın oğlu bir 
kaza geçirdi 

LONDRA, 24 A. A. - Ağaha
nm oğlu Prena Ali Han, bir oto
mobil kazası netice&inde oldukça 
ağır surette yaralanmııtır. 

Prens dün bir av partisinden 
Londradaki ikametgahına avdet 
ediyordu. Şoförü tarafından sev· 
kolunan bir otomobile binmi, idL 
Londraya giden New-Market yo
lunda Prenain otomobili bir kam
yon ile mÜ•ademe etmiıtlr. 

Çarpışmanın ıiddeti dolııyısile 
otomobil bir tarlaya devrilmi~tir. 

Prens müteaddit yerinden ya· 
ral&DDUf ve ylizii bere içinde kal 
mıştır. Gerek kendisi ve gerek ya 
ralan hafif olan hizınetkarlan 
hastaneye kaldmlınışlardır. Bu
gün Prensin sıhhi vaziyetinin 
oldukça iyi olduğu söylenmekte
dir. Herhalde bir haftaya kadar 
kiliniği terkedebilecektir. 

Denizaltı tankı 
MADRlT, 24 A.A. - Müvellil 

dülhumuzası suyun elektrikle tab 
!ili suretile elde edilen deni:raltı 
tankını icat ebnİf olan İ•panyol 
amelesinden Ruiz diın Caaa de 
Cambo gölünde 15,000 aeyird 
karşısında tecrübelerini yapmıt
tır. 

Tank, evvell gölde dolaımıt ve 
sonra suya batmıştır. Muhteri au· 
yun dibinden cümhuriyete, hilldl. 
mete ve tahtelbahir kazaları kur· 
b.anlanna aelamlarını göndermit
tır. 

Sular tanka gİrmeğe baıladı· 
tından tanlı: 90 dakika aonra ••· 
yun yüzüne çıkaı·ılmıttır. Tecr&
belere devam edilecektir. 

Mısırda çifcilere 
açılan kredi 

LONDRA, 24 A.A. - Finand. 
al T"ımee ııazetesinin aldıfı bir ha 
bere göre Mııur bankalan, baıv• 
kil Sıtkı pqanın gösterdlfi arzu
ya muvaffakat etmitler ve çlfçil• 
re açılan kredilerin ödenme tarı. 
hini tehir talebini kabul ..,.ı.mı.
lerdlr. 

Bu laaber, reunen te1lt ec1ıı
miıtir. Bununla beraber lçtlınada 
pyan mebaffi, hiiklımatin banka 
lara mühim krediler açtıtuu Ye 
bundan makaadm bu mae-ı .. 
re borçlu olanlara bankalann ylll' 
dnn etmesini teminden ibaret bu
lunduğunu söylemektedir. 

Nehire devrilen 
otobüs 

NATCHEZ, 34 A.A. - (Miaid 
pi) - 18 zenciyi hAmll olan bir 
otobüs, nehri geçerken deYrilmit 
~e içindekiler auya dökülerek lııo-

Seccade ve 
Hırka nerede? 

Antikacı 
ları da 

dükkarı· 
aranacak 

Vaktile Konya lan l•tanbul• 
gönderilen tarihi bir hırka ıl 5e< 
cadenin ne olduğuna aj yııP1" 
lan tahkikat, ilerlemekted r ')oP 
günlerde bu hu•usttt baz izle el· 
de edilmiştir. Bu e,yamn KonY~" 
dan lstanbula gönderilır ine • 11 

muhabere evı·akı meydana çık~· 
rılmı~ ve kayıtlann tetkiki üzerı; 
ne bunların 19 Ağustos l 931 tarı 
hinde lstanbula gönderildi 'i aııl• 
şılmıştır. Şimdi hırka ve iC•.'.C de
nin nereye verildi~i araştrrılnıak• 
ta, mü~e ve evkaf idarelerinee bU 
cihetin kat'i :surette tesbitine ç•" 
lışılmaktadır. Hırka ve seccad .. 
ııin herhangi biı- suretle antikacı; 
!arın eline geçmiş olmas' ihtin>ah 
düşijnülerek, lstanhuldaki antik• 
cı dükkanlaı~nda bulunan biil51' 
hırka ve seccadeler müteha.&S'1 

bir heyetçe ;:özden' geçirilrıekW 
dır. 

Brezilya 
Sefiri geldi 

Kahve meselesi içio 
uyuşmak mümk .. ıı 
olacağını söyliyor 

Bir müd~tten beri Pariste 
bulunmakta olan Brezilya sefi
ri M. Mario de Pimentel Braıı
dao, dün lstanbul'a gelmi,tİr· 
M. Phnentel Brandao. dün ak• 
p.nı Ankara'ya gitmittir. 

Selir dün Türkiye ile Brezil· 
ya arasındaki ikhaadi münaıe
bat hakkında bize §U beyanat· 
ta bulunmuftur: 
"- Türkiye ile Brezilya attı 

ıında ıılyaaf münaaebat dostane 
dir. Dost olan bu iki memleke
tin kahve gibi bir tek ticaret İ· 
!İnde anlBfmamalanna sebep 
yoktur. Kahve meselesinin hal· 
li için Ankara'da müzakerat• 
başlanmıttır. Brezilya. Türkiye 
ile kahve meselesi hakkında ti· 
cari bir itilaf yapmağı arzu e
diyor. 

