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Hindenburg nihayet bütün cihan 
tarafından alaka ile beklenen karan 
nı verdi: Alman Reiaicümhurluğu 
için tekrar namzetliğini koymağa 
muvafakat €t ; ğini nqrettiği bir be 
yannamede b.ıJirmektedir. 85 y&§ı
na vanrut olan h indenburg'un, bu 
kadar mütkül bir zamanda bu kararı 
verirken mülhem olJuğu yiiluek 
duygunun mahiyeti boyanname ile 
de tebarüz ettirilmittir. Yatb cene
ral beyannar >~sinde diyor ki: "inti
hap edilmeyec . k olsam dahi, hiç kim 
se beni müşkül bir dakikada vazife
mi terketmiş olmakla muahaze etme 
yecektir." 

Bu, Hindenburg'un mütkül za. 
manlarda vazife batına ilk koıuşu 
değildir. 1914 senesi ağustosunda 
Almanya ıarktan Ruı ordularının is 
tilasrna maruz kaldığı zaman, Al
man milleti, altmıt be§ yatma geldi 
ği için tekaüde ıevkedilen bir cene
rali, Hindenburıı'u vazife batma ça
ğımuttı. 1866 da Avusturya - Prus
ya ve 1870 de de Fransa - Prusya 
muharebesine iıtirak ettikten ve bir 
aralık ta sevlnlceyiı dahisiSchlieffen 
in maiyetinde bulunduktan sonra 
Hindenburg, son askeri vazifesi olan 
dördüncü ordu kumandanbğından 
çekilmit ve Hanover'de sakin bir ha 
yat geçiriyordu. Ununu elemit, ele
iini aımıt olan bu ceneralin, ba' ıü~ 
badelmevt gibi tekrar hayata karı
şacağı ve bu ikinci hayatta kendisi
ni en ağır askeri ve siyasi vazifele
rin beklediğini kimse bilmiyordu. 
Hindenburıı'un 1914 le Tannenberg 
de kazandığı büyük muzafferiyet, 
yalnız harbi umuminin neticesi üze
rine amil olmakla kat,. ".Dllft tarihin 
dönüm noktalanndan birini tqln1 
etmİftİr. Çünkü bu harp, vasati Av
rupada Tüton ırkmm lsliv ırkı ta
rafından fethedilmeyecejini ııöıter
mittir. 

Hindenburıı, 1925 te Reisicüm
hurluğa intihap edildiği zaman, der
uhte ettiii vazife, harp seneleri zar
fındaki va•ifeden daha az ağır değil 
eli. Ve buııün Almar ıada kendi lehi 
ne ve aleyhine ııralanan fırkalann 
vaziyeti de ııösteri,.or ki, Hinden
burıı bu ağır vazifeyi bihakkin ifa et 
mittir. 

Son zamanlara kadar kanunu esa 
ıinin tadili ile Hindenburıı'un Reisi
cümburlukta devunı mümkün görü
nüyordu. Bu, mümkün olmayınca 
Reiıicümhura kartı bir namzet çıka 
rılmaması mevzuu bahooldu. Fakat 
Hindenburır'tan ziyade S&§vekil 
Brüning, muteriz olan sağ cenah mi] 
liyetperverler ile Hitlerist'ler, Hin
denburg'a rey vennemeğe karar ver
diler. Hindenburıı da düne kadar it
tifakı ara ile namzetliği ileri sürülme 
dikçe bu namzetliği kabul etmeyece 
iini bildirmi, ti. Kendiıini iki defa 
en nazik vaziyette vazife batına gÖ' 
türen memleketine ve vatanına hiz
met a,Jn, Hindenburg'u 85 yapnda 
bir intihabat mücadelesine girmeğe 
sevketmittir. 

Tahdidi teslihat konferansmdan bir köşe ..• 

Tevfik Rüştü B. Cenevrede noktaij 
nazarımızı nasıl teşrih etti? 

Tevfik Rüştü Bey kürsüden inip yerine oturuncaya 
kadar alkışlar devam etmiş, bir çok murah

haslar gelip Hariciye vekilimizi tebrik etmişlerdir 

Türk milletinin en şiddetli arzusu, dünya 
milletlerini 

• • •• 
kardeşçe geçınır gormektir 

[Terki teslihat konferansrndaki 
heyeti murahhasamız reisi Tevfik 
Rüştll Beyin Türkiye noktai ııa:ı:a
rını teşrih eden nutkunu söyledi
ğini ve son derece alkışlandığını, 
bu nutkun konferans mahafilinde 
derı'n bir tesir bıraJrtığını dün Ce
nevre muhabirimizden aldığımız 
telgraf haberi olarak biMirmiştilr • 
Anadolu ajansı dün bize bu nutkun 
muhtetviyatım bildirdi. Dercedi

ettiği_n.i ve her dnlet için azami kuv 
vet hır taarruz kar§ısında metru mü
daf~ya zaruri ıniktar olduiunu ııöy 
ledı. 

Milletler için hakiki ideal bir em
niret İstihıali ancak bütün medeni 
mıllt;tlerden mürekkep bir Federaıı
y~n ~.dası. olabileceğini, bunun ise 
§ımdilik bır hayal olduğunu ve oza
J?&na kadar niıbi bir emniyet ile ik
tifanın zaruri bulundugu" nu ilave et
ti. yoruz.] 

CENEVRE, 16 A.A. _Anadolu Türkigenirı sigauti 
Ajansmm hususi muhabiri bildiri- Bundan •onra T ıirkıyenin müs-
yor:- Buııün Terki Teslihat Kon· bet siyaseti:ıi izahl" Türkiye ile di-
feransında ilk söz Türkiye Hariciye ğer devletler arasında hiç bir ihtilaf 
Vekili Dr. Tevfik Rü§tÜ Beyfendiye noktası kalmadığını, hudutlamruzın 
verildi. Batmuralıhasınuz bazırunun tamamen tesbit edilmiı olduğunu ve 
alkı§lan arasında küraiye çıkarak bu hudutlar haricindeki yerlerde gö-
ihzarat komisyonunda ııöylediği nu- zümüz olmadığını teşrih ettikten 
tuklardan parçalar hatırlattı. Taar· sonra dedi ki: 
ruzlann ve harplerin kuvvetler ara- - Bu beyanatımı mubalaga/ı bu-
aındaki müsavatsızlık.tan ileri geldi- /anlar olabilir. Fakat ben daha ı"/e-
ğini ve her devletin müsavi miktar· Türk tezini beyan ve müdafaa eden ri giderek hemen ilave edeyim Iı:.i, 
da kuvvetlere doğru tedricen tahdi- · R.. .. B 
eli ıih Tevfık uştu ey (Devamı S inci sahifede) 

tes at gayesine yaklaıması icap ............... ,,,,,,,,,,,, ............................................. ~········ 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe ssraymdaki daire
lerinde meşgul olmuşla.rdır. 
Öğleden sonra Hurriyeti 
Ebediye tepesinde bir ge
zinti yapmışlar, oradan Mas 
lak ve Şişli tarikile saraya 
avdet buyurmuşlardır. 

Başvekil ismet 
Pş. bugün 
Istan bu1a geliyor 

~~ )P' • ""~ ~ '\ 

~ \ 
~~ ,, 
-l"t'~ 
•t .• '.A 

ANKARA, 16 (Yelefon} -
Batvekil ismet Pata bu alqaın
ki trenle lstanbula hareket et
mittir. lıme~ Pata iataıyonda 
vekiller, ıneb'uslar, vekaletler 
erkanı ve bir çok zevat tarafın
dan teşyi edilmi,tir. 
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Maarif 
Vekili gitti 

Istanbulun umumt 
maarif vaziyeti iyi! 
Maarif vekili Eaat Bey dün 

Şimdiki vaziyete göre Hinden
burg'a kartı üç namzet çıkacaktır: 

1 - Hugenberg millicilerinin 
namzedi. 

2 - Kommüniıtlerin -.nzedi. 
3 - Hitlerist'lerin namzedi. 
Reiıicümburun bu üç zümreye ga 

V apurcuların gümrük M. ~ava! 
. d•I k Kabınesı borcu tahsıl e ı ece istifa etti 

akşamki trenle Ankaraya avdet 
etmiştir. Vekil 
Beyi iıtaayonda 
vali muaviniFaz 
lı, fırka idare be 
yeti reisi Cevdet 
Kerim, polis mü 

lebe çalacağı muhakkaktır. Yal ruz 
mesele ıudur: ilk İntihapta Reisi
cümhur olabilmek için Hindenburg
un ekıeriyeti mutlaka kazanması la
zımdır. Almanyada 43 milyon mün
tehip vardır. Bunlardan 35 milyonu 
nun 13 marttaki intihapta reylerini 
istimal edecekleri tahmin ediliyor. 
Binaenaleyh intihabı kazanmak için 
Hindenburg 17 buçuk milyon rey al 
mabdır. Bu mikdar reyi alamadığı 
takdirde ikinci bir intihap yapmak 
lazım gelecektir ki, arblr bu intihap
ta clıseriyeti alan namzet kazanacak 
tır. 

Kommüniıt namzedi Thaemaıı'ın 
alacağı reylerin altı veya yedi mil
yonu tecavüz etmesine ihtimal veril 
miyor. Hugenberg millicilerinin 
ilH üç milyondan fazla almaları muh 
temel degildir. O halde meydanda 
Hindenburg'a en kuvvetli muarız o
larak Hitleriıt'ler kalıyor. Bu fırka 
namına bizzat Hitler'in namzet ola
rak ileri atılacajı anlatılmaktadır. 
Hitler henüz Alman tebeaaı olmadı 
iıudan namzet olamaz. Fakat Al
man kanunlanna ııöre, bir memuri
yete tayin edilir edilmez tabüyeti ik 
tisap edebiliyor. Binaenaleyh kendi 
fırkasına mensup bazı malıalli hüku
met memurları tarafından bir vazi
feye tayin edilerek, kanuni maniayı 
lıertanf edeceği beklenınekteclir. 

Fakat herhalde Hitler'in intihabı 
çok uzak bir ihtimaldir. Ve Hinden
burır'un tekrar Reiıicümburluğa in
tihabına muhakkak nazarile bakmak 
caizdir. intihabın bizim için tayanı 
dikkat ve Hindenburır İçin de hazin 
olan tarafı fU olacaktır ki, Reiıicüm
bur, vaıat ve sol cenah fırkalarının 
reylerile iktidara ııeçecek; intihapta 
aleyhine rey verecek olanlar arasın
da da 85 senelik hayabnda fikir ve 
ıilih arkadatlığı ettiği kimıeler bu
lnnacaktrr. Hindenburıı, 1925 de Re 
isicümhurluğa intihabım timdi aley· 
hinde rey vereceklere medyundu. 
Siyasi hayabn cilveleri lıu kadar ga
riptir! ..•• 

Ahmet ŞOKRO 

Devlet inhisarı tesisi teşebbüs ve 
teklifi de yerinde olmuştur 

Kanun nazarında her Türk müsavidir. 
Birine ver!. dediğimizi 

ötekinden alın~ - . "..:ık edemeyiz .. 

V. ıpurculıığun Devlet inhisarın. 
•lınmasına taraftar olanlardan Li~ 

man şirketi umum müdürü Hamdi B 

öazı huıuıi vapur sahiplerinin 
340 mali senesinden evvel ıatrn al
dıkları vapurlara ait gümrük resmini 
vennemek ve kanunun tahmil ettiği 
bir borçtan kaçınmak için her çare
ye baş vurdukları görülüyor. 

Her hangi bir vatandaı haklnnda 
derhal tath:ki icap eden alelade bir 
borç tahsili kararı İ§in içine vapurcu 
lar kanşınca bu adeta bir haksızlık 
gibi ıröıteriliyor ve bir takım itirazla 
ra hedef oluyor? 
.. "'.ap~rc.~I~, vergiyi ödememek 
ıçın ılen surdükleri mazeret ıudur: 

- Ne yapabm ..• bu parayı vere
c~ halde değiliz ..• i,lerimiz fena gi. 
d.•.yor! Mali .~üşkülat içindeyiz! Hiç 
tuphe yok ki ışleri iyi gitmeyen ma
li IJ!Ü§külat içinde kalan sade v~pur
lar değildi. 

Fakir bir köylünün zaruret halin
de kabım kacağını satıınnakta tered 
düt göstermiyen tahsili emval kanu 
nunun, vapurcuların ödemeğe mec
bur oldukları bir .!evlet borcunun 
tahsilinde de ayni kat'iyetle hareket 
etmesi tabii addedilmektedir. 

Mesele kanunun esaılarına göre 
şudur: 

20 ıubat 340 tarihinde neıredi
len 418 No. lı kanunun birinci mad
desinde aynen tu kayıt vardır: 

''Türkler ve Türk tirketleri tara
fından iı-tira olunan ve milli bayrak 
altına alınnn buharlı ıefain 1345 ..,.. 

(Devamı S inci sahifede) 

.i.yan meclisinde aka,·ıiyette 

kalarak istila eden M. Lava/ 

PARIS, 16 (A.A.) - Kabi. 
ne istifa etmittir. 

PARIS, 16 (A.A.) - Ayan mec
lisinde M. Lava! hükUmetin umumi 
siyaseti hakkında Radikal sosyalist 
azadan M. Peyronnet tarafından ya 
pılması mükarrer istizahın 26 ıuba
ta bırakılmasını istemiıtir. M. Lava! 
Cemiyeti akvam içtima halinde bu
lunduğunu, bu iıtizahın müzakere
ıi için vaktin müsait olmadığını, 
Fransız murahhaslarının Cenevrede 
Fransız noktai nazarını izah edecek 
leri bir ırrada bu istizahın yapılma
sı muvafık olanuyacağını tehir tale
bine ıebep alarak gösterıniştir. 

Ayan mecliıi M. Laval'in bu ıa. 

~ dürü Ali Rıza, 
maarif müdürü 
Haydar Beyler-
le mektep mü
dürleri ve sair 
zevat teşyi et
mişlerdir. Vekil 
B. lstanbulun u 
mumi maarif va ESA T BEY 

ziyetinden memnun olarak av
det ettiğini söylemittir. Eaat B. 
dün sabah ta Galatasaray liiıesi 
ni ziyaret etmit, ıınıflara gire
rek derslerde hazır bulunmuı-

tur. , 
1 Halkın sesi, Hak
kın sesidir.Halkın 
evi de Türk hakkı
nın, Türk irfanı-
nın evi olacaktır. 

---··············----
lehini 134 muhalif reye karıı 155 
reyle reddetmiıtir. Bunun üz.ine 
M. Lava! gerek iıtizah sahibinin ve 
eerek meclis azaımın vicdanına ma
racaat etmiı ,... itimat meselesini ile
ri ıürmüıtür. 

M. Lavalin bu iıtizahı cumaya t• 
biri haklrındaki telebi de 134 muha
lif re,.e karşı 157 reyle redclolunmu9 
tur. 

Bu son karar hükUnıetin iıtifuı
nı intaç etmiıtir. 

1 

ı,~~· Fırka grupunda ~~-, 

Başvekil mali vazi
yetimizi anlattı 

20 kişiden mürekkep bir fırka 
grupu mali 

tetkik komisyonu teşkil edildi 
ANKARA, 16. A. A. - C. H. Fırkası grupu bugün öğleden sonra 
Afyon mebusu Ali Beyin riyasetinde mutat içtimaım aktetti. 

1 - MustakiJ mebuslardan Aksaray mebusu Riza Beyin hrkaya 
kabulü hakkında müracaatı üzerine fırka riy~t divanınca verilen ka
bul karan grup heyeti umumiyesine arzedilmiştir. 

. 2-:- !1afVekil ismet Paşa Hazretlerinin mali vaziye t hakkında ver
dıklen ızahat dinlenmiş ve va1:J olan teklifleri üzerine memleketin ma
JJ bün.ye ve k~bil~yeti tetkik ve icap eden tedabiri tesbit ederek grup 
heyetı umumıyesıae •rzetmek maksadiyle 20 lı:.işiden mürekkep bh 
fır~a. grupu maN te.tlı:.ik komisyonu teşlcili kıırarlaşdırrlmıştır. Reyi 
hafı ıle yapılan ıntıhap netice/Ünde isimleri aşağıda yazılı ~evat bıı 
komisyona intihap edilmişlerdir. 

Hasan Fehmi (Kümüşhane), ismet (Çorum), Faik (Tekirdağ), Ali 
Şuuri (Balıkesir) . Ahmet Ihsan (Ordu), Kemal Zaim (Konya), Refik 
Şevket (Manisa). Abdülmuttalip (Malatya), Mükerrem (Isparta) . Nafi 
Atuf (Erzurum), Tevfik Fikret (Kony•), Dr Mustafa (Çorum), Tah
sim (Elaziz), Mazhar Müfit (Denizli), Rahmi (Sivas), Rasih (An
talya), Sadettin Riza {tstanbal), Turgut (Manisa), Dr Mazhar (Ay
dın), ve Şakir (Edirne) Beyler. 

Bu komisyon yarından itibaren faaliyete başlayacaktır. 

Alpu/lu şeker şirketi müdü.rü Hayrı ve U9ak şeker şirketi 
müdürü Remzi B. !er 

Şekerin yükselmesi 
bir ihtikar eseridir 

Piyasada azalan toz şekeri telafi 
için Uşaktan şeker getirilecek 

Yerli fabrikalar buhrana ve ihtikara 
mani olmaya çalışmaktadırlar 

Toz ıeker darlığı mühim bir ,_. 
sele haline gelmittir. 

Şekerleme ve tekerli mamulit i
malatı ile meıgul olanlar piyasada 
tel<er bulamadıklanndan müıtekidir 

ler, ııene bunlardan bir kısmı Alpul
lu ıeker fabrikasını elindeki tekeri 
~Üsnü idare edemiyerek buhranı ley 
lit etmekte olduğunu iddia ebnekt.,. 

(Devamı S inci sahifede) 

'.Anka.ıs intibaları: Millet Meclisi şubat devrei içtimaiyesln~ 
başladı - Recep Bey trenden indikten sonra - Spor teşkilltı 

•ımumi merkezi içtimaında hazır bulunaalar. 



Zeytindağı 1 HARüCf ll=ll~~~Rlb.~R 
L3.&~~~;;;;;;;;;;1·"~~~~·j Hindenburg ile Hitler ' Yeni bir _ -

Portreler , t Muharebe 
o zamanlar Halide Edip 1 dü; ben zabit o kadın, kupa'"" ' 1 .Karşı karşıya . Daha olacak! 

Hanım bükii:metin Ermeni po- baaına binerek çarşıdan sofra ı 
litikasmı tenkit den birkaç ki- takımları satın aldık. Bir 
şinin başında idi. Türkocağın- akşam, Arap çocukla r;:o ın 
da bir de konferans vermit ol- bitlerini nasıl ayıkladığı. 
duğunu hatırlarım. nı, başka bir gün Lub-

Ziya Gökalp ise Türkouğı- nan müstakil mutasarrıfı-
m Hamdullah Supbi ve Halide m, yolunun Üstünde yatan bir 
Hanımdan kurtarmak ister, açı görmediği için nasıl azar-
Hamdullah için: ladığını dinler, dururclum. Ce. 

