
• 

• 

PAZAR 
6 MART 1952 

7 nci ıene, No. 2180 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Ağır vazife r 

Sahip ve Saımuharri.ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

•• 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM lzZET 

or 1 • 
iktidar mevkiinde bulunan

lann omuzlarında çok ağır bir 
vazife yükü var. Her ~emlı;
kette böyledir; fakat bız~eki: 
nin hususiyeti ve ehemmıyeti 
daha büyüktür. Normal zaman 
!arda, paranın bol, büt~elerin 
mütevazin olduğu devırlerde 
bir memleketi idare etmek o 
kadar güç değildir. Milli ve 
beynelmilel hayat ve teraiti 
gözönünde bulundurarak dürüst 
bir politika takip etmek kafi
dir. En büyük zorluk bugünün 
tartları ve vaziyeti içinde idare 
makineaUıi yürütmektir. Bu
gün öyle bir vaziyet var ki, hü
kUmet en iptidai imar, _terfi~, 
tenvir ve ıslah vazıfelerı
ni yapmak için elinde v~.sıt.a~ı, 
parası yoktur. O halde Nıçın 
bu it bitmiyor? Niçin bu teteb
büs alınmıyor?" diye et~afa 
tariz yağdırmadan evvel alaka
darlann maruz kaldığı bu zaı:u 
ret ve yokıuzluğu dütürunelı
yİz. 

Changhai' dan sonra yeni bir mu
harebe daha mı hazırlanıyor? 

1 Hariciye veKili 
Sof yada 

Tahrikat yapılmışsa 
meydana çıkarılacak! 

Maatteeaıüf bütün dünya 
bir araya gelip mütterek derde 
çare buluncaya kadar biz de 
kendi veaaitimizle, kendi kabu
ğumuz içinde yafamağa mecbu 
ruz. Onun için hükUmetten ye
ni imar inta teais planları bek 
lemek, 'ond.:ı ııayrimümk~ü 
istemek olur. HükUmet ıçın 
en büyük marifet ve muvaffa· 
kıyet; bugünkü vaziyetin de
vamım temin etmektir. Bu he
defe ise ancak samimi bir mil· 
vazene politikuile varmak 
mümkündür: Bütçede müvaze
ne, iktısadi müvazene •.. 

Varidat bütçemiz, iki sen~ 
içinde 220 milyondan yüz 1jllı milyona düştü. Bu anın ha .. e
dilecek muadelesi, masraf. bu~
çesini de ayni seviyeye ınd~r
mektir. Eğer masraf bütçemı
zin imar, inşa, tesis fasılla~m: 
da 40-50 milyon liralık yenı bır 
tahsisat mevcut olsa idi; bu te
tebbüsleri bir kaç .sene geri at
mak suretile isteı;lig" imiz müva-··f zeneyi bulurduk. Maatteessu 
geçen seneden beri bu h~rap 
vatanın en zaruri imar ve ınşa 
hareketleri durdurulmuşt~ır. 
Uğratılan şey, otuz milyon lır;& 
kadar mühim bir parayı; teşkı· 
littan masarifi umumiyeden, 
kadroİardan çıkarmaktır. On~ 
İçin kısılan her masraf ~ıllı 
muhitte yeni bir ıztırap dogu
ruyor. Daraltılan her kadr~ 
ıııuztariplere ve itsizlere yenı 
bir kafile daha katıyor. • 

Şu muhakkak ki, resmı v_e 
h • h .. --in teşki
ususı er muess .. ~·- . ddi 

lat ve idareai samimi ve cı 
bir tetkike tabi tutulursa .. ~·-

.fi . · · çok muhım •an umumıyesını . I 
ıııikdarda indirmek kabı! elo u.r. 
B. -·-·es erın ılhaasa bazı mu .... 
tevhidinden mühim tasarruflar 
Y 1 b·ı J<.: muhakkaktır. 
apı a ı ece5 , • 

Geçenlerde alakada~ . bı~ zat, 
hu işlerin tetkik edil~ığı bir ko. 
IDİsyonda diyordu ki: . . 

"Batka müesseselen bıl
llıem. fakat bir matbaalar me
selesi var. Ortada büyük ve mü 
kemmel bir devlet matbaası 
varken bunun haricinde hükU
tnetin :ın altı matbaası daha 
mevcuttur. Bunların hepainin 
ayrı ayrı kadrolan, ayrı ~Y.11 

masrafları vardır. Bunlar nıçtn 
birle,tirilmiyor?" . 

Matbaalar misali küçük bır 
miaaldir. Devletin umumi teı· 
kilitmda üzerinde durulacak 
buna benzer vaziyetler pek çok 
tur. V . 

Şunu da unutmamalı: an· 
dat bütçeaindeki ~luk; yalnız 
masraf bütçeainde tasarruf yap 
ınak suretile kapatılamaz. Hal
kın tediye kudreti çok azal~ığı. 
na göre ona yeni mükellefıyet· 
ler tahmil etmek te akla gel
mez. O halde varidatı arttır
mak için bazı imtiyazları ve 
muafiyetleri kaldırmak lazım· 
dır. Öyle imtiyaz ve muafiyet· 
ler ki, Türkiyede yeniden kur
mak iıtediğimiz aanayiin ir>ki-
tafına mini olmaıın. Tetkik ne 
ticeainde anlatılıyor ki bazı ka
nunlanmızda böyle ahkam mev 
cuttur, Ankara mahafilinde 

Çinliler bir . mütareke. olmadığını söglegorlar 

Japonlar 19 uncu Çin ordusunun karargahını 
top ateşile dövmektedirler 

CHANGHAI, 5 A.A. - Japon
lar tarafından verilen emir üzerine 
muhaaematın tatil edilmit olmasma 
rağmen Nan-Hsiang'in cenubu garbi 
ıinde kain Ho-Sian-T ou' da muhase
matın tekrar batlamaaı tehlikesi var
dır. Dün oabah Çinliler, orada vaıi 
bir cephe üzerinde yeni ıiperler kaz. 
mııludır. 

Ayni :zamanda Çinlilerin kuvvei 
külliyelerini Sou-T cbeou'un 7 kilo
metre flllkında kain bi~ nokta ~ 
Kiııoan'ın ıimali ıarbi11nde· tahııt et 
mekte oldukları haber verilmektecl~r. 

19 uncu ordu kumandanı Tl81 • 
Tinır _ Kai, bir tamim telgrafı ı;ıet
rebniıtir. Mumaileyh, bunda m•!!": 
ti Chapei ve Kiang-Wan vakayıı~ 
unutmamağa ve sonuna kadar ~u .. 
cadde etmeğe davet eylemekt~d?'. 

Çin 1azeteleri, bu oabah Çinlile
rin Japonlan mağlüp ebnİf olduğu Çinde galeyan ve nümayiş . • 

,ang hükümetinin hatb hareketi clo-1 lanna taarruz ve Puinl8Il'ı havadan 
layııile memnuniyetsizliklerini izhar bombardıman etmiı olduklarını be
etınekte ve hükUmet erkanını 19 un- yan etmektedir. 
cu orduya muavenet ebneğe muvaf- Nankin hükümeti bir mütareke 
fak olamamıı olmakla ittiham ve mu mevcut olmadığını .,;,yan etmekte-
ahaze eylemektedir. dir. Mezkur hükümet, Çin ve Japon 

B • j k - - kıtaatının bütün cephede kartı kar-
rr apon ruvazoru şıya bulunmakta olduğunu bildir-

battr mı? mekteclir. 

LONDRA 5 AA eh h ., Changhai'da hüyu"'k bir heyecan , .. - angaı -

dan Reuter Ajan11na bildiriliyor: 
Saat 6,30 da çıkan ıazeteler, Çin

lilerin Nanzing'ı zaptetmiş oldukları 
ı haber vermektedir. 

Bu gazeteler, bu muvaffakiyeti 
evvelce Çinliler tarafından torpil ko
nulduktan sonra terkeclilmit olan si
perlerde bulunan Japonların bu tor
pillerin İnfilakı yÜZÜnden telef ol. 
mut olmalarına hamletmektedir. 

Çin mahafili, 8,000 Japonyalının 
Linkoda katledilmit ve Japon kru
vazörünün batmıt olduğuna dair o
lan f&yialara inanmakta berdevam
dır. Bu mahafil amiral Namura'nın 
ölmüı olduğunu da oöylemektedir. 

Mütareke gok 

(Devamı 6 ınc' sahifede) -

Japon askerlerinin sokaklarda vü- LONDRA, 5 A.A. - Changhai'. 
cuda getirdikleri siperler.. • dan Reuter ajan11na bildiriliyor: Ja-

dair bir takım yanlıı haberler neı ı pon umumi karargahının tekzibine 
::tmektedir. rağmen reımi mahafil J-n kıtaatı-

Diğer taraftan, bu ııazeteler Lo- nın Kiaping ve Taitchang mıntaka-

Çin ordulanna karşı muharebe eden 
Japon kıtaatı Başkumandanı 

Ceneral Uyeda 

···························si;·k~~·;~·k~;~~~~~··~~··· 

Server Cemal Bey merhum 

Marsilyada 
Bir facia 

Server Cemal 
Beyin z .. yaı 

Başkonsolosumuz, 
mecnun bir odacı 

tarafından öldürüldü 
ANKARA, 4 (A.A.) - Anadolu 

ajan11 Marailya'dan atideki telgrafi 
almııtır: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

---·---······-·-.. -
ileri sürülüyor. Kat'i karar; 
ancak bütçenin tanzim ve mü. 
zakeresinde verilebilecektir. Bu 
vaziyet kartısında vatandaşla
ra düşen vazife; fevkalade bir 
zaman içinde bulunduğumuzu 
dü,ünerek kendilerine tevec
cüh eden fedakarlıkları yenme
ğe çalışmak ve hüktimete ağır 
olan vazifesinde azami müzahe
reti göstermektir. 

Siirt Meb'usu 

aşıkını öldürdü! 
Facıa gece yarısından sonra 

F eriköyde cereyan 
etmiştir. Katiller yakalandı .. 

Pangaltı arkasındaki Feri. 
köy semti, eıki, tek katlı evler
le ve ekseriya bahçevan, celep 
ve emsalinin sakin olduğu bir 
yerdir. Evvelki gece, burada, 
tam manasile bir aile faciası ol
muş ve bir koca, karıaile birlik. 
te onun sevdiğini de öldürmüt
tür. Bir muharririmizin, cina
yet mahallinde etrafile yaptığı 
tahkikata nazaran hidiıenin Maktul Seher ve bem~resi Mürüv
tafsilitı şudur: ytt H. Jar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ankara Hanımları Yenişehirde hir Hiliiliahmer şubesi açmış ve çalış

maya başlam><;!ardır. Resmimiz bu hanımlardan bir grııpu göstermekte• 

dtr. Feyizli ve müsmir bir mesai hedefi olan bu teşekkılliin muvaffakıye

tine çalrş:111 hanımlarımız arasında mümtaz hanımefendiler de vardır. Gru

Davet vaki olursa 
lazım geldiği 

kadar orada kalacak Vilayete verilen 300 imzalı istida 
hakkında vali muavini ne diyi>r? SOFY A, 4 A.A. - "Geçikmit

tir'' (Anadolu Ajanımın huıuıi mu 
habiri tarafından) - Buıün reımi 
mahafile mensup ıaiahiyettar zevat, 
Tevfik Rüştü Beyin Sofyada bir 
gün için kalmaaının çok arzu edildi
ğini ve bu ziyaretin M. Hutanof ta
rafından yapılan •on ıeyahattan son 
ra bilhassa kıymet peyda eylediğini 
urarla bana söylediler. Tevfik Rüt
tü Beyin Sofyada duracağına dair 
henüz resmi bir haber yoktur. An
cak Bulgar hükümeti tarafından 
Sofyada 24 saat kalma11 pek ziyade 
arzu edildiğinden bu davetin kabul 
edileceği ümit olunmaktadır. 

Bir nokta : 2000 amele biribirini nereden buldu 
da istida imzalamaya karar verdiler? 

Anadolu Ajan11nın notu: Aldığı
ma: malümata göre, Bulgar hüküme 
ti tarafından resmen davet vaki ol -
duğu takdirde Hariciye Vekilimizin 
Sofyada lazım olduğu kadar kalaca
ğı tahmin edilebilir. Davet vaki ol
mazsa Sofyada tevakkufuna ihtimal 
verilmemektedir. 

Tevfik Rüştü B. in 
Cenevrede 
Hitabesi 

CENEVRE, 4 A.A. - Anadolu 
Ajansının huıuıi muhabirinden -
Tevfik Rüştü Bey bugün Cenevre
nin Club lnternational'dc tercline 
verilen öğle yemeğinde güzel bir ı.: 
tabc vermiıtir. Darülfünun Pr. M. 
Rappardin verdiği ziyafette bir çok 
murahhaslar matbuat erkanı 150 ki
şiden fazla davetli vardı. Evvela Pr. 
M. Rappard ayağa kalkarak lsviçre 
kanunu medenisini almış olan Tür· 
kiyeye lsviçrenin müteşekkir olduğu 
nu söyledi. 

ltsiz kaldıklarından bahiale 
iki bin ameleyi temsil ettikleri 
ni söyleyerek 300 kadar imzalı 
bir istida ile Vilayete müraca
at edenlerin naaıl bir ıaik teai· 
rile hareket ettiklerinin zabıta
ca tahkikine devam edilmekte.. 
dir, Bu hususta kendisile görüt 
tüğümüz Vali vekili ve muavi
ni Fazlı Bey bize şu beyanatta 
bulunmuttur: 

"- Her sene bu mevıimde, 
tütün işleyen depolar ve buna 
mümasil mağazalar birkaç ay 
için faaliyetlerini tatil ederler. 
Bize müracaat edenler de bu ıu 
retle muvakkaten açıkta kalan
lardandır. Kendilerine, "ma
demki it İstiyorsunuz, yol inta
atmda sizi çalıştıralım" diye it ' 
gösterdik. Biz mağaza i9çiaiyiz, 
diye kabule yanatmadılar. Ka-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

.-
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Vali Muavini Fazlı Bey 

Nis'teki binicilik 
koşularına giriyoruz 

) 

1 

Yeni Türkiyenİn Gazinin dehaH 
sayesinde va .. ı ol duğu §<~yanı hay
ret tenkki merhalesini si tayİ lo an
lattıktan sonra Tevfik Rüştu Beyi 
hazıruna çok takdirkar bir lisanla 
takdim etti. Yeni Türk ricalinin him 
meti ve Tevfik Ruıtü Beyin faaliye
ti sayesinde Türk.iyenin cihan poli
tikasında kendine temin ettiği mev
ki ve bütün devletlerle dost o!~ 
hususunda gösterdiği muvaffakiyeti 
ve gerek sulh ıiyaıeti gerek terki 
teslihal bahsında her devletin Tür
kiyeyi nümune alması lazım geldiği. 
ni f'nlattı. 

Binicilik mektebinde zabitlerimiz 
idmanlarına devam ediyorlar 

Tevfik Rüıtü Bey Profeoöre te 
ıekkür ettikten ıonra bu ıüzide he
yet huzurunda kısa bir müoahabe ya 
pacağım fakat her ne de olsa bu 11ra
da iktısadi buhran ve terki teıliha, 
meaeleleri kadrosu haricinde söz 
söylemek mümkün olmadığını beyan 
ve bu meselelerin biribirine merbut 
olduğunu anlathktan sonra beynel
milel büyük konfrronılarm faydaaı. 
nı ve terki te&lihat konferansının 
daha şimdiden fayrlalı neticeler ve'r
diğini bircok konfernnı1arın müıbet 
netice vermemiş olmasından nevmit 
olmamak lizım gelitii!ini ve beyne1-
milel hayatın bu s:tfhaları geçirmesi 

1 ........ :.~::.:::..~.:.::: .. :~.~::.:~:: ...... .. 
Mareşal 
Pilsudski 

Dün şehre çıkmadı, 
Mısıra hareket etti 
Mıaır'a gitmek üzere seyahat et

mekte olan Lehistan Harbiye nazırı 
Mloreşal Pilsudıki, dün oaat 11,30, 
]jmanımıza uğranuı olan Romanya 
seyriıefain acentesinin Romanja va
purile ve Pire tarikile lıkenderiye'
ye hareket etmittir. Mareşal Pilıud
ski dün rahat11z bulunduğundan va
pur<lan çıkmamış ve vapurun hare
ketinden biraz evvel Lehiıtan konso 
loshaneıi erkini tarafından tetyi e
dilmiştir • 

1 •••••• 1 

Amerika 
Sefirliği 

-
M. Gr11vv'ün gerine Arjantin 

elçisi tayin edildi 

Assosciated Press'in İstan
bul muhabirliğine dün gelen 
bir telgrafa nazaran, cemahiri 
mütt€hideninAnkara sefaretine 
Arjantin elçisi Mr. Charles 
Sherril tayin edilmiştir. 

Önümüzdeki niaan içinde Niı 
te beynelmilel büyük müsabaka 
!ar yapılacaktır. Sofyada yapı
lan Balkan binicilik müsabaka. 
lanna iştirak eden binicilik 
mektebimizde Nis müıabakala. 
rına da iştirak için ehemmiyet
li hazırlıklara ve idmanlara de. 
vam edilmektedir. Nis müsaba
kalarına, Sofyadaki zabıtan mi 
nialı müsabakada birinciliği ka 
zanan yüzbatı Cevat Beyden 

maada, yüzbatı Ziya, mülizim 
Cevat ve Saim Beyler de ittirak 
edeceklerdir. Bu zabitlerimiz, 
hava müsait olduğu günlerde 
binicilik mektebinin bahçesin
de, hava iyi olmadığı günlerde 
de mektebin kapalı manejinde 
binicilik talimleri ve müsaba. 
kaya girecek hayvanların talim 
ve terbiyelerine devam etmek
tedirler. Her zabit, günde 4 hay 

(Dsvamı 6 ıncı sahifede) 

Dünya iktıaadı buhı·an geçiriyormuş! 

teşviki s nayi kanunu, tekaüt 
kanun , ve daha bunlara ben
zer bazı kanunlar üzerinde ta
aarruf mülahazasile yeni tet-

ıııttııı-kıwiklllıı:er:r. vanılm , tileri ..... ıın ön sırasında ve ortada oturan Ba ekil ismet P .ııın refikaları Hf.dir. 

Amerikanın Tokyo sefareti
ne tayin edilen Amerika sefiri 
Mr. Grew. 13 ma~tta şe~rimiz. 



Iran mektupları: 10 

Nevruz nedir, o gün 
ne yaparlar? 

Amerika da 
Mesele oldu 

---·---
Lindberg'in oğlunu 

hala bulamadılar 

1Çekoslovakva'ya1 Cenevre 
600 milyon Müzakerelerı 

Fransa gene kesentn Nutuklar, yeni 7eni 
tezler devam ediyor 

Iranda Nevruzun çok şayanı 
dikkat sahneleri vard1r .. 

HOJEVELL •Nevyork" 5 A.A. 
- Hojevell sakinlerinden olan Ye 
Lindbergin oğlunun kaçınldığı gec:e 
ikametgahından aynlarak müıtaar 
bir isimle Brooklyn mahaU~sine nak 
leden Patay Orlando iıminde bir şa
hıs dün tevkif edilmittir. 

ağzını açb 
• PARIS, 5, (A.A.) - Meb'u""" 
meclisi maliye encümeni, Fram.a'da 
Çekoslovak için 600 milyonluk istık 
raz tahvilatı çıkanlmasma dair olan 
mukavelenamenin tasdikine müteal. 
tik raporu ikinci okunmasını mütea· 
kip kabul etmiştir. 

CENEVRE, 5 A.A. - l1muıni 
komisyonunda reis, mütenakıs haber 
!erin ve gazete makalelerinin müna
kapsına devam etmeğe malıaJ. olma
dığını beyan etmiıtir. Dün kabul e
dilmit olan karar sureti, hadisatı bi
taraf bir surette tahkik ve meclise 
doğru malümat relmeıini temin et
meği istihdaf eylemektedir. 

,Or1ando, ı:-cilen Trenton'a naldo. 
lunmuttur. Polis bu bapta daha faz
la maluml\t itaaından imtina etmek
tedir. 

Yeni bir hcıber daha 
NEVYORK, 5 A.A. - Connecti 

cut dahilindeki Hartford poıtahane
sinde Lindberg namına gönderilmiş 
ve atideki cümleyi muhtevi bir kart 
postal daha bulunmuştur. 

Çocuk ııhbattedir. Halka süku
net bulmasını söyleyiniz. 

Umumi kanaat bu karlın çocuğu 
kaçıranlar tarafından gönderildiği 
merkezindedir. Johnson ismindeki 
bir tahtı Hartford' da tevkif edilmit 

PARIS, 5 A.A. - Çekoslovakya 
ya ödünç olarak altı yüz milyon 
frank veri1n1esi hakkındaki mukave
le projesinin meb'usan meclisinde 
müzakeresi eına~nnda ~L Tardi~ 
bu projenin haklı sebeplere müste
nit o!duğunu izah ctmİf, Çekoslovak 
ya'nın m::Ui iş lerini idare hususunda 
gösterdiği kiyaseti metetmiş, bu 
projeden mok <ad ın Çekoılovakya'
nın mali istikrarın ı bir kat daha kuv 
vetlendinnekten ibaret olduğunu 
söylen1i ı ve demiş tir ki: 

Şu halde umumi müzakere haki
ki surette başlamış ve iik evvela 
Meksika ve Colombia murahhasları
nın fikirleri dinlenmiştir. 

Colombia murahhası M. Restre
po, riayeti kuvvetlilerin hakkını tah
kim eden zaiflerin hukukunu muha
faza için 4 prensip ileri ıürmüıtür: 

1 - Bazı muahedelerin icrasmı 
temin maksadile bir ecnebi arazisi .. 
nin askeri surette i ıgalinin mentedil
meıi. 

Tahran'ın istikliil caddeSJ· olan Hayabam liılezar . • 
, •;r. 

NEVYORK, 4 A.A. - Lindber
gın oğlunu kaçırnııı olan eşhaı ile 
muhabere etmit olduğuna dair çıka
rılan haber tekzip olunmaktadır. 

•·ç ekoslovakya' run merkezi Avru
pa' da nüfuz ve mevkiini muhafaza 
ebnesi İcap eder. Çünkü merkezi 
Avrupa'da Çekoslovakya olmaksı
zın emniyet ve itimat teessüs ede
mez. 

2 - inal eınasında evvelce mev
cut olan mukavelenamelerin hukuki 
kcymeti hakkında müzakettlere gİri
tilmesinin men'olunmaıı. 

J - Tebaanın mal ve canilınnm 
himayesi husuıunun, kendi arazisin
den inzibati tedbirler aluunumı me
neden devletin hukuku hükUmranisi 
ile tahdit olumna11, 

fAHRAN, (Milliyet) -
Arzın hamel bürcüne girdi
ği gün, lranlılann en büyük 
milli bayramı olan (Nevruz) a 
tesadüf eder. Beynehnilel tak. 
vime göre mart ayının yirmi i
kinci günü, Nevruzdur. 

Eski Cemtit an'anesinden 
kalan Nevruza lranlılar, İali
miye\i kabul ettikten sonra di
ni bir mahiyet verdiler. Mese
la, Nevruzun bir iımi de "Ali 
bayramı,, dır. Halbuki Nev· 
ruz, teessüs ettiğı zaman, lali. 
miyetten eser yoktu • 

Ananegl dinleştirmek 

Zaten lranlıların adeti böy 
ledir: Her hangi bir an'aneyi , 
di nileştirmedikçe kabul etmez
ler. Ona, evvela dini mahiyet 
verir, halk arasında kökleşti
rir, tamim eder ve nihayet tat 
bikatır.a gi rişirler. Ramazan 
ve kurban bayramları, şenlik
siz ve gösterişıiz geçer. Hal
buki Nevruza daha iki ay ka
la, her tarafta hazırlıklara bat 
lanır. 

NefJnız şenlikleri 

Nenuzda halkın heyecanı, 
büyük tezahürat teklini alır. 
Şenlikler, Nevruz girmeden ev 
velki talı günü alqammdao 
hatlar. Halk, sokaklara dökü
lüp atetbazlık hünerleri yapar. 
Her taraf, donanır. Evlerin 
damlanada büyük tePÇiraı'lar 
yakıW:-. Bangi ve hamaki de 
dikleri hava fitekleri patlab
hr. 

Kilze ismi verilen çamurdan 
ya:nlmıt destilerin İçine barut 
doldurularak atet verilir. He
men berkesin elinde birer Kôze 
vardır Bu Kôzeler, çevrildik
çe içindeki barut, fıtırblı ses
ler çıkararak umumi net'enin 
çoğal-11na hizmet eder. 

içine yine barut doldurulan 
ağaç kütükleri de bir nevi fi§ek 
vazifesi görür. 

Bu gece, hemen bütün evler 
de meıhur Acem Cilivı piter. 
Fakirle.. bile ne yapıp yapar, 
ateşe bir tencere pilav koyar· 
lar. 

H•ftil•"" 
Ahır çarfGDbada misafirle. 

re Heftilevn eledikleri yedi çe
fİl remi! ikram etmek i 
dettir. Heftilem ekseri,.. 
üsüm, hurma, incir, c:eris, 
badem gibi kuru yemişlerden 
mürekkep olur. Bundan maa. 
da Netrm:iye namı altında hu 
auıi macunlar, teker ve teker
lemeler hazırlanıp konuya kom 
fUYa gönderilir. 

Ahır çartambaya halk ara· 
ımda bu kadar ehemmiyet ve
rilmesi -'ıtan Sakafi'nin Haz 
reli Hilseyİnin intikamını al
mak için huruç ettiği geceye 
tesadüf etmesinden ileri gelir. 

Halkın bir kıamı da Nev
ruz bayramının güya Hazreti 
Alinin hakkını tanıtarak hilife 
le geçtiği gün olduğu itikadın 
dadır. 

Münevver lranlılar, Nevru. 
zun (Cem,it) zamanından kal. 
ma olduğunu bilirler. Hatta, 
Nevruzun bir adı da Nevruzu 
Cemşit'tir. 

Cemşidin meflkii ... 
lranlılar, eski lran medeni. 

yetini tesis eden Cemıit aile-

Bunlara "Pitdatyan,, taba
kası denir ki lranda ilk evvel 
hükümet tesiı eden , bu hane
dan olmuıtur. 

