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Bir skandala 
Doğrumu? 

lnıriltere n Frama tarafından 
l S kinunuevvelde vadeai ırelen 
borç taksitlerinin tecili için yapı· 
laa müracaata Amerika hiil<üıne• 
ti namına verilen cevap, Londra 
Ye Pariate heyecan uyandırmıfbr. 
lngiJterenin bu iaribte tediye ede· 
cei:i para, 95 milyon, Franaaıun 
taluiti de 20 milyon dolardır. 
Hoover moratoryomundan eVl'el, 
lngiltere ve Franaa Alınanyadan 
tamirat borcu namı altmda aldık· 
lan paradan bu taka.itleri Ameri· 
k;ıya tediye ediyorlardı.. Binaen• 
aleyh aağ ellerile Almanyadan al
dıklanrun bir kıammı sol ellerile 
Amerikaya vermekte idiler. 

Hoover moratoryom.u, bir aene 
ıniiddet Almanyanın tamirat tedi
Yatmı ve lngiltere ile Fransa'run 
borçlarını tecil etti. Geçen tem· 
muzda Hoover moratoryomu bi
ter bitmez, lngiltere ile Fransa 
lauaanne'da Almanya ile anlafblar 
ıre tamirat tediyatı hakkmda bir 
itilaf imzaladılar. Bu itilaf ile Al· 
manya ileride götürü bir meblağ 
tediye etmeği kabul etmekte İse 
de tamirat bedeli namı altında 
bundan böyle tediyat yapılacaiiı 
ıiiphelidir. Binaenaleyh tamirat 
borcunun ilga edildiği iddia edi
lebilir. 

Almanyanm alacaklm olan 
d.,,,Jetler, Lauaanne'da bu itilafa 
ıranrken, Amerikanın da kendi 
alacaklanndan vazgeçeceğini Ü· 
nıit etmiılerdi. Gerçi Amerika iki 
nevi heaap arasında bir münase
bet olmadığını resmi ağızlarla 
bir çok defalar tekrar etmİf ise 
de, lngiltere ve Fraoaarun böyle 
bir ümide kapıldıklan Amerika· 
ya borçların tecili için vaki olan 
aon müracaatlan ile de anlaııl· 
maktadır. 

Amerika Cümhur Reisi Hoover, 
yeni intihap edilen ve martta ik
tidara geçecek olan Rooaevelt ile 
görüıtükten sonra lngiltere ve 
Franaanm müracaatlarına cevar 
vermittir. Hoover bu cevabında 
borçlarm tecili için İngiltere vo 
Fraaaa tarafından makul bir ae
b p dermeyan edilmediğini aöyle
dikten sonra Amerikanm, bir ta· 
viz mukabilinde borçlardan vaz· 
ıeçebileceiini bildirmektedir. A· 
caba bu taviz ne olabilir 7 Ameri
ka da intihabat mücadelesi devam 
ederken Hoover ile Roosevelt bey. 
nelmi1el borçlar meaelesinj mey .. 
zuu bahsettikleri zaman, müp
hem suretle bir tavize de temu 
etmitlerdi. Hoover, Amerikan em
teaaına karı• borçlu devletlerin 
&'Ümrük tarifelerindeki tahdida
tm kaldınlmaaı muvafık olacağı· 
nı bildirmitti. Roosevelt ise, öyle 
bir itilafa vanlaın ki demiıti, bey· 
nelmilel ticaret inkitaf etsin ve 
bundan huıl olacak kar, borçla· 
n tediyeye tekabül etsin. 

Hoover tarafından Rooaevelt 
ile görüıtükten sonra verilen ce
ırap, bu iki prenaibi telif eder ma· 
lıiyettedir. Y aai Amerika, bu borç 
!ardan ancak beynelmilel ticareti 
genişletecek ve Amerika mallan· 
na piyaaalan açabilecek bir ikb
aadi anla,maya mukabil vazge
çebilecektir. Tabiidir ki bu etraf. 
lı tedbirlerin müzakereıi zamana 
mütevakkıftır. Hoover, bunlann 
miizakere•ini ileriye bırakarak 
timdilik 15 kinunuevvelde vadeai 
ıelen taksitlerin tediyesini isti
yor. 

İngiltere ve Fransa, Amerika· 
DID farllannı ne derece kabul e
debilirler? Bilhaaaa lngiltere 
Ottava'da ellerini bağladıktan 
IOnra Amerika ile böyle bir pa· 
zarlığa naaıl giritebilir? Bunlar 
ayn meselelerdir. lngiltere ve 
Franaaııın timdi istedikleri ıs ka
nunuevvelde vadesi gelecek olan 
taluitlerin tecilidir. Hoover de bu· 
nu yapamıyor. Çünkü evvela mü· 
meuiller meclisinin, yaai parla· 
mentonun bu borçlan tecil veya 
tenzil etmemek huauaundaki bir 
karan ile elleri bağlanmıtbr. Ger· 
çi mecliı 6 kinunuevvelde yani 
borçlarm tediyesine on gün kala
rak içtima ediyor. Ve Hoover mec
listen tecil talebinde bulunabilir. 
Fakat giderayak bunu yapmak 
iıtcmiyor.Bunlann tediye edilmem&
sinden çıkabilecek ıiyui, ikbaadi ve 
mali müfkülat nihayet kendisin• 
den ziyade Rooaevelt'i alakadar 
eder. Rooaevelt te daha marta ka· 
dar it baıına geçmiyecektir. Bi
naenaleyh Amerika iiç ay hükiı· 
ıaetaiz kalacak bir memleket de
mektir. Şu itibarla hülnimetaiz ki 
birinci derecede meauliyeti mucip 
olan itleri bal ve İntaç etineie 
yalı:la9mak isteyen bir bükümet 
yoktur. 

İngiltere ve Fransa, Amerika
nın tecil hususundaki red c""abı 
Üzerine, Lauaanne tamir8t muka
veleainin ıuya dÜfeceğini bildir
mİflerdir ki, bu itilafm akdinden 
sonra Amerika ile anlatılamadığı 
takdirde tamirat mesele•inin yeni 
den tetkik edileceği hakkında ln
ıriltere ve Fransa arasındaki itilaf 
1- bu mealdedir. Binaenaleyh Ame
rikanm cevabı beynelmilel alacak 
"erecek ifler!ni büsb.ütün karıftır-

K nu 
Mecliste hararetli müzakereler 

oldu. Maarif ve Maliye 
Vekilleri uzun izahat verdiler •• 

Tekaüt Kanununa ilave edilen muvakkat mad 
de müzakere edilirken münakaşalar oldu •• 

Divanı Ali ve istiklal Mahkemeleri mahkumların n tekaüt 
hakları iade edildi. Tarihi evrak hakkında vekillerin izahatı 

ANKARA, 26 (Milliyet) -
Meclis bugiin Kazım Pı. Hz. nin 
riyaseti albnda toplandı. Bulga. 
riatana aablan ve bili.hare istir
dat edilen tarihi evrak hakkında 
Maarif ve Maliye Vekilleri mÜ· 
bim izahat nnniflerdir. Vekille
rin Refik Şevket B. İn ıual takri· 
rine verdikleri cevaplar endişele
ri bertaraf edecek mahiyette idi. 
HükUınetin bu itleri tanzim hu· 
suıundaki ciddi faaliyeti memnu• 
niyet uyandırdı. Takrirlerin sahi
bi cevabmda bu havayı tebarua 
ettirdi. Bu münasebetle de mat· 
lıuabn tarihi evrak itinde oyna.. 
dığı faydalı hizmeti kürsüden 
tiikrıuıla ifade etti. 

Son bir sual daha aordu: 
- Bulgaristana gidip gelen nn• 

kin içinden kıymetlileri seçilip 
Papalık kütüphanesine aablmıı. 
Bu doğru mudur? 

Maarif Vekili cevabmda: 
- Buna dair VekAlette remıl 

ve hususi malo'.imat yoktur, dedi. 
Refik Şevket B., Maliye Veki· 

linin izahabnda bu evrakın aatıl
maaı mea'ulleri hakkındaki tah
kil!'atm cereyanı kıımına ipret 
eyleyerek: 

Maliye Vekili M, AbdlJlhalih ve Maarif 
Vekili R. Galip Beyler 

- Demekki DevletŞuruı marttan 
beri hİlla tahkikatla metgiildür, 
dedikten aonra aürat lüzumtınu 
tebaruz ettirdi. 

Hesabı kat't raporu 
Bir hesabı kat'i raporu hakkın· 

da encümeni namma izahat ve.,.. 
mek Üzere künüye ıı len Ali B. 
(Rize) aiirekli alkıılara mazhar ' 
oldu. Oturduğu yerden daima 
kürsüdekilerin mizaha yarayan 
sözlerini kaçırmayıp nükteler 
savuran bu sempatik meb'uaa ar
kadaılan aevgilerini alkıılarla ifa 
de etmiı oldular. R. Şevket ve H. Fehmi B. ler 

1 ekaOt kanunu 
Tekaüt kanununun elli üçüncii 

maddesinin tadiline ve kanuna 
bir muvakkat madde ilavesine 

dair layihanm müzakeresi hara· 
retli oldu. Divaniali ve istiklal 
mahkemeleri tarafından bu ka
nun mer'iyeti tarihine kadar vica• 

hen veya gİyaben herhangi bir ıu~ 
tan dolayı mahkUın olanlarm mab 
kiimiyet hadlerine bakılmak11zın 
tekaüt ve yetim maaılan baklan
mn bu maddenin mer'iyeti tarihin 
den itibaren iadesine dair olan 
muvakkat maddeye ilk itirazı Be
ıim Atalay Bey yapb, kürsüden 
haykırdı: 

- Cinayettir. Bu Mecllaten böyle 
fOY çıkmaz hıraızlık etmit çalmıf. 

Emin B. ( Eakiıehir) Encüme
nin vaziyeti tenvir etmeıini, iza .. 
hat ırerilmeaini iıtedi. Reıit B. 
(Gaziantep) kanunun heyeti mah 
auaa kararlanna da ıumulu olup 
olmadığını M>rdu. 

Bütçe Encümeni reiıi Taziyeti 
izah etti. Esbabı mucibe mazbata
aında meaele etrafında aarih iza· 

• (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Istanbulda 11 aşı istas
yonu işe başladı •• 

On iki yaşına kadar çocuk.. 
lara aşı yapılıyor •• 

Kızıl sal~ı· 
nma kartı Is· 
tanbulun mu· 
htelif 11 sem 
tinde teıkil e-
dilen atı istas 
yonları dün· 
den itibaren 
faaliyete bat· 
lamışlardır. 

latasyonl 
da 12 yatına 
kadar her mü 
racaat eden 
çocuğa aşı ya 
pılmaktadır . 
Dün yüzlerce 
kiti. atı iıtas 
yonlarma ço
cuklarım gö
türüp atılat· 
mıtlardır. Ôğ 
rendiğimize 

göre, kızıla tu 
tulanlar ara • 

1 

amda 35 • 40 Dan lıe baılıgan bir IJf' istasyonunda 

yaşına viıd olanlar da vardır. 
Ancak Sıhhat V ekiletinin em· 
ri olmadığmdan 12 yatından 
yukarı olanlara atı yapılma 
mıııktadır. Cağaloğlunda, Kuz· 
guncukta ve daha bazı yerler 
de 40 . 45 yaşında kimseler kı 
zıla tutulmutlardır. Kızıl kü 

da Lausanne mukavelesine rai .. 
men, AJmanyadan t~mirat borçla· 
nnı iatemeğe kalkıtmı§lardır ki, 
Al~anyanın bu n"'? ~lbnda p~ra 

çük yaıtakilerde nisbeten daha 
hafif geçmekte, ya§ı ilerlemiJ o 
lanlarda tesiri daha vahim ol 
maktadır. Sıhhat Müdürü Ali 
Rıza Bey dün 12 yatından yu· 
karı olanlara aıı tatbik edilme 
meainin sebebini soran bir mu 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

nunuevvelden !Onraki meseledir. 
Şimdiki halde ya lngiltere ve 
Fransanın 15 kinunuevvelde tak· 
sitleri tedıye etmeleri, yahut ta . . ,, . 

Hükiimetin daveti ile M. Zarhi 
Ruayadan geldi. lıtikl&I Harbi fil· 

me almacakbr. 
(Y cuın İf aahilededir) 

Limanda 
Yeni idare 

Hükumete gösteril
mek üzre 

bir proje hazırlandı 
Uman tirketi müdiirü Hamdi 

Bey bu hafta için lkbaat Vekİll• 
tile temaıta bulunmak üzere tek· 
rar Ankaraya ıridecektir. 

Aldığımız ma!Uınata aazaran, 
lstanbul limanın inkitaf ve inti
zamla faaliyetini temin için alm· 
maaı lazım gelen tetbirler etra· 
fmda tetkikat yapılmıı ve bir 
proje tanzim edilmiıtir. Bu proje 
kat'i bir mahiyette olmamakla 
beraber, liman idareainin müstak-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

malan lazım gelmektedir ki, bü
tün dünyanın alacaklıaı olan iki 
büyilk devletin böyle bir vaziyete 
dütmeoi, kapitalist alemi için em-

. · lur. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM lZZET 

dde 1 ave , 
Soy 
Adları 

Hükumet tarafın
dan Scy 

adı hazırlanacak 

ANKARA, 26. (Milliyet)~ 
Dahiliye Vekaletinde soy adla

n hakkında hazırlanan li.yilıa 

ikmal edilmiıtir. 
Li.yibanm son aldığı tekle 

göre ıoy adı kullanmağa her
kes zorlanacak birinin soy aclıni 

diieri kullanmıyacaktu. Tarihi 
adlan timdi kullanmakta olan
lar layiha kanun haline geçtik
ten ıonra bu adlarla elan mü
naaebetlerini tevıik edecekler, 
ve soy adlanrun konulmaamda 
Türkçe dil kaidesi göz önünde 

tutulacakbr. 
Ad bulamayana bükUmet a< 

bulacakbr, bunun için soy adı O· 

lacak adlar bazırlaoacakbr. 
Kanun çıkbktan sonra köy 

Ye mahalle mulatarlan kanunun 
tatbikile alakadar tutulacaklar 
ve balk tarafından birer beyan
name verilecektir. 

Tatbilut için ayrıca bir tali
matname yapılacakbr. 

Birinci Umumi 
Müfettişlik 

Neoz.1t B. Seyfi Pş. 

ANKARA, 26 (Milliyet) -
İbrahim Tali Beyin münhal 
meb'usluklardan birine intiha· 
bı takdirinde Umumi Müfettit· 
liğe Gümrük Muhafaza Ku
mandam Seyfi Pt. veya Anka· 
ra Valisi ve Belediye Reisi Nev 
zat Beyin tayini ihtimali kuv
vetlidir, 

lzmir Valisi 
lZMlR, 26 (Milliyet) - Va 

li Kiznn Pata öbür p Anka· 
raya hareket edecektir. Kizım 
P&f&DID Umumi Müfettitliğe 
tayin edileceği kuvvetli bir au
rette rivayet edilmddedir. 

Suriyede 
Türk tütünü 

tTeıebbüs vaki be 
de henüz 

müsbet birıey yok 

Dün bir refikimia lnbiaar ida
resinin SUriye tütün aatqmı üze
rine almak içi., bıw tetebbiislfll'. 

de bulunacağına 
dair bir haber 
neıretmiıtir. 

Bizim aldığmuz 
habere ıöre Su
riye hükUıneti, 
son zamanlarda 
tütün aabımm al· 
mq olan ıirketin 
imtiyazını fu

hetmiı ve Suriye 
de tütün aatqmı 

Hümü Bey hülı:Wnet inhlun· 
altma almağa karar venniftir. 

Tütün inbiaarmm Beyrut mut• 
ahhidi, Şam'da bulunduğu aıra· 
da bundan haberdar olmut ve 
Milli fabrikalanmız namına Su· 
riye hükümeti nezdinde tetebbu· 
talla bulunmuıtur. Bu husuata 
henüz miisbet bir f"Y olmadığı 
gibi, lnhiaar idareai tarafından da 

1 
Suriye hükiımeti nezdinde reaıni 
bir tetebbüate bulunulmaml§br. 

1 

Terkos şirketinin 
devri için müzakereler 
Dün müşterek bir toplanma oldu 

Şirketin demirbaş eşyası ve 
vesaiti tespit ediliyor •• 

, 

ı ' 

Fen işleri mfldOrlJ Ziya B. 
Terkoa Şirketi Müdürü M. 

Castelnau, refakabnda Hukuk 
Müşaviri olduğu halde dün Vali 
ve Belediye Reiıi Muhiddin Beyi 
ziyaret etmiıtir. 

Bu ziyaret esnaamda Terkoıun 
lstanbul Belediyeaine devir ve te
sellümü etrafında görüıülmüştür. 

içtima esnaaında Belediye Fen 
Heyeti Müdürü Ziya Bey de bu
lunmuttur. 

Haber verildiğine göre Şirket 
Miidürü devir hakkında teklifle
rini aöylemit Ye bunun etrafmda 
müzakerat cereyan etmiştir. 

Evvelce de yazıldığı gibi Ter
kos Şirketi yeni aene batında Be
lediyeye geçecektir. 

Komisyonun dünkii içtimamda 
ıirketin demirbaı eıyaaını tesbit 

etmekle de metgul olmuttur. Şir
ketin bütiin efya ve teaiaab ıim· 
diye kadar teabit edilmiıtir. Ko
misyon kanunusani batma kadar 
Beyoğlu dair~inde aık aık içti· 
malar yaparak devralınacak men 
kul ve gayrimenkul biitiin eşya ve 
emvali teabit edecektir. 

Terkos mahkum 
oldu 

Avukat Münim Mustafa ve Ali 
Beyler tarafından Terkos Şirketi 
aleyhine fazla para istendiği id
diaaile açılan dava dün bitmit ve 
Terkos Şirketi mahküm olmuıtur. 
Ali B. 17 lira vermesine mukabil 
TerkM, Ali Beyin ""ine ıu teaiaab 
yapacak ve masarifi mubakemevi 
de ödeyecektir. 

Şirket MDdürü M. Kasfelno 

Kararname, piyasaya 
yeni hareket getirdi 

Yeni kontenjan evvelkinden 
daha geniş tutulmuştur 

Yeni listenin mütebariz taraftan 
Yeni kontenjan kararnamesi 

diin latanbul ırümrüklerine tebliğ 
edilmit ve derhal tatbikine bat
lanmıfbr. Kararnameye merbut 
kontenjan listesinin kanunusani 
aymdan itibaren tatbikine baıla
nacaktır. 

Yeni kararnamenin evvelce net 
redilen diğer kararnameden ayn 
mütebariz huauıiyetleri vardır. 
Yeni kararnamede aanayicilera 
ait iptidai maddeleri ihtiva eden 
A ıre D listeleri tenian yeni ka
rarnameye de ilave edilmiıtir. 
Keza F listesindeki eıya Sıhhiye 
Vekİlletinin müaaadeaine bırakı
larak kıymeti mecmuu 600 bin Ji. 
raya iblai edilmi,tir. Yeni karar
nameye bir de V listeai ilave edil
miıtir ki, bu listedeki mevad lk
baat, Maliye ve Ziraat Vekİlletle
rinin miiaaadeaile kontenjan bari· 

d olarak ithal edilecektir. Bu lis
tede bilhaua uaaare halinde, ham 
halde, nim veya temamen tasfiye 
edilmif bütün tekerler, tok• tor
tuau, çiğ kahve her nevi çay, bu
har kazanları, her nevi mütehar
rik makineler, sabit veya nim sa
bit bnhar makine ve türbinleri, 
traktörler, la, hava Ye benzinle 
müteharrik motörl•, elektrik mo
törleri, akümiilatör ve piller d,.. 
ğirmen, hamur, makama, .:.culr 
imaline mahıus makineler, vagon 
lar bulunmaktadır. Bun lan ithal 
etmek zaruretinde olanlar ait ol
duklan Vekaletlere müracaat la 1 

miiaaade İsteyeceklerdir. Mad
ler ihtiyacı için getirilecek etYa • 
da llı.baat Vekaletinin miiaaadeal
ı. kontenjan harici olarak ithal 

.. (Devamı 6 mcı sahifede) 

Bir dostluk t•zahDrU: ille vapurunda :ılga/er 
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Tarihi tefrlbı 26 

93 f ela.ketleri 
ve lgnatief 

Ahmet Mi tat Ef. gizli içtimaa 
niçin alınmadı? 

Dedi. 
Retat Bey, 

"- Mabeyu. Feriki Etem Pa 
ı• efkarca münener bir zata 
benziyor. Ond.n cemiyetimiz 

karlık ile nam k12•nan Veliyed 
din Efendinin Cemiyete aluı
malan müı:ıuip görüldü. 

Mehmet Bey, 
"- Vüzera araımdan da a

dam kazan•lım Mütercim Rüt 
tü Pat•nm llhvali hazıradan ne 
kadar mükedder olduğu malüm 
dur. Şirvaııl zade Rüıtü Pqa, 
Hüseyin Avni Pata• Mahmut 
Nedim Pata, Redif Pata. bize 
çok müfit olabilirler. Olemadan 
Sahip Molla Bey de vadır." 1 

T eldifini ileri sürdü. 
Kemal Bey, 
11

- Saltanata hizmetle me
lilf olan bendegin ba9eratmdan 
ben korkarmı. Bu P&fM&r, eğer 
hürriyet taraftan iseler, bize 

1 müzaheret etsinler. Fakat Ce-

ı'1ltat Pş. Şurayı Devlet 
Reisliğinde-

istifade edl!bilir. Bir de Mekte
bi Harbiye muallimlerinden Sil 
leymıuı Bey (1) vardır. Onu da 
almalıyız.,, 

Mütaleasmda bulundu. 
Ayetullah Bey, 
"- Tuna valisi Mithat Pa· 

f&Dm hamiyet ve salabeti cüm 
lenizin malümudur. Şureyi DeY 
let Riyasetinde Şurayi Devleti 
bir nevi Millet Meclisi haline 
koymağa himmeti habrlarda
dır. Bu zab Cemiyetimize bağ
lamak münuiptir.,, 

Fikrini oıtaya attı. 
Mıuıasbrlı Mehmet Rifat B. 

Refik Bey, Kemal P&§a Zade 
Sat Bey, Etat Muhlis Pqa 
Zade Sadullah Bey, Recai Za· 
de Ekrem Bey, Ahmet Mithat 
Efendi. Ahmet Vefik Efen
di (2) •••• gibi birçok ieG9" 
!erin de adı anıldı. 

Kemal Bey, Ahmet Vefik 
için, 

"- Delidir. Kendisine gü· 
venilemez.,. 

Ahmet Mithat Efendi için 
de, 

"- Daha tecrübe edilmeli
dir ... 

Dediği cihetle bu ikisi hak
kında karar verilmedi. Buna 
mukabil Karadeniz yıılılarmcla 
halka vaızlarda bulunan' "Kü
çült boca, diye töhret alan Ali 
Suavinin, Fatih Denuımları a· 
ruında fikir serbestliği, cüret-

(1 ).Abdülôaizi tahttan a..:ti,..n 
93 mahorehuind• Rum.li orrlu· 
larına lnzma..,Ja •J.,, ~ Sii
l•yman Pflf'Ulır. 

(2) Sonra MıeclUi. Meb....,. 
R•Ui, Btıfu•kil ue DahUi)'fl nazuı 
olan mqlnır Ahmet Velik Paıa
dır. 

Troçki 
Kopenhagda 

miyete alıp esrarnnıza mah
rem ebnekte tehlike Yardır.Ya 
nn bir nezarete veya sadarete 
geçerlene ilk itleri Paditaha 
yaranmak için bizi elevennek 
olur.,, 

Diye itiraz etti. Bunun üze
rine hamiyeti meıfıur olan !tii
yük adamlann cemiyete aza a· 
Jınmaktan ziyade. müzaheret' 

Hüseyin Avni Pş. 
kazamlmasr, bununla beraber 
yeni gireceklere yürek kuvveti 
olmak üzere bunların cemiyetle 
beraber olduklarmm ima edil
mesi kararlaştı. 

Akıam dönen gençfer, gü
nün yorgunlukları arasında ye 
ni bir istikbalin fedakarlan ol· 
mak sıfatıni kazanmıt olmak 
ımncile, Halicin aı4taamdan 
batan gÜDefİn son ıtdclannı ye 
ni doğan bir günq gibi görü· 
yorlardı .•• 

( Deuamı uar ) 

1 Silahlar 
Meselesi 

lleıhur konferansuu 
bugün verecek 

4 ler veya S ler 
tekrar toplanacak 

K.OPENHAG, 26 A.A. - Du
ıeobybeder sazet..UW. ırerclifi 
tir habere ıöre, M. Troçld, ı.-üz 
.daamdan clqan çıkama.autta'. 

Ur acıful< alsmlıtından rahaba: 
MJlunan TroçlU, buırün de odum· 
la kalacaktır. 

Troçki, konferanauu rann saat 
:o de ..-ektir.. Duhuliyeleria 
evzü için alman ehenımiyetli bir 
htiyal tedbirlerine rat- Troç. 
ıinia konferaaa aalonuna selcliii 
.., aalondan dqan çıkacağı &a• 

anlar bazı arbedeler orukuundaD 
:orknlnwktadır. 

M. Painleve'nin 
sıhhati 

PARfS 26 A.A. - M. Pain 
:ve'nin ubht vaziyetinde malı 
Qs bir sal buıl olmuttur. 
ıoktorlar fazla çalt{madan mü 
ıhassd wr.umi bir yorgunluk 
lÜfaheıle etmifler ve bir gün· 
1k mutlak istirahat tavsiyesin 
e bulu.nmutlardır. 

BERLlN, 26 A.A. - Siy .. i 
mahfillerde aililılan azaltma me 
aeleaiai l'Öriifecek •e Cen.,....'de 
toplana..., bir 4 ler Yeya 8 ler 
konferanımm toplanmaaı ihtİma· 
li derpİf edilmektedir. 

Dahili Iİ~ael hakkında zimam 
darlar ile iatitarede buJıınm•k Ü· 
zere Hariciye Naam Voa Neu
rath'm buıün Benin'e celmeai 
muhtemeldir. 

