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Madeni para 
Memleketimizde ıılah ve mü · 

cadele mevzuları çoktur· Biz yal 
mz umumi harbin veya son buh 
ranın tesirlerini izale ile mükel
lef değiliz. Eıki. adetlerle, an:a
nelerle de uğratmak mecbunye 
tindeyiz. Şüphe yok ki, mil~i pa 
ramızm fili bir istikrar halmde 
bulunması bugünün ahval ve te 
raiti içind; memleket için bir ni 
mettir. Bunu hükUmetin aldığı 
akilane tedbirlere medyunuz. Şu 
da muhakkak ki paramızı bu se
viyede tutmak için icap eden her 
tedbiri almaktan geri kalacak 
değiliz. 

ismet • 
Pa a 

Te;f~k Rüştll B.in Cenevrede rus murahhasları ile bir arada almmıı; resmi 

Almanya silahlarını 
nerede yaptırıyormuş? 
Cenevrede diğer murahhaslar da 

. tezlerini izah ediyorlar 
PARIS, 17 A.A. - Ha~~ Aj~sı 

bildiriyor: Meb'utan mecliaı ~~biye 
.. e . mazbata mubarnn M. 

encum nı harb' b"t · Bouill Lofont ıye u çeoıne 
. beouanax tını bitirirken bu hususta 

aıt y .. 3 mil 

1 Başvekil 
Geldi 
Şehrimizde kaldıklan 

müddetçe sarayda 
ikamet edecekler 

Baıvekil İınıet Pş. Hz. dün 
Ankaradan şehrimize gelmit
tir. lsmet Pş. Hz. Haydarpaşa 
istasyonunda Reisicünıhur Hz. 
namına yaver Sükrü Vali Mu· , , 
bittin, Polis müdürü Ali Riza 
B. !erle mt:b'uslardan bir çok 
zevat tarafından karıılanmıı- ı 
!ardır. Başvekilimiz trenden in- 1 
dikteıı sonra kendilerine intizar 
da bulunan zevatın ellerini sık-

Gazi Hz. 
··- -

Reisicümhur Hz. dün Dol
mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Bir parti 
Altın geldi! 

----> - -

Yeni bir altın partisi 
daha bekleniyor 

Darphan• ayarların 
teckikine başladı 

Cümhuriyet merkez bankası be. 
sabına mübayaa edilen altınlar Bul
gar ıeyriıefain idaresinin bir vapu
ru ile Varnadıwı t<hrimize gelmiıtir. 
263,750 liralık altın yani iki milyon 
liraya yakın kağıt para kıymetinde 
olan altınlar vapurdan paket posta
hanesine çıkarılmıştır. Fakat banka 
ile posta idaresi araıında bu a1tın
lann idhali noktasında bir ihtilaf çık 
mı~tır. Pos.ta idareşine ahiren gelen 

1 

bir emirde 7 Şubata kadar gelen pa· 
ketlerin mem~ .. _ ket dahiline girmesi 
ve bundan sonra gelen paketlerin ao 
kulmaması bildiriliyordu. Paket pos 
ta idaresi bu vaziyet kartmnda al-
tınları Üzerinde ;dhal muamelesi yap 
mak hususunda tereddüde düşmüş
tür. Bunun üzerine Ankaraya müra
caat edilmiş ve gelen istisnai bir e
mirle altınlar çıkanlmqtır. 

'dan 
1.Devlet inhisarı liman

·bir 
larımız için 

nimet olacaktır! 
Hangi noktadan bakılırsa bakılsın 
vaziyet vapurculann aleyhinedir. 

Gümrüğün alacak işi nesa/hada 

Vapur 
Uğramayan 
Limanlarımız var 

Deniz Ticaret müdür
lüğü de aleyhte 

beyanı mütalea ediyor 

1 Borçlar 
Tahsil 
Edilecektir 

Davaya bugün l>akı-
lacak, gümrüğe de bir 
itiraz layihaıı verildi .. 

.. 

340 senesinden evvel T ürkl• 
tarafından aatın alman vapıırlar icin 
talep edilen ııüm- • 
rük resminden d0-
layı alikaclar va.. 
pur kumpanyaları
nm açtıklan dava
lar, buııün S inci 
Hukuk mahkeme -
ainde rüyet edile
cektir. 

Milli paranın emniyet ve •
tikrarı mevzuunda yalnız açık 
bir nokta kalıyor. O da memle
ketin bazı aksamında tedavül e
den mideni paranın arzettiğİ 
manzaradır. Malfundur ki, hu
dut vilayetlerimizde ve umumi.. 
yetle Şarki Anadolu he.valisin
de altın, mecidiye ve bunlann 
akıamı tedavül ediyor. Evrakı 
nakdiyemizin adına buralarda 
sadece not diyorlar ve bpkı bir 
ecnebi dövizi gibi yabancı ve hu 
ausi bir muameleye tabi tutu
yorlar. Bütün alışverişler made 
ni para üzerinden oluyor. Bu 
hal, evrakı nakdi.yenin madeni 
paraya tahvilinde, hudut hari
cinde yapılan alım satım mua
melelerinde geniş mikyasta ih
tikara yol açıyor. Eğer bu alım, 
satım ve t ::. '1vil muamelelerin
den tevellüt eden kar ve zarar, 
yalnız memleket dahilinde, va
ta.ndatların keselerine münha
sır kalsaydı iktısadi bir zaran ol 
maz, milli paranın bir elden di
ğer bir ele geçmesi gibi bir neti 
ceye müncer olurdu. Halbuki va 
ziyet öyle değildir. Bu yüzden 
hem vatandatlar zarar görüyor, 
hem milli servet müteessir olu
yor, hem de nisbeti bilinmeyen 
bir mikdar üzerinde• tediye mü 
Vazeneııi bozuluyor. Onun için 
meseleyi esaslı bir tetkike tibt 
tutmak ~e hal çaresini aramak 
lazımdır. 

ki kredilerin anavatan ıçın . yar 
· 92S .1 314 bin 640 ve denız a-

mı yon . • 331 563 .. t lekit ıçın de 1, , , 

Mumaileyh, Fransanın kuvai !',_ 
keriyeoi mevcudunun 1921 seııesın
deki 400 bin adama mukabil 1,163, 
000 lciıiye çıkarılmıı olduğunu ve ı 
bahriye kuvvetleri tonilatosunun 
750 bin tona mukabil 621 tondan 
ibaret bulunduğunu ifade etmiıtir. 

Paket poıtahanesinde jandarma 
muhafazası altında tutulan altmlar 
banka tarafından teslim alınarak a
yar için darphaneye nakledilmiı ve 
dün muameleıi temamen ikmal edil
miştir. 

Vapurcular, ıüm~ 
rük idaresine iti
razlarını baYi bir 
layiha vermitlet"

Şimdiye kadar yapılan teşeb 
büa ve tecrübelere göre halkı al 
bn üzerine ticaretten menet
mek maatteessüf mümkün ol
mamıştır. İtiyat ve ruhiyatla 
alakadar olan ıslahatı, yaliıız 
kanun kuvvetile batarmak güç 
tür. 

Saha ve mesafe itibarile mem 
leketin yan aksamında teda~l 
eden mideni paranın kıymetı, 
arz ve talebin icabına göre her 
&ün mahalli sarraflardan bir 
kaçının tesbit ettiği mikdardan 
iherettir. Bu terait altında al. 
tının sabit bir kıymeti yoktur. 
Zaman zaman yükseliyor, alça
lıyor ve-piyasada sarrafların e
linde bir ihtikar ileti oluyor· 
Bilhassa kambiyo kanunum· l 
netrinden ıonra vaziyet, daha 
müşkül bir safhaya girroiıtir. 
Bu kanuna göre bankalar altın 
muamelesi yapmıyorlar. Esa
•en kıymeti daima değişen bir 
parayı kasalarında tutmak, on
ların itine gelmez. Bu suretle 
tüccar, sarraflar ile kaçakçıla
rın elinde eziliyorlar. 

Acaba bu mahzurların önü
ne na.ad geçilir?.. Alakadarlar 
bir çok çare ve tedbirler say. 
maktadırlar. Meseli diyorlar 
ki: Bu piyasalarda altının kıy
metini hükUmet tesbit etsin. 
Cümüt parayı tedavülden kal
dıraın. Albnm küsuratı olarak 
evrakı nakdiyeyi ileri ıürsün. 
Halk tabiatile evrakı nakdiye.ye 
alııır. Esasen en büyük ihtikar 1 
gümüş para üzerinden yapılı. 
Yor. Çünkü gümüş p~~n -. al 
tında olduğu ırib• • hıç bır mık
)'aaı yoktur. 

Bu meyanda altm kaça~çılı: 
tının önüne aeçecek tedbırlerı 
de diiıünmek, altınlanlll1;Zm cı; 
nuba kaçmamasr için ııddetlı 
bir kontrol tesis etmek lazım
dır. Cenubım bize ırönderdiği 
IDanifatura bedellerinin bizim o 
ralara ihraç ttiğimiz koyun ve 
•aire bedellerile karıılaıtınlma 
•ı bir tedbir olabilir. Bundan 
batka kaçakçılığa mini olmak 
•uretile altının da memleketten 
kaçmasına mini olunız. Çünkü 
kaçak eıyanın bedelleri umumi. 
Jetle altın üzerinden ödeniyor. 
Her halde m ·deni para mesele
ıinin halli mev:zuu bahıolduğu 

ırrı muı em .. .. 1 230 milyara baliğ oldugunu soy e-

mittir• 
Geçen senekine nisbetle bu iki 

bütçedeki zammiyatın masraflann 
yüzde üçünden fazlasını geçmediii
ni ve bunun askeri teıkilit kanunu
nun tatbikinden mütevellit olduğu
nu söyleyen mazbata muharriri 
fransanın askeri manaffarının hali 
hazırdaki askeri teıkilatının kendi 
emniyet ve seliıneti İçin mutlak ou
rette lüzumlu olması itibarile tenzi
li ve tenkisi mümkün olmadığını söy 
lemittir. 

Ecnebi müeısesatı aıkeriyeıinin 
vaziyetlerini tetkik eden mumaileyh, 
Almanyanın ırerek kuvai askeriyesi 
gerek askeri kadrolan için V ersaillea 
muahedesi ahkftmını nasıl tağyir ve 
tebdil etmeğe muvaffak olduğunu 
göatennittir. 

Almaııyanm haueten tealihatına 
müteallik olarak mazbata muharriri 
lıu memleketin hariçte kendi hesabı
na 1 arp malzemesi imal eden fabri
kalara malik bulunduğunu bildinnit 
ve bu memleketlerin lniçre, la•eç. 
Felemenk ve Sovyet. Rua Şuraları 

(Devamı 6 ıncı sihilede) 

• 
lzmir Rıhtım şirketi 
suiistimalinin iç yüzü! 

43 senedir bu dalavira dolabı dö
nüyormuş! Kaçan komser 

şirketten 80,000 lira almış! 

Kurulduğu günden beri dönen bu 
dolabın iç yüzü facialarla doludur 

timalleıi hakkında edinebildiğim ma 
liimatı hülasa ederek yazmayı faide 
li buldum. lzmir Rıhtım tirketinin 
aui istimale başlaması ırörünüıe gö
re pek yeni değildir. Şirket daha ta
rihi teettüsünde tui iatimale batla
Dllf bulunmaktadır. 

Şirk11tin teessüsü "e ilk 
ıruiistimal 

Rıhtım tirketine imtiyaz bundan 
43 sene enel verilmittir. Şirket 12 
milyon altın frank ıermaye ile teea 
aüs etmİf ve bu sermayenin S00,000 
frangı Halka Pıııarla Merainli civa
nnda teait edilecek olan ııaz depola
nnın inıasına tefrik edilmiıtir. 

mışlar ve hatırlannı iıtifsar et
mişlerdir. İsmet P'-. Çankaya 
motörü ile Dolma.bahçe sara
yına giderek, Gazi Hz. ne mü
laki olnıutlM"dır. ismet Pt. Hz. 
tehrimizde bir kaç gün kalarak, 
huıuıi bazı işlerile meşgul o
la<2klar ve di~I· ·• • tedavi et
tirecekler, bu müdclet zarfında 
Dolmabahçe aarayuıda ikamet 
edeceklerdir. 

Başvekalet kalemi mahaua 
müdürü Vedit B. lanıet Pt. ile 
birlikte şehrinıize gelmif tir. 

Bugün de kar 
Yağacak! 

Ankara telefonu da 
dün saat ' 

ikiden beri bozuktu 
Hava bir az düzeldi, derken dün 

1Bbah yataklanndan IWkanlar pen
çeTelerden baktıklan zaman, sulu 
kar serpmekte olduiunu gördüler. 
Biraz oonra kar lapa · lapa ve tipi 
halinde yağmağa batladı. Bilhas
ıa saat dokuzla on buçuk arasında 
tipi arttı ve adeta ıröz ırözü görmez 
bir hal aldı. 

Bu esnada tramvay arabalarının 

Fakat o senelerde memlekette ka 
pitüliıyon olduğu için Rus ıefaretha 
neai bu işe müdahale etıniı ve halka 
Pınarla Mersinli civarmda ııaz depo 
lan inıaaına mümanaat etmiştir. O 
zamanki hükiimet te ıirketten gaz \ 

"irhtten 80.000 lira vurup kaçan depolannı'.' int~•!n~an ~i"!dilik tar-
., E . 8 fınazar edılmesını ıatenuttir. I 

son komser mzn · _ . . . r B!' suretle depolar inta edilmemiş 
j 

IZMIR 16 (Huıu~ı m~ha~!-"!"ız ve bıttabi istimal olunmamııtır. Fa
yazıyor) - Rıhtım şırk.eti suıııtima kat ıirket gaz depoları inıasına mah 
li etrafındaki adli lahkikat. de~":"' tut beşyüz bin frank için 43 seneden 
etmektedir. Pek şümullü bır auı 11- beri y'Jzde altı faiz ve yüzde yanın 
timal ve irtişa meselesi?İ meydana amorti man almakta devam etmiştir. 
çıkarmakta olan ı... tahkik~t ç?k ta- Bu ilk tui iatimaldir ve ıirketin fa
yanı dikkat bir tafha~a ıı•."!"f ~- İzi milrekkep usulile timdiye kadar 
lunmaktadır. Rıhtım ıırketınm twıs bu kısım tui istimalden aldığı para 
--.. --·---" 13 milyon albn franga baliğ olmak 

tadır. zaman daha bazı esaslı tedbir
ler derpİ§ edilebilir. Biz bura. 
da sadece mev:ıuun ehemmiye. 
ti hakkında dikkat nazarını cel
betmek istedik. 

Siirt lıfcb'usu 

MAHMUT 

ikinci sııiislimal 
Şirket tarafından deniz doldu

ruhnak ıuretiJe vücude gelen arsalar 
ve bu arıalar üzerine İn§a edilen me 
bani imtiyaz mucibince tirketin ma 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

camları karlarla dolduğu için vat- ı 
manlar dı§8rıyı mütkilatla gördük
lerinden seferler yav"t yapıldı. Fa- ı 
kat umumi seyrüsefer tektedar olma 
dı. Kar aaat on üç buçuğa kadar fa
sıla ile devam etti. Saat on Üç buçu- 1 

ğa kadar yağan kann miktarı 18,30 ı 
santimetreyi bulmuştur. 

Akşama doğı,. karlar kısmen eri
meğe başlamış ve sokaklar sulu ve 
kayıcı pis bir hal almıştır. ı 

Belediye amelesi umumi yollarda l 
çalışmış ve tıkanan mecralar da açı- 1 
larak sokaklar yfü·ii11ecd; bi.· şekil 1 

almıştır. ı 
Ancak ikinci derecedeki caddeler 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Aldığımız malumata nazaran 
Cümhuriyet Merkez Bankaaınm ikin 
ci bir parti altını ~ehrimize gelece~ 
tir. 

