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küp şeker, 
'foz şeker 

1 Yeni kararname Hey~ti ,. Gazi Hz. 
VekiJede kabu) edildi 

1

Rei!~!;;!Z~ru~~!!ıfe~iAlugün Son günlerde, memleketin ba
lı taraflarında yine teker ihtiya
cından bahsediliyor. Bilhassa ce
~up vilayetlerimizin gümriikle
rkınde vagonlarca şekerin birikip 

öğleden sonra otomobille Bey 

ıKararnamenin ihtiva ettig" i esasİar oğlunda bir gezinti yapm.,1ar 

1 
ve geç vakit saraya avdet etmif 

aldığı ileri sürülüyor ve bu te
kerlerin ithaline müsaade isteni
Yor, 

is alemini sevin !ırecek mahiyette -ler-di-r. ____ ,_ .. 

Kanaatimizce bir karara var
hıadan evvel memlekette bugün 
llıevcut olan şeker stokunun mik
darını bilmek lazımdır. Bizim 
lahkikatımıza nazaran bugün pi
Yasada mevcut olan mikdar ha
rıç c!::!~ğu halde yalnız yerli fab
rikaların elinde bin iki yüz va
ııon şeker mevcuttur. 

Bu mikdar, memleketin hiç ol
llıazsa dört aylık ihtiyacına te
~bül eder. Yalnız bir farkla ki, 
u şekerlerin küp değil, toz ol

llıasıdır. Halbuki aranan teY küp 
fekerdir. 

O halde halledilecek, karar 
"erilecek mesele tU olmalıdır: 

k
Memlekette bu kadar teker var
en; sırf küp şeker İsteniyor, 

tahsisen küp şeker aranıyor diye 
Yeniden şeker ithaline müsaade 
edilsin mi?.. Kanaatimizce bu ka 
tarda birinci derecede amil ola
cak ~ey, meınleketin döviz vazi
Yetidir, döviz müvazenesidir. Bu
nu takdir edecek mevkide de bi
rinci derecede hük\ımet bulunu
Yor, Eğer döviz noktai nazarın
dan Maliye ve lktısat vekaJetle
ri şeker ithalinde bir mahzur gör
ınüyorlarsa mesele yoktur. Bu
nunla beraber yerli tekerlerin 
sürülmesine de meydan vermek 
tabiidir. 

Döviz müvazenesi yapacağız, 
tediye ve ticaret müvazenesi te
min edeceğiz diye, ağır hafif bir 
çok takyidat vaıediyoruz. Bu 
takyiclat; her aınıf halkımızın 
brtına yükleniyor. Hükılmetin 

u t.edbir ve takyidatı ittihaz et
~esındeki zarureti halk ta tak. 
dır ettiğ için bile bile katlanı
yor .. Biz kuvvetle umuyoruz ki, 
a.ynı halka : - "Küp feker ye
rme, yalnız bir kaç ay için, toz 
•eker kullanacaksınız!" demek 
hiç ağır gelmiyecek ... Eldeki toz 
•ekerler istihlak edildikten sonra 
yeniden i~tiyaç nisbetinde küp 
teker getırtmek daima mümkün
dür. 

Şunu da ilave edelim: Yerli 
fabrikalar, Ufak, Alpullu, Eski
fehir fabrikaları küp tesisatını tev 
ai edecekleri için altı ay sonra 
küp teker meselesi de halledilınit 
olacaktır. 

Esasen evlerimizde küp veya 
toz ş~ker kullanmak; bir itiyat 
meselesidir. Öyle aileler var ki, 
bu itiyadın tesiri altında mutfak
larında yalnız küp teker kullan
maktadırlar. Asırlardan beri ruh· 
larında, vicdanlannda yer bu· 
lan bir çok adetleri, hurafeleri 
bir karar ve. hamle ile söküp atan 
halkımız; bır kaç ay için küçük 
bir itiyatlarını tadil etmekte aala 
tereddüt etmezler, sanıyoruz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

·-------... 
Muhterem 
Karil•~rimize 

Milliyet bugünden itibaren mulı. 
torem karilerine kapalı olarak takdim 
ediliyor. Gazetelerin okunduktan son 
ra karilerimize verildiği bir çok de
falar tikayeti mücip olmuıtur. Filha
kika sıhhat noktai nazanndan her 
kariin yeni ve okunmadık bir gazete 
&atın almak istemeıi tabiidir. Bu sa
mimi mulahazayı nazan itibare alarak 
nıakiuemizde icap eden tadiliıtı yap• 
l:k Bugünden ;tibaren muhterem 
karilerimiz "Milliyet" i açılmadık o

larak elde edebileceklerc!ir. Bunun i
çin yegin:! §ey şundan ibarettir; mu
vczzie: 

Milliyet isterim ..• 

r1<tısat Vekili Celal Bey 

ANKARA, 25 ( Telefonla ) -
İcra Vekilleri Heyeti saat on do
kuzda toplanmıştır. Bu toplantı sa 
at yirmi ikiye kadar devam etmit 

• nisan, mayıs, haziran, temmuz, 
'ağustos ve eylw aylarına ait kon. 
tenjan listelerile merbut kararna
me müzakere ve kabul olunmut
tur. Yeni kararname yarın Reisi
cümhur Hazretlerinin tasdikleri
ne arzolunacaktır ve Resmi Gaze
lenin pazartesi nüshasında neşro 
lunacaktır. Altı aylık yeni liste bu 
güne kadar tanzim edilen listele
re nisbetle çok daha genit tutul
muştur. Kontenjan harici memle
kete ithaline müsaade edilen eş
ya tarife listesinin D. cetveli
ne yeniden 70, 80 kalem etya ila
ve olunmuştur. Öğrendiğime göre 
yeni kararnamenin ihtiva ettiği e
saslar memleketin it alemini sevin 
direcek mahiyettedir. Malumdur 
ki hükfunet 933 bütçesi etrafında 
tetkikatta bulunurken yeni bütçe
nin 1 75 milyon lira üzerinden tea
bitine karar vermitti. 932 varidat 
bütçesine nazaran bet altı milyon
luk bir fazlalık arzedecek olan ye 
ni bütçede bu farkın artmak isti
dadını gösteren gümrük varidatı
mızla kapanacağı mülahazası iz
har edilmifti. Bu neticenin alınma 
smı kolavl,,.stırmak için -:eni kon
tenjan listesi bu altı aylık müddet 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Kaçırılan· kızdan mektup 
Mel Şor afiyette olduğunu bildirdi; 

fak at adres vermiyor 
Mel Erneıtine Şor'un artiıt M. Papas 

tarafından Atinaya kaçırılma" etrafın
daki esrar perdesi olan kaldmlmamıı· 
tır.Mel Şor'un artist Mel Smiryotiı na
rntnl\ verilen bir pasaport ile tayyareye 
binerek Pireye gittikleri anlllfılınakta 1-
•e de, iki sevdazadeyi Atinada bulmak 
kabil olamamııtır. 

Bununln beraber sc•dazedclerin Ati. 
nada bulunduğu da söylenmektedir. 

Diln Atinadan Matmazel Şor'un İm· 
zasile ıehrimizde bulunan pederine bir 
mektup gelmiıtir. Matmazel Şor'un bu 
mektubunda oradaki adreıi yazılı değil
dir ve M. Papaı'tan da bahis yoktur. 
Mel Şor, bu mektubunda, haberıiz ve 
ani surette lıtanbuldan Atinaya gidiıi
nin aileıinde tevlit ettiği derin teeıür
ılen dolayi af dilemetke, ıihhata olduğu 
nu, ve merak edilecek vaziyette bulun
madığını bildirmektedir. 

1 
Bu mektup, kızın kendi elyazııile ya-

zdmışlır. 
Dün M. Şor'la görütmek istedikse de, 

kendis; hadiseden pek müteesıir bulun
duğu için birtey söylemek iıtemidiği ce 
vahı verilmittir. Bunun üzerine M. Şor' 
un vekili Adil B. ziyaret ettik. Mustafa 
Adil B. dedi ki: 

- " M.Şor, çok meyustur. Bu iti
barla ben bile kendiıile gÖrüfiirken 
teessür duymaktayim. Mamafi, size, 
Matmazel Şor'un Ati na' da bulunduğu
na dair malumat geldiğini ıöyliyebili
rim. Şimdiye kadar yapılan tahkikat 
henüz bir semere vermemiştir, hatta 
Papaa ve Mel Şor'un nerede bulunduk
ları da resmen tahakkuk ebnemiıtir. 
Biz istiyoruz ki, zabita bunlar filan yer
dedirler desin. Gerçi, bu gençlerin Y u-

( Devarnı S inci sahifede) 

Harp gemilerinin tamiri 

r 

Gölcükte bir tersane ve mahfuz 
liman inşa edilecek 

Gölcükten bir manzara 
.~~KARA, 25 ( Telefonla ) - olarak 933 mali senesinden batla

Golcukte son sistem bir tersane ve yarak her sene bütçesine konula
mah!uz liman inşası zaruri bir hal cak tahsisatla. senede peyderpey 
al~ıgından .h~ki'ımet bu hususta ödenmek ve intaat bittikten sonra 
Mıllet Meclısıne bir kanun teklif · tı d ht t · l f' ' · B 1• . ıntaa eru e e mıt o an ırma-- Açılmadık 

demek .... 
etm.,tır. u ayıhaya göre harp . kal I ğ . 
Ve Yardımcı ha .1 . • nın gerı an a aca ına mukabı 

1 
rp gemı erının ta- . 

mir , idame ve barınmaları için Jz. hazine bonoları venlmek üzere 

1 

mit körfezindeki Gölcükte bir ta- ceman 4 milyon liralık taahhü
mir liman \"e tersanesinin mtihim dat icrasına Milli Müdafaa Vekili 

••••••m•mım•am•u.': kıemılarının yaptırılması masraf mezun olacaktır. 

Ke:ıdi aıhhntları namına muvezzi
lrrden i!~ılmad:k Milliyet iıtem~lcr;ni 
nıul.ıter·~r:ı k:lrilcr\mi."':dcn rica ederiz. 

Asker e ticaret 
Meclise yeni bir kanun 

layiha aı verildi 
ANKARA, 25 (Telefonla) - As· 

k~ri tahtaların ticaret ve zunaatla uğ
ra~alarının menedilmeai için 1632 
sayılı aıkeri ceza kanununa zeylen 
Milli Müdafaa Vekaletince hazırla
nan kanun layihasını hükiiınet Millet 
Meclisine tevdi etmiıtir. Bu layiha· 
nm ihtiva ettiği esaslar ıunlardır: 

.Madde 1 - Aıağıda yazılı halleri 
i!J< defa yapan zabitlerle askeri me
murlar ve küçük zabitlere 3 aydan 
alb aya kadar hapiı cezası verilecek
tir. TekelTÜrÜ halinde evvelce veril
aıit e>lan ceza bir kat artbnlınakla 
beraber zabitlerle askeri memurlar 
haklı:mda "ihraç", küçük zabitler 
haklr:mda "rütbenin geri alınması" ce
"alan da birlikte hükmolunacakbr. 

A fıkrası temettü maksadile ticari 
itlerle uğraşmak, B. tirketlerde ya· 
hut ticaret sınai müesaeaelerinde va
"İfe kabul eylemek. 

Madde 2 - Aıağıda yazılı halleri 
ilk defa yapan efrat hakkında bir ay 
dan bir seneye kadar hapis cezaaı ve 
rilecektir. Tekerrürü halinde evvelki 
cezalan bir kat arttmlacakbr. 

Fıkra: A - Fiili hizmeti askeriye
lerini ifa eınaıında bizzat ticaret ve 
-.naatla iştigal eylemek. 

B - Şirketlerde yahut ticaret ve 
•mai müesseselerinde vazife kabul 
eylemek. 

Ancak tebdili hava veya resmi me
zuniyet suretile kıt'a veya müeaaeaele 
rinden aynlanlarm askerlik kryafetin 
den aynlmak tartile kendi it ve san
atl.arile ittigalleri caiz olacakbr. 

Madde 3 - Askeri doktorlarm biz 
:ıı-f huıuıi hastahane açın.alan mene
dilecektjr. ffj)i.fında hareket birine: 
madde mucibince cezayı İştilzanı ede
cektir. Ancak çalıtma saatleri hari
cinde mahsus kanununa göre icrayi 
aanat etmeleri caiz olacaktır. 

Namık lsmail B. 
Akademi müdürlüğün· 

den istifa ediyor 
Güzel Sanatlar Akademisi mü

dürü Namık İsmail Bey bugün ye
ni akademi büt 
çeaini vekalete 
takdim etmek ü 
zere Ankaraya 
hareket ediyor. 
Namıklsrnail B. 
in Ankarada A
kademiye ait ba 
zı mesaille met· 
gul olacağı ve 
bütçe ile bera
ber vekalete A
kademi müdür
lüğünden istifa
sını da vereceği 
haber alınmıt - Namık lsmail B. 
tır. Nıi.rnık lımail Bey idarecilik
ten çekilerek kendisini tamamen 
tedris sahasına atmak ve yalnız a
tlSlye muallimliği aıfatını muhafa 
za etmek arzusunu göstermekte
dir. 

Umumi müfettiş 
Hilmi B. dün Diyarı
bekire hareket etti ' 

ANKARA, 25 (Telefonla) -
Birinci Umumi Müfetti' Hilmi B. 
bugün dokuzu kırkta hareket e
den T oros ekspreaile Diyarbekire 
gitmittir. 

Bir poliı ve jandarma müfreze 
si kendisini selamlamıttır. Hilmi 
Bey Dahiliye, Maliye ve inhisar 
Vekillerile vekaletler erkanı tara
fından tefyİ edilmittir. 

Madrit elçili ğl 
"ANKARA, 25 (Telefonla) -

Ali Şevki Beyin birinci sınıf elçi
lik payesile Madrit orta elçiliğine 
tayini ali tasdika iktiran etmiıtir. 
Bugünlerde yeni memuriyetine gi 
d ecektir. --

, 
Sahip ve Başmuharriri ' Siirt Meb'usu MAHMUT 

• 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

rın o 

Hadüeden aonra kepenklerin hali 

Talebe Vagon-Lit önünde 
bir nümayiş yaptı 

Gençlerin heyecan ve infialine 
sebep olan hadise nedir? 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şir
ketinin Beyoğlu merkezinde bir ha
dise cereyan ettiği, ıirketin Dr. Gae• 
don Jannone iımindeki ıefinin, tele
fonla türkçe konuıan bir memura 
"hi)i. mı türkçe konuıuyorsunuz)" 
diye çıkı~tığı ve bunun gayet tabii ol
duğunu söyliyen memura on bet gün 
müddetle mezuniyet verdiği yazılmıı 
tı. Bu haber Üzerine Darülfünun ve 
yükaek mektepler talebeıi araımda 
bir asabiyet uyanmıt ve bu asabiyet 
neticeai olarak talebe dün akıam he
yecanlı tezahüratta bulunmuttur. Te 
zahürat eanaarnda Vagon - Lit'nin 
Beyoğlu ve Calatadaki merkezleri 
tatlanmış, vitrinleri kmlmıt; gençler 
bu suretle duyduklan haaaasiyeti iz
har etmitlerdir. Hadiseyi bütün tafai
latile aşağıda ya.zıyonız: 

ilk heyecan .. 
Cuma günü (Haber) reli kimizde, 

bu haberi okuyan bazı Darülfünunlu 
gençler, ıiddetle müteessir olmutlar
dır. O gün biribirine teıııdüf eden 
bu gençler, hadise etrnfmda duyduk
lan teeHÜr ve infiali kartılıklı ifade 
etmi4lerdir. Dün sabah bu gençler, er
kenden müdavim olduklan Darü)fü. 
nun fakültelerine gitmiılerdir. Gaze
telerin dünkü nüıhalannda da ayni 
haberler intitar etmi4 bulunuyordu. 
Bu haberleri ihtiva eden kısımlar ku
pür halinde gazetelerden kesilmit ve 
sınıfların, darülmesailerin kapılarma 
asılmıştır. Bunu gören her genç, ar
kadatları gibi ayni teeaıür ve heye
cana kapılıyor, Darülfünun muhitini 
asabi bir hava kaplıyordu. Saatlerce 

Şir""t bürosu taşlanırken 

bu bahu etrafında görütülmüı, niha
yet darülmeaailerin ve aınıflann ka .. 
pılarına, saat 1 7 • 17,5 ta Galatasa• 
rayda toplanılacak yolunda kağıtlar 
asılmı§br. Bu toplantı karan, milli 
Türk Talebe Birliği ve yÜkııek mek-

(Devaını 6 mcı sahüede) 

Cenevreden ayrıldılar 
Japonlar yakında Cemiyetten 

çekiidiklerini resmen bildirecekleı 
Milletler Cemiyeti Umumt heyeti ta

rafından •19" lar komitesinin Japonya 
aleyhindelr:i raporu kabul edilince~ Japon 
murabbaı heyeti müzakere salonunu ter 
ketmittir. Bu, Japonyanm ı es..- Mil
letler Cemiyetinden çekilmesi demek ol 
mamakla beraber, her halde alakaıını 
keımit demektir. Bunun içindir ki U
mumi Katiplik bürosundaki Japon me
muru da iıtifa etmİftİr. Milletler Cani.
yeti timdi yeni bir komiıyon teıkil et
miıtir. 

Bu komlıyon "19'' lar komiteoinin 
azalarile Felemenk ve Kanadadan mil
rekkeptlr. Komlıyona ittirak için Ame
rika ve Ruaya da davet eclilmiılercfu-. 
Ancak henüz bu iki biiyük devlet da
veti kabul edip etmediklerini bildirme
miılerdir. Yeni komiıyonun vazileai U
zak Şarl<takl vaziyeti Cemiyet ıwmma 
takip etmek, Cemiyetin vazileoini yap
maaını kolaylaıbmıakbr ve diğer taraf
tan Johel eyaletinde Çin ile Japonlar ., 
nuıncla harp devam ebnektedir. 

Yeni ta/sllllt 
CENEVRE, 26. A. A. - M. ıMatsu<>

b, 8"- üzeri Cennreden hanket e
decektir. 

M.Matıuoka, Pariı'e Londraya ve A
merikaya gidecektir. Bu ziyaretlerinde 
reomi bir vazife ifa edecek değildir. 

Diker Japon murahhaslan da hareke
te hazırlanmaktadır. 
Japonyanın ıilahlan azalbna konfe

rsnaına kartı alacağı vaziyet hakkında 
herhangi bir karar almdıtına dair bir 

I 

M. Matsuoka 

haber gelmemiıtir. 

M. Matsuo:ıa 'nın beyanRfı 
CENEVRE, 25 .A. A.-,. M. Matauo

( Devamı 2 inci sahifedA\ 
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Tarihi lefrkika:10l9 T • ,Ç ff A R-İ C i ff A B E R L--E-R ljlll'Oll DA.Ii~ 
93~M et~i~~atı~ 1~~~~~~--.~--~~~~~~ç~uma~~iyr 

S marta doğrul 1 Silah kaçakçılığı J Harp isteniyor 
Abdülhamit nihayet Kanunu ltalyan meclı"•f:nde B 1 k ·ı ... Fırkasının yıldönftmtin- g o lviyaya ar,ı ı anı 

esasiyi ilana razı olmuştu.. de Hitler'in nutku müstetardan istizah harbedilecek 
Konferansta en çok söz sahibi o
lacağı ve lgnatief ile çarpışacağı 
hesap ediliyordu. 

Vaktin çok dar olması Mitat 
P a ile arkadaşlarını çok üzüyor
d Her şey tamam olduğu halde 
p dişahın hala Rüştü Paşa ile mü
şavere ve müzakerelere dalarak 
işi uzatmasından usanan hürriyet
çi! r, kat'i bir adım atmağa ihti
~ c görüyorlardı. 

Süleyman Paşa, Kemal Beyle 
görüşerek son teşebbüsü üzerine 
aldı. Bir akşam saraya gitti. Pa
dişahın huzuruna girmek istediği
ni söyledi. Haber verdiler. Ab
dülhamit, amcasını bir gece için
de tahttan atıveren bu kumandan
dan hala korkuyordu. Kabul etti. 

Süleyman Paşa, huzurda Kanu 
nu Esasinin hemen ilanı lüzumu
nu uzun uzadıya anlattı. Abdülha
mit, hemen teminat venneğe ba•
ladı: 

- Ben Kanunu Esasinin netri 
aleyhinde değilim. Yalnız, Mitat 
Pata tarafından kaleme alman 
kanunun hukuku saltanatla huku
ku tebeayı telife kafi olmadığını 
Rüttü Paşa söylüyor. Tanzimat 
Hath Hümayunu şeklinde bir hat
tı hümayun ne,ri daha muvafık o
lur, diyor. 

Diyerek kabahati Mütercim 
Rü,tü Pataya yükletti. 

Süleyman Paşa, zaten Rüttü 
Pa~anm fikirlerini bildiği için, bu 
na inandı. Bütün bütün atetlendi: 

- Sadrazama itimat buyurma
yınız, padi'8-hım. O, idarenin e
linden çıkacağı korkusuyla bir tür 
lü metrutiyete razı olmak istemi
yor. Kanunu Esasinin 3 üncü, 
4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci madde
leı; hukuku saltanatı kafildir. Sal
tanatı Seniyei Osmaniye, Hilafeti 
Küberayi lslamiye Ali Osmandan 
ekber evlada ait olduğu, zatı fa
hanelerinin hasbelhilafe dini iala
mı hamisi ve bilcümle tebel',İ Oa
maniyenin hükümdar ve padişahı 
bulunduğu, nefsi hümayununuzun 
mukaddeı ve gayrimes'ul olduğu, 
hıı.nedanm hukuku hürriyei emval 
ve emlaki zatiye ve tahsisatı mali
yeleri tekafülü umumi altında bu
lunacağı bu maddelerde muıar
rahtır. Vükelanın azli, naspı, rüt
pe ve menasıp tevcihi, nifan itası, 
eyalatı mümtazenin tevcihatı, sik 
ke darbı, hutpelerde namı hüma· 
yunlarınm zikri, muahede akti, 
harp ve ıulh ilô.nı, berri ve bahri 
kuvvetlerin kumandası harekatı 

k . ' as erıye ve ahkamı 9er'iye ve ka-
nuniyenin icrası, nizamnameler 
tanz~~i, mücazatı kanuniyenin 
tahfıfı veya affı, meclisi umumi
nin akti ve tatili ve ledelhace fes
lıi hep hukuku mukaddesei padi
sılhiden olarak sayılmı9tır. Sadra
zam Paşa daha ne ııibi bir hakkın 
eksik kaldığaı iddia edebilir? 
Hukuku tebea bahsinde de hürri
yeti 9ahsiye, serbestii mezahip, 
hürriyeti matbuat, hürriyeti tica. 
ret, hakkı iştika, hürriyeti tedris, 
müsavatı hukuk, masuniyeti mesa
kin, emniyeti tasarruf, hep temin 
edilmi9tir. Sadrazamın iddialarına 
hak verecek hiç bir eksik yoktur. 
Diğer taraftan Giilhane Hattı Hü
mayunu şeklinde bir hattı hüma
yun netrile ne Avrupaya emniyet 
"elir ne de halkın amali yerine 
~ , 
getirilmiş olur. 

Vadisinde bir çok müdafaalar
da bulundu. Hatta Kanunu Esasi 
layihasının bazı maddelerini de o
kudu. 

Abdülhamit, cepheden yapılan 
bu hücuma karşı sarsıldı. 

- Madem ki ısrar ediyorsunuz. 
Sait Paşalarla (1) birleşerek bir 
l<\yiha tanzim ediniz. Göreyim. 
Ben de Kanunu Esasi taraftarı· 
yım. 

Dedi. 
Süleyman Pa'8- fırsatı kaçırma 

dı. Huzurdan çıkarak iki Sait Pa
•ayı çağırdı. Hep birlikte bir la
yiha hazırladılar. Gene o gece pa 
el i9aha takdim ettiler. 

Abdülhamit, mağlup olmuştu. 
İki gün sonra paditahın Kanunu 
Esasiyi ilan edeceği tahakkuk et
ti. Mütercim Rüttü Pata azledile
rek yerine Mitat Pata sadrazam 
oldu. Süleyman Paşanın Rü9tü Pa 
şayı tutmadığını gören Abdülha
mit, hiç olmazsa bu beladan kur
tulmağa fırsat bulmuştu. Çünkü 
Rü•tü Paşayı hiç 5evmez, i9leri 
kendi basına görmesinden. padi
şahı saymamasından her zaman şi
kayet ederdi. Hatta bir aralık: 

- Eğer sadrazamın maksadı 

bizi işe karıttrrtmamak ise evrakı 
havadis mütaleasile vakit geçire
linı. 

Bile demişti. Rüştü Pa,amn Ka 
nunu Esasi aleyhinde bulunması 
vesilesile azli, Abdülhamit için 
çok mahirane bir şeydi (2). 

Mitat Pap sadart:te geçince, 
hemen bir taraftan konferansı, bir 
taraftan da Kanunu Esasinin ilanı 
hazrrlıkları başladı. 

Abdülhamit, artık Kanunu E
sasiyi vermekten geri duramazdı. 
Fakat buna karşı hiç olmazsa Baş 
katip Sait Paşanın icat ettiği "va
tandan ihraç" fıkrasını koydur
makta ısrara karar verdi. Damat 
Mahmut Paşa, Mitat Paşayı sıkış
tırdı. Hatta delil olarak: 

- Vaktile efendimiz bazı ho
caların muhakemesiz nefyini mü
nasip görmediği halde sizler mem 
leketin asayişi namına caizdir ve 
her yerde yapılır demitsiniz. Şim
di efendimiz, o zaman mı yalan 
söylediler, timdi mi doğru söyle
miyorlar diyorlar. 

Bile demiş, Mitat Paşayı - ya 
evvelki sözünü tekzip, yahut ta pa 
dişahın istediğine razı olmak -
ıztırarında bırakmıştı. Nihayet Mi 
tat Paşa, i~i daha ziyade uzatma
mak için bu fıkrayı, Kanunu Esa
sinin 113 üncü maddesine ilaveye 
razı oldu (3). 