HuRukça müaaullik 
me•elesl 

BERLIN, 26 A.A. - Wolff A.
jaııu bildiriyor: Mançuri meaele
ıini tetkike memur Milletler Ce
miyeti kcımiteain.in içtimaı üzerine 
Almanya'nm hukukça müaavilifi 
meaeleıi hakkında Cen........,'de ce
lecek ha.ta lıuı mükllemıeler ya
pdm .. m• ihtimal Yerilmekteclir. 

lnıriJtere, Amerika ,.. ltalya 
hükümetleri, bu huauı hakkında
ki fikirlerini hiçbir fÜpheye ma• 
hal bıralmuyacak ıurette açıktan 
açığa daha eTYelce bildirdikleria 
den artık meaele ln&"iliz hariciye 
nazın ıir John Simon'un ikinci teı 
rinin 17 •İnde yaptığı beyanata 
Franıa'mn da iftirak edip etmi
yeceğini anlamaktan ibaret kal· 
mııtrr 

- -- - _,, __ - -- -- --- --· ---

HARİCİ HABERLER 
Bu rejimi cebren orta

dan kaldırıııalı 
Bitler neşrettiği bir beyan. 

namede böyle söyleyor •• 

Başvekalete kim gelecek? 
BERLIN, 26 A.A. - Volff A· ni bildirdilr.lerinden boa hu....ta 

jaıuı bildiriyor: iyi "" doğru ma- heaaba katıhn•m•k~dırlar. Fa· 
lümat alan mahfillerden öğreail- kat aon günlerde gözetilen iktıaa
diiine cöre daha eYYelce yeni di kalkınma hareketini mütkili· 
mükiılemelerde bulunmağa lü- la ufratmamak için bir "Reiaô
zwn cöriildiiiünden reia.icümhur, cümhur" kabineai !etkiline ne de
yeni kabinenin teıkili vazifeaini recey.e kadar aeı çıkarnuyacakla
buıün de kiınaeye tevdi etmiye- nm anl•mak üzere _,.al demok· 
cektir. ratlann fikirlerinin yoklanm&ıı 

Bu karar, aabahleyin duyulan· muhtemeldir. 
ca, uçok bir hayret uyancbrmıt- Hlfl J b l 
hr. Bu kararm verilmeaine aailı: er n egannames 
olan aebebin bir "Reiaicümhur'' BERLIN 26 A.A. - Hitltll', bir 
kabinesine k•l'fl ne gibi bir vazİ· beyanname neıreylemİ§Iİr. Bu be
yet ~lacaklannr anlamak için yannamede deniliyor ki: 
milli bir temerküz hükameti ı..., "Hükumet buhranım haUe y;mfmı 
kili lıuauıunda hesaba kablma.lan için Berlia'e çatırılcbm. Halbuki lıa.
lizoa celen fırkaların fikirlerini kikatta VOD Papea kabinesini kartar
yoklamaklan ibaret olduğu aöy- mak ve benim için yeni bir 13 ...... 
lenmektedir. Yalnız aoayaliat mil- toı hazırlamak maluadile çağmldım. 
liyetçilenlen bu huauata iıtimzaç- Bana tevdi olWlllD nzife, icnıu b
ta bnhmulnıryacaktır .. Tetkili dü. bil ohnayan bir talum tartlara tabi 
fÜnülen bu "Reiaicümhur" kabU- tutulmuı idi. 
ainin tqekkül tarzının evvelki Fakat Alınan milletinin çektiii 
lrabinelerinkinden farkt. olacağı derin iztirap dolayıriyle bütün hrlm 
da oöylenmektedir. lann mıaluatlarmı aydınlatmak iıtida 

Asıl meaele, yeni kabineye ki- dını göalenıa bir tekifi onaya ıürme 
min rİ)'uet edeceğini anlamak- ğe karar weulim. Bu teldilin reddi, 
tan ibarettir. Bu h111111ta 3 ihtimal Hindeabourg'un mütavirlerinin mem 
derpİf edildiği rivayet olunuyor: nunniyetiııi mücip olmuım. 

t - Yeni kabinenin Voa Pa- Vaziyet bu ..-kezde odukbuı aon 
pen'İtt riyaaetinde te•kili; Von ra timdilıi rejimi ,,.,Jevki cebren ol· 
Papen, reiaicümhur Hindenbours' ıun ortadan kaldırma.k zaruridir. 
un tam itiauıdnıı haiz balnmnak- Bunu yaparken milletin ı.-.. 
tadır. Ancak Von Papen'in bil- tehlikeaini .ı.. göze aldınnak 1izım. 
ha11a merkez fırkalannm tiddetli dır. 
muhafefetile lrarJrl•ftDaar muhte- Kass ta "ekildi 
meldir. v 

2 - Leipzig Belediye reiıi M. BERLIN, 26. A.A. - Voff ajan-
Geordeler'in riyaaetiade bir hüku ımdan: Kaaı Reiaic:ümlıur tarafm.. 
met teşkili; M. Geordeler'in mer- dan kabul edilmiıtir. Merkez hrlmaı 
kez fırkaları azaamm, Ba,.,.era reiai ile Bavyera balkçılan reİIİ mÜ• 
halkçılannın ve Alman milliyetçi- tarünileyhe bir elueriyet kabinesi
lerinin yardonmı elde edeceği mu nin mesai programına ait müzakere
hakkak görülmct.tedir. Ba takdir tere itlirak edeceklsiai ftdetmişler 
de M. Goenleler, Reiclulag mec- ae de auyoaal Almanlar, ..... yoaa.1. 
liıinde 200 reylik bir ekseriyet ., roay.ıiatler bundan imtina elmİfler-
aası temin edebilecektir. d.W, 

3 - En aon ihtimal olarak ;.... Bu aebebe binaen M. Kau yeni. 
neral Von Schleicher'ia riyaaet., den fırkalarla temas etmekten nz 
deceği bir kabine te,kili; geçmeği talep etmiıtir. 

Voa Schleicher, ıimdiye kadar Reiaicüm~= keruliaine aarfetmit 
çok ihtiyatlı ve çekingen bir va- olduğu -.sai<lerı dolayi teıekkiir el
ziyet muhafaza etnıittir. Fal.at ıniştir. Kabine bulıranınm önüne geç 
yeni kabineaia tqkili vazifeıiai • mek için yegine çare bW riyueti
reiıicümhur tarafından böyle bir cümhur kabineai teşkilidir. 
teklif yapıldığı halde - reddetmi- BqyckiJ ihtimal yamı ta)'İn eclle 
yecektir. cektir, Yeni hıtlvekilin yine. M. von 

Soıyaliıt miUiyetçiler, Hitler'ia Papea olacağına dair emareler -
riyaaetinde olarak tqekkül etmi ı cuttur. Kabine tadilitınm önümüzde 
yecek her kabineye kartı amin- ki hafta zarfında yapılmuı muhı... 
ıız aurette muhalefet edecekleri- meldir. 

Taksit gününe kadar 
bir şey olacak mı? 

Ingiliz gazetelerine Amerika 
ısrar ederse parayı vermeli 

Mançuri'de 
Katliam mı? 

GönülUi Çin kuvvet
leri yok edilmif 

TOKlO, 26 A.A. - Re ... A
jaııu bildiıVCll': 

Harbiye nezaretine celen ha
barlere nazaran Mançuri'nia fili" 
ki ıimalincleki ıönüllü bvntler, 
h-en yokedilmit ıihlclir. Orada 
tiddetli kıı mevıiminin bqlama.u 
üzeriıM bunlar hareketlerini dur
dmmaia ft t•liın obaaia -· 
bur kalmıılardır. 

Geçende 250 kadar Japoau ...., 
hine olarak tevkif ed- Sou-Pin 
Ouaıı, Japon makamah •e Man
çuri hükiimeti tarafından teklif 
edilen uzlafllUl ıeraitini kabul el· 
mediğinden Japon Mançuka ••· 
kerleri kat'i hücuma karar Yet" 

mitler ve Jimdi Tchitchilıar'm ca• 
n iatikametine ilerlemekle bulun
m'lflardır. Bn hareketia Mançuri' 
deki gayri muntazam kuvvetlere 
karıı alman sonuncu hareket oldu-' 
ğu zannolunmaktadır. 

Bugün bütün Mançuri'deki 
gayri muntazam kun'etlerin mik 
tan geçen aenekinin üçte bıri nia
betindedir. 
Japonlar tekzip ediyor 

TOK.10, 26 A.A. - Londrada· 
ki Çin menabünden gelen ve Ja· 
pon kıtaahnm Mançuride katliam 
yapmıı olduğuna dair olan haber 
ler burada büyük bir infial te•lit 
etmiştir . 

Hükı'.lmet namına reamen bey&• 
natta bulunan bir zat, bu haberle 
rin tamam.en aAilsız ve Cenevre 
mahafili üzerinde bir teair huınle 
getirmek makaadile ortaya çıka• 
nlmıt olduiunu beyan etmiftir. 

Ya cenevrede? 
CENEVRE, 26 A.A. - Millet· 

ler Cemiyeti koaaeyi, dün aaat 
15,30 da M. de Valera'nın riyaae
ti albnda toplanacak idi. Rüzna· 
me, Boli,.,.a - Paraguay ihtilifmm 
tetkiki, Irak • Süriye hududunun 
tahdidi, Zlot}"nin Danztig demir• 
10llarmda tedavülü ve Çin • Ja
pon ihtilafı meaeleleri mevcut 
idi. 

Celaenin en mühim olan mev• 
zuu, Mançuri meaeleaidir. K.oaaey, 
müzakeratm bqlangıcmda lord 
Lytton'un beyanatını dialiyecek· 
tir. 

Lytton komiıryona, evvelki sün 
toplanmıftır. Komiayon, rapora i
la•e edilecek hiçbir t•Y olmadığı· 
na müttefikan karar vermittir • 

Mesele halledllmeyor 
TOK.10, 26 A.A. - Japonya, 

Mançurinin müıtakil bir devlet o
larak tetekkül etmeai dolayıaile 
9 devlet miaakmm Mançuriye tat 
bik edilemiyeceği mütaleaaında
dır. 

Yalnız mezkGr dmet tarafın• 
dan kabul edilmit olan bazı teah• 
hütler ,.., meaell "açık kapı" Iİ· 
yaaeti müstesnadır. 

Hariciye nezareti namma re ... 
men ~ aöyleyen bir &at, §Öyle 
demiıtir: 
"- Çin.Japon ihb1ifı Millet• 

ler Cemiyeti tarafından halledile• 
mediği takdirde bu meaeleaia 9 
devlet mlaakmı imza etmit olan 
devletlere tevdi edilmesi muhte • 
meldir. 

:.__ ______ _ 
ltalya kralının Mınr 

LONDRA. 26. A. A. - Harp ı Fransız notasına Derilen f 
borçlan baklanda lngiltere tarafın- kralına telgra ı 
dan •erilmiş olan notaya cevahea ceı•r.p 
göndermiı olduğa notada M. Stiın-1 PARI~, 26. A.A. - Fransız "?ta- ROMA 26 A.A. - Mısır 
son töyle diyor' ıma venlen cenbm eobalx mucibe- kralı, ftalya kralına bir telgraf 

" 1--'"- t k1ifinin eh · · • ı •i İngiliz notaama ,.eriJmiı olan - çekerek kendisini bu lat ziyare .... ~ c emauyetını takil . _,_ M. s•=-·- .. 
we bu tdclifi 1<rdetmeğe aaik olan va np. ~- a""!"!'"· _..,..... te geleceiHnden dolayı pek 
ziyeti tamamile müdrik lıulunuyo- ., ":'~. hukümetuıin ~ ~eael~ memnun olduğunu bildirmittir. 
rum- 11nı daima harpten muteftllit tami-

Böyle mühim bir meaeleda laıriJte rat m.,.el~nd~ f•klı bıllllı bir .;. ltalya kralı, telgrafta cevap ve 
renin tekliflerini ciddi ıurette heoa- ı yaaeı takip ebnif olduğanu hatırlat- rerek teşekkür etmiı ve kraL 
ba kabnak li.:mnclır." maktadır. bu aene "Güzel ~leketinde" 

M. Stimaon, borçlar meaelesiain lnglllz gazetelt!rlne giJre selimlamak zeW:i.ne nail olaca 
yeniden tetkiki meaeleıinde Amerika LONDRA 26. A.A. _Ekser ca- ğmı ümit etmekte bulu:odufu-
run vaziyetini tayin edecek "° neti- zetelere cöre' Müttehidei Amerika nu ili ve eylemiıtir. 
ce üzerinde miieuir olacak olan e- borçların tediyesi lüzumuncla ıarıır e- -- -
aaale: fldlan ,.. bu lı&ptıılıi ku)'Ct n decek olursa borçları bebemelıal öd• Cbamberlaia, Amerikan notaıı hak· 
tahdidab habrlalmııktaclır. mek fiznngelecektir. kında mühim IMyanatta IMılıa....,... 

M Stimson ba gibi huıusatta ni- M. Mac Donald ilaıltuar tur. 
bai karan •eı ıııek h•klanın kong. Miimaileyh, fU oöderi ilive eCm1t 
reye ait oldıığaau ehemmiyetle kay. LONDRA. 26. A.A. - M. Mac tirı 
deylemeldedir. li!>onald Reıford'da irat etmiı oldu- ., Sılantılanmmn henüz aonuna 
Mümaileylı, Amerikanm borçlar fa bir nutukla harp borçlannm bir gelmedik Etrafmıızcla ~ laıntdc 

muel•inin tunmnile Anupaya ait tarihçesini yaplDlfhr· Ye müıkül .-..leler nrdlr. Bwafar. 
olduğa noktai .-zarında iarar etmİf Mümaileyb, bilha11a son 3 ve 4 hü dan birisi - zamanlarda pek ziya-
olluğamı beyan eylemektedir. kümetin takip elmİf olduldarı Iİya- de ınüataceliyet keıbehaittir. 

setin c:ihaaı bu ü.buataa ve bu yük. Onümiizdeki Kinunuevvel •YI· 
15 Kinunuevnl tarihinde Y"Pıl· lerden kurtarmak olduğanu aöyfe- nın ilk ıs iade hükUmet , bu .... b-

maaı liznn celea tediyatın tehiri için miıtiı·. dar üzerine ..::ı..ı~.,..,ı. olan ea müt 
lagiliz nota1tnda yapılan tekliftea Hal"ı hazır-'-'-" in-'"- • Am-"--n 7~---. 
L-L--.ı M 5 • """" ıı....,. .,.... küt ,.e en ağır kararlardan birini .ı. 
_..._en · timson, bu telıir me- müzakerelerinden L-L---'- .._tip. • 'nd •-'---•~ --• • de ku • · • .........,_ .,.. mak mecbunyeü e .............. ,. .... eaın n'el ıcraıyenın aalilıiy... •öyle demittir.· -•-
ti. dahil" d .., __ .. .....___ 1 iliz' • Borçlulanmızdaa hiçbir para .-

m e ~~,. .... ve "I' no Müzakerahn neti·-:.:_ ne olaca ' 
1 ela ko ~-•--'-- ~~·~· madığumz bir zamııncla tediyal yap-
•- ngre ......,,....,... naz.an İ- mnı aöyliye-. Fakat bakild mu··. • il • 'hi 

ti·L--- almabil---'- h .,. • ıntımızm 11tenı eceğını ç le tahmin 
....., ~ uıusat mevcut terek bir gayret aarfedilcliği ve her etmiyonluk. 

bulanmadıimı ilin eylemektedir. iki taraf kendilerini birbirlerinin yer 
M. SıDnaoo, eliyor ki: !erine koydaki.., takdirde ıs Kiau M. RoosefJelt'in bir nutku 
" HiikWnetimiz ve miUetimiz, bu nuevvel tarihinin aıılmanna lıtikbal VASHINGTON, 26 .A.A. - M. 

tediyatnı İcrau ıuretile mevcut itilaf de meaelenin yeniden tetkik edilme- Rooıevelt, borçlu devletlerin Ameri
lann muhafaza ve ipkasuıa o kadar sine ve bu husuı hakkında derin I&- ka ile diplomaai tariki ile temaaa 
büyiik bir ehemmiyet atfetmektedir emmüllerde bulunulmasına medar o- girmeleri 1izmı ıeldiğini beyan et
ki bu keyfiyet, mezkur tediyahn te- lacak bir lı..1 ıuretinin bulunmama- mio ve borçlalamı münferiden aı.,. 
biri lehinde ileri sürülen zahiri .,.. nnı hiç te zannetmem. calddanla daima t- celebilecek-
ı...bın cümleaine faik bulunnW.tadır. Başllal arı borçlarını lerini ve alacaklının da borçluların 

Bu tediyabn İcruı •uretile -. i mutalealanıu teveccühle ve dildaıtle 
lenin heyeti umamİyelİne tema. et- oermeg nce dinleyip tetkik etmeıi lazım ıreleceği 
mek imkinmnı artmlDUJ olacaıh lıa 1.0NDRA, 26. A.A. Binnlııcham' !' mutalea21nda bulunduZ..mı ilave ey· 
nutindeyim.'' da bir nutuk irat eden 'M. He.ılle lcmiıtir. 

,.,,,. .DAKiK J 
Tasarruf Haftası lıazırlıkları 

lZMIR, 26 (Milliyet) - Milli lktıaat..,. Tuarruf Ce111i1ati 
lıap toph ıh içti-da ıuıeteei, muallim Ye doktorlardan mü 
nkkep lıir ... riyat tabeai tefrik edilmiıtir. A,ai zma&Dda iacir, 
üzüm bayramı olan tuarruf haftasının porramı da hazırlanma
ja lıatJ•l"!lbr. Haftanaa Ulr ffbıü muhtelif ,ıerlenle incir pazar
ları merasbnle açılacaktır. 

Muhtelit Encümenin tetkikatı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Muhtelit Encümen bu aabali 

saat onda Ymı111 Nadi Beyin ri1uetinde toplandı. Encümen 
Mubata Mubarrmiiiae Vasfi Be, (Balıkesir), Katipliğe de 
Süt Azmi Be, (Kayseri) aeçilmiıti.r. içtimada ihzari Encıar 
.ııin mazbatası tetkir eclilmittir. 

Tabiiyet işleri Talimatnamesi 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Tabiiyet itlerinin ne suretle 

yapdacağı hııldcında Dahiliye Vekaleti tarafından bir talimat
~e hazulanmıttır. Talimatnameye göre bu itler vilayetlerde 
brr ay, merkezde 15 günde intaç olımacaktır. 

Uç türlü yemek 25 kuruşa 
lZMIR, 26 (Milliyet) - Memurlar Kooperatifi öğleleri üç 

.türlü yemeği 25 kuruta Yermefe baılamıflıT. . 

Emniyet Umum Müdürlügünde 
ANKARA. 26 (MHliyet) - Emniyet Umum Müdürü Mu

aTinliğine Umumt Müfettiılik Aaayit MüıaTiri Şükrü Bey, Al
tıncı Şube Müdür Muavinliğine de Bqinci Şube Şefi Şükrü Be., 
tayin edilmitlerdir. 

Dil Cemiyetinin faaliyeti 
ANKARA. 26 (A.A.) -T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

Merkez Heyeti naklettiği yeni binada esaslı çallfDlalanna baıla· 
mııtır. Lengüstik ve filoloji, derleme, Gramer ve sentaks kolla
nnm azası bu hafta içind'e toplanmaya çağırilmııtır. Kollar ça· 
lıı!QJan için lizmı olan proğramı hazırlamakta ve aza arasında 
ifbölümü yapmak için ilk toplanmayı ~emei<.tedirler. Her kol 
kendi çevresindeki dil iılerinde esaslı tetkiklere batlamıştır. Bu 
cümleden olarak gramer kolu, tiirkçenin terkip ve iştikı<k yolla· 
rile kök türetme itindeki bnwıtlerini tetkik etmektedir. Bu 
ku11·~etleri, franaızca. İngilizce, almanca gibi büyük medeni dil
lerin terkip ve iştikak kabiliyet ve yollarile ölçmekte 111e kararlaı
~aktadır. Bu tetıkikler neticesinde ıstılahları yaratmak işleri· 
nın anayollarmı göstermek mümkün olacakbr. Merkıez Heyeti 
bundan sonra her giln toplanacakbr. 

Tayyare Cemiyeti kongresi 
ANKARA, 26 (A.A.) - Türk Tayyare Cemiyeti b~inci 

kongresi yarın aaat 14 te Ankara Halkevi salonunda aktedile
cektir. Kongreyi Cemiyetin Fahri R.eisi B-.vek>I İsmet Pa,a Hz. 
açacak, reis Ye katip intihabı yapıldıktan sonra Umumi Merkez 
Heyetinin raporu okunacaktır. Kongreye ittirak edecek murah
haalann adedi 147 di:r. Merke"J: Heyetinin raporunda bugün yedi 
1:atına giren Cemiyetin son iki senelik geliri meri<ez ve ıubele
nn çalıtmalan hakkında malümat verilmekte bilhassa halkımı· 
z111. bava müdafaasma yardım için Cemiyıete gösterdiği yüksek: 
müuheretten minnet Ye tükraıı bahsedilmektedir. 

Fırka Grupunda müzakereler 
ANKARA, 26 (A.A.) - C. H. Fırkası gnıpu bugün de 

Meclis Heyeti Ummniyeainden sonra, Afyon Meb'usu Ali Beyin 
riyuıetincle toplanarak Zirut Veıki.letme ait itlerin müzah~re
sine devam etmiı ve bitirmiıtir. Y.ann ve öbür gün Tayyare Ce
miyetinin kongresi münasebetiyle müzakerelerini sah gününe 
tehir etmif tir. Sah günü Urtısat yekiJetine ait itlerin müzakere 
ve münakataaına bqlanacaktır. 

Karadenizde şiddetli fırtınalar 
SiNOP, 26 (A.A.) - Karadenizde devam eden şiddetli 

fntma hasel:ıile muhtelif bandıralı otuzu mütecaviz vapur !ima· 
na iltica etmiıtir. 

Bulgaristanda tevkif Banka hilekarhkları 
edilen 8 meb'us PARts 26 A.A. - Müstan· 
SOFY A. 26 A.A. - .Deri.- tik, ecnebi eahamı kuponlarım 

tin emniyeti hakkındaki kanu- tediye etınıek için Pariste gizli 
nu iblil ettiklerindeu dolayı bir büro &Çllllf o1an Cenevren:n 
tevkif edilen aekUı komünist Lombard Odier bankasının 
meb'uaun te,rii masuniyetleri miimeesili kont Oıabriganc'ı 
meclis kararile refedilmittir. zan altın. aldığı gibi mlBDai· 

----- - leJhU. kitibi Mabnazel Sache-
Yeni Y unaa nautt'u da feriki cürüm sıfatite 
Maliye Nazın g~n. alt~ ·~ıtır. Müstantik, 

Zürıhtekı llYlçre bankasının 
ATINA 26 A.A.- C-tan ınahtelif Fransız bankalarmd• 

tin Angbelopoulos, Maliye Na ki ... l'lübatma vaz'ıyet etmit· 
zırbtma tayin edilmlttir. tir. 

Helouan vapuru D f 
kazannm tafsilAtı emiryolu acialan 
ISTANBUL. zs. A.A. _ Lloyd LEIPZIG, 26 A.A. - Bit 

Trieatino ı.u..,....nyauum latanbnl • Bedin ekspresi, yol üzerinde 
T.,.eate fijb ekspres -ıa- ,.... manevra yapan bir lokomotife 
pan 7156 tonluk Helouan ftPUru, çarpmqbr. 21 yaratı vardır. 
dün aabelı Çen.kkele looiaaada Ak 
baı aıevkünde mevzii .. ,.;izGadea 
önünü cö..-.iyenlr ,.. _...ı.. 
kapı.Walı kanaya oturmuıtur. Gemi, 
bu ..ı..ıu. kadar yol 24 ... t badi 
Hıaitile kutulmafa ç•hpn•ı .. .ı.
,.affek olamamıt ve kazanın -nılıaıu
akabinde kaza yeırUı. rlmİf olan 
Türk Gemi Kurtama ıirketiain La 
Nina tahliyesinden imdat iıtemiıtir
Gemi Kurtarma tirbtİ, ayni zaman.. 
ela latanbuldan Sear tahliaiyeainl 
de yollamqbr. 

Kenzede npurcla 117 yıılcu ve 
300 ton yük bulunuyordu. Lloyrd 
Triestinonun Abbaziıı vapuru, De
deağaçtruı celerek kazazede vapunın 
yolcularını ve tükleriai alarak aeni 
ıe devllll\ ehniıtir 

Chaco'da 
SANTfAGO DE CHtLI 26 

A.A. - La Paz'dan bildiriliyor 
Parage ıkrtaab tekrar toplan· 
maktadır. Si.ikiln hüküm sür 
mektedir. 

Fransan1n açı~ı 
P ARiS 26 A.A. - Bütçe na 

zın 1931 - 32 bütçe senesine a• 
it vaziyet hakkında nazırlar 
meclisine izahat vemıiıtir. 931-
32 hesap senesine ait acık 5 
milyar 600 milyondur. 
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ektep kitaplannda talebeden200000 lira fazla alın ıt 
Ekonomi 

Zeytinyağı borsa açı
ğını kapatmıyor 

Zahire borsası daha bazı mad. 
delerin de borsada 

muamele görmesini isteyecek 
Zeytinyağının Ticaret ve Zabi- ı ispanyaya, 55 sandık 

re Boraasmda muameleye tabi tu- 154 sandık Manilyaya 
balyaya, 
sevkedil-

tulduğu malllmdur. Aldığımız ınittir. 
ınaliimata göre, Borsada giinde 
40 - 50 fıçı zeytinyağl aatrbnakta
dır. Va1ati bir fıçı 100 kilo hesa
bile satılan miktar aünde vasati 
5000 kiloyu bulmaktadır. 

Bunun Bona reımi, üat üıte ki
I01u yanın liradan binde 2 den 
aünde S lira tutmaktadır •• Bona
nm mali vaziyetini düzeltebilme
ıi için diğer batlıca maddelerin 
de Bonaya almmau •aruri görül
mektedir. 

Dün gelen buğday 
Son sünlerde buiday müvare.._b çoiabnıjbr. Dün Anadolu'

clan tehrimize 73 vagon ve Trak• 
ya1dan 195 çuval butday gelmit 
ve borsada muamele ıörmiiftür •• 

&ovyetlerin lzm.irde 
miibayaab 

Sovyetler bu - hmir ınmta
bmıdan külliyetli valeka aiparif 
etıniflerclir. 

ikinci kanun nihayetine kadar 
lımıir fabrikalan gece aiindüz 
çalıfarak, aipariıleri ikmal ede
ceklerdir. 

Balıklar yolda 
bozuluyor mu? 

Ticaret odaaı ihraç olunan ba
lıklarnnızm yolda bozulduğu hak 
kmdaki ıikayetleri ve bwıun ae
beplerini tetkike devam etmekte
dir. 

Bu husuata tiındiye kadar muh 
telif müeaaeaelcr muhtelif mütale
alarda bulunmuılardır. Babkları
ınızm sıcaktan bozulduğunu iddia 
edenler olduğu gibi, dinlendiril
meden ihraç edilmesin buna aebep 
olduğunu aöyleyenler de ,,ardır" 
Balıkçılık müfettitliği de Odaya 
Yazdığı bir tezkere9e balıkların 
bozulmat1na aebep olarak tuzla
nn fena cinıinden intihap edildi
ğini ve tuzlamanın iyi yapıbnadı
ğmı öne ıürmektedir. 

Yağlı tohumlar 
ltalya hükiimeti yağlı tohum

lardan alman ırümrük reaınini art 
brmışbr. Yeni tarife ofiste mev
cuttur. 

Samsundan ihracat 
Son hafta içinde Samaun mın

takaaından 8912 kilo tütün. 1300 
aandık yumurta ihraç edİbnİftİr. 
Bu yumurtalardan 1061 sandık 

BORSA 

(lı Bankaamclan alman cetveldir) 

26 Te9rlıdaani 1932 
Akf'UD Fiatları 

fstilcrular TahYillt 
lst dıhlll 90, 
Şart d.yollan l,tt 
o. Mu•abbldı 17,-
Gtimrökler e,rs 
Saydl mabl t 1-

Bıgdat f .71 
T, askeriye t.75 

Elettrı& 

TramTIJ 
Tl!nel 
Rıhum 

Aııadola f 
• m 

ıt.ıo 

18,20 
111,7t 

lımlr Belediye 
lıllkruı ~4 

.,Miımesıll 19,to 

ESHAM 
lı Ba. Nama ıo,ııı Bomontl 13,40 

.. ilamı Un ıo,ı 5 Terko• 3J,ll• 
• .. Jl\Uessıs ııo,- Çimento Ar. r ,90 

lloadola H.IO Ünyon dcy. ıı,-
a ıl 41IO Şart dey. 1,15 

'" bayrlye 14,- Balya '.l,iO 
rramvay 50.50 Şart m. ecu. l,8G 
'mumhl(trt& ı ı.- Teldon 15,25 

ÇEK F ATLARI 
...-:ıris 1!.0S Pral 15.H 
l.cındra 6,81 \'!yana ,,(7,14. 

vıırt •:-,t:ı ?.1adri• S.71,9J 
M DO 9,2!\ Rcrlla 1,98 

ı .... eı 8,41 Varşoı 4,tı.~s 

" •• ~3.19 P~iCC 3,66 
Ci:.c\·re t.45 Bük.re:~ 80,71 
'uf ya 66,30 B~ı,rat 34,95 
Ami~ttrdam l,17,t.3 ~ ooto .. 10,70.75 

NUKUT (Satıt) 

Kuruş Kuru~ -to f·Frantıız 171,- ı şilln, AT. ~s.-
ı ibıerhn 710,- ı pezeta 17,-

ı dolar 213,- t mark so,-
20 liret 218,- l zt.:Joti 24,-

~ !. llelçlka 118.- l pcn,ı 32,-

2iJ 1rJhmJ !7,-
IQ ley 25,-

2V J. ls\' i.çrc 82.3-
t<• ciJHt fıg,-

ı Çernoveç 
tc it va 27, 1 Altın 9,20 
!O noıln 81,- ı Mecidiye 90,20 
l-0 kur 

Sarıkamıştan gelen 
peynirler 

Sankamı§tan tehrimize mü-
him ıniktarda ka§arpeyniri gel
mektedir. 