Türk hükfunetinin de ayni 
dütüncede olduğuna emİDİDI• 
Bu meselenin pek yakında iki 
memleket iktıaadi münasebeti• 
rini inkişaf ettirecek bir şekilde 
halledileceğini ümit ederim." 

Yeni adliye 
tayinleri 

Gelecek ayın ilk haftaamda )Jı 
karada Adliye intihap encümeni 
toplanacaktf1'. intihap encümeni 
münhal olan adli makamata ta· 
yinler yapacaktır. Bu meyanda h 
tanbulda münhal olan üçünrü ce· 
za dairesi reialitine ağıtteza rei• 
vekili Nusrat, inhilal edecek agır 
ceza reis vekilliğine müddeiumu
milik bafltl.Uavini Hikmet. müd· 
deiumumilik baş muavinliğine de 
afırceza davalanna çıkRn ınua• 
viıı Cemil Beylerin tayinlerindeıı 
bahsedilmektedir. 

Necat vapuru 
kurtarıldl 

lSTANBUL, 24 A.A. - 3 gÜll 
evvel lzmit körfe:ı:inde Dil iske· 
lesi civarında çakıllık bir mevki· 
de hamulesi-z olarak karaya otu· 
ran ve aür'at M"'yrinden ve aync• 
ambarlan boş olmaaından dolayı 
oturduqu sahada 500 metre ka 
dar ileriliyerek saplanan Türk 
bandıralı Necat vapuru bu sa· 
bah Türk Limited •İroetinin iLa· 
nina tahlisiye vapu;.., ·tarafından 
kurtanlnuttır. 

Aydında bir kaza 
AYDIN, 2H A.A. - Bir evin 

damı aktanlırken kiremitler ara• 
aında eakiden ealdı kal11n bir bom 
ba yere dü,erek patlamı, ve ya• 
pıcı Konya'h Haııan uıta ağır ,... 
rette yaralanmıştır .. Yaralı hasta 
haneye kaldınlmı,tır. 

"Muhteşem infirat,, 
aleyhine •. 

LONDRA, 24 A .A. - DailY 
E.:ıı:preaa ıazeteai, Avrupa'ya ait 
itler karııamda lngiltere'nin ta· 
kip •ttifi infirat aİyasetl aleyhİ11·. 
delıl mllcadelesine devam etmek 
tadir. Bu cazete, lngiltere'nin Lo
karno ltilaflarmın mefauhiveti11i 
llb etmesini iararla iatenıeı.ie ve: 
"Bu ltı1lflar, ll18'iltere'yi hiçbir 
veçhiıe alakadar etmiyen bazı ae 
beplerden dolayı yeni bir harb• 
sllrüklemelr. tehlikesini havidir.'' 
Demektedir. 

Bir kiliseyi soyduJaı 
BADE, 24 A.A. - Volff ,a.jar 

amdan: Pazar gecesi, birkaç hır 
a11: methur Salnt FridoHn. ki~;, 
ni soyıDUflar, ~ k .,,._... 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bank sı 
20 Birinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

Yeşil hilal bu sa
hada da çalışacak 

Kasa 

AKTiF PASİF 

~.686-668' 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 

Yaz tatil d.evresinı bttİren Ye· 
il Hilal merkez heyeti pazar gii
~u sıhhi müzedeki merkezinde 
'•is vekili miralay Atlf Beyin ri
hseti altında mühim bir toplantı 
Y•Pmı,tır. Muallim Nebahet ha
~ırnla Dr. lbrabim zati, Fabretlln 
l\eriın, Ferit, Celal F eyyazi, Ba
h•ettin Halit, Ali llhami, Hür.e
tin A ~i, Fikret Eaa t, Gazenfer 
11,,Ylerin ha:ıır bulunduğu bu cel
"de 24 te,riniıani 1932 perıembe 
lÜnii saat 16 da Halkevl oalonun
d• lo0planacak senelik kongrenin 
"'•nuneıi baıurlanmı,tır. Kongre 
de memleketimizde Yetil hilllm 
14 ıene zarfındaki meı.Uılnin bi
li.tıçoau ile meyvelerimizin mem .. 
1•ket dahilinde aarfiyatmı çoialt 
"''k ıuretile Alkol imaline ihti· 
taç kalmamasmş temin edeC"'k 
1•dbirleri ihtiva eden bir rlaale
~İn ha'Zll'lanmaaı için İbrahim Za
t~ F ahrettln Kerim, Cel.U F eyya
tl 9..ylerden milrekkep beyet se
lilnılttir. 