"Pitdadiyan,, lann birinci 
evladı Kiyomrea, lran medeni
yetinin banilerinden say1lır. Ki 
yomres, Ekinler sahibi demek 
tir. Bir İran hurafesine göre, 
Kiyomres devrine kadar, insan 
lar vahtiler gibi dağlarda ge. 
zer ve çiftçiliğin ne demek oldu 
ğunu bilmezlerdi. 

Kigomres kimdi? 

NEVYORK, 4 A.A. - Lindber
gin oğlunun Ma11acbu11et eyaleti
nin küçük ıebirlerinden birinin bir 
evinde saldı olduğu söylenmektedir. 

Bütün Amerika polisi 
faaligete g ç · i 

NEVYORK, 4 A.A. - Taharri. 
yat için sarfedilen tekmil faaliyetle
re ve bütün Cemahiri Müttahide po
lisinin halk tarafından da yardım 
görmekte olmasına rağmen, Lind
bergin oğlu şimdiye kadar buluna- ı 
mamııtır. 

Poliı, gayri ihtiyari ve hüsnü ni
yetle hareket eden birçok qbaaıa 

Tuna memleketleri hakkında Fran 
sa'nın Cenevre' de yaptığı teklifler
den de bahseden M. Tardieu bu tek
liflerin biç bir millet aleyhine müte
veccih olmaluam bütün alikadar 
devletlere bitaben yapılmq olduiiu
nu tasrih etmiıtir. 

Nihayet meb'usan mecliai muka
vele pro;e.ini yirmi muhalif reye 
kartı üç yüz yirmi bet reyle kabal 
etmittir. Radikal Sosyalistler ile 
Sosyalistler müstenkif kalmqlarclır". 

M. Briand 
Geliyor mu? 

Kiyomres, lranda cemiyet
çiliği tesis eden ve tohum ek
meği halka ilk öğreten insan
dır. Cemşit, Kiyomresin torun 
!arından biridir. Ve " Cem., na 
mile bizim eski divan edebiya 
tımıza da dahil olmuştur. Cem 
şit, ayni zamanda şarabın da 
mucidi olduğundan namı, bir 
zaman dillerde destandı. 

gösterdikleri asdsız izler üzerinde Sigasi hag'!ta döneceiine 
yürüyerek vakit zayi etmi~tir. dair olaim flar 

Birçok insanlar 9üpheli telakki 
ettikleri ,ah11ların elleTinde, kucak- p ARiS, 4 A.A. - Havas Ajan
lannda gördükleri çocuklardan şüp undan: M. Briand geçen pazar gü. 
helenmelcte ve ağlıyan bir çocuk ta- nünden beri Paristeki apartımanmda 
fıyan herkesi halkın tecessüs ve me- bulunmaktadır. Sıhhab çok iyidir. 
rakını celbeylemekte ve hatta bazen Mumaileyhin çok yakın doatlanndan 
şüpheler açıkca izhar olunmaktadu:. !Vrisi, ıabık hariciye nazırmm Pari-

Polis, şimdiki halde Lindberge se avdet etmesinin 11hhatile müna
hitaben yazmıt olduğu bir mektupta sebettar olmadığını Havas Ajansrrun 
küçük oğlunun iki erkekle bir kadı- muhabirlerinden birisine söylemiıtir 
nın elinde bulunduğunu bildiren ve 1 Bu seyahat esasen derpiı edilıniı 
ecnebi zannedilen yaşlı bır kadını a.-: bulunuyordu. Fakat, M. Briand ken 

Nevruz yaklaştığı için, şim 
di 1ranın her tarafında halk, 
büyük milli bayrama hazırlanr 
yor. 

ramaktadır · diıinin Cocherel malikanesinden mii 
F;dqei rıec'lt farekatinin gizli tutulmasını arzu et-

tik harfleri (S) ile başlayan 
isimler arasında herkes kendi 
arzusuna göre, bir §ey intihap 
ediyor. 

TRENTON "New.Jersey'', 4 A. mişti,ık nazır, hemen her ıün bir 
A. - Polis, çocuğun iadesi için 
50,00 dolar bediyei necat talep eden fjj..:"si doıtlannı kabul .,.t-ek
ikinci mektubu ne,retmiıtir. lmzurz 

Heftsin dedikleri bu yedi 
türlü ıinli yemekler arasında 
Sir • sanmıak, Sebz • yeşillik, 
Sebze - kuru üzüm, gibi feyler 
de bulunurmUf. Hele canlı ba. 
Wda, yumurta mutlaka Iizım. 
mıf. Balık ve yumurta birer 
remizdir. Eılri İranlıların gök 
ve denizlerin sahip ve hüküm
darı olduklarına ita rettir. 

Guya, Nevruzun girdiğini, 
denizin içindeki balıklar bile 
hiHederek kuyruklarını oyna
tır, ve yeni seneyi sevinçle 
kartılarlarmıt·· 

Mübar•k boa/ 

olan bu mektup Nevyorktan posta
ya verilmi9 bulunmaktadır. 

Bazı tafsilat 
PARIS, 5 A.A. - Le Jounud, 

Lindberıh'in çocuğunun kaçırılmaaı 
meselesi hakkında tafsilat vermekte
dir. 

Bu gazete, maruf tayyarecinin 
kendisinden 50,000 dolar koparmak 
sevduuıda olan bir takım kimselerin 
haince bir oyununa kurban olmuı 
olduğunu yazmakta ve bu eşhasıa 
hu aibi itlerle metııul bir çeteye men 
ıup olmadıklarını ilave eylemekte
dir. 

Birçok kimselerin yanlıı haberler 
vererek polisin taharriyat ve tahki
katını itlı:al etmekten zevk duymak. 
ta oldukları zannolunuyor. 

Lindbergh'e gelen bütün telgraf. 
lar uydurma ve sahtedir. 

İranlıların itikadma göre, Dün Lindbergb, Nevyork'un va. 
Nevruzu nq'e ile geçirenlerin roılarından Soutb-Orangel'de poıta
hayatı, ıeneaine kadar neş'eli ya verilmiş olan bir kart almıştır. 
geçer. Nevruz günü, bütün es Bunda fÖyle deniliyor: 
ki kinler unutulur. •Çocuk, ölecıelı:. imzamı tanıyor-

ıunuz.'' 
Nevruzda biribirlerine rast. Bu kartı gönderen evveli "Çoculı: 

layanlar, tamtmai• hacet olma ölmü9tür" diye yazını, sonra tashih 
dan aelimlatırlar: e~tir. 

M .. barek b dl imza, 3 yıldızdır. Ve bir toplu - u •..• 
bad İğne ile ilittirilmiıtir. Bu İmza, ev-

- Mübarek ••• velce LindbPr"h tarafından alılUDlf 
- Linet ber Yezit 1 olan bir m~ktuptaki imzanın ayni-
- Linet ber Yezit! dir. Polis, timdi ye kadar 625 kİfİyİ 
Nf!\'1'11Zda, Yezidi l&.netl.,_..,,._· · ap etmi9tİT. Polis, Lindberırh'e 

Ali abayı hasretle anmak, mı; Je one etmiş olduğunu itiraf eden 
1 · fab11 tevkif etmiıtir. Bu tabıa, 

niler, tekerlemeler ıöy emek i- hiçbir t•Y aöylemiyeceğini, çünkü 
dettir. telefone etmek meselesinin polise 

İtte Azerbaycan şiveli bir değil, kendi•ine ,.;t hususi bir it ol-
tekerleme: duğunu söylemiştir. 

d Bazı telgraflar, Lindbergh aileai-
Eyyamiküm sai e, ni ölümle tehdit eylemektedir. Ço. 
Dua ıuya olup demid. cuğu kaçıranlann evin itiyadabna 
Men seni çok istirem, vakıf olduklan zannedilmektedir. 
Sen istersin meni de? Filvaki, ufak bir ırürültü duyar duy-

Alman 
ReisicumhurluAu 

Komünist namz•t, haini 
vatan mı? 

HAMBOURG, 5 A.A. - J....,.. 
ratorluk müddei umumisinin ta1eW 
üzerine Hambourg Diyet hukuk ko
misyoau, Reicbstq ve H-bourg 
Diyeti azaımclan olan ve komünist
ler tanıfından reisicumhur nmmzedi 
olarak göoterilen Tbaelmaa'in tepii 
masuniyetinin ref'ine 6 reye lı:arp 7 
rey ile karar • iliftir. 

Mumaileyh, henüz malam olmı
yan bir takım sebeplerden dolayı va
tani biyanetle ittibam edilmektedir. 

Bitler kazanacak olur•tı 

BERLlN, 5 A.A. - Müfrit mil
liyetperyerler, Prusya dahiliye -
nrun intihap mücadelelerinde Hitler 
muvaffak olduğu takdirde miihit 
milliyetpenoerlere lrartı celıriitWdet 
iıtimal etı deri için alıotan gizli 
talimat vermiı oldaiuna dair ortaya 
lıir taYİa çalaırmıılanbr • 

Prusya -tlıu•~ iclarelİ, .. -· 
bayyel talimatm sahte oldağana zi-
ra Hitlrin lı:azanmuma İmlı:in ol- · 
madığuu bilclirmekteclir. 

Janne Darc'ın bayrağı 
PARIS, 5 A.A. - (Lor.ı Tyrell) 

dün .ve hakiki bir tarzda istinsah e
dilmiı olan Janne Darc'~n _bayrağını 
M. Doumer'e tevdi etmıftır. 

Reiıicümhur Büyiik Britanya se
firine teyekkür eylemittir. Mezldir 
bayrak yakında Reim' deki büyülı: 
kiliıeye konulacaktır. 

4 - 1907 tarihinde inikat etmiş 
olan ikinci La Haye sulh konferan
smm mukarreratına tevfikan bir dev 
letin diğer devlete kartı bir takım 
hukuka sahip olması veya ona naza. 
ran dain mevkiinde bulunma11 borç
lu devletin arazisini aıkeri ıurette 
İfgal ve onun emval ve emlakini mü
sadere etmek hakkını bahıeylemez. 

Colombia murahhası, netice ola
rak bu prensiplerin hukuku düvel
den mülhem ve fekli olma11 laznn 
geleceğini söylemiıtir. 

Meksika murahha11 M. Ortega, 
gerek hukuku düvel aahaımda ve 
gerek hukuku huıuıiye ıaba11nda 
hiç kimse, bizzat ihkakı bakedemez. 

Celse, •aat 13 de tatil ve 15,30 a 
tehir edilmiştir. 

M. Tardieu'nün beyanatı 
PARIS, 5 A.A. - Havaı Ajan

sından: Dün meb'usan meclisinin 
hariciye encümeni huzurunda beya .. 
natta bulunan M. Tardieu, terki tes 
lihat konferanaındaki tarzı hareketi
ni anlabnış ve Cenevrede kürside 
müdafaa ettiği F raıuız teldifatmı 
te,rih ederek Çin.Japon ihtilifmda 
Franııanm YUİyetini izaıh eylemiJ
tir. 

Mumaileyh, Cenevredeki Franarz 
murabba11 heyetine verilen direktifi 
tamamen taıvip etmit ve hundan son 
ra ÇekoıloYakya'ya verilen 600 mil
yon franklık kredi itasına mezuni
yet veren mukavelenin akdinde Fran 
sız biikiameti için Amil olan sebepleri 
izah edeo-ek hariciye encümeninin hu 
bapta maliye eneiimmi tarafından 
nrilen rapor hakkında miiuadekir 
bir fikir izhar eylemeaiade İarar et
miftir. 

lkl11cl 6ir Poi11eore 

LONDRA, 5 A.A. - o.ily He
rald gazetesi, M. Tardieu'ain -
leki hayabndan babaetmelrte ve mu 
maileylUn Fran11z milletinin umumi 
takdir ve riayetine mazhar ohnak 
buau1W1da M. Poincar&ı'ye halef o
lacak gibi görinmelrte olduiunu e
hemmiyetle kaydeylemııktedir. Bu 
gazete, M. Tarclieu'nün yüksek ze
kiiımm timdiki vukuatı mükamne
len idrak ~e medar oldaf1ınu 
ve mumaileyhin .....Iizmiain lı:endisi
ni hakikaten bu clakilı:anın adamı ha
line getirmekte lıalundufunu yaz. 
maktadır. 

Bir katilin mahkumiyeti 
POUGHKEEPSIE, (Ne.yorlı: hi 

lı:iimeti) 5 A.A. - Ealı:i efendisi mil 
:r-er Sc:hatz'ı 20-12-931 tarihinde 
ölılinnilı o1-1ı:ı. -7'- ,_,... 
h Alı:iymna öliim -ma, ve .-iki 
cürmü olan Japonya'lı bdm da mü
ebbet kürek ceuoına mahküm ediJ. 
mitlerdir. 

Bir vapur oturdu 
LA COROCNE, 5 A.A. - Por

tugal sahillerinde karaya oturarak 
İstimdatta bulunan Alman tranaat
lantik'i Bayreutb'e muavenet eyle
mek üzere bir remorkör hareket et
mi,tir. 

Su •erpmek ad•ti 
mnz bavlamakta olan köpek, kaçır- !!!! ______ !!!! ____ _ 

ma hi.di"le.ı:;İ esnasında asla bağırma- f ·h k ? 
mıttır. Poli•, bütün hizmetçileri is- biye.ile Jobenaon'un gizli münue- nt1 ar mı, aza mı 
ticvap etmi•se de bir netice elde ede- betlerde bulundup söylenmektedir. Nevruzda su serpmek, su. 

dan şifa ~k, suyun aydın
lık ve sihhat alimeti ıayıldığı 
içindir. Bazı su ba,lannın bir 
nevi kutsiyet alarak "Ali Bu
lağı,, gibi isimlerle amlması eı 
ki lran an'anelerinin dinile,ti
rilmiş tekilde devamından iba
ret olduğu muhakkakbr. 

V. N. 

M!işkülpesentlerin 
Tıraı Bıçağı 

yalnız: 

' 

memittir. ' Jobenaon bu mürehbiye ile Pazar BERLIN, S A.A. - Dün ııifele· 
ve pazarttl9i &iinleri göriittüiünü, rini kapabnJt olan Han,lel..,.nk mii-

Şü phtt ııalı günü için tekrar görütmek üze- diirü M. Walter Brana, fazla uyuta-
NEVYORK, 5 A.A. _ John re söz verdiğini fakat o gün geleme- :' ölmma~~etur··yu. tmuı olduğundan clola-

Son'un tevkifine sebep Lindberg'in eliğini itiraf etmiıtir. ,. ..., 
çocuğunun kaçınldığı alqam ev ci- Zabıta mürebbiyenin ıüpbe edi- Mumaileybin intihar mı ettiği 
varında görülen otomobile benzer lec:ek biç bir hal ve hareketi olmadı- '"'Ya ibtiyataalığına mı kurban oldu 

•·--· bul makta-'- ;n, bilinemiyor. Bankanın zimmeti, bir otomobil ıevkederlı:en fÜpheyi ğına kuvvetle -W un ...... •-
lı: ·· -LL! '-'-'--- milyona baliğ bulunuyordu. davet etmit olmasından ibarettir. Lindberg ile arm ela mu._yeye - ....., . 

Jolınson'un vaktile Lindberab'e pek ziyade itimattan olduğunu IÖy- Almanya hiikiimetinin ışe mücla-
0 bele ve mevduatı kısmen temin eyli-

şoförlilı: ettiği tekzip olunmaktadır .. l lemiflerdir. , . ·-· yeceği zannol--unmak~ır. 1 
Jobmon tevkifi eınııaıncla ebalı 1 Zabıta Johenaon un ıdare ettigı _ 

bağırıp çağırarak polis karakolunun ı o_to~obili~. i~ind~ bulunan. bir ıüt 
önünde toplarumf, mevkufu yakala- Jıt~ıne buyuk bır ehemmıyet ver- b k'J• .. Jd•• 
yıp linçetmek İotemiıtir. Johenaonu '. mektedir. 1 Norveç aşve 1 1 o u 
himaye için civarda bulunan polis 1 Baston zabıtogı da yolda numara- ( A A ) B 
kunetlerini b si celbedilmi tir. 1 11 dei{i~ıi il"'li ; di'!er bir oto<•obili 1 OSLO, 5 · · - aşve-

fal! DAıli iiffAI --- - - . -

Reisicumhur Hz. Ankara' da 
hararetli surette istikbal edildi 

ANKARA, 5 (.AA.) - Reisicümhur Hazretlerini hamil 
bulunan hususi tren ıaat 12,30 da tehrimize muvasalat etmittir. 
Gazi Hazretleri iıtaıyonda B. M. Meclisi Reiıi Kazını. Bqvekil 
ismet, B. Erkim Harbiye Reüi Miifir Fevzi Patalar Hıu:erati7'· 
le, heyeti vekile azaıı, meb'uslar, devair erkin ve müdiranı ve 
kalabalık bir halk kütlea"i tarafından istikbal edilmiflerdir. 

Nafia vekili ve vali 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Nafia vekili Hilmi Beyle ls

tanbul valisi Muhiddin ve yeni İrak sefiri bugün ıehrimize geJı. 
diler. 

Sabık iktisat vekilinin davası 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Sabık lktıaat vekili Şakir Bey 

tarafından Son Posta ve Y ann gazeteleri aleyhine açılan dava. 
nın rüyetine bugün de devam edildi. Maznunların vekilleri mü. 
dafaalarını yaptılar. Karar ayın dokuzuncu günü tebliğ edile
cektir. 

Ankara - lstanbul treni 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Bu akşam Kayseri treni ge. 

ciktiğin• lstanbul treni bir saat teahhurla hareket etmittir. 

Gümrük kapıları ilan edilecek 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Kaçakçılık hakkmdaki kanu· 

na tevfikan tesbit edilecek olan gümrük kapdanna ait tetkikata 
devam edilmektedir. Bu hafta nihayetinde bu gümrük kapıları 
ilin edilecektir. 

lzmirde vali muavini namına 
para dolandıran katip 

IZMIR, 5 (Milliyet) - Vali muavini Saip Bey ve iskiıı 
müdürü namlarına para dolandıran Vilayet ,ifre katibi Fahri Ef. 
Adliyeye verilmi,tir. 

lzmir Rıhtım şirketindeki sahte 
karlıktan yedi kişi maznun 

1ZMIR, 5 (Milliyet) - Rıhtım Şirketinin avukatı Gat 
Franko Ef. bugün geldi, tekrar isticvap edildi. Maznunlar yedi 
kitidir ve tunlardır: 

Sabok müdür Mr. iv Gifre, muhasebeci Perret, Meclisi ida. 
reden Yordan, maslahatgüzar Galip Bey veznedar Kasar, Gat 

Franko Efendiler ve sabık Nafia komiseri Emin Bey. 
Suç riitvet ve sahtekarlıktır. Esas mütalea yarın maznu ~ 

lara teblii edilecektir. 

Gazete idaresinde bomba 
BELGRAT, 5 (A.A.) - Nelipiç aokağında kiin Novo 

Doba gazetesinin altkatmda bu aabah saat dörtte sayet tiddetli 
bir ittial vuku bulmuttur. lıtial pencerelerden birine lı:oaan bir 
bcwnbanın patlamasmclan ileri gelmittir. Matbaanın camlan la. 
rılmqtır. Bqka bir zarar yoktur, 

Meclis encümenlerinde geni aza 
ANKARA, 5 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi buaün Reis 

Vekili Refet Beyin riyasetinde toplanarak belediye kanununun 
83 üncü maddesine bir fıkra ilavesi hakkındaki kanun liyihaamın 

ilOnci müzakeresinde kabul ebnit, mecliı enciimenlerinde iıtifa 
ve vefat suretiyle vuku bulan münhallere aza intihabı yapılmı,. 
tır, Bütçe encümenine Sadettin Rıza (lıtanbul), Turgut (Ma· 
nisa) Sıhhiye encümeıtine Saim (Manisa), Halit (Bordur), Mü. 
dafaai Milliye eacii-me Ruim (Kütahya), Maliye encümeni. 
ne Ziyaeddin Beyler MÇilmiılı dir. 

Almanya'nm Moskova 
sefareti müsteşan'da 

yaralandı 
BERLIN, 5 (A.A.) - Kim 

olduğu henüz belli olmayan bir 
-, hıs Moskovadaki Alman sefa 

M. Litvinof Cenevre
den dönüyor 

MOSKOV A, 4 (A.A.) -
Terki teslibat konferansmda 
Sovyet murahhaa heyeti rei:A 
M. Litvinof, Cenevreden hare
ket eylemittir. 

-Taas-
· ti müıtqarmı rovelverle ya. 
ralamıttır. Mütearrız tevkif e
dilmittir. M. Litvinoi Alman 1 
sefirine derhal teeaıür ve tees. sine gayet ciddi surette tahki
süflerini bildirmit, Rus adliye- kat yapacağmı beyan etm~tir. 

Muhterem Halkımızın 
Nazarı dikkatine 

Piyasad• bazı ticarethanelerin bir 
takım ipeklileri IPEKIŞ mamul6tı 
diye sürmekte oldukları lstihba..
edilmiştir. IPEKIŞ kumatları henüz 
piyasaya çıkarllmıt değildir. Çıka· 
rddığı zaman ilin edileceği veç
hile lpekit mam..:litında altın yal
dızh IPEKIŞ damgası olacaktır. 
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inhisarlar nası e e "1 • 
Ekonomi Rıhtım 

Suiistimali 
Mahkemelerde Belediyede 

Oda kongresi tetkika
tına devam edivor 

Halit Zıya B. fzmirden , 
geldi, Ankaraya gitti 

HükUnıetçe vazıyet edilen lzmir 1 

Yol soran çocuklara 
emniyet etmemeli 

lnhisarlarda 

Tevhit nasıl 
Olacak? 

lnhisarların haziranda 
nakledileceği söyleniyor 

Açık değil, 
Varidat azlığı 

Azalan varidata 
mukabil 

artanlar da yok değil! 

• 
••••••• 

Dün mensucat sanayiimiz hakkın
daki rapor m~akere edildi .. 

Rıhtım prketi tahkikatile alika-
dar olmak üzere lzmir'e giden ka- A- b" f ı k d ~tro Fen ~ereti müdürü ~alit gırcezada IF zar Çl 1 aVaSIDln 
Zıya B. !•hnmıze avdet etnuf ,,. 

inhisar umum müdürlerinden mü
rekkep komisyon, iııhiaarlann tevhi
dinde tatbik eclilmek üzere müıte
rek bir kadro projesinin tesbiti me
saisine devam ehnekteaır. Tuz, tü
tün "e müskirat inlıisarlannm bir 
umumi müdür tarafından idare edi
leceği anlatılmaktadır. Bu takdirde 
nmum müdürün tuz, tütün ve müs
kirat iılerile ayri ayrı meşgul olacak 
birer muavini bulunacaktır. 

dün~. Ankara'ya ,gihniıtir. . ru••yeti"ne başlandı 
Halit Zıya Bey Ankarada Nafia 

vekaleti ile temas ederek suiistimal 
hadisesi etrafında izahat 'ffftcektir. 

Daimi encümen yeni bUtçcyi tet· 
kike devam etmektedir. Encümen a
zasından Avni B. dün bir muharriri
mize bütçe hakkında 'u izahatı .-.... 
ıniftir: 

Ticaret oda11 konıreaine dün de
vam edilmiıtir. 

Karamürsel fabrikası ınüdiirü 
Mehmet Ali Beyin riyasetinde yapı
lan bu içtimada eveti Gazi Hz. ve 
Kizım Paıa Hz. !erinden gelen ce
nbi telgraflar okundu. 

Hereke fabrikası müdürü Retat 
Beyin hazırladığı mensucat sanaJIİ. 
İıniz hakkındaki raporu tetkik eden 
komisyonun hulasa ettiği temenni
Yahn okunmasına baflandr. 

Komisyon, mensucat sanayiimi
:<in terakki ve inkişafı için bir men· 
•ucatçılar birliği tesisin~ oan_a~i m~k 
teplerinde mensucat ıubelennın bır 
an evvel vücude getirilmeıini, sana
yi komisyonculuğunun T_ürkleı:e 
lıa_an, yünlerimizin standardize edil; 
tnesi bilhassa mensucatın nefaseti 
kada'r metanetine de ehemmiyet ve· 
rilmeai ve mevaddı iptidaiyenin her 
be suretle olursa olsun kontenjan 
ıtıeyanına konulmasrnı bilhaua le-
menni ediyordu, 

Bir zat memleketimizde imal edi
lenıiyen tülbent ve mermer şahinin 
~e bu temenniyat meyanına ithalini 
lltedi ve kabul edildi. 

ihracat eıyamız hakkındaki ra
Poru tetkik eden komisyon henüz 
lneaaiaini bitirmediğinden kongre 
rnüddeti temdit eclildi ve içtima ge
lecek cumarteaiye bırakıldı. 

Tel-Aviv panayırında 
... pavyon yapacagız 

Tel-aviv panayırı mümessili Ab
•aham Y oeli efendi şehrimize gel
tniş ve dün ihracat ofiıile temas et
ıni~tir. 

Büyük mikyaıta iıtirak edeceği
ıniz T el-aviv panaymnda manıulit 
ve maınuatırnızın tqhiri için bir hu· 
llUsi pavyon yapılacaktır. Bu pavyo
llu yapmağı sergi idareıi deruhte et: 
tnektedir. Abraham Y oeli efendı 
'türk mimari tanuu temsil edecek 
olan bu binanm plinlannı tesbit İ· 
~n Ofisle temas ebnektedir. 

Esnafın odaya kayıt
larına başlanıyor 

Esnaf cemiyetleri reis ve kitibi 
llınumileri dün Ticaret müdürliiğün· 
de bir içtima yapınıtlanlır. 

Bu içtimada eınafın Ticaret oda
llına kaydı meselesi üzerinde görü
tiilro·· t .. Uf ur .. 

Esnafın Ticaret odasına kayıtla• 
"na bu hafta sonunda baılanacaktır. 
lıu husus için icap eden tertibat ~-
11tınııştır. Cemiyetler mürakaba bu
•oıu bunun için bet aenelik cüzdan
lar bastırmıttu. Her küçük esnaf ae-
1\evi yinni kuruş verecektir. Bu pa: 
~ esnafın cemiyetlerine vereceklen 
llJdattan tenzil edilerek çılıarılmı§· 
lır. Bu itibarla esnafa biı· yük olına· 
Yacaktır. 