* * * İgnatief, o zamana kadar, padi 
şahın, Rüttü Paşanın Kanunu E
sasi ilanına razı olmıyacakları 
umudundaydı. Rüştü Patanın az
lile Mitat Paşanın sadrazam oluşu 
bu umudu kırmıştı. Bereket ver
sin ki Bismark Berlinde Salsbury 
ile görü,müf, Rusyanın taarruzu
na meydan kalmamak üzere Sır
bistanın muharebeden evvelki ha 
!ine iadesi, Karadağa biraz yer ve 
rilmesi, Bosna - Hersek ve Bulga. 
ristanın muhtariyeti esaslarını mü 
dafaaya onu kandrrmıştı. Bundan 
başka lgnatief, Kanunu Esasinin 
Avrupayı aldatmak için kurulmuş 
bir dolap olduğunu, Türkiye bir 
kere !U beladan kurtulunca tanzi
mattaııberi çıkan bunca fermanlar 
gibi bunun da hükümsüz kalacağı 
fikrini yaymıya çalıtıyordu. Avru 
pa, böyle bir fikri benimsemiye 
mütemayildi. 113 üncü maddeye 
ilave edilen fıkra, [gnatief'in ek
meğine yağ sürmüştü. Salsbury 
gelir gelmez lgnatief bu fıkrayı 
göstererek bununla bütün Kanu
nu Esasinin hükümsüz kaldığına 
İngiliz Nazırını da kandırmıtfı. 

(Devamı var.) ------(1) Sait Paışalardan maksat, 
o zaman Mabeyin feriği olan ve 
Damat Mahmut Paşanın damadı 
bulunan lngiliz Sait Paşa ile, ve
uuete terli edilmif olan mabeyin 
bQfkatibi Küçük Sait Pa,adır. O 
gece Süleyman PQfa nın huzurdan 
ağzı köpürmüş bir halde çıkarak 
"Padifahı Kanunu Esasiyi ilana 
ikna ettim,, dediği Küçük Sait Pa 
şadan rivayet edilmiftir. 

(2) Rü•tü Pafanın azline diğer 
bir sebep te şu olmu,tur: O sıra
da her taraftan asker sevkolunur
ken Mısırdan da bir alay asker Is 
tanbula gelmişti. Hidiv lamail Pa 
1!4 bu askerin sıcak memleketten 
gelmeleri itibtırile Balkan kışına 
dayanamıyacaklarından bahara 
kadar lstanbulda alakonulması· 
nı rica etmif, Mütercim Rü,ıü Pa
,a da bunu kabul ile mkeri Selimi 
ye kı,lasına yerleflirilmifti. Ab. 
dülhamit, bu askerin kendisin• 
tahttan indirmek İfİnde kullanıl~
cağı zehabile hemen Tunaya gön 
derilmeııini irade etmif, Rüftü Pa
şa Hidiııe verdiği sözden bahisle 
karşı gelince padişahın sadraza
mından emniyeti büsbütün mün
selip olmuştur. 

(3) Ziya Bey, Mitat Pafaya bu 
maddeyi neden kabul ettiğini ııor
mıq, Mitat Pafa padifahı'! ~u.hu 
susta fevkalade ısrar ettığinı, o 
fıkra yüzünden Kanunu Esaııinin 
ilanı gecikmek, yahut bütün bü
tün imkansız kalmak tehlikui 
meydana geldiğini söyleyince, Zi
ya Bey: 

- Maksadınızı anlıyorum: İs· 
temediğiniz adamları icabında 
memleketten uzaklaştırmak için 
ııiz de o fıkrayı tensip ve tcuvip e
diyorsunuz. Fakat, emin olunuz, 
o fıkra ilkönce size tatbik edile
cek! 

Demiştir. Sonradan tamamile 
doğm rıkan bu keşif, Ziya Beyin 
zekasındaki kuvvete delildir. 

BERL[N, 25 (A.A.) - M. Hit ROMA, 25 (A.A.) - Hirten- ASSOMPTION, 25 (A.A.) -
ler, milliyetçi sosyalist frrkasının berg meselesi hakkındaki istizah Paraguay Reisicümhuru, kongre-

yıl d .. takririni i2ah eden meb'uslardan· ye bir beyanname göndererek Bo-
kuruluş gününün 14 üncü ~- l f kı 
nümü münasebetile bu hareketın M. Bacci küçük iti a misa ile livya'ya harp ilan edilmesini talep 

M h h . d Hirtenberg meselesini ve İtalya, etmittir. 
doğduğu uni •e rın e sa. yısız_ 1 , M . _.._ d 

b d nl A manya, acarıata"n mu""'e esi LlMA 25 (A.A.) - Manaos'-denecek derecede çok ir ı eyı 
b l k d .. h. b" hakkındaki tayiaları birbirine rap dan bı"ld"ırı"lı"yor·. ci ka a ığı arşısm a mu ım ır [ 

tederek bütün bunların talya a- Peru tayyareleri, Kolombiya 
nutuk söylemittir. 1 h d b" y d k"I 

M. Hitler, nutkuna fU suretle ey in e ır propagan a leş ı et donanmasına mensup 400 tonluk 
mekte olduğunu söylemiştir. Boyaca ve Pichincha gambotları-

devam etmit~ir: M M B • 
1 Hariciye üsteaşrı . acci • nı batırmı••-. " Almanyanın dağı mamasına k H· b •"'"' ·f d. ye cevap verere ırten erg me· Bı"r Peru fı.losu, 12 Kolombı"ya 

çalışmak benim için bir vazı e ır. h 
Almanyanm yasaması lazımdır ve selesi hakkında bil iç İçin pek tayyaresi ile muharebeye gırış-
o yaşıyacaktır .. Al.manya' da husu·. fazla gürültü çıkan mı' olduğunu mi,tir. 

d al.k d" beyan etmiş ve fakat bu halin Av Tayyareler, hı'çbır" ha"dı'se ol-
si tekşilata ve i arelere m ı . !" 1 k 
g"er hükfunetler de ya,amak ısh- rupada devlet erin i i kkısma ayrıl maksızın hareket üslerine dönmüş 

b . f mıs olduğunu gösterme te bulun- lerdir. 
yorlarsa, herhangi hususi ır er- duiıunu söylemiştir. Bu iki kısmın 
din yapması lazım geldiği gibi, · d devletlerden bir kısmı için herşey 
müttehit millet büzmesi içın e caiz, diğer kısmı için ise hiçbir 
girmelidirler. d 'ld" 

lntihabattan sonra i•nıdiki hü- şey caiz eğı ır. 
' 1 Birinci sınıf devletler, ikinci sı 

kumetin teşekkül etmiş o mau nıf devletlere hitap ederken hür, 
bahsine de temas eden M. Hitler, 
ismdiki kombinezondan daha iyi müstakil ve hukuku hükümranisi
bılkta bir kombinezon vücude ge- ne sahip bir devletin müsamaha 
tirilmesine imkan olamadığını edemiyeceği bir lisan kullanıyor-
söylemiştir. lar. 

M. Hitler, nutkunu şu sözlerle 
bitirmiştir: 

" Başka taraflardan da bu kom
binezona girmek arzusunu göste
recek olanlar varsa red cevabı ' . 
verecek değilim. Fa.kat aynı za-
manda marks mesleğini kabul et
meği göze almakla beraber "Mil
liyetçi sosyalist fırkasına girece
ğim." diyecek her hangi bir kinı. 
seye verilecek cevap şudur: 

"OLAMAZ." 

M. Vo11 P<ıp •n 'in ı"'Jlr nrılku 

BERLlN, 25 (A.A.) - Wolff 
ajansından: 

Ba,vekil muavini M. Yon Pa; 
pen, intihabat çarpışması dolayısı 
le lserlohn' da söylediği bir nutuk 
ta demitşir ki: 

"Milletin dütünce ve duyğuları 
nı, sol cen:ıh hrkalarını tanıma. 

mazlık etmiyoruz. Komünist kiitle 
leri Alman milletinin azası olmak 
istiyorlarsa onların bu dileğine 

' • . ı 
ehemmiyet vermemezlik etmıyece1 
ğiz. Fakat komünistler, Almanya., 
ya ecnebi memleketlere mahıusj 
sistemler nakletmek maksadile ec 
nebi diyarlardan talimat almakta 
iarar gösterecek olurlarsa böyle 
bir fırkayı merhametsizce tenkil 
etmek bizim için bir vazife olur. 

5 Martta veya daha sonra mil
li birliğimizin bozulup dağılacağı 
m umanlar çok acı bir surette al
danmış olacaklardır." 

Fransada askeri tahsi
sat ve memur maaıları ı 

PARlS, 25 (A.A.) - Meb'u
san Meclisi Maliye Encümeni, A
yan Meclisi tarafmd:ın tadil edil 
miş olan mali projeyi tetkik et
mit ve Ayanın reddetmiş olduğu 
birçok noktaları tekrar müzakere 
eylemi,tir. 

Şimdi iki meclis arasında iki 
noktada ihtilaf vardır: 

Birisi askeri tah1isatın tenkisi 
diğeri memur maaşlarının tenkisi 
meselesidir. Meclis Maliye Encü
meni bu meseleleri tetkike b~la· 
m14ır. 

Encümen, memur maa~larını 
tenzile müsait görmektedir. Fa
kat bunu yaparken istinat edeceği 
rakamlar, Ayanın kabul etmiş ol
duğu rakamlardan h,..ka olacak· 
tır. 

lngi'terede fena h:ıva 
LONDRA, 25 (A.A.) - Dün 

lngilterede pek ziyade bir kar fır· 
tması çıkmıştır. Şimendiferlerde 
pek ziyade teahhürlere sebebiyet 
veren bu kar fırtınası, birçok nok 
talarda telefon ve telgraf muhahe 
ratını inkrtaa uğratmıştır. 

Vahim her hangi bir hadise vu 
kuuna dair hiç bir haber yoktur. 

Atinada komi'. nistlerin 
nümayiıleri 

ATINA, 25 (A.A.) - On ko
münist Roınanyanın Atina Orta 
Elçiliğine giderek Romanyadaki 
komünist amele ile mütesanit bir 
surette hareket edeceklerine dair 
alınan bir kararı bildirmişlerdir, 

Komünistler daha sonra bir nü 
mayiş yapmıtlardır. Beş kişi tev
kif cdilmi•tir. 

Küçük itilaf misakı 
BELGRAD, 25 (A.A.) - Bu

gün saat 12 de küçük itilafın yeni 
misakı imza edilmistir. 

Cenevreden 
ayrıldılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
ka Pariı'e hareket etmeden evvel Reu
ter ajansı mümeısiline yaptığı beyanat
ta bu seyahatini Felemenk yolile yapa
c«ğını, orada F elernenk ve Japonya ara
sında bir ademi tecavüz miaaki akti icin 
zeınin ha:zırlamağa çalışa.cağını söyle
miştir. 

M. Matsuokanın bu sözlerilek Fele
menk Hindistanına dair bir imada bu
lunduğu zannedilmektedir. 

flirf'r blr.,r .. 
CENEVRE, 2 5.A.A, - Milletler 

Cemiyeti katibi umumi muavinlerinden 
M.Sagimura, iotifa etmiştir . 

llleclis ne f18fJBCak? 
CENEVRE, 25. A. A. - Dün öğle

den sonra Japon heyeti ha:zır olmadığı 
halde Milletler Cemiyeti fevkalade mec 
lioi ittİfQk ile bir karar sureti kabul et
miştir . 

Bu karar sureti Uzak Şarktaki vui
yeti takip ebnek, cemiyetin vazifesini i
fa ~tmeıini kolaylaştırmak ve cemiyet 
Azatt1nın gerek kendi aralarında ve ge
rek cemiyete O.ahit olmayan devletlerle 
mutabık kalmalanna yardım etmek va
zifesile mükellef bir komite ihdas etmek 
tcdir. Bu komite, On Dokuzlar komite. 
si iizasile Kanada ve Felemenk müınes
sillerin~en mürekkeptir. 

Komıte, Amerika ile Rusyayi da tq
riki meoaide bulnnmağa davet edecek. 
tir. 

Kiitfbl unıumi' bu komitenin mesaiai
ne iştirak etmeleri için Rusya ve Ame
rikaya birer davetname göndermiştir. 
Bır davetnAmede Pariı misakını veya 9 
devlet muahedena.mesini imza etmiı o
lan rlevletlerjn raporda ileri sürülmüş o
lan noktai nazarlara iştirak cde-.cek1eri 
ve icabında Mi1letl...- Cemiyeti aziisile 
bi··l;kte rnüsterek bir hatb hareket itti
haz etlnek ~e müştereken icraatta bu
lunmak husu•und.?. mutabık kalacakları 
üınid.i izh lr olunmaktadrr. 

.fa 110rıy11da 11•alliuet 
TOKIO. 25. A. A. - Milletler Cemi

yetinin itt'haz ettiği hattı hareket, Ja
poııyada asabiyetle kaı-ıdanmıttır. Müf. 
ritlerin takriben 40.000 kadar olup ec
nt>bilere karşı bir takım tecavüzlere 
kıvam etnıelerinden korkulmaktadır. 
Memleketin her tarahndaki zabıta tes
kilStı ecrebilere karıı husuıi himay-e 
te.Jbirleri almağR memur edilmistir , ' 

Fraınız gıızeteleri nP dlµor? 
. PARIS, 25 .A. A. - Japonya, Mil

letler Cemiyetini terkedeceğİni henüz 
rHmİ •Urette bildirmemi• olmakla bera
ber f ransız matbuatı bu işi artık olMuş 
hitnıiş telakki etmektedir. 

Gazeteler, hadiaatın pek mühim oldu
ğunu kaydediyorlar. Sol cenah gazetele
ri Milletl~r Cemiyetinin karan dolayiıi
le memnuniyetlerini bildiriyorlar. Ve 
mutaan-ıza kartı silah gönderilmeainin 
t~mamile men'eöılmesi gibi müeyyidele
rin tatbikini istiyorlar. 

Sağ cenah gazeteleri, Milletler Cemi
y~ti aleyhinde bulunmakta ve Cemiyeti 
Japonya gibi bir azasından ayrılarak 
kuvvet ve resanetini ihl8I elmiş olmakla 
muahaze eylemektedirler. 

Japon11anın Jelıol'dekl hedrfl 
1.0NDRA, 25 .A .A. - Pekinden bil 

diriliyor: Japonyanın Jebol'de tatbik e
deceği askeri plan yavaş yavaş tebellür 
etmeğe ha,lamıttır, 

Kailunun zaptı husuıunun Jelıol f"h
rin.in 160 kilometre §İm~i garbiıinde 
kain olan Tchifeng'e karşı yapdacak ha 
rekat için bir üs olarak kullanılmasını 
temi"" yarayacağı anlaşılmaktadır. 
Tchaoyan'a karşı yapılan bütün taarruz 
lar ise Chanhaikouan'm 135 kilometre 
şimali garbisinde bulunan Lingyuan'ı is 
tihaaf etmektedir. 

Bu iki şehir Jehol'ün istiliıı için sev 
Icüleceyiş noktai nazarından birinci de
rece ehemmiyeti haiz birer mevzidir. 
Çinliler Japonlann harekatını durdur
mak için her ne bahasn-ıa olurıa olsun 
buralarda mukavemet edeceklerdir. 

Bilhassa Lingyuan, gayet mük<0mmel 
müdafaa tertibatını haizdir. 

Mutahassıslar, Çinlilerin burada haf-

Nazilli kaymakamlığı 
NAZiLLi (Milliyet) - Yeni 

Kaymakam Ihsan Bey gelerek 
i•e batlamıştır. Seferihisar Kay
makamlığına naklolunan Ali Riza 
Bey bu günlerde yeni vazifesi ba
şına gidecektir. 

Yeni kararname 
(Başr 1 inci sahifede) 

zarfında gümrük varidatımızın 3 
milyon liraya yakın bir fazlalık 
göstermesini temin edecek geni' 
bir çerçeve dairesinde tanzim edil 
miştir, Fakat derhal söylemek la
zımdır ki hükfunet bu hareketile 
bir taraftan ticari müvazeneyi, di
ğer taraftan da tediye müvazene
mizi büyük bir hassasiyetle göz~ 
nünde tutmaktan geri kalmamı,, 
döviz meselesini 1 inci planda bir 
mesele olarak mütalea etmi,tir: 

1 - ihracatımızı artrrmak için, 

2 - Ve ihracatımız kartılığı O· 

lan dövizlerin tamamen memleke
te girmesini temin maksadile, 

Alınması, kararlaşan tetbirler 
hükfunetin döviz itine verdiği e
hemmiyete bariz bir misaldir. Tat 
bikat bugüne kadar göstermittir 
ki hangi kalem efyanın ithali kon
tenjana tabi tutulmazsa tüccar o 
etyayı ancak bir iki aylık memle
ket ihtiyacına tekabül edecek ka· 
dar getirtiyor. Kontenjana tabi tu 
tulan maddelere gelince tüccar 
herhangi bir endişe mülahazasile 
stok yapmak gayretke9liğine düşü 
nüyor, mallar memleket kapılana 
da, antrepolarda sıra ve konten 
jan bekliyor.. Bu ruhi tezebzübe 
mani olmak ve it aleminde norma 
le doğru bir hareket uyandırmak 
maksadile (D) listesi de tevsi o
lunmu,tur. Yarın yeni kararname 
etrafında daha mufassal ve tahlil
li malumat vereceğim. 

Mer.di SADRETTIN 
-· 

lalarca tutunabileceklerini beyan etroek 
tedirler. 

TOKIO, 25. A.A. - Japonlar, Je
hol'un •İmalinde kliin Kailu'yi işgal et
mi4lerdir. 

Japon hul'oelleri 
PEKiN, 25. A. A. - Japonların hali 

hazırda Mançuride 60,000 ve Jehol'de 
30,000 kişilik bir kuvvete sahip oldukls 
rı anlaşdmqtır. 

Şimdiye kadar muntazam Çin kuvvet 
leri harp etınemiılerdir. Piftar kıtaatını 
tcfkil eden kuvvetler gönüllü müfreze
lerdir. Biı· Çin menbainden bildirildiği
ne göre Japonların Chaoyang'ye kartı 
yapmıt olduklan ceph!> taarruzu akam.e
te uğramıttır. Japonlar ,imdi cenup ıa
tikıtmetinde bir çevirme hareketi yap
maktadırlar. 

Müthiş bir soğuk hüküm •ürmelrte
dir. 

Çinlilerin bir tekzibi 
NANKIN, 25 ,A. A. - Japonyadan 

gelen ye Çinin timalindeki Çin lntaab
nnı inhilal etmit olduğunu baber veN!tt 
telgraflar tekzip edilmektedir. 

Pelpian şehri Çinlilerin 
elinden rılılı 

NANKİN, 25. A. A. - Çok ehemmi
yetli bir demiryolu şubeai olan Pei Pian 
ıelırinin Çinlilerin eli?den çrktığı resmi 
surette bildirilmektedir. 

PEKiN, 25. A. A. - Japonların Chao 
yani"'' uptettilderİ tekzip olunnıaJruo
dır. 

Külliyetli miktarda Japon takviye kı
taatı ile 5.000 Mıı.nçurili aıker Ling
yuyan'ın 50 mil cenubunda Linguan'a 
doğru bir taan-uz hareketi yapan kıtaa
tı takviye etmek üzere alelacele Shan 
Hay Kuan'dan hareket etmitlerdir. 

Linguang tehri şimdi Japon tayyare
leri taraftndan bombardıman edilmekte
dir. 

Japonların llt>rl harekeli 
TOKIO, 25. A. A. - Büyük ileri ha

reketi Pei Pan, Kauli ve Suitung nok
talarından ba!!-lamı'illl' 

---
Sabık müftüde ÇoruIJJ• 
da muhakeme edilecek 

BURSA, 25 (Telefonla) - Sıı· 
bık müftü Nurettin Elendinin nıu· 
hak.emesi bugün culiye ceza mah· 
kemesinde yapılmıştır. Malıkesne 
salonu samiin kütlesi ile dolmuştıı. 
Müftü hapishaneden getirildi. Sa· 
at ikide hakimler huzurnna çıka· 
rıldı. Temyiz mahkemesinin kara· 
rile muhakemainin diğer maznıııt 
/arla birlikte Çorumda yapılacağı 
kararı kendisine tebliğ edildi. 

Maznunlar yarın Çoruma gönde 
rileceklerdir. 

Karaca beyde at koşugıu 
BURSA, 25 (Tele/onla) - Ka· 

racabey kaymakamı Sadettin Be· 
yin riyasetinde Karacabeyde yetiıt 
tirilmiş hayvanlar ara:<ında hal
kın arzusu üzerine üç martta bir 
ko11u başlayacaktır. Koş:ıya 45 at 
iştirak edecektir. Diğer vilayetler 
den de koşuya iftirak etmek üzere 
teklifler vuku bulmuştur. Birinci
ye muhtelli mükalatlar verilecek
tir. 

Fahri konsolosluk 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Adisababa fahri konsolosluğumu· 
za M. Hans lon Mender tayin edil 
miftİr. 

Bir Hakim Halkevine 
359 kitap terketti 
JNEBOLU, 25 ( A.A.) - lnebo

la hukuk hakimi Ragıp Bey tara-
lınılan Halkevi kitaphanesine çok 
değerli 359 cilt kitap teberrü edil
mİftir. 

Halkevlerinde merasim 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Halkeııleri kuruluşunun yıldönü
münü ve yeniden 21 Halkevinin a
çılması Malatya, Urla, Manisa, 
Kütahya, Bursa, Sinop, Trabzon, 
Aydın, Çorum, Nazilli, Denizli, 
Muğla, Çankırı, Ordu, Kayseri, 
Antep, Gireson, Kayseri, Zongul
dak, lnebolu ve sair yerleı·de bü
yük mercuimle kutlulanmıftır. 

Askert mükellefiyet 
kanunun a adil At 
AN KARA, 25 ( Tele/onla ) -

1111 numaralı askerlik mükellefi
yeti kanununun 39 uncu maddesi
nin fU fekilde değİftirilmesini hü· 
kümet bir layiha ile Millet Meclisi 
ne teklif etmiştir. 

Madde - Numaralı veya nu
maraııız asker edilmiş elrattan as
kere girmezden evoel hapsedilmİf 
olanlar hapisten <;•kıncaya kadar 
sevkedilmezler. Askere girmez
den evvel yaptıkları suçlardan do 
layı umumi mahkemelerce altı ay 
ve daha az halil hapis, veya para 
cezasından çevrilme lıapse mah
kum olup ta hükümleri asherde İ· 
ken bildirilenlerin hapislikleri te.1 
msleri .zamanına bırakılır. Bunlar 
terhislerinde cezaları çektirilmek 
üzere kıt'a oeya müesseselerince 
mahalli müddeiwnumiliklete tes· 
lim edilirler. 

Mahkumiyetleri 6 aydan faz;, 
la olanlar hapiıliklerini umumi ha 
pilhanelerde geçirmek ve tahliye 
edildikten sonra geri kalan cuker 
tiklerini tarnamalamak üzere keza 
bulundukları mahallin adliye.ine 
teslim olunurlar. 

Su borusu patladı 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Hanımpınarı mansabında bir su 
borusu patlamış ve tamirine baş
lanmıştır. Tamir 30 saat sürecektir 

Gençleri ifsat eden 
kızlar 

NAZiLLi, (Milliyet) - Atça 
ve Sultanhisarda kahvelerde çalı
pn kadınlar gençlerin ahlakları 
üezinde kötü tesirler yapıyorlar 
ve gençlerin itlerini güçlerini bıra 
karak gece gündüz kahvelerde za 
ınanlarmı öldürmelerine sebep o-
luyorlar. , 

Bu yüzden kumara dadanan, 
evlerinden öte beri atırarak sa tan, 
hatta hıraızlık yapanlar da vardır. 
Kahve sahipleri bunların menedil 
melerini meydan vermemek için 
kahveleri muvazaa suretile bunla· 
ra devrederek istihdamlarını te
min ediyorlar. Bu gibi kadınlar 
geçen sene bir aralık Aydın kah
velerinde de görüldü. Fakat Vila· 
yet makamının ciddi takibilP bar< 
namıyarak dağıldılar. 
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Ticaret Odası Kongresi Bugün Toplanıyor ıfı.rPari 
Mahkemelerde Ekonomi 
Mahkum oldu 

Oda kongresi bugün Bir hır•ız fiç •ene, alb 

1 

ay yatacak 
Bugu·· nkü içtimada raporları tetkik Geceleyin hırsızlık yapmaktan 

ve terzi lbrahimle Kozma ve Oa-

edecek encümenler Seçilecek man efendilerin dükk~Ianm aoy 
maktan suçlu Mehmedın muhake 

bep bu sene pamuk rekoltemizin mesi dün üçüncü ceza mahkeme
az ol~u ve dahili ihtiyacın artma- sinde neticelenmittir. 

Ticaret Odası senelik kongresi 
bugün Odada batlıyacaktır. 

Bu seneki Oda heyetlerinde U· 
lllumi ikhııadiyab alakadar eden 
eaulı üç mevzu vardır. 

Bunlardan birisi Müderris Hak 
la Nezihi Beyin (Bizde Ticaret) 
İsimli raporudur. Bu, Türk ticare
tini ve ticaret ruhunu, tarihin kay 
dedebildiii devirlerden, Orta A .. 
yadan itibaren tahlil eden bir ra
pordur. Raporda, akalliyetlerin, 
daha evvel ecnebilerin Türk Ti
caretinde oynadıkları rol gösteril· 
mektedir. 

ikinci rapor Odamn uzun mUd 
detten beri bütün memlekete fil· 
mil olarak yapbğı bir ankete ge
len cevapların hüliiaatan toplan· 
ımt bir teklidir. 

Anket; Türk.iyede aanayiin hi
maye tekli ne olmalıdır? Mevzu
ludur. 

Madenciler Biı-liği Umumi Kl
tibi Sadrettin Enver Beyin maden 
cilifimize dair hazırladığı rapor 
da bu kongre ruznamesine dahil 
dir. 

Bugünkü içtimada bu raporları 
tetkik edecek encümenler ayrıla· 
caktır. 

Mer•lnden lthalAt 
ve ihracat 

Menin Ticaret Odasının tespit 
ettiği bir istatistiğe göre, 932 ae
neıinin de Menin limanına itha
lat 4701160 lira kıymetinde 
24147844 kilodur. 

Mersin limanından ihracat ise 
bir senede 5987936 lira kıymetin
de 77751917 kilodur. 

Mersinde pamuk 
ihracatı 

Menin limanından Kanunusa
nide J)6muk ihracatımız 89295 Ji. 
ralık 1461 balyadır. Bu ihracatta 
leapit edilen vasati fiat 30 kurut
tur. 