Alıın ufi kilog. 
Banlrnoı 
Ufaklık 

Dabfldeld lluhablrler 
1 

ı.;:·_r• __ ı_s_.5_8_8_.3_55,94 9.815.!116,-
452.785,92 1!3.8~ 1.357 ,86 

Deruhte edilen evr•kı nakdye 1 U•ra 158.748.568,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine ltvfllı:an 
vaki tedlyu o......;:!,_ __ 3_._19-'8-'.5'-'6"'3-'-,---1 

Altın safi ldlog. 3.848-iOS 1 L~ra 5.412.827,02 
Deruhte edlltn nralı:ı nalı:tiye bıldytıi 155.550.000, -

Türlı: Llruı 591.540,65 6.004.367,67 Kutılığı tamamen alnn olualı: ıedntlle ..u dilen f,_,Lir=· a=---'8.'-68=8,;.:.5..::8.:c9•c:.9.:c8-ı 164.2.38.589,98 

I la.,içredeki beynelmilel içki a
'Yhtarlan cemiyetinden gelen 
llıiihim tahrirat okundu. Bu tahri
''tta memleketimizde içki arfi
taı. ve bu yüzden tevellüt eden 
ı._•talıklar, cinayetler hakkında 

Hariçteki Muhablrlen 

Altın• ııbvlllkıbll Strbeıt dövizler 

Hazine Tahvlllerlı 
Deruhte eılllen enılı:ı nılı:tlyt lı:artılılt 
Kanunun 6 \'t 8 lnd maddelerine tevflba 
vaki ıedlyıt 

CUzd-
Senedat 
Esham ve { Oenıhıt 
Tabvlltt karfıltğı 
Eıhım ve Tahvlllı 

etilen evralı:ı nılı:dyt 
( idbarlkıymeıle ) 

Altın ve Döv.is flzerlne avllll9 
uı ... darlar 
Muhtelif 

1 
Ura 1~8.7 4 8.563, -

. - 3.198.563,-

l 
Lira 4.937.086,36 

"27.125.825,
H 955!()()0, -

Yekün 

1!:'2.1!83,36 

! 55.550.000,-

33.0 t 7.911,36 

11.569,04 

4.:i48.180.

!.522.460,96 ---
224. 778.080,25 -

Vadeaiz TeYdiatı 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

1 

Yckllıı 

9.95i.4il3,39 

99!.435,88 

84.595.56,. -

224.778.080,20 

l&t .. tiatik aoruluyordu. Bu huıus 1-
111\ Sıhhat Vekaletine müracaat İakonto haddi ~. 7 altın ilurine av-• % S,112 

~İldi!!! ve oradan gelen cevapta 
'fil Hilal mesaiıinin takdir edil 

~iğ; ve bu iatatiatiklerin de gön
•rileceği bildiriliyordu. Dr. Fah

~ltiıı Kerim 8. memlekette Y ,,.Il 
illi. için yeni bir mücadele saha

~ 'çıldığmı, o da 10n aene içinde 
•ı,,.bulda tüt"eyen Heroln lptili.
~ olduğunu ve bu iptlll'nm ilmi 
~~ tnealeki cihetinden müıahede· 

Veresiye 4llmlm 

ay vade ile is
tediğiniz Mağa 
zalardan pa· 
zarlık ettikten 
sonra Verece
jimiz kupon• 
larla lıtediği
niz eıya ala

bilirsiniz. 

Teshilit 
Celil Bey han No. 33 Oroz
dibak karşısında Tel: 23946 

Bono ıara Avans 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Mevkii ve mahallee' No. Cinsi Kimden metruk 

olduiu 
B .. ykoz Kııvakder• 23 Hane Kirkor ve mah-

dumu AııoP Ef. 

" .. '5/49 Hane mu bahçe Agop ve Zenop 

.. " 77 Hane Firari Artinden 

" Çınaralh l!9 29/l Hane ve dükki.n Davitten 

" 
Y alıköy bahariye 9 Hane mu bahçe 

" .. " 
Mektep ıs mü- Araa .. 

kerrer 
,, Kavakden uz Hane Mübadil Hacr 

Haralamboı Ta 

' zeY~ .. i F otial 
1 ... lıanaroc!aa 

metruk .. .. sa ........ ftt ·~•dil Nllroliden 
metruk 

192 hi. se iti 

hrile 101,1/ 2 H. 
Uçte biri 
Tamamı 

140 biaaeden 60 hisae 

Tamamı 

HO metre tamamt 

Kıymeti 

muhammencıi 

6001ira 

370 lira 

200 .. 
1200 .. 

728" 
21 .. 

1200 .. 

220 .. 

liııl geçen hafta Tilrk Tıp cemi 
'•tiııe tebliğ ettllini, arkadatla-
1\ıı çok ali.kadar olduldan baa 
'•:ı:u etrafında Yetil Hilalin de 
~~İıttai ıahada irşat ıuretile hG-
1.•ınetın meaaisine yardım edebi
"<efini oöylemiştir. Bu meaele ü
ı..ınde çok hararetli müzakere 
~"Yan etmiıtlr. Bu lfln Yetil hi
~ için pek mllblm bir vazife ol
ııı"~nu, bu n1ilcadelede bütün 
ı,,~vYerlerle teıriki meaai edile 
~ hiikdmetln mücadelesine ya.,. 
~ edileblleceı'tl buaımında fikir
~~ ittifak etml4tlr. Bu zehlrln teY 
\ı "ttlii feli.ket kıu• bir rlaale ile 
"-h "-. anlatılacak, F alrdlte, Cer. 
~ ll&fa, BU:rrklly ırlbl hastahane 
"le, baplahane heyeti aıbbiy-1-

Mübadil, Gayri Mübadil, Hazine bo 
noıu, deyin ilmühaberi, alır Htar ve 
ipotek yapar, Satınak iatenıeyen)ere 
avam verir. Sirkeci Liman han No 
30 Tel. 24300 Om ..... 