Deniz t icaret nıüdürü Zeki B 
Tüccar ııemilerinin hükiımetçe 

satın alınarak Seyrisefain'le tevhit 
edifmesi ve Devlet inhiaanna alınma 
sı cereyanı gittikçe kuvvetlenmekte 
dir. Ankara'dan da bildirildiğine ırö 
re benüz bir layiha halinde Heyeti 
V ~kileye arzedilmit olmamakla bera 
ber, bu fikrin tetkik mevzuuna tef-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

dir. Cülllriikte bu- ~.c. t ı- ı ısı:: Y 
na 10 ırün zarfında usulen bir layi
ha ile mukabele edecektir. Vapurcu
lar liyihalarında ,u iki esası ileri 
sürmektedirler: 

1 - 2 şubat 340 tarihli bir kanun 
ile, Türk tirketlerinin ve Türklerin 
mübııyaa edecekleri buharlı sefain 
giiınrük reamindea -U tutulmu.., 
tur. Bu kanundan evvel Türklerin 
aJdıkJarı vapurlann bir kıamı, müta ... 
reke senelerinde ithal eclilmiştir; bir 
kısmı da doğrudan doğruya ıimdiki 
aahipleri tarahndan ııetirtilmiyerek 
sair kimseler ve vaaıtalarla latanbul 
Limanına ithal edilmiı ve onlardan 
timdiki sahipleri tarahndan lstan-

(Df!vamı 6 ıncı sahi/ede) 

İçinden pek kolaylıkla 
çıkılamıyacak bir iş! 

Darphanede tartı ve ayar -·--·······-·············· .... ·······-···· 
Arnavutluk krahna 
Suikast yapllmadı 

Şeker meselesi işte böyle oldu; 
ihtikar var mı, yok mu? 

Arnavutluk kralına auikast yapıl
dığına dair dün çıkan haberler üze
rine ıehrimizdeki alakadar ~il
de tahkikatta bulunJuk. Bu ıuikast 
ıayıaaının doğru olmadığı ve hiç bir 
eaaaa iıtinat etmediği mezkiir maha
filde temi'\ edilmit ve krala karı• 
her hangi bir hareket mevcut olma
dığı ilave edilmiştir. 

Tüccar ne diyor? - Alıcı, sahcı, fabrika ne 
ıöylüyor? - Hakikat hangisi? 

Piyasada toz ıekeıi fiatlannın 
ani olarak yükıelmesi, hatta yalnız 
yükaelmesi değil, aranılan toz teke
rin bulunmaması bir nevi buhran tev 
lit ettiği malumdlr. 

Umumiyetle ıeker, tekerleme çi-
kolata ve bisküi üzerine it yapan 

Gençlik! 
1 

müeueseler, bu)Üzden oldukça sı
kışık bir vaziyete düımüttür. 

Halkevi açılıyor. Halke
vi Türk milletinin hars sa
hasının her şubesinde iler
lemesi ve yükselmesi içir 

1 canla başla çalışacakların e
vidir. 

1

, Piyasada dubl rafine ve küp ne
v!nden m~bzul miktarda teker varsa 
da imalat'.,anelerin ve esnafın asıl ih 
ti yacı toz ıekeredir. Bizim tahkika-
tımıza ıröre hakiki Yaziyet ıudur: 

Türkün tarihini aydın, di 
/ini temiz ve pürüzsüz, ede
biyatını özlü ve uyanık, mu
sikisini derin ve canlz, vücu
dunu kuvvetli ve dayanıklı 
yapmak için, Türk halkının 
hasret çektiği irfan nurunu 
herkese en büyük kolaylık

Kontenjan karan üzerine bazı tıY• 
ve yiyecek fiatlannda bir yükselme 
oldu. Bu meyanda ıeker fiatlannda 
da bir yükselme istidadı bat göster
di. latanbul ,eker piyasasında amil 
olan Alpullu şirketi, bunun önüne 
geçecek tedbirleri derhal aldı. Şeke
rin kontenjandan evvelki fiatla sa
tılmasını temin edecek tekilde teker 
!erini piyasaya arzetti. Uç ay oluyor 

1 
lı.i fiatlarda hiçbir tereffü olmadı. 

I Halbuki, son pnlerde Alpullu teker 

la yaymak, muhtaç olduğu 
içtimai yardımı her ferde 
ayır ayrr vermek için, Türk 
köylüsünün ufkuna medeni· 
yetin ışığını ve gönlüne mü
'levver gençliğin kardeş sev 
gisini götürmek için çalış
mak, uğraşmak isteyenlerin 
büyük karargahı Halkevle- 1 

fabrikasının elindeki toz ıeker tüken 
mittir. Alakaclarlann ifadesine göre 
lstanbulda 20 - 25 vaıron, fabrika~ 
70 - 80 •aıron toz ıeker kalmı9tır. 

(Devamı 6 ıncı sahil ede) 

ridir. 1 
Halkevi için dün fırksds yapılan içtimad.w bir kör 

(Yazısı iiçüncü oahifoık) 
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Çer kes 
Dördüncü Ordu Kumanda.. 

nı: - Hicret eden Ermenileri 
bana bırakınız; Suriye içlerin
de oturtııcağun, diyordu. 

O, Emıenilerin Suriyede za.. 
rarh olacağı fikrinde deiiil idi. 
Dördüncü Ordunun esas fikri 
fU idi: Zararlı Ermeni külliyet
lerini, zararsız Ermeni ciiz'iyet 
leri haline getirmek! 

Suriye içlerine dağıblacak 
Ermenilerin, koyu Araplığa 
kal"fı bir brtı kuvvet olmak ih
timali de vardı: Çerlcealer, 
Kürtler v.s. gibi. ' Hatti Erme.. 
nilere toprak ve ev vermek tar
b ile müslüman etmek İçin bir 
hey'et bile yapıhıuttır. Bu bey. 
et bir defa benim od m da top
landı; fakat çabuk ıevtedi, 

Cemal Paıanm bu koruyu.. 
cu siyasetine Halide Hanım ta
raftardı. Baha Şakir ve arkadaı 
lan iae Cemal Patayı ittibam 
etmekte idiler. 

Ahmet 
emirler yağdınyordu. İki arka
dat iıe lstanbula can atmıtlar
dı. 

Merkez Kumandamna emir 
verdi: Bütün mes'uliyeti bana 
ait olmak üzere derhal bu iki 
adamı etYalan ile Şama yolla
yınız. 

Merkezi umumi bırakmıyor
du. Talil Pata ile ıifre muha. 
beresi oldu. O: 

- Bu vesile ile onlardan da 
lWrtulmut oluruz, diyordu. 

Nihayet Şama geldiler. Fa. 
katlstanbulda müdahalelerin ve 
tavusutlann eksik olduğu yok 
tu. Çerkes Ahmet ve Nazııma 
4!4Yaları açıldığı zaman, çanta
larında kadın yüzüğü, bilezik, 
küpe ve mücevher buldular. 

Amerikalılar vaziyeti 
endişeli görüyor 

Amerikan amirali Japon 
lini protesto etti 

• 
amıra-

• ŞANGHAY, 17 A.A. - Japon 
haılannda yakrnda yapılma11 muhte
mel bir taarruz için hararetli hazır
lık yapılmaktadır. Japonlar ıo bü
yük ve 6 küçük tank ihraç etmiıler
dir. Ç'uılıler nihayete kadar daima 
mukavemet etmek kıınınnr vennİf
lerdir. 

Nankin tehir balkı bir Japon ta
arruzunda endİfe ederek yer altında 
mahfuz mahallerde cizlenmeğe hazır 
!anmaktadır. Hemen hemen her ev
de, ıahiplerinin mali kudretine ıöre 
hazırlaıımıt n çok metan~ıü ve ıağ
lam yeraltı riınhzenleri yapılmıftır. 

Clıanglıai' tlaki uaziyet 
VAŞiNGTON, 17 A.A. - Şanır· 

hay'dakj vaziyetin vahameti, harici
ye neaaretini •e ıiyui mahafili mq 
ıul etmekte berdevamdır. 

verilen mühlet zarfında 19 uncu Çin 
ordusunun imtiyaz nuntakaımın 20 
kilometre ıimali ğarbisine ~im.,.;. 
ni talep eden bir olıimatomun veril
mesine müsaade etmittir. Çindeki 
Japon elçiıi, Çinlilerin Şanırhaydaki 
vaziyetlerini kendiliklerinden tsket
melerine ait her türlü ümidin terke
dilmi, oldqunıı hiikümet ilılii eyle 
miştir. 

./ngif iz bahriyeli/ eri 
gar11landı 

ŞANGHA Y, ı1 A.A. - lnıiliz. 
lere ait rıhtun üzerine dü§en Çin o
büslttiain infilakından iki lnciliz 
b~hriye askeri yaralarunJJ!ır. Hoııı 
Kow' de bir 1 nıriliz vapurunda lıulu

nan bir Wum Çinli yolcular da ayni 
zamanda yaralanmıtiardır. 

Kıyamcılar bir karakolu 
bashlar 

8 Hintli öldürüldü 
PATNA, ı7 A.A. - K.ıyamcılar, 

bir bakim ile 33 polia -
bulonmalı::ta olduğu bir polis -'D
ine taarruz etmiılerılir. Pofuler, si
lah iıtimaline mecbur olmutlar ve 
neticede 8 Hintli ölnait, S i de ,...... 
lanmqtır. Hikiaı ile 24 polis ı..6f 
surette yarala-Parda. 

Şimdi mcııurlar, YUiyete hikim 
balunnyorlar. 

Mu Sl11tl11 m11s11l11.t 
BOMBAY, 17 A.A. - lfiH t 

tarafından ı....tiane 48 - wfm.. 
ela Bombay'ı terketnıeoi mmi ,..;ı. 
mİf olan Mia Slade, Candhi'llİll Ah
metabattalö eılıi ilrametıihma P,. 
mek enırini .ım..ıır. 

Mıma.ileylaaıua lqilta-e'ye 
miitevecribea vapura lıiadirilaıeli 
hukulô bir talam wıbeı;:l .. den dol.,.. 
mütkiil idi, zin ı ..,.m ıaı.üyetinden 
fera,at e,.Iemiı idi. 

Dün gece Lalelide bir apartıman 
ve üç dükkan yandı. 

Dün rece ıaat dokuza doğru Lalelide Millet caddesinde ma· 
nifalıl.ıracı Oa.man Nuri Ef. oin dükkiomdaa yangm çıkmıt ve 
derhal itfaiyeye haber verilmiıtir. Havanın bir parça rüzgarlı ol
maaı at4!4in sür'atla geaitlemeaine sebep olmutlur. İtfaiyenin 
gayretine rağmen yaııcmın birdenbire önüne ıeçmek kabil ola-

• 
mamıtbr. Osman Ef. nin diikkinmdan maada Sütcii Y orıi ve 
yufkacı lımail efendinin dükkinlan üç katlı apartman yandık
tan aoara atet aöadürülmüttür. 

Zabita tarafından tahkikat yapılm•ktadır 

Fransa'da kabine buhranı ve 
tahdidi teslihat konferansı 

CENEVRE, 17. A.A, -Fraaaada zuhur eden kabine batıra· 
ıı.ı Franau: murahhas heyetine mahıua yerlerin bot kalmasmı 
mucip olmuıtur. 

M: Tardieu, M. Re,-naud, M. Du.mont ve M. Dumeııail Frua· 
sız ayin meclisinin Yel'Cliği kanrın kendilerini Franaayi t-..ild. 
devam edemiyecek bir YUİyete koyduğu mütaleuındadırlar. 

M. Boacour, Cemiyeti Akvam reisi sıfatiyle uhteaine cliifeııı 
vazifelerin ifası ile mqıal lıuhmmaktadır. 

Nerede İayan oluna, ıid
detle tenkil olunmakta, fakat 
tehcir kervanlanaa taarn1t et
tirihnemekte idi. Adana yolun
da kafilelere hücum eden bir 
kaç ki4i idam bile edildiler. 

Divanıharbin eline mükem. 
mel bir· silih ccıçmitti. Bu iki 
serserinin bir ideal için feda
kirlık değil, zengin olmak için 
cinayet yapmıt oldukları belli 
idi. 

lstanbuldan tavaaaut telgraf 
lan yağıyor, Şam Divanıharbi. 
ne ıür' at emirleri gidiyordu. 

Resmi mahatıl, Çinliler son daki
kada çdrilmedilderi takdirde Japon. 
lamı l'tlkiplerine mi mikyaıta taar
raz etmelerine mini olmanın imlUa 
ıız ıörünmekte olmama binaen en 
dİJ8 Ye sıkıntı içindedir. 

iki 1 ngiliz yaralı11nı kurtarmak 
üınidi pek azJır. 

Geçen hafta :ziyaret ebnit olclaiıı 
Mııhatma'nm kendiıine Bombay'da l tı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!lll!!!l-!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!11 

C-al Pata htaabu.ldaa 
V aa Divamharbine gönderilen 
Zöhrapla Vartekeai kurtamı.k 
için Talil Pata ile uzun muha. 
berelerde bulundu: 

- Duaları bırakınız, Lüb
naaa göndereyim, hiç bir ziyan 
lan olmaz, diyordu. 

Talil Pata Zöhrapla Var. 
tekesin tehlikede olmadıkları
nı tesnin ediyor, yalnız: 

- Bir defa mahkemeye ka
dar gitmeleri lazımdır; alıkoy. 
mayınız, diyordu. 

Kumandan ıon ıifreyi Ba
ron otelibin alt salonunda iki
sine de gösterdi. Zöhrap ağla
mağa baıladı; Vartekea kapı 
önünde benim boynuma sanl
mıt: 

- Ben ne ise, fakat bu ada. 
mı göndermeader, diyordu. 

Ve birden yüzüme baktı: 
- Bazaa.içimde eski Varto. 

kes, komiteci Vartekes batım 
kaldırıyor: 

"- Sus bire adam, ne oluna 
olsun, diyor. 

"Sonra genç kanmı dütünü. 
yorum. Şimdiki miıkia V arte
kea, eski komitecenin · belini 
büküyor . ., 

İkiıi de gittiler. Bir kaç ıün 
sonra Çerkes Ahmet ve Nazan 
çetesinın 'Zöbrapla Vartekeai 
yolda oldürmüt olduklarını ha
ber aldık. Cemal Pata bunu 
hazmetm«!i. 

Çeiiı:es Ahmet, Nerku Be
yin katili olan iki fedayiden bi
ri idi. 

Kudüse dönmÜ§tük. Bir gün 
Halep valisinden, galiba Celil 
Bey, bir şifre geldi. Vali diyor
du. i: "Çerkea Ahmet Beyle 
Na.tım Bey bana geldiler. Su
riyede Ermenilerin sağ kaldık
larını itiliyoruz, Aalatdan Ce
mal Patıırun bu ite yarar ada
mı yoktur. Bize bıraksın, üste
lerinden gelelim, dediler • ., 

Tam fıraatb. Cemal Pata 
hemen ikisinin de tevkif olun
m smı emretti. Fakat Ahmetle 
Nazım vaziyeti kavramUj olduk 
larmdan ilk trenle lıtanbula 
hareket etmi,lerdi. 

Cemal Pata çılgın, Adana. 
ya, Afyona; Konyaya tiddetli 

l-faftalık Edebi 

Divanıharp yirmi dört saat 
içinde iki azılmın idam kararı
nı verdi ve mazbatayı Kudüae 
yolladı. 

Kumandanların böyle idam 
kararlarını .evvela infaz etmek, 
sonra Başkum~danlığa haber 
vermek salahiyetleri olduğunu 
yazmıştım. Höbrapla Varteke. 
sin katilleri ertesi gün Şamda 
asılmııtı. 

Y arm size bir de Ermeni ih
tilalleriiıio Dördüncü Ordudan 
görünüıünü anlatacağım. 

Falih RIFKI 

1650 kilo 
Dinamit patladı 

LA COROGNE, ı1 A.A. - Hal
kı dehşete düıü.en büyük bir İııfiük 
vukua ıelmiııir. infilak, ..,&re S ki
lometre mesafede paılıyan 1650 ki
lo dinamiti muhtevi bir .depoda vu
ku bulmuıtur. Bu depo, La Coroıne 
ıı Santiago'ya raptedecek olan dmıir 
yolunu inıa eden bir kumpanyaya 
ait idL 

Telefat vukuuna dair haber yok
tur. Bir müheııdiıin ııöylewklerine 
nazaran bu infilak, bir cinayet eseri 
olaa ela, ırev bard.eti ile hiçbir ala
kası yoktur. 