Bir ay evvel Mersinden pamuk 
ihracatı 102970 liralık 1599 balya 
idi. 

ihracat mevsimi batlangıcm· 
dan bet aydan beri ihracat yeka
nu 486307 liralık 70382 balyadır. 

Mersinden Kanunusanide pa
muk ihracatı dahili sevkiyat dahil 
ediline bir ay evveline nazaran 
yüzde 47.74 noksan ve hariç mem 
leketlere olan ihracat bir ay evve 
!ine nazaran yüzde 64 fazladır. 

Bu fazla ihracata bilhassa Yu
nanistanın geçen ay çektiği 714 
balye pamuk tevlit etmittir. 

Pamuk ihracatımız umunıiyet
le son mevsimde azalır .. Buna se-

1 BORSA 1 
(1, Bankasından alman cetveldir) 

25 ŞUBAT 1933 
Aktıun Fiatlan 

istikrazlar Tabrilit 
latanbul d•hili 96.- Elektrik. 
Şark d. 10Uarı 7,10 Tranı••J' 
D. MuYahhide ~ Tüne) 
Gümrükler 5,75 Rıhtnn 
Saydi mahi 7,- Anadolu 1 
Bajdat 11 ·75 " 111 
T. askeriye 7,75 •• Müa 
İzmir Belediye tnessi.11 

18.-
46,20 
45,20 

istikrazı 99 f 

.ESHAM 

lı.Ba.Nam• 10,20 ı Bomonti 

,, " Müessis t 19.- Cam•nto Ar. 
Anadolu ZS,40 lttihat dey. 
Reji 4,3S Şarlıc day. 

56,20 

25,50 
38.
ı2,ıo 

27.50 

" ,. Hamilin• 11 ~ 1 T ~koo 

Şir. hariye ıs.- ~al1a 
Tramyay 54,- ""k rn. ecaa 
Umumi Siıorta 11.- f Telefon 

2.ıs 

2.50 
2.85 

13,60 

ÇEK FIATLARI 

Par is 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cennre 
Sof ya 
Amsterd•m 

12,06 t Prai 
719 • 111 

47 ,48 Madrit 
9,29 Berlin 

3.38,80 V arfoYa 
82,70,75 Pette 

24,40,9 Bükref 
67 .- Bel ırrat 

1,17,69 Moık"a 

NUKUT (Sabt) 

Kuruı • • --
20 f. Franaız 169, ı Şilin, AT. 

1 Jıterlin 722,- ı Pezeta 
l Dolar 211.- 1 Mark 

20 Liret 210,- l Zeloti 
20 f. Belçika 117.- 1 Per&a 
20 Drahmi 23.- 20 L•y 
20 i. lıviçre 820.- 10 Dinar 
20 LPva 26.- 1 Çf'rDOYl!Ç 

1 Florin 85,- 1 Albn 
21 Kur Çek 122.- • l Mc::i-:!i1e 

nank ot 

16.915 
4.22,25 
6,72,75 
1,98,85 

4,24 
3,90,8.i 

34,90,83 
34,82,llO 

ıo,74 

Kurut 

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

9,24 
35,-

2,39.-

ııdır. Mehmet cürmü sabit olduğu i-
Hariçte fiatlerin dütük olması çin 3 ıene 6 ay hapse ve mahkG

müstahsili ve ihracatçıyı malım e miyetini bitirdikten sonra da 3 ae 
linde tutmağa ve dahili piyasada ne ahı ay müddetle emniyeti umu 
bulduğunu fiatle elden çıkarmağa miye nezareti altında bulunmaya 
aevketmektedir. mabkfun olm~tur. 

Hamdi B. in konferansı Altın kaçakçılığı davası 
lktısatçılar Cemiyeti heyeti U· Pariıte Banque de Bastille'e tea 

mumiyeai dün saat 16 da Ticaret lim edilmek üzere altın kaçırırken 
Odaıında b~ topla!1h Y!lpmıt v~ yakalanan yataklı vagonlar kata
toplanışta Lıman tırk.etı umumı rının şefi Marael Bilyo'nun muha
Müdürü ~hmet Hamdı B~y !8r.a- kemeaine dün üçüncü ceza mahke 
fından b.ır konferans verılmıttir. meainde devam edilmiştir. Dünkü 
Oda korıdo~larına. kadar salon- muhakemede bazı phitler dinlen 
dan t8fAn hır samı grupu tarafın- mit hazine vekili de bu davanm 
dan dinlenen bu konferansta Ah. an~ ihtisas mahkemesi tarafın
met !fa~di B. Şevket Süreyya B. dan rüyet edileceğini iddia ederek 
le Agaoglu Ahmet Bey arasında ' vazifesizlik karan verilmesini iıte 
çıkan münakaşa ve sonra İbrahim mittir. iddia makamı bu talebi tet 
Fazı! Beyle kendi arasmd~ in!ikal kik edeceğini beyan etmiş, mahke 
e?eı:ı ~ert .dı;vl~t me~u uze~ınde me Marcel Bilyonun 300 lira kefa 
~ fikirlerını s.oyl~~ı. H~~ı .~ey Iet vermek prtlyle tahliyesine, 
iktısatta garp ılmının ölduğünu ye gelmeyen bir şahidin de müzekke 
ni Türkiyenin bu yolu tutamıya_ca reyle celbine karar vermittlr. 
ğını uzun, uzadıyn İır..L' lı ederek ik
tisadi devletçiliği ö.:.ıl._.tı. 

Hamdi Beyin sürekli alkıtlarla 
karşılanan nutkundan sonra celse 
on dakika tatil edildli. 

ikinci celsede Hamdi Beye A
ğaoğlu Ahmet B. ve İbrahim Fa· 
zıl Bey cevap verdi. 

Halı antreposu ihtilafı 
Rıhtım tirketile halı transit ta

cirleri arasındaki ihtilaf gittikçe 
büyümüf, yeni ve garip bir fekle 
girmi•tir. 

Rıbbm Şirketi hah antrepoıun 
da depo tutan balı transit ta
cirlerinden ,imdiye kadar metre 
muTahbaı batına yalnız yüz para 
ardiye resmi alırdı. 

Halbuki Rıhhm Şirketi ile ta 
cirler arasında son zamanlarda 
münasebet tarzının gerginle9me
sinden sonra, tirket ortaya garip 
bir iddia atımfhr. ŞU-ket halı an· 
treposunun hususi vaziyetini naza 
rı dikkate almıyarak tüccarla ara· 
larındaki münasebetin icar ve isti 
car mukavelesi eıasma istinat etti
ğini iddia etmiş ve bu defa metre 
murabbaı batma.yüz para yerine 
75 kurut gibi ağır kira bedeli iste 
meğe ve almağa batlamıtbr. 

Şirket buna itiraz eden halı ta
cirlerine antrepoyu terketmekte 
serbest olduklarım bildirmiştir. 

Halbuki halı tacirlerinin vazi· 
yet icabı buradan çıkmaları imka
nı yoktur. 

Ticaret Odası başlıca-bir ihraç 
maddemizin vaziyetini alakadar 
eden bu iti ehemmiyetle tetkik et· 
mektedir. 

Paris borsasında 
PARIS, 25 (A.A.) - Saat 14, 

45 te kambiyo piyaaaaı: Dolar, 
25.3825; İngiliz lirası 86.55 Fran
sız frangı. 

Tütin amelesi 
Cemiyeti feshedildi ---

idare hf'gett hakkındaki 
evrak adliyede 

Tütün amelesi cemiyeti hak
kında Ticaret müdürlüğü Cemiyet 
)er mürakabe bürosunun yapmak
ta olduğu tahki1cat Adliyeye inti
kal etmiştir. 

Dün bu husustaki tahkikat ik. 
mal edilmiş ve bu cemiyet heyeti 
idaresinin nizami yollar haricine, 
selahiyetleri olmadığı halde, çık. 
tıkları tespit edilmit ve bunun üze 
rine Ticaret Müdürlüğü gördüğü 
lüzum üzerine Türk tütün amele
si cemiyetinin feshine karar ver· 
mi.tir. 

Cemiyet idare heyeti hakkında 
yapılan tahkikat evrakı Cümhuri· 
yet Müddei Umumiliğine verilmif 
tir. 

Sıhhiye vekili dün 
Ankaraya döndü 

Bir iki günden beri tehrimizde 
bulunmakta olan Sıhhat ve içti
mai Muavenet vekili Refik Bey 
dün ak,amki trenle Ankaraya dön 
rnüttür. Refik Bey istasyonda Sıh
hiye müdürü Ali Rıza ve bazı ze
vat tarafından te,yi edilmiştir. 

Öldürm~ğe teıeb
büsten •• 

Aksarayda üvey babası Cemal 
efendiyi öldürmeğe tetebbüs et
mekten suçlu Enver efendinin mu 
hakemeaine dün ağırceza mahke
mesinde devam edilmittir. Dünkü 
muhakemede Enver efendinin mü 
dafaaaı yapılm19hr. Enver efendi • 
nin vekili Cemal efendinin sabıka 
h bir adam olduğunu söyliyerek, 
üvey babasının tecavüzüne maruz 
kalan Enver efendinin istimdat i
çin silah attığını ve müdafaai 
metrua vaziyetinde kaldığını söy
lemiştir. Muhakeme karar tefhimi 
için başka güne bırakılmıttır. 

Esrar içtiği ••bit 
olmadı 

KadıköyUnde Kutdili civarında 
ki evinde bir odayı kahve haline 
ifrağ ederek ötekine berikine es
rar içinnekten ıuçlu Hayrinin mu 
hakemesi dün ağırcezada yapıl· 
mıttır. Hayrinin hemtiresile bera· 
her ikamet ettiği , evin bir odası· 
m kahve haline ifrağ ederek esrar 
içirdiği sabit olmamıf, beraetine 
ve derhal tahliyesine karar veril. 
mittir. 

Bat m6ddelumumlllk 
bat muavinliği 

Bat müddeiumumilik batmua
vinliğine tayin edilen Alhncı müs 
tantik Süreyya Bey bugün yeni va 
zifesine batlamak üzere Eakişehi
re hareket edecektir. Süreyya Bey 
dün Adliyeye gitmit ve mesai ar· 
kada,larına veda ehnittir. 

Gizli ver"I tahkikatı 
Bir makarna fabrikasına ait giz 

li vergi tahkikatına devam olun· 
maktadır. Bir memura itten el çek 
tirilmi,tir. fdali tahkikat bitmittir. 
idari tahkikat yapılmaktadır. 

Galatasaraylıların 
aile ziyafeti 

Galatasaray kulübü senelik aile 
ziyafeti Kurban bayramının birin 
ci akşamı (5 nisan çarşamba) To
kathyan salonlarında verilecektir. 

Halkevinde ikinci 
sene faaliyeti 

İstanbul Halkevi ikinci faali
yet senesi için yeni faaliyet prog· 
ramım hazırlamıştır. Yeni prog
ramda muaveneti içtimaiye şubesi 
faslı daha geniştir. 

.Ergani istikrazı ve 
Ermenice gazeteler 
Ermenice çıkan Aatarar gazete-

si netrettiği basmakalede Ergani 
istikrazının faydalarından uzun 
uzadıya bahsetmekte, bunun bir 
istikrazdan ziyade ticari ve sınai 
büyük bir tetebbü3 olduğunu ileri 
sürmektedir. Gazete istikrazın fa 
idelerini sayarken hükfunet kaza
nacak yüzde yedi faiz verecek, o 
ahaliyide kaz<:'.ndıracaktır, demek 
tedir. 

G/Jmr/Jkte Maarifi• 

Aranmıyan eşya Güzel eserler 
Antrepolarda satılacak Maarif Vekaleti busene 

eıya için bir emir müklfat verecek 
Gümrük anbar ve antrepoların Maarif Vekaletinin yeni sene 

daki senelerden beri birikmil et- bütçesi geçen seneye nazaran ya
ya hakkında Güınriikler ve nhi- rım milyon lira fazladır. Bu sene· 
sarlar Vekaletinden İstanbul Güm ki fazla tabsisahn bir kısmı yeni 
rüklerine pyam dikkat bir emir yapılacak binalar içindir. Bir kıa
gelmittir. mı da kadroya yeniden ilave edi· 

Gümrük anbarlannda seneler- lecek olan muallimler içindir. Ma
den beri biriken eşyamn kıymeti arif Vekiileti bu sene ilk defa ola 
milyonlarca liraya baliğ olınakta- rak güzel eserler mükafatı diye 
dır. iki seneden beri lıtanbul Bat· bir fasıl açmıthr. Bu fasla konan 
müdürlüğü bu etyanın tasnifini güzel sanatların her fUbeıine ait 
yaphrmıt ve bu nevi eşya bulun· yapılacak veya yazılacak en iyi e
duklan ambarlarda aynlmıttır· sere mükAfat olarak verilecektir. 

Gu'"mru'"k l·tanbul B••müdürlü· 0 
--. Güzel sanatlardan bir sene içinde 

ğU bu emri almca vaziyeti yeni· vücuda getirilecek eserler tetkik e 
den tetkik etmif ve Vekiilete bir dilecek ve bu mükafat birinci ge
teklifte bulunm~tur. Batmüdiri- lenlere verilecektir. Maarif Veka· 
yet bu eypmn ayrı, ayrı yerlerde Jeti bu ıuretle güzel sanatların 
sablmasımn çok müqül olduğu- memlekette inkipfına yardnn el· 
nu, ve e9yanın kıymetlerinden mit olacaktır. Bu mükafatlar bun 
kaybedeceğini, bunun için bütün dan sonra her sene verilecektir. 
efyanm bir ambarda toplanarak 
ayn bir· komisyon ve memurlar 
tahsisini teklif etmittir. 

Bu hususta Vekiiletten cevap 
beklenmektedir. 

Yeni keşif mi? 
Tabiat kuvvetinden 

fazlasını vereblllrmlt•• 
Dünkü Vakit gazetesi fevkala

de bir ke,iften bahsediyordu. 
Refikimizin verdiği izahata gö 

re, Bunada uzun seneler kimya, 
fizik ve riyaziye ile meşğul oldu
ğunu söyliyen Srtkı Bey isminde 
bir zat, atomların tazyiki ve tabiat 
ta mevcut enerjiyi azami derece
de taaarrufla kullanarak büyük it 
ler görülebileceğini ve bu suretle 
tahrik edici kuvvetlerden akıl ve 
hayale gelmiyecek derecede tasar 
ruf mümkün olacağım iddia et
mektedir. 

Bir rivayete göre, Sıtkı Bey ha 
zı fen adamları huzurunda iddiası 
nı izah etmİf .• 

Dün Müderris Salih Murat B. 
le görüftük. 

Salih Murat B. bize aynen fUn 
ları söyledi: 

- Ben böyle bir tecrübe yapıl 
dığından haberdar değilim. Sıtkı 
Beyi de tanımıyorum. Ketfin ma· 
hiyetini bilmedikçe tabii bir 9ey 
söyliyemem. 

Yalnız fU kadar diyebilirim ki: 
Tabiatte dızdızcılık yoktur. Ta 

biatteki kuvvetlerden ancak mev
cudu kadar istifade edilebilir. 

Sıtkı Beyin bu kuvvetin harici
ne nasıl çıkabildiğini kestiremem. 

Dr. Akıl Muhtar Bey ise, 
vakıa böyle bir tecrübe için 
kendisinin de davet edildiğini, fa 
kat, çok meşğul olduğu için gide
mediğini, Sıtkı Beyin Jcetfi hak
kında hiçbir teY bilmedlğini söy
lemittir. 

Halkevi reisi Anka
raya gitti 

İstanbul Halkevi Reisi Hamit 
Bey dün Maarif Vekiiletinin dave 
ti üzerine Ankaraya gitmittir. Ha
mit Bey Ankarada, Maarif Veka
letine tek kitap meselesi hakkın· 
da izahat verecektir. 

VIIAyette -
Otomobiller 

Beynelmilel mukavele
ye göre nasıl olacak? 

24 nisan 1926 tarihinlle Pariı'te U... 
zalanan otomobil ıeyrilaeferine dair 
Beynelmilel muka...elenamenin tasdiki 
hakkmda kanun dün Vilayete gelmiıtir. 

Mukaveleye nazaran otomobil, terti
batı atiye ile mücehhez olmalıdır: 

A) Virajlan biS1ubule ve kemali em 
niyetle ıevk ve idareye salih muhkem 
bir clirekıiyon aleti; 

B) Y ekdiğerinden tamamile müıtakil 
iki nevi freni olmalı, keza yekdiğeri,.. 
den ayn çift frenle itleyen bir sistem 
olmalı ve bu frenlerden biri hatta diğ.,,. 
frene sakatlık arız olsa bile itleyebilme
li, herhalde bir veya diiıor sistem kafi 
dC!l'C'cede aağlam ...., ııeri bir harekete 1 

malik olmalıdır; 
C) Ok>mobilin bot iken aikleti 3500 

kilognunclan fazla olduğu takdirde kon· 
doktora mabauı mahalde aynca tertibat 
almarak motör vurtaaile bir geri hare
keti icra ettinnelidir; 

D) Otomobilin boı iken naklini ve 
mahmul iken muamelei tesellümde ıa
yanı kabul olmak üzere beyan olunan 
ıikleti mecmuu 3,SOO kilogramdan faz
la iıe hw bir halde geriye hareketini me 
nedebilecek mahauı bir tertibatı bulun
m"lı ve bir de arkasını görebilecek bir 
aynası olmalıdır. 

Manevra tertibatı o suretle terkip e
dilmeli ki, kondoktor yolu bıraaaut e
d.,,.ken bile tertibatı mezkUreyi kemali 
emniyetle tedvir ettirebilsin. 

Alat ve edevat emniyetle ve her tür
lü yangm ve i,tial tehlikesini mümkün 
olduğu kadar bertaraf edebilecek ve ıey 
rüsefer için diğer tehlikelere meydan 
yennİyecek, gürültü, duman, koku çı
kannıyacak bir surette işlemelidir. 

Otomobil -•İzce duman çıkaracak 
bir tertibatla mücehhez olmalıdır. 

Otomobillerin tekerlekleri ile römor• 
lderi li.stik çemberlerle veyahut aliıti
kiyet noktai nazanndan buna muadil el 
ğ.,,. ıistemlerle mücehhez olmalıdır. 

Poliste 

• 
Kafamız! 

Melez bir edebiyat, devtirme 
bir musiki, güvercinli ve mihraplı 
bir resim, sakat bir mimari ile 
kervana karı.mak imkanı olmadı
ğı anlaşıldı. 

Kapanan medresenin bıraktığı 
fire, püsküllü fesin altından kur
tulan baş henüz bu toprakta tehli
keli bir tohum olmaktan kurtul
mamıthr. 

Vakıa inkılap pek köklü görenek 
}ere tırpan ahruthr. Fakat bu hiç 
bir zaman tethit teklinde olma· 
mıfhr. Cümhuriyet Türkiyesinde 
ne Fransız ihtiliilindeki katliam· 
!ar, ne Kızıl Rusyadaki yıkıp yak
malar görülmemittir. Cümhuriyet 
inkılabı bir baba şefkati ile halka 
iyi ile kötüyü göstererek onun ka 
fasım yetiftirmek siyasetini ken
dine prensip tutm~tur. 

Batımızdaki ppkaya, elimizde 
ki yazıya rağmen kulağımızda 
hala Arabın macerası, Bizansın 
musikisi var. Ve bedii san'at namı 
na yakın vakitlere kadar gördüğü 
müz kumrulu avlu resimleri, talik 
ve sülüs ile yazılDllf istifli mezar 
tatları idi. 

Her cemiyetin hususi bir dam
gası vardır. İngiliz, Alman, Fran· 
sız gibi benlikleri başka milletlere 
bile tesir eden cemiyetlerin milli 
ve tarihi biı- hususiyetleri vardır. 
Fakat bütün bu caracteristique 
noktaların fevkinde milletlerin 
birleştikleri telaki noktaları da 
mevcuttur. Bunlar edebiyat, san'
at, musiki, fen gibi artık hudutla
rı beynelmilel sahalara geçmit fi. 
kir hareketleridir. 

itte bizi Garpten ayıran bu te
laki noktasıdır. Batımızda f8.pka 
ile Hicaz pefrevi dinlemek. Eli· 
mizdeki !atin harflerile arapça 
yazmak,çilingir san'ati ile tayyare 
yapmak yalmz bir gerilik ve arkı 
rılık ifade etmez. Bu manzaranın 
gülünç olduğuna da tüphe yoktur. 
Halk tabakalarını bilgi, görgü ve 
zevk yollarında birlettirmek ve 
onların ruhuna sinen Şark kokusu 
nu değittirmek inkılap erkanının 

timdi yegane vazifeleri olmuftur. 

Şapkamn alhnda ıerbeıt ve u
yanık bir kafa görmek istiyoruz. 
Halkı kılık kıyafetle beraber, fi. 
kir ve zevk itibarile de inceltmek 
ona Avrupai bir düşünüt ve gö
rüt kabiliyeti vermek istiyoruz. 
Halkevlerinin dokuz tubesi haf· 
ka inkılapların kanla, tedehhüt
le yapmağa uğraştıkları bu isti a· 
leyi, terbiye ile, sevgi ile, tefe· 
katle yapmak için çalıfıyorlar. 

Onun için memleketin hangi 
köşesinde yeni bir Halkevi açıldı· 
ğını duysam yüzlerce vatandatın 

yeni bir ileme doğduklarını gö
rüp seviniyorum. Her Halkc;vi 
Garp culture'ünün bir maya ve a,ı 
deposudur. Buradan nur alacak 
Türk vatandatlan hatlarındaki 
şapkanın ifade ettiği garpli ma
nasına uygun bir kan sahibi ola
caklardır. 

Burhan CAHIT 

Sanayi kredi banka•ı 
müdürü Ankarada 
Sanayi Kredi Bankası müdürü 

Sadettin Bey dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmittir. Banka idare 
meclisi henüz tetekkül etınemittir 
idare meclisini tetkil edecek üç a
zadan biri Bankaca, diğer ikisi de 
lktısat ve Maliye Vekiletlerince 
tayin edilecektir. idare meclisine 
Bankaca Asım Turgut Bey intihap 
edilmiştir. 

Pa•tırma pıçağllel 1----------nııır..-utıı..,.._ 

Seyrisef aln tarifesi 
Tarife komisyonu Seyrisefain i

daresi ücret tarifesini tetkik etmit 
ve eski tarifenin ipkasına karar 
vermittir. 

Kadıköy çocuk 
bahçesi 

Kadıköyünde yapılacak çocuk 
bahçesi için bütçedeki tahsisat ka 
fi gelmemit ve tesviyei türabiye 
yarım kalmıştır. Bunun için büt
çPden münakale yapılmak husu
sunda şehir meclisinden müsaade 
almacakbr. 

Hacı vapurları için 
tedbirler 

Haç mıntıkasına gitmek üzere gerek 
yakın ve uzak memleketlerden peraken
de olarak gelip lıtanbul tarikile gide
cek tahıalara, ııerek Karadeniz Liman
larından gelip lstanbul Boğazlarından 
reçe-c, k hacı vapurlarına, mezkUr mın· 
tıkaya giderken ve oradan avdet eder
ken evvelce tebliğ edilen t•dbirler tat
b.k olu .. acaktır. 

Büyükderede oturan sey· 
yar pastırmacı Mehmet kibrit fab
rikası amelesine pashrma ııahnak 
için fabrikanın yanında dururken 
ameleden Arif ile aralarında kav 
ga çıkım•hr. Mehmet, pasbrma pı 
çağı ile Arifi yaralamıtbr. 

Eminöniinden geçerken 
Kasımpapda Aynalıçefmede o

turan Matmazel Marika Emin~ 
nünden geçerken Mehmet çantası 
nı kapmıt ise de yakalanımttır. 

Ruh•atsız mtisamere 
Taksimde Yenişehirde Kurtul~ 

spor kulübü binasında ruhsatsız 
müsamere tertip edildiği için tah
kikata baflanmı9tır . 

Mezbahada et resmi 
önümüzdeki hazirandan itiba. 

ren mezbahada et resmi kilo ba
tından alınmağa batlanacakbr. 
Etleri tartacak olan otomatik 
kantar şehrimize gelmittir. Bu 
kantar 10 bin liraya mübayaa edil 
mittir. Fakat kantar henüz mua
melesi ikmal edilmediğinden güm 
rükten çıkartılmamıttır. Kanlar 
gümrükten çıkınca yerine kona
caktır. 

Aydında menenjit 
AYDIN (Milliyet) - Şehrimiz 

San'atler Mektebinde bir menen
jit vakası görüldüğünden mekkp 
te fenni tatlıirat yapılmak üzere 
Cumartesi gününe kadar dersler 
tatil edilmittir. Mektep ayni za
manda tecrit edilmi•tir. 

Orta mektep talebelerinden bi 
risinde kızıl hastalığına tutuldu
ğundan, fenni temizlik yapılmul· 
üzere bu mektepte de dersler Cu· 
martesine kadar tatil edilmittir. 

Sıhhat ve içtimai Muamevet 
Müdürü Hayri Beyden, her iki va 
kanın münferit ve mevzii oldufu· 
nu mekteplerin her ikisi de leyli 
olduğundan bu tedbirlerin alınma 
sına lüzum görüldüğünü öğren
dim. 

Bayramdan sonra Bo:ıduğan 
kazasında da iki menenjit vakası 
çıkımfb. Alman tedbirler üzerine 
bu kazamızda da hastalık bastırıl 
mıt sirayetine meydan verilmemif 
tir. 

Vilayetimizin diğer kazaların
da sıhhi vaziyet iyidir . 
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Gelen eTrak ıei •erilmez.- Müd
deti geçen nüıhalar 10 lnıruıtur. Ga
zete •• matlıeaya ait iti... için mö
diri1ete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilanların mea'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y efİ)köy Aıkerf Rasat Merkezin

den Yerilen malOmata söre, bugün 
hava bulutlu ve aakin olarak devam 

~decektlr. 

25-2-933 tarihinde hava tazyiki 760 
milimetr., 11calıdık en çok 13, en az 5 
derece kaydedilmiştir. 

IFELEü\ll 
Takvime geçen 
Kepazelik 
Anladık! Bunun iami mukara

lıktır amma, maakaralığm da bir 
hududu vardır. Bu kadar maaka
ra gördük. Hangiıi bu karnaval 
maskaraları kachu- kepazedir? 