Cinı Te 9VMfı yulııarda yazılı emvali metrük .. miilkiyetleri satılmak üzere 25-10-832 tariWnden itiıı.en 
20 gün müddetle miizayedeye çıkarrhmfhr. Yevmi ihale 15-11-932 aalı giiaü aaat 13 tedi•. Taliplerin .,_ 7,S 
teminat akçelerile yevm ve saati mezkürka Beykoz ınalmüdürlüfüne müracaatlar. (5637) 

"'üracaat edilerek onlann da 
~hedelerlnden latifade edile
~ tir. Yetil HUal gençlerinin hal 
~ ~ tenevvil.l'ii buawıunda konfe
~ .... afiş, bıfrıaaıhha kitaplanna 
ı.iı"~ y,.ı,.lrna11 için Maarif ve 
v·ı 't Vekaletlerine, latıuıbul 
~ ltetine müracaat edilmesine 

karar verilml,tlr. 

t RADYO j 
a'-giinkii Proğram 
11~1' AN BUL - 18 ol'kestra, 
,,~ (Kemal Niyaıai Bey arka
~ ~rı 'Jeclye hannn), 21 tanıro 

.. tr ... aı. 

~l<.REŞ (3,942 m.) - 19,10 
r r, 20 nıüsahabe, 20,40 gra
~0n, 20,50 şarkı, 21 flint, 21,25 

ı '• 21,45 konferans, 22 piya
' ?2,30 viyolonsel. 

}\Jt>APEŞTE (550,5 m.) - 19 
~.~•:ıca dersi, 19,20 çigan orkes 

., ' 20 konferaı:ı•, 20,30 opera-
'•riten temoilin naklıı Figaro

ı lddiiğünü, aalon orkeıtra11, caz .. 

Kadıköy Malmüdürlüğündenı 
Alıcısı olmemasma binaen 10/ 10/ 932 tariblt Mifliyet gaze

tesile müzayedesi bir hafta uzatılan Rasimpa9a mahallesinde 
Yeldeğinneni sokağında atik 8, 8 mükerrer cedit 10-10-1 No. 1ı 
arsanın pazarlık suretile müzayedesine bir ay daha devam olu· 
nacaktır. lstiyenlerin .alı günleri saat 'f.S ta mılracaatlan 

(5640) 

1 İst. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilanları 
Harp Akademisi ihtiyacı i- aaat 10 el.. Tophanede llı-ı.rkez 

çin 14000 kilo sığır eti kapalı kumandanlıtı satmahna komia 
zarf suretile satın alınacaktır. ;ronunda ··icra ]alınacaktır. Ta 

------------ı Münakaaası 26/ 10/ 932 salı gü liplerin izahat almak için her 
Beıiktaq icra dairesinden: Bir nü saat 14.30 da Tcpbanede gün ve pazarlığa iştirak için

borçtan dolay• mahcuz ve açık art- Merkez kumandanlığı satma!- de muayyen vaktinde komiı
tırma ıuretile paraya çevrilmeıinı ma komiıyonunda icra kılına- yonda hazır bulunmaları. 

latanbW uliye nıahkemeal üçün
cü hukuk dairesinden: Agop efendi 
nin Madam Mari aleyhine açtıfı bo 
tanma davası üzerine gıyabında tah 
kikat ikmal. ediLniı ve evdk dava 
müçtemi mahkemeye teyeli eclilmeoi 
hıuebile muhakeme ııünü olarak 14 
tetriniaani 932 tarihine müaaclif pa
zarteal aaat 14 te tayin eclilmiıtir. 

Y evmü mezkU..da gelmediği taktir
da gıyaben muhakemeye devam olu 
nacağı i.li.a olunur. 

karar verİhnif olan bir singer ayak caktır. Taliplerin şartname.ini (191) (5633) 
dikit makinesinin resmi tellil.liye ve görmek için her gün ve müna- * * * 
ihale pul müşteriye ait olmak üzere kasaya iştirak için de şartna- Harbiye V(: meı4ıutu bulunan 
31-10-932 tarihine teaadif eden pa- meai veçhile hazırlayacaklan mektepler (!ryvanat~ ihtiyacı 
zarteıi günii aaat 13 ten 14 raddelı teklif mektuplarını ihale günü- için 432000 kilo ot pazarlıkla 
rinde sandal bedeıteninde satılaca- nün muayyen vaktinden evvel satın alınacaktır. Pazarlrğı 27-
ğ-ından talip olanların hllZlr buluna- komisyon riyasetine verme 10-932 pe11embe günü saat 14. 
cak memura müracaat eylemeleri ı- leri. (122) (5248) 30 da Tophanede Mcrke>: Ku-
li.n olunur. * * • mandanlığı satınalma komisyo 

lo N Yeni köy sulh icı·asından: Bir borç 
\ DRA, (3.ı;S,8 m.) - 20,30 tan dolayi mahcuz bir adet buzluk 
\ ~'!a. 22 opeı·a, 23,10 orke .. 
' .... ,35 dan• muıikisi. ile 200 adet demir aandaliye bir aan 

Yollama Müdürlüğüne ait ounda icra kılınacaktır, Talip-
42 No. lı motör pazarlıkla ta- lerin şarbıameııini görmek için 
mir ettirilecektir. Pazarlığı: 27- her gün ve pazarlığa iştirak i-
10-932 perşembe günü saat 11 çin de muayyen vaktinde ko
de Tophanede Merkez Kuman- misyonda hazrr bulunmaları. ~ renkte Kürk manto 1-11-932 sah gü 

l;t"-ll.IS (1725 m.) - 20,30 ln- nü saat 9 da Büyükderede Piyaaa 
ı.c: deni, 24,50 tiyatro haYa- c:addeoinde 56 No. bülbiil parkında 
,~'\ 21,5 bedii müoahabe, ve bir adet piayano yine yevmi mez 
I~ orkestra, 21,45 matbuat kiirde saat 13 te Beyoğlunda Tarla 
ı ''• . 2?. tiyatro temsili, 22..45 batı Macar c:addeıinde yoğurthane 
~ilik kon •er. 

