
PERŞEMBE 
3 MART 1932 

7 aei ıeııe, No. 2177 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve 8aımuharri.ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefl'İyat " Yuı MGdtlrl 
ETEM lzzET 

Emperyalizma' nın 
iki TekniAi 

• 
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Harbi umumiye tekad~ 
eden zamanlarda emperyalız· 
nıanm tekniği ıu idiı Sanayi~ 
inkişaf ettirmit bir devlet, bu
Yük bir ordu hazırlar, ıermaye
aini gözüne kestirdiği ve batk• 
büyük devletin henüz alaka pey 
da etmediği bir memlekete akıt 
nıağa batlıar. Bu memlekette 
şimendifer ve maden imtiyazı 
alır, köprüler, yollar int• eder. 
Arkaımdan belki de miayoner· 
ler gider, Hastahaneler ve .':"~k 
tepler açılır .. Bu alakaya nu. 
hız mmtakaıı" derlerdi. Günün 
birinde bir şimendifer rayı bo
zulur, yahut ta o devlet tebaa· 
ıından birinin burnu kanarsa, 
derhal asker sevkedilerek m~· 
leket işgal edilird;, Bütün dı
ğer emperyalist devletler de bu 
hareketi canın müdafaası ve 
ınalın muhafazası noktasından 
alkışlarlardı. İngiltere, ci~anı 
tanıil imperatO!'luğunu böyle 
kurdu. Frıınsa, timali Afrikayı 
bu yolda i şgal etti. Almanya, 
harpten evvelki müstemlekele. 
rini böyle elde etmişti. Şimali 
Amerika cümburiy~ti, bütün A 
rnerika kıt' asına bu tekilde yer 
leşti. 

Harbi umumiden sonra em
P" yalizma, es;ıs itibarile ~~i,t 
rnedi. Yalnız tekniği degıfb· 
Müstemlekelere "manda" na· 

,,. ' 've mı verildi. Devletler, guya • 
dia" olaı·ak Cemiyeti Akvam· 
dan alıyorlar ve memleketi bu 
teşkilat namına bilvekile ~~~~: 
ediyorlar Bir memleket, buyu 
devletlerden birinin r.üfuz '!'e 
hakimiyeti altına geti~i!me~.;:
lenildi mi, yeni teknıge go ' 
ona Cemiyeti Akvam namın• 
vaz ıyet etmek lizrmdır. k 

Aylardan beri, Akaayı Şar • 
la Japonlar Çinin bazı akı~m': 
nı işgale çalışıyorlar. c~~yeb 
Akvam' da buna itiraz edılıyor. 
Nihayet Japon murabbası ııe
Çen içtimaların birinde baklayı 
ağzından çıkardı: • 

- Biz de sizin yaptıgınız te 
Yi yapıyoruz, dedi. Japonyanın 
nüfusu tezayüt ediyor. Her 
rnemleket hudutlarını Japon • 
rııuhaceretine karşı kapatm•!" 
tır, Mançuryayı boş bulduk gır 
dik, Bir §ey · siz yaptığınız :ı:_a
l'llan doğru olur da biz yaptıgı· 
lllız zaman mı doğru olmaz? 

Filhakika Japon murabbası· 
na hak vermemek mümkün de
ğildir. Japonyanın bugün yaptı 
iı iş, kendisine timdi itiraz e
den devletlerin dün yaptıkların 
dan baıka bir ıey değildir. ~u
nun içindir ki, itiraz seslen o 
kadar yavaş çıkıyor. Ancak Ja· 
Ponların tatbik ettikleri ıiyaıet, 
erııperyalizmanın bugünkü tek
niği değil, dünkü tekniğidir. 

Mançuryaya milyonlarca ser 
ltıaye dökmüt, şimendiferler 
Yapınıt. Şimdi şimendifer ray
larının bozulduğunu iddia ede· 
tek rnemlek• ti baştan başa İt· 
g;ıl etti. Şanghay'da bir Japon 
Papası yaralandı diye, binlerle 
Çinlinin kanı döküldü. Cemiye. 
li Akvam meclisindeki büyük 
devletler müddei olamıyor. Hi
kinı hiç olamıyor. Çünkü Japon 
hya karşı maddeten zayıf ol· 
duklan gibi, manen de zayıftır· 
lar, Cemiyeti Akvamdaki bü
Yük devletlerin, Japon tecaVÜ· 
:ı:üne kartı aldıklan cephe, ce
~İYet tetkilitı müıtemleke ve 
1•tismarı kabul ettikçe, pren. 
•ipten ziyade uıule itiraz mahi 
Yetınde kalıyor. Japonya bunu 
bildiği içindir ki Çinin munta. 
:ı: m t kilitlı bir hükiimeti ol
madı · ını iddia ediyor. Filhaki. 
ka meclisin yalnız Japonyaya 
tevcih ettiği ıon notaıma yeri
len cevabın hüliaası da budur: 
J Ponya diyor ki, "mun!a;z~ 
lıükümeti olmayan, anarşı açın· 
~e, geri bir memleket bulduk ve 
1fRal ettik." Cemiyeti Akvamın 
lııraftarlan da buna ıu cevabı 
•eriyorlar: "Esas itibarile hak· 
kııuz olabilir. Fakat bu vaziyet 
le Cemiyeti Akvam1 haberdar 
~eliydiniz ki, anarti içindeki 
ltıenıleketin mandasını ıize ver 
~~" Görülüyor ki , Cemiyeti 
·-...vamla Japonya arasındaki 
~·v~, emperyalizmanın eski ve 

Çin ordularmda hiznıet eden kadrn askerler ve 
bir sabra bataryesinde nıernıilerl dişliyen 

Çin topçuları . . • 

Çinliler takviye kıtaah alamadık
ları için ric'ata mecbur kaldılar 

Çinliler ilk mevzilerinden l O kilometre gerilediler 

Japonların 20 kilometre üzerındeki talepleri bir 
Japon imtiyaz mıntakası ihdasına mı matuf? 

LONDRA, 2 A.A. - Londra'da Çin'lilerin bütün 
cephe imtidadmca çekilmekte olduklarına ılalr Tokyo'. 
elan mevrut reami haberler ahnnuştır. Çia crduaunun 
rüc'atı bu ... bah başlamıt •e Kin Chan ~ Kianır 
İstikametine tevcih etmiştir. 

On dokuzuncu Cin ordusundan cıir edilen zabit1er 
bu rüc'ahn Çin cent!ralları tarafından İ&tenilen takviye 
kıtaabntn gönderilmeme.tinden ileri gelmiş olduğunu 
ıöylcmektedirler. 

Diğer taraftan, Şaoghay'a Japon takviye kıtaatı çı
karılm•ı olduğu ve ihraç hareketi eına11nda bu kuvvet • 
!erin hafif zayiat Vermİf olduldanna dair Lonclnı'ya 
resmi mallimat ırelmittir. 

Cenuba doğru tevcih edilen takviye kuvvetleri Çin'. 
lileri mevzilerini tahliye ve rüc'ate icbar eylernitlerclir. 

Çin'lilerin muntazam bir halde ve evvelee ihzar edli 
mit mevzilere çekihniı olduklan zannediliyor. 

Japonların Chapei'i zaptettiklerine dair olan haber
ler teyit edilmemİ§tİr, 

CHANGHAl, 2 A.A. - Vooıunı mıntakaıının Mi
ao T ching Tchan mevkünde bulunan maretaJ T c:lıang. 
Kai-Chek'in 88 İnci fn-kaoı bu oabah oaat 2 ele 19 uncu 
Canton ordusunun garbinde 10 kilometrelilr bir ricali 
ic~p .ettirecek ıekilde itıral ettiği mevzilerini terkeyle
mııtir. 

imtiyaz mmtaka11nın eenubundalô ~tao ıarni. 
zonunda bulunan Çin kuvvetleri de ayn.i zamanda 
Changhai • Hanır T cheou hattı üzerinde ricat etmekt&
dir. 

CHANGHAI, 2 A.A. - M. Wilden'in bugün Nan
kin'den buraya gelmesi beklenmektedir. 

Changhai' da 1 ngiliz amirali Kelly'nin tetebbüıü ile 
başlıyan ve halen devam etmekte bulunan müzakere. 
lerde Japonhr evvelce vermit oldukları ültimatomda 
talep ettikleri veçhile 20 kilometre geniıliğinde bir 
mıntakanın daimi surette askerlikten tecridi hakkında
ki noktai nazarlarını muhafaza eder ıribi görünmekte· 
dirler. Bu mıntaka Çin kuvvetlerinden tahliye edilecek 
tir. Bu hal, evvela imtiyazatm tevsii manasını lazam. 
mun edecek bundan bıqka ve • ağlebi ihlİli>al Y anır • 

(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

Gazi Hz. 
- ·-

yakında Ankara ya 
avdet buyuruyorlar 
Bir müddettenberi şeh-

rimizi şereflendiren Gazi 
Hazretlerinin yalanda 
Ankaraya avdet buyura
caklarını haber aldık. 

"' "' "' 
Reisicümhur Hz. dün Dol-

mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmu.~lardır. 

Mali ve iktisadi 
Kararlar 

Heyeti vekilede görü
şülen meseleler 

• 
İsveç f!rupigle miizake· 

•at neticelenigor 

ANKARA, 2 (Telefonla} -
Heyeti V ekilenin bugünkü içti 
maı geç vakte kadar devam et
miştir. Bu içtimada mali ve ik
tısadi bazı kararlar ittihaz edil 
diği tahmin edilmektedir. Bil. 
bassa 931 mali senesi varidatı. 
nm ehemmiyetli bir açık vere
ceği mülihazaaile masraf faaıl. 
larında kabil olduğu kadar ta· 
sarruf icrası takarrür etmittir. 
İsveç grupu ile de cereyan eden 
müzakerat bugünlerde bir neti 
ceye iktiran edecektir. Mezkiir 
grupa tediye edilecek olan tak
sitlerin müddeti uzatılacaktır. 

Defterdar 
Değişti! 

-·-
Şefik Bey Ankara'da 

başka bir 
vazifeye tayin edildi 

lıtanbul Defterdarı Şefik Bey 
Maliye Vekaleti merkez kazanç tem 
yiz komiıyonu riyaaetine tayin edil
miıtir. Bu tayin emrinin bugünlerde 
re.men Vilayete gelmeoi beklenmek 
teclir. latanbul Defterdarlığıpa da 
merkez kazanç komiıyonu reiıi 
Muıtafa Bey tayin edilmittir. Şefik 
Bey dün makamına ırelerek ~etııul 
olmut ve öğleden ıonra Vali iNi&· 

vini Fazlı Beyi ziyaret elmittir. 
Şefik Bey yirmi ıenelik ve İyi 

bir maliyecidir. Mülkiye meld:elıin
den çıkmıt ve Avrupacla ela tetkikat 
ta bulunmuıtur. 

Dört ıeneden beri lıtanbul Dr' 
terdars bulunuyordu. Kendisine J'•· 
ni vazifeıinde de muvaffakiyet t&
menni olunur. Şefik Be,. pazar veya 
pazarteıi ırünü Ankara'ya siclecelı
tir. 

Muıtala Bey, etkiden laWılıul 
Defterdarlık muavinliğinde balun
muıtur. Mllmaileyhin bugün Anka
radan hareket etmeoi muhtemeldir. 
Bu takdirde cuınai-teıi günü :reni 
vazifeoine batlamıt olacaktır. 

Diğer maliye tayinleri 
Bundan maada Maliye de ıu te

beddülat haber verilmiıtir: 
Maliye memurin müdürlüğüne 

Muhaaebei Um:ııniye teftiı ıubesi 
müdürü Yuıuf Kemal, muhaıebei 
Maliye müdürlüğüne he.abat müdü
rü Kitif, hesabat müdürlüğüne mu 
raksplardan Nuri, teftiı ıubeıi mü
dür!üğüne Nafia muhaıebe müdürü 
Behçet, Muntazam Borçlar müdür
lüğüne Buroa Defterdarı Memduh, 
Buroa Defterdarlığına Edirne Def. 

25 senedir böyle karlı 
bir kış görülmemiş! 
Kar topu oynamak yasak/ 

Hava durmadan değişiyor, bugün karlı, güneşli, 
lodoslu, poyrazlı bir hava olacak! 

rak yağdı, durdu. Evvelki gece 
çok ıoğuk olmasına mukabil, 
dün gündüz, kar sakinane yağ
mıt ve o kadar soğuk olmamıt· 
tır. Evvelki gecenin ayazı kaldı 
rımları buz tutturduğundan, 
dün caddelerde kayıp, düıen
ler, bacağı, kolu incinenler ol-

Evvelki akşam batlayan kar, dukça çoktu. Kandilli raıatha. 
hiç durmadan gece devam etti. nesinin verdiği malümata nua 
Dün de öğleye kadar faıılaaız ran lstanbulda 25 seneden beri 
ve öğleden sonra fasılalı ola. (D•vamı 6 ınc, sahifede) 

Fırka halk arasından 
hatipler seçiyor 

Bunlar münasip vesilelerde fırka 
ve cumhuriyet umdelerini halk a
rasında kökleştirmeğe çalışacaklar 

C. H. 'f'll'kau mühim lıir tqkilit 
vücucle ıetirmeie karar vennittir• 
Fll'kamn prensiplerini ve ırünlük po. 
litika nziyetine ıröre fikir ve mak
tatllll'IDI daha müe11ir bir tekilde lel 
kin isin hatipler teıkilab yapılacak. 
br. Fll'ka umumi katipliği bu huıuı
ta bazırlaclığs talimatnameyi lıtan
bul fırka reUliğine ıröndenni9tir. 
Talimatnamede halk hatipleri !etki· 
latınm mak ... t ve ırayeleri, tetkilatı 
izah edilmektedir. Fırka lıtanbul ida 
re heyeti reiıliği fırka kaza, nahiye, 
ve ocak teıkilitlarına bir tamimle bu 
talimatnameyi ıröndennit ve halk 
hatiplerinin ıeçilerek iıimlerinin mer 
keze yazdmaıını bildinnitlir. Kaza, 
nahiye ve ocaklar hatiplerini ıec;:erek 
yakmda fırka vilayet merkezine bil. 
direceklerdir. Hatipler seçildikten 
sonra talimatname ahkinu dairesin
de ve sonradan gönderilecek izahna
meye tevfikan faaliyete geçecekler. 
dir, Fırka kaza merkezleri, 5, nahiye 
Ier 3, ocaklar da iki hatip ıeçecek. 
!erdir. Hatiplerde ne gibi ev ... f bu. 
lunmuı Ii.zını ırel diği talimatnamede 

(Devamı 6 ıncı s.hif~de) 

--

Recep Bey (Kfltahya) 

- Kadınların etekleri de uzadıkça uzadı .... 
Et ve 



MILL!YET PERŞEMBE 3 MART 1932 

lı_• ..... l ___ A_s_ke_rt_b_a_hı_sı_er_l_•_I HAR Ü Cii IHIA~ IE R lb ~ R 
Japon-Çinmuharebesi A!~an . : 

reısıcumhurlugu 

lspanyol 
Musevileri 

Japonlann asıl hedefleri nedir, 
Çin müdafaasını nasıl yapıyor? 
llk yuumzcla, Japonlan 

Mınıçuriye ve Şangbay'a götü
ren ıiyul, iktıaadi ve askeri se
bepleri laaaca izaha ve hüli.sa
ya çalıımrttık .. Ve Japonların, 
Şangbay tetebbüsünün Çin· 
)ilerin umulmadık, beklenme
dik mukavemeti karşısında kal
dığım söyledikten sonra, Ja
ponlar Çinlilerin bu kahraman
ca mukavemeti kar~ısında taar 
ruzlarına devam ederler de, Çin 
lileri, geriye Şangbay'ın 20 ki· 
lometre garbine atarlarsa iş bi. 
ter mi? Sualinin cevabını da bu 
yazımıza . bıralanıştık.. Şimdi 
bu cevabı vermeğe çalıtacağız: 

§ Malumya, Japonlar Çin
lilere boykotaja nihayet verme
leri ve Şangbay'in 20 km. gar. 
bine çekilmelerini teklif etti
ler, Çinliler, bunu kabul etme
dikleri için, 23 ıubattan beri Ja 
pon taarruzu devam ediyor •. Bu 
güne kadar gelen haberler, bir 
haftadır bütün tiddetile devam 
eden Japon taarruzlarmm, 
Woosung - Şaper hattında mü· 
dafaa eden Çinlileri bu battan 
ancak bir kilometre kadar geri
sindeki mevzilere çekilmeğe 
mecbur edebildiğini göeteriyor. 
Sonra, Japonların, Çinlilerin 
bu ikinci mevzilerde tutunmala 
nna meydan vermemek İçin 
yaptıklan mütevali taarruzla
rın, Çinliler tarafından kahra
manca tardedildiği de anlatılı
yor •. 

Bu bal bir kere Çinlilerin 
memleketlerini müdafaa için 
mc><lern dövüıme usullerini tat
bika batladıklannı gösteriyor ... 
Sonra, Çinlilerin bir müdafaa 
hattına bağlanıp kalmadıldan· 
nı, o bat elden gidince, is; 
bitmiş addetmediklerini (müda 
faa battı) değil, (müdafaa aat
hı) ıiatemile memleketlerini, 
kanı karıt müdafaaya kara,. 
verdiklerini gösteriyor •• 

§ Japonlara gelince, Şanı· 
hay mıntakasında (Çin) içleri
ne dalmak Japonlann itine gel 
mez •• Çünkü ne kadar içerilere 
dalarlarsa, o kadar zayıflarlar. 
Çünkü bir ordu, düıman mem
leketine girdikten aonra, ileriye 
atacağı her adımın ıağmı, aolu 
nu temin için, kuvvet ayırmak 
mecburiyetine düıer .• 

Japonlar, bunu pek iri bildilc 
f. 'ri için Çinlilerin, yalnız Şang 
t ay'm 20 kilometre kadar geri 
rine çekilmesini iıtemelde ildi. 
1 a etmiılerdi. Çinliler raz.1 olma 
rınca cebren yapmağa kallattı 
tar. Japonlar, Çinlileri 20 kilo
metre gerisine kadar tardetme

llflliıowMİıl ·h~· ~ l<o ,,(, 
ı llloos11n~ .Tı·"" 

·"----'c:.....ıııiL-----.ı.1 
ıi.I harbim!zde İzmir ıarkında
ki Yun.an hattını uğrattığmıız 
ikı!>ete uğratabilirler ... 

Japonların Şanghay'da ne a· 
razice, oe de aiyui bir gaye 
gütmediklerini resmi lisanları 
ile söylüyorlar .. Ağlebi ihtimal 
böyledir. Asd Japon hedefi, 
Mançuri'dir; 1853 le harici i.le 
me ilk kapıımı açan Japonya. 
nın gözüne ilk ilişen (Kora) ve 
(Mançuri) olmuıtu. 1894 • 95 
Çin • Japon harbi, sırf Japonla 
nn bu gayelerine varma11 için 
olmuıtu·-

1904 - S Rus - Japon harbi 
de, • geçen gün Mılliyetin bat· 
makalesinde Ahmet Şükrü Bey 
fendinin çok güzel İzP h ettilde 
ri veçhile - aırf Japonlarm bu 
gayelerine ermesi için olmu,tu. 

1931 • 32 de Mançuri hareki. 
h da ayni gayenin tahakkuku 
için yapılm1t ve yapılmaktadır. 
Esbabını ilk yazımızda da söy· 
!emeğe çalıımııtık.. .. ~ 

Şu halde Japonlann Şang
hay'a aaldrrmalan dil~ aebep. 
!erle beraber, en ziyade, uıl 

hedefleri olan Mançuride kur
duklan yeni rejimin iyice yerle 
fİp tutunmaaı Ye geniılemesi i
çin li.zım olan zam.nr kazan. 
mak, bugün dünyanın dikkatini 
Ye Çinin kuvvetlerini Maçuri
den· uzaklattırmak makaadma 
atfedilebilir.. Netekim, bugün 
dünya Şangbay gürültüleri ile 
çalkanırken, yepyeni bir Mançu 
ri devleti ili.n ettirdi.. Ve bu
nub nüfuzunu genifletmek için 
Maııçuride Ruı - Çin idaresi al
tındaki Şarki Çin demiryollann 
da Japon lat'alannm ıerbeatçe 
nakli için, Ruayaya, taleplerini 
kabul ettirmeğe muvaffak ol
du •• 

ğe muvaffak olurlarsa, gerçi Zaten bugünkü vaziyete gö
Şanghay için kifi bir hinler- re, Ruslar Mançuri hududu içi. 
land temin etmiş olurlar. Fa- ne inhisar eden, ve Sovyet hu. 
kat bu hatta kadar mecburen dudunu taımayan herhangi bir 
çekilmit olacak olan Çinliler Japon teşebbüsüne karşı:, fiili 
mukavemette devam ederlerse, müdahale ve muhalefette bu
aralanndaki dahili geçimsizlik- lunmazlar. 

lerini, bu müıterek milli lehli- Binaenaleyh, Japonlar, Man 
ke kart11ında bir tarafa bıraka-
rak, kuvvetli ve milli bir tesa- çuri hakkında öteden beri besle 
nüt ile Japonlan Çin vatan.mm dikleri emellerine ermek için 
hariminde boğmak, memleket. en iyi zamanı intihap etmiıler. 
lerini yabancı istilasından kı.ır- dir-
tarmak gayesi etrafmda topla. Şangbay meselesini ibdaı 
nırlarsa • ki buna delalet eden etmeleri ie, en ziyade Mançuri 
emareler vardır • o zaman, Ja- meselesini, müessir ve kaim 
ponların Şanghay'm 20 kilo- bir perde ile örtmek endişesin
m •tre garbinde tesia edebilecek den ileri gelmit Olsa gerektir. 
leri, Japon müdafaa hattını. hir. l 
şüpht etmemeli ki, bizim istik- Y etilköy: A. R. 

Komünistler de propa
ganda 

faaliyetine geçtiler 
BERLlN, 2 (A.A) - Bre-

merbawen ıebri ahalisi, komü
nist M. Thaelmann'ın ismini 
büyük harflerle şehrin yegi.ne 
kilisesinin üstüne riyaseticüm-

1 hur namzedi olarak yazdmıı ol 
1 duğunu görmüşler ve müthiş 
/ bir hayrete düşmüşlerdir. Gün
düz kiliseye girip saklanan ko
münistler geceleyin boya ile 
mumaileyhin ismini damın üs
tüne yazmışlardır. 

BERlLlN, 2 (A.A.) - Ko
münist ve müfritlerin umumi 
ıHikilnu ve intizamı tehlikeye 
koyacak vaziyetler ihdas eyle
meleri hasebile garbi Almanya 
hıristiyanları sendikası yıkıl
maz cephe teşkilatma ve umu. 
miyet itibarile cümhuriyetin bü 
tün müdafilerile iıtirak eyleme 
ğe karar vermişlerdir. Bu suret 
le teıekkül eden yeni tertip, 
halk cephesi ünvanını almıttır. 

Macaristandaki müş
kil vaziyet 

BUDAPEŞTE, 2 A.A. - Maca
riıtan naıbi hukumetinin dün .....an 
meclisi bu aym 31 ine kadar te.tıır et
meıi mnbalıfleree, çetin bir takını İl 
tizablara mjni olmak ioter gibi cö
nmen hükumetin zaafına hamledıl- 1 

me.ktedir. 
Maamafib hali hazırda Macaris

tan'rn geçirmekte olduğu buhran 
müvııceheoinde ittihaz e<lilmiı olan 
bu tedbirin ehveniter olduğu §Üpbe
ıizdir. 

Bütçeııin ihzarı, çok nazik bir 
m....,Jedir, Cünkü hükumet Cemiyeit 
Akvamın mali encümenine karır bir 
takmı taahhütlere giritmittir. Parla. 
mento ıuritleri dolay11ile itleri ile 
ek okadar me11ul olamadığından 
projeaini mart nihayetinden evvel 
ib:&ar etmesine imkin yoktur. 

Hazinenin vaziyeti, gergindir n 
hazine t-j111.ilabnm miktan baklanda 
haziran ayı gelmeden evvel kat'i bir 
teY söylenemez, tahmin dereceıini 
CC9""JH. 

Anglosakoon dayinlerle yapılan 
müzakerat, bu oon gimlerde pek az 
müsait bir ietikamet alrmıta. 

Döviz krtltirnm oon derecede ol. 
maol memleketin iktıoadi faaliyetini 
haleldar ebnektedir. 

Kimoenin rizlememekte oldufıı 
bütün bu mütkfiller, bülrumetin fev. 
kalade dikkat\ni celbetmektedir. Bi. 
naenal.,..b muhalefet, mevkii iktida
ra reldiği takdirde acaba bütün bu 
müıküllere müessir çareler bulacak 
mi? Suali bibald:in sorulmaktadır. 

Naibi hükümetin emimameunı 
dün oabeh okuyan, batvekil kont 
Karol..i olmu,tur. Soıyal d.....,ı.. at
lar. ~,.ı.. lıoı~rtlardır: "Bu adeta 
diktatörlüktü.,. 

SosyaMemolmıtlar, bundan aonra 
Bethlen kabinesinin m"Cliı huzunı
na ae-vk va ittilıam edilmesini ist&
mi•l..,.dir. 

Reö, bu takriri reddetmİftir. 

İ Mareşal Pilsudski, 
Bükreşe qidiyor 

VARŞOV A, 2 A.A. - Harbiye 
nazn mareıal Pil1Ud1ki, Bükrt!!'e 
gibnek ü:ı:ere Varıova'clan müfara. 
kat etmiıtir. Mumaileyh orada 16 
ıncı iyade alayının fahri kumandan-
1.ıirrıı deruhte edecektir. 
~ale bir doktör, miralay 

Woiczrynıki, yüzbafr lepeçki refa.. 
kat etmektedir. 

