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ETEM iZZET 

• 
iş ve işsizlik 
Şeker fabrikası 

ESKiŞEHİR, (Baımubarririmizden) 
Burada teker fabrikası yapısı, herk1>
&e canlılık verdi Yapı yerinde yüzler
ce vatandaı çalıııyor. Fabrikaya ve 
ona bağlı yapıy• harcanacak para, y1>
di Yiiz bin liradır. Tatı, toprağı, kireci, 
lınelesi buradan çıkıyor. Sırf fabrika 
hesabına olarak yapm hatlanan -
ki. kilometrelik demiryolu boyunda da 
l)'rı bir kaynatma ve çalııma var. 

F abrikanm yapl tarafı böyledir. 
lıin bir de ziraat yüzü vardır. Eakite
lıir fabrikıı.sı bu aene bütün verimile ça: "*"cak değildir. Bu sene iıterec~ 
ınilcdar, gelecek seneler itleyebilecegı 
ınikdarın üçte birdir. Öyle i~en. f~ 
rika, §İmdİye kadar OD iki bin çiftçi iJ"? 
on iki bin aile ile ekim mnkavel.~ 
Yapmıştır. Her aile vasati dörder ~§~
den sayılırsa pancar zin,atinden .ı•~
fade edecek vatandatlann sayı•!. ~ . h!
hİ bulur. Bu netice yalnız köyl~erı
ınize biraz daha refah verecek, bıraz 
daha nefes alduacak değildir. Hükfune. 
tin vergisini ödeme kabiliyetini de art
tuacakt ır. 

Memlekete iki yüzden faide getire
cek olan Eskiıebir fal>rikası; önümüz
deki birinci teşrinde, çalıımağa, ıeker 
iatibsaline başlayacaktır. Fabrika, dün
yanın en modern müesseselerinden biri 
olacak, bir senede istihsal edeceği ıe
ker mikdarı iki bin vqondan aıaiı ol
hlıyacaktır. 

Her memlekette, buhranı, mütkü
liı.tı arttıran amillerin batında ifsizlik 
ırardır. işsizlere iı bulmak, halka yeni 
iş sahaları açmak her hülnimetin en 
ınübim vazifesi sırasına girmiıtir. ltal
Yada Muısolioi senelerden beri halka 
Yeni yeni işler açmakla mqguldür. O
na, yeni bir Roma kurmayı ilham eden 
ıebep; yalnız tarihe olan oayg111 değil, 
iısulik derdine çare bulmaktır. Son 
günlerde bilinen sebeplerle Alma.ııya
nırı başına geçen Hitler, millete her teY· 
den evvel iı bulacağını vaadediyor. 
Amerikada bir kaç gün evvel İf batına 
geçen yeni Cümhuneisi, memlekette İf 
bacı . .:ne daha ziyade genİflik vereceği
ni •Öylemekle baılayor. 

Hükumetimiz, memlekette yem lf'" 
ler açmakla hem İfsizlere it buluyor, 
hem de paramızı, iktısadi ve mali itiba
rımızı koruyacak olan döviz ihtiyacım 
temin ediyor. Her sene ıeker parası 
olarak harice gönderdiğimiz milyonlarca 
liranın memlekette kalması, tediye mü
vazenesi noktaımdan çok mühimdir. 

Geçenlerde aylık mecmuımuun bi
rinde bana bir ,,.,.. ırö•terdiler: Bizde 
ıeko:r sanayii ..., tekerin istihsal mik
dan hakkında bir. tetkik. .• Bir çok 
he•aplar, nazariyeler, rakamlarla dolu 
oı..n bu yazı yanlıı temellere kurulmuı
tu. ~el.':' araıtı.rmadan çıkan ıu netice 
ve hu.~u~d~ hiç bir isabet yoktur: 

- T urkiyede teker sanayii baflıya. 
lı yedi ıene oldu fakat alman netice 
hiçtir. Şimdiye bdar ihtiy•cnnızm an~ 
c:ak yüzde on dört buçuğunu temin et
hıişiz ! " 

Günlük yazılarımızda, bazan acele 
yüzünden rakamlarda, hesaplarda, a
raıtırmalarda yaıulabiliriz. Fakat etüd 
mahsulü olan, ilmi olduiu iddia edilen 
•e ayda bir defa yazılan mıı.kalelerde 
Yanılmayı mazur ırönnek biru güç o
luyor. Yalnız iki teker fabrikamızın is
tihsal ettiği teker mikdan, memleket 
ihtiyacının yarıaı oldukunu bilmek ve 
Öğrenmek o kadar güç değildir. Esa
sen o iddiada bulunan zatın, bu hakika
ti bilmemeıine de ihtimal verilemez. ya
zıdaki son hüküm; muharririn asıl mak
sadını daha iyi anlatıyor: 

- "0 halde ıeker itini efnıdrn t... 
ıebbüıile ha§8rmak mümkün olnuYa
cak. Bunu devlet ele almalıdır!" 

Bizim devletçilik ıistemimiz ortada
dır. Efradın yapıunıyacağı ıeyleri esa. 
sen devlet üzerine alıyor. Maatteessüf 
dev.let!n kudret hududu, bütün meml1>
ketın •tlerini üzerine alacak kadar hu
dutsu. değildir. Sunanla beraber bizde 
teker •anayii efradın elinde bulunmu
yor: Uşak fabrikaııı tamamen devletin 
malı olan Sanayi ve Maadin Bankasmm 
elindedir. Alpullu fabrilauımm yüzde 
yetıniı beti; Milli henkalann ve hükıl
met mü.,.oese)§l'inin elindedir. Yeni ya
pılmak~ ol~n Eskiıehir fabrikası da 
yalnız uç ınilli müeuesenin, bankalan
mızın m~ulır. Zirıuıt Bankan, Sanayi 
ve Maadı.'.' Banlı:e.11 dofrudan dofruya 
devlet ınueoseseleri d.,iiJ midir? Devle
tin 1, Bankasmda!d hisoe ve alalaısmı 
kim bilmez? Türkıyeni,. teker sanayİİn
de muvaffak .oldutu loe meydııı.ndadır. 

Bu ıene bıtecelc olan Eslciıelıir f b • 
dahil J_ • • a n-

lıasile beraber, ..., ıstıbsaı edece-
ğimiz ,eker mikclan; muhtaç olduğu. 
nıuz tekerin yüzde yet>nlt niıhttini bu
lacaktır. Şunu da anubnamalı ki, son 
ıenelerde buhran yüzünden istihlak mik
dan çok azalıruftır. 

HükUınetin orta Anadoluda, tui< vi
layetlerimizde bir teker fabrikası aç
mak tasavvuru eskiden beri vardır.Muh
terem ismet Pata. bu tasavvurunu her 
•akit tekrar ve tetvik eder. lkbsat v• 
kilimizin son ıeyahati esnasında Sı
•asta bir telcer fabrikası kunılmaaı, ka
rarlatmı§ gibidir. Umulur ki, hükUınetin, 
ınilli bankaların yardnnlarile bu karar 
da gelecek sene tahakkuk edecektir. O 
•ııkit, bugiinkü iıtiblak mikdarına gö
re memleketin bütün §eker ihtiyacı ta
lllamen kapanmış olacak ve memleketi
ıniz bütün İptidai maddeleri dahilde 
tedarik edilen Türk mahsulünden b&fka 
ıeker yüzü gönniyecektir. Böyle bir 
mahrunıiyet ne kadar tatlı ve faydalı o
lacak ... 

Siirt meh'usu 
MAHMUT 

Encümenine Geri Verildi Kazanç Layihası Bütç 
\----------------------------------------------------~------------------------------------------------------
Dil seferberliğinde yeni hamle başladı Almanya imparatorluk 

Dil Cemiyetinin verdiği 
kelimeyi bugün 

arapça, farsça ilk 16 
neşrediyoruz •• 

Dilinin millileımeslni isteyen her vatandaı bu davaya elinden 
gelen yardımı yapmaya kendisini mecbur bilmelidir 

Büyük Gazinin himi reisliği al
tında toplanan Dil cemiyetinin oı 
manh lugatindeki yabancı kelime
leri türkçeleştirmek için büyük se
ferberliğe karar verdiğini yazmıf
tık. Milli dil yapılmasına bütün 
milleti karıştırmak hiç tüphesiz 
en büyük milli reis olan Gazinin il 
hamı olabilirdi. Bir tarafta bu iti 
vazife olarak almıt bir heyet çalı
tırken diğer taraftan Türk mille
tinde dilini seven, dilinin millilet
ınesini istiyen her vatandat bu da
vaya elinden gelen yardımı göster
ınek fırsatını bulmuş olacaktır. 

Hergün Dil Cemiyetinin Şemset 
tin Sami kamusundan ayırmıt ol
duğu muayyen kelimelerin listesi
ni netredeceğiz. Okurlarımızdan 
her kelimenin kartılığı olarak ge
len tekliflerini de gazetede netre
deceğiz. Her vatandat milli dilin 
yapılması itinde bir hissesi olma
nın ne büyük teref olduğunu fÜp 
hesiz bilir. Ve ancak bütün vatan
datlcı.:rm aklının, zevkinin ve ma
lfuııatmm biribirini tamamlamui-

1 le vücude gelen bir eserdir ki baki 1 len ilk kelimeleri bugün ne,redi-
1 katen milli vasfını alabilir. Onun 1 yoruz. Okurlarımıza Dil cemiyeti

ilk 16 kelime 
ANKARA, 11. A. A. -
T. D. T. Cemiyetinin 1 

Numaralı anket listesidir. 
Aşağıdaki arapça ve farsça 
sözlerin öz türkçe karııılık
Jarı aranacaktır: 

Adap, Aferin, Afet, 
Agah, Ahenk, AıA
Y:•t• Alet, Ama, Aman, 
Amir - Emirden - Asa
yiı, Asude, Ati, Ayin, 
Ayna-Ayine-, Azade. 

için gücü yeten biç bir Türkün bu 
aeferberlikte kayıtsız davranmıya
cağım biliyoruz. Dün tebliğ edi-

nin dün çıkan tebliğindeki şu satır 
ları tekrar hatırlatmak isteriz: 

"Listedeki sözlere kartılık arar 
ken her sözün anlattığı dü.Unce
ye yakın başka düşünceleri de 
göz önünde bulundurmak, doğru 
ve u:ıı;gun karşılık bulmaya yarar. 
Birinci listede çıkacak sözlerden 
biri de - ati - dir. Buna karfı
lık araken buna çok yakın olan 
- istikbal - , - müstakbel -

11özleriyle aradaki ince ayrılığı da 
düşünmelidir. 

Bir sözün anlattığı türlü düfün
celere ayrı ayrı karşılıklar göste
rilebilir. - Ati - sözünün gele
cek zaman, - afağıda - dütün
celerine uyan iki manasını birden 
türkçe kartılıkla anlatamazsak i
kisine ayrı ayrı kartılık ileri süre
biliriz. - istikbal - sözünün -
zaman - ve - kartılama - ma
naları da böyledir." 

.,,,,, ....... ,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Tevfik Rüştü 8. 
~ariciye vekili dftn iz-

bayrakları içinde 
Fransız ve fngiliz başvekilleri vazi. 

yeti bir daha gözden geçirdiler 
Konferansın akıbeti ne olacak? 

[Avrupadan ehem
miyeti gün geçtikçe. 
artan tayam dikkat 
haberler gelmekte. 
dir. Sil8.lılan bırak· 

ma konferanıınm mu. 
kadder bir akibete 
doğru gittiği intibaı 

o kadar kuvvetlen
mektedir ki, bu mes<> 
lenin önüne geçilmes ı 

liı.zım gelen en acil bi> 
it olduğu telakki•' 
vardır. 

Diğer taraftan AJ. 
manyanm her tarafın

da Hitlerciler itleri el 
)erine almakta ve taı · 

ğmlıklar her gün bir 
az daha artmaktadır. 

Bu ketmel<etin nere
ye varacağını kestir
mek mümkün değil

se de, A vrupada va-
Parlste baş başa ııeren lll.I başvell.11: 

M. Daladl11r Dil M. Mac Donald 

ziyetin cidden nazik ve ehemmiyetli 
bir bal aldığına da şuphe edileme&.] 
Fransız. ııe lngiliz. bafııekilleTİ 

görü,üyor 
PARIS, ll. A .A. - İngilizler ile 

Fransızlar arasındaki konuımalann hiç 
fÜphesiz Alman ıiyaaetinin gidiıindeki 

değitiklik ve Almanyanm yeniden silab
lanınası hakkında olduğu zannedilmekte 
dir. 

Resmi lngilir mabfelleri, Çelik Miğ
ferlilerle Hitler hücum kıtalarmm poliı 
kadrosuna sokulmasmı Versay muahede 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Kazanç kanununda keli
me tashihleri yapılacak 

Layiha dün encümene geri verildi. 

mirden Ankaraya gitti -====-===-=-=-===---=...,,_==-=-=-==~=--

bJ;!,lR,H~~~;A~!ki-.,; le:~~::.: Turizm kongresi bitti 
Divanı muhasebatın raporları 

Çorum Meb'uau lnnet Bey 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Bü- 1 
yülı: Millet Mediai bugün reis vekili 
Eaat Beyin reisliğinde toplandı, ruz
ıııunenin birinci maddesinde kanunu
evvel 1931 ve tubat 1932 aylarına ait 
raporun takdim edildiğine dair Diva
nı muhasebatın tezkere ve Divanı mu 
huebat encünıeninin mazbatası ,,.,... 
dı. 

3 aylık raporlar 
Maddenin mÜ>takeresinde eTYell 

Refik Şevket Bey (Manisa) söz aldı 
ve §U mü ta le ada bulundu: 

__ Dahili nizamnanıenin 49 uncu 
m:ıddesi mucibince nıeclia Divanı mu
hasebatın 3 aylık raporlarım tetkik 
müzakere ve karara bağlar. Halbuki 
bugün mevzuu bahsolan hesabattan 
biri memaliki ecnebiyedeki memurla
ra harcirahlarile beraber aynca 3 
günlük yevmiye ~e~l~~eceiine, di 
ğeri de nahiye mudurluğu yapan bir 
jandarmanın vekalet tah~isatım ala
mıyacağma dair olnıak uzere mahi
yeti itibarile üç aylık rapo~.lar tasnifi
ne giremiyecek olan ye muna.sehetle
ri ancak mevcut mevzuat ile tayin e .. 
dilen teylerdir. Netekim bwılan en.
cümen tetkik etmİf kanunlarla müna 
sebetini aramıt, m~vafık bulmuf ve 
kabul etmiıtir. Fa.kat gerek Divanı 
muhasebatın hu raporlan1 gerekse en 
cümenin bu raporlara müstenit tasvip 
!eri her v!'tandaş için itirafı mümkün 
ve kanunı olan karar mahiyetinde 
f"Ylerdir. Eğer bu türlü kararlar mec
~iıin te'tkik ve taavibine arzedilir ve 
meclis kararma bağlanırsa o zaman 
iktisabı kanuniyet eden hu karardan 
mutazarrır olan hak sahihi vatandaı
lar kanuni müdafaalarını yapamaz
lar. Meselenin mevzuu ve benim söy
lemek istediğim §ey budur. Bu rapor-

lara müstenit kararlann meclia tara
fından alınıp alınm.ama•ıdır. 

lamet B. in mütaleaa 
lsmet Bey (Çorum), Refik Şevket 

Beyin mütalaasını teJit ederek dedi 
kiı 

- Nizamn•menin eaki maddesi 
böyle değildi. Eskiden encümen Diva
nı muha.sebattan gelen raporlan tet
kik eder, hunlarm mevzuatla milna
tebetlerini arqbnl' ..., muvafık gör
düklerini buTİp ederdi. Fakat karar 
alınmazdan eTYttl yeni nizamnamey-ı 
göre encümenin taıTİp ettiği raporla
" heyeti umumiyenln kararma anet
mek mecburiyeti vardır. Netekim §İm 
diye kadar bu suretle kabiliyeti ltira
ıı;iyeal mevcut bir çok kararlar heyeti 
umumiyenin buvı"bine arzedilmit ve 
bunların bep.i iktısah. katiyet etmit
tir. Şimdi yapılacak lf nizamnameye 
muhalif olmasm diye bu taavipleri ka 
rar haline koymak mı daha doğrudur, 
yoka bunlarm kabiliyet! itiraziyeleri 
haleldar olmadan buvlp mahiyetinde 
bırakmak mı 1 hım. Eğer encilmenin 
ta•viplerini heyeti umumiyenln kara
nna bağlamakta deYIUD edersek o za
man gene mevzuat. nazaran iç.inden 
çıkılmaz bir Taziyet ha11I olacaktır. 
Binaenaleyh meseleyi bu ba.knndan 
tetkik etmek lizere tetkilab esasiye 
encümenine havale etmek lazxmdır. 

lamel Beyden aonra Besim Atalay 
Bey (Aksaray) Silleyman Sırn Bey 
(Yozgat) nı Retit Bey (Malatya) aöz 
aldılar. 

"Temb ktlfıdı" 

Slileyman Sım "" Reıit Beyler ka
l'll!' aleyhinde söylediler. Besim Ata
lay Bey Divanı Muhasebata Ankara 
memurin kooperatifi birliğinden mu
rakıp olarak alman satın elinde tem 
yiz kağıdı olup olmadığrnı sordu. 

Divanı Muhasebat Reisi Fuat Bey 
kürsüyü İfgal ettf. Mnh....,bei umu
miye kanununun 76 mcı maddeaiııi o-

(Devamı 5 inci aalıifcde) 

owuıwuuıııwıuwmıııwıımo 

Ankaralının 
Defte 

Mücadele •enelerlnden 
meraklı babralar 

Sa ı günü 
Milliyet' e 

okuy 
m111111111n111•••amm 

tü Beyefendi, bu sabahki trenle An
karaya hareket etmİftİr. Vekil Bey, is 
taayonda Kazım, müstahkem mevki 
kumandıını Hüseyin Hümü, fırka ku
nıandanı Galip Patalarla Cümhunyet 
Halk Fırkaaı Reiai Hacim Muhittin 
beyler ..,. birçok doatlan tarafmdan 
uğurlamnııtır. Bir müfreze polia, 
selam resmini yapmıfbr. 

Havada balayı 
Tayyare ile balayı seyahatine 

çıktığını yazdığımİz Alman tay
yarecilerinden Aiçbıel ve refikası 
yarın Biikret yolu ile Almanya'ya 
döneceklerdir. Bu meı'ut zevç ve 
zevcenin bir resimlerini neşredi
yoruz. 

Büyük 
Talihliler 

ikramiyeler kime çıktı? 
On dördüncü tertip tayyare piyan

goıunun üçüncü çekilmesine dün baı
lanılmıttır. Dünkü çekiliıte 35 bin ve 
15 hin liralık ikramiyeler çıkmıttır. 
35 bin liranın 7000 lirasını Kader ai
psinin ıniitterilerinden Mel, Süzet , 
kazaıımııtır. 3500 lira.mı da Oskü
darda Sabri Cemal Beyin miitterisi 
olan muallim Saibe Hanım kazaDDUf
br. Saibe Hanım bu bileti t!lleh.,.i na
mına sabn allDJf bulunmaktadır. 

15 bin liralık ikramiyenin 1500 li
rasım Gazi Cemal Beyin miitteriai 
Türk Talebe yurdundan Ihsan Efen
di kazammıtır. Ihsan Efendi de hu 
bileti Çonımda bulunan babası na
mma almııtır. Gene hu ikramiyenin 
1500 liraaı Dimitri iaminde bir ada
ma çıkınıttır. Bugün çekilecek ikra• 
miyeler meyanında bin ve beş bin li
ralık ikramiyeler vardır. Dün kaza
nan numaralar yedincl sahifemizde
dir. Biltün bayiler listemiz mucibince 
derhal tediyat yapacaklardır. 

Kahire kongresi hakkında 
R. Saffet 8. in izahab 

Türkiye Turing ,.., Otomobil kulü
bü namma Kahire'de toplanmıı olan 
Beynelmilel Turizm kongresine iıti

ı t-ak etmiı olan Türkiye Turing ve O
tomobil klübü reisi ve Kocaeli meb'
usu Reıit Saffet ve Kastamonu meb
u•u Ali Riza Beyler evvelki akııun iz
mir vapuru ile lıkenderiyeden ıehri
mize gelmiılerdir. Türk murahhas he 
yeti bize kongre müzakeratına ve 
memleketimize seyyah celbi hakkın
daki y8.kJ olan teıebbüolerine dair ıu 
izahab vermiıtir: 

- Mısır hükfuneti kongre için 30 
hin Mısır liraaı (240 bin Türk liraoı) 
se.rfetıııittir. Kongre Kahire yakinin
de Helyopolia Pota otelinde toplan
mııbr. Müzakere edilen bahislerden 
en mühimmi gÜmrüklerde triptik me 
selesi, turizm propaganda malzemeai 
nin gümrük resminden iıtiınaaı, oto
mobillerin beynelmilel seyrÜsefer tart 

(Devamı 5 inci sahifede) Reıit Sallat Bey 

Eskişehir şeker fabrikası 

Eııkifehirdeki feker labnkannın infasına lcıcu.ıyerte devam edil
mektedir. inşaat mahallinde yüzlerce amele çalıf111aktadır. Remıimiz 
fabrikanın kurulacağı yeri, fimdiye kmlar yapılan teıiıah ve İnfGClf 
mahallini gez.en uııah göatermektedir. 



2 MlLLIYET PAZAR 12 MART 193) 

Tarihi tefrika: 123 
AR i C i HABERLER JlllrON 

D • 
Gümüş para 93feliiketleri velgnatief 

M•t t p p d. h b. ktu 1 Müthiş bir zelzele 
ı a ş. a ışa a ır me p a 

• • J Californiyada binalar 
vazıyetı an atmıştı... yıkıldı, ölenler çok 

Çaldaris iş başında 
Yeni hükômetin harici siyasetinde 

Meclise verilen IAyi
hanın esasları 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Madeni ulak para ba.ılman hafı 
hındaki kanan layihasını hiiku 
mel Büyük Millet Mecliaine talı 
dün etmiftir. Layiha 100, 50 il• 

yirmi bef kurufluk gümüf para 
10, 5 ve bir kuruşluk nikel para 
on paralık ta bronz para baatırd· 
maaı hakkındaki Maliye vekaleti· 
ne mezuniyet verilme.ine dairdir 
Layihanın ihtioa ettiği eaaalıa" giı 
re halen teJaviilde bulanan 24 ıtıd 
yon 591 bin 218 adet birer liralı• 
evrakı nakdiye tedavülden kaldırt 
lacak ve azami bu mikdar kaı/ı:Jf 
gİİmÜf para rıkarılacaktır. Ancak 
12 milyon liraılan fazla baaıfacafı 
gümü, para mikdarı Maliye vek8' 
letile Merkez Banka.ı arasında /ta 
rarlllfhnlacakhr. Yeni ba.ılat:tıfı 
nikel ve bronz para yekilrıu 1 . mil· 
yona geçemiyecektir. Basdaccı/ı 
flÜmÜf paralar için yeniden mülxı· 
'J'OCl6t İcap ea1en madenler terciAe~ 
memleket dalıilinde olmak üzert 
bevnelmilel pİyaaa liwıttna göte 
Maliye vekôletince tabit eJilecelı 
ve •atuı almacaktır. 

Mltat Patanın Padl
pha mektubu 

Bu melı:lupla birlikle Ali Ha7f/ar 
Mital Beyin wönderdiii oıuikalar a
raaında illı P- ~paa, Milat Pllfll 
merhumun 12 ltcinunıuani 1292 tari
hile Abdülhamide )IQZliılı fU mektup. 
lur. Bunu olduğu gibi ........,;_..,., 

"Padişahım, 
"Metrutiyeti vaz'ii ilindaa müra

dımrz iıtibdadı reP ve zab phaneni-
2i vezaifinİ2de İykaz ve vükelayı dev
letin vezaif"ıni layia ft milJ..timiıı:in 
meyanında müaaYab kim.ileyi temin 
edip elbirliğile ve ıerçekten mülkün 
ihli.aına çalrpuaktır. Otuz aeneden
beri neşredilip te ah.ki.mı icra ohm
mıyan hattı hümayunlar aibi timdiki 
hattı hümayunu müJüki.neleri buh
ram hi.zmn idfamdan aonn. bile bü
küm.üz kalmıyacaktır. Zira Kanu
nu Eaaıiyi ili.ndan miiraclımız yalnız 
meaelei tarkıyenin biilllü teuiyeaine 
~ed.ar olmak ve Avrupalılarm aley· 
b_ım•z.~ açı!an a~zlarmı kapamak j. 
çın numayı,ten ıbaret bir cemile de
ğildir. 

. "Bu bapta zatı taba.nelerine bazı 
ızahat arz edeyim: EVYela ıı:ab miilii
l<i.neleriee ait olan veıı:aifi büküm
d~r~nenizi mutlaka bihneliainiz. Zira 
bilcumle bareki.tınızdan millet naza
nnda mea'ul olacalamız. Buııunçün 
Vükelayı devlet ve memurini biikii
met İcrayı vezaiften emin olmahdır 
ki dört yüz aenedenberi milletimizi 
d~naete al!_ttmp dn-leti dııçan teden· 
m eden muda.biııliktea yakayı ayıra
lım. 

"Bendenizin zab mülükanelerine 
fnkali.de riayetim vardır. Ancak 
milletimizin menafi.ine muzir olan en 
ufak huıuata bile ıize itaat etmekte 
mazurum. Çünkü mea'uliyetİm ağır. 
dır. Hem vicda.nımdan korkarım; 
hem de vatarumm aelimet ve aaadeti• 
ni temin için vicdanmıla müteahhi .. 
diın. Fakat korkanın iri ba efkar ve 
ePalden dolayı ileride devlet bende
nizi müttehem ve me.'ul tutmasın! 