Sarıkamı§ peynir tacirleri Tica
ret Odasına müracaat ederek e
.. sen peynirlerden kar etmedikle 
rini hatta yol masrafını güç çıkar
dıklarım halbuki 2 kunq oktruva 
re.im almdığmı yazmakta ve la
tanbul belediyesinin bu retlnİ kal
dırması temenni edilmektedir. 

Egede palamut 
Eıe mmtakaaınm bu aeneki pa· 

lamut rekolteıi 38-38 milyon kilo 
tahmin edilmektedir. Mıntakanm 
geçen aene rekoltesi 42 milyon 
kilo, evvelki oene rekolteai 31 
milyon kilo idi. 

1932 seneai mahsul iptidaımda 
nuntakada mevcut stok miktan 
takriben 10 milyon kilo, ıeçen 
sene ayni tarihlerde 5 milyon ki
lo, evvelki sene ayni tarihlerde de 
5 milyon kilo idi. 

Bu aene mevsim İptidası olan 
Eylı'.ilden Te,rinievvel nihayetine 
kadar lzmir Borsasında 2,200,000 
kilo palamut aatılmııtır.. Geçen 
sene ayni tarihlerde Borsada 2 
milyon 214,000 kilo ve evvelki 
sene 2,327,000 kilo satılmışb. 

Beher kantarı 40 okka itibarile 
İzmir Borsasrnda bu ıenenin eylı'.il 
ve teşrinievvel avlarmda ve ge
çen sene ile evvelki senenin ayni 
aylarında cereyan eden vasati 
fiatler fU ıuretle tesbit edibnit
tir: 

Tırnak Kaba 
kuruş kuruş 

Eylıll • 1932 190-228 115-150 
1. Teı - J 932 180-227 130-167 
Eylill - 1931 234-259 150-222 
1. Teı - 1931 263 151-195 
Eylıll - 1930 304 140-220 
1. Te, • 1930 331 263 

Palamutlar dahilden lzmir'e 
ıevkedildlkten sonra bunlar ame
leler va11tasile muhtelif nevilere 
aynlır ve bu ıuretle ihraç olunur. 
Bununla beraber palamutlardan 
hulasa yapan iki fabrika lzmir'de 
faaliyettedir. Bu hulaaaların da 
kıaını azamı hariç memleketlere 
gönderilir. 

Ege mıntakasında 
afyon 

lzmir Ticaret Odasının bir ra
poruna göre, Ege mıntaka11 dahi
linde 1932 senesi zarfında istih
sal olunan afyon miktarı 45,355 
kilo, ve haıhaı tohumu miktan 
947,901 kilo tahmin edilmiıtir. 
Mıntakarun geçen seneki afyon 
rekoltesi 348, 793 kilo, haıhaı re
koltesi 11,462,332, evvelki aene 
afyon rekolt~ıi 262,500 kilo, ha§
haf rekoltesı 11, 775,265 kilo idi. 

Bu aene zarfında her kazanı..: 
iatilual ettiği afyon ve haıhat to
humu miktan aıağıda gÖsterilnıi§ 
tir: 

ihracat: 1 temmuzdan teşrini
evvel 1932 nihayetine kadar iz. 
mir liınamndan ecnebi memleket
lerine 39,97 4 kilo afyon ihraç e
dilmiştir. 176 kilo lngiltere'ye 
355 ltalya'ya 77,060 Fraruıa'ya, 
2,998 Almanya'ya, 1,847 Holan
da'ya, 431 Arnerika'ya, 26,638 Mr 
11r'a 475 lsveç, Norvec ve Dani
marka'ya sevkolunmuitur . 

Romanyaya gönde
rilen paketler 

Romanya hükUrneti, son ittihaz 
ettiği bir karar mucibince, Maca
ristan ve Yugoslavya hariç. diğer 
bütün ecnebi memleketlerden ge
leoek posta paketleri için mente 
tahadetnamesi ibrazı mecburiyeti 
ni ilga etmlıtir. 

Kırkağaçta tütün 
satışı 

AKHiSAR, (Milliyet) - Epey
ce uzun süren mütküllerden aonra 
tütünlerimiz de int.Uar ;daresi ve 
tüccar tarııfından 90 ili 150 arasın
da fiatlar ile aatılmııtır· Uzümleri
miz de daha evvel satıldığından, hal 
kın yüzü güldü ve memlekette para 
buhranı zail oldu. Ayni zamanda 
bankaların ela tütün zirama ayrıca 
kredi vermderi muhtemeldir. Bu se 
ne yine Akhisarda tütün oldukça faz 
la miktarda zeredilecektir. Çü.ııkü 
memlekette halkın..dörtte ücii. tütün 

Birleştirme 
işi bitiyor 

inhisarlar Umum 
müdürü tetkik 

seyahatinden döndü 
Tütün, tuz ve müskirat lnhisarla

rının Anadolu Vilayetlerindeki tev
hit teıkilatmı tedkik etmek üzere se 
yahate çıkmıı olan inhisarlar U
mum Müdürü Hüsnü B. Ankaray• 
uğradıktan aonra 1elırimize gelmiş
tir. Hüsnü B. dün bize yapılan tev
hit teıJôlab hakkında §U izahab ver 
ıniıtir: 

- Bu seyahatimde Trabzon, Er
zincan, Erzunım, Kara, Artvin tev
hit t.,,kilatmı T rabzonda yapbm. 
Sonra Samsun'da da Giresun ve Si
nop t"fkilatını tanzim ettim. Tokat 
teşkilatını da yerinde, Malatya ve 
Sivas l"fkilatmı Sivas'ta yapbktan 
aonra, V ekiletle temas etmek üzere 
Ankaraya gittim. 

Tevhit itlerinin mühim kısmı hit
miıtir. Yalnız Konya, Adana, Gazi-

Maarifte 

Pahalı 
Kitaplar 

Ankaradaki komis
yon tetki

katına başladı 

Mektep kitaplanmn pahalı 
olduğu hakkında vuku bulan 
ihbar üzerine Maarif Vekaleti 
Ankarada bu işi tetkik etmek 
üzere bir komisyon teıkil et
·m:İştir. Komisyon latanbul ki
tapçılarmm malil.matlarma mü 
racaat edecektir. Bu seneki 
kitap satışmda 200 bin liralık 
fazlalık tahakkuk ederse henüz 
kitap borçlarını ödimtiyen mek 
teplere bir tamim gönderilerek 
yeni fiyat listesi çıkıncaya ica
da tediyatm tehiri bildirilecek
tir. 

ayintap ve Diyaribekir teıkilab he- Tıp Talebe Cemı"yeti 
nüz yapılmemııtır; bunlarda Ki-
nunuevel. zarfında bitirilecektir. kongresi 

- inhisarlar ne zaman Ankaraya 
nakledilecektir? Tıp Fakültesi Talebe Cemi.ye 

-Vekalet 1 Haziranda Meıkezi 'ı ı· l'k k • 1ı ·• •· 
Daire! • ki" • • . • "- ı sene ı · ongresı sa gunu 

erın na ı ıçın emır vennıı~: aJk . d 
Burada k-ltt•k daireler henüz ma- H evın e yapılacaktır. 

lıim deiildir.T Tahriri yoklama 
u:ı flatı 

- Tuz fıabnm pahalı olduğun
dan bahoediliyor, ucuzlatılmuı mev
zuubııhis ıniclir? 

- Haclut mmtakalarında bilha•aa 
bayvanatr çok olan Kars havalioinde 
alb aydanberi tuzun fiab yan yan
ya indirilmiştir. Kaiizman ve Kulp 
memlabalannda tuz, 1932 Haziranın 
dan beri üç kuruta aablmaktadır. 

Bu aene, seçen senenin ayni ayla
rına nazaran 700 bin kilo kadar faz 
la sattı yapılmıfbr. Bu ucuzluğun 
diğer mıntıkalara tqmil edilip edil
memesi hakkında henüz bir karar 
verilmemiştir. 

- lstanbulda tuz fiatmda ihtikar 
yapddığı iddia ediliyor? 

- Dahilde tuz aabşı İnhisar al
bncla değildir. Herkes, memlahalM'
dan ve amlıadardan remıi aabf fiat 
!anınız üzerinden tuz alabilir. Bu 
itibar ile tuz sabtı inhiıara tabi ol
miyan diğer emtia sabşı gibi serbest 
rekabet teraiti dahilinde cereyan et
mektedir. 

Yeni lüks sigaralar 
- Yeni nevi sigara da çıkarılacak . ., 

mı. 

- Evet, lüks Çetit olıırak, bediye-
lik diye satılmak üzere, bir nevi si
gara çıkarmak istiyoruz; fakat fiab 
henüz tekarrür ebnemiştir. 

- inhisar idaresi için bir müt,.. 
baaais celbedilecek mi? 

- Bütçemizde, lnbisarlann Heye 
ti Umumiyesiue tamil bir mütebas
"' celbi için tahıiaat yoktur. idare
mizde oasen bazı mütehaaa11lar 
vardır. flll'&P, kimya ve likör müte
hauuları gibi. Bunlardan baıka ye
niden mütebaHıs getirtileceğinden 
haberim yoktur.~ 

Hüsnü B. bundan aonra Amerika
ya şarap ihracı hakmclaki teıebbüıs
lerden malUnıatı olmadığım ve idare 
ye böyle bir müracaat vaki olnıadı
ğmı.söylemittir. 

Gazi çiftliğinde 
tatbika.t 

Ziraat Müdiriyeti Gazi Çift
liğine ilab ziraiye ve demir 
aksamı öğrenmek için üç talebe 
göodemıit tir. 

Muğla 
Hemşeriliği 
Şimdi Gireson Valisi bulunan 

Salih Cemal Bey, bundan evvel 
Muğla Valisi idi. ~=~~:-:-"-, 
Eski Mülkiye Mü- r< 
fettiıi ve İyi bir 
idareci olan s.,. 
lih Cemal Bey, 
Muğla'da bulun: 
dağu esnada fa· 
aliyeti ile kendi
Wıi aevdimıiıtir. 

Bu defa içti
ma eden Muğla 
Belediye Meclisi 
Salih Cemal Be
yin Muğla hem
ıeriai olma11na ka- :;alih Cemal B • 
rar vermittir, 
Muğla Cümhuriyet Halk Fırka-

11 idare Heyeti Reiıi Cemal ve 
Belediye Reni lskender Beylerin 
inızalarile çekilen aıağıdaki tel
yazısı ile bu karar Salih Cemal 
Beye bildiribnittir. 

"Bugün içtima eden Belediye 
Meclisi mümtaz tahsiyetinizi, müa 
bet itlerinizi, güzel hatıranızı 
hürmetle yat ve tebcil etmiş ve 
İ!tifakla Muğlanm fahri hemşe
riai olmanız karannı vermek aure 
tile unutulmaz e•erleriniz karşısın 
da minnet ve tükranlanru ifadeye 
çahşm.ı,tır. Hürmetlerimizi arzeY· 

Liae ve ortamekteplel"de bi
rinci tahriri yoklamalar bu ay 
batında batlayacak ve on bet 
gün devam edecektir. 

İstiklal 
Harbine dair 
Bir film 

Rus sinemacılan 
filmin çevrilmesine 
yardım edecekler 
Rus Sovyet sinema müeoıeaeleri 

mümessili M. Zarbi dün lliç vapuru 
ile şehrimize ırelmittir. Türkiye hü
Jruıneti T üı k inkılabına ait bir film 
çevrilmesine karar vermiı ve bu hu 
susta Ruı sinema teıiii!Stma müra
caat ebniştir. M. Zarhi de bükıime
timizin daveti üzerine şehrimize gel
miştir. M. Zarhi, tiyatro müellifi ve 
senaryo muharririclir. Şimdiye ka
daıı< "Sen-Petersburg'un sonu" ve 
HAna'' filmlerinin ıenaryoıunu yaz
mıştır. M. Zarbi dün Rus sefiri M. 
Suriç ile görüşmüıtür, Hükumetle 
temas etmek üzere bugün Ankaraya 
gidecek ve filmin senaryosunun ya
zılması hakkında bazı muharrirleri
mizle görüşecektir. 

M. Zarlıi dün bize demiıtir ki: 

- Buraya Türk hükiimetinin da
veti üzerine geliyorum. Maksat iıs
tikliıl mücadelesi mevzuu üzerine, 
Türk ve Rus sinema ve artistleri ve 
rcjisörlerinin iıtirakile sesli bir film 
çevirmektir. Bu film kısmen Rusya 
,,e Türkiyede çevrilecektir. Böyle 
muazzam bir filmi Türkiyenin yardı
mı olmadan yapamazdık. Türkiye ai 
nemacıbğın Ruıyacla terekki etmiı 
olduğunu nazan dikkate alıırak, bi
ze müracat ebnİftİr. Bu fılmin nasd 
olaca(ı henüz maliim değildir. Mev-· 
zu tamamen tespit edilmemiı he de 
mm iıtiklal mücadelesine dair ola
caktır. 

Filınin senaryosu Türk muhaıwir
lerile müıterek olarak yazılacaktır. 
Aktörler hakkında da tekarrür et 
ınİş bir §ey yoktur. 

Eau makaad.muz harai sahada 
Türklerle birlikte çalIJmaktır, bu 
mm de buna bir batlangıç olacak
br." 

Cemal Beyin irtihali 
Vakit gazeteıi tahrir heyetin

den ve muallim Haluk Beyin pe-
deri Belediye He· 
sap lıleri Müdü
rü Cemal Bey 
evvelki ıece saba 
ha kartı ani ola
rak vefat ebnİf
tir. Cemal B. Mül 
kiyeden birinci· 
likle mezun ol
muı, lstanbul 
Defterdar Vekilli 
ğinde, mulıa mu· 
hasebeyi hususi· 
ye müdürlüğünde 
bulunmuf çalıtkan, dürüst bir 
memurdu. Cemal Beyin vefatr Be
lediye için büyük bir layıpbr. 

Cemal Beyin cenazeıi dün öğle 
vakti Beşiktaıta Valdeçeşmesinde 
ki haneainden kaldırılarak Yahya 
Ef. dergi.hındaki aile kabristanı
na defnedibniıtir . 

Mütevaffanm aileaine ve Ha
lülo: Beye taziyetlerimizi beyan e
deriz. 

Cemal Beyin yerine muavin 
Kemal B. Belediye Hesap itleri-

Hususi 
Hastaneler 

Ebbba Odası noktai 
nazarında musirl 
Hususi hastanelerin Ticaret 

. odalarına kaydedilmeleri mese
lesi etrafmda çıkan ilıtilafm ni 
hayet mahkemeye intikal et· 
miş bulunduğu malumdur. E
tıbba Odası Reisi Tevfik Sa
lim Paşa ihtilaf hakkmcla de
mittir ki: 

- Etıbba Odası hususi has
tanelere dair olan noktai naza 
rını Vekalete bildirmiftir. I,in 
bundan ıonra.ki saffıaaım bilmi 
yonun. Bizim kanaatimize gö
re, hususi hastaneler ti.caretane 
değildirler. Bmıdan dolayı da 
Ticaret odalarına kaydedilme
leri mecburiyeti yoktur. 

Etıbba odalan varken ayrıca 
Etıbba Muhadenet Cemiyetine 
lüzum olun olmadığını aoruyor 
sunuz. Etıbba odalan nimres
mi bir teşekküldür. Mubadenet 
Cemiyeti ile >doktorlar arum• 
da mesleki tesanüdü lı:onımak 
için tesis edilmit huaust bir bir 
liktir. Ve tabiatile Etıbba oda
lannm Yiicudü. Muhadenet Ce 
miyetinden bizi müstafni bı
rakamaz." 

Aldat vermlg~n doktorlar 

Bazı doktorlar aidatlarını 
vermecliklerinden dolayı Etıb
ba odaaı haklarında mahkeme
ye müracaat et.mitti. Etıbba 
Muhadenet Cemiyeti Odaya 
müracaat ederek bu doktorl&
nn aflanru istemittir. 

Tütün 
Kanunu 
"Yeşil tahrir,, nasıl 
müdafaa ediliyor? 

Evvelki günkü başmakalemiz
de, yeni hazırlanan (Tütün ve Tü 
tün inhisarı Kanunu liyihau)nda, 
tarlada (yeıil tahrir) in, Avru
pa'da olduğu gibi fenni uaullere 
raptedilmeınİ§ bulunduğundan 
bahsedilmekte, layihanın alaka· 
dar Vekaletlerce bu noktadan ta
dil edileceği ümidi izhar olunmak 
ta idi. 

Tütün Kanunu tadilabna ait 
müzakerata ittirak eden hadan 
bir zatin verdiği malumata göre, 
bir tarlada henüz nebat yeıilken 
kaç kilo tütün almabileceiini ha
taaız olarak tahmin etmek müm
kün görülememiıtir. Bu huauata 
muhtelif tarlalarda tatbikat ta 
yaprlmı~ fakat bütün tahminlerin 
az çok hatah olduğu neticesine 
vanlınııbr •• 

Tasarruf 
Haftası 

Bu sene de vitrin .. musa-
ba kası açılacak 

Milli lkbsat ve Tasarruf Ce· 
miyeti, Tasarruf Haftau için ha
raretli hazırlıklarına devam et
mektedir. 6 kanunuevvelde fırka 
merkezinde batlıca alakadarlarm 
İftira.kile büyük bir içtima yapıla 
cak ve haftaya ait program kat'i· 
leıtirilecektir. Şimdiden esas hat· 
!arı hazırlanmıı bulunan progra• 
ma nazaran hafta eanaamda 

1 - Mekteplerde tasarrufa 
dair konferanslar verilecek ve pi
yesler temsil edilecektir. 

2 - Hutbelerde tasarruf um
delerinden bahsolunacakbr. • 

3 - Sinemalarda yerli mahna 
ait filimler göaterilecektir. 

4 - Tayyarelerle yerli malın
dan hediyeler ablacak, bu meyan 
da üzüm, incir ve fındıklar da bu· 
lunacaktır. 

S - Yerli malmdan en aüzel 
Vitrin tertip edecek ticaretaneler 
ara1tnda, geçen senelerde olduğu 
gibi, müsabakalar tertip edilecel< 
ve muvaffak olacaklara mükafat
lar verilecektir • 

6 - Radyoda taıarruf ve yerli 
mah lehinde konferaD1lar ,,erile
cektir. 

7 - Halkevinde de yerli malı 
için konferans verilecek ve teza• 
hürat yapdacalı:br. 

8 - Sokaklara yerli malı lehin 
de bez ilanlar a11lacak ve dUYar· 
lara af"qler yapıfbnlacaktır. 

Bunlardan başka, ıekerciler, 
paıtacılar ve lokantacılar arasın· 
da üzüm, incir ve fındıktan nefiı 
pasta imalı için ilk defa olarak 
müsabaka yapılacak, birinciye 
madalya, ikinciye takdirname ve-
rlecetkir. · 

Mahkemelerde 

Caminin 
Tahtaları 

Kahveci mi sökmü 
müıterisi mi? 

Atik Ali Pata camısinin tah 
perdelerini sökmekten auçlu ola 
kahveci Halit Efendiyle Vehbi · 
minde bir adamın mubakemcle 
ne dün İkinci Ceza mahkemesin 
de başlanılmışbr. Mahkeme 
ançlularclan yalnız Halit gel · 
Vehbi gelmemiftir. Halit mahk 
mede cürmünü inkir ebniş: 

- Tahta perdeleri ben aökm 
dlın, Vehbi aökmüf. Vehbiyle pe 
o kadar yakın tanışıklığım yok 
tur, o kahveme gelir, gider hi 
mü§teridir. Maamafih Vehb" 
caminin tahta perdelerini de · 
kerken görmedim, demittir. 

Muhakeme Vehbinin aranıl 
bulunması ve zorla mahkeme 
getirilmesi için baıka güne b 
lolım§br. 

Tefevvübatta 
bulundu mu? 

Dün ikinci Ceza mahkemesin 
hükümet ricalinıizle kanunlar 
za aö.....u bir adamm muhakeme 
ne baılanılmııtır. 

Davanın maznunu Petro i 
de bir Rumdur. Petro geçen C .. 
buriyet bayramı geceai San 
bumunda bir meyhanede hem h 
kUınet ricalimiz hem de kan 
rımız aleyhinde tefeV'f'Ühatta b 
Junmuf, hatta küfretmi,tir. 

Fakat dün mahkeme huzuru 
da cürmünü sureti katiyedc 
kar etmiş ve demiştir ki: 

- Ben böyle feyler yap 
kendimi bilirim. 

Fakat Sandıkçı Ali, Celal, M 
tafa, Cemil, Muhlis, Agop, ismi 
deki ıahitler Petronun: 

- Allah belasmı versin, bö 
kanun mu olur? diye kanuni 

Bu müaabakada mllTilffak ola- mıza sövdi.iğünü, fakat devlet 
caklara ayrıca yerli malından he- calimize klifrettiğini duymadı 
diyeler tevzi edilecektir. Müsaba- )arını ıöylemi,lerdir. 
kanın günü ayrıca kararlaıtırıla- Muhakeme. gelmemiş olan 
cak ve bir jüri heyeti iıtira.k ede- fer iominde diğer bir şahid1n c 
cek müesseseleri dolaşarak mu- bi için batka bir güne bırakil 
vaffak olanları seçecektir • ı trr 

Bir dostluk tezahürü 
Tamirden sonra sefere başlıya 

Iliç vapurunda bir ziyafet 
Geçen sene Rua Seyriaefain acen- 1 pura giderek kaptanla gÖtiifmüı 

lesinin lliç vapuru Çeşme açıkların- M. Suriç, orada gazetecilerle de 
da kayalıklara oturarak ehemmiyet- rüşmüt ve bir arada resimleri çe 
li ıurette hasara uiranuıb. lliç va- ıniıtir. 
puru Türk Gemi kurtarma tirketi- ikinci kaptan Kaminski İli~ vap 
nin Alemdar vapuru tarafmdan kur- runun kurtanlması için Tiırk hah 
tarılmıı ve tamir edilmek üzere Si- yelilerin sarfe tikleri gayretten § •• 

vutopol'a ııibnitti. lliç vapuru 90 nuda bahaederek diyor ki: 
bin lira aarfile mükemmel bir ıekilde - Alemdar Tapurunun ~an 
tamir edilmit ve makine ııkaamı ki- mürettebab, bu itte vazifderbd 
milen değiıtirilerek yeni bir hale ııe fazla çalışmı§lar, bize karşı büy 
tirilmittir Yeniden sefere baılıyan bir fedak3rlık ve dostluk eseri gö 
lliç vapuru dün Odeaadan limanımı- termiılerdir. Bunun bahrasını h 
za ııelıniıtir. man muhafaza edecek, bu fed 

Vapurun Türk bahriyelileri tarafm gemicilere kartı minnettarhk bi 
dan aarfedilen fedaürbklar 1ayesin- besliyeceğiz." 
de kurtanlınuı Sovyet mebafilinde Ziyafet samimi bir surette g 
büyük bir memnuniyet uyandırınq- tir. lliç vapuru dün alqam lima 
br. Bu sebeple lliç vapuru kaptanı mızdan lskenderiyeye hareket 
M. Y efimoviç ,,. ikinci kaptan M. miıtir. · 
Kaminaki tarafından bir ziyafet ve- Rıu konsoloıu M Z vilin g dün S 
rilmiıtir. Ziyafette, Sovyet konaolo- riaefain Umum Müdürü Sadull 
IU M. hiling, ile T aa ajant1 muhahi- B. i ziyaret ederek teşekkür e 
ri M. Yablonıki hazır bulunmutJar- tir. M. Zviling Alemdaı gemisi 
dır. Dün Ankaradan gelmiı olan tan ve m-tebabna da ayni sur 
Rus sefıri M. Suriçte bir aralık va- te teşekkür etmiştir. 

Bu tetkikat meyanında muhte
lif Avrupa memleketlerinde cari 
tahrir ve tahmin usulleri de tetkı1r 
edilmiıtir. Ezcümle Franaa ve 1-
talya'da yeıil tahririn kök ve yap 
rak adetlerine kadar .. yılarak 
fenni uaullerle yapıldığı anlatd· 
mııbr. Ancak o memleketlerde 
tahsisi mühendia ve fen memur
larının yaptıklan, bizde iae bu e
lemanların kafi olmadıf! görül
müt, tütünlerimizin huausiyeti, 
zürain tarlaomdan ne kadar mah
ıul alabileceğini pek iyi bildiği f llllll!!!!!!!!!!!!l!mm!!!!!!!!!!!l!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 

için fazla tahmine itiraz edebile
ceği de nazarı dikkate alınarak 

tarlanın meaahaımdan aonra mab 
ıulün kemali dikkatle tahmini e
•ası kabul edilmiftir. inhisar ida
resi, tahminin daha fenni tekilde 
her mıntakada tarlalann Yat. ku 
ru ve mutedil senelerde üç defa 
fidan ve yaprak adetlerinin sayd
ma111 bu yapraklardan temsili o
lanlarmm tartılmau ve bunların 
kuruduktan aonra da veznedile
rek arada fark nazarı itibare a• 
lınarak, ya,ken tahmin edilen mik 
dardan bittenzil çiftçiden müteba 
ki miktarın zimmet diye aranma
sı yolunda bir teklifte bulunmut· 
tur. Bu teklif, bu usulü layikile 
tatbik edecek elemanlann azlığı 
ileri sürülerek kabul edilmemit
tir. Buna mukabil yeıil tahminde 
tesbit edilen miktann kuruda 3 
1 O noksanı için ziirraın takibata 
maruz tutulmaması esası konul
muı ve bununla yeıil tahrirden 
mütevellit hatalardan zürram 
mümkün olduğu kadar az muta
zarrır olD',JlSı gayesi iatihdaf edil 
mi•tir. 

Fazla olarak 3 10 dan fazla 
noksan da, kaçağa gitmediğine 
kanaat ha11l olursa takip edilmi
yecek, aksi takdirde beher kilo 
ve küsuru için noloaandan 5 lira 
hafif para ceza" alınacaktır .• 

Yeni layiha pek yakında B. 
.. ! - !-----

Tramvaylarda! Benzinden 
Kış tarifesi Tasarruf 

Bazı hatlarda de
ğişiklikler oldu 

Tramvay Şirk'eti; birkaç pn 
den beri kıt aeyrüsefer tarifesi 
ni tatbika başlamıttır. Şirket, 
eski tarife tatbik edilirken E· 
dirnekapı - Sirkeci, T opkapı -
Sirkeci. Y eclikule - Sirkeci ara 
aında itleyen çift arahalan, ge
ce ıaat 21 den sonra tek araba
ya çeviriyordu. Yeni tarife tat
bika batlanalrberi, bu hatlarda 
aktamlan 19 buçuktan itibaren 
tek hat ifletmeğe baılamıştır. 
Bu hal izdihamı mucip olduğun 
dan ,ikayet edilmi§tir. 