Hindistanda tevkifat 

Avdetleri için Balkan
lara bir 

komisyon geliyor 
MADRlT, 2 (A.A) - Mu

aevi telgraf ajansı bildiriyor: 
HükUmet tarafından içtimaa 
ckvel edilmit olan lspanya mu 
sevileri konferansı iki gün içti· 
ma ettikten sonra mesaisine ni
hayet vermiştir. Maarif nazın 
M. Los Rioa, bir nutuk irat ede 
rek lspanya musevilerinin vazi 
yetlerini ve ispanyaya avdetle
ri imkanını mahallinde tetkik 
etmek üzere Balkan memleket· 
lerine hususi bir komisyon gön 
derilmesini teklif eylemiıtir. 

İngiliz bütçesinin açığı 
LONDRA, 2 A.A. - Mili aene

nin ilk 11 ayındaki bütçe açığı ge
ç~n senenin ayni müddeti zarfındaki 
64,943,206 liraya mukabil 46.418, 
242 lngiliz liraorna baliğ olmuttur. 
Gümrük varidatı 1931 senesinin ilk 
11 ayı zarlındalri varidattan 13,725, 
000 lira raddea.inde yijkııelerek 122, 
483,000 lnıi!iz lirasına baliğ olmak 
ıuretile zİyadeletmekte devam eyle. 
mektedir. 

·-············--·-.. -··---··--
jKom,u memleketlerde! 

Halepte 
Örfi idare 

Suriyede askeri ted
biner tevsi ediliyor 

Halepten 25 tarihile yazılıyor: -
Surıyede artık hır .. keri tedhit si
yaseti yapılacağı anlaıılıyor. Bu haf. 
ta içinde Komuerliğin 11dar ettiii 
bir kararname ile askeri kuvvetlere 
fevkalade oalabiyet verilmektedir. 
Bu oalibiyetle:in en mühimleri: 

Askeri İdarenin lüzum gördüjii 
anda gece veya giindüz her hangi 
bir Suriyelinin evini tebarri etmek, 
istediği adamlan hıbit etmek ... e 
kendi ıelimeti aleybincla bir cüriİID 
iıleyen herbanıi bir talw derhal u 
keri mıılık".lı'dere t.,..di etmektir. 

Bundan meada daha mühim bir 
kanun çıkti ki o da ,..,..; uytbuat 
kanunudur, Bu kanuna ıröre cazete. 
ler artık beyecanlr bir haber yazama. 
yacaldar ve efkin umu~eyi tebyic 
edecek netri:ratta bulunamay•caklar 
dır. Alui takdirde pek: ağır cezalara 
çarpıl.,..klnclır. Bu kanrınla matbu
atın ııizrna çok ııla bir kilit vunda
cak demektir. Kanun netrinden alt· 
mıı cün sonra mer'iyÜIİc:radır. ~ 
halde iki aya kadar gazeteler eekiai 
gibi ıerbeetçe yazı ~zacaklar, iki ay 
ooı:ıra ıuoacaklardır. 

Halepte anarti mütemadiyen art
makta ve her ırün birkaç kiti ölmek 
tedir. iki ııünden beri Halepte askeri 
idarei örfiye ili.n edilmiıtir. Buna 
raimen YUkuat eluilmenıiı H art
nuftn. 

Halebin bu vaziyeti Fransızlan 
artık ainirlendirmektedir. Bu yüzden 
Şamda intihabatın icra edilemiyece. 
ği de muhakkak cörülmektedir, lk. 
mal intihabab yapılmadan meclisin 
to1>lanma11 ihtimali de yoktur. Hal. 
buki mecliıin kanunu esasideki aa. 
rahate nazaran 15 martta toplanma. 
11 İcap ebnektedir ki bu-;ünkü bale 
nazaran buna imkan yoktur. 

Surivenin 193?. oe-i bütçesi 9 
milyon küıur Surive liraaı olarak tes 
bit edilrnit. maoarifatlara ayni milt. 
tarda tevzin edil~tir. Geçen ıene 
bütce 11 milvon lira idi. 

Suriye tllebeleri Humuıbı bir 
kon.crre aletine teıebbüı ettiler. Bu 
teı<ebbüı ilerledi, hatta oeçil"n mu.· 
rahhaslaı·dan mür•kkep bir kamvon 
bılebe Şamdan Humuıa hareket bile 
.. tti. Ayni zamanda Halepten de bir 
k~mvonla Halep talebeleri harekat 
etmi•lerdi. 

BOMBA Y, 2 A.A. - Doktor 
Zivraj Metha ile Yuvarlak maaa 
konferan11na murahhas olarak git 
mit olan oğlu Sir Metha ve zevcesi 
tevkif edilmiılerdir. Bunlar, Londra 
ıeyahati esnasında Gandh.i'ye refa. 
kat etmişlerdi. 

Kendileri Hint hükümeti tarafın. 
dan netredilmiı olan huıusi emirna. 
meler mucibince tevkif edilm.iılerdir. 

Birinci k..tileyi müteakip !'anıdan 
ildnci bir kaınyon daha ı,,...,.k~t et
miş, fakat yan volda çevrilert"k kon
preni" aleti hükttm ~tçe menedilmiı
tir. Bu tetbir talebe ıtrasında urnu. 
mi bir heyecan uyandınnrtbr. 

Tamirat ve 
Harp borçlan 

lngiltere bu meselenin 
kat'i surette 

halledilmesini istiyor 
LONDRA, 2 (A.A) - ln 

giliz milli komitesi, tamirat ve 
harp borçlan meseleleri haklan 
da 11 martta Pariste beynelmi 
le! ticaret odasına gönderilmek 
üzere tanzim etınif olduğu ra
porda, yalnız iktısadi faaliyeti 
yeniden temin için değil ayni 
zamanda cihan buhrarunm da
ha vahim bir şekil almasına mi. 
ni olmak maksadile tamirat ve 
harp borçları meselelerinin kat 
i surette halledilmesinin esas ol 
duğu mütaleaaında bulunmak
tadır. Bu it:barla alakadar dev 
Jetlerin bir konferans akdetme
leri raporda iltizam olunmakta 
dır. Bu konferans, altın fiyatı
nın bahalılasmasmdan mütevel 
lit olan nl\kdi va7.iyeti de yolu. 
na koymak meseleııile İ§tİgal e
decektir. 

Lindbergh'in oğlu 
kaçırıldı 

NEVYORK, 2 A.A. - Poliı ta
rafından radyo ile nqredilen bir ha
bere nazaran meıhur tayyareci Llnd 
bergh'in oğlu, dün saat 7,S ile 10 a. 
raaında kaçrnlmr,tır. Çocuk bu oıra
da Hopewell'de eı.....eyni rıezclinda 
bulunmakta idi. 

Nil.ES, (Ohio), 2 A.A. - Jamee 
Dejute iımindeki zengin bir müteah. 
hidin küçük oğlu mektebe giderken 
otomobille oaV\JlBn meçhul bir ta
knn inaanlar tarafından kacınlııııt
tır. 

İngiltere AmerikayalSO 
milyon dolar verecek 

NEVYORK. 2 A.A.-New York 
T"rrnee ga:ı:eteoi, büyÜk Britanya ha· 
ııine nezaretinin gelecek cuma ırünü 
28-3-931 tarihinde lnciliz lirumrn 
himayesi makoadile yapW... 200 mil· 
yon dolarlık iıtılaazan 150 milyon
luk krommı tediyeye hazır oldufunu 
Amerilaa Nnkalenna bildinnie bu
lwıduiunu yıızmalctaclır. 

F enlandiyada 
karışıklıklar ._ 

HELSINGFORS, 2 A.A. - Si· 
yaoi vaziyette bir tebeddül yoktur. 
Hükümet lappo harel<etine iftirak 
ederderin dağılmasıru bekJ......,ktedir. 
Halbuki kıyamedar kabinenin Lap. 
po taraftan ve itimada pyan ı.irioi
nin uhdesine ceçinciye kadar faali. 
yetlerine d...am etmeğe karar ,,.._ 
mit ribi cörünmektedirler. Par11-
mentonun muhafazakar crubu kabi
nenin İltİf&llDI iıtemektedir. 

"Kuru,, Amerikada 
VAŞiNGTON, 2 A.A. - içki• 

taraftarlan mümeuiller mecliaini 
memnuiyet meselesi bak.kında rey 
vermeğe mecbur etmek için lizı:m 
olan 145 imzayı toplamıılardır. 

Cüretkarane bir 
hırsızlık 

CLEUCKELEN, 2 A.A. - (Fe
lemenk) • Nzenrodene ,.tosundan 
kıymettar yedi tablo ve 60 tane min 
yatür ile altm ve ırümüt birçok aan' 
at eserleri çalmmııtar. 

Hıror:ı:lıirn faillerini bulac:ıılı: olan 
lara verilmek üzere 10,000 florin ik· 
ramiye vadedihnittir. 

Amerikada bir yangın 
PENSGROVE, (Nevyork) 2 A. 

A. - Dün ~.ıkan müthiı bir yangın 
tehirde 70 evi harap etmiıtir. Yüz
lerce kiti meskensiz kalrmıtar. Fa
kat nüfuzça hiçbir zayiat olınanut
trr. Haoann miktan 500 bin dolar 
kadar tahmin edilmektedÜ'. 

l #cJll-DAK.iicilJ 
Dün gece Eyüp'te bir 

ev ansızın çöktü 
Enkaz alhnda 70 yaşında bir ka

dın kalmıştır. Diğer bir 
ev de itfaiye tarafından yıkıldı 

Dün gece ıaat on bire doğru, Eyiipte Bahariyede son gün· 
lerde yağan karların ağırlığına dayanamayan bir ev birden bire 
çöl::ı:aüştür ve enkaz altında 70 yaıında bir kadın kaldığı zann~ 
dilmektedir. Nlifuaça başka zayiat olup olmadığı gazetemizi ma
kineye verdiğimiz dakikaya kadar anlaşılamamııtır. Çöken evin 
yanındaki binanın da yılalmaaı ihtimali üzerine kaza mahalline 
itfaiye gönderilmiştir. Gece yansına doğru bu bina da itfaiye ta
rafından hedmedilmiıtir. 

Temyiz mahkemesinde ter/ i eden 
müddeiumumi muavinleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Ankara hakimlerinden Şevki 

Bey temyiz mahkemesi bat müddeiumumi muavinliğine, 1stan.. 
bul sulh hakimlerinden Mehmet Kemal Bey de muavinlilderden 
birine, temyiz mahkemesi üçüncü sınıf muavinlerden Arif Bey 
ikinci sınıf muavinliğe, üçüncü ımıf muavinlerden Osman Yüm
ni Bey ikinci smıf muavinliğe, latanbul müddeiumumi muavin· 
!erinden Rüstem Niyazi temyiz baş müddeiumumi muavinliğine, 
temyiz mahkemesi müddeiumumilik muavinlerinden Tevfik Bey 
Afyonkarahisar müddeiumumiliğine, Beypazan ceza hakimi Hü. 
•eyin Rifat ve lstanbul sulh hakimlerinden Senih Beyler temyiz 
mahkemesi baı müddeiumumi muavinliklerine tayin edilmiıler
dir. 

Tahlisiye resminin tenzili için 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Hükümet Millet Meclisine 

tevdi ettiği bir li.yiba ile tahliıiye resminin bet lcuruıtan üç ku
ruşa ~enzilini teklif etmiştir. Romanya, Rusya, Bulgaristan hü· 
kfunetleri tarafından hububat, gaz, benzin, mazot, kereste, ham 
maden, tütün ve aair mevaddın fazla mikdarda ihracat yapılma. 
sından dolayı evvelki senelere nazaran boğazdan Karadenize geç 
mekte olan ıefaini ticariye adedinin çoğalması neticesi olarak 
tahlisiye rüıumu da ıon aenelerde tezayüt etmiş bulunuyor. 

Fransadaki talebemizin teftişi 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Maarif Vekaleti umumi müfet 

titlerinden Kadri Bey Fransadaki talebemizin teftiıine memur 
edilmittir. Yakında Parise gidecektir. 

Tütün inhisarı bir ecnebi grupa 
devredilmiyecektir 

ANKARA, 2 (A.A) - Tütün inbiaaroun bir ecnebi rru· 
pa devri mukabilinde 250 milyon dolarlık bir avanı almacatı bak 
kında bazı gazetelerde intitar eden haberlerin külliyea udır:ı ol
duğunu beyana Anadolu Ajamı mezundur. 

lzmir'de bir zelzele oldu 
IZMlR, 2 (AA) - Bugün tehrimizde ıut 12 yi 40 geçe 

tiddetli ve fakat imtidatarz bir zelzele olmuıtur •• Huarat yoktur. 

Çankırı' da bügük bir yangın 
5 ev yandı •• 

ÇANKIRI, 1 (A.A.) - Bu gece aaat 21 de muallim Mü. 
nir Beyin evinden yangın çıkmııtır. Hava çok aert ve frrtmalrdır. 
Yangın büyümek istidadındadır. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Be 
yin emrile Ankara vilayetinden itfaiye gönderilmittir, 

ÇANKIRI, 2 (A.A) - Müthif fırtınaya rağmen Ankara 
itfaiyesinin gayreti ve hallan yardımı ile yangm . aöndürülmüt· 
tür. Bet - yanmıtlır. Çanları büyük bir tehlike geçirmiştir. 
Halk Ankaramn )'ardmımdan fevkalade memnundur. Belediye 
reisi Dahiliye vekiline ve Ankara vilayetine telgrafla Çankm 
balkının tqekkürlerini bildirmiıtir. 

Sivil halkı hava taarruzundan muhafaza için .• 
BERLIN, 2 A.A. - Alman sini 1 yet ... erdiği hatrrlamaktoıdır. Maama 

halkının muhtemel bava taarruzlara- fib herıeyden .,..vel aıkeri mahiyet. 
na karfı muhafaza edilmesi keyfiye- te olmryan tedbirlerin tatbiki laznn. 
ti Almanya tarafmdan ırözden uzak dır. Bu maksatla, aivil halla havı 
tutulmamrı ve bükümet bu meıele- taarruzunun yapdmak üzere oldu· 

• • • tiri tabi ğundan haberdar edecrk olan bir ser 
yr denn bır te ke tutmuıtur. · · t k'I" hi 1 1 k- ) d • . Yistn eş ı ı ve şe r er e oy er e 
• , Bu mak~tl_a 1926 ~nde .~a- müıterek melceler bazrrlanma11 ıim 
nı t~. ";"tedıl~ı. olan bavaı oeyruıe- diden derpiş edilmektedir. Ayni za. 
fer ıtilafmm ~·Yil ~'?':' hava tur-, manda ıun'i ıis veya durnen cibi b a· 
ruzlanndan vıkayeoı rçrn Almanya - zı müdafaa tertipleriaia alnuna11 
ya bazı tedahir ittihazmm mHuni· düıünülmektedir. 

ıun, "Kadro., da edebiyata en ziya- dir ki bidiaattan misal almaia tenez larclaa biri asıl kendi yijzüğüdür. 
de yer veren yazılar onlarmki değil, zül ebniyen bir nazariye daha boıu Fakat timdi bunu l'arketmek. kabil 
Şevket Süenıyya'nınkiler. ma gider ve bir İntan kafasında da- değildir ve asıl yÜZÜğiİn üç oğuldan 

Bu ııabrlan ,._...ı.en Burhan ima hi.diaattakinden fazla vüzuh, bangiıinde olduğu ancak onlann ba 
Aeaf'ı biraz memnun edeceiirni umu intizam olduğundan uari,.der ek- reketleri ile belli oı-ktır. Hangisi. 
yorum ema doğruou Şevket Siierey· ıeriya İltatiıtiklerden daha doğru nia hareketleri daha iyi, daha temiz 

da tenkitler yazıyor; fakat bütün ya'yı kızdınnaktan· da korkuyorum. çıkar. iH asıl yijzük ondadır. Bu.un ıri!ıi 
bunlarda, evet, Yat...p Kadn~nin ya Fakat, ede!Myatla uinafmağr pek "Kadro., yu, bllbasoa rakamlı ... Yahudilik, Ho-iatiyanlık Ye MiioJü. 
zılarmda bile, edebiyata ö,le bir io- ciddi balınıua dahi, emin oloun ki yıfalannı pek okuyamacbm; fakat manlıktan banriıinin bak dini oldu
filıfaf bili, edebiyattan öyle bir .... ben kendisini kemali ııafİyetle tebrilr. cerek birinci mmıaraımcla, cerek iu ancak ııaliklerinia hareketleri ile 
ç•ır Yar ki çoğunu oonuna .kadar oku ediyoruııı. Onun rakamoız, bir rahip ikinciıinde bahıebndr, üzerinde dur anlatdacaktır.,, 

Haftalık Edebt Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 
Kadro 

·((,ciro., yu açınca içiade bir ha
set, bazı Avrupa meonualarmı cör 
düğümüz zaman u)"lln&ll ve: "Böyle 
ıi bizde acaba ne zaman pbcak7,. 
suali ile ancak bir cölgeoini ifade e
debildiğimiz hi11e yaknı bir bil duJ' 
dum. Bı..,.. benzer bir edebiyat mec
muam:'.7 ne zaıt1an ola.cak? 

yamıyorum. Bu mecmuanın çılmcağı . va'ırru veya coıkun bir ihtililcı hita- mak iıtediiim parçalar cördüm. "Kadro,, , bucün -1ekette her 
nı, telgraf haberleri &rMmda okudu Le.ini andıran yazıları "Kadro,, J'1I ikinci numara, U'ecrnuemn ne kesin aıd ''milliyetçi" (zannederim 
ğum ırürı. ben de ittirak etmek iıtı>- hınlfcirliğin ıürin.i veriyor. yapmak iıtediğini birinci numanda- "inlulapçt,, demek iıter) kendilİDİ 
mittim; Burhan Aoaf bir mektuloun- Rakamların, iıtatiotik cedvelle- ki mukaddimeden claba iyi anlatan olduğunu iddia ettiğini oöylü:rorı 
ela: "Peki una bizim mecnnaım:z rin.in itiraz kabul etmez bir belağati bir yazı ile ıoçı)ıyor. "Kadro,, bunun "falcat aıd &milliyetçi» nİn kim oldu 
edebi değil, aiyaıi olacak., dedi. Hay olduğunu söylerler; bilmem ıi:z bu- için Leuinein bir piyesinden mioal iunu ancak hidioat ıröıterecektir., 
ret ettim; Şevket Süreyya'nm, lama na inanır mmnız? Ben. itiraf edeyim almıı; bu piyeste Salahattini Eyyü- diyor. 

ğunu niçin iddia edelim? Şüphesiz ki 
"Kadro,, inlulip için çalııryor ve el
bette ki bu yolda bir lı. belki büyük, 
belki küçük, fakat her bilde yeri oJa. 
cak bir it cörecektir. Fakat kendioln 
dea ayn, hatti. kendisine huım olan 
c:enyanlaraı "I nlalibı durdurmai• 
çal.ııryorl., demeğe niçin bazrrfam· 
yor? Frenlderı "Her yol Roma'ya ,.. 
nr., elerler. ihtimal iri her yol inlala. 
ba YIU'lllUl fakat ona ciden yol nİçİa 
bir tek obun 1 (çlerindaa birinin da
ha kısa ıröziikmeai bile öbürleriniıı 
kapenm .. ına bir aebep tetkil etmez. 

sa cintol«anceıt a kartı "intoleran
ce,, deiil midir? Böyle dütünülünc:e 
her fikrin muhakkak bafkiı bir fikrin 
aleyh.ine çıkar ve onu inah .. etm.ı. 
~tw. Hiirriyeı 6kriııirı. iltipdat fik. 
ruıi -1.vetmelı: iot~ cibi. 

Fakat böyle düıünmefe baldmııa 
y 1 çGnkii ba bizzat fikrin. yeni 
düti-inia aleyhine çılcar ... bizi 
hareketaiatiğe, hiç bir ~ göc memeğe 
ee..keder. Her feJ'• bir hudut tanıma 
mı:ıı liaunıhr. Şu kadar iri "intolôran 
ce,, hududunu pek yakın bir yere si 
aİyor, "'intolerance., ioe mümkÜn ol 
dq,ı lıadar nzakl•ra rötürüyor. On
da. biru öte.i lllllllüt-1.i, yani 
~liktir. 

Vckıa "Kadro,, nun baımda Ya. 
kup Kadri var; vak:a o mecmuada 
Şevket Süreyya •Pesimiot,, ve cln
kilip heyecann gibi "eooai,, ler ile 
edebi oaylıabilecck kitaplar baklan-

il Hünn'in ikboadi, ıiyui pzdan iri bunlara biç bir zaman büyijk bir bi, Haklln Natban'a: "Hak din ban- Bilmem niçin Leaııq'in Natban'ı 
arasında Yakup Kadri ile Burhan ehemmiyet veremedim, çünkü onlan cioidir?., diye ıoruyor. Hakim de bu aadece: "Uç elin de, hatta öbür din
Aoaf'ın mubıkkak edeb,yattan bah- her bırafa çekmek kabil oluyor çün- na bir lıikiya ile cevap y..,.jyor: "Bir lerde hakbr., diyememit? Falmt bD 
ıedec.eklerini oanııror, ~sine ihtimal kü onlardan biribirine tamamiıe zıt baba ölürken üç oğluna, biribirinin bugiin asıl inlolapcılık yiizüğiinün 
vennıyorduın. 1'amamıle yandım. neticeler çıkarılabiliyor. Bunun içia. eli birer yüzük veriyor; fakat bun- muhakkak ...ıec ........ --~ ""'""' ... 

Hisoediyonım iri "tolftnce,, ta
rafım iltizam ebnelde ı... de, "'Kad
ro., da yanlıt bulduğum bir tanr Jıa. 
reketa pek benziyen bir yola oapıyo
rum; çünkü nihayet "into&eranee., 
da ırfizel t•Y1- YÜcudtı ıretinbilir. 
Hem "tolerance,, ı mudafaa etmek . ', . 

"Kadro., nun budutlannı bu ka· 
dar dar intihap ebneoinin kendi met 
rehine pek uDk olduğu kayıttan oon 
ra onu --olı:urken dem.iyeceiim-

f 
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Ekonomi lvlahkemelerde 

Pamuklarımıza yeni 
talipler çıktı 

Tıp talebe 
Yurduncla 
Çıkan hadise 

Müfettişler ta!lkikata 
vaz'ıyedettiler 

Yanan bina enkazında 
gazlı talaşlar 

/ 

Belediyede 

Bütçe Umumi 
Encümende! 

Encümen toplanarak 
tetkikat yapacak 

Maarifte 

Mekteplerde 
Kooperatif 

Nizamname tascl;k 
edilmek üzre 

vekalete gönderildi Bugünkü pamuk vaziyetine rağ 
gayet az stok vardır 

Leyli Tıp Talebe Yurdunda mü
dür ile bazı talebe arasındaki bar.ise 
tahkikatına dün Je devam edilmiştir. 
Yurt müdıirü Tevfik B. de dün vazi
fe&i başına giderek çalışmışbr. Sa

Mahmutpaşadaki yangında kast 
olup olmadığı araştırılıyor 

Belediye kanunu mucibince mar
bn birinci günü bütçe, daimi encÜ· 
mene verilmek 18.zımdır. Hesap itle- 1 Muallimler birliğinin ve 

men· elde 
Bazı Japon ve Macar müenetıab 

memleketimizden pamuk mübayaası 
İçin tetebbüılerde bulu~~
lar. Bilhassa bir Macar fırması kül
liyetli Türk pamuğu almak niyetin
dedir Fakat ııeçen ıenenin pamuk 
İıtibıalabndan pek az bir miktar ':' 
dığı için, bu müracaatların is'af e • 
lemiyeceji anlaıılmakta~. . al" 

Geçen ıeneki pamuk ııtih• ab
ınrz Adana mıntakasında 138,000, 
İzmir mıntaı.Mmcla J0,000 balya 
İdi 

·Pamuk iıtibsalab fıızl~ğmm .. te".
lit ettiği beynelmilel gayrı '!'usaıt 
vaziyete rağmen geçen seneki pa
ınuk i&tibıalabmızm kolayca talıp
leri çıkımı ve elde pcl< az ıtok kal
bııf br. 

Bir şapka fabrikası 
Bir Bulgar &ermayedan ıebrimiz

de bir §Bpka fabrikası açmak için 
tetkikat yapmaktadır. 

Eczah pamuk ihraç 
edebileceğiz 

Eczab pamuk Türk anonim ıir
lı.eti Ofise müracaatla imal ebnekte 
olduklan pamuğun ihracının temin• 
llİ, bilhassa Romanya, Bulgari&tan, 
J Tana ilırııcat yapılabilmesi için ta
vassut edilmesini istemişlerdir. 

Ofis ıirketin imal etmekte olduğu 
eczalı pamuk nümunelerini bu mem
leketlerdeki mümeHilliklere gönde
~ektir. 

Ofisin Avrupa mu· 
ha birlikleri 

ihracat Ofiıi Avrupaııtn . ba:ı;ı 
blerkezlerinde muhabirlik ve ti!'l'n 
ınümeasillikler tesisi için tetkikat 
Yapmaktadır. 

Aldıinuız malUmııta nazaran pek 
Yakında mühim ecnebi ticaret mer
lcezlerinde birer muhabirlik tesisine 
lıaılanacakbr. 