"Şu arzedeceğim doğru sözlerden 
kalbiniz ıüpheye vannaım. Ne çare 
ki en ziyade korktuğum, bilahare 
vicdarumm bendenizi mahçap edip 
mea'ul tutmaıiJe milletim.in taan ve 
tevbihine uğramaktır. itte ba deh
tettir ki zab tahanelerini taati için 
bendeni- cür'et veriy-. 

"Paditabım. Osmanlılar kendi ken
dilerin! ıalab ve iclan iktidarmı haiz 
olmalıdırlar. Usulü meıveretle idare 
o.lu.nan bir millette nizam nedir, bilir
ıınız_. tafsile hacet yoktur. Bendenize 
emnıyet ediniz efendim. Bununla be
raber ricali milletten de emin olunuz. 
k.;'Paditalum, bendeniz bir barı aa-

1 ~flbndayım. 0111ıaııl1 ufatile icrayı 
v~~· .0 ~ecefim.. Bir memurun ken
ılıaını vıcda.nen mea'ul tuta ._ • 

f • 1 ~ • • raa ıcrayı 
e a e ... esımıı lü:zum ib" b" • d h • u ır ı, ır vezır 

de k~.•~cdanı, bem milleti nezdin
e cmamı mea'ul b"-olid" O . d . ki . u.m ır. mıt ... 

l e;~il-~d~nnnm beudenizi mea'ul 
u a .......,,., bır harekette b 1 
dım. Fakat milletimi.., u u~a; 
mes'ul tutmaia ı .• _ b':_ndeı;ıızı 
h Ç&-._a.laiuu ıaterını· 

em de bu hale fabirien• · • 
"P d" h d ll"llD. a ifa ım, okuz oluyor ki 

ruzdatı mütbekaddimeyi ia'af ebnemı:k: 

1 

te evam uyuruyorauııuz Amel . 
aletine mÜfabih olan Diz~- b e~bm . dd . ~a mu • 
remeyı re edıyoraunuz. Halb k. 

11u11u Esasi müsveddesini de Ali Hay
dar Mitat Beyin gönderdiii kağıtlar 
araamda gördük. 

Kanunu Eıuui tabirinden önce ye• 
ni kanun için "Kanunu Cedit" gibi 
tabirler kullanılmııtı. Mitat Paşa ue 
~~Kanunu O.ımani" atfını uermif ve 
bunan 42 madduini yaztrUffır. 

Kanunu Omıani mü.oedduinde 
11öze çarpan bazı maddeler tunlar
da: 

"Madde: 20. - Her yekiJet ve ri
yaaet ve reyi memuriyet, umuru kül
liyede makamı aadarete müracaat e
der ve iradei aeniye taallukuna mev
kuf olan husuaat oradan huzuru şa• 
haneye arzolunur. 

"Madde: 21. - Sadarette bulunan 
zat li.akal haftada iki aün zatı ıaha
ne ile bilmülakat fİfaben teblii ve İı· 
t.izaru icap eden hu.auaatı arz •e eva ... 
mir ve tembihatı mülukaneyi abz n 
telakki eder. 

"Madde: 22. - Zab hazreti mülu
ki.nece bir özrii ter'i balunmadlkça 
aadraza.mm huzuru hümayuna dü.ba
le mezun buyurulma.maa veyahut 
muvahkı kanun olarak arzettiği hu
suaabn tervicine müuade olunma• 
maaı aadrazamı istifaya mecbur eden 
eıbaptandır. 

"Madde: 23. - Heyeti erkiı

ru devletten ikinciai Divam Saltanat 
Riyaaetidir. Divam Saltanat Reiai ta. 
rafı padqahidon intihap ve naap bu. 
yurulur. Divanı Saltanatın Yezai.fi a
aasiyeai nizamı ma.lı.aıu ile mahdut o
lup reia bulunan zat o daire dahilin
de ifayi vazife ile mükellef!ir. Veza
ifi mezkılrenin en mühimmi mubafa
zai kavanin maddesi olmakla maka. 
mı riyaset her veki.let ve devair ile 
doğrudan doğruya. icrayı mulıabera.t 

ve tahkikat il., hili.fı kanun ıördüjü 
buıuıu, iktizaımı beyan ile, bamiiza
kere makamı sadarete anoder. Va 
it'ar olunan buaııun İcraamda teha• 
vün ıörüne bir mubtırai mabauaa ile 
tekidi keyfiyet ve gene icra olwunaz. 
aa doğruca zatı tahaneye takriri rea
mi ile beyam bal eder. 

"Madde: 34. - Rütebi ilmiye ve 
aakeriyedeıı maada bilcümle riitpeler 
miilıradır. Vükelayı aaltanat ile ordu 
Miiıürleri ve mazullerinden maada 
kimaede p•şa ünvanı olamaz. Feri
kaıı ve mirliva 'Ye miralay ve kayma
kauı rütpelerini h&iz olan ümerayi 
aıkeriye bey ve binbaıı madununda
Jcj zabitan aia ünvanlarile yadolu· 
nur. Ve tarilci kalemiye erbabına ve 
bu umftan yetitmif kübera ve memu
rine ve patn1c va peakopoalara alelu
mum efendi ve bilcümle tariki ilmi
ye ricaline molla ünvam verilir. 

"Madde: 40. - Etek ve ayak öp. 
mek re yere beraber ı..m-nnah etmek 
memnudur. Adi.hı tazimiye dereceai
ne ıöre elini baıma kaldınnaktan i
barettir." 

Bu kanun mü•oeddui deokt er/td
nım 12 olarak 11ö.teriyor. Bıuılar da 
fU Uimlerle anılmaktculaı 

l. - Ba.,,ekil ve aadrazanı, 

2. - Dinnı Saltanat Reiai, 
3. - Şurayi Devlet Reiai, 
4. - Dahiliye Vekili, 
5. - Hariciye Vekili, 
6. - Umuru harbiye Vekili, 

LOS ANGELES, 11 (A.A.) - Dün 
ak,am burada tiddetli bir zelaale dıı
:yulmuıtur. Haaarlar fevkalade mü. 
himdir. Compton'da. 12 kitinin öl
müı olduiu bildiriliyor. Oradaki tica 
ret müeueaeleri ya tamamen harap 
olmut veyahut mühim ıurette baaara 

değişiklik olmıyacak 

uğramJttır. 
Watt polia merkezinin .rdulma1< 

3 kitinn ölümüne aebep olmuıtur. 
Politeknik mektebinde 3. Garden 
Crowa'da da bir kiti ölıııüttür. 

Loa Anaelea'te iki kiti ölmüt ve be
lediye binaaı kısmen harap olmuıtur. 
Hunloıdon Park'c'/\ birçok mataza· 
larla bir otomobil liıtilderi fabrikaaı 
yıkılmıttır. Longbeach'da bir çok ki
p ölmiit ve it mahal!.,.; harap olmut
tur. Lon Aqelea'in limanı olan Mu
zuille'deki Amerikan filosu kumanda 
ru Lonıbeacb'a hemen bahriya aske
ri ile bahriye tüfekçileri ıröndermif. 
tir. Sahildeki 19birler bir orkoziıa tab 
ribabna maruıı: kalmıttır• Saat 20,40 
da ikinci ve biraz aonra da üçibu:ü bir 
zelzele duyulmuıtur. 

LOS ANGELES, 11 (A.A.) - Bi
rinci zelzele dakılr:alan:a devam et. 
mittir. ilk aanmtdardan llODl'a ahali 
hemen. kaçıfm&ia koyıalmUJ ve her 
türlü büyüklükteki binalar sallanma. 
ğa batlamııtır. Broadway' da maddi 
baaarlar hemen tescil edilmit Ye ora. 
da miinakaleler keailmittir. Sandie. 
go'da da bir zelzele duyulmuftur, İlk 
haberlere ıöre baaar olmamıttır. 

Mi.li göriilmımıİf 

ATJNA 11 -M. Çaldaria, ıraze
tecilere vaki olan beyanatında ka 
bineıinin maksadı memlekette a
aayitin tam bir surette teıiı ve Dev 
lelin muntazam bir ıurette vazife 
gönneıini temin olduğunu söyle
mittir. M. Çaldariı demittir ki: 

"- Otoneos kabinesi memleket
te sukunetin teaisine çok çalıfmıt
trr." Jeneral Kondiliı pazartesi rü 
nü yemin edecektir. Yeni harbiye 
nazırı, yeni hükUmet koaliıyonu. 
nun 40 reylik bir ekseriyete istinat 
edeceğini temin etmittir. 

Müstakillerin reiıi bulunan M. 
Metaksu, matbuata vaki olan be. 
yanatmda kabine ile çalqma birli
ğini kabul etmediğini, çünkü dost
larından birine bir nazırlık vere
mediğini, fakat M. Çaldaria'e ~ 
mamen muzaharet edeceğini aöy

lemittir · 

Dahiliye nazuı yemin etmedi 
A TlNA, 11 - Yeni Dahiliye 

Nazm M. Metakaas, yemin etmek 
ten iati.nkif etmittir. M. Metakaıu, 
ayan azasından M. Türkov-;;;ili• -
nin bir nazırlığa veya Makedonya 
umumi valiliğine tayinini istemekte 
dir. Batvekil M. Çaldariı, M. Me
taksaı'a bir mektup göndererek 
bu ihtilafın halli için kendisi ile 
görütmeğe davet etmittir. 

Yeni kabine 
ATlNA 11 A.A. - Yeni Çal

daris kabinesi dün saat 1 l de ye
min etmittir. Kabine ,u suretle te
tekkül ebnittir: 

LOS ANGELES 11 (A.A.) - Dün. 
kii zelzele Kaliforniya'da bir etine 
ıimdiye kadar t<l>adüf edilmemİf bir 
tiddette olm114tur. Zelzele bütün nıın
takada ölüm Ye tahribat &aÇDUflır. 
14 sademe ofmuıtur. Zelzele bilbaaaa 
Longbeach'da. çok ıiddetli olmuı ve 
bütün büyük binalar 11kılmııtır. Bu. 
rada ölenlerin mikdan diğer Yerler
den daha ziyade . Sokaklar her nevi
den enkaz ile doludur. Longbeacb'a 
derhal imdat ıönderilmiıtir. Olü ve 
yaralılar mütemadiyen artmaktadır. 
Şimdiye kadar ıı:elzeleJ'e uğrayan on Batvekil: Çaldariı, Dahiliye na 
dört 19hirde 120 ölü k&lchnlmlf ve zm: Jan Metakau, Harbiye nazın 
4150 yaralı kaydedilmittir. Longbe- Condiliı, Bahriye nazırı: Hacı Kir 
ach ile telefon muhaberatı keailmiJ. yakoı, Hariciye nazırı: Demetre 
tir. Eski Reiaicümbur M. Hoover, Loa Maksimos, Maliye nazm: Lover
Anaelea'de bulunan zevceaİyle tele
fonla. görüpneğe çalıpnaktadır. M. dos. 
Rooan-elt ordu ve donamnaJ'a. yardnn Münakalat ve hava nazm: Jan 
i§lerinde hulunınannı emrebnİftir. Fallis, Maarif nazırı: Pierre Fal
Lonıbeacb'da. örfi idare ilp olunmuı lia, Ziraat nazın: Teotokis, Ucbaat 
tnr. 10.000 bahriye aakeri devriye ıez 
mektedir. Halk açıkla otumıaktadır. nazın: Pesmazoğlu, Adliye nazı
Loe Ana-ele• haata.h .... eleri yaralılarla rı: Taliaduroa, Muavenet nazın: 
dolmuıtur. Makropulos, Trakya umum valisi: 

Dün Rat 17,55 te lturada d aan anta. 
dalcika içinde çok tiddetli ıiJtı :ı:elzele Harbiye nazın M. Condilis grİp· 
olmuıtur. Burada civar tehirlerin de 

Hariciye nazırının beyanatı 

ATINA, 11 A.A. - Hariciye na 
zırı M. Maksimos dün ite ~lamıt 
br. Bu münasebetle ,u beyanatta 
bulunmuttur: 

Yeni bükllmetin harici ıiyueti 
kendisinden eVYelki hükllmetler 
ıiyaaetinin tıpkııı olacaktır. Siya
setimizin esası bütün devletlerle 
ve bilbuaa komtu memleketlerle 
dostluk münasebetlerinde bulun
maldır. Sulhun beteriyetin refahı 
İçin zaruri olduğu prenıipile met
buum. Beşeriyetin geçirmekte ol· 
dutu bu buhranlı anlar daha ııla 
bir beynelmilel tefrilü mesaiyi i
cap ettirmektedir. Esasen bu ıiya. 

setin esaslan Yımanistanda bütün 
ıiyasi fırkalar tarafından taH·ip o
lunmllftur. Bu fırkalar beynelmi· 
lel siyasette de mutabık bulnnmak 
tadu. 

Jehol muharebesi 
PEKlN, 11 A..A.-Tchang..Sue

Liang'ın birkaç gllne kadar Peki
ni terkederek cenuba gibneai aıuh 
temeldir. 

Kupei-Ku cephesinde mühim 
hadiseler olacağı tahmin ediliyor. 

Çin membalanndan gelen haberle 
re göre Japonlann fecir vakti girit 
mit olduklan taarruz püıkürtül. 
müftiir. 

Merkezi hükfunetin 25 inci fır
kası Kupei-Ku'da bir harbe ıririt
mittir. Bu fırkayı takviye için di
ğer bir fırka da gelmektedir. 

Salahiyettar mahfeller vahim 
hidiselelerin pek yakın olduğu 
zannındadırlar. 

Küçük itllaf misakı 
BELGRAD 11 A. A. - Ayan 

Meclisi dün öğleden sonra Mebu
aan meclisinden gelen küçük itilaf 
misakini müzakereye b&flamıttır. 

Mazbata muharriri Gavrilo Ha 
riciye encümeninin layihanın ka
bul lehindeki mazbatasını okumut 
tur. Bundan aonra hariciye nazın 
şöz ·aJmıfbr. Misak alkıtlarla ta.a
tik edilmiftir. 

yanımlar çılmııtbr. 80 kiti öhnüt ve ten ha.ata yattığı için İyi olduktan 
2500 ki,i yaralamnııtır. • ıonra yemin edecektir. Harbiye Franaa dahili istikrazı 

Deniz Çekildi nezareti muvakkaten Batvekil ta- PAR1S 11 A.A. - Biner frank. 
MALTA, 11 (A.A.) - Bu aabah rafından idare edilecekti. Dahili- lık hazine obliguyonu çıkarılarak 

erkenden, Kaliforniya zelzeleai ile ye nazırı Metabu dün rahatsız ve yapılacak dahili iatikrazın ilk kıs
biraz miinuebeti olmuı muhtemel Ziraat nazm T eotokiı de Korfu'. mı 3 milyar olarak tesbit edilmit
ıarip bir hi.diae olmUfblr. 1 im•nm ıu dan gelmekte olduğundan bu iki tir. Çıkarıt fiab .. -ı~de 98,5 ola-
lan birlcaç aaniye oldukça uzak bir b ~ -
meaafeya çekihnit ve denizin dibi ırö· nazır uı;it.ı yemin edeceklerdir. caktır. Sermaye, 60 seneden evvel 
rülmiiftür. Böyle bir hi.diae enelce • Çaldaria kabinesi dün ıaat 13 de ve ke,ide yolu ile ve 100 franga 
büyük Miıina zelzeleleriain oldufu ilk toplantuını hariciye nezaretin· 150 frank verilerek ödenecektir. 
arrada meydana ıretmqti.. de yapmıfbr. Faiz miktarı yüzde 4,5 dur. ... ,.............. . ,,,,,,,,,,,,.,, ............................................ . 

MEMLEKET - ..... 

Kalbi sağda! 
1 

Ölü mevsim Mamur Ödemiş 

Madeni borular 
"ANKARA, 11 (Telefonla)..

Madeni boruların gümrük ramİrl'" 
tlen muafiyetine dair olan kcıttll' 
nun l inci madde.inin tel.iri içİJI 
hükiimete mecüe bir miizaUert 
Ue müracaat etmİftir. 

A.ıı askeri ŞGra 
'AN KARA, 11 ( Telefonla ) ..

Milli Müdafaa encümeni ali a.s/ıt!' 
ri raranın her •ene kGııanaevvel 
yerine fllbat ayının bQflrula tol" 
lanmaaına dair olan layi/uzyı nıil
zakere ve kabul etmİftİr. 

icra ve iflas kanunu 
ANKARA, il (Telefonla)-

icra ve illa. kanununun 49 unctl 
madduine ôtideki fıkranın ilave
.; hakkında hükümet meclise bir 
layiha tevdi etmiftir: Ticaret ka
nununun ticari rehinlerin zatışı· 
na müteallik hiikiimleri mahfuz
dur." 

Prusyada yeni vazlye· 
BERLIN, (Radyo: aaat 24) -

l'rmycida "Halk propaganda ne
zareti" isminde yeni bir nezaret 
vücade getirilmeairıe bugün karaı 
verilmiftir. Bu nezarete Doktoı 
Göbbela'in tayin edilmen muhte· 
meldir. Nezaret bir halta sonra 
faaliyete geçecektir. 

M. Bitlerin ameleye 
nutku 

BERLIN 11 (Radyo: Saat 24)
BQfvekil Hiller bu akfam •aat 22 
de ameleye hitaben 30,000 kifi hu· 
zaranJa ve bir saattan uzun aürerı 
bir nutuk irat etmi,tir. 

ispanyadaki hAdiae 

letaiz İş görülemez. Bu bal ile uh 1 ~
dehşetli zel.z':lelerdea nıahv ve = 
raz dereceaıru aavutturan binay d 
leti tamire çalııtrğımız •ırada ~z ev
d_eta yıkmak istiyonu~. diyebi~ 
nm. 

7. - Maliye Vekili, 
8. - Maarif va Terbiyei Uawmiya 

Vekili, lzmir doktorlanm met· 1 lzmirde işlerin durgun Şehri ğüzellettirmek 
gol eden bir hAdise zamanı batladı ı için çok çabtılıyor 

MADRlT l 1 A.A. - Casaıvi
eju hadisesini tabkika memur 
parlamento komisyonunun raponı 
hükumete müsaittir. Hü~U!netio 
bu hadisede polisler tarafıııdao 
yapılan tafkınlıldadan haberi ol· 
m~br. lsyanm tenkilinden aoP 

ra polis kumandanı eıirlerin kil• 
tahca vaziyetinden ıinirlenerek il· 
zerlerine atet ettirınit ve on ikisi
ni öldürınüttür. Polis kumandanı 
~nradan hadiseyi emniyeti umu
mıyeye müdürüne haber vermit i
se de emniyeti umumiye müdürü 
ınumaileyhi aükuta davet etmittir. 

"Eğer bıı esbaba mebni beadenizi 
•erkard_an azle.deraeniz, ri~ ederim, 
lnnaru ıdare ıruzacı taha.nenizle icra
atı devleti halibazmn ebsnıniyet ve 
ilcaatına tevfikan imtizaç ettirip 
kullanabilecek bir yedi İktidara. tn-
di buyurulıun. Her halde ... " 

MtrAT 

Mi tat Papnın " Ka
nunu Osmanl ,, si 
Milat Pa,.,nın illt hazırladılı Ka-

9. - Um11ru Adliye Vekili, 
lO. - Ticaret Vekı1i, 
l l. - Umum Nafia Vekili, 
12. - Evkaf Vekil" 
Dikkat edilecek Ld" ki ..draz 

nıa bu ünYanla ....::_{,,; b kil d• 
da verild"'"i "b" _ , llfve a ı 
L L _.-:- il ı, vükelaya dahil o-
aanaa.ra ua. vekil un- • d" Şe . • vaııı venlmekte-
ır. yhıalamhk devlet e k' 

ama aokulmamı t B r anı ara
• ' ır • una miikab ·ı ıcat edilen Divanı Sal • . '. 
lnıilteredeki Lord c~ ~e11~·!· 
benzer bir m•hmdır. 11._.lıge 

(Devamı var) 

lnar.bul Evkaf idaresinin genifietm ekte olduğu Süleymarıiyedeki lrli
mar Sinen türbe.indeki in,aata devam edilmektedir. Evkaf mimarları
nın nezaretinde yapılan bq İnf'Ult Jıazirana kaılar ikmlıl edilecektir. 

IZMIR, (Milliyet) - lzmirde aoıı Öd • t bildirir Şeh 
IZMIR, (Milliyet) - lzmir halkı- günlerde ticari hayat ve hareket d..... em~t en ~y~r:. -. • 

ru olduğu kadar doktorlarmı buıiiı>- mut aibidir. Yoraunluk ber aene ve rin .~alızuyon proJesmm ıbna
lerde .,., ziyade it- en tabii zamanlarda. bile bu aylarda mı ıçın, azami gayret gösterilmek
ıal eden hi.diae ba.ılayan "ölüme.-ıim" durgunluğu. tedir. Belediye Reisi doktor Mu .. 
1umovada oturan dur. Ma.haulün nıübim knnnlan ar- tafa Bey bu itin bafardmuma çok 
Hamdi Bey :ı:ade trBk aab!~•t "' ha

1
.ttba ibdraç edilmittir. fazla ehemmiyet vermektedir. Ka-

Naıruk Beyin onÜÇ unun açın meıe a un an iki ay ev- )" • • h il d"ld"k 
vatmdaki Hamdi velki faaliyet ve harareti .. k na ızuyon lfl a e ı ı ten ıon· 
Efendi iamindeki mümkün değildir. Rekoltele~mı"n ra tehir dahilinde asfalt yollar in
>ğludur. Bu çocuk ve ihraç edildiji uralarda Borsa ':ı,. pıma ~)anacaktır. 1Ik evvel ~ 
Sum.ovama Kan cı ve satıcılarla dolup la§arken ara- falta tahvil edilecek olan cadde il 
ınektebine devanı bacılar, ~·'?mallar tahmil ve tahliye tasyon caddesi olacaktır. 
'tmekte ve bari· a"!~~~~ltirdcaret hayatıma bu faali- ödemitin Anadolunun nümune 
'en kendisinde ye~u ıoz e e canlandırmakta ve h • 1 • d b • • · 1 1 
'talk •e tababet il caddelerden gelip ıeçmek bile ü ol fe ır erın en ırı~ı o ~l!sına ça I• 

nini ali.kadar ede makla idi. Bugiin bu faaliyett ır ç tılmaktadır. Tetkikat ıçın buraya 
,ek hiç bir fe•ka- kalmamıştır. Bu bal m&)lla ortaı"'!~er gelmit olan ecnebi mütehassıslar 

b . k d -·ve • • !adelik aörÜlme· azırana a ar bu tekilde devam e- elektrik fabrikası ve teaısatın, ıu 
mektedir. Halbu- der. Fakat ~u aene tabii durgunluk- taksimatını ve sıhhi su teıiaabnı 

ki, bu çocukta ender ıörülecek bir :f'n ~ ~ır hadldelde '!ö":e.çarpmakta gezmitler, takdirlerini beyan et-
hal vardır. Kalbi herkes gibi sol tara· ır. aca ma erımızm bir kra- • 1 d" 
f _._ d "il mı hariç piyasalardan İıtibla'k saha- mıtBer dır. __ da h .• k 1 • 
lDwo eı , aağ tarafmda.dır. Bu gay ı b ı - - nuz ar ar . arı u amamaktadır. Yumurı "b"I oz ag e . erıme-

n tabii hal aon zamanlara kadar biç Yumurtalarrmız bu aene pek aaz .ghı 1 mittir. Maamafih tehır dahi1~'1de 
lcimaenin na dikk • · 1 B 1 raç h al bükü" ·· zan atinı celbetme• o unuyor .. unun •ebebi ise muhtelif ilkbahar av arı m aürmek-
mqti. Fakat ıeçenlerde bir sebepten mahreç.lerın gÜm~k takyidatına ve tedir. Havaların böyle gİizel git
dolayı çocuiun muayeııeaini yapan kKonten1Jaknbu~ı;ıne tabi olmaaıdır. mesi ziraatçıların yüzlerini güldür 
doktorlar evvela kalbini ·· asap ı a7 • ....,•nmızın da h ·· Ç"ft • b ah .. .. Yatına a-ore Yunaniatana :L ı. •• ı enuz müttür. ı çı u sene m sulün 
buyuk ve kanfı_k bulmut, fak t uaracına .._.&nmıftır l d b · •• ··ı . 
yeaeaini clerinlettirince b.Jb• a. -~~~- Eğer bu aene mayıaa kadar mutat b sekene er e

1
n e;ı go~ 1meınektf bir be 

ta fı d m a-opun saplık ha~an mi_k~annı ihraç edile- r ette o acagmı IOY em tedir. 
~g . ra ~ a olduğunu teabit etmİf· m~z~ lzmır muhiti mev&fi iatiluıaliib 
~ırl · ~ı~bıhbu hadiae lzmir tababet muhım surette aaraılaca.ktır.. Vakıa 
a.em•1 nbın c. emmiyetle na:zarı dikkati· bal~ bir m!•lini ırörnıediği ucuzlukla 
ru cc ctmq ve birçok rnuayeneler ya et yıyecctkır. Fakat çiftlik ve aürü 
p:lmlf ve bep;ı.nde de ayni net" ld ı~bipl-;rinin pe!". çok zarar göreceği 
edilmiştir. Çocuğun aıbbati Y;;:;e : aoylenıyor. lzrnınn bu "ölümevıim" 
1 '- h d de en mühim işini bu gibi mahsulatı up mea<le c ev'1lll ebnekte .,e k ı. 
bi..1in bu gııyritabiüiiii timdilik bira.. arziye teşkil eder. Bunun için İ2mir 
rı=:ı halini ı:öıtennemelctedir. a ve mmlLıkaaı ihracat itlerinin geniıle· 

tilmeaini mucip olacak tetbirleri bek
MUAMMER leırıelrtedir. 