Fransaya gönderece· 
ğimiz konserveler 

Fransa hükumetinin üzerin· 
ıle "La Turquie" kelimesi bu-
1ıuımayan konserve kutularmın 
j:' ransaya idhal olunmayacağı 
hakkındaki kararı ve sebze kon
ıerveJerine vazedilen tahdidat 
• 
~onserve sanayii ve ihracatımı-
tı çok müteessir etmiştir. Paris 

Seyrisefainin 
iti azahyor 
Yeni se1t• biitçesintl• w· 

zaifi talıdit ttdilecek 
Söylendiğine nazıu;an g~ecek. s!'" 

n~ bütçeaile Seyriıefaın ıd~ının 
b!'° kısım itleri alınarak vezaıfi tah
dit ve tahfif edilecektir. 

Bu meyanda Haliçteki fabrika ve 
havuzlann Seyris<fainden alınamk 
bq. rket veyn deniz müsteşarlığ!~ 
Y rileceği, ve ıeyrisefain ıevahıb! 
ınut cavire vapurlannın da Beledi
Yey ck-vredileceği kuvvetı.. söylen
"' kt dir. 

Milli v purları idare edecek tirkel 
lee11tis ettikten sonra idarenin diğer 
"•purları tabüatile ıirket tarafından 
lll-caktır. 

Vapurcular 
Toplanıyor 

Ankaradan gden lıegeti 
dinlegecekler 

büyük elçimiz bu hususta bir 
formül bufabilmek için meşgul 
olmatkadır. Elçiliğimiz bu hu
susta konserve fabrikatörlerimi 
zin ne düşündüğünü Ticaret o· 
dası vasıtasile sormaktadır. 

Romanyadaki Türk 
tebaasının işleri 

Romanya hükumeti oradaki 
Türk tebaasının bir iş yapabil
mesi için bu işin Türkiyedeki 
Romen tebaası tarafından da 
yapılıp yapılmaılığını tetkik et 
mektedir. Ticaret odası bu nok 
ta üzerinde tetkikata başlamış-
tır. 

Paris borsası 

Adli tahkikat son safhadadır. fz
mirde Müddeiumumilik maznunlara 
tebliğ edilecek olan idclianamesini 
hazırlamakl1t meşguldür. 

Şimdiki halde kefaletle tahliye <>
dilen maznunlar tirket müdürü Mös
yö 1 v muhasebeci Pere ve tirketin 
murahhas aza'1 M. Yordandır. Bun
lardan batka şirket maslahatgüzan 
Galip, avuk•t G~d Franko ve Emin 
Beyler gayri mevkuf olarak maznun 
bulunmaktadırlar. 

l<ldianamede •uiiıtimal maznun
lannın hazine hukukunu ziyaa uğrat 
mak suçundan mahkemeye verilme
leri talep edilmektedir. Ceza muha
kemeleri usulükanununun tarifatı 
dahilinde iddianıune maznunlara teb 
liğ edilecek ve üç gün zarfında iti
razda bulunabilecekleri bildirilecek
tir. 

Son karar üc dört gÜn zarfında 
verilecek ve bu ; mühlm suiistimal 

p ARiS 5 A.A. _ Mübadele faa- dava•ı mahkemeye intikal edecek-
' . . tir. 

liyeti biraz betaat peyda etmıştır. 
Fiatler, bazen mahauı denecek su
rette düımüıtür. Maamafih, kapa
nıtta piyasa biraz yükselmit ve son 
fiatler gUnün en aşağı fia tı olmamı~-

tır. G .. 
Fransa raııtlan tutulmuıtur. u-

müş para zaiftir. '" 

------
Mühürlü 
Telefon! 

Fazla muhaverenin 
Ingiliz lirası nasıl yazıldığı 

NEVYORK, 5 A.A. _ tngiliz . henüz anlaşılmadı • 
lirası dün senenin en yüksek kıyme- Belediye müfettişi Ali Ya-
tini bulmuıtur. Kapanı'ta 3,50375 B . Ş hz d b d ki 
dolar idi. Yani 1.4 çent yükaelmiş i- v~rd eyın e a e aşın a e
di. Bu salô.h lngiliz hazinesi taı·afın- vın e mevcut telefonundan faz 
dan M'organ kredisinin tediye edil- la mükaleme ücreti istenildiği 
mesi ve Londraya Frans~z _sennaye- iddiası etrafındaki tahkikata 
)erinin tehacüm eylemelldır. devam edilmektedir. Beyazıt 

Borsa fiatları 
Kambiyo 1 Kapanış 

Ingiliı: lirası 
1 
L.,K., S. 
7 43 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
bviçre franııı 
Leva 
florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Peagc 
Ley 
Din~r 

Tah~it 

t. Dahili 
D. Muvahhade 
A. 01'11'İr•·olu 

12 06 
o 47 47 
9 08 00 
3 41 22 

37 53 50 
02 45 10 
64 93 00 

1 '18 09 
16 03 00 
4 19 04 
6 20 50 
1 99 79 
4 19 34 
4 05 81 

80 15,00 
27 50 50 

j~apamş 

00 00 
61 25 
19 45 

Borsa har1ci 

Altın 
Mecidiye 
.P,.,,lc-ot 

komiserliği, henüz evrakı müd. 
deiumumiliğe iade etmemittir. 
Şirket direktörü, ifadesinde he
nüz tetkikat ikmal edilmediği 
için vaziyeti izah edemiyeceği
ni söylemittir. Diğer taraftan, 
_Ali Yaver Beyin evindeki kab
lonun şirket tarafından evvelki 
gün değiıtirildiği ve adliye ile 
zabıtanın bundan haberdar e
dilmediği iddia olunmaktadır. 
Ali Yaver Bey avukat Methi 
Sait Beyi tevkil etmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir, 

Şeker 
Tahkikatı 

Yirmiden fazla tüccar 
mahkemeye verildi 
Şeker fiatlannın yükselme1i 

üzerine vilayet ihtikar komis
yonunca yapılan tetkikat ve 
tahkikat neticea:nde yirmiden 
fazla ıeker tüccarı hakkında 
hazırlanan mazbata dün müd
deiumwniliğe gelmiştir. Müd
deiumumilik evrakı tetkik ve 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesine tevdi eimiştir. 

I Mahkeme mazbatada ismi yazı 
lan tüccara celpname kesecek 

uhakeme için tayin edilen 
mahkemede huır bulun 

'ı lüzwnunu kendilerine 
iğ edecektir. 

Aero klüpte 
Derslere rağbet 
Klüp, Halkeflinde de şube 

•t;mak istiyor Yaz saati 
Aero Klüpte açdan tal'.yarecilik Devaird11 nisandan itibaren 

derslerine talip elanlann mıktan 150 
ye baliğ olmu tur. Bu sebe~le ~art- tatbik ediliyor 
lann kapanmasına karar ftrilınıttır. Nisan bidayetinden itibaren 
Klüp idaresi tayyarecili~ . kurslar~ devairde yaz mesai saatlerinin 
programını Erkim Harbiyeı umumı- b'kı b 1 

Maarif Vckiletine bildire- tat t na aş anacaktlr. Vali 
yeye ve · · F 1 B H rek derılere nim resmi bir mahiyet I muavını az ı ey eyeti Ve-
verilmeaini talep etmiıtir. kile kararına tevfikan nisandan 

Aero Klüp li"'! ve ol"ta m.~tepler itibaren devairde memurlann 
de mevcut asken cienleTe daveten k' l ) )" 'lik d 1 • · d k tturul se ız saat ça ııma arı azım gel 
tayyarecı en erının e o u d'.. . I b ld 
maııını ve bu derslerin de Klüp tara- ıgını, stan u a geçen yaz ol 
fından ,·erilmc•ini iıtemiıtir. Klüp duğu gibi sabahları saat dokuz 
idaresi C. H. F •. idare heyetine mü- dan on ikiye, 13 ten 18 e kadar 
racaat ederek bı~k fa~lere ayrıl- çalışılması usulünün bu yaz da 
mıf olan Halkevlerınde bir Hava fU· tb'kı d.. .. ..Jd .. •.. .. 
besi tqkilini ve Aero Klübün bava aynen a • ı. uşunu ugunu 
ıubeıi olarak kabilliinü talep etmit- beyan etmıştır. 
tir. --------

Davet 
iki camiin minareleri 

tamir edilecek 
, Vapurcular birliıinde bugiın bir 

ı.:..,mıa yapılacaktır. B içtimada An· Milli Türk talebe birliği'nin ihya 
da da Hükümet na inde temaslar- 11 için adtedilecek olan kongreye 
&İtti b~ n h yet teşebbüıı:ıtı netice Fakülteler ve yijkıek mektepler ta

y Yeti umumiyeye bildirecektir. lehe cmıiyetleri murahhaılannın t~ 

Laleli camii ile Lüleburgaz. 
daki Sokullu Mehmetpaıa cami 
i minarelerinin yeniden inıası 
tekarrür etmif, Laleli camii ta· 

apurcular Ankaradaki twıasla- rifleri rica ve ilin oluDUr. e • u 

n .... :_....1_.ı__ !I 

Dün ağırceza mahkemesinde 
fayam dikkat bir davanın rüye
tine başlanmıttır. Davayi şu ıe 
kilde bülasa etmek kabildir: 

Kaymakamlıktan mütekait 
Tevfik Bey günlerden bir gün 
1800 lira tutan tekaütlük ikra
miyesini almış, 400 lira da baş
ka bir yerde bulunan alacağını 
tahsil etmiş, 2200 lirayı sağ ce
bine koyup Yükaekkaldmmdan 
çocuğuna kitap almak için yo
kuşu tırmanmağa başlamışbr. 
Y okutun ortalarına geldiği za
man yanma eli yüzü temizce bir 
çocuk sokulmu,: 

- Efendi anıca Kredi Liyo
ne bankası nerede? diye sormut 
tur. Bu eliyüzü temizce çocu
ğun ismi lsai' dir ve sabıkalıdır. 
Fakat Tevfik Efendi ne bilsin, 
~emali safiyetle cevap vermit
tır: 

- Hayır bilmiyorum çocu
ğum .•• Bu sual ve cevabın teati
si esnasında her ikisinin yanın• 
dan sür'atle bir adam geçmif, 
(bu adamın inni Sıracalı Ihsan 
dır) ve yanlarından geçerken 
yere bir paket düıürmüştür. 
lsai hemen eğilip bu paketi al. 
mış, şöyle bir bakınıt sonra i-
çini çekerek: ' 

- Hüiii, demi§. Armn am
cacığım, yaşadık. Tam 2500 İn· 
giliz. Devlet kutu tepemize kon 
du. Gel paylaşalım • , • • T ev· 
fik Efendinin koluna yapı9arak 
sürüklüye sürüklüe tenha so 
kaklardan birine götürmü§tür. 
Burada iki bin betyüz İngiliz 
paylatırken, birden bire .ı Sıra
calı İhsan gelmit: 

- Aman, demit 2500 İngiliz 
kaybettim, üzerinizi arayaca
ğnn, ve derhal lsainin üzerini 
aramıı, 500 Türk lirası bulmuı: 

- Bu para benim değil de. 
mit ve "Al kardeıim" diy~ 500 
lirayı iade etmittir. Sll'acalı 
Ihsan bu sefer Tevfik Beyi •ra 

1 mak istemiş, üzerinde para bu
lunduğu i~ Tevfik Bey buna 
müman•at etıoittir. Orııda mü. 
nakata baf lamıı, bu esnada Ki 
zrm isminde biriai de ııelerek, 
her üçü birlikte Tevfik Efendi
nin kollannı •rkaya kıvırmıt
lar , cebinden 2200 lirasını a
lıp kaçmışlardır. Mal e&nın yon 
gasıdır, derler. Tevfik Efendi 

can havlile bunların arkasından 
fırlamış, kovalamaya baılamış, 
nihayet lsaiyi yakalayıp kara. 
kola götürmeğe muvaffak ol
muştur. Karakolda lani arka. 
daşlarını söylemit, K&zımla 
Sıracalı İhsan da yakalanmıı, 
fakat para bulunamamııtrr. 
Dün bu üç maznunun muhake
mesine başlanmıt, fakat muha
keme tahit celbi için başka ııü
ne kalmıştır. 

Neşriyat davalan 

Muhit mecmuası gayri siya
si olarak intiıar edeceğine da
ir beyanname verdiği halde, 
Çin • Japon harbini yazmış, 
bu suretle de siyasi n~riyat 
yapmış olduğn için hakkında 
kanuni takibata tevessül edil
mittir. 

"' Dünya gazetesi beyanoa• 
me hilafına iki ortak tarafın
dan neşredilmekte olduğu için 
hakkında k&D11Di takibat yapd. 
maktadır. 

Bir kaçakçı da 
mahkum 

6 aya 

Adliye dairesi dahilinde bulu 
nan sekizinci ihtisas mahkeme 
si dün birkaç dava rüyet etmit
tir. Bunlardan yalnız biri kara
ra raptedilmiş, diğer davalann 
evrakı ihtisas müddeiumumisi 
tarafından tetkik edilmek üzere 
mahkemeden istenmiıtir. Kara
ra raptedilen dava tudur: 

Balatta Karabat mahallesin. 
de oturan Y aşua Efendi evinde 
kaçak rakı yaparken polis ve 
inhisar memurlan tarafından 
yakala.oınışbr. Y e,ua yakalan -
dığı zaman polis ve inhisar me 
murlanna da hücum etmif ve 
hakarette bulunmuıtur. Dün 
cereyan eden oıuhakemesi neti· 
cesinde Y etua altı ay hapse, 36 
lira nakdi ceza itaama mahlruın 
olmut ve derhal tevkif edilerek 
tevkifhaneye gönderilmittir. 

Bir esrar kaçakçısı 
mahkum oldu 

Ağırceza mahkesnesinde e&· 

rar kaçakçılığından dolayı mu
hakeme edilen Niko bir sene 
hapse, üç yüz lira para cezasına 
mahkUm olmuttur. 

İstanbulda sesli filimi 
300,000 lira masraf edilerek 

bir stüdiyo 
inşası tasavvuru kuvvetleniyor •. 
Haber aldığımıza göre yerli stüdyo haricinde alını:ıut ' • 

lnbisar idarelerinin hazirandan 
itibaren tevhit edileceği muhakkak 
görülmektedir. Gittikçe kuvvetlenen 
bir rivayete göre, tevhitten sonra, 
iııhiııar idareıi, 933 senei maliyesi 
bidayetine fmdar teerübeten lstan
bulda faaliyetine devam edecek ve 
ancak merkezde bulunması xaruri 
görülen bazı kmmlar önümüzdeki 
haziran bidayetinde Ankara'ya nak 
ledileceklerdir. 

·•- 800 bin lira bütçe açığı tek
lindeki tahminler yanlıştır. Bizde 
evveli bütçe açığı değil, varidat ek
sikliği vardır. Varidatımıza bakanz, 
ona göre bütçemizde masraflarımızı 
tanzim ederiz. Varidat noksanımız 
da 800 bin lira değildiı·. Bıı rakam 
fazla mübalağalıdır. Varidabmız ok. 
truva ve mezbaha ı-eaimlerind azal
mı,tır. Mezbahada tesis edilen hattı 
havai yakında ikmal edilecek ve Te· 

sim sıklet üzerinden almmağa ba§· 
lanacaktır. Oktrava resmi ıse her se 
ne bir milyon beı yüz bin lira tah
min edilir. Halbuki her •ene bu ye. 

Borat /nlıisarında.. k!in t~sil edilmez, oktruva reami 

Barut M clı ]nf
.,. ki . • bir mılyon iki yüz em bin l'r kadar 

ve eva ı a ye ınhı- dır B • • • b' 
üd .... L"tfi B . . · u sene ıse aza"'n mı r ır 

san m uru u 1darerun mu ·00 ·· b' ı· d B' vaffak kadr • • .• bam.il • ı yuz ın ıra ır. ı '1enııleyh ok-

kar 
, 't 0 • prbo1e1 sını k clıren An- truvada eksilen S • 6 yüz bin lira de 

a ya gı ımı o unma ta . Mu- ğildir 
vakkat kadro, 30 kadar memurdan B · k b·ı · 
•'baret•=- L"tfi B b h f ı una mu R ı artan vandatırr.ız 

~. u . u a ta sonunda dav rd G t • • A k 'dan det ed ktir . 8 ır. ecen ene envmye tan. 
n ara av ece • zıfiye resmi 375 bin lira kadaı·dı. Bu 
/nlıisar miidürlerinin 1 rakam bu $ene 600 bin lira olmuı-

lı • tur. Tenviriye tıınzifiye resmi yapı .. 
sega atlerı lan teklif kRbul edil;.. de yüzde 30 da 

Gümrükler ve lnhiaarlar Vekile- artarsa bu fa•ıldaki variclatmm: ela
~ inhisarlar müdürlerinin, Velıale- h'.' ziyadeleşce< ktir. Binaenaleyh 800 
tin müuadeai olmadıkça teftit ..,_ hın lira ek•ik varidat tahmiru çok 
yahatine çıkmamalarını ve bili isti- mubalağalıdır. Yeni bütçeyi yapar. 
zan Ankara'ya ela gitmemelerini em- ken bilhassa belde hizmeti inden 
retmiıtir. hiç biri geri bırakılmıyncak, umrani 

sahadaki işler devam edccxklir. He

Viliyette 

Yeni 
Defterdar 

Dünden itibaren yeni 
iıine başladı 

Yeni İstanbul Defterdan 
Mustafa Bey dün Defterdarlığa 
gelmit ve muamelatı Şefik Bey 
den devralarak ite bqlamıftır. 
Mustafa Beyi dün bazı zevat ve 
memurlar tebrik etmitlerdir. 
Mumaileyh, maliye bapnüfetti. 
ti Nazım Ragıp Beyle uzun 
müddet görütmüttür. 

Bir şikayet 
Dün bir hamm mülkiye mü

fettiıliiine müracaatla maq 
~oklamaaından tikiyet etmit
tır. 

Şark 
Tütünıerı 

Komisyon raporunu 
.Ankaraya gönderdi 
Şark tütünlerinin hariç piya

salarda revacmı temin için Tür 
kiye, Yunaniıtan ve Bulgaris
ı .. arasında bir tefriki mesai 
vücude getirilmesi meselesini 
tetkik dmekte olan komisyon 
vazifesini bitirmit ve raporunu 
lktısat vekiletine göndermiı

Raporda üç devlet arasında 
de getirilecek tefriki me
hak~da _ittihazı lazım ııe

eo tedbırler u:ah edilmiştir. 

Maaş ve üç aylıklar 
Evkaf idaresi, hademei hay· 

ratm tubat, memurlann mart 
maaşlarile evkaf, mütekaidin 
ve eytam ve eramilinin üç aylık 
maaılannın tevziine baflamış
lır. Malmüdürlüklerine merbut 
maaş tevzi mahallerinde de üç 
aylıkların tevziine devam edil. 
mektedir. Mülga Düyunu umu
miye binasındaki Fatih ıubeain 
deki izdiham nazarı dikkati cel 
betmektedir. 

yeti fenniye kadro•unun küçül!ülme 
Iİ meselesi bir tasavvurdur. V z yet 
henüz hali tetkiktedir." 

Mecidiye köyü hak
kındaki karar 

Mecidiye köyünün tehir hııdudıı 
dahiline alınması hakkınd..ıü tehir 
meclisi kararım Dahiliye vekaleti 
bazı kanuni tekemmülat ncktasm
dan noksan bularak bclediycye i~d• 
etmişti. Daimi encümen bu kararı 
tekrar tetkike baılamıttır. 

Müsait medreseler 
garaj olacak 

Belecli:raıin elindeki medreseler
den bir çoğu bot durmaktadır. Bun 
lardan pek az.ı da çok c:iiz'i it para 
ile kiraya verilmektedir. 

Belediyenin muhtelif dail'<lleri 
kendi emirlerinde 1ıu1una:ı otnmobil 
>re kamyonlanna ıaraj bulatiıaclılda
nnclan tikiyet ebnİflerdir. Bot ıned
reselerden müsait olanlarm ganaj it
tihaz edilmesi telıarrib- «bnİflir. 

Florya plajı 

htimlikiM karar verilen Florya 
plijı meseleaini daimi encümen e
aaah bir tekilde tetkike b;qlamııtır. 
Bu tetkikat oldukça uzun aiittcek
tir. Tetkilm.t müıpet çıkarsa istim
lak _için sarfedilecek 100 bin liranın 
velriiletten müsaacleıi istenecektir 
Tetkikat neticesinde plaj kumsalı: 
"!° çok ihtiliflı ve ileride belecliye
ll!n batına pürüzler çıkaracak ma
hiyette olduğu görülürse, istimlakin
den sarfı nazar edilecelltir. 

Yeni cenaze otomobili 
alınmayacak 

Belediyenin mevcut dört cenaze 
otomobilinin ihtiyaca lıi!i gdmecli
ğinden yeniden otomobil al.uımaaı 
tehir meeliıinde temenni edil:niıti. 
Daimi encümen bütçe tettibb esna 
aında buna .imkinı mali olmachğ1A1 
gön:tştür. Şimdiki dört otomobil 
ilk sik bozıılduiandan, banlu-ın o
sasL lıir ıurette tamiri lıararl&§tınI
IDIJlır. Bu dört otomobille ilitiyacın 
teminine çabşılacalrtır, 

Füc'eten irtihal 
Sabık İstanbul meb'uan Sü. 

reyya Patanın biraderi Seras. 

k~ Rıza ~-'·,zade Şiikrii Pt. 
dun gece füc eten irtihal et 
mittir. -

Küçilk Haberler 

bir sermayedar ıırupu tarafın- sız filmlerdi: · Stüdyo, diğer 
dan şehrimizde bir sinema stüd raftan sinema artisti yetiımek 
yosu tesisi için kuvvetli bir te- isteyen genç istidatlara da inki
şebbüse girişilmiştir. Stüdyo i- taf imkim vermek ve harice 
çin Kağıthane sırtlan en müsa- giden yüzbinlerce liraınızm 
it yer olarak ıiındiden teabit e- memlekette kalmasına aebep ol 
dilnıiş gibidir. Stüdyonun bina- mak gibi mühim menfaatler de 
sı dahili tertibat ve taksimab temin edecektir. Stüdyonun, 
için 200,000 liraya yalan bir denize yalan ağaçlık, su kenan 
sermayeye ihtiyaç vardır. Bun bir yerde inşası, icap ettikçe 
dan maada sesli film çeken ma muhtelif manzaralarm hemen 
lcinelerin asgari kıymeti 100 - filme alınması için zaruri görül 
150 bin lira arasındadır. Bu he mektedir. Kağıthane sırtları 
saba göre en dar bir tahminle bu manzaraların hepsini ihata 
stüdyo 300 bin liraya mal ola- edecek bir mevkide olduğulldan 
caktır. Stüdyo için icap eden diğer semtlere tercih edilmiıtir. 
sermayenin birkaç kuvvetli Stüdyo için baletçi, muganni 
grup tarafından müştereken te. ve diğer san'atkarlann kendilik •ll!iil!!!!!!!!!!l!!l-!!!!!11!11!!!11!•11!11!!

min edilmesi muhtemeldir. !erinden peyderpey yetişeceği- nu ıöylemektedirler. Maaına-
Türkiyede sinema sanayiinin ne kanaat vardır. Yeni san'at. fih, bizim öğrendiğimize göre 

inkişafında stüdyonun mühim karlar •• yetiti:11ceye kada~ Darül- t~ebbüs bugünlerde kat'i bir 
bir amil olacağı ve bu sayede bedayıın bır kısım art1&tlerin- safhaya girmek üzeredir. Yal
Avrupadan şehrimize film çek. den istifade edilmesi muhtemel nız. faal~yete geçebilmek için 
meğe gelecek ecnebi sinema ar-1 dir. Stüdyo için Amerikadan harıçten ıdhal edilecek levuı
tiatlerinin çoğalacağı kuvvetle mfü~haasıs bir rejisör celbine mın kontenjandan hariç tutul-

'" Bir müddet enel vazif~inclea 
elçektirilen Anadolu Hisan nahiye 
müdürüne ait tahkikat e.......lı:ı Vila
yet idare heyetine ...nımiıtir. Bu
giinlerde bir kanır ittihaz edileeek
tir. 

dT B lk h · k ması alakadarlarca talep edile.. 
ü~it. e ı _ıyo•:·. a an .u u~et lüzum görülmemektedir. Alaka ceği söyleniyor. Bundan maada 
lerının hıç bırıode lıcnuz stud- darlar stlôdyo tesisi büyük· h , • : . , ser ükı'.lmetten daha bazı temenni 

• Tahliıiye umum müdürü Nec
mettin B. bu ak§Bm, idarenin yeni 
bütçeıine ait iJle.- için Ankara'ya ıri• 
deeektir. 

• Akıam gaatesinin dünü niia· 
baaında- bapisaneddü mahlniımlar 
elan on dördünün Sinoha na•' ı ii'r 



'11illiyet 
Aann uındee "JllLLIY~T" tir. 

6 MART 1932 
t~e: AnlraN cacldtll, 

100 No. 
Telgraf adresi: let. Mllli,..t 

Tolefon Numaraları: 

MiLLİYET PAZAR 6 MART ·1i132 

Sinir b ülasası 
rafı ıibi, 

Göz kapakları ince(ıri19Ur. 
Güzel alnmm iki tarafında. 

Önümüroeki Çarşamba akşamı 

.MELEK SINEMASI 
(Comedie Française) den 

MADELEİNE RENAUD'yu Marocıl Achard'ın çok h<>'! piyesi 

Gönül kimi severse 
(M t S T I GRİ) 

'ilminde takdim edecekti.r. 

Bu Çarşamba alı:şamı 
TİNO PATİERA 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

HAYDUT AŞKI 
Taganni ede>Cekti.-. 
Dinlemege hazır.tanınız. 

(F.-a Diavolo) vu 

Batmuharrir ve Müd\lr :MS18 
Yazı itleri Müdürlüğll 243111 

İdare ve Matbaa 2431 O 

El•an Hanımefendi ipek ör 
tülü yumuıak ıedire uzamnıf, 
ara11ra küçük kriatal eter tife
sini bumuna yaklattınp hafif 
hafif kokluyor. 