M. Mac Donald iyileşti 
LONDRA, ı1 A.A. - Avam ka

marası kolislerinde başvekilin buıün 
bulunduğu ııhhat yurdunu terket
meıi ve saat ı ı de toplanacak olan 
kabine lçtimaında hazır bulunması 
muhtemel olduğu ııöylenmektcdir. 

Nuri Paşa Londrada 
LONDRA, ı1 A.A. - Irak ba!

vekili Nuri Pa~a, dün öğle
den oonra buraya gelmiıtir. Mumai
leyh, inik petrol havzauııa mütea). 
lik me•elelerle me,gul olacaktır. 

Sabık ispanya kralı 
Mısır'a S?;idiyor 

MARSlLYA, 17 A.A. - Sab·k 
ispanya kralı, dün ınat ıs le Mmr'a 
ıitmek üzere vapura binmittir. 

lrlanda•da intihabat 
yapıldı. 

DUBLlN, ı7 A.A. - Serbeıt lr
lancla devletinin umumi teırii İntiha 
bah ıük\ın içinde cereyan ctmiıtir. 
Şimdiye kadar netice luıklmıda hiç 
bir nıalümat ıelmemi,tir. 

Musahabe 

Beynelmilel nuntakanın Ameri
kan bahriye ıilahendazlannın itıral 
edilmekte olan kumına obüslerin 
düpnesi V ilfİngtoıula e.,-:;,eyi artır
maktadır. Ukin hükümet erkinı, 
Şanırhay'dak' konıoloslann ecnebi 
mılltakarun himayea.İni temin için 
mümkün olan teyi yapm•kta olduk
ları fikrindedir. 

Amerika filosu kuman
danının protcsto~11 

VAŞiNGTON, ı7 A.A. - Ccma 
biri mütıahidenin Asya sulnnndaki 
filo•unun ba,kumanclanı Amerika 
bahriye ıilahendazl:ınnın b;ı lundu:<
lan beynelmilel imtiyaz mıntakasına 
Japon mermilerinin düımeıi:ı<len do 
layı Japon amirali Nomura ne'~wnde 
protestoda bulunmu,tur. 

VAŞiNGTON, 17 A.A. - iyi 
..,.Jümat almakta ol~n mahafil, hü
kı1meti.n Japonya tarafından beynel
milel mmtakaya yeniden ınühim mik 
tarda aıker çıkarılmas:nı ve bu mm· 
takanın taarruzlar icraıı için üı o-. 
larak kullanılma11nı protesto etmek 
üzere pek yakında Tol.io hükumeti
ne yeni bir protesto nota11 gönder
mesine intizar etmektedir. Bu nota, 
Japon tebaaımı himaye etmek baha
nesinin bu hareketleri hiçbir ıuretle 
muhik göıtermemekte olduğunu t ... 
min edecektir. 

Bir Japon altimatomu 

TOKİO, 17 A. A. - Hükümet 

Şankhaycla J3:>0n toplannm CÜ· 
rültüıü aabalıa ı...ı1ar iıitilmiıtir. 

Japon mermileri imtiyaz nımtab 
sınılak.i Amerika mevuiinin artıu.
na dii,müt ve iki Çinliyi yaralanmıt 
tır. 

Jngiliz tayyarecileri Çinde 
hizmet l!tigorlar 

LONDRA, ı1 A.A. - .Bazı lrııi
liz tayyarecilerinin Çin hükUmetlne 

, Lizmet etın..--k teklifinde buianmuı 
oldukları resmen t~yit olunmakta
dır. 

Mesele hakkında karar vermek 
talihiyeti münba .. rerı Nankin hük\ı. 
metine ait olduğu cihetle Çin müın ı 
oilleri bu tetcbbüsc bir cevap vere
memiılerdir. 

Bir müracaat daha 

VAŞiNGTON, ı1 A.A. - Cemi. 
yeti Akvamın ı2 ler komiteıinin Ja. 
ponyaya yeni bir hitap hazırlamakta 
olması umumiyet itibarile tasvip o
lunmaktadır. 

Bu hitabın, ıeçen kanunusani zar 
fın:!a M. StimM>n tarafından Japon
ya ve Çine ~'8pılmış olan hitaba ben 
ziyeccği tahmin edilmetkedir. 

}apony4 ~oğucu ~o% 
/Cullanmıgor 

VAŞiNGTON, 17 A.A. - Japon 
ataıemilitcri, Japonyanm Şanpayda 
boğucu gaz kullanmak tuavvurunda 
bulunmakta olduğuna dair olan ha
beri tekzip etmiıtir. 

Yeni Fransız kabinesi 
hakkında tahminler 

Reisicumhur Elize' de müşavere-

boykotajı tqdiı için talimat vermİf 
olduğu zannolunmaktadır. 

Mis Slııde'ın verilen emre itaat 
etmiyecefi fllyİası clolatmald:adır. 

Bir tekzip 
LONDRA, 17 A.A. - Hindistan 

hududunda lnıriliz aıkerlerile binler 
ce Afridi arasında muharebeler vu
kua gelmiı olduğuna dair olan ha
berler tekzi., olunmaktadır. 

Afridi'lerle m .. kün olan bütün 
mmtakada sülı:ün hüküm ıünnekte 
olduğu ııöyleniyor. 

••••••• 
İngiliz seyrisefain idare

sinin senelik raporu 
LONDRA, 17 A.A. - lngiltere 

scyrisefain odasının senelik raporu, 
ezcümle, ln~li:z ticaret siyasetinin 
en ili noktuınm gümrük maniala
rının ilga11 olmak lazım geldiğini 
ıöylemekte •e büyük Britanyamn 
ihracat "fyuım ve büyük Britanya 
ıeyriıefaini'ni kabul eden memleket-
1...-e, kabul ettikleri ihracat qyaoı 
nispetinde tercih esasına müıtenit 
hafif rüsumlar teklif etmek İcap el· 
!iğini beyan ile tekrar . tetı.ik edile
cek olan ticaret mul\hedelerinin en 
zirade marlıarı müıaade miUet eaa
aına takaddüm etmesi iktiza eyledi
iini ifade etmektedir. 

Raporda; 1920 senesinde lıüyülı: 
Britanya le)'risefain servisi, fngilte
re ticaret münzenesinin yalnız batı
na açığını kapatabilmekte iken, 
1930 ela bu miktann yalnız bir çey
reğini ancak kapatmağa muktedir 
olduğu ııöyleniyor ve 1931 ıeneainde 

bu limanlardaki seyriıelain ma
latının ancak büyük Britanya tica
ret müvuenesi açığını.; bette bir 
miktarını teıkil eden yal ruz yebnİf 
nıiJyon lnıiliz lira11 temin edebil. 
mit olduğu bildiriliyor. 

-······-···············-··················· .. ····· 
mümkün olmadığım ııöylemitlerdir. 

Tahnıınler 

ı • d d" PARIS, ı1 A.A. - Meb'usan 
erıne evam e ıyor mecliainde, ekseriyet grubuna men-

.. · · kili. uf ola k j •up meb'uılar dün akıam yeni bir iç 
PARIS 17 A.A. - Akıam ye- küz kabine•ı tq ne mat ca • tima" akı ,_;.ı d" 1 f d ı kri ' R · · lı tır M.. ·· ·ı L b" _...._ defalar L... e-• ..,. er ır. ç ıma a a . 

meğinden ~onra eısıcu~ u~. • .. u.~~ ey • ., 11~ ... 9'I ben 150 meb'uı vardL 
iyan •e meb'uıan mediılerı fonnnlu tercih etmekte olduıumı a- M F kl" Bo ·u ı kkT' 
reislerini kabul etmiştir çıkça ima eylemqtir. Son buhranda · .edraı-.hdk· twf on'··ı-e~e Bu u 

• 1 · dik 1 h lca ·· tarahnıla M. ıcap en ume onnu unun on 
Mütarünileyb, bugün beş ıca il· ra a r 11 rueı:~ 1 • • ':' cour' ~an Mnrin'e kadar muhtelif 

yaoi f11)11iyetlerle görütecektir. '!•· Laval'e knrtı ıerdedılmlf o~n ıbraz., gruplar rücaasım ihtiva eden milli 
ni lcabineyi l"fkil edcc k olan 11ya- ların sol cenab ...-uplnnmn ıbmadıru b' b' lik f .. 1.. 1 • be 1 .. ı. b L-'- bir taraf da ı k ır ır onnu u o acagıru yan e 
ıet adamının kim olacağı an..... u ~ ~t m ~ y~pı ~ r• miftir. 
mütaverelerden sonra taayyün ede- nı tetebbüılere karsı ılerı aurulraiye I ti d .. 1 kil kal M. 
cektir ceği ümit olunmaktadır. Franldiç ?"'Boa milluı en - ı anlmak 

· .. . . ... n u on mu.s esna o 
1 Parlimento mahafılmde ayan A ,;an ve meb'usan meclis- üzere ittifak ile bir takrir kabul edil. 

meclisinin v~ ~l~uğu re!in, mem • mittir. Bu takrirde meb'uılar cnıbu-
lekete a<; ı kça bınbın al~yhıne kalk- /eri reislerinin beyanatı nun Nımyetin Poincaree, Tard.icu 
mıt bir sağ cenah ve bır sol cenah ve Laval kabineleri zamıınm<hı müda 
bloku ıı:ö~terecrk olRn intiha_bata kar PARIS, ı7 A.A. - Ayan ve - faadan fariğ olmamıt olduğu milli 
tı .. mecl111~ be•lemekte olduııu .. ııayzı buıan mecliıleri reisleri, Elize sara- birlik siyasetinden mülhem olacak 
ırostermege matuf olduğu soylen- yından çıkarken Çartamba alttanım- bir hükümetten ba•ka bir hükümete 
mektedir. dan evvel kabine bubraıunm neti.,. itimat etmemeğe azmeylemit olduğu 

M. DoumeYİn me..Ui bir !emer- •i hakkında tahminde buluıımak beyan edilmektedir. 

·-- -~~----

ği en aalıte olanlan ile §Öhret bul- ları,. odur; yalnız henüz ıramofoıuı 
dolar. ırinnedi. 

Nazım Hikm~ı'in kitaplarının o- Eıaıen Necip Fazd'aı aıd töb· 

Fikirler ve iiısanlat kunma11nda b!ttabi teceuüsün, onla reli, "Örümcek ağı,, ile baJlaılı. He
rın ihtiva ettiği içtimai fikirlerin de 

1 

men söyliyeyim ki bu kitabın içinde 
yardımı oldu. Bunlar da bertaraf, çok ırüzel parçalar vardı; hele bun

manzumeıini okuyordum; •·Omidim 
yıllann seline düştü - S..çmın en 
titrek teline düıtü,, mısralanna ıe
lince o zat sordu: "Saçın en titrek le 
li ele ne .ı-ktir?" 

N~cip Fazıl 
Necip Fazıl, "Örümcek ağı,, ve 

•·Kaldırımlar,, dalı.i manzumelerini, 
onlardan oonra yazdıldanm ela lcata 
rak, yeni bir kitap halinde nefretti 
( 1). Bu kitap, imdilik. ı932 sene
ıinin en mühim edebi baru-idir. O 
nümüzd~ki on ay zarfında ondan 
daha değerli bir eserle kartdaıma
ınız ihtimali de pek zayıftır, çünkü 
Ahmet Hafim'in yeni bir kitap çılcar 
mağa niyeti olmadıiı gibi Y abya 
Kemal de ıüri, edebiyat alemini u
nultu, yahut ki kenwni unutturmak 
istiyor. 

"Ben ve ötesi,, , 1922 tarihi ile 
baılayıp 1931 tarihi ile bitiyor, yani 
bir ı tirin tam on aenelik bayatını, 
tecriibclerini ihtiva ediyor.Falcat bir 

( 1) Ben ve otcsi, Sühulet kütüp
hJnesi 

ırencin hayatında o~ ıene büyük bir Nazım'ın en çok beğenilen manzu- lardan biri, "Sevgilime,, isimli nıan
ter cleiildir Ye bu kadar laıa biı- za. meıi, •935 aallr., ın ıüzel parçalan, zume bence bu~ünkii türkçenin en 
manda, ilk yazılarını da tekrar n"!- meseli "Orkeıtra,, ve "San'at telak. İyi tiirlerindendir. Bilmem ·Necip o
redebilmesi, rağbet gören ıairlerden kiıi,, araımda bulunmağa hiç de Ja. nu yeni kitabına rU?n almam,,? O 
olduğunu iıbat eder. yık olmıyan "Salkım ııöiüt. manm- kitabma almadığı ıçin ben buraya 

Rafbet görmenin bir JCY ifade meıidir. "Salkım ııöğüt,, , ıenıiınen- yazacağım: 
etmediğini bu ıütunlarda da kaç de tal bir ıürdir ve baıit remziliği ile 
fa töyledim; hatti denilebilir ki bir ıüzelliğin harici vaııflarına bürü
~ ıörclüiii rağbet, ıiizelliii ile nen edebiyata iyi bir miıal olabilir. 
değilse de, ihtiva eıtiii yenilikle "ma Zaten Nazmı Hikmet de o tiirini be 
küaen mütenasip., tir. O bilde N... ğenmez. Bir ıiin kendiıine, yazılan 
cip Fazıl n Nuım Hikmet ıibi ba içinde en fenastıun hangisi olduğunu 
kiki tairlerin eıederi de, nıuıl olu- ıonnuıtum: • Bittabi " Salkım ıö
yor ela bu kadar sai>ak rağbet ıöre- ıütl,, dedi. 
biliyor? Bilmem Necip Fazıl ela en fena 

Bir kere ıa noktqı kaydetme- yazılannılan birinin, belki en çok be 
müı lizan: Açıkça fena olan, acemi ğenilen, yani "Otel odalannda., iıim 
ce yazılmıı eserler hiç bir zaman li manzume olduğunu itiraf eder mi? 
rafbet bulmaz. Oertıal alkqlanan, Her bildc onun rağbet ve §Öhret ka 
kendilerine kalabalık bir bri zümre zanmasôıı temin eden yazılarından 
ıi bulabilen eıerı ... , slqdmlf kalıp- biri bodur. Bu manzumenin bayğın
lara clökülmüt, ıriizdliiin zevklerine lığa varan tatlı edaoı, "haııas,. inıan 
büriinmüı teylerdir. Nazım Hikmet lann hoıuııa ıidecek ıeylerdendi. 
ile Necip Fazıl da, türlerinin erı yeni j Nazun'ın eserinde ''.S..lkım ııöğiit,, 
leri ve en cüzelleri ile değil, ıüzelli ne iıe Necip'inkinde de "Otel oda-

Sevgilime kul oldum, 
Güıelliği Stçeli 
Varlıkta yoksul oldum 
Benliğimden geçeh 

Vücut ruha ağ gij>i 
Bir düğümlü bağ gibi 
Muhabbet m~mba gibi 
Kevscrinden içeli 

Bu manzumede, Abbe Bremont' 
un fU "poesir. pure" dediği ıeyİn ko 
kuıu var. Bu gibi tiirlerden mana 
değil, ancak bizi ıiir haletine ıevket 
meıi beklenilir; tiirde, ,iirden ba'ka 
unsurlar anyanlar ise bunları anlr
yamazlar. 

Haylı zaman oldu; bir gün, çok 
tanınrmı bir tairimize Necip'in bir 

Evet bu ıual de surulabilir ve so 
rana 1:-ir cevap vermek kabil değil
dir. Fakat bu ıuali sorabilen de bir 
daba tiir yazmak d~il, olwmaktan 
bile vazgeçmelidir. 

"Oriimcdı: ağı,, ncla.' böyle "hali• 
tiir., ile beraber hallan, )"llDİ tiir oku 
yan kalabalığın hofU.na ıidecek bir 
unsur ~ vardır. O :ı.amAnlar Rıza 
Tevfik'inkiler «ibi koflDll, destan 
yazmak modası vardı; l ıtanbul CC"I 
!eri "aaınimiyet,, diyerek subaJı ma
nileri, köy türküleri yazıyorlardı. 
Necip Fazıl'ın tiirl«inin bir kısmı 
da bu tarzda idi •e clshal aöyliye
yiın ki o tarzın en iyi, en ıüze1, bat 
ti. Rıza Tevfik'inkilerd• iUtün nü
muneleri idi. Necip Fazıl tôhretini 
"Otel odaları~ kı.dar bu tarzıı da 
medyundur. 