Akşehirde kumarın önüne 
geçildi 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehri 
mizin bazı kahve ve kıraathanele
rinde poker ve emsali kumar oyun 
ları günden güne artmakta idi. 
Bunu gören genç ve kıymetli kay
rnakamırnız LUtfi ve Jandarma 

Emniyeti umumiye müdürü Me· 
nendez dün aktam tevkif ve bap
aedilmittir. 

Arnavutlann tekzibi 
TlRAN, 11 A.A. - Arnavutluk 

matbuat idareıi, Arnavut büki'.lme 
ti tarafından haydutlara kaJ'fı açıl 
mıt olan mücadeleyi endite uyan· 
dıracak bir hadise gibi göttereıı 
ve membai Yugotlavya olan ha
berleri tekzip etmektedir. 

bölük kumandanı Galip beyler tıl 
rafından bu sayılı kumar mahalle
ri sıkı bir kontrol albna almmıf, 
bu ıuretle ocaklar söndürücü ku· 
mann oynanması kat'iyyen q-ıene
dilmittir. 

Samsunda esnaf 
cemiyetleri 

SAMSUN, 11 (Miilliyet) - · 
Samsunda esnaf cemiyetleri tamll· 
men faal bir hale getirilmektedir 
Bugün motörciler intihabi yapıl· 
mış ve yeni heyet ekııeriyetle sec;il 
mi,tir. 
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Oda ve ofis birleşecek 
Haziranda işe gelecek teşekkülün 

ismi ''İktisat bürosu,, olacaktır 
Kuvvetle aöylendiğine göre, ihra

cat ofiıi lstanbul Ticaret odasile bir
leştirilerek latanbulda "lktıaat büro
•u" namile bir te,ekkül vücude ceti
rilecektir. Bu büro ticaret itlerinin en 
ehemmiyetli mevkii olan lıtanhulda 
bütün iktı•adi itlerle §&iDİi hir tekil
de meıgul olacaktır. ihracat ofiıinin 
ilk tqkilinde bu tetekkülün Avrupa· 
lltn ba:ııı yerlerinde, bilhaaaa Alman-
1ada olduğu cibi Odaya merbut ola• 
tak yapılmaaı öne aürülmÜ§tü. Ofiıin 
teıkilinden beri seçen müddet bu nok 
l11i nazarm haklı olduğunu iabat et
ıniıtir. Eaaaen Ticaret odaaı ofiıin met 
gut olduğu itlerle daha flUDİI tekilde 
ıığraımaktadır ve odanın yanın asır
dan beri kurulmuı ve vaziyete inti
bak etmİf bir makineai vardır. Aldı
funız habere göre, bu yeni tekil ha
zirandan aonra tatbik edilecektir. 

Doların hali 
Bor•alar elan hiç bir 
nıuamele yapmıyorlar 

Amerikalıların kendi paralarına 
emniyetleri kalmamakla )>aşlıyan do
lar buhranı lıila devam ediyor. Ame
rikada banknot bankalannm önünde 
Paralarmı alarak altma çevirmek için 
lıra bekliyen inaanlar durdukça, Av
l'llpanm altmlarmı cemi cemi Ameri
kadan çektiii cörüldükçe, bu buhra
nın kolay kolay ceçmiyeceii anlaııh
:ror. Avrupa bonalannda elan dolar 
tutulmuyor. Ajanalar dolar için Avru
pa borsalarından fiat vermediiinden 
lıtanbul bonasmda dolar üzerinde 
ınuamele olmam•ktadır. lıtanbul bor 
lası ecnebi kambiyow için müatakil 
fiat vermed.iiinden bu vaziyetin Av
rupa boraalarmda dolar muamele cö
riilünceye kadar devam edeceji anla
tılmaktadır. Dün bu huıusta kendiıi
le cörüıen bir muharririmize kambi
:ro bonaaı Komiseri lhaan Rifat Bey 
tu izahatı vermİftİrı 

- Avrupa boraalarmdan dolar fl
:ratı hakkında bir malUnıat alamıyo
ruz. Bir para üzerinde muamele yap
nıak için o paranm tutan, kıymeti e
sas olduğuna cöre, elde bir fi:rat mev
cut olmadıkça bu vaziyet deTam ede
cek demektir. Dolar il.zerinde mu11me 
le 7apılmamaamdan dolaY1 ıir~-liye 
kadar bir müracaat Tlki olmadı. 

Dünya zeytin rekoltesi 
Ronıa beynelmilel ziraat emtitüaü 

son neıı;ettiii raporda bu seneki dün
ya ze!'ın nıkolteaini cayri kafi ola· 
rak ~oıtermektedir. y almz Tunusta 
zeylin vaziyeti İyidir. Deva111 eden 
kuraklık dolayoıile Suriye ve Lübnan
da fazla haaar Tardır Te rekolte bo
zuktur. c-airde kinunuaani yaimur 
lan fazla ı:arar Termİfitr. En İyi ve 
fazla mah.W veren Merakifte bile 
mahsul yok denecek bir haldedir. 

Almanyadan gelecek 
sanayiciler 

Almanyadan Nisanda tehrimize c• 
lecek Alman ticaret •e sanayi erba
bının memleket. dahilindeki seyahat 
Programını teıbıt edecek komisyona 
l'ic:aret odaımdan Hakkı Nezihi Bey 
seçilmittir. 

Zunpara ihracatınuz 
lkbaat vekaleti zımpara madenleri. 

( BORSA 1 
<it Bankasmclan alman cetTelılir) 

11 MART 1933 
Aktam Fiatlan • 

latikrular 
lstikraa.1 daıhili ~-

TalıTillt 
Elektrik 

Şartı d, •allan 11,60 Tram .. a7 
D. M""•ı.ı.w. 810 rıu..ı 
Gümri.ıkJer S,75 
Sa,.-cU ına.hi 7.- R.ılııbM 

Baidat lt.'111 Aaadol• 1 
T. aak ... iy• 7,75 • ili 
!...,;,. Belodly• . MI-
latik:rası 99 .... uı 

ESHAM 

11. Ba. Nama 10,15 ı Boınot1.ti 
., " Hamiline 11.- T ttrkoa 
.... MG. .. aiı 119.- Çim.9nto Ar. 
Anadolu 23,50 ittihat de,.. 
Reji 4,25 Şark doy, 
Şir. bari.,. ıs.- Balya 
Tram••J' 54,- Ş.rk m. 9aa 

Umurn.i Sisorta 11.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 

Paris 12,06 f Prai 
Lonclra 730 J Viyana 
Nü,.ork 48,12.b t Madrit 

ıa.-

43,95 
42,40 

50,80 

24.-
37,50 

10.90 
27.-

1,70 
2.50 
2.85 

14.-

16,-
4,19,25 
5,62,15 

Milano 9,30,50 f Berlio 

Brüksel 3,381 Varıo•a 
Atin.a 81,80 Petl• 
Cenevre 2,45,371-2 Bülireı 
Soria 66,46,25 Belırrat 

1,99,83 1·2 
4,24,25 
3,88,50 

34,75,SO 

Am•terdam 1,17,91 MoaL:o•a 

N U K U T (Satıı) 

34,90 
10,87 

Kuruı ı Kuruı . 
20 f. FranliıZ 

1 lsterli:n 
l Dolar 

20 Liret 
20 f. Bol<;ı.. 
20 Drahınt 
20 i. lıviçre 
20 Lewa 

• Florin 
Kur. Çek 

171,-
732 

217,-
117.-
23,-

820.-
26.-
85,-

122.-

1 Şilin, A•. 
l Pezeta 
l A1ark 
1 Zeloti 
1 Pensa 

20 ı..,, 
JO Dinar 
1 Ç~rnoveç 
1 Altın 
1 Mecid•r• 

Banknot 

27,-
17.--
50.--
24,-
33r-
23,-
55,-

~.37 
34~ 

2,28 

mizin ihracabrun çoğaltılması için a
rattırma yapmaktadır. Bir vakitler se · 
nede 24,000 ton zımpara çıkaran Tür 
kiye, bugün ancak 1 O bin tona kadar 
:um~ara cevheri çıkarabilmektedir. 
Memleketimizde en zencin zımpara 
madenleri vardır. Bu madenlerin en 
büyük rakibi Yunanistanda Naksaa 
madenidir . Yunan zımparalan bazı 
görütlerden bizimkilerslen ziyade a
ranmaktadır. Naksaı ocaklarmm de
n~z~ yakın olması, drahminin çok dü
fUfU ve Yunan itçiıinin az para alma
•• bunların batmdadır. Zomparalanmı 
zm dünya pİyaaalarmda aranmau İ· 
çin bathca yapdac:ak ıeyin nakliye 
şeraitini düzeltmek, navlunu azalt
mak olduğu ileri sürülmektedir. 

İspanyaya odun kömürü 
ithalatı 

Son aenelerde ispanya fazla odun 
kömürü ithal etmektedir. Bilhasaa 
Bulgaristan lıpanyanm kömür piya
aasmı tutmu9tur. Bulgaristan §İmdiye 
kadar lapanyaya dört milyon kilo kö
mür ibra~ etmittir. Bu mevıimde da
ha iki üç milyon kilo kömür ihraç e
dileceği tahmin edilmektedir. Ticaret 
odau mangal kömürü yapan memle
ketlerden biri olmanuz itibarile bu bü 
yük mÜ§teriden faydalanmak için tet 
kikat yapmaktadır. 

Neşri geciken kitap 
ihracat ofiıi tarafmdan iktısadi va 

ziyetimiz bakkmda bir kitap n"Jredi
lecekti. Bu kitapta bilhaaaa 932 iata
tiıtikleri mufaaaal bir tekilde buluna
cakb. Gelen habere cöre lkllaat ve
kaleti bu kitabın hazırlanması cecik
mit olduğundan neırini münasip sör
memİ§tir. 

Kumanya i§leri 
Limanımızda ve aair Türk limanla

rmdaki kumanya itleri oldukça kan
ıık vaziyettedir. Ticaret odaaı kuman 
ya iılerini yakından tetkik etmekte
dir. Bu hususta alakadarların mütale
alan da alınmaktadır. 

Ylllyette 

Ko:ı:a~-'ık artıyor 
Jstanbul yer ve havasının İpek

böceği yetiştirmeğe çok elveritli 
olduğu günden güne daha iyi anla 
tdmaktadır. 

Bunu gören İstanbul Ziraat Mü
dürlüğü birkaç yıldan beri İpekbö 
ceği yetittiricilerini tetvik kaygu
su ile dut fidanı dağıbyordu. 

Bu, çok faydalar vermiftir. Bun 
dan dolayı bu sene Ziraat Vekale
ti 45,000 ve lstanbul Ziraat Müdür 
lüğü de 35,000 dut fidanı dağıta
caktır. Bir kaç yıl sonra İstanbul, 
kozacılıkla büyük bir yer alacak
br. 

Dikilen ağaçlar 
Kartal kazası köylerinde köy 

kanununa uygun olarak bu yıl 
1003 çinar, 11 çam, 60 huniıap, 20 
incir, 237 aka.ya, 134 ıhlamur fi
danı dikil mittir. 

Beykoz kazasında da binden 
çok muhtelif yemifli ve atılı, gene 
binden çok yabanı ağaç fidanı di
kilmittir. 

Toprak Bayramı 

21 martta, geçen yıl olduğu gi
bi, Toprak Bayramı yapılacaktır. 
Bu yıl her kazada ayrı ayrı bay
ram Yapılacak ve bunun için bir 
program çizilecektir. 

. . Şantajcılar 
Va~tlı Vakitsiz matbuat aahasmda 

boy golleren bir takım haftalık caze
te veya mecmua Üzentileri vardır ki 
ıuradan bura~an Para koparmak içU: 
çala. kalem mutec:avizane Te küatahça 
neınyat yaparlar. Kih aile harimin-

b" k' • de geçen ır. Ya ayı parmaklanna 
dolayarak, kah huauıi bir mecliate 
mevzuu babsolan bir aözü istismar e
derek, nanıuaa, haysiyete balta vur
mağa kalluıırlar. 

Zabıtamız kendilerile ne kadar cid 
di tekilde mC§gul oluraa olsun bu §an 
tajalar, gene bir yolunu ve bir kola
yını bulup !ahıılara ve müesseselere 
hücum etmek fırsatını kaçırmazlar. 
Bu meyanda zabıtaya aon gÜnlerde 
bir tikayet daha vaki olmuıtur. Şika
yeti yapan Tramvay tirketidir. iddia
ya göl'e, Suphi iaminde br tahıa, tram 
vay tirketinden tantaj auretile para 
koparmak teıebbüsünde bulunmuı ve 
buna. nıuvaffak olamayınca gazetesin 
de Şırket aleyhinde bir takım netri· 
yata batlaınııtır. Zabıta bu tiki.yet 
etrafmda tahkikat yapmaktadır. 

Boğazlar raporu 
jlÖnderildi 

Ankara'ya gitmit olan Boğazlar 
komisyonu reisi Amiral Vaaıf Pt. 
,ehrimize dönmüttür. Komisyon 
pazartesi günü toplanacaktır. Ko
misyonun 932 senesi faaliyetine 
dair olan raporu Milletler Cemiye 
ti Umumi katipliğine gönderilmit 
tir. 
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Mahkemelerde 

Beni bu vurdu! 
ikisi de evelce bir bir· 
ı~rini tanımayorlar 
Geçen Eylul ayı içinde bir gün 

Fatih parkı önünde Feyzi Ef. is
minde bir tahıs, dokumacı Osman 
tarafından ayağından tabanca kur 
fllllile yaralanmıfh. 

Okunan dava evrakına nazaran 
Osmanla Feyzi arasında bir kadm 
meselesi yüzünden ihtilaf varını.
Feyzi park önünde dolatırken bir 
denbire Osmanm taarruzuna oğra 
mıt• Biribiri arkasına atılan 8 kur
tundan bir tanesi Feyzininin aya
ğına isabet ederek onu yaralamıf. 

Ağır cezada dün suçlu O.ma
nın durufması yapıldı. Osman, 
Feyzinin tanıdığı bir kimse olma· 
dığmı, vak'a günii orada bulun
madığını söyledi ve: 

- iftiradır, kabul etmem •• Be
nim hiçbir teyden haberim yok! 
dedi. 

Suçlunun iıtintaktaki ifadesi 
de ayni idi. 

Davacı Feyzi gelmemiftİ. Maz· 
but ifadesi okundu. Feyzi tunları 
söyledi: 

- O gün parkta dolatıyordum. 
Adının Oıman olduğunu sonra· 
dan öğrendiğim bir adam üstüne 
hücum ederek bana tekiz el taban 
ca attı. Kur.unlardan yalnız biri 
ayağıma i1abet ederek beni yarala 
dı. 

Kendiıini hiç tanımam. Tabii 
bir geçmi,imiz de yoktur. Niçin 
yaraladığını da bilmiyorum." 

Maznun, o gün batka yerde ol· 
duğuna dair ,ahitlerim var, diyor-
du. • 

Mahkeme, davacının celbi için 
durutmayı b~ka güne bıraktı. 

Başka çeşit ararken .. 
Kadıköyünde Haçik Ef. nin ma

nifaturacı dükkinından bir top ku 
mat atırmakla maznun Saime, Ha 
tice, Fatma H. larm dün Ağm:e
zada durutmalarına devam edildi. 
Dünkü celsede ıtahit olarak dinle
nilen Badrik Ef. dedi ki: 

- Hanımları gayet iyi tanıyo
rum. Bir gün benim çıraklık etti
ğim mağazaya gelerek poplin ku
lll&f iıtediler. Kendilerine bazı 
parçalar gösterdim. Beğenmediler 
"Batka çefitleriniz yok mu?" diye 
soruyorlardı. Neticede kendilerini 
pazarlıkta UYUfmatnlf gibi göstere 
rek çıkhlar. Topları yerine koyar 
ken içlerinden iki parçasının ek
sik olduğunu gördüm ve hemen 
polise haber verdim. Polis tarif et
tiğim etkil üzerine hanımları ya
kaladı. 

Karakolda Üzerlerinden çaldık 
!arı kumatlar çıkardılar. 

Maznunlar tahidin bu ifadesi
ne itiraz ederek: 

- Mademki bizden füphelen
mit. Neden arkamızı takip etıne
mit? dediler. 

Müddeiumumi ıtahide, pazarlık 
yapanın hangiıi olduğunu sordur
du. Şahit, Hatice Hanımı gösterdi. 

Mahkeme, suçluların sabıka ka
yıtlarının öğrenilmeıi için durut
mayı 22 nisana bıraktı. 

Kopya kağıtları 
Evlerinde cigara kağıdı yapma

ğa müsait olduğu iddia edilen bir 
takım kopya ki.ğıtları bulunan 
Hendekli Cemal ve Şükrü Ef. le
rin dün ihtisas mahkemesinde du
rutmalarma devam edildi. Tutu
lan cigara kağıtlarının miktarı hak 
kındaki suale gelen cevapta kop
ya kağıtları 105 olarak teabit edi
liyordu. Halbuki hakimin muva
fakatile iki taraf vekilinin huzu
runda kağıtlar sayıldı ve 83 tane 
olduğu anlatılarak o suretle zapta 
geçirildi. 

Kağıtlarından kaç cigara kağı
dı çıkacağmm sorulması ve tahlil 
neticesinin anlafılması için muha
kemeye batka bir gün devam edi
lecektir. 

Neşriyat davaları 
"Gece gelen telgraf" ve «Bir 

yıldız aktı» türleri etrafında adli 
tahkikata devam edilmektedir. 

Men'i muhakeme 
Rü,vet aldıkları iddiasile Adli

yeye verildikleri evvelce yazılan 
komiser Muzaffer,Zühtü, Rifat ve 
Rıza Ef. !erin men'i muhakemele
rine karar verilmittir. Muzaffer, 
Zühtü, Rifat ve Rıza Ef. !er me
muriyetlerinin iadesi için teteb
büsatta bulunmaktadırlar. Komi
ser Ef. !er ayrıca haklarında hak
ıız surette ihbarda bulunan kimse
ler aleyhinde dava açacaklardır. 

Bir mesele çıkh 
Kan tahlili ile kızın 
ana•ı belli olur mu ? 

Uzun senelerden aonra ltalyadan 
ana vatana dönen Huriye H. iaıninde 
ki klzın kendi klzı olduğunu iddia e
den Ayf" H. m Korklareli'den geldi
ii yazılmqb. Ayte H. bu iddia ile 
vilayete bir iatida vermit n icap edar 
ae Huriyenin kendi klzı olup olmadı
ğmm kamnm tablili suretile fennen 
tesbit ettirilme.ini istemiıtir. Kan tah 
!ili suretile bir çoc:uiun ana veya ba
bası kim olduğu 'tesbit edilebilir mi?. 
Bu huıuıta hukuk ve tıp erbabı ayni • 
maktad1rlar. Tahkikatmuza nazaran, 
müddeiumumilik, AYte H. m talebin
de hukuki bir klymet bulmamakta ve 
bu mürac:aatm nazan dikkate alm
masma imk&ru kanuni görülmemekte 
d~r. Diğer taraftan kendiaile cörüşen 
bor muharririmize ATukat Cemil Bey 
demiıtir ki: 

- "Bizde timdiye kadar kan tahlili 
suretile nesep tayin edilmit değildir. 
Neaep meseleleri bittahade taayyün 
etmektedir. Ana - bana bir arada ya
şıyoraa, çocuk onlarındır. Ana - baba 
arasındaki münaaebet cayri meıra i
ae, tahadet tarikine müracaat edilir. 
Bu takdirde fayet ana, aui fÖhrete ma 
lik ise, onun benim çocuğum filandan 
dır, demesi bir klymet ifade etmez." 

Avukat M. Adil Bey de bir muhar
rimize bu meseleye dair ,unlan aöy
lemiftirı 

- "Bizim mü_ıleTYenab kanuniye
miz, kan tahlili suretile nesebin tesbi
tine müaait değildir. Kanunlarunız 
la'riçre, Abnan ve Franu:ıı k•-nlarm 
dan mülhemdir. Oralarda da böyle 
bir yol yoktur. Y alıaa Amerika ve ln
ciliz hakimleri kitapla mukayyet de
iildirler. Onlardan birinin kanaati za 
tiyeai aevkile kan tahlili auretile isba
h -P cihetine citmif olmaaı bir ka
idei umumiye teıkil edemez. Bu tanı 
Anıerikan garabetlerinden biri olarak 
kartılanabilİt_. Bizde, teııbit ve iıbab 
nesep, bitf<!hade ve beyyine ile mÜln
kündür ." 

Avukatlarunızın bu kanaatlarına 
kartı doktorlar başka türlü söylemek· 
tedirler. Tıbbıadli erk&nmdan bir zat 
diyor ki: 

- "Bir babanm veya ananın . kanı 
ile bir çocuğun kanmm tahlili ayni 
çıkmazsa bu netice, o çocuiun o baba 
veya ananm evladı olmadığını kati
yeti fenniye ile iıbat eder. Fakat tah
lil neticesi ayni çıkana, bu netice, o
nun çocu~dur, diye kat'i hüküm ver
miye müsait deiildir." 

Haseki haatabanelİ batdoktoru E
-t Bey de, kan tahlili auretile bir ço
cuğun ana veya bab&81 teııbit edilebil
diğini aöylemittir. 

Poliste taltif 
Beyoğlu malmüdürlüğünden ça 

iman defterleri meydana çıkaran 
ve bir de rütvet ciirmü m~hudu 
teıbitine muvaffak olan Emniyet 
2 inci Şube Müdür vekili Ziya, mu 
aviııi Suat Tahsin, Batmemur 
Hamdi, 2 inci komiser Abdürrah
mall B. !erin ikramiye ile taltifle
ri Defterdarlıkça Vilayete teklif e
dilmittir. Bu hafta ihbarda bulu
nan berber Yorgi Ef. ye de ikra
miye verilecektir. 

Maarifte 

• 
lkbsat mektebi 

Hukuk fakülteıine rap
tı muvafık görülmedi 

Darülfünunun 11lahı için lsviç
reden celbedilen mütehanıa M. 
Malche raporunda yüksek iktısat 
ve ticaret mektebinin Hukuk fa
kültesine ilhakını istemifti. 

Öğrendiğimize göre 1ktı1at Ve
kili Celil B. mektebin Hukuk fa.. 
kültesine raptını muvafık bulma
mıfhr. Yüksek lkhsat ve Ticaret 
mektebinin iktı1at ilmi yapan bir 
müenese olmakla beraber, meıle
ki bir takım teknik bilgilerin de 
verilmesi icap eden yübek bir 
mektep ,eklinde ıslahı doğru bu
lunmaktadır. lktısat vekili Celil 
B. mektebin yalnız batma ıslahı 
için mektep müdiirlüğünden mu
fassal bir rapor istemittir. Mektep 
müdürii Hiilnü B. bu raporu yaz
maktadır. Rapor ikmal edilince lk 
tuat Vekiletine gönderilecektir. 

Maarif müdürü iyileşti 
Birkaç günden beri rahatsız bu

lunan Maarif müdürii Haydar B. 
iyile.mit ve dün makamına gel
mittir. 

Bir piyes filme alındı 
Halkevlerinin birinci yoldönümün

de Ankara HalkeTiııde yapılan mera
ııim, nutuklar ve temsil edilen "Tek
lik" isimli piyeı eeali olarak filme a
lmm1ttır. Bu filmi dün tehrimizde bir 
ıinemada Vali Muhittin, Fırka idare 
beyet reiıi Cevdet Kerim ve Maarif 
müdürü Haydar Beyin hwrurile cöste 
rilmiftir. Film çok muvaffak olmut
tur. Bu filmin mektep dnemalannda 
talebeye gösterilmesi muT&fık buJun.. 
muıtur. 

~ ...... ~--------~~~ 
Şirketlerde 

Şark demlryollarında 
ten•ikat yok 

Dünkü 1abah gazetelerinden bi
ri, Şark timendiferleri kumpanya
sında bir kadro tenaikatı yapılaca
ğını, 70 memurun açıkta bırakıla
cağını yazıyordu. 

Bu haber kumpanya amele ve 
memurini ara11nda telif uyandır
mıttır. Ameleden bir kısmı bu net 
riyal üzerine ali.kadar makamlara 
müracaat ederek vaziyetin tavzihi 
ni iatemitlerdir. 

Dün bu hususta tirket nezdinde 
tahkikat yaptık. Salahiyet sahibi 
bir zat sorduğumuz suale: 

- Bu haber asılsızdır. Katiyyen 
tekzip edebilirsiniz, dem ittir. 

Pota Tayyare•I 
lstanbul - Ankara hava sefer 

lerini yapan tayyare, dün sabah 
Y etilköyünden Ankaraya gitmif 
ve öğleden sonra oradan Y etilkö
yüne hareket etmitte de havanın 
muhalefetinden Eski,ehirde kal
mıttır. 

Belediyede 

Kapalıçarşının tamiri 
Belediye karışsın mı karışmasın mı 

evveli buna karar verilecek 
lıtanbul umumi meclisi dün ıaat 

14,5 da birinci reia vekili Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde toplandı. Ka
palı çartmm tamiri meselesi hakkında 
fen heyeti müdürü Ziya Bey İzahat 
verecekti. ETVela lımail Şevket Bey 
aöz aldı, dedi ki: 

- Kapalı çaryıda hakikaten yıkıl
mak tehlikesi Tar mıdor? Sonra ta
mirin k"ffi naaıl yapılmııtır?. 300 bin 
lira k"fif kat'i midir?. 