- Fertçi, Halide Hanım i- mal Paşaya rağmel!, mektebin 
çin de: içindeki kiliseyi olduğu gibi 

- Yahudi edebiyatı yapı- saklamağa muvaffak oldu. 
yor, derdi. Kendisinin eli atında kuv-

Ziya Gökalp fırka için iyti. vetli ve nüfuzlu bir erkek, bu 
katlaştmnak istediği fikirleri. erkeğin elinde bütün Suriye 
ni (Onemir) e benzer bir tiir veya memleket, ve o, basit bir 
kitabında toplamı~tır. Mer. esvapla şatafatsız biı· ev köşe. 
hum bu kitabında Allahtan, sinden hepsine lıükır..adecekti. 
Peygamberden, Talattan ve Büyük ihtiras şiri bu idi. 
Enverden bahseder ve fırkanın Cema1 Paşaya, İstediği za
bu iki §efinİ putlaştınr. Ona maıı çekeceği bir kılıç gibi, o 
göre Cemal Pata da fertçi idi. gÖz ve o hevesle baktı. Fakat 

Politika hırslarmm başlıca Cemal Paşanın sert ve dik ka
fikir adamlarından biırini bile fası, kadın eline sığar kabza. 
ne kadar galata dütürdüğünü la;·dan değildi. 
gÖl·üyoraunuz: Hakikatte ise Cemal Paşa, gençlik ve ye. 
Merkezi umuminin her azası, nilik cereyanı içinde hatırı sa. 
sipsivri bir fert idi? Ve ferdin yılır olduğunu bildiği için Ha 
fert kibrinin ve benli!.{ ihtira. !ide Hanımın nazına taharn
smın en iyi heykeli, Enverin mül etmiştir. Beyrut mektebi 
alçı kalıbı alınarak dökülecek de hakikaten temiz, muntazam 
bir Statü olacağına şüphe yok- ve eski F raıısız müessesesin-
tu. den üstün idi. 

Merkezi umuminin yan bak Cemal Paşada anlamadığı 
hğı Türkocağmı Cemal Paşa iti ehline bırakmak ve emniyet 
tutar oldu ve kenara atılan iki ettiği insana her türlü yardımı 
kişiye de, bilikia, hürmet et- yapmak meziyeti vardı. Hali. 
ti, de Hanımın birlikte çalışınsığa 

Suriyeyi Osmanlılaştırmak mecbur olduğu Beyrut valisi 
fikrine saplanan Cemal Paşa, ise bomboş aklını taslayıp du
Beyruttaki Amerikan ve eski ran garip bir adamdı. 
Fransız mekteplerine benzer, Halide Hanımı gördükten 
modern Türk mektepleri aç. sonra onu da mektep, ilim ve 
mak istiyordu. Bu mektepler teftiş merakı sarmıştı. Bir gün 
sırf terbiye ve tahsiJ üstünlü. Amerikan kollejini. geziyordu. 
ğü ile, Beyrutun kız ve erkek Hiç bir dersten biç bir şey an. 
çccuklannı kendi kucaklarına ladığı yoktu. Tenkit etmeksi
çekeceklerdi. zin, büyük bir anlayış misali 

O aralık ben latanbulda i. göstermeksizin mektepten ay
dim, Kumandandan, Halide Ha nlmak ta işine gelmezdi. Ak. 
nımla onun beğeneceği birkaç şam üstün kumandana bir ma. 
terbiyecininŞama gelmeleri için rifet anlatmalı idi. 
uğraşmaklığımı tavsiye eden Teftiş sırası Amerikada ri. 
bir telgraf aldım. Halide H. yaziye okumuş, hakikaten a
hir müddet düşündükten ve bir lim, fakat korkak ve bu sebep 
iki şey sorduktan · sonra, Is. ten her gördüğüne: 
tanhuldan aynlmağa karar ver - Ekseli.na ! diye belbüken 
di. bir muallime geldi. Muallim 

Kadm hocalarla iki vago- en son icat aletleTden birini, 
nu doldurmuttuk. ideal kız iki büklüm, yüzünde derin bir 
mektebi için Beynıtta Fransız gurur. tebessümü ile valiye i
ların bıraktığı bir bina ayrd. zab etmeğe çalışıyordu. Ali. 
mıştı. Suriye kızlarına yeni ter min çekingen tavırlarını kusur. 
biye ırermeğe giden çarqfb lu ve zayıf oluşuna., ve Beyrut 
(Sörlerin) hazırlık planlarını abluka altında olduğu için bu 
dinliyordum. aletin yeni gelmiş olmayacağı. 

Adanadan ileride bir istas- m düşünerek, kolay bir av ya 
yonda komparbmanımıza rah- kalamış olduğunu zannetti: 
metli Baha Şakir geldi. Hali- - Olmaz, olmaz, dedi; ıize 
de Hanıma takdim ettim. Ken ve böyle bir müesseseye moda 
disi Baha Şakirin ismini .,.e e- aı geçmiş aletler kullanmağı 
hemmiyetini biliyorsa da, Er. yakıştıramadım. 
meni politikasındaki rolünden Amerikalı ihtiyar müdürün 
o güne kadar haberi yoktu. elinde tuttuğu silindir canlı 
Baha Şakir ise, yine o güne bir mablUk gibi zrpladı .ve Bey 
kadar, Türk milliyetperveri rutlu alim, tebessümünü, yedi
olup ta kendisi gibi düşünme- ği güzel bir meyvanın çekirde
yecek bir kimseye rast gelece- ği gibiı yutup morardı. 
ğini batırma bile getirmemiş- Türk muallimler ise yerin 
ti. dibine geçtiler. 

Uzun münakaşalardan son. 
ra Ba'ha Şakir trenden indi. Ha 
lide Hanım beni alakoyarak: 

- Bana bilmiyerek bir ka. 
tilin elini sıktırdınız, dedi. 

Atağıda vedalattığun. Ba
ha Şakir ise kulağıma eğile
rek: - Senin gibi yetitecelı: 
kıymetli gençlerimizi bu kadın 
la temaıı etmekten meıııetmeli. 
dir, diyordu. 

Halide Edip Hanım ne ka
dınlığından, ne de erkekliğin. 
den vaz geçmek istemiıtir. O
nun rubunde., dişi ve erkek, cez 
betmek istiyen güzel kadının 
ve hükmetmek istiyen erkeğin 
hırsı çarpıtıp durmuttur. Hali 
de Hanmı garp için adım ba
şında görülür bir tip, fakat 
şark için yeni idi. 

Daha Halebe giderken Su
•iyeye muhtariyet verlimek fik 
:inde olduğunu anlamıştım. 
Bu fikir, Lübnanı KonyaWat
trrmakla öğünen Cemal Pata
nın t!üşüncesine ne kadar ters 
olduğunu dütünüyordum. Gö
rülüyordu ki Halide Hanım 
Beyrut çocuklarının terbiyesini 
küçük hemşirelerine bıraka
rak, kendisi büyüklerin terbi. 
yesi ile uğraşacaktı. 

Falih RIFKI 

ispanyada tehcirler 

BARCELONE; 16A.A.
Vali, yakında gönderilecek o •. 
lan muhacirler kafilesi ile evvel 
ce gönderilmiş olan kafilelerin 
gönderilmesinden maksat, Afri 
kadaki Annodon adasını iskan 
etmek olduğunu beyan etmiı
tir. 

F as'ta bir müsademe 
RABAT, 16 (A.A.) - 13 

Şubat akşamı Ferkla mmtaka~ 
ımdaki kıyam erbabının taarru 
zuna uğrayan bir askeri grup 
yapılan hücumu tardetmiı ve 
kıyamcılara ağır zayiat verdir
miştir. iki zabit vekili ile 12 as 
ker ölmüıtür. Mmtakanm her 
tarafında ıükiin iade ve tesiı o
lunmuıtur. 

Sabık ispanya kralı 
Marsilya'da.. 

MARSIL YA, 16 (A.A.) -
Sabık ispanya kralı 13 üncü 
Alpbonce, bu sabah Marsilyaya 
vasıl olmuştur. Müşarünileyha 
Dük de Miranda ile M. Quimo-

• 

Her iki taraf taraftarları da nıu-
vaffak olacaklarını zannediyorlar 
BERLİN, 16 A.A. - Müseccel ı 

munl3biıobr;n miktan, tab.Tiben 43 l 
milyo:ukı". 13 ma<t intihabına işti
ı·ak e::!ecek ı::-:üntehipleı-in miktarı 35 
il5 38 milyon tahmin olunuyor. 

Hindenbourg'un birinci devrede 
İntihap olunabilmek için 17 buçuk 
milyon reye ihtiyacı vardır, hariciye 
nezareti mii§arünile:;hin bu miktar 
reyi toplamasının mümkün olduğu 
fikrindedir, Hariciye nezareti, reyle- ' 
rin şu suretle dağılacağını tahmin 
eylemektedir: 

Hindenbourg, 18 ili 19 milyon; 
komüniıt Thaeman 6 ili 7 milyon 
ve Hugenberg in muhtemel namzedi 
2 milyon ... 

Nazisler, bittabi buna tarnamile 
muhalif bir hesap yapmaktadırlar. 
Bunlar, iftirak edecek müntahipler 
miktannı 39 milyon tahmin ve bun
dan 17 milyonunu Hindenbourg'un 
kazanacağım ve binnetice birinci 
devrede kazanamıyacağını beyan ey- Hitlercilerİn intihap propagandası 
!emektedir. Hitler, 13,600,000, ko- afişleri 
münist namzedi 7.000,000, Hugen
berg'in namzedi 2 % milyon rey ka
zanacaktır. 

Şu halde, mareşalin sol cenah 
müntehası ile aağ cenahtaki rakiple
ı·i, IDÜ§arünileyhin toplıyacağı 17 
milyon reye kartı 22 milyon rey top 
layacaldardır. 

Naziıler bu itibar ile ikinci devre 
de kendi namzetlerinin kazanmaaı 
muhtemel olduğu ümidindedirler. 
Bu ümit, bir hayalden ibaret gibi 
görünmektedir. Fakat Nazislerin bi
rinci devreye ait he•apları doğru ol
sa da Hindenbourg ikinci devrede 
1,000,000 bir ekseriyetle İntihap o
lunacaktır. 

Nazisler, Hitlet"'in mütecanis bir 
siyasi blokun reylerini alacağını hal 
buki mareşale rey verecek olan mün 
tehiplerin sağ cenahtan ve komünist 
!erden yollamn şaşırmış bazı nasyo
nalist unsurlara kadar gayri müte
canis bir takım kuvvetler olacağını 
beyan etmektedir, 

Bu muhakeme, kıymetsiz değil
dir; fakat vakayiin bunu teyit edip 
etmiyeceği meçhuldür. Herhalde 
maretalin sosyal demokratların ve 
bütün sol cenah un.aurlarının müza
heretine nail olan namzetliği, bu 
namzetliği kabul etmiş olduğıılla da
ir ola.., beyanabndaki ihtiyat.kir Ü•· 

luba rağmen açıktan açığa sağ ce
nah aleyhine müteveccihtir. Çelik 
Mığferliler cemiyetinin hatb hMe
keti bunu ishat eder. Bu ceıniyet, 
kendi tarafından serdedilen ~artları, 
ve bilhassa Brüning'i iktidar mevki. 
inden uzaklaıtmlmaaı talebini red
detmiş olduğunu beyan etmekte ve 
fahri reis oimakla beraber müşarüni 
leyhin aleyhinde mevki alacaklarını 
söylemektedir. 

Aralarında mare§Rlin §alııi dost
ları bulunmasına rağmen mÜ§arÜnİ· 
leyh ile hakiki sağ cenah arasında 
açılmış olan uçurum, intihap müca
delesi esnasında daha ziyade deıin
letmit olup mütarünileyhin 1925 de 
bütün sağ cenah tarafından bütün 
sol c:enahm muhalefetine karşı inti
hap edilmiı olması ve bugün işin be. 
raks olması Alınan sivas.,tinin gara 
betlerinden telakki edilmeğe fByan 
bulunmaktadır. 

Hinclenburg'u istiqenler 
BERLlN 15 - Yaklaşan 

Reisicümhur intihabı için bir 
çok partiler ve politika cemiyet 
lerinin noktai nazan tebellfü· et 

Gandhi'nin 
Katibesi 
Bombay'ı terketmeğe 

davet edildi 
BOMBAY, 16 (A.A.) - Bir 

lngiliz amiralinin kızı ve Gan
dinin çok sadık telmizi olan ve 
kendisine Avrupa seyahatinde 
refakat etmiş bulunan Mis Sla
de kendilerine hususi salahiyet 
ler bahşeden emirname ıır.ucibin 
ce polis memurları tarafından 
Bombayı terke davet edilmiş. 
tir. Mis Slade, Gandinin tevki. 
finden beri mumaileyhi Yerva. 
da hapishanezinde ziyaret et
mesine mezuniyet verilmiş olan 
ilk zattır. Mis Slade, Hint men 
sucatı lehinde bir propaganda 
yapmış ve henüz serbe11t bıra
kılmamış olan kong:re azası ile 
sıkı münasebetlerde bulunmuş. 
tur. Mumaileyhamn Bombayı 
terketmekten imtina edeceği 
zannolunuyor. 

Yeni bir mıisademe 
BOMBAY, 16 (.AA.) 

Bengale'nin Lahram mıntak"
sında polisle köylüler arasında 
vahim bir arbede zuhur eylemiş 
poli11 halka ateş etmiş, 2 kişi öl 

mittir. Müttahit vatanpen'er
ler cemiıyetleri Hindenburg'un 
tekrar intihabının aleyhinde va. 
ziyet almışlardır. Diğer taraf
tan Halk fırka11 Hindenburg· 
un yeniden intihabı için bütün 
kuvvetini sarfedecektir. Fırka
nın Brüning kabinesine karşı va 
ziyeti değişmemiştir. Şimdiye 
kadar Hindenburg'un tekrar in 
tihabı lehine olarak aşağıdaki 
teşkilatlıır vaziyet almışlardır : 

ı - Harp birlikleri teşkilatı, 
2 - Konservatif halk birlik-

leri, 
3 - lktıııat partisi, 
4 -· Ziraat halk partisi, 

5 - Genç Alman birliği 
6 - Bavyera vatan muhafa

za çemiyeti. 
7 - Protestan halk birliği. 
8 - Hıristiyan sosyal halk 

birliği. 

Hitler beyartntlme neşretti 
BERLlN, Hi A.A. - Hitler, 

kendi n::ışiri ("fkirı olan V oelhischer 
Beobachter gBZ'!tesiııde Hinden
bourg'un riyaseti c;unıhura namzet
lik koyması aleyhinde bir beyanna
me neıretmekte~ir. 

/ngiliz matbuatı ne diyor? 
LONDRA, 16 A.A. - Hinden

bourg'un reisicumhur namzetliğini, 
)ngi!İz· efkin umumiyesi, pek mü
sait bir ıurette kaqılamakta ve bu
nu intizam ve kanuniyete hürmet i
çin büyiik bir teminat telakki eyle
mektedir. 

lngilizler, muvaffakiyet ihtimal. 
leri pek az olduğu fikrinde bulun
duldan Tahelman ile Hugenberg'in 
namzetliklerini mütteokan tasvip et
memektedirler. 

Bütün Londra gazeteleri, nıare
§alİn muvaffakiyete nail olacağını 
tahmin etmektedir. 

Bu gazeteler, Hitler'in tabiiyeti
nin muteber olduğu kabul edildiği 
ve bu da namzetliğini goyduğu tak
dirde muvaffakiyetsizliğe uğraması
nın N azis fırkas.ınm hail< nazannda
ki merguhiyeti için mühim neticeler 
tevlit edeceğini de keza ehemmiyet. 
ı~ kavdeylemc!:tedirler. 

M. Mihalakopulos 
Cencvreye gitti 

ATINA, 15 - Hariciye Nazırı 
Mihalakopulos bugün, M. Venizelos 
ile görüıtükten sonra Cene..,.eye mü 
tcveccihen hareket eylemiştir. 
M- Mihalakopulos Cenevrede Türk 

• Yunan itll\fmdan bazı teferrüatı 
ve bu teferriiatın biran evvel halli 
etrafında Tevfik RüftÜ Bey ile su
reti mahauseda görütecektir, 

Buz üzerinde kayan 6 
kişi boğuldu 

AMSTERDAM, 16 (A.A.) 
- Buz üzerinde kayan 6 kişi 
buzun kırılması üzerine suya 
düşmüş ve boğulmuşlardır. 

Romanya'da mecburi 
bir istikraz 

BOKREŞ, 16 (A.A.) -
Gazetelere nazaran hükUmet, 
bir kanun neşredecektir. Bu ka 
nun mucibince, borçla.nn tahvi 
yük bankaların maruz kalmala 
rı muhtemel ziyanları kapat. 
mak maksadile şehir ve köyler. 
deki gayrimenkul emlak kartı· 
lık göstermek şartile mecburi 
line ait tedbirler yüzünden bü. 
bir istikraz ektedilecektir. 

lrlanda'da intihabat 
LONDRA, 16 (A.A.) - tr. 

Japonlar Çinlileri 
muhasara 

_etmek istiyorlar 
TOKIO, 16 A.A. - Resmi ma

hafil, Japon kuvvetlerinin beynelmi
lel imtiyaz mıntııkasını tehlikeye 
koymalmzın doğrudan doğruya ta
arruz edemiyeceklerinden,hattı ricat 
terini katetmek suretile ıreri çekilme 
ğe icbar için Çin kuvvetlerini muha-
1181'8 etmelerinin muhtemel olduğu 
fikrinde bulunmaktadır. 

·- intizar 
ŞANGdAI, 16 A.A. - Şehir, 

Japonların perf"Dlbe . oabahı yapma
lan muhtemel olan taarruza intiza
ren flltkm bir vaziyettedir. 

Bet Çin kolordusu Şanghay • 
Nankin demiryolu hattı üzerinde 
toplanmaktadır. 

20,000 kadar olan Japonların 
Chapei'yi zaptettikten sonra, körfe
zin etrafında kendilerine geçit vere
cek hiçbir yol mevcut olmıyan biı· 
mın•akada 100,000 Çin askerinin 
kartısmda kalmaları ve adetçe ken
dilerine faik, mıntakaya da tamamen 
vakıf olan kuvvetin müthiş mukave
metine maruz bulunmalarının ihti
malden uzak olmadığı düıünülüyor. 

Yeni bir protesto 

- VAŞiNGTON, Ş16 A.A. - Ce
mahiri müttehide ile lngilt ·-·e hükii 
metleri, beynelmilel mıntakanm Ja
pon askeri harekatının esası olarak 
kullanılmasını yeniden protesto et. 
mitlerdir. 

Changhai'ın bombardımanı 

ŞANGHA1, 16 A.A. ~· Chape; 
ve V ousoung cephelerinde topçu a. 
teti fasılalı surette devam etmiştir. 

12 ler toplanıyor 

CENEVRE, 16 (A .. A) 
12 ler meclisi, bu sabah M. Pa. 
ul Boncour'un riyaseti altında 
toplanmıştır. Reis, İngiltere, 
Fransa, Amerika ve ltalya mü 
messilleri tarafından Çin ve Ja 
pan hükU,metleri nezdinde iıcra 
edilmiş olan teşebbüsün men'i 
neticelerini bildirmek için Sir 
Jolın Simon'un kendisine gön
dermiş olduğu mektup muhte
viyatından arkadaşlarını haber
dar eylemitşir. Cemiyeti Ak. 
vam mecfü,i, ihtimal perşembe 
günü toplanacak ve Çinin mec
lisi kebirin içtimaa davet edil
mesi talebi hakkındaki reyini 
verecektir. 12 ler mecliei daha 
şimdiden muhasematı tatil et. 
mesi için Japonya nezdinde acil 
bir müracaatta bulunmağı der. 
pi§ etmektedir. 