Fakat Necip F ~· ın bu tarzda 
kalmayıp daha öz, daha insani bir 
yol arıyacağı ilk kitabından belli idi. 
•Örü:t.cek ağı" nda "Aydınlık, KÖt'
oğlu., gibi "joli,, parçalar y•nında 
"Ayak ıe:ıleri,, gibi henüz bir acemi 

Lord Bayron'un 
Hafidi 

' 
Ayasofya mozayikla

rın1 tedkike geldi 
İngiliz muharrirlerinden M. 

R. Bayron ve Lord Rosıe Ruı
yadan şehrimize gelmitlerdir. 
M. R. Bayron me,hur İngiliz 
~ııiri Lord Bayron'un ahfadm
dandır, uan atika ve bilhaua 
Bizans asarı hakkında tetkikat. 
ta bulunmaktadır. M. Bayron 
dün T okatliyan otelinde ken
disile görüten bir muharririmi
ze demiştir ki: 

- Ben bilhassa Bizans'a ait 
eserlerle aliikadar olduğum için 
burada Ayaıofya camiini gör
mıek iıterim. Buradan Konyaya 
giderek Selçuk asarını görece
ğim. 

Rusya' da üç hafta kadar clo
laıtım. Kiyef tehrinde bulunan 
ve 11 inci asırdan kalma Aya. 
sofya klisesini gezdim. Rusya. 
da kliaelerden bazıları, hü~

met tarafından ağır vergiye ta
bı tutuldukları için kapanmıt
lardır. Bunu.ıla beraber bütün 
kliselerin kapalı olduğu ve hal
kın din ile katiyyen alakadar 
olmadığı doğru değildir. Ne. 
tekim Moıkova civarında hü
kümet tarafından himaye edi
len bir kliıe vardır. Burada bir 
cumartesi günü yapılan ayinde 
1500 kiti hazır bulunduğunu 

gördüm. Nevgorod'ta köyler
deki bütün kliseler açıktı. Ma. 
amafih kliselerde hep ihtiyarlar 
göze çarpıyor, gençler görül. 
miyordu. 

J 926 senesinde, lstanbulda 
geçenlerde Hipodrom'un yerini 
bulmak için hafrıyat yapan M. 
Cassen'in asistanı M. Rise ile 
birlikte Aynaroz'a gitmi1tim. 
Orada mı::.nubrlarda gördüğüm 
Bizans asarına ait bir eser yaz
dım. Şimdi Ayasofyadaki mo
zayiklerin meydana çıkanlmak 
ta olduğunu haber aldım bu 
sebeple Ayaıofya benim için 
daha mühim bir tetkik mevzuu 
olacakbr .'1 

lik ırösteren hesulı,, yazılar da var 
dı. Bunlar bize "baudelairiea,, bir 
ıairle karıılilfacaiımızı baber veri
yorlardı. 

Necip Fazıl bu •adini tnttn v. 
ikinci kitabt harilnıli.de üç parça ile, 
"Kaldınmlar,. ile açıldL Bu manzu
meleri okurken ben Rimbaııd oku
yoram sandım ve biliyordum ki bun. 
lan yazan ıenç, "Le bateau ivn,, 
tairini henüz okumamıtb. Necip Fa
zıl, Baudelaire, V erlaine'i, Rimbauıl' 
yu kendi kendine lıetfediyordu. 

Ondan bahıederken bu üç Franıız 
tairinin lıimlerini de yumanı ne lii 
zumıoz bir mukayeae içindir, - de 
Neeip Fazıl'ı intihal ile ittilwn ede
ceklere bir kapı açmak içindir. Mu
kayese için delil, çünkü o üç tair 
dünya edelıiyalmın en biiyiik dabile
rindendir; yafıyaıı bir tairin deh.asın 
clıın dem vurmak İıe bence manasız 
işlerdendir. Necip Fazıl bele eeerini 
bitinin, o eser bizden sonra ıelecek 
ler tarahndan da okunıun, bakilô 
kıymeti o zaman anlqd ırı bizim bu 
gün yapabileceğimiz ancak birer 
''conjecture,. dür4 

Onu intiba! ile iıtihıım edecek! 
re kapı a~ için değil, çünkü o fa 
irlcrin es~rinden intihal lcabil cleiil-

Sabık Yunan k.ra.1 Yor· 
gi'nin beyanah. 

ATINA, 17 A..A. - Kral tanıt. 
tan pzetelerden biri, sabık Yu
kralı Y orıi'niıı beyanatmı nqret
mekıedir. Kral, bu beyanatında inti 
habatta muYaffakiyet k~cak si
yasi lıir falcanın muaveneti ile tahlt 
çıkmaiı lcabul etmiyeceğini, çünkil 
bu ıureıle bir fırkanın lmJ.ı olmuı 
olacağını ve bu hrka ekseriyeti lcay
beder etmez )'İne krallığı terlı:ebnelt 
mecburiyetinde kalacağını söylımif. 
tir. 

Siyasi mabafil, aabık kralm yakuı 
da İcra edilecek intihabat dolayısile 
muhalif balksdar fırkaıınm tqriki 
mesai etmek .ini teıbil makıaclile bu 
beyanatta bulunmuı olduğunu ııöylı 
mektedir. 

Almanyada biraya kar
şı boykotaj 

MONIH, 17 A.A. - Ba.-ywa al11 
leri köylülerini CTDP halinde bir -
ya topiaınıt olan yeni köylü hareke
ti, binı üz~ne vazolunan yeni ...,.. 
mi protesto etmek üzere bütün mın· 
talcad,a buııünden itibaren biraya 
karıı da boykotaj ilin etmiıtir. 

Cortes'lerde hadiseler 
MADRIT, ı7 A.A. - Cortea'le

rin dünkü celsesinde oldukça ıiddet
li hidiııeler olmuıtur. Mecliste 3 aa
aı kadar bir ihtiraı bavuı eımİf ve 
birlcaç zamandan beri ıöriilmekte o
lan noktai nazar ihıiliflan birden bi 
re tahminin fevkinde tiddetlenınit
tir. Hadiselere Ebre ıu itleri konf.,. 
deruyonu haldwıdaki iıtizalı takri
ri sebebiyet vermiıtir. 

Küfürler teati edilmittir. Meb'a1-
lar az kalsuı tolca! tok.ata ıelecekler
di. 

Mecliı koridorlannda bu hadi
lerin arktısı geleceği . çünkü her iki 
taraf meb'u•larmm da mürıakqayr 
terke mütemayil olmadıkları, bazıla
rmm aarfetmiı oldukları sözleri seri 
almamak iıtedikleri diğerleri de söy
lenen ııözlerin isbat edilmeain.i talep 
eyledikleri söylenmektedir. 

Saint Didier tayyaresi 
LE BOUJET, 17 A.A. - Mac!.,. 

pıkar'a ıriderken benzinin tüken· 
,,_j neticesinde Büyük ·Sahranın 
Hoıgar mevkimde yere İnrneğe mec 
bur kalan ve 6 ıiin kaybolduktan 
sonra tekrar bulunan Saint Oiwer 
tayyarelİnin rakipleri Tooge, Reji. 
nemi ve Loeaiet'e ıeri dönmeğe da
vet edildiklerinden dün saat 15,20 
de buraya muvasalit etmiılerdir. 

dir. Çünkü onlann asıl büyüklüğü 
türlerindeki t~bihlerde, mevznlar. 
da değil; yarattıldan havada, edada· 
dır. Bunlar ise çalınabilecdı: f")'ler 
değildir; ancak kendilerinde ona uy 
gun ceYheri tatıyanlann ırirebileccği 
bir alemdir. 

l\lecip Fazıl işte ba İllemin adam 
larmdandır. Fakat o alemin koku .... 
nu tafıyan tiirleri asıl rafbet ır&r-· 
ler deiildir. Şiirden anlayan Nazmı 
Hikmet "Takvimdeki deniz,. i çok 
aeviyor; biz birb.ç kiti o manzouı 
,.. ... "Geçe. ıılaılUlcaLınm. ... ,..ıı
yonız. Fııkat but ve münıtal:.U.ae 
kitaplarına oa1an delil, "Otal odala· 
n.. ile eykel,. i alıyorlar. 

Necip Fazıl, ılirdüiil IMitii raf· 
IMt ı...m bilüuniyen bir 
pİrdir. "Ben Ye öt al,, ni açm, en as 
tanılan türleri tekrar tekrar okuyun; 
ze..kiııe Ya.raıruyonanu o "poete 
maudit,, yi bll'Dkıp atın; sizi hotlan
dıracak nice tairler var. Fakat onla. 
n -ı.iliraeniz ol:r de bizdensiniz; 
artık clıayabileeeğiniz tairlerin ade
di dördü, beti geçmez. fakat onların 
her damlasından alaeafmu zeovlr, bir 
cihana bedeldir. 

.. 
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Şark tütünleri içiı 
yapılan tetkikat 

lnhisarlarda 

lnhisarların 
Tevhidi 

ikinci komisyon bir 
umum müdürlük 

kadrosu hazır1ayor 

Mecidiye köyü şehir 
hududuna alındı 

' •...... 
Oda Tütün encümeni Balkan 

memleketlerinden malumat istedi İnhisar idareleri teşkilatın
dan tevhiıdi kabil olanlann bir
lettiı-ilerek Ankaraya nakilleri 
meselesini tetkik etmekte olan 
inhisar idarEleri umum müdür

Umumi mecliste Florya p1.ijı hak
kındaki nıakam tekiifi 

cumartesi günü müzakere edilecek Ticaret e>dası Tlltün encümeni prk 
liitünii ve müıtahıili memleketler 
lıaldmıda tetkikat yapmaktadu. 

'fiitün encümeni ba tetlu'lıahna e
aaı olmak üzere muhtelif Balkan 
tlıeınleketlerinden malümat iatemit
tir. ilk defa Yunaniatandan bu sene
lti tütün iıtihaalib ve sahıı vaziyeti 
lıakJnnda malfımet ırelmi§tir. 

Gelen malümata nazan.a, bu -
ile Yunanistanda tütün rekolteti ıe· 
çen oeneye nazaran daha az olmasır 
.... rağmen, fiatlw fevkalicle UCUZ· 

dur, Birinci derec:ede ıelen lıkeçe 
tiitünleri .fO - 48 drahmiden satıl
ııııaktadır, 

Yunan tütün müstahsili bu vazi
:Petten fuluile müteeaair olmut bir 
vazi:rettedir. Maamafilı sahflar her 
t.rafta açılmıthr• ~-

Mısır isöhsalab az! 
Gelen haberlere nazaran en lıüyük 

llıııır istihsal ve ilmıç -1eketlerin 
olen olan Arjantinde bu sene muır 
aerl;rat sahası kureldıktan çok mü
teeaaır olmuttur. Mahsulün az olma
" tahmin edilmektedir. 

Onifiye fiatlan 
Dün lıoraada ünifiye fiatleri ev

•elki aiin yükseldiği seviyeden fazla 
lıirkaç puvaıı daha almııtır. 

Onifiye dün boneda 63,S ta açıl
ınıı 54 te kapan nuıtır. 

Fransa ile alıt veriş 
r ........ ayan azuından bir ıırup 

lıiikUmete miiracaatla Franoaya itha 
!atta bulunan memleketlerin Fransa 
dan muadil miktarda etya alınalan 
liznn l'eldiii yoll&Jlda bir teklifte bu 
lunınuılarclı. 

lıcaret odası bu teklif etrafında 
elıemmiyetle tetkikat yapmaktadır. 
Oda ayııİ ıramancla ba teklifin Fran
sada uyandırdığı teoir halılmıda ma.. 
IUınat iatemiıtir. 

Ingilterede yeni güm
rük tarif esi 

. lftl'İlterede yeni ıümrük tarife~le 
ıtlıalat eıyen :rü:zde 10 muıuam ıt
lıaı remıine tabi tutulınuıtur. 

Yalnız bir serbeat emtia liıteai 
11etreclilmiıtir. Ba listede bizi alaka
dar eden mevattan, bujday, canlı 
hayvanlar, ham pamuk, tiftik pamuk 
tohumu bam yiin deri bulurunakta-
dır. • • 

Kanun t Mart 932 den ltiharen 
'llevkii meriyete girecektir. 

Atina borsası kısmen 
açıldı 

ATINA, ı7 A.A. - HükG
lllet, Atina borsuınm birkaç 
RÜn açılmasına mezuniyet ver
llleği kararlaıtırmıştır. Bu ka· 
tarın sebebi, hali hazırda Atina 
da bulunmakta olan beynelmi· 
le! mali komisyonun Atina pi
Yasasmdan Yunan istikrazı tah 
vilatı tedarik edebilme.ini te. 
?1in etmektir. Bu komisyon, bu 
ıstikraz tahvillerini kontrol et
ınekte Te istikrazın itfası için 
bunlann satın almmalan ıcap 
eylemektedir. 

Mülteciler iıtikrazı ınüstes· 
na olmak üzere, yalnız ecnebi 

Yili·rette 

Teftişe 
Devam 
Mülkiye müfettişleri 

devam ediyorlar 
Mulkiye müfettişleri polis Te 

belediye itlerindeki teftiılerine 
dlıe~ill? et.mektedirler. ~ilhaua 

. ledıye ıtlerinde halk ile bele
clıyenin temaıılan vebunda görü 

müıkülat noktalan tesbit e
cf:'nıektcdir. Bu tetkikat müfit 
1etiee !ereceği anlatılmaktadır. 

Müddet ten1dit 
edilecek •• 

~ak=t -tahaneainde kontenjaıuı 
;aı,; olmaluızın eıhahına verilmesi 
;~11 eden 7 Şubata kadaı· ıelmi§ pa 
.. u~rı:n çıkarılması için büyfik bir 
laalıyet aarfedılm ktedir, , 

B'.' müddetin ~6 Şubata kadar 

borsalarında tescil edilen es
ham üzerine peşin olarak yapı
lacak muamelelere müsaade o
lunacaktır. 

Kambiyo üzerine, milli veya 
ecnebi istikrazlan tahvilleri Ü· 
zerine pe~in veya vadeli olarak 
muamele icrası katiyyen mem· 
nudur. 

Alman borsaları 
yeniden açılıyor 

BERLlN, 17 A.A. - Prus
ya ticaret nazın, 9iındi artık 
borsaların açılmasına karşı ser. 
dedtlecek hiç bir itiraz mevcut 
olmadığını ancak fiatlerin res. 
men tesciline mezuniyet itasına 
henüz karar vermemiş olduğu. 
nu söylenıiıtir. Mesleki .cemi
yetlerle bankerler, muvakkat 
dahi olaa, mecburi icralara te
vessül etmemeği taahhüt ede-

J<lerdir. 
Şimdiye kadar borsaların a

çılmasına muhalefet etmit olan 
Reichsbank'ın bu m~halefetten 
vazgeçmiş olduğu nvayet olun 

maktadır. 

Amerikanın harici 
ticareti 

VAŞİNGTON, 17 A.A. -
AJnerikanın kanunusani ayında 
ki ihracatı takriben 150 mİlyon 
ve ithalatı da 136 milyon dola. 
nı baliğ olmuıtur. 1931 kanunu 
sanisinde ihracat miktan 249, 
ithalatı iıe 183 milyon idi. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 1 Kapanış 

lngiliz lirası 1 L. ıK· ı S. 
7 25 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız franıı 12 06 
Dolar o 47 62 
Llret 9 16 50 

Bel1a 3 40 92 
Ora mi 36 81 50 
lıviçre frangı 2 43 37 
Leva 64 12 OD 
Floriıı 1 17 55 
Kuron ç. 16 06 50 
Şiling A. 4 27 50 
Peıata 6 14 50 

Mark 2 03 00 
Zloti 4 27 50 
Pengr 3 99 86 
Ley 79 6~ 00 
Din~r 26 8" 00 

Tahvilat \ Kapaıııı~ 

i. Dahili 00 
D. Muvahhade 54 00 
A. Demir••olu 00 00 

Bora& lia .. ici 

Albn ·9 
Mecidiye 
p,.,.k-nt '} 

Tayyareciler 
Gecesi .. 