Ziya Bey cevap vererek dedi ki: 
- Kapah Çartınm tamiri için ilk 

tetkikat, buradaki eanafm müracaab 
üzerine yapılımthr. Çartmm bir kapı
aınm Üzerinde birkaç tat düfllliiftü. 
Vaziyeti iyice tetkik ettirdik. Acil bir 
tehlike yoktur. Böyle birteY olaaydı 
tabii buradan gelip geçmeyi menepq 
dik. 300bin lira k"fif tahminidir. Bel
ki daha fazla para aarfolunur. 300 
bin liradan 130 bin lirası çarfıntn aad 
bina kıanunm tamirine aarfedilec:ek
tir. Buradaki eanaf çarymm içindeki 
bütün yolların asfalt olarak inşasını 
istemitlerd~r. Bu yolların asfalt ola
rak İnfası için de 120 bin lira sarfedi
lecektir. Bundan batka çartıda au ve 
kanalizasyon tesiaab yapılacaktır. Bu 
huauıta da 50 bin Iİ!:_a aarfedeceğiz. 

lamail Şevket Bey itiraz ederek de
di ki: 

- Şehrin ekseri yollan Arnavut 
kaldınmıd1r. Biz her gün Arnavut kal 
dmmlan Üzerinden yürürken çartınm 
yollan asfalt olarak yapılması iaraf 
değil midir?. 

Refik Ahmet Bey de aöz alarak bu 
tamirin elzem olduğunu, na11l olsa 
bir sün bütün bu yolların asfalt yapı-

lacağıru söyledi. 
Raif Bey dedi ki: 
- Çarıı eanafmın kıanu azamı müa 

tecirdir. Malsahibi olan pek azdır. 
Tamir maaraftnı bu esnaftan tahsil 
etmek kdlay olabilecek midir?. 

Heyeti fenniye müdürü cevap Ye
rerek dedi ki: 

- Tamirin tekli böyle teıbit edil
miftir. Eğer eınaf bizzat kendisi ta• 
miri yapbrmağa muvafakat etseydi 
belediye aade nezaret vazifesini üatü
ne al:..,ıı olacaktı. Ve bu~un maalmem 
nuniye kabul ederdik. 

Müteakıben Emin Ali Bey aöz aldı 
ve dedi ki: 

- Bu kapah çartmın tamiri itinde 
belediyenin müdahalesini icap ettire
cek bir vaziyet var mıdır. Evveli bu
rası tesbit edilsin. Çarp belediyenin 
midir? Tamiri kime aittir?. Bütün 
bunlar le~- teabit ettirilmeli, on
dan sonra tamire kalkı,....Iıdır. 

Kapalı çaryının tamirine ait müza• 
kere kafi cörüldü. Çartmm tamirine 
belediye müdaJıale etmeli mi, etme
meli mi cihetinin tetkiki için bu hu
ıuataki evrak mak11ma iade edilı!i. 
Bundan sonra 1933 bütçesinin varidat 
Ioaınınm müzakeresine geçildi. Bazı 
maddeler okunarak kabul edildi. Büt 
çenin mÜzakeresine pazartesi cünü 
devam edilecektir. 

Vali Ankaraya gİbnİyecek 
Dünkü Cümburiyet gazetesi vali Te 

belediye reisi Mubittfıı Beyin bazı it· 
leri takip için bu ay içinde Ankaraya 
gideceiini yazoyordu. Böyle yakm bir 
aeyahat -vzuu bahis deiildir. 

, 
) 

Şikayetten tikayet! 
Derdi çok imıanlarız. 
Fakat hemen ilave edeyim ki 

dert bizi bulmasa biz onu ararız. 
Ruhan tiki.yetçiyiz. Tab'ımızda 
sevinçten fazla fazla melal vardır. 
Frenklerin mestoldukları şarkın 
mavi gökleri altında bu kadar 
gamlı insanlar yap.dığma onlar 
da hayret ediyorlar. 

Kim bilir bu, belki de bizi ma
ziye bağlayan manevi vahimeler
den geliyor. Eğlencelerimiz, ede
biyahmız, musikimiz bile ısbrap 
doludur. 

Ve iliklerimize itleyen bu bed
binlik bizi her feyden tiki.yete 
alıttırmıthr. Dilimizin her hare
keti, gözlerimizin her bakıtı tak
dirden fazla tenkide hazırlanmı~
br. 

Hele gazete karileri ne kadar 
dertli inaanlar. Her gün aldığım 
yüzlerce mektup arasında fÖyle 
net'e veren bir 1atır bulamıyo
rum. Eline kalemi alan tiki.yet 
ediyor. 

- Yaz, diyorlar. Şunu yaz bu
nu yaz. 

Bunlar içinde akmayan ma
halle çe9mesinden yanmayan so
kak lambasından batlayarak bağ
lanmayan tekaüt maafına, ihtikar 
yapan manava kadar çefit çefİt 
tikayetler var. 

Ahmet Mitat Efendi merhum 
bir gün vapurla Beykozdan lstan
bula inerken bir kaç gencin mü
temadiyen Şirketi Hayriyeden 
•ikiyet ettiklerini i9itmit, vapur 
Köprüye yaklatırken onlara de
mİf ki: 

- Beyler, deminden beri tika
yetlerinizi dinliyorum. Belki hak
lı, belki hakuz11nız. Benim tir
kette ahbaplarım vardır. Gelin, si
zi götürüp tanı.tırayım da tiki.
yetlerinizi birer birer anlatın. 
Tashih etsinler. 

Uıtat bu davetinden sonra he
men Jcalkmıt, fakat Köprüye çık
hğı zaman arkasında kimseyi gö
rememit ! 

Saman alevi gibi çabuk parla. 
yıp çabuk sönüyoruz. 

Ve tikayetlerin çoğu bizim ru
humuzdaki hüzün ve gamdan do
ğuyor. Arzularımıza kartı en 
küçük mukavemete tahammül e
demiyoruz ve her hadiseyi kendi 
vaziyemize göre ölçüyoruz. Mü-
1a1Dahaya ve yahut sabır ve teen
niye hiç yüzümüz yok. Belki ba
zı feylerde haklıyız. Fakat hakkı 
kabul etmek için bir tarafı dinle
mek kafi midir? 

Bana kalırsa çok tikayet haklı 
9ikayetlerin de dinlenmesine ma
ni olur. Biraz daha kalender ol
sak, tikayet hakkımızı israf et
meuek i1abet olacak zannede
rim. 

Burhan CAHlT ····---·---··-·· ................ _ .... 
Karadeni:ı:de fırtına 
Boğaz dııında bir rus vapuru 

karaya oturdız 

Gelen maliimata göre, Kara 
deniz ve Akdenizdeki fırtına de
vam etmektedir. Birçok vapurlar 
limanlara iltica etmit vaziyette
dir. Yalnız bazı vapurlar mü,kü
latla seferlerine devam etmekte
dir. Kavak limanında bazı vapur
lar fırtınanın durmasını beklemek 
tedirler . 

Rus bandıralı Kaharko vapJ
runun Karadeniz ~oğazı han';in
de Anadolu Karaburnunda karaya 
oturduğu haberi gelmittir. Fazla 
malumat yoktur. Bazı yelkenlile
rin akibetinden endi~ edilmekte
dir • 

lnhlsarlarda 

Mütehas•ı•l r 
lnhiaarlarda yapılacak ıslahat 

esasları hakkında tetkikatta bulun 
makta olan mütebas111lar 'imdi
lik idarenin bugünkü muamelat 
tarzı ile metgul olmakdırlar. Mü
tehas11ılar idarenin mevcut tetki
li.t ve teaisati'ı:ıi öğrenecekler ve 
ıonra bunlarda gördükleri noksan 
!arı teabit edecek yapılacak ı.laha 
tı kararlattiracaklardır. 

Mütehassıslar ni.anda Ana
doluda seyahata çıkacaklar, iz. 
mir, Samsuıf, ve Adanadaki fabri
kalan göreceklerdir. 

Zekai Dede için bir 
ihtifal 

Memleketimizin eski sanatkar
larından musiki üstadı Zekai De
de merhum için 17 mart cuma gü
nü Eyüp gençler mahfilinde bir ih 
tifal yapılacakhr. 
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Gelen e.ralt seri •nilmeı:.- Müddeti 
geçen nüıba'lar 10 kuro4har.- Guata •• 
matbaaya a.it i,ler için müdiriyate m&
racaat edilir. Gazetemiz ili.alarnıı m•'a
liyetini kabul etme&. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Y ~tilköy .. Aıkeri Rasat merkesiad• 
••rılen malumata söre, bu,.aa -·· ta
mamen kapalı ... yıldı:s İıb"lcametinden 
k.u'n'etli rüıı:ıi.rlı olarak drt'&ID ed.ecek
br. Kar Y•ima11 ibtintAli lcuYTatJiclQ-. 
. 1 J-3-933 tarihi.nde Ju.-.a tazyild 7C mi
lımetre, sıcaklık en çok 6 Ta•• u 2 der• 
~ .. ı ...... ı, J.ı:.,..,~~i1"1i•tir. 

~~~--~\5. 
LEKv·:· 

l\.Jal ve mıh fiatlan 
. Gazeteler yazıyor: Nal ve mıh 

fıatları yükselmif ... Bunda ,...a
~ ne var? Abidin Daver ağabeyi 
~ı~ nalına mıhına vuracağını çe
kıcı ve resmile ilan etti edeli piya 
sa.da ?al ve mıh çekilmif .. Rağbet 
var dıye yüksek fiat istiyorlar. 
Mesele bundan ibaret ..• Bir müd
det aonra herhalde fiatlar tabii 
hadde iner .• Enditeye mahal yok!. 

Türkçenin türkçeai •• 
_Dil itleri~in en çabuk yoldan 

~usbet netıce vermesi için mesai
nın frenklerin rationnel dedikleri 
tekilde esaslı olması lazımdır. Ben 
ki~ıenin çalıtmaıına ili9mek iıte
mıyorum amma, bir kısımlarının 
(Türkçenin türkçesi) ni aradığına 
ve bulduğuna şahit oluyorum. 
Türkçede hali ya,ayan türkçe ke
limelerin, mesela (tavuk) kelime
sinin falan köydeki ismini bulup 
yazıyorlar .. Eğer bu tekilde eıaaen 
mevcut ve yatayan kelimelerin kö
te bucaktaki diğer kartılıklarmı 
toplamaya kalkarsak it bugünün 
iti olmaktan çıkar. Bence en cid

di i' şimdi (Kamusu Türki) deki 
yabancı asıldan türkçeye sokul
ınut kelimelerin türkçe mukabille
rini bulmaktır. Bu it mühim, fay
dalı olduğu kadar da çetindir. 
Çünkü bulunan kartılığın uydur
ma olmaması, siyveye uyması ve 
dile, kaleme ve kulağa ııüzel ıel
me•İ yatayabilmeıinin tartları dır. 

Bir iki gün evvel bir Darülfü
nun müderrisinin uzun ve iyi yazıl 
mamıt bir makalesini okudum. 
Be~ kelime ile ifade edilecek bir 
fikri otuz bef kelime ile anlatan 
ve cümleleri bir düzüye tekrar e
den bu makalenin içinde öyle ga
rip kelimeler vardı ki; muharriri 
de bunları kimsenin anlayamıya
cağını dütünerek birer numara ile 
atağıda türkçelerini ( !) }'Umı9tı. 

Ben buna da taraftar değilim. 
Yabancı kelimelere kartılık bula
lım amma bunları yazı diline gir
memit halk laflarından alalım. 
Kendimiz icat etmiyelim, Orta A .. 
ya lehçelerinden de nakletmiyelim. 
Çünkü bunların saf ve su karıtma
mıt olduğunu kimse iddia edemez. 
Çince, moğolca, orduca, acemce 

, veya binbir Asya dillerinden söz 
almıftırlar. 

Muharrirleri muayene 
Dün görü9tüğüm methur bir he

kimimizle bazı sanat sahiplerinin 
akıl muayenelerinden bahseder
ken söz bize yani muharrirlere in-
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Poliste 

Fantomanın kardeıl 

intihap 

Meşhur sabıkalılardan F anto
ma Mehmet'in kardeti Abdürrab
man, Sirkeci'de Sanasaryan hanın 
da hamalların yattığı odaya gir
mittir. Abdürrahman, orada san
dıkları kırar ve para çalarken ya
kalanmıtbr. 

Ahmet Şefik kapıyı yavatÇ& itti ı kıvama geldi,. 
ve apartımaruna girdi. Ilık bir hava, - Peki, timdi geliyorum. Meliha 
tatlı bir ııık, halılar, e.ki gravürler... hemen yazdığı mektubu itti, yerin
Kendi evi, kendi zevkine göre döten- den kalktı ve kafasını hemen gaze. 
mit eYİ.... teıinin arkasına çeken kocatma göz 

Deve tekmesi 

Sokak, dqandaki hayat gözlerin- ucuyla baktıktan sonra, dıtartYa çık· 
Edimekapı' da Adem ağanın de

velerine bakan Hasana, de
velerden birisi tekmeyle vurarak 
yaralamıf, hastaneye kaldırılmıt
br. 

den birdenbire ıilinmitti. Yalnız ce- tı. 
ketinin krvnmlan arumdan aızan Ahmet Şefik dütünüyordu ve iz

tirap çekiyordu. bir lbanta kokusu 'Hrdı ki, ona dı
fllnyı hatırlatıyordu. 

içeriden yazıhanede mektup yaz
makla me11ul kanamm aeai duyuldu: 

- Şefik sen misin? 
Şefik fapkaııru aıtı, bastonunu 

bıraktı, parde.üsünü bir kenara at
tı. Parmaklanyla aaçnu tarar gibi 
düzelti: 

- Evet, benim, dedi. 
Meliha içerden ııeldi, iri, temiz 

muhabbet dolu gözlerile kocaımm 
gözlerine baktı: 

- Neye gene bu kadar geç kal
dın, dedi. 

Bir nevi itaba benzeyen bu söz 
kocaımda aofuk bir dut tesiri yaptı. 
Şefik cevap venııaedi. Bir kanapeye 
oturup ııazetesini okumaia koyul
du. 

içinden §Öyle diifünüyordu: 
Mualla da ona: 
- Neye gene bu kadar erken gİ• 

diyorsun, demitti. 
iki sevııiyi böyle muvazi yörüte

bilmek, ne çılgınca teY l 
Günün birinde muhakkak birini 

bırakmak, birini intihap etmek la
zım ııelecekti. 

Şefik na.aıl olmuıtu da böyle nef
sini ikiye bölebilmifti? Fakat bu ka
dar meçhul insanlarla dolu kalaba
lık, büyük bir tehirde eTli bir adam 
hazan, evinin dıtmda yeni bir haya
tın maceraıma kapılmaktan kendini 
menedemlyor. 

Netekim Şefik te bir ak- Mu
allaya tesadüf ettlfi zaman, dayana
mamıı ve takibe koyulmuıtu. Tram
vaydan iniyordu. Bu kadın da on
dan evvel inmittl. 

Her gün yazıhanesinden evine ye 
evinden yazıbaneaine muntazaman 
mekik dokuyan Şefik, İ§te o gün 
yoldan çıkmı9tı. 

itte o ııünden beri ild k.r.&n hep 
böyle aöyleyorlardı: 

- Neye bu kadar-"- ııidiyor
ıun? 

- Neye bu kadar ııeç ııeöyoraun? 
Evet, hiuediyordu ki, artık birin

den birini intihap llznn gelecekti. 
Zaten Mualla sabırııızlanmağa 

batlaınıftı. Her zaman: 
- Vldini tutmayacaksan söyle, 

ayrılalım, deyordu. 
Muallaan: yqanıak ne zor teYI 
Fakat bir de beri tarafta Meliha 

vardı. Ancak evinin itini dütünen, 
kocaunı dütünen, yemeklere, evin 
temizlifine, bin türlü teferruata ihti
mam eden, çiçekleri dalına tazele-
yen bir kadm. 

Bu daima ıakin, kendine hakim, 
bilgili ve kendini emniyette bilen 
kan11 hakikatin kartıamda ne hale 
ııirerdi? 

ihanet görmüı, sebepsiz, amma 
hiç sebepsiz terkedilmiş bir kadını 
düıününüz. Ahmet Şefik dofnıyu ve 
doğru düıünmeği seven adamlardan
dı. Ona ka111 ne ııerzenitte buluna
bilirdi? Onu bırakarak gösterecek 
alçaklığı, evden kaçııı hanııi yalanla 
mazur ııöaterebilecelrti? 

Birdenbire bu kadar derin bağla
n bu kadar caniyane bir surette kı
rabilecek cesareti de olmadığını an
ladı. 

Birdenbire kapı açıldı ve ahçı ka
clm içeriye ııirdi: 

- Hannn, dedi, tatlının ıurubu 

tikal etti. Bu zat dedi ki: 
- Son bazı mü,ahedelerden 

sonra muharrirleri de böyle bir 
muayeneye tabi tutmak lii.zım ge
lecek sanıyorum .. 

- Böyle teY olur mu? .. dedim. 
O ısrar etti: 

- Vaktile toförler için de bu 
teklifi yaptığım zaman itiraz edil
mitti, amma timdi bu gayet tabii 
sayılıyor. 
Eğer bu rivayet doğru çıkarsa 

hekimlerle arası açık olanların iti 
dumandır vallahi! 

FELEK 

Mukadderatının tayin edileceği 
11rada, bu kadm ıurubun kıvamı ile 
meuuL.. Hiç te bir ıey sezmiyor 
mu? Ah, mümkün olaa da Muallaya 
karp duydufu meyli kanaına anlata. 
bilsen ... Mualla, aokafa çıktığı za
man ıözünün önünden hiç gitmeyen 
kadm ... Sokakta adeta onun hayali
nin arkaamdan ııidiyor ııebiydi. Fa
kat bu ka11rııa araımda sığınacak 
yer aradığı zaman hemen evine ko. 
ıuyor ve orada bir az ıükun bulu
yordu. Fakat kanıı bunlardan bir fey 
anlama yordu . 

Ahmet Şefik ayağa kalktı, salo
nun içinde bir aıağı, bir yukan do
lapnağa baıladı, öteberi eşyayı ka
nıtm:rur.ğa baıladı. 

Bir aralık Melihanm yazdığı mek
tup gözüne ilitti: 

- Sezaiye de neden mektup yazı
yor? 

Bir aadme vücudunu aarııtı. Eği
lerek satırlara göz attı. Okuyordu, 
fakat bir 9ey anlamayordu "Biliyor
sun ki artık beklemeğe tahammillüm 
kalmadı ... Burada boğuluyorum. Ne 
bir ufuk var, ne bir ıey ... .'" 

Şefik hemen doğruldu ve yazı 
maaaamdan uzaklattL Çünkü Meli
hanm ayak aealni duymuıtu. Gene 
o her samankl gibi sakin, ııene her 
vakltkl gibi kendine hakim... Meli
ha İçeriye ılrlnce, koltukta tekrar 
gazetesine dalan kocasına iri, teıniz 
gözlerile bir kerre daha baktı. Sonra 
yazıhaneye oturarak mektubunu ta
mamladı, zarfa koydu, yapııtırdı. 

Mektup postaya verilmek bere 
hazırdı. 

T•puda 

Tapu alclllerl 
Tapu idareaince, tapu sicilleri

nin yeni kütilklere geçirilmitine 
devam edilmektedir. Alemdar mııı 
takasını tetkil eden 17 mahalleden 
Celebioğlu Alaettin, Şehmehmet 
Geylani" Hocapafa, Hubıyar ve 
Alemdar mahallelerinin sicilleri 
yeni kütüklere timdiden nakledil
mi•tir. Bu mahallelerin ihtiva et
tikleri gayrimenkullerin tasarruf 
muamelatında da 1 marttan beri 
tapu sicil nizamnamesi ahkamı 
tatbik edilmektedir. 

Yangın başlangıcı 
Karaköy caddesinde Felemenk 

Bahrisefit Bankuında elektrik tel 
leri kontak yaparak tutufmut ise 
de itfaiye gelerek söndürmüttür. 

Düştü, ayağı kırıldı 
Parma kapıda oturan 55 Yatın

da Madam Derla, Y eniçar,ı' dan 
geçerken düferek ayağı kırılmıt, 
hastahaneye kaldırılmıfhr. 

Tramvay çarptı 
Çarfıkapı'dan geçmekte olan 

Madam Y asa'ya 654 N. lı tramvay 
çarparak hafifçe yaralanmasına 
sebebiyet vermittir. 

12 randevu evi kapatıldı 
Geçen hafta içinde Beyoğlu ve 

lstanbul taraflarında 12 gizli ran
devu yeri meydana çıkarılmıf ve 
buraları kapatılmıtbr. 

Zabıta umumhanelerde bulu
nan kadınların tescil edilmeleri ve 
hepsinin muntazaman muayeneye 
tabi tutulmaları hususuna da faz
la ehemmiyet veriyor. Son zaman 
!arda bazı kadınların zabıtaca tes 
cil edilmeden gizli olarak umum
hanelere girip çıktıkları anla,ıl
mıtbr· 

Emniyet Müdürlüğü ikinci fU
be zab1tai ahlakiyesi tarafından 
yapılan sıla ara,brma neticesinde 
bazı umumhanelerde böyle bir ta
kım kadınlar yakalanmıt ye mua
yeneye sevkedilmitlerdir. Muaye
neden aonra bunlar da zabıtaca 
tescil edileceklerdir. 

Gelen seyyahlar 
Evvelki gün Augüstilı vapuru 

ile tehrimize gelmit olan seyyah
lar lskenderiyeye 11itmitlerdir. 

Dün de Colombos vapuru ile 
300 Alman ve lıvicreli, lıteadin
dam vapuru ile 400 Amerikan sey 
yahı ,ehrimize gelmİftİr. 

Seyyahlar ekseriyetle dolar ü-
0 sküdar tapusu zerinden tediyatta bulunmakta ol-

Osküdar Tapu Ba,memurluğu duğundan, bu nokta mütkilatı mu
haziranda latanbul'dan Osküdara cip olmaktadır. Borsada dolar Ü· 

nakledilecektir. Kadıköyünde de zerine muamele olmadığından tüc 
haziranda ayrı bir tapu memurlu- car dolar kabul etmemektedir 
ğu ihdu olunacaktır. Bu mütkilatin önüne geçmek i-

Oaküdar ve Kadıköyüne ait çin, seyyahlardan çek kah11l edil
kayıtlarm tanzimi ve fitlere tefri- mektedir. Amerikan Elupreu 
ki için çalıtılmıya ba,lanınıtbr. Bankası seyyahların elinde bulu-

d ki nan çekleri, yalnız seyyahlara 
Yeni ka astro leş "latı ' mabsuı olmak üzere değittirmek-
Haziranda fehrimizde yapıla- tedir. 

cak yeni kadastro tetkilatı için 
kadroya ithal edilmek üzere Ka
dastro mealek mektebinden me
zun olup ta elyevm açıkta bulunan 
memurların liateıi lstanbul Tapu 
idaresinden istenmittir. Bu tetki
lata 40 - 50 memur ilave edilecek
tir. 

l,~~-:-:~A~•~k~•~rt~t-•_b~ll-1~•-t--~--ıl 
Malfil ikramiyeleri 

Kadıköy askerlik tubeıinden: 
931 ve 932 senelerinden tütün ik· 
ramiyesini alınamıt olan malOl ve 
tehit itamile on seneliklerin tütün 
ikramiyeleri havalesi gelmittir. 
Mart 933 nihayetine kadar cumar
tesi ve pazarteai ve Ç&rf&Dlba gün· 
!eri tubeye müracaatla almaları ve 
bu müddet zarfında müracaat et
miyenlerin hakları sakit olacağı i· 
lan olunur. 

Uludağda akl 
eğlenceleri 

Uludaida kar eilenceaine ıri· 
dip müthit bir fırtınaya tutularak 
büyük tehlikeler ıeçirdikten aon
ra tehrimize dönmiye mecbur ka
lan Turing Kulüp heyeti, Uludağı 
na ayni maksatla yeni bir seyahat 
icruına karar vermi9tir. 

Heyete, bu sefer 20 kiti ittirak 
edecektir. Bu meyanda S te kadm 
vardır. Terkos Müdürü M. Caatel
neau ve madamı da bu meyanda 
bulunacaktır. 

Heyet, bayramdan bir hafta ev 
vel Buraaya hareket edecektir. 

Bu sefer, geçen seyahatte alı
nan tecrübeye göre heyet lii.zım ıe 
len vesaitle mücehhez bulunacak
tır. 

iıtiyonun? 
- Evet .. 

MAKEDONYA 
san Tosun Bey değildi. Netekiın bo
zuk Arnavut kaldınmlarmdan nalça· 
lı bir kaç kundura ve bir iki nııhı dü
tük nal seoi yüluelirkea UYlUllJYan)ardan 
biri kapısını vurmadan erki.nharbin 
odasına girmifti. 

Kısa boylu yüzbqı, bir çakmakta
ıınm üıtüne kıstırdığı kavı, bir çelik 
parçasını indirip kaldırarak yakmağa 
çalı,ıyordu. Hasan "toıun Bey, yor
gunluğuna rağmen bu hale güliiıme
di: 

.Afil, Kin, Politika ve Kan.. 

dürmeğe kalkarlar nu? Minimini bir 
"Bulgariıtan"ın bile kulalı uım.dıft ııü
rültülere biz niçin pabuç bırakıyoruz? 

Erkanıharp cidden ılofnı diifüniiyor 
du. V eziyet hakikaten bu m~e-zde idi. 
Vak'a evveli. Avrupada f&YI olmuıtu. 
Bir Pariı gazetesi "Makedon yada bir 
ecnebi kadının e9kiya tarafından dağa 
kaldırıldığını" yazmış. Sonra havadis, 
Lond!"ll r.azetclerine ve bilhaua "T~y
r:lİı"c intikal ctmif, nihayet Amerıka 
eazeteleri bu kadının '"Mia Ston" adı?' 
taşıyan bir misyoner olduğunu tasrih 
eyleıniılerdi. 

Abdülhamidin korlıeklığıru bilen Av
rupa gazeteleri bu i,i ıırf ıantaj yapa
rak 01112nlı ı:c(arrthe.neltrindcn para 
çekmek için clnl!andmp buc!ııklandınyor-

Mtiellifi ı Nlzamettin Nazif 

larclı. l.taııbuldaki Amerika sefiri Babı
aliyi tazyik ettiği gÜn, Sofyaclaki Am&
rika baı konsolosu da Prenı Ferdinanda 
tiddetli bir nota clayanuıtı. Fakat Bul
ııarlar metelik bile vennemiılerdi. Ara
dan tam bir hafta seçtiği halde hudut
taki Bulgar karakollanncla en ufak bir 
b~reket ııörülmüyor, Sofya mütema
~~yen ''yapanz, ederiz'' diyer:ekten 
lfl ıavuıturuyordu. Fakat bizimkiler 
müt~ bir teli.' ve enditeye tutulmu•
lar, puıulayı ıaıınvermişlerdi. Sad
razamın şifreleri donu tutuımuı bir a· 
d .. . ki . ki" amın cıya cıya bağırışına 

ne kadar benziyordu!... 

Gün ağanyordu. Bu saatte Hadi 
Paşa kiınbilir kaçıncı uykuya dalmıı
tıl Faknt ııyku•uz kalan da yalnız Ha· 

- Merhaba Toaunl 
- Merhaba Poganl 
- Beni istetmitain, geldiın. 
- Oturl. 
Bu, kna boylu, genİ§ omuzlu, kalın 

kemikli bir piyade kolafaaıydı. 

Merasime lüzum görmeden altına 
bir iskemle çekti, oturdu. Kara göz
lerinde çok tehlike gönnüı, ölümler• 
dm lrurtulmuı adımıların gözlerin
deki parlaklık vardı. Siyah bıyıkları
nı burarak hafifçe öksürdü. Kafasını 
hi.li. haritasından ayıramıyan Hasan 
Tosun Beyi dürttü: 

- Çok uykusuz kalnııta benziyor-
sun ... 

- Evet .. 
BinbeJı bir oigara uzattı: 

- Pogan .. - dedi - Bir kan hi
ki.ve•i var. Senin kulağına da çalındı 
mı? 

- Amerikan kansını mı aöylemek 

- Be birader. • Kibrit bu kadar 
ucuza aatılırken bu kullanılır mı? 

- Ucuzluk, pahalılık için defi! .• 
Bulamıyorum. Hem o Balkan senin, 
bu Balkan benim dolaşa dolata ben 
artık yabanlaınuya heJladnn. 

Erki.nibarp bir kibrit çakarak u
zattı: 

- Poğan (1) .. Sen bu kadını han
gi çetenin kaldırdığım zannedenin? 

- Onu Allah bilir. Yalnız verilen 
haberlere bakılırsa "Sandanaki" "n.in 
bu iıte parmağı yok gibi geliyor ba-
na •• 

- Belli olmaz .• 
- Böyle deme. . çünkü o on beı 

gündenberi Kevgili traflarında dola
oı•·or. Halbuki Amerikan kadını "Cu
maihi.li." da ortadan kaybolmuş. 

- Cannn, diyelim ki Sandanaki' • 

_ .. Bu hafta her yerde konuşulan 2 mükemmel film: 

M E L E K ' te E L H A M R A ' da 

Komedilerin en ten ve en neıe!Ui 

YAVRUM 
filminde seyirciler katılırcaama gülmek

tedirler. 

Baı rollerde: 

FERNAND GRA VEY 

FLORELLE ve 

Sinemanın en gÜzel yıldızı 

MARLENE D1ETR1CH 
filmlerin en güzeli 

SARIŞIN 
VENÜS 

Fransızca sözlü ıon taheaerinde Fran
ırzca, Jngilizce, ve Almanca tarkı 

söylüyor. 

llaveten: Sesli VARYETE ve llaveten: Mickey Mouse ve 
havadisleri. Paramount sesli Halihazır Dünya 

RAQUEL MELLER 

Geçen sene HENRY ROUSSELL tarafından vücuda 

getirilen 

ŞAHANE Menekşeler 
filminde tatlı ve nefis bir Fransızca konuşuyor ve bir çok 

İspanyol şarkıları tagannİ ediyor. 

ARTiSTiK SiNEMASINDA 
llaveten : FOX JURNAL 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bugnn suvara 
nat 21,30 

Büyük 
ikramiye 

og!~~tı 

OPERA'da
1 

Binlerce ••yirciler 
En büyilk harp filmi 

TANNENBERG 
HARBi 

eıerlni takip ediyor 

Hayat Kasa 
Sigortalarınızı Gal•tada Ônyon Hanında Klin 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırını:ı. 
'Tllrkiyede billfasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyaam- ı..ir ıı.ere uğramadan sigorta yapbrmayuıız. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 479 

lktlıadl Devletçlllk 
ikinci elit - 240 sahl/e 

Ahmet Hamdi Beyin "lktıaadi Dev
letçilik" kitabının ikinci cildi de ba-
11lını1tır. "lktısadi Devletçilik" in bu 
cildi birinciye nazaran daha ehemmi
yetli bir takım mütalealan ihtiva et
mektedir. Eter bör mukaddime ile 
bet faaıldan ibarettir. Birinci fasıl 
"ferdi ikbsat nizamının aonu" olup 
burada aon dünya buhranı, aerbeat mü 
badeleye iatinat eden aon Garp mede
niyet nizamına ait zaruri bir netice 
ve bir rejimin iatihaleai teklinde müta 
lea olunmaktadır. ikinci faaıl da "ye
ni memleketlerin kuruluı nizamlan" 
etrafmda bir tahlil yapılmıt olup 
Türkiye gibi memleketlerin, Garp il
minden ve inkİfaf usullerinden ayn 
bir ııörüt ve tatbik editin ilmine ve 
metoduna mühtaç olduju izah olun
muttur. "Fertler iktiaadmdan millet 
iktiaadma" bAflığıru taııyan üçüncü 
fasılda ise iktisadi devletçiliğin ma
hiyeti anlatılmakta ve bu bahiı dör
düncü fasılda da "millet iktiaadınm 
kurulma unaurlan" batlıfı altında de 
vam ebnektedir. Bqinci n aon faul 
ise "millet iktisat rejİmillde para me
aeleıi" ne tahıia olunmuıtur. Mliellif 
bu faaılda paranın umumi mahiyeti 
hakkında izahat verdikten aonra, bu 
sünkü "altm" eaaıına dayanan para 
mtemini ve bunu baldı ııöateren libe
r-1 iktıaat ilmini tddetle tenkit ede
rek Türkiye gibi memleketlerin al
tına mühtaç olmadıklan ve paranın 
bu ııibi memleketlerde tanzim ediln;llt 
bir iktıaat faaliyetile beraber kendın
den ha.aıl olacaiı tetkik olunmakta
dır. Eserin aonıuıda kitabm bir hull
aaaı da vardır. Bu eseri okuyuculan
mıza hararetle tavsiye ederiz. 

nin bu iıte parmağı yok. Fakat ihti
yatlı hareket ebnek lazım oldufu i
çin Seli.nik ınıntaka11 ~danı. 
Ferit Paıa "Kevgili" deki bolüklen 
de harekte getirmiı. 

- Yandık öyleyse .• 
- Neden? 
- Neden olacak. • Eter Köprülü 

Kazım Sandanıki'yi köyünde ıdut
tıracak olursa; Sandanaki yakaıını 
ııüç kurtarır. 

- Daha iyi ya. • 
Pogan, "ıiz de ama cahilainiz" ıi

bilerden unttı. 
- Binbatmı• . - dedi - Eğer bu 

iti kamız hallebnemizi iıtiyoraak, 
Sandanaki'nin ölmemeai birinci tart
tır. Hayret ebne; bak anlataynn : 
Biliyorsun ki bu çeteler bir 
kaç fırkadırlar. " V erhoviıtler " , 
"Santıristler" falanlar filanlar gibi .. 
Sandanıki bilha11a cVerhoviıtlen e 
düşmandır. Halbuki ben iki kere iki 
dört, eminim; bu dalaverayı ''Verho
viıt " !er yapnuıtır. 
Toıun Bey dikkatle dinliyor, arası· 

ra not alıyordu. 
- Binaenaleyh .. - diye devam et-

RADYO 1 
Bu günkü prograaı 

lSTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Nihal Hanını. 
18,46 - 20: Orkestra. 
20 • 21,30: Bedayii muıildye heyeti. 
21,30 - 22,30: Gramcıfon, Ajanı ve Bor
aa haberi, aaat ayan. 

ANKARA 1638 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaı orkeatııuı 
18. - 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 - 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.40 Alaturka saz. 
19.40 - 20.10 Gramofon. 
20. l O Ajana haberleri 'll'e hava 

raporu 

Budapefte 550 m. 
17,45: Euııene Pertiı Slgan takımı. 

18,35: Net'eli müaahabe. 18,05: Orkea
tra konseri (Doppler, Weningw, Beççe, 
Jacobi va.) 20: Föyton - Spor. 20,50: Bir 
op«et termili. 22,50: Habet-ler. Mütea
kiben caz ve taganni ile Slgan mulilôıi. 

PRAG 487 m. 
18,50: Plik. 19: Ahn.nca nfıfriyat. 

20: 'Mliaahabe. 20,06: Askeri musiki 
(Oıtrava'dan). 21.06: Muhtelif prkı Ye 
musiki parçalan 22: Saat ayan. Z2,06: 
Radyo orkeatııuL 23,26: Aatorya kah•• 
sinden naklen taııannill Sigan muıikiai. 

BOKREŞ 934 m. 
11,16: Çocuk n8frlyab. 11,30: Ayin. 

12: "Burada" orkeotrumın sabah konae 
ri. 13: Pli.lı. 13,45: Saat ayan. 14: Plik. 
17: Köylü programı. 18: M1rCO takımı
nın hafif n Roınen muıikiıi. 19,10: Kon 
fen.na. 19,25: Marko orkeatraaı. 20: 
Dera. 20,40: Plllı. Zl ı "Sunaon ile Dali
la'" ilİmli üç perdelik Saint - Saena'in o
Peıraaı. 

ti kolafaaı - Eter Sandanski ile el
altmdan muhabere temin edebilirsek, 
ben kuvvetle ümit ederim ki, bu me
selenin içyüzünü öğrenebiliriz. 

- Ali. .. 
- Batka bar iıtedifin var mı? 
Erki.niharp gülümsedi: 
- Tabii .. ne o? Yokıc. uykun mu 

geldi? 
- Hayır ama. . Hazır ıelmitken, 

eve de bir uğrayım demiftim de .. 
Oç aydanberi dağ bqmd9ım .. Oldü
ler mi, kaldılar mı, tunu bör anlıya
ymı. 

- Evine ufraraın. Fakat nihayet 
bir aaat aonra tekrar yola çıkmıt bu
lunmal111n. Böyle netameli bör giinde 
"Pogan Recep " ııibi bir kuvetten mah
rum kalamayız. 

Kolağa11run katlan kendiliklerin· 
den çatıldılar: 

- Pogan Recep! Po'l'an Recep .. 
Bıktım artık yahu. . "Vardar gÜneti 
Apoıtol filan yere gelmit" koı Pogan 1 
cGuta kaptan• çetesi " Uaturugayı 

(Devamı var) 
~~~~~~~~ 