~-hafif çukurlar bir ıölge gi- [ RADYO ] Buglln hoı iki eaat ~k ü~ 
ASRİ SİNEMADA 

Sinirleri bozuktur. 
iki günden beri damarların

da itleyen kan tersine akıyor. 

Eski bir fildifi rengindeki '-· -----------
yuvarlak ve uzun boynunda 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için H•rit; içla 

3 aylıği 
6 .. 

12 .. 

L. K. t.. X:. 

4- ·-
7 50 

14 -

14 -
28 -

Gden evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüılıa.lar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işJer için müdiriycte müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların ı:nee'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy Rasat =rlcezinden 

aldığımız maJDmata göre bugün 
hava ek~riyetle bulutludur, ha
fif yağmur devam edecektir. Rllz 
gir mutedil cenuptan esecektir. 
l Hava tazyiki 764 en fazla sıcak 
/ık S en az 2 derece idi. 

Dudaktan kuru bir gül yap-
kalbini dimağına bağlayan da
marların titreyitleri belli olu-

-···-············--·-··-·-- yor. 
O halde bütün makinelerde bu Etrafı köpük gibi beyaz tüy 
batanın olması muhtemeldir. le çevrilmiş kırmızı atlas ökçe. 
Bu çok fena bir misal olur. Kim li terlikleri arasıra iradesiz bir 
sede emniyet kalmaz.. Şirket hareketle kut gibi sıçrayan •
bu yanlıt yazan makineleri ya. yaklarından düşmek üzere .• 
pan fabrikayı protesto eder, Dışarıda kar, 
yanlıslığın menşeini de bir he. Çiçek dolu salonda bir ba-
yeti fenniyeye izah ederek bel- har havası var. 
ki vaziyeti kurtarır. Portakal rengi kübik abajör 

3 - Yahut ta bu fazlaya ken h.i alçak lamba yaz akşamları
diıi emir vermiştir. Tabii bunu na mahsus bir gurup manzarası 
iıı:ah edemez .. SükUt etmeyi ter veriyor. 
cih eder. Elvan Hanımefendi iki gün 

Ne oluna olsun bu hususta den beri evde mahpus! 
1 k tetk"k t t Doktor ona muayyen günler 

\ 
yapı aca ı a yarım saa • 
lik bir iştir. Bu mesele ortaya de istirahat etmesini tavsiye et 
çıkalı dört beş gün oldu. Şir- miştir. 
kette hala hiç ses yok... Bu nihayet dört beş gün sü 

Biz ciddi bir şirketten daha recek. 

1 

ertesi günü tetkikatını bitirip Fakat zaten çok hassas ve 
efkarı umumiyeye bir izahna. sinirli olan genç kadın geçıcı 

!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~-~· me neşretmesini beklerdik.. Fa hastalık günlerinde benliğini 

1 ~
. Y kat şirket galiba şu buhran es- kaybediyor. 

' nasında (siikiit altındır) mese- Küçük bir ses ona tahammül t ICLE - lini tatbik etmeyi tercih edi- edilmez bir fabrika gürültüsü 
• · gibi geliyor. 
Telefon şirketinin yor. Ö k" .. 1 1 Midesi bozuluyor. 

b 1 rt 1 o em... öfkesi dişlerinin arasında a 
aşına ge en şey Ben artık Nurettin Münşi teşe hazır bir seri ateşli mitral-

Hadise bizim hoşumuza gitti Beyin fikrine taraftarım. Bizi yöz halindedir. 
de Telefon şirketine oynanan öldüğümüz zaman yaksınlar, Hizmetçiler bugünlerde tit-
oyunun vehametini pek ölçmü- kül etsinler, dumanımızı hava- re§irler. 
yoruz •• Fakat i§i bir de şöyle ya savursunlar ... Çünkü: Bütün izası isyan halinde-
açıktan tetkik edersek ne kadar Ben artık mezara gömülmek dir. 

!stanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon, 19,30 Bedayii musikiye 
heyeti, 20,30 Opera, 21 Kemal Niya
zi Bey heyeti, 22 Tango. 

-·-················ .. -·····-.. ······-········-
me batar gibi oldu. Korktum ... 
Sen anlatsana .. Ne var ne yok. 
Ben iki gündür çıkmıyorum. 

- Mühim bir fey yok 

- Ne demek yok! ı 
- Yani anlatmağa değer bir 

ıey yok. 
- Peki ne geldin öyle ise! ) 
- Budala mı oldun Elvan, 

iki gündür görmedim. Özledim 
geldim. 

- Zahmet ebnitıin. 
- Gideyim öyle ise! 
- Geldiğin kabahat ... Böyle 

saçma sapan ziyaretler siniri
me dokunuyor zaten. 

- Pek ala... Rahatsız et. 
tim... Benim yerime Kemal 
Bey gelseydi her halde mem. 
nun kalırdın. 

- Lüzumu yok.. Ne o ar· 
tist bozuntusunu isterim. Ne 
de senin gibi zevksiz, düşünce
siz ahbabı 

- Elvan ileri gidiyorsun 
- Hiç değil... Baksana bir 

kere kıyafetine .. Şu pembe ipek 
buluzun üzerine o beyaz fiyon
ga yakı§mış IDl hele .•. Sanki 
yeni iskarpinlerini göstermeğe 
gelmi, gibi bacak bacak üstüne 
atıp ayaklarını burnuma uzatı-

Melek Sinemasına 
gidiniır ve 

JEANNE BOİTEL ve 
İSE LAGRANGE'ın 

muhtetemleri 

LOU
temsili 

la~ınlar l vukatı 
(Le petit Ec..rt) 

filmini görerek gülü,p eğkniniz. 

El~amra Sinemasına 
gidiniz ve 

BRİGİTTE HELM 
ve 

WILLY FRITSCH'i 

Gizli Vazife 
(En gervfoe Setret) 

muhteşem filminde görünüz. 

s A L L y 
Bu zengin mizan9€nli muazzam eser tamamile renklidir. Ziegfield'in 

cazibeli operetinden iktibas edilmiştir. 

s A L L y 
New-York'ta Metropoliten opera.sına mensup meşhur tenor ALEX

ANDRE GRAY ile Amerikalı muganniye ve dansöz MARILYN MİL
LER tarafından temsil e<iilmektedir. 150 saruıör - meşhur ALBER
TİNE RASH baleti ne mensup 36 girla voe büyük muvaffakıyet kazan
·nıs 5 şarkı 

Pek yakında • • • • • • Sinemasında 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Kayseri Sıvas hattı üzerinde bir !köprünün mahalline çekil
mesi hasebile 8-3-932 tarihinde Kayseri'dm SlV'as'a ve 9 -
3 - 932 tarihinde SlV'as'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrü-
sefer etmiyecekleri ilan olunur. (837) 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

Şimdi~ !kadar Ankara' da 

Yeni ne9riyat 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor Mecrnuasmın 1 

66 ıncı sayuıı çılanı§trr. Bu sayının 1 

KAY JOHNSON, CONRAD 
NAGEL ve LOUİSE woı; 
HEİM'in temsilleri 

ŞANGHA Y GEMİSİ 

(Le bateau de Shangai) 
filminin muvaffakıyeri gittikç 
artıyor. Bu aşk ve dehşet dramı 
nı görenler tarafından beğenilc 

ceği muhakkaktır. 

İlaveten: ZENGİN V ARYE 
TE PROGRAMI 7 Aııayelof 

yeni repertuvarlarında 
ve yeni Türk halesi.• 

Anasta 

OPERA 
Sinemasında 

MOSKOVA 
ÇOCUKLARI 

( Gosse de Moscou ) 
esrar ve entrika filmi 
KAY JOMSTON ve 

NEfL HAMiL TON ta
rafından. İlaveten: FOX 
MAGAZiNE (görülmemiş) 

Dr. Celal Tevfi 
Zührevi ve idrar yolu hasta 
ltldarı mütehassısı: Sirkeci 
Muradiye caddesi No. 35 

Her gün saat 14-18. 

Sinema -Tiyatro 

ağır olduğunu görürüz. istemiyorum. Bütün lstanbul-
lmtiyazlı ve muteber bir şir- da • Allah cümlenin geçinden 

ketin para hesabında suiistima versin - ölecek olanlar da iste. 
li görülüyor .. Görüşmediği hal. mesinler ... Zira böyle yaparsak 
-le bir adamdan fazla mükaleme gençliğe belki bir stadyum ya
parası iıtemişler... Şirket bun- pabileceğiz ... 

A H f d. 1 yor· <resmi gazete ile ıneşrettirilen 
yten ancme en 1 ge • - Elvan sen bugün çılgm-

kabında, bir günde Paris-Roma- Bugün akşam 
Londra uçuşunu ya.pan Amerikalı Saat 21 30 da 

İsr~nbul BdıdiYtsl 

~~hirTiyatl'OS 

dan dolayı karakola düşüyor. Efendim, Pangaltıdaki Erme 
Vikıa şirket müdürü diyor ni mezarlığı malUın. Burası da-

ki: ha Ermeni mezarlığı iken Is. 
- Tetkikat yapıyoruz... tanbul sporu için burayı o za. 
Vakıa hükUmet komiseri di. man da şehreminimiz olan Mu-

yor ki (biraz garip amma): bittin Beyfehdiden istemiştik. 
- Bu bir makine işidir. Ma. Bize o zaman burası bir stad 

kinede belki bozukluk vardır... yeri olarak vadedilmiş ve ancak 
Ve herkes bu tetkikatın neti- mezarlıklar kanununun çıkması 

cesine muntazır .. Fakat şirket- na talik olunmuştu. Kanun çık
te ses yok... Ben şaşıyorum.... tı ... Nişanlımızı istedik ... 
İstanbul telefon şirketinin ta. - İş mahkemeye düştü ... De 
hammülüne ... Efkarı umumiye. diler ... 
nin kendisine bir para suiisti- Bekledik. •. Mahkemede bele. 
mali zannile bakmasına nasıl diye lehine karar veriliyormuş .. 
tahammül ediyor?! Bu işin Şimdi nişanlur.ıza başka talip. 
iki şıkkı var... ler çıkmış, deniyor ki: 

Ya telefonla görüşülmüştür.. - Burası çok kıymetli bir 
O halde Yaver Beyin tertibatın arsadır. Satacağız ve parasile 
da suiniyet vardır. Bunu hemen iki asri mezarlık yapacağız. 
isbat etmeli .. Yahut Yaver Bey Her fikir gibi bu da güzel bir 
haklıdır. Görüşmemiştir. Şirket fikir.. Yalnız gençlerin yaşa
te görüştü diye para almıştır. maaı için bir stadyum yapma-
0 halde bunu izah etmeli yıp, ölenlerin güzel bir yerde 
(mümkün ise). Şimdi tahlil ede yatmaları için asri mezarlık 
!im... Bu fazla para nasıl iste- yapmayı 12 numaraya vurmuş 
nır .•. bir isabet telakki edemedim ve 

1 - Ya hesabı yapan memur onun İçindir ki; İstanbulluların 
yamlmıştır, onun amiri de ya. , bu mezarlıktan müstağni olma 
nılmıştır, müdür de yanılmıştır. ları için yanmayı kabul etmele. 
Derhal bu işte bati edenlere rini ve böylelikle belki mezarlık 
yol verilir ... Şirket tazminat ve. parası ile bir stadyum yapılma. 
rir, bir daha da böyle hati et- sına imkin hasıl olacağını yaz 
mez. mağa mecbur oldum... Kimbi-

2 - Yahut, mükaleme ya- lir, Allahtan ümit kesilmez. 
zan makine yanlı! yazmıştır.. FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 30 

GÔZY ASLARI!. 
- Yazık defi! mı"(, 
Dii•ündü. Dalgll\dı. Tekrar 

ettim: 
- Her önünüze çıkan erke 

ğe . varlığınızdan bir parçayı 
vermek, kaptırmak çok ağır 
bir fey değil mi?. 

Ve .. ilaveler yaptım: 
- Kadın kendisinin sahibi 

olmalıdır. 
Orta malı olmadığını gös. 

termelidir!. 
Varlığını istismar ettirmeğe 

tahammül etmemelidir. 
Yalnız bu noktayı düşünme 

lidir! 
Çok tuhaf bir kız. Ben bü

tün bunları söylerken, dinledi, 
dinledi, 

- Haklısın. Fakat, artık 
benden geçmiş!. 

Et.m iZZET 

ter'uı: 

- Dediklerini daha evvel. 
den dütünmek lazımdı. Şimdi 
neye yarar?. Bu hale geldikten 
sonra mı bütün bunları dii!ü
neeeğim?. 

Dedi. Ben de ıırar ediyor, 
- Daha gençsin .• 
Hiç bir tey kaybetmit değil 

sın. 

Kendini toparlayabilecek 
çağdasın. 

Şimdi her şeyden uzak ka
lır, kocanın karısı olur, hiç ol
maz ise kendi kendine sahip ka 
lırsın. Salon hikayesi senin ba 
şına gelmez. 

Diyordum. En son sordu: 
- Fakat, ben böyle yaradıl

mışım. Elimde değil. içimden 
geliyor. Ne yapsam, ne etsem, 

di. 
- Buyursun! 
lki genç ve güzel kadın öoü 

şürler. • 
- Nen var Elvan?. 
- Sinirlerim bozuk 

sın. 

- Rica ederim sus Ayten. 
Kendini müdafaa ederken öyle 
çirkin oluyorsun ki! 

mün~asa ilanlarımız 2-3-932 
tarihinden itilbaren. Hakimiyeti 
Milliye ga~tesile neşrettirile
ceği alakadarana malilm ol
mak üzere ilan olunur. (840) 

kahramanın bir resmi ve daha bir ' 
YALOVA 

çok kıymetli yazılar vardır. TÜRKÜSÜ 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Musikili ko. 
Mahkemesinden: Terekesine malı- medi. 
kcme<:e vaz"ıyet olunan müteveffiye Besteklrı : Ha
Madam Nazik'in uhdesinde bulu- san Ferit. 

111111111111111 

t .. 
- Şu mesele! 
- Evet! .. Öyle sıkılıyorum 

- Çok nazikain Elvan, te. 
şekür ederim. Allaha ısmarla. 
dık. SATILIK HANE rıan, Taksim talimhane meydanına Nakiii : 1. Ga . 

k.' ı. 

Üç gôn sonra Elvan Hanı
mefendi geniş tuvalet masası
nın baından kalktığı zaman bir 
demet çiçek gibidir. Nergis göz 
lerinde temmmuz güne§inin ha 
rareti vardır. Dudaklan bir kat 
merli karenfil kadar taze ve 
atetlidir. 

Kartal' da -Yak...:ık'ta- Ayazma ~ut . Yoğurthane . sokagı köSC$inde lip. 

kmaz rufa ,_., .:ı. 6 . 
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ıkıncı bınayı teşkil eden (2) numa- Fiyatlarda zam yoktur. - Meşgul ol, kitap oku, ro. 
man oku! 

çı ı ..... n aw.A ve yenı 
ıwmaralı et.rafı duvarla mahdut ma- , :ralı ve (900) lira kıymeti muhamıne Yakında: KAFATASI 
;ıbahçe bit" bal(l hane satılıktı.r. neli m~kaddema garaj olarak isti-- Tahammül edemiyorum. 

Roman okurken muharririn 
bunları nasıl sıkıla ııkıla uydur 
duğunu düşünüp sinirleniyo· 

TaJ.iıp olanlar Galata'da Ömer Ahit mal odilmış alan (88,50) metre mu-
Han-~- b" • · katta 6 1 rabbaı saha üzerine mebni gayri -

ıs&UC1 ır.ıncı .numara ı 1 
Y ha ·· ti ·ı• 1 menkul açık arttırma suretile rü-
azı neye mura-caa arı ı. cm.n o u-

ı.ımu dellaliye ve ihale pulu mütte
nur. 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
Perşembe günü akşamı 21,30 da 

Büyük gala 
OTELLO 

rum. 
- Yaz! 
- Ne yazayım. Beynimin içi 

sergi gibi ... Olmayan yok .. Hep 
sini yan yana getinem Tutan. 
kamon'un boncuklu gerdanlığı 
na benzer. 

- Kemal Bey gelmez mi bu 
günlerde .. 

- Aman gelmesin!. 
- Niçin?. 

Dişlerinin arasında kıvırtrcı 
bir rumbanın tempoları dolaşı
yor. 

Kirahk sinema 
İzmir'de Birinci k-0rdon'da kiin 

maruf "Sakarya., sinenwu kiralık

tır. Arzu eden.lerin !atan.bul Beyoğ
lu posta kutusu No 2092 müracaat· 
lan. 

risine ait olmak üzere 10 Nisan 932 
pazar günü sa;ıt 15 te satılacaktır. 

Talip olanların kıymeti muhamme
nesinin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesini hamilen mezkur gün ve sa
atte Beyoğlu Dördün<:ü Sulh Hu
kuk )M.ahkemesinde hazır bulunma
ları lüzumu ililn olunur. 

Biletler simdiden gi..,.lerde sat 
maktadır. 

iDI 

Öniınıüzdeki 9 Mart Çar'i"mba 
şamından itibaren: 

- Onun Valantinoya benze 
yen favorileri sinirlerime doku. 
nuyor. 

Lüle lüle kumral saçlarını 
sol taraftan göstermek şartile 
şapkasını sağ kaşının üzerine 
doğru çapkınca koyduktan son
ra eldivenlerini aldı. Beli ke
merli uzun İskoç mantosile 
azametli bir tavus gibi odasın. 
dan çıktı: Kaza ve 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
THE ENGLİSH PLA YERS 

Heyetinin ilk temsili olarak 
nard Shaw'in en meşhur komedisi 

CANDİDA 

- Çok eter koklama .. Bulan 
tı verir. 

- Ayteni göreceğim geldi. 
Kafir kızı üç gün görmesem 
icim rahat etmez .. Onu bulur. 
s~m Löbon'a gideriz, muhak
kak Kemal oraya gelir .. 

Sirgortalaınmzr Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Diğer temsillerin programı tiy 
ro gişesine talik edilmiş ve giscl 
bilet satışına devam etmektedir. 

- Koklamayınca da başım 
ağ ırıyor. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

- İştahan nasıl? 
- Berbat ... Bugün bir dana 

Ve mutfağın önünden geçer 
ken tenbih etti: 

- Akşama bir dana kızart. 
ması isterim. Yanına bezelye! 

ÜNVON 
32 ya~ında, çocukları büyutmck 

büyük vukufu olan, makina ile 
kiş dikebilen, broderi ve ev işleri 

bilen müstakil BİR VİYANA 

KADIN yer arıyor. "Reise auf ei 
ne Ko~ten No 4277,. rumuzile zird 
ki adrese yazılması: la Fa. M. D 
kes Nachf A. G. Wien, l./ 1 

kızartması getirdiler. Elimi sür 
medim. 

- Niçin! Ve bir mektepli kız cevvali
yetile merdinvenleri indi. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 
- Gözümün önüne canlı bir 

dana geldi .. Boynuzları göğsü- Burhan Cahit 

.edebilsem yine yap•".ağımı ya. Hepsi kaptı ve kaçtı.! - Eyvah geç kaldım!. 
psyorum. Bilmem ~ ~ Alla- Her erkek muhakkak ki var Dedim gerine ıerine, asabi 
hm yaradılışı mı, yoksa alı§- lığımdan bir parça kopardı al- isteksiz y~taktan çıkmak iste. 
kanlık mı?. dı ve kendisinden hiç bir fey dim. Naran da uyandı. 

Sarp bir noktaya girmişti. vermedi! - Nereye?. 
Son mukavemetlerini, son te- Aşkları yalan! Dedi. 
recldütlerini ıösteriyor, üzerin. Sevgileri yalan. - Gidiyorum. 
de biraz daha itlenmek istiyor- Sözleri yılan!. Geç kaldım. 
du. Yeminleri yalan Saat on.! 

- Allah insanı böyle yarat- Bütün hüviyetlerı ile yalan Gidinceye kadar onbir bUçu 
madı !. söyliyorlar.. ğu bulur .. 

Alıtkanlık ta değil!. Ağlarken o kadar hıçkırıyor Fena!. 
Bir defa kendini topla ve göğsünü geçire geçire ağlıyor- Dedim. O, söyledir 

sık. Her şey yoluna ıirer!. du ki ben de onunla birlik ol. - Gitme! 
Dedim ve .• ısrarla devam et dum, ağladım!. Bugün burada kal' 

tim. Belki, on bet yirmi dakika Yatalım .. 
bu sözlerim sürdü. Dalıyor, dü Saate baktım: Uykunu alırsın., 
tünüyor, için için mücadele edi - Ooo .. yedi!. lı. .. :inı yok!. 
yor, kendisini zorluyordu. Fa- Dedim. Uykusuzluk, yu. ıcun Çok mühim itim var .• 
kat, nihayet mağliip oldu, luk, içkinin tesirleri, manevi ü. Dedim ve .. itin ehemmıyeti 

- Evet .. Tamamen haklısın! züntülerini bitirmişti. Ayakta ni ifade etmek için ilive ettim: 
Dedi, ağlamağa batladı. Ba duracak halim yoktu. - Saat ikide muahede imza 

şını omuzlarımın üzerine koy- - İki saat uyusam mı?. )anacak .. Behemahal gibnem 
muş; hem ağlıyor, hem mırdda Dedim. O da bitkindi. lazım. 
nıyordu: - Uyuyalım.. Birden bire döndü. Söylen 

- Yazık.. Dedi. meğe batladı: 
Çok yazık!. • - Zaten sen hep benden fe-

Hain erkekler!. Uyandığım zaman saat on- dakirlık istiyonun! . 
Mahvoldum.. du. Uykuya doymamıştım. Ser Bir gün de ;..ı,..ı;~imi yap-

İşte bugün burada kal.. diyo ratı deği§ikti. 
rum!. - Ne muahedesi? 

Uşak bile olsan bir gün gel- Dedi. 
medi.. diye itinden çıkarmazlar - Almanlarla gizli bir itti 
ve ağızlarını açıp bir §ey söyle fak muahedesi imzalıyoru 
mezler!. Çok büyük ehemmiyeti va 

Hem beni sevsen hemen de. Mutlaka gitmeliyim!. 
diğimi yapanın!. Dedim. 

Bir türlü itin ehemmiyetini - Peki amma, muahedey 
anlatamıyordum: sen imzalayacak değilsin ya?. 

- Gidip gitmemek meselesi Dedi. 
değil!. - Evet Hariciye Nazırı i 

On gün de gitmesem kimse za edecek amma. Ben de mur 
bir fey söylemez!. hasım .. 

Ben bir tube müdiriyim!. Dedim. Sonra, muahedeni 
Dedim. Dinlemedi. Hırçın. mahiyetini anlattım, 

laıtı. Israr etti: Ehemmiyetini söyledim. 
- Gitmiyeceksin. - Görüyorsun ya. Her ha 

Telefon et!. de gitmem lazım!. 
İşin benden daha ehemmi- Dedim. Sanki, havadan, 

yetli ve sevgili değil ya?. dan bahsediyormutum gibi b 
Senden bugün ayrılmak iste tün söylediklerim bir kulağı 

miyorum!. 'dan girdi, öbüründen çıktr 
Gitmeğe, o kırılsa bile gitme - Gitmeyeceksin .. 