Şevki B. Ankaraya 
gitti 

Yunanistanda oto 
mobiller haftada 

dört gün işliyorla 
Benzinden tasarruf temini bi 

memleketleri ır.f:fgul eden bir 
ledir. Gden ınalUnıata nazaran Y 
nan iktiıat nazırı M. Pumazo 
Dahiliye ıuızırı ile müıten:ken 
proje hazırlamıt ve projeyi ayın 
iinden itibaren tatbik mevkiine k 
muıtur. Projeye nazaran, otobüs 
müstesna, huıusi ve taksi otomo 
leri haftada ancak dört gün işliye 
leceklerdir. Başka ifacle ile c;to 
billerden çift numaralı olan!ar 
tanın pazartesi, çuşamba, cı mn 
pazar günleri, tek numaralı o•o 
biller de sair, perşembe, cumart 
ve pazar günleri işleyebileceklerd 
Yani haftanın en kalabn1 k ve 
günü olan pazar günii bütün o 
mobiller i§liyecl'lderclir. 

Bu •uretle benzinden bir bayii 
Muhtelit Mübadele komisyo s=-u! temin edileceği heoap ur 

nu Türk Murahhas Heyeti Re- tir. 
isi Şevki Bey dün An'karaya ı-----····-"-..... 
gitmiştir. Şevki Bey Ankarada · siaat meıeleıile meıgul olaca 
K'nmM:vnn" v.-ril_..,..Plr VP-nİ tRı'1- l tll"_ 
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J)i liy~t 
Asr(n umdeai cMILLIYET» tir. 

Bütün fstanbul'un 
beklediği gün 
yakla,ıyor. MEKTEPLi KIZLAR Perşembe akşamı MAJİK 

Sinemasında haşlıyor. 
Biletlerinizi ıimdiden 

alınız. 
27 T.SANI 1932 
ldvehaneı Ankara c:addeol, 

100 No. 
Telıraf adreoi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bafmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Miidürlüiü 24318 

idare .... Matbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TOTl:iy• için 

L K. 
3 a11ıiı 4 -
6 .. 7 50 

12 " 14 -

Harig için 
L K. 
8-

14-
28-

Gelen enalı: seri verilınea -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
,,..tur. Gazete Te -tııu.ya ait 
İf)er için mücliri7et• müracaat 
edilir. Caz-O ilinlann ..,.. 
ı'uli,,.tini lrıJ.ul etmez. 

BUGÜNKÜ 1-" VA 
Y efilkö1 aokeri raoat merke

Dııden verilen -.IW-ta söre 
buııün hava ı- bulutlu ola
rak devam edecek, rüqir timal 
istikametinden eu cftdir. Dün 
hava tazyiki 762 milimetre, ., 

fazla 11c:aldılıc 11, en u ucalı:
lık da 6 derece idi. 

HİKAYE · 

Vefiğin aşkları 
hayatımın seyri değiıecek, ben 
bugün belki böyle bir adam ol-

Birkaç sene oluyor, o zaman 
Çamlıcada oturuyorduk. Siz
den iyi olmasm bir ancadaşım 
vardı. İsmi Vefik. Bilmem ta· 
mr mısınız?. Biz ooa titman 
derdik. Bu ismi veritimizin se
bebi biraz şişmandır da ondan .. 
Arkadatlığımız çok iyidir. Fa
kat bir ku11uru vardır. Çabuk kı 
zar, aıabileıir. Hiç unutmam, 
bana bir gün bir kız meaeleain
den tabanca bile çekmiş, beni ö 
itimle tehdit etmitti. Çünkü 
ben onun aevittiği bir kıza bal· 
ta olamk istemiştim.Bu nasıl ar 
kadaşlık? Bu, arkadatlığa aığar 
mı?. Diyeceksiniz.. Fakat o. 
haksızdı.Çünkü bana bir gün: 

- Sedat, demitti, ben ondan 
aynldım. 

ıöylemekliğim kifidir. Fakat 
sonra vazgeçer .. Fakat beni bir 
defa mühim bir meselede kur
tarmı~. himaye etmitti. Yani 
mıyacakhm. O zamanki iyiliği· 
ni hiç unutamam. Vefiği çok se
verim ..• 

Vefik itte o zaman gene bir 
kıza delice tutulmuttu. Gözü 
hiç bir şey görmüyor. yalnız at· 
kile yaşıyordu. Bir gün karar 
veı·mişti. Evlenecekti. Bana: 

1 
__ _.iş....._v_e_İş __ ç .... i__.11 

Milliyet bu aiitunda İf rıe İffi 
isti;yenlere taııauut ediyor. lı 
oe İfFİ utiyenler bir melılap
la lı büromuza müracaat af· 
melidirler. 

iş i•teyenler 
537 - lngilizce Franaızça uau• 

lu muhasebe Ye daktiloıınfi bilen 
bir madmazel it arayor. 6 oane 
Osmanlı Banka11nda çalıpnııtır 
ve bonservisleri hamildir. Müte
ber bir yerde müoait feraitle it 
kabul eder. M. X. nımuzile it bü· 
romuza müracaat. 

Yeni eserler 
ı-------

Yirminci asır 
Güzellik ile faydayı, san'at 

ile tefekkürü yanyana yürüt
mekte öteden beri büyük bir 
muvaffakıyet gösteren Raif 
Necdet Beyin bu defa da (Yir
minci asır) ünvanlı edebi, içti· 
mai ve felsefi bir eseri intitar 
etmi~tir. 

Size Vefiğin halini anlatmak 

1 t ~ L ~ ~~ •içl!!i!l!n!!on!!!!!!!u!l!n!l!h!!e!l!r !!ı!l!en!l!e!l!b!l!i!l!r!l!kız!!!!!!!a!l!e!l!v!!!!!İp __ .._ • ~]:IW onu almağa karar vermesini 

- Sedat, dedi, artık evlen
miye karar verdim. Ondan ayrı 
yaşamak imkanı yoktur. Sen 
bana bir mektup daha yazıver. 
V efiğin ır.ektuplarını ben 
yazardım. O kendi yazısı 
ile temize çekerdi. Bu mektup· 
lara varakpare diye isim takmış 
tık. Neyse .. Vefiği bir gün ge
ne gördüm.Zaten her gün bir 
kaç ,l'll t beraberdik. Düşer kal 
kardık. 

- Nasıl, dedim, kararın kat'i 
mi? 

Cemiyetimizin ve (yo - yo) 
ya vanncaya kadar asnmızın 
bütün hususiyetlerini felaefi 
bir görütle ve seyyal bir üslup· 
la tıuvir eden bu cazibeli ve fay 
dalı eser Yeni Şark kütüphane 
si tarafından nefis bir tarzda ta 
bolunmuştur. (Yirminci Aaır)ı 
tavsiye ederiz. 

Bizde iş 
Taksimi! .. 

Bizde inıanlar iti ihtiaaılan· 
na bakarak aramazlar ve bizde
ki it tevzii böyle bir esasa müa· 
tenit değildir. Birisi bir it arar. 
O eaıı.da münhal olan bir 
yer bulurıa oranın ehli olur. O
nun içindir ki; biriai it ararken 
sorulursa: 

- Her İf yapanın! cevabını 
verir. Bu cevap "muayyen biç 
>İr İf yapamam" demeye mua· 
Jildir. 

Maalesef ne memur tayinle
-imiz, ne işçi araıtırmamız mu· 
ıyyen eau ve uaullere bağlı ol 
nadığmdan ekıeri yerler böyle 
'her ite" yarayanlar tarafından 
ual edilmittir ve geoe maale
ef, hiç bir itte mütehassıs a
anmadığı görüldükçe yeni mil 
ehasaıslar yetişmemekte, es~i
er de ihtiaaalamıı terketmekte 
ıirler. 

Onun için muıikitinas eczacı 
u, doktor kaptanlar, baytar 
airler ne bileyim bilgisi ile ye 
i arumda en ufak münasebet 
-mayınlara bizim memlekette 
pk teaadüf edilir. Zira Türki
~de inaanlarm iti ihtisaslarile 
~ğil münhal yerlerle taay
~n eder. 
1 Ye nicami aaatl 
! latanbulda aaat yüzünden 
I r adli hidise çıkaa ••. Yani bi-
1ıi ötekine "filin aaate kadar 
ı it olmaza& sen bana fU kadar 

1 n lira verecekıin" dese de o 
jam o iti geciktirdiği için ara 
' dava çıksa, mahkemeler bu 

1pta hüküm vermekte izharı 

"ltlilllget,, in romanı: 25 

- Kat'i. dedi .. 

Fakat tıım o sırada sevdiği 
kız Çaır lıcadan taşmmı~tı. On
lar Arnavutköyünde bir yalı 
tutmuşlardı. Artık Vefik her 
sabah sefere çıkar gibi hazırla
nıyordu. Doğru Arnavutköyü
ne gidiyor, bir aaooal kiralıyor, 

Türkspor çıktı 
Türkspor mecmua11nın 9 uncu 

aczederler. Çünkü latanbulda 
muayyen ve şehrin hakiki vak
tini gösterir bir saat yoktur. Ö· 
teden beri yegane ayar yeri gi
bi telakki edilen Y-enicami saa
ti de bugünlerde on ikide dur
muf, ne ileri ne geri gidiyor. 
Arkdaşlarımdan biri dün bana 
bu saati gösterdi ve dedi ki: 

- Şu Y enicami saatine bak! 
Hanım yatı gibi durmuf ... Bir 
türlü ilerilemiyor. 

ak§ama kadar yalının önünde nüshası güzel resimler ve iyi ha
akmtıya kürek çekiyordu. San· vadialerle çıkmıştır. Karilerimize 
dalcılar bizim Vefiğin bir haylı tavsiye ederiz. 
parasını aldılar.. -------------

Arabi aylar 
Aradan bir müddet daha geç 

ti. Vefik babasına evleneceğini 
Teşekkür 

1 
Yavrumuz Felılmi.n sel<iz ay de-

söy iyecekti. Fakat babası tesa • 
İtiraf ederim ki·, •u sıralarda d"f l · 'tm' t' 8 . k vam eden rahatsızlıgı müteekıp u-

~ u en zmıre gı ış ı. ır aç . .. . . 
her ne sebeple olursa olsun 1 ed' V f''- k d .. fulı munasebetıle kedeı· ve matemi-ay gem ı. e •K aş ın an o- . . . . , 
Kameri ayların tarihini sorsa· lüyordu. Bu esnada sonradan nuze, cenaze meruunıne ıttiralı: et-
lar güç söyleyebilirim. Ben de- öğren<:!ik ki su hadise cereyan ı mek auretile hazır bulunan lıtanbul 
ğil çoğumuz böyledir. Dünya· etmiş: Vefik bakmıt ki bu iş 0 _ lisesi talebesine, hocalarına ve sair 
nm her yerinde ayın yani gök- lacak gibi değil. ı muhterem zevata ayrı ayrı tetekküre 
te ayın tarihlerini doğu9. büyü . 1 teeaürümüz müii olduğundan ıaze-
yüş zamanlarını, tam on dördü - Bu kızdan vazgeçeyım, ı tenizin tevaoalltunu rica ederiz Ef. 
nü ve ıonunu takvimler göste- demiş.· Ve tabii vazgeçmiş.. Merhumun ailesi 
rir •.. Eskiden bizde bunları ta- Şimdi bu atk hikiyesi"e ne buy 
yin etmek hayli müşldl!dü. Çün rulur .. ilahi Vefik sen cok yafa. 
kü Kameri ayın batlangıcı için Tuhaf cocuktur. Biliyor musu· 
eski bir sistem takip eder ve nuz Vefik kaç kız sevmiştir ve 
hilali görmeyi ,art koşardık. kaç defa evlenmiye kalkmıştır. 
Halbuki kozmoğrafya bundan Bunun sayısını ben pek iyi bil
binlerce ıene evvel batlayan ve miyorum. Fakat Nihat iyi bilir. 
bundan binlerce sene sonra gi- Çünkü bütün aşk mektuplarını 
recek olan ayın hilalini güneı Vefiğin saklamasına rağmen 

•• 
0 1fim 

batarken ufuktan bet derece yu gene Nihadın eline geçer .. Çün lıtanbul Belediyesi Hesap itleri 
kanda olup olmayacağını tayin kü Nihat onun cok yakın akra· Müdürü Cemal B. ölmüıtür.Cenaze-

h ld b b baaıdır. Daima biribirlerinin ev ıi buaünkü Pazar ..,;;nü n-:ı..ı .. ta ' ediyor, fU a e u it bir esap 0 
·- ...,......_, 

meaelesidir. Buna rağmen la· !erine gelip giderler. t.,klifsiz Valide Çeşmesinden öğle vakti kal-
tanbulda Kameri ay tarihlerini girip çıkarlar .. Vefikte bir illet dmlac:aktır. 
gösteren pek az takvim bulur- vardr. H., sevdiği kızı almıya 1 
ıunuz... Gazetelerde de buna k~lkar. Annesine söyler. Anne- 1-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I _____ _ 

dair bir malumat yoktur ve da- •ı: Akl ı. d . Dedim .. Nihat gUldü: 
ha §Atılacak ciheti bir kaç tak· - . ımı tcaçırma ım, senı - Tabii, dedi, her sene bir 
vim var ki; Kameri ayları yan· ~l~dırecek kadar, der ... Ve kere evlenmiye karar verir. 
lıttır. Ca.nım! azacık olduğu- e vazg~er .. , Şimdi de Cenap isminde 
muz yerden kıpırduak, bir paı• . Geçen gun Nıhada rasgel- bir kızı seviyor, evlenecekmit .. 
ça ilme doğru yaklataak ne o· dım.. Ben: 
lur?.. - Nasıl Vefik ne yapıyor, - Öyleyse Cenabı Hak yar-

FELEK 1 gene evlenıniye niyeti var mı? dımcııı ol•un, dedim ... 

Yarın akşam ELHAMRA Sineması 
Dünyanın en E t L b tsch'• 

biiyllk Rejitöril rDeS U 1 ıD 
Maurice Roatand'in meıhur 
romanından muktebes en son 

en mükemmel es!r: 

ÖLDÜRDÜÖÜM ADAM 
Tamamen Fran•ızca sözlü filmini takdim ediyor. 

Bat Rollerdeı UONEL BARRYMORE - NANCY CAROL • PHJLIPS HOLMES 
gipi 3 bllyllk yrldız vardır, ilaveten; Paramount Jurnal'ın Paris ve Londra'da mütare· 

kenin 18 inci senei devriye.üıi musavver huıust kopyesile beraber 

Spor - Lik maçları 
l.ıanbul Fut bol H eyetiııden ı 
Lik maçlanna ait fikiotüriiıı 

ARTiSTiK SiNEMASI 

KARMEN 
tanzimi ve kur'a kefideai için 28 Operasını gömıeğe ıelenlerle lımcahmç dolmaktachr. 
tetriniıani 932 Pazartesi günü sa-, 
at 17,30 da kulüplerin oalahiyeti Mükemmel musiki, e1İ ıarlolar? 
haiz birer mürabaolannın mmta· lliveten: FOX en aon dünya havadisleri ve ayrıca ilmi bir film "MAN-

kaya ıönderrneleri n mürahhaı ·--------· TARLAR" göndermiyen kulüplerin maçlara 
ithal edilmi7eceği ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Matbuat Almanağı 
GUSTAV FRÖHLICH ve DOLL Y HAAS 

"AŞK RESMi GEÇIDl " filmi ile kıyas edilen 

lıtanbul Matbuat C.miyetinden: 
Matbuat Cemiyetinin çıkarmak Ü· 
zere olduğu aenelik bü,,ük alma
nağa cemiyetim.iz asumın birer 
fotografiıi konulacağmdan arka
daıların nihayet 30 te9riniaani 
1932 perıembe günü sabahına ka
dar cemiyetimize ikifer kıta foto
graflarıru ıöndermeleri rica olu
nur~ 

Kadın Asker Olursa 
muhtetem filminde taklit edilemiyecelıı: d• • cecle yüluektirler. 

Pek yakında M E L E K Sinemasında 

imtiyazlı Şirketler 
Müdftrü geldi 

Nafia V eki.leti lıntiyazlr Şir 
ketler Müdürü Ziya Bey dün 
9ehrimize gelmıittir. Ziya Bey 
bir hafta kadar burada kalacak 
ve T erkos Şirketinin Kiğıtane 
de yeni yaptığı yavelisation te
aisatmı tetkik edecek ve tirke
tin mübayaaıı meaelesile me,
gul olacaktır. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
18 den 18,45 kadar Saz (Nihal 

hanmı). 

18,45 den 20 kadar orkeotra. 
19 dan 21,30 kadar Bedayü mu

sikiye heyeti, 
21,30 dan 22 kadar Golclenberi 

Koro heyeti. 
22 den 22,30 kadar Gramofon, a

jana ve boroa haberleri, oaat ayarı. 

Bütün tehir hııllo 
Az oeviyorum. •• 

Çolıı seviyorum.., 
Candan seriyorum. .. 

Şarkıunı tqaani ediyor, 

FERNAND GRA VEY 
ve FLORELLE 

tarafından temsil edilmit 

CANDAN 
SEVİYORUM 

Sevimli ve zenıin film 

ELHAMRA'da 
Ancak bugün, ba alqam ve 
yann son matinesine kadar göı 

terilecelrtir. 

ZA Y1 - latanbnl Gümrükleri 
Batmlldürlüiünün 11/17 sıra defter 
nWDIU"Alı it Bankuı tarafmdan veri 
len 804 liralık teminat mektubuna 
mukabil verilen makbuz zayi edilmit 
tir. N üıhai oaniyeoi çdaanlacaimclan 
hükmü olmadıiı ilin olunur. 

Avni ve Hasan 

Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Onyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırmız. 

Ttiıiriyede billfasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 65 

BUGÜN 

O P E R A 
SiNEMASINDA 

KONGORILLA 
filmini mutlaka görünüz, beğe

necek ve alkqlayacakamız. Al

rikanm bakir onnanlarmda •· 

hnımt hiç bir hiyleaiz filmdir. 

tlaveten: 
PAR1S GECELERİ. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroau 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Refit Be,.. 

Besteleyen Cemal R"fit Bey. 
Umuma 

3 perde %7 tablo. 

Etem izzet 

798 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
•on romanı: 

Göz yaşlan!. 
BOtün kitapçılarda vardır 

ADEM ve HAVVA 
ucunda ta~n şaşkın elimde duma 
nı çıkan tabancama bakıyordum. 
Hi.kimin bana hitap eden cümlele
rinden müdafaa için sıram gelmiş 
olduğunu anladım .. Ve o zaman 
evvelce hazırladığım müdafaname
yi açmadan batladım: 

lu bir rüya gördüm. Hiç bir rü· 
yam bende bu kadar büyük bir iz 
bırakmamıttır. Deniz ve Celilin ö
püıtüklerini görüyordum ve ben on 
!ara, elimdeki bir tabanca ile ateıt 
ediyordum. SilŞ.h mütemadiyen pat 
lıyor, ikisinin de yüzlerinden. kan 
bir şellile eibi akıyor fakat dudak 
!arı gene ayrılmıyordu. Nihayet 
Celil yere yuvarlanıyor ve ben De
nizi kendime çekerek "arhk benim 
sin, yalnız benimsin., diyordum. 

kartıamda beni görünce hayretle 
ıüzdü.. 

- Ne var, ne yok? Dedim. 
- Ah beyim, bqmıaa ıelenle-

ri sorma. dedi. Deniz Hanım gitti
ği ıündenberi Patanm hali bir tu
haA&flllqlı. Diin birkaç doktor ıel 
di, iki n&t muayene ettiler •• Zaval
lı adamın alclma zarar gelmi! .. Al· 
dılar, hastaneye ıöt:ürdüler •. 

ediyonun. Hot bunun bence biç 
bir elıemmi~i yok ya! .. Sırf ka
dıncağıza bir iyilik olsun diye uğ
ra91yorum .. 

Annem bir ay yattıktan sonra 
öldü.. Kardqimden sonra bu ka · 
dar kıaa bir faula ile onu da göm· 
mek bana çok acı geldi. Fakat De
nizi görememekten mütevellit ıstı
rabım diğer bütün kederlerimi sile
cek kadar kuvvetliydi. Eğer onu 
bulabilecetimi hatırımdan ıeçir
mit olsaydım, arkasından kotmak 
ta bir an tereddüt etmiyi!cektim. 
Fakat artık biç bir ümidim kalma
mıftı. Çünkü kimse onun kiminle 
gittiğinden ve nerede olduiundan 
haberdar değildi. 

Kardqim yirmi üç yatında öl
r•· Halbuki lıtanbula ne ümitler
,,gelmitti. Gezecek, eğlenecek ve 
J bol gülecekti. 
ı Celilin ölütü hayatımuı, en 
~ en unutamıyacağım lıidiaesi 
"1u. Onu hatırlamadığım gün 
ktur. Kardetimin, sapasağlam 

tlnundan aynld:rktan iki saat aon· 
~ölüm haberini aldığımı lıer dütü 
,şte soğuk bir terin ensemden a· 
~ı indiğini hiHederim. Ne za-
.n yalnız kalsam, ne zaman mu-

4yilem işlemiye batlasa derhal 
lalin serzenitle dolu gözlerini 
rür gibi olurum. Sanki bu göz· 
bana daima : "Niçin beni öldür 
n ?,, derler. Ve ben ta 'iliklerime 
ıar ürperdiğimi. bütün sinirleri 
n gerildiğini, şakaklarnnın attr 

.a 'hiaaederim. 
30 gün annemin haykırışlarını 
.,memek, ablamın gözyaşlarını 
L>memek için Pvden kaçtım .. Her 
u sanki beni ittiham ediyoYdu. 
uık köşke gitmeme de imkiin 
e--tu. Ne yapacağımı bilmez bır 
de ötede beride dolaştım .. 

Yaşar Nabi 
Ertesi gün mahkemede mühim 

bir davanın müdafaamı yapacaktım 
Bu, kııkançhk yüzünden sevdiği 
kadını öldüren bir delikanlı meae· 
!esiydi.. O gün suçlunun anneai ba
na gelmitti •. Kendisine kardetimin 
ölümünü anlattım, mazur görme
sini söyliyerek arkadatlarımdan 
çok muktedir bir avukatı tavsiye 
ettim •. Fakat imkanı yok söz dinle 
medi.. Adeta ayaklanma kapanır· 
caaına yalvardı.. Müdafaanameyi 
evvelce hazırlamıttım. Kadıncağ· 
zın yalvarıtlarına dayanaımyarak 
mahkemeye gittim. Fakat l{endim 
de değildim,etrafımda her 'ey ben 
de b~r rüya teairi uyandınyordu. 

Genç katilin sararmış yüzü, çök 
müt yanakları, hakimin ciddi tav
rı. müddeiumuminin lakayt fakat 
sert sesi, hepsi bir ıiı tabakasile 
örtülü gibi idi .. Suçlunun sözlerini 
işitiyordum: 

- ... Çünkü seviyordum.çün· 
kü kıskanıyordum ... 

Ve h yalimde bir cenaze yatı· 
yorclu ..• Kanlar içinde bir cena· 
7.e. • . Ilu. Den.Ldı. Ve ben başı 

- ... Çünkü seviyordu .. çünkü 
kıskanıyordu. . çünkü sevmek ve 
kıs kanınak ... 

Sesimin heybetinden kendim 
bile korkuyordum.. Hastaydım.git 
gide artan ateıim beni hezeyana 
sevkedebilirdi.. Fakat dehanın da 
böyle anlarda doğduğu muhakkak 
tır .. Neler söylediğimi hatırlamıyo 
rum. Bu sözler fUUrumun mahsulü 
değildi. Kanunun maddelerini zilc
retmiyordum .. Fakat hissediyor
dum ki bütün salon yalnız kulak 
keıilmittir. Ve bütün salon kendi
ni müdafaa eden masum bir müc· 
rimi dinler gibidir. 

Dışarı çıktığım zaman iki genç 
talebe yanıma gelerek ellerimi sık· 
tılar: 

- Müdafaanız bir harikaydı, di
yorlardı. 

Bunun şerefi bana ait değildi. 
Reni söyleten ,uurum <!eğil hisle
rimd:, hasta muhayyelemdi, ateşim 
di ve nihayet Denizdi, Denizin ha· 
yaliydi ... 

" mu keme vr müdafaa sah 
n<esinin tesi.i olacak o gece kabus· 

Hali ayni hayal ne zaman göz· 
!erimi kapasam ayni kuvvetle kar
tımda belirir. Bu kibuıtan sonra i
çimde. Celili ben öldürmütüm gi
bi, anlatılmaz bir azap kaldı. 

Kardetimin ölümü annemi çok 
sarımıftı .. Zavallı kadın zaten baa 
taydı .. Ne zaman eve gitsem der
hal gözyatlan botamyor, ağlıyor 
ağlıyordu .. Ve kı:zkardeıim bir 
tefkat meleği gibi onun başından 
ayrılmıyordu. Ben bunu yapamı
yordum. Gözyaılarına arttk taham 
mül edemiyordum .. Bir damla Y•t 
sızdırmıyan gözlerim gözyaşı gör
miye tahammül edemiyordu. 

Kardetimin ölümünden sonra 
bir hafta köşke uğramadım. Fakat 
bir gün Denizi görmek arzusu ben 
de okadar mul<avemeti imkansız 
bir hale geldi ki ayak basmamıya 
vemin ett;§İm evin kımısır• cal
dım. Kapıy; emektar uşak a'\'t; ve 

Neler oluyordu da benim habe
rim yoktu .• Sordum: 

- Deniz Ha-, nereye eitti? 
- Bilmiyor musunuz? Günahı 

boynuna, bal de gelin hanımd•n 
itittim: Bir ecnebi m.übendi.le 1-
talyaya kaçnnf.. Hiç yakıtrk alır· 
mıydı bu? Sen burada rahatını. ko
canı, akrabalarını bırak ta kalk bir 
eivurla kaç. . Meğer bu kadm de
dikleri kadar llOYIUZDlUf •• 

- Ya, dedim .. Öyleyse, - be
nim ıeldiğimi hiç lrimıeye söyle-
me ••• 

- Süheyla Hanımı, görmiyecek 
mi.iniz? 

- Hayır. timdi biraz işim var .• 
Sonra gelirim .. 

Hemen dışarı fırladım ve itte bu 
kötke son giditim oldu . O zaman 
danberi Süheylayı ancak bir rki de
fa mahkemede gördüm .. Ayrılmak 
için mahkemeye müracaat etti. Da 
va ha)p ~itmedi .. Fakat yakında 
botanma kararını alacağımızı ümit 

Nuri kı !imi öldürmedim, na· 
sıl Pqa gibi aklımı kaytebnedim, 
nasıl tahammül ettim, bilmiyorum. 
Herhalde çok mukaYim bir ~
yem ve dimaiım v-., •• Denin 
son gtirdüğüm aündenberi iç ar.· 
dan fazla zaman eeçti .. Ana~"' 
ölümünden sonra ablamı da ır;nıııe 
dim. Çünkü eve gidemiyOl'Ulll· Ta 
nıdığım bütün insanlardan tertan· 
dan kaçar gibi kaçıyorum. Eıaıen 
kaçmasam onların benden kaçacak 
!arını zannediyorum. 