(1) Balhan harbinde ölmü1tür 



i • 1 
1 Ç lzgile r \ I ----Tuluat 

S. -Selim Nüzhet Beyin "Türk 
T emaşatı" adlı (1) kitabım oku
dunuz mu? 

8. - Güzel eser ••• Müellifte eski 
temata san'atlerimize kartı büyük 
bir hürmet olduğunu göıteriyor ... 
Yeni bir adamı eıki bir mevzua 
götüren ihtiyacı dütünüyorwn ... 

S. - Mazi hasreti olacak! ••• 

B. - Kendini kaybeden tiyatro 
fuurunu saramak ihtiyacı belki ... 

S. - Mümkün mü?! 

8. - Bir aan'at eakiyerek maki· 
ne haline geldi mi, kurtulmak için 
tuurunun yarabcı mebdeine kadar 
çıkmaktan batka çareıi kalmaz. 
Karagöz, mettah, ortaoyunu, asıl 
tuluat... Tiyatronun henüz kayıt 
Ve esaret tannnryan iJk, mAeıım 
tekili eridir. 

S. - Selim Nüzhet "Karagöz, 
aurab, hareketleri, dütünüfil ve 
aöyleyifi itibariyle Türktür" diyor. 

B. - Doğrudur. Ben daha ileri
ye gideceğim, Karagöz Türk perde 
aine aksetmİf inaan, "inaan bizati
hi" dir, diyeceğim Karagöz içtimai 
ananeleri tanımayan "tabii adam" 
m kendiaidlr. Nitekim Hacivat ta 
Türk çelebiıinden fazla bir tey, 
"tabit adam"ın isyanlarına kartı 
mukadder olan akaülamelleri ve
ren cemiyetin kendisidir. 

S.- Deıenize her biri bir Char
lot? ! ... 

B. - Yok ... Charlot bunlardan 
her biridir. Charlot phsiyetinin 
atalan ltalyan komediyacıları de
ğil Türk tematacılarıdır. Charlot 
da' içinde olduğu halde, hiç bir 
ıinema komiği Karagöz mlmiğinin 
kudret ve belagatine eritememlttir 

S. - Yalnız bu aan'atler dekor 
itibariyle pek geridir! ... 

8. - Akaine, tlıtünlüklerinin 
bir delili de bu dekor umurunu 
ihmal etmeleridir. Tiyatro dekor 
aan'ati değil, "Diacoura" ıan'atidir 
Karagöz dekoru perde teniyetine 
Orta oyunu dekoru meydan teni
yetine, Mettahmki kahve 99niye
tine göre bir türlüdür. Kitabın 
85 86, 87, inci sahifelerindeki 
de~e derileri reıim değil, resmin 
mutlak tecellileri, adeta metafizi
lidir !... Bir Akademi Profesörü 
İçin bu terkipli tipleri icat etmek 
kolay bir it değildir ... 

S. - Hiç olmazsa tiyatro tekni
ği itibariyle geri 99yler ! ... 

B. _Hail anlayamadınız; 
temata ıan'atlerinde aaıl olan 
san'atklnn yaratıcı kudretidir. 
Müellif, rejiıör, ıüflör değil ... 
Sonra bu aan'atlerin de kendine 
göre yüksek bir tekniti vardır. 
Meıela tema,ada tekamülün mih
veri piyea değil, komik p.haın ken 
disidir. 

S. - Bu tariht aan'atlerimiz 
ınodernlettirilemez mi? 

B. - Edilince aoyıuzlatırlar; 
Kendi asaletleri kendilerine kafi
dir. 

S. - Canlı karagöz fena mıdır? 
B. - Yalnız fena değil, müa

tekrehtir. Karagöz hayaldir, cisim 
değil ... 

S. - Bari yafAyabilecekler mi? 

B. -Tarihi aan'atlar ancak da
hiler aayeıinde Yatayabilirler; 
Nasıl ki ıözsüz ıinema yalnız 
Charlot için yatıyor. 

S. - Nqit hakkındaki fikriniz? 

.B. - B ütün dünyanın tarumaaı 
lazımgelen bir müthit komik ... 
Dehası butonu tambur haline ge
tirir. Ve ona can verebilir. Natit 
hali gülü.? b~.r ina~n değil, etyanm 
haline gulduren ınaandır. 

S. - Mettah Ali nasıldır? 
B. - Orta oyunlarında pek gü

zeldir. Yaratıcı kud~etini en ziya
de mimiklerde, bılhaıaa kavuk 
devirdiği zaman gösteriyor. 

S. - D.lsmail'i tarunnısıruz? 

B. - Zamanın en büyük tuluat

çısıdır. D.lsmail kadar bedahat 
duygusu tatıyan hazır cevap bir 
komik görmedim. Yalnız zavallı 
kendini satmaıını hiç bilmez ... 

S. - Bari bu adamları himaye 
etseler ... 

B. - Selim Nüzhet'le birlikte 

"Tuluatı sevenler cemiyeti" diye 
hir cemiyet yapmayı dütünmüttük 
Yapamadık, çünkü bu da bir 
san' at ... 

İsmail HAKKI 

(1) Selim Nüzhet, Türk Tema
fası, Mettah, Karagöz, Orta oyunu 
lat. Matbaayı Ebuzziva 1930. 
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SANAT I • 1 Birinci Sahifeden Geçen azı 

Flklrler- ve insanlar 

YAHYA KEMAL [ //] 

5. - Tenkit, bir eseri beğenip be
ienmediiimizi sö;ylemekten ibıınıt 
değil de verdiğimiz hükmün dayım. 
dıfı mlilaha:ııalan da klı.ydebnelue, 
edebi -rler araamda tenkidi en zor 
olaıılan hiç fÜpheıiz ki türler, bil
ha.- lirik türlerdir. Herhangi bir • 
ıerde meziyet diye göatereceğimi:ıı 
va11flan, bir baıkaıı için kusur saya
biliyoruz; çünkü o vaaıflann birer 
meziyet veya kusur olması, ancak 
sezebildiğimiz, fakat ne olduğunu 
bir türlü tayin edemedifimi:ıı bir kuv
vete tabidir. Onun mevcut olduiu 
her yerde kuıur yok, ancak meziyet 
Yardır. Onun mevcut olup olmadığı 
da bizim ' ' bedihidir iabatma hacet 

ıçuı • 'd' yoktur; fakat onu eaaaen hıoae emı· 
yenlere göatermek na11l kabil olur? 

Tenkidin gayeai de ancak bu kuv· 
Yetin ne olduğunu meydana çıkar
maktır; yani tenkit, asaletinde? !e
ragat etmek iıtemezae, muhali utib
dafa mahktbndur. 1lerledikÇ41 ııay .. 
ıinin de u:ııaklqbğını hiaaeder, fakat 
dönemez. "Şu manzumeyi befendim 
veya beienmedim" demek gayet na. 
zik bir aözdür; mülihazalıınmızı da 
kayde kalkınca hükmümüzün yalnız 
bqkalan için değil, kendimiz için de 
vu:ııuhunu kaybettiiini göriirüz. Onu 
tekrar bulmağa çalqmz Ya bu kay· 
bolan viızuh peıinde koımak nihayet 
bizi bir fasit daireye ıevkeder. Bu
nun içindir ki bir türden bahseden 
her tenkit yazısı ne kadar uzarsa o 
kadar ekaik kaldıfı hiaaini verir. Bu· 
na rağmen münekkit, ilk sözlerini 
tekrar edinciye kadar duramaz. 

Yahya Kemal hakkında geçen haf
ta yazdıklarmun ne kadar ekıik ol
duğunu biliyorum; bugiin aöyliyecek
lerimin onlan tamamlıyamıyacağını 
da biliyorum. Fakat o mevzudan 
tekrar baluebneğe, kendi kendime 
karı•, mecburum. 

6. - Yahya Kemal'in ıürinin vazıh 
olduğunu aöylemiştim. Fakat vuzu
hun, bilhuaa ıürde vuzuhun ne oldu
ğunu tayin etmek miifküldür. Vuzuh, 
muhakemenin evıafmdandır; bir bakı
ma sadece ikna edebilmek demektir. 
Bunun içindir ki anladığımızı iddia et 
tiğimiz h31de iıtirak etmediğimiz fi. 
kirleri anlamamıt olmakla ittiham e
dilmemiz, pek dl! haksız değildir. 

Şürde böyle bir f8Y aranamaz; Ye 

yahut ki Pirde ikna mevzuu bahia o
lursa bu ancak ıairin iç &leminde, 
bizimkinin bir benzerini bulmak de
mek olur. O halde Yahya Kemal'in 
tiirinin vazıh oldufunu söylemekle 
ancak o fİİrİ benim anladığanı mı 
göstermiı oluyorum 7 Hayır; o mana
da olmadığını pek ala biliyoruz, y ah
ya Kemal, her Türk tarafından değil
ıe de, edebiyatla uğra9m19 her Türk 
tarafından derhal anlatılabilir. De
mek ki onu anlauıak için edebiyat 
"diacipline" inden geçmiı olmak ki .. 
fidir. Bundan bir netice çıkarmağa 
kalkacak olurıak zannederim şu neti
ceye vanrıa: Vazıh ıiir, bütün unıur• 
lan yazıldığı dilin ananesinde eıasen 
mevcut olan tiirdir. Bu itibarla hiç 
bir vazıh tür, tamamile original de
ğildir. 

Bunu bir kusur olarak kaydetmiyo
rum. Originallik mutlak bir surette 
meziyet olmadığı gibi ondan mahrum 
olmak da muhakkak meziyetaizlik 
değildir. Eski sözleri tekrar ebnek 
demek de değildir; onlan yeni bir şe
kilde terkip ebnek, onlara kendilerin
de bilkuvve - fakat ancak bilkuv
ve - mevcut olan söylenmemiı CÜ· 
zellikleri vermek deaıektir. 

....... ahya Kemal tiir ananemize, Hu
ııo'nun Baudelaire için kullandığı ta
bir ile, "yeni bir ürperme (friaaon)" 
ilave ebnemiftir. ilave ettiği bir §"Y 

vardır, fakat evelce kaydettiğim ten
kit kuvvetidir; ürperme nevinden 
değil, muhakeme nevindendir. "A
cenıpereatii Rum'un imale devrinde" 
ıibi ~İr mısra, hiç ıüpheıiz ki bizim 
edebıyatnnızda eskidenberi mevcut 
feylerden değildir; fakat bunu anla
~.aın~;ı: için hiç bir ekliğimiz yoktur, 
çunı.;u bu hiı alemimize değil, aklımı
za hitap ediyor, 

,V alnız 1'., ~hya Kemal gibi kudretli 
ıaınlen degıl, herhangi iyi bir §&İr
de~ ~ahaederken, gerek onun vazi
y.ett.n~, ge!"'k. ~na ~arıı bizim vuiye
bJDızı tayın ıçın tur hakkındaki bü
tün düı~celerİmizi gözden geçirmek 
lazııngelır,~r. Bunun için bu parçada 
itarel etttgım bazı noktalara avdet 
meburiyetini hiaaediyorum. 

"Originallik mutlak bir ıurette me
ziyet olmadığı gibi ondan mahrum 
olmak da muhakkak meziyetaizlik 
değildir" dedim. Aceba? ... Hiç 0 ). 

mazaa bazı kayıtlar gözebnek laznn
dır. Hakikaten büyük tair (burada. 
ki "büyük" kelimesinde derece de
ğil, ancak keyfiyet mevzuu bahistir), 
dilinin ananesine yeni bir ıey il&ve 
ebnit olanıdır· fakat her yeni bir §ey 
ilave eden m~hakkak ehemmiyetli 
bir tair değildir. Hakikaten büyük 
§air, evvela anlaıılmamylıkla itti
ham edilir; fakat her anlaşılmıyan 
muh~kak büyük tair değildir. Bu
n~ ıçındir ki Yahya Kemal büyük 
hır u~t~dır, bize çok güzel ıiirler 
v~rmıthr, fak~t büyük bir tair değil
d!r'. ~~ten bı~ devir açmamııtır, bi
laki•. ıkı de':1", divan edebiyab ile 
edebiyab cedıdenin hu!Uaımı yapmıf 
olanlar araıında bir "hattı vuıl" oı.' 
muıtur. 

Maksadımı daha iyi anlatabilmek 
için ıiirlerini her okuyuıuında zevk 
duyduğum Yahya Kemal'i, eserinden 
doğrusu hiç de hoılanmadığım baıka 
bir şairle, Tevfik Fikret'le karıılatb· 
racağun. Tevfik Fikret hakikaten 

1 
büyilk tairdir, ananemin yeni bir teY 
ilave ebnİftir. Nummıı:ıı deiiftirmit. 
yeni bir ııÖS'Üş getirmittir. Onu an
cak liaanı için, bütün iddialara rağ
men bir sanatkar olmadığı için, zevk• 
aizli~i için sevmiyoruz. Yahya Ke
mal'in lisanı, Fikret'in çetrefilliğin
den kurtulmuıtur; o bir aanatkirdırı 
birkaç beyti müstesna, eserinde zevk· 
ıizlik yoktur. Fakat bir yarabcı de
ğildir. Kendi~inin pek sevdiii Naili, 
hiç ıüpheıiz ki Şeyh Galipten daha 
sanatkar bir pirdir, fakat onun ka· 
dar ehemmiyetli değildir. , . 

Zaten, Nedim müstesna, kendıaı
ne ırerek bizim edebiyatnruzd!',. ıe
rek Fransız edebiyabnda seçtifı '1'" 
talar, hep böyle ıalrlerdir: N ailt, 
JoıE - Maria de HEredia ve Jean 
Mor~aı. Nesrinde ve hayat kartıam• 
daki vaziyetinde ( attitude) iae, Mau· 
rice Barr~ı'i hatırlatır. 

Yahya Kemal Verlaine'den de ~ah
aeder; fakat onun aevd.iği Verlame 
Sa,eaae ıairlnden ziyade Lu FEtu 
,alant•• ve Cha1111on• "'"" parol~ !a• 
iridir. Mamafi onu hatırlatan Guf
teaiz beıte" ıi, Türk ıürinde en 'ye
ni" parçalardandır. Öbür mansuıne
lerinden iyi olduğunu aöylemiyorum. 