••••••• 1 

M. Mussolini'nin 
bir makalesi 

PARlS, 16 (A.A.) - L'A. 
gence Economique Financiere, 
M. Mussolininin bir makalesini 
neşretmektedirr. Mumaileyh, bu 
makalesinde buhranın lüzumlu 
tedbirlerinin ittihazını zaruri kı 
lacak bir raddeye gelmiş oldu. 
ğunu beyan etmektedir. Bu me
sele, 20 inci asırda ilmin terak
kisi yüzünden basıl olan fevka
lade fazla istihsali.tın beşeriyet 
için devamlı bir işsiızlik ve sefa 
let unsuru olmaktan :ı:iyade bir 

:bayır ve nimet olmasını temin 
edecek şekilde bir kontröle tabi 
tutulmasını zaruri kılmaktad..:. 
M. Mussolini, her türlü miifrit 
bedbinlikten kaçınmakta ve yal 
nış anlaşılmış tarifelerin meş. 
um tesirlerini tasrih eylemekte 
dir. Mumaileyh, harp borçlan 
ile tamiırat meselelerinin beynel 
milel sahada tamamile ortadan 
kaybolması lô.zmı geldiğini çün 
kü bu meselelerin sulbü ve em. 
nü selimeti tEkrar elde etmeğe 
mani olduğunu ve Avrupa'nm 
iyi idare edilen usuli bir sayi ile 
müstakbel refahı tesis etmesine 
yol açacak olan bir tasfiyeye 
karşı bir takım manialar tetkil 
etmekte bulunduğunu beyan et 
mektedir. Tarihin tamamen bir 
takım buhranlarla, müşküllerlo 
mali olduğunu hatırlamalıyız 
ve bir jeneral, uzun bir harbin 
bütün devamı müddetine ait bir 
plan vücude getiremiyeceği gİf. 
bi biz de müstakbel beşeriyet 
nesli için bir plan vücude getire 
miyeceğimizi bilmeliyiz. Bekle
nilmeyen her türlü ihtimallere 
intibak etmesini bilmek i in ka 

DAK.i 
• 
lzmir Rıhtım şirketin 

deki suiistimal •. 
Tahkikatı idare etmek üzere Naf 
vekaleti hukuk müşaviri lzmire gi 

ANKARA, 16 (Telefonla) - lzmir Rıhtım Şirketi su· 
timali hakkındaki tahkikat ilerilemiştir. Bugün yapılmıt o 
ıuii&timalin derecesi teabit edilmekte ve büklimetçe şirketin i 
ride alacağı şekil tetkik edilmektedir. Nafıa vekaleti hukuk 

ıaviri A.vni. B~y İzmirdeki tahkikatı idare etmek üzere buıı 
zmre gıtınıttır. 

Ankara ticaret odası idare 
heyeti istifa etti 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Ankara Ticaret odası tda 
heyeti müttefikan istifa etmiqir. istifanın sebebi anlaşılamam 
tır. 

Babasını başından yaraladı 
Dün gece saat 21 de Küçük Pazarda Kesercilerde 65 num 

ralı evde bir aile kavgası olmuş bir genç babasını bıçakla yara 
mıştır. 

Aldığımız malfunata göre 65 numaralı evde oturan Taba 
oğlu Haydar ile kavgaya tutuşmuı neticede genç adam babası 
başından yaralamıştır. Mecruh CerrahpaJa hastahanesine kald 
nldı. Carih te yakalanmıştır. 

Gazi Hz.nin Adana' da heykel 
ADANA, 16 (A.A.) - Heykeltraş Krippel ile vekili ,e 

rimize gelmiştir, M. Krippel belediyece yapılması kararlaşbrıl 
Gazi Hazretlerinin heykellerinin muhtelif modelini hazırlamağ 
başlamışlardır. Heykelin imaline Türk san'at1:irlanndan bir k 
zat ta talip olmuştur. Heykelin imali münakasaya konacaktır, 

Türk-ita/yan itila/namesi 
ROMA, 16 (A.A.) - Nazırlar meclsi Kastellerizo adaail 

Anadolu sahilleri arasındaki kara sularının tahdidine dair 
karada 4 kanunusani 1932 de imza edilmİi olan Türk • ltalya 
itilafnamesinin tasdiki hakkındaki kanun layihasını tasvip e 
miştir. 

Var şova sefirimiz !n beyanatı 
VARŞOVA,- 16 (A.A.) - Türkiye büyük elçisi Cevat Be 

Uustrown Kurier Codzonny gazetesine beyanatında Türkiyen' 
harici siyasetini> komşu memleketlerde gitgide daha iyi mün 
sebat tesis ve idamesini istihdaf <:den muslihane bir ıiyaaet diy 
tavsif eylemiş ve demiştir ki: 

"Türkiye bütün kom,ulariyle arasında mevcut suitefebbü 
leri izaleye muvaffak olmuş, hepsiyle ademi tecavüz ve bakeml' 
misakları akdetmittir." 

Cevat Bey Lehistanda gördüğü hüsnü kabulden memnuııi 
yelle bahsetmiş ve Türkiye ile Lehistan araımdaki an'anevi doı 
luğu hatırlatmıttır. 

Trabzonda çığ altında kalanla 
TRABZON, 16 (A.A.) - Ziğana dağmdaki çığ albnd 

kalanlardan timdiye kadar 13 ceset çıkanldı. Maçka yolu açılını 
teahhura uğrayan posta bugün gelmiştiT. Karla mahsur ve çı 
tehlikesine maruz dört evin kurtanlınaaına çalııılmaktadır. 

lzmirde Halkevleri 
IZMIR, 16 (A.A.) - Önümüzdeki cuma günü Bahribaba 

daki Halkevi açılacaktır. Halkevinin açılma bayramına ait ha 
lıklar ikmal edilmiştir. Açılma bayramı çok muazzam olacaktır 
Bir çok zevat hangi şubeye yazılacaklarını timdiden tesbit et
mişlerdir. 

İstanbal' da da tevkif a 
yapılacak mı? 

lzmirdeki komünist merkez 
komitesi meydana çıkarıldı 

Bunların 22 şubatta beyanname dağıt
mağa hazırlandıkları anlaşılıyor 

IZMIR 16 (Hususi) - Tah 
kikat ilerledikçe, komünist tah 
rikatı etrafında daha şayanı 
dikkat malll,mat elde edilmek
tedir. Bundan üç gün evvel po
lis müdürlüğüne viki olan bir 
ihbar üzerine, başta polis mü. 
dürü olduğu halde iki gün iki 
gece faaliyete geçilmif ve ini. 
yen yapılan tabarriyatı mütea
kıp malfun tevkifatm icrasına 
lüzum &örülmüttlir. 

bmirde bulunan (Merkez 
Komünist Komitesi) tamamile 
meydana çıkarılmıt, komünist
lere ait çok mühim vesikalar, 
kıliıeler, resimler, birçok alet. 
ler elde edilmi,tir. Aynca hariç 
ten lzmire gelen bazı mühim 
evrak ve dosyalar da yakalan-

br 

kek, birçok kimseler tevkif o· 
lumnuştur. Bunlar arasında bir 
kaç talebe de vardır. Kadınlar 
tütün amelesidir. Bunlann alda 
tıldıkları anlatılmaktadır. Şeh
rimizden İstanbul zabıtasına da 
bazı kimseler hakkında telgraf 
çekilmittir. Diğer bir habere 
göre, yakalanan maznunların 
22 şubatta beyanname dağıt. 
mak içi.n hazırlandıkları rivayet 
edilmektedir. 

Poliı müdürü Fevzi Bey bu 
mesele hakkında ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Komüniıtlerin İzmir Mer 
kez komitesi meydana çıkarıl
mııtır. Üçü kadın olmak üzere 
sekiz kiti tevkif edilmiştir. Ay. 
rıca bazı ıahıslar zan altında-



• 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 17 ŞUBAT 193'.l. 3 

Halkevleri cuma günü merasimle 
23 • 

açı ıyor 1 
E'konomi ( 

Otomobiller için yeni 
bir esans formülü 

YllAyette 

Mektum 
Emlak - -
Muhbirlere ikramiye 

verilmesi bildirildi ' ...... . 
~enzin ithalatının yüzde 25 nisbe

tinde azaltılması düşünülüyor 
ficaret oduı otomobiller 

n yeni bir esans formülü üze 
de tekikat yapmaktadır. 
Milli alkol iatihsalatmı bi
ye ve benzin ithalatını azalt 
k için benzinle İspirto karıı
larak otomobil ve motörler 
kullanılmak üzere bir esans 
mülünün muvafık olup olma 
cağı tetkik edilmektedir. 
Böyle bir formül kabul edil
i takdirde, benzin ithalatı
yüzde 25 nisbetinde azala-

h tahmin edilmektedir. 
Bu sistem bazı memleketler 
bilhaaaa Bulgaristanda tat-
edi"'-ğe batlanmııtır. 

"Ünifiye" birden 
yükseldi 

~ün borsada Onifiye üzerin. 
hararetli muamele olmuş ve 
ifiye tahvillerinde mühim 
tereffü kaydedilmiıtir. Bor
a 45 buçukta açılan Onifiye 
buçuktan 54 e kadar yüksel 
ten sonra 52 de kapanmıttır. 
.:lolu Şimendifer kağıtların
da mühim tereffüler mütahe 
edilmittir. 

Obligasyonlar 27,30 liradan 
liraya kadar, aksiyonlar da 
10 liraya kadar yükaelmit
Bu tereffüatın Paris bOl'sa
laki yükselitile alakadar ol. 
ı tabii telakki edilmekle be 
:r, bilhassa Paristeki hamil
nüzakeratınm müsait bir ha 
çinde cereyan etmesine de 
medilmektedir. 

ftik ve afyoncuların 
bir toplantısı 

ift ik ve afyon tacirleri İa
•ul meb'usu Sadeddin Beye 
acaatla kendisinden bir ran 
ı istemitledrir. Dün Tica
>daamda tiftik ve afyon ta
ri Sadeddin Beye mülaki 
lŞlar ve isteklerini bildir
erdir. Sadeddin Bey bu ar
rın husul bulması için• çalr
lğını vadetmittir. 

aucat sanayii ve hali hazır vazi 
yeti hakkındaki raporu. 

Çekoslovakya kuru 
üzüm alıyor 

Bundan bir mi.ıddet evvel 
Çekoslovakyanın kuru üzüm it. 
halatını menettiğine dair bir 
haber şayi olmuştu. Ticaret o. 
dasına gelen resmi maliimata 
nazaran. bu haber doğru değil. 
dir. 

Nevyork eshan1 
borsasında 

NEVYORK, 16 (A.A.) -
Eshamın paraya tahvili ve te· 
mettülerin alınması dün fiyat
larda l ila 7 puan tedenniye se. 
bebiyet vermiştir. Öğleye doğ
ru biraz salah görülmüşse de 
pek az para getiren temettüle
rin neşri üzerinde zail olmuş
tur. 

Kapanışta hafif bir tenezzül 
görülmüttür. Mamafih, hüku. 
:metin kredilerin tevsii proıesı 
baklanda borsada gösterilen 
şevk tenaküs etmemiştir. 

Esasen son zamanlarda gö. 
rülen sür'atli tereffü dolayısile 
muhakkak surette bir tenezzül 
vukuu içtinabı nakabil bir key
fiyet idi, borsa oyunccuları satış 
muameleleri karşısında borsa
nın kendisini iyi muhafaza et. 
miş olduğu mütaleasındadırlar. 

Almanya'nın harici 
ticareti 

BERLİN , 16 (A.A.) - AI. 
manya'nm 1932 senesi harici ti 
careti muvazenesi muhte lif 
memleketler tarafından konu
lan gümrük tahdidatından pek 
fazla müteseasir olmuştur. 

Bu suretle Alman ihracatı 
542 milyon mark tenezzül eyle 
miştir. 

F ransanın harici 
ticareti 

PARIS ,16 (A.A.) - 1932 
Oda 'nın senelik 

1 

senesi kanwısanisindeki ithalat 
konaresi 1931 senesi kanunusanisiı zar-

e· fındaki ithalata nisbetle 1,445 
'icaret odası aenelik kongre milyonluk bir noksanlıkla 2 bin 
' ıubatta yapılacaktır. Oda 340 milyona ve ihracatta da 
bu seneki kongresinde şu 1931 senesinin ayni ayı :ı:arfm· 
'lesele müzakere edilecek- daki ihracata niıbetle 765 mil-

- Hakkı Nezihi Beyin ih
naddelerimizin istihsal ve 
Yet fiatlerile ihraç maaraf-
1akkında raporu. 

- Hereke fen kısmı müdü 
eşat Beyin Türkiyede men 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanış 

giliz lirası 
1 
t.IK. s. 
7 26 75 

r T. Liraıının mukabili 

·ansız frangı 12 06 
olar o 47 61 
ret 9 16 00 
!lga 3 40 195 
.abmi 36 51 00 

Yiçre frangı 2 43 54 
va 64 00 00 

orin 1 17 46 
Jron Ç 16 08 00 
ling A. 4 27 14 
:ıab 6 10 40 
ark 1 99 80 
oti 4 27 14 
nge 3 85 80 

:y 79 91 00 
•na r 26 86 00 

tahvilat j Kapanıı 

' yonluk bir noksanlık 2,340 mil· 
yonluk bir noksanla 1,806 mil· 
yona tenezzül eylemiştir. 

Ecnebi 
Garsonlar -- -- -
Garsonlar 

reisi ne 
cemiyeti 
diyor? 

Bir kısım garsonların vili· 
yete müracaat ederek bazı nıü· 
eıaeselerin Türk garsonlarını 
çıkararak yerlerine ecnebi gar
ıon aldıklarından tikayette bu· 
lunduklarını yazmıttık. 

Dün bir muharririmiz gar
aonlar cemiyeti reisi ile görüş· 
müftür. 

Metrilk ve mektum emla. 

ki ihbar edenlere ikramiye ve
rilmesi hakkındaki kanun dün 
vilayete gelmiştir. 

Vilayet, kanunu tamim et

miştir. 
.......... 1 

Gelecek ecnebi 
Tayyareler 

Bir çok ecnebi tayya
reler gelip geçecek 
yakında muhtelif ecnebi ta!. 

yarecilerin şehrim~ze gele~e~ı 
haber verilmektedır. Mart ıptı; 
dasında İngiliz kadın tayyarecı 
!erinden Mm. Monro Say~':"· 
dan hareketle Konya tankile 
şehrimize gelecektir. Mm. Mon 
ro'nun martın ilk haftasında 
sehrimizde bulunması muhte. 
.:ııeldir. Havai tetebbüatta bu
lunmakta olan Alman Dr. Kru
ze Almanyadan hareketle Mı· 
sır'a gitmiştir. Dr. K~zı: tay· 
yaresile Mısır' dan şehrımızed ge 
!ip buradan Alrnanya'ya av et 

edecektir. 

Fransız tayyarecilerinden 
Peron Gandran 1.92 markalı, 
95 be~gir kuvvetinde, ~amson 
sisteminde bir tayyare ıle. ş~
bat sonlarında Paris ile _Hındı. 

. . rasındaki mesafeyı en az 
çını a k 
bir zamım zarfında katetme re 
korunu kırmak üzere seyahate 
çıkacaktır. 

Peru, Paris'ten hareketle 
şehrimize uğrayacak ve Halep. 
ten geçerek Hindiçini'ye gide
cektir. Tayyareci aynı yoldan 
Parise avdet edecektir. Fran
sız tayyareci rekoru kırmağa 
muvaffak olduğu takdirde mü
kafat olarak Fransa Reisicüm
huru tarafından mev'ut olan 
kupayı alacaktır. Viyana'da ~~ 
lunınatka olan lrak Ba,~ekılı 
Nuri Sait Pş. nın oğlu Sabah 
Sait Bey bugünlerd~ .Belgrad, 
Sofya tarikile şehrımıze gele
cek ve buradan Konya, lskend~ 
run, Halep tarikile Bağ~ada. gı 
d kt• Amerika zengınlerınece ır. d • 
den Meli. Malgeriı; Duran , P1

• 

!ot Sagot'un idaresı~de bulunan 
bir tayyare ile devn &lem seya
hatine çıknuttır. Elyevm Kı~-

t bulunan Meli. Malgerıc 
nsa ld h'. D and'ın bugün er e şe rımı-

u:ürudu beklenmektedir. Bun 
u -h k !ardan maada tenezzu ma sa. 
dile seyahat etmekte olan İngi 
!iz zenginlerinden Lady Çeytus 
Atmanyadan hareketle Frank
furt, Viyana, Belgrat ve Sofya 
tarikile lstanbula gelecek ve 
buradan Avustralyaya gidecek. 
tir. Lady Çeyturs ayni yoldan 
Almanyaya dönecektir. 

M. Neville Stack 
Aero klüpte 

Çekoslovakya kundura kralı 

Dahili 
Muvahhade ' ~ 00 

28 20 • Demirvolu 

Bora Harici 
9 -,3~6~, . -

Reis Nuri Bey demi!tir ki: 
- Bu derin bir derttir. Mü· 

teaddit defalar icap eden ma
kamata müracaatta bulunduk. 
Şimdi bütün ümitlerimiz küçük 
esnafın himayesi için çıkacağı 
haber verilen kanundadır. Ha
len bazı müesseseler vardır ki 
Türk ıanonu almamakta ıırar 
ediyorlar. H~tta b~l~rın. a~a.. 
sında öylelen var ki şımdı bıle 
h ariçten garson getirtiyorlar. 

Türk garsonları bu suretle 
iş bulamadıklarından cidden 
m üt kül bir vaziyet içinde kal
mıtlardır. 

Cemiyete mukayyet azanın 
mikdarı 2500 kadardır iki bunla 
rın da ancak dörtte bi:ri Türk-

M. Bata'nın son seyahati için 
angaje etmiş olduğu tayyareci 

Neville Stack şehrimizde tayya 
resini tamir ile meşguldür. Bir 
hafta sonra Prag' a avdet ede

cektir. Kumandan Neville 
Stack'ın, evvelki akşam Aero 
kulüpte !İmdiye kadar kırdığı 
tekorlar hakkında verdiği kon

feranıtan sonra, ressam Sait ve 
Abdurrahman Beyler tarafın
dan birer resmi yapılmıştır. Tay 
yareci bu resimlerden birini bir 

hi.tıra olmak üzere kulübe he
diye etmittir . Pertembe akta. 
mı şerefine kulüpte bir danslr 

aqam yemeği ter tip edilecek

tir. Pazar aktamı da kulüp aza 
!arına mahsus olmak üzere bir 
maskeli balo verilecektir. Balo
da bir zarafet müsabakası ter
tip edilecek ve kazanan hanı. 
ma Pariı'e k adar ıidip gelmek 
üzere bir tayyare bileti hediye 

ıtın 

ecidiye 
) lr-- • 
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Halkevi cuma günü 
merasimle açılıyor 

Mahkemelerde 

Bir eroin 
Kaçakçısı 

- - --
Hars şubelerinde çok kıymetli ve 

mümtaz elemanlar var 

Dün altı ay hapse 
mahkum oldu 

Lazari İsminde bir genç he
roin kaçakçılığından maznunen 
ağır ceza mahkemesinde muha 
keme edilmiş, altı ay hapse, 100 
lira para cezasına mahkUm ol
muttur. 

lstanbul Halk evinin açılma res
mi cuma gün ü saat üçte mutantaa, 
bir :ıelcilde yapılacaktır. Bu husu•.t 
bütün hazıı-lıklar ikmal edilmiştir. 

Açılma resmine memleketin bü: 
tün münevver ve &'Üzideleri bütün 
gençlik ve balk davetlidir. Halk evi
ne aza kaydolanların adedi günden 
gfuıe fayaru takdir bir surette art
maktadı~. ~imdiye kadar yazılanla
nn adedi bınlercedir. Bilhaua do
k~z barı fUbesine çok kıymetli ve 
mum_taz elemanlar girtoiştir, Bugün 
edebıyat -ye tarı~çiler bir içtima ya. 
parak tarih ve dıl tubesinin tetkila
tı et~~ında görüşeceklerdir. Yarın 
da Guzel San'atlar müntesipleri ayni 
maksatla bir i~tima yapacaklardır. 

Ayrı ve :nüstakil san'at ve hars 

teşekkülleri halinde Halkevi haricin
de çalışan birçok tqckküllerin Halk 
evinin hars şubeleri dahiline g irerek 
çalışacakları ümit edilmektedir. U
mumi teşkilat için tetkikat ve ibza
rat yapan ihzari komisyoada da 
mümtaz zevat vardrr. 

Hasan R•ıit Beg 
lstanbul Halkevinin resmi küta

dmı ve faaliyetini idare edecek he
yet meyanında bulunan Muı meb'u
su Hasan Reşit B. dün Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh bugün ve yarınki iç
timalarda bulunacak, Halkevinin 
gaye ve faaliyetini izah edecektir. 