Japonyaya ihraç ede
bileceğimiz maddeler 
.. ! okyo elçiliğimiz Ofise gö';'der· 

cligı bir mektupta Japonyaya ihraç 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanı~ 

lngiliz liram 1 L,K. S. 
7 36 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

1' ransız frangı ı2 Otı 

Dolar o 47 50 
Liret 9 15 88 
Belga ~ 41 10 
Drahmi 37 ıs 00 
lıviçre frangı 02 44 50 
leva 64 08 00 
Florin 1 17 96 
Kuron ç. 16 tı5 25 
Şiling A. 4 22 63 
Pezata ' 6 ı8 61 
Mark 

1 
1 99 75 

Zloti 4 22 63 
P.:ngo 3 95 50 
Ley 79 41 OD 
Dh,r 26 92 50 

·- Tahvuat jKapanı~ 

l. Dahili 94 50 
D. Muvahhade 52 25 
A. Demir•·olu 29 30 

Borsa harici 

Altın 9 ~~ı 
Mecidiye 49 50 
o,."k nt ? 3?1 

~ söylememe bir mani .Y':'.ktu."'. ~ 
llleanuanm bence en b~ ·~~ 
teıimaiz olmasıdır. Hiç bir res•nı!i 
lllecmua temamile iyi olamıyacagı 
Ribi biç bir resimsiz mecmua da ta
llıamile fena olmaz. 

Y akup Kadri birinci namanı~ 
'lloanlığm yeni bir Orta. Z~ a 
{)' ııkup Kadri Orta-Çağ diyor) g1l
lllekte olduğunu haber veriyor, bunu 
~kışlıyor. Yeni bir nizam, yeni ifade 
1~1arı, batta yepyeni hisler ve he
Y~nJar doğacağım müjdelerken ar· 
t:"•na bakıp bütün gördüklerinin eı 
.•dığin~ en güzel bulduğumuz §eyle 
~n bile bir kıymeti kalnıadığını söy 
.~Y_or. itte, ••Kadro., ela bir nümune· 

edebileceğimiz maddeler hakkında 
acil malıimat iıtemİftir; Ofis Jaı>?n
yaya ne gibi maddeler ihraç edebile
eeğimiz hakkında bir rap~r hazırla
yarak elçiliğe gönderecektir. Bu ra
porda Japonyaya ihracat imkanlan 
da izah edilecektir. 

Fındıklarımız hak· 
kında tahkikat 

ihracat Ofisi idare komitesi diln 
Ofis merkezinde bir içtima yaparak 
Ofiı tarafından hazrrlanan fındık ih
racab nizamnamesiniu tatbikinden 
mütevellit vaziyeti derpiş ebniştir. 

Bu içtimada fındrk. ıruntakaların 
da bir telk'k seyahati yapım rapor
tör Halil lbrr.•1irn Beyin raporu üae
rinde tetkikat yapılmıştrL 

fngilterede yerleşen 
ecnebi firmaları 

LONDRA, 2 A.A. - Londra tj.. 
earet odası, son haftalar :anında 
Amerika ve berri Avrupa muessese
leri tarafından lngiltere' de 30 lia 40 
fabrika vücude getirihni~ olduğunu 
bildinnektedir. 

Bulgaristanda kambiyo 
hakkında tedbirler 
Sofyadan yazılıyor: . ~ulga~ 

Devlet Bankası neşrettıgı yem 
bir tamim ile Bulgar tebaası
nın Bulgaristan dahilinde ve ha 
ricinde bankalarda bulunan bü. 
tün kambiyolanDI on dört gün 
zarfında hükUmete bildinneğe 
mecbur tutmaktadır. Bu para
lar Devlet Bankumm resmi 
fiatı üzerinden hükümet hesa
bına satın alınacaktır. Dahilde 
veya hariçte ~ebi paralıırmı 
saklayan üç milyon leva ceza 

ve üç sene hapse mahkUın edil
ınektedirler. Ayni ahkaın ecne 

bi tebaasının Bulgaristan dahi

linde bulunan kambiyolarına da 

,amildir. Bulgar Devlet Bllllka 

81 Bulgar levasmın konunu 

tutmak ve kambiyoyu harice çı 
karmamak maksadile tüccara, 

harice karşı olau borçlarına kar 
şı ecnebi dövizi vermemektedir. 
Tüccar bonolarını protesto °: 
dilıneurek için, Adliye n~areti 

• n-rettiği yeni bir tamime 
nın ...,, del • 

.. tu .. ccar bonolann va en 
gore, 1 B 

1• borçlarını Dev et an. 
ge ınce, f. .. . 

.. nkü ıah uzerın-
kasmın o gu B 1 den Ziraat Bankasına u gar 

olarak yatxrabilmekte ve 
paruı kr d. kt 
bankadan aldıktan e ı me u 
bunu notere göstererek ~nola
n protesto edilmemektedır. 

Mısırda Türk si~araları 
B "ti Ameriken ismindt; bir k...,.. 

n :ı,.ır'da Tütün lnhısarı ~da: 
pan~~ "-·sile sab§ yapmak nnti· 
reıı>JZID ıuu- • 
yazını iıtemlıtir· 

Ingiliz sefiri gidiyor 
lngiliz sefiri Sir Corc Klark . bu 

L-"- .. d m-•ften memlekebne ..... ~ ıçın e -- . iki 
gidecektir. Sefirin gaybubeti ay 
devam edecektir. 

Kabil sefirimiz geliyor 
Kabil elçimiz Hikmet B. in Ki

bil'den hareket ettiği anlatılmı_ş~. 
Hikmet B. Bombay • Mısır tariki1e 
ay sonunda l'elecektir. 

lalıiyettar bh- za:..n bize verdiği ma· Şubatın üçüncü günü akşa· 
lıimata ve cereyan_ ctınek,te olan talı- mı Mahmutµaşada bir yan gm 
kkatta~ anla§ıld.ıgma crore, . Y.urtta olmuş, İsrail Çucilya Efendiye 
arada bır l< k•rrur eden bu ı;-ıbı na- . b. ... ki • el 
h l .d. ı b ı sebebi bı"r aıt ır cu .<an an rıkan bu yan • of •a ısc. erhl aş ıca • , . l . • ~ .. · 
kısım talebenin yurt ~abma~name.,n j gmın. ~a ıkik,a,ın:ı da. ~uddcıu: 
deki kayıtlan fazla agır bu.ıraların- mumılık vaz ıyet ctn:ı•tı. Tahkı 
dan ileri gelmektedir. Talimatname, kat esnasında dükkaO:n 25000 
talebeni" akıamları nihayet saat kaç liraya, içindeki eşya,ın da 78 
ta yurtta bulunacak!anııı, ka<la ye- b. r . 1 nl 
m k yiyeceklerini, ye ekten· so~r.a ın ıraya sıgorta.~ ol~uğu a .a 
aaal ka<a kadar mÜ7.akereye çok.lıp şılmı~tır. Bunun uzenne tahki· 
saat kaÇıa yatmıya mecbur ol_d;ık':ı- kat tamik e i:miş, Müdc!eiumu 
nnı tayin etmiştir. Bunun, baı~?ınd"? mi muavinlerinden Sabri Bey 
haftada bir rre"" lsta,,bul dn "'!elen ·huzurile beled" h t" f · 
bulunan talr~boden istiyenlere izin . d .. · ıy~ eye.' e~nı
verilmektedir. Gene haftada bir ge- yesın en gondcrılen bır mute
ce mesela ıinemaya gitmek iıtiven- hassıs tarafından yangın yerin 
lere de rnüoaade edil..,rktedir. !ali- de tetldkat yapılmış ve bir çu
rruı:namenin bu kayıtlarına ~gmen va) içinde gazla mülamma ta. 
Ahiren birkaç efendi, yurda bır ak- !aşlar ve gene a 1 "!amma 
ıam muayven 1eattan çok sonra av- b. k lb' g Z a mu 
d•t etmi•lcr<J;r. Bunu., üzerine Yıırt ırço e ıseler meydana çıka· 
lnz\bat ~clisi kararile bu efendile- nlmıştır. Bir kastı ifade eden 
re tevbih cezaSI TenlMiştir. ~u efen bu gazli eşya tahlil edilmesi i· 
diler. bu cezanın keenlemy~kun a<I- çin tıbbıadl"ı k" h ~•ı'ne 

dil • · · üd- - T ..,_ ımya an~ c:!e me!.l ıçın yurt m uru evTrt1: •. d .1 . • 
Beye müracaat etmişl• .. e de, T...,. gon er~ mıştır. Son zamanlar· 
fik B. kendilerine. inzibat mecfüi da İzmırde ve İstanbulda bu 
laırarmı ne doğiştirmeğe. ne de in.tal yangına benzer yangın vak'ala 
e1!""ğe sa!ahiveti ol~ad·ğTn.• bi1dır- nnın sıklaşmı§ olması nazarı 
mış ve talımatnamenın harfive'.: tat- dikkati celbctm• t• M .. ddeiu-
mkına m""1ur ve mecbur oldugunu • . ış ır. u 
ili.ve etmiştir. ~ılık meseleyi ehemmiyetle 

B .. in ----•·- affedı"lmi tahkık etmektedir Tahkikat unun uzer e, t;;ezaıan .. •• • • • 

yen efendilere diğer bir kmm talebe hen uz netıcelenmemiştir. Bır· 
de iltihak etmiş, müdürle efendiler kaç kiti bu i~tcn dolayı tahll 
arasında ıayanr arzu olnüyon bazı zanna alırunıştır, 
sözler teati edilmiştir. Bu meyanda, 
bazı efendiler, müdüre: yarın m~s'ul müdürü 
-" Ne için bu talimatnamenin 

kabili tatbik olmadığını Vekalete Yarın gazetesi mes'ul müdü 
bildirmediniz?" deınişlerdir. Gene ri\ Süleyman Tevfik Bey F eni. 
bu arada, müdüre, kendisini isteme- ke belediye reisi aleyhinde Ya-
diklerini, çekilmesini söyliyenler de . 
olmuş. Müdür der nn gazetesınde intiıar eden ya 

"- Zaten ben de arhk iıtemiyo- zıdan dolayı 10 ay mal;ıkiim ol
rum" şeklinde mukabelede bulun- muştu. Bu mahkUmiyet temyiz 
mu§tur. Tevfik B. İn yurt müdürlü- ce tasdik edilip kesbi kat'iyet 
ğünden iıtifa ettiği bakkmda çıkan ettiğinden evvelki gün. 'muma.. 
rivayetin de eoası budur. ileyh evinde tevkif ed"ılmiJ ve 

Salahiyettar bir zat, kendisile gö- mahkUmiyetini ikmal etmek ü-
rüten mubarririmize demiştir ki: zere hapishaneye gönderilıniş-
"- Yurtta 350 efendi bulunuyor. tir. Süleyman Tevt'l'k Bey 

Bunların öğle y~mdderi üç .!'orsiı;~n ikmali mahkfuniyete yatının ve 
olarak ~ektel_erıne kadar gonderili- sıhhatinin müsait olnıadı "m
yor. Elbııelen yaptınlıyor. Az çok d b h ed k bi · "'·-' • g 
cep harçlıkları veriliyor. Hükumet,· an a • .er

1
• ı: . t r ıs:~~. ıle ce 

bu fedakarlığı yaparken, yurtta mat- :.ı:asınm tecı mı ıı eye"'1<lır. 
Jiip olan disipline riayet edilmesini 
de tabiatile İ&tİyor. Sonra yurtta Öy
le talebe vardır ki, la§ı·adaki aileleri 
tarafından gönderilirken yurdun ta
limabna eınniyet etmiılerclir. Binae
naleyh, talimatın harfiyen tatbiki 
zaruridir. Yurttaki bazı efendiler ta
limatın tabfifini, mesela akşamları 
muayyen aaatta avdet mecburiyeti
nin kaldırılarak kapıların geceleri a
çık birakılmaıuu istiyorlar ki, bu, 
kabil değildir. Askeri Tıbibiyeliler 
için de böyle bir yurt vardır; orada 
böyle bir badlıe, çok ağır cezalan 
davet ediyor. Korkarım ki, bu gibi 
hareketler, Leyli Tıp Talebe yurdu 
için de talimabn ağırlaşhnbnasmı 
davet edecektir." 

Yurttaki hadise, şehrimizde bulu 

Sabık-=ılıyı öldüren 
tezgahtar 

Silivrikapıda sabıkalılardan 
Arnavut Behçeti öldürmekle 
maznun fınn tezgahtan Mihal 
namı diğer Minanın muhakeme 
sine dün devam edilmiı, fakat 
vekilinin hastalanarak mahke
meye gelmediği anlaşıidığm
dan muhakeme baıka güne ta. 
lik olunmuştur. 

Şakadan başhyan 
cinayet 

nan Sıhhiye Vekili o~. Refik Beyi d 
mütessİf etmiştir. Vekil B. in emrile Çeşmemeydanm a bir taka 
Vekalet ııbhiye umum müfet~leri ile başlayan kavga neticesinde 
Burhan ve Sabri Beyler yurtta bıh- Saiın isminde bir genci öldür
kikata batlamı§lar, müdürden izahat melde maznun Süleymanm mu 
~lar ve efendilerden buılannm x 
ifadelerini teobit etmişlerdir. Müfet hakemesine dün aııır ceza ma"b 
tişler, bir kaç gÜne kadar raporlıın. keme&inde baJlanmışlır. Dün 
nı Vekil B. e takdim edeceklerdir. müstantik kararnamesi okun
Viliyet sıhhiye müdürü Ali Rıza B. mut, maznun İ•tİc:"":P edilmit 
in Vekalet müfettitlerinin tahkikata . ve şahitler dinlenmıştır. Muha. 
devam ettiklerini, yurt müdürü Tev- keme esnasında maznun fakrü 
fik B. in vazifesine devam ettiğini 
söylemittir. haline dair maballeainden aldı-

Diğer taraftan, talebe de kendile- ğı bir ilmühaberle bir utidayı 
rini haklı bulmaktadırlar. Kendileri- -·---·-----·-
le görüıtüğümüz talebe, yurda geç 
dönenlerin iki efendiden ibaret bu
lunduğunu, müdürün bu efendilere 
.. gidin, iıter handa, ister hamamda, 
ister kıillıanda yabnız" declijini ye 
ınüdür aleyhine hakaret clavuı aça-

caklannı söylemektedirler. 

Dün, yurttaki talebeden 300 ka
clan, ayn ayn birer istidaname ile 
Sılıhiye Vekaletine muı·acaat ve i
kayette bulunmuılardır. 

takdim etmit ve avukat tutma. 
ya takati maliyesi olmadığın. 
dan bahsederek müzahereti Ad 
li) e talebinde bulunmuıtur. 
Mahkeme heyeti bu talebi ka
b 1 etmiş ve maznuna bir avu
kat layin edilmesi için baroya 
tezkere tastirine karar vermi§· 
tir: Muhakeme başka güne bıra 
kılmışbr, 

Bulzur'u cinayeti 
Bulgurluda kireç ocağı sahi 

bi Ahmcdi öldürmekle maznun 
Ahmet oğlu İsmail Beyle oğlu 
ihsanın ve lsmail Beyle İhsanı 
dövmekten maznun İhsan, Taş 
çı Hasan, Kör Hasan, Nezir, 
Murat, llyas ve fbrahimin mu
hakemelerine ctün devam edil. 
mit, yenid .. n bazı §ahit celbi j. 
çin muhakeme ba,ka güne bıra 
kılmıştrr. 

Dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde 

Dokuzuncu ihtisas mahkeme 
ıi dün bazı kaçakçılık davaları. 
nı rüyet etmiştir. Bu davalar ih 
tisa& mahkemeleri bilfiil faaliye 
le batlayıncaya kadar onların 
yerine kaim olan münferit ha
kimler tarafından rüyetine bat 
!anılan, fakat neticelenmeden 
ihtisas mahkemesine devredi. 
len davalardır. Bunlardan bazı. 
lan vazife harici addedilerek 
asliye mahkemelerine gönderil
mekte, , bazıları da dava evra
kı tetkik edilmek üzere lhtisae 
müddeiumumisi tarafmdan alın 
dığından talik edilmektedir. 

Rüsumatta 

lhtısas 
Mahkemesi 

Gümrükte pazar gü
nü işe başlıyor 

Istanbul ııümriiğiinde icrayı va
zife edecek olan ihtisaı mahkemesi 
için ulon bazrrlanınaktadır. Muha
kemelere pazar günü bıqlanmaıı 
muhtemeldir. 

ithalat gümrüğü mü
dürü istifa etti 

Jetanbul ithalat gümrüiü müdü
rü Nimet Bey dün -nzifesinden isti
fa ebnİ§ ve arkadatlanna veda ede
rek aynlmııtır. Nimet Bey buna oe
bep olarak yorgunluiumı göstermek 
tedir. 

Nimet Beyin yerine c.ı.ta itha
lat gümrÜğÜ müdür muavinini Met
hi Beyin tayin edileceği söylenmek. 
tedir. 

Dün Galata itbalat ırümrüiü mü
dürü Memduh ve Haydarpafa Bq
müdiirii Niyazi Beylerin de istifa et
tikleri ıayi olmuflMl ela teeyyüt et
meınittir. 

Irak sefiri 
lrak sefiri Emir Zeyd ""'-"lesi 

günü Ankan.ya gİtmeıi muhtemel
dir. Yeni •efir, Gazi Hz. nin AııJı:e.. 
rayı t"§riflerinden sonra itimatname 
•İni takdim edeeelrtir. 

ri müdürlüğü bütçeyi dün daimi en- müdürlüğünün müıterek t 
cümene vermiı ve daimi encümen neticesinde vücuda getirilen ilk 
Muhittin Beyin riyasetinde toplana- tepler kooperatifçiliği tetkilab 
rak tetkikata baılamııtır. Bütçe tet- zamnaroesi berayi tetkik Vekil 
kikab bir hafta devam edecek ve gönderilmiştir. Vekalet nizam 
sonra taln için matbaaya verilecek- yi tetlik ve tasdik ettikten sonra 
tir. Daimi encümen 800 bin lira .. de edecektir . 
çığı kapatmak için masraf kmnmda Nizamname gelir gelmez der 
tasarruflar yapacakbr. tatbikata giriıilecck ve kooperati 

Bebek tramvaylannda 
sür'at arttırıldı 

Tramvay ıirketi, Belediyenin, 
nakliyabn daha ıeri temin edilmesi 
İçin yaphğı teıebbüı üzerine Bebek 
- Eminönü hatbnda üç vagon halin 
de işliyen katarlan sonuncu vagon
lan kaldırarak iki arabaya indirnıit
tir. Bu sayede Beb,k • Eminönü •· 
raoındaki mesafeyi, yolda herhangi 
bir irıza zuhur etmezse, tramvayla
nn 35 dakikada katetmeleri imkanı 
lıitsd olmuştur. Ayni mesafeyi, 3 va
gondan mürekkep katarlar 42 • 45 
dakikada katedebiliyorlardı. Şirket. 
me:r.kür katta işliyen 12 katan ela 
13 e çıkarmıştır. Yalnız tedbirin 
sür'ati temin etmtkle beraber, bil
haHa arka vaıronlarda izdiham bn
ıulüne sebep olacağı anlaplmakta
dn-. 

Mecidiyedeki kasaplar 
Mecidiye köyünün ıehir hududu 

dahiline alınmaıı üzerine, buradaki 
kasaplar Zincirli kuyu ve Kağıtbaııe 
köylerine nakle ba,lamıtlardır. 

Bu nakilden belediye s- endlıe 
etmektedir. 

Otobüsçüler cemiyeti 
Otobüsçüler yarm Kadıköy iske

le gazinosunda ilk içtirnalanm yapa
rak teıkil ettikleri cemiyetin idare 
heyetini intihap edeceklerdir. Bu İç
timam oldukça ııürültülü olacağı 

tahmin edilmektedir, Otobüs taUmat 
namesine edemi riayetten dolayı 
fİmdİye kadar seferden menedilen 
otobüı adedi 30 kadarda. Otobüsçü 
ler belediye aleyh.inde mabkem"ye 
müracaat etmitlerdir. 

Konservatuvardaki 
alaturka kısım 

Haber aldığımıza göre, konoerva
tuvar müdürü Y ııauf Ziya Bey ı .. 
tanbul belediyesine bir takrir vere
rek kon&ervatuvardaki ••Alaturka 
klisik asarı icra heyeti" nin ilgamu 
iıtemiıtir. Belediye bu hususta tetki. 
kat yapmaktadır. 

Bu takrir alaturka muoikitinaalar 
lll'll$mda endişe uyanclırmııtır. Tak
rir kabul edildiği takdirde konoerva 
tuvarcla alaturka kısım kalkmq ola
cakbr. 

Tepeköy 
Heyelanı 

V•:ıigette bir d-liıik
lik gokl 

Pe,.babçe'nin Tepekö,ün'delD 
heyellinin hakiki sebebi anlatılmak 
üzere icraaı mukarrer olan ıondaj 
dün de kar yağdığı için yapılamamı~ 
br. Beykoz kaymakamı .~qat Be,. 
dünalqam vaki olan iıtiharıııuza c:e
nben demİ§tir ki: 
"- Sondaj kardan tehir edildi. 

Yeniden yağan kara rağmen evvel
<;" söylediğim gibi, herhangi bir teb 
like yoktur. Heyeti feımiyece muh
telif yerlere müteaddit flamalar ko
nulmuıtur. Bu fl8malar, dünden beri 
vaziyette biç değifiklik olmadığını 
göstermiştir. Heyelanın derecesi, ilk 
ıriinünden beri, ceman 8 ...,timden 
ibaret kalmı§tır." 

ler teşkil edilecektir. 
Kooperatifçilik şimdilik her 

mektepte teşkil edi!nüyecek, yal 
talebesi fazla ve kalabahk muhiti 
dd.i mektepler tercih edilecektir. 

Hukuk fakülte5inde 
Hukuk fakültesi meclisi mü 

riıini dün içtima eder• k fakült 
ait bazı meseleleri tetkik etmiıtir 

Ecnebi mekteplerde 
türkçe dersler 

Aldığımız malıimata göre, 
oene başmda tatbik edilecek i 
tehir edilen, ecnebi mekteplerde 
nebi çoeuLJar iç.in umumi tarih 
coğrafya dersleri önümüzdeki se 
den itibaren türkçe olarak okut 
mıya bqlanacaktır. Hali bazircla 
nebi tabaaıı çocuklara yalnız tür 
lisanı dersi mecburidir. Onümiiz 
seneden itibaren, bu mektepll'rd 
Türk ~cuklan gibi, cliier bütün 
lehe için de tarih, coğrafya, yurt 
giai derıleri mecburi olacakbr. 
auretle ecnebi mekteplerdeki te 
labn umumi neçhesi, daha :ziya 
bir insicam arzedecektir. Sene b 
da bu mekteplere, bu derslere 
hangi kitaplannı okutulacağı bil 
rilecektir. Bu suretle bu mektep! 
de Türk kültürü daha nafız bit ! 
kil almıı olacaktn. 

Okutulacak bu dersler için ieap 
den muallimlerin kadrosu M 
yekaJetinc:e tesbit edilecektir. 

Halkevinde yeni 
şubeler 

l ıtanbul Halkevinin içtimai 
evenet ve Halk dershaneleri i 
beyetlf!Ti önümüzdeki hafta için 
inıilıap edilecektir. 

Kahve 
lhtikan 

Komisyon dün piyasad 
tedkikat yapb 

Kahve fiatlerindeki sebepsiz yü 
selmeyi buıule ııetirmelde ittih 
edilen altı kahve ithalat acenlaı 
vaziyetini ve kahve fiatlerindeki t 
reffüü tetkike memur komiayon duı 
tetkikata baılamqbr. Mektupçu O 
man Beyin riyıuetinde olan bu ko. 
misyon dün aabab Ticaret Odaım· 
da tetkikata baılanuı ve öiJe tatil" 
yapmadan aaat 14,30 a kadar me 
ııul olmuıtur. 

Komisyon aza11 handan a<>ıır. 
piyaaaya çıkarak naaik toplanuşl 
dır. 

Petrol, benzin, limo"rı 
Ticaret müdürlüiii petrol, benzi 

Ye limon fıaUerindeki gllYJ'İ •· 
yükaeliti ve müoebbip)erinin kimi 
olduğunu tetkik etmelıte idi. Müdi
riyet bu buouotalô raporant1 buırün 
hazırlayacaktır. 