7. - Tevfik Fikret'ten beri kay
bolan pzel mıara zevkini bize Y ah
ya Kemal hatırlatb. Fakat bu hazan 
küllün aleyhine oldu. Vakıa ne ııa· 
zellerinde, ne de yeni tarz ıiirlerlnda 
tamamile eakilere uyup birihiri ile a
laka11 olmıyan beytleri aırahyaınadL 
Yalnız bir parçasında, "Fazıl Ah· 
met'e gazel" inde bir beyit, ilk. ba~~ 
ta, diğerleri ile allkadar ,defi! s;ıbı
dir. Atktan bahaederken.Jıırden hını: 
Pir olur Yakup, wıaktan bir cau g{l,f 
eylHe - Mahfei Yu..U MlllIT Vadil 
Ken'an'dan geçer diyor. Fakat bu, 

.. b ')'t"' Yahya Kemal'in baılıca au ~ ı • 
)erindendir. İyi bakılınca, remzı ma
naaı düıünülünce, manzumede hiç de 
yabancı olmadıfı zen ile görülü~" 

Yahya Kemal küllii düıünmedı de· 
ğil, onu inıa edemedi. Kusunuz 
manzumesi yok gibidir; bilha.- uzun 
parçalannda. . • En gÜzel manzume
lerinden biri, "Açık deniz", tatsız mıı 
ralarla doludur: Mağlupken ordu, 
yaslı dururken bütün vatan, - Rüya• 
ma girdi her gece bir fatiha'!" ~· 
Bilhassa aon beyti 1 Şekvanı dınledım~ 
ezeli muztarip den~/ - Duydum kı 
ruhumuzla bu gurbette şenden~. · • 
gibi güzel bir beyitten eonra. bir kıs
sadan hıaaa çıkanr gibi, takdim ve 
tehirli, vezne girmek için ter döken 
ıu beyit: Durdurmaz, anladım bunu, 
hiç bir güzel kc;ıı, - Bir bitmiyen 
sıuuzluğa benzer bu ağrıyı! ... Buna 
ne lüzum vardı? 

Garip gözükür ama bir manzume
ye lü:z.ıımsuz ve tatsız mıaralar kat
mak, mıaracılığın illetlerindendir. Gü
zel mı•ralar var ya! onlann batın i
çin öbürleri de gider! 

Fakat Yahya Kemal'in en güzel 
addettiki m11ralar da kusurdan aa
lim değildir. Birçok kimseler gibi be
nim de en harikulade beyitlerden ad
dettiğim şu matlaa bakalım: Cem, 
bezmi camı kurduğu gün: ''Şat olun11 

eledi; - cEy dilharaplar, için abat 
olun• dedi. . 

Sonunu "için, abat olun" diye, yani 
.-için> kelimesinden sonra durarak o
kuyamıyoruz, vezin vaeh emrediyor. 
Halbuki mana a11l o zaman gÜzelle
ıiyor ve §Üpheaiz ki Yahya Kemal de 
öyle kastetmiştir. Tam hedefine va
ramamıf. 

Bütün bunlara rağmen türkçeyi en 
iyi kullanmıı, dilimizin ahengini an
lamı, bir ıairdir. Aruza da onun 
kadar hakim olmak pek az kimseye 
müyeıaer olmuıtur. 

Nurullah ATA 

Tarihi çehreler 
etrafında 

Nahit Sırrı Bey arb.dqmıız bu aon 
aylar içinde üç eı.., IJA!!reltİ. Bunlann 
evvelkiıi hikayeler, inkincisi edebiyat ve 
san'at tetkikleri idi. Son .,..., iıe aon a
ıır tarihine dair ve çok etraflı ve eaaalı
tetkiklerin mahsulü olan bir kitaptır. 
Vaktile (Ayın tarihi) ve (Hayat) mec
mualarında çıkan ve bu defa kitap 
halinde toplanmadan evvel bir çok ila
velerle zcnginleftirile.n bu makalelerde 
buııünkü siyaset bahiılerinin hemen bü
tün eaaslanru okuyoruz. Kitabın ihtiva 
ettiği dört makale ayni zamanda cid
den cazip bir lisanla yazılmıştır. Meseli. 
imparatoriçe Eugenie'ye tah•İı edilen 
etüd bir roman kadar heyecanlı ve aJ8.. 
ka verici. Nahit Sım Beyin bu yeni e
serini her münevvere, Darülfünun ve 
lise talebelerine hararetle tavaiye ede
biliriz. 

Boynu biki\k kız1ar 
iMatbaada Akpm tairi, Retat Feyzi 

Bey arkadatımız bu isi.mle bir hikaye 
kitabı neıretıniıtir. Bu eser, mevzularını 
hayattan alnut güzide hikayelerden 
mürekkeptir.Kariler bu hikayelerde ree 
liteyi akıoetmit olur~ bulacıJılardır.Re 
pi Feybi Bey, gerek Serve(ifünun 
mecmuasında "Kalemin ucundan'' ı.er
lavhası albnda yazdığı kronik yazılan 
ve " Matbaada Aktam" ismi altında top 
ladığı tiirlcri ve bu yeni nqredilen 
"Boynu bükük kızlar" iıimli hikaye 
külliyatında edebi liyakatini karilerine 
ispat ve takdir ettirmiı genç bir aan'. 
atkiirunızdır. Reıal Feyzi Bey orijinal 
ve bayatı hakilıiyenin tam bir makesi 
olan bu yeni eserinde lam bir muvaffa. 
kıy et göstcı'IDİıtir. Kendisini tebrik ve 
eserini tavıiye ederiz. 

Almanya imparatorluk 
bayrakları içinde 

(Baıı ı inci sahifede) rupanın vaziyeti hakkında izahat 
sine aykm bir Jıııra.et aaymaktadır. Bu vermittir, Mumaileyh, buhran dev 
hale bir nihayet verilmek üzre diploma- resinin yaklaşması, ııilahları bırak 
ai yolile lefebbüılerde bulunulmaaı ibti- ma konferansının muvaffakiyeti-

-t:~!'"ı.ıralmıa meaeleaile uğrat- ni fÜp~e~e dütürmekte olduğunu 
mak üzre bir Beti ... konferaııaı fikri tim söylemıttır. 
dilik bıralulmıt ııibidir. M. Norman Dawis, Almanya ve 

F rtum:z: gazeteleri bir 'eyler 
söylemek uteyor 

P ARiS, 11. A. A. - Franıız - lnailiz 
konuımaları hakkında dün n91rolunan 
tebliğin metnini mevzuu Q.hiı eden ıı•· 
zetel ... bu konupıalar hak!nnc" objek
tif bir vaziyet almaktadırlar Matbuat 
bu konutmalann ibtidai mahiyette ol
duğunu ve ilerisi için baz ı itaretleri ih 
liva ettiiini kaydetmektedir. Yeni bir 
Bqler konferanaı projesinden vazaeçil
miı olma11nclan dolayi gazeteler memnu 
niy~t göıteriyorl1ll'. Gazete! ... Hitlerc:il"' 
rin taıkınlddaruıa Göeri.ngiıı nutku ve 
Kelıl hadiaeıine M. Macclonaldın da iti
raz olmasmı aynca sevinçle karfdayor
lar. Bilhaua aol cenah aazeteleri Fran
ıız • 1,,gi)iz konutmalamuıı çok ııamiml 
bir hava içinde yapılmıf olduğunu kay
dederek Londra ile Pariı araaındaki iyi 
anlaımamn ıulh için en kuYVetlİ temi
nat letkil ettitinl yumıı.ktadırl.r. 

Ne,redilen teblil 
PARIS, 11. A. A. - Franıı:ıı ve lnııi

Iiz nazırları araaında saat 10,20 de batla 
mıt olan Ye M. Daladier tarafından veri 
len ziyafet ıebebile ara verilen konuıma 
lar tekrar baılayarak saat 10,16 ya ka
dar devam ebniıtlr. 

Saat 17,10 da llf&iıclaki tebliğ veril-
• tir· 

ızu.! M. Mu Donald ile Sir Jolın Simon, 
ııeceyi lnııiliz ıefarethaneıinde geçinniı 
terdir. lngiliz nazırları, Cenevreye gider 
ken fıraatlan istifade ederek M. Dala
dier v~ M. Paul Boncour ile görüttükle 
rinden dolayi çok memnundurlar. 

lnııili~ nazırlan Franıız arka~l~e 
halihazll'da eöze çarpan ba§lıca ıkliddl 
ve siyasi meseleler h.akkıncla ırörütmüt
lerdi~. 

Cenevre meselesinin Avrupanın tim
diki bal ve vaziyeti dolayiıile en acele 
~!erden olduğu nazırlar tarafından ka
bul edilmit ve nazırlar öteki devleti ... 
mümeuillerile de uyuımilk ıuretile ıul
hun mubafazaaı çarelerini aramağa ka
rar venniı olduklannı bildirmiılerdir. 

imparatorluk bayraklan çekildi 

BERLlN, 11. A. A. - Pnııya dahili 
ye Reich komiseri yannki pazar gÜnÜ 
büyük wp ölül ... inin hatırasını taziz i
sin bıbtijn re•m• dairelere matem bayra
ğı çekilmeoini elm'<Obniştir: Bu bayraklar 
siyalı ve Beyaz Pruıya, aıyab • beyaz -
kmnızı İmperalorluk bayrakları olacak-

tır. 

Siz de silcilıları bırakın! 
CENEVRE, 11. A. A. - M. Nadolny, 

" Milletler cemiyetine yarduncı Alman 
cemiyeti" nin dütüncelerini yaymakta o 
!atı gazeteye yazmıı olduğu bir yazıda 
Almanyanın emniyetsizlik içinde bulun
duğudan ıili\hlan bırakma konferanıının 
geri bırakılmasına ve orta bir hal çareıi 
kabulüne dair her türlü projeyi reelde 
mecbur kalacağını yazmııktııdır. 

Almanyanın emniyehizlik içinde bu 
lunmaaı onu, sililılan bırakma itinin a
cele halledilmesini iıtemeğe mecbur bı
raluıcaktır. 

Hitler'in bir beyannamesi 
BERUN, 11 .A .A. - Baıvekil M. 

Hitler milliyetperver aosyaliıtlere hita
ben fU beyannameyi ll"frebnİftOr: 
Şuunuz bazı kimseler ve bilhaaaa t..ı. 

rikilçı komüniıt ajanlan milliyetperv ... 
ıosyaliıt fırkasını gözden düşürmek için 
münferit tabulara ve huıuıile ecnebile
l'f' fena muamele yapmakta, ticaret ha
yatinı kanıbrmakta ve buna benzer di
i"" bir çok hareketl ... de bulunmakta
dırlar • Bu hareketleri yapanlar her kim 
olursa olıun derhal zahitaya tealim edil
meli~. 

Şimdi milli hükômet bütün Almanya
da icra kuvvetini eline almıı olduğun
dan 1933 milli ibtiliilini meşum 1918 
ıparlakiste ihtilaline benzetebilecek hi~ 
bi• hRdiae olmamalıdır. 

Tam birliğe doğru 
BERLIN, 11 - Almanya birli

ğe doğru gidiyor, Bütün hükiimet
)er birer birer istifa etmekte ve 
yerlerini Alman komisererine ter
ketmektedirler. Bu suretle bütün 
Almanya Hitler kabinesinin emri 
altına geçmit bulunmaktadır. 

Sarre toprağında mühim bir 
hôdise 

BERLIN, 11 A.A. - Nazi hü
cum kıtalarına mensup 200 kiti 
kadar zannolunan bir grup, bir
kaç gün için Kehl kı,lasını itgal 
etmiılerdir. 

Berlinde Kehl kıtlaımm Nazi
ler tarafından itgal edilmesinin as 
la askeri mahiyette olmadığı ve 
itgalin tamamile dahili siyasete 
tealluk eden sebepler dolayısile 
yapılmıt olduğu söylenmektedir. 

Civardan gelmit olan kimsele
rin çoktan gelmit oldukları yerle
re dönmüt oldukları söyleniyor. 

Silô.hlan bırakma zamanı değil 
V AŞINGTON, 11 A.A. - M. 

Norman Dawis,M. Roosevelt'e Av 1 

Avusturyadaki siyasi vaziyet ile 
Uzak Şark ihtilafının silahları bı
rakmak için birer mania olduğu
nu ilave etmittir. 

Amerikada yükaek mevkilerde 
bulunan kimselerde silahları bı
rakma konferansı akibetinin ne o
lacağının birkaç güne kadar anla
tılacağı intibaı vardır. Bu zevat, 
Almanyanm yeniden silahlanması 
ve Japonyanın kuvvetlerinin art
ması ihtimalleri karfısında telat i
çindedirler. 

Roosevelt idaresinin diğer dev
letler kuvvetlerini arbrdıkları tak
dirde Amerikanın da böyle bir ıi
yaıet kabul etmek mecburiyetinde 
kalacağı fikrinde olduğu zannolu
nuyor. 

M. Nadolni'nin bir ya:z:ıaı 
BERLIN,11 A. A.-Volf A

jansı bildiriyor: 
Alman elçilerinden M. Nadolni, 

Milletler cemiyeti mecmuasına 
gönderdiği blr yazıda diyor ki: 

"Emniyetaizlik içinde bulunma
ıı kendisi için büyük bir tehlike 
olan Almanyanm konferansı tehir 
yolunda ortaya sürülecek herhan
~ bir teklifi reddetmesi lazımge
lir. Almanya geçici ve muvakkat 
bir çare bulu~ası fikrini de ka
bul etıniyecektir. 
Almanyanın emniyetini aağlam 

!attırmak kaygusu hakikatle geç
mekte daha fazla geçikmeye ya
natamaz." 

Turizm kongresi 
(Başı 1 inci sahifede) 

lan rehber ve terciimanlarm beynel
mil~I kaidelere uymalan, gibi mesele
ler ve en mühim olarak la otomobil
lerle demiryollannm rekabeti ve tu· 
rizm için lüzumu olan kambiyonun 
çıkarılması meaeleleri müzakere edil
miıtir. Bu aon iki meselede Türk he· 
yetinin noktai nazan fU idi: 

Demiryollan ile otomobillerin re· 
kabeti meaele•inde, demiryollarının 
lehine bazı kayıtlara tabi tutulması 
ticaret noktasından makul iae de, tu· 
rizm noktasından, otomobiller lehine 
tetbirler alınması daha lüzumludur. 
Kambiyo meaeleai hakkında kongre
ye teklifte bulunan ltalyan heyeti, 
kambiyonun dıt memleketlere çıkan! 
maaı için hüldlmetler nezdinde teıeb
büste bulunınaamı ıöylemiıtir. Türk 
heyeti iae prenaip itibarile buna işti
rak ebnekle beraber, seyahat acente
lerinin, aeyyahlann hareket ettikleri 
noktadan bütün seyahat için alacak
lan kambiyolann takaı şuretile mem 
leketler araaında tekabülünü teklif et 
miı ve bu teklif kabul edilmiıtir. 

Kongre dağıldıktan aonra Türk he 
yeti reisi Reıit Saffet Bey Kahire, 
lıkenderiye ve Şam ve Atinada reami 
turizm müeaseaeleri ile bazı temaalar 
da bulunmuı ve Türkiyeye seyyah cel 
bi için bazı itiliflar imza etmiıtir. 

Bu memleketlerde memleketlerin 
ileri gelenlerinden, turizm ile alaka
dar ~üeaaeaelerin ve Türkiye sefir ve 
konaoloslannm iıtirakile muhtelit tu
rizm komiteleri teşkil etmittir. Bu 
komiteler 1-.... 'tllen iJe baılaıııqlardır. 

Bu meyanda basılmakta olan arapça 
ve ruınca Türkiye turizm rehberleri
nin, faydalı bir surette tevziine karar 
verilmit ve memleketimize gelecek 
seyyahlarm aınıflarma eöre propa
ganda zeminleri tesbit edilmiıtir. 

Kahirede Prens Tahir Paıa ve Va
ııon • Li ıirketi mümessili Şakir Beyin 
iıtirakile te,2kil edilen komiteden bü
yük faydalar ümit edilmektedir. laken 
deriyede Baıkonaolosumuz Nizamet
tin Beyle Macar Batkonaoloau ve Sey 
risefain acentesi M. Paul Nam.;.·, iş 

Bankası müdürü Esat, Muhadenet ııa· 
zeteıi müdürü Remzi ve Anadolu A
jansı muhabiri Ziya beyler Clariç ole 
linde Re§İl Saffet Beyin nezdinde yap 
tıklan toplanbda lıkenderiye'deki fa 
aliyetin esaslarını hazırlamıılardır. 

Mıaır'da Türkiyeye kartı hazırla

nan Turizm cereyanında en mühim 
rolü it Banka11 ile Seyrisefain idareai 
yapacaklardır .. Bu defa lakenderiye
den lstanbula gelirken bindiğimiz iz. 
mir vapuru. bunun en canlı bir misali 
dir. Bu vapur, muktedir kaptanı A· 
ziz Beyle birlikte Akdeniz'de Türk
lük namına en terefli aeyyar bir pro
paganda aletidir. İzmir vapurunun 
temizliği, intizamı, yemekleri, orkea ... 
ırası en müıkülpeaent inıanlarm tak
dirini celbedecek bir mükemmeliyet
tedir. Vapurda kendileri ile birlikte 
seyahat ettiğimiz · İngilizler, Fransız
lar ve Yunanlılar bizimle beraber 
hep bu fikirde icı,iler .. 

1 Kazanç ayihası 
(Başı 1 inci sahifede) 

kudu. Ve ıimdiye kadar divanca ya
pılan bütün tetkiklerin ve Meclise ar• 
zedilen raporların bu kanunun icaba
bndan olduğunu fakat bunlann ka
nun mahiyetinde kararlar olmadığını 
söyledi. 

Beıim Atalay Beye de cevap vere
rek: 

- O zat müeaseaenin p)ançoaunda 
temiz göıterilmitıir. dedL 

Fuat Beyin izahati Refik Şevket Be 
yi tatmin etmedi. Noktai nazannda 
ıarar etti: 

- Fuat Beyin izahatı noktai naza
rımı reddetmiyor, Divanı Muhasebat 
mürakabeaini mademki Mecliı namı
na yapıyor, tabiidir ki tetkiklerini de 
Mecliai iliye bildimıelı: mecburiyetin
dedir. Mevzuu bahis meaele bu değil
dir. 3 aylık raporlara f&.111il olmıyan 
bu türlü raporlar ve encümen taavip
lerinin Mecliai illi kararma iktiran e
dip etmiyeceğidir dedi ve lamel Be
yin teklifine itlirak ederek meseleyi 
t"fkilab esaıiye encümeninin tetkik et
meaini istedi. 

Relik B. İn beyanatı 
Refik Bey (Konya), teklife encü

men namına İ§tirak etti. Ve meclisten 
çıkacak karar iıter kanun mahiyetin
de olaun, iater olmaam böyle bir t..a
rar aleyhine hiç bir vatandaş resmi 
makamata itiraz müracaatları yapa .. 
maz dedi. Şu mütaleayı ilave etti: 

- Meclis yalnız raporlarA kesbi 
ıttıla ebneli ve bunların içinden yal
mz elzem ıördük1erini müzakere et
melidir. 

Neticede meselenin teıkilitı eıaaiye 
encümeninde tetkiki için Refik Ş v
ket ve lamet beylerin takriri okuna
rak kabul edildL 

Kazanç vergisi 
Meclis ruznameainde kazanç vergi· 

si kanun layihası da bulunuyordu. 
Bütçe encümeni mazbata muharrir] 
Dr. Galip Bey layihada bazı kelime 
laıhihleri yapılmak Üzere layihanın 
encümene iadesini İstedi. Refik Sev· 
ket Bey de böyle mühim bir laylha
nın diğer ihthıs encümenlerinde de, 
ezcümle Adı.,,.., encümeninde de mü
zakereai lüzumuna itaret etti. Netice .. 
de li.yiba bütçe encümenine iade o· 
lundu. 

Layihada tadilat 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Büt· 

çe encümeni ha'""' aonunda kazanç 
vergisi liyihaamı yeniden tetkike ba§
layacakbr. Encümenin l&yiha Üzer:n
de bazı tadilat yapacağı anlaşılmnk
tadır .. Bu meyanda layihada b~ tce en 
cümeninin evvelce yaptı C'Y ı tadil&t ü .. 
zerine hükiımetle muhalif kaldığı ba
zı eaaılann da değiştiri1me:'ii ihtimali 
galiptir. Tadilat yapılll'ken Edirne 
meb'uau Şeref Beyin takriri nazarı j .. 
tibara alınacaktır. Bu maksatla Şeref 
Bey encümen müzakeresine İt}tİrake 
davet olunmuıtur. Layiha Bütçe encü
meninden sonra Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinde de tetkik olunacak 
ve ancak Nisan aonunda tekrar heyeti 
umumiyeye gelebilecektir. 

20 kanun layihası 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Hü

kiimet bugün meclise 20 den fazla Ira. 
nun li.yibası takdim ebnitıir. Mahke
meler tqkila.ti liıyihaaı, Adli sicil la. 
yihası, Adliye kadrosunda tadilat ve 
bazı maka.mlarm .maa,lanna :zam ic ... 
raaına dair li.yiha, aoy adı 18.yibaaı, 
aıkeri izin hakkında layiha, mevdu
ab konuna layiha11, nahiye müdürle
rinin tayini ıureti hakkında layiha, 
memurin kefalet kanunun bazı mad
delerinin değiıtirilmeıi hakkında la
yiha, aıkerlik dersleri muallimlerinin 
ücretleri hakkında layiha ile Temyiz 
mahkemeainin Ankaraya nakli hak
kınd.aki layiha bu meyandadır. Bu 
aon layihanın ihtiva ettiği esaaa göre 
Temyiz mahkemesinin nakline ağuıı
toa baımda bqlanacaktır. 

Kayalıklara oturan 
• • gaz gemısı 

Bozca adada Me>mer burnunda 
kayalıklar üzerine oturan İtalyan 
bandıralı 7500 tonluk motörlü Pri 
çtone gaz gemisi 20 derece san
cak tarafına meyletmittir. 

Gemi, mürettebat ve kapdanı 
tarafından terkedilmi,tir. Nihayet 
dün aktamdan itibaren kurtarma 
ifine ba,layan La valct tahlisiye va 
puru geminin yaralarını kapama
ya ve aarruçlannı bofallmaya bat
lamıthr, geminin vaziyeti çok teh
likelidir. ........... ............ _...--... ·-·-· .. ····----
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MI. Şor babasına döndü 
Nihayet kız aşıkından ayrı dı, 

babasının yanına döndü 
Yunan artisti Papas'la birlikte 

tayyare ile Atina'ya kaçan Matma 
zel Şor'un Atina'ya giden babası 
M. ">r' dan evvelki gece buradaki 
Vekili Avukat Mustafa Adil B. e 
kısa bir telgraf gelmiftir. Bu tel
graf, aynen fU cümleden ibarettir: 

"Kızım, bugün bana kendisi 
geldi." 

Bunu müeyyit olmak üzere, dün 
Atina' dan fU telgraf ta gelmittir: 

A TlNA 1 O - Son dakikada ti
yatro mahafilinden çıkan haberle
re göre bir müddettenberi Atina
da bulunan M. Şor, kıımı ikna e-

' derek ~ıkmdan ayınnıflır. M. 
. Şor, kızile beraber lıtanbula hare
. ket ediyor. Bu ifikane maceranın 

beklenmiyen bu neticesi burada 
bir çok dedikoduları mucip olu
yor. 

Dün bu hususta kendisile görü. 
fen muharririmize Mustafa Adil 
B. M. Şor' dan aldığı telgrafı teyit 
ederek demittir ki: 
"- M. Şor, kızın bana kendiıi 

geldi, diyor. Bu, belki bir ziyaret, 
belki baba yanına tamamile bir av 
dettir. Mütemmim tafsilat bekliyo 
rum." 

Di~er taraftan öğrendiğimize 
göre, bu meselede gazeteciler -
meslek tabirile - atlablmıflardır. 
Filhakika M. Şor'un Atina'ya an
cak üç gün evvel fehrimizden git-

Müteferrik haberler 

Surp Ağop ve Ermeni 
Patrikhanesi 

Temyiz mahlı:emeaiııin, Surp Acop 
mezarlığı hakkmda Patrik Efendinin, 
cemaat namına dava ikamesine aali.· 
biyeli olmıyacağma dair olarak ver
miı olduğu karar üzerine, Patrikhane 
Cismani meclisi birkaç günden beri 
kendi hukuk mÜfavirleri ve avukatla 
rile müzakeratta bulunmaktadır. Ha
ber aldığımıza nazaran, Temyiz kara• 
rınrn tashihi karar edilme.tine ve tem 
yizin verdiği karann heyeti umumiye 
ce taadikı halinde, meclisi cismani 
reiai tarafmdan Beyoğlu mütevelli he 
yeti namına belediye aleyhine yeni
den dava ikame edilmeai lüzumuna 
karar veri1miıtir. 

"' Şiıli Ermeni kabristanı ile yanın
daki Muaevi kabristanı araamda ls
tanbul ceza ve hukuk mahkemelerin
de iki dava cereyan etmektedir. Bu 
davalardan birisinde Ermeni mezarlı
lığı , Muoevi mezarlığı aleyhine, me
zarlık duvarını yıkmak cürmünden 
dolayı müsebbiplerinin cezalandml
maaı, ikinci dava İ"7 Musevi mezarlı .. 
t'i tarafından Ermeni mezarhfı aley· 
hine olup, Ermeni mezarlığmm bir 
kıamı kendilerine ait olduğu iddiaaile 
mülkiyet davasıdır. Her iki daTa da 

• de"desti rüyet olup, ceza davaa., hu
lnık davaamm neticesine talik olun
muıtur. Bu mezarlıklar, bitifiği bulu
nan Rum ve Ermeni Katolik mezar
lıklarile beraber, takriben altmıı ae
ne mukaddem padişah iradesile ve bi 
la bed"I bu dört cemaata verilmiıtir. 

tiğini tesbit ettik. M. Şor, gider git 
mez, knı kendisini ziyaret etmiş
tir. M. Şor' dan bir kaç gün evvel 
de, vekili Mustafa Adil B. Atina'. 
ya gidip Matmazelle görüştükten 
sonra avdet ebni,tir. M. Şor'un A
tina'ya hareketi, Mustafa Adil B. 
in kızla gÖrÜfÜp İstanbul' a a vde
tinden ıonra vaki olm~tur. 