ğe mecburdum. Diye yine tutturdu. 
- İmkanı yok! - A .. hiç böyle şey gorm 
Muahedenin İmzasında ha- dim. 

zır bulunacağım.. Dedim. ben de inat ve ısra 
Gitmemek çok çirkin olur!. basladım: 

~~~Jl:ı:dıı....J.lııı.1...c1.l.ı....ü.t.1.1:.....&Siı...JJı.~~!&ı;;..diiiliıi.wLmD...!D.lıı.b;lkıı:ım.cJ~_!:S~a~h~iJh~i~c~b~ı~·r~is~i-d~e~a~cı~m~a~d~ı~. _l~se~mlJ!Cld~imrrı_..~G~Ö'Z~)~e~r~imrııii~z~o~r~a~tı~mrı_:_: J_ınıadın ! ___________ _ ':':::dim. Kasları catıktı . Su- (Devamı var) 
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Sa b;k Bulgar kıralı ilki 
defa anlatıyor 

T ac ve tahtını 
ıerait albnda bırakmış? 

ve hangi nasıl ''Meş'um kadınlar,, ın Lilian Harvey bir film daha bitirdi 
· devri geçmedi mi? 

Harbin eçmif seneleri .•• Sabıkı ıd IÖJledİ. llive ederek de d~ ki: 
Bulc krel Ferdinand nasıl tac ve - HatmetmaaP, bir sün tarih bu 
taı.~ brr~ ve Bulııari•tanı hareketinizi takdir ed~tir. •. 
naııl terkettiiini ilk defe olarak fÖY· Bu~un üzerine kend~ ... ııe. 0 CUllka 
le ani t . Bulpnıtan'ı terketmek ıçın kat'i 

a ıyor. • ld i ·· !edim Ve _ 26 eylıil 1918 de eier mevcu- nr vernuı o u umu soy . • · 
0 diyetim ıulb için bir mani t<11kil edi lı.ikibten o cün V:~Y!" cıt~ 

Yorsa, Bulgariltan'ı terketmeie ha- l'ada •tku ıekle doıedığım bir f&· 
:ı:ır olduğumu hükıimetime bildir- tom vardı. Duvarları üıtadların re
dim. Cevap gecikmedi: Böyle bir ib simlerile •üılü olan bu ıaton11;n ':,"lı 
timal hatta tasavvur dahi edilme- çelerinde ve salonların~a haztndıı.ı:· 
mi ' :zin dolaıton. Varna'dakı tanı. -'s teırinievvelde Malinoff 1917 nma veda ettim. Sonra bususı tren 
leşrinisaniıinde Memkezi devletle- le Sofya'ya döndüm. mi k f avaı 
rin ortada hiç bir sebep yokken, 50 Sofya'dan sonra, me

1 
e e 1 

•• Yt .. 
. ' h ~ kat' ederken yo umun us un .. 

nulyon marka varan harp la sısabnı yavf, · b"' b" diıe çıkacak 
keseceklerini bana söyledi. 1918 ıu- de :t ••:•ye ıHi \ir hadise ol
batından itibaren, Bulg!"~~s~"."• ev- :'.":: ·~:'da';:;te'yeç vardım. Orada 
ve~i teslihatı ö~eyemedigı ıçın, Meı: beledi e reisi beni karşıladı. 
kez, devletler bıze harp malzı;~b.,.. May r"ıstan'da Murany'de mali-

. ki 12 " ıtostan ıti a- ca 
venruyece e~; 8!fU Al yr>!ya, kiinelerim vardır. Belediye reisi bu 
~t~ B~~r bukilM~ . d:İetlere malikanelere gidemiyeceğimi, aldığı 
~. a ogrusu. • e ~~. ma m~ kat'i emir üzerine bana tebliğ etti. 

ınuzakerat netıcesındeki . '· fırka K d" · Ebenthal'e gitınek niyetin "b. Mak d , ıki en ısıne 
cı .. ınce. ! ... on ya >:a on fel8.ketin de oduğumu söyledim. 5 teıriniev-
ıı:onderılmedıgı takdırde, .. ld b' d'g-·m trenle Marcbegg'de 
il k b'J" . . ld • mukerre- ve e ın ı ı a a ı ı ıçtınap o ugunu A t Macaristan hududunu 
r b'ld" d' vus urya - ah v· en ı ır ı. . d ti B • kac saatlik sey at.. ı 

Hindenburg iıe Garp cepbesın e geç m: ır d • Ebenthal Kızlarım 
ki vaziyetin ha~ bir fırka dahi gön yana cıvarın a .. 
d .1 • •. • 1 d • eva da orada oturuyor. 
erı meınne muıaıt o ma ıgmı c 4 t 

hını verdı' Geceyi bir istasyonda duran ~en 
· · · · iki · dognı Mütezelzil Bulgar ordusu çekilı- de geçirdım. Sabab~n . stne eldi 

Şimdi bir çok sinema yıldızları 
bile bu rolleri beğenmeyorlar 

Yordu. Ben o zaman bir yardım et- Cont Bercbtold benı zıyarete g 
tnek emelile, Uıküpte Alman erkanı ve açıkça Avuıtu.ı:r.a . to.!'rakl;"B~ 
harbiyesi ile temasta bulunuyordum. derhal terketmeklıgınu soyled · .. 
V · • nl 26 ı · ıd Sofya ti ha yatacak bir yer hakkım Romans,, ta Greta Garbo a.zıyetı a ayınca, ey u e sure e na d A t 

Ya döndüm ve kabineyi içtimaa da- bile vermek iste?.'i
1
yorb':'r '· vusl ur~ Hayatta bir çok kadınlar aldatmacası,, ndan ba•ka bir 

v ı tti" Mal" ff b" t klift b lun t f dan boy e •r muame ey d • e e m. ıno ır e e u ya ara .. '~. . 'd' 7 var ırki, esrarıengiz cazibele senaryo yazılabilir mi? 
duı "Almanya ve Avusturya'ya ha- layık gorulecek mı 1 ım. . . k l h" · . 
b- ı· Bul · tan' ünf' erit k u•an, muhabbetli nnı er ekler a ey ıne ıstımal Fransızlarda Gina Manis, 
'< vere ıın, garıs ID m Fransızca on ' . .. ed l B" .. l" . 1 ·1 H 

•ulh akdine muhalefet etmesinler. "k t olsa, istihza sezdigı~ er er. ın tur u ışve erı e ugette Duflos, Lily Damita, 
Eğer bu teklifimizi reddederlerse: i!r~~lad~un bana kartı kull.anaıgı 1 kendilerini sevdirirler, fakat Arlette Morchal, Amerikalılar. 
Bulgaristan münferit mütareke akdı lisana kartı böyle cevap verdım. sevmezler. istedikleri tahassul da Joan Crawford Norma 
Yollarını aramağa mecbur kalacak- B"' .. hicabı kayin biraderim edince kurdukları tuzag" a göre Shearer, Greta Garboı,' Alman-
lll' utun bö' 1 b" azifeyi ' 

·0 t h"t b • t" tam zu Chorles'a ait olan 
1 

Ye ır v zavallı erkeği evirirler, çevirir- !arda, Brigitte Helm Marlene ar ı e en vazıye ı vu - k alçak ıktır. 1 · · · · ' 
hu ile göremiyordum. Çünkü uzun kabul etme G er, ıstedıklerını yaparlar ve ga Dietrich ve bir az da Lilian 
%amanlar, Merkezi devletler Erkanı· Ertesi gün, sadık cene~a~ım ~nt yelerine vasıl oulurlar. Harvey, esmeri sarışını halk 
harbiyesinin, beni kendi kozlarında cfıeff'in müdahelesi sayesın e, a-

Maale&ef kadın cazibesi, en 
maddi asırda yaşamamıza rağ 
men, eskiden beri cari hükmü

tutınak için, hadisatı daima müsait 
bir şekilde göıterici tarzda verdik- ,... 
lerj malUmat ile iktifa ediyordum. 

Daima Almanların muavenetine 
güvenerek ve müttefiklerime sadık 
kalmak azmile, bükümetimin Mer
kezi devletler aleyhine ittihaz edece
ği ilk karar üzerine Sofya'yı terkede 
ceğimi de beyan etınİftim. Bu esna 
larda ilk ihtilal haberleri Radomir
den geldi. Hapishaneden çıkan Stam 
buliski benim şahsıma karıı değil, 
fakat politikama karşı mücadele et-1 
!iğin; söyliyordu. Az sonra Radomir 
den gönderdiği bir telgrafı aldım. 
Bu telgrafta bana şöyle diyordu: 

- Siz mahlUsunu::. Ben Reisi 
CÜrnhurum. 

Bir ey1UI gecesini hususi tereni
tnin ''Vagon lit" sinde geçirdim. 
Çünkü Sofya sarayı bana emniyet 
\terıniyordu. Maamafih a:z sonra sa~ 
taya avdet ettim. 
• Çok geçmeden, muvafakatimi is 
lıhsale biç te lüzum görmeksizin, 
llıeclisi vükela tarafından mütareke 
Şartlarını müzakereye memur edilen 
liaptcheff ceneral Fanchetde' Espe
l"ey ile görüşmüş. Ceneral kendisine 
!unları söylemiş: 

- Biz 'Veliaht prens Boris ile 
daha iyi anlaşabilirdik. 

Liaptcbef P de bu meselenin, Bul 
ı:aristanın dnhili politikasına ait bir 
l'lıesele olduğunu söyliyerek, müta
l'eke müzakerelerinde mevzuu bah
sedilmesini istemiş. Çünkü Liap
tcheff nihayet Kral Ferdinand'ın 
t\azırı idi. 

Fransız ceneralı sormuş: 
- Sız hii.li onun nazırı olduğuna 

eınin misiniz? 1 

* * * _ Liaptcheff 1 teşrinievvelde aldı-

Sabık Bulgar Kralı Ferdinand 

ne sahiptir. 
Hayatta bu, böyle olunca, 

hayatın bir nevi makesi olan 
sinemada da baska türlü olma 
sına ihtimal yoktu. Bilakis si
nema, bu mevzuu senaryoları
nın hemen yüzde seksenine koy 
muştur. Sinemada bu kadır.la
ra Fransızlar "meş'um kadın,, 
Amerikah'larda "Vamp,, diyor 
lar. 

Sinemayı her hangi ahlaki, 
fikri ve bilhassa tecriibevi bir 
hale koymak isteyenler, "meş' 
um kadınlar,, den çok istifade 
etmişlerdir. Çünkü lıu nevi mev 
zular, daha uzun müddet halk 

' üzerinde tesirini muhafaza ede 
cektir, İnsanların münevveri 
ve cahili kadın sıhrmdan azade 
olmadıkları için, bu r.evi mev. 
zular halkta derin intiba-

.. b"lmek için Avusturya'da !ar bn·akmaktadır. Mese. 
rımı gore ı dild' 

. .. k ı ama müsaade e 1• la bir casus ve yahut hain 
bır ~:~t/ ı::ecbtold ile olan mükale kadın filmi hemen herke 
meler esnasında cenerahm Gont- sin hoşuna gidiyor. Aşağı yu
cheff demiş ki: karı hesap etmek lazım gelir-

K 1 F erdinand'ı ihanetle itti-

b 
- t reak alçaklıktır. Kendisinin se, kadın yüzünden felaket gö 

b:;ü~ ':'ahtı kaybetmiş olması,_ müt rüp geçirmemiş erkek azdır. 
tefiklerine karşı o~a'.' sad~katinden Vamp beyaz perdede, kendisi. 
·ı · elm;• değil mıdır? Boyle olma ne has işvesile iki üç saat için ı erı g -, b . b' K la 
sa bile, her şeyi kay etınış ır . ra de, bir macerayi temsil edince, 
karşı iltica hakkını reddetmek ınsaf- bu filmi gören erkek uzun müd 
sızhktır. det gördüğünü unutamıyor. 

Brechtold nihayet Av~stur>:~'~ 
"kametimin niçin arzu edılınedıgmı Bu filmler, kadınların erkek 
1 

•• Jemı"ş Çu"'nkü imperator Charles, ler üzerinde bir nevi zafer ve 
soy · d' · · 1 b · · Avusturya'daki mevcu ıy~tı"!ı~, ga e esını göstermesi itibarile, 

Ve daha iki 
Sesli ve sözlü sinema Lilian 

Harvey gibi bir artisti bize ta
mttı. Vakıa Lilian ıessiz film 
de çevirmemi§ değildi. Hatta 
bu filmlerden Almanyada mu. 

l vaffakıyet kazananları da ol. 
i du. Fakat bu filmler kendisi
ne ancak mahdut bir şöhret te. 
min edebilmişlerdi. Halbuki 
bugün Lilian Harvey şöhretin 
şahikasma varını§ bulunuyor. 

Onu dört film tanıttı: "Cen 
net Yolu,, , "Prenses, Emirle. 
riniz,, "Calais - Douvre,, ve 
bir de "Kongre Eğleniyor.,, 

Bu suretle genç artist - ta 
biri caiz ise - musiliki kome
dinin kraliçesi oldu. 

Lilian Harvey hiç §Üphesiz 
en çok tekliflere maruz kalan 
Avrupalı artistlerden birisidir. 
Ahiren Berlinde "Kız ve Ço
cuk,, isminde yeni bir komedi 
filmi daha bitirmiştir. Bu fil. 
min yalnız Fransızca ve Alman 
ca versiyonları vardır. 

Birkaç güne kadar da Ber
linde yeni bir filme başlıyacak 
tır. 

Lilian Harvey için Alman 
derler, İngiliz derler, Ameri. 
kalı derler. Hangisidir? Ken. 
disi Londrada doğmuştur. Ber 
!inde oturmaktadır. Meşhur 
Zimmerman'ın haletinde işe 
başlayarak sahneye girmiştir. 
Amerikaya hiç gitmemiştir. Gö 
rünüşe nazaran gitmeğe de niye 
ti yok. 

Lilian bos zamanlarında 
seyahati seve~. Bu kış Paris 
ve Londraya gitmiş, son dere. 
ce hüsnü kabul görmüştü. Fran 
sızcayı bilir. 

Lilian'ın en çok sevdiği rol 
"Kongre Eğleniyor,, filminde
ki rolüdür. Hakikaten asıl mu 

Sinema haberleri 

* 1932 zarfında Amerikan film 
mamulatı 550 Wmden ibaret olacak
br. Bu ı-ekam 1917 den beri en a!!a 
ğı rakamdır. 1921 de 854 film yapıl 
mıştı. 

* Yavaş yav~ bütün t.iyatro 
sahneleri sinemaya mı kalbedılecek? 
iki yüz sene evvel Ma!tada inşa edil 
miş olan Opera binası da ahiren sine 

ı maya ifrai edilmişlir. 

1 ~~ Parbst methur Atlantide'in 
Afrika çöll~rindc harici aksam!nr 
çevirdikten sonr3 , bütün artistlerle 
beraber Fransaya ve oradan Berline 
avdet etnıiştir. Berlinde dahili kısım 
farını da hith·ecek ve film nisanda 
hazırlanmış o1acaktır. 

* Vera Sherbane ağır bir otomo 
bil kazası ~cç!rmİş, yüzünden ve 
bacaklarından yaralanmıştır. 

Roland Toutain 
eğleniyor 

Bütün Marsilya ayaktadır .. Meş 
hur Rı::ltabll, bir kaç "'Ün geçirmek 
ve son filmi olan ''Kalbimin esiri" 
isim1i eserin ilk gösterjşte hazır bu 
lunmak üzere Marsilyaya gelmişti. 

film de • • 
ıçın 

• angaje edildi .. 

LiJia,1 Harvey 

eden film mektup alan artistlerinden biri 
dir. Günde aldığı mektuplaı 

Avrupanın en çok beş yüzden aşağı dü§mÜyor. 

vaffakıyetini temin 
de budur. 

Lilian 

""Gizli Vazife .. filminde Willy Fritch 

~n 'Vazifeden Jöndü. Bana itilaf dev 
1etlerinin Bulgaristana gönderecek
leı-i ordunun ne Sırp ve ne de Yu
tlan müfrez.eleı·ini ihtiva etmiyeceği
llİ söyledi. Bu, her iki hasım ordu
tıun memleketimizde yapacakları 
ı:_aYri kabili içtinap mukabelei bilm!
~ı~e karşı, bizi emniy~t ":ltın~ a!dıgı 
1Stn azim bir ehemmıyetı haızdı. 

memleketin efkarı umumıyes~~· kadınlar üzerinde de başka tür 
Bulgaristan'da bana olduğ~ gıb_ı, lü tesir ediyor. Sanki iki cinsi 
kendisi içinde gayri müıait hır tesır k k ld b 

Şen rolleri kadar Vamps rolleri de 
yapan Anita Page ile haza "Varııps,, 

Kate de Nagy 

"Kalbimin esiri" nde Mary Glo· j 
ry i!e oynıyan Roland TouLin, ha- ı !!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!! 

yatta filmlerinde olduğundan daha 

Liaptcheff'c sordum: . . . 
- Fransız ceneralı benım ıç:ın 

ile dedi? 
Şu cevabı verdi: 
- Bu baihste onunla konutmak 

İstemedim. Maamafib muttefikler 
Veliahttan çok •itayi,karrane bah
ıettier. 

Bu muhavereden sonra o gece 
~Yuyamamıştım. 3 tcıriniıanide M~ 
llloff kabul edilmek için iki defa mu 
•acaatta bulundu. ikisini de reddet
tion. Ôğleden az sonra ceneral Gat
<hefPi çağırdım. Kendisin~ ta_ç ve 
tahtan forağat eylemek nıyetınde 
olduğumu söyledim. Hiç bir zaman 
"atana luırşı hain vaziyette aöriin· 
tnek istemiyordum. 

Saat iicte istifanamem tanzim e
dildi ve i~aladım. Prens Boris ve f'"Rs Cyril bu sahnede hazır bu
b~ndular. Maamafih bütün bunlar, 
k~r müddet gizli kalacaktı. Saat se-

•zde MalinofPu cağırdun ve kara
':İ.,"' ~akkında hic bir şey söyleme
'-· n ııtıfanamemi uzattım ve dedim .... : 

-- ~şte İstifanamem, okuyuouz! 
Mahnoff bundan mutchayyir ol

::~·· Fcdak3rhk yaptığımı tasdik 
.. 

1 ~c bu h5.dı~entn umumi vaziyet 
uzerınde b. . ıa b l • " .. ır t ~ a.o usu e "Chrec:!:!l . 

altında bırakmasından korkuyor- arşı arşıya eze en eri harp 
muı. Ben taç ve tahtımı bırakar:ıI< ediyorlarmış gibi, bazı kadınlar tarafından "Vamp,, olarak en Bunun için, bu yaramaz çocuğun İn 

ateşli, daha çalak ve daha muziptir. 

Bulııaristandan çıktım. ~ ~a be~ bu filmleri gördükten sonra, sevilenlerindendir. eliği o!elin sahibi mütemadi bir he- • 
yüzümden, memleke! efkarı umumı- hissen tatmin edilmiş oluyor G" M • h t h yecan kindcdir. Zira, Ru!tabil, ote-
yesinin hışmına ugrayarak taç ve lar. Olmıyanlarda o yala dökü ına anes aya ta iç te 1 !in kap;larını pek rahatsız buluyor 
tahtını kaybetmesin diye. Avusturya ''V 1 d g'"' ını ""yled" 
da kaldığımı istemiyormuş. lüyor. amp,'. ~ ma 1 

• • ~o ıği ve girip çıkmak için ya pencereyi, 
Bı. c k fı'I le d k d 1 halde, fizıyonomısı musait ol- yahut ta, su borulannı ve damı t--Bu mütalea üzerine Gontcheff ıu r. o m r e a ın arın 1 -

cevabı vermİ!: cazibelerini, zeklarını, hileleri duğu için, sinemada daima cih ediyor. Rolnnd Toutain kendisi-
- Eier Kral Ferdinand'dan yeni ni nasıl tarta tarta idare ettikle "Vamp,, olarak kullanılmasın- ni eöı·miye gelen kadınlardan ibti-

bir fedak.ii.rlık iıtemeğe lüzum basıl rini görüyoruz. Kadın ve erke dan !ika yet ediyor. yar ve ~iı kin olanlarına da dilini çı-ı 
olursa, onun bu fedakarlığı derhal ğin her yerde ayni mahluklar kannaktadır .... Bununla beraber, her 
yapacağına emin olunuz. olduklarına göre, filmbrin A- - Ne yapayım ki, Allah be kes onu seviyor. Böyle sevimli çocu 

Uzun telgraf muhabereleı·inden ı ·merikan, Fransız veya Alman . ni böyle yaratmış, diyor, çeh- ğa han~i can d:ı.yanır.? 
sonı·a, nih~yet Koburır şehri~i ikame ı filmleri olutu ancak "mizan- remin hali n~eli ve yahut ma-
time tahsıse muvafakat etliler. kt d t ı· d d b 1 

sen,, no aıın an a ı erece e sum genç kız rollerine muva. i İme biner, kır:.ı. giderim. Pa-

Müstakil ressamların 
hepsi istifa etmedi 

kalıyor. Fakat asıl değişır.İyor. fık düşmüyor. Felakete uğra. ris civarında bir sayfiye al. 
Çevirdiği filmler rağbet ka h b dım. Orada kendi kendime, 

zanan bir kadın artist var. Ona mış veya bedba t ir kadın ro kimseye zararım olmadan otu. 
yeni bir film çevirtmek lazım! lü oynarsam, çehremin sert rurum. 
Fakat kadının fiziyonumisi a- hatları rolümün hakki le ifası- Demek ki, hayatta bu ka-

Halkevi Güzel San'atlar ıubesi ğır, bakı~ı hilekP.r, tavırları ve na mani oluyor. Eğer çehrem dar sakin artistleri bile, sine. 
idare heyeti intihabından sonra ya- · d 
pılan ibtİ•as encümenleı·i intihabın- edası her türlü işveye müsait. bu kadar hainane müsaıt dü. ma Vaır.p İye kullanıyor. Be-
da müotakil ressamların Halkevin- tir. şüyorsa, kabahat ben:m mi?. reket versin, son zamanlarda 
den istifa ettiği yazılmıştı. Yaptığı- T ~.bii ser aryo, a~ağı yuka- Tabiat bana n~ _verdi İse, film 1 halkın zevki deği~ti. Şimdi her 
mız tahkikata nazaran, istifa eden- n onu cevhecck olan artiste de. ondan daha zıy~de İstifade 1 kc.; ope;et, _müzikalı komedi 
~~r ~üt~n mu<t.akil :an'at!drlar _de- göre y~zı!maktadır. Fiziyono- edıyorum. Halbukı ben hayat ve komık fılmlerden h~lanı-
aıl ıhtısas cncu:nenıne ı:•r•mıyen 

1 
• • - b k h"I ı · 1 r·1 d t ·ı tt".. h j s· 1 

b". '.1• d D'" t k'll mrnı ae;ır, ~ ısı ı e.tar, tavır a., ı m e. emsı e ıgım şa . yor. ınir erin ger!!inlig" İ 
ır t u ı·c~;so.:n ır. 1v,cı· m;ıs a ~ ~r l ı d " ~ ,. .. 

1
.. J h b U y -

Ha!kevincle rnlı~maı:a devam ctcck .arı ve c ası _.er .uru ışveye sıyet ere ıç er.zen:~m. r!u amp istilasının önüne !!ec-
l•d;rıer. - j müsa;t bir artist ıçın "Erke!: uslu evimde cturur;.ım, otom.,_ 1 ti 

H~lii.liahmer rleşiktaş kazasının 
senelık kongresi pe<şembe günü ya
pılmıştır. Kongrede Hilaliahmer rei
si Ali Pş. kaza kaymakamı vesair 
zevat hazır bulunınuşla.rdır. Kongre 
yi müderris Dr. Etem Akif B. açmıı 
ve müteakiben kon~re reisliğine dr. 
Ali Pş. ve katipliklere de muallim 
Ihsan Beyle muallim Münevver Ha
nım secilmişlerdir. 

Bundan sonl'a senelik mesai rapo~ 

-

ru okunmU§ ve tasvip edilmittir. 

İdare heyetinin aon senelerde va
ridatını artırması takdir edilmiş ve 
azadan bazılarının temenniyatına 

Zühtü 8. cevap venniştir. Müteaki. 
ben yeni idare heyeti intihabına ee· 
çilmiı ve neticede Etem Akif, dr. 
Halil, Zühtü, Kıymet, Muzaffer, Ba 
ha Kamil, Ihsan, Emin Şükrü, şaiı 
Sıtkı, Edip ve Hulki B. ve Hanım 
1ar itlfakla .intihap edilrni~lerdir. 



& 

Marsiiya' da 
Bir facia 

( Baş1 ı inci ubiied~) 
Maroilya 4 - Bupn Türk kon

,oloshaııeainde Batkonaoloala bir ha 
ılemenin ölümünü intaç eden çifte 
ıir cinayet ika edilmiıtir-

Anadolu ajansı bu haberi alıııca 
lerhal Havu ajamrnclaıo ...lı'ayı t"" 
ük için mütemmim malômat ,,:e taf
ıilat istemiştir. Gelen tahilat tudur: 

MARSILYA, 4 - Türkiyenin 
Marsilya Baıkonaol..-u, konsolosluk 
<Klacııı tarafından 3 lrur§unla öldii
tiilmüıtür. Öteden beri vazifesinde 
ıhma! gösteren ve esasen dimağım 
de malül vaziyette bulunan odacı es 
~abı nıesalih çekildikten sonra Baı
konsolos tarafından çağı'ılmq ve 
vazifesindeki ihmal ve lakaydiliğin
den dolayı tevbih edilmiştir. Bunun 
üzerine odacı tabancasını çekerek 
Başkonsolosun üzerine ate, etmi;-
tir. 

ilk kurşun mumaileyhin bileğine 
ısabet etmiş ve odadan fırlayan Bat
konsolosu takip eden btil avluda 
kendiıine tekrar yetişerek iki kur
şun daha atmııtır. 

Birisi kalbine diğeri başına İsa
bet eden bu iki kurtunun tesirile 
Başkonsolos derhal ölmüştür. Bun
dan sonra konsolosluk odaıma av
det eden merkum tahancasmdan im
lan iki kurşunu kendisine sıkarak in 
ıihar etmiştir. 

Katilin hu hareketi ani bir cinnet 
tesiri al tında yapmış olduğu zanne
diliyor. Polis tahkikatına devam et
mektedir. 

Anadolu Ajansının notu: Manil
ya B~konsolosumuz Server Cemal 
Bey idi. Memleketin yetiıtirdiği gü
zide gençlerden ve üzerine aldığı 
vazifeleri daima liyakat ve dirayetle 
ifa etmİ§ kıymetli bir hariciye me
murumuz olan Server Cemal Beyin 
İfayi vazife halinde mecnun bir kapı
cının kurşunu ile böyle hazin bir a
kibete uğTBması muhitimizde çok 
derin bir teessür uyandmnııtır. 

Vak'adan haberdar olurolmaz Ha
riciye Vekaleti velo1i Şükrü Kaya 
Beyefendi tarafmdan merhumun ai
lesine telgrafla beyanı teessür ve ta
ziyet cdilmlt ve ailesile çocuklanrım 
memlekete avdeti için lizun gelen 
tedabir derhal almmııtn. 

MARSILYA, S A.A. - Türkiye 
ha~konsolosu Server Cemal Beyin 
naşı T ürkiyeye nakledilmek üzere 
tahnit eclilecektir. 

H.erhumun ailesi bugün Marsil
yadan lıtanhula hareket edecektir. 

Katil, müntahlren ölmüı olduğun 
dan kanuni takibat yapılmıyacaktır. 

Server Cemal B. kırk, kırk bet 
yaşlarında idi. Siyasi hayah "Ta
nin" gazetesine muharrir olarak inti
ıahile hatlamııtır. Güzel, edebi bilıa 