Diier maddeler 

Ticaret müdürlüğü yeniden baz 
maddelerin fiatlerindeki tereffü es
babııu arB§bnnaktadır. Bu maddeler 
meyanında çay, pamuklu mensucat 
pirinç -ve madenkömürii de bulun· 
maktadır. 

istiyorlar. Onlar, iatedi~e~ ~- yor, onu tamamile anlamağa çalı§mı san'at e&erleri gibi, "anonyme,, ola- Orta - Zaman '~que,, ve «politi- ği şekilde, halka karıgamıyor. V-!<18 ta'yı inkar eden ferdiyet~iler, cliğeı 
kuk ettirebilirlerse bugüuku dunya- yor, "idraki maali bu küçük akla ge- caktır. Esere imza atmak, ferdiyete que» i kurmak istiyenleri takip etme onunla alakadar oluyor, onun ıevınç tarafta zamanımızın biitÜD ,.;;,eııa 
Dm du'"nku'" ile biç bir alakası kalını- rekmez,,; bunun için mütemadiyen bir kıymet verildiğini gösterir. Ese- mekte ben de Hilmi Ziya ile berabe lenıu," · ızbraplannı anlamağa çalııı- 1 • . ..-

. . d h dan, ' ı.o . 1 ennı redde '·' lı•an, oıılnrdan zev~ yacak. ln1&11 baıka türlü hiısedecek, ıman an, eyecan co§kunluktan rine ismini bağhyan ııan atnar, fılo. nm. Fakatr ''Kurunu Vusta' da ne yor; fakat daima biraz o sun hariçte r- • 

başka türlü yaşıyacak_ Az kalsın baş bahsediyor. Y alruz o ilaha bağlanmı zoff ''cemiyetdaşlan,, arasında siv- Aristo gibi müşabedeci bir mütefek- kalıyor, hiç olmazsa Mistral, Tolstoy aldığı için İçi İçini kemiren bir ferdi 
ka türlü sevinip başka türlü muzta· yanları değil, ayinleri kendilerininki rilın'ek istiyor demektir. "Kadro,, cu kir, ne Eflatun gibi bir filozofa, ne veya Dostoyevıki gibi bo§B geçmek yetçi_ Seyri güzel oluyor. 
rip olacak diyecektim; fakat acaba ne benzemiyenleri dahi telin ediyor lar henüz eserlerine İmza abyorlar; de Sofokles gibi büyük bir san'atka- iıtiyor. Şöyle tam bir kaYDB§ma ka-
dünyanın bu "beşinci devri,, nde se- lar. bu. arzularını talıakkuk ettirebilecek ra tesadüf edilebilir,, diyen Hilmi bil olamıyor, çünkü bu zamanm ,er- Ne yazık ki Yakup Kadri "Seren 
vinç ve ızbrap ~u}una"!"k mı? .. Orta • Zaman-.• lıte iıtedilıleri. leri zamandan henüz uzalı: olduğumu Ziya'dan ayrılırnn; Saint - Thomas diyetçi 1an'atkarında 0 kayn&§ma j. cam., ı arttk batıralamamak istiyor. 

Bü. "con~uıl•., ye ına~aı:' bu Yalmp Kadri: "ikinci Orta Çağ, Co zu i•bata kafidir. O dinin peygamber d' Aquin'i Katedralleri, Primitifleri, çin lazım gelen mahviyet yok. Onda Oscar Wilde'ı andıran bir b.iıJ 
tü fikirlerimızi bu esas uzerınde tik'e mukabil, Kübik'i çıkarmışbr,, leri bile henüz içlerinde, tel'in ettik- Dürer'i, kahramanlık masallannı, Ni vardı. Vakıa daha yüksekler, Tola-
ku~duğumuz için onlarm arzular..-.ı diyor. Sonra ilave ediyorr "Muasır leri alemin izlerini taşıyorlar. ebelungen'leri unutamam. Y akap Kadri o ikinci makalede, toy'a, l>o$toyevski'yi çdnnak istedi; 
iyice anlıyamıyoruz. Fakat zannedi- edebiyatın hareketleri, henüz kendi- "Kadro., da Şevket Süreyya'nın Bunun içindir ki Yakup Kadri'nin bu ferdiyetçi ıan'atkara hücum ecli- inşallah bize onlann verdiği zevki 

k k d ·ı 'd sadece o arzu sine, bir ad verilecek kadar meydana ağır ve haksız bir hücumuna uğra- "'"d 1 di-· d . d elm • • yor ve onu, beyninin bütü""n kuvvetı". 
yorum i en ı e~ı .e • kmamı t Gi .. · d · ha yan Hilıni" Zı"ya, "Galatasaray,, mec- muJ e e gı evır en -g esıru tattırrr. Fakat onu Boms'e, güzel . •ı anlamıyorlar çı ş ır,,. recegınuz evır, - . arfedi cak b• .ı __ ,. 
lan sezoyor ar ve ıyıce • kikaten Orta • Zaman'ı anduııcaksa, muasmrn aon nüsha11nda ona bir tercih etmekle beraber- biç de kork ru 1 P an ır ........a Pir çıka- cümleler altında biç bir ıey söyleme 
"Cemiyet,, ~ediklerfi itllnha. b_ağ~~or zannederim ki_.ede .. biyatı bir .. isim. ala cevap verdikten ba,ka, bu Orta-Za mıyorum. Onun da çok güzel san'at rabilen bir adam diye tasvir ediyor. mit, halktan nefretini süolü sözlerle 
I~; bu«~~ye~~- ~ .~rıçın e er-l...,""'acııktD"L..ciiıı!iW...1L1la..Jıil~ı:.LJ:k,J..ıınan''cıl~"D....ıW...~te~nki~·t~ed~iiYııoo:....fıı:kaıLo.l.<'-""nı...;....ı..,...,..,....,.,...ı...;....ı.;:....,~..l..lli"'~t~··"-'a.ı:di.'luıt.ci..ı""'1.atkiı.ı......ı..;;...ı..ll.....!..L~.....,~ ...... ~~.._~..._.~~_._ 
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İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TOrlıiye iı;ia 

3 aylıfi 
6 .. 

12 .. 

L K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
LK. 
8-

14 -

28 -

Gelen evrak geri verilmez -
:.ı: üddeti geçen nU.sha.lar 10 ku
ruıtur. Gazete ft matbaaya aü 
ışler için müdiriyete müracaat 
. dilir. Guetemiz ilinlann mea'u
' iyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
YeJilköy ulcert rasat med:e

zinden verilen ma/fımata g6re 
bugün bava kısmen bulutlu ge
Ç<!Cektir. Havarun aı;ılauuı ibti
ma/i de kuvvetlidir. Riizgiı fi· 
mal lstihmetiııden eaecelctlr. 

Z-J-32 tarihinde tazyiki ne
simi 775 milimetre en fazla sı 
cddık sıfır en az sıcalclık nak" 
1 santigrat kaydedilmiijtir. 

1 f E-;.E+ail 
Filurya plajı!.. 

Stadyuma paramız yok am
ma, Filurya pli.jlarma var! .... 
Varnaya rekabet edeceğiz •• F &
kat Atinaya, Sofyaya rekabet 
için stad yapamayız... Çünkü 
paramo: yok! .. Temmuzun kur 
şunu kubbede eriten aıcağı İs
tanbul halkının ıırtına düştüğü 
zaman onları Marmaranm kı
vırcık kuc:ağma atacak bir yer 
elbette li.zımdı. Bunu belediye 
yapmasın da kim yapım?!. 

Filurya pli.jlarmı belediye-. 
nin almasına itiraz edenleri an
lamiyorum •• 

Soruyorlarmıt: 

- Efendim! Bu itin kin 
var mı? •• 

tlabi Beyler! .• Belediye ki.rlı 
şey yapar mı? .• Sual sorarken: 

- Bu itin zaran nedir? diye 
sorm·alısmız •• 

Bu qin zararı çok değildir. 
Merak etmeyin! Birkaç yüzbin 
lira... Tam bir stad paraıı .•. 
Ben tehir meclisi azasından ol. 
saydım bu pli.j teklifine fU ceva 
hı verirdim: 

- Mademki belediye bir 
kumsal arayor ... Kadıköy hali
nin bulunduğu kumsal fena de
ğildir. Hem belediyenin malı. 
dır. Plajı oraya yapaak. .. Hem 
ucuz olur... Hem Kadıköylüle
re bir plaj lazım değil mi?. 

Bu söz belediyenin: 
- Stad için paramız yok! •. 

Y enibahçedeki yerler ucuz .• O
ra gençlerine de bir stad li.zım 
c'.eğil mi? .. Sözünün tam kopye 
si olurdu ... 

Anlayorum ki; belediye ar
tık karın yolunu buldu. Artık 
gelecek seneden itibaren İstan
bula, İstanbul plajlarına yerli 
yabancı yüzbinlerce adam koşa 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 MART 1932 

ıı p!..!!:' .. ı Hafta Sohbeti 1 8C;t,• ıı :·-!~ g~~e;'~man, aman aman, [ RADYO ) 
._ _____ .._ _____________ _., _____ _. Feryatlannı ve ut zımbırtı- '------------~ 

Armut piş - Ag"' zıma düş • .! larmı duyunca müteeessir olu- Bugünkü program 
yorlarmıı. lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

Geçen sün Japonyaya ait ı aazlan bırakınıtlardır. Bu musiki maarif program-
bir aeyahat ıromanı okuyor- Bizim (Japon) diye karika. larmda yoktur, Türkiye eski 
dum. türünü yaptığımız uzun saçlı, musikisinin ıslah olınıyacağını 

Muharrir Japonyanm kırk tahta nalinli, kimonulu Japon- ona Avrupa tekniği tatbik edi
elli llfll!.ede bir Avnıpa devleti lardan eser kalmamııtır. Japon lemiyeceğini anladığı için ken• 
haline relitini bütün müşabe- !ar bütün manasile cerbezeli,pra di haline bırıı.1<mr,. mektepleri 
deleri ve mukayeseleri ile anlat tik ve bugünkü dünyanın adıı.. ne garp musikisini kabul etmiş 
tık tan sonra musiki bahsine gi mı olmuşlardır. tir. 
riyor ve diyor ki: Bizim sandalyalara oturduk. Anlaşılıyor ki yüksek me-

- Japonlar eski musikileri- larınr vakit bacakları çocuk gi- deniyetlere yetişmek için kap. 
ni tamamile bıraktılar. Bugün- bi yukarıda kalan Japon mıı.re- lumbağa ıı.dımı ile ve eskiye ya 
kü Japon musikisi Avrupa tek- ıalleri, Jıı.pon amiralleri dünya ma vurup, köbneyi tamir et
niğinin mahsulü yepyeni ve ntn en kuvvetli emperyalist dev mekle kabil değil.. Japonlar da 
modem bir musikidir . Jetlerine meydan okuyorlıı.r. Acem (Tar) larına benzeyen 

Bunu yazan bütün dünyayı Jopan işçi dünyanın her ta- tahta parçası ·musiki aletlerini 
dolaşan İspanyol edip ve mu- rafında yerli itçiye rekabet edi- bırakmışlardır. Frenk muaiki
harriri rahmetli lbanez'dir. Bu yor. sini terennüm eden aletleri al-
nu okurken pek eski bir hatr- Japon san'ati Amerikayı bi mışlardır. 
ram tazelendi. le avucuna almııtır. Mesele musikide değil. 

Daha mektepte idim. 1908 Japon malı aksayı şarktan (Tekamül) denilen ileri yü-
de idi galiba . İstanbula kadar gelmiş ve bi- rüyüş, (Asrilik) denilen adam 

Yeni meşrutiyet ve hürriyet zim yerli kumaşlarmıua ya. cima. Böyle parça parça ol
hava11 içinde her kafadan bir man bir rakip kesilmiıtir. maz. Başına fapka koyan bir 
•es çıkıyordu. itte kırk elli sene evvel tah- cem1yet beş parmağile yemek 

Bu sında fU cümle her gün ta papuç ve kimonu ile gezen yiyemez. Latin harflerini ka. 
tekrarlanıyordu: uzun saçlı Japon!. bul eden bir millet kurunu vus 

- Bizim ileri gitmemize en- * * * tanın tahta parçalarını musiki 
eel olan istipdattı. Saltanatlı. Biz her kabahati is- aleti diye kullanamaz. Kadını 
Ondan kurtulduk. Japonlar tibdada yüklüyorduk. 1908 den nı cemiyet ıçıne çıkaran bir 
kırk ıenede mi bu hale gelmif- bugüne kadar yirmi beş sene halk tabakası, parmağını burnu 
ler. Biz muhakak yirmi senede geçti. Bir türlü Avrupalılata- nun bir deliğine tıkayıp yere 
onları geçeriz. madık. sümküremez. Mikrobun tehli-

Bu lakırdının söylendiği ta- Gazi Türk harfini, ıapkayı kesini anlayan bir cemiyet ibıı.-

gramofon konserleri, 19,30 Bedayli 
mw;ikiye heyeti ve Hayriye Hanım, 
20,.30 Darülfünun müderrislerinden 
İsmail Hakkı Rey tarafından aka· 
deminin ellinci yıl dönümü hakkın
da konferans, 21 Nebil oğ!o İsmail 
Hakkı Bey heyeti, 23 orkıe«tra. 

Belgrat - (429,8 m.) 19 Fransız· 
ca ders, 19 ,30 jimnastik, 20 Tıbbi 

müsahabe. 20,30 radyo orloestrası. 

20,50 çingene ııxızikası. 

Bükreş - (394,2 m.) 20.ZO senfo-
nik oknser, 20,40 konferans. 21,10 

senfonik konser . 

Budapeşte - (550,5 m.) 20 sarkı, 

22,20 konser .23,20 cazbant. 

Roma - 441,2 m.) 20,30 miisaba
be, 20,45 Sa nKarlo tiyatrosu, 21,45 
senfonik konser, 22,55 radyo jurnal. 

Varşova - (1411 m.) 18 piyano 
konseri. 18,30 muhtelif, 18,35 gra
mofon, 20,10 kor.ser, 22,10 gramo
fon, 22.20 radyo jurnad., 22,30 dans / 
havalarr. 

Viyana - (517,2 m.) 18.15 müııa-1 
habc, 19,40 operet, 21,10 kon!!Cr. 22 

radyo juMa!, 22,15 k<>Mer. 

Yeni 

Bu akşam: A S R İ 
ŞANGHAY 

Bu 
akşamdan 
itibaren 

saat 9,30to 

MIJiK'te 

SİNEMA 
GEMiSi 

naınmdaki fevkalade müessir filmini takdim edecıelctir. Mıev:zuu: Den.iz 
>çılıılarmda bir isyan ve gall,p gelen qk. KAY JOHNSON, CONRAD 
NAGEL v.. LOUtSE WOLHEİM'in m<ıhtefCill temsilleri. 

İlaveten: 7 ASA YELOFF'un yenıi l'C.p«t'Uvar1a
0

rında ;. 
Son haftuı ve yeni numaralar. 

ribteo bueüne kadar 25 sene ve bunlara mesnet olan içti. det ediyorum diye camide bat-
geçti. mai inlalabı yapmamış olsay. kasının ayak bastığı yere yüzü 

Japonlar bugün Amerikaya dı (tekamül) denen ve her ce- nü süremez. Gramofonda (Kar 

rGLORYA 
Türkiye Turing ve Oto-

1 
s·ne da 

b·ı kı··b·· ı masın mo 1 U U mecmuası Bu akşam saat 

1 
1 Sinema -Tiyatro 
'----1 

Bugün akşam 
Saat 21.30 da 

İslinbul Brlrdlqnl 
~ehir1i"yııtl'os11ı 

meydan okuyorlar. miyete ve mukadder olan ileri men) dinleyen bir zümre radyo 
Modası geçti denilen em• hareketinden mahrum kalacak-

1 
da: 

peryalizmin eli bayraklı kahra tık. Bizde kendiliğinden olmuş 
manı oldular. esaslı bir ileri hareketi yok. 

Ve şüphesiz vaktile bizden Her yenilik İçin hali.dan bir e
çok geri oldukları halde bugün lin gelip bizi burnumuzdan çek 
aksayı farkın İngilizleri oldu- mesini bekliyoruz. 
!ar. Bunu haricinde san'at, fikir 

Hayatlannm her sahifesi hayatında yapmağa üzendiği. 
Avrupailetmiştir. miz teyler maskaralıktan bat-

Eski tahta parçalarından ka bir şey değil. Meseli. musiki 
.. _ ........... _. .......... ___ için senelerden beri ititiriz. Ki

mi kalmak fU kambur (Ut) a 
madeni tel takar, kimi sapım 
uzatır. Adını değiıtirir. Kimi 
alafranka beste yapacağım di
ye türkçenin tivesini, zevkini 
terelelliye çevirir. 

Moda burnunda bir balık düştü ağıma, 

Ben l•vuştum Kadıköylü zambağıma, 

Yallah bill4b. doyamadım tadına. 

Şek.erli maballebi diyorlar adına!. 

tarzında güftesi bestesinden, 
bestesi güftesinden çirkin şey. 
ler dinleyemez. 

Netice tu: 
Her tekamül için behema

bal inkılap kamçıamın başnnız 
da taklaınasını beklersek alda
nınz. 

inkılapçılar cemiyetin (ile
ri atılma) hareketinde ancak e. 
sas yürüyüş noktasını çizer te
ferrüatı o cemiyetin güzideleri 
ne terkederler. 

Türkiye Turing Klübünün bu 21,30 da sinema ve 
isimdeki mecmuası çıkmıştır. İçin
de bir çok enteresan yazılar vardır. J 

Ezcümle, Galata kuksi, Memleke
timize .nasıl ecnebi ziyaretçiler ce.1- ı 
bedıehiliriz? Yeni bir usul: Dahili 
ihracat ve Fransux:a bir çok yazılar 
vardır. 

Vatandaşlık terbiyesi 
Bir kaç hafta evvel vefat eden 

Münir Nurettin 
KONSERi 

Program: Yeni ve müntahap e
serJerle geçen konserlerde çok 
ımıvaffakıyet kazanan bazı eser
ler ithal edilmiştir. Yede.rin ev
velden temin edilmesi rica olu
nur. Fiyatlar: 75 - 100 - 125 -
200 - 800 ve 1000 kuruştur. 

aıeşhu.r Alman terbiyecisi Prof. nr.
1
• ___________ .. 

Kerschensteinıer" in "Vatandaşlık 

Terbiyesi., isimli eseri erkek mual

Jlın mektebi "1Sulü tedris muallimi 

Hıfzırrahman Raşit B. tarafından 

güzıel bir mukaddeme ile türkçeye 
tercüme edilmiştir. Bu kıymetli e-

Moskova ~ocukları 
Esrarengiz ve casuSiuk filmi 

Opera sinemasının 
Halbuki bütün bunlar üzen 

tiden ibarettir. Dünyanın umu
mi cereyanını adım adım takip 
eden ceml.yetlerde teka"mül" bö"y seri karilerirnize hararetle tavsiye Türk inkılabı da böyledir. 
le yavaş yavaı olur. Fakat bi- Büyük Gazi ileri hareketi- ederiz. 

Tema'l"kiraııı heyecanlı saatler 
>eÇiTtmektcdir. 

zim gibi Avrupa ıeyabatine a- nin ana btalannı çizmiştir. Ce. 
sırlarca kulağını tıkamıt mil. miyetin münevverleri onun fU• 
let için geçilecek istasyonlara I be hatlarını açacaklardır. Re
derbal ilga etmek li.zımdır. sim, musiki, edebiyat bir taraf 

Görüş 
Ankarada intişar etmekte olan 

İlaveten: FOX MAGAZiNE (gö 
:iilmemiş). 

Yarın saat 10,30 da matine. U
num! dühuliye 25 Kr. 

YALOVA 
Ttl'RKtl'S tl' 
Musikili ko -

medl. 
Bestekarı : Ha
san Ferit. 
Nakili : t. Ga -

~-

111111111111111 

Fiyatlarda zam yoktur. 
Yakında: KAFATASI, kafataaı, 

kafatası. -RAŞ!T RİZA TİYATROSV 
Bugün akşam saat 21,30 dt 

BAHAR HASTALIGI 
Vodvil 3 PERDE 

Yazan: Reııat Nuri Bey 
Zabitana, muallimlere ve talet>c

ye birinci 50 Dühuliye 30 K. 
Yakında: OTELLO. 

••• 
Eoonomou Operet Heyetı 

cak .. Sirkeciden, Filuryaya ka
dar olan o bitmez, tükemnez 
yol, yüzbinlerce yüzücu tarafın 
dan tenlendirilecek.. Şimendi. 
ferler adam almayacak .. Vapur 
lar yolcu kabul etmeyece1<.. O 
bale geleceğiz ki İstanbul Fi
luryaya b<>!alacak... Bu hayal 
güzel.. Yalnız belediye alma
dan evvel oraya kaç kişi gittiği 
ni bir yere yazaa, bir de aldık. 
tan sonra kaç kiti gittiğini yaz 
sa .•. Ondan sonra bu iki raka
m• sarfedeceği yüzbinlerce lira 
ile mükayeae etse... Nezleye, 
gripe, karın ağrısına ve kurun
tuya birebir bir muska olur .. 

Çünkü vakit yoktur. Biz bili. ta iktısat, idare, maliyecilik, kü "Göriiş,. mecmuasının 4 üncü niis-
kambur uta tel takınağa çalıtı çük san'at bir tarafta olmak Ü- ı.aı çıkmıştır. "Görüş .. ilim, edebi- Konya icra Reisliğinden: Sıvaslı 

H lb k . d"' ik" • 1 k zade terzi Mehmet Kamil Efendi-

FRANSIZ Tiyatrosunda bu 
akşam saat 21,30 da ilk defa o
laraık: 

..................... , GYNEKES, GYNEKES 

Yarın Cum birinci matine sa 
at 14,30 da: Ey Marmaranın mavi dera. 

guşu içinde .•.• 
Yüzen balıklar!... 

Sözünde durur bir 
adam 

Birisi hakkında görütülüyor
du. Olmüt birisi.. Tabii iyiliği 
ve kötülüğü hakkında beyanı 
fikir edilirken birisi dedi ki: 

- Sözünde durur mu idi?. . 
- Ooo! Ona hiç şüphe yok!. 

Bir defa bana "milyon verseler 
meb'us olmam" demitti. Haki· 
katen sözünde durdu. Ölünceye 
kadar meb'uı olmadı ... 

- Nere meb'usluğu teklif 
. 1 d"? etmış er ı .... 

- Hiç bir yerin teklif etme
diler .. O da olmadı... Sözünde 
durur adamdı ... 

FELEK 

yonız. a u ı unya mus ısı zere her ilim ve mes e ıubeai yat ..., ııan'at mecmuaaııdrr. Bu nüs-
utun titm&n kamından çıkalı kendi mecrasında son sistem nin tıeklif ettiği konkurdato 25-1-

ol basında Ahmet Hamdi, Ahmet Kut- 932 tarihinden muteber olmak üzere SULAMITIS 
üç yüz sene du. Avrupa teknıg"·ini kabul etmeli. · N ı•-L A z ,_. F 'k Be • 

Bö 1 b 1 ·ı d sı, uru """ ta, e"' aı • Y•e- mercke kabul ve terviç edile-k ic-y e ta ta parça an e ün- d" ·• 
ya abenginıe karıtmağa imkan ır.Yokıa annut pif ağzıma rln kıymetli yazıları vardır. Tavsi- ra ve ifliis kanununun 278 inci mad-

tkinci matine saat 18 d~ 
GYNEKES, GYNEKES 
Akşam suvare saat 21,30 da: ., ye _.,~riz desi mucibiru:e konkurdato muame 

var mı·· dü !. Kabilinden her teki.mü! ""'" · 
Geçen gün Romanyada gali- hamlesini komprime halinde 

ha Pazarcık kasaburm:lan bi- ağzımıza dütmseini beklenelı: 
zim radyo hakkında bir şikayet çok aldanırız. 
gelıniıti. (Pazarcık) Roman- Japonlardan ibret alalım. 
yanm en çok Türk olaın bir ye. Burhan Cabit 
ridir. 

Bura Türkleri (Romen) mu 
sikisini benimsemiıler. Musiki 
aletlerini değiştirmitlerdir. 
Kambur utla, kaplama tahtası 
kanuna izin vermişler ve mü
kemmel bir orkestra heyeti yap 
mışlar. içlerinde bestekar bile 
yetişiyor. 

Bu Türkler anavata.ndan bir 
parça musiki dinlemek için rad 
yoyu açtıkları zaman kulakla. 

lstanbul Beşinci icra Memurlu
ğundan: Mahcuz olup Qtılması mu
karrer kunduraların 6-3-932 tari
hin<: müsadif Pazar günü saat 16 
dan itibaren Galatada Topçular cad 
desinde 130 No lı dükkanda ilk art
tırması ya.pıla<:aktır. Talipkrin 
yevm ve saati mezkilrda .mahalliıı.de 
hazır bulunan memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
mecmuası 

3 Üil(:Ü ve 4 üncü nüshaları çıkan 
bu .ıan'at mecmuasında muhtelif 
tıemaııa l:ıahiSJ.ıeri, müsahabeder, te
maşa havadisleri vardır. Tavaiye e
deriz. 

Holivut 
Sinema mecmuası olan Ho

li:vutun 2 inci sene 7 inci sayısı 
zengin miindereıcat ile intişr 

etmiştir. 

la.tının ifası zımnında mumaileylıe 

iki ay mehil verildiği ve Konya a
vukatlarından Ali Haydar Bıeyin ko 
miser tayin ediJdiği ilan olunur . 

HOROS TIS T!HIS 
Pek ya.kında: 
TA 5 BOUBOUK!A 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N A.:c>C>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Ttoşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES; 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf : 
İır.tiyaz 

Milliyct'in Edebi Romanı: 27 yazık değil mi? .. Kaç defadır lıyor sallıyor, içinden kopup zır: Dedi. Fakat, Naran'ı kan- - Peki niki.hlanıraak sana 
ona söylüyorum, yalvarıyo. gelen bir sesle: - Almanlarla bu muahede- dırmamın, bağlamamın imki.- ne zararı var?. Da.ha iyi değil 
rum: - Seni seviyorumı! yi bebemabal imzalamalıyız.. nı yok. mi? .. 