Bu itibarla, Matmazelin pede
rine avdeti zeminini Mustafa Adil 
B. in kızla gÖrüferek temin ebnif 
olduğuna muhakkak nazarile bakı 
labilir. 

M. Şor'un kerimesi ve zevcesile 
birlikte bugün Atina'dan avdeti 
muhtemeldir. Matmazelin pederi
nin yanına avdeti haberi, tehrimiz 
Muasevi ve bir kısım kar9ı mehafi
linde, hadisenin yeniden tazelen
mesine vesile tefkil etmiftir. 

M. Şor'un ticaret arkad-.lan 
da, bize, kızın babasına IUJ'etİ ka
tiyede avdet ettiğine dair malu
mat aldıklarını teyit etmifler ve lı 
tan bul' a dönmelerini bekledikleri
ni ilave eylemitlerdir. M. Şor'un 
kızile bugün tren veya bu akfam 
geç vakit gelecek vapurla avdetle
rine ihtimal verilmektedir. 

ATlNA,11 - M. Şor, kızını ka
çıran artist M. Papas aleyhine re
tit olmıyan bir kızı iğfalden dola
yı, Adliyeye bir tikayetname ver
mİftir. 

Sellin Sırn Beyin konferansı 
Martm 15 inci Çar§'UDba günü aaat 

20 de Selim Sım Bey erk•k muallim 
mektebinde (Bizde cemiyet hayab) na 
mmdaki konferansı verecektir. Herkeo 
iıtirak edebilecektir. 

Bolu Orman İşletme 
Türk Anonim Şirketi 

Senelik hey.,ti umumiye içtiınamı 3().. 
3-933 pel'fembe gÜnii saat 14 te Bolu 
Halkevlm salonunda yapacak ve zirde

ki mevadch müzakeno etmek üzre yevmi 
mezkUrda 25 ve 25 den fazla biaaeye ına 
Llr olan lıiaaedarlarm t~ ilin olu-
nur. 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - Mediıi idare ... Murakıp mpol"

larmm kıraat ve tasdiki, 
2 - 932 senesi bilanço n karuzıırar 

hesabatının kıraat Ye tucliki ile Mec:liai 
l darcnin ibrau, 

3 - Temettü tevzii ne karar itası • 
4 - Ba kur'a Meclisi idareden çıka-

cak iki azalığa yeniden iki zat intihap o 
lumneı., 

S - Miiddetleri hitam bulan Mura
kıplerin yeniden intihabı, 

Dr. A. KUTIEL 
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latanbul Üçüncü İcra daireaind.,.., 
Mahcuz ve paraya çevrilmeai mukıır-. 

rer mubte!ifül· cı"ns ev 8!7Umın ikinci 

arttınna11 14-.3- 933 tarihine müsaclif sa

lı günü saat 9 dan 10 a kadar Pangalbda 
Hamam Dere caclded Peblivıuıyan a

partımanmm üıt katmda açık arttmııa 

ile satılacağu>dan talip olanlıırm Tak-
tinden mahalliııde hazır lıulunmaluı i-

* Müddeiumumilikçe ermenice Are 
velk gazetesi aahibi aleyhine bir da· 
va açılmıttı. Bu davada, muharrir. 
ruhsatnamesini haiz olıruyan biriainin 
imzaaı altında neıredilen bir makale· 
den dolayı Matbuat kanununun 21 İn· 
ci maddeai hükmüne göre cezalandı· 
nlma11 talep edilmekte idi. lıtanbul 
Birinci ceza mahkemeıinde cereyan 
~en muhakemede, gazete sahibi, ih
ltaas makalelerinin sahı1ıi makale mü 
tehaasıalan tarafından imza edildiği 
halde bunların neşredilebileceği ve 
bu gibilerin muharrir raluatnameaini lin olunur • 
haiz olup olmıyacaklan meTZUu ht.İıia -------------
olDla]acağı iddia edilmİf ve mahke- fıtanbul ikinci ticaret nıalıkmnesl. 
~ece de bu iddia muyafılu kanun cö· elen : lıtulınlda ya# iıkeleainde 11..S 
rulerek beraat karan Terilmiıtir. 

No. lu mafazada Sezal Omer n Ali Ri-
* Norlor gazeteaindea tercüme e- za tirketiniıı Ankara Mmıurlar Koope-

derek neıerettiiimiz bir ha· 
ber . hukmda y edikule E"" ratif tirketi ziuuııetinde m.:ı beclelindeııı 
m_~nı- _ haatabaneıi idanı mü- alacağı olan mebiliii natı.k olup mez. 
du'!iiiünden bir tavzih aldık. Bu ha- kür kooperatif firketi tarafından, Sezai 
benn doğruluğu veya :ranhtlılı Nor- Omer .,. Ali Riza tirketine gönd-''-'· 
lor g~zeteaine ait olmakla beraber ~-
m~~kür tavzihi neırediyorua: olan biri : bet tubat 933 tarihli 657 No 

Muhterem ıazetenizde Ermeni lu n 21 ıubat 933 vadeli n 692 lira 32 
hastahanesi menfaatine bu ayın 16 lıuruıun bivi diieri 8 Şubat 933 tarihli 
mcı pertembe &'Ünü aktamı verilecek .,. 662 No. lu ve 20 mart 933 vaddi ve 
~alodan. bahisle timdiye kadaı' 3500 lıralık ~.ıl"t sablınıf Ye bu para ile ev 573 lira 61 lıunıtnn Muhtm iki kıt'a 
velce J?oy~e Bankaamdım faizle iatik • emre mualıarTer aenedln :ııayi olcluia 
r~z edılmı1 borçtan 2500 lir- kapa- miinWleyh Sezai Ömer Ye Ali Riza tİI\. 
b DUf olduğuna dair bir fıkra vard - _ı_,._ et) 
Hastahane heyeti idareai hakikate :; lıeti tarafmdan bilbeyan mo:zınır ıen e 
gun olmıyan bu haberin mubte- rin iptali talep olunduğundan mevzuu 

t • d be h" . ·~ ıa bab d" ze enız • neç ızır tekzip etmeni · ı ilci kıt'a emre muaberr... sene m 
• ed -lk" ZI 

rıca er, fOY e ı: her kimin yedinde ise 45 gün zarfında 

Balo .,erileceği muhakkaktır. An,. mahkemeye ibraz edilmesi .,e aksi tair.. 
cak baıtabane idaresi bu ane kadar 1 tirde aalifüzzikir aenetl<rin iptaline lıa-
500 liralık bilet aatabilm.ittir. Döyçe rar Terileceği ticaret kanununun 638 d 
Bank-ndan iatikraznnıza mukabil maddeaine tevfikan Dan olunur 
2500 lira tediye edilmemi§ olduğunu • 
makamı tekzipte y•zm•nızı rica ede· 
rim efendim." 

ZA Yl - Betiktat ukerlilı: fUbesİnden 
almıt olduğum ukeri veaikıııru bybd:
tinı. Yenisini alacağımdan zayiin hük
mü yoktur, 310 tevellütlü Mustafa Meb 
tar oğlu Ahmet 

ZA Yl - Gümrük komlıyonu imtihan 

neticesinde a1mı, olduium 83 numero

lu müıtabtem karnemi zayi ettİğimdea 

bulanm tarafıma cetirmesi ak.; takdirde 

hıikmü olmıyacafı ilin olunur. 

Omer Abit Han No 14 llbami 

MlLLlYET PAZAR 12 MART 1933 

ETİKETLERİ 
Büyük inüsabakasıpın keşidesi 

21 Mart 1933 Salı günü sabah saat 9,30 da Beyoğlu Tepebaşmda 

A S R 1 sinema salonunda, icra edilecektir. Keıideden evvel duhuliye kar· 
tını hamil olup teırif edecek muhterem hazmına meccani bir sinema mü
saıneresi verilecektir. 

Senelerden beri devam etmekte olruı kl!Şidelerimizin" gördüğü fevkali
de rağbet karş11mda numaralı kuopnlanmızı hamil toplayıcdarımızm hep
ıini iıtiap edl!Cek vui bir sinema salonu bulunmadığından duhuliye karı

lan tevzüne mecbur olduk. 

Bu itibarla markalanmızl yll§atan muhterem mü•telıliklerimizden özür
ler diler ve •inemaya gelmek iıteyenlerin Calata'da Topçular'da (Bebek 
tramvayı durak mahallinde) 68 No. lu NESTLE mağazası yazıbaneleri

mizden yetleTindeki 10 numaralı kupona mukabil bir duhuliye kartı alma
larını rica ederiz. 

istirahati umumiye nazan dikkate alınarak duhuliye lmrtlarmm adedi 
(1000) olarak tahdit edilmiJtir. 

Etiketlerin son kabul günü 18 Mart cumartesi günüdür. 

NESTLE ŞİRKETİ 

Gavrimübadi ler Cemiyetinden: 
Ankara'.:an gelen heyetin izahatını dinlemek Üzr& Kongnrun 17-3-1933 cuma gü

nü Halkevinde toplanacağı ilan olunmuştu. Yevmi mezkürda Halkevinin metgul 
bulunacağı anlaşıldığından Kongranın 19.3-1933 Pazar günü aaat onfıeıte yine 
Halkevinde toplanacaiı ta•hihen il8n olu nur. 

0/0 25 TENZiLAT: BAYRAMA KADAR 
lstanbul'da Ç•kmııkçılar SandıJyeciler' de Balizade KUŞ TOYO fabrikasında bil

cümle kut tüyleri n mamulatında tenzilat yapdmııtır. Koıunuz. Tel. 23027. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
T eşkilabmızda istihdam edilmek üzere idari tecrübe ve 

kabiliyeti haiz bir mühendise ihtiyacımız vardrr. Bunun ma
kine veya intaat veya maden mühendisi olması laznndır. Bu 
vaziyette olan talipler vesikalarile birlikte Umum Müdürlü
ğe müracaat etmelidirler. (1088). 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1400 Metre Efrat kaputluğu: Pazarlıkla mubayaası : 13 
Mart 933 pazartesi günnü sat 14 te. 

700 Metre Elbiselik şayak kwnat: Pazarlıkla mubayaası: 
13 Mart 933 pazarte!İ günü saat 15 te. 

700 Kilo Yün ipliği: Pazarbıkla mubayaası 13 Mart 933 pa 
zartesi günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukanda cins 
ve rnikdan yazılı eşya pazarlıkla mubaya edileceğinden ev
safını öğrenmek ve nümunelerini görmek isteyenlerin her 
gün ve vermeğe talip olacakların da hizalanndaki gÜn ve saat 
lerde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kaıuınpqada 
Deniz Levazım Satın Al"lln I<ornisyonuna müracatlan. 

(1059) 859 
----------~ 

PARIS PANAYIRI 
13 ili. 29 Mayıs 1933 

T eılıir mahalleri ııergi komiteoi -1la
nnı tethir edenlerin emrine 3 neti ,_. 
bal vaz'eder. 1 - Dükkanlar bunların 
beddi 1300 Frank olup 4 metro arzmdıı 
3 metro tulünde 2,90 metre İrtifam. 

dadır ve büsbütün bottur. Teaiaatı clahi
liy""i müıteclrlere aittir. Ve denuıunda 
dilediii İnflllb yapaba1ir. Şayet Q çok 
düldriıı isticar ederlene aralarmdald 
bölmel.., kalchnlahilir. 2 - Haller, bun
ların dahiliı>M iatlcar olunan yeder met 
ro milr'abt aıuetila .,eiJlr " fiatı. yeri
ne göre tabaorril ecl.r. Tealu.trıo ...,.,;,.. 
göre 175 ile 290 Franlı arauncladır. 

Stancllann derinliği 2,3 ile 4 metrn -
11ndachr. 3 - Açık yerler, bun1ann aa
gari vüs'ati 8 metro milrab'lır olup beher 
metrosu 25 franktır. ApJı: yerlerde ~ 
tecir atandlamu keDıllleft int- .._ _. 
ya zemin üzerinde -lrhıa!umr :redet
tirir. Fakat iDfllltm pliııJan evoltmirde 
ııergi lromiteııiniıı tanılılıw an: olnmır. 
Her türlü tafsilat için Beyoflu M""11ti
yet caddesi, 41 nwıwra (Sat.ılı: Kabri.. 
tan aokak) "Şambr clö K-. Fl'IDl<!r&" 

Cemiyetine miiramat olllDQI', 

ISTANBUL OTOMOBiL 
Türk Anonim Şirketiad.,.., 

9 Mart 933 tııriblndelıi Heyeti Umu· 
miye içtimamdıı bervectiiati -..!dm 
mü.zakereoi huıuıunun 26 Mart 933 pa

zar günü saat 14 te taliki kanırsir oldu· 
ğunclan keyfiyet al..ıa.uı ilin oll111Ur . 

A - 932 bilinçocnıuuı tasdiki ,.. Mec 
lioi idarenin ilıraaı, 

B - Şirket ..uiyetinin heyeti -..mi 
yece teshiri ile müddeti bit"" Mecliai i
dare ualarınm yerine yenilerinin inti
habı, 

c - 933 senesi için murakıp intiha
bı .,. ücretinin tayini 

D - 932 senesi lclue azalanndaıı ye 
ni intihap olut11U1lann baldo hllZllrfan.. 
nın tayin Ye tasdiki ve 933 1-1 içia 
de Mec:liai idare baldo buzıulanııııl ta 
yiniJ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
CaJataaarayda Kanzük eczahanesi 
karfmnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 nuu.ra. 

3 incii kolordu 
ilAnları 

Pazarlıkla 3, 700 giyim nal 
satın alınacaktır. ihalesi 14 
Mart 933 sah günü saat 11 
dedir. Taliplerin ıartnamesi
ni ve nümunelerini gönnek 
üzere her gün ve pazarlığa it
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıkbda 3. K. O. sa
tınalnm komiayonuna müra
caatlan. (54) (1080) 

863 

ikinci llin 
KARADENiZ ORMAN 

ltlebne Türk Anonim 
Şirketinden: 

10 NUaıı 932 tarihinde inikat eden 
feykalide heyeti umumiye içtimamda 
tirket sermayeainin tenzili .,. nizamna. 
mei d•bilinin bazı madd.,!erinin tadili 
karargİr olarak ıicilli ticarete de kaydı 
icra olunmut ve kanunen yapılma11 muk 
tezi diier muamel.itta derdesti iıtikmal 
lıulunmuı 01-sma mebni fİrkdten nw.t 
Jubu bulunanların -tlubab verilmek 
lizre tarihi ilandan ib1-en yirmi iki 
gün zarfında Galatacla ()..,. Ahit ha. 
nında dördüncü katta dört numuacla 
ıirketin merkl!Zine müracaat)., ticaret 
kanununun 396 nc:ı maddesine tnfikan 
ilin olunur. 

Karadeniz Orman Anonim Şirketi 
Müdiirliiiii 

~irinci ilin s MISt 933 tı 

Demir köprü münakasası 

Nafıa vekaletinden: 
Artvin vilayetinde Hopa • Borçka yolu ve Çoruh nehri Ü· 

zerinde İnşa edilecek (113) metre açıklığında tek gözlü de
mir Borçka köprüsünün intaatı kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. · 

Münakasa 9 Mayıs 933 tarirunc müsadif salı giinü saat 
(15) te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını mü 
nakasadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarını münakasa günü saat (15) e kadar Nafia 
Vekaleti Müsteşarlığına vermeleri 18.zımdır. 

TalipJer münakasa kağıtlarını görmek üzere Nafia Ve
kaleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir ve Art· 
vin Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kağıtlan (10) lira mukabilinde Nafıa Veka
leti Levazım Müdürlüğünden satın almabilir. (1003) 

796 

1 Evkaf müdlriyeti ilAnları -1 
1- Bakçekapıda dör.düncü Vakıf ban dahilinde 12-4 ve 

14-7 ve 15-16 ve 15-8 ve 22-5 No. mağaza ve dükkanlar ile 
kebir bodrum ve küçük 1 No depo. 

2- Asmakatta 1ve14 ve 35 No. odalar. 
3 - Birinci katta 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 28, 32, 37 No. odalar. 
4- İkinci katta 29, 37, 39 No. odalar. 

5- Dördüncü katta 14, 16, 18, 12 No. odalar. 
934 Mayıs gayesine kadar balada muharrer emlak 9 Mart 

933 tarihinden 8 Nisan 933 a kşamma kadar pazarlıkla kira
ya verileceğinden talipler Evkaf müdiriyetinde akarlar kale
mine müracaatları. (1095) 

Şehri 
Lira 

50 Bahçekapıda dördüncü valaf banın birinci katında 23 
ve 24 No. iki oda. 

16 Bahçekapıda dördüncü valaf ban birinci katında 12 No. 
oda. 

Balada muharrer emlak ki raldc olup 934 senesi mayıs ga
yesine kadar hizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhte
lerindedir. Bir hafta müddeti e temdit edildiğinden fazlasite 
talip olanlar Martın on betine i çar,amba günü saat on beşe 
kadar evkaf müdiriyetinde ak arlar kalemine müracaat lan. 

(1096) 

Süleyınaniye camii serifi t amiratı için lüzumu olan keres
te pazıarlıkla 16 Mart 933 tari hinde mübayaa edilecektir. Ta
lip olan kereste tüccarlan şart nameyi almak Uzere hey' eti fen 
niyeye ve pazarlık İçin 16 Mart 933 saat on dörtte encümeni 
idareye müracaatları. (1097) 

1 
lstanbul Belediyesi llAnları 1 ._ _____ _ 

İstanbul Belediyesinden : Bir çok bulatıcı hastalıkların 
yayılmasına sebep olan sokak köpeklerini toplamağa ve öldür 
meğe memur edilen amelenin vazifesine müdahale edenlerin 
tiddetle cezalandınlacaklan ilan olunur. (l 105) 

Edirne Cüınhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Edimede hapishaneye çev rilec:ek olan yanık kıtlanm ta
mirat tadilat ve İnşaatı toptan münakasaya konulmuı ise de 
muayyen olan günde talip çıkmamı§ olduğundan İn§aat kıs. 
mı Mayıs 933 gayesine kadar ikmal edilmek fartile 1 Mart 
933 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarldc auretile tami 
rat ve tadilat iti dahi 15 Tqrinievvel 933 tarihinde ikmale
dilmek şartile 9 Mart 933 tarihinden itibaren tekrar kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakuaya konulmuı
tur. 

Evvelce teshil ve ilin edilen teraiti liaiz taliplerin İn§aat 
için her gÜn saat 14 te ve tamirat ve tadilat iti için de 29 
Mart 933 tarihine tesadüf eden. ~tamba günü saat on beşte 
Edirnede Müddeiumumilik daıreıınde mütqekkil münakaaa 
komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur, (1094). 

lstanbul VilAyetl Defterdarlıgından: 
Semti mq- Mahallesi SokağıMubammin Cinsi Hine N-ı 

huru kıymeti M. 

Beyoğlu Kamer hatun Sergia 1500 Ev Nıııf 18/30 

" " " " 1200 " " 59/7 
" " " " 1400 " " 57 /5 
Yukarda yazılı Üç parça evin yarun hissesi yirmi beş gün 

mUddetle müzayedeye konulmu,tur. Taliplerin 18 Mart 933 
tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte İstanbul Def 
terdarlığmda mütqekkil sah§ komisyonuna müracaatları. 

(953) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Satın alınacak (On üç bin iki yüz yetmit bir) çift yerli 
san kunduranın kapalı zarf m ünakasası 22 Mart 933 çar
tamba günü saat on bette yapılacaktır. Taliplerin §llrtname 
ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya gİrmek 
için ilk teminat ve teklifnamelerilc mezkiir günde muayyen 
saate kadar Komisyonumuza muracaatlan. (859) 

588 



MİLLiYET PAZAR 12 MART 1~ 1 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Listemizdeki numaraların ikramiyeleri bütün piyango gişeleri tarafından derhal tediye edilecektir 

No. 

106 
171 
211 
301 
326 
452 
502 
620 
671 
163 
683 
868 
771 
910 
968 

1042 
99 

201 
305 
372 
318 
481 
503 
677 
683 
807 

31 
200 
746 
766 
83S 
841 
978 

3015 
50 
80 

191 
192 
198 
376 

Liral 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

150 
30 
60 

1000 
30 
30 
30' 

!· 1000 
50 

150 
60 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 İ 

1 

ıı: ı 
30 
30 
30 
30 
30 

No. 

480 
620 
924 
97S 

4064 
94 

113 
124 
204 
228 
391 
440 
602 
524 
'16!1 
914 
Pli 
926 

5000 
71 

139 
148 
162 
352 
35(1 

358 
411 
459 
S6S 
672 
716 
721 
765 
781 
814 
P33 

son7 
67 
94 

20!l 
239 
499 
717 

Lira ' No. 

50 747 
50 9?0 
50 71l3 
50 262 
30 439 

1000 122 
60 723 
50 41S 
30 827 

150 RS7 
30 '!013 
50 123 
30 236 
30 459 
30 !149 
50 "93 

1500 935 
50 439 

150 9272 
50 398 
30 464 
30 512 
30 632 
60 685 
30 10019 
50 265 
50 267 
50 308 

150 34'1 

30 360 
30 397 
30 426 
30 698 
30 710 
30 716 

150 730 
30 748 
39 812 
50 !117 
30 ~22 

30 973 
3() 890 
30 ' 112'18 

Ura No. 

1000 347 
150 470 
150 555 
30 786 
30 782 
30 621 
30 871 

150 12160 
60 218 
50 247 
50 406 
60 436 
30 461 
30 509 
50 57.r; 
50 548 
50 61.? 
50 660 
50 730 
30 749 
31) 7!U 

150 . 11'!0 
50 130li5 

so l n 
50 153 
50 lr.a 
30 1!15 
50 426 
30 640 

150 688 
30 732 
30 7.'1"t 

5!1 885 
30 141ı;ı 

3ll 214 
30 320 
50 3ll1 
50 1 371 
30 3ıt?. 

ısa 441 
50 473 
30 53'1 
50 590 

Ura No. 

30 ll92 
30 878 

1 30 694 
30 705 
30 m 

' 30 798 
"Jfl 825 

ıooo •' 
30 868 
Jo ıso1s 
J.l 32 

t!i'i 40 
:>I) 83 
50 176 
so 380 
31) 392 
~ 639 

1000 652 
3(; 690 
311 16125 
30 163 
30 247 
30 604 
30 628 
50 76.l 
so 775 
30 829 
sn ı11s1 

50 1ss 
30 261 
so 466 
5{ 582 
50 601 
30 614 
30 662 
50 727 

2500 769 
&O 815 
50 ' 18027 
'io 165 1 

50 189 1 

:\O 242 
30 278 

Ura 

30 
J. 30 

ıstı 

No. 

\ :ı 
~ 301 

50 
_3 3.'! 

404 
536 
641 
678 
1'18 
833 
837 
849 
931 1 30 

&O 
30 

' 50 
30 

-'. 60 
30 
30 
ıso 1 
301 

1501 
50 

' &O ' 

so 
ıso 

150 
50 
30 
30 

so l 
60 1 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
ıso 

50 

: ı 
1 

50 
50 

19068 
77 

103 
172 
268 
270 
294 
419 
431 
551 
562 
840 
848 
883 
949 
987 

20075 
127 
152 
176 
218 
233 
356 
513 
624 
818 
931 
932 

213!;5 
359 
424 
501 
556 
732 

Ura No. 

50 799 
50 822 
30 827 

150 84S 
50 2ZZ93 
601 30S 
so 1 317 
30 414 
30 S86 
&O 303 
60 67:1 
30 848 
30 ' 930 
30 23095 

&Ol 201 
50 286 

1s: ı :: 
501 439 
60 531 
30 ! 864 
30 714 
so l mı 
30 800 
60 8SS 
50 904 
60 980 
30 241lt 
60 126 
50 146 
50 232 
50 321 
30 335 
30 391 
30 490 

150 534 
2500 701 

50 814 
50 s.ı;9 

150 94!> 
150 966 
50 251R9 
30 229 

Lira No. 

50 311 
30 348 
30 330 
30 658 
50 59'1 

2500 613 
30 854 
30 873 
30 26042 
30 ııa 

30 190 
30 18& 
30 353 
30 529 
50 624 
50 639 

150 650 
50 716 
30 978 
30 27823 
30 101 
30 2'41 
30 296 
30 s1s 
so 659 
30 708 
30 720 
30 761 
30 886 
30 28ll77 

150 216 
30 230 
30 273 

35300 432 
150 sos 
50 5112 
30 5119 
30 595 
30 6!14 
50 721 
30 8(1~ 

50 ~ 
30 771 

Ura No. 

50 29039 
50 162 
30 192 
30 271 
50 339 

150 480 
30 2TI 
so 728 
50 760 
30 761 

160 800 
30 876 
30 914 
30 30155 
30 243 
30 290 
50 297 

:ı !°ı! 
1:!I :! 
60 313J5 
50 872 
30 380 
50 405 
50 443 

150 S4S 
30 577 
30 772 
30 785 
50 806 
30 830 
30 894 
30 32318 
50 401 
30 598 
30 726 
50 893 
30 33019 
30 23 

33 
68 

30 

104 

Lira No. 