351 
49150 
;I? 

lerinden mfü·ekkep komisyon İstanbul unı.ımi meclisi dün 1 Reis neticede makamin tekli. 
dün de tütün inhisar idaresinde rcia vekili Sadettin Ferit Beyin fini reye koydu ve ekseriyetle 
toplanarak tetkikalma devam riyasetinde saat 14 te toplandı. kabul edildi. Müteakıben Suay 
etmi§tir. Komiıyon inhiaarların Zaptı $abık okunduktan sonra, bumu park ~..ızinosunun beledi 
teıkilat projesini tetkik etmİ§ Mecidiyeköyünün şehir hududu yeye devri hakkında kavanin 
ve tütün, müskirat, barut, tuz dalıilir.e alınması mesele•~ görü encümeni mazbatayı tasvip edi 
inhisarlarında tevhidi kabil olan şüldü. Vali ve belediye ı·eisi Mu yordu. Kavanin encümeni a:ı:a. 
kısımlan tesbit ve bir cetvel tan hiddin Bey dedi ki: sından Emin Ali Bey mese
zim etmiştir. Tevhidi kabil ol. - Köy halkı, Mecidiye köyü lenin ciheti hukukiyesini uzun 
mayan kısımlar da tetkik edile. nün tel<Ta: şehre ilhakı icin mü uzadıya izab etli. Encümenin 
rek esbabı mucibeli bir rapo.- ha racaat ettıler. Bu köy alt;ay ec:- mazbata muharriri şekle müs
zırlanmıttır. Komisyon dört in- ve) hudut haricine çıkarılO:ıştı. tenkif vaziyette idi. Noktai na
hisann tevhidi takdirinde vücu Ben o zaman ınezundum. Eaa- zarını anlattı. Bundan sonra 
de getirilecek yeni te9!..ilat için 1 sen vaziyet gayri tabii idi. Bu Cevdet Kerim B. söz alarak işin 
bir müdürü umumilik kadrosu köyde elektrik lambalan, kağıt ameli tarafını ifade edeceğini 
hazırlamaktadn·. İçtimaa bu ~a?e suyu vardır. Köy hudut ha söyleyerek dedi ki: 
gün de devanı edilec~ktir. ~eri n~~e ~-ıkarılınc.a lambalar sön- - Saraybumunu islicaı· eden 
len habere göre, komısyon şım- dunıldu. O vakıt de kıyametler zat, buradan zararlı çıkmıştn·. 
diye kadar inhisarlarm tevhidi koptu. Burada 20 bin liralık kadar te. 
meselesini tetkik ile meuul ol- Cevdet Kerim Bey bir teY si&at yapmıştı ve bunu beledi. 
muş, ve inhisar idarelerinin An. s~ak istediğini söyledi ve de yeye bırakac.aktır. Am:ak kendi 
karaya nakli doğru olamayaca. dı ki: &İnin vergi borcu olarak bize 5 
ğı mütaleasında bulunan inhi. - Mecidiye köyündeki arazi bin lira kadar borcu vardır. Bu, 
sarlar teftiş heye,leri reislerin- miri arazidir. Oranın halkı renç mahsup edilecektir. Şimdi İş 
den mürekkep komisyonun ver beı-diil'. Köy tehre alınına ahali mahkemeye intikal etmeden bu 
diğ~ raporu henüz tetkik etme- gene topraktan istifade edebile- nu - böylece halledelim. Beledi. 
miştir. Komisyon tevhit mese. cek!er mi?. ye de, müstecir de işin içinden 
lesi hakkındaki tetkikatını bitir Vali cevap vererek dedi ki: kurtulmuı olsun .. 
dikten sonra bu raporun müza. - Gene eskisi gibi istifade e- Tevfik Salim Paşa da dedi ki: 
keresine başlayacaktır. deceklerdir, - Demek ki yanlış yapılan 

Müteakıbcn köylünün ·kay. hesaplar böyle zararlı neticeleı· 
ı makamlığa gelen mazbatası o- veriyor. Bu Sarayburnu mesele 
kundu. Mazbata reye kondu ve sinin tarihçesini de anladıktan 
neticede Mecidiye köyünün şeh sonra şu Filury:ı plajı mesele
re ilhakı kabul edildi. sinin de aynı akıbete uğrama· 

Kalemi mahsus 
müdürlüğii 

Tütün inhisar idaresi kalemi 
mahsus müdürlüğüne Balya 
Kara Aydın tirketi meınurlann 
dan F.mıin Ali Bey tayinı edil
miştir. Sabık müdür Ziya Bey 
Adapıı.zan tütün inhisan müdür 
lüğüne tayin edilmitti.r. Ziya 
Beyin eski vazifesi esnasında 
kaçakçılardan alman nakdi ce
zalardan ve umumi müdürlük 
emrindeki kaçakçılık mücadele 
tahsisatından bir mikdar para. 
nın zimmetinde kaldığı iddia e. 
dildiğinden tahkikata baılan
mıştır. 

Bir ihbar 
inhisar idarelerinde mıemu. 

rin barem wulünün tatbikin. 
den sonra memur maatlan in. 
dirilmişti. Tütün inhisar idare
sinde maaşı indirilen bazı me
murlara kaçakçılık mücadele 
tahsisatından, keııilen mıktar 
niııbetinde para verildiği mü. 
fettişlere ihbar edilmiştir. Mü. 
fettişler bu hususta tahkikata 
batlamıtlardır. 

Yeni seyrüsefer 
talimatnamesi 

Heyeti Vekilece yeni kalıul olu
nan seyriiscfer talimatnamesi vili
yetlerc tamim olunmak üzeredir. Ta 
liıııatname memleketimizde normal 
vaziyeti tanıamile tesbit etmektedir. 
yeni talimatnıunenin ahkamı §Öyle 
hulasa edilebilir: 

t - E vvelii tim diye kadar mem. 
leket dahilialfe müsaade ile sezebi
len Türk tebaası gayrİmüılimler ser
bestçe ıezeceldw ve emlak alıp sa
tabilecelderdir. 

2 - Yunanistandan gelen Rum· 
tar memleket dahilinde seyrüsefer 
edebilecekler, ancak 3 aydan fazla 
kalamıyacaklardır. 

Bundan ıonra iKtıaat müdür smdan korkuyorum. 
lüğünün tahsisatı ıneeelesi mü. Reis Tevfik Salim Paşanın 
zakereye baılandL Vali ve bele söziinü keserek bunun ayn biı· 
diye reiıi Muhiddin Rey ıöz al- mevzu olduğunu, &adet haricine 
dı. İzahı iıtenen noktalar hak. çıkılmamasını söyledi. Netice. 
kında dedi ki: de bu husuılaki müzakere kafi 

- lktısat iıleri teşkilatı için görüldü. Ve kavanin encümeni. 
vasi tedbirler düşünüyoruz. O. nin mazbatası kabul edildi. Maz 
nun için buraya tahsi.en iktı. hataya nazaran mukavele müd. 
sat ilmi okumuş bir aat getir- deti bitince gazino belediyenin 
mek istiyoruz. Bu gibi zevat ise olacak, 20 bin liralık tesisat be
çok para alıyorlar. Az para ile delinden 5 bin lira borcu mah
gelmiyorlar. Katibi huıuıilik sup edilerek üst tarafı müsteci. 
v~zifeııini kaldırdık. Bu vazife- re tediye edilecektir. 
yı ~en Y.~~ac:ağım.Şiındiki maat On dakika celse tatilinden 
l~ ıstedıgımız adanu getireme. sonra tekrar toplanıldı. İkinci 
yız.. celsede ekseriyet olmadığından 

Tevfik Salinı Pt. dedi ki: müzakerata başlanmadı. Ruzna 
- Buraya üç YÜZ lira ile menin mabaadı konuşulmak Ü· 

bir iktıaat ilimi ııetirnıek iıtiyo zere cumartesiye toplanılmaaı 
ruz. Bu paranın iıe 30 li~uı ke kararlaıtınldı. Cumartesi ııü
ıiliyor, 270 lira kalıyo.-, Ben nü hesabı kat'i ve Filurya plijı 
bu para ile buraya bir iktııat a~ meıeleai ııörütülecektir .. 
limi getirebileceğimizi zannet
myorum. 

Muhiddin Bey hiddetlendi 
Tevfik Salim Paşaya cevap v;_ 
rerek dedi ki: 

- Ben işlerin mes'uliyetini 
almış adamım. Zan ile iş olmaz. 

Poliste 

lkbsat müdürlüğü 
Münh · l bulunan belediye ik

tısat iıleri müdürlüğüne tütün 
inhisarı mürakıplerinden Aıım 
Süreyya Beyin tayini kuvvetle 
muhtemeldir. 

Hasköy cinayetinin 
esrarı anlaşıldı 

Cinayetin neden ileri geldiği mey
dana çıkh ve katil yakalandı 

Maktel en pis adamın bile iğren 

Bu akıanı Aero Klüpte Tayyare
ciler ııec:eai tertip edilmiıtir. Bu ıe
ceye Vali, Kolordu kuman~anı, Mat 
buat erkam Türk ve ecuebı tayyare 
ciler, sefirler ve bin;ok mümtaz ze
T&t davet edilmittir• Diğer taraftan kliip tarafındıı.ıt 3 - Avrupaya kaçan gayrİmüı-
nqrolunacak Çelik .K~at m~uası !imler Avrupııdaki miisliimanlar gibi 
için ıiizide m'!harr?"le~ı~ tahrin mu muamele ıöreceklerdir. 

Bundan birkaç ııün evvel 
Hasköyde bir cinayet olmuı, 
Şirketi Hayriye ustalarından 
Abdullah efendi klübesinde bo
ğazının 15 yerinden bıçakla11>
mış olduğu halde ölü olarak bu 
lunmuştu. 

meden yataınıyacağı kadar 
müstekreh bir haldedir, Zabıta 
elde. en ufak bir delil 'Ve eınma. 
re bıle yokken, katili yakalamı. 
ya muvaffak olmuıtur. Zabıta
nın bu muvaffakıyetinde en bü 
yük amil maktul Abdullah efen 
dinin ahlak ve ters tabiatları a-

avenetleri temın edıtmı,tır • 4 - Evvelce memlekete girmek 
Tayyareci Vecihi Bey klühün he-

yeti idare azalıiına intibap edilmiş. için beyanname doldurup emniyeti 
umumiye miidürlüğüniin miia3:ulesi

tir. 
KJübün yaptıracağı milli han 6- ne tabi olanlar badema muhtelit mü-

liminde Vecihi Bey rol alacaktır. badele komisyonu Türk heyeti mu. 
Bu pazar ırecesi verilecek maskeli rabhasasının konsoloslara vaki ola

lıaloda ııiyinmek hususunda birinci 1 c:ak müsaadclerile sevnhat edebil<>
ıelenin tayyare ile Paris'e meccanen ceklerdir. 
l'itmeıi temin edilecektir. -----·---

lngiliz sefiri 

1nııi!iz sefiri Sir Jorj Clark 
bugün Ankaradan ,ehrimize ge 
lecek ve mart İptiduında mezu. . . 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Bu aktanı saat 8,30 ela Selim 
Sım B. Radyoda mutat konferansı
nı vttecektir. 

Abdullahın ölümü evvelki güne 
kadar yırblması Cidden müşkül 
bir perde ile örtülüydü. Evvel. 
ki akşam zabıta bu perdeyi yırt 
mıya u:uvaffak olmuştur. De. 
mirci ustası Abdullah kendi ka 
zancı ile mutavassıt bir hayat 
süren kendi halinde bir adam
dır, bekardır, fakat gorunuıe 
Te söyleniıe göre süfli bir ha· 
yat sürmektedi.r. Bu süfliyetin . . 

mil olmuttur. • 

Zabıta Abdullah efendinin 
bayram günleri kimlerle ııörüş 
tüğünii, kimleTle dütüp kalktığı 
nı tesbit etmiş, bundan ıonra 
bu şahıalar üzerinde tetkikat 
yapını§ ve nihayet katili yakala 
mıya muvaffak olmuıtur. Ka. 
til Haydar isminde bir gençtir. 
Malıtuj maktelinde lak 

Mahkemelerde 

Eğlenceleri 
Yarıda kalan 
Üç zorba 

Ağırcezada dün üçer 
sene hapse 

mahkum oldular 
Geçen sene bayram ıünü Faik, 

Hüocyin, lbrahim İsminde üç arka
daş bedavadan bir eilence tertip et
mek istemişi<.· ve üçü bir olup Şi, • 
lide Kağıthane caddesinde bakkal 
Petronun dükkanına gidip kama, bı
çak çekmi,ler: 

- Ya para, ya can! diye ayak di
remişlerdir, 

Petro da: 
- Aman paramı alın canıma 

' kıymayın, demiş ve çekmecesinde 
bulunan 30 lirayı çıkarıp vermiştir. 

Fakat eli bıçaklı üç adiUJl bu pa· 
rayla iktifa etınemiıler, dükkandan 
alabildikleri kadar rakı, konserve . ' peyrur, yumurta ve sair meu olabi-
lecek şey yüklenıniıler, bir otomobi
le atlıyarak doğruca Calatada Kay
seri oteline ıidip tedarik ettikleri 
kadınlarla bir odaya kapanmışlar, 

İşu nuşa başlamışlardı. Fakat aradan 
iki üç saat geçince polisler bu eli bı
çaklı huvardaları eğlendikleri odad 
yakalanuşlardrr. 

Diin bu üç kişinin muhakemeleri 
ağırceza mahkemesinde neticelen
miştir. Her üç maznun üçer sene a
ğır hapse, üçeı· sene hıdematı amme ... 
den ıncmnuniyete üçer aene müd
detle emniyeti umumiye nezareti al
bnda bulunmıyn mahkum olmuılar. 
dır. 

Hileli iflas edenler 
Hile ile iflas etmekten ma1nunen 

ağır ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmekte olan ecza tüccarı Nacı ve 
Keğam efendilerin muhakemeleri 
dün neticelenmiş ve ikişi de birer 
sene ağır hapse mahkum olmu,lar
dır. 

Bir katil nakzan da 
mahkum oldu 

Hasır iskelesinde Kesedar Ahmet 
ağayı katleden ve evvelce cereyan 
eden muhakemclİnde 15 ırne ağır 
hapse mahkum olan Mustafa ağırce
za m:ıhkemeainde nakzan rüyet edi
len muhakemesi neticeainde &'ene 16 
sene ağı! bapae mahkUın olmut. fa
kat cinayeti itlcdiği esnada 21 Y•tı· 
ru bitirmediği için cezan 12 sene al
tı aya inclirilmıtr. . "" "" 

1. M. Umumiliğinden: Kırklareli 
C. müddeiumumi muavini Cemal 
Beyin hemen vazifesi lıatına hareke. 
ti ilan olunur. 

bir vaziyette bulunduğuna gö. 
re katille aralarında bir vaziyet 
tahaddüs etliği anlaşılmıttır. 
Katil Haydar Abdullahın eşya. 
sı ve elbiseleriyle derdest edilin 
ce cinayeti inkara da mecal bu
lamamıı ve kendisi bu cinayeti 
endişei namus ile yaptığını iti. 
rafa mecbur kalmıştır. Eararen 
ııi:ı: bir cinayeti en kısa bir za. 
man zarfında tenvire, katili de 
meydana çıkarmaya muvaffak 0 
I~ poliıı memurları §ayanı tak 
cfjr görülmüt, taltiflerine tevee 
ıül olunmuttur, 

Bir ceset bulundu 
Eyüpte denizde bir ce&et bu. 

hmmuttur. Tahkikat neticesin
de bu cesedin tenekeci Hasan 
Efend~ olduiu anlaıılmıfhr. 
Ceset morga kaldmlmıthr. Ö
lümün aebebi tahkik edilmekte. 
clir. 

Zorla alınır mı? 

'.Ali ve Mehmet iınıinde iki 
karde, Kuımpaıada İbrahim 
Efendinin düklı:inrna girerek 
zorla öteberi almak iıtemiıler. 
dir. İbrahim Efendi bunları 
mü§külitla dükkanından çıkar. 
mıı, fakat mütearnzlar tabanca 
lannı çekerek ateş etmeje, dük 
kimn camlarmı kırmap ba,la
mıtlardır. Mütearrızlar polis ta 
raf ınd- 7akalanmıtlsr. 