Hem bu ne kepazeliktir ki; tak 
vime kadar girmi,, onu da kepaze 
etmittir. Birkaç gecedir Beyoğlu
nun geçilebilen büyiik sokakları 
ve caddeleri kaygusu, terbiyesi 
kıt alaca bulaca bir takım maska
ralarla doludur. Bunlar eğleniyor
larmıf. Ben karnaval mukaralıfı 
nın tarihini bilmiyorum anıma bir 
Türk ldeti ve Türk eğlencesi ol
madığını pekala bilirim. Türkle
rin bu maskaralığa karışıp kant
madığımızı pek bilmiyorum. Çiin
kü sokakta g8rdillderimizin ağzı 
var, dili yok!.. Lakin bir kere ge
ce yanımı buldular qhlarmı, i• 
berbat bir hale geliyor. Naralar, 
feryatlar ve türlü türlü gazel ve 
•arkılarla halk uykudan uyandı
rılıyor. Kimse: 

- Yahu 1 Nedir bu güriiltü? de
miyor. Çünkü: 

• · Maskaralar ne yapalım? Kar 
· naval.. diyorlar. Sanki kama't'al 

ve maskara beni uykwndan uyan
dırmak hakkını haiz imit gibi. 

Nasrettin Hoca bir gün eşeğine 
binmek için .CSyle biT hızlanıp at. 
lamış, lakin binememlt •e: 

. Ah ihtiyarlık ah!.. diye teea
: süf ve bunu ihtiyarlığa hanıletmit
. Sonra ,öyle etrafma bakmıt, kim
s~ olmadığını görünce kendi ken

ı d" ıne: 
- Ben senin gençliğini de bilir 

iı-Jilliget'in edebi romanı: 82 

kere edilecek olan Y eniK~ ka ,..tıerlnln, Tilrlriye dahilinde mu
nunu layihaııının Biitçe endim• Yakkat bir Hm•a lçln verecekleri 

· el k b [ müaam...., ı.nall ve oyunlar için 
nın e a u edilen son ,.lıllni nep duhuliye bil.ti iotimalleri mecburi
,.., devam ecliyonn: dir. Ba mtlkelt.llerin kazanç yergile 

Ticari olmayan meslek- Tİ, bilet bedell..ı u....ınden heaap 
olunur. 

ler ve teıehbüaler 
Mütt""'* F ali1etlenle ber ..,.;k 

1 sınıfına göre apı arn makta Yerırf 
ile mükelleftir. 

Muayenehane ve yazıhaneai ol
makaızm irayı aan'at eden doktorlar 
ve avukatlar ve dava vekillerine 
ait yergi on dördüncü maddede 
yazılı koıniayon tarafmdan diploma
lı seyyar mükellefler gibi tayin olu
nacak gündelik gayrlaafi kazançlan 
üzerinden heaap olunur. Bu kabil 
mükelleflerden, bu kanuna m...-but 
cetveller mucibince ba9kaca maktu 
vergi alınmaz. Devlet, vili1et huou
•İ idareleri, belediyeler, muhtar 

, müeueaeler, milli bankalar, aerma-

1 

yenin en az nıafı devlete alt müea· 
•eseler, menafii umwniyeye hadim 
cemiyetler ve imtiyazlı tirketlerle 
hukuki ve fenni latlşareler, vekalet 
akıtları ve bu mahiyetteki muamelat
ta sebest meslekler erbabmm io
tihkaklarına ait vergi hizmet erbabr-

' na ait hükümler daireainde ve 65 
1 inci madde mucibince kendilerine te 

diya! sırasında he&abı tevkif olunur. 
BeJDelmilel şöhreti haiz artiot-

dim. diye ıöylenmi,. 

Kunduralarımızın 

terakkisi 

. 

Dikkat ettim ve pek haklı ola
rak bir mü,ahede yapbm, 

Bizım kunduralarımız, bizden 
evvel terakki etmi,ler. Bu terakki 
bizim sıhhatimizi ihlal ediyor ve 
anl-.ılıyor ki; terakkiye baştan 
batlamak, ayaktan batlamadan ev 
ladır. Çünkü: Vaktile bu memle
kette halk botin kundura veya ga
lof, yahut sadece yemeni giyerdi. 

ı Ve sokaktan eve girerken de kun 
duralan veya papuçları çıkarır, 
temiz ayakla girerlerdi. Sonradan 
memleketimize Avrupa kundura
ları geldi. Hepimiz ayağımıza bi
rer çift taktık. Sonra bizim kavaf
lar da aynini yaptılar. Bizim ayak 
lar terakki etti. Amma bizim so
kaklar, Avrupa sokaklarına ben
zeyecek yerde eskisi gibi kaldılar. 

Ne oldu? .. Avrupa karı kundu 
ra ile bizim sokaklarda yürüdük 
ve o kunduralarla eve girdik, aalo 
na, yemek odasına, yatak odasına 
girdik... Böylece sokaktaki pialift
lerl en harim yerlerimize kadar 
ııoktuk. Eğer kunduraları gönde
rirken Avrupalılar bize biraz da 
ııokak g?nderaelerdi ikisini birlik
te kabul ederdik, olu~d·ı. Simdi öy 
le değil. Sokaklar eski halde, kun
duralar Avrupalı gibi... Bu yüz
den evlerimize bir hayli mikrop 
sokmaktRyız, . Bence ya kundura
lara glSre sokak yapalım. Ya so
kaklara göre kundura giyelim. 

FELEK 

Himayei e tfal 
balosunda 

Foto Etem 
Birçok güzel reaimler çekti. 

Bunları Ankara Caddesinde Ca
ğaloğlu yokuşundaki atelyasında 

bulursunuz. 

Seggar olanlar 
Madde: 13 -Tlcari olmı7aa mee 

!ekler ıre tetebilaler erbabmdan 
aeyyar bir halde lcra}'I muamele ..... 
J• mükellefl1etl seyyarlar gı"bi ta• 
)'in edilecek mükelleflerdenı 

A) Denizlerde, nehir •• göllerde 
(Vapur Ye iatiap hacmi 6ç y{lz to
nilitodan zl1ade semller hari9 ol
mak üzere) ye karada mal sahibi 
veya müateeir mfatile her ne'\'İ na-
kil ve cer Yautaoı i§letenler, . 

B) Seyyar bal inde icrayı faalıyet 
eden her nevi aa.n'atki.rlar, simsar· 
lar tellallar, kabzımallar, · (mukim 
olanlar ticarethanelerinin gayri safi 
iradma göre muamele görür) ma~
rabazlar on dördüncü madde mucı· 
bince takdir ve tayin olunacak gün 
deilk gaJTi oafi kazançlar üzerinden 
vergi1e tabidirler. Şu kadar ki, l~ 
tanbul balıkhaneoinde icrayı faalı
yet eden kabzımalların vergisi ba
lıkhanece bunlara yapılan tediyat 
üzerinden heaap ve tarholunur. 

C) Üçüncü maddeye dahil olan 
teşebbüıat erbabı ile idarehane ve 
yazıhane oahibi olmakoızm istikra· 
zatçılıkla ittigal eyleyenler ve dük
kln ve mağaza ı.gal etmekıizin kal· 
dmm Üzerinde veya kötelerde tu
lumba ve aair vesaitle l'&Z, benzin 
gibi müştaal mayİat aatanlar 14 iln
cü madde mnucibince tayin oluna· 
cak gilndelik gaJTi aafi kazançları 
üzerinden vergiye tabidirler. 

D) Yukandaki fıkralann haricin· 
de kalan aeyyar mükelefler ve aeki· 
zinci nıaddenin birinci frkraaı hari
cinde kalan tuila, kiremit, mozayık 
ve karo!l.İm.an imali.thane ve har
manian 14 üncü madde mucibince 
tayin olunacak mikdarda vergiye ta· 
bi tutulurlar. 

Madde: 74 - On üçüncü mad
denin A fıkrasında yasılı mükellef
lerden limana mensu veaaiti nakli
ye sa hiple rinin ve bu veaaitte mü .... 
tahdem ecirlerin gündelik gayri aa
fi kazançl annın tayininde mikyao 
tutulmak Üz<'re mahallin en büyük 
mal memuıfarırun veya tevkil edeceği 
2atın riyaseti altında, mahallin en 
büvük liman memurile meolekf te
..,kküller varoa bu te,eküller tara· 
fından, olmadığı takdirde, ticaret 
odalarında, ticaret oda.ar olmayan 
ycrl<"rde belediyelerce kendi azala· 
rı araamdan veya hariçten intihap e .. 
dilecek ehliyet ve ihtisa11 olan iki 
azadan mure:kkep komiayon marife
tile nevilerine ve de?'ecelerine •eya 
, ubei ihtisa larına göre her sene kl
nunuaani İptidasında gayri safi ka· 
zanç cetvelleri tanzim olunur. 

On üçüncil maddenin A fıkraam
da yazılı kara nakliyat vaotıalrile 
nehir ve göllerdeki nakil vesaiti Ye 
bu vesaitte müstahdem ecirlerin ve 
ye 12 inci maddenin B ve C fıkrala
rında yazılı mükeleflerin gilnlük 
gayri safi kazançlan ve D fıkraam
da yazılı maktu vergiye tabi tutula
cak mükelleflerin V<'rgi mikdarlan, 
kf!zalik her sene k;nunuaani iptlda
"'nda mahallin en büyiik mal memu
runun ve:-'a tevkil edecefi zatın rf .. 
yaaeti altında birisi, mevcut ise meı 
leki tt''!"kküller tarafından ve bu te
sekkül~er bulunmadığ ı takdirde her 
ik isi t icaret odası t a rn fmda.n mün .. 
tehap ve ehliyet ve ihtiaası olan üç 
zattan müteşekkil komiayon marife
tile takdir olunur. Ticaret odaoı bu
lunmayan yerlerde iki aza beledi
yelerce intihnp edilir. Komiıyonlar, 
günlük gapi sl\fİ kazancm takdirin
de, deniz veya kara vesaitinin nevi· 
]erine, senelik faaliyet giinlerine ve 
sahalarına göre, 

Deniz vesaiti nakliyesinden: 
A) Bir liman dahilinde (En çok 

MAKEDONYA 
mez yere innıit ve siyah pelerinli 
bir kadın kendisini takip etmitti. 

Kasketli adam, kapıyı anahtar
la çarak kadını eve soktu ve an
cak kapının arkasına sürmeyi sür 
dükten sonra havagazı lambasını 
yaktı. 

Afk, Kin, Politika ve Ka11 .. 

Cemal Bey onu görünce: 
- Hemen bir araba tut ! - de

di -
Katla göz aruında Sandalciye

ı fi bir arabaya bindirdiler. iki ka
nun iki tarafına oturdu. Kolağuı 
ta vaiyeaini tekrarladı: 

- Ellerini ceplerinden çıkar
masma müsaade etmeyiniz, yanar 
sınız haa .. 

Ve arabacıya emretti: 
· Arkadaf, Vardar karakolu

! na çek! 
Kendisi de ba•ka bir arabaya 

atlıyarak komiseri yanına aldı. 
Grand Otelin önünden dörtnala 
geçen iki araba, havagazı lamba
larının ölü ziyaları aruında, ha
ziran günefi görmüt "karafatma" 

· lar gibi kanatlanarak uzaklattı-
lar. • 

Hafif bir yağmur çiseliyordu. 
Tramvay caddeıinde duran bir a
dam bir an arabaların arkasından 
gözlerini ayıramadı. Sonra k<>fA 
kota caddenin öbür tarafına geç

'ti. bir sokağa saptı, bir k6'fıyi 

Müellifi: Nizarnettln Nazif ....... ........,,,,,~ . ,,,,,....,......,.... 
döndü, üç bet adım yürüdü, Ko
lombonun holüne daldı. Bu tia.. 

"Y " d L ...... ı_ , • 'J man uvan an -,...ası değıl-
di. Da.doğru 17 nuınarah odaya 
girdi. 

Geceyar11ından bir saat sonra 
bütün ı,ıkları ıönen otelin kapısın 
da bir araba durmuftu. Otelin ka
tibi evvela kendi elile iki bavul 
sokmuş, sonra doktor Gesler'in ve 
fitman Yuvan'ın binmelerine yar
dım etmitti. 

Bu araba, bir iki sokak dolata
rak Molozboyuna çıktı ve "Olim
poa" un yanından Yahudi mahal
lelerinin dar ve karanlık yollarına 
dalarak tekerleklerinin aesioi itit
tirmez oldu. 

• • • • • 

Ayni .:._t;e bir b~tk~ ar~bada, 
yalılarda Baron "Hirf" in haıtaha 
nesine pek uzak olmıyan bilyil
cek bir evin önünde gem kuıyor
du. Y akaaı kalkık kasketli bir a
dam arabacının parasını verir ver 

O zaman ikisi birden rahat bir 
nefes alarak gülüttüler. 

Bu adam Vardar güneti Apoa
tol ve kadın Cafe Chantant rakka. 1 

seai Lola idi. 

Vardar karakolundan .• 
Kanunlar, kollarına ve bilekle

rine koparacak gibi yapıfmıtlar
dı. Karakolun önüne kadar kımıl
dı?"a~adan gelen Sandalciyef, ko
mıaerın odasına girdikten sonra 
da kımıldıyamamıfh. Yüzü, hid
detten ve heyecandan sapsarı ke
silmitti. Burnundan kesik kesik 
soluyor, gözlerini endite ile etrafn 
da gezdiriyordu. 

Kapana kısıldığını anlam14tı. 
Fakat ne olur ne olmaz, "belki e
lime bir fırsat geçer de kaçarım 

? .. yok mu ya .. 
L&kin kanunların ikisinde de 

öyle bot avlanacak göz yoktu. Lo
cada nasıl yakalamıtlarsa, Sandal 
ciyef'in bileklerini hala ayni kuv
vetle sıkıyorlardı. 

Cemal Beyle komiser odaya gir 
dikleri zaman, binbir ihtiyatla ve 
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faaliyette olan aaha), 
B) Bir limanın muhtelif iakelele

ri araıında, 
C) Muhtelif limanlar ara11nda, 
Kara veoa.itl nakliyesinin: 

A) Bir l"hir veya kaaabanın en 
çok faaliyeti olan aahaaında, 

B) Bir ııehir veya kaaabanm daha 
az faaliyeti olan -haaı ve Banliyöle-
ri, 

C) Villyet hududu dahilinde, 
D) Muhtefff viliyetler budutlan a 

raamda, 
FaaU,..tte bulunduklan na .. n i

tlııua alınarak, her nevi Uç derece 
iherinden gaJTİ safi cünlilk ka:ı:anç 
takdir edenler. 

Deniz ve kara veıaiti naldlyeain
de istihdam edilenler için: 

Diplomab ve dlplomaoız olanla
nna ve tubel lhtlaaalarma sllre Gıı 
dereee itibarile ve 13 ilndl madde
nin B ftkraamcla yazılı olanlar için 
meılek v• nen IJtisallerine ,,. h...
ne...ı mealekl iJtigal için üç derece itl
ban1e günlük gayri aafi kazanç tak
dir olunur. 

12 inci madede yazılı muayene
hane ve yazıhane aahibi olmakaızm 
ııanat ve mealek icra eden doktorlar, 
avukatlar ve dava vekilleri için ke
:ıa i~tigalleri nevine ve ıan'at ve 
ıneıalekleriııe göre üçer derece üze
rinden gündalik sayri oafi kazanç 
takdir olunur. 

13 üncü maddenin C fıkraamda ya 
zılı ikrazatçılann gilndelik sayri sa-
fi kazançlan, bunlann umumi mua
meleleri nazarı clı1dı:ate ve tetkike 
alınarak her ml!kellef için arn ay. 
ayn tayin edilir. 

13 Üncü maddenin D fıkraama da
hil mükelefl..U. YefSİleri, derece ta· 
yln edilmekalzin _.,•; lttlgale söre 
maktuan teablt olunur. 

Komiayonlar tarafından yuka•ıda 
yazılı eaaalar dalrealnde takdir ve 
teobit edilecek •a:rrl safi gilnlük ka· 
zançlara ve maktu mikdara alt cet
vellerin her sene ııubat ayı ga,..olne 
lı:adar vilayetlerde Y&ridat mGdiiT. 
lerine, kazalarda mahallinin en bü
rük mal memuruna tevdii llzımdır. 

Y ukanki fıkrada Jazılı komi.ayan 
!arın fatkill ,,. faaliyete geçmecl vi
li.1etlerde varidat müdürleri, ka
zalarda mahallinin en bü1ük mal me 
muru tarafmdan tahriren talep edi
lir. On b94 sün içinde kcımiayon
lar teşekkül etmez •eya faaliyete 
geçmezse vazifesini nokaan yapmtJ 
olursa deniz itlerlnde liman reisle
ri ve kara iılerlle sair ı,ıerde beledi· 
Ye reiaJerile varidat memurları ta .. 
rafından gündf'lik gayri aafi kazanç· 
lar tayin ve ona göre tarhiyat icra o
lunur. 

( Devlltnl var) 

Davetler 

Konferan• ve kon•er 
Tü•k kadın birllli umumi kitipllği 

taratınılan gllnderilmittir: Pazar 26 ıu 
bat aaat 17 de Halkerincle Profeallr AJı 
met Rqlt S.,.ehadi tanfmdan "Cemi
yeti Akvam faaliyeti" haldruıda lrnnf&. 
ran• verilecek, hanu ıniltealn"bea s•ıı 
ve güzide aan'atkarlanınmdıuı Gilzin 
izzet V<' Sabahat Hüınil Hanımlar ve 
Nureddin Şazi Be,. tarafından at.hansa 
konaer verilecıektlr. Herkeı selelıilir. 

tST ANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
s.cıın ......... -

11,30 da 

RENKLi 
FENER 

Nakleden Ertuirul 
Muhain Bey. 

Plyea 3 !*'de 
Halk ıeceoi 

Mart ayi zarfında Pazarteıi ıriJnleri 
de temıll ftl'dır. 
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yavat yavat komitecinin ellerini 1 
ceplerinden çıkardılar. Bir dakika 
sonra Cemal Beyin tavsiyelerinde 
ne kadar haklı olduğu tezahür et 
mi• bulunuyordu. Sandalciyef'in 
pantalon ceplerinde,herbiri kosko 
ca bir binayı uçutrnıağa ki.fi gele
cek kuvvette iki bomba vardı. Ko
miser bunları kendi ellerile çıkar
mı~ ve çıkarır çıkarmaz komiteci
nin yanından kotarak uzaklatınıt
tı. Ve iyi ki uzaklatmlfb; çünkü 
bombalar ceplerinden çıkarken 
Sandalciyef fevblbeter bir kuv
vet sarfederek kanunları geriye it
mit ve komisere doğru bir tekme 
savurmuftu. 

Cemal Bey neşeli bir kahkaha 
fırlatarak; 

- Beyhude zahmet ediyorsun .. 
- dedi - Cehenneme gitmek için 
bu kadar aceleye ne lüzwn var? 

"Sandalciyef" in bu IÖ:& galiba 
hotuna gitmi' olacaktı. O da tak
rak bir kahkaha fll'lattı: 

- Haklı11n kumandan bey .. 
- diye mırıldandı - Cehenneme 
gitmek için aceleye hiç lüzunıu
muz yok. . Bir adamın üzerinde 
sigara kutuıu da bulwıabilir, bom 
ba da. . Bundan ne çıkar? 

Komiser bombalardan birinin 
kapsülünü çıkarmıftı, ikinci bom
banın kapsülünü çıkarırken bir 
kahkaha da o attı: 

Ağlatırcasına güldüren ARMAND BER"JARD pek gülünçlü .C 

CANIN İSTERSE ••• 
komedisinde GLORY A'da parlak muvaffakı:vetler kazanıyor 

Greta Garbo'nun :vaıi"lı boya resmini kazanan 3590 numerodm. 

Üç gündenberi her yerde: Dilber Macar artisti 

FRANZISKA GAAL 
tarafından tenııll ve ilk görünüşte seyircileri teshir ettiii 

PAPRiKA 
( A teıin gençlik ) 

filminden babıedilmektedir. Siz de 

ARTiSTİK 
sinemasına gidiniz, görünüz ve alkıtlayınıı. ~ 

ŞANDU~ 

üün akşam 1'11 A J l K' te bıiyük wir muvattakiyet.c . crıısın .ı 
batlanan: ve Komedi Fransez: artistlerinden JEAN WEBER ve 

JOSSELİNE GAEL tarafından temıil edilen: 
ZEVK GECESİ 

Ne4e ve zevk arayanların filmidir. İIAveten: R. K. O. diiııya havadisi 

İyi bir tavsiye: 

MELEK 
Sinemasına (gidiniz ve 

FERNAND GRAVEV 
ve 

KATE DE NAGY 
nin sevimli ve tirin 

temsilleri 

G0ND0Z BENiM ... 
GECE SENiN ... 

Fraaıııca ııözlli ve şarkılı UFA 
kome<iisini görünüz. Çok ho-

4unuıa gidecektir. 

--..OPERA~ 
sinemuına JıİdİDİz ve meveimln 
en mlhic; ve fevkallde eseri 

Deniz 
Kahramanları 

FraLsızca &a:ı:lü ve 9arlulı fil
mini glSrlhıtb:. Bat rollerde: 

GRAZIA DEL RfO ve 
TOMY BOURDELLE 

bivetenı llickey Mouııe 

ZA YI -T .. Yiki1e Aak..Uk ıubeaindon al 
mıt olduğum terhia tezkereınle nü
fuı cilzdanmıı kaybettim. Y eniloıriıll 
çıkaracalandaa biUıdlııaı-t ohnachlw 
illn ol• .. 

Sinemasına gidiniz ve ko
mikler kıralı 

HAROLD LLOYD'ın 
Sonderece güldürücü ve 

eğlendirici 

L U i 
SiNEMACI 

Franeııca sözlli Paramount fil
mini ııörünüı ve katılırcasına 

kahkahalarla ~üİJnüz. 

AL KAZAR 
•inemasında 

Emsalli• muvaffakıyetlerle 
devam eden 

BİR MiLL 
UYANIYOR 

milli pbeserimiain ıon :;llnle
ridir. Herkes gibi siı de istical 
ile gidip alkıılayınız ve Türk 
san' atklrlarımızın ıinemacılık
takl muvaffakıyetlerini nazarı 

takdirle seyrediniz. 

Hayat Kaza 

Sigortalarınııı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ÜN YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tllrkiyede billfHıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauya11na bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınu: . 
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- Ne olur? Nihayet üç sene ha 
pis yataram. Fakat öbür mesele
den yakanı nan! kurtaracaksın?. 

- öbür mesele de hangisi? 
Sandalciyef vurdumduymazlık 

tan geliyordu. Cemal Bey yanına 
yaklatarak göz kırptı: . • 

- Senin !ocanda iri yapılı bın 
vardı. Nereye gitti o? 

Bu sual komiseri yerinden ınp
latt: 

- Ne dediniz Kola,._ Be7? 
lriyapılı bir adam mı? Yaaaa. • 
Şimdi adamalnllı yakalndm T-.tar 
ağa11 .. 

Ve komitecinin burnuna dotru 
yumruğunu uzatarak; 

- Ulan! - diye haykırdı -
Localara hizmet eden gar10n, va. 
kadan az evvel iriyapılr bir ada. 
mm kendisini 10kağa gönderdlii
ni bana söyledi. Demek bu adam 
senin locanda oturuyordu. ~yle 
bakayım nereye aitti bu adam'?. 

Dıtarıda aea sada keıihnltti. 
Yalnız maııena yapan lokomotif
lerin düdükleri ititillyonfu. Cemal 
Bey saatine baktı; 

- Oo. . vakit epey ıeçmif.. -
diye nımldandı - Komi1er Bey 
bana müsaade ederaini:ıı. • defil ., 
mı .• 

- Hayha1 beyefendi. 
- Artık bundan ötesi sizin i-

çin kolaylafmıttır, zannederim. 

- Elbette beyim. 
- Gitmezden evvel size tekrar 

edeyim ki, bunun locaıında oturan 
adam ayağa kaltloktan hemen iki 
dakika sonra tabanca seıleri du
yulmuttur. Ben ırözlerinıi Lol&'
ıım locasından ayumadığım için 
iyi gördüğüme eminim. Esasen o .. 
tünde bulunan bombalar iti anla
ııııaf• ld.fldlr. 

- Pek tablt efendim .. 
C-1 Bey fnini düzelterek ka 

pıya dofnı y(lrildtl; arkaıma bak
madan çıktı, aitti. 

O z~ Sandalciyef müteesıit 
bir tavırla batmı aallıyarak ıöylen 
diı 

- Deıene ki Kola~ası Bey se
nin yilzünden ele ıreçmemiz mu
kaddennit·. 

Ve ani kararlar vermi' bir a
dam tamle; 

- Komiser Bey! - dedi - si
ııe bütün bildiklerimi söyllyece
lim· Müsaade ediniz de oturayım. 

- Hayhay. Yalna bir dakika 
sabret te fU hediyelerini iyi bir ye 
re eaklıyaynn. 

Genç komiser, bombaları ıür'
atle çekmeıine soktu. Sonra ta
bancasını kılıfından çıkararak ka
nunlara; 

- Kollarını bırakınız ! - emri 
ni verdi. 

(Devamı var) 
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Çizgiler 
• 1 

Feylesof 
d' ~· - "Felsefeye riyaziyeden gİ· 
ılır" derler; siz ne dersiniz? 
B. - Doğrudur, yalnız inhisar

cı bi h"k" ı r u um ..... 
F. - Niçin inhisarcı?! 
B. - Şunun için k.i felsefeye 

talnız riyaziyeden değil, ilimlerin 
epsinden birden girilir. 
F, - O halde felsefe haninin 

en nıühim '8rtı? .• 
B. - Müspet ilimlerin son mah-

1~11erini öğrenmek. 
F. - Henüz felsefe olmadı; 

terkip te lazım değil mi? 
B. - Şüphesiz terkip te li.zım; 

f~kat neyi? ! ilmin müspet bilgile-
111\i mi? Böyle yapınca yine ilim 
ol11r ! ... 