Her yer beni sıkıyor . Bir gece 
oteıde. ertesi gece batka bir otelde 
kalıyorum. iki geceyi ayni odada 

(Devamı var) 
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Yeni bir Şarkta resim san'atı: 4 

Müessese 

Edebiyat San'at ve Akademi 
Aruzla Şiirler 

Japon 
'tiyatrosu 

lmperator Heij6 zamanmda 
J~Ponyanm Y&mato eyaletinde 
lıddetli bir zelzele oldu. Yer a· 
~ldı ve topraklardaki yanklar
d"1ı duman halinde tahammül 
ed°ılmez ve batainbcı kokular 
lılcıp etrafa yayıhnı~ batladı. 
811 fena kokulu t\ımı•nı dağıt
ltıtk için birçok odun Ye ajaç 
tdrtılar, fakat beyhude. 

Kolukuji mabedinin bf'!ı· 
1ındaki çimenlikte bir ihtiyat 
dıtnaediyol'Clu. Onun ııçrayıp 
0Ynarkmı yaptığı eara,....U 
~l'eketler aayeainde o muzır 
-okulu duman uçup gitti. Ve 
İlıUyann bu garip daıı.ı Japon 
liyatroauna eau oldu. 

Nibongi'ye inanmak lbım 
Jeline Japon tiyatrosunun tari 
~ipek eaki değildir. Dokuzun. 
tıı aaırdan bqlar. 

Japonca tiyatro demek olan 
Stıibai kelimMİ çimenlik mana-
11Jıa gelir. 
. Japonların heqeyleri gibi 
lıyatrolan da ıtlr'atle tekem
ltıiil etti. A TI"Upanm nııethur pl
tealerini bugtln Japonyanm mo 
~ern tiyatrolannda gönnek lı:a. 
~il~ir: Flkat bu Avnıpa p;y... 
~en zevkalan yalııız Japon 
llliioevverlericlir. Halk bunlar
dan ziyade yerli Japon tlyatro-
1lına rağbet eder. 

Japon halk tlyatroau bir ne
~i pandomhnadır. Aktörler bG
tlda ancak vak' anın anlatılma 
111la yal'Clmı edecek kadar konu 
tlır, bağırır veya ailmar. 

1 
Bu gibi piyesler esasen ma· 

ilın olan hik&yelerden, tarihten 
~eya Japon kahramanlarmm ha 
htmdan alınma oldufu için 
~evzulan halka yabancı değil. 
ır. Japon halkı sahnede boitaz-

1,şınalar, kılınç ve kargı çarpıt 
ltıllan, hançer darbeleri gör
llıekten zevkaLdığı için aktl>rler 
taralarm verdiği 11brıı:bı, ölü
lbiin dehtetinl vücutlerlncle. 
tilha11a yüzlerinde g6atermek 
llauaunda pek mahirdirler. 

L Bunun içindir ki yerde bir
""ç ceset bırakan oyunlarm ıo
:Unda Lir tiyatro memuru elin
e bir fenerle sahneye çıkar. 

've ıtığı kendilerini ölmüı gilıi 
lliıteren aktörlerin • yüzüne tu
ı,l'ak onların ıstırapla kıvnlan 
'lızlan, öllhnün 90~ havasi-
1~ ıolan çehreleri taklit etmekte 
~ kadar muvaffak olduklarını 
{Yircilere daha bariz bir şekil . 
e g&terir. 

Japonlann kadınlardan Sad· 

Resim sıın'ati bitmez tüken.
mm davaların variai olınut bir 
MD'attir. Primitif'lerden bugü
ne gelinciye kadar realizm, na
türalizm, empresyonizm, fütü
rizm, kübizm. . 11ilıiri ünvani
le her biri ayn bir avazei. tefev
vukla ıuı'atte bir hakkı tercın 
bir hakkı imtiyaz talebinde mu
ıir ve berdevamdır. Böyle _.. 
llt ve emali asırlara müntebl 
bir ıan' atin kimbilir daha nuıl 
bir ıilıilei tabuaüaat takip e
derek devam edeceti füphe gö
tünnez hakicatlerdendir. Yal
nız moda denilen mütelevvinül 
mizaç amirin berke.in ııın'at· 
t-eki zevk ve his terbiyelerine 
ele.potluk edebileceğine ben 
pek kani olanlardan değilimdir. 
Onmı için biç bir san'atkira 
bu ldhik çalııan bir ezberci, b.a 
modem ıan'at meftunu bir züp 
pe, ıu fütürizm iptilisına uğra
Dllf bir seraerl, beriki kübizme 
dahmt bir divane demiye liaa· 
nwı varmaz. Görü9ü, biseediti 
ve 'ifade tarzlarile aynlan bu 
mealeklerde aradığım -zar zai. 
ri mestedecek kudreti ibdaiye
dir. San'at zaten zemininde tu 
tunamıyan mesleklere kahkaha 
çlçeii kadar ömür ıürdürmez. 

Güzele güzellik vaıfmı ver
mekte çok dütUnen Fransızlar 
san'atte bir mesleğin diğer 
mealeğe rüçhanına dair henüz 
bir hükmü kat'I verememitler· 
dlr. Paris ki, bütün süze! aan' -
atler &teminin merkezi ve bü· 
tün bu tefevvuk davalannm 
kaynadıtı bir yerdir, orada öy
le bir heyeti mümeyyize vardır 
ki ıükUneti h&p içinde re.İm 
sergilerini takip eder ve onlann 
binbir qıdan hasıl olır.a çiçek· 
ferinden en nadide ve en birin
ci nevilerini ayırma da hiç te
reddüt etmez. Kluik olsun, mo 
deı:n olsun ne olursa olsun el· 
verir ki intihap edilen bu eser 
bir buyu hakikii san' at taııaın. 
Bu sebepledir ki Grand Palai.s 
yi resmen küıat eden maarif 
Port Mayo'da açılan sergiyi be 
Dİmsememezlilk etmez. Ende
pandamna müsaadekir d•vra
nan muhit Rapenlere de hürri· 
yet bahtetmittir. Galeri pöti 
Jorjta biribirini takip eden hu
auat meıherler kartiyelerde, sa
lonlarda, dlikkinlarda eksik ol-

Kitaplar 

Amca Bey 

411. Y acco gibi, erkeklerden Sea· 
111 Haiakawa gibi Avrupada ı 
"-tti bütün dünyada tanmmıt 1 

ltıeşhur aktörleri vardır. Japon 
ttYa.trosuıııun birçok hususiyet- . . . 
leri, enteresan ve istifadeli taraf 1 Ona daıma raıtge!~nm. Va-
llrı olduğu inkar edilemez. purda, tramvayd_~· p~~J~a, balo-

B nl rdan b .. · bah etmek da ıher yerde gobegını sallıya 
hu a~tuaniın tah::nülü 'harici· ıallıl,a bir neşe küpü gibi dola-
lle çıkmak olur . ıır. ata~bulda onun kadar nük 

B lk'b" ·· J • tedan bır adam tannmyorum. e ı ır gun gene apon tı- O h'lan 1• .. 1 .•. 'f ~11.trOllu bahsine avdet ed • nun ı et ı ıoz ennı ııı ıp 
11.lıgünkü makıadım Ja~ı:i; i ona ~uhabbet bağlamıyan, onu 
lleıaine ıöyle bir nazar fırlat- ıewnıyen yoktur. KomfU, bak
llıe.ktan ibaretti. kal, kömürcü, evli. bekar, ~rç-

M. FERiDUN lu alacaklı, be~es ona gider, 
'-·---------- derdini söyler o da bu müraca

atlere gayet İnce. zarif nükteli 
. ıcevaplar Terir. Sizi eğlendirir. 

Amca Beyi yaratan ve ona 
bu kadar zeki, bukadar fazıl bir 
dil veren Cemal Nadir'i tebrik 
etmek bir aan'at vazifeıidir. 

Amca Bey, Cemal Nadirin 
aan'at alemine hediye ettiii 
kuvvetli bir tiptir. Zarif ve renk 
li bir kap içine topladığı albü· 
ııiünün ikincisini de çıkardı. Bi
rinci cildi olsun, kinci cildi ol
ıun gayet kıymetli ve emıalıiz 
karikatürleri ihtiva etmektedir. 
Gerek reıim, çizgi aan'ati nok
tai nazarından. gerekse nükte, 
İncelik ve zer afet noktai naza· 
rmdan bu albümler her türlü 

it J takdirin fevkindedirler. Hi· erhum reısam hsan Bey 
disatm en gülünç, en komik 

ç Reaaam M. Sami Beyin ge· 
"~"' haftaki oan'at sahifemizde 
~ ltıerhum ressam lohan" hakkın
Q' bir makaleaı intişar etmiıti. 
~ ı, hafta da merhumun fntolirafı. 

dercediyoruz. 

taraflarını gönnek ve onları tes 
bit edebilmek gibi hususiyetler 
gösteren Cemal Nadir memle
ketimizin bu janrda çalışanları 
arasında en muvaffak bir san• 

maz. Bu sergi!~ reıim aan'atin 

de sükkim arzın muhtelif ti· Dolayısı·ıe 
ıanlarını tekellüm eden birer 
hopmördür. Böyle milyonlar- Ordumuzun ıert ve uil pro· 
ca eserlerin nazarlwrı yoran li· filine gölgeaini dütüren alaylı 
sanlan içinde bunalmadan, ser· zabitin cahil, poabıyıklı hayale 
aemlemeden, yolul'ıı şa- ti çekileli seneler oluyor. Sivri 
ıırmadan kurtulan aan'atkirla. süngünün bu yolda göatercfıii 

Minyatür ve 
Minyatürcüler 

ra ne mutlu. · · çevik istical ve atik ıabınızlığa 
Pariı, san'at lisanile Babil kartı bilgi. ve ıtık orduıu tez· 

kulesi, aan'atkar izdihamile bir canlılık bertaraf bati bir hazım 
(Pekin) dir. Resim san' atinin ile senelerce alaylı resim mual
eski yeni doğan. ölen bütün limleriııin mübali'tsızlığına göz 
mesleklerinin mihri makan ' 

Şah. İmıailin vefabndan aoara 
reami ve reı•ımı himaye etmekte 
oflu Tahmuıp'ın çok hizmeti do· 
kunmuıtur. Bizzat kendiıi de ..... 
me çalrıırdı. Şah Tahmuıp, Sul
tan Mehmedin talebeaidir. En 
çok ve en güzel reaim yapbğına 
inandığı Sultan Mehmedin tale
beliğini kabul etmekle beraber 
nrazaffer Ali ve Kaıım Alinin de 
ıayet iyi dostu idi. Kütüphane• 
Iİnİ onlara t ... lim etmitti. Bilbu
- Miratm .oohbetine pek tetne 
olan Şah Tahmaııp içki mecliale
rinde mutlaka Miralnn bulunma· 
llDl arzu ederdi. Bu malilmab 
Münai'nin eseri tevsik etmektedir. 
Behzat mektebinin bu -ydıfı· 
mız deierli aan'atkarlarmdan aon 
ra Acem saıı'ab te"ket ve azame· 
tini kaybetmeie bqlamııtır. Şah 
Tahmaaep'in aarayında refah ve 

yummuttur. Çok tükür nihayet 
olan bu faaliyeti mütemadiye Ankarada bir resim ve eli,leri 
kaynağında 'harici teairlerdeıı muallim mektebinin açıldığı. 
masun, edvan meaaninin ciddi talebe kabulüne batlandıtı ku
aemerelerini verme'kle müftehir lağımıza çalındı. Memlekette 
bir müessese aranırsa F ansız her an ve her zaman yokluğu
Ek<ol dö Boa • Art'ıru göster&- nu duyduğumuz ve ticlcletle öz 
bilirim. Fransız Güzel ıan'at- lediğimiz bu müeaaeae bir lüz· 
ler akademisi ıerveti ilmiyesi, zum ve bir zaruretti. Artık Gü
metaneti tedriaiyeai, lstikameti zel aan'atler Akademiıinin re
cicldiyeaile dünya artistlerine aim tubeaine tecvitli bir 
hürmet ve tazim ihıaa etmit ea- hançere ile Allah gani 
ki bir mahedi irfandır. O, arzın gani rahmet eyleain di-
eclyam mütenevviumı. ıan'atin yebiliriz. öteden beri . dünya 
elıinei. muhtelifeaini nazan iti- reaimı cereyanlanna ııllzü yunıu 
bara almaz: o, bir din ve bir 11- lu, kalın kafalı kalan bu iakol&a 
san bilir. Bu, beynelmilel din tik tube, reaaam Halil lbrahi- ' 
ve beynelmilel bir lisandır. San' min bir yaznıncla koyduğu teı 
at: hakiki aan'at. hisle malUmdu. Kltıiklikten 

Evet, Franıız Akademiai çok uzak, dofru dürüst bir A-
dünya artiatlerinin nazan ehem kademizme bile yaklaşamamıt
miyete almak mecburiyetinde tı. Görüyoruz ki yeni, genç mü 
bulunacağı tecrübeli Lir krono· easeıe. aan'atk&r yetittirmekte 
metredir. Bizdeki Güzel San'at 
ler Akademisi ayııf kültürün olduğu. kadar muaW..ı vermek· 
hadimi olan bir müessesedir. te de hıasetle hareket eden Aka 
Bunun harici cereyanlardan, gü demiden bu ikinca Lakla geri a
rültülerdetı. dedikodulardan mü ] lıyor.Muallim yeliftbmeyi dört 
nezzeh bir hayatı teclriı geçir- bet ıenedenberi Güzel San'at
meai elzeır.dir. Bir zamanlar le~ Akademisi görüyor, senenin 
onun bünyei me. sa. iain. i sana.o- mutat zamanlannda a tığı "Or · 
lar aksamı dahılıyesinden zıya . ç . . . Şah TalnnH•p b;r OT .. ,.ı..ti ...... nda 

de ibresindeki hassai ciddiyetin ta 1;°ektepler _rea~ mu8;1lıml1!ı (16ll) • alt bir m;•ı•tür, 
cevheri salabetinden §Üphe et- ehlıyetname ımtıhanlanle,. soaı: himay.,.i albnda ldaıik Acem ta· 
mişlerdir. de yapıyordu. Hep biliriz: Aka- irlerinin divanlarını minyatürleri-

.Akademi, bir memleket gü- demi uzun müddet ilmi mevkii le ıüaleyen bu aan'atkarlardan 1 
.oonra gelenlerde hep Behzat 

zel san'atlerinin raaatbanesidir. sallantıda kalmış devekuşu gibi mektebinin teoirab ve o devrin 
Ha~ sa?'a~ istikametini göe kutlukla develik • aruuıda se· re...unde görülen motiflerin te- . 
teren ıbrer bıtarafiıl menfeat, ğ" tm' d . 1• .L kemirii görülür. 

h • f . l'k . ır ıı urmuf, mıı ıne en=r 
arzuyu şa ıı, tara gır ı cazı- . . Acem noaminin Şah Tahma-
beh!rine karşı küçük bi ö'htiza- tea~düf _olun~r bır müenes~ır · 11p•ın ıon devirlerinde inhitata 
za batladı mı derhal nazan dik Dagıttıgı ehlıyetnameler zuyuf doğru yüz tutmaımm sebeplerin· 
kati celbeder. Çünkü onun yan akçeler gibi irfan pazarlanııda de iktısadi ve siyui vaziyetlerin 
1 1 tesirlerini amil olarak aramak la· ı~ ve keyfi bir hareketi sonra geçmemiıtir. Ha buki bir za· zundrr. Zira 

0 
sıralarda Şarktan 

bin ilah talimiyenin de bozuk manlar cümle kapısının üzerin- Özbeklerin, Garptan Tlirklerin 
Ye paslı olduğu şüphesini verir. de "Sanayii nefise mektebi ili- aavleti devlet itlerinde fllhı biraz 

daha teyakkuza davet etmit ol
si., tabeliaı aaılıydı. Şimdi de muıdır ki reame olan inhimaki-Ressam 

M. SAMİ 

1 Münakaşalar 

1 Bizde tenkidin 
Seviyesi 

San'at aleminde gülünç ma
ceralar dolatıyor. 

Peyami Safa Bey, bir piyesi 
görmediği ·halde, görmediğini 
itiraf ettiii halde tenkit etti. 
Bürhanettin B. (Felek) "Piyes 
görülmeden tenkit edilmez." 
dedi. Hem de böyle piyeslerin 
ıan'at namına bir leke olduğu
nu iddia eden Peyami Safa Be
yin bu gafletini ifşa ve iabat et 
mekte ısrar etti. 

Peyami Safa Bey, Bürhanet· 
tin Beyle bütün haksız münaka 
ıalarında takip ettiği usulü 

· tekrar ederek münazara adabı
na uzak kalan bir td<ilde ve a· 
cayip bir irtifadan seslendi: 
Muhatabını küçük gördü. Bu 
hak Peyami Safa Beyin değil, 
Bürhanettin Beyin idi. 

Romanlarını hikayelerini o
kumadan aleyhinde yazı yazan 
münekkidi ayıplayan Peyami 
Safa Beyin ayni yazıda bu ka· 
bahati bizzat yapması da göe
teriyor ki Peyami Safa Beyin 
yazılarında selameti muhake
me çok zayıflamııtır. 

Gerçi karileri Peyami Safa 
Beyin daima böyle tezatlarla 
dolu yazılarına alıııktırlar. Fa· 
kat, asıl acıklı olan taraf, "pi
yes görülmeden. kitap okunma 
dan tenkit edilmez" gibi bir 
Zengibarlıya bile malum olan 
hakikatleri burada bir kere da
ha söylemek mecburiyetinde 
kalı,ımızdır. Acaba bizde tenki 
din seviyesi sahiden bu mu?. 

S. N. 

atkirımız<:!ır. Kendisini tebrik, 
eserini tavsiye ederiz. 

S. N. 

küçük servili bir yoldan aan'a· nin zaafını tevlit etmiftir. 
tin Karacaahmedine çıkan yer Şah artık resme çalıtamaz ve ik· : 

bsadi sebeplerden dolayı reaaam· 
de muhkem dorik sütünlarm lan eskiıi gibi himaye edemez ol-
tutuğu bir "Frise., iizerinde mufhı. Boyalar çok pabalıydL 

G ' 1 Ak d Reaaamlar bunları himaye ıör- ı 
" üzel ~ at er a emiai., mekaizin kendi beaabına tedarik 
yazılıdır. Buna rağmen meızun ,,. ihzar edemiyecek vaziyete dli
ve ehliyetnamefiierine bir resim ıünce çalıımak imkiıuızlıfı kal'Jı 

ıında bittabi aan'at ta yavaı yavaı 
muallimliii verilmek için orta eski tantanasını gaybetmeie bq· 
mektep ıaha~nameai aran- lallllfb.Bu devirde gelen Rıza Ab· 
maktadır. Yeni resim ve elitleri bu gibi kuvvetli bh· ı.anatkarla nl 

hayet bulan Acem reami on yedin 
mektebi bu çok tuhaf gülünç- ci asrrdan .oonra Garp reuamları· 
lüğü de ortadan kaldırıyor. Öy- nı taklit edenok karakterini kay
le zannediyoruz ki mezunlanna bebnittir. Rıza Abbaı ile evvellki-

lerini biribirinden tefrik eden ka
oyun eden bu müeaaese resim rakterler Rızanın tah11 ve gurup 
şubesinin canvennıeainde sille- resimlerine daha fazla ehemmi· 

l d · •h d yet vermeıi ve altına imzaımı at-
sini yiyen erin erın a 1 var ır. muı gibi huıuıiyetlerdir. Çok ve-
Bundan ıonra rMim kıamında Jut bir reuam olen Rızanın lngil· 
üstatlıklan kendilerinden men tere müzel .. rinden birinde bulu-

1 nan Nizami'nin "Hüarev ve Si-
kul zevatın himmeti e sadece rin" adlı el yazm bir kitaptaki 
san'atki.r yetitecek demektir. minyatürleri bilha .... §Ayanı dik· 
Acaba bu. ne derece kabildir? kattir. Bunlardan maadalan da-

ha aade ve muayyen eıhaaın por· 
İtte biz bu ıubenin ölümünü bu trelerini havi reaimlerdlr. Rıza· 
imkinsızlıkta buluyoruz. Bir dan sonra, kendi.inin bir çok ınu
muhit ki, zenııini ve fakirile ha- kallitleri gelınitae de Acem reuni 

tarihini Rıza ile kapamak zanıri 
dekaların da bir zevki olduğuna bir vaziyettir. Avrupa rellllİne ka· 
inanaınamııtır. Onlardan ne o- dar talrJit heveai Acem ruminin 

ölümünü ihzar eden en büyük a
dalarının duvarlan için bir tab- mil olınuttur. O devirden beri A· 
lo almayı ne de ııünün yüksek, cem minyatürcülüfünü ihya et
derin bir haz içinde geç-i i- mek kaatile çalııan minyatürcü-
ç in bir sergiyi ("') ziyaretleri !erden lıtanbul Sanayii nefiaesin

de kendiıile atelye arka.daılığı 
beklenebilir. San'atkirın aayi yapbğmı Tahir zade Hüaeyin Bey 
bir nebze alaka ile bir dilim ka- kendi yolunda mütemadiyen ça· 
ra elaneii bir katık çorbaya ka- lrpnakta olan bir minyatüretidür. 
tık etmeğe de tekabül etınenıe- Bundan bir kaç aene eYVel Med· 

· lmad reaetülhattateyn'in yazı aergiain· 
li midir? Şahıi ıervetı o an de teşhir ettiii minyatürler bu va· 
Güzel san'atler Akademi.inde dide kendiainden çok ümit nricl 
reiam tahsiline kaıtatanlar için i,lerdi. Aeemde olduğu .-lbl bü
meıkilk bir istikbal 'llllev'uttur. tün Şarka ...,.im -na'tmm Gart.e 
Onlara mqhur açlık grevi kah teveccüh etme•i tark reıminin hu
ramanı Kork belediye reisinin ıuıiyetlerinin kaybolmaıma sebe· 

biyel veren imilerden birinciıi ve 
inat ve mukavemetini temerıni en mühimmi olmuırur. Kanaati· 
ederken yeni resim mektebi a- me göre Şark reıim ilemi. Garbe 
tölyelerinde, tekbatma sergiler ardını çevirmedikçe, bu feyyaır; 
açabilen çalıfkan, velut genç membalardan kendine bir hiuei 
unsurları görmek İsteriz. istifade çıkarmadıkça kanaatime 

göre şarkta yeni bir resim aan'a
tı doğamıyaca"trr. Erzurum: EŞREF 

(*) Heykeltra~ Zühtü ve 
ressam Ali A vninıin sergileri. 

Hindi.tana gelelim: 
Hindiatanda resim san'atınrn 

mahiyeti hakkında malumat on 
altıncı aaırdan başlar. Altıncı ve 

yedinci aurlarda Ajanta'da iler• 
lemif bir reıim aana'tmdan bizi 
haberdar eden freık parçalan bü
yük ve genİf bir aahayı aydmlat
mağa kafi gelmiycır. Moiol isti
libndan kımıen maıun kalmıt o
lan Hindistanda Babür'ün fethi
ne kadar iılam hükiimdarlarından 
hiç birinin Hint remıi ve rMIAJD• 
lığını himaye ettiğine dair bir İp.· 
ret yokhlr. Fakat buırfuı Alvar 
ınihrac.,.inin kütüphanesinde bu· 
lunan gayet nef'u bir ıurette 
tezhip edilmi§ Babürnameniıı 
deliletiLe bu devirde noıaamlıfın 
himaye edilmit olduğunu öfreni· 
yoruz. Babürnamenin acmnc:e el 
yazmaaı renkli reaimlerle ıı6alü
dür. Bu minyatürler bu devrin ba
riz karakterini bize cöıtermekte
dir. Fakat kadim Hint aan'atmm 
mevcudiyetini bize haber veren 
saray ve mabet harabeleri kifa
yet.iz bir aydmlıktır. Umumiyet• 
le Hint aan'ab üzerinde dini te
sirlerin hi.kim olduğunu görürüz. 
Hint aan'atmm Veda, Brahma ve 
Buda ayinlerini tenim ettltin• da· 
ir vesaik gerçi pek az lae de 
Sangharama denilen manaabrlar• 
la Vihara denilen mabetlerin tez
yln.ab mllldm betine! aaırda Hint 
aan'atı haldonda malGmatmnzı 
biraz teni eder. Bu ka· 
dim Hint .. n'ab nümunelerlnden 
Salaette aduında bulunan te:ııyi
nat ta bu :riimredendir. Dini bl
""r abide olan bu mabetlerin ... 
fresklerinin hanci tarihalere alt 
olduğunu keıtirmek mü,küldiir. 

Brahma'ya ait eaatiri vekayiln 
taıvlrlerinde ldtaplan süsleyen 
minyatürlerde Acem t ... irinin mev 
cut bulundufu iddia edilir. Viya
na müzesinde bulunan "Emir 
Hamza" kltabmm .reıimlerlle bu 
iddianın tevıik edilmekte olduğu· 
nu görüyoruz. Gerçi Behzat mek
tebi ile hiç bir allk&11 olmayan 

İmperator Ekber ella.de • bir ı .. ltU... Bir 
Hint mia7atürii. 3ara7 u.lckaılarm.clan 

Co•erdlaaa tarahnd&a J'&pılmıtbr. 

bu reaimlerin Acem paditahlan· 
nın saraylannı ıüal97en nakıtla· 
rm ıtiline yakın ... e uyırun oldu· 
funda ittifak edihniftir. Bu reıim 
!eri nmuhtelif aan'atkirlarm elin· 
den çıkbğma dair iddialara teaa
düf edildiii cibi Miri Seyit Ali
nin bu kitabı tezyin eden realm· 
!erde çalrfaD aan'atk&rlara neza• 
ret ettiği de söylenir. 

Hindiıtanda reanin ve ...,..... 
mm himaye cördüiü devir, Ba
bür Hanım torunu ... e Hümayu
nun oflu Ekberin zamanı aaltana
bdır. Daha çoculdufunda reaim 
hoca11nın diier muallimlerindan 
fazla bu tehzadenin üzerinde 
tesir yaptığı görülınüttür. Kendi
ıi bllabara reııni bırakmamıt. ça· 
lıfDUI ve zamanı -ıtanatmda rea
aamlan bol himayui albna al
mqtır. Hatta rivayet ederler ki 
ren•mlar kollarında eaerlerile be
raber huzunına cellrler ve itleri· 
ni göıterlrler, mükllat alırlarınıt
Hepıinin ayn ayn hükümetten 
maatları bile varınıf ... · 

Ekberin aaraymda çalıf&llla· 
rm reuamlar hakkında Ekberin 
veziri Ebulfazıl'ın hikaye kita
bında bazı malUnıata taaadüf e
dilmlıtir. Elliyi mütecaviz reaaa· 
mın kitaplan tezyin eden resim
leri boyamakta çalqtıklannı ve 
halkın iıli.m dinine mugayir oldu
fu için biraz yadırcadığı ..... im. 
terin hükümdar tarahndan hiına
ye ve tet...tk gördüğünü anlayo
ruz. Ebulfazıl'm kitabına naza• 
ran bu eserleri yapan aan'atkir
larm bir kılDlI da lılimdır. 

Hint reuaınlan Üzerinde cll
rülen carp teairi Ekber ve Cihan
girin zamanı aaltanatma aittir. İn· 
giltere ile ticaret muahedeai ya
pan Hindiııana gelmlt carp ...,... 
aamlanndan Hint aa.n•atmın mü
teessir olduğuna dair delil pek 
çoktur. 