30 166 
30 356 
50 520 
30 536 
30 677 
50 593 
60 650 
30 813 
50 959 
30 34015 
30 129 
30 185 
30 499 
50 709 
30 711 
30 no 
30 795 

30135176 
150 203 
30 307 
50 ! 308 

:ıo 372 
30 474 
30 485 
30 500 

1500 602 
50 36041 

150 ' 
30 1 

150 
50 
60 
30 
30 
30 

: ı 

42 
128 
167 
260 
276 
335 
438 

468 
572 
654 

50 742 
30 846 
30 9R7 
30 370ı;3 

50 7S 
150 150 

Istanbul Ziraat 
~ı 

bankasından: 
Sıra No. 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238-

Semti 

Kadıköy 

.. 
" lst. Soğolcçeıme 

Edirdekapı 

" " 
" ,. 
.. 
" 
" 

" 

Maha1:est 

Rasim pa,a 
.. 
" Lale Hayrettin 

Kariye Atikalipqa 

" 
Hacı Muh:ttin 
Kariyei Alikalipqa .. .. 

" 
" 
" 

Sokağı 

Oton ef. 
Hayri B. 
Kahve 
Şengel hamamı yokufll 
Sırı Yanko 
Aya yorgi kilis~si 
Şeyh Eyup 
Sultanhamam 
Bostan 
Çakırağa yokufu .. 

.. 
" 

Cinsi 
Abtap hane .. 
Kirgir hane 

,, b& kkat dl\k. 
,, hane 

Hissesi 
Tamamı .. 

•• 

" .. 
,, hane ,. 

N"m kargir dilk. Oıtll oda ,. 
Ahşap hane ., 
Arsa zir! 74,8 ., 
Ahşap hane .. 

" " 
" " 
" .. 

Eırılak No 
71 
18 
22 
27 
02 
19 
Ol 
03 
18 
15 
17 
19 
21 

Muhammen kıyın!ti 

2000 Türk lirası 

tOJO ·~ 
4000 il 

1200 
600 

1203 
1200 

500 
100 

lSOJ 
lSJO 
1500 

" .. .. 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 60o 

Pey akçeferile ihale bede'leri nakden veya ğayrimübadil bonosile ödenmek llzere yuksrıı:'a evcaşı yazılı gayn menkuller açık arttırmaya 
pkarı'mışbr. lha!ei kat'iyeleri 23.3,933 perşembe gıinü saat ONBEŞTETİR. Arzu edenlerin yevmi mezkfırda Yıizde ye ılibuçuk pey akçelerile 

Lira No. 

30 230 
30 405 
30 4S4 
30 551 :/ = 
:ı ~= 
50 1 801 

150 ! asa 
30 851 

1501 955 
500 38062 
50 1 226 
50 496 
50 501 
30 529' 
50 538 
30 556 
30 ! 567 

150 583 
50 712 
30 76(1 
30 767 
30 784 

150 
50 
30 

50 1 
30 

783 
797 
822 
885 
929 

50 941 
30 985 
30 300."\t 
50 77 
50 88 

: ı 
30 1 
30 

150 
50 

150 
30 

93 
239 
2.'i!> 
43:\ 
643 
826 
8Rl 
866 

Lira 

30 
30 

1000 
50 
30 
30 ' 

160 
30 1 
so l 

150 1 
30 

No. 

892 
901 

40002 
480 
506 
549 
558 
678 
735 
813 
972 

30 41025 

30 1 170 
50 1 373 

150 1 416 
50 43S 

30 1 550 
50 705 

150 1 733 
150 1 890 
30 899 
50 955 
30 962 
30 890 
50 42082 
30 103 
30 149 
50 263 
30 284 
30 328 
30 334 
50 428 
50 448 
50 633 
50 655 
30 707 
30 828 
30 43139 

226 
332 
400 
4fl4 
532 

Merlr.es aceata: Galata KöprGb.atı B. 2362. 

Şu.be A. Sirkeci Mühürdar sade H. 2,3740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

''İZMİR 14 Mart ••lı ,, 11 d~. 

TRABZON POSTASI '' .. GULCEMAL,, 
15 M .r t çarşamba 18 de Ga
lat• rıht ımınd ~n • 

Dö1ilfte Tırebolu'ya da uğ
ranılır. 

lZJ\.ılR - MERSiN POST ASI 

Lira No. 

150 754 
150 831 
30 930 

501 993 
30 44050 
30 61 
30 120 
50 122 
60 274 
50 322 
50 348 
30 480 
30 4117 

50 487 
30 515 
50 593 
50 63!; 
30 686 
30 692 

150 69S 
160 84R 
30 947 

150 992 
30 4511'11 
30 195 

150 1 352 
30 644 
30 674 
60 7ır7 

30 776 
50 l!Rt 
30 912 
30 46046 
30 195 
50 177 
so 24A 
50 286 
50 510 
30 62?. 
30 667 
50 873 
30 47006 

30 1 15 

Lira No. 

150 90 
30 231 
30 No. 

150 311 
30 387 
30 406 
50 439 
50 498 
so sn 
30 588 
30 731 
50 733 
50 916 
50 968 
50 983 

150 48097 
30 158 
50 295 
50 380 
50 425 
50 483 
30 5ıt7 
30 625 
30 R84 
50 729 
50 779 
50 972 
30 49035 
30 1 51 
30 ' 118 
so 150 
30 223 
30 368 
30 514 
30 534 
30 6'.\7 

30 965 
30 
50 
30 

ıı:o 

1000 
50 

Lira 
30 

150 
30 

tSO 
30 
50 
50 

1500 
50 
50 
30 
50 

160 
30 
so 
50 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

İNÖNÜ 
Vapuru 13 Mart 

Pazartesi 
saat 18 de Sirkeci nhtnnmdan hare

ketle (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Sam.un, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye 112imet ve avdet 
edecektir . 

Fazla tabi tat için Sirkeci Me)'me· 
net hanı albnda ııcentalığına müra
caat. Tele. 22134. 

1 ,1,s ~~!~~~I t!:: l iımR•O•M•A•N•Y•A•H•O•K•O•M•E-T-;-
------------------- ------------ .. lıtım ·n.ıa , ka'ka• lar. 1DARE1 BAHRİYESİ 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

ın[racaatlarL Şartname bankamız: lı-apııma a ıl nı1tır. Senei haliye vergiıile bcle :liye rasumu müşteriye aittir. (1021) 

Gümrük muhafaza ve rnıntaka memurları 
için "800,, jaket ilanı 

1 - Gürnrük Muhafaza ve rnıntaka memurları için 
(800) adet jaket kapalı zarfla kırdırtrıağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları ka ğıdmm taadikJi suretleri İstan
bul Güınrük Muhafaza Başmüdiriyetinden alınacaktır. 

3- Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafıua Başmüdiri
yetinde kurulacak alını salım komisyonu tarafından yapıla• 
ca.I<tır. 

4 - Kırdırnıa 21-3-933 tarihine raslıyan aalı giinü saat 
14 tedir. 

5 - .- Teklif mektupları kanundaki hü~ere göre gÜn 
ve saatınden ~vvel. satınalma komisyona verilecektir. 

6 - Her ıst.~kli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 600 lira
lık ~uvakkat guven?1elerile "teminat " belli saatten evvel 
komısyona gelmelerı. 

7 - Örneği İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlü-
ğündedir. İsteldiler orada görebilirler. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı 
doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilrniyecektir. 

(914) 551 

Devlet Sanayi Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

. Biri yevmi 25 ton diğeri yevmi 50 ton istihsal kabiliye
tınde \le elektrikle müteharrik iki lasundan müı·ekkep Unlca
panı değirmenleri müşternilatile birlikte kiraya \1erileceğİn
d~ talip olanlarm Galatada Bankalar caddesinde Sanayi Kre 
dı Bankası binası dahilinde Dl'lvlet Sanayi Ofisine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (889) su 

Zabitan ve memurine mahsus 
Kabili nakil portatif hezaren san !elye!er 360 
kuru, ve 9 parçah hezaren sa'on takımları 

4660 kurut olup fstanbulda 66 No. 
Rizapa,a yukuşunfa 

Asri Mobilya 
Meşheriecte satılmaktaeır · 

Ahmet Fevzi 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Yenimahalle posta caddesinde 114 numaralı 

kağir hanenin 112 hisse itibar ile Azat ve Jiraberden metrllk 
9 hissesinin mülkiyeti. Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku 
ruçeşme üstünde Rusların Bağı nam mahalde Ruslardan met 
ruk G numaralı ahşap hane en kazı. 

Balada adresi ve evsafı yazılı metruk mahaller müzaye
deye vazedilmiştir. Taliplerinyevmi müzayede olan 18-3-
933 tarihine müsadif cumartesi giinü saat 14 te Beşiktaş mal
müdiriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(943) 649 

Heybeli Sanatoryomu 
Baştababetioden: 

Şartnamesine muvafık ol mıyarak imal edilmiş olmasın
dan dolayı müteahhidine rett edildiği halde müteahhidin kal
dırmadığı, 75 adet şezlonga ait galvanizli telden yapılmış ka
fes somyalan, tellerin kesilerek çıkarılması dahi alana ait ol
mak W:ere 15 Mart 933 çarşamba gÜnÜ saat 14 te Heybelia
da Sanatoryomunda aleni müzayede ile satılacaktır. Taliple
rin Heybeliada &anatoryomuna müracaatları. (1036) 
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İst. Mr. Kumandanbğı 
Satınalma kom. il.i.nları 

Limaruuuzdan hareket edecek vauprlar: 
DAÇY A vapuru 13 Mart pazartesi 

"""t 11 de (Pire, Beyrut, Hayfa v" ı •. 
kenderiye) ye. 

PRENÇIPEZA MARJA vapuru M 
Askeri Baytar mektebi için ·o.rı salı saat 16 da Selaruğe. 

(52) kalem liboratuvar aliitı 1 ROMANYA npuru ıs Mart ça,~:ım 
18-3-933 cumartesi günü saat bıı oaat 11 de (Köstence) ye, 

4 lıkl im 
1 

Bu vapurlar Avrupa için Köstencodcn 
1 te pazar a satına acak saat 7,15 ıe har<ket eden ve bütü:ı A•-
tır. İsteklilerin şartnamesini rupa için hareket eden trenlerle ıabıbsı 
görmek için her gün ve pazar bulunan sürat katarile aktarma. 

lığa girişeceklerin belli vaktin Romanya HükUıneti vapurlarının Kös 
de komisyonda hazır bulun- tenceye azimet ve avdet günlerinde Or-

yan Ekspres treninin Calais • Bucarest 
maları. (543) (1039) Vagonli katarı Köstence limanına ka-

799 d.... gelir. Romanyarun başlıca istaayon
larile merkezi ve çenubi Avrupa ista•· 
yonlan için ıimendüfer bileti verilir. 
Romanya ve Polonyanm bütün şehirle ri 
lc.onoşimento ile eşya sevkedili.r. 

*** Habcıoğlu İhtiyat zabit 
mektebi, asker konağı, Gülha
hastanesi için 16 kalem sebze 
13-3-933 pazartesi günü saat 
1 1 de bir şartnamede pazar
lıkla satm alınacaktır. İstekli 
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa gİrİ· 
şeceklerin belli vaktinde hazrr 
bulunmaları. (547} (1110) 

·'i· ·'!- :(. 

Topçu Atış mektebi Ölçme 
taburu ve Maltepe lisesi Gedik 
li Küçük Zabit için 16 kalem 
sebze bir şartnamede 13-3-
933 pazartesi giinü saat 1 1 de 
pazarbkla satın almacaktır. 
isteklilerin şartn.amesini gör-

mek için her gün ve pazarlı
ğa girişeceklerin belli vak· 
tinde Komisyonda hazır bu
lunmaları. (546) (1109) 

Fazla tafsilat Galata merkez rıhtım 
Hanında k8.io umumi acenteliğine mÜ· 
racaat. Telefon 44828 lstanbul Selanik 
seyahati 24 saattir. 

Hali tasfiyede bulunan 
Kantariye ve Komisyanculuk T A. 
Şirketi tasfiye memurluğundan : 
Nisanın birinci günü ıaat 11 de Bab

çekapusunda Şamlı Hanında 7 numara· 
da Avukat Emin Beyin yazıhanesinde 
şirketin senelik adi ve bunu müteakip 
fevkalade içtimai akdedileceği hiueda-
ran,, il5.n olunur. 

Ad' iç.tima1n ruznamei müzakerat şun 
lardı>: 

l - Tae.fi.yc bi lzı nc:oaunuo tetkiki v' 
tasfiye memur ra;-ıorunun kıraati, 

2 -- Tasfiye ıneınurlarırun ibrası. 
3 - Yeni tasfiye memuru tayi.ni. 
4 - Mure:ck.ıp raıJoru kıraati ve m•ır~ .. 

kıp tayini ve iicretiom ı.kdiri 



Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Ankara' da • Yenişehirde yapılmakta olan Emniyet 
Abideai taş blok ve relief inşaatı mukavelename tarihinden i
tibaren (6) ay zarfında ilmıal edilmek üzere kapab zarf usu
lü ile 23-2-933 tarihinden 16-3-933 tarihine kadar (20) 
gÜn müddetle münakasaya konmuttur. 

2 - Münakasaya iktidan fenni ve itibarı maillerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya girmek isti
yenlerin: 

A - Teklif bedelinin % (Yedi buçuğunu) viliyet lda
rei hususiyeai heaaboıa bankaya tevdi ettiklerine dair mak
buz senedini veya Milli bankalardan birinin teminat mek· 
tubunu ve yahut milli esham mukabili Muhasebei hususi. 
yeden alm~cak ilmühaberi göstent\eleri laznndır. 

B - Tıcaret odasında mukayyet olduklarına ve itiban 
malilerine ait birer vesika göstermeleri icabeder. 

.. C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gÜ· 
nunden en az (8) gÜn evvel vilayet Başmühendisliğine gös
terer~ m~akaaaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti 
fennıye vesıkası almalan ve yahut ellerindeki veaikanm alh
na ıerh verdimıeleri lazıındır. Bu üç prtı tamamen haiz ol
~amı. münakasaya iştirakleri §&Yanı kabul olamıyaca
gmdan teklif zarfbn açılımyarak kendilerine iade edile
cektir. 

3 - ~~sa evrakı, keffiye, proje ve teraiti mahsu· 
sa~ tevfi~ ıcra edilecektir. Talipler tekliflerini evrakı 
keş~ıye. ve proJelere merbut olan vahidi }ayasü fiat cetvelin
deki mıktarlara nazaran ve beher nevi için bir vahidi layuii 
fiat teklifi suretile yapacaklardır. 

4 - Talipler 661 No. h münakasa ve ihale kanununun 
10 cu maddesi mucı"bince ihzar edecekleri kapalı :r:arfı 16-3-
933 tarihine müıadif pertembe günü saat on beşe kadar Vila
yet Daimi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi e
deceklerdir . 

. 5 - Münakasa 16-3-933 tarihine müsadif perşembe gÜ• 
nü Ankara Vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktll'. 

~ - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve daha ziyade 
malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafia 
B~mühendiıliğine müracaatları ve evrakı keşfiye ve proje
len (10) lira mukabilinde Ankara Nafia Ba§mühendisliğin
den tedan1c edebilecekleri ilin olunur. (879) 
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İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğündenı 

Gimrük muhafaza ve mıntaka memurlan 
için "583,, adet ka•ket llAnı 

1 - Gümrük Muhafaza ve mmtaka memurları için 
(583) adet kasket lcapah zarfla kırdırınağa konulmuttur-

2 - Kırdırma tartları kiı. ğıdınm tasdikli suretleri latan. 
bul Gümrük Muhafaza Başm üdiriyetinden almacakt11'. 
. 3 - Kudırma İstanbul Gümrük Muhafa.z Bqmüdiriye

tinde kurulacak alun satım ko miayonu tarafından yapılacak
tır. 

10 !dır.Kırdınna 21-3-933 tarihine raalıyan sah giinü saat 

S -. Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün 
ve saatinden evvel satmalma komisyonuna verilecektir. 

6 - Her ~tekli, bi~t bedelin o/o 7 ,S ğu olan 63 liralık 
m?vakkat g{İTenmelerile (teminat) belli saatten evvel ko
mısyona gelmeleri. 

.. 7 -. Örneği . İstanbul Gümrük Muhafaza Ba§müdürlü
fündedir. lıteklıler orada görebilirler 

8 - Belli olan watte hıtu iması ad;t olan zabıt kiı.ğıdı 
doldurulduktan ıoıfra Jıiç bir teklif kabul edilmiyecektir 

(913) .550 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş Teşvikiye mahallesinde cadde üzerinde 154 nu

marah sabık Teşvikiye ukerlik §ubeai binasının bir senelik 
ican· 

Beşiktaş Yeni mahallede köşe bntmda 130 nu-
maralı harap sabık süvari polis karakolu binaıma ait 
2179 zira arazisi üç aene müddetle ican. 

Balada cim ve evsafile ad resleri yazıh mahallerin ican 
müzayedeye vazedilmiıtir. Taliplerin yevmi müzayede 0 • 

lan 18-3-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Be
tiktaş Mabnüdürlüğünde müteşekkil ıatış ve İcar komisyo
nuna müracaatları. (945) 
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MiLLiYET PAZAR 12 MART 1933 
- -- - --- ---- ------

(lPEKlŞ) 
Bursa Dokumacılık ve Tri

kotaj Türk Anoninı Şirketin
den Heyeti Umumiyeyİ lçti

maa Davet 
Şirketimizin 1932 hesap senesine mü

teallik alelade Heyeti umumiyeai 1933 
Martının 30 una müaadif perJembe ırü
nü lıtanbııl'da Şirketin ı:nm'kezi olan it 
Hanmda saat 18 • lçtimaa akdedec:ek-

tir. . ' ·~ 
Ruznamei müzakerat : 

1 - 1932 be1&p senesine müteallik 
Mecliıi idare ve Murekıp raporlarmm 
okunması ve taaTI"bi, 

2 - 1932 seneolne müteellik bilanço.. 
ll1lıl ve kan.zarar biili- hesabiyeai

nin tetkik ve kabulile Mediai idarenin 
ve 'Murakıplerin ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan Meclisi t. 
clare azalarmm yerine eza intihabı, 

4 - 1933 aeneal Murakıplerinin tayi._ 
nl, 

IS - 1933 heup ıenm alelade heyeti 
umumiyeaine kadar muteber olmak iizre 
Medid idare azalamım hakkı hımnfa
n1e 1933 sent!ll Murekıp ücretlerinin tee 
biti hu111danndan ibarettir. 
n- kanununa ve - ıııukavelt>

nıomemiıı •hk'- - haizi rey o
lan hiuedarlarıınam ualetma veya ...,_ 

kileten İfbu içtimada hazır bahımnalan 
Te içtin. pünden liabJ bir halta BT• 

Tel Şirketin BeyotJu'nda lstiklil caddt>
olnde kiin Şubesine müracaatla bine 
ııenetlerini ıröıt.......- lçtm.a iftirak ... 
debibnek için ...,. pmulua almalan rica 
"" ilin olunur • 

Meclisi ldare 

Ne yapsanız 

Pudramaı 
sabit kalır 

Utlf ve nennln çehrelerin te.hlr etti. 

ti erkekler pek çolrtar. Bu .,..... vilr:ıf 
olan lmclmlar her vakit krem köpriğil 
ile karııtınlmq pudrayı kullanmaia i-

tina ederler. Rüzlı:.irL ve yağmurlu ba
Talarda ve,.. pek 11cak bir balo talonun

da saatlerce baki blır. Krem köpöiü, 
pudrayı gayet yapqkan ve ga1ı lmet'l 

lı:dmak1a beraber parlak Yaib ve kaba 
ıösteren burun lonmzbiım da izale e-

der. TOKALON pudraamda, krem 
köpüfü buıuıi bir uoul dairesinde bava 
lanclınimı, en miikemmel pu: ·a ile fen

ni bir ıurette kanttmlmııtır. TOKA
LO N pudrası, kadınlara, erkeklerin 
nazen takdirini celbeden taze va narin 
bir cilt ve genç bir yüe temin eden 1• 
gi.ne pudradır. 

Bu Hanım 
• 

ynaya Bak!yor 
ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor! 

Filhakika: 
Eskisinden daha güzel 

göründüğüne 

şüphe yoktur! 

Çünkü /PEKiŞ günlü/eri 

arasından intihap ederek 
yaptırdığı yeni elbisenin · 

rengi kendisini çok açmıştır! 

Çorlu Malmüdürlüğün 
Malıallesi Mevkii Cinsi No. 11 ismi 

e • • 
Kiıimiye Acıçepıe bayın Hane 80 Aziz Ef. Bir tarafı Sara, bir tarah Vartovan 

arkaıı Moıes, c:epheai yol. 

Silahtar H. Karıısı Dtıkkb 

Muhittin Silini Cd. Hane 

" " Ha•e dDkkla 

120 

150 

120 

Veli köy 
Hüseyin 
Kevuklu 
lımai1 
Hatice H. 

Bir tarafı, Garebet bir taıafı sahibi ıe
net, arlı:ası Miton cephesi yol. 
Bir tarafı Manok, bir tarafı Serkis, ar· 
kuı Talı:o, cephesi yol. 
iki tarafı yol bir tarafı Ropen kahya 
arka11 Melkoıı. 

Klzimiye Kilise So. 
ambar 
Hane 300 Mttfti. Z. Sağ Huriye çe~me sol Yanbolulu Ali 

.. Lıtaııbul Cd. /iane 

Muhittin • Araa 

Emin Ef. ağa, arka ve &nii yoL 
150 Kırcaalili Sağ Şiikrl ağı ıol Karebet arkası ve 

Mahmut cephesi yol. 
200 Yeifen zade Bir tarafı Serkiı aarkası Pire Talı:oı 

Ihsan Bey cephesi yol. 
Hıdır aiı Ahmet Ef. Fabrika o Belediye reiıi Sai boıluk ıol Ziya Bey arkası boşluk 

J .. çe 
ba.yın 

Çiftlik 
binası 
Su detl.ımenl 

Ziya Bey &nıı yol. 
Cavit Ef. Çiftlik hududa dahilinde. 
mahtumlan 

Ballda mahalle meTki cfnıi ye ılirrai ile pııiJ Ye hudutlan muharrer emYall gayri menkule olbaptaki 
kanuna tevflkaa ye bedelleri aekiı. takıltta tediye edilmek Dzere teYarihi muhtelifede faııiileri olan zevata 
ibalei katiyeyeleri icra kılmmıı iıe de ıartnamede muharrer teraitleri ifa ye tapuya tescili muamelesi ile 
miltebaki taksitlerini tediye etmediklerinden Maliye Tekaleti celiluiııin 14-11-932 tarih ve 8700173 numaralı 
tebligat umumiyeıine tavfikan ıatıı komiayonu marifetile ihaleleri feshedilerek bu kerre ye,iden şaraiti 
sabıka dalreıiııde 21 • 2 • 933 tarihinden itibaren 20 ırtın müddetle mnzayedeye çıkarılmıf olduklarından 

mlizayede hitamı olan 12 Mart 933 tarihinde saat 16 da ihaleleri lcrii kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkiir da maliyede mDteşekkil ıabı kumiııyonwıa miiracaıtları ilh olunur. _ _ (952) 

ı~ Ucuz ve Zarif 
KABARTMA 
ETİKETLERi 

Cermanya han 37 
lstanbul Telefon 22271 
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Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Elanekçi batı mahallesinde asmah sokağında 

1 numaralı ahşap ikame.tgi.hın mülkiyeti. 

Kayıp çocuk - 13 oene evvel aha
liainden bulunduium Kayalar kazası
na tabi Llnga köyünü müteveffakocam 
la birlikte terk ile Romanyaya ıreldim. 
Bu tarihten beri hayat ve meınatla
rmdan haberim olmıyan ve ancak mü 
badi! ııfatile 8 sene evvel mezkiir ka
zadan Türkiyeye mütevecc;ı.en hare
ket ettiklrini haber aldığım kard~im 
Raif Tayip ile annem Şevket ve kız 1-----------
kardeılerim Pembe "'" Nime'yi arıyo-

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin mısırlı ve Nüshetiye 
sokaklarında tahminen 600 ar şm miktarında arsa fazlası mü) 
kiyeti. 

Balada cim ve evsafı yazılı mahallerin mülkiyetinin fu. 
ruhtu müzayedeye vazedilmittir. Taliplerin müzayede gunu 
olan 18-3-933 tarihine müsadif cunıartesi gÜnü ıaat 14 te 
Betiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 

rum. 
Biikreş : Parcul Ferdinand Str 

B. No. 14 Villa Florian'da mukm..: 
irfan. 

ZA YI - Maat tetbik mllhürüm;ı Q.yet
tim. Y eniıini kazdıracağnndag 7.avô:n 
hükmü yoktur. -,-

Topçu Yüzbaşm Mütekait Salih 

latanbal T°ICU'et Müdilrlilfl1ndm: 

Müskirat amilleri 
müracaatları. (944) Cemiyetinin idare heyeti inıibabı 14-

3-933 salı günü saat 14 ten 18 ya ka-
dar Bahçekapıda Dördüncü V alof Haıı 1 ~-,...,..,...,..-"""'"""'"""'""""""""'_......,...,...,.,.,......,,,=,.,,,,....,,,,...,......., ____ _ 
ikinci katta 31 numaralı dairei nWısu
aada yapılacaiı alakadarlara ilin olunur. 

650 

Gazetecilik 11e Matbac ılık T. A. Ş. 

Istanbul ve Trakya 
Anonim Türk 

Al pullu 

Şeker Fabrikaları 
Şirketinden: 

Şeker · Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal Toz, Kilosu Kuruş 36,1s 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı,4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:2447~; 79 