F. - O halde ne yapmak li.-
lıın? 

B. - Şeniyet hakkİnda yepyeni 
~e bütün bir görü' tarzı elde et
llıelı:. 

F. - Hem ilim yapamıyacağız 
diyoruz, hem de yepyeni bir gö
l'ij~ elde etmek istiyoruz; bu nasıl 
•ey?! ... 

B. - ilmin bütün vergilerini i
çine alarak, fakat bütün bu par
taları bire, bütüne irca ederek. .. 

F. - Böyle bir göriit daima 
lahai kalmıya mahkOm defi! mi? ! 

B. - Daima değil; itte felsefe 
tarihi. • . . Her büyük ıiatem ken
dinden evvel gelenleri içine almı.t
tır. F eyleaof hayalinin zenginliğin 
den, feylesof idrakinin genitliğin
den ••. Bu toplayıcı kuvvet nedir? 
~ezheplere hem yer veren hem 
de bunları cihantutan yeni bir 
zihniyetin vazifelerine ti.bi kılan 
bir temsil kuvveti ••. 

F. - Demek ki siz bir felaefe 
olu~una inanıyorsunuz? 

B. - Tamamile. Felsefe tarihi 
bu bütün olan hakikatin ketfi için 
Çalıtan materi dütiincenin tarihi
dir ve gittikçe mükemmelletmek· 
tedir. 

F. - Feylesofu feyleaof yapan 
ı.a- nedir? Akıldan bafka bir 
,ey midir? 

B. - Hata kuYVeti. • Şeniyetin 
bütün olarak idrakini temin eden 
tan zekbı, cam ımlayq. • • later
teniz ilmin kah ımlayqma .,.. tah
lilci zekasına kartı dinamik ve 
terkipçi bir zek&. , • 

F. - &ylece feyloaofu artiste 
Yakla,tmnıt oluyorsunuz 1 •• 

B. - Haklı olarak. Sanat ve 
felsefe biribirine yabancı feyler 
değildir, ikisi de dinaınik tuurlar
dır. Aralarındaki fark fUdur: sa
nat canlıyı hayalle anlatır; mef
hum yapmaz; felsefe canlıyı mef
humla anlatır; hayal ülkesinde 
dolasmaz! •.• 

F: - Fikrinizi iyice anladımaa 
fel sdeye girmek için ilmin vergi
leri kafi gelmez, bunlara basarak 
bir de tabiat ötesindeki mutlak u
fuklarını görmek lazım değil mi? 

B. - Evet, bunun için feyleso
fun hayat duygusu dediğimiz sa
nat dehasını ta•ımaaı lazımdır, 
derim. 

F. - O halde büyük feylesof
lar? ••• 

B. - En genif manasile büyük 
~anatkarlardır. Şiirlerini fikir ha
line getirmiye kadir olanlardır. 

İsmail HAKKI 

Yı>rıl neşriyat 

Boynu bükük kı:r:lar 
"Matbaada akafm" •airi arka

dasımız Retat Feyzi, yazıdğı hi~ 
kayelerden on kadarını bir cilt 
İçinde toplamı,tır. "Boynu bükük 
lıı:dar" ismini taşıyan bu güzel e
ser pek yakında inti~ar. e~ecek~ir. 
Bu edebi kitabı karılerımıze şım
diden tavsiye ederiz. 

(6.çiik hanımın kısmeti 
Selami izzet Beyin "Küçük hanımın 

ktsıneti'' iaimli bir romam intişar et. 
ltıi§lÔr Muharririn seyyal üslübunu se
\ıen ve tanıyan karilerimize bu yeni e
'erini tavaiye ederiz. 

SCHILLER 
L Fikret Mualla Beyin "Sebille( 
"akkmdaki etüdü intişar ettı. 
~enç ve sürrealist reaaam Fikret 
••ıuallanın bu eseri bir tetkik ese
ri olduktan batka üsliip ve ifade 
1tibarile de 'ayanı dikkattir. Bu 
~serde Sebiller' in hususi ve san' at 
ayatı, eserleri, Göte ile dostluğu 

lla Yet güzel bir icmal halinde hü-

Namık lsmail Bey istifa ediyor 
Güzel Sanatlar Akademlıl hakkındaki 

tenkitlere Namık lamail Beyin cevabı 
Son günlerde reuamlarımudan ıubea.inin inkiıafmm, ve atölye ve 

bazıları Güzel San' atlar Akademi- derıe d""""' mecburiyetlerile talebe 
•İni tenkit etmektedirler. Elil Naci ~a>:dmdaki kayı!l~nn resim. '!'~esini 
B d l d Ak d 

. . b ınhitata sevkettığı kanaatinı ızhar 
ey . e geçen er e a ~m!nın a etmişlerdir. Gerek resim muallimi ar 

tenkıtlere cevap vermesi lazımgel kad&§larımla aramızdaki bu fikir 
diğinden balneden bir yazı yaz- mübayenetleri ve gerek kanaatimce 
mıftı. Bu tenkitlere Güzel San' at- benim ceht ve gayretimle halli ~~bil 
far Akademisi müdürü Namık fs- olma>'.acak ?lan bu meaeleler muva-

·1 B •t 'd ki kt b ·ı cehe.,nde, aıze de bundan altı ay ev• 
maı · a '. e me u a 1 e cevap vel bahsetmiş olduğum müdürlükten 
vermektedır. Mektubu aynen der- çekilmek tasavvurumu bugün tatbi-
cediyoruz. ka knrar venni, bulunuyorum. Aka-

Azizim Elif Naci Bey. deminin yeni sene bütçesi teklifile 
Milliyetin son san'at sahifelerinde birlikte istifamı vekalete takdim et-

Güzel San'atlar Akademisine tevcih mek üzere bugün Ankaraya hareket 
edilen tenkitlerin cevapsız bırakıl- ediyorum. 
mış olmasından ,lkayet ediyor ve bu Bu suretle müdiriyet aalihiyetİm· 
sükutun yapılan tenkitleri haklı gÖs• den ziyade meslektaılarımın itimat 
termeğe yarayacağından bahsediyor ve Ahengine iatinat etmek arzumu 
sunuz. tatmin etmiş ve ayni zamanda tedris 

BiJiyoraunuz ki Akademi resim fU· sahasında kendi noktai nazarlannıa 
besinden ibaret değildir. Şimdiye ka- sadık kalarak idare i,leri arasında 
dar bir mimarın, bir tezyini sanatlar şimdiye kadar ihmal etmiş olduğum 
mensubunun tenkidini okumadık. mesleğime avdet etmiş bulunurum. 
Ben ihtiaaslarm salihiyetine inanır Akademi resmi bir müeıaesedir. 
bir inaanım. Meaeli bi,.. ressamın tez Devlet bu mühim irfan ocağının iyi 
yİni sanatlar veya mimari tedrisat ltlemesini zaınin ve tedris prog· 
teknikine vukufuna inanmam. Bun.. ramlarına vazıülyettir. Bu müeaı.eıe .. 
dan dolayı muharrirleri reaimle itti.. nin iyi idare edilemediğini bir veya 
gal eden tenkitlerin hedefi Akademi birkaç tuhesinin lih:mıgelen randma· 
nin resim ıubeai olmak iktiza eder. nı vermedif: ini gÖrdüğü zamıuı der-
Bu tenkitlere cevap verecek değilim. hal kendi mürakabe veaaitile hatta 
Çünkü bu münekkitlerle beraber hat lüzum görürse bu şubelerin tedria 
ta onlardan fazla ben de kaniim ki veçhelerini tesbit etmek üzere müte· 
resim ıubeıinde batta memleketin haası1lardan ve ilim salahiyetlerin· 
resim hayatında iyi gitmeyen bir fey, den mürekkep bir "Anket komisyo-
bir nevi ıztırap vardır. Yalnız bu ız- nu" teşkil eder. Yoksa bu müessese 
tırap; yazınızda İşaret ettiğiniz gibi her eli kalem tutan gayri me&'ul mü 
Akademideki disiplini kaldırarak ta nekkitlere cevap vermekle mükellef 
!ebeleri derslere devam kaydından olsa batka iş yapmal'a vakit kal• 
lzade kılmakla veya resim şubesine 
orta mektep mezunu almak kaydını ilga 
ebnckle velhaııl Akademinin içinde 
ve tedrisatında yapılacak tadilatla 
izale edilebilir olmaktan daha derin
dir. Muallimleri değiştirmek, hatta 
.-.rbin en büyük üstatlannı muallim 
olarak getirmek bile, resim ve res
sam cemiyeti hayatımızda bir mevki 
ve vazife bulamadıkça, bugünkü ne 
tice Gzerinde bir değitiklik yapacağı 
na kani değilim. Bundan dolayıdır ki 
ben Akademide aanatin hayati ihti
yaçlara tııtbikı demek olan tezyini 
sanatlar şubesine §ahsan çok ehem
miyet verdim. Muallim arkadaılan• 
mm bazıları beni bu noktadan tenkit 
ederek henüz teeHÜsünO hmamile J'1lP· 
mam.q olan bu şubenin ve mUTaffa
kıyeti kendisinden olduğu kadar ha
yat tarafından temin edilen nümari 

Sanat 1Jlemlnd11 

maz .. 

Bugün güzel ıanatlere istinat et
miyen bir medeniyetin gayri müm .. 
kün olduğunu bizden iyi bilen ve bu
nu muhtelif vesilelerle en salahiyet
tar ağızlardan bildiren cümhuriyet 
rejimlınlzin bu irfan müeııeıesine 
ıaz:ım gelen ehemmiyet ve itiban ve
rerek onun en mühim bir tubeıini 
milletin hayatında bir süs olmaktan 
ziyade derin ihtiyaçlara cevap veren 
faydalı, lüzumlu bir san'at haline 
getirmek için lazımgelen her 9eyi ya 
pacağma ıüphem yoktur. lnldl&fı i
çin uzun senelerimi hasrettiğim bu 
müesaeMye bundan böyle naçiz bir 
muallim olarak hJz:mette devam et .. 
mek benim için ,erefli bir vazife o .. 
!arak kalacaktır. 

Namık fSMAfL 

Kötürüm Aktör 
Epey oluyor. Bu sütunlarda M. 

Feridun büyük bir vukufla yazdığı 
tiyatro yazılarından birinde sah
nemizin kıymetli bir uzvunun uğ
radığı felaketten bahsetmişti. "0-
tello Kamil" iımile ityatro tarihi
mize girmi~ eski aktörün, Ki.mil 
Rızanın bir ameliyatla iki ayağını 
birden kaybetmi• olduğunu haber 
vermi,ti. O zaman sanat alemin 
de bu haberin uyandırdığı teessü
rü elimize kadar gelen mektuplar 
dan da anlamıştık. Bu mektuplar 
dan birini yazan genç bir mek
tepli geçen gün bana matbaaya 
geldi. Ayakları kesildikten sonra 
Cerrahpaşa hastahanesinde teda- . 
vi edildiği sıralarda bu bedbaht 
sanatkarla yaptığı uzun bir müla
katı getirdi. Büyük esericedit ka
ğıtlarile yirmi yedi sayfa tutan bu 
mülakatı aynen buraya dercetmek 
imkansızlığına pek müteessifim. 
Şunun için m~teessifi.m ki bu ya
zı bize hem bır genem edebi ka
biliyeti, hem sahneden ebedi
yen ayrılan bir aktörün ıstırapları 
ı;ıı hem de tiyatromuzun gizli es
r~ını bildiriyor. Ben, Kamil Rı-
zayı tanımam. Ondan ban_a çok 1 
bahsettiler. Otello oynandıgı za
manlar ben henüz mektep talebesi , 
idim, Şehzadebatından geçerken 
ilanlarını, afitlerini görürdüm. Fa 
kat benim için 0 zaman onu sah· 
nede görmek mümkün olmamı~tı. 

M. Feridun ve merhum üstat 
Fehim ondan öyle bahsetmişler· 
dir ki ben görmediğim ve tanıma
dığım halde onu sevmistim. 

Otello Kamil ile mül~kat yapan 

!Asa edilmiş ve himayesini gördü
ğü Dük'ten kaçı.mı, son seneleri
ni tasvir eden parçalar çok güzel
ifa~e e~!lmi,tir. Bundan batka 
Schıller m methur eserlerinden bi 
ri olan "Haydutlar" dan bir sah
ne de ilave olunmuttur. Zarif ve 
renkli bir kap derununda 62 kü
çük sayıfada resimlerle süslene
rek büyük üstadın tahsiyeti mu
vaffakıyetle canlanmıttır. Tavsi
ye ederiz. 

Galatasaraylı genç dostumun yazı
sı baştan başa bir tiyatro hayatı
nın acı maceralarile, hazin hika
yelerile dolu. Bu genç, Cemaled
din Server Bey, ihmal edilmiş bir 
kıymetin felaketinden ve emsalin 
den o kadar içler sızlatıcı bir hal 
de bahsediyor ki insanın bili.ihti
yar feci bir nankörlük karşısında 
derin bir merhamet, ürpertici bir 
tik~inti duymaması kabil değildir. 

Kulis aralarında ondan ders a· 
lan meslektaşlarının uzun bir müd 
det hastahane koğuşlarında inle
diği günlerde hiç birisinin kendi
sini arayıp sormadıklarından mü
teellim olan sanatkarın serzenişle
rine delalet eden genç mektepli
nin yazısında bir iki parça okuya
lım: 

"Ayaklarının kesilmesinden 
bir kaç gün evveldi. Dizkapnğın
dan aşağısı simsiyah olmuş. Ba
cakları dökülecek, ufalanacak bir 
hale gelmişti. Haykırıyor, yüzünü 
hrmalıyor, boğazını gırtlaklıyor
du. 

- Millet tiyatrosundaki "Otel
lo" meğerse bir hateme imiş. O ge 
ce sanat hayatımın yirmi beş sene
si birden söndü. 

(Damarlarını ovalıyarak) He
le bu damarlar. Kesilecek miyim. 
Doğranacak mıyLm? Ne olacak!a 
olsa da. . . diyordu. 

Guya onu teselli etmek, biraz 
teessüründen uzaklaştırmak icin: 

- Siz Otelloyu ondan sonr;. da 
oynamıştınız. Dedim. Ki.fke söy
lemeseydim. Ve farkında olmak
aızın en ince, en hisli tarafını in
citmitim. 

Haykırdı. 
- BenOtelloyu Kdburnunda 

oynamadım. Açtım. Otelciye bor
cum vardı. Karnımı doyurmak i
çin oynuyor göründüm. Otello
nun karikatürünü yaptım. 

Yanımda tabanca olsun. Biri 
bana: "Sen Otelloyu Kılburnun
da oynadın" desin vallah vuru
rum. 

Ateş gibi yanan başını elleri-

Gayesini kaybeden sanat 
Burhan Aaaf'ın "Niçin ıanalaı· 1 

us?" lalmll yasıu (1), seçen hafta
dan beri, fikrimi yine hayli ifgal et· 
ti; çünkü Burhan A-f o yazıda za
mannnızm en eaaslı buhranına, bel
ki batka sahalardakinin de anası o
lan fikir buhranına temas ediyor. 

Zamanımızı aanataızlıkla ittiham 
ebnek doğru mudur?. Bugün Avnı
pa memleketlerinin hemen hepsinde 
ve hemen her sahada büyiik bir aa
nat faaliyeti görüyoru:ı; doğrusu fİ• 
ir bir durgunluk devnıai geçiriyor, 
fakat buna mukabil roman inkişaf e
diyor, daha düne kadar bu nevi eser
lerden adeta malınım olan memle
ketlerde, meıelil. Almanya'da, bile 
bir "roman edebiyab" te§Okkül edi
yor. Tiyatroda \irçok yeni ve fevka
lade intere&sant araıhrmalar. Resim
de öyle, musikide öyle. Tenkit fevka
lade bir canlılık devresinde. Mimari 
İse zamannnızda belki en yÜkaek 
devrelerinden birine baılıyor. Sine· 
ına ile sanatlar haritasına, yeni bir 
kıta ilave edilmif oldu. 

Bütün bunlar doğru olmakla bera• 
ber devrimizin sa.nabız olduğu da 
doğrudur. Çünkü sanat, berke&İn ha
yabna kanıan bir fey olmaktan çık
mış, yalnız bazı kimseleri alakadar 
eden bir "aüs" olmu,ıur. Şimdi en 
velut devrelerinden birini ya~ak· 
ta olan Frnnıız romanmı kaldırsa• 
nız, Fransız kitlesini dahi bir ihtiyaç 
maddeıinden m•hnun ebnİ§ olmazıı 
nız. Roman satışı ile geçinenler müa ... 
teına, bu bldiseden Fransızlann da
hi haberi olmaz. Çünkü o romanla 
o millet arasında bir kaynaıma yok; 
çünkü o romanlar bir cemiyetin ih
tiyacını değil, ancak bir akalllyetin 
duyduğu teceuüsü tahnin için yazılı 
Yor. 

Zamanımızın güzel denebilecek 
bir 0 populaire" sa.nah yoktur. Bu
günün sanatkarlarını ikiye aynim•• 
goruyoruz: Bir taraftan eskiyi tek
rar ederek halkı oyalamağa çalışan· 
lar, öbür tarafta yeniyi ararken kitle 
ile rabıtalannı muhafazaya hiç e• 
hernmiyet vermeyenler. 

I,te muhtelif tezahilrleri ile sune
aliama. Sanattaki bu cereyanm aklı 
fevkalade tehyiç ettitfni inklr kabil 
değildir. Fakat kübistlerin tablolan, 
sÜJTealistlerin tiir ve romanlan hiç 
bir zaman bütün bir cemiyeti alaka· 
dar edemiyecetkir. Onlan anlamak, 

1 . ı,8iiaelliklerini sezmek Jç.in ancak da .. 
ima sanatla ufrafanlardan bekliye
bilecetiınlz bir fikir ıayreti, zihni 
bir itiyat llzımdır. 

Bugün bütün dlinyanın aanah, bi
zim "Divan edebiyatımız" gibi bir 
§OY olmuıtur. Hatta ondan da garip
tir, çünkü divrın edebiyah muayyen 
bir sınıfa hitap eder; halbuki bugün 
kil sanat bir cemiyetin. bir ımıfm de 
fil, bir "fertler yığmı" nm mahsulü
dür. Bir cemiyeti, bir aınıfı temıil et
mek şöyle dursun, bilakis onlardan 
sıyrılmak iatiyen bir cehdin eseridir. 

Muhit ile sanatkar arasındaki küs
künlük günden güne artıyor. Tekrar 
~,Jeyim, hu hil.l~ hiç olr..ıaz~ onun ae
;nereleri, ;çinde ben de bulunduğum 
ı,;rçok kimseleri fevkalade alakadar 
c.iiyoı·. Bir ltalyırn münekkidi Fran· 
sı7 •ymbolistlerinden bahsederken 
"istisna edebiyatı - litterature d'ex
ception" demişti, bugün bir "istisna 

nin arasına aldı ve 
- Limon da mı satamazdım. 

Küfecilik te mi yapamazdım? diye 
mırıldandı. .,, .,, .,, 

"Bunlar sepetçi Ali Rıza mer
huma da böyle yaptılar. Bir sene
den fazla yattı. Bu adam ne hal
dedir? Bize bildirecek bir arzusu 
var mıdır? Yok mudur? diyen ol
madı. Ve belediyenin gönderdiği 
otomobil olmasaydı, zavallının ce
nazesi bil kaldırılamıyacaktı. Ka
vuklu Ali Beyin dostu terzi Salih 
te Darülacezenin çatısı altında 
canverdi. Cenazesinde üç tulı'.iat
çıdan ha,ka kimse yoktu . Kavuk· 
lu Ali Bey için iane toplanıp Da
rülacezeye sevkolunmasaydı o da 
kaldırımlarda sürünüp kalacaktı. 

.,, .,, ~· 

"Benim de bu cemiyetten bir 
hakkım var." diyen Ki.mil Rızayı 
hasta döşeğinde konuşturan deli
kanlı beni coşturdu. Mücadeleye 
iştirak elmiş, göksünde htik!il ma 
dalyası taşıyan bu kötürüm sanat
karın bir köşede unutulmuş olma
sında çok mustaribim. Örtülü bir 
tiyatro perdesinin ardında oyna
nan facialara kulak verelim. Nan
körlüğün elinde canverenleri, ben 
!iğini kaybedenleri tanıyalım, eli
mizden geleni bu sanat şehitlerin-. 
den esirgemiyelim. Sahneye ilk cı 
kan Türk kızı Afife Jaleyi unut
mıyalım. Kamili arayalım ve "Jü
bilesinin tahakkukunu beki iyen", 
bedbaht aktöre elimizi uzatalım. 

ölülere rahmet, dirilere merha
met. 

Elif NACİ 

aanatı" var. Fakat, bir dalalete da
yandığını bildiğimiz bu cereyanın bir 
tek eserini fedaya razı de(iliz. 

Sanat ile hayat arasındaki bu küa
künlük, bir cemiyetin muhtelif sınıf· 
!arı araamda birlik tesiaine çalııır
ken onJan bilakis biribirinden büs
bütün uzaklaıtırmıı, aralarında mev 
cut rabıtaları da bozmuı, yeni yeni 
ıınıflar ihdas etmiş olan demokrati
anın eseridir. Bittabi buna, tehniğin 
terakkisi de yardnn etti. Diğer sınıf
ların zaranna olarak bir sınıfın mad
di kuvveti arttıkça arada düşmanlık 
fazlalaştı; biribirine düşman olan 
biribirine kanfmıyan İnsanlar araıı~ 
da bir "cihanı telikki tarzı" birliği 
olamazdı. iki muhasım ve yalnız ha
yatlarını idameyi düıünen iki kuvvet 
arasında sanat, hazan birine, hazan 
ötekine eğiliyor, hiç bir zaman bir 
bütünlüğe (pl/initude) eremiyor. Sa
zan da, "hayat" ın (2) yanın bir ay
naıı olmaktan kaçıp etrafta izi olmı
yaıı, etrafın beklemediği birtakım 
muahalelerle mO§gul oluyor. 

Sanat gayeaini kaybetti, çünkü in
san hayatı asaletini kaybetti. BugÜn 
bütün dünyada en çok kullanılan ke
lime zannederim ki "iman" kelimesi
dir; halbuki inaan ol'lunun en çok 
bahsettiği ıeyler daima şiddetle ih
tiyacını duyduğu, fakat kendisinde 
bulunmıyan feylerdir. Şimdi in&anlık 
müthiş bir imansızlık, heyecansızlık 
devri geçiriyor. Birçok kimseler: 
"Her şey ancak imanla, heyecanla 
yapılır; o halde etrafa iman, heye
can atılamahyız." diyorlar. imanın 
gayesi kendi kendindedir; böyle bir 
vasıta olarak aşılanmak istenen i ... 
man, bunun için bir iman olamaz. 
Hem bugün her tarafta teklif edilen 
imanlara bakın, hiç biri insan haya
tının fevkinde değildir. Hepıini de, 
gerek sadece ferdi, gerek ıımf ve .. 
ya cemiyeti istihdaf etain, refah eaa
sına irca etmek kabildir. Refah, aat· 
vet bir İman olur mu? "Medeniyet, 
azami konfort demektir!' Rıza Tev
fikin bu künik ( 3) sözü, bugün birer 
maske ile, çok yerde kabul olunuyor. 

iman, ebediyet fikrine dayanır; 
halbuki biz ebediyeti hiç düşünmü
yoruz. Bizden evvelkilerin eserlerin· 
den hiç bir istifademiz olmaz diye 
yÜz çevirmek, yann bizimkilerin de 
mahvolmasını, unutulmasını kabul et 
mek değil midir?. insanla hayvan a
ra•ında bir fark olmadığını, ilim i'İ"' 
bi, insan da kabul etti. lrfanda'lı mu 
harrir Samuel Butler, Erewhon'unda, 
bizim itikatlarımızın aksine olarak, 
insanın doğmadan evvel ruhlar ale
minde yaıadığına, fakat öldükten 
aonra büsbütün mahvolduğuna İna· 
nan bir cemiyet tasavvur etmiştir. 
Biz de, o cemiyetin insanları gibi, bir 
takım tarihi ve iktııadi amillerin, 
kendinden sonra bir isim bile bırak· 
maıına lüzum olmayan birer izi ad
dediyoruz. O kitabı okuyalı on bet 
oeneye yakın bir zaman geçti~i için 
Butler'in Erewhon'lulann sanatı hak 
kmda ne dediğini hatırlamıyorum. 
Fakat öyle bir memlekette sanat pek 
inkişaf edemez. 

Zamanımızın bariz vasfı, refah 
ar:".usudur. Bunu bir "cihanı telRkki 
tarzı" addedebilir mıyız, bilnıem. 
Addedebilirıek bugünkü mimari, a
zami sıhhat, rahat şeraitini İstihdaf 
ederek, ona uyuyor. Belki mimari
nin, bütün sanatların hilifına ola· 
rak, herkesi alakadar ederek inkişa
fı, kelimenin bütün icabatı ile "var 
olması", belki bunun içindir. Fakat 
"fonktionnl".list" bir mimari gibi 
"fonk'"İonnalist" bir musiki, bir re· 
sim. bir edebiyat tasavvuru kabil de 
ğildir. Çünkü bu aanatların, mimari 
gibi, doğrudan doğruya bir ihtiyaca 
tekabül ettikleri yoktur. Bir fabrika 
nın, bir bankanın, bir evin yapılışın
c!a, refah esa~nnın gösterdiği bazı 
icabat vardır, fakat diğer sanatlarda 
olabilir mi? Öbür sanatların da bi
rer ihtiyaç olduğu kanaati, refahtan 
başka şeyler de İ&tiyen bir düşünce 
tarzının mahsulüdür. 

"Fonktionnalist" bir edebiyat, bir 
musiki, bjr re5.im tasavvur olunamaz 
dedim; niçin olunamasın? Hem re
fah bakımından da böyle bir ıey ta
savvuru kabildir. Çalışmış adamm 
yorgunluğunu giderecek, onu eğlen. 
direcek bir edebiyat, v. ı. işte sana
tın fonktionu. Böyle ise timdi eskiyi 
tekrar ile iktifa eden edebiyat, re
sim, musiki. vazifelerini yapıyor ve 
"hayatı telikki tarzı" mızı göateri .. 
yor. demektir. Bu netice de timdiki 
"hayatı telikki tarzı" mızın,. yani re· 
fah peşinde ko,manm ne kadar çir
kin, in•anı ne kadar küçülten bir şey 
olduğunu göstenneğe kafidir. 

Nurullah ATA 

T ASHIH - Geçen haftaki yazım
da birkaç yanlış vardL Bir tanesini 
düzeltmemin zaruri olduğunu zanne
diyorum. "Sanat, hayatı telakki tar
zımızın m.akinea;dir'' değil, ''makesi
dir" olacak. 