- Bensiz sokağa çıkma!. Diyor, ısırıyor, koparıyor, Diyor .. Hepimizi sıkıttın. - Nikah iıtemem de iste- Karı kocalığımızı herkes ta. 
Seni kıakamyorum!.. içine sokmak istiyor. Sonra da yor. Ve .. biz de Alman murah- mem!. nır. Çocuğumuzun annesi, ba. 
Korkuyorum!. böyle ele avuca sığmıyor. Faz. baslarını kandırmağa çalışıp du Diye tuttunnut gidiyor?. Ne baıı oluruz .. 
Hiç bir ıey olmasa bile ben la sıkıttırıru:a da: ruyoruz. Fakat, benim için bu den ve niçin?. Bunu pek kesti- Dedim. Sözümün bitmesini Etem IZZE) 

GÖZYAŞLARI!. 
vehimden kendi kendimi yiyo. - Eh .. ben böyleyim!. muabedenin ehemmiyetinden remiyorum. Nikahsız, serbest zorla bekledi. Hemen atıldı: 

Büyük ve karanlık vükeli. l ğı, tanıttığı erkekler eski tanı .-uın ! Artık değitemem! ziyade sabahları Naran'ın koy- yafamak onun kadar benim de - Çocuk mu. kat'iyyen İı-
odalarmda bir fıslaşmadır gi. dıkları yahut akrabası bile ol Ve .. kaç defa hatırlattım: Benden geçmiş!. nundan çıkıp erkenden daire- itime yarar bir şey olmalı. Dü- temem! . 
diyor!. Elimizden geçen şifre-! sa yine onun gözlerinde, onun - llk günden beri sözlü de Fazla sıkıya gelemem!. ye gelmek var! Aman, bu ıu> şünüyorum: Ve.. ilive etti: 
lere bakılırsa fevkaladelik- bakıtlarında, onun hüviyetin. ğil miyiz? .. Sen benim, ben se Diyor; kızıyor, ağlıyor. Ge müşkül şey?. - Çabuk ayrılabilirim.. - Sanki ben doğmu,um d• 
ler içindeyiz!. de, batta adım atışında bile bir nin istemediğimiz 'eyleri yap- çen günü beni bıraktı da nasıl Kayıtsız olurum!. ne olmuşum?. 

şüphelilik var! .. İnsan onun mıyacak değil nll;ıjz?.. gitti?... Yine ağzımı açsam Mes'uliyetsiz it!. Bu bahis üzerinde hiç mıma 
sahiden biç bir şey yapmadığı- Fakat: ayni şey olacak. Halbuki, Bir lıafto. sonra Ve .. kadmın olduğu kadar kaıa kabul etmiyordu. Fakat. 
na, bir: - Evet.. ben bütün bunlara inanamıyor Artık her işim bitti. erkeğin de botuna gidebilecek ben kızdırmamak için yarı şa· 

Hoş kadın, güzel kadın, - Bonjur Diyor, ve .. kendi kendimi böyle yağı - Şimdi niki.hlana biliriz.. hür ve genit bir esas. Fakat, ka, yarı ciddi hep: 
canı çeken kadın, fakat hercai Yı.but: - Peki.. biten bir zeytin yağı kandili gi Diyorum. Naran, yine dütünüyorum dütünüyo- - lmki.nı yok. Çocuk iste. 
bir kadm!. - Bonsuvar.. Diyor, bi eritip bitiriyorum!. - Katiyyen olmaz. Ben ni- rum .• Korkak bir muhakeme rim. insan sevgisini daha taş. 

Yine onu Taksimde bir tah Diyip geçtiğine bir türlü - Olur.. - Sonu bayrolsun!. kah istemem. beyüli gibi karşıma dikiliyor. 1 kın bir sevgi ile arttırmak İste 
telbahirci binbatının elini sıkıp İnanamıyor. Oynak, hoppa, Diyor, Demekten baıka çare yok. Serbest yatayalım!.. Endiıeli hükümler veriyorum: 

1 
mez mi?. 

aynldığı zaman gördüm. Ben şen, kahkahalı, cinsi cazibesi - Öyle.. • • Annemi dinlemem.. - Nikahlım olursa benden Deyip durdum. Nikah üze-
tramvaydaydım. Denizaltı bin çok kuvvetli biı kadın! Diyor.. Yine her şey ve • • • Sen hiç merak etme.. ı ayrılamaz. • rinde tuhaf fikirleri var: 
başısı aşağıya doğru yürüdü. Böyle bir kadına inan getir hepsini unutuyor, kendi bildi - 15 - Diyor. Geçen günü annesi- Ona tamamile hi.kim olu- - ·Nikah ta ne?. Nihayet res 

ıan sonr« 
O da bir taksiye atladı, Harbi mek her halde çok zor ıey. ğini yapıyor!.. ne de söyledim: rum!. mi bir bağ değil mi?. Ben bü-
ye yolunu tuttu. T ramvaym Y abut ta onu çok sevdiğim İ- Ne sevgisine, ne hüviyeti- Sanki benim itlerim b.- - Niki.ha hazırım.. Yatayıtımıza hiç kimse ka- tün hüviyet ve vicdanımla se-
yaıımdan geçti. Beni görmedi, çin bana böyle geliyor!. Fa. ne, ne varlığına akıl sır ermi- yetmiyormut gibi şimdi batı- Dedim. Acuze kadın hemen rıtmaz!. ni sevdikten ve kendimi tama· 
baa de kendimi göstermedim! kat, bu defa ağzımı açmıyaca- yen bir kadın! ma bir de komisyon i.zalığı çık sırıttı: Diyorum. Naran ile dün yi. mile sana verdikten sonra ni-

L--'F:....::ak=a.._.t,.......,,.._,a....._t.,.ı._.H_.."..._,.bi .. · ..s:i.1..ı..ı:ı·~ım:;:.....:.V;:;;e...;O:;:n:;:&ıı...:t:;;ek~:.:k;:;;e:.:li:.:m:.:e._.:s;::Ö=le-;;..ı _ _..:ıoıı.ı!!..Iİ.ııkiı1." ..ı.ıı•::.nı:aı.ı"io.lım=dı11aw..ı:kııııoııea!.:--L..!.ltı;;.. -~----------J..........=- ~rin m ·· ki.b memurunun önüne itmek 
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MİLLiYET PERŞEMBE 3 MART 1931-.. 

Tarihi Tefrika:6 4 

( Sabatay Zevi 
N•lclede11: R. N. 

Mesih fikri Osmanlı padişa-
ı· hına yabancı değildi 

Nehemya Kohen Sahatay Zevinin sahtekar 
olduğunu ilan eden bir yahudi değil miydi? 
Yahudiliğin mukaddes mer

kezi demek olan Kudüs, yahu
di dinine mensup olmayanlann 
idaresi altında, Osmanlı padi
ıahınm emrine tabi bulunuyor 
du. Fakat bu mukaddes diyan 
yahudiliğe mal etmek için açı
lan mücadele öyle siliblı, açık 
bir mücadele olmuyordu. Saba· 
tay Zezi kendisinin beklenen 
"Mesih" olduğunu iddia ede. 
rek her yabudiye bunu telkin 
ettiği zaman Kudüsü kurtar
mak için Osmanlı paditahını 
tahtından indireceğini de söy. 
lememif miydi?. Taraftarları 
ondan bunu beklemiyorlar mıy 
dı?. Sabatay Zevi niçin İzmir. 
den çıkarak İstanbula gelmek 
istemitti.? Padiıahı indimıek i 
çin ona daha yakın olmak mak 
aadile değil mi?. Fakat buna 
muvafak olamadan Geliboluda 
bir kaleye hapaedilmeai daha 
~buk olmuıtu. 

Osmanlı paditahı dördüncü 
Mehmet bir takım karıtık veka 
yiden. aonra küçük yaıta tahta 
çıkmıı, ırenç bir padiıahb. Bu 
vekayi paditahm hafızumdan 
ailinemezdi. Omm için bir kere 
çıkanlımıt olduğu tahtını muha 
faza etmek için de hiç bir ıey· 
den geri kalmıyacaktı. 

Fakat timdi ne dütilnüyor, 
kendisine verilen malumattan 
ne anlaıılıyordu? Tahtı tacı 
alınacak, kendisi padiıablrktan 
mahrum bırakılacaktı!. 

Nehemya Koben Sabatay 
Zevinin aahtekir olduğunu i
lin eden bir yahudi değil miy
di?. Hayır .. Nehemya artık ya 
budi değil, müılüman olmUJ, 
nihayet nice zamandan beri pa 
diıahı Sabatay Zeviye kartı ba 
reketten menederek Osmanlı 
bükümdarmm ıanki elini, kolu 
nu bağlayan manileri bir anda 
ortadan kaldrrmııtı. ! 

İtte müslüman olan Nebem 
yanın rünlerce Geliboluda 
"Mesih" ile cereyan eden mü· 
nakaıasmdan sonra vardığı ha 
kikat ıu değil miydi: Sabatay 
Zevi beklenen "Meıib" değil, 
aJelide daha doğrusu yalancı 
bir adamdan ibaretti!. Müslü
man olan Nehemya da bunu 
temin etmitti .. 

Paditah bunu öğrenince ge
niı bir nefes aldı. Mühtedi Ne
bemyaya bol bol hediyeler, ib. 
sanlar çıktL Fakat padiıah için 
Sabatay Zevinin hakiki "Me. 
ıih" olmadığını öğrenmek te 
kafi gelmiyordu. Onun için Sa. 
batay Zevi aleyhinde vereceği 
emri yalnız kendi iradeaile ver 
meği muvafık bulmadı. Bir de 
vezirlerin, sallanan erkinmın 
toplandığı divanda keyfiyeti 
tetkik ettirerek ona göre verile 
cek kararın tatbikmi tercih et. 
ti. Dördüncü Sultan Mehmedi 
bili dütündüren diğer mühim 
bir keyfiyet te ıu olsa gerek
tir: 



MlLLlYET P~ltŞEMBE :i MART 1932 

1 Muhabir mektubu 11 Birinci sahi.leden geçen . yazılar, Vili·yette 

Fa.brika 
Markaları 

Bursa da 
Buhran! 

Bir kısım tüccann işi 
çok bozuk gidiyor 
BURSA, 23-2-932 (Milliyet) -
lktıaadi buhran ıehrimizde de 

bütün tiddetile devama baıladL Bu 
yüzden IOn ciinJerde maruf tüccarla 
~daa birkaçının iflas ettiii di
ier bir talmnlarmuı dlı ırünhesün 
if!i.. doiru cittikleri ııörülmekte
clir. 

Umumi buhrandan müteeuir o
lan Bursa piyasası, ipekçiliiin tam 
bir tevakkufa duçar olmaaı, zahlrde 
fiatlannın dütmeai, 1931 de koza 
mahsulünün evvelki seneye aisbet
le hemen msıf derecesinde noksan 
zuhur etmeai yüzünden çok ta)'IUU 
dikkat bir para buhranına ıııaruz kal 
mıştır. 

Umınni buhranın alnülameDeri 
Buna ticaret ve aanayiinin bütün 
ıuabatı üzerinde hazan vahim neti
celer tevlidi suretile piyasa üzerin
de fiddetle tesirini göstermektedir. 
Bununla beraber; itıizlik, aatışsu• 
bk ve ihracatın tevakkufu da vazi
yeti daha lıid bir telde sokmuştur. 
Bursaya hariçten para celbine yol 
açan belli başlı faaliyet ıubelerin
den biri de ipekçiliktir. Fakat; son 
zamanda ehli olmayan ve binnetice 
zarara duçar olarak borçlarmı kartı 
layabilmek için ellerindeki mallan
nı hazan maliyet fiatlamıdan d11D 
bedeller mukabilinde sabnağa mec
bur olnıaları piyaaa:rı karmakantık 
bir Tazİyet;o ıürüklemiı, '" bir yan 
dan oatıılarm ipekçilik tarihimizde 
ıimdiye kadar kaydedilmemiı bir 
dereceye düınıeai de birçok fabri
kaların ya kısmen yahut tam..men 
faaliyetlerini tatil etmeleri neticesini 
tevlit etmiıtir- Bu yüzden iısiz ka
lan yüzlerce amelenin de açıkta ve 
sefalete malıküm bulundukları &Ö
rülmektedir. 

Bundan ba1ka 3 - 4 aeneden be 
ri zeytin, koza, tütün mahsullerinin 
h- noksan zuhur etınesi hem de 
mahıulere faycla temin etınemesi 
ve fiatlann da korkunç bir tekilde 
müth;ı bir tedenniye duçar olması 
Buna 'Ve havalisini fakrü zarurete 
aevketınİ.ftir. Bu havalinin esasen 
rayri mütevazün olan ithalitı ve ib 
racat müvazenesi ihracatın azalma

sile daha büyük farklar göstermeye 
ba!lamıt -.e memleketin geçirmekte 
olduğu mali buhran dolayısile aayri 
müsait ıerait altmda yekdiğerini ta
kip eden bu iktısadi sebepler hem 
tüccarlar arasmda mütekabil emııi
Jet ve itimadın azalmasına hem de 
piyasanın umumi faaliyetinin fevka
lade müşkülata maruz kalmasına 
sebep olmuıtur. Mahsulat fiatJan.. 
nm düşkünlüğii yözünden ;zarurete 
ıürüldenen zürra hem kabiliyeti 
ittiraiyesini hem de tediye kabiliy&
tini kaybehııiıtir. Bu •aziıret kar
ıısında bir taraftan satıt yapanuyan 
bir yandan da alacaklarını tahsil e
demiyen tüccar bittabi kendi borç
larını da tediyede mütkülata duçar 
olmuıtur. Buna; banlralarm kredi
yi azaltması hatta, bazım kredi mua 
ınelelerinden korkarak tediyeden İç
tinap etmeleri de inzimam edince 
para sılanhsı atiye ait ümitleri bed
.binliğe ankedecek bir derecede art 
mııtır. Denebilir ki miizayılcı 'Ve 
hatta zaruret piyaoacla umumi bir 
bel almııtır. Bu müzayilranın sebep 
terini arqtınrken yalnız aah§ nok 
oanlıiJ ile umumi buhranın tesirle
rini tetkik etmek l<lfayet etme%.. Pi 
y .. ıadaki para sıkıntın tnlit eden 
sebepler arumda bankaların ela bir 
biuei mes'uliyeti olmuı İcap eder. 
Filhakika: 1931 senesinin son ay
larına kadar yekdiğerince rekabet 
eden:esine Bursada piyasaya ikrazat 
ta bulunan beı banka vardır. Şeh
rimiz ikbaadi 'Vaziyetinin gilnden 
göne bozulma11 karıısmda kendi 
menfaatlerinin muhafazası kaygusu
na düıen bu bankalar geçen tqrini 
sani ve kinunue'Vvel aylarnıdan iti
baren kredileri tedrici surette azal
ta, azalta nihayet ikrazah büsbütün 
durdurmuılardır. O zamana kadar 
bir banka nezdindeki taahhüdatımn 
vadesi hulül edince diğer bir banka 
dan para tedarik ederek bunu kar
şılayan ve bu auretle işlerini tedvir 
etmeye uıirafan tüccarlar §İmdi hiç 
bir yerden kredi bulamayınca, hor!<· 
!arını da ödemekte bittabi pek ziya
de duçarı müıkülat olmuılardır. Ma 
mafih: Bu vaziyetin tahaddiisünde 
türraclamnızın da taksiratı da yok 
değildir" Çünkü, bu gibi türraclar 
lııınkftlardan yüksek krediler elde et 
tiklerini görünce büyük karlar üıni
dile kendi kabiliyetlerinin fevkmda 
it görm<k arzusuna kapılDUf ve bu 
meyan.la kendi Rsı) san'atlarnu terk 
ile ba•ka san'atlara bilba11a dobı
ıtıacılığa atılmaya heves edenler de 
oluıu,tur. 

Bu ıerait dahilinde hem kendi
leri mutazarrır olmut hem de piya
sanm intizamına mani olmuşlardır. 

Derviı 

Boğazlar komisyon 
raporu 

Boğazlar komişyonu, dön sabah 
Tophanedeki binada mutat içtimıunı 
aktetnıiftir. içtimada komisyonun 
senelik raporunun hazırlanmasına 
devam edilmiştir. Rapor ikmal edil 
etikten sonra tab'edilecelc vP hi'" • .,__. 

Çinliler ric'ata mecbur kaldılar Türkiyede 125 senedir böyle 
(Bap 1 inci sahiled") Sato'dan bii.kümetin bu hususta ne Tedrisat Tze • !Gang ırmağına tamamen bil- yapmış olduğunu ve ne yapmak ta

kim olacak bir Japon imtiyazlı mın- savvurunda bulunduğunu bildirmesi 
takası tees•Üsünü intaç edecel<tir. ni istemi,tir. Mükaleme esnasında (Bap 1 inci sabilecUı) 

kış görülmemiş Beynelmilel tescilleri 
(Ba§r 1 inci sahifede) 

Nankin'de Rusya ile olan müna- M. BoDcour, yarın Cemiyeti Al«aın larrn do{;ruclan doğruya mek
oebat meselesi ile iıtigal etmek üze- fevkalade meclisi açıldığı zaman tep diplomalarile Darülfünuna 
re bir hariciye komisyonu teıkil e- Changbai'da harbin devam etmeme- kabul edilmeleri caiz olamaya· 
dildiği teyit edilmektedir. Bu mesele si için Chanııbai hareki.tına bilate- cağından geçen sene bu suretle 
Loyang'da içtima eden Kou • Miıı • ahhur nihayet verilmesi zmmında 

böyle devamlı kar ve &eığuk gö nizamnamesi geldi 
rülmemiştir. Karın 15 marta F b . . 
k d d d •· b"l ·· a nka ve tıcaret marka1an 

1 a arektevd~m Me .~lhegkı ttı e solyd. nın beynelmilel teaçili hakkın • 
erm e .r. u a a an a 1 d ki • d"" vr 
ğımız haberlere göre, köylerde I a

1 
~ızt_amMnamkea] unbeı ay1et~ Tang merkezi icra komitesinin tet- Japon mümessilinden musirrane re- Dariilfıinuna girenlerin bu ders 

kikine arzolunacaktır. cada bulunmuıtnr. senesi sonuna kadar resmi bir li d k rtl __ , d ge mış ır. ar ann yne mı 
onan veya ru ar t1U1Uın an 1 1 t .1. . • zuh I .. •. 

J I d ? M. Boncour, mumaileyhe demit- •ede bakalorya imtihanı verme. 
a pon ceneru i ne igor ti·r '-'·. Mu·-.---'-c ·eraı·ti· mahallinde 

l k • ok y 1 e esçı ı ıçın ar a omegı ıu parça anan ımse y tur. o • -d 
..., ~"" • leri ve bu seneden itibaren lise 

CHANCHAI, 2 A.A. - Japon müu.k?re edilebilir. Fakat vakit ge- derecesindeki bütün mekteple. 
ku..,,ei oeferiyesi yen.i başkumanda- çiri.lmckıizin ateıin söndürülmesi İ· 

lar da kapanmış değildir. Tram uMrı k h"b" • • • , 
· k t" d'· bah k d ar a sa ı ının ısım ıuı at vay §ır ·e ı un sa er en en d . 

m ieneral Shirakawa, Changhaı 8 cap eder. rin mezuniyet imtihanları res
muvaıalatında Çin kuvvetleri keneli M. Boncour, Japon hükiimeli'lİn mi bir lisede bakalorya imtiha.. 
tekliflerini büsnü niyetle kabul ede- aihayet aklin nidaı1111 dinliyeceğin- nı şeklinde icra olunması karar 
rek sür'atle çekilirlerse Japon kuv- den ümit vardır. !aşarak tamim edilmiıtir. Bu 
vetlerinin muhasemab tatilde tered- Beynelmilel polis kul'lveti karara göre her seııe resmi lise 
düt etmiyecdderini beyan etmiş ve 

k b b 1 brik ve a resı: 
ar ve uz ara a arını ta e- y kil" · · · d • ( 

d k h t ·· • d ki k 1 t e ınm ısım ve a resı var ere a uzerın e ar an e- • ) 
· 1 t • t d··1<m·· t.. ıse : 

mD;~ e mk ış vek uzd o. uşkur. Markanın milli , tesçil tarih 

demittir ki: Hardcitıınızı asgari LONDRA, 2 A.A. - Akvam Ce- lerde son sınıf talebesi ile lise 
hadde indirmek için münıkün olan miyeti, mtıkarrerabna riayet ettir- derecesindeki hususi ekalliyet 
herş~yi yapacağız. Elverirki tebaaıru mck için beynelmilel bir polis kuv- ve ecnebi mekteplerinin son Si• 
zı ve imtiyaz mıntakaomı tehdit et- veti ihdasına matuf olan Fransız tek f -d • ) · h • 1 .,,. · d hi'- ld • nı mu avım en ve usuaı o a-
mekte olan ıimdiki buhran sür'atle w:mı ne erece mu ,. o. ugunun ll· k l" d • d I" 
nihayet bulaun. zak şark vakayii ile teeyyüt etmesi, r~ .1~~ • ~rec;eaın e ma umat e 

efkan umuıniyede şimdiye kadar an- 1 dındıgını ıddıa edenler bakalcr 
Japonlar çekilmigorlar cak siyasi mahafilde cereyan eden ya imtihanına girecekler ve bu 
TOKIO, 2 A.A. - Cenevre'de mükalemeler esruuında tezahür et- imtihan neticesinde alacaldan 

Sir Jhon Simon tarafından yapılan miş ola~ bir harı~"t tevl!t ~tmiştir: diplomalarla Darülfünuna gire-
Ja y ' Çin ve Japon a•ker- Efkan umumıyede gıtgıde aarıh b"J ki d. H"k" . . M"ll" ve pon anın · · bir surdte tereuüm etmekte olan 1 ece er ır. a ımıyetı 1 1 

!erinin ayni zamanda çekilmelermı beti "d ı · 
kabul etmiı olduğu §eldinde ola his, Çinlilerle Japonlar arasında mu- ye lı-:. münase e atı e.n müta 
beyanatı ı...kkmdaki mütalealarıı: basemat devam eylediği takdirde leayı serdetmektedir: "Eakalor 
serdeden hariciye nezareti erkanın- Çemiyeti Akvamın bir lriyası mukaı ya imtrhanlannın bu suretle u. 
dan ve mezk'1r nezaret namına ida- sem karıı~mda !"'lunmaktan hali. mumi bir mahiyet alması Maa 
re'• kelama" •sl•Lı"yet --La.: olan zat, kalmıyacagıdır. Dıkkata şayandn- ki "f ek"l • . d . 

- "" owuın elı:i bu-"-'-de beynelmilel bir poliı n v a etınm te nsatta ve U• 
Japonya'nm Changhai cephesind "~' il b T k d h·1· 
Çin ve Japon askerlerinin mütekabi- kuvveti teşk;Jinin "arure!İ lehinde su eı:-de ütün ür İYi' a ı ın 
len çekilmesi esasım kabul etmiı ol- bir takım salahiyettar sesler yüksel- deki mektepleri tevhit yolunda 
malda beraber bunların ayni Zllman mekte ve birçok tahsivetler, ı>azete- ki pren$ibin tezahürlerinden bi 
da çekilmelerini kabul etmemekte lke.re. mektu!' ~ndderereF k lngiliz ~f- ri addedilebilir" 
olduğunu beyan etmiıtir. arı umumtyeıun 6" ransız pro1e-

-

un a şama a ar yagan ar-
lann mikdarı 8 santimetreye ba 
liğ olnluştur. Dün azami bara· 
ret 1 derece, asgari hararet le 
nakıs 4 idi. Bugün hava bulut
lu olacak, mutedil poyraz ese
cek ve günet görünecektir. Ha. 
fif kıtr aarpmesi muhtemeldir. 
Havalar şiddetini kaybetmiştir. 
Belediye sokaklardaki kan te
mizletmek için bütün amelesini 
yollara dökmüştür. Dün öğle
den sonra köprü üstü ve sair 
büyük caddeler kamilen tem:z. 
lenmiştir. Belediye kaymakam
lıklara bir tamim göndererek 
kar topu oynanması memnu ol. 
duğundan zabıta memurlarının 
müdahalesini bildirmiştir. 

Kar m-· kin~sı 
Belediye laş dolayıaile kar 

makinesinin faaliyetini isteyen• 

ve numarası: 
Beynelmilel tesçil harcını ha 

vi çekin numarası ve muhtevi 
olduğu meblağ: 

Marka kliteıinin iki sene ıon 
ra masrafı verilmek suretile ia. 
desi istenilip istenilmediği: 

Markanın konulacağı e,ya: 
(Milli tesçil kaydına aynen te
vafuk etmek üzere ve Franıız. 
c:a ifade ile). 

Tafsilatı yukarıda yazılmıt 
olup nümuneleri ve klişesi (ve. 
ya klişeleri) birlikte takdim e
dilen markanın (veya markala
nn) namına (veya namımıza 
veyahut müvekkilim namına) 
beynelmilel tesçili için lazımge 
len muamelenin yapılmaıırna 
müsa11de buyunnanızı rica ede
rim Efendim. 

Mumaileyh, Çin, atkerlerini bita- sini birdenbire reddetmiyerclı: bita
raf mıntakadan 20 kilometre öteye kis bu projenin tam zamamnda ileri 
çekmek suretindeki vaitlerini efal süriilmüş olmak itibarile ona lazım 
ile teyı"t etmedik,.e J~n aıkerleri- gelen ehemmiyeti atfeylemesini is-

Fırka halk arasın 
dan hatip seçiyor 

lere cevaben demektedir ki: ( 
- Bizim aldığımız kar me.ki 

neai sokakhnn karını temizle
yecek makine değildir. Karla 
kapanan yollan açmak içindir. 
Makine iki metre genişliğinde 
bir yol açar. Birkaç sene evvel 
İstanbulda müthiş kış olunca 
sehrin uzak semtlerinin ve mü) 
hakatın yollan kapanmış, bura 
lan ekmeksiz kalmak tehlikesi
ne düşmüştü. Biz bu makineyi 
onun için getirttik. Gene öyle 
tiddetli bir lat olursa karla ka
panan yolları bu makine ile aça 
cağız. Yoksa elimizdeki maki. 
ne caddelerdeki bir iki kanş ka
rı temizlemek için değildir." 