Hasan Re,it Bey, dün Vali mua
vini Fazlı Beyi ziyaret etmiştir, 

Tütün kaçakçıaı 
usta çırak • -

Hapisaneye girenler 
her sene artıyor 

Betiktaşta Köyiçinde kahYe 
cilik ve tütüncülük eden Türk 
tebaasından İranlı 58 ya!ında 
Abbas Efendi ile 65 yatındaki 
çırağı Leon tütün kaçakçılığın· 
dan maznunen dün ikinci ceza 
mahkemesince muhakeme edil
mişlerdir. Bu usta ve çırağın ça 
lr,tığı dükkanda 7 kilo 500 
gram mikdarında kaçak tütün
den mamul tönbeki bulunmu9, 
uıaznunlar da bu kaçak tönbe
kiyi sattıklarmı itiraf etmitler
dir. Her iki maznun birer ay 
hapse, 40 lira nakdi cezaya mah 
kOm olmuşlardır. 

Üç sene içinde mahkumların adedi 
bir mislinden fazla olmuştur 

htanbul hapisanesi 1931 senesi 
grafiğini neş_retmittir. Bu grafıke 
nazaran h~ı....,eye giren mahkum
ların adedi her sene biraz daha art• 
maktadır. Hapisaneye 1929 ıenesi 
zarfında 1350, 1930 senesi zarfında 
2006, 1931 senesi zarfında ela 3210 
mahkum girmiştir. Gene 1931 sene
si zarfında hapisaneden 3050 ınah· 
kUın çıkmıştır ve 1931 senesinden 
1932 senesine 699 rnabküm devredil
miştir. Bu mahkümlardan 135 inin 
ebeveyni var'l!ır, 140 run yalnız ana· 
sı, 151 inin yalnız babası vardır. 273 
nün biç kimıeıi yoktur. Bu grafikte 
gÖl-üleceği veçbile hapiıaneya giren
ler 1929 ıenesine niıbetle yiizde 
103, 1930 senesine niıbetle de yÜz
de 60 niıbetinde artmııtır. 

Cürüm itibarigle tasnif 
1931 senesinde hapiaaneye giren 

lerden 617 isi ceı-aiml adiyeden, 
497 İıi hırsızlık ve yankesicilikten 
196 ısı borçtan, 192 iıi katil ve cerh'. 
ten, 82 lıi para cezaaından, 41 i fili 
§eni ve izaleibikirden. 11 i takavet
ten, 5 ı komünistlikten ırirmiılerdir. 
Bunlardan biri ölüm cezalı, ikiıi mü 
ebbet cezalı, 15 ide 30 sene mahku
mudur. 

Yaş, memleket, din iti
b•rigle tasnif 

Mahkiımlardan 1645 i 15 le 25 
yaı araoında, 1328 i 25 le 45 ya1 a
rasında, 201 de 45 yatından Yttkarı
dır. 1369 mahküm lıtanbullu 98 
mahküm ecnebidir. 2006 mahküm 

İzmirde Gazi heykeli 
IZMfR, 15 - lzmirde rekzedile. 

cek olan Gazi heykelinin muvakkat 
kabul muamelesi bugün heyet huzu
runda yapllmıştır. 

İzmir belediye bütçe
sinde açık var 

1 ZMIR, 15 - Şehir meclisi bu
gün son içtimaını yapb. Belediye rei 
si bu ictimada bir nutuk irat ederek 
bütçe ~aziyetini izah etti. Bu izalıa
te göre bütçede 350 bin lira açık 
vardır. 

Belediye, yeni kanundaki müıa
adeden istifade ederek ruhaııtiye rü
sumu namı altmda otel, lokanta, 
han, hamam, berberlere bir defaya 
mahsus olmak üzere bir senelik gay. 
ri safi iratlarının yüzde altısı nispe
tinde resim tarhına tetebbüı etmit
tir. 

Alakadarlar bugün Halk fırkası 
merkezinde idare heyeti reisi Hacim 
Beyi görerek belediyenin bu l<lfeb
büıten vazgeçmesi için ~eliletini. i~
tediler, bu parayı veremıyecelderını 
söylediler. 

müılüman erkek, 643 mahküm mi~ 
lüman kadındır. 

Bu miktar giren ve çıkan m11b
kümlar üzerine yapdllllfbr. 

Çıılışmıı oe okuma 
MabkUmlarclan 164 ü hapioane 

dahilinde çorapçİlılr, 23 Ü llllll"IUlgOZ· 

luk, 38 i kunduracılık, 11 i demirci
lik, 13 ü terzilik, 19 u matbaacdık, 
34 ü de muhtelif san'atlar yapmak
tadır. 430 mahkWn da okumaktadır. 

Gir•nlerin m••lek tN 

sanalları 

1931 senesinde bapi.oaneye ıirea 
321 O mahkiimdan 117 iıi marangoz, 
terzi, kunduracı, boyacı, kalaycıdır, 
145 i bakkal, kasap, ıebzeci, balık
çı, kahveci, fırıncı, lokantacıdır. 44 
ü tüccar ve komisyoncu, 168 i ha
mal ve amele, 29 Ü ıoför, 21 İ me
mur, 945 i fahi§e kadın, 1067 111 

muhtelif ıan'at ve it erbab(, 667 iai 
serseridir. 

Hastalık, içki 
Hapisaneclelri mahkümlardan 372 

ili dıtanda çok içki içmekte imit
ler. 56 11 veremli, 44 Ü 
frengdidir. 34 mahküm gay
ri kabili tedavi bası.alılda malal oldu 
ğu için affedilmit ye bapioaneden 
çıkanl~ıştır. Hapisane hastanesinde 
1931 seneıinde 637 mahküm tedul 
edilmif. bunlardan 351 i tifa bul
muı, 251 i salibı hal ile çıkınıf, 23 
ü 932 senesine devredilmif, 4 a D
marhaneye gönderilmiş, 12 iıi vefat 
etmi,tir. 

Vakit refikimiz .. 
Milliyet'in yedinci yıl dönümünü 

tebrik ve hakkımızda iltifatkir net
riyatta bulunan Vakit refikimize te

ıekkür ederiz. 

Bir himaye heyetinin 
yardımı 

Altıncı ilk mektep Bqmuallimli
iinden: Maarif vekaletince tanzim 
ve tebliğ olunan talimatnameye tev 
fikan mektebimizde mütetekkil ve 
mektebe müdavim çocuk velileri a
raımdan müntahap himaye heyeti 
bu sene de iıe baılayarak mektepte 
yardıma muhtaç elli iki çocuğun iate 
ve ilbaıi ile ve bunlara ilaveten mele 
tebin noksanlanyle ali.kadar olarak 
bu ıeker bayramı için elli iki çocu
ğa cümlesi yeni olmak üzere ııkar .. 
pin, yün kazak önlük, içÇ&Inafırı, 
çorap temin ve tevzi etmiıtir. Bun
dan batka mektebin bahçeıi terbiye 
v_e sıhhat için lüzumlu bir şekilde 11• 

l~a ~ılan';"ı~ -ye '."ektep bahçesine 
elli_ fidan. diktinlmııtir, mektep ida
resıhbu h~mmetlerinden dolayı hima
ye eyetine arzı teşelckiir eder. 

İzmirde ihtikar 
yapanlar 

, 
' Halk Halk • 

evı, 

Fırkasının halka 

Belediyede 

Mahalle 
Kahveleri 

Belediye tarafından 
teftiş ediliyor 

Belediye mahalle ve etnaf kala
Yelıanelerini teftite bqlıunııbr. Bu 
kabil kahvelerden bir kıunmın gayri 
sıhhi ıeraitte olduğu ve fincanların 
e:h tutulduğu anlqılmııbr. Bu gibi 

velıane sahipleri tecziye edilecek 
tir. 

Otomobil tamirhaneleri 
Otomobil bımirbanelerininn bü

yük caddelerden iç tokaklara nakli 
için alakadarlara verilen mühlet lıit
tiif halde henüz hiç bir tamirlıane 
naldolunmamııtır. Belediye bu bu
ıuıta .,....ıifi mühleti mayna lıaclar 
temdit etmittir. 

Itf aiye efradına 
yeni elbiıe 

Belediye itfaiye efradı için yeni 
elbise yaptıracaktır. Elbiııeler yerli 
-1mclan olacakbr. 

Bütçenin masraf kısmı 
BeledlJ'a bütçesinin _....,, kıs

mı tandml ilana! edilmlt Ye taı.adil
m.ı. Ü.... matbaa.Ya YWilmittir.. 

T eıçil edilmemİf 
olan hizmetçiler 

Belediye kaynWr&mlıJdara bir 
Wnim gönderarek flmdiya lıadar 
tatçi1 va muay- edilmemit müıtah 
demin kalıp luılmad.ığuu oonnuıtur. 
Maksat bütün miiıtahdemini IDU&Te
ne ve tesçil oldutunclan, verilen 
mühlet geçmekle beraber biitün miiı 
tabdeminin muayene va tesçilinin 
temin edilmesi bilclirilmiıtir. 

Sokaklardaki karlar 
Sokaklarda yığılı karların 

kaldınlmuına dün de devam e 
dilmittir. Bir lı:ıamı yerlerde de 
karlar aru:özle ıulanmak sureti 
le temizlenmiıtir. Karlar tan
zifat arabaları ile naklolunmak 
ta ve sahile yakın yerlerde de
nize döktilmektedir. Şehrin di. 
ğer semtlerinde bili arsalara dö 
külmektedir. 

T arlabaıı caddesi 
Galatuaray • Tarlabqı cad 

desinin inta•ına batlannırtllr. 
Bu yol 45 bin liraya ihale edil. 
mittir. 

Umumt meclis bugün 
toplanıyor 

İstanbul umumi meclisi bu 
gün saat 14 te içtima etmit
tir. 

Gelen seyyahlar 

lnhisarlarda 

in hisarların 
Nakiller; 

İkinci komisyon dün de 
toplanarak 

tetkikatına devam etti 
İnhisar idarelerinin tevhidi 

kabil olan servislerinin birleşti
rilerek Ankara'ya nakilleri me
selesini tetkik eden İnhisa r ida 
releri tefti§ heyetleri reislerin
den mürekkep komisyonun ver 
diği raporu ikinci derecede tet· 
kike memur ve tütün, müskirat 
barut ve tuz inhisarları umum 
müdürlerinden mürekkep ko
misyon dünde toplanmıtbr. 

T eftiı heyetleri reislerinin 
verdikleri raporda İnhisar ida
relerinin Ankaraya nakilleri 
doğru olmayacağı hakkında 
beyanı mutalaa edilmiş isede 
ikincci komisyon henüz bu me
seleyi tetkik etmemiştir. 

Komisyon, İnhisarlar ve 
Gümrükler vekaletinden inhi
sarların faaliyetinin teksif ede
rek birleştirilmesi hakkında ve
rilen talimatı nazarı dikkate ala 
rak mevcut teşkilata nazaran, 
hangi tubelerin tevhidi kabil 
olacağını tetkik etmektedir. 

Tütün, müskirat, barut, tua 
inbisarlan muhasebe vezne, 
aatq kısnnlan ile tefti§ heyet
leri, hukuk müşavirliği ve mü
rakiplerin birlettirilebileceği 
ve muhasebe tetkilatında her 
üç ıubeye ait dört inhisar muha 
•ebe itlerile metgul olmak ü:ı:e 
dört kııım bulunacağı anlatıl. 
mıtbr. Dört inhisarda mevcut 
olan teknik ve imalat kısrmlan 
nm birlettirilmesine imkan gö
rülememektedir. 

Komiıyon müzakerahna de
vam edecektir. 

Uşak şeker 
Fabrikası 

Vaziyeti tamamen ıslah 
edilmiş olacakbr 

U tal< teker fabrikası müdüril 
Remzi Bey telırimizde buluıımııkta. 
dır. 

Remzi Bey dün kendisile göril
ıen bir muharririmizin ıorduğ,a 
muhtelif suallere cevaben ıu baya• 
natta bulunınuttur: 

- Upk ıeker fabrikası ilk tefek 
küliinde batalı bir surette bqladıfı 
n idaresinde büyük kusurlar yap. 
clığı iç.in 926 dan 929 ıeneıine kadar 
ber ıene mütemadiyen zararlı bila• 
çolarla mesaisini kçatmıttır. 

Zarar, IOll zamanlarda ıermaye
J'f t- bel'ebniıtir. G...tıı ı.. 
vaziyet dolayısile, gerekse diğer hu· 
kuki ve idari sebeplerle UıaJ<taki 
teker müessesesinin tabii ve iktıaadi 
tartlara muvafık bir tarzda yenileı
tirilmesi takarrür ebnittir. Fabrika
nın sahtı keyfiyeti kanuni bir mera. 
ıimin icraıından ibarettir, E saı itiba 
rile fabrikada en biiyük hiuedar ve 
ali.kadar Sanayi ve Maadin bankası
nın üç milyon liradan fazla alacağı 
vardır. Sennayenin nufı kadan ban 
kaya aittir. Zararlar dolayısile zayi 
olmuı sennaye çıkarılınca ortada ha 
kiki sahip olarak banka kalır. Kanu
ni muamelenin ikmalinden ıonra Sa
nayi ve Maadin bankasmın Ziraat 
bankası ve diğer milli müesseseler 
le temas ederek yeni teşekkül meyda 
na getirilmesi hükümetçe tenıip edli 
mittir. 

lıletme vaziyeti 929 senesinden 
sonra gittikçe terakki etmiı vaziyet 
tedir. T•ıfiyenin devamı ıirketi.a 
mesaisi üzerine teıir etmemesi için,, 
çok esaslı tetbirler alınmıttır. Hü
kümetin hiııedarlann zarar etmeme 
sini temin için lazon gelen şekilde 
hareket edeceğinden JÜphe yoktur. 

ltletmenin gittikçe terakkide ol
duğunu cöstennek Üzere size ŞU rak 
kamları verebileceğim. 926 seneain
den 29 senesine kadar yetiıtirilen 
pancar sırasile 1,000 - 9,000 _ 
10,000 tondur. 929 dan 31 senesine 
kadar iıe •ıraoile 23,000 - 30,000 
- 54,000 ton pancar yetittirilmiı
tir. 929 Senesine kadar senede 90 
vagonu geçmeyen şeker iıtihııalitı 

929 da 320, ve 930 da 490 ve 931 de 
873 vagonu bulmuıtur. 

Sütçüler cemiyetinde 
heyeti idare içtimaı 
Süt müstahsilleri ve inekci· 

lZMIR, 15 - Şehrimizde bazı 
müesseselerin ibtikir yaptıkları hu
ıuıunda ıırar ediliyoı'. Ticaret mü
dürü Ziya Bey beyanatında, ıirket
ler komiserini bu hususta tetkikata 
memur ettiğini, müıterilerin Jİkiyet 
!eri dinlenip faturalarının tetkik edil 
mekte olduğunu söylemittir. 

Trabzon stadyomu 
TRABZON, 15 - Mıntaka spor 

kongresi toplanmıştır. Yaran kalan 
stadyomun ikmali için vil3.yet umu
mi mecliıinden tahsisat İstenmesine . .. . 

doğru yürüyen 
büyük kültür oca 
ğıdır. 19 şubatta 
bu ocağın kapı
ları halka açılıyor. 

T ranıilvanya vapurile şehri- ler cemiyeti idare heyeti dün 
mize 280 Amerikan seyyahı gel içtima ederek sicilli ticarete 
mittir. Seyyahlar ıehrimizin kaydı lazım gelen esnafın DAi 

şayanı temaıa yerlerini ve mü- suretle kaydedileceği meselesi
zeleri gezdikten sonra dün ak. ni müzakere etmiş ve esnafm 
~~m Suriye ve Mısıra gitmişler , cemiyete verdiği ~idatın tenzi-
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4 17 ŞUBAT 1932 

kat'ım. NEW Y ork'un Metropolitain Operası latanbul'a geldi _____ .._• .. --------· 

)}\\illiyet - Ben de Penaf. 
- Biliyorum ve zaten onun 10.000 figüran ile yapılan 

bu film IMajik'te 20.000 
İstanbuLLu gördü v.ı 

alkı.Jadı. 

BERNİCE CLAİRE ve ALEXANDRE GRA Y .Bütün İstanbul halkı bu 
büyük renkli 

operayı 

görecektir . 

Avın umdesi "MiLLiYET" tir. 

17 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Anklla caddesi. 

100 No. 

Teleraf adreııi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Bqınuha.rrir ve M\Miür 24318 
Yazı itleri Müdürlliğü 2431!1 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylıif 
6 

" 12 

4- ' 
7 50 

14 -

Huiç içir 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen evrak geri veri,.-ıez -
Müddeti geçen niiahalar 10 ku· 
ru§tur. Gazete ve matbaaya ait 
isler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gal'JCtemiz ilanların mes'u
•iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye:jilköy askeri rasat merke

zinden aldığıl1JJZ malümata na
zaran bugün hava bulutlu ve kıs
men yağışlı olacak, rüzgar mü
tabavvül esecektir. 

16-2-932 tarihinde hava tu.yiki 
165, en fazla hararet 2 
nakıs 4 aaatigrat idi. 

V4! ~n az 

için geldim. Bana dediler ki 
ıiz tasarruf yapanların kralı 
imi!siniz. Onun için sizden bir 
kaç tasarruf dersi almağa gel
dim. 

- Çok iyi yaptınız? Yemek 
yediniz mi? 

- Daha yemedim. Çünkü 
kasabadan sabah çok erken yo. 

1 
Ja çıktım. 

- Öyle is benimle beraber 
ye! 

1 

Majik'te: 

• lrıyatro musahabesi 1 •I 
Akın 

Estakat'ın kaşları çatıldı. Size "Yalova türküıü., nden bah onu da düzeltmek pek zor olmasa 
İlk rast geldiği adamı yemeğe setmcdim; çünkü kırk yıllık ismini gerek. 
davet etmek .. Bu ne biçim ta- değiıtirip ortaya "Ben musikili bir Tepebat1 tiyatrosunun 7.aten de-

l 
aarruf? komediyim,, diye de çıksa operet yi- rin sahnesi, ışıkların ustalıkla kulla 

ne her ıeyden eve! bir nlusiki eseri nıJmn.!iı sayesinde, gözün alabildiği 
Üstat dedi ki: dir ve ondan bahsetmek benim işim denecek derecede derinleımişti. Er-
- Eğer benimle beraber değild:r. Ama diyecekdnz ki onu tuğrul Muhsin'in bizde bir •a..'ıne 

gelirsen, evı. eli. pazara gide- oynamak ela D:ırülbed .. yi artistleri tertip ctmeği bilen yegane adam ol 
I' nin işi değildi! Ne sizin bunu deme duğunu söylemek kafi değildir, bu 
mı. G d ı· B iki 1 nize ka":şırım, ne de Bebzat'ın kır işi iyi bildiğini de ilave Etmek lazım 

- i e ım. e nası bpa kından ıonra şarkı söylemesine. dır. Fakat eşyayı bu kadar iyi kulla 
zarlrk ettiğinizi görür de, ir iki ü;; hafta oynanan o operetten nan Ertuğrul Muh•in ne yacl< ki 
şeyler öğrenirim. bahsetmek için onu gidip görmek insanlara ahenkli vaziyetler v rdire-

Ve çıktılar. Bir fırıncının 18.zı:mdı. Halbuki ben çalğıyı -iıter miyor; mesela b'ı-ind sahnede üç de-
önünden geçiyorlardı. Penat: alaturlm ol~ukn!. ister alafranga-hiç likanlı pek d~nna dağın dunıyorlar 

D d b · k k sevmeı::ı , r..ın u anlamam. Bıından dı. insanları ve elbi..,lerini de dekor 
l 

1
- d:;;.; şura an ır e me 1 bir iftibaı: hissi duymuyorum; fakat, la imtizac ettirmek; Muhoin bu"" 

a a ım, . ne yalan ıöyliyeyim, utanmıyorum dn muvaff:ık o~~a mükemmel bir re· 
Ve fırıncıya sordu: da! Bir kaç defa gitmeğe niyetlen j:sör olacak. 1 
- Ekmek taze mi? dim, niyetlendim ama ay·.klarım 
_ Taze olmaz olur mu? Bu bir türlü varmadı. Hem doğrusu Elbiıeleri, bilhassa üç delikanlı: 

biraz da inadım tuttu. Mademki nmkini pek beğenmedim. istem• 
günkü kadar iyi ekmek çıkar- halk benim sevdiğim piyesleri gidip Han'ın b\htı olan sandalye de pek 

1 madık. Ekmek değil, tereyağı görmüyor, "Knok hekim~İn yalnız iyi bir teY dcğildL Fakat, tekrar e-
ma§allah ! iki defacık oynandıktan sonra afif diyorum, bütün bu kuıurlara rağ-

Penat arkadaşına döndü: ten kaldınlmauna sebep oluyor, ben men dekor, sahne tertibatı hakika-
- Bu adamın dediğine ba. de onun botlandığı operetleri gidip ten alkıtlanacalı bir ıeydi. 

k dinlemem. Si:ı:e bir !"Y itiraf edeyim: Ben o 
karaan, madem ki. tereyağ e - "Daru··ıbedavö., m~mu~··nda bu J Muh ., · ı 

1 · , ~ ~~ - ak§&ma kada,. Ertuğru sı nı 
mekten daha İyidir, öy e ıse "Yalova türküsü,. nün bazı parçaları oahnede görmemittim. Çoktan beri 

ALEV ŞARKISl'nı 
temsil ediyorlar. 