(1) Kadro, §ubat 1933 
(2) "Hayat" derken yalnız reali

teyi değil, muhitin ideallerini de kas
dediyorum. 

(3) "Cynique'' kelimesini ( ai) ile 
yazmak Fenam:ı gidiyor; onun için 
yunanca telaffuzuna daha yakın zan 
nedilen ba şekli tercih ettim. 

Kızdan meki. up 
(Başı ı inci sahifede) 

nanistan'da olduklarını gayri resmi su .. 
rette biliyoruz. Fakat bu kafi değildir 

- Mel Şor'un reşit olmadığı anh 1;!ır 
sa iadesi istenebilir mi? 

- Mel Şor, bizim kanuna göre re· 
şittir, fakat Yunan kanunuM hatta ta
biiyetinde bulunduğu 1 tal yan kanununa 
göre reşit değildir. Bu seb•nle, Yuna
nistanda olduğu resmen tak kkuk edor
ae, iadesi elbette istenebilir. İşte bu se
beple biz hunların Yunanistan'dn bu
lunduldannın resmen tahakkukunu b< k
liyoruz. Fakat zabita şimdiye kadar bi
ze kati bir şey söyliyemedi 

- Mm Şor, Atinaya gitti mi ? 
- Benim bildiğime göre Mm Şor, A· 

tina'ya gİtmiıtir." 
Genç kızın annesinin Atinaya gidip 

gitmediği de balrikaten bir meıele oldu. 
Adil B. Mm Şor'un gittiğini söylediği 

halde, bu aile ile yakından münos•b•ti 
olanlar, aksini söylüyorlar. Dün mesele
yi M. Şor'un ortağı M. Gesaryan c. ı 1 

sorduk, M. Gesaryan da gitmediğini 
söyledi. 

Ailesi ne likird e 
Diğer taraftan genç kız meydana çı

kınca ailesinin ne yapmak niyetinde ol
duğunu da tahkik ettik. ÖğrendW-·
ze göre, M. Şor ve ailesi bu takdôrde 
kazlarile M. Papas'ın evlenmerine muva 
fakat etmekten başka çare görememek
tedirler. M. Papas'ın evli olup olmadığı
na gelince, M. Şor'un i.ileai M. Papas'ın 
2evceainden ayrılmıı bulunduğunu ö~ 
renmitl ... dir ve şimdi bu haberin res
men teıbiti için tahkikat yaptırmakta· 
dır. 

M. Şor'un teşebbüsleri 

M. Şor kızının kaçtığını haber alır al 
maz Atina zabitaıına müracat ettiği gi· 
bi, Atinada bulunan sabık ortağı Sin
yoıoğluna da bir telgraf çekerek mcse· 
lenin takibini rica etmi,tir. 

Atina'da yapılan tahkikat 
Günden güne esrarlı bir sekil alan bu 

a,k ınaceraaı lstanbul'da olduğu kadar 
Atinada da alaka uyandırmı~t.r. Dünkü 
posta ile gelen Atina gazeteleri bu me· 
seleye dair bir çok yazılarla ve hadi•e 
kahramanlarının resimleri ile doludur. 
Yunan gazetelerinin verdiği habere gö
re, aevdazedelerin geçen pazartc~j günü 
F aler limanına geldikleri resmen tespit 
edilmi,tir. Fakat tayyareden indikten 
•onra zabitaya yalruş aılrea vermi,ler, 
bu adreslerde aranmış iıeler de buluna
mamışlardır. 

Yalnı:ı, tayyarenin Faler limanına mu 
vaıalitından yarnn saat evel hüviyeti 
anlatılamıyan bir şahıs otomobil ile 
Fal""' gelmi, ve Papa• ile Mel Şor'u 
alarak ortadan kaybolmuftur. 

Yunan zabıtası tevkif edile
mezler diyor 

M. Şor'un Atina zabıtasına çektiği 
telgraf üzerine Atina Polia müdürü M 
Papadimiıriu sevdazedelerin bulunduk 
ları yeri anlamak için ıazun gelenlere c .. 
mir venni,tİl'. M.$or telgrafında kızının 
henüz retit olmadığını kendisinin de 1-
talyan tebeumdan bulunduğunu ve 
genç kızın yakalanarak Atina ltalyan 
sefaretanesine teslimini ve kendisinin de 
Atina'ya gideceğini ilave etmiştir. Fa
kat, gene Yunan gazetelerine göre, A
tina zabitası M. Şor'un bu müracaatını 
usul&üz bulmıq ve firarileri yalnız göz 
hapsi altına almağa karar vermiştir. 

latanbal Müddei Umunıiliğinin 
müracaatı lazım 

Yunan zabıtasının fikrine göre, M. 
Şor'un Yunan z&bıtasına müracaat et .. 
meden evel, lstanbul müddei umumili
ğine resmen müracaati lizımdır. Cürüm 
mahalli lstanbul olduğu için, lstanbul 
müddeiumumiliği hadiseyi tahkik ede
cek, Mel Şor'un reşit olup olmadığı ve 
genç kızın iğfal edilip edilmediği hak
kında bir karar veercektir. Müddeiumu
milik ortada hir iğfal bulunduğuna ka· 
rar vf'rİrse tahkikat evrakını diplomasi 
yolu ile Yunan Hariciye nezaretine 
gönderecek ve ondan sonra Yunan za
bit1a1 .. esmen ite vaziyet edebilecektir. 

Yunan zabitasının tahkikatına göı·e, 

iki firari Atinaya muntazam pas.aport· 
la gitmiılerdir. Mel Şor'un pasaportu 
Nina Argiro Kastritu namına çıkarıl. 

mıştır . Numarası da 210 dur. 

Yunan gazetelerine göre genç .kı:,ın 
lstanbul'a iadesi ihtimali pek zayıftır. · 

Evlenmek meselesi 
iki firarinin evlenmesine gelince, bu. 

nun için ortada iki mini vardır. Birisi 
din farkıdır. Maamafih, Yunan gazete
lerine göre din farkının, musevi kızının 
v~ftiz edilme•ile derhal izale edilmesi 
mümkündür . 

fkinci m&ni de Papaıın evli bulunma 
sıdır. Fakat bu izcllvaç Fransada olmu,
tur. Papasın karı11 da bugün Fransada 
bulunuyor. Şayet iki firar yakalanıp, 
Yunan adliyeai huzuruna çıkarıldıkları 
zaman evlenmek istediklerini söylerler
se o zaman Yunan adliyesi Fransada ak
tedilmiş olan nikahın muteber olup ol
madığını tetkik edecek ve bir feoih se
bebi görürse derhal nikahı fesbederek 
evlenmelerine müsaade edecektir. 

ATINA, 2!1.- Atina zabitaaırun a
rattınnalanna rağmen M. Papas tevkif 
edilememistir. Sevdazedelerin, Mm Ko
topuli'nin - kö.künde saklandıklarına 
dair olan ıayialar tekzip edilmektedir. 

Zannedildiğine göre M.Papaı ve Mel 
Şor, tayyare ile Faler'e vardıldannda 
M. Helmi ile karJilatmı,lardır. 

[Bu telgrafla ismi geçen Helmi, ar
tist Mın Kotopulinin zevcidir ve Yunan 
konsolosanesine müracaatla Mel Smiryo 
tis namına ayrı bir pasaport çıkartan a. 
damdır.] .. 



•a 
Talebe Vagon_ Ut Onünde 

Wagon Lit'nin Beyoğlu merlrui önünde toplanan ilençler .. 

(Başı 1 inci sahifede) l şık buldum. Zaten bunun için de Ya-
tepler talebesi araamda aiir'atle f&Yİ zifeıine nihayet verildiğini hiliyor-
olmuttur. dum. itleri düzeltmek, yol1Usluklarm 

BeyoğlunJa.. llnüne geçmek için elimden geldiği 
AI.tam llatü, saat 17 ye doğru, Ca- kadar memurlanmm hareketlerini. 

lataaaray civarmda, muhtelif yol ve kontrol etmek mecburiyetindeydim. 
iatikametlenle üçer beter kifilik tale- Şimdi ben türkçe öğrenmek üzere hu 
be gruplan dolaflllağa başlamıtlar- lunuyorum. Fakat öğreninceye kadar 
dır. Bu ıruplara, mağazalardan, lıı- bittabi vazifemi de yapmağa devam 
raathaaelerden çıkan gençler de ya- edeceğim. Türkçe bilmemekle bera-

ber bazı memurlann mü4terilerle ko Hf yan4 iltihaka batlamq, saat 17 • . 
buçukta birden bire bu müteferrik nuturken, bu müşterilerin memnunı-
gruplarm büyük bir kitle halinde Ga- yetaizlik gösterdiklerini görüyordum. 

lataaaraydan Taksime doğru birleıti- ~~~a~:aı::m~::i~:~:...~·~:: ;:: 
ti ve orada 1500 kadar ıencin top- mevzuu bahia memur Galata acenta-
lanclığı görülmüştür. Vagon • Lit'nin •İle konuşuyordu ve gayet haıit bir 
Beyoilu merkezi, vaziyetten daha ev 
Tel babenlar oı..m. olacak, ki saat tekilde konutuyordu. Meııeleyi bana 

da izah etme>ini söyledim. Cevap 15 buçuktan itı"baren lıapanmıt ve 
lıepenlderi indirilmlt bulunuyordu. vermedi ve konUfrDaaına devam etti. 
içeride kmueler yoktu. Gençler, Türk Müşteri gittikten sonra, memurun 
Jüğün tahkir edildiğini heyecan için- yanlıt muamele•inİ gördüm Ye kendi 
de haykırarak birden bire tezahüra- oini on lira değil, on kurutla tecziye 
ta geçınf4ler ve Vagon _ Lit'nin inik edeceğimi söyledim. Bu cezalar ılr-
kepenklerine ilk darbeyi indirmişler- ket veznesinde toplanır ve ay niha-
dir. Bu nrada uy_..,. Türklük, ya- yetinde memurlar ara11nda taksime-

dilir. Bu ihtarım üzerine sinirlendi. t••m gençlik" avazeleri yülueliyor, 
kepenklere inen darbeler tiddetleni- Bana fransızca İzahat vermiyeceğini, 
yor, artıyordu. Bu esnada 0 cİTarda ceza da vermiyeceğini aöyledi. Bu-
bulunan Emniyet Müdürü Fehmi Bey, nun ü:ıerinc diğer arkada.şiarına aui-
yetifllllt ve "dağılınız efendiler'' diye misal olmaaın diye, kendiaine on bet 
Tesayada bulunmuştur. Fehmi Beyi gÜn mezuniyet 'ereceğimi söyledim, 
tanımayanlar, bu veaayaya raimen, fakat İyi bir memur olduğu için, me-
tezahürata devam etmişlerdir. Gene zunlyetini yedi güne indirdim. O da 
bu sırada haberdar edilen Beyoğlu it- fllpkasını aldı ve gitti. Benim Türkl&-
faiyeainden bir ll'UP tecemmü mahal- re karıı harekette bulunduğumu ve 
tine vetişmiı ve halkı dağıtmak icin onlann dilini sevmediğimi söyliyen 
IU aıkmağa mecbur lıalmı,tır. Hallı- kimseler varını,. ltalyan orduıunun 
tan bir lııamı, ıalanarak dakılmıt ise bir zabiti aıfatile naınuou aakerim ü-
de, gençler hortumlara atılarak bu- zerine temin ederim ki. bu adamlar 
nun önüne geçrıııek istemifler ve bu yalan oöleyorlar • lıenim Türklere 
emada Vagon • Ut'nin kepenklerini kartı büyük bir hürmetim Ye dilleri-
kmp indirmt,lerdir. Ondan sonra Tİ\ ne kar\' muhabbetim vardır. Nete-

) d ki • kim timdi türkçe Öğreniyormn. Ya-
rinler lnnlmıt. Yİtrİn er e gemı ve km zamanlarda sizinle türkçe konut 
saire resimleri parçalanmı,, içeri gi-
ren bazı Jdmaeler tarafmdan telefon- maktan büyük bir haz duyacağım. 
)ar da Jnnlmıt ve bir takım tahribat Ben eminim ki, bu dedikodular inti• 
vnlma ıetirilmi,tir. Bu sırada, fail• zama sokmalı Üzere olduğum bürom· 
1111' fUnııur inen koca Yİtrİn camlan• dairi memurlanlan çrlmıq değildir. 
nm isabeti ile birkaç ldtlrıin yüzleri iki aydan ı...i Türlôyede bulunuyo-
uynlmq, elleri çbllmit. YÜcutleri be- rum. Şunu da ili.n edeyim ki, içti• 
relen:miftir. mai vaıı:iyetimizin Ye mevkiinıin de i

caplannrn tanmmumr istemek bak· 
Galata'Ja... Jmndrr zannederim. Hukuk mezunu-

Bundaa oonra nümayf4çi talebe ka- yum. Hiç bir kimaeye söylendiği ve 
filesi, ayni tezahürat ile Ttlnel - Yük- yazıldığı gibi hareket etmeğe terbi-
aekkaldmm yolile Karakllye inmf4tir. yem müsait değildir. Sonra ortada 
Beyoğlanda bu tezahilratm devamı bir tarafgirlik olduğu da atikardır. 
müddetince, ne olduğunu llyikile an- Çünkü şimdiye kadar hiç kimse, bu 
layamayan bazı gayri Türk mağaza- hldiae hakkmd" gelip te bir kere de 
lann kepenklerini indirdikleri görül- benim fikrimi olsun sormadılar. Ha
lllÜ4 lae de vaziyet anlatıldıktan son dlaeye müteeasifim, fakat ıu sözlerim 
ra tekrar ~çılm19lardır. Ayni saatte le mevcut bir hakikati ifade etmit-
lıötnübaşmda da, Üçer beter gençten sem bahtiyanm. Ben Türkleri sevme• 
mürekkep talebe ıruplan bln'birleri- - mensup olduğum kumpanya, 
ne iltihak ve büyük bir kalabalık teı- kendi menafii aleyhine, Türkiyecleki 
kil ediyordu. Bunlara, Yüluekkaldı- işlerimin idaresini bana tevdi eder 
nm yolile Beyoihmdan inenler de il- miydi?. 
tihalı edince çok büyük bir kitle ha- Hüanü Sadık B. Ankaraya gitti 
aıl olmu4tnr. Bu urada, Yataklı Va-
ıronlar Şirketinin tam kllprühatında, 
Japon aergiıi albndaki Galata merke
zi de kapatıhmt ve kepenkleri indi· 
ritmi• bulunuyordu. Gençler, buraya 
da hücum etmi,ler, kepenkleri ve 
camlan lıırmıtlanlır. Kepenkler lnn
lmc,., lı~ılanna gelen ka'!ıı!m ~ 
nnde Reiaicümhur Hazretlennın hu
yük kıt'ada bir resimlerini ıörmüşler 
ve bu çerçeveli reımi alarak latanbul 
cihetine getlrmi,ler ve Halkevine bı
rakmıtlanlrr. 

lstanbal taralınJa.. 
Gençler, ayni heyecan ve tezalıÜ· 

rat ile köprüyü geçerek Eminönüne 
ırelmi9lerdir. Oradan (Y ataıın Gazi, 
Yataam gençlik) avazelerile dönlii.'1-
cü Vakıf hanınm önünden geçerek 
A nlıara caddesine relmitler ve bura
da sıra ile bütün gazete idarehanele· 
rinin önünde bir müddet tevalıkufla te
zahürata devam etmişlerdir. Bundan 
oonra Halkevine gidilmi ve Vagon • 
Lit'nin Galata merkezinden alınan 
Büyük Gazinin -;, oraya bırakıl
mıttır .. En aon olarak Son Posta refi
kimizin matbaası önüne gidilmiş ve 
tekrar Halkevi önüne avdetten aonra 
gençler alkıılar içinde daitlmı,lanlır. 

Hadiseye müddeiumwııililı vaziyet 
etmiştir. Beyoğlu kaymakamı Sedat, 
müddeiumumi Kenan ve Emniyet mü 
dürü Fehmi Beyler, dün gece geç •ak 
te kadar Beyoğlu merkezinde tahki
katla me,gul olmuşlardır. Vagon • Lit 
nin Beyoğlu merkezi ,efinin de; ifade 
si alınıruttır , Diğer tarafta~ •ırketin 
iki merlıezinde yapılan _tahnbat t
bit edilmektedir. Tezahura! eına11n
da tatkmlıklar yapan, p~lıalere. aer
ketlik eclen ve memleketın asa~ ve 

• amlanna mugayir harekette bulu 
::~ on beş kadar efend.i ı:ıez.aret al~
- almmıt ve kendilerının ıfadel.,n· 
ne müracaat edilmiştir. 

Şirket müdürü ne JiJIOr? 
Bu mesele hakkında tirketin ıe,fi 

Yataklı Vaıronlar kumpanyası Tür 
kiye mlbneuili Hüsnü Sadık Bey An
karaya gitmittir. Aldılnnız malilma
ta nazaran, Hüanü Sadık Bey hadise 
hakkında alakadar makamlara iıte
ne-n izahatı verecektİT. 
Beyoflu kaymakamı ne Jiyor? 

Dün ırece Beyol;lu merkezinde 
tahkikat ile me,gul bulunan Beyoğlu 
kaymakamı Sedat Bey, vaki olan ia
tifaanmıza cevaben demi•tir ki: 

_ "Henüz kimse tevkif edilmiş de
ğildir. Yalnız ifıtdelerine müracaat 
edilmek üzere nezaret albna alınmıt 
hulunan ve polialerP serkeşlik .,d~n 
5 - 6 ırenç vardır. Tahkikat ve istic
vaba devam edilmektedir." 

Ajansın tebliği 

JSTANBUL, 25 (A.A.) - Bu· 
gün Darülfünun ve diğer yüksek 
mektepler talebesinden bet altı 
yüz ki,ilik bir kafile Beyoğlunda 
Yataklı Vagon tirketi binası önün 
de nümayi,te bulunmuttur. Bu nü 
mayİte sebep tirket müdürünün 
bir memurunu türkçe konutmadan 
menetmesi ve Türklük için teca
vüz sayılacak sözlerle bu memuru 
isten çıkarmasıdır. • 

Gençlerin tezahüratı arasında 
Vagon lit'nin camekanları kırıl
mıt ve içeri giren bazı nümayİfçi
ler tarafından bazı tahribat yapıl 
mıtbr. Heyecanlı gençler "Türk 
topraklarında Türkçe konutmayı 
menedenlerin mevcudiyetine ta
hammül edemeyiz" diye bağırmıt 
lar nümayitçiler ve hadiseyi seyir 
için toplanmıt olan kalabalık tara 
fından alkıtlanmıtlardır. Zabıta 
nümayişçileri dağıtmakta çok 
mütkulat çekmiş cadde üzerinde 
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Necip Ali Beyin Halkevinde nutuk 
DllnkD nushamızdan mabad 

Bu prensiplerdir ki bizi ~et
mit muayyen bir çerçeve . ıçı~deı;ı 
kurtararak, •İyasi, içtimai ve iktısadı 
vaziyetleri nazarı itibare . alan, 
her zaman yeni kanunlar veren bir ha
vası içinde yürütecektir. Bütün bu eaas 
larla vaıil olınak istediğimiz nokta ne
dir? Geçen sene muht~ katibi umu
mimiz Recep Beyfendının, muht~ 
aelefım Maarif Vekili R"tit Galip Bey
efendinin bu kürsüden tebarüz ettirmek 
iıteclikleri nokta Türk milletini medeni
yet saflarında en ileri mille:~ l'.~p~mak da 
vaaıdır. Bu davanın büyükluğünu ve~ 
şmna çıkacak binlerce zorluk!~ ".": 

· • erirnlili. 'k e g-.. liğıru cudunu ve 11ın v v .. :...._ .. . 
hiç bir zaman unutmiyor, küçuk g~~ 
yoruz. Fakat dünyada irnd~ ku~~brun, 
bnan kudretinin yenemediği hiçbir 'ey 
yoktur. Bu irade menbai, hu iman kuv: 
veti Türk milletinin dünya kadar eski 
olan tarihi varlığında ve ~ıil ~ 
mevcuttur En karanlık deYJrltt, bugu
ne kadar ,·eYl'fld- Türk tarihinin i~inde 
bir millet kuvvet menbai olarak , binltt
ce esular vardır. Biz düny~ıı~ ilk m":: 
deniyetlerini kuran v&tarihe ıkı defa bü 
yük istikamet veren ve muazzam lmpe
ratorluklar yapan ecdadmıızın batb ha
reketlerini yalnız büyük bir gururla a
nacağız. Biz, bize lazım olan nıh ku:VV.ff
tini, inan kaynağını daha dün geçır -
ğimiz istikla.J imtihamndan alacağız. 

" Aziz arkadaşlarnn, . • 
c Ergenekon: Türk milletının ~ 

lık tarihlerde yaptığı kahr~~grn 
hayallettirilmiş, ebedilettirilıni! ~ır ef
sanesi idi. latikla.J cidali yırmıncı aırı!' 
ortasında efsanm bir hakikattir· ~ hü 
yük halrikat htt noktai nazardan ıtl-
meei ve üzerinde uzun m6ddet. dın:ma
ğa değer bir varliktir. Türk ınıll~ bu 
heybetli levbayi yaralalı o!' ~ene!ı g"t 
ti. Fakat bu emaalıiz eser ıçtınvu~diı 
ve hatta iktisadi cephelerden . t 1~ 
kadar arzu ettiğimiz gıDİ bentlz ıtlenmlf 
değildir. eld • 

Hakikat halde bugün gerç ~ör
mek istediğimiz davanm halli .~d
çok çetin bir ittir. Onümii:ııde yuruy.~ 
mmetlerin bu nevi teşki!A~annın :rihı 
yanın asırdan Bf8ğı değıldır: Her em-

. · ••mJerın kurduğu leektte eski ve yenı reıı 
bu nevi teşkil5tm yüzbinler.,:ı::i.::" 
dır Bu tetkililt!ar başka m e 
çok verimli olmut ve ~gü'! ~~::: 
mit müesseselerdir. Bız bu.tun . 
bilerek ve takdir ederek takip ~Y::i:j~ 
Fakat şuna da kaniyiz !'i! ~-er 11 

mücadelesinde olduğu gıbi, _kütl~:kek 
kalplerimizde ayni ruh bakim 0 : il do
lursa, davanuzı muvaffakiyetlc 8 • e ~ 
ceşiz ve şuna da kat"i ıurett«: -:mıuyetı .. 
ıniz vardır ki istiklal harbının ruhu 
bizde daima hak olacaktır. Bu . nıh 
nedir? Vatanın her tarafı bizden bır çok 
defalar ku.......tli ye bartıi kazanını• "!u
zafftt ordubın lanıfmdan ihata edildifi 
zanmn bütün bu kuvvetimi lı:ilçülı: gö,.... 
rek milletin arasına mütevazi bir W• 
tandaş olarak iltihak eden ve du,_nı 
memleketin harimi ismetinde imhaya 
karar veren Mustafa Kemal de, ve clllf.· 
manın techizat itiberiyle mukayese edil 
miyccek derecede kudretli olan ordu.
larına karşı Sakaryada 22 gün mad~~
yet aleminin binlerce zorluklarına go
ğüı gererek mukavemet eden Türk or
dusunda ve nihayet hayatın hat~ 
aı bile mü,kül olan mahrumiyetlerı ı
çlnde, kollanncla çocuğu, sırtında cep
hanesi olduğu halde cepheye kota" 
Türk kadınında hakim olan İman ve 
ruh kuvveti ne icliyıe, bu yürüyÜtte de 
hakim olacak kuvvet yine o olacaJdır· 
Yalnız yukanda dediğim gibi hu ruh 
ve kudret ezelden Türk milletinin var
lığında mevcuttur. Bunu ırllzel tanziın 
ve idare etmek İcap edtt. Bunun için o 
zaman bütün bir &leme kartı nasıl tek 
bir kütle ,eklinde birletmlfıek, ııJmcli de 
bu aziz ülkü kartıaıncla ayni kuvvetle 
kütlel"!mek lizmıdır. 

Kütleletmek bu asrin en bariz vaııf
larından biridir. Kütlel"!memİf inean ce 
maatlerine millet bile denilemiyor. Bu
ıün millet diye kütlelepni,, ma..- ve 
maddeten birbirlerine tesanüt baflariyle 
bağlanınıt insan kümelerine diyorlar, 
Yer yüzünde bu şartlan haiz olmayan 
kümeler millet değildir. Sadece ferdi ira 
deler bakim oları yalnız tabiatin ıevk ve 
idaresine bırakılan cemiyetlerin yer yü
zünde müstakil bir cemiyet ve rno11et o
larak yafamuına imkan yoktur. Bu ne
vi cemiyetlerde hürriyet bile yoktur.Bu 
nun için cemiyetler artılr aırimizin dam 
gımnı ha;z değildirler. Fertçilik dünya
" artık tarihe malolmuttur. Geride bi
rakılan &lemi" bir daha ndet etmesi 
mümkün değildir. Çünkü o tartlar ve i
caplRr bir daha geriye ııelmiyecektir. 
Mamafih fertçilik dünyasında bile ce
m;yet fikirleri vardır. Fertçiliğin felıe
fesmi yapan mütefekkirleri bile cemiye
tin, fertlerin fevkindeki yüksek irade
sini görmıişlordir. Fertleri kütleleıtiren 
ve tesanüt denilen du bağın mahiyeti 
nedir? insanlarda ve hatta mütarakki 
bayvanl:ırın bir çoğunda hile bu meyil, 
tabii ve hür bir hiaain mahsulüdür.Man
tik ve muhakememiz de bizi bu yola 
sevkeder. Binaenaleyh buna mukabil 
ferdin mensup olduğu cemiyete ve ce .. 
miyetin ferde kaJ'lı mütekabil bir çok 
mükellefiyetleri vardır. l şte her fert ve 
her meslek zümresi tabii ve ictimai bir 
İf bölümü içinde ferdi İradelerin mu
baualliısı olan, fakat batka bir mahiyet 
arzeden yük•ek iradenin yani dovlet i
radesinin sevk ve idaresi altında "nkişaf 
ederler, biz bir nizama tabi olmiyan 
ferdi veyahut ta sadece bir .,nıf haki
miyetine istinat eden kuvvetllcrden zi
"yadc milletimizin tabii inkiişafını bu yol 
da gönnetkeyiz. 