ı 
• 

On bet kurutluk puL 
Tarih ve imza • 

• -~- teınektedir. nin çekilmeainin mümkün olamıya. 
cağım llive etmiştir. Bu meyanda bilhassa M. Bames, 

Mazidel<l tecrübeler, Japonlara M. Charnwood. M. Davies. M. Hen
Çinlilcrin vaitlerine fazla itimat et- ry C:ladstone, M. Joree. M. Gı1bert, 
anemeği öğretmiştir. M. Bumıv. M. Geor~e Paish, M. 

Fakat Çin'hler, çekilir çekilmez Paule, M. w;scı.am. M. Steed, M. 
Japon aokerleri Japonya'ya mütevec Temnerley, M. H. G. WeU. tarafm
cihen vapurlara binmeğe başhyacak- dan i1112a edilmit olan mektup var-
br. dır. 

Ukin bunun için de Çinlilenn Bir )aparı mulıtıra•ı 
bil' daha avdet etmelerine mani ola- CENEVRE, 2 A.A. - Koridor· 
cak olan zaruri tedbirlerin bitaraf J.İırda cereyan etmekte olan mükale
a.kerler tarafından ittihaz olunması melerde cumartesi günü Japon he
tarttır. yeti tarafmdan konseyin muhtelif a· 
Şanglıay'daki Japon za!fiatı rasına bir muhtıra verilmİ1 olduğun 

• dan babıolunmaktadır. 
LONDRA, 2 A.A. - Londradalü Bu muhtırada konseyin diğer a-

lapon mahafili erka.nından alınan zaoı ile bilitilaf lngiltere tarafından 
malümat, Şanghaydaki Japon kıw- uzak tarkta yapılınıı olan tetebbüs
vetlerinin mezkı'.ir ıehir ile V oosung )er neticesinde Japonya hülı:iımetinin 
ve civarında 28 ıubat tarihine kadar almiı olduğu vaziyet irae edilmek
olan zayiatın kara ordusu için 120 tedir, 
telef ve 130 yaralr ve bahriye için Bu vesikada deniliyor ki: Japon
de 115 telef ve 630 yaralı olduğunu ya hükümetinin yegane gayesi, bey-
giıtermektedir. nelmı1el mıntakayı ve ecnebi teb'ayı 

Japonlar demirgollarını ber türlü acil tehlikelerden ıiyanet 
tnh,:-ip ediqorlar Te aülı:iın Ye asayifi iadeten tesis ey

lemektir. 
NA~JN, 2 A.A. - Bir Çin J •-• 19" C t 

membaindan bildirildiı;.;ne ..nre Ja apan eı .... nının uncu an on 
,.. ..- • ordusunun uzaldaıma•ını istemeleri 

pon tayy•releri Şanghay • Nankin de ayni gayeye matuftur. Eğer 19un 
demiryolu üzerindeki Nand S.iang ca Çin ordusu jeneral Uyeda tarafın 
ve Kıımian mevkifleriııi tamamen dan dermeyan olunan talepleri ka
tahrip eylemiılerdir • bul etmit olsaydı, Japon kuvvetleri 

Tayyareler timdi Kuna Han ci- kendilerine tayin edilm.iı olan müda
nrmdııki köprüyü bombardnnan et- faa hattının haricinde ilerlemeği ta
mektedir. ..TVUr biJ8 etıniyeceklerdi. Halbuki 
Ric'atın başka bir ~ebehi mezkür ordu, bu suretle hareket et-

LONDRA, 2 A.A. - Nankin'- mediğinden maatteessüf askeri ted-
den Reuter ajansına bildiriliyor: birler ittihBZI iıtİnlrmda lmldtk. 

Çin kararrihı umumisi, Japon Japon hiikWneti. Çin kuvvetleri-
bombardmıaıı tayyarelerinin Chang- nin kifi mesafeye kadar uzııklaştınl 
bei - Nan kin demiryolu üzerinde ki- ması ıuretile emnü selamet temin &

İn Nanbaiang ve Koun..cban iata- d"ıldiği vakit, tabii veziyetin tekrar 
sİyonlarını tamamile tahrip etmiı cıl- iade ve tesisi için devletlerle teın"'ki 
duğunu ve hali hazırda Koun-Chan mesaiye amade bulunacaktır. 
yakininde nehri kaleden büyük köp- Japonva, bu bapta ve bilhaua fi
rüyü bombardıman etmekte bulun- mabaat Changhai mmtekasındaki 

-bilerın" •a••-eü"ru" t-'- maı.-duğuno haber almıttır. ~~·- -ta111 ~-·· 
Çin'liler, Kiang-Wan'dan bura- dile. bu şehirde alBkaları bulunan 

nın şimali aarbiainde Yang-Tche ü- devletlerin de temsil edilecekleri bir 
zerinde kain Luiho'da karaya çık- Yuvarlak maaa konferansının Chan
mı, olan Japon fırlraoı tarafından ghai'da inikadında hiçbir mahzur 
mağlubiyete uğrahlmamak -.e parça ırörmiyecektir. 
!anmamak için ric'at etmiı oldukla- Japonya, vaziyetten istifade ıu-
rmı iddia etmektedirler. retile oiya•İ ihtirasatını tahakkuk el-

Cenevre lıagrette/ tirmek için hiçbir niyet beslememek 
te olduğu gibi, Chanııhai' da bir Ja-

CEN EVRE, 2 A.A - Japonya'· pon imtiyaz mmtaka11 tesiıini •eya
mn muhasematın hemen terkini in- but mezkur ıebirde yalnız Japonlara 
taç etmesi l8znn gelen Cemiyeti Ak- ınünhasir kalacak iııtinatlar teminini 
vam meclisi mukarreratııım kabulün de istememektedir. 
den aonra Chanebai'dan eden ha- Bilakis, Changhai tehrinin inkip 
herler, Cemiyeti Akvam mahafilin- fi için Fıansa, büyük Britanya ve 
de esefli bir İntiba basıl etmiıtir. Amerika devletleri tarafından istih
Çünkü vakayi vaziyette henüz bir sal edilen netayİçe hürmetkar ola· 
tebeddül hisd olmaımı olduğuna ve ,.,.ı. ve beynelmilel mıntaka belediye 
Japonların IOn talniye kıt'alarmdan meclisi idaresinin icraatına tamamen 
askeri bir muvaffakiyet elde etmek itimat eyleyerek Chıınghai ıehrinin 
için iotifade etınek istemiı olduklan- beynelmilel mahiyetini muhafaza ve 
m isbat eylemektedir. tahkim eylemeği arzu eylemektedir. 

M. Paul Boncour, sabahleyin hiri- Askeri takviye kıtaatmm izamı, 
birini müteakip M. Yen ile M. Sato imtiyaz mıntakasını tehdit eden mu
yu kabul etmiştir. M. Yen, iki ta- hakkak tehlikenin bertaraf edilmesi 
raf ihtilafına bir çare bulmak üzere için evvelce aynen izhar edilmi§ bu
alakadar devletlerle beraber bir kon Junan maksattan ibarettir. Bu nota
feraıtota yekdiğerine mülaki olmağı mn ihtiva ettiği kısımlardan birçok
kabul etmiı oldukları bir sırada vo- lannın M. Sato tarafından konseyde 
ku bulmuş olmasından dolayı daha ibrar edilmiş olan nutukta da mün -
ziyade pyanı teegsiif olan Japonya'· deriç bulunduğu kayde şayandır. 
nın son barreketini proteılo etmek 
ten ba.şl<a bir§ey yapamaım! olduğu Sabık Çin imperatora 
bedihidir. CHANG-CHUN, (Mançuri) 2. 

M. Boncour, M. Sato'ya dünkü A.A. - Sabık Çin impcratoru Pouyi 
mektubuna cevap vereceğini "e bu 1 Mart'ın onuncu günü yeni Mançuri 
cevabında meclis tarafından 29 ıu- de.Jetinin riyaseti vazifesini resmi 
batta teklif olunan plAru Japon hü- surette deruhte eyliyecek ve Cbing 
kümetinin kabul etmit olmaamdan Cheng ünvanmı alacaktır. 
dolayı memnuniyet izhar edeceğini Bu münasebetle Moukden'de bu. 
ve fakat bu planrn İcra mevkiine lunan Jaon umumi karargahı da 
konulmasının yani konferanam top- Chang Chan'a nakledilecektir. 
lanınaımın mahallinde muhasematın 
terkine ait bir itilaf husulüne bağlı Amerikanın düşündükleri 

..ı.;;. ~ ,. !1~ ... ~ -- . -..ı...A. ••• 

(Bap 1 inci sahifede) 
zikredilmiıtir. 

Bilahare vilayetlerde bu hatiple-
rin daha iyi yetiıtirilmeleri için 
kurslar açılacaktır. 

Kalabalık vilayet merkezlerinde 
de 15 kadar hatip bulunacaktır. Bu 
hatipler, büyük milli cünlerde. ma• 
halli bayramlarda, kurtulu§ günlerin 
de, meb'uı intihabında, belediye in
tihabında. kiiy muhtan intihabında, 
kasabalarda açılan büyük panayırlar 
da, köylerde umumi sünnet düğün
lerinde, halkın toplandııit umumi yer 
!erde hita\ı.ller İrat edeceklerdir. Her 
hatip bulunduğu tehir veya köy hal
kmın anlayaçağı bir lisanla, açık ola 
ral< fırka prensiplerini halka se,.di
"""'k ıınJataeak, bilhassa mulaaSS1p· 
!ara rütvet verect"k mahiyette söz 
sövlemekten kat'iyyen sakınacak, bi. 
lakis icah·nda sert 'Veya mülayim o
lanlarla fikir mücadeleoi yapacaktır. 
Halk hatipleri t~kilatı Ciimhuriyet 
nmdelerinin kökle,meoinde miihim 
bir rol ifa edecektir. 

-

Fukaraya 
Yardım 
Topkapı Fukara umigeti 

kömür te11zi ediyor 

O:lun, kömiır ilıtiktJrı 
gokmuşl 

Diğer taraftan belediye kıt 
dolayısile şehirde odun kömür 
ihtikin olduğuna kani değil
dir. Onun için fevkalade bir ted 
bir ittihazını düşünmemekle· 
dir. Odun kömür fiatleri daimi 
kontrol altında bulundurulmak 
tadır. 

Vapur seferleri ıektege 
uiradı 

Dün sabah şiddetlenen kar
dan dolayı vapur seferleri sek. 
teye uğramıştır. Kar saat sekiz 
buçuğa doğru tipi halini aldığın 
dan Şirketi Hayriye ve Seyrise 
fain vapurları seferlerini tatil 
etmişlerdir. Bu hal 1aat ona ka 
dar devam etmiştir. Dün Yeşil
köy rasat merkezi liman idaresi 
ne yıldız karayelden bir ftrtına 
nın gelmekte olduğunu ve teda 
bir almmaunı bildirmittir. Li
man idaresi bütün Karadeniz 
limanlanna vaziyeti telgrafla 
bildirmi§tir. 

Muğl 'da lıavalar 
MUGLA, 2 (.AA.) - Muğ. 

layı çeviren Y ılan'lı ve Çökte
PapanJn vekili geldi pe gibi yükşek dağlara külliyet 
Papanıu htanbul mümessili Mon- li kar düşmüştür. Gelip gitme 

aenyor Margoti, dün Jtalyadan ıeh. müşkülatla yapılmaktadır. Ha
rimize avdet etmi§tİr. Monsenyor valar vilayet dahilinde bahan 
Margoli, lstanbuldan aynldtktan andırır derecede mutedil git. 
oonra Atinaya IJiTamlf, cınıd.a Yu- mektedir. Her tarafta bademler 
nan ReioicümhuJU M. Zaymıa tara. 
fından kabul edilmiştir. Marcoti M. çiçek açmı§lır. 

Topkapı Türk fukaraperver 
hayır müeeesesi cuma günü 
kendi muhitindeki iki yüz aile. 
ye 3000 kilo kömür tevzi ede. 
cektir. Müessese, muhitindeki 
fukaraların çokluğunu nazan 
dikkata almış ve bu muaveneti 
tevsi etmeiii düıünmütıe de 
maddi imkan bulamaınıttır. Fa 
kat hayu sahipleri tarafından 
fukaraya kömür tevzi edilmek 
üzere aynen veya nakten teber
rü vaki olursa müessese yardı
mnu tevsi edecektir. 

Zaymioe Papalığın darpettiği mes- MUGLA, 2 (A.A.) - Son 
kükahn bir kolekıiyonunu hediye günlerdeki toğukJar bütün fi • 
etmiştir. ı:lanlan yüzde altmıı hasara uğ 

M. Margoti, Atinadan sonra Ro- ratmıştrr. Zürra yeniden fidan 
maya gitmiı ve Vatikancla Papa tara 
fından .kııbul edilmiıtir. yetiştirmek için ç.lışmaktaılır. 

M. Margoti önümüzdeki pazar Yalol'la yolunda bir 
güDü Papanın' taç giydiği günün adam dondu 
yıldönümü münasebetile Sentespri BURSA 1 S k fırtı 
kiliaesinde yapılacak ayine riyaset ' - on ar • 
edecektir. nası esnasında Gemlik • Y a1ova 

Taklit edilen 
Pullar 
Taydos usulü ka1'ul edi

lirsıı taklit edilemez 

Damga pullarını taklit ede. 
rek sahte pul imal etmekle 
maznun bazı eşhasın adliyeye 
verildiğini yazmıttık. Bunlann 
muhakemelerine yakında başla
nacaktır. llk cümhuriyet posta 
pullannın resimlerini yapan res 
sam Ali Sami Bey bu münase. 
betle kendisile görüşen bir mu
barririmize demiştir ki: 

- "Cümhuriyet evrakı nak
diyesinin taklidi kabil değildir. 
Hatta, İngiltere bile bizim usu 
lümüzü kabul etmiıtir. Fakat 
damga pullarımız, tipografik 

olduğundan kabili taklittir. Bu

nun önüne geçmek için pullan
mızın tayda. usulile tab'mı ka
bul etmek pek faydalı olduğu 
kanaatindeyim." 

Otobüsler trenlere 
rekabet etmiyecek 
ANKARA, 2 - Muntazam tari

fai olmayan, sıhhi ve fenni tekay
yüclat gı"bi tekaliften azade olan oto
büs ve kamyon tervislerinin ıimen
düferlerimize rekabet edememesi i.. 
çin kanuni bazı tedbirler alınma11 
mutasavverdir. 

Otobüs ve kamyonu mi:nakalatı
mn şimendüferlere müvazi istika
metlerde meni ile bunun anealı: na
kil lhtiyaa fİmendöferlerle temin <>
ch1meyen mahallere baın "e bu hu-
111sun mali, idari adıhi ve muhafa. 
zai nazarlardan liır nizamnameye 
raptı düıiinülmelrtedir. 

Rıhhm suiistimali mah
kemeye intikal ediyor 

IZMIR, 2 (Milliyet) - Rıhtım 
ıirketi suiistimali etrafında tahkikat 
yapan banka müdürlerinden müt&
telıkil ehli vukufun raporlarmı hazır 
hyarak Müddeiumuıniliie verclilderi 
ni ve bu raporun ıirket aleyhinde bu 
Jnnduğunu bildirmitıiın. Hadise et
rafındaki adli tahkikat bir iki gün 
zarfında bitecek ve evrak üçüncü is
tintak lıikimliiinden Müddeiumumi 
liie te-.di olunarak iddianameler ha
zırlanacak ve maznunlara tebliğ e
dilecektir. 

Rıhtım tirketinden 83,000 llia 
derecesinde rüıvet aldığı iddia olu
nan lzmir aabdı: Nafia komseri Emin 
Bey hakkındaki tahkikata ela Adli
yece devam olaumaktadır. .. -.w ... -... - .... ···-·------.. yolunda bir adamın donduğu 

ve devletlerin bir konferanı aktede- söyleniyor. Bu adam Gemlik 
ceklerine dair Cenevreden gelen ı.a- tütün inhisarında muakkip iken Toros tütünlen· 
berlerden memnundur. aon kadro münasebetile açığa ' 

Sulh lelıindelci hareketin, M. Stim çıkarılmıt bir memurdur. Adı 
son ve alakadar devlet mümessilleri E 1 Ef- .ı•d h 
ile icra etmiş olduğu mülakatlar es- rtuğru "'"'1 ir. Bu zat a. 
numda Sir Jhon Simon tarafından !inden tikayet için İstanbula 
ihzar edilmiş olduğu beyan edilme!<- gitmeğe karar Vet'mİŞ, parası 
tedir. olmadığından Y alovaya kadar 

ANKARA, 2 - İDfBAb -ıemem 
olan T oros tünellerinin kirgir ak
oamı bu yaz ikmal olunacaktır. Bu 
suretle tamirat mi.kaadile orada istih 
damı zaruri olan birçok ameleden 
tasarruf edilınit olacaktır. Muhasemabn tatili keyfiyetinin yaya gidebileceğini tahmin ede 

devamlı bir sulbün aktine müncer o- rek yola çıkmıttrr. Yolda kar .-----------...., 
lacak bir planın tanzimine müsaade Y 1 Küçük Haberler 1 
babşolacağı ümit edilmektedir. başlamış, Reıadiye köyü civa- . 

Maamafih, Nankin hükümetinin nnda soğuktan donmu9tur. Er- • lıtanbul Hilaliabmer Vilayet 
yeni Mançuri hükümetine mukave- tuğrul Efendinin akıbetı hak. Kongreai 15 marttan ooırra ~ 
met için Mançuriye asker sevkedile- kında henüz buraya mütemmim davet edilecektir. 
ceğine dair ol•n mükerrer beyanatı- L-L- • •• 1{ •• • , .>- L , * Verem Mücadele cemiyeti, ahi-

-- & • • .. • ..... 

l Mevkuf 
Komünist!er 

Müddeiumumilik tah
kikata devam ediyor 

Polis birinci ıube müdürlü
ğü tarafından yakalanan 6 ko
münist müddeiumumilikçe tab 
tı tevkife alınmıştır. Bu 6 maz. 
nun tevkifi ile lzmirde yapılaQ 
tevkifat arasında timdilik bir 
münasebet yoktur. 

Müddeiumumiliğin neza
reti tahtında tahkikata de
vam edilecektir. T ahiôkabo in 
kişafında bu a1tı maznunun İz. 
mir hadisesiyle alakalan g6rü
lürse lzmire gönderilmeleri m.. 
uhtemeldir. , 

Konuşulmayan 
Telef on parası 
Ali Yaver Bey şi;rket 

aleyhine dava açh 
Belediye müfettişlerinden A· 

li Yaver Bey Telefon !İrketinin 
konuşulmadığı halde fazla mu. 
habere kaydederek para aldığı. 
nı tesbit için, evindeki telefonu 
Beyazıt nahiye müdürü ile ser 
komiserine muhabere edilmeye 
cek bir şekilde mühürletmiş ve 
telefon şirketinin ay sonunda 
gelecek tahsildannı beklemiye 
ba9lamı,tır. Ay sonunda tahıil 
dar gelmiş ve hiç muhabere ya
pılmamış olmasına rağmen, faz 
la muhabere gösteren telefon 
faturasını getirmiştir. Ali Ya
ver Bey gelen faturayı bila iti
raz bedelini ödeyip almıı ve me 
seleyi vazıhan kaydederek ınak 
buz da melfuf olduğu halde bir 
istida ile müddeiumumiliğe mü 
racaat etmiştir. Müddeiumumi 
lik istidayı Beyazıt polis komi. 
ıerliğine havale etmiş, bu su
retle de keyfiyetin tabkikına 
başlamlmışbr. 

Şirket komiseri ne digor? 

Ali Yaver Beyin tesbit ettiği 
bu cürmü meşhut hakkında te. 
lefon şirketi komiıeri Fuat Bey 
bir muharririmize demİ§tir ki: 

- Hadiseyi tahkik etmekte. 
yiz. Eğer bu tekilde bir mese
le vaki olmuşsa tabiidir ki İcap 
eden muamele yapılır. 

--------·· 
Turing kulüp 

Turina ldüp idare heyeti dün 
top""'1ııq Te 10 nisanda toplanacak 
heyeti nmuıniye istimamm müzake
re ~ini teslıit ile meıııul ol
muıtar. 

Hali tasfiyede bulunan 
TÜRKİYE TÜTÜNLERİ MÜŞ

TEREKÜLMENF AA REJİ 
ŞİRKET! 
1 LAN 

Hali tasfiiyede bulunan Tlh-kiye 
Tütünleri Nüıtcreklilmenfaa Reji 
Şirketi Jıissedaranı 28 Mart 1·932 ta
rihinde öğleden sonra saat S de Qa. 

lata'da Voyvoda caddesinde Türki
ye Tütünleri İdarei İnhiuriyesi 
merkezinde aktedilecek olan heyeti 
umuıniyeye tasfiye memur.J.arı tara
fından davrt oJ.unurlar. 
RUZNAIMEİ MÜZAKERAT: 
l - 1931 senesi zarfmde taııfiye 

moameUitmın çereyanı haklunda tas 
fiyedaran tarafından ve:rilıen rapor, 
-murakıp ca:poru -31 Kanunuıev

v.el 1931 tarihinde katediılen hcsabat 
ve hilinço.nun takdim vıe tasdiki, 

2 - 31 KiinuntıeTVCI 1931 tarihi
ne kadar alan müddeıti idauılerin

den dolayı !Hfiyedaranm ıibraar, 
Heyeti umumiyeye ittirak edebil,. 

mek için laakal otuz hiaııeye malik 
olan hissedaran nihayet l 7 Mart 
1932 tarihine kadar hisse eenet:ıerini 

İstanbulda: Osmanlı Banlrası mer 
kezine, 

Londrada: 26 Thnıgmorton aok.a
ğında Osmanlı Bankası ŞobeBU,.,. 

Pariste: 7 Meyerbeer sokağında 
Osmanlı Bankası Şubesine, 7 Cmu
cbat sokağında Union Parisienne 
Bankasına. 

Berlinde: Bebrenstr, 63 601mğın· 
da Mösyö S. Bl.eiclıroedere, 

Viyanada: 1 AııL Hof 6 60kağ
da Oestcrreichische Creditanstalt 
fuer lhndcl und geweıbeye, 

İatanbulda: hisse aenetleırini tev· 
eli edecek hisse<laran için tıevdi müh 
1eti.niıı nihayeti Ttırkiye kan.unu 
mucibince 20 Mart 1932 tarihiııe ka
dar tandit edilmiştir. 

Hi<lae ııenetlerini tevdi edenlere 

"''· k ve "'' -kh•• 

1 
• 



3 1932 

Ira;, ~~kt~pları : 8 

Siyga nikahı nasıl 
yapılıyor? Pola Negri ilk sesli filmini çevirdi 

. ,. Muvaffakıyet kazanırsa, sesli filmlere devam edecek 
Iranda Saatlik haftalık, aylık nıkah Hollyvooıl'cla uzun ve .t~-~~ • - -

t 1 bir hastalıktan kalkan, hatli oldugu 

lar yapılıyor; gizli fuhş yok gibidir; :'~ d: g:;:::n...:~~ 
ı yorkta bulunuyor. Nebhet devrını 

seçirmek için N evyorkun münasip 
bir tehir olup olmadıiı da ciıyi aual
dir. Maamafib Pola timdi aıhhatini 
tamamen iktisap etmiı bir vaziyette 

1 
1 

dir. 
Orada kendiaile konuıan bir ga

zeteciye ıu ıütunlan anlatıyor: 
- ilk sesli filmim olan "Kadrn e

mirleri" ni bitirdim. Çok mütehey
yicim. Bu film muvaffak olacak mı, 
olmayacak mı, biç bir ıey tahmin e
demiyorum. Filmi çevirirken haata
landım. Fakat a~qime rağmen filmi 
bitirinceye kadar ayakta kalmağa 
çalıttım. Nihayet apandiıit kendini 
söaterdi. Buzlar içinde tedavi edil
dim. Film bittikten aonra, artık a· 
yakta durmağa tahammülüm kalma 
mıtb. Yıkıldım. Ciddi bir ameliyat 
yaptılar. Doatlanm ve atinalanm en , ı diteye düttii. ulümle kucaldqtun. 

. Film hakkında bir ıey bilmiyorum. 
~-_:.;,;._.-... ..... ~o;;i;;.:;:.~-~_,;.. ...... ..__.,. Ac:abıı halk ıeaimi beğenecek mi? 

!randa lcadmlarrn çoğu çarşaf giyiyor. Bazılarında aym n°!"_nd• pe~ j 1edi,.!emek bu filmde prla da söy-

,. ' tıi tutan birer gü.ne•Iik vardır. Kadın ttsimd~ g6rUldü.ğü. gıbi ilk dnt» - oı. bir tek prlal Benim oesim 
y . rı ' ., K d' . '--d 

b k ar ondan sonra ça~ılJI 6tt'"..nü.r. kontraltodtll'. en ımı """"" an tar 
onu aşına. oy • kı söyleyebilirim. Belki de bir artlat 

AHRAN (M·ıı· et) -ı Bu sefer tafii hocası cevap IDli yoktur. FU..t Rus ~lularmcla, T , ı ıy . Bobem prkılann:la kendunde unıur 
!randa nikibm hakim huzurun verdı: I Şafii, Ebu bulabiliyorum. Yalnız itiraf etmeli 
da akti mecburidir. Boıanma - Canım mam • ki, 1ıu, benim ilk oesli filmimdir. 
d · h•ki huzurunda olur. hanifeden de sonradır. , _ Fakat aahned• oynadmnı de. 
N8;~~e.kia t·~"d" Biri kat'i Hasan Kiti : iiI mi? 