MevZ'UU: kuvvetli bir 
dram ve güzel bir romans 

olan bu filmin mümessiWsi 

NORMA 

(İhtiraslar kadını) 

Mme DUBARRY 
gibi lüks ve zevk uğrunda aşkı 

reddtdiyor. 

Kadrköy Süreyya 
Sinemasında 

Bu akşam 
Ra~it Riza heyeti temsiliyesi 

tarafından 

KUDRET HELVASI 
Per,,embe giinünden itibaren 

Richard Tauber tarafından, ope
retin bestekiirı F.rank Richard'ın 

bizzat iştiırakilc 

Neşeler Diyarı 

Bu akş~ adan itibaren ~ 

OPERA 
Sinemasında 

Halkın en fazla sevdiği 
artistler 

DOUGLAS 
FAİRBANKS 

ve 

BEBE 
DANIELS'in 

İlk sözlü ve şarkılı filmleri 

Aya Aşı 
Şaneserinin iraesine 

baş amvor. 
Artiste mamulatı 

1 1 
Sinema -Tiyatro 
---

Bugün akşam 
Saat 21,30 .da 

AKIN 

rıt.ınbul Belediyısf 

Sehir'l'İ!lilİroslll 

mıııııııııııı 

Kartal sulh mahkcmesind . .ı 

Hikaye 

Tasarrut 
gidip tereyağı alalım. nı okudum, tüylerim ürperdi. insan kendisi oynamıyor ve artık bizzat oy 

Oradan kaymakçıya uğra- bunlara, dünyanın eıı güzel bestesi namaktan ziyade sahneyi idareyeı--------------
dılar: ne de bürünse, nasıl tahammül ede ebemmiyet veriyor. Daha zor ve da 

Destan 3 perde 

Faruk Nafız 

1111111 

Kartalda vefat eden eczacı Mchmt 
Salih &yin terekesi mahkcm<C 
deftere geçirilmi~ olduğı:ndan ~ 
maileyh• kar§ı alacaklı ve borçlu 
!anların tarihi ilan<lan itibaren lıll 
ay zarfında mü:·aca'1.lc alacak ~ 
borçları"lı kayıt ve beyan etmele r\ 
ve biliıhere vaki olacak müracaat~ 
rin nazarı itihare alınmayacağı k• 
nunu me<leninin 561 inci madtl. 
miıcibince ilin olunur. 

- Fran.a12cadan 

Bu küçük kasabanın E•takat 
İlminde elli betlik bir adamı 
Yardı. Bu adamın bir işine te
sadüf etmek güç teydi. Çünkü 
Estakat iki metelik için kendi 
sine mükemmel bir dayak ziya 
fetiı çekilmesinden hiç te kaçın 
mayan hui•lerdendi. 

Bir barakada oturur ve ba
rakumm etrafındaki küçük bah 
çede ne yetittirebiline, onunla 
ıeçinirdi. Eğer o gün iki me
telik tasarruf edebilmiıse, dün 
yada ondan mes'ut adam yok
tu. 

- Biraz tereyağı istiyo
ruz. Bari tereyağmız iyi mi? 

- Olmaz olur mu? Bal gi 
bi tereyağ .. 

Perıat başını salladı ve tek 
rar arkadaşına döndü: 

- Madem ki bal tereyağın 
dan iyidir, gidip bal alalım .. 

Oradan bakkal dükkanına 
gittiler: 

- Biı·az bal istiyoruz. Her 
halde iyidir ya balınız? 

- Olmaz olur mu? Bir de. 
fa §U bala bakınız.. Su gibi te 
miz .• 

Penat yine arkadaşına dön
dü: 

- Biz ikimiz de budala
yız, dedi, mademki su baldan 
iyidir, öyle ise gidip çeşmede 
yemek yiyelim .. 

Ve çeşmeye gittiler .. 

bilir, anlıyamıyorum! Aman o ne ha cazip bir meslek. 
sözler! 1 n•an bunları ancak küfür 
veya beddua makamında ağzına ala 
bilir. 

"Darülbcdayi,, mecmuası dedim 
de aklıma geldi: Onu hiç okuyor mu 
sunuz? En iyi mecmualanmızdan 
biri: batta Perdeci'nin sinirli yazıla 
rı, sonra birtakım hot makaleler. 
Hele "~·•fi Rıza'nınkiler. Son iki 
nushadaki "Tenor oldum,, ve "Al
lah uzun ömür verıin,, iıimli iki yazı 
sı ne güzel şeydL Ne hafif ve alaycı 
bir üslubu var! Vasfi biraz gayret 
etse zannederim çok güzel komedi
ler yazar. Bittabi derin, insan ruhu 
nun karanlık dehli:ı:larine inen piyes 
ler yazar, bir Shakespeare veya bir 
Moliere olur demiyorum, fakat Soe 
ho Guitry'ye tat çıkarır ... Sonra Ta 
lat'rn krokileri var; Bedia Hanımın 
"Herdem taze., diye bir karikatürü 
nü yapmış, lı:ıyıldım. Oyununu be
ğenmedim ama resmi çok boıuma 
gidiyor. Bir album yapıverse ne iyi 
eder!... Ha .. lı bu Darülbedayi mec 
muaıı en canlı mecmualarnnızdan 
biri. Bilir misiniz niçin? Çünkü ona 

Ne yazık ki o alqam Muhsin bi
raz rahatsızdı ve aeai kısıktı. iyi oy 
nadı; bazı parçaları ben onun gibi 
anlamıyorum. M6eli üç delikanlıyı 
naaıl tasavvur ettiğini anlatbğı sah 
nede. Zannediyorum ki bunu bir rii 
ya görür ve o rüyası ile mestolur 
piri anlatmalı idi. Batbuğlarla konu 
fOp kızının keıi"'-ini kararlaıtır
clıktan sonraki sahneyi, yani kızı 
ile karı;ılattığı sahneyi çok İyi oy
ııadı. 

Neyyiıoe Hanım rolünü. fraıısı:zc:a 
tabiri ile, "iyi müdafaa etti.,, Fakat 
o da Suna'ya daha saf bir !uz hali 
Yene daha iyi ederdi. 

Diğer un'atkirlara ııelince ... M. 
Kcmal'in, Calip'in, E. Beliğ'in. Ha
zmı'ın rolleri pek ufacıktı ve bir fey 

yapmalarına cidden imkan yoktu. 
Şaziye Hanımla Zebra Hanım vakıa 
sahnede epeyce duruyor ama bir 
fey aöyleclikleri, bir teY yaptıkları 
yok. 

Fakat Estakat'ı bastıranlar 
da varmı,. Günün birinde kom 
şularmdan ititti. On iki mil ö
tedeki başka bir kasabada, ,öh 
reti çepçevre etrafı tutmut bir 
ihtiyar yatıyormuş. Adı Penat 
imit ve hasisliği artık son hu
duduna kadar varmıt imit. 

l!!I••••••••••-- yazı yazanlar hep biribirini bilen, Demir rolünde H. kemal, Bumin' 
de Talat, Bayan'da Sabih Beyler, 
ne yazık ki, hiç iyi değillerdi. ~ A
kın,, ı Ankara' da "amateur,, gençle
rin nasıl oynadığını bilmiyorum; fa. 
kat Haydar Nami Demir roliinii, hiç 
tüpbe yok ki, Hüseyin Kemal Bey
den daha iyi anlamı, ve daha iyi 

D~ktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu. İstiklal caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
1anına bitişik Apartunan 
:ilo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Kendisine bu kadar yakın 
bir yerde böyle müthiş bir ra- \ 
kibi olduğunu i9itince kızma. 
dı, kııkanmadı. Bilakis böyle 1 
bir üstattan acaba öğrenilebi
lecek yeni bir tasarruf dersi 
var mıdır, diye dütündü. Çün 
kü insan her yaşta öğrenir. l ••••••••••••mıl 

Bu kararla Eıtakat ertesi 
sabah, kunduralannı fazla eski 
mesin diye boynuna astıktan 
sonra, yalın ayak on iki mili 
yürümek suretile kom§u kasa
baya vardı. 

Üstadının evine vardı. Üs
tat henüz yatağından kalkmış 
ve parmaklarile saçlannı tara
makla mefguldü. 

- Bonjur üstat! 
Söyliyeceği ıözler de bile 

tasarruf yapan üstat sadece: 
- Bonjur, demekle iktifa et 

ti. 
- Siz beni tanımadınız 

mı? 
Kasabadaki meşhur Eıta-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua-
yene ve tedavi eder. Telefon: 
istanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 12 

GÖZY ASLARI 1. 
Gülüşleri, ıen kahkahaları 

ve bayıltıcı gözleri kartısında 
eriyordum. Birden her ıeyi u
nutuvermiıtim. Yine kalbim o
nundu, yine kendim onundum!. 

Ve .. sanki o bunu hemen 
farketmiş gibi gözlerini gözle
rime dikti, parmağı ile yanağı
nı bastırdı, batını uzattı: 

- Haydi buradan öp te ıeni 
affedeyim .. 

Dedi. Düşünmeden, muhake 
me etmeden, ınanyatize olmuı, 
iradesi hükmP. hizmetkar edil
miş gibi ben de başımı uzat. 
tım; ince, zarif, güzel parmağı
mı: işaret ettiği yanak ç.ukuru
na dudaklarımı götürdüm. 

Bu götürüşün tek manası 

vardı: Her şeye rağmen kendi. 
mi tamarnile ona vermek. 

O da bunı• kanaat getirdi ki 

Etem iZZET 
ne diyeceğimi beklemeden yine 
emretti: 

- Haydi kalk gidelim. 

Otomobilde idik ve .. Y ~il
köy yolunda gidiyorduk! Ben 
de açılmıştım, o da. Artık ko. 
nu9uyorduk ve ilk defa fikirle. 
rimiz ve geçen hadise üzerinde 
ciddi bir münakata yapıyor
duk. Benden söz aldı: 

- Ne söylersem kızmaya
caksın?. 

Ve .. teminat verdi: 
- Yalnız ıenin dediğini ya

pacağım. Seni seviyorum. Fa. 
kat, Açık konutalım! .• 

- Peki .• 
Dedim, ben de ona ı&z ver. 

dim: 
- Hiç kızmıyacağnn. Sami. 

mi ol. Bütün düşündüklerini a-

kafaları biribirine uygun adamlar ve 
bir gayeleri var: Tiyatroya hizmet 
etmek, sahnelerinde ne yapmak iste 
diklerini halk3 öğretmek. 

Cuma alqamı bu mecmuayı kanı 
hr:ıı-ak perdenin açılmasını bekliyol' 
dum. Birden aklmıa geldi: Darülbe 
dayi mademki operet oynuyor, niçin 
opera da oynamasın. Meseli "Akın., 
"" rr\izel bir opera olurdu. Zaten Fa oynamıfbr. 
ruk Nafiz'in manzum tiyatro telak
kisi, opera güftesi esaslarına yalda 
şıyor. Mesela piyeste üç delikanlı 
var: Bunların iiçü de sıra ile aöz 
söylüyor; Suna'nın iki nedimesi de 
öyle. Hem •• Akın ,, , bir piyesten 
ziyade biribirine bir oohane ile bağ 
lanmış bir ''liı-ik manzumeler mec
muaır0 drr. Faruk Nafiz ik1 man
zum p:yea daha hazırlıyormuı, Ha 
san Ferit Bey onları beıteleae ne iyi 
eder! Hem hiç şüphesiz Faruk Na 
fiz'in vezni. kafiyesi düzgün m .n·at ... 
rı onf\ "Yalova türküsü" nün güfte 
!erinden daha gÜzel ahenkler ilham 
edebilir. 

"'Akın. ın mev:zuunu anlatacak 
değilim; onu bu ıiitunlarda lbrahim 
Necmi Bey tahlil etti, bütün ıazete 
ler de uzun uzun anlattı. Piyesin 
edebi kıymetine gelince: Faruk Na 
fiz bugünkü ıairlerimizin en çok ta 
nınmışıdır ve berkesin onun hak
kında bi.r kanaati vardır; bu yeni 
eseri de o kanaati takviye ediyor. 

Nurullah ATA 

Askeri tebligat 
Perde açıldı ve nefis bir clekorla . 

karştlaıtık. Bunun için Ertuğrul '3eıiktaş Askerlık şubesinden: 
Muhsin'i ne !<adar tebrik etaek ye- Ş .ucJe mukayyet harp malüllerile 
ridir. Bu çadu· clekoru, zannederim. ıehit yetimlerinin 932 senesi tütün 
Avrupa'nın birçok tiyatrolarını:.1 1 · c ı ikramiye defterinin tanzim ve tesbi
iftihar edebileceği ıeylerdendiı-. Yal t'ne başlarumıtır. Yetlerinde bulu
ruz direk pek yassı gözüküyordu; nan vesaik ile ıubeye müracaatları. 

çıkça söyle! na çıktıktan sonra, daha dü§ü-
Bahsimiz çok hararetli, fi. nülecek ne kalır?. Hiç olmaz 

kirlerimiz çok ayn idi. O: ise içine girilen bu alemde bu-
- Ben serbestim. Monde- dalalık etmemeli ve iyice yaşa. 

nim! Hiç bir kayda bağlan- masını bilmeli .. 
mak istem.em.. Bir an daha çok açıldı, daha 

Diyordu. Ben de: aykırı oldu, içinde ne var ise 
- Hayır. Bağlanmak mecbu dökmeğe başladı: 

riyetinde olduğun esaslar var!. - Ben artık değişemem!. 
Diyordum. Ve Naran •• de. Cemiyetin ahlak kanunları. 

vam etti: na biç kıymet vermiyorum! 
- Monden bir kadın her er- Onlar çok geri şeyler!. 

kekle konuşur!. Hep kadını küçültmek, er. 
Niçin bir erkekle bütün bir keğe esir etmek, tapulu mal 

ömrünü bitirmeli!.. edindirir gibi bağlamak için kon 
Erkekler nasıl hoşlarına gi- muş kayıtlar!. 

den her kadına balayorlarsa Kadın erkek artık mmavi!. 
Kadınlann da bakmak hakkı- Bizim erkekten ne farkımız 
dır! var?. 

Muhakkak kocaya varmak Onların zevki var da bizim 
lazım gelmez ya?. yok mu?. 

Kızlık ta ne?.. Erkeklerin Erkek neyse kadın da o!. 
hodbinliğinden batka bir teY Erkek hoşuna giden kadını 
mi sanki?. hemen kendisine çekiveriyor da 

Her kadının mutlaka anne kadına bu hak niçin çok görülü 
olması li.zımgelmez ya?.. yor? .. 

Doiruıu dana ta ederim, Hem bir kadrom iyiliği ve 
flort te yaparım! fenalığı niçin zevk kayıtları ile 

Hem bir defa namuslu .. Di- ölçülüyor. Bir kadın .,,rkeğin 
ye ifade edilen çerçevenin· dısı-. boşuıı.e r. '!.'.! oiıl.f'hili··tıro J,. 

ZA Yl - İş Bankasının Beyoğlu 
Şubesinden ald.ığan 335 numerolu 
kumbaranın 2604 :ıumerolu cüzda
nını kaybettim. Yenisi alıruıcağın
tlan zuhurunda hükmü olmayacak
tır. Karabet Demirciyan. 

İstanbul İki.nci Ticaret Mahke
mesinden: 

Cinsi Men~i ~alyesi 

Tiftik Kütahya 39 

" " 30 

.. •• 36 

" .. 20 

.. Bolvadin 99 

.. Karahisar 43 

.. .. 16 

" 
Mcvduron 32 

.. Akşehi· 19 

.. .. 10 

" Konya 10 
.. 3 

Karahisar hafif 11 ! •• 
Amerikan Ekspres bankasına 

merhun balada cins ve mikdarlarr 
muharrer tlitiklerin eat>lması ve sa 

--;&; 

ECONOMOU OPERET HEYETİ 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Bu akşam saat 21,30 te 
RİRİKA 

Yarm <rkşam ilk defa olarak 
YA SENA HRİSOMOU 

Pek yakında: 
tis Tihis. 

Soulamitis, Horos 

İstanbul Beşinci icra memurlu
ğundan: 931-3838-4738-4449-4812-
5189 numuolu dosyalar mücibince 
İstanbuJda vezir hanında kirep dö
şin fabrikası sahibi Karcbet Dök
meciyan efendinin Romankal ve 
Armandi vekilleri avukat Mekki 
Hikmet beyin alacağına mebni 
nıah.;uz olan fabrikasında mevcut 
makinelerinin paraya çnrilri:ıesi 

mukarrer olmakla 18-2-932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 den 
itibaren ikinei artırma u.suli1c mü
zayi.desi icra kılıınacagından talip
Jerin mahallinde hazır bulunan me
muruna müracaatları ilin olunur. 

İstanbul icra riyasetinden: Bey 
oğlunda İstiklal caddesinde, 38 
numaralı deri ınamuliitı ticarethaııl 
si sahibi Viktor Gallcrini Efendi 
nin konkordato ıçin mi.ıhlet itaıl 

talcbile vukubulan miıracaau üz.e• 
rine icra kılınan tahkikat nı:ticesi 
de konkordato talebinin nazarı iti 
bara alınmasına ve icra ve ifıSs ka 
mınun 278 ve 279 uncu maddeler 
mucibince borçluya iki ay mühl~ 
verilmesine ve !stanbulda. Birinci 
Vakıf hanında avukat Fahri Beyin 
komiser tayinine ve işbu mühleti'1 
ilanile beraber icra ve ifl!s daird 
Jeri ve tapu sicil memurluklarıJ 
bil<:lirilmcsinc karar veri!mb old• 
~ ilan olunur. 

tışın bu ayın 23 üncü salı ııünü &aat ı--------------

İstanbul ikinci ticaret mahkemt' 
ainden: Ankarada At pazamtda 
kur handa Tiftikci Kara lcollukç 
oğlu Hamdi Beyin Yeni Kayıt 
Ümit nakliyatı umumiye sirketiı!'I 
rehnettigi krrk bin balya tiftiğid 

tutarı <>lan ve navlun ve saire<k 
dolayı medyun o!dugu 574 lira bir 
kuruşun tesviyei deynedilmrmcsi 
zerine alacaklr vekili mezkür eJll 

teanın piyasa üzerinden paraya ~ 
rilme<ıini talep cyl<diği.nden bu hır 
sus hakkında borçlu Hamdi Beyi~ 
bir itirazı bulunduğu taktirde tari 
hi ilandan itibaren üç gün zarfınd 
mahkeımye bildi.rilmeı;i :üzu 
HcaTet kanununun 767 ci maddcst 
ne tevfikan ililn olunur 

birdc ve talip butunmadrğı takdir
de mütıukiıp gilnler>de Tkaret ve 
Zahire boruamda W:ası kararlaştı
rılmış olduğundan taJip olanla.-ın 

=zldlr gün ve saatlCTde Bonıa'<la 
hazır buılunmalarr illin olun.ur. 