-rtmanı önünde satrlacağından ta 
il..\~ ( 488, 6 m.) - 1. 9,30 lip olanların yevm ve vakti mü ay
~ radyo ne,riyatı, 20 hava- yende mezkUr mahallerde memur.u

,5 konferans, 20,lS konser, na m_üracaatları ili.n olunur . 
. konferans, 22 Zus muıikl ı--------------

22,30 askeri bando. 

ll>,ıA (441,2 m.) - 21 hava
. ~lllnofon, 21,45 musiki kon-

2,30 komedi, 23,10 konser, 
l!'ramofon, 23,55 havadio. 

~OVA (1411 m.) - 19,55 
~·· 20,30 muıiki şunun, 21 

onaeri, 23, 15 dans musiki-

I\' ~NA (517,2 m.) - 19,5 
~Utahabe, 19,95 fraıwzca 
~20 radyo jurnal, 20,30 or 

Onaeri, 22,5 müsahabe, 
lg ~Ottıedl, 23 radyo jurnal, 

e.na musikisi. 

ıı;;- ~:rüseferdcn almış oldu
' I •ıcı[ No. lu ehliyetnamemi 
tecıim. 

ZA Yl - lıtanbul ithalat giimrü
ğünden almt§ olduğum 254 numero• 
lu ayniyat makpuz aenedi zayi edil
diğinden hükmü olmadığı iliin olu
nur. Bakırköy Bez FabrikaaL 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emailleri 
Bu akfam saat 21,30 da 

BLÖF 
Yazan: 

Georgea 
Delance. 

Nakleden: 

danlığı satınalma komisyoınuo- (192) (5634) 
da icra kdmacaktır. Taliplerin "' "' "' 
mot&ü görmek için Salıpaza- Ankara Dekovil bölüğü için 
nnda Yollama müdürlüğüne Haydarpaşada Maonada mua
ve şartnameyi görmek İçin her yeoe ve vagonda teılim 40 ton 
gün ve pazarlığa ittirak için de lavamarin kömürü pazarlıkla 
muayyen vaktinde komisyonda satın alınacaktır. Pazarhğı 26-
buır bulunmalan. · 10-932 çar§amba günü saat 11 

(187) (5615) de Tophanede Merkez kuman-
Jt. "' * danlıtı ıatm alma komisyonun 

Hamiye mektebi için 4 adet da icra kılınacaktır, Taliplerin 
semaver tamir ettirilecek ve 25 tartnameııini görmek için her 
adet çay güğümü pazarlıkla sa gün ve pazarhğa iştirak için de 
tıın almacalııtır. Pazarlığı 26- muayyen vaktinde komisyonda 
10-932 çarıamba günü aaat IS hazır bulunımalan. 
te Tophanede Merkez kuman- (193) (5635) 
danlığı satınalnıa komisyonun- • "' * 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 8 Adet Suvat 
izahat almak ve nümuneııini 144 Metre Boru 
görmek için her gün ve pazar- 175 Metre İzole tel 
lığa ittirak için de muayyen 21 Adet Komütatör 
vaktinde komisyonda hazır bu- 4 Adet Armatör 
lunmalan. (190) (5632) Maltepe Lisesi ihtiyacı için 

* * * yukarıda yazılı malzemeler pa-
T opçu ve Nakliye mektebi zarlrklı. satın alınacaktır, Pa-

hayvanab ihti acı zarh" ı 30-10-932 

Birinci ınuf Mutahuaıı 
BAKTERiYOLOG 

Dr. l H S A N S A M t 
Bakteriyoloji Uboratuvan 

Umum kan tahlilatı. Frenci nolı:tai 
nazarından (Wa11.....,... Ye Kalın 
teamiilleri) kan küreyvatı sayılma
"• tifo ve mtma butalddan tqhiıi 
idrar, balgam, carahat, kazurat "" ıu 
tahlili.tı, Ultna mikroıkop; bıuuıi 
aıılar iotibzan. Kanda üre ,elı:er, 
klorür, kaUeoterin mikdarlarmı:n ta
yini. Dlvanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981. 

Taliplerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde ko. 
misyonch. hazır bulunınalan . 

(194) (5646) 
* 

Ordu Sıhhiyesi için 50 ka
,Jem !}evliye ileti aleni müna
kasa 'luretile aatm alınacaktır. 
Münakaaası 22-11-932 salı gü
nü sa11t 14 te Tophanede mer
kn kumandanlığı Htmalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır, Taliplerin 9artnamesini gör 
mek için her gün ve münakasa
ya ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (197) (5649) 

••• 
Ordu sıbhiyesi için dört ka

lem katküt kapalı zarf suretile 
satm alınaclktır. Münakaauı 
20-11-932 pazar günü saat 15 
te Tophanede Merkez kuman
ch.nlığı satmalma komisyonun
da icra •lalmacaktır. Taliplerin 
tartnameaini görmek için her 
gün ve münakasaya i9tirak için 
de muayyen vaktinde konıiı
yonda hazır bulunmaları. 