ı an ı ur u ur: . .h lhtiyarlığıma bağıılaym, _ Elbette! Mu. Reinhardt'la fYf 
nikah, öteki muvakkat nıka .·: d-;- l Maliki diyecektim, nadan. MoıkoHcla oynaclun. Fakat 

H !lt'i nik:ih, kadınla erkegın euı mam • sahnede olyanamalda ıinemada oyna 
arasında üç defa yapılabilir. Cahilin biri imişaınl. yunu bir defa o~ra~ Fakat 

Yani erkek kadıru ~ç ~efa al~ MaJild hocası ~~: • • • • • ~n:::;:.:eb:r.:. 0::!.=: 
boşamak hakkını haızd~~· Bu... _ Sen ele cahilin buuı ııım Fakat filmde ayni sahneyi bazan °" 
lıp boşama, üçü tecvuz ettıgı sin yal. defa tekrar etmek icap ediyor. Ekse 
takdirde hulle icap eder:: ~~I· Haaan Kiti, tetiğini bozma riya~. ela piy~s~eki men:un ve a-
le vaktile bizde de oldugu ıçın d henldicı teaelıulu bozuyor. Sonra 
b ' da · h etme"e hacet gör. ı: U tkanlık.. Hanbelt di. ıtüdyolarda boğucu bir aı~ v~. 
ura ıza " - . nu Dıtandan yabancı aeı selmesın dı. 

mü yorum. yecektım ! ye, her taraf öyle ınnaılu kapalıdır 
"Boş ol/., Hanbeli imamı eahredeme- ki.. Bir zerre bava bile sirmiyor. Ba 

di• zan stüdyodan çıkarkea bayJacak 
lranlıların kat'I nikibile bi· • yazık ki batına bu koca· ırı'bi oluyordum. 

· ki h ik~Ltan arasın· - • 1 - Sesli filme ilk temaaınızclan ae zım es · oca n an man sangı aa~·nnı•ın • intiba haad ettiniz? 
da büyük bir fark vardır. lran· Hasan Kitı o zaman aızm. _ Doiruou söylemek 1izım ıelir-
da erkek kadına: dan baklayı çıkardı: ae, hiç te intiba haad etmedim. He. 

- Bot ol! demekle bo§anma _ Demek bu imanann hep mea yanı batımda oesimi zapteden 
fili '-nıkua geln:ıez. si peyıamberden sonra ıelmit- bir mikrofon bulunduiunu dütiinnrii 

Bunun mutlaka bakim buzu ler .. Peki amma, peyıamber ~ bil~ ~akı'ld ~ ~ot temsil 
runııla yapılmesı prttır. Evv~.1• da böyle bir sözle ka. ettiti phaıyetin ı..n.ı- ırırw, -· 
ce, Iranda da, boıamak erkeım zamanm azdı B . aml heyecanını duyar. Ben de oynackfua 

k b . .. bai dm bofanm • u ım di~~ - öyle7iıadir. O... içla -... 
•Pından çıkaca ır aoze • bir sözle kadın bofamalı, b.+kilori, lnaan oloua, .. ,.. ..._ 
lı idi. Şah Hudabende bunu de- hangi eaa•ından aln:ııılar?.. .-.-. • 

ğiıtirdi. Hiç kimse ~ bir cevap = ~ı.:~ a;-'U:l. s&t .. 
Şahın bu/duiu çare nedir? bulup veremedı. Şah Hudabenw rileeek olan ilk -u filmim mani. 

" Şah de de biılleye hacet ka.lmad&;D fakıy. et kuamna._ • • l,stediii=a mııu..,. 
Bakmrz nasıl: Bir flUD> d _,. _ _, lıü-''ı. lıir roL 

1 ·nc1 b" • ta çok aevdiii kansını yeııı en m. )'iÇ, • .._ 7-
nasılııa zevce en en ırmı - kilıladı Ba vak'ayi Iranda a- M"l , • f") • 1 
likı •elue ile boıamıtl:I. • zun _;eler lngiliz elçilifinde ı ton un yenı ı mı 

Aradan bir müddet geçtık- Coa M lk 
· ol bulunan Sir. . . e , en, Bir aeoe içinde ~Milton,, -u ai-

len IODra yaptığı ite pıımao lran tarihi ıımındeki esennde nemanın en büyük yıldızlan araaraa 
du: • seçti. Bacüne kadar latnbulan meç 

- Nud ebem de, tekrar ili• yazar. hulü olan bu artlat f .... kalide komik 
kihımızı tazeletaem diye dütil· Si ıa nikdlrı na•ıl olar? kabiliyeti ve aan'ati sayesinde kendi 
nüvordu. Vakıa "Hulle" yapı. g d M"t' ıiııi, ilk defa, meleketimize "BEDA 

1 Iran aile hayatın a u .a VACILAR ŞAHI" ile tanıtarak der 
labilirdi. (muvakkat nikah) büyük •• bır hal herkesin hotuna citi. Hoıuna 

Fakat nikahlı karısını ken· rol oynar. Müt'a temettud~ gitti demek, onun için aad .. , halk 
di elile bir yabancı erkeğe tes. K esasına go- onu aeviyor, "Loatracılar Şahı" nm 
lını' etmek hükümdann itine alınmıttır. azanç kazandığı muvaffakıyet meydanda-

• lan nilc:ih manasma ge- d ,.._, . _,_ 
relmiyordu. Nedimlerinc.1en bı. re yapı 1 d "t' a • ...... 7a ıınemaaın ... gösterilmit 

·i, Şaha Şeyh Hasan Kiti .is· ~rb M~~~d:~iy;:.nd:,ı:~ 1:~ :=:~';'.i htanbulda 45.000 kiti 
:ninde bir hocayı tavsiye ettı: k~ j,. erkekle bekar bir kadm, 

Mütkülünüzü olsa olsa bu akrd.ı~erine aiyga ile bağlana. 
~ebri halleder! •• dedi. ye ıg ı· d 1 'y· 

bilirler. Erkek ev 1 e 0 sa •ı 
Şeyh Hasan Kişi, dört m~z . dir Kadınm serbest ol-

lıq> i.limlerinclen mürekkep bır ga caı~ ' için kifayet eder. 
ınediste Şahın arzusuna göre ma11 sıyga d • 
bir içtihat zemini bulacağını Siyt;a, daha ziy_a bat~':Suk~ 
vadetti. Meclis, Şahın huzunm kimsesiz erkeklerın y ba 

lan evlenme tarzıdır. a ncı 
da toplamnııtı. En sonra ge. "ddet yaıama 
len, Şeyh Hasan Kiti idi. .Ka.· memlekette bir mu b' 

• mecbur olanlar bir veya ır 
pıdııo ıelim vereMk içeri gırdı, ga • • kk ten evle-

'd' B 1 kaç ay ıçın muva a . ayakkapları elinde ı ı. un a~, nı'rler. 'siyga müddeti. ll!uar· 
dog"r ıca Şahın oturduğu aedı. ık a 

Yen deg"ildir. lki saat ı uy~b-rin önüne bıraktıktan aonra M anıafı 
kend'ı de aadn mecliae geçip o. lar bile yapılabilir. . .a. I . ' 

Miltoa yorulmak bilmea. Şimdi 
de Leon Matonun nezareti altında 
üçüncü filmini b.İIİmıİf oluyor. Bu
..,.. İllDİ "Bubulun çetesi" clir , 

iki kocalı 
Geçen •ene A TrUpada ve 1 atan

balda büyük muvaffakıyet k.n-nmıt 
olan "Hayalin aonu" iairnli ııüzel AI 
nwa opereti on iki haftadır Neyy.,..ı. 
ta ıröateriliyor, Bu filinin yılclzı Li. 
ane Haicl, timdi de, "iki kocalı" iaim 
li ıub bir operet daha bitinniı lıulıa
nuyor. Ba filini mart •:rı içinde la
tanbulda göreceğiz. 

. .1 evlenip bırıbır erın-t d sıyga ı e 1 ur ~hın bu ~ü~t~hlığa caru 11 den hoılandıkları için ıeneberu hmda bulundum. 

kılmıc. tı. Öteki alimler: beraber yaıadıktan edıonra 'ftl: Erkekle kadın, yanyana ha. 

çıılınmaıın .. 

- Peygamber zaaı<anmda, 

- 1• r.---.. dedı'ler ayakkan. kat'i nikaha tebdil en çı k . h ·~ r imın uzurunda idiler. HikiN 
! arı"' ' ;oyacak bafka yer bula. pek çoktur. usulen bunlann isimlerini, ba-
madı mı? rd' Sigıa nanl yapılır? ba ve ana isimlerini, töhretleri. 

l aan Kiti fU c:eıvabı ve ı: Siyga töyle yapılır: ~ara· ni filin sorduktan sonra arap-
1 .,rktum ki paha.aım f h•kim huzunına gelırl.er. ça "sizi nikihladnn, ve evlen. 

eyn a erk • "ben seni alıyo- dirdim" min11ıuıa ıeılen şıı 
Kad:n, egErkek te "kabul e- cümleyi söyledi: 
rum . ., der. • B'I' 

.h abelerden birinin, . papuc:u 
çalrn. ştı. Kim çaldığını.~
tırdrJar. İmam Ebuhanif~ 
çal : ı anlaşıldL. Burada 

1 
a 

eb. · hoca an Ebulıanife mezh mm . d 

d . " cevabını venr. ı a. 
ıyorum •• 1 k 

h siyııanm müddetı ı e er e 
ara • edil' 

"' vereceği ücret tayın ır. 
gın • .. .• . 
Kadm ücreti az gorune sıyga 
ile bağlanmaktan vazgeçebilir. 
Ocret, bazan peşin olur, ~~n 
da ıiyganın sonunda venlır. 
Siyganın lıitammdan itibaren 
kadın dört ay müddetle başka 
erkeğe varamaz, hamile olursa, 
çocuk siyga. y~pan ?rkeğe ait: 
tir. Siyı?a nıhahı, kıbar ahalı 
ve kendini bilen insanlar arasın 
da cari değildir. Avam tabaka· 
ıı arasında bile siygaya nğbet 

• - Eııkihtü ve zevveçtü! 

Erkek ve kadın namına R'ene 
vekaleten: 

-Kabultü 

Diyerek bunu iki tarafın da 
kabul ettiklerini bildirdi. Mu. 
vakkat niki.hlılara birer nüsha· 
ar verilen kağıtta fu sözleri o. 
kudum: 

vardır. Ayıp değil ya, ~ e 
papucl aran çalınmaılll ye 

korktum.. b 
Mecliste bulunan Hanefi 0 

caaı atıldı: 
- Hocıa •. ıen ne .c>ylüy~r

sun l' lmamı azam Ebubantfe 
Peyr.an:berden , yetm~f • ıe. 
ne sonra dünyaya gelmıttırl. 

Ha.an Ki.ıi: 
- Öyle ise tU1utmutum •• de. gitt;kçe azalıyor. 

"Berved1i mezkUr ıiygai ıer' 
i • . ''ti" can fU • 

Iranda muvakkat nikah usu 
lünün tatbikı aavesimle, gizli 
fuhu,, tevessü etmek imkanını 
bulamamıthr, 

Polt1. N~rl 

Mısır' da filmcilik ilerlegor 

maktadır. Yukandıı.ki reaimler ~Sah 
rada bir püae,, filminin mümessilleri 
Padro Lama ile Fatma Rüttü Ha-
nımdır. 

Mısır' da milli filmler vücude se
tinnek için ilk fili teşebbüsler 1921 
de ba§lanuıtır. Fakat mül.elebb.iıler 
bidayette gayet büyük mütkülal ile 
t.arıılaşnuflardır. Filın vücude geti-
.,.._ekle bereber, konferanalar ver ============== 
ıiıler ve A"ı:upa'dan iyi filmler cel 

netmeğe baıtamıılar~. Bu suretle 
halkta sinema zevkinı arhrmıılar-

dır. 
Birkaç oene aonı-a ilk mısır f~

leri söriilmeğe ba9lanm19tır. Bu film 
ler vakıa mükemmel değildiler. Se
naryoları da, temıilleri de bozuktu. 
Fakat yavaı yl\vaı Mraır'daki sine
ma profeıyonelleri teknik kabiliyet 
ve vukuflarını artırdılar ve vücude 
getirdikleri ekiplerle İyi eaerler vücu 
de ıretirmeğe baıladılar. Şimdi ala
kayı celbedecek kadar İyi Mısır fi. 
imleri vardır.Hatta Mısır'da Avrupa 
ıtüdyolarmda film çevirebilecek ka-

Galatasaraylılar birliği 
Calntaaaray lisesi mezunları ee. 

miyetinin yeniden ihdaaına tetebbüı 
edilmiı ve mekteple yapdan bir iç
timada altı kİ!iliI< bir komiayon ae
çilerek etki cemiyetinin nizamname
sinin tetkikle ve yeni bir nizamname 
ha%ırlamağa memur edilmiıti. Ko
misyon tetkikatını bitirmiı ve bir 
nizamname proıesı hazırlamııtır. 
Galatasaray mezunlan yarınki cuma 
günü aralarında toplanank proje,.i 
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Milli abidelerimizif 
kimler yapacak? 

San'atkar ve mütefekkirlerimiz 
bu mesele için ne söylüyorlar? 
Milli abidelerimizin Türk ı - -

san'atkarları tarafından yapıl- ' 
ması fikri etrafında topladığı. 
mız mütefekkir ve aan'atki.r· 
larımu:ın mütalealannı neşre 
devam ediyoruz. Bugün de 
heykeltraş Zühtü Beyin noktai 
nazarını dercediyoruz: 

Heykeltraş Zühtü 
ne diyor? 

B. 

Abide dikmek mefhumunu acaba 
hangi tekilde anlıyoruz?. 

Eğer bu yalnız, Türkler filan ta
rihte fÖyle bir harp yapmıtlardı? 
Elbiseleri tu tekilde. Bat kumandan 
lan ıu zatti gibi, tarihi bir vcıi.ka ise 

1 

her hangi milletten olursa olaun bir 
aan'atkira tarif edilir, elbue nümu
neleri göaterilir ve nihayet burada 

1 

yalnız bir daktilo vazifesini gören 
aan'atk&rın mermer veya bronzdan 
tarih kitabı nereye dikilecek iae di
kilir. 

Fakat ben ah.ide mefhumunu, bir 
milletin duyiuaunu, bilhassa baraı
nı söıteren en büyük bir medeniyet 
nitaneai olarak kabul ediyorum. Bil
mem bu halde bunu ecnebi mi, Tiiti< 

' mü yazar ıualine lüzum kalıyor mu? 
Ben &İze Türk tirini ecnebi mi 

Tür'.< mü yazmalıdır diye bir aual 
aoraraam bana: Ne cevap verirsi
niz? 

Türk harbi,,; naad Türk ukeri 
iae, muhakkak iti Türk hanında 
Türk aan'atlıirı yaratır. 

Madamki abideler baraımızı sös
teren en büyük eserdir. Şu halde lıu 
nu bizler yapanz. 

2 - Kenan B. İn Ed.irne'ye, Nejat 
Beyin Buraaya birer abide yaptık 
larını biliyoruz. Ben bu eserleri gör 
medim. Tabii bir çok aleyhinde ve 
fa lehinde söyleyenler var. 

Bu eserlerin bin bir hata dolu ol 
duğunu kabul edelim. Fakat bütün 
milletlerin aaırlarca evvel batlamıı 
san'at tarihlerini açarak, orda kıla
cık bacaklı, yamru yumru suratlı 
elleri, ayaklan topaç cibi bir taknn 
insan benzeri eserler görürüz. 

insaf ile hatırlıyalım ki "Dona
tello,, nun "Gottamelata,, amı «Yer 
rocchio" nun "Le Collone" ni yara
tabilmeai için. Ondan üçyüz aene e... 
vel ltalyan kavmi "Nicola,, um «Sa 
int - Zenon» kiliaesindeki acemice 
eserlerini aUutlamııtır. 

Her kes bilir ki: Franıızların 
~waırner Mozart, S.cb» cibi bü
yük muaikitinasları yoktu. Fakat 

J hiç bir zaman o knm milli marımı 
yaptırmak için bir Alman üstadına 
müracaat etmemiıtir, 

Askeri tebligat 

Hey~ltrat Zühtü Bey 

Otuz &enelik bile heykel tarih 
olmıyan Türk milleti çocuğunun; 
hatti çarpık çurpuk bile olaa yapa
cağı eser yüzümüzü kızartmaz. Çün 
lıü onlar yarm.ki neılin aan'atkirına 
üzerine düıen vazifeyi söaterecek
tir. 

Sonra aon senelerde Güzel san'at 
ler akademiıindcn bir kaç senç Av
rupaya ırönderildi ve beykeltra§Lk , 
tahsil ettirildi. Eğer bu sençle.- ora 
ela çal1fmıtlaraa bir şeyler öirenmit
lerdir, Acaba ıimdiye kadar bunlara 
" - Sizlere bu kadar para aarfettik. 
Neler öjTendiniz?., diye ooruldu 
mu? 

Hayır! 

Şu halde bu mevzu üzerinde ne 
diye konutalun. 

3 - Kripel n Kanonika'nın la
tanbul' dairi bı-onz ve mermer itlerin 
den batkaaıru sörmed.im. Bunlar hak 
kmda yepne IÖyliyeceğim tef en 
küçük bir tc.lmik kıymeti bile olma
dıjıdır. 

Ne Kanonika'nm Taksimdeki, 
figiirlerin üzerine timdi yıkJıp eze
celmut sihi yüluelen muazzam kub
be, 'H onun üıt laaanla hiç bir kom
poziayon kaidesine &ıjınayan alacaL 
bulacalı ip; ne de Kripel'in Giilhaııe 
parkındaki iki ayrık bacak arumclso 
ki boıluia mukabil onu tartacak di
ğer tarafında biç bir teY olmamaaı 
dolayıaile cfudderi üzerinde yürü
yen bir vapura benzeyen bı-onz kit
lesi bana oalarm lıilfileri baldmıda 
Wzla bir leJ' oöy'-eie lüzum Irmak -· y......, ...... aala-dıimr 
tefi .... _.... haqi ... , tleri gö 
riilüpte nıemleketimia davet edildi
iiclir! 

Memlekette 

Kadı.kör • • t=tik tubeainden: Mağaza kasten mı 
Kısa hizmet hakkını haiz olan •• ? 

keri yüksek ebliyetnamelilerle (D) yakılmış 
fıkrasına tabi olan Kadıköy - Kartal lzmirde evvelki akJam Odunpaza 
• Adalar mrntakasrnda ve baabel va- 1 nada manifaturacı Mehmet oğlu Ce
zife mahalli aharda ikamet eden e. mal ve Zekeriya efendilere ait mani
fendilerle vrktile muhteliff aebepler fatura ve tubafiye mağaza&, yanmıt 
le em ...Jleri ııibi 931 oenesi t"trini tL 
saniınide ve daha evvelki devreler 
mektebi harbiye ve halıcı oii:lu mdc
tebine gidüp tahıillerini ikmal ebne 
yen efendiler bebembal kanunen mu 
ayyen olan bu hizmetlerini ikmal ile 
mükellef bulunduklarrnclson nihayet 
S mart 932 cumarteai gününe kadar 
sureti katiyede nufuı hüviyet ci.iz
danlari ve ukeri yüüs~k ehliyetna
melerile birlikte tubede iabatı vücut 
etmeleri iliin olunur. 

Kadıköy aakerlik tubeainden: 
1 - Aıkeri tam ehli7etnameyi 

haiz olup kıaa hizmete tabi olan e
fendilerin 1 mart 932 tarihinde ha· 
zalık luta&rna aevkleri muktezi bu
lunduğundan Kadıköy - Kartal • A
dalar mıtakasrnda mukim itbu ehli
yetnamclilerin yevmi ınezkürde ve
saiki askeriyelerile birlikte tubede iı 
batı vücut etmeleri: 

2 - Kadıköy merke&i ile mülha
katında 328 doğumlulann ve bunlar 
la muameleye tabi bulunan yerli ve
yabanc:lar:n ilk yoklamaaına baılan
mı~tll'.: He• mahallenin münasip ma 
hallerine da,·etiye puıulalan talik e 
dilerek hangi gün bengi mahallenin 

1 

m?a~enelerine ba~lan.~caiı zikr dil 
ımitir: 

3 - Kartal k>za Ye mülhokatmın 
328 ve bu doğumlularla muameleye 
tabi olanların ilk ,.oklamuma 7 hart 
932 pazartesi ırününcletı bed edil~ 
rek 21 mart 932 tarihine kadar ele. 
vam edecektir: Her karyenin yokla
maaına ne sün batlanacağı kaza kay 
makamlıima gönderilen davetiya pu 
sulalannda yazılıdır: 

4 - Adaların ilk yolıl•maaına 12 
mart 932 cumartesi gününden itiba
ren batlanacak her adnnm ne cünle. 
ri yoklamalarının yapılacağı adalara 
talik edilen davetiye puaulalarmda 
yazılıdır: 

Mağazadaki bur qyanın üzeri. 
ne İıpirto dökülmek ıuretile yangı
na aebebiyet verildiii:i kumat topla
rındaki iapirto kokularından anlaııl 
mıı ve tahkikata vaziyet eden hakim 
Celilettin Bey tarafından mağaza 
sahipleri haldunda tevkif karan ve
rilerek ikisi de hapiaaneye gönderil
miıtir. Mağazadaki qya Bozkurt 
•icorta tirketine 10 bin liraya sigor 
talı idi. 

Hiç yüzünden cinayet 
Malatya ciftnlldaki köylerden bi

rinde garip bir cinayet olmuıtur, 
Tahkikata söre Mehmet ve Cemal 
İaminde iki amuca zadenin aileleri 
arasında ehemmiyebiz bir münaka
şa çıkmıttır, Bu hidiaeye berneden
ae kocalan olan Mehmet Cemal de 
kanşırutlar ve bir aralık tiddetli bir 
aralık tidcletli bir kavraya tutuı
muşlardır. Neticede Mehmet bıçağı
nı çekerek Cemalin üzerine hücum 
etrnis ve öldürmüıtür. Katil derhal 
yakalanmııtır. 

Parmanganatla ölüm 
Dursunbeyden bildirilditine gö

re, Dede Mehmet İlminde 19 yaşın
da bir delikanlı, seçenlerde, fazla ih 
timama lüzum göateren bir haatal!ğa 
tutulmu,tur, Bu delikanlı kendisini 
tedan ettirmek İçin Bal: k~ire kadar 
gİtmiye mali ileti.lan bulr--•-'·"'·~ . 
dan, daha ameli bir çare dütilnmüa. 
tür. • 

Dede Mehmet bir ak""" rakı i
çerken eline geçen bir ilacı. ı...stalı
ğını tedavi eder zannile ka<lelıin i
çine atmış ve içmiıtir. Bn iJaçli ka
deh Mehmede müthi• bir ratmıp ver 
miş, ail~i bu ııbrabı sarbo,l11ğı 
hamlettikleri ;r;.,. ,.ı.ı.....,amrslar. '•· 
kat zavallı del'kanlı biraz ııorıra fe
d ,MclJA~ ölmüstür. 

T,,hk'kat netiC""lnde bu ma.ıde
nin Permancanat oldnğu anlaşılmıt
trr. 

S - 328 doğumlu yerlil ... nufua
hüviyet cüzdanları ve ikiter kıta ve
aika fotoğraflan ile henüz nufuaa 
kayıtlı olmayan yabancılarında nu· 
fua muhtarası ve iki kıta veıika fo- !!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!1!!!-!!"!!!!!!l-!!!1!!!!9 
toğnıflan ile: 

6 - 328 doğumluların ilk Jokla
muından batk• 314:315 doğumlu
İhtİJat efrachnm nuluı hüviyet c:iz
dıınl.nle lıirlikta bizzat yeki- ma 

sini ;kmal etmiı 303 ili 324 doğum. 
lulRrdan olanlann da ihtiyat 7ok1a· 
malan yaprlacafmcLın banim- hak· 
kında kazanın her mahalle "".._.,... 
mnia heteti ihtiyari,..U.derı ..ıa. 
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Ziraat Vekaletinden: 
15 ton göztaşr, 15 ton arsiniikiyetii sut ve (300) adet pül

verizatör şartnamesi mudbince kapalı zarf usulile ve 21 gün 

'llüddetle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi 

almak üzece şimdiden Ankarada Ziraat Vekaleti mübayaat 

komisyonuna ve İstanbulda birinci Ziraat müdürlüğüne mü
racaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale 

olan 14-3-932 pazartesi gününe kadar tetklifnamelcrile birlikte 

muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlaı:mr mczldir 

komisyona göndermeleri ilan olunur. (670) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E R T i P 2. ci 1 E ~ i D E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Ayrıca bir de 20,000liralık ınükafat 

Darülfünun Hukuk Fakültesi 
Reisliğinden 

Hukuk FakültC$i mezunlarından olup şimdiye kadar diplo· 

masmı almamrş olanların evvelce verilen mezuniyet tasdikna

mcsile ve 4%, 6 eb'adında iki fotoğrafları ve bir liralık damga 

pulu ile Fakülteye müracaatları. (711) 

Defterdarlık muhasebe 
Müdiriyetinden: 

MahaJJesi Solrağı-
Malt>epede Köy içi Yalıköy sokağı 

Y enilröv Köybqı caddesi 

.. .. .. 