Bu şekil içinde ferdi bir çok mükelle
fiyetlerle hağlnrunakla beraber İnsanla-

üzerine !..-alabalık dağıtılabil:niş
tir. Nümayi çiler den beş on kiti 

n 30 oka kemik, 6 kilo kan, 2 kil? de
riden ibaret bir nmkina da farzetmıyo
ruz. lıte bizim kütleleımekten anladığı
mız budur. Halkevleri, bütün mevcudi
yetlııriyle bunun temine çalışacaktır. 
Halkevlerinin 9 tubeıinin dayandığı 
fikri eaaalar budur. Bu teıekküllerimiz
le istihdaf ettiğimiz gaye, Türk mille
tinin içtimai, bedii, terbiyevi ~"!arda 
kütlel~mcsi yani birlik arzetmesıdır.lm 
peratorluk devrinin saltanat tacini her 
ne pehn11na olursa olıun korumak ve 
kurtarmak için milli meselelerde tuttu
ğu yanlq ve hainane politikanın milli 
benliğimizde açtığı büyük yaralar tJı:ı
minimizde nhakikaten çok fazladır. Hıç 
mubalağa etmeden diyebiliriz ki, impe
ratorluk taci altında yaşayan milletlerin 
hepsinden daha çok fazla Türk milleti 
zarar görmüıtür. Batka milletler İmp&
ratorluk devrinde yalmz aiyaai varlıkla
'rmı kayh ettikleri halde, Türk milleti
nin mili benliği kaybolınak tehlikesine 
dütmü,tü. Türk d"ıli oımanh dili ıek
line sokuluyordu. O zamanın aarfını ya
zanlar: " Liaani arziilbeyanı oarnani üç 
liaandan mürekkep bir lioani litif olup". 
diye dilimizi tarif ediyorlar.dı. Türk di
li siyaai aalıadaki otmanlı ~torlu: 
ğunun kültür aabaamda bir numuneaı 
idi. Mekteplerde okutulan Türk tarihi 
aadece Osman oğullan baıwbınmın ta
rihinden lberet idi. Yüksek tahsile ka
YUfmUt bir Türk gençi, Anadoluda. hü
kümran olan eski ve büyük Türk mıllet
leri · değil, orta çağ tarihinde Anadolu 
ya :::.ıom olmut aelçukiler bakkmda'? 
malürnatlamun mecmuu, nihayet bir 
kaç satırdan ibaret idi. Anadoluda ta
mamiyle mill bir politika takip eden,ka
raman oğullan adi bir şakavet zümresi 
gibi telakki edilmitti. 

Büyük bir hamakatle tarihini altı a
sırdan fazla görmeyen imperatorluğun 
zararı yine kendisine oldu ve pek pa
baliya mal oldu. Çünkü bu tezle ~~
torluğun harici manzarası, mibtevlı bir 
millet manzarasından baıka bir şey d&
ğilili. Bunun için Anadolu ~e B~BT'
da tarihi hak iddia eden milletlenn kar
ımnda İ\ciz ve zebun kalmı,b. Halbuki 
hakikata bıunhafka idi. Türklerin hu ül 
kelerdt-ki mevcudiyeti tarihten daha es
ki id;. Türk edebiyatı, Türk zevkinin, 
türk karakterinin bir ifadesi değildi. A
kip iden hu cereyan içinde milletin öz 
aealeri de duyulınadı değil. Fakat buna 
itibar edilmedi ve kaba sayıldı lmoera
torluğun hu yıkıcı kaaıtlan milletin öz 
varlığı üzerinde büyük iş yapamadı. 
Türk dili, türk tarihi bugünkü nesle 
kiymetli bir emanet olarak, milletin bün 
yesinde bugüne kadar yaşadı. işte biz 
bir taraftan bu bakikatı milletimize an
latmak, diğer taraftan bu kıymetli ha-
2ineleri toplamak makaadiyle dil, tarih 
ve edebiyat tubealni t"!lıil etmit ve faa
liyete ginnl, bulunuyoruz Bu vadi ü
zerinde ....._,ı-ta.le lılr çok koaferane 
lar t...tİp ediycınız. c;enıaı elan- lıa ba 
lrikatın tekrar edilmesine 16-ı ve ih
tiyaç v~rdır. Zira İmperatorluğun ve o
nun bir aleti olan tekke ruhunun mıllet 
berindeki tesirlerinin el'an mevcut ol
duğunu maalesef gÖrmetkeyiz. İnsan ile 
tanri arasındak ittiaalin ifadesi İnsanın 
ö.ı: dili olmasından daha tabii bir teY 
yok iken ve bu hakikat bütün milletler
de lıöyk teceli etmİf iken yukarıda ita
ret ettiiğm menhuı tesirlerin altında kal 
mıt bazı zavallıların el'an mevcut oldu
ğunu maalesef g&iiyoruz. Fakat lrtica
m bu hortlaını, aeal her Z8lllllll Te behe
mehal , ıuıturulacalrtır. Edeblyatimlz 
dil ve tarih itlerinin tlmcliye kadar bu 
sakat yürflytlfünden dolayi arzu edil
..ıcilde inld§Bf -.it ve milletin be
dii terl.iyeaine tlmdiye kadar bllyiilı fal 
deler v~ttir. 

Be elmilel .. bret temin etmit bii-
yn '° ---•- •<-yük ediplerimiz yoktur. Söyl""""' ......... 

gellrae İngiliz edelılyabnnı, fransız, ruı 
eclebiyatlarmm milletleri ilzerinde oyna 
clığı terbiyevi ve lıedii rolü bizim edebi
yatımız oynamamıfbr. Mamafih Arap ve 
Aceın ve Frenk tesirleri altında kurtu
lan edebiyatımız milli ruha doğru git
mektedir. Biz bu cereyana daha hüyiik 
bir biz vereceğiz. Milli edebiyatnnızın 
fevkalade inkişafı ve beynelmilel töhre
tini hazırlama etrafında toplayacak iıti
datlar tahıiyetlerin yetİ§meıi imkan ve 
fırsatını hazırlamağa ı..,.eri imlrinlar niı 
betinde çalışacaiız. Memleketin her kö
fetıinde mevcut 34 Halkevinin ekaeriıin 
de bu sene henüz başlangıç devrinde ol 
masına rağmen bu metotla çalıtmağa 
baflanmı,tır. Bazı Halkevleri bu çalış
masını daha ziyade ilerleterek pek çok 
türkçe kelimeler toplatmıttır. Ve bazı 
yerlerde muhitlerinin tarihleri yazdma
ğa batlanmıttır. Bu huıuıta eıkj şehir, 
Kütahya, Konva. Denizli. Bursa. Kay
seri. Zonguldak, lzmir, Aydin, İstan
bul Halkevlerinde daha mahsus faali
yetltt vardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Geçen aene Türk bıribinde ilk defa o
larak Türk tarihi ve türk diline ait iki 
büyük kongre toplannuştır. Büyük in
kilapçının himaye ve rehberliği altında 
toplanan bu kongrelerden elde edilen ne 
ticeler hiç bir mübalağaya sapmadan id
dia edebilirim ki tahminimizden daha 
oçk büvük ve şumullüdür. Temıımiyle 
ilmi vesika ve senetlere dayanan tarih 
tezlerimiz, diinyanın ilmi kanaatlerine 
herhalde çok müeaair olacaktır. Tarih 
kongreıinden milli kültürümüz itibariy
le büyük neticeler elde ettik. 

Klasik tarihe göre sadece emperya
list hil' millet r.ibi görülen Türk milleti
nin beyn lmilel medeniyet kültüründe 
zek i.!.İ f!n fazla eser hırakmı§ ve millet
lere m""dc.niyet hocası ve medeniyet reh 
beri ddu;<u ilmin yüksek ve itiraz kabul 
etıniyc 1 \';\'ilfları ile tespit edilmiştir. 

Bu ka~ar zengin bir 1".eçmittin ketfe
cmmeo: bir millet için b:tmez tüktnmez 
b'r kii!tür zenıı-inliği k.ynağıdır. Bun
dan •onra Tül'k gençUği ıut k bu niha
velsİ7 l''.lVnaktan maneviyatının gıdası
~ı alacaktır. Bu itibarla hars,rmızın ve 

dan daha az değildir. Gerek kongrenin 
toplanmasiyle ve gerek kongreden ıon~ 
ra dil meselesi üzerinde memleket mÜ· 
nevverleri çok alakadar olmuılar ve il
mi metotlar içinde çalıııarak, dil bakı
mından yine beynelmilel kıymeti haiz 
büyük keıifltte doğru yürümelde be
raber, bir müddetten beri memleketimiz 
de bqlıyan sadeliğe doğru olan hareket 
daha teııkilatlı ve daha nizamlı ..e daha 
çok kuvvetli bir yürüyüıü takip et
mektedir. Binaenaleyh balkevlerinin 
kültür çalıımasına fevkalade büyük yar 
dnnı geçen ve ona rehberlik eden tarih 
ve clıl cemiyetlerini büyük saygılarımla 
selimlamn. Ayni maksat uğrunda çalı
f&D müeaıetelerimizin çalıtma uıuUerin 
de de bir birlik temini için halkevleri
nin dil ıubeleri direktif almak huıuıun
da dil cemiyetine bağlanmııtır. Tarih 
tubesinin çalışmasını da bu tekle sok
mak istiyoruz. 

Güzel sanatlar 
Tezyin sanatlan müstesna olmak tartiy 
le giizel sanatların diğtt kmmlarmın i
lerlemesine mani olan en kuvvetli se
beplerin mahiyetini maalesef dünkü di
ni telakkilerde aramalıdır. Resmin tari
himize yeni manada giriıinin tarihi 
henüz a11r bile yoktur. Buna rağmen 
milletin ruhunda yaşayan istidatlar çok 
kuvvetlidir. lıte bizim bu meselede en 
birinci vazifemiz hu iıtidatlann inkişa
fına yer hazırlamaktır. Resim ve mi
mari pbi zevklerin millete telkininde 
yatadıimuz zamanın milli ve bedii te
lakkilerinden mülb- olmamız icap et
tiğini de ilav- uuderim. 

Musiki ihtiyacı 
Yakın zamana kadar ihmal eclil- gü

zel sanatlardan biri de musiki ,..._i
clir. Fakat musiki ihtiyacı cemyetlerde 
resim ihtiyacından daha kuvvetli oldu
ğu için muhitin tazyiklerine rağmen 
mevlevilik ve bektaıilik gıbi bazı elini 
cemaatlerle saraylarda ve halk arann
da musiki ihtiyacını tatmin etmek için 
açılan bu şubelerimiz bir çoklarında ta
limatnaınemizin gösterdiği istikamete 
rağmen yanlıı bir tarz ihtiyar eclilmiı
tir. Binaenaleyh muıiki meaeleıinde 
noktai nazarımızı daha vazib olarak tes
pit etmek zaruret ve mecburiyeti hasıl 
olmu~tur. Reıim ve mimari işlerinde oJ .. 
duğu gibi musiki zevkinin inki§Bfına 
~alıtırken asnn son telakkilerinden mül 
hem olmamız icabediyor. Bunun için 
milli benliğimizin bayatını ve milli na
meelrimizi beynelmilel musiki tekniği i
çinde ifade etmek istiyoruz Bugün mu
siki diye aram1zda yaşayan Bizans, 1-
ran ve Arap namelerinin karışmasından 
haıd olan aa:z ve faııJ musikisine niha
yet vermek istiyoruz. En ileri milletler
le omuz omuza yürümek İstediğimiz ve 
dahe ileri adımlar atmak iddiasında bu
luncluiumuz bir ııamanda, eski hayatın 
rah- -nlim eden -alkinin y-i 
hayat-ıa bir alaka ..-e niobeti yolrtur. 
Bu ifademizle mı1li musiki bayatını bi
tirmek iıtemiyoruz. Musiki de edebiyat 
ve sanat gibi şahsiyetin kuvvetli izleri 
ve renklerini taııyan lıir müeueaedir. 
Şu bale göre temamiyle garp musikisi
ni alarak milli musikimizi ihmal etmek 
hem milli lrültürümiiz ve hem de bey
nelmilel sanat alemi için bir hatadır. 
Vaktiyle Ruslar bir hataya dütmütler 
·..e onu oonra lıllyük zahmetlerle tamir 
edebilmltlerdir. Biz böyle bir hataya 
cffltme-ık için telmar edelim ki, biz 
milli hayatmuzm t.-nümlerini ... mil
li benJiiimizln naimelerini beynelnulel 
musiki teimiii içinde ifadeye hazırlanı
yoruz • 

Bunun için ıimdiden beynelmilel telı: 
nlğe alı.,,,..ı. ve onu hazmetmek ve ile
ride yetiıecek genç iıtidatlara timdlden 
bir mevki hazırlamak Jazımdır. ileride 
elbette bu milletin de Vağnerleri, Bet
bofenleri, Verdileri, Çaykovskileri yeti
fCCektir. işte bu büyük üstatlar ıarp 
tekniği içinde mili nağmeleri de koya
cak ve tıpkı bugünkü Ruı misikiıi gibi, 
beynelmilel bir töhreti haiz ve milli 
rengimiz içinde bir musikimiz doğacak
br. Bu büyük it esaı itibariyle Halkev
lerinin v3zifeainden ziyade, ait olclukla
n ihtiaas tubeelrinin iıi olduğu malilm
dur. Halk evinin hu itteki rolü güzel 
sanatlara mensup olanları kucaklamak 
ve kıymetli iıtidatlan himaye etmelı: ve 
muhitte bedii duyuı ve anlayit aeviy&
aini yükseltmektir. Halkevlerimizin bu 
tubeai muhtelif yerlerde bayii inJüfaf 
etmiıtir. Bütün Halkevlerimizde naııiki 
tubeaine kaydolunan aza miktan 1852 
dir. 

(Devamı .-r) -
i RADYO 1 

Bugünkü program 
111 den 18,45 kadar Saz (Nihal Tevfik 

Hanım) 
18 45 den 20 kader Orkestra. 
20' den 21,30 kadar Bedayii musikiye 

heyeti. d R. . 
21,30 d"" 22 kadar Ma am ıçı tara-

fından ıaganni. 
22 den 22,30 kadar Gramofon, Ajana 

Borıa haberi, ıaat ayarı. 
ANKARA, 1538 m. 

12 30 Ankara Palaı orkestrası, 18 Ni
ba~ent faılı 19 ajanı haberleri, 19,15 
plak. 
BUDAPEŞTE 550 m. 

18,15 Strauı•un eserlerinden orke•tra 
konıeri, (Muganniye Mel Helene Ladan 
yi•nin iftirakile),20,35 (Die Dollar Prin 
zeasin), iıimli 3 perdeli Leo F all'in ope 
reti, 23,05 haberler, Miiteakiben Sigan 
musikisi, 24,45 Mandiı cazı • 

ViYANA 517 m. 
17,50 ı\ndre Humer orkestrası (Tagan
nili), Miio•ahabcler, 19,45 Hans Sass
mann (K.,ndi eserlerinden), 20,25 Muh 
ıefü ~a<kılar, 21 karışık neıriyat, 23,15 
Bu~ spoılımnda dünya fllJJlpiyonluğunu 

Memlelıette 

60 kuruş için •• 
AYDIN (Milliyet) - Kay 

li Yapıcı Mehmet usta ile tt 
Kadri Belediye kartısındaki 
vede hesap görürlerken, aral ~ 
da 60 kurut yüzünden ihtilaf çı 
mıt ve bu yüzden kavgaya b8' .. 
mışlardır. Dil kavğası büyünı 
Mehmet Çavuf 'Bir odun ka 
Kadrinin başına vurmuş, Kad 
de kamasını çekerek Mehmet 
VUfU sol böğründen tehlikeli ıu . 

·ıcı te yaralamıştır. Yaralıların ı b' 
de hastahaneye kaldırılmıf, za 
ta tahkikata batlamıştır. 

İzmir - Denizli ıoaası 
NAZlL~J (Milliyet)-lzmir 

Denizli muvasalasını temin ed 
cek ana toıanın Kuyucaktan K .• 
caau fOsaaının bu yola birletU. 
noktaya kadar olan kısmını nı 
kellef amelelerle yapılmasına 
lanmıt ve 8000 metre mikabı te 
viye yapılmıtlır. 

Nazilliden Kuyucağa kadar 
lan kısmında da gidit geliti ·· 
lettiren yerlere kaldırım infB' 
münakasaya konulmuştur. 

Yeni Bursa maarif 
müdürü 

BURSA, 25 - Yeni Maatİ 
Müdürü Fi.kir Bey terefine taJI 
ma çayı verilmit ve bütün mual 
Iimler saat dörde kadar danııel 
mitler ve eğlenmitlerdir. 

Bafrada tifo azaldı 
BAFRA, 24 - Buradaki tif~ 

vukuatı, tiddetli mücadele netic 
ıinde azalmıttır. Hastalık tevalı 
kuf devresine girmittir. 

Odun keaerken clnaye 
Tosyadan bildiriliyor; Birka 

gün evvel tehrimize birkaç saa 
mesafede bulunan Sevinçrev 
ve Bayat köyleri arasında odu 
kesme yüzünden bir kavğa çılc• 
mı,, neticede Sevinçrevanlı K~I 
Ali oğlu İsmail, Bayatlı Hacı Hil 
seyin oğlu lsmaili tabanca ile öl• 
dürmü,tür. Katil lsmailin kardetl 
Sedat ta Sevinçrevanlı Kara Metı 
met oğlu Mustafayı taşla öldt;r• 
mü,lerdir. lki katil de yakıılan• 
Dllflır. 

Bir adam dond 
MALATYA, Burada çok 

tiddetli bir kıt hüküm sürmekte· 
dir. Karın fazlalığından gereli 
mülhakat, gerek tehir yolları ka 
panmıttır. 

1 İş ve İsçi 1 
Milliyet hu .ütunda iş ve İfçİ isti• 
rnlsre tallCUAlt ediyor.,, ve İfç' 
i.oeiJ-alsr bir ..... lttupla lı bürO' 
ntaJICI müracaat etmelidirler. 

lıçi aranıyor 
T •trada bir yünlü kumaı fahrikaar 

için muktedir bir Fen müdiri ve bit 
tecrübeli dokumacı ustası ve bet kadar 
birinci ıınıf dokumaci aranılıyor. Miıı 
tacel- Milliyet idaresine müracaat o
Junınaıı. 

İt lateyenler 
Çon1m Ziraat mektebinin 1928 aeneai 

mezunlanndanım her nerede olursa ol
ıun her ifte çalıtırım. Adresim: Kara· 
köy Yeni Cami kard"§im ıok 3 N o. Tev
filı. 

930 senesi Yüksek ticaret mektebin
den mezunum askerliğimi bit'rdim Ti:a 
retbanelercle ve fabrikalarda muhasip
lik ederim franıızça ve pratik olarnlı 
rumca ve muaevi lisanlarına a,ınayım 
daktilo ile yazarım tafraya da giderim. 
Adresim: Kadırga doğramacı çıkma:&ı 
No. 1 lamail. 

* * * 
Bendeniz Ayan mümeyyizliğindefl 

mütekıüdim. Hesaba, usulü defteriy• 
mükemmel i.şinayon, terzi yarund• 
da çalıfllbilirim. Emrinize munt.:>.zl'" 
nm. 

Haydarpa~, Yeldeğirmen, Tepe 
sokak 55 Fethi. ...... 

Tecrübeli muhaaibim. Fransızca mu• 
baberata ve bilcümle ticari muamelata 
aıınayim oldukçada lngilizce bilirim. 
Oğleden 'Sonra çalıfalıilirim. Bon ref_e
rans. idaremizde M. B. rumu:ııuna bıl· 
clirilmeıi. .,. .. .,. 

Isparta orta mektebinden ?'9:'uuu~ 
Mektebe ginnek için gelmıftmı, bıi" 
parça geç ~mM? .münaı.ebetile '!'ekte
be giremedım fakinm ':'ki. ve yeru y~ 
yı bilirim. Herhangi hır ıt~e .çalışa~!lı
rim, kaç para verilirse verilıın kaı:ıırfll 
kendilerine lazım olacak beyefendıler· 
den bir an evvel çağırınalarmı rica edr 
rim. Adres: Gedik Patada Çetme soka· 
ğında 8 No. lu hanede Ispartalı Arif.,.... 

l8 45 , pliılı: 19 Tagannili A~ca net• 
ri;at, 20 Bründen, Halk muıikiıİ, 2~ 
Karnaval neşriyab, 22,30 caz beıtelet'r 
23 haberler. Si 
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es'ut b ir niıanlanma 
Opera tör M. Kemal Beyin kerime

l eı-i Münife Hanım ile Perzerin mu• 
ta rrıfı merhum Mustafa Rauf Pa· 
anın ikinci oğlu iktıaat doktorların. 

dan Sait Rauf Beyin ni;anlanma me
rasimi dünlrii cuma günü M. Kemal 
Beyin apartımanlannda teait edilmİf 
lir. Gazi Hazretleri yaverlerinden 
bir zatı taraflarından kıymettar bir 
hediyeyi hamilen göndermek Hituf 
ve nezaketinde hulunmu•brdır. Mc
ı aıimde ailece olmakla beraber bir 

Müttehit Ermis 

Emniyet Kartal 

K onserve Fabrikaları 
Türk Anoninı Şirketi nizarnnamei da 

hiliainin 22 inci maddesi mucibince tir. 
kelimiz hissedaranı 27 Mart 1933 tari
hine 111Ü adif pazartesi günü saat 9 bu
çuk da Beyoglu Tepebaşi Hacopulo han 
51 No. 2 İnci katta sureti iidiyede ini 
kat edecek ohn Hey'eti umumiyede ha· 
zır bulunmak üzere davet ol unur. 

vli güzide zevat bulunmu ve ni· 
n yüzükleri Kulordu kumandanı 
kn N ili Pata ile sabık aefirler- ı 

G lip Kemah Bey tarafından ta
• ' $trr. Genç nişanlılara saadetler 

ni ederiz. 

Ru;."namei müzakerat: 

1 - Mecli i ;dare raporunun lnraatı. 
2 - M.ırakıp raporunun kıraatı. 

----ı 
TTIHAOJ MİLLi 

3 - Tasarruf Komisyonu raporunun 
kırantL 

4 - 1932 ı nesi heaabatmın ve ln
lfınçosunun tasdiki ve meclisi idare iı:a· 
larının tebriyei zimmeti. 

ur' Anonim Sigorta Şirketinden : 
1 ttih•1ı Mı11i Türk Anonim aigorta 
J ti nizamnamei dahi.tisi mucibince 

·• Ticaret kanun:ınun 361 inci madde
oine tevfikan hissedaran heyeti umurni
yesi 28 Mart 1933 tarihine müsadif sa-• 
lı günü saat onbirde t irketin Galatada 
Ünyon Hanındaki merkezi idaresinde a 
lelade olarak içtima edeceğinden işbu iç 
timaa ı~tirak ebnek için laakal on hisse 
seendine ıahip olan hiıaedaranın mez
kur senedatı kanunu ticaretin 371 inci 
maddesine tevfikan yevmi içtimadan aı
gari bir hafta evel şirket merkezi idare
sİ>le tevdi ederelı: mukabilinde dühuli
ye varakası ahzeyl-eleri rica olunur. 

Bankalann makpuz ilmuhaberleri da
hi hisae senedatı gibi kabul edilecektir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi 1 dare ve Murakıp rapor

larının kıraati 

2 - Bilanço ve kiru zarar heMPları

nın kabul ve tasvibi ile temettüatın tev
zii 'c Meclisi 1 darenin tebrieai. 

3 - Çıkan Meclisi idare azalannın 
yerine diferlcrinin intihabı Ye Mecliai 
idare azalığına tayin olunan Möıyö Jan 
Lazyanın keyfiyeti tayininin tasvibi. 

4 - Muraldp tayini ile hanlara ait 
tah siıı.atın tespiti. 

5 - Mecliai idareye ait tabaisatm tes 
piti. 

6 - Şirketle muamele icraıı için Mec
lisi ldı.re azalarına mezuniyet itaaı. 

Meclisi İdare 

Türk Çimentosu ve Sukireçi 

Anonim Şirketinden : 
Muteber gazetenizin 23 Şubat 1933 

tarih ve 2528 numaralı nuıhaaında De1-

redilen Heyeti Umumlyeö Adiye n1zna
mei müzakerratınm 3 ündl madde.ine 
?eyidir: 

Şirket nizamnamesinin 26 mcı madde
si mucibince Meclisi idare tarafından 
1932 senei hiaabiyeai zarfmda intihap o
lunan Meclisi idare azalarınm taıtiki. 

lstanbul 4 üncll icra memurluğundan : 
lstanbulda Mahmutpaşada Tarak

çılarda Daya Hatun mahalleıinin 26 
numaralı Çinili han içinde zemin kat· 
ta eski ve yeni 1 No. lı bavun: oda 
nın tamamı 460 lira kıymeti muham
mcneli olup rubu hiaaesi; va yine 2e
ınin katta 2 numaralı 450 lira kıyme 
ti muhamıneneli havaııa: odanın ta
mamı ve yine ayni katta sekiz numaralı 
625 lira kıymeti muhammeneli oda. 
nın tamamı; ve yine ayni ka.tta !) ou. 
maralı 625 lira kıymeti muharnınene 
Ji odanın tamamı; ve yine ayni katta 
1 O numaralı 600 lira kıymeti muham 
m e nel i odanın tamamı; ve ayni han
da üst katta 11 numaı'alı 500 lira kıy
ıneti muhamme neli odanın tamamı; 

ve yine ayni ka tta 12 numaralı 625 li 
l'a kıymeti muhammeneli odanın ta• 
mamı; ve yine ayni katta 13 nuınara 
lı 625 lira kıymeti muhammeneli o• 
danın taınanu; ve yine ayni katta 1, 
2,3,4 ve 5 numaralarla rnurakkam 
beheri beşer yüz lira kıymeti muham 
meneli beş odanon tamamı açık arttır 
maya vazedilmi~ olup il Mart 933 
tarihinde tartnameleri herkeıe açık
tır. 29 Mart 933 tarihine müaadif çar 
~amba gÜnÜ ıaat 14 ten 16 ya kadar 
lstanbul Dördüncü icra Dairesinde 
satılacaktır . .Arttırmaya İJtirak için 
yüzde yedi buçuk l<;minat akçeai alı 
nır. Arttırma bedeller• muhanmıen kry-

metlerinin yüzde yebniş betini bul
duğu takdirde ihale yapılacaktır.Ak 
si hnlde en , 0 n arttıranların teahbüdü 
hAki kalmak üzere arttırmanın on beş 

gün daha temdit edilerek 13 Niıan 
1933 tarihine müıadif Pertembe ııü
nü ayni a.aatte en çok arttırana ihale 
edilecektir. ?004 numaralı icra kanu-

5 - Nizamnamenin on birinci mad
desi mucibince vazifeleri nihayet bulan 
üç nıeclisi idare izasının intihabı. 