Sekizinci icra dairesinden: Bir 
deynin temini için Güneş şirketin. 
den tahtı hacize alınmış olan elbi
seler 18-2-932 tarihinde saat 12 den 
14 tet kadar paraya çevrilecegi ilan 
olunuT. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanmda kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. İstanbul asliye mahkemesi biri' 

ci Ticaret dairesinden: Ta.-Jka bı• 

raderlere rehncdilüp mahkemece 
tılmasına karar verilmiş o1an y~ 
sandık derununda 1340 kilo birin< 
ve ikinci trikoyu almaga talip <>la 
!arın 23·2-932 tarihine mü>adif s:ıl 
günü saat onda Sultanhamamında 
Topalyan hanında Tarika Birad t 
!erin arziyesinde hazır bulunmala 
ilin olunur. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

dın için de öyle. Ne fark1D1Jz 
var? İt, zeki, çalııkanlrk, tab. 
sil, anlayış, idare fili.n ıibi esas 
lar kadınıo ölçüsü olmalıdır!. 

Evlenecek kadın mutlaka tanı 
dığı, sevdiği, beğendiği, anlaıtı 
ğı, erkekle evlenmelidir. Bunun 
için de ilk fart tanıtmak ve ko
nuımak değil mi? •• 

Naran'm bütün bu söyle. 
diklerini dinledim dinledim ve 
ona cevap verdim. O anda ne
ler söyledim, ne kadar söyle
dim bilmiyorum. Fakat, onun
kileri gibi benimkilerin de esası 
hatırımda sayabilirim: 

Bir: Sosyete, asrilik.. 'diye 
saydığınız şeyleri öz manasile 
bilmiyorsunuz. Asrilik sadece 
açılıp saçılma, sosyete erkek. 
!erden sakınmamak, mondenlik 
israf, sefahat, çılgınlık, ne yap 
tığını bilmemek değildir. 

Monden bir kadın fazilet, 
vicdan, irfan, insan ahlakı deni 
len şeylerle hamuru yoğrulan, 
hele kadınlık gurur ve sevgisi
ni her şeyin üstünde tutan ka 
dınarT. 

f .. 1C \,.; 

gibi zevk ve şehvet dütkünü ğer bir budalalık etmisşe bü 
olamaz, o ıerbestliği kendisin- tün varlığı ile bunu giderme· 
de bulamaz. Tabiat bile bu hak ye çalışmalr, kendisini dahi 
kı ona vermemittir. Hem, ka. çok sakınmalıdır! 
dm kendiaini israf etmedikçe Bet: Erkekten elbette fark 
kıymetini arttıran bir meta hük !ısınız. Yaratan bu farkı orta. 
mündedir. ya koyduktan sonra biz, ken 

Üç: Kız kalmak ve kocaya di kendimize mi bunu yok ed 
kız varmak. Çok yerinde bileceğiz? Gün gelir mühendil 
bir tedbirdir. Bu, belki iptidai- te, doktor da, avukat ta, ask 
lik sayılabilir. Fakat, en ileri de, müderris te olabilirsini:t 
zamanlarda da daima karısını fakat kadın olmaktan, onun 
çocuklarının annesi bilecek ve ıartlarma uymaktan kurtula 
onu en aziz, en kıymetli varlı- mauınız !.. 
ğı tanıyacak bir baba; yahut Altı: Erkek hiç bir zam 
ta bir koca için evlendiği kadı çabucacık kandırdığı, kendini 
nm mazisiz ve lekesiz olması bağl dığı ve her şeysini aldı 
lazımdır. Kalp istirahati, vic:.. kızla evlemnez. Ahnlar yuz• 
dan istirahati, itimat ve dürüst de bir, ikidir. Sağınıza, solun 
lüğü bundan başka hangi şey ı za, bütün etrafınıza b kır.ız 
temin eder? .. Ve .. dalgın kız 1 Dediğiniz tartlar İçinde evi 
kendisinde bu hususiyeti kay- nenlerin sayısı söylediğimı ge 
bettiği içindir ki daima kendi mez. Erkek her vasıftan ev 
benliğine döndüğü zaman göz- vel karısında tam bir er.mi 
)erindeki ıslaklığı kurutacak iıter. itimada istinat etmıycrı 
bir tesellinin yoksulu olur kalır. §Üphe içinde bunalan evlilikle 

Dört: Bu şu.tın dııma çık. daima kendiliğinden çurü)ert 
tı .. diye bir genç kadının ken- ve kopan bağlar olmu tur. 
disini kapıp koyuvermersi hiç 
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Tarihi Tefrika: 54 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

Bir emirle Sa6atag Gelibo
luda bir kaleye gönderildi 

Sadarazam Girit seferine 
böyle bir tedbire lüzum 

gideceği için 
göstermişti 

logiliz tacirler yahudilerden ı tay Zevi taraftarları kendilerin 
alacaklarını alamadılar. Çün- de daha büyük bir kuvvet bu. 
kü yahudiler dükkinlannı ka. luyorlar, bütün maniaları aşa. 
payıp mallarını ellerinden çı. rak onu gönneğe gidiyorlardı. 
1<armıt bulunuyorlardı. Fakat "Mesih,. in böyle mahpus 
alacaklannı almak için İngiliz kalması hiç bir zaman o~u~ 
tacirler meseleyi membamdan mağlubiyeti diye telakki edılm~ 
halletmeği daha muvafık bul. yor, ona inananlar bunun yem 
dular. Onun için de Sabatay bir İmtihan olduğunu takviye 
Zeviıye müracaatla alacakları- ediyorlardı. O zamana kada~ 
m vermeleri içinı yahudilere la- görülmemi§ bir kalabalık Geh 
zım gelen ıeyleri söylemesini boluya akın ediyor, Sabatay 
kendiıinden istediler. Hapisa Zeviyi görmek için her gün ya 
nede İnpiz tacirleri kabul eden hudi kafileleri gidip geliyor
Sabatay Zevi onların taleple. du. 
rinde ne kadar bakir oldukla. Bu kalabalığın toplanmasın 
rını teslim etti. Katibi Primo dan Gelibolu ahalisi de az ınem 
ya emir Yerdi. Bütün İstanbul nun değildi. Çünkü evlerini ge
yahudilerine hitaben yazdıra. len ziyaretçilere kiralıyorlar, 
rak tamim ettirdiği beyanna· alış verit ederek para kazanı· 
me ile alacaklı İngiliz tacirle- yorlardı. Daha ilerisine gidile 
rinin borçlarının ödenmesi la. rek denebilir ki, "Meıih,, i zi. 
:ı:ım geldiğini bildirdiı. yaret için koşanlar yalnız İstan 

Bu beyannamede hülisaten bul ve Türkiye yahudilerioden 
töyle deniyordu: ibaret değildi. Otmanlı impara 

"larail oğullannın kurtulut torluğunun hudutlan haricin. 
aününü bekliyen ve "Mesih,, deki memleketlerde de Sabatay 
in saltanatına intizar eden ey Zevi büyük bir şöhret kazanmış 
lsra.il teselli, saadet ve seli- tı. Onun için uzak yerlerden 
met ıenin üzerine olıun!.. 1. yolcular gelmeğe ba,ladı. Ve. 
tittiğime göre, ıizlerin burada nedikten, İtalyad&!l, Hamburg 
bulum.o bazı İngiliz tacirleri- ve Arnsterdam gibi yahudi mer 
ne borçlarınız varmış. Binaen- kezlerinden gemilerle gelen 
alyeh bence doğru olan hare. ziyaretçilerin sayısı m~.lıim de
ket bu borçların tediye edilme ğildi. Bu suretle Geliboluya 
sidir. Eğer benim bu vesaya. para yağıyordu. Sabatay Zevi 
mı dinlemezseniz ben de sizi ye takdim edilmek üzere pek 
aaadetimize ve saltanatımıza kıymetli hediyeler getiı·iliyor· 
iştirak hakkından mahrum bı- du. "Mesih,. İn mahpus bulun 
rakınm.,. duğu kale içerisi en pahalı ha. 

Bunun üzerine borçlular lılarla süslü bir saray manzara 
borçlannı venni!ler kimse "Me •ı almıştı. Sanki Sabatay Ze.. 
sih., in emrine muhalefet etme Yi bu sarayın yegane hükümda 
mittir. rı ve mahbus "Mesih" in mu. 

Maamafih bir adamın, hem hafazasma memur olanlar da 
de mahpus bir adamın bulun- bu hükümdarın muhteıem bir 
duğu yerden bir cemaate hitap maiyet alayı olmuştu! .. 
ederek istediğini yaptırmış ol· Bu yahudiliğin kurtuluş gü. 
masr nazan dikkati az celbet. nünü tepşir eden ve taraftarla
medi. Sabatay Zevi denilen bu nnca fevkalade bir hüviyet sa
adam faydalı mı idi?. Yoksa bibi itikat edilen bir adamın 
muzır bir adam mı olacaktı?.. kazandığı manevi iktidar ve 
Belki öyle belki öyle... kuvvetten başka bir ,ey değil. 

Sadrazam Köprülü Ahmet di. Bu adam hapsedilmiş, fa. 
Pata bu vaziyet ka11ıamda kat ona İmam olanlar tara. 
yarım tedbir almaktan kendini fmdan bir kat daha aranmıştı. 
kurtaramadı. Verdiği bir emir Bu bir lıükümdar mıydı?. Her 
le Sabatay Zeviyi Geliboluda halde cismani kuvveti olma
bir kaley.e gönderdi. yan, fakat buna mukabil kendi 

Sadrazamın bu tedbire mü. taraftarlarının azami fedakirlı
racaatında imil olan şey, Saba ğına istinat edebilecek bir bü. 
tay böyle bir yere sevkedilirse, kümdar sayılabilirdi. 
daha iyi takyit altında bulun "Mesih., maddi kuvvet ve 
durulmut olacak ve kendiaini iktidara istinat etmiyordu. O-. 
ziyarete gelenlerin mesafenin nun dayandığı kuvvet, kendı 
uzaklığı 'haıebile lstanbulda. taraftarlarının iman ve merbu
kinden her halde az olacağı dü. tiyetinden başka bir şey değil
tüncesiydi. di. Bu itikat ve imanı besliyen 

Sadrazam açılan Girit sefe- ler için Sabatay Zevinin böyle 
rine gitmek üzere hazırlandı. mahpus bulunmasının mukad-. 
ğı için gayri muayyen bir za. der ve mev'ut olan mes'ut net~ 
man zarfında lıtanbuldan gay ce Ü'!erinde hiç bir makil.•

1
• !~1 

bubet edeceğİ!llİ dütüniiyordu. ri olmıyacaktı. Y ahud!. ışı? 
Kendi gaybubeti esna.smda ise kurtulut günü gelecegı ~ 
fehrin yahudileri arasında bir "Mesih., te çok g'?'ın~en kur 
lıidiae çıkması ihtimallerini kal tulacak , yahudiliğı bızzat 
dn111ak iatiyordu. taracaktı. k 

Bu meseleyi esasından bal. Bu iman gün geç.tikçeS bv. 

AMBA ŞUBAT 1932 

i
l Şekerı·nBirinci sahifeden geçen yazılar 

Tevfik Rüştü B. Cenevrede noktai VapurcuJarın 
~ : ... ··-. . '•'"" .,,.,, ~.?1 ·: .;:: . ... "-.;"· . il'· . .; 1 • • • • ' ' ~ 

Yükselmesi nazarımızı nasıl teşrih etti? Gümrük borcu 
(Başı 1 inci sahifede) 

dirlcr. 
Alpullu §eker fabrikası iıe, vazi

yetle cok yakından alakadar olmak
ta ve .. piyasaya !eker temini için i
cap e<len her tetbiri almaktadır. 

Dün Uşşak şeker fabrika11 mü
dürü Remzi Bey Alpullu şeker şirke 
tini ziyaret etmiştir. Bu ziyaret ne
ticesinde şeker tedariki için Unak 
fabrikasının yard!ltll temin edilmit
tir. Ortada bulunan hakikat ıeker 
fiatlerinin '\Ür'atle ve mütemadiyen 
yükselın<kte olmasıdır. 

Bu hn~uıta, hakiki ınalllmatı a
labilmek için dün Trakya feker fab
rikaları umumi müdürü Hayri Beye 
müracaat ettik. Hayri Bey eliyor ki: 

_ Vaziyet şudur: Kont~ian !'t
bikatına başlandığı 16 teşrınısaıııde 
memleketin her tarafında ve bilhas
sa .dahilde fiatler yijkselmeğe baıla
mış ve bir ibtik3r kapm . açılmıştı. 
Fakat, Alpullu ıeker fahr~ası. l!eçe_n 
eneki kampanyasını henuz bıtirmış 
:lduğu cihetle depolarında külliyetli 
miktart!a !eker b<ılunması ve k~~; 
tenjarun inti§armt!an evvel vazt1ttigı 
fiate hiç bir zam yapma~ası. ş'."<':" 
fiatini haddi sabıkına ~:ıdırmıştı. 
Bir kaç gün evveline gelınc~e ka
dar bu fiat devam ede geldı. 

~ akat, aliı.kadarlann, hı;r . ~ü~lü 
ihtimalatı derpif ederek, 11tihlillt 
'ktarından fazla ıeker almalan 

:::cıam ol~n toz şeker miktarmı tü. 
ketti ve Alpu!lu ıeker fal>rikaoınlfı 
lstanbul depolarmda ancak 20 - 25 

kadar bu cins ıeker kalmq ol-
vagon 'k""d 
d '-' •- miktar şeker şır ctının e

u .._., uU ba"lan 
• . h ""küme:t ve müesseıata g 

;,ğ:1mi~<tara bile tekabül etmeuıelrte 
clir. 

D•., taraftan fabrika deposunda 
ıs-r balkı 

al•kondan şd<0r Trakya nın 
. 'bti acına kampanyaya kadar o~ ı y 

ancak t<kabül edcı:ektır. . 
Normal sekerimizin sntış1arr b?' 

k .. evveline kadar devam etti. aç eun .. 
Halbuki ıu bir kaç gÜn ıçınde nor-
mal şeker fiatleri 40 • 42 kun1ıa ka

dar yijkseldi. 
Mal olmadıkça. fiat olur mu? Mal 

d Yalnız Alpulludan 34 • 35 var il'. 42 
ku alıc.:m ,ekerler 40 - ye 

ruşa • ... tarafta 
k da satılmaktadır. Dıger n 
~ r da ihtiyaca kifi miktarda küb 

pıy"".' ve dubl rafine ıekerler mn-
•eken k 1 . fia . . ' tt Bu cjn, şe er erın tinın cu ur. . 
··ksehneınesine sebep ıse henüz 

~pullunun depolarında bu cinaten 
bayii §eker bulunmasıdır. 

BugünkÜ şeker meselesi Alpullu 
kerinin bitmesi dolayuile ih-

toz !" k 'b •ı_o_ 
dilmiş bir toz ıe er ı b.....-uı

das e • d ğil' ~'-
dan ~ka bir ıey e =· 

ş· kc•imiz piyasaya kafi miktar. 
ır -~"er arzedebilınek için Ut-

da toz r- .. 
ek fabrikaıınrn muavenetim 

ıak f "'.' bu ün mezkur fabrika rica etınıf ve g . 
"d- .. umumisi Remzı Beyle mu-

mu uru k .. 
k .__, narak Unak te enmn pey. 

tabı ıuuı . •1 fazla 
lıtanbula celbi ı e te-

derpey · olu reffüe uıUıi olunma11 ternın D• 

nıuıtur. 

Uışaktan htanbula teker naklin
de masarifi nakliye, aigorta, avarya 

.b. hususa! tC111İn edilerek Uı§ak 
gı ı . 1 

kerinin fiati sıf atanbul 40 kunıı 
'~arak tesbit editmiıtir. Fakat Ut
o ktan t•ker gelmeai nihayet on gü
t• mütevııkkrf olduğundan tirketi:Z ıeJ<ercilere bir sühulet olarak 
kendi deposundan 13 vagonun Uı
aktan gelecek ıekerle tebdili ka-

t hl" eclilmi' • bul ve tüccara te ıg ıtır. 

Şirketin bu hizmeti munhuınn 
piyasaya toz teker anedebilınekten 
ibaret bir tavassut ve delalettir. 

Lokumcular da tirketimize müra 
caat etmiJlerdir. Kendilerine bir ay 
zarfında aynen iade şartile huırünkü 
ihtiyaçlarına kifayet edecek miktar
da ıek.,. vermeğe muvafakat ebniı 
bulunuyoruz. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
Türkiye ile komşularr arasm?a öy
le dostane münast!betler temm e
dilmiştir ki mütemadiyen artan sa
mimi kardeşlik hisleri oayesinde bu 
hudutların zanıan ile sivasi ebenı
miyetleri muhakkak azaİacaktrr. 

Mcmlekotim efkarr umumiyesi ta 
rafrndan tekzip cdilmek~e.n hi~ 
korkmıyzrak ilfın edebilırı m kı 
Mustafa Kemal Türkiyesi her han
gi bir komşusu ile hakiki ve tanı 
bir müsavat esası dahilinde bu dev 
Jetlerle müşterek hudut/arma sırf 
idari bir mahiy~t vermeğe hazır .. 
dır. 

Nokt.ıi nazarımız 

Tevfik Rüıtü Bey bundan .~onr~ 
Türkiyenin geçen sene harp ~u!~~ı
nin ücte birini tenzil ettiğim ııoyli
yerek -Yunanistan ve Rusya ile nkte
dilen bahri muahedeleri hatırlattı. 
Terki teslibatta Tiirkiyenin noktai 
nazan askeri kuvvetlerin müsavatı 

Hariciye Vekilimiz "Tevfik Rüştü 
Beyin terki teılihat konferansında 
dün İrat ettiği nutuk konferans ma
bafilinde çok takdir edilmektedir. 
Bu nutuk sayılı ve kıymetli nutuk
lardan biri addediliyor ve çok mü
sait tekilde tefsir olunuyor. Dün ak
şamki Journal de Geneve gazetesi 
Vekilimizin nutkundan b~hsederken 
diyor ki: 

" Tevfik Rü§tÜ Be.v. filiyat ile 
tahakkuk etmi.~ olan faal bir sulh 
ve terki teslihat politikasrnrn ge
rek Türkiyeye ve gerek kendi şah
sına verdiği otorite ile konuştu. Bu 
filiyat Türkiyeain Yunanistan. l
ran ve daha diğf!r nıemleketferle akt 
tettiği muahede/erdir. Türkiye fii
li bir müsavat esasına müstenit c~z
ri bir terki tcslihat istiyor ve kon
ferans salonunda tıpkı cihan hari
tasında olduğu gibi ltalya ile Rus
ya arasında ahzr mevkl ediyor!' 