Cihangirin saltanat devrinde 
de ressamların himaye gördükle
rini anlayoruz. Yalnız bu devrin 

Celil Tekin imzalı bir ge~ 
"Atat damluı" iuuinde. küçük biı 
tiir mecmuaaı neıretmi, ... Kitabır. 
içinde 38 parça, ekıeriıi kraar 
manzume var... Şair mütevazi
dir, eaerine yalnız "Atet" iamin 
de "'enobilirdi. Fakat bir damlaaı 
ile iktifa etmif .• Fakat söylemeli
yim ki bütün kitabı okuduğum 
halde ateşten bir damlaya tesadüf 
etmedim. Bazan, mısralann ara· 
ımda, insanın gözüne iliten kıvıl 
canılar var. 

Hele: 

Etmiyor dertlerime yeni bit 
[dert zam Günq. 

Bu ne muc:ı~.aam Günef, bu nt 
[muazzam Günef 

beytile biten ''Bir alqam" manzu 
melİ, "Adalar" iaimli parça v• 
bunlara bem:er daha bir kaç ma11 
zınne var ki eaer aahibinin çolı: 
ac.ni ve .. thi bir heveskar oldu 
funu derhal göıteriyor. Hemen 
bütün kitapta, mı1T&lar iğreti, dol 
ma hisaini veriyor. Uıta bir aan'at 
klrm, bir -z kamııı gibi düzgiill 
ve parlak mıaralanna "At"4 dam· 
lası" nda raaaelemezıiniz. 

Manzumelerin en büyük kuau 
ru da ahenk nokaanlığıdır. Sami· 
mi bir ifade, İnce hayallerin bulun 
mam&1ma mukabil, yerlerine iyi 
konmaınıt sert, sevimsiz kelime
ler var. 

"Aiqam" laimll kıt' ada: 

SrumUf • dili yalr hayrdin · 
[her pey, 

ve: 

Sıu, duyma fakat dinleme nJı 
[ey 

mıaralan bir kılçık gibi boğaımn; 
za takılıyor. Bu iki mHrada gen~ 
p.lr a.kfllDU terennüm etmek iati
yor. Ayni liaanı kullanan, F ecria
tinln aayıuz tairleri bile, o vakit 
ler, bu kadar fena bir ''aktam" 
cörmemİflerdir. 1932 de bir gen~ 
btldadm "ruh ey'' diye bağırma
sı ne kadar tuhaf oluyor. 

Celal Tekin Beyin bütün kaba
batı vezni, kafiyeyi, Edebiy..tı Ce
didecilerin ıuk ıık lrullandıklan 
bir takım bot kalıptan ibaret ke
limeleri ,ör zannetmeaindedir. 

Onun içindir ki bu genç arka· 
dq kitabının ilk 23 manzumesini 
aruz vezni ile yazmııtır. içli a
hengi, hakiki 4üri mısralarına dö
kemiyeıı bu tairin, aruzun ahen· 
ginden, bu vezne uzun ıeneler ya .. 
taklık etmit klite kelimelerden 
imdat umdufu anlatılıyor. Çünkü 
aanatkirm hece ile yazdığı 15 
parça manzumenin kırık dökük 
olmaaı, bize bunu göateriyor. Kal 
dı ki, Celil Tf'kin B. aruzu da en 
fe- bir şekilde kullanabilmiıtir. 

Bu mıaralarda aruz, aıurlarca 
evvel, çöl ortaamda, develerin a· 
yak ve çan seslerinden ilk çıktığı 
samanki iptidailiiini tatıyor. Bu 
aencin., manzumelerinin yarısın· 
dan fazlaamı aruzla yazmuı da, 
edebiyatımızın bugünkü tekamül 
akıtı ortaamda, bir kuru çalı gibi 
gözümüze çirkin geliyor. 

Maaınafih, Celal Tekin B. aru• 
la yazdığı manzumelerinde heco 
ile yazdıklarından daha ıairdir. 
Meseli. ağlamağı, gözyafmı le· 
rennüm eden hece ile yazdwnrı: 

Omrümü~ oldu yarı 
Nerde çiçel<lerini.3 r 
Gözyaılan, ey teml.1 
Nqe tomurcukları! 

mııralanna mukabi], ayni biui İ· 
fade eden ( Failatün. feilatün, fei 
]Ün) veznile yazılnnt şu aatırlar 
ne kadar güzeldir: 

Birleıip ayni derin gamla yine 
Yumdu pi renlrli kapalılar o 

[gii&ii 
Yine toplandı ümitsiz o gö.zür 
Kanlı bir damla ateı kirpiijine 

Bu cenç aan'atkardaki kıvılcım 
lann "Ateı damla11" olmaaını le· 
menni ederim. 

Retat FEYZİ 

resimlerinde en büyük karakter, 
bu ..... imlerin el yazma kitaplan 
ıüalemek defli de dofrudan doğ. 
ruya ayn kartonl!lr üzerine yapıl
IDlf albümlar, kolleluiy<>nlar ha· 
!inde olmaaıdır. Semerkantli Meh 
met Nadir'in av manzaraları Man 
aur'un hayvan r.,.imlari hep bu 
kabil reaimlerdir. Sonra ayn ayrı 
yapılmıt erkanı b~küme.tin por· 
treleri de bu devrın banz karak· 
terini gösterir. 

Bunda nsonra artık Hint .......,i 
nin tenoddi ettiiini görüriiz. Zira 
bu hükümdar himayelerine Şah 
Cihanın ııaltanabru mütealap te
sadüf edilınemektedir. Reaaamlar 
himayeıizlikten sefilane bir ha· 
yat yqamağa batlamıılar ve ırü· 
zel eserler verememi,lerdir. 1700 
ıeenainden sonra vergilerin art· 
maaı ve etrafta hakim olan kıtlık 

seneleri baılamış ve ıan'at inhita• 

la batlamıttır. 
Elif NACI 
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Pollate 

Arabacıyı 
Neden vurdu? 

Çıkan kurşunlardan 
da geçen 

bir yolcu yaralandı 
Köprünün Kadıköy iıkeleai 

yanında seyyar manavlık eden 
Uzun Mehmet Kantarcılar cad 
desinde ArnaYUt Halil lbrahi
min kahvesi önünde otururken 
henüz anlaşılmayan bir sebep
ten Unkapanında Acem Alinin 
arabac:uı 19 yqmda Hamdiyi 
tabanca ile müteaddit yerlerin
den yaralamııtrr. Uzun Meıli
medin attığı kurşunlardan biri 
o eaıtada yoldan geçen Abdul• 
laha iaahet ederek kclundan ha 
fif ıurette yaralamıştır. Yaralı
lar Cerrahpafa hastahanesine 
kaldırılmışlardır. Uzım Meh
met· yakalanmı1tır. 

Kumar 
Ortaköy iakeleainde kahveci 

lbrahimin arka odalarmda ku
mar oynattığı::-· zabıtaca haber 
alı:ıımıı, yapılan arlUJI'& ııetice
ıiocle nıaaa üzerinde 7 lira, ku
mariıazlar üzerinde de otuz li
ra lxılUDIDllftur. 17 kiti yaka
luınııfbr. Kahve ocağı altında 
da dört paket eroin ve esrar 
aarailesi bulunmuttur. Muamo 
leye bqlUllllltbr. 

Orken hayvanlar 
Küçükpazarda Cemi civann

cla oturan Pritlineli Oıman oğ 
in N azifin çift altı arabaaı ıeb
ze yüklü olduğu halde Kara· 
köyden seçerken hayvaıılar bir 
deabire tramvaydan ürkmütler 
ve yaya kaldırımma çıkarak lı 
mail Hakkı ve Abdullah İlmin
de iki kitiye çapmıtlardır. Bey 
girler biraz ileride yakalanm!f
lardır. Muhtelif yerlerinden ya
ralanan lımail Hakkı ve Abdul 
lah hastaneye bldmlmıılardır 

Meyhanede parasmı 
çaldırmıt 

Tarlab-.ıocla Emlak yazıha
nesi müsteciri Nesim Efendi po 
liıe müracaat ederek Hava ıo
kağmda Ali Beyin gazinosun
da içki içerlerken cebindeki def 
ter içi.ocle bulıman 52 lirasmm 
Şevket Efendi iıminde birisi ta 
rahndan çalmdığım iddia etınit 
tir. Tahkikata b&§lanmııtır. 

Otomobil - Tramvay 
müsademesi 

Kuzguncukta oturan Neai
min idaresindeki 1824 nmnara 
lı otomobil Üıküdarda Bağlar
batmda vatnıan OamaDID idare 
aindeki 124 nımı:aralı tramvay 
ırabaıile çarpıfmıftır. Tram
vaym ön banmai?t ve otomobi
lin öo kıamı parçaluımııtır. 

Yanan talaılar 
Tahtakalede Kadıoflu ıoka

iıncla Sandıkçı Oamaam dük
kanından yangın çıkmıı, biraz 
talll§ı yanmııtır. Yanım dik
katsizlikle ,-ere atılan aiaan.
dan çıkmı9tır. 

Eroin 
Y eniıeLirde Kavun aokağm

da oturan Herooi Bayram so
kağında fÜpheli bir vaziyette 
dola,ırken çevrilmiş, iizerinde 
24 paket heroin bulunınuıtur. 

Bir Macar karika 
türisti ~ehrimizde 
Macar karikatüristlerinden 

M. Kondor ~rimize gelmit
tİr. M. Kondor iki ıenede 32 
memleket dolaımq bir çok ka 
rikatür yapmıthr. Şehrimizde 
bir ıcrgi açacak ve acrııı-iyi ziya 
rt edenlerin kuikatüriiııii :rapa 
caktır. 

Sovyetlerle Fransa 
PARlS, 26 A.A. - Matin 

gazetesi, Franaanm pek yalmr 
da Sovyetlerle bir ademi teca 
vüz misakı imza edeceğini ha
ber vermektedir. 

f çkiye hazırlık 
VAŞiNGTON 26 A.A.'Cı 

J. Ko11grcnin bir takım azası, iç
ıi ki mrnınu:yeti kanununu tadil 
Ut. edecek olan kanun liyihasma 
e • hafif faraplan ithal etmeğe ma 

( tuf bir takrir vereceklerdir. 

Beledt11 • 

Tiyatro ve sinema
lardan çıkanlar 

Tiyatro ve ainemalarduı ıece P• 
kanlar İçin tramvay tirketi ıece .... 
ferleri yapmaktadır. Toplaıpu, Edir· 
nekapı gibi uzak aemtlerde oturanlar 
Belediyeye miiracaat ederek kendi 
aemtlerine de ıece seferleri ihdaamı 
utemi,lerdir. 

Hamal kadrosu 
doldu 

Hamal kaclrolan dolmat bulundu 
ğundan bir müddettenberi yeniden 
b&mal kaydedilmemektedir. Hamal
lar için yeni bir talimatname hazır
lanmıştır. Bu talimatname, tedkılrl 
Belediyece yalanda ikmal edilerek 
V ekild:in tıuclikine arzohınacaktır. 

Galata köprüsünün 
dubaları 

Galata köprüıünün bir k:ıum du
lıalan tebdil edilmiıti. Köprünün ela 
ha üçte bir dubalannm kısmen teb
dil "" tamiri IUmı ıelmektedir. Fa
bt lıa huıuıta tahıiaat mevcut ol
...ııtmclan dubalarda bu tene tami
rat yapW...,..caktır. Dubalarm bir 
sene daha maka~ edebileceji 
yapılan --.ıen anlatılmqtır. 

Venizelos-Çaldari• 
arasında 

bir hadise mi? 
ATİNA, 25- Batvekil M. Çal· 

dariıin 1920 aeneıinde matrut za• 
bitlerden Cerebiı ile beraber M. 
Venizeloı'u öldürmeğe tetebbüa 
etmiı olan Kiriakilİ valiliğe tayin 
etmek iatemeıi Venizeliat fırka 
mahafilinde derin bir heyecan a
yandırmııtır. 

Venizelistler, bu tayini kendile
rine kartı hakaret addediyorlar. 

M. Venizelos bu tayini hiç bir 
zaman kabul etmiyeceğini aöyle
~tir. Baınkil M. Çaldaria iaa 
bunda ısrar ediyor. 

Ayan Meclisi reiai Gonatas, ca
nilerin Başnkil• olduklannı IÖy· 
lemiı Baıvekilin sözünü tahkir 
addederek aleyhine ikamei dava 
edeceiini söylemiştir. Zira, Batve 
kil bu sözle kendisini ima etmiş· 
tir. 

Ma!Uın olduğu Üzere, Gonatas, 
Anadolu hezimetini müteakıp, Gu 
nari~ ile altı nazın ku~na dizdi
ren ihtilal hüki'.iıneti riyaaetinde 
bulunmuştur. 

Bütün venizeliat gazeteler, yeni 
kablnenln hava nP.zaretini, tasar
nıf maksadile lağvetm .. k istemesi 
ne tiddetle hücum ediyorlar. M, 
Venizelos Baıvekile gönderdiği 
mektupta bu nazaretin lağvı hem 
lü2tTm!'uz, hem de memleketin 
müdafaa11 için muzır alacağını 
biMirmi~tir. 

Hükum .. t ıazeteleri, nazaretin 
ilim adi bir taıavvurdan ibaret 
olduğunu yazıyorlar. 

Bu sefer 20,000 
metreye çıkılacak 
BROKSEL, 26 A· A. - Cevvi 

tual. bakkmclaki tetkikatma devam 
~en fenci Piccard, ıtratoafere yeni
den iki açuı yapbrmafa karar ...,.._ 
miıtir. Kencliai, ba yüJnek tabakaya 
"'ut edecek lıaloalanla lıulunmıya
c:aktır. 

Uçuılarılan biri ıaliba 1933 de 
Belçikada ve diğeri iae belki 1937 de 
Hudaon könezinin timalinde yapı
lacaktır. 

Profeaıeur Piccarda ilk UÇUtunda 
refakat etmit olan Belçikalı Coayns, 
birinci balonaa pilotu olacaktır. i
kinci balonun pilotu, 1-üz belli d6. 
iildir. 
Uçuılarm ikisi de arzdaki aıiknati 

Iİ uhamn tesirile inhiraf edip hava 
tarafından Pc!detle mauedilen n ba 
aebeple ancak 18000 ile 20,000 met
re U'Ulndaki irtifalarda YU&elenin 
Cem ıaalan tetkıatir. 

Böyle bir tecrübenüa yapdmaıma 
imki.n olup olmadığımı, tahkiki için 
Piccard kAnunulllDİnİn 4 ünde mÜt· 
telıidei Amerikaya gidecek ve bura
da tetebbüleri hakkında bir koııf&
ram ailaileei Yereeektir. 

Hudtoa körfezi ha...Juindelı:i cev
'ri martlardan dolaYt boradaki lll1lt, 
oldukça tebliı..li olacaktır. 

Picctlrd, bu mahatarah t~ebbiiae 
bünyeli ilıi Ameriblı fizik mutahaa 
ıi"4ebileuk bdar cesnr .,.. ı..n 
sulan lıulahileecğini ümit etmekte
dir. 

Fransız memurları 
arasında 

PARIS 26 A.A. - Fransız 
memurlannclaa 4 grup. mall§
larda tenzilat yapılmasına mu 
halefet etmek için bir kartel ih 
dasına karar vermiılerdir. 

L.eningrad'da bir 
tiyaatro yandı 

P ARiS 26 A.A. - Malin 
gazetesinin Londradan aldığı 
bir habere göre Leningraddaki 
meşhur "Kızrl Tiyatro" bir yan 
gın neticesinde harap olmuttur 
Enkaz altuvlan 3 ceaet çıkanl
mıatn 

--_ı--···-~••.& . 

Birinci· Sahifeden Geçen Yazılar 
Mecliste hararetlimüzakereler Istanbulda Kararname 

(Başı birinci sahifede) ı durdurulmau ve satıı m;,.ullerinin 11 • p• · 
hat olduğunu söyledi: Bu kanun- araruna11 için Maliye Vekili ile ve aşı JStasyODU Jyasaya yeni 
dan iatifade edeceklerin adedinin kaçırdan evrakın ıeri almmaaı için 
mahdut olduğunu, istifade ede- Hariciye Vekili ile çabıına bid.i:'ği (Ba§' biriaci sahifede) ., Hareket 
cekl~rin kimler olacağmm mad- yapmıştır. · harririmize demişti ki: 
dede taarilı ettirdi, ve ilave etti: Viliiyetlerde bulunan muamelesi . ....., Vekaletin emri bu yolda- G • d• ' 

- Bu kanun ıner"iyete girdikten bitıniı eıki ve yeni evrakın hiçbir ba dır. y atlılar ktz.ıla tutulmazlar etJr J ' 
aonra maaşlar verilmeğe başlana- ~ane ile hiçbir zaman ziyaa uğrama • ·d 
caktır. Şayet alakadarlardan ha· 11na meydan verilmemesi ve bilakis İye kimse bir iddiada bulun 
zine ile alakasını tazminat almak itinalanna ehemmiyet verilmesi Baş- mamıştır. Bazı yaşlılar da kızıl 
ıtlretile keamiş olanlar .,,. • ...., on· vekiilet emriyle bütün alakadarlara lılarlıt temas neticesi bu hasta
lardan aldıklan para maaılarm- tamim olunmuıtur. Arzettiğim cüm- lığa yakalanmıı olabilirler. Fa 
dan keailmek auretiyle birkaç de- le tamim içerisinden aynen çıkan!- kat bize şehir dahilinde böyle 
fada istirdat edilecektir, dedi. mı,tır. 

Layiha tayini eaamiyle reye G bir vak'a ihbar edilmiş değildir. 
kondu, yedi ret, iki müatenkife eri alınan evrak Hastalığın tesirini bilhassa kü-
karıı yüz altımı üç reyle kabul Balpriatandan &'eri alman e...-ak çiik yaşta. ç<ı<:uklarda göıterdi-
edildi. 53 çu...J tutmaktadır ve Sultanah- ği muhakkaktır. Biliyorsunuz 

Muhalif reg verenler 
Muhalif rey verenler İsmail 

Hakkı (Amaaya), Haaan Vasif 
(lıtanbul, Galip (Bursa), Enver 
(Balıkesir) lbrahim (Cebelibere
ket) Hulusi (Sinop), Emin (Es
kifehir) Beylerdir. Maııtenkif ka
lanlar iae Ahmet ihsan B. (Ordu) 
Muhittin Pa§a (Kan) tir. 

Maarif Veklllnla lzahah 
ANKARA 26 A.A. - B. M. 

Mecliıi bugiin Reu Ki.zıın Pat• 
Hazretlerinin riyaaetinde toplan
mııtır. 

Celsenin açdmeamı mütealop 
•blan Te bili.han iatirdat edil
tarihi evraka ait tifahi aval tak
ririne Maarif Vekili Rotil o.lip 
Be,. ıu c ... abı "Hrm.İttir: 

"Muhterem arkadqlarım; ..,.... 
ıuınm -bma seçmeden evvel 
amlllllİyetle eTrak mahzenleri Ü• 
zerinde kı• malUnıat arzed
fim. 

Bunlardan birinciai, Babiali ba
zinei .........ıodır. Babıi.li hazinei eT 

rakı 1262 tarihinde İnfa edilen 
hazinei e.,,,..k dairesiyle Cevat 
Pata kütüpbaneai ve Ebuuuat E
fendi deraaııeai içindedir. Bundan 
batka bugünkü lstanbal Vilayeti 
binası alımda Mülga aadaret .... 
rak mahzeniyle dahiliye ve Şura
yı Devlet evrak mahzenleri var
dır. Bunlann hepsi birden Babıa· 
li hazinei evrakı denilen mecmua
yı teıkil ediyor. Bunlardan asıl ha 
zinei eTrak binaımda baslıca eski 
muahedeler, ve mukaveleler, fer
manlar, iradeler, hüküm defter
leri, mevacip defterleri, ordu ve 
donanma kumandanlariyle ve Vi
layetlerle olan muhabereye ait 
evrak durmaktadır. 

Bunlann heyeti mecmua11 iyi mu 
halaza altındadır. Ve latanbul vila
yeti binasının altında muhafaza ~İ
len kının tıunif eclilmit bir haldedir. 
c.,....t Paıa kütüphaneli eskiden 
Topkapı sarayında iken mqrutiy&
tin ilanmdan aonra oradan kaldınl
Dllf olan Tf:Iİkaları ihtiva eden mah
zendir. Taımırken 600 araba yÜkÜ 
tuttuğu heaap edilmi.ıtir. O zaman 
bunların 46 bini tıunif edilmi1. biraz 
IODl"ll ~ı.lm Ali Emiri Efendi de 
100 bin kadar TeSİkayı padiJ&b .ı.. 
virleri itibariyle tıunif eylemiıti. 
Tasnif edilen nsikalarm hacme gö
re takribi hesap yiirütülüne Cevat 
P&f& kütüphanesinde bir buçuk mil-
1on J1U91 kadar veeib bulunduia 
tahmin olnnabilir. 

Ebuuuut Efendi mahzeniıw selin 
ce; Babıali arkasında bulwıan bu bi 
nada 1120 ili. 1138 aeaeleri ,......... 
clalıi 108 yıllık devre ait Ye&ikalar bu 
laıımaktaclır. 

ikincisi cWtemane evrik malııt..i 
dir. Miilıa deftuilıalauıiye ait ta
pu ewak ..., defterleri ihtiva ediyor. 
Sultaııahnıette defterhane binasında 
bulunmaktııchr. 

Mallge Evrak Mahzeni 
Üçüncü maliye • nezareti evraJı 

mahzenidir. Beyazrtta mülga maliye 
..-reti ....rü mahzeni binumda
drr. Maliyenin nezaret halinde teıelı 
külünden beri toplammı maliye e..
rikını ibtiva ediyor. Bundan bqln 
maliye nezaretinin t.,.ekkiilünden e\ 

velki devre ait maliye evrakına mah 
ıuı mahzen vardır ki, bu ela Sultan 
ahmette maliye evri.lr binuı mahze 
Dindedir. Maliye nezaretinin teıek
külünden evvelki evrak bu ınahzen
dedir. Topkapınm iki tarafındaki laf 
odalarında bulunan evrak ile Helva
ne camiindeki evrak ta 1920 yılm.. 
da buraya tnımm:otır. 
Satılan evrak işte bu son arzetti

fim mahzenlerde bulunan evraktır. 
Beıincisi mulga Meıihat evrak 

mahzenidir. lıtanbul müftülüiüaün 
nezareti altında buluauyor. 
Altıncı evkaf evrak ....ıızenidir. 

Ayuofya camiinde eykafcla toplan
mıı olarak bir çok Yeaikaları ihtiva 
ediyor. 

Maarif Yeki.Jeti, Evkaf u. Müdür
lüğünüa yardımiyle bu veaikalan 
350 aandık içU. yerleıtirilerek latan 
bul müzeler idaresinin nezareti atlı
na koımıu,tur. Ayasofyada başka ve 
sikalar da vardır. Bunlardan batka 
latanbulcla eoki idarenin muhtelif 
dairelerine ait huınııi evrak mahzen
leri de vardır. Viliyetlerde mülga ıe 
r•iye mahkemelerine ait tarihi sicil
ler, Cümhuriyet müddeiumumileri 
emri altında buluıunaktadır. Bunla
rın tarihi kıymeti ri iti ariylo büyük 
ebemmİyetleri vardır. Maarif veltiıle 
ti, Sultan:ıhmet evrak mahzeninden 
satılan evrak işiyle illı andan itı'lxı
ren alakadar olma, ve bu meseleye 
dair yapılan bütiia -riyalı da e
IJeonnııiyetle takip etmittir. Satqm 

met medreaeainde muhafaza alt.- ki bugünden itibaren 11 yerde 
alınnuştır. Bu yd hazinei evrakın tıu 

IJ. Atalag ve Emin B. ler 

nif itleri için bütçeye 10 bin lira tah 
ıisat konmuttur. 

Bu evrakın tasnifi için bir komiı
y- teıelı:külü icra vekilleri heye
tince S.11-932 tarihinde karar alb
• almımıtır. Bu komiayon, itU. A 
yuofyadan, Sullanahmet cami.ine 
devrolunan n Bulıariatandan seri 
alman veoikalann taınifiyle baılaya
calrtır. Devlet evrak hazineoi itleri 
için diqündüklerimiz pınlardır: . 

1 - Muhtelif clanrelere bağb bii
tün devlet evrik mehzenlerini bir 
-kamm emri altında bulundurmak 
ı.,.ruma tedbirlerini arttırmak Te sık 
laıtırmak, 

il - Tarihi veaikalan yangına 
kartı emin bulundurmak icin fen
nin bütün icaplanna ıöre tertibatı ha 
iz binalarda toplamak. 

3 - Tarihi vesikaları ilmi esaslar 
altında tıunif ettirebilmek için terti
bat almak, 

4 - Tasnif itlerine eaki yazılara 
vi.kıf hilhaua siyakat Te divani ya
zdan 10 İli. 15 ıene sonra okuyabi
lecek kimse Türkiyede pek müşkiilit 
la bulunahıleeeğinden lüzumu kadar 
yeni mÜIJ'h:.ss11lar yetiştİnn!k, 

5 - Kıymetli tarihi -.esikaları taı 
nif edildikçe nqre batlamak.Bunlan 
tatbik etmek için hazırlanacak li.yt. 
balar muhterem heyetinize getirile
cektir. 

Reşit Galip Bey lakrir aahibinin 
vaki bayanatına cevaben de demiıtir 
ki: 

Heyeti Vekfle kararı 

Heyeti Vekile karan arzettiiim si 
bi ayın ı<kizindenberi ıeçen zaman 
Refik Şevket Beyefendinin buldukta 
rı kadar fazla değildir. Karar müto
hauu bir komisyon teıkili hakkında 
dır. V eaikalardan istifade tıuniflerin 
ıayet ciddi, dikkatli Ye ameli usuller 
altında yapılmaaiyle kabildir. Bu c!o 
tetkil edilecek komisyon hakikaten 
mütehau11, bu ite ehil adamlar tara 
fından teşkil edilmİf olması ve o ıe
kilde terekküp etmeaiyle tart)ıclır. Bu 
itibuia ıeçen 17-18 sünük zamanı 
fazla hulmayac:ağıruzı tahmin ederim 
intihapta ne kadar titiz •e itinalı dav 
raıunek oraya bu kadar sıkı mali va 
ziyet içinde ayınp tahlis ettiğimiz 
para faydalı ve ayni netice Te seme
re verecek ••kilde sarfedilmeaini t&
min etmek noktai nıızarmda olduğu
muz için bizce fazla ııöriilmemekte
dir. 
Gümrüğe selen çu...Jlarm Müzeler 

idareeinin nezareti altınla Yerilmiı ol 
duğunu arzettim. Omit ederim ki bu 
manızatnn bunların en iyi Te emin 
bir ele tam ve aali.hiyettar bir mercie 
tediın edilınİf olduğu haldaııda ıize 
kanaat .. erir. 

Bul&'aristanclaki evrakın orada 
tunif ediJmiı ve bir kısmının papalık 
kütiiphanesine verilmit oldııiu hak
kında vcki.lette remü bir malUıııat 
yoktur. Bendeniz burada ancak res
mi olarak maJıimat Terdim. 