(195) (5647) 

• "' * 
Ordu Sdıbiyesi için 6 kalem 

Serom bir şartnamede ve 1500 
adet lukai flotter ayrı bir ıart 
namede aleni miinakaaa aureti
le satm alınacaktır. Münakasa
lan 20-11-932 pazar günü Se
romlar saat 10 da diğeri saat 
14 te Tophanede Merkez ku
mandanlığı aatınalma komisyo 
nunda icra lalınecaktır. Taliple 
rin fartnameaini görmek için 

3 üncü kolordu 
il anlan 

K. O. ve l. F. lat'atmın bir 
senelik ihtiyacı olan 15.000 ki
lo kırmııı mercimek açık mil· 
nakaHya konnıuttur. 5-11-932 
cumartesi günü saat 11,30 j.. 

halesi yapılacaktır. Şartname
yi görmek isteyenlerin her g6ıı 
ihaleye ittirik edeceklerin vak 
ti muayyenıden evvel Ko. mü
racaatları. (881) (5449) . . .. 

K. O. Ye 1. ci F. kıt' atı için 
senelik 31,250 kilo nohut açık 
münakasaya konmuttur. 5-11-. 
932 cumarteai günü saat lo.30 
da ihalet.l yapılacaktır. Şartna
me.ini görmek isteyenlerin her 
gün ihaleye ittirik edecekle
rin Takti ınuayyenden en-el 
Ko. muracaatlan. (882) 

(S450) 

• • • 
Kolordu kıtaatı hayvanatı 

ihtiyacı için kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulan300000 
kilo yulafa teklif edilen fiyat pa 
halı görüldüğünden pazarlığa 1 

konulmu9tur. İhalesi 26-10-
932 çıır9amba günü saat 16.30 
da icra edilecektir. Şarmameai
ni görmek üzere her gün ve iha 
leye ittirak için o gün Ye vak. 
tinden evvel komisyona müra- • 
caat edilmesi. (890) (5617) 

* * * 1 
Kolordu ve 1. Fırka kıt'ala- . 

r:mm ihtiyacı için kapalı zarfla 1 
münakasaya konulan 63.300 ki 
lo prasa. 25,000 kilo laha
na ve 37.800 kilo ııpa. 
nağa teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa ko
nulmuıtur. İhalesi 26-10-932 J 

çarıamba günıü saat 15.30 da 
yapılacaktır. Taliplerin tartna
me.İni görmek üzere her gün 
ve ihaleye ittirak için o gün Ye 
vaktinden evvel komieyona mü ' 
raca.atlan. (891) (5618) 'ı 

• * • 
Çatalca müstahkem m8Ylıii 1 

kıt'alannm ihtiyacı için aleni 
münakasaya konulan 7.SOO ki· 
lo pırua. 6,900 kilo lahana, 4. 
500 kilo 11panak ve 9900 kilo 
patates için teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden pazarlı
ğa konulmuttur. lhaJ.,.i 30-10.. 
932 pazar günü saat 16 da yapı 
lacaktır. Taliplerin t•rtnameti 
ni gönnek üzere her gün ve iha 
leye ittirak için o gün ve vak
tinden evvel komiııyooa müra
caatları. (892) {5619) . ~ .. 

Kolordu Ye birinci fırka ihti
yacı için münakasaya konulan 
S.000 kilo üzüme talip zuhur 
etmediğinden pazarlığa kon
muttur. lhaleıi 26.10/ 932 çar 
ıamba günü aaat 16 dadır. Ta
liplerin muayyen vaktinden ev
vel komisyona müracaatları. 

(886) (5602) 

* * * 
K. Ordu kıtaatınm ıhtiyacı 

7 

KA ADt:NIZ PO:sT ASI 

SA SUN 
Vapuru 25 Teşrinievvel 

SALI 
günü akşamı Sirkeciden hare
ketle Zonguldak. 1 nebolu, A
yancık, Samsun, Gireson,Trab

zoa. Sürmene Ye Rize'ye azi
met ve aYdette ayni iskelelerle 
Uaye'ye Üfrayarak avdet ede
cektir. 
Fazla tafsil.it için Sirkeci Yel

kenci hanındaki acentahğ-ına mü
racaat. Tel: 21515. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Dnınln ~nar 
Vapurı ?7 Teşrinievvel 

PERŞEMBE 
günü akfam aaat 18 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle(Zonguldak. 
l...bolu, S.maun, Orcb, ';.ire
aon, Trabzon Rize ve Hope) ye 
nimet ve a•det edecelrtir. 

Futa tafaili.t için Sirbc:i Mey
- hanı altmcla acentalıiuıa 
müracaat. Tele. 21134. 

SEYRJSEF AlN 
lledıes _.: Oalııta IC&pcü 

'-fi B. "62. Ouhe A_ Sirkeci 
Mllhlkdanade ı..a a. 1740. 