yeler de yazıruıtır. 

(Server Cemal) Beyin en son ya
zılan bilhaHa Ankara mecınualarm
da çıkıyordu. 

Server Cemal B. muhtelif siyaai 
memuriyetlerde bulunmUJ. hir ara
lık Atina ıefueti bıqlııiıtipliiini, 
Mnhtelit mübadele komisyonu Tiirl< 
keyeti muralıhaaau lllÜfavirliğini i
fa etmiıti. Kıymetli ve olgun bir tal> 
ıiyet olan Server Cemal Beyin bu 
ölüınü cidden çok lıazim lıir kayıp
tır. 

intihar etlen odacı 
MARSILYA, S A.A. - Türkiye 

ba§konsoloau Server Cemal Beyi öl
dürdükten sonra intihar eden adsa 
Osman 23 yaımda müteverrim bir 
gene tir~ 

Ahmet Osman, vazifesi.ni ifa hu
susunda ıröösterdiği teka.ül den do
layı birçok defalar konsolosun tevbi
batına maruz kalımıtır. 

Fakat, konaalos merkumun hasta 
bulumnuı dolayısile bu tevbihabm 
daima mutediline bir tarzda yapar
dı. l 1 sahilerile memurlar, kanı;dar
yayı terkedip te binanm alt k...tında 
yalm:ı: kançılat- lskender Haydar 8. 
ve birinci katta da Serv<r Cemal Be 
yin refikası ile biri 2, diğer 14 Y&f· 
larıuda iki kızı kaldığı bir amıda av
luda •İlah seeleri duyulm"!tıır. Yu
karıya ko.,anlar hetkonsoloııg ayak. 
ları apartımana çıkan merdiven üze
rin~elri dehlizin iiz""!t"lll!Bnrnlf ol
duğu halde; Ahınet Ourıanı da bü
roda yerde bulmuşlardır. 

Cinayetten sonra 

Ahmet Oamarun yanında halının 
Üzerinde iki otomatik tabanca dlll'U
yor ve merkumun helinde de cepha
ne dolu bi~ kemer ırörünü~ordu. P&
lis ve adliye erkim ile merhumun 
yakın dostu bulunan Mwr başkon
•olosu derhal mahalli cinayete viıd 
olmuşlardır. 

Vak a şahit huzul"Qnda cereyan 
etmemiş olduğu için adliye ve poliı 
İş sahiplerine ait evrakın imzasını 
müteakip sevkı için konsoı...w. zili 
çalarak Ahmet O.maru çağırdığı ve 
ağlebi ihtimal kendisine bazı tevbi
hat yaptığ-ı, merkumun da hastalığı 
icabı ani bir tehevvür neticesinde 
tabancalarını çıkarıp alet ettiği y<>
lunda bir faraziye kabul etmekle ik
tifaya mecbur kalmışlardır. 

l Ik kurşunla sağ bileğinin sol ta
rafıııdan mecruh olduğu tahmin edi
len konsolos, elini kanlı izleri görü
len duvara dayanarak kallr.mı§, ka
tilden kurtulabilmek için kapıya 
koşmuş ve yazıhane ile dehliz ara· 
sındaki odayı ,..cçerek merdivene 
doi{t-u atılmıstır. Ahmet Osman ken
disini takin ;c!erek yeti~mİJ ve üç 

Changhai'dan sonra yeni bir mu
harebe mi hazırlanıyor? 

(Ba:p. J inci sabüetk) 
hüküm ciirmektedir. Bütün binalar, 
milli baynklarla dooııdılm"fbr. 

Hükiimetİn nakili kelamı, Chan
ırbai nuntalrasmın askeı-blı:ten tecrit 
edilmesini hiçbir Çin hükümetinin 
kabul edemiyeceğini beyan ebnİftİr. 
Böyle lıir karar. bir ihtilil zuhııru
sebelıiyet verelıilir. 

Hükimıetin başlıca ınümeuilleri, 
ıulhe ait hiçbir müzakere yııprlma. 
mq olduğunu ft Çin ınilletinin Ja
ponya'nm müfrit taleplerini kalxıl 
etmektense her türlü fedakirlıklan 
icraya amade bulnndujunu beyan et 
mektedir. 

Yeni bir Japon taarrıuu 
NANKIN, 5 A.A. - 19 uncu Çin 

ordusu kanrgihından Nankin'e re
len bir raporda bildirildiğine göre 
külliyetli miktarda Japon kuvvetleri 
elyevm Kushan'in garbinde Oıenyi' • 
de bg}unan 19 unCJJ Çin ordu"'1 u
mumi lrarargihım Nanhsiaııg mev
künden kuvvetle bombardıman et
mektedirler. 

Japon'larm ne yapmak istedikleri 
malôm değildir. Bu raporda Çinlile
rin Liu Ho mevkiini zabdettikleri 
ve Chapei istikametinde ilerlemekte 
oldukları kabul edilmemektedir. 

Şanglıagda 50 bin Japon 
askeri 11ar 

LONDRA, S A.A. - Changhai'
dan Reuter Ajansına bildiriliyor: 

Linho ve W sutchou'ya ihraç edil
miı olan 1000 Japon askeri bugÜn 
buraya ırelmiılerclir. Changhai mın
takasmda Jaon kuvvetlerinin mikta
n hu celenlerle birlikte S0,000 e ba
liğ olmu9tnr. 

Son askeri harekata iştirak etmit 
olan Japon bahriye silahendazlan 
gemilerine avdet etmi§lerdir. 

Şanglıagda sükunet 
CHANGHAf, 5 A.A. - (Saat 8) 

Japon. kararga!ıı umumisi, cephede 
tam bır sükiinet hükümfenna oldu
ğunu bildirmektedir. 

Çinlilerin Lanha'nın tekrar zap
tedildiğine daiı- olarak işaa ettikleri 
haberlere miimasil ve muhayyel ha
berler tekzip edilmektedir. 

Japon karargahı umumisi geçen 
çar§alllba öğleden sonradan beri ye
ni biç bir hareket vukubulmaclığını 
teyit etmektedir. 

CHANGHAt, S A.A. - Lihuw 
istikametinden gelen obüs ve bomba 
infilaklarından mütevellit giirültü
ler itidilmektedir. 

Maamafih, Japon resmi mahafili 
hugiin harp olmıyacağıru beyan et
mekte ve Clıapei ve Y oosung'un 
Çin kuvvetleri tarafından istirdat e
dildiğine dair Çin menabünden tereı 
tüh eden haberleri tekzip etmekte
dir. 

Japonlar Mantao'g işgal 
etmediler 

ŞANGHAY, 4 (A.A) - Japon 
kuvvetlerinin 'Mantao'yı işgal ede
cekle.-ine dair olarak çıkan.lan ası!,. 
aız bir haber itterine mabaJ.li mez
kftr ahalisi binlerce kişilik kafildu 
halinde Fransız imtiyaz mıntakaaı:· 
na tehacüm etznişierdir. 

1mti)'9z mıntalrasında böy>le feci 
bir istiliiya mani ahnak için itti.haz 
edilen jbtiyat tedbirleri taz'il edil
miştir. 

Çin krtaatına, sebebiyet verilme
dikçe mukabele etmemek ve muh.a
ııamatı tatiil eylenw:k için emir veril· 
miş olduğu r~en bildirilmekte
dir. 

Yuvarlak nıua 11e Amerika 
TOKYO, 5 (A.A) - Resmi ma,. 

hafi!, Cemahixi Müttehidenin niha
yet Yuvarlak Masa Konferansına iş
tirak edeceğini ümit etmektedir. 
Çünkü Haridy<: Nazın Kent kruva
zöründe kat'i hiç bir itilifa vusul 
imkanı bulunmadığını beyan eyle
miş ve M. Paul Boncour'ım teklif
lerinin muhasamatın tadili müzake
relerini yapmak için lüzumlu olan 
hiliınü niyeti iraeye kafi ol<luğunu 
söylemiştir. 

Y•ni Mançuri de11leti icra 
heyeti reisi 

IMOUKDEN, 5 (A.A) - Sabık 
Çin İmparatoru Puyi Yeni Mançuri 
-devleti icra heyeti reisliğini niha
yet kabul etıni§tir. 

Cenevrede müzake,e/e, 
CENEVRE, S (A.A) - Umumi 

koınisyonuoın celsesi saat 10,50 de 
M. Hymans'm riyaseti altında açıJ... 
mıştır. 

Sir Eriç Drummond, Amerika'naı 
Berne sefidndcn alınış olduğu ce-

vabı olnımuştur. Bıı cevap, muma· 
ileyhe karar sureti projesinin heye
ti umumiye tırafmıdan dün kabul c 
dilm.:si zerıine gelmiştk. Amerikan 
Kfiri, M. Stim&oıı'un cemiyet kara
rının tatbik mevküiı<: vaz' ı hll<lusun
<la dı:vJ.etlerJıe te§ri.ik mesai etmeleri 
için Clıanghai 'dak.i Amerikan mü
mcsillttinoe talimat vemıiş olduğu
nu beyan ctınektedir. 

M. Hymans, bunun üzerine mese
lenin heyeti mecmuasına ait umumi 
müzakerenin açılmış olduğunu be
yan etmiştir. 

M. Sato, Japon heyeti namına bir 
tebliğde bulunmuştur. Mumaileyh, 
ilk hatta muhasamatın nihayet bul
muş olduğunu yeniden teyit etmir 
tir. 

Çinliler yeniden tahkimatta bu
lunmuşla :rve Japon tayyareılıerine a 
tıeş açttuşlardır. Japon kuvvetleri 
mukabelede bulunmuştur. Başka ha
dise olmamıştır. 

M. Sato, oün M. Yen tarafından 
Japon krtaatmna Changhai'dan 40 
mil nıeaafede bulunmakta olduğu ıu 
retinde oerdolunan iddianın doğru 
olmadığını soylemiştir. M. Sato, de
miştir ki: 

Hakikat halde Japon kıtaatı, şe
hirden 20 mil mesafededir. Karaya 
çıkarmış olduğumuzdan hahaeclilen 
35 ,000 kişilik takviye kıtaatına ge. 
lince bu rakam, pek mubalağalıdır. 
Zira ilk hattaki kuvvetlerin mecmuu 
40,000 i rec;mektedir. 

Japon murahhası, Nankin'deki 
Çin hükllmeti tarafından gönderilen 
ve Çin heyeti tarafından tebliğ olu
nan telgrafnamede münderiç haber
lerin de hakikata mugayir olduğunu 
beyan etmiıtir. Bu haberlere göre, 
Japon kuvvetleri, •ivillerin hayatına 
taarruz ve bombalarla, obiiılerle yan 
gm çıkarmak suretile hususi mülki
yetleri tahrip etınekte berdevamdır. 

M. Sato, sözlerine, meclisten, mak 
sadı mahsusa müstenit haberlerin 
tesiri altında kahnamasmz rica et
mek ıuretile hitam vermiştir. 

Yeni bir karar projesi 

CENEVRE, 5 A.A. - M. 
Hymans, dün akşam Cemiıyeti 

Akvam heyeti umumiyesinin 
karar sureti projesini okumuş

t:ur. Cemiyet heyeti uoı•=ive

si, meclisin 29 şubat tarihli tek 
liflerini hatırlatmağa ve muta
savver diğer tedbirlere kat'iy

yen halel getirilmemesi şartile. 

1 - Çin ve Japon hükUmet
lerini, alınan malfunata göre 
tarafeyn kumandanlarının mu
hasematm tatiline dair venniş 
oldukları emirlerin filen icrasr
DI temin için zaruri olan ted. 
birleri acifen ittihaz etmeğe da 

vet eylemektedir. 

2 - Cemiyet heyeti umumi 
yesi, Canghai mmtakasında hu 
susi menfaatleri bulunan diğer 
devletlerden, yukarıki fıkrada 

münderiç devletin ne gibi şera
it altında icra edilmiş olduğu
nu bildirmelerini rica eylemek
tedir. 

3 - Heyeti umumiye, muha 
semat tatil edilir edilmez Çin 
ve Japon mümessilleri arasında 
Changhai'da mümessilleri bulu 
nan devletlerin askeri, bahri ve 
sivil erkanının da iştirakile mu 
hasematm tatilini kat'ileştir
mek ve Japon kuvvetlerinin çe
kilmesi usullerini tanzim eyle. 
mek için hemen müzakerat icra 
edilmesini tavsiye eyılemekte
dir. Heyeti umumiye, yukarıda 
zikri geç-;n davetlerin müzake
ratın inkişafı safahatından ken· 
disiııe ınalfunat verecekleri ümi 
dinde bulunmaktadır. 

[ • gin bir Japon. öldartlüler 

TOKİO, 5 (A.A.) - Sana 
yi erbabından zengin ve nafiz 
bir tüccar olan Baron Takuma 
Dan, bir şahıs tarafından ta
banca ile katledilmiştir. 

Polis katili tevkif etmitşir. 

Bazı mahafil, altın anbargo
!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 su sırasında memleket zararına 
ra ~! biri de su borusuna isabet 
etmiı ve boruyu patlatımftır. 

Konsolos merdiveni çıkamamış ve 
tekrar katil tarafından üzerine üç 
defa daha ateş edilmiıtir. Bu son 
kurfunlar Server Cemal Beyin ba§ı
mn aağ tarafına ve kalbine isabet 
ettiği için mumaileyh merdiven ba
şında düşmÜ§tÜr. Kendi tarafına 
doğru gelen ayak seslerini işidince 
Ahmet Osman yazıhaneye kapan
iDI§ ve kendine de iki kurşun sıkmış
tır. Bu kurşunlardan birisi boğazı
nın altında teneffüs borusunu del
miş, öteki de kalbinin ortasına isabet 
etrni.~tir. Katil intihar ettiği İçin tah
kikatı adliyeye lüzum kalmamıştır. 

.Marsilya belediye _reisi M. Ribot 

zengin olmasından dolayı mak 
tule serzeniş etmekte idi. Şu i
tibarla katlin yegane sebebinin 
intikam olması çok muhtemel
dir. 

Bir lsveç vapuru 
karaya oturdu 

Çanakkale boğazında Köçuk 
burnunda İsveç bandıralı lama 
land vapuru karaya oturmuş. 
tur. Türk gemi kurtarma şirke 
tinin Lanina ve Sezar tahlisiye 
vapurları mahalli kazaya git. 

Bir kaca karısını ve aşıkını öldürdü 
(Ba~ı 1 incl sabifeck) 

45 Numaralı eıt 

latmıt, İbrahim Efendi"; buna 
muğber olarak: 

- Sen kanıma!- Sonra fena 
Feriköyde Bahariye sokağın olur. Seni de öldürürüm! demiş 

da 45 numaralı tek katlı müte-
vazi bir evde Erzurumlu araba- tir. 
cı lbrahim Efendi ile kansı 25 Rızagı r1urdukttm ıonra 
yaşlarında Seher, ve iki yavru- Bu hal karşısında Celal de 
su Fethiye ve lama.il, baldızı susmağa mecbur olmuş, İbra. 
Mürüvvet Hanımlar bir de ka- hİin, mi.i.teakıp kama darbeleri 
ym biraderi Celil Efendi otur- ile Rızayı dört yerinden vur
maktadır. On bir seneden beri duktan sonra öldürmüş, Seheri 
kurduklan yuvada yuvarlanıp de biri ~albindeıı olmak üzere 
giden bu ailenin arası, bundan üç yerinden yaralayarak onu 
üç sene evvel bozulmağa batla da Rızanın cesedinin yanına ser 
ımştır. Bu da, memleketine git miştir. Katil koca, ifini bu su
mek isteyen lbrahimin, karısı- retle bitirdikten sonra, hiç bir 
m da beraber götürmesi teklifi şey olmamı§ gibi, Haaanla bera 
ne onun razı olmayışıdır. lıer evden çıkıp sırrakadem bas 

Koca gidince.. mıştır. Yalnız şapkasile, aleti 
. . katil olan kaması odada kalmrt 

Kansının ademı muvafakati t M kteld - k 1 1 f • . . • • ır. a e aag a an ar, a-
üzerıne lbrahım Efendı, ikı cianın tesiri altında bir müddet 
yavrusunu almış, beraberce bir ıey yapamamışlar nihayet 
memlekete götürmüş, 3 ay ka-1 aradan uzun bir zam~ geçtik
dar kaldıktan ıon~a avdet e~- ten sonra, Celi.! polise kadar ci 
miştir. İ§te, İbrahun Efondı- derek işi a.nlatmı§tır. 
nin bu gaybubeti esnasında, Derhal nöbetçi müddeiumu
Seher Hanını, esasen k~asııı~ misi Kaşif Bey, Pangaltı mer
arkadaşı olan ve Cendıre ko- kezi komiserleri cinayet mahal 
yünde inekçilik eden Rıza İs- !ine gelerek tahkikata vaz'ıyet 
minde bir g~çle ta?Işmıştır. etmişler ve hadiseyi, yazdığı
Bu gençle, munasebetı pek faz- mız şekilde tesbit ettikten son
la ileriye götüren Seher Hanı- ra katille muavininin taharri
mın bu ~ali, ~o~ukomşu~un da ıine koyulmuşlardır. Cesetlerin 
nazan dikkabnı celbetm·~''·· ve ikisi de Feriköy mezarlığına 
kocası memleketten donunce defnedilmiştir. 
keyfiyet kendisine münasip bir v t ·ıı k l d 
lisanla anlatılmıştır. İbrahim, n.a 1 er ga a an ı 
ilk sözlere aldınş etmemiş, ma- Yapılan takibat ve talıarri-
amafih, diğer taraftan ufak te.- yat neticesinde İbrahim ile, Ha 
fek taraasutlarda bulunmağa san, Şişli haricinde Z'ıncirliku
koyulmuştur. Bundan altı ay yu civarında saklandıkları bir 
evveline kadar gürültü ile pa- kulübede yakalanmıılardır. 
tırdı ile geçinen kan koca, ni- Heı· ikisi de bu kanlı hadiseyi 
hayet altı ay evvel işi azıtmıı- olduğu gibi anlatını,lardır. Bu 
Iar, lbrahim de çocuklarını ka- gün mahfuzan Adliyeye teslim 
nsına bırakmak suretile evden edileceklerdir. 
çıkıp gitmiştir. Maamafih İbra 
him Efendi, araaıra eve uğra
makta ve çocuklanmn yüzünü 
görüp geçip gitmektedir. 

Nilıaget 

Bu suretle kocasmm hiç ev. 
de yatmadığmı gören Seher H. 
Rızayı eve almakta bir mahzur 
görmemiş ve istediğini yapmış 
tır. Bu halleri duyarak, büsbü
tün izzeti nefıi ve namusu kırı
lan lbrahim Efendi, artık kan
sını cürmü meşhut halinde ya· 
kalamayı kar.ı.rlaşbnnış ve bu
nUD! için de evvelki geceyi inti
hap etmiştir. 
.t1isafirler "ittikten sonr« 

Cinayet gecesi ak§am saat 
aekizde, tvue, komşulardan 
Mecdi Mehmet, Piı-e Mehmet 
ve Sabiha isimlerindeki misafir 
ler gehnişler ve bir müddet o. 
turmu,lardır. Bu sırada, Rıza, 
bermutat gelnıif, fakat misafir 
ler olduğu cihetle, Sehere ya
rını lira para bırakbktan ıonra 
geç vakit gelmek üzere evden 
çıkmıştır. Saat 10,5 da misafir 
leı- gitmit, bir müddet sonra da 
Rıza eve gelmiş, soyunup dö. 
künüp, yatağa uzanmıştır. Ev 
bir odalı olduğu için, bütün a
ile efradı bu bir odada yatmak
tadırlar. İşte bu sırada dışanda 
Rızanın, eve girdiğini gözetle: 
mekte olan lbrahiın Ef. ile kar 
deş çocuğu Ha.san eve bir yo
lunu bulllll ginnek ~ze~e iken, 
0 gece sinemaya gıtmış olan 
Seherin erkek karcle§i Celil de 
sinemadan avdet."'1ı;iştir. 

Saat bir h• ç')li doğru 
Saat bir buçuğa doğru, tam 

evdekilerin uykularınm tatlı za 
manında İbrahim Efendile Ha
san, evin bodrumunda, kapı gi. 
bi bir medhalden kolaylıkla içe 
ri girmeğe muvaffak olmuşlar 
ve odaya gelmişlerdir. Kapıyı 
ansızın açmışlar, içeri girmi§
leı·dir. 

Kanlı suhne 

1 brahim, taşıdığı 35 san tim 
uzunluğundaki kamayı çekmiş 
ve evvela Rızaya saplamağa 
başlamıştır. Rıza, bu ini taar
ruz karşısında neye uğradığını 
şaşırmı§, çabalayıp dururken 
Seher, kocasının kollarına atıl. 
mış: 

- Aman İbrahim! .. Yapma! 
Etme!. diye söylenmeğe ba,la
mıştır. Bu sırada tabii Mürüv
vet ile Celal de uyanmışlar, 
bunların ikisini de Hasan, bı
çakla tehdit ederek hiç bir şe
ye müdahale etmemelerini te· 
min etmiştir. Buna rağmen, Ce . . . .... . .. 

Hariciye vekili 
Sofya'da 

(Başı I inci samfech) 

zaruri olduğunu izah ettikten •onra 
iktisadi buhrana çare bulmak için 
de bir cihan iktisadi konferansınm 
toplanması zaruri olduğunu söyledi. 
Bu fikir ha:ı:İTun tarafından siddetle 
alkışlandı. 

iktisadi buhran 
Tevfik Rüştü Bey iktısadi hubra

nm alem§Ümul olduğunu ve ne za
man biteceğinin kimıe tarafından 
bilinemediğ-ini izah ederek hu dere
ce şiddetli ve umumi bir hastalığa 
münferit teşekküllerle deva bulmak 
mümL.ün olmadığını fakat beynelmi 
Jel konferanslarm muvaffak olması 
için de bazı tartlar lizım olduğunu 
söyledi. 

Tevfik Rü§tii Bey bugün beynel
milel konferanslarda takip edilen u
sulleri tenkit ve ikmal eden izahatı 
derin bir alaka ile dinlendi. 

Cihan me!Jeleleri 
Tevfik Rüştü Bey cihan mesele

lerinin sadece hukuki göriifle tett.i
lri aleyhinde bulunarak bu huauata 
siyasi yolun tercihi laznn geldiğini 
ve meselelerin hiribirinden ayrılma
masını heyeti umumiyeaile kül ha
linde serbestçe münakaşa edilmesini 
ve beynelmilel akitlerin devamlı fay
dalı olması i cin yalnız bir tarafın 
menfaatlerinf gözetmemcıi icabetti
iini söyledi. 

MilI: hayat yanında beynelmilel 
hayatın de mevcut olduğunu söyliye 
rek devlet adamlarının vazifesi bu 
milli ve dahili politika icabatmı bey
nelmilel ihtiyaclarla telif etm.ek ol
duğunu ve beynelmilel konferanslar 
da bazı dev Jetlerin beynelmilel men
faatleri kendi dahili ve milli politika 
menfaatlerine tabi tutmalarının teh
likeli olduğunu izah etti ve dedi ki; 
Beynelmilel t~triki mesaiden bahse-
dilince sade büyüklerin değil küçük
lerin de menfaatlerini gözden kaçır
mamak lazımdır. 

ismet Pa~an:n Balkan konfcran-
sında söylediği gibi komşulannın 
harabeleri üzerinde yaşamanın kabil 
olduğu zannedilen zamanlar çoktan 
geçmiştir. 

Bu mütekabil menfaat ve müsa
vat şartları dahilinde toplanacak 
dünya iktisat konferansının lüzumu
na avdet eden Tevfik Rüıtü Bey bu 
sayede halk kütlerinin ıztırahmı tah. 
lif etmek mümkün olduğunu fakat 
münakaşa ve müzakere tarz.ımn de
ğiımesi lazım geldiğini söyliyerek 
sözünü bitiı·di. 

Nutuk ezun uzadiye alkışlandı. 
Pr. M. Rappard Tevfik Rüştü Beye 
tekrar tetekkür ederek her devletin 
hariciye nazırı böyle düşünürse hu 
kadar eaer ~österirse meseleler çok
tan halledilirdi dedi. 

Müteakiben Amerikalı M. Dawis, 
Türkiyede içtimaı sahadaki terakki
atı sitayişle anlattı. Tevfik Rüştü 

Nis'teki 
Binicilik 

(BA§ı J iaci sdlhde) 
van üzerinde metgul elmakta. 
dır. Bu suretle talim ve terlıiye 
edihnekte olan 16 cins hayvan. 
dan en iyi yeti§ecek hayvanlar

AyasofyanıD. 
Mozayik1eri 
iskele kuruldu. Müte
hassıs bugünden itiba

ren çahşmağa baılayoı _, 

la Nis müıabablanna ittirak , 
ecfılecektir. Reamimi:ı, binicililı: 1 

mektebinde bu müsabakalar i- ' . 
çin çallfan aüvari yüzbaıı Ziya 
Beyi 1 metre 40 santim yüksek 
liğindeki bir maniayı hayvanı
na muvaffakıyet ve metanetle &:L<:,.oı:;..-. 
atlabrken, çok tayanı dikkat 
bir saniyede hususi fotoğrafçı- , f"l~~~ 
mız tarafından alınmıştır. Za. 1 

bitlerimiz 2 nisanda Nia'e hare ; 
ket edeceklerdir. 

1 ....... 1 

Tahrikat 
Yapılmışsa 

(Başı 1 inci sahifede) 
nun nazarında, yol amelesi, ma 
ğaza itçiai yoktur. Bu vaziyette 
bunlann çalıtbkları müessese- 1 

lerin her senekinden 1!VVel ve 
daha geni§ mikyasta mı tatili 
faaliyet etmit olduklarını tet
kik ettirmekteyiz." 

Diğer taraftan yapılmakta o
lan tahkikat, iki bin amelenin 
bir araya toplanarak iş istemek 
için hükUınete müracaata karar 
vermiş olmadıklarını, ba~ 
zı önayaklarm depo de 
po dolaıarak imza topla-
mıt bulunduklarını göster-
mekte, bu teşebbüsün de her 
hangi bir tahrik eseri olup olma 
dığı aynca tamik edilmektedir. 
Sonn istidadaki 300 kadar İin
zadan bir kısmının sahiplerinin 
bu tetebbüsten haberdar olup 
olmadıkları da tahkik edilmek
tedir. Tahkikat neticesi, müte. 
febbislerin bazı ecnebi memle
ketlerinde olduğu gibi itsiz ame 
leye hükUınetin yardım etmesi
ni bizzat dütünerek mi, yokaa 
diğer saik ve teşvikler tesirile 
mi hareket ettiklerini göstere
cektir. Bunlanııı bir metin; te 
yapmak istedikleri yazılmıtsa 
da istidalarmda böyle bir şey
den bahis yoktur. 

Pamuklu eşya 
Fi atları 
Tüccar kontenjan taksima

tını heğenmigor 

Son &iinJerde pamuklu etYa fiat
lerinde ırörülen tereffü gayri tahü 
ve aebepsiz bulunmaktadır. 

Pamuklu memucat tacirleri bun
dan bir müddet evvel Ticaret mü
dürlüğüne müracaatla kontenjanın 
limanlara taksiminin fena yapdmaş 