No. s. 

344/33 
1 

318 

Cinsi 
Maa bahçe 8 odalı hafie 

Dükkan 
Uç odalı lıaııe 

u ,, ,, 318 Dört odaılı hane 

Balada evsafı yazılı emlak 1 K.sani 932 tarihinden itibaren 

bilmüzaycde •b~ sene müddetle icara verileceıktir. Taliplerin 

12 Mart 932 tarihine müsadif cuımartesi günü saat on !beşte Def 

terdarlık muhasebe müdmyetine müracaat eylemeleri ilan o
lwıur. ( 664) 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Bı;Jtık markalı ve dört lamba kuvvetindedir. Müceddettir. 

Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle c!inletic. Akümü
latör ile işler. Akümülatör, lamba ve sair teferruatını satın alan 
zat tedarik edecektir. İstanbulda Yeni Postahanenin üst ka,
tında telsiz telefon şirketine müracaat. 

Şark Demiryolları 
işletici kumpanyası 

t LAN 
Şark Demiryolları İşledici Kumpanyası. 

Demir, çelik, saç, cıvata, somun, rondela, krampon, 
v-estinghavz freni ve sofajı için ayrılmış parçalar, akü
mülatör plakları, A. C. F. I. reşoför parçaları, drezin 
parçaları, elektrik ampulleri ve saire gibi edevat ve 
muhtelif parçaların itasını münakasaya vazetnıiştir. 

12 mart 193 2 cumartesi günü icra edilecek işbu açık 
münakasaya iştirak arzusunda bulunan a!akadaran bu 
muhtelif malzemenin mufassal listesile nümunelerini 
görmek ve bunlara ait şeraiti itaya kesbi ittila etmek 
,çin her gün saat 9 dan 12 ye kadar Sirkecide Şark De
miryolları Kumpanyası Umumi Muhasebe dairesine , 
müracaat edebilirler. ı 

Müdüriyet 

Ankara şehri içme suyu .komisyonundan 
Komisyon Ankar şehri dahilinde bazı ana lborulann ferşiya

tile bunlara müt<ealliık müteferri imalatı 1-3-932 taı-füinden 
itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakaııaya va

zedilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saat on dört

te Ankara'da Işıiklar caddesinde içme 6Uyıı komisyonıunun dai

rei mahsusa;;mda icra kılınacaktır. Teklifnameler ve talipler

den aranılan vesaik vesaik ve muvad<ikat teminat bu hu:sustaiki 

münakasa şartnamesinde izah ediluı tarz ve mi!ktarlarda olacak 

trr. Talipler bu hUSllStaki §aı bame ve pr-0jeleri (10) lira •bedel 

nukabilintle komisyondan alabilirler. (803) 

Gazi Ayıntap Belediyesinden: 
Münakasaya varolunan ve ihalei kat'iyyesi 25--2-932 tari

hinde icra edilecek olan Gazi Aymtap şcılırinin umumi harita-

Mlh.LIYET PERŞEMBE 3 MART 193~ 

ı~ uncu KoJorau 
ilanları 

1. N. 
Adet 

50 Sırlı berber leğeni 

100 Berber bileği kayq 

100 
100 
100 
2. N. 
Adet 

" 
" .. 

" taşı 
önlüğü 

ıhavl\l'SU 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Koca Mustafa Paşa cad

desinde kain ve 400 liıra kıymet takdir olunan 99 numaralı hane 
enkazı müzayedesi bir hafta müddetle temdit «!ilmiş ohnakla 

talip olanJ.ar 30 lirahk teminat mak;buz veya mektubu ile 10 -
3 - 932 Perşembe günü saat on beşe ·kadar Daimi F.ncümene 

müracaat etmelidirler. (819) 

Devlet Demiryolları idaresi ilinıa;.ı 
....................................................................---. 

100 Sırlı ve kapakıı 6U fiav- Haydarpa$a - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu 

lusu civarında 147 t 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çrka-

1000 Sırlı ve kavaklı tükürük rılarak üç bin metre m~k'abr balastın ihraciyesinin kapalı zarfla 

ho·kkası münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 te İdare mer-

3. N. kezinde yapılacaktır. 

AdeUt \ Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
200 sturı, 

50 E 
. (M k) j satıkn şartnamelerde vazılıdır. (814) 

t makınası a veae -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200 Et bıçağı 

50 Çamaşır ütüsü 

4. N. 
Adet 

Ar.'.;ara istasycnundaki satış barakası iki sene müddetle ve 

aleni müzayede ile kiraya verile::ektir. 

Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare merkezin-

ahe a, yo1u. 250 L . '· k . 1 ele y.:;:ıılac~ktı.. ~ 

B 1
-

1 
h d.. k Tafsilat Ankara ve Haydarpasa veznelerinde ellişeı- kuruşa 

a ac a mu arrcr ve orı a- · 

1 1 1 h 1 
1 satılmakta olan ş::!rtnamelerde yazılıdır. (815) 

em< e yazı ı eşya astane er , 

ihtiyacı için aleni münakasa ·------·--------------------
usulile nübayaa ve ihaleleri 5-
3-932 Cumartesi günü L N. lı 

liste saat 14,5 ta iıki N. Iı liste lalova fwalın~~nrlüğün~en: 
15 te 3. N. lı liste 15,5 ta ve 4. , Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garl>en şose yo

~· lı iste 16 da münakasala_rı I lu şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlaki Milliye 

ıcr;:. kılınacatkır. Talıplerın 1 tarlasik mahdut 60 dönüm tarlanın mü1kiyeti müzayedeye çr

şartnamesini almak ve nümu- karılmıstır. TaI:ıplcrin 13 Mart 932 tarihine müsadif Pazar gü-

nelerini görmek üzere Kom. a 1 nü Ydovıı Malmüdürliigüne müracaatları. (813) 
mi.lracaatlaın ve nıiina;casa) a 

iştirak edenlerin vakti muay- 1 ş • k • H • d 
yeninde Kom. a müracaatları. }f etı ayrıye en: 

(75) (504) 
Sirkeci vapur iskelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip 

olanların Şirketi Hayriye idaresinde heyeti teitişiye riyasetine 
K. O. için 80 çift ve 13 tek miiı:"acaatları. 

atlı araba &coşumu kapalı zarf- ; __________________ __,_ _______ _ 

la münakasaya konmuştur. İ

halesi 23-3-932 Çarııamba 

SATILIK HANE 1 

!UrtaJ'da -Yakncık'ta- Ayazma 
çıkmazında kain atik 6 ve yeni 191 

günü saat 15 te komisyonumuz numarah etrafı divarla mahdut ma· 

da icra kılınacaktır. Taliplerin abahçe bir bap hane satılacaktrr. 

artnamesini almak ve eşkali- Ti>lip olanlar Galata'da Ömer Abit 
Ş Hanmd<ı birinci katta 6 numaralı 
ni görmek Üzere hergün ve mü I yazıhanere müracaatları ilan olu

na'kasaya iştirak edeceklerin nur. 

de vakti muayyeninde teminat 1------------
ve teklifnarnelerile komisyonu 1 Beyoğlu . Dördüncii S~lh Huku_k 

. Mah~<'"'fsınden: Taksımdc şehıt 
muza muracaatları. (107)(822) Muhtar ~ey caddesinde 46 numara

• * 
aned<; şakin iken 9-1-932 tarihin 

"~ vefat eıkn Madam Nazik binti 
Ara kelin tere kesifie ırıahkeme<:e ı 

SEYRlSEF AlN 

Me:kez acenta: Galata Köprü 
llaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
:>'Jühürdarzade han 2. 3740. 

MERSİN POST ASI 
(KONYA) 4 Mart Cuma 

10 da İdare rıhtımından 
kalkar. Mutat isıkclelerden 
maada avdette Edremit'e 
de uğ:-ar. 

Satılrk Dükıkan Hisseleri 
Şeohzadebaşmda 'Ve cadde

ı:.inde 113 ila 163 No. lı 2f 
bap Dü:lclclirun dörtte bir ıhiE 
Yel.eri satılıktır. İhalesi :! 
Mart 932 Saat 17. Depozito 

10 dur. 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı için a

lmcağı ilan edilen on sandık 

içinde bir takım seyyar ·baatteri 

yoloji laboratuvarının mübaya 

asından şimdilik sarfı nazar e

dildiği ilan olunur. (104) (817) 

vaz'ıyet eililıniştir, tarihi ilandan i
tibaren esbabı m.ıtlüp ve aliıkadara
nın 'BİR ay ve mirasçıları.., ÜÇ ay I 
zarfında Beyoğlu Dördün~ü Sulh 1 

Hukuk Mahke~sinc mürccaatları llı::iiim•••••••••• 
1 

MÜHlMiLAN 
SOUPLEX 
Souplcx-Platinc 
BEYNELMiLEL 
(INTERNA TİONAL) 

l\1e bur tıraş bıçakları piya
sam zı gelmiştir ve her yerde 

satılır. 

lüzumu iliin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Makemesinden: Terekesine mah
kemece vaz'ıyet olunan müteveffiye 
Madam Nazik'in uhdesinde bulu
nan, Taksim talimhane meydanına 

amut Yoğurthane sokağı köşesinde 
ikinci binayı t.eşkil eden (2) numa 
ralı ve (90) lira kıymeti muhammc 
neli mukaddema garaj olarak isti
mal edilmis olan (88,50) metre mu
rabbaı saha iizeri11e mebni gayri 

1 menklll ac;ık arttırma sarctiylc rü~ -------------1 MJ~u d~Jlföye v~ ihale pulu müşt~
. .rısme aıt olmak uzere 932 pazar gu
nü saat 15 te satılacaktır. Talip olan 
,tarın kıyrr..cti muhammenesinin yüz 
de onu niobetinde pey akçesini ha
milen mczk<lr gün ve saatte Beyoğ
lu Dördüncü Sulh Hukuk Mahke
m~sindc hazır bulumnaları lüzumu 

ilan olunur. 

PERTEV Surubu 
' 

PERTEV Briyantin 
PERTEV Kolonyası 

PERTcV Pudrası 

Dr. Albert Şaul 

lstanbul tlıinci iflas Memurlu
ğundan: İstanbul da Alaca hamamda 
89 No. h muşamba tüccarı Yani E
fendinin iflasına ait alacakhlar tet
kikatı yapılmış ve sıra defteri tan
zim edilerek alacaklıların tetkikine 
hazır hulundur.ulmuştur. Kanunen 

. yapılması lazım eglen İkinci toplan 
ma için 24-3-932 Perşembe günü 
saat 14 de tayin edilmiş olmakla mu 
kayyet alacaklıların İkinci İflas Da 
iresinde hazır bulunmaları ilan cılu 
nur. 

Zayi - Bisikletimin 396 numara
lı plakası zayi olmuştur. Zuhurun
da hükmü olmadığı ilan cılunur. 

• Keaıal 

İLAN 

Merkezi İdaresi Eyip'te Defter
dar <:addesiDde 32 - 34 No. Jı yazı
hane olmak üzere İstanbul ve civarı 
Otomobilciler Cemiyeti namile hir 
cemiyet teşkİıl edilerek beyanname
sini hükfimete tevdi eylemig olduğu 
Han olunur. 

Zayi - Haydarpaıp Gümrüğün

den 2 - 8 - 1931 tarihli ve 152992 
No. Jı 277 lira 68 kuruşluk bir kıt'a 
gümrük makbuzunu zayi eyledik. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü o.Jmadığı ilan olunur. 

Anado.Ju Çimentoları T. A. Ş. na
mına İHSAN RASİM ve ŞERİKİ 

Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba-
>ının tersimine şimdiye kadar yalnız ÜÇ tali zuhfır etmesine ve Jat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

lstanbul Birinci 111/is Memurlu
ğundan: Müflliı, müteveffa teneke
ci Zade Haıcı Mehmet Emin Efen
diye ait olu,p bia:inci arttmnaııı 16 
K. Sani 932 tarihiı>de ve ikinci art
tırması 27 Şubıııt 932 tarihinde icra 
kılınıp 19600 lira kıymeti muham
menesine karşı her iki artıtırmada 

da beş bin liradan farlaya talip çrk
mayan ve biriru:i derecede emlllk ve 
Eytam Bankasma ve ikinci derece
de Hainı Danon Efendiye ipotekli 
bulunan Üsküdarda Paşa Jimanı cad 
desinde eski 18 - 20 - 18 - 20 ~ni 
11-13 ve 11-1 No. larJa müralrlrıım 

ve kayden 392 arşın 12 parmak mik
tarını havi ş~ gediğinden mün 
kali.p müfru iki kıt'a arsa halen 
yekdiğerine maklilp iki bap mağa

zayı müştemil ve şehri .ilri yüz llıa
dan faz.la kiraya mütehammil hane 
tehri halin 15 inci günü saat 13 ten 

.16 ya kadar açık arttırma il~ sureti 
kat'iyyedc satılacaktır. Pey akçesi 
yüzde on olup satış bedeli peşindir. 
Talip olanların yevm ve vakti mez
kUrda ve şartnames.ini görmek ve 
fazla maliimat almak i11tiyenlerıin 

her gün öğ.Jeden evvel Adliye sara-

elde mevcut şartnamede bazı tadilat yapılmasına binaen ihale 

20-3-932 tarihine teszdüf eden Pazar gününe saat on altıya 
maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

tal~k edilmiştir. MAMA 
Taliplerin teıklifnme, teminat akçeleri ve evrakı müsbitele- ,,.. ' 

Anadolu Çimentoları 
TÜRK ANONiM Sirkctind~n: 
Anadolu Çimentoları Türk Ano-

nim Şirketi hi:;scdaran heyeti umu· 
miyesi alelade olarak 30 Mırrt 193: 
tarihine müsadif Çarşamba günü 5' 

at 11 de Galata'da Yakut Hanında 1 

lstanbııl Asliye Mahkemesi Be-ı 
şincj Hukuk Dairesinden: Rüsumat 
mudiriyctinin Galatada Büyuk Mil 
Jet hanında 49 numara.da Dimitriya
di Efendi akyhine ikame eylediği 
davanın 23-2-932 tarihli celsei 
mubakeme..iırde ispatı vücut etme
diğinden naşi hakkmda gıyaıp kara
n verilmiş ve dava hllküm derecesi- No. da içtima edecektir. 
ne g<:lmiş ve emri muhakeme 2-4- RUZNAIMEİ MÜZAKERAT: 

932 tarihine müsadif cumartui gü- 1 - Meclisi İdare ve murakıp ra· 
nü saat 15 te icraııı mukarrer oldu- porlarının kıraati, 
ğımdan hukulr usulü muhak~mel<:ri I 2 - Bilançonun ve kar ve zarar 
kan.ununun 406 mcı maddesı mucı~ hesaplarının tetkiki ve tasvibi ile 
hince işbu gıyap kararının tarihi Me<:lisi İdarenin tebriycsi ve 1931 
tebliğinden itibaren bir ay zarfındd senei be.sabiye neticesi hakkınd" 
itiraz ct.'tlek hakkına malik olduğun Meclisi İdare teklifinin tetkiki, 
dan müddeti mezkiıre zarfında ve 
tarifatı kanuniye dairesinde itiraz 
etmesi lüzumu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

Beyoğlu Beşinci lcra Memurlu
ğundan: Büyükderedıe Fıstık suyu 
sokağında kain köşkte mukime iken 
halen ikametgahı bili.nıemiyen Ma
dam İleopatra Minaka' 

Emine Hanımın "600., lira kıy

metindeki eşyalarının teslimi veya 
hedellerinin tazmini hakkında bir 
kıt'a dairemize ibraz edilen senet 
mucibince müsdeabih eşyanın ve
ya kıymetinin ve ınecurun (21) ay
lık bedeli icarı bulunan "420., lira
nın tediycs;ni natık ödeme emri i
kamel;gfilıınıza tebliğ edıilmek lstc
nilmişse de yapılan tahkikat neti
cesinde ikametgahınızın meçhul ol
duğu anlaşılmasına mebni hukuk u 
sulü muhakemeleri kanununun ol
baptaki mevadı mudhiru:e ödeırıe 
emrinin bir buçuk ay müddetle ila
nen tarafınıza tebliğine ve tarihi i
J.!lndan itibaren hir aym mürurunda 
geçecek iılk yedi gün içinde bıİ baıp
ta bir itirazınız meveut ise tahriren 
veya şifahen dairemize müracıaatJa 

5328-1931 No. 1ı dosyaya itirazını· 
zı de<mcyan eylcmeniz lüzumuna 
karar verilmiştir. Aksi halde yani 
bir bu~uk: ayın hulAlünde hakkmız
da cebri icraya tevessül olurıarak 
bu bapta ylplcağınız itinzatrn ula 
hükmü olmayacağı mal<ıınunuz ol

. mak ve ödeme emri ~rine kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Üçüncü llan 
Hali tasfiyede bulunan 

"BARUT VE MEV ADDI İN 
F1LAK1YE İNHİSARI Tüık 
ANONİM ŞİRKETİ,, tasfiye 
memurları heyetinden: 

Barut ve 'Mevaddı infiJakiye İfi
hi88rı Türk Aı:><mim ş.irketifiin 24 
kanunusani 1932 tarihine müaadif 
pazar günü fevkalade olarak topla
nan heyeti umumiyeeindıe hazır his
sedarların ittifakı arasile: 

1 - Şirketin vaktinden evvel fes
him ve hali tasfiyeye vaz'ma, 

2 - Tütün inhiaarr hey~i tef

tişiye reisi Raşit ve Hulruk müııa

viri Hamit Beylerle Baban Eade 
Fuat Beyin ve M. Fnnçois Bou
chardy'.nin tasfiye için lbnn ge
.lıen en vfi.st salahiyetleri haiz ve 
hasseten emvali şirketin kısmen ve
ya Jramilen toptan funıhhl mezuni· 
yetini haiz cdmak üzere likidatör-
1er tayinine karar verilmiş olduğu
nu ilin ve Ticaret lranunıınwı 445 
inci maddesine tevfikan şirket da
inlerinin şirketteki hul<ukunu ni
hayet bir sene zarfında ~irk.etin Ga· 
lata'da Bahtiyar Hanındaki merke
zinde bulunan tasfiye heyetine bil
müraıeaat ispat etmeleri lüzumu 
beyan olunur. 

Üçüncü lli.n 
Hali tasfiyede bulıınan 

"AV VE ROVELVER Fİ· 
ŞEKLERİ İNHİSARI Tüıık 
ANONİM ŞİRKETİ,, tasfiye 
memurları heyetinden: 

Av ve Revolver Fi;eklerl ln
hi11arı Türlr An<>nim Şirketinin 24 
klnunıuaani 1932 tarihine mllaadlf 
•pazar günll fevkaJidc olarak topla
nan heyeti umuıniyealnde lıuır hi&
ııedarların ittlfalı:ı iraıılı1c: 

ı - ~irlı:ıctln vaktinden ~ fıee
hlnc ve ıı.Ji <tasfiyeye vaz'ına, 

:ı - Tütlln inhiean heyeti tef
ti§iye rıeiai Ratit ve Hukulr mllf&
viri Hamit Beylerle Baban zade 
Fuat Beyin w M. Fn11.90i.a Bou

3 - Müddetlerini dolduran Met· 
li.si İdare azasile murakıbın yeri<· 
rine diğerJeTİnin veya tekrar tayin· 
Jeri ve hakkı hu7.ur ve ücretlerinio 
tayini, 

4 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesine tevfikan Meclisi İdare • 
zasına şirket ile ifayı muamele et
mek üzere mezuniyet itası. 

İşbu içtimaa iştirak etmek arzu· 
sunda bulunan hi118edadar ya asa
leten yahut vekaleten hamil olduk 
!arı hisselerin yevmi içtimadan 36' 

gari bir hafta evvel şirket merkeıi 
idaretıine veyahut Yakut Hanında 1 
No ya veya Anvers'te 95 Avenu de 
Franı'ta Cimfina şirketine tevdi et· 
meJeri icap eder. Mukabilin.de veri
lecek varaka içtimadan evve 1 ibraz 
edilecektir. 

BURSA DOKUMACILIK 
VE TRİKOTAJ T.A. Şirketinden! 

Şirketiıniziaı. 1931 eenei hcsahiye
sine müteaılJik cılan alelade heyeti 
umumiye6i 1932 senıe&ıi iM-artının 
yirmi dokuzuncu Salı günü saat on 
beşte şirketimizin merkezi olan t.
tanbul'da 11 Hanında dairei mahau· 
sada akti içtima eıdece,ktir. 

RUZ~Eİ MÜZAKERAT · 

1 - 1931 acncsine alt Meclisi 1-
da:tıe ve munkıp raporlarınxı kıra

at Ye tasvibi, 

2 - 1931 aenesine müteallik bi
lanço ve lriirü zarar lıeeaplarmuı ta• 
diki ile Meclisi t darenin ve mura
lı:ıplarm ibrası, 

3 - 1932 senesi zarfında Meclisı 
İdaııeden .iııtifa eden auların yerine 
muvakkaten intihap olunanlarm a
salılrJarıınm tasdiki, 

4-1932 sene<ı murakıplarının ••· 
yini, 

5-1932 ııooei hesabiyc~i alelade 
heyeti umumiyesine !radar muteber 
olmak üzere Meclisi İdare azaları
rıı.n hakkr hu:rurlarile 1932 senesi 
murakıp ücretleııinin u.shiti husu•
lanrı.dan iharettiır. 

Tiam:t kanununa ve esas mııka

vclenamemlze tevfikan sahibi rey 
olan hi1'11Cdarlarımızm asalet.en ve
ya vekaletıeın içtimada hazır bulun· 
malan ve hisselerini içtima günün
den !Sakal bir hafta evveline kadar 
Türlııiye İ§ Banlııası latanbul şube· 
&ine tealim ile nwkabilinde rey pu· 
aulaııı a.lmaJaTI lüzumu rica ve ilan 
olunur. 

İTİMADI MİLLİ 
TÜRK SİGORTA A. Şirketinden: 

Ti<ıaret kanunu ile şirket ınuka· 

veknamesinin olbaptaki ahkamına 

tevfikan "İTİMADI MİLLi Türk 
Sigorta Anonim şirketi hissedarları 
1932 sen.esi iMartının 23 üncü Salı 

günü aaat 16 da Galata'da, Voyvoda 
caddesinde "İTTİHADI MİLLİ., 
Hanında Şirket merkezinde lnilrat 
edecek heyeti umumiyei adiye içti· 
ınaına davet olunurlar. 

Hissedarların heyeti umumiyey• 
dahil olabilmek için Ticaret kanu
nunun 37 inci maddaıine tevfikan 
içtima tarihinden bir hafta evve 1 
Hiaııelerini şirket merkezine bittev· 
dl dühuliye varakası almaları rica 
ye 1etanhul Bankalarına tevdi edi· 
lecelr hitıse aenedatı malr.buzJannın 

tıeYdlat mahiyetinde olarak lrabul 
edileceği iJin olunur. 
RUZNAIMEİ MÜZAKERAT : 
1 - Meclisi t da.. raıporile mu

ra!Qp raponuıun lurrati, 
2 - !931 ııenesi biıanç0&ile kir 

ve zarar hesabatının kabul ve tetir!· 
ki ve mezk!\r 11e11C 11etayid muame-
14tma dair Meclisi İdarenin ibrası, 

S - 1931 senesi için murakıbe ve· 
chardy'nin tasfiye için lazım ge- rilccelr tahaieatın tayini ve 1932 ac-
lıen en vhi ealfilıiyetlerl baiz ve ne1ll için mUl':lkıp intihabı , 
haııscten emvali ıirlretin 1mımen ve- 4 _Meclisi İdare tarafından aza 
ye lrfun;len toptan furuhhl metunl-

Jıf intihap dilenlerin bu intihabı
yetini haiz olmalı: Uxre likidatör-

veri.lmi ld ğu nm tasdiki, 
ler tayinine karar ş 0 u • 5 _ Mecliıi İdare azalarından çı-
nu ilin ve Ti.caret lranunwıun 445 

kanların yNine yeni aza intibahı, 
inci maddesine tevfikan şirket da- . ka 323 ,,_ n 

. . • 6 - Tıcaret nunu ' ud: 
inlerinin şırkcttekı hukukunu nı- __ .... • f"k · k tle -·-• . . . ' ıı.muuc:sı-:ıe tev ı an şır e muQ.U-
hayet bır sene zarfında 'ırkctin Ga- • . 

Bah 
· H ndaki ,__ l tı tıcarıyede bulunmak üzere Mcc 

lata'da tıyar anı mer .... - . . • 
!ısı İdare azasına mezunıyet itası 

zinde bulunan tasfiye heyetine bil-
rile birlikte tarihi me:ııkfirdan evvel Gazi Ayıntap belediyesin" ı Dr. Haklu Ş~nasi 1 
a-öndermeleri ilan olunur. (8Jl' 1 Vavrunuıun en sıhhi gıdasıdır 

lstanbııl Birimi iflas Memurlu
ğundan: Müflis Lütfi Kamil ve 
Fazlı Zade Bahaeddin Şirketine ait 
ta11ihi ve envaı levha ve vazolar 2-
3-932 Çarşamba giinü öğleden son
ra Sandal Bedesteninde açık arttır
ma i1e l'='.atıJacağınd.an ta1i.p olı:.nların 

-:ıürcaatları teblig olunur. 
yında vaki birinci iflis memurluğu- müracaat ispat e!m<:'kri liızumu 

i na mür~caatları ilaı;ı olunur • beyan olu11ur MlLJ.iYET MATBAASI 

_. .. -- JlllJJ _ .... ,, _.. 

• 