IZMIR • PİRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

( EGE ) ;:şrı:ir:t 
11 de. 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
26 birinci tetrin çarşamba 
18 de. Dönlifte Tirebolu
Y• da uİJ'ar. 

IZMIR -MERSİN POST ASI 

(iNEBOLU) 
26 birinci tefrin çarşamba 
10 da. Galata rıhbmmdan 
kalkarlar. 

AKTARMACILIK 
İzmir limanına uğrayacak 
idare vapurlarının yükleme 
Ye bopltma müteahhitliği 
prtnameai muc hince 3 
İkinci teşrin 932 tarihine 
kadar mahalli acenteliğince 
aleni mllnakasıya koııul

mllflur. lstiyenlerin İzmir 
acenteliğine veya Levazım 
mllnakasa ve mübayaa ko
misyonuna müracaatları. 

Çeltik Fabrikası• 
Mehmet Karabekir 

ve Şürekası 
Feaer Balat caddesi No. 46 
Nimune Üzerine meccanen 
randman ve kıymet tahmin e
dilir. Çunl, nakliye temin olu
nar. (Ueret pyet ehven olarak 
brııriqtmlır) Telefon: 20732 
Tel graf: lıtanbul Kabar 

Zayi Mukavelenaıne 
lö Förı.ilu dö \'ıyen Hayat Sigor 

ta !irk•ti nezdin<'e akdeylemiş oldu
ium 12015314 numaralı ve 22 mart 
928 tarihli Hayat Sigorta mukavele 
name.ini zari ettifimden mezkur mu 
kanlenaroenin biriai larafmdan bu
lunduğu takdirde hiç bir büküm ve 
kıymeti haiz olmadığım beyan ede
nnı. Kütahya J. Mp. kumandanı 

Binbatı Muıbla Haydar 

l~bul ikinci lfliı memurluğun 
daıo: 1ıtaabul Sirkecide Nur luuun
nıada hab tüccarı Matmazel Pio11i
ni'nin borçlann tetkikatı bitmi9 ve 
ıını defteri dairede alacaldılana ırör 
nıMİ için hazır bulundurulmuıtnr. 
Alacaldılann ikinci toplanma için 
15-11-932 salı günü saat 14 te daire 
ye gelmeleri ilan olunur 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı ar Malt uıasası 

Kcllanınıı· 

Her eczaııe 
desatılıt• 

Tasfiye dolayısile 

Akıllara hayret veren 

UCUZLUK SERGİSİNE 
KOŞUNUZ. 

Sultanhamamı'nda • 

BALCILAR 
MAGAZASINDA AÇILDI 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beıiktaı Çırağan caddesi 82 No. lı iki knını ana. 
Bali.da aclreai yazılı iki kısım ana 24 Ağustos 932 tarihinde 

icra kılman müzayede ve pazarlık neticesinde verilen bedel had· 
di layık göriilmiyerek komiıyonca yeniden 20 gün müddetle mü· 
zayedeye vazedilmiıtir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 T. ıani 932 
tarihine müıadif cumartesi günü zevali saat 14 te Betiktaı mal
müdürlüğünde müteıekkil aatıı komiıyonuna müracaatlan. 

(5468) ı· -----
Beykoz MalmGdürlüğünden: 1 
Mahmutıevketpafa karyesinde eski Bozhane yolunda 124 

1 

numaralı mübadil Mustodan metruk haneye 16-10-932 tarihinde 
yapılan müzayedede teklif edilen 100 lira bedel haddi layık gö
rülmediğinden müzayede bir hafta müddetle temdit edilmittir. 
Yevmi ihale 30 te,rinieTI'el pazar siinii ıaat 13 tedir. Taliplerin 
Beykoz Malmüdtirltitfine müracaatları. (5642) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu kepdede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
FırAıah kaçırmayınız 

f ttirak ediniz •• 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan mı 
ucuz aatar, Beyoğlu, lıtiklil cadde

ıi 390, lıveç aefareti karqmncla. 

KrepPreton 
• 
)pekiş moda bürosu 

tak im ediyor: 
·~-

. - · - .. -
Krep Preton, çay elbiseniz 
ve tayyörlüğünüz için inti_ 
hap edebileceğiniz en lüks 

ve modern kumaştır. 
• 

Bu işte ipe iş'indir 

Şu neş'eli çocuklar arasında: 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrin ievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cümhuriyetia kuruluıu günü, bil~ 
dünyanın ( Ta•arruf sıünü) dür. Küçük, büyük, 

kadın , erkek herke• o gün para 
blriktlrmeğe hatlar. 

Bu hafta içinde it bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya başlayımz. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

f TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde_ 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Beşiktaş 

Dikiş Yurdu 
İnhisarlar Umum 

Müdürlüğündenı 

ALEM RAKISI ~ 
25 Teşrinievvel 932 tarihinden itibaren İabisarlar id•· 

resinin mü sa ııde ve kontrolu tahtında uzun miiddet 

fıçılarda bekledikten sonra 

Dinlendirilmiş 
olarak satılacağı muhterem müşterilerimize ilin olunur 

S. S. C. 1. T 0 R K 1 Y E T 1 C A R E T 
MOMESS1LL1Cl 

Cümhuriyet ve Milliyet !l'azetelerinin 18 Eylül 1932 tarihli nüıhıJ ~ 
da ilan edilen ıirlriilerini taclilen, S. S. C. 1. hükUınetinin kararı ile Pil . 
dorovıki'nin S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümeuili vuilesinden iııfik 
etmcai dolayısile Mümeuillikte birinci imza ıelihiyetini bervechiar • 
tın haiz olacağım berayı malumat ilin eyler: 

l - BankoYİç Yan Martinoviç:: Mümeaıil vazifesini ifa eden, 
2 - Paru4in Vlademir fvanoviç: Mümeuıl vekili. 
3 - MCJÇeriakof Mihail: Miimea ailliğin fıtanbul tubesi Müdiltİİ 
ikinci İmza telaruyetini haiz olanların liıteıi aynen bakidir. 