Halk evi 
Y ann açılıyor 

Dün edebiyat şubesi 
azası toplandılar 

Güzel ıan'atlar birliği Ede. 
biyat ıubesi azası dün C. H. fır 
kası vilayet merkezi binasında 
toplandılar. Bu içtimaa fırka 
vilayet idare heyeti azası da iş
tirak etti. 

idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim B. Halkevlerinin açılmasın 
daki amil ve gayeleri anlattı. 
Edebiyatçılan yeni faaliyet ve 
vazifeye davet etti. Bundan ıon 
ra Edebiyatçılardan bazı zevat 
söz aldılar. Nasıl çalıımak li. 
zım geldiğini, nizamnamenin 
nasıl yapılması lazım geldiğini 
anlattılar. Muhtelif fikirler ser 
dedildi. içtima geç vakite ka. 
dar devam etti. 

Bugün de Güzel San'atlar 
münteıipleri aynt ,ekilde bir iç 
tİJııa yapacaklardır. Yann Halk 
evinin açılma resmi için bütün 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Kü 
fat merasimine birçok zevat 
davet edilmişlerdir. Halkevinin 
açılma resminden sonra dokuz 
hara şubesi derhal faaliye geçe. 
cek, idare heyetlerini, dahili ni. 
zamnamelerini yapecaklardır. 

Şimdiye kadar Halkevine 
kaydolunan aza adedi on bine 
yaklaşmıştır. Her gün tehacüm 
şeklinde kaydolmak için müra· 
caat vaki olmaktadır. 

Memlekette -
Zigana dağının 
Çığları 

Çığ albnda kalan 
handan 

13 ceset çıkanldı 

Trabzondan bildirildiğine ıört, 
Ziıana dağında, Barutçu mevkiinde 
cuma ırünkü çıi feliıketl etrafmdoı 
tahkikat yapılmaktadır. Karların al
tından §İmdiye kadar 13 kişinin •• 
sedi çıkmı!hr. Bunlar hancı Ömer, 
iki çocuğu, kansı, Jeicni, bİl" !uzak. 

d Bu -· · • çı Te altı da yolcu ur. )''l>lcular-
dan Iıiri Kelkite diğer beti Erilnca· 
na ııelmek iizere yola çık.öu41ariıı. 
Yolcular 14 kiti olduğıı için heoıüz 
biri bulunaınam11br. 

Omer ağanın beraberinde htllıı· 
nan hayvanları, bir atı, bet ineği lıir 
de kedisi kurtulmuılard .... Orntt sa· 
vut, evini, hanım ıreçen tene yaptır
mıştı. Her mevsimde buralanla ka
zaya ufrayan yolcuların kurtarılma
sına çalıımıı ve kazazedelere büyiik 
yardımı dokunmuş hayn ••~en bir 
adamdı. 

Bu çığdan batka dağın bir . üziin 
de 18, diğerinde 6 çığ dııtı. olmuı
tur. Dağın öteki yüzünde blr çığ iki 
arabaya çarpnuttır. Bunun Ü>.erine 
bir arabanın atları bof"nmlf, al•bil
diğine kaçtlll\ğa baflamışlrdır. 

Arabalardan biri uçuruma düt· 
mü,tür. Atlar ve ralı.ipleri kurtul· 
muıtur. Bekçiler mevkünde bq ev 
karlar içinde kalmııtır. Çığ tehlike· 
sine maruz kalan bu e•lerin halkı 
lıüyÜk bir endite içiodedirlet. ~
ka kaymakamı büyük bir ıayretle 
yolu açmııtır. Şimdi yoldan posta 
-.e yolcu geçebilmclrteclir. 

Beş çuval kaçak 
çığara kağıdı 

Akbiaarda Kapeklı ile Kayıılar 
arasında evvelki &'ece bir hiclise ol
muş ve buradaki boğazda pasu ku
ran jandarma efradı, bir kaçakçı ka 
filesi ile kartılaımııbr. 

Jandarmalar, karanlıkta bir are 
hanın geçmekte olduğunu görünce 
ıüpbelenmiıler n, 

- Dur! 
Kumandasını vennitlerclir. Fakat 

araba sür'atini arln-arak uzakla,ma· 
ia ha§layınca bilmecbnriye alet et
mi,lerclir. Bu sefw arabadaki kaç 
çılar da silahla müdafaada bulunmu 
lar, fakat mukavemetin beyhude ol 
dutunu ııörünce arabayı bırRkıp 
kaçmışlardır. Arebadalıi hayvan, 
jandarmalar tarafından atılan kur
tunla telef olmut ve arab.ı olduiu 
yerde kalmııtır. Kaçak~ılar firare 
ınuvaffftk olmuıiardır, AralMıde 1 
çuval ıitara loiiıdı ı.uı-s " 
..ı .. 1 • ..ı;ı..ı,tlr. 



~illiy~t 
Aarın umdeai "MiLLiYET" tir. 

18ŞUBAT 1932 
İdacehane: Ankara caddeei, 

100 No. 
Telgraf M!resi: İst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Baıımuharrir ve Müdür 24318 
Yuı iıJeri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç içiı 

L. K. L. K. 
3 aylığl 4- 8-
6 

" 
1 sa 14-

12 
" 14- 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüsıw.r 10 lı:u

ruıtur. Guete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete mUraaıat 

edilir. Gtızetemiz illnlann mM'U· 

liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yefilköy ask<>rl rasat merke

zı'nden verilen nıa/Omata göre bu 
gün ha.va bulutlu ve krsmen ya-
ği:Jlı geçecek rüzgAr şimalden e
secektir. 17-2-J:l tarihinde hava 
tazyiki 763 milimetre en fazla 
sıcaklık I en az 1 santigrat kay
dedilmlştı'r. 

lfm:LEiliJ 
Yeniden altın 

gelmişi - -
Cumhuriyet bankası için ye 

niden bin küsur kilo altın gel
n:i§ ... Havaların şu berbatlığın 
da beni yegino 111tan budur. 
Kimbilir günün birinde bu altın 
)ardan bir kısmı bana kısmet o
lur ... Diye hülyalar içinde esne
yip duruyorum, soğuk tesir et
mez .. (Aksınncaya kadar) 

Şeker fiatı yükse-
liyol' ..• mu? -~ 

Dünya bir iniş çıkış kanunu 
nun tesiri altında sürüklenip gi 
diyor ... Havalar derecei harare
te tabi .. O da kah iniyor, kah 
çıkıyor .. , Piyasa ecnebi dövizi. 
ne bağlı o da kah iniyor, kah 
çıkıyor ... 

Hepimiz... Binalara giriyor, 
kah iniyor, kih çıkıyoruz ... 

Hasta olduk mu, derecemiz 
kah iniyor, kah çıkıoyr •. 

Her birimizin vaziyetimize 
ıöre çalımmuz kah iniyor, kah 
çıkıy01' ... Çarııda fiatler kah ini 
yor, klh çıkıyor ve bu meyanda 
teker liati de kah iniyor, kah 
çıkıyor ... Ya efendimi. Fiat in
diği :ııaman ses çıkaran yok ta 
çıktığı zaman neden bağırıyo
ruz ... Şeker bu! .. Bal gibi tatlı .. 
Tatlı şey pahalı olur ... Bana fe 
ker neden çıktığını sorsanız 
"Bayramdan dolayı" derim. La 
kin sormadığınız için tabii bir 
şey söylemem ... Tabii bu kadar 
çok şeker kullanınca böyle olur. 
Kahvemizi, çayımızı sade içe. 
lim ... Süte şeker koymağa ha. 
cet yok.. Pekmez de koyabilir, 
yahut bir yudum süt, arkasın
dan birkaç razakı üzümü yiyebi 
liriz .. Eğer bayramda şeker ye
rine fındık fıstık, sakız leblebi
ıi yesek ve yedirseydik timdi 
vaziyet böyle olmazdı ... 

Şeker fiatım indirmek için, 

18 Şubat 
Perşembe 

MiLLİYET PERŞEMBE 

Hafta Sohbeti Burhan 
Cahit 

18 ŞUBAT 1932 

• 
HIK 

Gözlükçü -- Eski bir baba dostu söyler. 1 davacı olur. Gürültüyü eflake 

Çizmeden yukarı çıkma' 

dlı çıkarrrlar. 
- Turfanda sebze yediğin Bu anket dedikodusu da öy. 

zaman kabuğunu, çöpünü kom le oldu. 
şuya gösterme! Verilen cevaplan bireı- dedi-

- Niçin efendi amca? kodu gibi telakki etmeğe idrak 
- Lakırdı olur! leri müsait olmayan bazı ipti-
Daha mevzuuma gırme- dai insanlar bu basit gazeteci. 

den bir de Nasrettin hocanın lik manevrasını adeta milli bir 
fıkrası hatırıma geldi: mesele gibi kafacıklarında bü. 

- Hoca bir gün parasız kal yüttüler . 
mış. Pencerenin önünde otu- Nasrettin Hocanın hulyası
rup şöyle bir hulyaya dalmıg: na çanak tutan mahalle çocuk
"Cebimde biraz para olsa, şöy. ları gibi burunlarını çeke çeke 
le yağlıca bir but alsam, lop ta- paytak paytak bahse karışma
rafından bir tandır kebabı yap. ğa kotan bu biçareler, hiç ol. 
sam1 kemiklerini kaynatıp bir mazsa et suyunun kokusundan 
de suyunu alsam ... ,, istifade etmek ister gibi ağızla 

Hulyanın bu tatlı yerinde: rını §apırdatıp durdular. 
- Çat çat! Kapı çalınmış. Halbuki ne et var, ne de su 
Hoca iğilip bakmış. Komşu- yu var. Mesele 11\ftan ibaret! 

nun çocuğu elinde bir kase: Anketteki gazetecilik mak-
- Hoca ef. demiş . Annem sadını kavrayan aklı başında 

selam söyledi. Sizde bugün et insanlar bu hoş dediko<lu mev. 
varmış. Biraz suyundan isti- zuunu pek eğknceli buldular. 
yor. Fakat latifeyi, dedikoduyu 

Nasrettin Hoca bir şaşala- herkese anlatabilmek ne müş
mış. Kendi hulyasının sahi o. kül. 
lup olmadığını anlamak için ke Bazılnrı vardır ki bir kağıda 
sesini yoklamış. Etrafı kokla- (öküz) yazsan okur anlar, 
rm.ış. Ne gezer. Bir şey yok O Bazılarına bunu anlatabilmek 
zaman kendi kendine söylen- için ya resmini yapmak, yahut 
miş: ahıra kadar götürmek lazım• 

- Hay zamane veletleri dır, 

hay, etin kokusunu adamın Mesele idrak meselesi. 
hulyasından bile seziyorlar! 

Amma bunu herkese nasıl Bu iki fıkrayı peşrev gibi din 
!edikten sonra fasla başlaya- anl!'tmab. 

(Komiser odasında. evrakı 
tetkik ile meşgul... Bir polis ne 
feri kapıyı vurdu. işinin orta
sımla rahatsız edilmekten hiç 
te hoşlanmayan komiser, sıkın 
tılı bir sesle: "Giriniz" dedi.) 

Komiser - (Mütehaşiyane 
kapıyı açıp içeriye giren polise) 
Ne var, ne istiyorsun? 

Polis - Efendim, bir zat 
geldi, sizinle müstacel konuı
mak istiyormuş. 

Komiser - Bu herif te kim
mit? 

Polis - Herif değil efen
dim, kalıbı, kıyafeti yerinde bir 
zat.. Gözlükçü imif .• 

Komiser - Ha, o başka .• 
Ne istiyormuş? 

Polis - Bizzat sizinle konu 
şacakır.ış efendim, bana bir §ey 

söykmedi. 
Komiser - Peki.la, gelsin 

bakalım. 

( Ka.pı açıldı, Kıtk, kırk beş 
yaşlarında, gözlüklü, son dere
ce miyop olduğu halinden an
aşılan bir zat içeriye girdi. Ko
miserle tanıştığı el sıkrşlarm
dan belli .. ) 

Komiser - Maşallah, bu
yursunlar azizim. Hayırdır in
şallah? Ne o, mühim bir ıey mi 
var dostum? Bu akıam buluşa
caktık. Bekliyemediğinize göre 
her halde mühim bir şey •. hm: Çağıı·ıldığı çay ziyafetine 

Geçenlerde Akşam gazetesi is~okinl_e gi~_iı~. herkesi günlük Şikayetçi-Rica ederim bana 
sırf dedikodu olsun diy b" _ elbıselenle gorunce utancından dostum demeyiniz, diğer ş_ik_a. 

e ır an b' k" k'l k d' · · ·ı "b" mel ed nız k t t K d .. ır oseye çe ı en ve en ısını yetçı er gı ı mua e ı • 

Şikayetçi - Maatteessüf öy 
le .. Onun için size şikayete gel
dim. 

Komiser - Ha, yani §ika
yet ediyorsunuz, takibat istİyOI:' 
sunuz. Fakat bir tey var ki onu 
düşünmemişsiniz. 

Şikayetçi - Bir şey var ki, 
düşünmemit miyim? 

Komiser - Evet, dostum. 
Şikayetinizi derhal geri alarak 
mağazanıza dönünüz ve bu me. 
seleyi unutarak İ§İnize ve gücü 
nüzle meşgul olunuz. Size vere 
bileceğim en iyi nasihat budur. 

Şikayetçi - Allah Allah, it
te bunu anlayamadım. 

Komi~er - Anlayamayacak 
bir şey yok azizim. fyi görme
yen, sahte ile hakikiyi farket
meyen bir gözlükçü, nasıl olur? 
Eğer bunu bütün şehir işitse, 
kimse dükkanınıza uğramıaz, 

bir gün vallahi iflas edersiniz. 

İRTİHAL 
İffet Beyin validesi ve merhum 

Hacı İzzet Bey kerimesi ve mülga 
Muha.ci,in Komi-syonu mektupçuo;u 
merhum İhsan Bey haremi Fatma 
Nimet Hanım vefat etmiştir. Cena
zesi bugün Aksar.ayda Yeşil Tu
lumba tram\'ay caddesindeki 54 nu 
merolu hanesinden kaldıcıLacak, öğ
,[e ın.amazı valiıde camiinde kılınarak 
medfeni mahsusuna de.fnediı..cck

tir. Merhumeye rahmet dileriz . 
. eftı" açmıkş ıkya.,- ~ 1?"ft~ı md~s- I' usak z

0

anı,eden davetlilerden bi Çünkü burası resmi yer .. Dışarı 
rı r, er e mı musrı ır. ıye _. 1 ı---------~-----
açılan bu ankete kendilerine su rı tarafından: . sı başk~... • • İST ANBUL RIHTIM 
1 1 1 t 1 b. - Garson b!r lımonata ver! Komıser - Pek ala, anlatın 

a soru an ar ras ge e ırer ce- . DOK VE ANTREPO 
vap verdiler. Tabii mesele ne . Emrıni alanlar da şıklık bah baka_lı~- _ _ • 
memleket meselesi, ne ilmi bir sıne karıştıkta:n sonra onl.ara ~ıkayetçı -. Efendım, _dog~ TÜRK ŞİRKETİ 
mesele ne de siyasi b' d böyle anketlerın gazete sahıfe. magazadan gelıyorum. Bır mut Ticaret kanıununun 361 inci mad 
Sırf d:dikodu.. ır ava. si ~ol:luracak !!elip geçici ~ir teri bekl_iyordum.. .. desine ve nizamnamei ·dahili ahki-

F k t b k t k d 'I . dedıkodudan ıbaret oldugu- Komıser - Evet, zaten bu. mına tevfikan İstanbul Rılttım, 
a a u an e e en ı erıne . • h" 1 - .. t · 

1 1 1 d b 1 nu izah etmek elbette müşkül tim magaza sa ıp en muş en Dok, ve Antr""'o Tilrk Şi"<keti His-sua soru mayan ar a urun a- -,,. 
nnı soktular. Ortalıkta ukala olur. bekl~rl;r. • . 11edaranı 24 Mart 1932 ·ııertooıbe 

k H 1 bo d b.. "k · Hele kendisine yegane ciddi Şıkayetçı - Derken bıç ta- eilnü aaat on .ikide İımınbulda Ga-
çko ·· eke . tyun lan. uyhu ışbe me•guliyet olarak horoz dö. nımadıg" ım bir zat içeriye girdi .ıa ~- o antma ıs eyen enn , esa 1 Y be d b" "f ·- l"'k. ted" ta..,. 9manlı Bankatır Müdiriyeti 

k vüştürmeği münasip gören ba- ve n en ır çı t goz u ıs ı. uınumiyosindc adiy.en içtima ede-
yo T- d b"l t - .1 b' zı zavallılara spor otomobilleri Komiser - Mağazanızın cek olan heyeti umumiyeye davet 

ramvay a ı e çı ı e ı - I d • -ı h "'h · · · · ' d • • yolcu gürültü etseler f' sebilul nın ya nız açık egı , em ka- şo retını ttıtmıt ve ogru sıze olunurlar. 
lah beş on tane ukala ~yda 

0
: palı ve hem (Convertible) şe. gel~i~tir. ~labilir ya;· Eşe d~ RÜZNAIME1 MUZAKERAT: 

1 D h 1 hk - ku killerinde de olduğunu anlat. ta sızın magazayı daıma tavsı- Mecliıti İdare no.nnru, ur. e r a ma emeyt rar. ed d . ..,.... 
ık. - k t ·· .. b · b - mak deveye hendek atlat- ye er, ururum:. Murakıbın ~aporu, 

ısı avu a , uçu mu aşır, eşı k d b d Ş'k' · BT -" 
__ ............. -. ......... ·-···--· .... ma tan a a mü,kül ür. ' ayetçı - 1 ıyorum eı:en Büinço ve hesabann. 