Maliye Vaklllnin cevabı 

Ayni ıMSele etrafında Refik Şev
ket Beyin Maliye vekaletinden Taki 
sualine de MJi7e vekili Abdülhalik 
Be,. ıu cenbt vermitlerdir. 
--Geçen sefer de sual üzerine arzet 

aıiı oldajum Teçhile miifettiıler tah 
kikatlarıru ikmal etmiıler n yapdan 
fezleke üzerine tahkikat evrakı Şu. 
rayi Devlete takdim edilmitti. Şura
yi Devlet Mülkiye dairesi eaasa gir
meden evvela OYl'akı tetkik ettılıten 
IODnl 25-5-929 tarihinde tahkikatın 
ı..,. kİ§İden mürekkep olarak bu .,.... 
rak: tasnif için teıkil edilmesi teklif 
edilen koıniıyorıda bu evrakın satd
meaı hakkındaki kağıdın albna mu
vafıktır diye mucip veren müat.,....
lıjio da tqınilini istedi. 

Müatetar onun üzerine müdafa 
anameıini gönderdi. 

Şurayı Devlet te rar tahkikata 
müsteniden müdafaanameainin 
gönderilmeain.i iatedi. Vekalet te 
memurin muhakematı mucibince 
müsteşarlık h - .mda tahkikat 

•tı istasyonlan tesis edilmiştir. 
Hastalık, esasen ilk ıiddetini 
kaybetmi9tir. Vefiyat hemen 
yok gibidir." 

Mekteplerde vadye t 
Şimdiye kadar yapılan kızıl 

aıılan hakkında Heyeti Sdılıi· 
ye dün Belediyeye iza:Iı.t ver
mittir. Verilen malGmata söre, 
fl!lırimizde hastalık bütün tid
detini bybetınittir. Evvelce 
hastalanan bir çok talebe iyi
leştikleri için tekrar mekteple
rine dönmüılerdir. Fakat 40 
sün müddeti doldurmayan ço
aıklar meıktebe kabul edilme
mektedir. Bu müddeti doldur
duğuna dair doktordan rapor 
getiren talebe mektebe kabul e
dilmektedir. 

Limanda 
Yeni idare 

(Başı birinci sahifede) 
bel tekli hakkında ehemmiyetli 
bir çok noktalan ihtiva etmekte
dir. Hamdi Bey de beraberinde 
bu huıuıta yeniden bazı malii· 
mat &'ÖIÜrecektir. Bu projenin bu 
aene içinde kesbi kanuniyet etme 
si kuVTetle ihtimal dahilinde ıöl 
rülmektedir. 

yapacak müsavi derecede veya 
ondan büyiik memur olmadığm
dan Vekilin bizzat fezlekesini yap 
maıı li.zım aeliyor. O suretle fez 
leke yapılıp tekrar Şurayı Dev• 
lele evrak havale edilmiştir. E
aaa hakkında lf:flllilİ tahkikata 
karar verildiği için diğer memur
lar hakknda §Öyle veya böyle 
dennıemittir. Orada elueriyetle 
leflllili tahkikata karar verildiği 
İçin bu suretle fezleke tanzim e
dilip takdim edilmek lazmııeldi". 

Tekailt K11nıınunda tadlllJI 
Bu izahab müteakıp rüzııame.. 

ye seçilerek 3 haziran 1930 tarih 
ve 1683 numaralı aıkeri ve mül
ki tekaüt kanununun 53 üncil 
maddesinin tadiline ve S inci mu
vakkat madde olarak bir madde 
ilavesine dair kanun mü:ıakere 
ve kabul edilmittir. Buna ıöre 
kanunun 53 üncü maddesi ıa to
kilde tadil edilmektedir: 

"Alelıtlak afır hapia cezaama 
nyabut lunıızlık, emniyeti aui.iati 
mal, •htekarlık dolanclıncılık ya 
lan yere fA)ıadet, yalan yere ye
min, cürüm tasnii, iftira, irtiklp, 
irtişa ve ihtilas auçlanndan birin
den dolayı altı ay veya daha zl· 
yade hapu cezaaiyle veyahut ale
lıtlak bet ıeneden ziyade hapia 
cezaaiyle veya asgari haddi bir 
aeneden aşafı olmamak üzere 
mükerrer hapis cezalannı müstel
zim suçlarla mahküm olan me
mur veya mütekaitlerin tekaüt 
bak ve maa,ıan aakıt olur. 

Bunlardan on aeneden fazla 
hizmeti olan memurun ba kanun 
mucibince isabet maatına Ye mü
tekaitlerin muhassas maatlarma 
nazaran yetimlerine cezalarının 
icraaı müddetince maaş verilir. 
Cezalannm hitamında ba maat· 
lar kesilip, vefatlarında yine ye
Hmlf'rine tahsis olunur. 

Türk vatandqlıfmı terlreden ve 
ya Tatandatlıktan ıskat olunanla 
rm kezalik tekaütlük haklan •· 
kıt olur n bunlar mütekait iseler 
maa,lan ke•İlir. Ancak bunlann 
Türkiyede kalan Türk Tatandatlı 
fmı mulı,.fasa eden maafa müste 
hak yf'timlerinden nefakaya muh 
taç olduklan aabit bulunanlar 
hakkında yukandaki hükümler 
tatbik olunur." 

Muvakhat madde 
Kanuna ilave edilen aekizinci 

muvakkat madde ıudur: 
"Divanı ali veya iatikli.I mahke 

meleri tarafmdan bu kanunun me 
riyeti tarihine kadar vicahen veya 
giyaben herhangi bir ınıçtan do
layı mahkiinı olanlarm mahkiimi
yet hadlerine bakılmak11zm teka
üt hakları hu maddenin meriyeti 
tarihinden itibaren iade edilmiı· 
tir. Ancak 16 nisan 1340 tarih ve 
487 numaralan kanunun 3 üncü 
maddesinde ifaret edilenler bu hü 
kilinden iatifade edemezler." 

Meclis pertembe ıiinü toplana
caktır 

( Baıı 1 inci Mhilefde ) 
olunabilecektir. 

Heyeti Vekıle lktısat Vekaleti
ne bazı qyanm iki veya üç ayh· 
iıru bir ay içinde ithıı.li müaaade
ai hakkını verdiği ıibi ırümrükte 
kalmasmda mahzur görülen eıya
nm ithaline müsaade etmek bak. 
kını •enniıtir. 

· Takas qyaaı meyanına yeni
den, kömürden maada, diğer ma
denler de ila ... e edilmittir. 

lktısat Vekaletine daha bir 
kumı Cfyanın menıelerine göre 
takaim.i .,,.eya takasa tabi tutmak 
aalahiyetl verilınİ§tir ki bu eıya 
meyanmda her ne'Vİ pirinç, her 
nevi yün ve kıl iplik döküntüleri, 
kıl mensucat bam pamuk meD1D• 
cat ve pamuktan mamul bazı et
ya, muhtelif camlar, aynalar, ıi
fe .... cam etya ve aletler, her -
Tİ ewayı züccaciye bulunmakta. 
dır. 

Alakadarlar yeni kararnameyi 
memnuniyetle karplamaktadırlar. 

İspanyolca 
Yerine türkçe 
lzmirdeki hareket 
hakkında Hacim 

Muhiddin B. ne diyor 
J:mıir Müanı1eriain İspanyolca ye 

rine türkçe konuımak üzre bir ce
miyet tetkil ettiklerini yazıDJJtık. l.:ıı 
mir pzetelerinden biri lıa meaele 
hakkında lzmir fırka vili.yet idare 
heyeti reiıi Hacim Muhiddin B. ile 
ıörüımüştür. Hacim Muhiddin B. 
diyor ki: 

- Gayet tabii bir neticedir. Za
ten mendeketimizdeki Museviler hu
kuki ve kanuni noktadan Türk ol
duldan için türkçe koııuımalan p
yet tabiidir. 
Baıün Musevilerin koııuıtuklan 

lisan iıpanyolcadır. Yani kendi mil
li "" elini lisanlan değildir. Kendial 
ni bilen~ yurdunu "Ye yurdunun öz 
evliidı olduğunu iıbat etmek iıtiyen 
Museviler de türkçe k011utmalıdır
lar. Bu iıi ben daha evel duydum. 
Karatllf Ortamektep muallimlerin
den Koryer Ef•di Havrada dört 
bet yüz kiti huzurunda konferanı 
•ennit "" çok İyi ıöriilmüıtür. Ben 
de F .. l<a namına kendisine bir mek
tup yazarak hareketini takdir ettir
dim ve bu ırıDi tetebbüılerin devam 
etmesi faydalı olacafmı bildirdim.. 

Dünyanın b_,.erinde, yabancı li
saıılar konutmak bot ıöriilmez ve 
yurdun milli liaanı konuıulur. Hat
ta birçok memleelrtlerde mahalli li
san konuımıyanlar ekmek bile ala
mazlar, tahkir edilirler. Huliaa,. tek
rar edeyim ki, Musevi vatandaılan
mızın bu hareketi çok yerindedir. 
Umanın ki çok samimi olmuı lazım.. 
ıelen bu hareket durmaz ve yakın 
bir iıtikbalde bütün arbclatlarıını:ıı 
türkçe konuturlıır Te bizi in.citmez.. 
ı. ... 

Konyada yeni 
mezbaha 

Konyaclan yuılıyor: Belediye rei 
Ümİz Şevki Beyin çalıpnaıile fehrİ• 
mizde yeni bir n beha açW-sma 
karar ,,.;Jmi,tir. Bu mezbaha, pb
rin ., iyi bir yeri olan koıu yerile, 
çiftlik arasmcla yapılacaktır. Şimdi
ye kadar ıörülen tekilleri nazarı 
dikkate alan Şevki Bey, refakatiade 
Sıhhat 1'4idürü Halit Bey olduğu 
halde enelki ıün, yeni mezbaha ma 
halline ıiderelı tetkikte bulunınuılar 
dır. 
Diğer taraftan mevsim dolayiıiJe 

halihazırda faaliyette bulunan mez. 
bahanın çalııma saatleri değqtiril
miıtir. Bundan sonra mezbaha saat 
dörtte açılacak, yediye kadar hay
van kabul olunarak aelUz buçukta ta 
til yapılacaktır. 
Şehrimizdeki mezbahada her sün 

250-300 arasında hayvan keailmek
teclir. 

Fransız meclisinde 
itimat karan 

PARIS, 26 A.A. - Dün 
m~buıan meclisi heyecanlı mü
zakerelerden aonra aaat dörtte 
radikal ıoayaliatlerin ruzname
ıini kabul etmittir. Bu ruzııa· 
rne, hükumete 12 reye karıı 
471 rey ile itimadı mübeyyin
dir.Celıe, tekrar açıldığı zaman 
cenah meıb'uslanndan M. Heri 
ot, ıol cenah meb'uılarma kar· 
tı yaptığı tiddetli taarruzlarla 
bir çok hidiaelere ıebebiyet 
vermittir. M. Horriot, 
orada bulunmayan M. 
Painleve'yi muahaze etmiş, bu 
nun üzerine M. Herriot, hava 
itleri nazırının adalete riayet
kar okluğunu aöylemittir. 

...._ __ K_A_D_I_N ___ J 
Bacalar 

Çoklanmız vardır kl evleriıı" 
bacalarını temizletmeği ihmal ,. 
derler.Halbuki bütün •ene duırı"' 
bu bacadan yukarıya doğru çıl<JI 
ken soğuduğu için, bacanın cid•r 
lanna siyah slyah tozlar bırakll 
ki, biz buna kurum deriz. Bu 
nımlar biriktikçe, evvela baca ç• 
mez olur. Ba2en kurum parça!• 
rı yerlerinden koparak dü~ef 
ve bacayı büsbütün tıkarlar. l'I,. 
hoş bir kokuau da vardır. Bu ıı•· 
darla kalsa iyi. . Bu kurum ka~ 
li iıtialdir. Sobanızı yaktığmı:ı lı' 
geçe, bir yangının çıkmaoına lıO' 
!ayca sebep olabilirler. Kimıe 
nin yandığını iatemez. Yalnız b~ 
ca tutuşsa ve vaktinde ye~il 
söndürülae bile, yangın teJistjııİll 
ne demek olduğunu biz lstanb\I 
lar herkeaten daha iyi bili~ 
Sonra, bacalarını temizletme 
te bu auretle yangma aelıebi 
verenlerden belediye ceza alır· 

Bütün bu nahoı ıeylere rııe1 
dan vermemek için, evvela ilıJll 
etmeden bir defa bacayı miik 
melen temizletmek lazımdır . 

Yalnız burada ihtiyati bir t 
bir olmak üzre tunu aöyliyel' 
Herkea eTİnde yarım kilo ka 
kükürt çiçeii bulundunun. Şa 
baca tutuşuraa, telaıa meydan 
meden derhal bu kükürt tozun• 
aobamn içine atmalı .,,.e k,.p 
kapamalı. Aynca 11lak ÖuyÜc~ 
bir havla ile bu kapağı hava &'İl' 
miyecek tarzda mükemmelen 
rıp kapamalı. Mümkünae baca 
üstü de örtülebilir. Bu suretle 
tufan kurumlar havaaızlıktan 
kükürt dumanından kendili"' 
den söner. 

Fakat böyle bir §eye meyd 
"'ennektenae ,bacayı evvelden lf" 
mizletmek ve içi rahat olmak i · 
dir. 

Yastıklar 
Hiç bir zaman modadan d" 

yen bir ff:Y varaa, o da yastıktır 
Şekli, eb'adı ne olursa olstın, ti 
landa, stüdyoda, he.- yerde yaatı 
lann yeri YardD'. Koltuk, kaJJ$ 
pe, divan Mp,i de yastıklarla ' 
lenebilir. Koltuk, kanape ve sai 
nihayet iıtİrl\hat için yllpılmış # 
sıtalar olduğuna göre, ahşap 
mmdan kum3' ve pamul< kıanW 
nm daha fazla olması, istirah• 
hiasini takviye eder. Yastık mobı 
yanm bir n~vi miitcmmhnidlt 
Hem odanm ic;nd~ güzel bir d..
kordur, hem de rahatı temin edtf 
Çok kim•eler yaatıkll\n ırui ;,ıi
mal ederler. Me•eli yerva•tıkl3tl 
nın fazlalığı, •alonun içinde gid" 
geliıi güçleştiı·ir. B ından haşk 
kanape ve koltııl<larda da fl\ZI 
yaatılr:, gÜzelectinnek iatcdi:Fin! 
odaya, bir y 3ltk~ı d .. ı,·nı matı 

zaraıı Ve'rİr. On11n içindir Jci, gü
zellik itidaldedir. 

Sarı.,ınlar zabyor 
Söylendiğine göre sarışıJI 

kadınlar gittikçe azalıyorlar' 
mı,. Bunu bir İngiliz ilimi so1 
leyor. Alime göre evlenen kıı· 
dmlar içinde yüzde 77 si eı· 
mer, 23 aarı'm imit. 

Sanfm kızlar mı evlenmek
ten nefret ediyorlar, yoksa e.
mer kızlar mı daha ziyade ta• 
lip buluyorlar. Burası malQ.ııl 
değil! Fakat istatistik yukart 
daki hakikati kaydediyormuş. 

Eğer bu böyle devam ed!'r 
ıe, üç yüz sene aoara artık sa· 
n,m kadm kalmayacakmıı. 

, 
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•• • Olülenn 
Albn dişleri 

ç-·"aled.e bam 
öltl soyuca· 
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SiNEMA 

Haftanın en güzel 
filöılerinden •• 

) 
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S tln 1 kolordu 
lllnlan 

Askeri fabrika
lar illnları 

lat. llr. Kume•dQlıiı 
Sabnalma kom. illn\al't 

'---------------~. Harp akad-iıi ihtiyacı ~ ı 
1200 kilo aabun ve 1200 kilo ku 1 
ru üzüm iki tartnamede aleni ı 
miiııakaaa ıuretile aatm alına· ı 
caktır. Münab11lan 29-11-
932 1alı ııünü sabun saat on 

Saclılcud! Biradeıitf 
Vapurlan 

Karadeniz Poıtaaı 

Bumin ~nar 
Vapur• 27 Tepi11ta...ı 

PAZAR 
ları takip ecliUyor 

Çatalca MUıtabkem Mevk\ 
latalarmm ihtiy11e1 olup açdl 
mii~bıa ile ıabn alıaacak .,. 
lan 11.100 kilo kanı fuulyaya 
talibin teklif .uiti flat pahalı 
cörüldUiüod• bir ay müddet
le pazarlıfa konulmuıtur. lha• 
lesi 29-11-932 nlı siioll •aat 16 
dadır. Taliplerin nktindeu ev 
vel kOllliayooa ınüracaatlan. 

BııknWy Barut fabrikaları 
efr.dı içiD qapla miktarı ya· 
zılı peynir, reçel Ye kuru üzüm 
puarldda mübayaa edilecektir. 
Şa,....'ll'IMiıııe ıire 'teımek iate
yenlOT S-12-932 Pazarteai günU 
ıaat 14 te T oplıanede Eski Sa
lı Pazar Aakerl fabrikalar yolla 
muınıia ıatm alma komiayonu 
na müracaat eylemeleri.(6248) 

dörtte kuru üzüm on d5rt bu- : sa.ü ııilrtam aaat 18 de Slrlceci 

ÇANAKKAIZ. (Mllliret) -
ç.nakhhJol i bul~ .çank 
öliilerin altın ditlerini plnwk sibl 
tiiylw iirp«tİci ,_t SÖ'*- lıir 
taıa. fC*lııterin ele s R ıl lPa ti6-
detle takibat yapılmaktad.-. Bu blcll 
ae eksin bir nefret uyuıdınmfbr. 

çukta Tophanede Metba ı' ... bmmclaa luınluılle (Zonguldak 
kumandanlığı satm alma lnebolu, Samaun, Ordu, Gft. 
koımıiayonunda icra kılınacaktır I oon, Traf>zon ve Rize) ye azimet 
Taliplerin prtnamelerini ıör- ve avdet ecleeaktir. (959) (6191) 

9'Jl 
* • • mek için sabah saat 9 elan ona Fazla tahilit içia Sirkeci Mey. Kilo 

80 Beyaz peynir 
EıkifeLirde Dörcliincll Kol

ordu ile ffaYa birliklerini ibtiya 
cı olup kapalı aarfla mflnakua 
ya konulan 210 ton Kiriple ma 
den kömürüne talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle pa 
zarlığa konulmııttur. lbaleal 

80 Vifne reçeli 
150 Kuru üzüm 

kadar her (Ün ve ınüoakaaaya menet ı.an. altında acerıtalıima 
ittirak için de muayyen vaktin- 1 müracaat. Tele. 22134. 

Çanakkaleden 
palamut ihracab 
ÇANAKKALE, (MllUJoet) -

ı tal yan baachralı ıtepl• ttolıı: lıalia
cle lıulunan Palamut ve kun lıölayı 
almalı: içi.n bura,. ~· 

-ı 

de komiıyonda hazır hulunma· ı------------.: 
lan. (237) (5879) 

Çanakkalede 
yılbaşı balosu 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

28-11-932 pazartesi ııünü aaat Darülacezede yapılacak mü 
ıs tedir. Şartnamesini rlkmc:k aakaaalara iftirak için müraca
üzere her ııiln ve münakaıayı at edecekler teminat a.~~elerini 

bankalara teslim ile alacaklan ittirak için o gün ve vaktinden 
evel komiıyona müracatlan. kefalet mektuplannı talimatına 
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Harbiye melet• talebeleri 
ihtiyacı için 18 kalem apor mal 
zemeai üç parça olarak ayrı ay
rı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Puarlıfı 27·11-932 ıalr (Ünü 
aaat 10 da Tophanede Merkez 
kumandaııılıtı aatın alma kO"" 
miayonunda icra lcılmacaktır. 

MUSTAFA CEMAL Vapurlan 
lzaıir aür'at poataaı 

B vapuru 
28 T. sani ursa paz · r·e~i 

akf&IDI aaat lS te Karaköy 
rıbtnxundan 

ıoğnıiZMİRE ÇANAK.KALE, (Milliyet) -
Y aldapıakta olan yeni Y ılbqı ıı-o 
ıi Hlmayei Etfal ve Türlo: Gücü apor 
ldübü tarafmclan müıterek lııir balo 
verilecektir. Şimdiden alakadarlar 
balonun e~ aenderde veril•.~ 
lolanlan kat kat üatün oı-.ı IÇID 
çalıpnaldadırlar. Ayni __..da •poo; 
sücünün dinç, uıünener, geçi.en 
takclirio mkincle lıir ga,...etle Çanak 
kalenin apor ve fikir bayab üzerin
de gmiı aclanlarfa ilerl....ıctedir
ler. 

(960) (6192) uyiun olarak kapalı zarflar i-
972 çiode tevdi etmeleri lazımdır. 

* • • Münakaaa eanasmda teminat Taliplerin izahat almak için n harıılı:etle Salı siinü fzınire mu-
bah aaat 9 dan ona kadar her vaaalet we Çarfaaıba sünü lz-Kolordu ve Birinci Fırka la para olarak kabul olunmaz. 

talannın ihtiyacı olup kapalt (6250) gün ve pazarlığa ittirak için de ınirden hareketle Perfelllbe 
muayyen vaktinde komiıyonda pmi l•tanbula avdet edecektir. zarf usuliyle münakasaya konu 

lan 72.000 kilo kuru faıulyaya ı latanbul ikinci iflia ınemurlaiun
talibin teklif ettiği fiat pahalı dan: Mliflia Balık Avculuiu Türk 
cörüldüğünden bir ay müddet limitet ıirketine ait olup Bebekte 
le pazarlıia konulmu9tur. lha- Karakol yanında hmail Efendinin 
lesi 29-11-932 aalı günü aaat16 mağazuında ve Anadolu Hisarında 
tedir. T~liplerin vaktinden ev- 1 meydanlıkta yedi Emin Bekir Efen-

-------------ı hazır bulumnalan. T f 'li · K ~::ı.. 
(30l) (&232 ) a aı t ıçin ü....,. Rıhtım Han I 

1063 ·--N•o •. 4-$ ... •T•elef-o•n•4•09-ll• ... ll8 
s • • 1 

Kandillide Rasathane civa- .. ----------.. 
Çanakkalede 
arazi tahriri 

rmcla Mir Objektif Revaklan SEYRISEFAIN 

ÇANAKKALE, {Milliyet) -
Yeni arazi kanunu m.lcibince, kıy
ınetlerdeki fazlalık ıikiyetile mükel 
ıea... larafaıdan vaki müracaat iiz&
rine toplanan komisyon körl ... de 
tahrire başlanuıtır. 

Elli dört köyden ibaret olan aıer
kezi viliyete bağlı köylerin bir bu
çuk aya lıadar ikmali tahmin eclil
ınektedir. Busünkü iktiaadi vazİy&
te nazaran dört aene evvel takdir o
lunan kıymetlerin tadili köylü tara
frndan aıemmnıiyetle kartıl•nınqtır. 

Tayyare kongresi 
ve Çanakkaleliler 

ÇANAKKALE, (Milliyet) -
Ankarada toplanacak olan Tayyanı 
kongreaine Çanaklmle viliyeti naını
na murahhaa olarak aeçilen Cemal 
ve Naznn Beylerle Ziraat B•nlcaoı 
heyeti umumiye içtimama belediye 
ve Halk Fırkalı reiıi Veli ve Sezai 
Beyler iıtirak etmek üzre hareket et 
tileır. 

vel komıayona müracaatları eli din~-•-' B l '---ı.- -t--""-
( 1) (6193) nez """' a ,.,.,...._.ga mu ......,. 96 

973 
1 

grip, kayık ve iıkumna, palamut ve 
• • ,. sardelye vesaire ağ ve gırgrrlan ve 

Birinci fırka hayvanatı ihti- lüka lamba ve aanclık ve kayık tefer 
yacı olup kapalı zarfla müna- rüab birinci arttırmada sahlemadı-

"ÔldDrd IJIJDm adam,, filminde Phllllp Holme• DB kasaya konulan iki yüz bin kilo ğmda,, ikinci arttrrmaaı için talip o-

Nancg Carrol yulaf Ankarada ilin edilmedi- lanlann Anadolu Hisarı için 30-11-

Elhamrada 
•• 
Oldürdüğüm 
Adam 
Ognıganlar: Llonel Barrg

moı·e, Nancg Carrol, 
Phlllips Holnıes. 

__ ,__ _., .. -"---- . ğinden ihalesi tehir edilmittir. 932 Çlll'f8IDba günü aaat on buçukta 
""'"'""nı , .... ..,. uz- ,...._.,.Q,. sı M 1-" 200 ooo kil laf k maba11· d n_ ... _,_ · · 1 12 932 diyor. Ail..,.e evlitlannı k.....ıui öl- ez .. ur , o yu · a- ın e ve oevc,. ıçın - -
dürdüğünü itiraf edecektir. 1 palı zarfta münakasada olup i- perşembe günü aaat 10 da Kezalik 

Almanyada küçük bir kasabada halesi 14-12-932 çartamba gü- mahallinde hazır bulunmalan ilin o
Doktor Hodlerin ve karm münzevi- nü saat 10 da yapılacaktır. Şart lunur. 
yane yqamakta ve harpte öleq ev- name:ıini görmek üzere her 
latlannın ma~emini tuır-"k~d~ar. gün ve münakasaya iştirak için latanbul üçüncü icra memurlufun 
Bu evcfe aynı zaman Eloa ıanunde O gün VP vaktinden evvel ka-
bir genç kız vardır, ölen Valterin ni . · .. I elan: Bir borcun temini iıtifaaı için 
ıanlıaı idi, o da başka izdivaç tek- mısyona muracaat aı,. mahcuz ve paraya çevrilmeai mukar 
liflerini reddetmittir• (953) (6156) ...,.. Meıin Gem Çengel ve .....ak çan-

Paul itirafatile bu ailenin rabatıııı 903 taaı latanbulda Gedikı>afa tiyatro ao 
bozmaktan çekiniyor, söyleyeceği • • • kağında 10 No. lu PITIÇ Eabrikaıın-

Elı. ___ .. ·-·mm gos" t--•-- bir aözün bu ailenin felaketine sebep Kolordu ve Birinci Fırka kı ela 
112 932 

ih. elif 
......,.. ·-.. - ~~""" la anı k d. · · - - tar ıne müsa perıem te olduğu bu filın bazin bir harp ma 0 ~ ~~or ve . en ~sını genç 

1 
taları ihtiyacı olup açık aıüna-

ceruıdır. Filın Emat Lubitch'in i- Valtenn Paraa ~ tahailde ıken ~- ı kasaya konulan 13.800 kilo ku be günü saat on biı:An on ikiye lıa-
dareainde çevrilmiı ve ~enaryoıu M. dqı olmak aıfatrle tarubyor. ihtiyar 1 •• •• r km d - d dar birinci açık arttmna auretiyle 

Holderin dü,man bile olsa kendi oi- ru uzum ta ıp çr a ıgm an aablacaktır. Taliplerin ınahallinde bu Maurice Roatand'ın eaerinden alm- b 0 

•• dd ti 1 • k İzmir AdJiye !undan bahaedecek, onun hatıruını ır ay mu e e pazar ıga o- lunacak memur'1na müracaatları i-
mqtar. M8YZUu ıudur: ihya edecek delikanlıya evini açıyor. j nulmuştur. İhalesi 29-11-932 liıı olunur. 

başmüfettişliği Büyük harbın ıonlarına doğra Aile efradile ve bilhassa Elsa ile 

1 

aalı günü saat 15.30 da yapıla-
,.., .,AK.KALE, (Milliyet) _ fraıaaız cepheainde me..Ui taarriia • Paul'un samiıniyeti artmı•tır. Bera- caktır Şartnamesini görmek Ü 
,,...... • naaında bir eenç Eranaız aakeri bir ber gezmeler, kasabada dedikoduyu h. .. ·· k · 

lzmir mmtakaaı adliye baş müfettiı ıılman aakerini Yllmuıttur. Öliim ha mucip oluyor, Paul artık gideceiini ' z~rek .e~ gun ~e muna aktıaindya lf 
liğine tayin edilen Salih Hilmi Bey al El••ya 80··yıı·y-, ı'ki g....,. sevı·,-kte tıra ıçm o. cun v.e. va en 
L • __ ... ___, ~ed lindeki man gencinin iatirhamkar - - -·· --
oir müddetu:nucn e mea nazarları altında Eransız aıkeri Paul dir. Elıa Valterden gelen IOn mek evvel komısyona muracaatları. 
ldö itleriyle metııu dür. On güne tupta yeni bir yuva kurmasına ınü- (962) (6194) 
l<ad•r buradan !ıareketi muhtemel- Renard alınanın künyesini ve bilek sade ettiiini aöylıyor. Paul harpte 974 
dir aaatile evıilı:mı alır, lounlan bir eün Valterin kendi kurşunile öldüğünü • • * 
Aydın HalkeviDİD ıılman eencüıiıı ail,,.ine iade edecek ve bunu ihtiyar Holderine itiraf &- Birinci Muhabere Alayı için 

d l tir. dip gideceğini aöyliyor. Elsa daha pazarlıkla alınacak olan 8S ka-yar ım arı Harp bitmiıtir, Ealıat PaaJ eenç evvel davranarak Paul'un kendiıile 

lıtanbul 2 inci icra memurluğun
koltufu, duvw ayııaaı, laumaıı ve 
paraya çevrilıneal mukarrer bıalet 
koltuğu, duvar aynası, yauman n 
tualetin 30-11-932 taribi.ne müsaclif 
çarıamba günü saat 9-10 aramıda 
Beyoğlunda lıtikW caddesinde Sent 
Aatuan ldiaesi itiaalinde 319-321 No 
lu itriyat ınaiazııamdan birinci açık 
artırması icra kdınacaimdan talip 
olunlarm muayyen ırün ve a-tta ma 
hallinde hazır bulunacak memurine 
müraeutlan ilin elUDW"o 

ke,if ve pli.nı mucibince pazar· 
lıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 
28-11-932 pazartesi günü sa
at 10 da Tophanede Merkez ku 
mandanlıtı satmalma kouıiayO"" 
nuoda icra kılmacaktır. Taliple 
rin izahat almak. kqif ve plim 
görmek için aabatı saat 9 dan o
na 'kadar her gün ve pazarlığa 
ittirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (303) (6257) 

" . * 
Topçu ve Nakliye mel<telıi 

ihtiyacı için 1500 kilo benzin 
pazarlıkla aatm alınacaktır. Pa 
zarlığı 28-11-932 pazarteai gü
nü saat 10 da Tophanede Mer 
kez kumandanlığı aatmalma ko 
misyonnnda icra kılınacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini gör
mek için aaat dokuzdan ona ka 
dar her gün ve pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(302) (6256) 

••• 
Kuleli Liaesi ihtiyacı için 

1680 adet yüz havlusu aleni 
münakaaa suretile aatm alına· 
cakm. 1-12-932 Pertmrıbe gü· 
nü aaat 11,30 da icra kılınacak 
tır. T aliplerio tartnameaioi ııör 
mek için aaat 9 dan ona kadar 
her gün ve münakuaama itti
rak için de muayyen vaktinde 
komiayonda hazır bulunma4an. 