Adana Ziraat 
Bankasından 

Lira 

16000 

Muhammen 
senelik 
İcarı 
Lira Cinsi Mevkii Numaraaı ı.: 

. Si,H 
1700 (Bir otel Ye albn-) J, 2, 3, 4, 5 -

(da dtirt dükkin ) 88,83-85,87,60 
1 - Yukarda tafsilatı yazılı gayrimübadillere ait bir otel, 

dört dükkan 24-10-932 pazarteıi gününden itibaren bir ay ıı:ı 
detle ve pazarlık uıulile Htılığa çıkarılmı9tır. 

2 - Satıt bedeli pefİn para ile ödenebileceği gibi Ga 
badi! bonoları da para yerine verilebilir. 

3 - lıtiyenlerin Adana Ziraat Bankasına müracaatları. 
(5654) 

1 Evkaf müdiriyeti ilan arı 
Kıymeti muhaımnenesi 

Lira 
234 

Tarabya'da Murat Hamis mahallesinde Dağ mahallin~e 
kokli sokağında. 7, 67. 21, J • numaralarla murakkam bıt 
hanenin mevcut enkazı yirmi gün müddetle müzayedeye ko 

1 tur. ihalesi te9rinievvelin otuz birinci pazartesi günü ıa& 
bettedir. Taliplerin İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında rıı' 
!it kalemine müracaatlan. ( 

İzmirde Kemt:raltı caddesinde Salebci ham ve müşteıııil 
evvelce ilin edilen şerait ve ahkam dairesinde rnüzaycdedcı.1 

fı nazarla bir ay zarfında pazarlıkla intacına karar veriJıııİf 
Şöyle ki: (9000) lira bedeli muhamminesi olduğu halde (7 
lira yetmit yedi kuruş pey altına alınmış olan mezkur harı111 

rihl tesliminden itibaren bir senelik icarı pazarlıkla intaç e 
cektir. 

Pazarlıkta her hafta salı günleri ıaat on bette yapılad 
Şu kadar ki, 25-10-932 salı giinü haddi layık görüldüğü talc d 
iıtizana taliken ihalesi icra kılınacaktır. Ve olmadığı talc 
onu takip eden 1.11-932 ve 8 / 11/ 932 ve en son 15-11-932 I 
günleri Evkaf müdiriyetinde icra lalmacağından talip ola il 
ıeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlık için de ilan edileli 
kOr tarihlerde Evkaf müdiriyetine müracaat eylemeleri. ( 

Türkiye. Ziraat 
Bankası Istanbul 

şubesinden: . 
S-ti Maballe.i Sokağı Cinıi Hiue Müdev· flı 

Nev'i No.miktan ver K.Mu 

Beyoilu Kurtulut Kııınn· 1 fırın Birinci 78 1/ 2 o 

• 

08fll 3 düWn lrab k1- 80 
ve apart· ıir üıt 82 
....... ıar. lıatlar S4 

zında ha- 88 
ne 

ı 
Bebek cad. Apart- Kiiir lfS 3/4 8750 

desi ve man ve 188/l 
meydanı fınn 

,. K.iliae Hane ve AJıtap 44 314 12750 
garaı .. 

hane ve 
bahçe ,. 42 

öd ihale bedeli nakten veya gayrimübadil bonosile 
d ıl f . • R 1· . tc üzere yukar a yaz ı ırarı um em'Va ı. tartnameııne 

3 kapalı zarf uıulile arttırmaya çıkanlmıttır. İhale 17-11·9 

tembe günü saat 15 tedir. ed 
lstiyenlerin muhammen kıymet üzerinden yüzde Y '/ 

çuk pey akçelerini nakten veya gayrimübadiller bonosu "e d 

Tahıili en yükıek biçki mekte
bidir. Az zamanda biçki dikiş, 
n.1kı4, ppkacılık ve boya ile re
•İm öğretilir. Müaaddak diplo
ma verilir. Kayıt devam ediyor. 

· ka teminat mektubu olarak teklif mektupları deru1111" i 
bir zarfla ihale günü saat 15 e kadar bankamız satıt kofll 

1 - Eczayı Tıbbiye: (3/ 11/ 932) Pertembe aaat (14) ' riyasetine tevdi etmeleri muktazidir. Şartnamesini gör~ 
2 - Elektrik le<flaz.ımı (~/11 /932) saat (15) te: ı şubemize, Ankara ve lzmir Ziraat Bankalarına mürac"ıı ( 
Taliplerin cetveli gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek ı;diı·. 

1 için ( ~~ 7,5) teminatlarını hamilen yukarda yazılan gün ve saat- ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ Gayrı de ahnrr. müılimler . . a komis onuna müracaatları. (5580) 