Derler ki isti'hza zeki insan- dim, biliyonnn ve teveccühünü 
taııdlk!Je 

bence baklava, kadın göbeği, tu 
lumba tatlısı, her türlü kadayif 
ler, revani, dilber dudağı gibi 
§eyleri yasak etmeli.. Kahveler 
de lokum ve şekerli kahve ya. 
sak .. Çaya da bir kaşık bal.. koy 
malı ... 

Arkadaşlardan bi.ri var .. Şe 
ker fiatının yükselmekte oldu
ğu hakkında gazetelerde çıkan 
haberleri okumuş •. dedi ki: 

- Ben aldırmam .. Ucuz şe
ker bulurum ... 

- Nerede? diye sorduk.. 
- Mecidiye köyünden karde 

şim.. Orada mezbaha masrafı 
yok ... cevabını verdi. 

Şişlideki kariemize 
Yazımda hikaye ettiğim şey 

vaki olmuştur. Yalnız ilk ve 
son kısımların kahramanları ay 
ni zat değil, ayrıdır. Mektubu
nuzdan mütehassis oldum. Hür 
metler ... 

FELEK 

!arın hakkıdır. ze teşekkür ederim. Fakat mese 
Fakat bu keskin silah ah- le orada değil .. Mağazama ge. 

makların elinde geri teper. len bu adam benden bir çift 
Güzel türkçenin en nefis e. gözlük aldı ve parasını vermek 

ıerlerinden biri olan Aşık Pata için de bir on liralık uzattı. Pa. 
tarihinde sahibi eser Fatih dev. rayı aldım ve gözlük fiatini ke
ri erkanından, her birinin ha. serek üstünü kendisine iade et
yatlarında ne iş yaptıklanndan tim. Gözlük üç buçuk lira kadar 
bahsederken vüzeradan Veli. bir para tutmUftU. 
yüttin oğlu Ahmet Paşa hak- Komiser - Evet, sonra? 
kında aynen şu satırları kayde- Şikayetçi - Sonra efendim, 
der: benim gibi namuslu bir tücca. 

-"Mahbupların ah gözü ve ra on lira vermek fazla bir şey 
kaşı ve zülfü ve benleri deyu de sayılmaz. Fakat bu on lira sah. 
yu gitti!,, te olursa, ne buyurursunuz? 

Yine vüzeradan Faik Paşa Komi&er - Bu •herif, yani 
icin de: bu dükkanınıza gelen zat, size 
• - Niyette gitti! sahte para verdi diyoı-sunuz, öy 

Der. le mi? 
Bu dünya zaten böyledir. • .................................................... _ 

Herkes bir davadadır. Kimi çüp biçmeli. Çizmeden yukarı 
maksuduna ereı·, kimi de niyet. çıkanlara nihayet kavaf olduk-
te kalır. !arını söyleyiverirler! 

Şu var ki insan arzularını ı 16 Şubat 932 
idrakine ve kudretine göre öl. Burhan Cahit 

"KAr w zarar" hesabınuı bakiyesi 
hakkında Meclisi İdarenin ~kli
fatı. 

Şirketlıt idııııei •umwniye&İ.lc 

mülr.elicf olan M=liısi İdare azasr 
ile Mildi.re verilecek üoretin ta
yin ve taıpiti hakkrnda Mcc.
llsi !dar.eye ~Iahiyet itaat:. 

Şirketle muametatr tiıc:ariy" icra
'" için Meolliıi İdare azasına me
zıuıiyet itaat. 

Moclisi İıdare azası intihabı. 
Murakıp 'layiıni ile mümaileyhi

me verilecek ücretin t.es,piti. 
Hissedaran, nizamnamei dahili-

nin 27 inci maddesinde muharrer 
hisse tevdii muamelesini Ticaret 
kanununun 371 inci maddesine tev 
fikan yevmi içtimadaın laakal bir 
hafta eve! icra edeceklerdir. Hisse
daranın arzusune göre işbu hisse
l.erin gerek İstanbul, Pari.s veya 
Londrada Osmanlr Bankaısına ge
rek Şirketin Merkezi İdaresine tev 
dii caizdir. 

MECLİSİ İDARE 

Milliyet'in Edebi Romanı: 13 mış konuşuyorduk. Yine mev. 
zuumuz deminki bahisti. Boyu 
na o söylüyor, ben söylüyor, 
bir türlü ikimiz de birbirimi
ze kanmıyorduk. En son bana 
dedi ki: 

rındaki tuğyana ne derece kar
şı koyabilir? .. Buna, bu nokta. 
ya kim cevap verebilecek?. O
nun içindir ki, ben kadın da bu 
noktada erkek gibi mazur tutul 
malı; evlenmek, namus, ablak, 
vicdan, seciye telakkilerinde de 
ğişiklik olmalıdır .. diyorum. E
ğer böyle olsa yer yüzünde ne 
!<ahbe adını alacak kimse bulu. 
nacak, ne ahlak namına yapılan 
bir çok ahlaksızlidar kalacak, 
ne bir çok İğrençlikler, cinayet 
ler, sayısız facialar olacak Am
ma hakkım yok mu?. Şimdi ben 
de eğlenmek, zevk bulmak, se. 
vilmek, oktanmak, tabiatin ba
na verdiği kusursuzluklardan 
istifade etmek istemem mi?. 
Bu, benim için en tabii bir şey 

bana: Hayır .. yaptığın doğru 
değil, beni sevme .. demiyorsun. 
Halbuki, beni bir saniye evvel 
kollarının arasına almak, sık
mak, dudaklarımı dudaklarının 
içinde hapsetmek istiyorsun?. 
Sen erkekliğinle bu hakkı ve bu 
zevki nasıl kendinde buluyor
san ben de o hakkı ve o zevki 
kendimde bulmak istiyorum. Ri 
ca ederim, cevap ver: Haksız-

GÖZYAŞLARI!. 
Daha bilmem neler söyle

dim, nelerine cevap verdim. 
Ben sözümü daha bitirme

mişken şoför: 
- Efendim, daha gidecek 

miyiz? .... 
Dedi. Baktım: Y eşiUlöyü 

geçmişiz bile. Güzel, güneıli, 
taze bir akşam havası idi. 

- Biraz inelim mi, dolat•· 
rız? •. 

ii: 
Dedim. Düşündü, kestireme 

- Bilmem ki, insek mi?. 
Dedi .. tlave etti: 
- Çok geç kalacağız değil 

mi? .. Akşam. 
Ondan hiç ayrılmamak, ak. 

şam da, gece de olsa onunla be 
•aber olmak, doya doya güzel 
ıözlerine bakmak, başımı kalbi 
mi, ciğerlerimi birer birer ye. 

Etem iZZET 

rinden söküp ona vermek, ken 
dimden geçmek istiyordum. 
Bu arzu iledir ki: 

- İnelim .. 
Dedim. Ve .. indik. El ele 

vermİ§ ilerilere doğru gidiyor. 
duk. Kimsesiz, insan gözün
den uzak bir yer anyordum. 
istasyonun ilerisindeki çayırlık 
lara kadar gittik. Sonra, dön
dük, deniz kenarına indik. Bir 
mısır tarlasının içinde ve deni. 
zin hemen kıyısında, 

- Dur sana bir yer yapa. 
yım. Beş on dakika oturur, ko. 
nuşuruz .... 

Dedim. Hemen pardesümü 
yere serdim: 

- Otur .. 
Biran sonra, ikimiz de ora

cığa uzanmış, kalpleı-imizi ve 
gözlerimizi birbirine bağla-

- Pek güzel. Bütün söyle
diklerinizi kabul ediyor ve on
lara inanıyorum. Yalnız şu sor 
guma cevap veı·iniz. 

Tabiat kadında da, erkekte 
de zevk ve şehvet noktasından 
ayni şeyi yapmış değil midir?. 

Buna: · 
- Evet._ 
Dedim, ve o devam tti: 
- Bir erkek kendisini bulun 

ca nihayet yaradılışın sevkleri. 
ne tabi oluyor. Ve .. ona hiç kim 
se ne yapıyorsun?.. demiyor. 
Genç kız da bu çağa gelince ay 
ni hisleri, ayni duyguları duyu
yor. Fakat, kendisini bir sene, 
iki sene, üç &ene, beş sene tuta. 
biliyor. Çünkü ümidi var: Ko. 
caya varmak Ya bu kocayı bu
lamazsa, ya§ı da ilerlerse yine 
tabiate ve yaradılışa karşı nef
sini zorlayacak mı?. Kendisine 
ne akdar cebredebili r, damarla 

d ·-ı '? egı mı ... 
Bunları söylerken büyük bir 

mücadeleden çıkmış gibi yor
gun ve kıpkırmızı idi. Gözleri 
hafif yaşarmıştı. Y'ine titreyen 
bir sesle devam ediyordu: 

- Söyle haksız mıyım?. İş
te seni seviyorum. Bu, bir fe
nalık mı?. Fenalıksa sen deni
çın benimle birliksin ?. Neden 

~ın .. de?.. .. 
Naran.. tık dinlenişte bel. 

ki: 
- Haklısın .. 

Denebilecek kadar kuvvetli 
söyliyordu. Belki de haklı idi. 
Fakat, hakikat bu değildi. Dü
§Ünmedim ve ilk aklıma gelen. 
leri kısaca söyledim: 

- Haksızsın!. 
Kadın ve erkek yuadılışta 

biç bir zaman ve hiç bir §art da 
bilinde birlik olmamışlardır. 

Ümidi daima muhafaza et
mek lazımdır. 

Her erkeğe bir kadın daima 
düşecektir!. 

Kocaya varmamanın imkanı 
yoktur!, 

SCHMEHLİNG - STRİBLlNG 
Büyuk 'Bdks şampiyonluk maçı (15 rounds) 

Gelecek haftıa 

MAJİK SiNEMASINDA 

-- MAURİCE YVAİN'in meşhur opereti --ı 

Ağzımdan öptürmem 
Paria'te bu rolü ibda eden tarafından 

Pek yaıkında. ....... sinıemasmda 

Bu akşam: A S R 1 S İ N E M A D A 
FEVKALADE GALA OLARAK 

AŞK UGRUNDA CASUS 
Z-engiın tablolarr havi, hüriy...ıio.i kazanmak için asil bir kavmin mü-

cadelesini gösteren muazzam bir a,k ve maura fi.imidir. 

Aşk - Ziyafetler - Mücadeleler - Müzafferiyet 
Mümessilleri - Dilber yıldız JACQUELİNE LOGAN ve bir çok 

şaheserin meşhur müme"8ili FRANCİS X. BUSHMAN. 
Bu filmi görenler memnun, mesrur ve mütehayyır olacaklardır. 

Perde aıııalarmda zengin VARYETE NUMARALARI 

Sinema -Tiyatro .. --- Bugün ----

Bugün saat 
15 ek talebe 

ve zabitana ten
zilatlı c>atine 

AK 1 N 
ve bu.giln ak-

şanı saat 
21,30 da 

broınbul Bıtediyrsl 

$ehir'fı"yatl'os11ı 

ııııııııııııııı 

1111 

·MELEK 
ve 

ELHAMRA 
sinemalarında 

LİLIAN Harvey 
ve 

s~Z::~~:A HENRY GARA l 
Komedi 4 IP"rde 1 Kongre Eğleniyor 

Yazan: L. Vemeuil. Tercüme e- filminde mutat muv&ffa-
den: Vedia M. Vasfi Rrza. kiyetlerile muzaffer 

Sah günü tenzila1ılr uılebe ,gecesi 
• _., olmaktadırlar 

yarrın saat 1 de talebe vıe zabitana 
tenzilltıl r matine ( AKlN) ve saat 
15,30 da ENİNDE SONUNDA 
komedi 4 perde. .. , 

Şehzad.ebaşi 

F~RAH SİNEMADA 

Bu gece: Büyük müsamere Komik 
dümbüllü İsmail, komik Ahmet B. 
ve heyeti tcmsUiyeleri.2 kumpan
ya bi"den ayrıca Anaıtas bale he
yeti ve 1932 senesi serbest güre§ 
müııabakaları. Duhiiliye 25 umumi 
koltuk 40.- LocalaT 200-250. -RAŞlT RIZA TİYATROSU 
Bugün akşam saat 21,30 da AŞ

KIN MANASI, mi'IU ıı>iyes 3 ~ 

Yazan: Aziz Hüdayi B. 

ŞIK SİNEMA 

Yanık Kalpler 
Garry Cooper ve 

Marlene Dietrich 
Franar~ söz'lü atk ve ihtira 

filmi. 

lHTİRA İLANI 
Demir yollar arabalarma ait ma

den tak.oıu" hakkmde istiba.J olu
nan 23 Şubat 1924 tarih vıe 110 nu
maralı ve uTemas takozu" hakkında 
iatıihsal olunan 23 Şubat 1924 ta· 

ECONOMOU OPERET HEYETİ .rih ve Ül nt.ıtıı'1?'&1ı ihtira be-
FRANSIZ TİYATROSUNDA · ratı bu defe mevkii fiile 

Bu akşam ....at 21,30 te YaS<!na Hti- laonmak üzre ahcre ~üferağ ve
mmou. Yarınki cuma günü birinci ya icar edileceğinden taılip olao.la
matine saat 14,30 te Satant>rle. İkin- rm Galatada ç.inili Rrhtrm Hanın
ci matine saat 18 de Ririka. Otuna ı da Robert Ferriye müraeaatlan İ· 
akşamı .saat 21,30 te Sulamitis. la nolunur. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A.N.A.~C>L"l.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 
T ... şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

Telg.raf : ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

Ve .. kendimi, kendi noktai 
nazarımı müdafaa etmek için 
daha kestirme söyledim: 

- Çocuk kime baba diye
cek?. 

Anne kim olacak? .. 
Ve .. ısrar ettim: 

- Daha pek çok şey var. Fa 
kat, sen yalnız bu ikisine cevap 
ver?. 

Durdu, sustu, düşündü, tek. 
raladı: 

- Çocuk kime baba diye
cek?. 

Anne kim olacak? .• 
Ve.. daldı. Gözleri ilk önce 

benim gözlerimde dolaştı; son
ra kaydı, denizin maviliklerine 
karıştı, bekledi bekledi; ıslanan 
kirpiklerile tekrar boğuk bir 
hırıltı; derinden gelen bir inilti 
ile: 

- Çocuk kime baba diye. 
cek?. 

Anne kim olacak?. 
Diye söylendi. Gözlerindeki , 

yaş çoğaldı. iniltisi bir çığlık 1 
oldu, hüngür hüngür ağlaya
ı·ak başı göğsümün üzerine düş 
ti' ... • . . 1 

yordum: 
- Ben de üç defa çocuk al-

dırdım!. 
Dördüncüsünde ölürmüşüm!. 
Fakat, şimdi de gebeyim!.. 
Ve .. bir facia şarkısının ilk 

iki mısraı imiş gibi tekrarlıyor 
du: 

- Çocuk kime baba t. 

cek?. 
Anne kim olacak?. 
Bilmem bu ani değişiklik ne 

dendi? .. Niçin ağlıyordu?.. 1' 
kan göz yaşları hakikatin bey
ninde yıldırımlaşmasından mı 
idi; yoksa: 

- Dördüncüsünde ölürmü
tümL. 