(304) (6266) 

ZA YI - 1272 aicil numaralı araba-

Ardın ambabirimizden: Halke.I almanm ölümünden harbi c1eti1 ken,. meneceiini ve artık Holdereıı1erin leıııı malzemeye talibinin teklif 
içtimai yardım komiteai, dün akşam- dini mea'ul tubnakta~. Fazla vic- evinden aynlmayacağını ihtiyarlara ettiği fiyat pahalı görülmüt
lci toplanbsındaı Evvelce ilk mektep· dan azalı. ~u'!'yor ve nihayet genç "?yliyor. PaaJ öldürdüiü adamın ye I tür. ihalesi 30-11-932 çartam 
fakir talebeaine aıcak yemek nril- Alman'm aileeine hem aaah, bem de nne orada kalacaktır, ba günü saat 15 te yapılacak 
inek üzre aarfmı kararaştJrdıtı 200 •m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=911!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--l!l!---!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!ll!I tır. Teklifat muvafık görüldüğü 
lira)'i 460 liraya çdaınruı ve aynea Cemal Gültelıin Beyin ıimdiye ka- ia, derin vadil.,..., uçurumlara in- talOOirde ahşap ve kırtasi mal-
orta mektep fakır talebelerinin pan dar 600, Şakir Bey isminde bir za- melde devam ediyor. zeme ayrı ve telsiz malzemesi 

-------------• cı ehliyetimi zayi ettim yenisini çı
ıiyooclan yaaek yemelerinl temin i- k lime deri d · d ih 1 d. I 
çin 200 lira yardım etmeli kararlat- tin de 2000 e. e iğı memnu Balta ile öldürdüler e ayn olarak a e e ı ecektir, 
llnnlftıl'. • niyetle öğrenilıniı ve bunlar üzerine Taliplerin vaktinden evvel ko-
Komite, ealô reiai Nafiz Beria - tetkiket yapıbnası takarrür etıniıtir. Bergamanm Kınık nahiyesinde misyona müracaatları. 
~-- veçhile temsil koluna mü- Bundan bafka Ev tarahnclan bir Çanı köyde ~kçilik eden Ali çavuf, (97J) (

6
2&l) 

'-·u Samoun tarihi yapdmaaı, lııir de Muıiaannı Arpa dere köyü civarında 
re).., tertip ettinnek auretile bu yav .._._ çıkanlına11 muvafık görül- feci bir ıarete öldürülnıüıtür. "' "' * 
ııalarm elbiaelerini de temine çalııı- müı ve mualliın Kizım ve M. Şakir Bu cinayetin aebebi; mer'a mese- 4. K. O. kıtalarile Eıki-..1.ir 
Yar. T emoil kolu içtiınü rardmı ko- t • bu h -1-' dmıl 1 r'"' Bey enn usast_. yar arın esidir. Katili• dört kipdir ve dör- bava birlikleri ihtiyacı olan 200 ınitMİ ınenfaatına her oe bet günde · · "''--d • • edil 

ZA YI - Mukadder ve Remziye ,.. 
mlı mühürlerimizi zayi ettik yeniai-

kartacağımdan eakiainin hükmü 
yoktur. AbdillhaaıiL 

ni çıkaracainnu.dan e&kilerinin -------------
hükmü olmadıiı ilia olunur. Ka- ZAYi - 1464 aicil numaralı araba 
annpqa Tahta Kadı mahalleainde 
çılmmz çqme aokalt Mukadd ... ve 
Remziye. 

a ehliyetimi uyi ettim yeniainl p
k.artacainnclan eüiainin hiilanii ,ok 
tur. Halil. 

lıir piyes temail etmeii ve Güzel dan Evın '"""" e etmetı nca . dü de yakalaıınuılardır. bin kilo un kapalı zarfla müna-
aana•lar laıaıiteai da mıı.;td .._ .... miıtir. Ev lıararetle plq-lrtadır. ..~k· ~~!~aniaa hkudud~~dbek kasaya konuhnuıtur. İhaleai Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
1-N ._.,_._ -· •-L.I _._, ·- ~· kad n namaz çı ı v....... yapar en ~.-ere 1 .... 
- ...-- etıneCı -- - •-· uır l köyü halkından baZJ kimoel-'e kav 20-12·932 aa ı gunu ıaat 14 te 
dir. kılarken yandı ga etıııi§lir. Zat .. bir mer'a m ıele-1 dir. Şartnamesini gönnek üze. 

Komite flmdiye lıadar IS ac 1 e F d ki da 3 
"""8t taıa.i. etmiı, aynca aekiz ök- BOLU, 24.- Elektrik fabrikaam- ıinden arada ibtilif vardı. re her gün ın 1 1 • K. O. Bakırköy Malmii.dürlüğünden: 
aiiz çocuiun ola balamlan için 1m&f ela yapılan tamirat dolayıaile ıchri- Köylül•ı lı:eındilerine ait olmıyan aatın alır.a komisyonuna ve mü 
bailanuttır. miz 10 sündeuberi karanlıklar içeri- ~u merada bayvanlarnu 0t!"~ i.. nakaaaya ittirak edeceklerin 0 Sahibi Mahalleai Mevkii DöaQm Ziraı 

K.onıite plıın h .. ---., b· tindeclir. Bu yüzden acddı bir kaza ~ü.f.'1.,b!-vpnı.'d. . ~~cesı ~I ıün ve vaktinden evvel Eıkife Mariye H, Kartahepe Akau cad. 4 500 
buı ......., derin W'rikat ,._ıı:ta da olmuttur: Muallim Can Beyin ::;:...d"ktea 1 ve çı ~~vuı 0 

- birdeki komiayona müracaatla- Anjel " " Kariye ü•tü 3 200 
ile yanlm. muhtaç olıuılanı yardım valideN sabah nıunaznt• ' .u-ken ya- u ~ menı .. au~u ( 263) ( 
l<olunu uza-ırtadır. n.ına koyduğu .. ~. • eteği tu- kuyuı.daa hiriaine atdmıt. ~ n. 6 1039) l1111&i1 Kemal B. ,. Aksu Z9Z 

Komiteye Hililiabnwo ve lfin.. luflUUf ve·· nun bir çok de~~"~ aurot_Je ."1 .. , * * * Febime H. Zeytinlik 4. neü sokalı: 500 
Yei Etfal cmıiyetlerinin clalııa )'lllım- verı....-· .-. aöadürüle-1 neaF-~~ko_r~1ut~~'!:"· Selim. ·ye kıtla•ında piyade 1 

......,. "" çının ., ..... erce eonuune 1 --' b Verri borçlarmdan dolaJ123-11-932 tarihinde ntıltğa çd<an-dan zahir ve ıılilı:adar oı-ı-ı te- • aiır olan kadın· . -''-"-.1-. f bi alnbet i Ye topçu alay anuua ulunası 
llJeıuol ederis. Ak mümkün olamamıt ~~~dan-· w::""'b 9:iıml -·~-u - 70 araba oübre aatılaeaktır. 1- lan eayıi meııkUllta ,.~ ihalede talip ııuhur etwediiinden bir 

·--'- teda · da • .....,.u. ıup 8 f, rap ..... a- "' de ed ' emd0 ed,..d '--' tali ol--•--Fatsa tüccann, 'l3Jı~~ " •naam rlftını.da Ali çavuf\ln cesedi kuyu balesi 30-11-932 çarıamba gil- hafta müd tle müzay eaı t ıt ıı iiU...en 'p UlltlrDI 

J·v•' fbr.;. " da lıuluamuıtur. c..et, parçalanmııı · nü nal 15,30 dadır. Taliplerin 29/11/932 tarihinde Kaza idare Heyetine müracaatlan ilin olır 
bir tikayetİ Uzunkoprude kurt ve Üzel'ine atılan tatlardan ezilmit o gün vaktinden evvel müraca· (6234) 

FATSA. (Milliyet) - IWelıa- - "l 1 bir halde idi. Yapdan tahkikatta ka atları_ (971) (6259 ) _..,_r·---------------------lnıza lıaftada bir defa olmak üzere auru er tillerin Arpad ..... köyünden Mehmet 1 
tıılnm s.,.riaefain y._tan ıajra- Uaıııköprilclen pzılıyorı Bir ara otlu hınail, lamail oğlu MuM, 0.- * * . *. B kı k- M 1 tldfi lfi.K-A d 
Yor. Bunlardan lıuı1an da ,. olaıa arkaaı kesilen kurt aürülerine aon man oğlu lsmail ve Halil İbrahim K. o. ve 1. ~· ıhtıyacı olan a r oy a m r l5 .. n en: 
dıfınclan balıaile yük almıywlar. haftalıu- içinde yine sık 11k tesadüf oilu Mehmet olduiu anlqılnuıtır.166 ton patatesın son pazarlık Kariye Senelik Müddeti 
'tiiecann iti geri kalıyor, ebali aız- edilmektedir. Dün akıam üzeri dört Cinayeti balta ile itleaıitlerdir. Ka- günü olan 29-11-932 salı günü Semti Mahalle Sokak Cinai Muhammen İcar 
lıuu,or. azgın kurt f!annan~ı kö~ün kem.· tiller yakalanm~ttır. Ad!lyece tabld- saat 16,30 da. itı.alei kat'iyesi 

Samsunda derleme nndan geçmıı. aynı ~~ki~ .~- , kata devam edilmektedir. yapılacağ(ndan taliplerin 0 gün Lira K. 
tı tanıfmdaa ırelen dıser bir •uru ı- Akh" Jl de ind l '----· Bakır~y Kalitarya Köy üatü 12 dönüm 12 ()() 1/11/932 il& 1 birl ...... ek ormanlığa inmiılerclir. ısar yo an vakt en evve KUlllllJOna 

ın 

Mttiııca -nta: O.laca ICClpru 
boıfı B. ı363. fubo /ıı.. Slrlıoç 
lllUıllrdanade ı-. 2. S740. 

fzMIR - PiRE - ISKENDE-
RIYE POST ASI 

( iZ• • ) 29 ikinci MIR teşrin ıal 
11 de 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
30 ikinci teşrin çarşamba 
18 de c,ıata rıhtım ndan. 

ıZMİR - MERSiN POST ASI 

(MERSİN) 
30 ikinci t~şrin çarşamba 
10 da idare rıbbmından 
kalkarlar. 

Laııter Silbermann ve Şü. 
Telefon: 44647 • 6. 

DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anven, latanbul 
ve Bahriaiyab araamda azimet ve 

avdet ınunbızaın -talan: 
Hmnburır, B...., Stetin, Aaven vo 
Roterde.m'dan lim•nlD!na mavasala

tı beklenen ..apurlar: 
CHlOS vapanı 2 kimınuevvel. 
APOLONIA vapuru 6 kinunuev

Yel cloiru. 
AVOLA Y11PUru 15 K. evvele doğ 

ra. 
Burgaz, V ama, Köatence, Kalas v• 

lbrail için limannruzdan hareket 
edecek vapur!..,.: 

APOLONIA vapunı 10-15 ki.nu
llll9n'el eloğlu. 

Yalmıda Hamburır. Brem, Anven 
ve Roterdam liaınnlan için harekeı 

eclec:ek vapurlar: 
ANDROS vapuru 28-29 T aani,.e 

doğra. 

A.LIMNIA vapuru 5-6 K. eornı!e 
cloP,.. 

THESAUA vapunı UM I K. ev
vele dotrıL 

CHIOS np11M1 14-15 K. enel• 
dojru. 

ATHENA vapuru 20-!l K. ene 
le ılofnt. 

Fala tahillt için Oalatada O... 
klm7aa ha-da l.uter Silbennaııaı 

" şareı a .. vapur -talıtma ıınü
racaat. Telefon ı 44647-6. 

Satılık Apartunan 
Bütün konforu haiz !ebrİ iki 

,- oa liradan fazla irat seti
.... yanmda bahçeden müfrez 
oa MIPz l1l'flll yiııi olaa bin 
l1l'flll araatile bee ..... ve ,,abat 
llJ'l'I ayn acele aatddrbr. Gör
mek ve görütmek iatiyenlerin 
Kadıköy Moda cadclainde Sıh
hat Ec:zaneai kıırtıamda 113 nu
maralı biaanm üçüncü katma faaliyeti Bunlan eöıren çobasılar ·ıe tarlarında' AKHiSAR (Milliyet).- BeJedi- I müracaatları. (972) (6260) bat yeri 30/11/935 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayeai: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TORK.IYE iŞ BANKASI tarafmdan te$İı edilmittir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal cönderenl•, 

.............., TORKIYE iŞ BANKASI ıubelerindea 

llftlll alabilirler. 

En iyi fiyatla, - u maaraf n komisyonla ...U. hir aurette 

it ıönnek btiyaderin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

keneli menfaatleri icabıdır. 

Telsref adr .. ıi: MISIRIŞ-lıkenderly• 
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Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaletinden: 

lstanbulda .cın birinci teşrin ayında çoğalmaya baılayan 
Kızıl vak'alarmm devam ederek muhtelif semtlerde hastalar zu· 
buruna sebep olmaktadır. Sıhhatvelçtimai Muavenet vekaleti bu 
Taziyeti nazan dikkate alarak hastalığın önüne geçilmek için, 
alınan umumi tedbirlerden baıka, son zamanlarda Avrupa ve 
Amerikanın bazı mahallerinde tatbik edilmiı olan ve bizde de 
bir kısmı viliyetlerimizde yapılarak iyi neticeler göıtermit bulu- 1 
nan Kızıl aııımın lstanbulda da tatbikına karar vermit ve bunun 
için icap eden tertibatı aldınnııtır. Bu atı 1 - 12 yaı arasındaki 
çocuklara tatbik olunur. 

Atı timdilik lstanbulun, talebesi arasında Kızıl vak' alan 
çoğalan ilk mektep talebesine umumi bir surette tatbik edilecek
tir. Bmıunla beraber arzu eden ailelerin 1 · 12 yaı arasındaki ço
cuklarmı qrlatabilmeleri için de aıağtda iıimleri yazılı mahaller
de birer atı iatasyonlan tesis edilmiştir. Bu istasyonlara müra
caat edecek çocuklara PARASIZ atı tatbik edilecektir. Getiri· ı 
lecek çocukların evveli Kızıla tutulmağa istidadı olup olmadığı, 
yani atılanmaya istidadı bulunup bulunmadığı ciltleri üzerine ya ı 
pılacak ufak bir &fi ile anlatıldıktan oonra ası.l aıı tatbik olunur. , 
Asıl atı birer hafta fasıla ile 4 defa yapılır. Birinci aııdan ıonra 
hafif kınklık Te hafif alet gibi haller görülebilirse de çocuk için 
zararım olan bu haller mütealap ikinci, üçüncü ve dördüncü aıı
larda göıiilmez. Kızıl aııaının biç \>ir tehlikeıi olmadığından ar· 
zu eden aileler timdiye kadar kızrla tutulmamıt olan 1 • 12 yaf 
araıındaki çocuklanru ıerl>eatçe aıılatabilirler. Bu suretle hem 
kendi çocuklarım hastalıktan korumuı ve hem de hastalığın or
tadan kalkmasma yardmı etmit olacaklardır. Atı tatbikatına 26 
T qrmiıan.i cumartesi gününden itibaren baılanacağmdan ala
kadarların her ııün saat 2 • 4 arasında semtlerine göre aıağıda 
iıimleri yazılı irtuyonlara mürcaatlan rica olunur. 

lstanbulda Beyazıt Mevki Tababeti. Beyazıt Nahiye Mer
kezi içindedir. 

lstaııLulda Edirnekapı Süt Te Mektep çocuklan Bakım 
Erinde. 

latanbulda Eyip Belediye Dispanserinde 
Beyoğlu Belediye bathekimliği "Kaymakamlık binası dahi· 

lindedir." 
Beyoğlu Kuımpaıa Belediye- Dispanıerinde. 

Bqiktq Akaretlerde Süt ve Mektep Çocuklan dispanserinde 
Kadıköy Mühürdar caddesinde Belediye dispanserinde 
Uaküdar Açık Türbede Süt Te Mektep Cocuklan disnanae-

inde. 
Bakırköy Belediye Baıhekimliğinde. 
Sanyer Belediye Bathekiınliğinde 
Beykoz Belediye Bqhekimliğinde,.\ 
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1 
l.tanbul Belediyesi İlanları 

1 -------• Kadıköy dairesine ait bir eski F ort kamyon ve sökülmüt 
motör ve demir bonı Te saire 29-11-932 salı günü saat 10 da 
mednir mahalde nhtrm üzerinde Belediye ambarında müzayede 
ne satılacaktır. Almak isteyenlerin o gün orada bulunacak me
mura müracaattan. (6251) 

Lüzmnu olan 50 adet bir kıyyelik Çetme musluğu, 75 üç 
yüz diriıemlik muıluk, 100 yanm kıyyelik muıluk. 100 ıadırvan 
musluğu, 200 metre bir parmak galvanİ21i boru, 100 metre 1/2 
punak ıalvanizli boru. 50 kilo kete boru, 100 kilo yerli bezir
yağı, 50 adet adi ip, 35 adet katranlı İp pazarlıkla alınacaktır. 
Talip olanlar tafsilat almak için levazım müdürlüğüne, pazarlığa 
girmek içinde45 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 1·12-
932 Pertemi>e gilııü saat on bete kadar Daimi Encümene mürt· 

ı caat etmelidirler. (6254) 

1 İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

• 1 

i Muhafaza memurluğu için iatioda ile müracaat etmiı bulunan 
~ efendilerin 1-12-932 tarihinde İmtibanları icra edilmek üzere ls
t tanbul Gilinıiik Mulıafaza Bqmüdürlüğüne müracaatlan.(6247) 

Osküdar Malmüdürlüğünden: 
Vergi borcundn dolayı müzayedeye çıkanlan Üsküdar Sinan 

p&f& mahallesinin Karantiııa ıokağmda atik 29 cedit 39 No.lı 600 

1 metre murahbaında bulunan arsanın kat'i ihalesi ilan tarihin 
~ den itibaren 10 uncu günü kaza idare heyetinde saat 15 te yapıla-

caktır. ( 6228) j 

Salatalarda ve yemeklerde, pilavda, tatlılarda 
lezzetine payan yoktur. 

Kum, taş ve bôbrek ve bilhassa safra, sarılık, ve 
karaciğer hastalıklarında kat'I şifa verir. 

3AKER 
li?ağazalarında nazarı itibara ahnan ıeyı 

Evveıii: 

s 
dir. 

-Jiçin ?? 

ÇÜNKÜ: Ba1<er mağa:ı:alan; ıöbretini, yalnız fi. 

af arının ı ti ' a"i ı le ı:: eğil, BİLHASSA mallar.ııın CİNSi 
gayet mükemmel olınası itibarile tesis elmİftir. 

ÇÜNKÜ: Satılan malın; clNsl mükemmel ol

mazsa müsteriyi memnun etmek gayn mümkündllr, 

ÇÜNKÜ: Malı ucuz, fakat CİNSi mükemmel 

olmazsa; pahalıya mal olan bir ucuıluktur. 984 

' 1 ' l'ı.~ 1 • • ..,. • 

Beykoz Kazası Malmüdürlüğünden: 
A. KaTağmda Mirıah Mehmet Efendi mahallesinde ıenevt 

84 lira kıyıneti muhammeneli boğaz muhafo:lığı binası üç sene 
müddetle icara raptedilmek üzere evvelce müzayedeye vaz ve 
ihalesi İcra edilmit ise de talibinin nükiilünden dolayı 22 T .aani 
932 den itibaren yinni gün müddetle yeniden müzayedeye çıka· 
nlmıttır. Yevmi ihale 13 Kanunuevvel 932 salı günü saat 13 te
dir. Taliplerin yevm Te aaati mezldlıda Beykoz Malmüdürlüğüne 
mürcaatlan. (6164) 

939 

UevJet Demirv~thu·ı idar.'!:sİ i \nları 

1.12.932 tarihinden itibaren Feneryolu istaayonunun seyri 
ıeri ve hafif tam hamuleli ve perakende qya nakliyatma kapa· 
tılacağı ilan olunur. (6218) 
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Mevaim mUııaaebetile 
MEŞHUR 

HACI BEKİR ZADE 
:\Lİ MUHİTTİN 

Ticarethaneleri 
Kaymık'ı, hindiıtan cevizli lokumlar, kestane ıekeri, 
hlıı:ı helvası, fondan, meyvalı çikolata, Halep yajli'e 

saray baklavası, tulumba tatl111 imal ediyor. 

"S.HAYlll,, 

" lflu T A S F 1 Y E Sabp ,, 
Birinci İilb Dairesinden: 
Beyoğlu, Tepebqı'nda Pera Palas oteli karıı1mda 

vaki ve mliflis Sabitay Hayim Efendiye ait Şark mllıı:eai 
namile maruf mağazadaki halı ve antika eıya Te uire
nin satııına 30 Teırinisani 1932 Çarpmba ırlinlinden 
itibaren ba,lanılacakbr. Sahf Cuma ve Pazar gtlııleri 
dahil olduğu halde her glin sabah saat dokuz buçuktan 
on iki buçuğa kadardır. Sabı açık arttırma ile olup 
taliplerın vakti muayyende mliracaatları illıı olunur. 

lflu İdare aıı:aaı lflb idare uaaı 
Avulc11t İomail AgAh A't'ukat M. Adato 

Birinci lflls memuru 

·AM'uu.ıt\ 
O~llAM • OSRAM 

• 
.stanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikalan 
l'ÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
A 'ıpullu şeker fabrikasının lstanbul depo-

larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılı-r. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vu_ku 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. 

Adresı fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adre•i: l.tanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

61 

SATILIK LOKANTA 
Karaköy'ün - kelelMhk Te mu 
lw -h•llinde 70 o-1..ı..i 
ldlç6k aynalı lokantası namile 
ımruf lokanta bütlln lenmni-
le ye lıinamn 120 hiıaa itiberi-
le S7 hl11eü aatılıkbr. Lokanta 
ve ayn ayn olarak ta aatılabi
Ur. Arzu edeni.in makOr Jo. 
bnta mllcllriyetine mllracaatla

.. _ .. n ilb olumır ...... 
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Dr. IHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
BelootukJu&u ve lhtlllılannı lıarş 
pclı teıtrll n taze qıdır. Dlvan
volu Sultan Mahmut türbesi 

No • 189 
363 

Dr. A. KUTIEL 

Nafıa Vekaleti 
Sabnalma Komisyonundan: 

110,000 adet kayın yol Te 1014 adet kayın makas traverıi ka· 
palı zarfla münakasaya konulmuttur. 

Münaka1& 11/lZ/932 tarihine miiladif Pazar günü ıaat 15 
de Nafıa Vekiletinde icra edilecektir. 

Taliplerin cart aeneye ait Ticaret Oda11 Teaikaaı ve teminatı 
mUTakkatelerile birlikte ayni ııün Te ıaatte Komisyona müraca· 
at etmeleri lbmıdır. 

Taliplerin bu huıwt.ald tartnameleri birer lira mukabilinde 
Ankara Nafia Veklleti L&Tazım müdürlüğünden, lstanbul'da 
Haydarpqa'da Liman itleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

(6121) 
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'r. hhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti 

'fudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasına yaptırılacak ka· 
.riferin aleni münakuaaı Galatada Karamuatafa paıa ıokağındi 

1.tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteıekkil komiı· 
10llda 5 kanunuevvel 932 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 
14 de icra edilecektir. Taliplerin f&rtnamelerini gönnek üzere 
Ankara' da Hudut•• Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat 
mubaıipliii ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve lıtanbul 

·da meıkt\r Merkea Levazım memurluğuna müracaatlan. (5977) 
8611 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Enı:urum Villyeti için lüzumu olan ilaçlar olbaptaki tartna

meai veçbile ve 13 kinunuevvel 932 aalı günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuıtur. 

~ Asipin Kenan Tabletleri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye VekAletl celile
sinin ruhsan resmiyesiie imal edllen bu tabletler baş ve 
diş ağnları nezle ve soğuk alğınlıfının en birinci lllcidır. 

Kıymeti olma
aığını İlpat 

edene 

Kanköy Börekçi fmnı ııraaında 34. 

10,000 lira 11!!!1!1!!!1!!1!!!1!!!!1!1 ____ •
7 Bu baptaki tartname ve ltıteyi görmek istiyenlerin komisyo· 

numuza mü~"::. •. 'heınu•, ua~ (6189) 

~ mükafat verilir MiLLiYET MATBAASI ,,. nazırmm adalete riayet· 969 
'"r okluğwıu söylemittir. 