M. Litvinof'un nutku 
esa11 olduğunu ileri sürerek, hiç bir Sovyet ıuriları Hariciye komise· 
k_onferanaın tarih ve müstak!"" ne- ri M. Litvinof'un terki teslibat kon 
ıillc;r kar~ıs"!da bu der'7e ag~, ma-1 feranaında izah ettiği Rus tezinin 
nevı.~~ ~ıya11 bir m~'ul•y.et .Y~klen- metni şehrimize gclrniıtir. 
medıgını, ve beynelmilel ihtıl~ M Litvinof bu nutlrnnda ezcümle 
li,18.b kuvve~ile ~!~itmesi ua~~~ , 0 n1;.,., aöylemi,tir: . 
nıhayet venlmesı lizım celdiğını, _ Sovyet büki'ımeti daha bıcla
barp ha~ırlıklaı:ının m!lle!1erden ao- yeti tqekküliinde harbi, sözle değil, 
nu gelmiy~ mutemadı brr g:'~ fiil ile mahkum etmiıtir. On sene 
ve masraf ıatecliğini, ve buna h!r nı- evvel Cenevre konferanımda ela kül
b~yet V<;m1enin yegane çaresı bu." li ve umumi terki tealihatı teklif et
bır terki teslibat olduğunu, ve bır mitti. 
millete tahmil edilen müdafaa ku~- Teolibatın tahdidi de harbe m&ni 
vetleriııin indirilmeıi için en emm olamaz Bizim noktai naz.arımız şu. 
v:"•.ıta di~er devletlerin ~ kuvvetle- dur: H~be kartı emniyet. 
nnı ~nzil etmelerinden •':>-"et. bu- M. Litvinof Fransız teklifinin 
luııdugu~u ve hulasa terki teıılıhatı'! konfenı.n11 gayesi.le yaklttttıraınaya 
t~k ç~c11 ~tün devletler k~netl~ cağ• fikrindedir. Beynelmilel ordu 
'!10 musavı ~~dde ircaı ol~u!1"0~. ooy da bir fey ifade etmez. 
lı~erek ve ••lalı kuvvetlennın mu!"· M. Lltvinof bundan sonra temsil 
vatı prensipi bir ~"!a kabul e.~ildik- ettiği memleketin diğer memleketler 
ten ııonra a$kerj ıttıfakların !uzumu le beraber sür'atle ıilahlarm.ı brrak
ve ıni~as! kalmıyacağını ilave etti mağa bazır olduğunu aöylemiı ve 
ve ~edi ~: . . nutkunun nihayetinde Sovyetlerin 

. Bemn; fıkrimce ceva.~ . verı~e- sulhten başka bir ,ey islemedikleri
bılecek yeg§ne ittifak butün mı!- ni bir kere daha teyit etmiştir. An
letlerin harp aleyhine ittifakıdır." cak sosyalizm pı·ensiplerinin tema-

F.r • •1• men galebesidir ki, sulhün ulvi te-
ansız pro1e~ . tı 1 caktır 

Tevfik Rüıtü Bey, Franaız pro
jesine geçerken bunu tetkika henüz 
vakit bulamadığını fakat bu projede 
milli orduların ı.e;..eımitellqtirilme 
sinin bir hatlangıcım sezdiğini, çün
kü silii!ılar ve ordular beynelmilel 
olunca milli ordular kalmıyacağmı 
ve eğer F ran11z heyetinin fikri bu i
se bu batlangıcın muhakkak tam Ye 
umumi bir terki tealihata müncer o
lacağını ve fakat bu değilse bu hu
susta l\t Litvinohın muhik tenkitle 
rine ittir.k ettı&iıü anlatb. 

Müşterek bir nokta 
Temk Rüıtü Bey, konferans na

zarında umumi denecek kadar mÜ§• 
terek bulduğu bir nokta üzerinde 
durarak dedi ki: 

" Yalnız bir kısım taarruz ve te
cavüz silahlarınrn i'lga ve tahdidi 
beşeriyet için iyi bir §erdir. Bu
nunla b<:raber bu teklifler sadece 
harbin insaaile§tirilmesinden iba
rettir. Bu tedbirler insanidir, fakat 
harbın önünü almağa ve terki tes
lihata k.§fi değildir: bu tedbirler 
Hil§liahmer, Salibiahmer gibi te
şekküllerin uzun zamandan beri 
başlamış oldukları insanıyet eser
lerinin sad.>ce tf!lramül Vf! inJcişa
lrndan ibarettir. Halbuki müsaa
denizle söyleyeyim: konfe~ans bu 
sahada daha fazla işlf!r görmelidir." 

Tevfik Rüıtü Bey bazı devletlere 
tahmil edilen gönüllülerden mürek
kep ahzı asker usulünün bu milletle
re çok masraflara mal olduğunu ve 
bu iktısadi buhran devrinde her dev
letin kendi iktısadi feraiti ve en mü
sait hizmeti askeriye teklini intihap 
ta behemehal aerbeat bırakılmaaını 
söyledi. 

Akim kalan konferanslar 
Tevfik Rüıtü Bey, §İmdiye ka

dar teplanaıı birçok heynelmilel kon 
feranı ve komiayonların akamete 
uinmıaımı, batti ekseriya aksi .,... 
ticeler venneıinin sebep ve amilleri
ni tahlil ederek 1ıe,lıea imıllerin bu 
konferanslarda müzakere edilen 
mevzu ve meselelerin ifnotına gidil
mesi olduğunu söyliyerek dedi ki: 

mına oa . 

Yeni teklifler 
CENEVRE, 16 A.A.. - Tahdidi 

teılihat knnferanaında Arıantin 
mümesaili ihzari komisyonun proje
sini miizakereye eıas olarak kabul 
etmiıtir. 

Bu mümessil yiyecek maddeleri
nin harp kaçağı aayılan eşya arasın 
elan çıkanlmaıınr temenni ebnİ§lİr. 

lran murabbası Fransa'nın müo
bet tekliflerini kuvvetle teTviç etmiı 
tir. 

lariçre namına M. Motta biç bir 
murahhas heyetin kat'i bir ret ve im 
kansızlık cevabı vermemiş olduğunu 
söyledikten 10nnı M. Tardieu'nün 
vuzuh itibarile dikkate f'IY&D bir teı 
kilit aiotemi teklif ebnek gibi inkar 
edilmez bir meziyet ıöatermiı oldu
ğumı aöylemiıtir. M. Motta bütü? 
devletleri ainesinde tophyacalıt bır 
Cemiyeti Abam müeuesesinde ta
hakkuku kabil olmakla beraber be
nüz >amanı celmmıiı olan ve beyne! 
milel bir kunet teıkiline matuf bu
Junaa fikir Ye -VYUnm ehemmiye
tine ve clilduıti edbebnİflİr. 

Bundan aonra M. Motta Aıneri
ka'nm mühim bir imil oldufundan 
uzun uzadıya balısebnİf, Franaa tek 
liAerinin konferans için kıymetli bir 
yardım mahiyetinde oldııfanu söyle 
mit -re bu tekliflerin bir blok teıkil 
ebnemekle beraber müzakerelerin 
merkez noktunu itıal ebnesi tabii 
bulund.,ğunu ilave etmi,tir. 

M. Motta ltalyan tekliflerinin ve 
daha bircok murabbaı heyetler tara 
fından il~ri aürülmüş olan noktai na 
zarların da müıbet bir kıymeti oldu· 
ğuna elıemmiyetle dildıati celbetmit
tir. 

Evangelos Nomikos 
vapuru kurtanldı 

(Başı 1 inci sahifed<!) 
nei maliyesi nihayetine kadar güm
rük resminden muaftır.'' 1345 mali 
senesi hulul ettiği zaman devlet, ye
ni takvimi çoktan kabul etmiı oldu
ğu için gümrük idaresi iki sene ara
sındaki farkı tetkik ettirınit ve mu
afiyet müddetinin hulul ettiğini gö
rünce o 11rada Yelkenci zadelerin 
satın aldığı Erzurum vapurunun 
gümrük bedelini salıiplerinden iste
miıtir. 

Vapur sahipleri buna itiraz etmİf 
ler, Ankaraya heyet gÖndermiıler 
ve neticede muafiyet taleplerini ka
bul ettirmeğe munffak olmuılardır. 
Muafiyet müddetinin temdidine dair 
neıredilen ikinci 1699 No. lı Ye 17-
6-930 tarihli kanun ıudar: 

"20 şubat 340 tarih ye ~18 No h 
kanunun birinci maddeıinde mez
kur muafiyet müddeti 1935 mali se
nesi nihayetine kadar temdit edil
miıtir.'' Her iki kanun da gösterir 
ki muafiyetten istifade eden ancak 
340 senesinden sonra milli bayrak 
altına alman buharlı ııefinelenlir. 
Bu tarihten evvel satın alınan vapur 
!ardır.o gümrük resmi alrnmaaı kadar 
tabii bir bak olamaz. 

Bu vaziyet kartısında hat<ra fÖY· 
le bir sual gelebilir: 

- Pek ali ama nasıl oluyor da 
340 tarihi üzerinden bu kadar sene 
geçtiği halde bu para tabail edile
memiı? Mademki bu tahakkuk et
mi' bir borçtu. Şimdiye kadar tabail 
edilmeli idi. 

Bu itiraz ol<a olaa o tarihte lı
tanbul gümrük idareıinin bafında 

bulunan zcvnta tevcih edilebilir . 
Rivayet edildiğine göre bu ihma

lin nedeıı ileri geldiği, gümrük ida
resi müfettişleri tarafından resmen 
tahkik edilmektedir. 

340 tarihinden evvel satın alınan 
vapurlnnn gümrük resminin eski 
gümrük kanun11na tevfikan ton ba
ıma 74 kuruştan hesap edilmesi i
cap ettiğine dair ileri sürülen temen 
ninin de is'afına kanunun sarahati
nin mini olduğu beyan edilmekte
dir. Zira eski gümrük kanununun 
yeni kanunla tadile uğramayan 36 
mcı maddesi hükmüne tevfikan ev
velce herhangi bir surette tahail &o 

dilıneıniı olan gümrük resimlerinin, 
tahsiline teve11ül edildiği tarihte 
mer'i olan gümrük kanunundaki ta
rife üzerinden almma11 İcap ebnek
teclir, Binaenaleyh, vapurcular yeni 
kanun hükmüne ıröre ton batına (4) 
lira gümrük reamiııl mut.lika ödeme
ğe mecbur addedilmektedirler, Di
ğer taraftan, milli vapurlarımızın 

devlet inbisan şeklinde idare edil
meıi etrafında vaki olan teklif, kuv
•etli taraftarlar kazanmaktadır. Li
man tirketi müdürü Hamdi Bey de 
ayni '\'Ütaleadadrr. Hamdi Bey diyor 
ki: 

- Türk sularında ıeyıiiaefer itle
rinin tanzimi ve Türk vapurculuğu. 
nun takviye ve ıslahı için bence de 
bu işi devletleıtirmekten başka ça
re yoktur. Ancak Vapurculann koy
dukları sermaye nazan dikkate alma 
rak mağduriyetlerine meydan ver
memek ıartile büyük bir aeyriııefain 
idaresinin te,kili çok muvafık olur. 
Bu işin iki aafhası vardır. Ya oerbes 
rekabet salıa11nı olduğu gibi açık bı
rakmak. 

Yahut ta, vapurcularm kendi ara· j 
larmıla birleıereJ< bir ıirket vücude j 
getirmelerini temin etmek, 

Vaziyeti ıslah için ikinci çareye [ 
çoktan beri bafvuran vapurcalar bu 
itle muvaffak olamadılar, Muvaffak 
oloalardı, bu. hem halk, hem de de
niz ticareti için tabii zararlı olacaktı. 

letmek için belki de diğer bir Yet buldu. Gün geçtıkçe a •· 
çare vardı ki bunu teklif eden- tay taraftarlan arttı. nl f'li 
ler gene yahudiler oldu. Mü- Fakat bütün bu Srb t 

1 
y 

him bir para toplayarak Saba. neticesi ne olacaktı?.:b a ; bu 
tayı hapisaneden kurtannak ça Zevi macerası nasıl nı aye 
resi .. Fakat bunu Sabatay ka- lacaktı?.. • l"b 1 nak 1 İdman 
bul etmemiştir. Kendisini kur "Mesih., ın Ge 1 0 uyf kat 

ittifakı 

heyeti 
temyiz 

•• iştirak edecek devletlere mü
savi menfaatler temin etmiyen her 
beynelmilel konferans binarur~ a
kamete nıahkDmdur.'' 

tST AN BUL, 16 (A.A.) 
Karadeniz boğazı methaline ya 
km İğneada mevkiinde kazaya 
uğrayan Yunan bandralı Evan. 
golos Nomikos vapuru, Türk 
gemi kurtarma tirketinin Sezar 
tahlisiyesi tarafmdan dün ak. 
tam auları tahliye edilmek ve 
rahneleri kapatılmak auretile 
kurtanlmış ve yedekte çekile
rek bu ıabah erkenden Büyük. 
dere limanına getirilmittir. 

Çünkü fili bir inhisar Y8PIDlf ol
malan dolayıaile nakliye ücretlerini 
yükaelteceklerdi. Bunun yerine bir 1 

devlet inhiaarı ikame ebnek her hal
de ferdi tqeldriillerin yapacağı in- 1 

hisardan çok hayırlıdır. 

Ancak furasım da kaydedeyim: 
tarmak için velev ki pek az bir linden ve orada mahpus, a 'b" 

b 'I rf- .ıiJ • · ht b' hükümdar gı 1 
paranın ı e sa eu mesını mu eıem ır d 
"Mesih., reddediyordu!., gün geçirmeğe başlaması: ı:~ 

- Birkaç gün zarfında, de. soma gelen haftalak ve ~af-
di pek büyük mucizelere §a· bu maceray~ da a~~.ıJ°". ö-
hit olacakımız, bekleyiniz-!.. ~~laka' ~~esihrubiz:'i J1 • 

Bu nasıl olacaktı?. M~ama· turec:eb.tı.lanrYet " iktidara ıa 
fih "Mesih Geliboludaki men manı ır Ye fta l 
f .. -'ı'd.. Heın de ninn bip olmayan ye tara r arınca 
asına ıuru u. l b' "Hük' dar aayılan bir 
ayının on dördündeki Beni ır~ :hıi et d;ğil u'.:iydi? •• Bu gay 
ilin Mısırdan çıkıtmm ~I do '· .Y • h"kümdan böyle 
nümünü tes'it eden yahudı bay rı cıamabulnı du 1 b'I . 

. . d 1 ınahpuı un uru a ı en cıs. 
rammın anfesın e... mani bir kuvvet vardL. "Me. 

Maamafih sadrazam, Saba- . · yri ı:İllmani kuvveti 
tay ZeYiyi İstanbuldan uzak- ~ib., ın n!d ki cismant kunet 
lattırrnanın büyük b~r fayd~.ıı ıle etd ki a ünasebat bundan 
olmadığmr görmedı degıl. ara•m a m .dd. b' afh 
C.. kü' "M 'h . • et için sonra daha cı ı ır s aya 
• un esı " ı zıyar • k d ekt' "Mesih ta 
kotan taraftarlan onu giderek gırece em ı.kled'.. :b• • b• 
Geliboludaki kalede de görmek raftarlarmın ~ • tgı g~ ı u 
ten çekinmemiş, yorulmamışlar maceradan galıbı!etle mı çıka 
dır. "Mesih,. ile on iman e. caktı, yoksa mağlup mu olaca~ 
dcnlerln arasına konmak iste- tı? .. Bunu ~rtık yakın vekayı 

manialar istenen tesiri hu halledecektır. 
d. il. • • i 

• 
ANKARA, 16 (Telefon) -

ldman ittifaklan cemiyeti tem 
yiz heyeti azalığına Mut meb'. 
usu Hasan Reşit, Milli Müda. 
faa hukuk mütavirlerinden Ka
mil Devler intihap edilmitler. 
dir. 

Güreş müsabe.kosı 

ISTANBUL, 16 (A.A.) -
lıtanbul gürq heyetinden: 

19-2-932 cuma günü C. H. F. 
Beyoğlu kaza merkezindeki 
mrntaka idman salonunda mat 
bu program mucibince tecrübe
li güretçiler arasında bir müaa 
baka yapılacaktır. Müsabaka 
tam saat 14 tedir. Müsabıkların 
tartılmak için 13 buçukta salon 
da iabatı vücut etmeleri lüzu. 

tebli " olunur. 

Tevfik Rü,tü Bey, nutkunu ıu 
sözlerle bitirdi: 

" Çok uzun ve büyük tarihi es
nasında f!n büyük zaferleri görmüş, 
bir çok acı fel~ke.tlere uğramış olsa 
bir milletin hıssıyatrn;ı vakıf ol
mak faydasız görülmezse, şunu sıöy 
/emek isterim ki: Türk milletinin 
en şiddetli arz~u ye_r. yüzündeki 
bütün miJietJerı suJ.h ıç.ıDde lı:ardef
çe geçinir görmektır. 

Nutuk tiddetle alkıılandı Ye al
kı,lar bütün aıralarda Tevfik Rüıtü 
Bey yerine oturuncaya kadar d• 
,,.,; etti. Birçok murabhular, bu 
meyanda M. Litvi?"f• M. Politia, M. 
Nadolni, M. T ardıeu, M. Sato -re J. 
talyan Bulıar, Romen ve timal büki'ı 
metleri muralılıaılan Tevfik Rüıtü 
Beyin yanma gelerek kendiaini ha
raretle tebrik ettiler. Macar Baımu
rahbası ihtiyar kont Apponyi yerin
den kalkıp gelerek Tevfik Riittü Be. 
yi heyecanla tebrik etti. 

Nutkun tesiratı 

CENEVRE, 16 A.A. - Anadolu 
Ajan11nın husu•i muhabiri bildiri-

idare heyeti intihabı 
İstanbul kabzımallar esnafı 

cemiyetinin idare lıeyeti intiba 
bı pazar aünü ıaat 11 den 15 e 
kadar Meyvahotta büyük ardi. 
ye hanındaki cemiyet merkaiıo 
de yapdacaktır. 

Mısır tahvilleın 

KAHiRE, 18 A.A. - Yüzde 3 
faQ ve ikramiyeli Mmr Kredi Fon
ıiye tahvillerinin dünkü çekiliıinde: 

1886 senesi tahvillerinden 128,634 
1903 ıeneıi tahvillerinden 583,790 
1911 aeneııi tahvillerinden 344,753 

Numaralar 50,000 ı•r Frank ikranıi-

Devlet inhisarı, yaln12 posta hatl&rı 1 
için olmalı, yük tqıyan vapurıan; j 
muayyen bir tondan 8fafı olan J.ü. 
çiik aefain bu inhisardan hariç tutul 1 

malıdır. 

Sokakta haydutluk 
Halil 1 brahim Efendiı ismin. 

de biriai kanaı Muhterem. Ha
nımla Beyoğlundao geçerken 
Hüseyin, Ali Ulri Ye Akif i.aim 
!erinde üç kiıi önüne çıkarak 
Halil İbrahim Efendinin kansı 
m zorla yanından alıp götür. 
mek iıtemiılerdir. Halil lbra
him Efendi mini olunc. üç ka. , 
fadar bıçaklannı çekerek üzer>- : 
ne hücum etmiılerdir. Bu ııra· ı 
da poliı yetiterek üçünü de ya. 
kalamıttır. Bunlar merkezde 
memurlara da bücüm Ye baka. 
ret etmiılerdir. Bu üç zorba ev 
raklarile beraber adliyeye veril 
miılerdir, 

--
Poliste 

Bir adam 
Hava gazından 
Boğulup öldü 
Beyoğlunda Geceli sokağın. 

da Samsun apartınıanı altında 
üç numaralı terzi dükkanında 
gece bekçisi Ali evvelki aktara 
Y•lmıttır. Dün sabahleyin do. 
kuzda komıusu kolacı lstavri 
Efendi bu dükkanın nçılmadığı 
nı görünce, kapıyı vurup ses
lenmi' ve ceYap almayınca poli 
se haber vermiştir. Bundan son 
ra kapı açrlmıt ve içeriden dışa 
ny. doğru müthiş bir havaga
zi kokusu yayılmıttır. Alinin de 
yatakta baygm bir halde yattığı 
görülmiiftür. Ali biraz sonra 
ölmü~tür. Terzi Andra da bir 
kaç gün evvel dükkinda ufak 
bir baygınlık geçirmiştir. 

Hahcıoğlu cinayeti 
Halrcıoğlunda Kumbaracı 

caddesinde harap bir dükkinda 
bulunan cesedin hüviyeti kat'I 
olarak tesbit edilmiş ve Şirketi 
Hayriye demirci ustalarından 
Abdullah Efendiye ait olduğu 
anlaşılmıştır, 49 yaılarında bu. 
lunan Abdullah Efendinin bay. 
ram ziyaretine gelenler tarafın. 
dan parasına tamaan öldürüldü 
ğü zannedilmektedir. Tahkika
ta devam edilmekte, katiller a
ranmaktadrr. 