6 - l!l33 senesi için marakıp tayini 
\•e ücretini~ takdiri. 

Nizamnamei dahiliyenin 23 ve 25 in 
ci mevaddı ahkamına tevfikan laakal yir 
mi hiııe senedi sahipleri aaaleten veya 
vekiletcn heyeti umumiye müzakeresi
ne iştirake haklan olduğunda,., reyleri
ni iıtimal için hisaedaranm malik olduk
ları h i-sse ıenedetıru ticaret kanununun 
371 inci maddesi mucibince yevmü içti
madan bir hafta evvel lstanbul Balık

pazannda Makıudiye han zemin kat 9 
numarada şirketin veznesine tevdi etme 
leri veyahut hiıse senetlerini Bankalar
dan birine tevdi ederek keyfiyeti tevdii 
mübeyin makpuz ilmuhaberlerini ıirke
tin veznesine ita etmeleri rica olunur4 

Meclisi idare 

ANADOLU NONlM 
Türk sigorta şirketinden : 

Anadolu Anonim Türk sigorta şi rket i 
hiu edaran heyeti umumiyesi alelade o
larak 30 Mart 1983 tarihine müsadif per 
ıembe günü saat ondöıtte Anl<arada 
Türkiye l ı Bankasında içtima edece
ğinden İfbu içtimaa iştirak ebnek için 
ihlal 10 hisse senedine sahip olan hiı 
sedaranın mezkUr senedatı yevmi içti
madan aıgari bir hafta evvel şirket mer 
kezi idaresine tevdi edenılc <lühuliye va 
rakaıı ahıeylemeleri ticaret kanununun 
370 inci maddesi mucibince ili n olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Meclisi idare ve mura.L:ip rapor
lanrun kıraati. 

2 - Bilançonun ve karii zarar hesap
lannın kabul ve taO\·ibi ile temettüatın 
tevziin karar verilmesi ve Meclisi ida
renin tebrieıi. 

3 - Kılıç Ali Beyin Mecliıi 1 dare i
zalığma intihabının tasvibi. 

4 - Müddetleri hitam bulan Meclisi 
idare azalarının yerine yeniden intihap 
icraır. 

5 - Murakiplerin İntihabı ve tahsisat 
larınm tayini. 

6 - Meclisi idareye ait tahsisatın le • 
piti. 

7 - Şirketle muamele icraaı için Mec 
lisi idare i.zaıma ın<>ZUniyet itası. 

Meclisi i dare 

Hali Tasfiyede 

Türkiyede Tica ret, Sanayi ve 

Ziraat Şirketi Milliyesi 
DAVET iLANI 

Şirlıeı hiuedarları 1933 uenıi Martı
nın 20 İnci Pazartesi günü saat 11 de 
Beyoğlu'nda Takıim'de Valide Çeşme 
sokaimdakj d . - k . . aıreı mer ezıyeaınde sure4 
ti fe•kaladede İçtimaa davet olunurlar. 

Eıaa mukavelenarnea· . 32 • • d . ının ıncı ma 
desıne tevfikan, Laakal 25 h" . 1 ... ıııesı o an 
ve a§Bgtda cöatcrilen müddet rfı d 

• "ği za na 
depozıto ettı ni ispat ed- her hi d _ . . . .. ~· ıse a 
nn bu ıçtımaa ııtirake hakin d 

Her hissedar, Heyet; .......::: ır .• 
· ı k eli yeye •ı-

tiralı edebı ece ier hisaedar ••• : , vaıı~-

le kendisini tenısıl ettirebilir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Tasfiye muamelabmn netayici 

hakkında tasfiye mernurla.rile MUTa.kıp 
raporunun tasvibi, Tasfiye memurlariJe 
murakıbın ücretlerinin tayinile tasfiye 
masnıflannın tesbiti. 

2 - 31 Kô.nunevvel 1932 tarihinde 
kat'edilen heıabat ile mevcudu tirketin 
temi hakkında vaki olacak teklifin tu
vibi. 

3 - Taafiye memurlannın tebriei zİm 
meti. 

Hisae _.eıleri ilmuhaberleri içtima 
dan laakal bir hafta eve!: 

fatanbul'da: Şirketin merkenne 
Oımanlı Bankaıma 
Selanik Bankaaına 

Pariı'te : Paria Ye Felemenk Banbaı 
na depozito edilmek Jhnnıhr. 

Taafiye memurlan. 

nunun 126 mcı maddeıine tevfikan 
ipotek .ahibi alacaklılar ile diğer ali
l<adarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 

dahi gayrimenlntller üzerinde halılarını 

ve hususile fa.lı. ve masra

fa dair olan iddialarını evrakı müı
bitelerile yirmi gÜn içinde icra daire 
•İne bildirmeleri lazımdır. Akıi hal
de hakları Tapu aicilile sabit olmı
yanlar aaltş bedelinin paylafJDa&lll
dan hariç kalırlar. ltbu maddei ka· 
nuniye ahkamına göre hareket et• 
ınek ve daha fazla malümat almak 
istiyenlerin 932-1917 dosya numara-

~-·oi, tabibi 

MUSTAFA ZEKİ 

sile ınemuriyetimize 
olunur. 

Muayeneh._ : 
Oaküdar Atlama lafı, No. 53. 

müracaatleri ilan l •••••••••iıiııı••iİlll•~ z 
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İstanbul ve Trakya 
Seker Fabrikaları 

'I: 

' •, 

1 
o 
DE • • 

pull!l ek r Fabri
ka ının 1 ta bul depo
larından kr · stal toz şe
keri atidek· fiatla her 
isteyene bin kilodan 
eksik olmamak •• 

sat ır. 

K o 

kilosu ısa z, 
36.1s kuruş 

'faşı·adan vuku bulacak sipa. 
rişler yüz e yirmisi peşin 

üte akisi hamule senedi mu .. 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
~ önderi ir. an itibaren 
bi,cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. iüşteri isterse 
sigort a ettinlir. 

A res:lstan 
kap 4 Üne 
4üncü kat, 

ahçe
akıf han 

elgraf ad-
resi: lstanb eker -

Telefon: 2447Ô-79 

Tat. l'ılr. Kumandanlığ ı 

Satınalma kom. ilanları 

1 MAJlK SlNEMA VE FİLM 
1 TÜRK ANONiM ŞiRK.ETiNDEN : 

Hi11edarlar wnumi heyeti t• Mart 
9~ tarihiıı~.':'i•adif pazar cünii saat 

Süvari Binicilik mektebi a 16 d" Taluun'de vaki idare merkezinde 
hırları tamiri 2-3-933 per- adi •ekilde toplanacaktır. En az yirmi 
şembe günü saat 14,30 da a- hisseye malik olan ve asaleten veya ve-
çık münakasası vardır. İstek- kaleten ittirak etınek arzusunda hulu-
lilerin şartnamesini görmek nan hiasedarlann içtima gününden ev-
İçin her gün ve münakasası- velki on gün zarfında 10 dan ı2 ye ka-
na girişeceklerin belli vakitte dar hisae senetlerini banka Komerçiyale 
k • d Italyananın htanbul, Galata ve Beyoğ-

onusyon a hazır bulunma- 1 
ları. (491) (616) u Şubelerine tevdi ederek makpuz al-

mallll'ı lizımdrr. 

54 Atağıdaki ruznamede yazılı Bili...,.0 , 
• .,. .,. k --. 

D'ki ar ve zarar beaabile munldpler raporu 
1 • m Evi ihtiyacı için taah tirketin idare meTkezinde yukarikj saat 

hüdünü ifa edemiyen müteah lcrde hisaedarlar tarafından tetkik edi
hit namı hesabına 140,000 lebilir 

çift küçük koPÇa 28-2-933 ıa Ruzname: idare Mecliıi ve Murakip
lı günü saat 10 da pazarlıkla I ler raporunun kıraati 933 senesi bilan-

tm alın ktır t kl
•l • ço,i1e kir ve zarar hesabının tasdiki _ 

aa aca • ate ı erın ' 
şartname ve örneğini görmek muvakkat azanın memuriyetinin tasdiki 

b h 9 d 
- Mecliıi idare azasırun ibra11, Müd-

İçin sa a saat an ona ka- detlori hitam bulan Meclisi idare aza11-
dar her gun" ve münakasasına nın intihab<, Murakipl«in İntibahı -
girişeceklerin belli vaktinde Mecliai idare aza•ile Murakıplerin 932 
komisyonda hazır bulunmala senesine ait ücretlerinin teıpiti - Ye
rı. (513) {847) ni idare meclisinin Şirket namına icrayi 

327 muameleye mezuniyeti . 

., 
;:" 

i 

"1 .•. 

i -, 
~ 
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1 
::S ncü koıord 

ilanları 
---' 

Çatalca Müstahkem 1evki 
kıt'ah hayvanahnın ihtiyacı i 

çin 32,000 kilo y ulaf acık mü

nakasa ile satın alın~caktır. 
ihalesi 20 M a rt 933 pazartesi 

günti saat 11 dedir. T a liplerin 
şartnamesini görmek üzere 

her gün ve münakasaya İşti
rak için mezkur giin ve saat

ten evvel Fmdıklı'-"a 3. K. O. 

Satınalma Komisyonuna mu
racaatlan. (44) 840) 

\: ,,. 'W' 

1 

7 

Alemdar Zade Mehmet 

Vapuru 

BÜLE 
VAPURU 27 Şubat Pazartesi günü 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, Ordu 
Gi 

1 

resun, Trabzon, Rize ve Mapavri ... 
ye azimet ve avdetle ayni iskelelerle 
Sürmene, Vakfıkebir, Görele ve On 
ye'ye uğnyarak avdet edecektir 
Acentası Aliiye han, No. 1. Tel21037 

KARADENİZ POST ASI 

SUL vapuru 
26 

Şubat 

P A Z A R 
günü Sirkeciden hareketle (Zonguldak. 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye gidecektir 

Tafsiiat için Eıninönü Rıbtnn han 
No. 2 ye müracaat. Tel. 20475. 

Birinci Fırka ihtiyacı için 

kapalı zarfla 230,000 kilo u 
müna k asaya konmuştur. İha 
lesi 22 M a r t 933 çarşamba gü 
n ü saat 11 dedir. T a l iple in 
şartnamesini görmek üzere 

her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktind en ev 

vel Fındıklıda 3. K. O. Sa.Al. 

Kom. nuna müracaatları . 

:-ımm .................... ...., 
1ZM1R - P RE - ISKENDEı<lYE 

POSTASI 

(43) (839) 
* * .,.. 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i-
' çin pazarlıkla 20,000 kilo ot 

satın alınacaktır. İhalesi 27 
Şubat 933 pazartesi gÜnÜ 

1 saat 14 teclir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarbğma iştirak i
ç in o gün ve vaktinden evvel 

1 

komisyona müracaatları. 
(40) (796) 

251 ... .. 
23 üncü Fırka kıtaatı ihti

yacı için 213,100 kilo un ka

palı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 1 Mart 

933 çarşamba günü saat 10 
dadır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek Üzere her gün ve 

münakasaya İştirak edecekle 
rin tayin edilen vakitte lz
mitte Fırka satmalma komis 

yonuna müracaatları. 
(3017) (544) 

43 

Haydarpaşa hastanesi için 
6500 kilo süt açık münakasa 
ile alınacaktır. İhalesi 4 Mart 

933 cumar tesi günü saat 11 
dedir. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 

münakasaya iştirak için mez· 

kiir saatte komisyonda hazır 
bulunmalan. (22) (561) 

48 .. ,,. .. 
Harbiye dairesine 2,000: 

2,500 adet çapab kazma kılı
fı açık münakasa ile alınacak
tır. İhalesi 4 Mart 933 cumar 

tesi günü saat 14 te 3 K. O . 

Satmalma komisyonunda ya

pılacakbr. Taliplerin şartna
mesini ve nümunesini görmek 
üzere her gün ve iştirak için 
mezkiir saatte Fmdıkbdaki 
komisyonda hazır bulunma

ları. (25) (583) 
50 

Aydın A. 37. Sa. Al. Kom. 

dan: Aydındaki askerin dört 

aylık ekmeklik unu kapalı 
zarf u.sulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 11 Mart 

933 tarihine müsadif cumar

tesi günü saat 15 te Aydında 
Alay karargahında yapılacak 
tır. Şartnameain bir sureti An 

kara Milli Müdafa V eki.J.eti, 

lıtanbul 3 ncü Kolordu, lz

mirde Müstahkem mevki, De 
nizlide A. 51 satın alma ko

misyonlarında vardır. Talip

lerin yevmü mezkiirda ihale 

saatinden evvel 770 lira 54 
kuruştan ibaret teminab mu
vakkatlerile beraber teklifleri 
ni havi zarfların komiayonu

muza tevdi edecekleri il8.n o
l~ur. (3025) (699) 

108 

Çorlu garnizonunda bulu

nan kıtal ihtiyacı için kapalı 
zarfla 140,000 kilo ekmeklik. 

un satın almacakbr. lhale&i 

16 Mart 933 Perşembe günü 

(iZMİR) 28 .Şu b at sal 
11 d . 

~~~~~~~~-

TRABZON POSTASI 

(GÜLCEMAL) 
1 Mart çarşamba 18 de Galata 
Rıhtım ndan. Dönüşte Tire bo 
luya da uğranılır . 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

(ÇANAKKALE) 
t Mart çarfamba JO da. İdare 
rıhtımından kalkarlar. _________ .... 
Laster Silbermann ve Şü. 

Tel: 44647 - 6. 

DOYÇE LEY ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anverı, l ıtanbul ve 
Bahriuyab araamda azimet v e avdet 

muntazam postaları . 

Hamhurg, B....., Stetin, Anven ve Ro
terdam'dan limanmuza muvasalab bek-

lenen vapurlar: 
ANDROS npuru 25 ıubata doğru. 
APOLONIA vapuru 2 marta doğru 

AQUILA vapuru 3 Marta doğru . 

ANGORA vapuru 6 Marta doğru. 

ALAYA vapuru 10 Marta doğru. 
Burgaz, Varna, Köstence, Kalaı ve lb
rail için li..-nıınadan hareket edecek 

vapurlar 
ANDROS vapuru 25-26 Şubata doğn.ı. 
AQUILA vapuru 2-3 Marta doğru. 
ANGORA vapuru 6-8 Marta doğru. 
Yalanda Hamburg, Brem, Anvera ve 

Roterdam limanları için hareket ~d<'Cek 

vapurlar: 
ULM vapuru 5-7 marta doğru. 
ANDROS vapuru 8-10 marta doğru. 
DE LOS Yap uru 12-13 marta doir'u. 
Yakında Londra için hareket edecek 

vapurlar 
ULM vapuru 5-7 marta doğru. 
Yakında Batuma hareket edecek 

vapurlar: 
APOLONlA vapuru 2-6 marta dob'u 
ALAYA vapuru 10-12 marta doğru 

Fazla tahili.t için Galata'da Ovakim
yan hanında Laıter Silbermann ve Şü 

rekası vnpur acentalığına mimıcaat 
Telefon: 44647-6 

Emniyet Sandığı Müclürlüğünd n ı 

Şevket ef. 17 Kanunuevvel 1932 
tarihinde Sandığmın:a bıraktığı parn 
İçin verilen 37803 numaralı bonoyu 
kaybettiğini aöylemi,tir. Y eniıi veri 
leceğinden eıkiıinin hükmü olmıy&. · 
cağı ili.o olunur. 

saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak i
çin de tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 

Çorluda 61. fırka satın alına 
komisyonuna müracaatlan. 

(3027) (721) 
226 . .,. . 

61. F. Sa. Al. Kom. dan: 

T ekirdağmda bulunan kı
tal ihtiyacı için 191,000 kilo 

ekmeklik un kapalı zarfla mü 

nakasaya konmuştur. ihalesi 

16 Mart 933 perşembe günü 
saat 15 teclir. Şartnameyi gör 

mek ve almak istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e

deceklerin mezkiir gün ve 

saatte teminat larile birlikte 

Çorluda 61- F. S a. Al. Kom. 
nuna müracan tları. " (3028) 
(743) 227 

= 
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GRi E Karış Komprime eri u lanınız 
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Kumbara .Sahipleri 
933 Birinci Kur'ası 
1 nisanda çekilecek! 

iş Bankası, memlekette tasarruf 
hareketini teşvik gayesiJe, 
bara sahiplerine her sene 

lira mükafat veriyor. 

kum-
5000 

Kur' aya girmek için: 
''1 mart 933 tarihine ka
dartasarruf mevduatınız 

f asgari 5 lira olmalıdır,, 

u RI 
OMNlOM ŞAıd'" Sll A1 

Anonim Şirketinden : 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi· 

le tirket mukavelenamesi ahkamına tev· 
fikan Omniom Şark Sinai Anonim Şir· 
keti bissedarlan 1933 seenıi Martınfll 

29 una müsadif Çartamba günü saat 
11 de Galatada Agopyan Hanında şir• 

ket merkezinde inikat edecek adi heye
ti umumiye içtimaına davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare raporu ile Murakıp 

raporunun kıraati, 
2 - 1932 ıenesi muamelatına ait be

sabalın kabulü ve Meclisi idare azasının 
ibrası ve senei mezkUre netayici mua
melatına dair Meclisi idarenin teklifi, 

3 - Umuru Şirketin idaresine me· 
mur edilen aza ai.Iatının tayini, 

4 - Müddetleri hitam bulan azanın 
yerine intihabat icrası, 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü 
mRddesine tevfikan tirketle muamelei ti 
cariyede bulunmak üzre Mecliıi idare a 
zaıına mezuniyet itası, 

6 - 1933 senei heaabiyesi için bir 
Murakıp tayini ile aidatının tespiti ve 
Murakıbin mazereti halinde ifayi vazife 
etm<k üzre diğer bir zatın tayini, 

Laakal elli hisseye malik olupta mcz 
kiir içtimada hazır bulunınak iıteyen ze 
vat ticaret kanununun 371 inci madde
sine tevfilmn içtima tarihinden bir haf
ta eve) hl"e ıenetlerini ıirket merkezi
ne indi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hi11e ıeneda
tı makpuzllll"I ıirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul olunacaktır. 

Meclisi ldare 

de bir kumti r alarak uara biriktiriniz! 

TASHiH - Gazetemizin 23 Şubat 933 
tarihli nüıbaaında münteıir (TÜRK 
KÖMÜR MADENLER ANONiM ŞIR 
KETi) -levhali ve heyeti umumiyeyi 
içtlmaa daveti mu .. zammın ilinın 

sonunda hl11edaranm hiue ıenetlerini 

nihayet 23 Mart 1933 tarihine kadar 
ıirketin idaı-ei ı:nerk02i?eıine tevdi et-

i 
meleri lizımgeldifi yazılacak iken ıeh
ven 20 Mart tarihine kadar yazılmıştır. 
Taıhibi keyfiyet olunur. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Ankarada Gümrük komisyonculuğu yapmakta iken İs· 
tanbul Gümrüklerinde komisyonculuk yapmak üzere buraya 
geldiği anlaşdan Veliyettin efendinin bir mes'ele dolayısile 
Bll§müdürlüğümüze müracaatı. (860) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Askeri fabrika- 1 
lar ilAnları ---

Aıkeri aan'atlar mektebi ta 
lebeıi için Mayıs 933 gayeıi
ne kadar alınacak (20400) ki 
lo ekmeğin 23 Şubat 933 ta
rihinde münakaıa11 icra edil
mek üzere ilan edilmişti. Y ev
mı mezkUrda talip gelmedi
ğinden mezkUr ekmeğin mü
nakaıaıı 6 Mart 933 pazarte
sine bıralalmıştır. Münakasa
ya girmek istiyenler 123 lira-, 
dan ibaret muvakkat teminat 
}arını mal sandığına ve yahut 
üçüncü kolordu mes'ul mu
hasiplik veznesine teslim ve a 
lacakları makbuzlar ile Top
hanede eski salı pazarında as
keri fabrikaları yollamasında 
satmalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (856) ,,. ,,. ,,. 

Ankara Merkez fabrikaları 
nın mübrem ve müstacel ih
tiyacı için şartnamesi muci
bince 400 ton Lave Marin ma 
den kömürü pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Vermek isti
yenler 6 Mart 933 pazartesi 
günü Tophanede Eski salı pa 
zarında askeri fabrikaları yol
lamasında satın alma komis
yonuna müracaat eylemeleri. 

______ (857) 

- ÜROLOG - DOKTOR 

Celal Tevfik 
idrar yollan hutalıklan 

Birinci sınıf mütehassısı 
Sirkeci Muradiye cadd. No. 35. - 23 ' 

:!AYI - 314 tevellütlüyüm.Balarköy As

kerlik ıubesinden almış olduğum 
tezkeremi bu kerre zayi ettim. Ga
zetenizle ifi.nını rica ederim efen· 
dim. Adres: Bakırköy T &f iskelede 

kahveci Saban. 

lstinye Tamir Havuzlarıla 
Tezgahları 

Türk Anonim Şirketi 
Hiasedaranına ilan : 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi 
Ye nizamnamei dahilinin 24 üncü mad
desile mevaddı müteak.ibesi mucibince 
lstinye tamir havuzlarile t02gahlan 
Türk Anonim ıirketi biuedaran heye
ti umumiyesi bervecbiati rüzname.i mil
zakentta münderiç mevadın müzakere
ıi zimninda itbu 1933 ıeneai ıehri mar• 
im 28 inci talı günü saat on dört bu
cukta ıirketin Galatada merkez nhtnn 
banmda ikinci katında kain merkezi ida
resinde ıureti adiyede içti..-a davet olu 
nur. 

Ruznamei müzakerat: 
l - ı932 seneai muamelatına ait mec 

li.ıi iadre raporu ile murakip raponınun 
kıraatı. 

2 - 1932 aenesi hesabatının taadiki 
ve meclisi idarenin tebriyei Ümmeti. 

3 - Müddeti memuriyetleri bitam 
bulmuş olan meclisi idare azalannın ye 
rine aza tayini. 

4 - Murakıp tayini ve tesviye olu
nacak ücretin tespiti. 

S - Meclisi idare azalanna ita olu
nacak hakki huzurun tayini ve müdire 
verilecek maaşm tayini hakkında mecli

aı idareye seli!ıiyet itası. 
6 - Gerek §Bhsen kendi namlarile ve 

gerek aair şirketlerin meclisi idare aza
ıi yahut müdürü sifatile şirketle akti 
muamele hususunda meclisi idare azala 
rına müsaade itasi. 

Heyeti umumiye asaleten veya veka
leten laakal yinni hisse senedine malik 
hiasedarandan teşekkül eder, işbu içti
maa bilasale veya bilvekille ittirak et
mek İıteyen hiııedaran kanunu ticaretin 
371 inci maddesile nizamnamei dahili
nin 25 inci maddesi hükmüne tevfikan 
malik olduklan bisae ıenetlerini veya
hut müesaeoab maliye tarafuıdan muta 
vesikaları yevmi içtimadan bir bafta ev 
vel fİrketin Galatadaki merkezi idaresi
ne tevdi eylemeleri :imndır. 

._. Dr. 1 H SAN SAM t .,,._ 

GONOKOK AŞISI 
Belaoğukluiu ve ihtilatlanna kartı 
pek teıirli ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 
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Umumi arzu Üzerine 

2 Marta bırakıl ıı 
Yemek nıecburidir 

Kostüm: Suvare elbi.esi yahut Tra
vesti. Y enıek bet lira 

Meırubat nıutat tarife ... 

İstanbul Belediyesinden : f skele ve bölüklerde münhal 
hamallık kalmamış olduğundan ilan tarihinden itibaren mü
racaat edilmemesi ve hamal kaydına başlandıktan sonra ha
mallık istiyeceklerin matbu ta lep varakalarını hamallar cemi
yetine imla ettirip istida makamına kaim olmak üzere ikti
sat Müdürlüğüne getirmeleri ilan olunur. (863) 

Beşiktaş Belediyesinden : Başı boş olarak bir keçi bulun
muştur. Üç gün zarfmda sahibi çıkmazsa satılacaktır. 

(865) 

Fethiye kazası malmüdürlüğünden 
Kaza balık saydiye resmini 3 seneliği 1297 lira bedelle mü 

zayedeye konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 28-2-933 
tarihinde muracaatları. (760) 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı
lı "üç" kalem malzemenin ayrı ayrı kapalı zarf münaka
saları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı· 
lacağmdan isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek Ü· 
zere her gün ve münakasalara girmek için talip olacakları 
kaleme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur 
günde muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatla
rı. (803) 

Malzemenin cinai ve ıniktarlan 

200 ila 300 eğer takımı 
23000 takım lasa kol bacak 

çamaşır 

7700 kilim 

Münakaaa tarihi 

18/3/933 

18/3/933 
18/3/933 

Günü Saati 

Cumartesi 10 da 

Cumartesi 14 te 
Cumartesi 15 te 

SATIE 
Mahdut mikdarda 

ELEKTRiK SU ve BANYO ISITICI 
CıHAZLAR iMAL ETMIŞT.R. 

Romatizma - Siyatik 
BEL Ye ARKA Ye ıoğuk algıalıiJndan 
husule golea atrılardan kurtulmak itin: 

hlôlü 
SOr'atle 11hhat ye nefenlıl iade eder. 
Ecıa depolarile eczanelerde aablır. 
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Satılık dükkan maa odalar 
OSKüDAR MALMüDORLüCüNDEN: 

Üsküdarda Gillfem hAtun mahallesi Karacaahmet cadde
sinde 120-140 numaralı dükkan ma oda muhammen kıyme
ti 5680 liradır. Müzayede 11-3-933 cumartesi saat on beşte 
kapalı zarf usulile Üsküdar malmüdürlüğüne müracaatları. 
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Devlet Demiryolları idaresi itanlar1 

33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla 
münakasası 13 Nisan 933 per§embe günü saat 15 te Ankara· 
da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (835) 