olmasından dolayı bir çok masraflar 
yapılması zaruri olduğ-anu, bundan 
dolayı bir mes'uliyet kabul edemiye
ceklerini bildirmişlerdi. Ticaret mü
dürlüğü de bu vaziyeti lktısat Veka
letine bilılirmiıtir. 

Bu te§ebbüıün neticesine intizar 
edilmektedir. 

Ampul fiatları da artıyor 

Son günlerde elektrik ampulü 
fiatleride iki misli yükselmiş ve me
sel.ii 20 kuru~ satılmah lazım gelen 
ampuller 40 kuruta fırlamııtır. Fiat 
ferin gayritabii şekilde fırlamaouun 
sebebi, memlekete Ampul ithal eden 
firmaların, kendi aralannda bir an- 1 
la,ma husule getirm_eleridir. 

Bugün de 400 
seyyah geliyor 

Dün Evlambios vapurile 260 
Alman ve Amerike seyyahı şeb 
rimize gelmi§tir. Seyyahlar bu 
gün avdet edeceklerdir. Bugün 
de Empress of Anstrolia vapu
ru ile şehrimize 400 Amerikan 
seyyahı gelecektir. 

Lehistanda bir cinayet 
VARŞOVA, 5 (A.A.) - ll

lustrovany Kurjer Codzienny, 
Hitler'cilerden mürekkep bir çe 
tenin Leh.Alman hududunda 
Leh muallimlerinden Lanz'a ta 
arruz etmiş ve mumaileyhi öl
dürmü§ olduğunu istihbar et
miştir. Muallimler mesleki bir
liğinin merkezi komitesi, bütün 
Lebistan'da 16 martta umumi 
grev yapılmasını emretmiştir. 
Milli demokrat fırkanın fakül
telerde yahudi talebe mikdarı
nın tahdidi talebini mutazam-

Ayasofya camisinde sıvalı kısım 
lar altındaki mozayıkları meyd. na 
çıkarmak için tetkikat yapacak ola., 
Amerikalı mütehassıs hazırlıklarını 
ikmal etıniıtir •. 

Mozaiklerin temizlenmesi içb 
mütelıasislar tarafından kullanılacak 
iıkel~ çelikten imal edilmi,tir. Bu 
iskelenin planlarını mühendis M. V. 
D. Tompkins çizmiştir. 

Müze müdürü Aziz Bey ve Bizan 
tin Enstitüsü müdürü M. Whitte
more iskelenin krulmasma nezaret 
etmişlerdir. iskele üzerinde müte
hassis bugünden itibaren cal" mzya 
başlıyacaktır. · ' 

Poliste ----
Yangın başıar.gıçıarı 

Galata' da Emekyemez mahall~
ıinde Nazhhanım aokağmda Tevfi. 
kiye apartımanında, tüccar Mena
him ef. nİn dairesinde sobadan yaoı 
gın çıkmıı, baca kurumlan yandık 
tan sonra söndürülmüştür. 

istiklal caddesinde Moiz Eslcinaz 
Ef. nin tuhafiye mağazasından da 
yangm çıkmış•a da, siraydÜıe mev-
dan verilmeden itfa edilmiıtir. · 

Ayvansarayda Madam Viktorya. 
nın apartımanmxn ikinci katından 
dün gece yangm çıkımı, söndürül
müştür. 

Bir hırsız yakalandı 
Fatih cihetlerinde mütead.dit sir

katlerin faili olduğu anlaşdan Lüt
fi isminde biri zahrtaca derdest edil. 
mit ve evinde yapılan taharriyatta, 
o civardaki manifatura mağazaların
dan çalınan birçok C§ya fıulanmUf
tur, 

Kaçak eşya 
Dün liman şirketinin 264 ıwma

ralı mavnatı, ~ isı.ele.inde bağ
lı iken, mavnanın kaptam Halil E
fendi, mavnada bulunan 21 okka ıe
k~, bir kutu üzüın, iki okka boya, 
bır muşambayı çalarak kasarken 
cürmü meıbut halinde yakalanmqtır 

Yankesici 
Enver isminde biri Beyoğlundan 

geçmekte olan Havva Hannrun çan. 
tasım kapıp kaç;ırken yakalanmıt· 
tır. 

Hamal kavgası 
Ayvansarayda Miı-:za ve Yusuf 

isimlerinde iki hamal kavga etmiş
ler, Mirza bir· gaz0z tiıesile Y usufu 
başından ağır surette yaralamııtır. 

Tavuk hırsızlen 
Göztepede t 

polis iU"asında h 
muıtur. 

Süleyman oğlu Osman, Poma~ 
Kimi! oğlu Halil yanlarında iki ar. 
kadaş lan dRha olclnğu halde ellerin. 
deki tavuklar ve ördeklerle beraber 
Göztepeden Selimi çetmesine sap
mışlardır. Bu sırada onlerine çılı:an 
polis Rasim Ef. tavuk hırsızlarını ya 
kalamı§ ve arkadaşı po6s Hüseyin 
Ef. ye vererek karakola göndermiş. 
tir. 

Selami çeşmesinden sonrn fırsat 
bulup kaf"n hırsızlar, Çitte havuzlaı 
da Amerıkan ınektebi hahçe•ine atlı 
mışlardır. Bunları gö~en birkaç kiti 
de polise iıtirak etmişler ve tavuk 
bırsızlan yaka}anmıştır. 

Ordekler ve tavuklar Bootancıdı 
Salilıettin Efendinin kümeainden ~ 
Lndığı anlaıılmııtır. 

Müşteri almak 
yüzünden 

3577 numaralı otobüs b"letçisl 
Halit'le 3151 numaralı otomobil fOo 
förü Hakkı arasında, E'vv<lki ırec• 
Küçükpazar'da Kerestecilerde yan
gın yerinde müşteri almak yüzün
den bvga çıkmış, Hakkı, Halit'in 
tanıdıklanndan Kemal ve Albpar· 
mak Feyzi tarafından sağ gÖriindeJI 
yaralanarak Cerrahpıta hastane.O. 
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Sabatay Zevi 
Hekimbaşı (Jidon Sabatag Ze: 
vigi islamigete _davet edeceklt. 

Gidon Mesih hakkında verilmiş ol~n bu 
karan kendisine tebliğ edecekti 

Müftü Vani Efendi gibi mü l ci günü Edirneye vasıl olmu!· 
him bir ,ıthsiyet bizzat kalka- tur. . 
rak Sabatay Zevinin bulundu- Bu_ vak'an~~- yah!"~ıler ara· 
ğu yere gider de kendisile dini sında ı~ra ettı~ı tesır.~n ne 1?; 
bir münakaşaya giritirae ne de dar denn oldugunu s~ylemeg .. 
nirdi?. Vani Efendiyi padişa- hacet var mı,. ~u ~erın teess':'· 
hın gönderdiği söylenerek Saba rü tarif etmek. ımka::sızd~r.,,B_ır 
tay Zevinin ehemmiyeti arttı- takım _yah~dıler ~esıh ın 

1 1 d '> B Ö· böyle bır akibete ugramasını 
rı mı~ o maz mıy ı.. unu g h d'l'I · · b'" ··k b' 

T b .. t.. a u ı H ıçın uyu ır ren Sabataym gururu artar, u _un r . 
·· ft·• V · Efend"ıye kar~ı felaketın başlangıcı dıye te-

mu u anı T • • 'ki · d ·· h" b" - b" · t takınarak lakkı ettı erın en mut ış ır 
mk agdz:u~ ırhvazıy~yet vermez- korkuya tutulmuşlardı. Diğer 

en ısıne e emmı . h d·ı · b t d" 1 bır takım ya u ı er ıse unu a 
1

" h ld .. ft" Vani bil bir hadise diye karşılamak 
Bu, her a e mhu ul 1 istiyerek sakin görünmeğe ça-

Efendi değil bu ma zur ar 0 • 1 1 rd 
• 07 _.:._ • nez- ıtıyor a ı. 

maksızın Sabatay ~mlD fakat hiç şüphesiz herkes. 
dine giderek kendısıle konıa· ten sakin olan biri vardı: Saba 
bilecek başka bir kimıe tara ın Zev. 1 

d 1 B • dam tay ı .•• 
dan yapdmelıy ı •• ır a f d · ddet 
k' "M ih" · h leli rubiyeaini Nehemya tara ın 80 ~1 

ı ea ın a . . . . -ı·b· t ve hezımete 
İyice bilerek ona göre kendısı- lı bır mag u ıye k b' k 

• . S b Z - t 1 1 beri anca ır aç ni ikna edebılsın!.. a atay e ugra 1 a 1 • - h ld Saba 
vi bit yahudi değil miydi?. Bir gün geçmış~ldug~ e: v: itmi
yahudinin haleti ruhiyeıini en tay gene eı emı;Y ki müt· 
iyi kim anlayabilir?. Gene bir n~nını ~l~b. uştu. h~mı':te uğ 

h di.I hıt uıag u ıyet ve . 
ya u S 1 rayan o değildi. ~elki __ h~r -~akit 

Yahut ta dördüncü u tan ki den daha sakın gorunuyor
Mehmedin tabibi Gidon gibi d:. "Mesih" kendi_nin. büyü~ 
bir adam ki kendisi yahudi ana, b" ehemmiyeti haız bır şabsı
babadan dünyaya gehnit ol- y~ olduğunu düşünerek heye
makla beraber çoktan beri isli.- can ve teli.ta kapılmaktan keı::
miyeti kabul etm:J bulunuyor- disini menedebiliyordu. 
du. Sabatay Zevi hakkında bu 1 
karan veren padiıah divanında Ne olduğunu, başına ne ge 

d b l d
. - . . anlamamıftı. Zaten bu. 

bu hekim batı Gidon a u unu ıgını . · d Bel 
yordu. Nihayet her şey esas iti nu anlamak ta ıstem~or -~· 1 
barile tekarür edip te sıra Sa· k' de cereyan eden v ~ayn an a 

lnı mıak kabiliyetinden de ~ahru~ 
batay Zevinin müslüman o a d ç·· kü Sabatay Zevı kendı 
sım temin için çahftnllğa ki- u. un rc1·-· b ka 

kendı'•ı'ne vüeut ve ıgı .. 8' min memur edileceği noktası- bu d 
na gelince divandakilerin göz- bir aleınde yatayan, u~a= 
leri hep padi•ahm hekimine da etrafında cereyan eden hadı 

• bakikatile meşgul olma· 
çevrilmit bulunuyordu!. Hekim satın y ki bu h" 
başı Gidon Sabatay Zevi gibi yan bir adamdı_. k: .. 'cb a 
bir yldıuclinin müslüman olma- diıat ve vekaYt .e 1 aını 1 

ar 

sına deli.let etmekle ialimiyete etıin, ınağl~ ~ımd' .. d G l'b 
1 O un içm tım ı e e ı o-

yeni bir hizmet ifa etımit o a• n Ed' akl 1 d alnıarak ımeye n e 
caktı. dU:eaini de büsbütün batka 

Gidon bunu reddetmedi. Bu bir ıuretle anlam19tı: 
mübinı vazifeyi kabul etti: _Bu, diyordu, padit~~ t~ra 

lslimiyeti kabul ettiğini IÖY fmd kabul edilmem ıç,ın ılk 
leyen Nehemya Koben Saba- vesi~~ tetkil edecektir. 
tay Zeviyi yalancıWda, sahte- "Mesih" başka hiç . bir feY 
ki.rldda ittibam eylemifti. Şim d'. iilllDÜyor padip.h tarafm
di diğer bir mühtedi olan be- uf kabul edilirken ifa edile
kimbafl Gidon de "Meaih" hak dcekan merasimi göz önüne getiri. 
kında v.erilmit olan karan ken· -...1.. Sabatay ZeTi Osmanlı 
disine tebliğ edecekti. 7v•--· af d huzur ka 

Sadaruam Köprülü Ahmet paditah1 tar m an ec1·İ : 
Pata Sabatay Zevinin Gelibolu ~I olunelur~;;::de 

1
z::

1 

dan Edimeye nakli için emir lazım g en •· d·' .. ·· 
'··d kuıur eımemegı UfUDU· 

verdi, ,.. rdr Çünkü paditah, hakikat 
1666 senesi eylul aymm 14 yo u. "Mesih" in emrine ta. 

üncü cünü muıevi takviminde- bt~ i'g:!m da şimdiki halde 
ki Elul ayının on ü.-;;nrii günü 1

. 
0 

a .. .. deki hükümdarla-
~-- __ L. dianya yüZWl b' 

sadrazamın emir verdiği m....- kuffetli olanlanndan ı 
fızlar gelerek Geliboludaki ka- :d:itl miydi?. Onun. için Sa
leye.g_innitler, Sabatay Zevinin bat Zevi de meraaun huıu-
son altı aydan beri itsiz ve hare ady _..ı.. dikkat ve itina et-

ah suna..-
ketsiz bir prens gibi m tqem mek •tiyonhı!. • 
bir mahpuaiyet hayatı sürdüğü Sabatay Zevi Edimeye geti 
kaleden kendisini çıkararak a· '!erek sarayda bir daireye kon 
lıp cötürmütlerdir. Kendisini :hı Bunu pren "Meaih" pek 
bu sumle Edimeye nakletme- yaknuLı paditah tarafından ka
ğe celenler "Meeih" e kartı 11- bul edileceiiDi d~ buzu 
kayt lıaluauyorlardı. Sabatay ra cirerbn ve ~ken. ifbi~sma 
Zevi artık "Mesih" değildi!. mecbar olduğu vazifelen r an 

Artık "~ih" olmaktan ç~- evvel öğrenaıek için aabınızla
kan Sabalal[ !evi alelicle bır aıyorcha. 
mahpustu iıtencliti zaman ora 
dan ahna:ak bafka bir hapiH 

(Devamı var) 

neye nakledilebilecek bir ~~İ 
pustan batka bir kims.e_d~ğı_Id~. 
Onwı için artık kendı11nı zıy • 
ret i~in gelen yahudilere mü~a 

de <'ılilmiyordu. Sabatay Ze-?· 
n n her islediği oluyor, her-~
tedığı i nezdine kabul edebıh
yordu. fakat artık günler geç
ını ti. "Meeih" ortada kalnı~
yınca Sabatay Zevi alelade bır 
mahptı!ltan ibaret kalmış.tı!. Sa 
batay Zevinin etrafındakı adam 
lar da bir tarafa dağıldı. Saba-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütel-.usıaı 
Cumadan maada hcrgün öğ

leden soora saat (2,30 dan 5e) 
kadar İırtanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili liıastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. 

Muhabir mektubıı 

Zonguldakta hayat 
çok pahalıdır 

lstanbul Beşinci icra Memurlu- BURSA DOKUMACILIK ve 1 
ğurıdan: Zeliha Münevver Hanı- TRİKOTAJ TÜRK ANO- 1 
mm Hüseyin Ef. zimmetinde alaca- NİM ŞİRKETİNDEN: 
ğı olan (1500) .liranın temini için Fevkali<le heyeti umumiye içtimaı 

adesini haizdir. mahcuz olup açık arttırma ile para· 1932 senesi Martının 29 uncu Sa· 
ya çevrilmesine karar verilen Gala- lı günü öğleden sonra ve aleJadc he HAZİMSIZLİK, İNKIBAZ!, 
tada Makarnacılar c•ddesindc "32., yeti umumiye içtimaını müteakıben BASURU KÖKÜNDEN KESER. 

1 
· k · BARSAKLARI TEMİZLER. No. lı ve iki kattan ibaret ve "3420., şıı ctimız hissedarları heyeti umu 

lira kıymetinde bu.lunan dükkan bi- miyosi fevlıalide surette içtima e- KANI TASFl YE EDER. 

MAZON 
MEY VA TUZU 

Sıhhat Vekaleti CeliJesinin müsa-

rinci arttırma neticesinde -(1500)· decektir. Mahalli içtima: İatanbul'- . "MAZON 1ılEYVA TUZU., İma· 
lira bedel ile mü tcrisi üzerinde kal da İ$ Hanında Şirlı:ctm -rkcz.i ida lı ruhsatı yalnız eczacı A. MAZON 

P k k •ht• h • t t • · d bed l' kd" ·d· • Efendıye aıt olu.p kimsenin bu nam 
O 1 ıyaç arıç en emin mıs ıse e arttırma e ı ta ır ew rt:sı ır. . . 

e ç • • " dilmiş olan_ kıymeti~i bulma~ ~m~ RUZNAMEİ !MÜZAKERAT~ !~,~~t:':~tahzer imal edıla>iye-
edı•ımekle beraber ıhtikar da vardır 1 dan tekrar ışbu gayrı menk~l ı_ ... ncı Şirket eoıas mukaveloen.ameainin 4 250 gnmlık bü iık i esi 1 • 

arttırmaya kanulmuştur. İkmcı art· üncü ve 28 inci ve 49 uncu madde· Y f ş 00 ku 

. -

tırması 4-4-932 tarihine müsadif !erinin tadilidir. ru~ . "MAZON .... 
· ·· il 14 ka T. ,__ ka amış. uıEYVA TU-

pazartesı gun saat ten 16 ya • ıcaret ...... ununa ve esas mu - zu· ·-. . de 
. . n.un ~aırın n memnun kalma. 

dar yapılacaktır. Şartnamesı Dıvan- velenamemize tevfikan sahibi r<:y an1 Bah t...- M z 
. . . . y ara çe...,ı A ON ve 

haneye talık edılmıştır. Arttınnaya · olan hissedarlarımızın asaleten veya BOTTON de .. 
. . . . . . ecza posuna muracaat 
ıstırak ıçın % 10 temınat akçe~ıı alı· vekal trn içtimada hazır bulunma· la nd L-, • ., . de edil" . 

H ki . ·u . ~•- . . . rı a U<."UCll ıa ır şıfe açık 
nır. a arı tapu aıcı eni<: aabit ol· ları ve hisee aen.,....,nm 1çtuna gü- k . kah 

1 
e-d'li 

mayanlar ipotekli alacaklılarla di· nünden IAalıal bir hafta e""""1ine ka olara gen u 1 r. 
ğer alikadaranın ve irtifak hakkı dar Türkiye İş Bankası İstanbul şu 
sahiplerinin bu haklarını ve husu- l besi,,e tC'Slim ile mukalıL!indc rey 

1 

aile faiz ve masarife dair olan iddi· . pusula1iı almaları liızumu rıca ve t· 
atarım ilan tarihinden itibaren ev- liin olunur. 
rakı müsbitclerile 20 gün içinde bH Meclisi İdar< 
dinneleri l.izımdır. Aksi takdirde Haınış: 

hakları tapu sicihlerile sabit olma- Bursa Dokumacılık ve Trıkotaj 

DEGİRMENCİLİK "SEBAT,. 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Hissedaranıne ilan 

zonguldağın bir mahaNesj gibi olan Kozluda dispatıMr 

yanlar eatış bedelinin paylaşmasın- Türk Anonim Şirketinin esas mu
clan hariç kalırlar. Gayri menkulün kavelenamesinin halen mer'i olan 
müşteriye ihalesinden itibaren ver- dördüncü ve yirmi sekizinci ve 49 
gi ve sair rüsum mii§teriyc aittir. uncu maddeleri berveçhi atidir. 
Alika.dararun icra ve i{lis kanunu- Madde 4 - Şirketin merkezi İ&· 
nun 119 uncu maddcainc göre tev- ı tımbuJ ola<:ak gerek Türkiyede ve 
fiki harckıct etmeleri ve mü~~ile· 1 gerek ecnebi ~ketlerde lüzum 
rinde yevm mezkilrda Beşinci icra gördükçe Meclisi ldazıe tarafından 
dairesinde hazır bulwlmaları ilan şubeler açılabilecek ve keyfiyet İk· 
olunur.. • ti.sat Vekaletiııe ihbar ve gazeteler-

Değirmencilik "Sebat.. Türk A
nonim Şirketinin hissedaran heyeti 
umumiye&i şirketın esas mukavele
namesinin 47 inci ve 48 inci ve Tı
caret kanununun 361 inci maddele
rine t.evfılıan, işbu 1932 senesi Mar
tınm 26 ıncr <:umartesi günü saat 
14 1-2 da Bcşiktaş'ta Ihlamur Cad
desinde 64 numarada kain Şirketin 

merkezi idaresinde sureti adiyede 
içtima cıdeccktir. 

RUZNAMEt ~ÜZAKERAT: 
ZONGULDAK: Zungaldaiın 

kendiaine mahaua bir ıımazipliii "ar 
dır ki her yeri .,. herkesi siyaha bo 
yar!.. Siyah elmaam çıktılı bu diyar 
da tabiat beyaza dütınandır ! Sokak 
lar, binalar, ev qyası, çamaıırlar, el 
ayak ve yüz wrat akf&ID& kadar sim 
siyah olur. Böyle olduiu halde mem 
lekette su yoktur. Akfalll ve sabah 
hol ıu ile temizlik yapmak ihtiyacın 
da olan bu ıehirde terkoı gibi maki 
ne ile ıevkolunur bir suyun bulunma 
maaı büyük bir noksanlıktır. Böyle 
bir ıu teaisab için lüzumu olan 
( 100) bin liranm iş bankaımdan is 
tikraz11ıa teıebbüı olunmuşsa da 
banka muvafakat edememittir. it 
bankaaıoın Zonguldağacla yardımda 
bulunması çok isabetli ve çok yerin 
de bir lutuf olacaktır. 

Çok pahalılık oar 
Buradaki pahalılık tayanı hayret 

tiri Zonguldak'ta ıepze ve meyve 
yeliftirilmedifioden pırasa ile lahna 
nm okkası on beşer kuruta ve upa
nak 30 kuruıadır. Her memleket le 
yiyecekten başka olan eıya bittabi 
hariçten geldiği için lstanbul'a na
zaran bir dereceye kadar pahalı ola 
bilirse de aepze ve me)'"ftier dahilde 
yetiıtirilditinden bunlar UCUM sabi 
maktadırlar. Halbuki Zonguldak bir 
amele memleketi halini almq oldu. 
tundan her ihtiyaç blıriçten t.tmin 
olıınmekta ve bunan içinde miithit 
lıir ilatilıir bildim aünnektedirl 

Elinde bir iki yüz liraaı olanlar 
...... ya gelmlıler, lıirer lııoYUia ao
kulank afak lıir ite baflamqlar ve 
ihtikir sayesinde mülhit para kazan 
m111ardır. Çünkü onlar biliyorlar ki 
lııunda mncut binlerce .mele ve ea 
baba mMf aldıkları paralan yine bu 
racla ııarfeylemek meeburiyetinde
clirler. Aybaıı, haftabatı aylığını 
l..Etabğmı alanlar paralan ceplerine 
lııoymadan doğruca götürüp ftl'CIİ· 
yelerini kapatmakta ve on para arb· 
np ta memlelı.etlerine göod.-eme
melı.ledirler. lotanbul'daki (30) ku
ruttuk kokmuı peynirleri burada •· 
meleye (130) kuruta satıyorlar. A
melel• kazançlannı kamilen bu 
mulWıkir esnafa kaptırıyorlar. Bir 
amele burada altı ay çalıımq ta aile 
·- analı: dört lira göadcı hilnıit
tirl 

Kua Elma•ın. lcooperatifi 
Tuarnıf hııftaeı münaaelıetile 

Havut fahmiye müdiri umnmiai Re 
fik Bey burada bir kooperatif tqki 
!ini teklif eylemit ve bu güzel teklif 
.a!kıtlarla lralıul olunm111tıır. Bu ı...,. 
ta yapılmq olan nıulsavele- tu 
elik olunmak üzere lktısat velriletine 
gönderilecektir. Mukavelenamenin 
bir maMesinde: Her hiaaedara İaa· 
bet eyliyecek temettudan bq liral,k 
lıir hisse senedi verilecek ve üıt ta
rafı da kendisine takdim olanıu:ak
tır. Şirket şimdiye kadar (3500) lira 
bam'lamrtbr. Kooperatifin idare he 
yetinde Refik Beyden maada Baro 
reiıi Tevfik, Türk kömür şirketi mü 
meuili Hüseyin Fehmi, AYUkat Be 
kir Sıtkı, Belediye reisi Nihat, dok
tor Reşat Lutfi Beylerle Ziraat ban 
kaaı müdiri gibi ,ayanı emniyet talı 
ıiyetler bulunmaktadırlar. 

Hayocın hırsızlıfı 

iki sene evvel Zonguldak'ta bay 
van hırsızlığı ve samanlık yakılmak 
gibi vukuat çofalmağa başlamıı Ye 

halk canından uaanmııtı. Bu seferki 
seyahatimde yine bu meseleler etra 
fında tetkikat ta bulundum. Zafran 

lannııl 

Hapisanebn ıir11r 
Kara Haoan namında bir idam 

mahkihn~ on bq güa evvel Bartr~ 
bapaanesmJen gündüzün çatıdan 6-
rar eylemiJtir. Jandarma kuyyetleri 
rnerkumu takip eylemekte oldukla
rından yakalanma11 fÜpbesİz ise de 
asıl hapiaaneden güpc gündüz firarı 
na meydan verenlerin yakalanmaları 
lazımdır. 

Belediye işlerı 
Belediye riyasetine Kömür ıirke 

ti hastahane tabibi Nihat Bey ıwnın 
da faal ve hüsnü niyet oahibi bir dok 
tor getirilmiştir. Mumaileyh YJIZİ. 
feye başlıya), altı ay olduğu halde 
bir hayli itler görmeğe muvaffak ol 
muıtur. Deı·eden su alarak yazm çar 
şıyı sulamak ve yangın olursa llÖn· 

dürmek içia Ankara köprüsü cinnn 
da yerli bir motör konulmuş ve di· 
ğer mahallerdeki yangınlar içinde 
yüksek noktalara on kadar su depo 
su yaptırılmak üzere lıulunmuıtur. 
Belediyenin ( 145,000 ) liralık haya· 
li bir bütçesi ol.......,. rağmen teh· 
rin 3 kilometre muafe9incle ve dere 
içindeki fenni mezbabaam iftfMb hi 
tam bulmuı, flrtmadan yıkılan ilke
le yen.iden yaptınfnut ft iskele ba
tında bir imdadı ıdıhi açılmqtır. 

Zonguldağm elektiriği belecliye
ninclir. Cereyan pek kuvntaiz oldu 
iuadan Türk loömürleri tirketia ile 
ayufU)muf n kilovatı Wedi:reye 4 
kurup verilmek tartile cereJ'IUUD 
mepzuJ Ye ziyuun parlak ola.aı 
mezkur tirket tarafmdan deruhte e 
dilmqtir. Ni11andaa sonra Zongul
dak alaca karanlıldardaa kurtulacak 
br. Buna mukabil de ıirket kilovab 
bq paradan ocaldanııı elektirilde 
tenYir eyliyecektir. 

Yapılacak oa yapılmış iıl•r 

Kömür trenleri gece gündüz çar 
tıdan geçtılderi için vagonlardan a
lı:an ıiyah aular ortalığı berloat eyle 
mektedir. Bu rayları clii• istikamet 
ten clöteycrek kömür naldiyabnı ta 
min eylemek ve yahut bu caddeye 
adam akıllı pelı:et lraldırnn yapmak 
lizundır. Otell.-de BffdarcLı nezafet 
yoktur bunlann ve billıaısa lokanta 
lann aıutbeh taraflanna hiç balnlmı 
yari Hele çok ,iikiir bağlık auyun
tifClerle getirilmesine muvaffakiyet 
huıl olmuftar. Kdburnu ıazinosua
dan Ankara lııiipriiıine kadar 14 met 
re arzında yeni bir toaa açıl-lct.a 
ve aoğuk au tarafına da (284) metre 
lik bir act çelôl-ı.tedir. Şahinle 
600 mrbalik 1-iaa llÇllaut "a C6rc:il 
tepesine giden yol ~- Ge 