Yakalandı 

Bayramdan evvel Divanyo. 
!undaki saatçi mağa2'asmdan 
408 saat aşıran hırsız tebekesi. 
nin elebatılanndan Nafi yakayı 
ele vermitşir. 

Gözü kanlı bir zorba 
Topkapıda oturan Nuri is. 

minde biri Mürüvvet Hanım is 

minde bir kadının evine gide. 
rek zorla içeriye girmittir. Nu
ri, Mürüvvet Hanıma satatmak 
istemiş, kadm yüz venneyince 
belinden koca bir saldırma çıka 
rarak kadıncağızı ağır surette 

yaralamıştır. Bu sırada MürüY 

vet Hanımın iki buçuk yatında 
ki kızı Ayten korkusundan ağ •• 
lamağa bqlamıf, Nuri bu yay. 
rucağı da batından aaldırma ile 
yaralayıp kaçmııtır. Mürüvvet 
Hanımla kızı Ayten hastahane 
ye götürülmüılerdir. Zabıta ta. 
tar Nuriyi aramaktadır. 

Karlar üstünde metruk 
bir çocuk 

Fenerde sokakta karlar üze. 
rinde bir aylık bir erkek çocuk 
bulunmu,tur. Çocuğun üzerin
de çıkan bir kağıtta müslüman 
olduğu yazılıdır. Çocuğu kimin 
brraktığr tahkik ediliyor. 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
Cecub! Amerikayı anlatan y~· 

gane türkçe ki~: Yeni yazı ile 

basılnuş kitaplann en nefiai. 
Papyekuşe üzerine tabedilmiş 

:nüteaddit reaimler. 

2 - F a§İst Roma 
Kemalist Tiran 

ve 

Kaybolmuf 
Makedonya 
Faşist İtalyııdan, inkılapçı Ar

navutluktan ve bizden sonrar. 
Makedonyadan bahseden yegane 
türlı:çe kitap. 

-o-

3 - Yeni Ruaya 
Rwı inkılibmdan, boltevikJ.e. 

rin terbiye ve telkin metotların· 
dan, Rwı irılnlibınm bu.günkü 
vuiyctindecı balı-ıeu yeğine 

tilrkçıe kitap. . 
-o-

Bu eserlerin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile berkeain hem Jez~. hem 
i91ifade ile okuyacağı en iyi ki· 
ta,plar bunlardır. 

-o-

Hq>si Muallim Halit kütüpha
~n& bulunur. 



Nefis ipekli kumaşlar 

iş Bankası'nın tesıs et
tiği büyük ipek kumaş 
fabrikası pek yakında 
mamulahnı piyasaya 

çıkaracaktır. 

•• 

laınsnn Oetter~arlı~ın~an: 
'Mabal!esl Sohğı Cinsi !V'O. Si 

M uham11Jl!n 

kıymeti 

Lira 

14000 HUldlmet caddal Fevkani odalar 117 ila 123, 1-3 

ve t.'liıtanl iki 

bap mağaza ve 

iki bap depoyu 

milştemil kağir 

hane. 

Evsafı balada yazılan ikağir binanın müındyeti 
sene ve sekiz müsavi taksitte ödelımek şartile kapalı zaırfla bi.r 
ay müddetle müzayedeye çtlı:anlmıştrr. Taliplerin 23 Şubat 932 
tarihine müsadif salı günü saat 15 te müracaatılan. (463) 

• 
ikinci çor.uğunuza da 

Bir kumbara atınız! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

1 

AH! AMAN! (ABUK! · 
... DİZİM 9 BiR ALKOK VAKiSi OH, NE RAHATLIK 

Aman t ne ıancı .. '. n• latlr&p.~ Ad•t• bıçak darbeleri. .. k.ı:JVrnıı 
bir dııı"91r•, Çok J'11tllı ki meu.ma'ı .çoM yeni•• ali Alltolt .,.,1ıı;,n 
IHı •'"Y• balııı ede<••tlt. Steaklitı dotru •lnftın merlıaıina ı!del' 
- ·atny, ıahfif tedıln,.. ııııdavi adet". Bu t•ir lftu•akkal dııııil. 
bQ\Qn af.in. bütiln tffı9 d.vam <ııdııır, ve o tnwiai kra euiti uam•o 

ıla de lfiıUı.lııı mıııııru.t oluounu~. C6iü.a, .,k.,, omuılar. d~ .• , 
alhaad YÜcudunınun her h•n•İ bir rc.-indııı tidd.etlt bir atn hhNr• 
titlninle hıııman me .. mah çok •e ,.ıımi AlkOk ,.-1ıkMıilo iu.le edini&. 
Fak.at AUr.ok i.unini iyice hahrınn:da hıluııı,H va «akUderdan "'11.ın 
ına.. Her ec.ı.anedııı bulunur 

Türkiyıı UmumJ Acentafarı !... 
.G. A A. BAKER Lt4 

inAMıuı 
htte ••tutu U9 

1ıto ..... SA~CIYI İZALE EDER 

Dr. A. KUTiEL Jandarma satınalma komisyonundan 
Cilt ve zührevi hastalıklar mil-

1 
1 

tehassısı. Karaköy, büyllk mahalle· 
bici yanında 34. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

1 

" Mayiata bava karıştımı.ağa mah 
sus cihaza ait islahat" hakkmdak.i 
icat için Sinai Müdiriyeti umumi

! yesinden jstihsal edilmiş olan 15 
1 Maırt 1930 tarih ve 1144 numarah ih· 
1 tira beratr bu kere ferağ veyahut i
l cara verile<:eğinden mezkfrr ibtirayi 

4000 : 4200 adet ikaputun imaliyesi kapalı zarfla münaıkaı;a.. 
ya çıkarılmıştır, Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat 
on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün ve münaıka'Saya iştirak için de muayyen gün ve saatte ko
misyona müraoaatları. ( 481) 

I 
• 

> 
'l> "' ~ l' a <'l o "' 

l'i ••• ! 
i POKER-Pi.AY J 

RAZOR BIADE -'! 

POKER 
Tıraş bıçaklarının 

Yllksek kıymetini düşürmek iı<in 
yapılan hareketlere rağmen daima 

mllkemmel ve heıpsine faikti.rler. 
Her yerde arayınız, 

satın almak veyahut ;eticar etmek 
arzusunıda bulunan zevatın İstan

bul Balıçeı.._pı Taş Han No 43-48 

de mllkim vek>Li H. W. !STOK E· Ki s AR NA 
iii!İİİİİİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİİİI ~~um, ve barsalk ihastalılklamun ta:i ilacıdır. 

şaktrr. TaharTllşat ve lwmızılık 

b Jırıamıgtır. 

lt\IYJ.TI 
il ~""ıs .p ıgı.iJl-AQQ 

--~yiiık ve küçük şiışeılerde he,r yerde satılır. 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
İyi İngili2Jce bilen ve konuşan bir mütercime iıhtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verileoek ve Kaıyseıi de Teroiimanbk 
ta ve İn.gikıce Tüııkçe muıhaberatı y~iğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamına ıbiır hali olmadığmı gösteriır Polis vesilı:alannı: ve 
sıhhat raponmu, evvelcıe istihdam edilıdiği mahallerden hüsınii
ha:l şahadetnamesinin vıe i!ld sene zaırfmda asıkediıkle alalkası 
alınadığııııa dair vesikalarını ve muvazzailı adııesile bir krt'a 
futoğrafmı istidasma ilişik olam:ak Milli M.üıdaıfıaa V ekaletıi Ha
va Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (562) 

Istanbtıl Evkaf Müdürlüğünden: 
Laleli camii şerifi kurşun ve saire tamiratına ait münakasa

VENi MODEL 

TELEFUNKEN 340 
RADYO AHIZElSAI GElMlsriR 

BOURL.A BİRADERLER;.şaı 

SATIE 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadiköv 

1 Norjske Orr'ent Linie 
SEYRlSEF AlN Yakmda mu"VaseJe1: edecek vapll.l'-

~rkez acenta: Galata Köprii 
başı B. 2362, Şube A, Sirkeci 
Mühll~darzade han 2. 3740, 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 17 Şuıbat 

ÇARŞAMBA 
18 de Galata Rııhtnnmdan 
kalkar. 

MERSİN POSTASI 
(lNEBOLU) 19 şuıbat ou

ma 10 da ldar>e rıhtımından 
kalkar. 

SARIYER 
Malınüdürlüğündenı 
Baltaıliırnaınmda dutlu!k na

mile maruf olan selbze bahçe 
icarmm üç sene müddetle vıe 

8 Mart 932 pazar ,günü saat 14 
te ihale edilmelk suretile mü
zayedeye konulmuştm. Talip
lerin meınıuri:yetimize müra
caatılan. 

!ar: 

ANKARA 
vapuru 22 şubatlı doğru limanmuza 
muvaseletle Donkergue, Hambuır.g 

ve İekandinavyıa limaınları için em• 
tiai ticaıriye tahmil edecekti... 
Halihazırda Samsunda eşya ıtabmil 

etmekte olan 

IRENA MARIA 
v.apuru Şubatın nihayetine kada.r 
ıllmanırnızdan Anve7e için eşyayı ti 
cariye tahmil edecekti.r. 

Tafailllt için Gaılata Fttflkya,n hll 
nmda Theo Re:ppeıı vapur Acenta
lığıına miiracaat olıunması. Tel. B. 
o. 2274. 

VAPUR Mtt>CEHH1Zt NAİM B. 

ADANA 
~ 18 Şubat a>erşembe glinıt 

akşamı Sirkıeci~ hareketle İzmir, 
Kllllllk, Bodrum, Antalya, AJ.aiye, 
Menin ve Payas'a yolcu ve eşyayı 
tiaıriye alarak azimet ve aV'deıt e
decektir. 

Ta.faHllt için Galata Si tıe franee>ı 
No, 13 de kfiln Şarl Soma acentas:ı
na müracaat. Tel. B. O. 104 L 

Muhakkak bir defa tıecrübe ediniz. 
En aort aakaıl bi1e derlıaıl ve ağnımı 

tıraş olunur. 
Tübll her yerde 50 kuruş nm {2 Şubat 932) cumartesi günü kıra edileceği mUkarrer ilten ı----------- İstanbu~ 6 m<:ı hukuk malıloeme

ainden: Mediha hanımın kocası o
Jan Eyüpte Topçularda Şeyh Raı;it 
efendi köşkiin<le mukim Akif Şük
rii efenıdi aleyhine ikame eylediği 

boşanma davasından dolayı bu ba.ıı
tıı verilmiş olan arzuhal sureti mu

maileyh.in gösterilıen adre<;te bulu
namaması hasebiyle kendisine teb· 
!iğ edilemediği tebliğe memur mn
başiriınin °tahşiyesidııden anlaşılmı' 

ve buna >binaen mümaileylıe ilanen 

~ 

111111116ı11ıı 111111ıııı11111 
TÜRK PUDRASI -

cıcı PUDRA 
1 A vnıpa'nın en meşhur pudraları 
1 
ayarmdadır. Terkiplerin.de tıene za
rar verecek b.iç bir madde yoktur. 
Tuvaletine meraklı hanım FARU· 
Kİ ıtriyatmı daima diğerlerine ter
cih eder. 

Deposu ı Suıltanhamam N o. 11. I ____ _ 

1 
Ueküda~ hukuk hakimliğinden: 

Emine Zişan hanunm kocaısı Bey-

lerbeyinde Buriıan.iye maha!Jeein

de Çamlıca cadde,siınck 20 No lu 

hanede oakin Çimişkeseklli Mehmet 

oğlu Ali Dunıuıı efendin aleyhine 
açtığı boşanma davasından. dolııyi 

mlimaileyhe ilanen tehl.iğat icra e
dilıdiği balıde yövmi muayyende 
mahkemeye gelmediğinden hakkın
daki tahkikatın ğiyaben icraama ve 
tahkikatın 17·3-932 pel'!embe gllnU 
saat 14 t.e talilı:ma ve ğiyaıp karan 
ıimıda Hanen tebliğma kıamr veril
mit oJduğııındoın bu baıpda yazılan 

ğiyç kararı ve Wlnname ma.lık.erne 
dlvanlıanesinıe tıalik edi.ldiğindıen 

yövmi mezlcll<r<la müddealeyJı Dur-
1111n Ef. gelmediği ııurette evrakı 

dava tıetkik ve icap eden karar itti
haz olunacağı gazete ile de ilan o· 

sehven (20 Şubat 932) salı olaraik ilan edildiği anfaşılmakıla 

ık.eyfiyet tashilh ve taliplerin (20 Şubat 932) cumartesi. günü mü 
racaataın ilan olunur. (534) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih Belediye Müdiriyetinde.n: Fatih Hafız Paşa caddesin• 

de 6 No. lı aTsa ve dükkan mahalli icara vev:ıil~iııden ta1iıp 

olanıların Martın 9 cu çarşamba günü saat 14 te daıiro enciime
nine lüzumu ıınüracaatlan ilan olunur. (572) 

Fatih Belediye Müdüriyetinden: Unıkapamnda elvaın zade 
malhallesinin hacı Y aikup sdkağında 36/1 No. lı dük!kan icara 
veri'1oceğinden talip olanların Martın 9 wıcu çarşamlba güoU 
saat 14 te daire Encümeninıe lüzumu ıniiracaatlan ilan olmıur. 

(573). 

Istanbul Türk Anonim Su Şirketi 
Sermayesi 880.000 Türk Lirasıdır. 

Hisse senedatı hamillerine: 
Meclisi İdare ve Muraikrp raporlarının istima, "Envanter" 

Biılanço, kar ve zarar !hesaplarını tasdik, 1931 senesi kanının su· 

reti tak.simiı:ıi tespit, Meclisi idar,e azaılarile müırakipleri tcıkrar 

intihaıp, Tioaret kanıununun 323 üncü ıınaıddesi mucibinıce Meıc

li:si İdare azalanına verilecek mezuniyeti tayin ve Şiriketi Mü

cliriyeti umumiyesini tedviııe memur meclisi İdare a:ı:alarile mii 

diranııı:a ita edilecek aidatı tespit e}'l1eııneık fuıre Meclisi İdare

miz hisse senedatı hamillerini alelade dlaralk inikat edeoeık 

olan içtimaı umuımiyeye davet eylemek·le kesbi şerci eyler. 

(Ticaıret kanunu: Madde 348 ve 372 ve şartnamenin 37, 38 

ve 44 üncü maddeleri). 

Mezıkilr ıiçtima çarşamlba günUnıe müsadif 30 Mart 1932 ta

rihinde sabah saat 11 de Şirlcetin &yoğlunda! lııtiklil cadde

sinde Terlros Çıkmazında kain 3 numaralı da1rei me:ıiu:zi>:eain.

de alkdediJ.ecektir. 
İçtimaa iştiraık eyleyecek 2JCvatın f:sıme veya hamiline mu

harrer laaıkal yinnibeş hi~se senedatma malik olmalan m~ 

zidir. (Şartname madde 33). 

Hamiline muharrer senedata sahip olan uvat lçtimaa da
ıhil olabilmek için senedatı mezkilreyi içtimadan sdkiz ıgiin a!k-' 
deıın (Ticaret ıkanunu: madde 371) ııiııket vemesine veya İs

tanıbulıda Oeınanh Bankasına tevdi edilme6i atzımıdıaı. lçtimaa 
' tira kıedecek zevata mah dülııuli e :varaka&.ı 

ittihat Değirmencilik 
Türk Anonim Şirketinden: 

ittihat Değinnencilik Türk AIW 
ınim Şirketi hissedaran heyeti umu

miyesi 1932 senesi Martının yinnin 
ci pazar glinü &aat 10 buçukta Şk
ketin merk.ezi idaresi olan GaJatada 
Ömer Ab>t Haın.mda 11-15 ınıumara-
lı merkezi i.darıesioıode zirdeki me
vaıddı miizakere etmek llzre adiyen 
içtimaa davıe1: oluınurlar: 

Ruznarnei Müzakerat: 
1 - Mecl.i.ai ldare ıraponı kınat 

ve lıııhu.lü, 

tıebliğat ioraııı kararğir olmuş oldu
ğundan mahkeme divanhanesine ta· 
lik edilen mezkur dava arzuhali s.u 
retine tııııihi ilandan itibaren ıs 

2 - Murakıp ""P<>JU kmıat 
kabul il. 

3 - 31 Kinıunevveıl 1931 tıırilııin

de kapatdan hesabat ve bilançomın 
tasdikilc temettllun ,sureti tevzii ve 
işbu devrıei muamelit hakkmda 
Mec.Liai İdare ve ınunlabın zim-

ve gün zarfmııda cevap ita edilmediği 
ve yevmü 1Bhkikat olarak tayin 
olunan 3·3-932 perşembe gllnü ııaat 
13,30 da İstanbul AsliJI" mahkeme• 
al altıncı hukıuk dairesinde ispatı 
li<:ut edilmediği taktirıde işbu bo
şanma davasına ait tahkikatın gi. 

.metlerinin ibrası, yaben icra edi>leceği malOm olmak 
4 - IMecllsi İdare azasından 11.ıere keyfiyet ilan Olunur. 

mllddeıti hitam bulan bir azanın ln-1-------------
tibahı tlrk.etin dahl.ıt mzamnameaı. 
n!n 33 Undi maıdde..lnıc ıtıevfü•aın, a
ııaletıen veya ıııekfiletıen la.akal on 
hi98C .aıedine malik olan hi56eda
ran meıoli.si mezk1lr lçtimamda ba
zrr bulunabilmek üzre içtima gü
nliM takaddilm eden on gün za.-
fmıda hamil oJdukları ııenedatı tlr
ket veznesine tıev.di ey1emeleri ıl!
zımdır. ~ebrimlz mall m!lea-atıı>-

Kilimli Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketindenı 

Alelaıde heyeti umumiye içtimaı• 
na davet; 

Şirketimizin 1931 ııenei hesabiye
ııine ait aleiade heyeti umumi ye il?" 
timaı Martın 31 iınci perşembe gü
nll 11aat iki buçukta Yeni Cami'de 
İş Barucasında dairei mahsu9asm<la 
akdedi!lecektir. 

dan aenedat mı:ı!mhiJinde 'Ved1en ve Ticaret karnınunun ve e11as mu
saik hioıııe emedi malıamına kaim kaveknameminin 26 mcı maddesi· 
olur. 

Mecliel idare 
ne tevfikan eahibi rey olan b.isse· 
darların asaleten veya vekaleten il?" 

-------------ı timada hazır bulunmaları ve hamil 
ltıtanıbul aaliye mahkeme<ıi birin.

el ticaret daireııiıııden: Tarika bir.ı
derleft relmediJmit oluı> mahkeme
ce aatı1masma lı:ıara:r verilen muhte
lif mımaracı. lııu.laı markalı erkek 
kermen markalı deri çocuk lrunduo
nlan ve muhtelif raılı: ve ouma
radl. Rooılka kadın, çocuk lastik a
yalrJnııpları birinci artırmada kıy
meti muhammenc!edoi bulmadığı 
cihetle lhalıe.ı. lıcra blmmamıg ol
duğundan talip o1anlum ikinci ıır
tırma için tayin edilaı 21-2-932 ta
ribine mueadif pazar g!inll eaat 
10,30 da Sıu.ltanbamamdıt, Topalyaııı 

hamnda, Tarika Biıaöerlerin aroi· 
~e lıaz1T buJoomalan ilin olu 

oldukları hi....., senetlerini içtima 
tarihine takaddüm eden on g!in z~ 
fmda İ§ Bankasındaki 

0

dairei mab,. 

"ueanııza tevdi ey1eye:rek mukabi
linde dühuliye varakası almalan ri 
ca otu~. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - 1931 eeaııesine ait Meclisi İ· 

dare murakıp rapoırlanrun Jn-
rut "" tasvibi. 

2 - 1931 -ı biJl11Ç0911nun ve 
kanızarar ve faizi muha!l888 hesap
larının tetkik ve kabulile Mecli&I 
İdarenin ve muraki1'1erim. ibrası. 

J - 1931 senesi muralnplıerinin 

tayini hu9llslarmdan ibarettir, ___ , ___ .. ______ _ 