rek hastahane ... gerekse Kaıda7& 
el~ verilaıit "e petrol ....... I_ 
kaldmlmqtır. Bir haftaya beis 
Zoapldaina imar haritası mün.ka
saya konacaktır· Yeni belediye reW 
bu faaliyette delayr seza...., telwlı 
tir. 

Ragıp KEMAL 

le iJan edilecektir. 
Madde 28 - Meclisi İdare şirlr.ct 

ECZAYI TIBBİYE VE KİM- ! umur ve muamelatı lıi:ı;um göster
YEVİYE TÜRK ANONİM dikçe içtima eder ancak laakal üç 

ŞİRKETİ ayda bir defa içtima mccbu~idir. 
Hissedarana ilan Reisin veyahut murahhas azanın 

Ticaret kanununun 361 inci mad· veyahut azadan msfmın daveti ile 
d.esi w eaas mukavelcnamcsinin 47 Meclisi İdarenin içtimaı iti<iza e· 
ve 48 inci maddeleri ahkamına tev- der. Meclisi İdare iı;timaları esas iti 
fikan Eczayı Tıbbiye ve Kimyeviyc barile Şirket merkezinde aktolunur. 
T. A. Şirketinin hisaedaran heyeti Fakat azanın nısfından ziyadesinin 
umumiye.si mevaddı atiycnin müza muvafakati ile i5 ti-snaen ve bir sene 
ker;si. zımnında_ iş~u __ 1932 Martının ı zarfında ifbu esas mukave.lename 
2o ıncı pazartesı gwıu 6aat 4 t.e Ga- .bi . ··kadı mecburi olan ir-

M .. 'hH 
5 
.. mucı nceını , 

latada Ahen unı arunın ıru:ı . !ar nıh' ~·vüz tmemck u·· . . . . tıma ı unu ~ e 
katında kain merkezı ıdaresınde <111· •• • -~a. k .c-er bic . . . . . .ure munaaı.p gouu .. ce .... g 
retı adiyede aktı ıçtımaa davet O· mah..ıde de Meclıisi İdarenin içti-

lıınur. maı caizdir. Bu takdirde keyfiyet 
1 - Meclisi İdare raporu ile mu- bcrayı malWııat tahriren İktisat Ve-

rakıp raporunun iııtimaı, kal.etine ihbar edilir. 
2 - 1931 senesi bilinço v<: müva

zene defteri ve kar vıe zarar besa.bı
nın tasdiki, mezkftr eene netakine 
dair Meclisi İde.renin t.eklifi hak· 
kında ittibaaı kaıar ve ~ai İda· 
re azasının tebri)'d ııiınmcti: 

3 - Mealiai İıdare,e tayin .okK.n 
aza\at"m kieyfl}"eti tayinlerinm taıı· 
diki, 

4 _ Meclisi tdan:ye hakkı huzur 

tayin ve llCllbKi. 
s - 1932 eeneai için bir muftkıp 

tayini ve ücrelıio.in tabiri, 
6 _ Şirlııetin umurunıın tıedvi~ 

u., mükellef Mec.liıi idare ualKuıa 
verilecek üeıetlıcri tayin için \Moc.li-
ai Ldareye .ı&lıiyet itası, • 

7 _ :Meelial idare uaılaruun !lk· 
ketle akti muamele hueuswıdaki Ti
caret ı.am-ınwı 323 11nıeti macJdeel· 
ne tevfikan ..ıibiyct iu.r. 

Madde 49 - Heyeti umumiye şir 
ketin merkezi idaresinde veya mer· 
loezı idaresinin bulunduğu şehrin 
diğer müsait bir mahallinde içtima 
eder. 

İfbu maddelerin ~lisi İdare ta· 
,.fındaa, fevkalide heyeti umumi· 
yeye teklif olunan muaddel şekille· 
n berveçhi ~ti.dir: 

Madde 4 - Şirketin merkezi ida
.reei Ankarada ve merkeıi muaıneli
rı Bursa'da bulunacaktır.Gerek Tür 
kiyede ve 1Cfek ecnebi memleket· 
Jercle Ui.&1m1 côrilldükçe Meclisi İ· 
dare tarafından şubeler açdabüceek 
ve !ıeyfiyet İktisat Vekaletine ih· 
lıar va guetıc.lerle i.lin edilecektir. 

Madde 28 - IMediei idare. Şir· 
ket umur ve muamelAtı lüzum gö•· 
tenlikçe içtima edec. Ancak laalraıl 

üç ayda bir defa lçtıima mecburidir. 

1 - Meclisi İdare ve murakıp ra
porlarının kıraati. 

2 - 1931 senesi bilanç ... wıun ve 
kir ve zarar hesabının tasdikile 
Meclisi İdare azası zİmID('tİnin ib
r.ası, 

3 - 1932 senesi için bir murakıp 
tayinile ücretinin tesbiti ve bir mu
raktp muavini tayini, 

4 - Çıkan Meclisi Idare aza51 ye 
rine yenilerin intihabı, 

5 - Umuru Şirk ti idareye me
mur Meclisi İdare auıile müdiran 
ücretlerinin tayini için Meclisi İda 
reye mezuniyet itası. 

Uakal yirmi beş hieseye malik o
lup itbu heyeti wnumiyc içtimaın· 
da aealeten veya vekaleten hazır bu
lunmağı arzu eden hi-daranın hkı 
se senetlerini ticar~t kanununun 
371 inci maddesine tevfikan yevt.I. 
içtimadan laakal bir hafta evvel şir
ketin merkezi idaresine tevdi ctıne
le-ri icap eder. 

Hisse senedatı t vdi olunduğuna 

dair Bankalar tarafından vcrilmis 
vesikalar heyeti umumiyede hazır 

buJ.unmak üzere merkezi idareye 
mevdu hi ııe acnedatı gibi telaklıl ve 
kabul olunacaktır. 

Meclisi idare 

Istanbul Beşiaci icra Dairesin
den: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mulıatrer (79) adet muhteHfülcins 
Kasket 12 - 3 - 932 cumartesi cü
nü saat 13,15 te Sandal Bcdeıtcnin
dc biJmilzayede ..ulacağı ilin olu
nur. 

lstanbul lir.inci llliis Memur/u. 
tundan: 

Ga.latada Tünel Caddesinde Kali-Uakal 25 hisseye malik oJ.up l§bu 
içtimada biJa-Je ...,ya bi!wkilıe ha· 
zır ı.uı.an-tı arsa eden hia9edu'an 
TK8ret 1ranıımınun S71 icıcl "*""'
ai mu.cibince malik oldukları '1CDe

datı içtima pnünden lıiakal biı- haf 
ta evvel GaJatada Şicketin morlııczi
ne t.evdi eylıemeleııi dizun gelir. 

Rciain veyahut murahlıaıi azanın 
nikos Limi tet Şidocti: 

ffyabut asadan nıafuun dıı.vetile 
)(ecliM 1darenin içtiaaı iktiza edec. Balida imli ve adresi yazılı olan 

Hi- aencdatmın te..ai okınduiu 
na dair m~tl ma1lyıe tarıafm
dan muta weilıaı.r içtimaı •nnıwni· 
de hazır bul\ııınW.k lberıc mevdu 
hiac .-datı pi kabul olunur. 

lılcc!W İdare 

Bursa kaphcalan _ 
TÜRK ANONİM ŞİRKE
TİNDEN: 

Buna Kapbcalan Tilrlı Anonim 
Şirketi hireıla.-.ı.ın (31 lılMt 
1932) tarihine müsadif Perşembe gü 
nü saat 14 te Şirkıctin İstanbul'da 
Balıı;ekapısında Türk Ticaret ve Sa 

Meclıiai İdare içtimaları şirketin ya !irı.etin iflisı açılıp tasfiyenin adi 
merkezi idareeindc veya merkezi şekilde yapılmasına karar verilmiş 

olduğundan: 
muamelatında alrtolunur. 

1 - Müfli&ten alacağı olan veya 
.Madde 49 - Heyeti umumiye, ya mallarında istihkak iddiasında bu

ılrketin morkıezi ida~ veya lunanların alacak ve iddialarını i~•ı 
merb:zi tl'1wneli~ ""'ys!_>ut işbu ı ilandan bir ay içinde eyyamı reeıni
merb:zlerin bulwıducu tehkl«den ye müBtnna olmak üzere her gun 
birinin eliler müsait bir m;ıhallinde saat 13 ten 17 ye lıadar Sultanabmet 

içtima ~. te vaki Adliye binasında ic:ray, va-

lstanbul !irinci icra lfemur/u. 
ğundan: Bir alacağ111 temini zımnın 
da mahcuz ve açık arttırma lıLc ıpan 
ya qevz>ın-i mukarıer eıyayı bey
tiye lS-3--932 tarihine müaadif Sa 
lı günü ııaat ondan on bi.n: kadar 
Şehzaclebaşında Kalender mahalle
ainde 10 No. 1r hane önün.de satıla-

zife eden İkinci iflas daireaiDC ge
lerek alacaklarını kaydettirmeleri, 
ve sen t ve defter gibi delilleri her 
ne .iae bunların aıd veya mu~ak 
suretle.rini vermeleri, 

2 - MOfliıoe borçlu olanların yu· 
lııarda yuılı olan müddet zarfmda 
boriları miktarmı yazdırmalan hi· 
Jifına hareketin ceza kanunu muci
bin<e takibat ve mes'uliyete uğraya 
caklarınt bilmeleri, 

İstanbul, Beyoğlu ve Yeniköy nayi Bankasında kiin merkezinde 
Daireleri Tüıık Anonim GAZ sureti adiyedc vulıubulacak içtima-

cağından tal.ip 01-ların -·kil~ 
giln ve saa.ttıc mahallinde hazır bu· 
lunaak memuruna müracaa1ılan i-

3 - Müflisin mallarını nakit v• 
tahvillltı ve buna mümasil kıymeti 
evrakını her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar ister phı 

Şid<etiııin da hazır bulunmaları riıı:a olunu.r. 
31Mart1932 hisaedaran heyeti. u- RUZNAMEİ !MÜZAKERAT: 

lan olunur. 

mwniye11i içtimaı adisine davete ze· 1 - Mecliai. İdare ıa.ponıııun o-
yildir. kurunaaı, 

Şirket sermayesinin yüzde onunu 2 - Murakıp ra.pocunun oklllllllR· 
tc§lıil eden hi119cda.ranın talebi üze- sı, 

·ı "M 'h" tayın zevcesi Sara ı e esı 
in hususi katibi Primo ve "Me 
sıh" in diğer samimi bir ~aç 
clostıs kendisinden ayrılmak ıs
tcmiyorlardı. O nereye giderse 
l·endilerinin de gbtunilmelerini 
istediler. Fazla gürültüye mey 
dan verilmeden bunlar da tev· 
kıf edilerek Edirn•yc gbtürül
m üz re yola çıka lmı§lar-

__ ....:; ___________ I bolu'daki hayvan lmsızlarmm mah-

rine ve Ticaret kanunwıun 368 inci 3 - 1931 11enesine ait bilinçcıırNn 
mıı.ödeııl eblı:imına ve n.izanınamci kıraat ve tasdiki ve fMecli9i idare 
esaaiainin 29 uncu maddeoıiae tevfi- azaauun ibrmr, 
Jıan atideki teklif 31 Mart 1932 U· 4 - Meeliai İdareye aza intihap 
rihinde alelade içtimaa davet edil- edilen zatların vazifelerinin tıudi
miı olan hiıısedaran heyeti umumi- ki, 

tJd:iJ.d•r Hukuk HAJcimliğinden: ister Banka veı;air müessese olsuıı 
Nuif Efendinin, Ueküdarda Şemsi bunların üzerinde hakları mahfıu 
Papda Kkıcle caddeeinde No. 22 ha- kalmak şartile o -11arı ayni mild· 
nede eakine Halet Hanım aleyhine det zıarfında daireye veımcleri. hi· 
açtığı nafakanın lıat'i davasından lafına hareketin ceza kanunu muei 
dolayı ikametgahının meçhul olma- bince takibat ve mcs'uliyetc uğraya• 
sından dolayı dava istidası sureti cakları mazeret bulunmadıkça rüç 
tıcbliğ edil.emeğinden dava istidası- han haklarından mahrum kalacak 
na yirmi gün zarfında ceva.p vennek !arının bilinmesi, 

İLAN 
Uzunköprü Gümrüğiincc Vil. Ro

~nberg namına 444 dolar ve 60. 
Türk lir.ısını havi verilen 22 numa
ıa ve 12 Teşrinisani 931 tarihli 
gümrük makbuzu zayi olmuş ve 
ı;ümrüge müracaatla muaınelei muk 
t iyeslnin ifası tale.p edibni• oldu-

undan me k makbuz hü mü 

keme kararile Tokat ve Balikeairc 
nefi edilmeleri çok büyük bir tesir 
yapmıı ve Bartm'da hayvan hırıız
larmdıın 32 sinin muhakeme albna 
aluumı olmaları her keain gözünü 
yıldırmıtbr. 

Zafranholu ve Bartın'cla bir ta
kım hınız f"lıekeleri vardır ki bun
lar tunun bunun hayvanlarını çalıp 
dağlarda kimsenin göremiyeceği yer 
lere lıağhyorlar ve ~P~~rin~ P" 

yesi .ruznamei müzaloeratma ilive c· ı 5 - Meclisi İdare azası aülüııü-
dilmittir: nün lwr'a ile tecdit w intiı.bı, 

Hisseda.ran heyeti umıuniyosinin 6 - 1932 aeneoı.i için m~, Uıtıi 
29 Mart 1931 tarihindeki içtimaı a- babı ve ücretinin tayini. 
disinde 1930 senesi için temettü (Hissedarların içtimadan evvel 
t~vıiine dair olan kararının ıptali. alelüsul müracaat ile dühuliye vara-

Mecliei İdare kası almaları 

ve 11-4-932 pazactıoai günü saat 4 _ 14-3-932 tarihine müaadif 
on buçukta mahkemeye gelmek Ü· pazartesi günü saat 14 te alacaklı 
zere iJanen tcbl4gat iccasına karar Jarın ilk içtimada hazır bulunmala· 
verilerek bu baptaki davetiye ile is· 1 rı ve müflisin mü~erek borçlularılc 
tida sureti mahlccmc diV3nı-ine kefüJ rmin ve borcu tekeffül eden 
talik kılınmış olduğundan mumai· sair kimselerin <çtimada basrr bu• 
leybanm malümatı olm•k iızerc ila,, ıunmaga hakları olduğu 11"1 olu· 

o\unw. 1 nur 
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GRiPE karşı ASPiRiN ~ -
Taklitlerden sakınınız. ~ komprimeleri kullanınız. 

sa 
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• 
ipekli kumaşlarda en mühim bir 
mes' ele de (Renk) ve (Boya) dır! 

i•ı•ôı 
F.n son tatblık saıhaııına kom.ı

lan maıkinalarla mücehhez aı;
ri bir 

Solmaz 

Boya 

Fabrikası 

Tesis etmiştıi<r, (İpeıkiş) in en
fes kumaşları işte bu fabriıka
da boyanY-. Bu ıkumaşlarda: 

1 - Boyalar sabittir, kat'iy
yen solmaz. 

2 - Boyalar hiç bir zaman 
çıkmaz. 

3- BoyandJğı zamıın kumaş 

dalgalı bir manzara arzetmez, 
kumaşm her yeri ayni derece
de boyanmıştu. 

4 - Renkler çok canlI ve mo 
damn en cazip renkleridir. 

5- Renkler, bütün dünya· ile 
temas hasII eden (lpekiş moda 
bürosu) taralmdan verilir. Bo
yama ameliyesini mütehassıs
lar bizzat yaparlar. 

(Solmaz boya fabrika-
u) boyaları, doğrudan doğ 
ruya İngİtere'nin en mü
hinı kimya müesseselerin
den celbetmektedir. 

Yakında Piyasaya Çıkıyor 

Türkiye ziraat bankası' 
lzmir subesinden .. 

Mev<kii sokağı Cinısi Nıo. Muıhammen K. 
Biıııinci Kordon Hane 386-234 19000 

Gözttıpe Tramvaıy caddesi Hane 676 25000 
1 - Yukarda evsafı yazılı haneler 1 Mart 932 tarihiınd-en itibaren kapalı zari usulile ve 

peşin para ile müzayedeye çl'karılmıştır. haziran 928 tarihli talimatınamesindeıki eşkfile 
göre halk sahiplerine verilımş olaın bonolar da nakit makamında !kabul edileceıktir. 

2 - Me2Jkfir emlak 21 Mart 932 tarihine tesadüf eden pazartesi ,günü ihale edil~lr. 
İstiyenlerin mezkfir gfuııde saat onda Ziraat Banıkasırun Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi 
binasında müteşeıknml satış heyetine müı"acaat eylemeleri lizımıdır. Müzayedeyıe girecek o
lanlar tdı:lifnamele<rini muayyen vakte kadar mak!buz mıuıkaıbilıiruie müzayıedeye memur he
yetin riyasetine teslim edeceikleTdiır. 

3 - Tal·iıpler teılclifnamelerim bir zarf içine •koyup moııkfu- zarfı milhü.rliıyeoclkl.tt ve üze
rine yalnız isimlerini yaızaca,klan:br. .Anca,k tekliıfırı.ameyi havi ola.caJk olan işbu mühürlü 
zarfı teminat aıkçesine ait maklbuz ilmühaberi veya Banka !kefaletname.sile beraber diğer bir 
zaırıf 1çıne •koyup işbu ikinci zarfı da mühürliyece!lder ve üzerinıe tıdklıi.fnamenıi.n 

yalnız hangi işe ait oldıuğtiııu yazacaklaırdır. 
4 - Teminat aJkçe.si ve sair cihetler hakıkında daha ziyade malilmat alma&: istiyen

ler mezkur şubenin muhasebe servisine şimdiden mÜI'acaat eddbilirler. 
5 - Talipler satış şartnamelerinin musaıddak suretlerini me2lkfu şulbeye müraca

atla her an alabilirler. (732) ...................................... 
KARON ALMAN KIT APHANESl 

Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Ziraat Vekaletinden: 
15 ton göztaşı, 15 ton arsiniikiyetii sut ve (300) adet püll- ' 

verizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi 

almak üze.-e şimdiden Ankarada Ziraat Vekaleti mübayaat 
komisyonuna ve İstanbulda birinci Ziraat müdürfüğüne mü
racaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale 
olan 14-3-932 pazartesi gününe kadar tetklifnamelerile birlikte 
muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkur 

GRİPE KARŞI 

En ~cuz ila~ 
MARTEL Konyağıdır 

(Üç yıldızh ve yahut 
V.S.O.P) 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

kartı pek tesirli ve taze a,ıdır. 
Oivanyolu Sultan Mahmut tür, 

Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harika 
san'attır. Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur 
Hasaa mu•tahzarat fabrika•ı mührüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. Ha•- Ecza depos~ 

Dr. A. KUTiE 

Hereke Mensucat fabrikalar HtMI 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

teha.ssısı. Karaköy, büyük malbal 
1 bici yanında 34. 

Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. 
Sevdiğiniz ve kumqlarım memnuniyetle kullandığımz memleketin en müterakki 

kumaş fabrikası olan SUPLEKS 
nerek• Fabrlkalannı bUtiln lmarl.t safhalarını 

EN iYi 
gösteren film 

OPERA' da ( Moskova Çocukları ) filmine ilav&en gösterilmektedir. 
TIRAŞ B l<=AGIDIR 

Görmeğe gitmeği unutmaylDlz 

P'HIL iP S'in 
En son sistem 930 A tip numaralı radyo 

makiıaası piyasaya çıkanlmışbr. 

ALIN! TECRÜBE EDİN! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatl 225 Türk lirasıdır 

lntalJa Ticaret ve Za~ire lorsası Biyasetin~en:· 
1 - Antalyada inşa cdi.1.![ce~ · (Ticaret ve zahire) 

Borsası binası ( 17S&i). liriİJ.ık ev;ı;akı keşfiyeler muci
bince 1 mart 932 tarihtfiden '21 mart 932 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu
sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase
tinden istihsal olunur. 

3 - Münakasa yukarda kayt edilen gün ve saatta 
Antalya (Ticaret ve zahire) borsası münakasa komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 
661 numaralı ihalat kanununun 10 uncu maddesi tari
fatma göre imla edilir. 

5 - Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret
leri olduğuna dair vesaikin ve mezkur kanunun 7 inci 
maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında 
bulunması şarttır. 

6 -Taliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) borsası 
riyasetine müracaatları ilan olunur. (728) 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
1 F~zla fo•foru ve vitamini Tardır. Çok besler. 

1..1 Deposu: Hasan ecza deposu • 

Dr. H O R H O R U N 1 
ve Zllhrevi hastalıkları muayenehanesi 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Ziraat Bankasından: 
Çeyırh zade Hilmi, AfJbıııı zade Aıbdıullah, Saıf.fet Bey 

MemdUlı Beylerin Bankamıza olan borçlaırmıdan dolayı ipat 
bulunan Karacabey kazası dahilinde (6850) dönüm miktarmd 
ki Haydar çiftliği 15 Şubat 932 tarihinden itibaren ( 45) lkırlı: 
gün müddetle müzayedeye vazoluııımn.ıştur. 

2 Nisan 932 ouınartıesi ıgünü l!'aat (16) da Tüııikiye Zira 
Bankası Bursa Şubesinde ithale edilecelktiır. 

Talip olanlaır, Ziraat Bankası İstanlbul ve Bwsa şubeleri 
müracaatla malil.mat alabilirler. (852) 

Gedikpaşa' da Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

KaputlUk ıkumaşı ambanmızdaki mevcuttan veı-ilmeık 
küı:lkii ile imaliyesi müteaıhhidine ait olmak üzere bin beş y· 
adet kürltlü kaput imaliyeııi kapalı zarfla münaıkasaya çıık 

mıştrr. Münaıkasası senei haliye martınm on altıncı Çal"§am 

günü saat on beşte yapılacaktır, Taliplerin şartnam.e ven .. 
neyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için tekli 
n.ame ve teminatlarile beraber mezıkftr günün muayyen saat· 
kada<r ikomi.syooumuza roüraooatlaırı. (679) 

YÜKSEK IKTISA T ve TICARE 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Melktepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müısadiıf p 
zar günü saat 14 te ihalesi kra olıtıııınaık üzere ıkaıpalı zarf usul 
ıe münakasaıya vazolmımuıştıur. Talip olanların lreşüname 
şartnameyi görmek üzere her gıün meıktebe müracaatlaırı il A 

oluııw. ( 853) 

Kiralık Evler 
Laleli apartmanlar idaresinden: 

Laleli apartımanlarmda ıbeşer odalı iki ve dört odalı ıbir 

kiraya verilooeği.OOen taliplerin aıpartıınanlar idaresine müra 
atları. (846) 

l~ana Erkek muallim mekte~i ınD~irliğin~en: Jan<lar~a satınaıma komi~yonun<laı 
1 _Ad na Erkek M llim M kt b' • 24136 li 1 114 : 180 eger talkımımn ıkapalı z>adla munıakasası: 28 Mar a ua e e ının ra . .. .. :ı..... _, a!k Taı•-1 • 

k "fli t khane pavyo t t · • • t il . 932 cumartesı gııınu aaat on ~;ıt-e yap ... ac t11r. "l'""erın şart· 
qı ya a nunun araça amırı, eme en- .. . .. ede .. ıher .. .. ıaka . • 

nin takviyesi, harici sıva ve su oluklarının tecdidi ve dlıt- nam~ -:'e ~nt'l}'. gorm uzerıe ıg~ -~e muo saya 1Ştı 
bil v lı boya ı'le tel • • kt ''dürl" v.. d ah ra<: ıçın temlllılltlarıle bemıbec meılkfir ıgumın muayyen sa.atin en yag vım me ep mu ugun e m - . .. 
f k 'f ve aartn "b' 1 M t 1932 t • kadaır kormsyooumuza muracaatlan. (851) uz qı name ,. ame mucı ınce ar an-
hinden 21Mart1932 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 15 e kadar kapalı zarf usulile münakasaya çıkard
mıştır. 

2 - Taliplerin usulu dairesinde tanzim edecekleri 
teklifnameleri ve işbu İnşaat ve tamiratı ifaya muktedir 
olduklarına dair resmi vesaiki muvakkat teminatiarile 
mazrufen Adana Maarif müdürlüğünde mün'akit ko
misyona vakti muayyeninde tevdi eylemeleri ilan olu-
nur. 

lalova Malnıü~ürlllğün~en: 
Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi gaı:beın şose yo

lu şimalen değirmen bendi ve ş-ose oenuben de Emlaki Milliye 
tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanm mülkiyeti milıayedeye çı
karılmıştır. Taliplerin 13 Maırt 932 tariıhine müsadif Pazar .ızii-

1 lstanbu& Belediyesi ilanları 1 
Belediyeye mensup tekaüt, y·etim ve dullarnı Mart 932 yok

lama muamelatile Mart 932 il&, Mayıs 932 maaşları 
1 - Belediyeye mensup tekaüt, yetim ve dulların Mart 93< 

ydklama muameliitma 7 Mart 932 pazartesi gününden itibaTeı 
başlanacaktır. 

2 - Maaş eshaıbmm tanzim ettiı"eceıkleri f.otograıfh yoklam< 
ilınühaıbcırlerim. maaş cüzdanı, senedi resmi ve ayrıca bir fotog· 
ıratlarile birHkte bizzat Belediye İdari şubelerine götürerek yoo 
lamalannı yaptırıp maaşlarını alacaklardır. 

3 - Bizzat ,gelemiyenleı-in m<l'halle ihtiyar heyetlerince il· 
mühaıberlere !kimin tarafından yoklaması yapılacağı işaı;-et ve 
tasdik olunacaktır. (855) 