Diyişındeki hatırlayıştan 
mı gı.-liyordu ? .. Fakat, ben yi. 
ne onu te9elliye, gözlerindeki 
yaşı kurubnaya çalışıyordum: 

- Aldırma .. 
Geçen geçmiş!. 
Bundan sonrası olmasın .• 
Ümitlen .. 
Unut!. 
Kapılma .. 
Gururuna sahip oL 



MiLLiYET PERŞEMBE 18 ŞUBA.T 

' 

- onuncu olimpiyat oyununun kış sporları 
Amerika tarafından yapılan 1 Ort~da buluna_n dört mesa- da mağlup vaziyetine düttüler ı sile Muı·phy Logan hususiyet 

1932 

ı, 
1 Serbest güreş 

Resmen 
Kabul edildi 

İdman cemiyetleri ittifakı mer
kezi umumisi serbest güreşin şe
rait ve eşkBli itibarile memleket
te çok çabuk tev,,ssü edecek, is
tikbali açık bir spor olduğunu 

takdir ederek bunun teşkilatın 

resmen meşğul olduğu sporlar 
meyanına ithali fle ayda 100 lira 
aylıkla bir serbest güreş mualli
minin istihdamına karar vermi~-
tir. 

Alaturkacılar 
Amatördür 

İdman cemiyetleri 
tifakı umumi 

_J 

it-

merkezinin kararı 

Son merkezi umumi içtimaın 
da takarrür eden esasat: 

Malum olduğu üzere serbest 
güreş yapmak için kulüplerimi
ze intisap arzu eden alaturkacı 
!arın kulüp azası olarak tescili 
zımnında mıntakaya vaki olan 
müracaatı; mıntaka heyeti bun 
!arın amatör olmadığı iddiasile 
reddeylemesi üzerine keyfiyet 
güreş federasyonuna aksetmiş 
ve oraca bunların amatör ol
dukları ve tesçil edilmeleri la. 
zım geldiği mıntakaya tebliğ o 
lunmuştur. Umumi merkezin 
bu son içtimaından bilistifade 
Güreş federasyonu alaturkacıla 
rın amatörlük ve profesyonellik 
!eri hakkında merkezi umumice 
de bir karar verilmesini talep et 
miş ve umumi merkez bu talep 
üzerine keyfiyeti tetkik ederek 
alaturka pehlivanların teşkilata 
amatör kabul edilebileceklerine 
karar vermiştir. 

Halic kulübünün serbest gü 
reş yapıİmakiçin tesçil ettirmek 
istediği bazı alaturkacıların yü. 
zünden ta'haddüs eden ihtilaf 
federasyonun noktai nazarının 
merkzei umumice de kabulü ile 
halledilmiş oluyor. 

••••• on oı· . 1 rının fe üzerınde Amerıkalılarla İa- şahsi kıymetleri onlara faik ol- arzettiler. ' 
uncu ımpıyat oyun a · 1 ı k k d - h ld kı, sporlarına taalluk ecleın kıs kandın~vya. ı dar kçold çl arpışma ugu a e... 1 w ın b .... Lake mecburıyetın e a ı ar. Bu suretle 500 metre sür'at skandinavların fena netice Büyük Sahra'yı aşmaga 

P 
ı geçen pel'fCID e gunu Amerikalı ge t lehe J k alması mesafelerı·n o··ıe1c1• Olı'm-

-- . -- . - .. . . - . ._._ - ·~- ~-- . . 

Dünya atletizm ufukların~ 

110 metre mania, 400 metre mania, Mar 
ve 10000 metreyi kimler kazanabilirt 

110 metre manialı koşuda 

acaba Los Angeles olimpiyadı 

1 düny~ya yeni .bir rekor daha 
verebılecek mı? Acaba bu mü 
sabaka artık 14 saniyede koıu 
labilecek mi? 

Hayatta hiç bir şey imkan. 
sız değildir. Belki biraz zor ol 
makla berabeı·, bundan aşağı 
bir rekor da elde edebilecektir. 
Şimdiden Amerikalı Percy 
Biard bu mesafeyi 14 1 1/5 koş 
tu. Bundan başka vatandatla
rı Letman ve Hatfield hemen 
hemen Percy Biard ayarında
dır. 

bu mesafeye Nunni'niq 
ği bir dalga halinde şa 

Eğer bu vaki olursa , 
pek büyük ve çok kor 
rakiple çarpışacak dem 

Bunlardan baska J 
lar bu mesafede pek bü 
kiptirler. Finli.nyidalı 
ve Martelin, Cenubi A 
Zabala ve Plaza sıra 
culardır. 

10,000 METRE GEL 

Bu mesafe için de 5 
rede yazdığımız hal a 
kidir. 

Herkes meşhur Fin! 
Avrupaya gelince; İsveçli kotuculara kimlerin 

Wenstrom bu mesafeyi 14 2 / 5 ltarılacağını düşünme 
te koşabiliyor. Bu mesafeyi ay Finlandiyalı koİucu 
ni rekorla Finlandiyalı Yjoes- !ardır: Nurmi, so 
teld koştu. Loukola belki Ritolla' 

Bundan başka (G.B.) den Bunlardan başka şu 
Finlay, Almanyada.n Beschtez- ları da zikredebiliriz. 

nik ve Cenubi Afrikalı Davies Polonyalı Kuıo -
İsveçli Lindgren (G. 

te vardır. 

400 METRE MANlALIYA 
GELİNCE: 

Bu mesafe üzerinde Ameri. 
kalılar muhakkak galip gelebi 
lecek denemez. 

En İyi kotucuları Beatty an 
cak 54 saniyede koşabiliyor. 

Richard Pomeroy ve Burke 
ayni sınıf koşuculardır. Avru
pada Lord Burııley ki hali ha. 
zırda olimpiyat tampiyonu ün 
vanını elinde tutuyor, bunlar
dan iyi vaziyettedir. 

Bu koşucudan başka genç 
lsveçli Areskong ta iyidir. 

Geriye ihtiyar F acelli, Sten 
Peterson ve Villen kalıyor ki, 
bunlardan çok korkulu rakipler 
dir. 

Netice olarak şunu söylüye 
biliriz ki bu mıesafede mütebaa 
sıs olarak bunlar varclır. Fa
kat şunu unutmamak lazımdır 
ki, iyi bir günde Adelheima 
pek güzel ve kolaylıkla finale 
kalabilir. 

Winfield, Bruns A 
dan Syring, Arjantind 
ve Zabala ve Amerika 
gory. 

Bunlar da belki &ond 
alabilirler. 

Gelecek hafta bu s · 
mızda bu ıerimizin ı 

zacağız. Bunlar da at 
atlamalar olacaktır. 

Bu suretle dünya ı 
ufuklarında seri bir 
yapmış olacağız. Y aln 
velinı yaparken zikret 
isimlerin muhakkak 
caklarını iddia etmiyo 
kü - Het' ıporda ol 
hl bunda da en f 
larak - gün ve haleti 
meselesi mevzuu bahis 

Atletizmin sinirler 
çok tesirli olmuı belk 
min ettiğimiz neticele 
tün değittirebilir .. 

Cole'ün Manş deı 
geçme teıebb · 

lacide' de başladı. Bu mesafeler şunlardır: 500, nç a ac giden tayyareciler 
l.500, 5000, 10.000 dir . S

5
hea tarafından 43 4/ 10 da piyatlarda olduğu gibi olmama 

1 00 metre yine Jack Shea ta. sıdır. (AA) B" MAROTHON KOŞUSUNA .. Bu sene ile kıt sporlarının 
ltçüncüıü yapılıyor. Bu spor 
d•.ha yeni olarak Oliaıpiyatta 
kabul edilmiştir. 

Bu mesafelere İskandinavya- rafından 2,27 5ı l0 da 5000 BURJE, 17 · · - u- GELİNCE: 
LONDRA. 17 (A.A. 

törü dıtarıya konmu! b. 
ile Manş denizini g 

şebbüs eden genç spo 
havanın müsait olma 
dolayı Margate limanı 

etmiştir . 

Bu spor ilk defa 1924 Olim· 
Pİyadmda Fransada Mont 

Bundan daha fazla !ılar alışık değildi. Son yarış gü metre de lrving Jaffe tarafın- Bu müsabakalar önümüzdeki yük Sahrayı hava tarikile atma 
nüne kadar form itibarile müsa dan 9,40 8 110 da kazanıldı. cumartesi gününe kadar devam ğa çıkan ve bu te!ebbüslerinde bıkların hepsine faik olan İskan e<lecektir. muvaffak olmayan tayyareci bağlı olan hiç bir 
dinavyalılar o gün Amerikalıla Bunlardan sonra 500 metre ' Reginensi ile Touge ve Lenier tur. 

Blanc'da yapılmıştır. 

İkinci defa yani 1928 de 
Saint.Moritz' de yapılmış ve 
1932 de Amerikada Lake Pla
cide'de yapılmaktadır. Bu son 
sahanın küçük olmasına rağ
men bu sene oraya çok fazla 
kar yağdığı ve mükeımnel buz 
~tttmuş sahalara malik olduğu 
ıçin bu sene orada yapılmakta· 
dır 

rın bu stil değiştirmelerine ı de ikinci Norveçli Evensen, ü- Karilerimiz tafsilatı bu sü- dün saat l5,20 de Burje'ye gel- Ancak şunu söyleyebiliriz 
uyamadılar ve onların karşısın- çüncü Kanadalı Hurd ve sıra. tunlarımızda bulacaklardır. mişlerdir. ki; bugün atletizm aleminde 
.......................................................... ~ ............................................................ ,.,, .. , ................... ,,,,,,,,,,,,,, ....................................................... ... 
Ingilizler, Avusturyayı j Holtzer, Paul Looten'ı ı 
resmen davet ettiler sayı hesabile dövdü 

Yalnız Amerika ya kadar se 
Yahat masrafının fazla olması 
bu son oyunlara temsili takrm-
1 arın az iştirak etmesini intaç 
etmiştir. 

Müsabakalardan evvel an. 
trcneman esnasında bundan ev 
velki Olimpiyadın sür'at şam
Pıyonu olan Fenlandiyalı Clas 
l~unberg ve lsveçli pmpiyon 
G lis Crofstrom müsabakalara 
1 irak dememişlerdir. Bu şe-

İngiliz Futbol federasy~nu 
katibi uır.umisi Sir Frederıck 
Wall'dan Avusturya Futbol 
fedrasyo~una bugünlerde bir 
mektup gelmiştir. Bu mektu~
ta Avusturya milli takımını bır 
milli maç için senenin son ayla
rında Londraya resmen davet e 
diliyor. Maçın şeraiti Viyana' 
da oynanan maçın aynidir. A. 
vusturya Futbol federasyonu 
bu maçın kabul edilip edilmeye 
ceğini düşünmektedir. Maç ka. 
bul edildiği takdirde kanunuev
vel veya kanunusanide oynana
caktır. 

Prim o Carnera-Pierre 
Charles aıt rağmen 354 atlet 17 mil-

i. ti bugün Lake Placide' de tem il • 
ıı) etınektedir. Primo Carnera Bouqui onu 

dövdükten sonra sabık Avrupa 
Halbuki 1928 de Saint-Mo- şampiyonu Belçikalı Pierre 

Maurice Holtzer bu hafta i. 
çinde (Paris Ring) de büyük 
ve muvaffakıyetli bir çarpışma 
daha yaptı ve şimalli Paul Lo
oten'ı sayı hesabile mağlup et
ti. Maç çok enteresan ve seri 
oldu. 

Bu arada bilhassa Maurice 
Hollzer sol yumruklarile fev
kalade işledi. Denebilir ki Holt 
zer bütün maçı yalnızca sol eli 
sayesinde kazandı. Lew Bers
ton'un talebesi çok ender za. 
m. darda sağ yumı·uğunu kul. 
l<>ndı. Looten' e gelince o da 
fevkalade cesaretle döğütşü ve 
'hiç kapanmadan çarpıştı. An. 
cak maçın sonuna doğru biraz 
sü,r'atten düştü İse de gene ce
saretle çarpı~masrna devam et
ti. Boratro, Fransız tenis 

• 
şampıgonu oldu .. ..... 

rıtz'de 25 devlet vardı. Charles ile çarpışması takarrür etmittir. Bu musabakalara Cochet' den ha- ı kaybetti denemez. l laylıkla elde edebilirdi. Berthel çok l Melle Payıt tarafından 
Bütün bu eksikler dolayısi- Nick Beus - Leperson riç olmak üzere Brugnon, Laudry, Yalnız eğer be~inci ıitıe birden- sıkı ve ıeri bir çarpıımaclan sonra Bu kadın bütün rakipleri 

le bu seneki müsabakalar Saiat Bu maç gene Pariıte, ve ağ. Geutuin, Georgeı, Buzelet'in bu mü- bire durgun oynamağa batlamasay- Merlini'i 5 set de oyun harici etmit- zel bir stille yenerek mu 
\1oritz' deki müsabakaların çok lehi ihtimal martın 15 inde O- Fransız tüy siklet şampiyo. sabakalara ginnıt olmaaı her halde dı ve karşısınde bulunan rakibi Bo- ti. lemin etti. 
du~undadır. Çünkü orada hem lacaktır. nu Nick Beus 19 şubat ak•amı ıayanı temenni idi. ratro'ya çalışmadan oyun kazandır- Ç'ft eri eki .. b k Çift kadın kategorisi •tırak eden atlet mikdarı ve ' Turnuva kahramanı hiç şüphesiz masa idi belki bu netice değiıebilir- . 

1 
aff'k. er ."?'~sa a ~sı gençle yot . Barbeci tarafından 

Havre de Leperson'la karşılaşa Marcel Bcrnard olmuştur. Çünkü di. nn .~uv ~ ıye.tı 1 e geçtı. Bu k_ate ude Aoret- • Roıaurbert'i 
ı~m de devlet mikdarı bu sefer Buz Üstünde Hokey caktır. bu ırenç Feril'yi tam bir surette mağ Bundan Boratro'nun çok daheli ~~>nsnJa ·~!.er~ ~e;-rd - !"1erlın'- suretile ka7anrlmış oldu. 
ınden ço fazla idi. 0 zaman maçı IUp ettikten sonra Baratro ile finale vardı. Çünkü bu genç ve çok ümitli /•;. u ·~ J omd~ ınF.de Fere!. Mar cular müıabokanın galibi 
ıer kategori ve cins koşularda Rasİng Club kaldı ve şerefli bir surette ınağlüp Fransız şampiyonu bütün lüzumsuz Gın 1 ?'e~ml ış er •r, ınalde Boratro şünüyorlardı. 
ı:n. b k LONDRA 17 (AA ) ld .. h d fi .. b k k l" eutın ı e oynadılar. usa ı lar daha fazla ehemm;. ' • • - o u. enerıı e e erını ıra ara uzumu 1 Mioete'de Boralro buy 
Y"t vermek mecburiyetinde idi. Buz üstünde Hokey maçında F ransanın birinci sınıf ku- ~a~c:el B;~n~rd acaba Boratro'yu o~duğu yerde enerjisinin son haddi- Bu oyunda Boı·atro çekingen oy. fakiyetin ü tune bir mu 

--~.._ ___ ;._ __ ~:....;.;==..:..::.;;.ı _ _ ...._ ___ __,.....,,_:__.._.:....._,,ı.J.ıım,.ı-.;.,.ı-~..ı.~-'t...tt.....ıaI..kW~e~nı:.,b~ı:!!lı:!:.r .!m:!'ı~~·:,!!d:!,;ı?:_~-·----·L~n~ı ~~lla?al'a~ ?~~~dı.. . . __ na~ı .i.~~~ı~ arka~~!~, bütün enerini d~h'!JI~ve "'~~~~~-15~~~.i1~::~ 



ŞUBAT lt32 

İktibaslar 

• .. ' - 1 .. • - .. .- Sakız kralı öldü 
Devlet inhisarı limanlarıınız 

için bir nimet olacaktır! 
••••••• lzmir rıhtım 

Şirketi 
Suiistimali 

( Ba~ı ı inci ubiiede) 

içinden kolayca 
Çıkılamavaca k 
Bir iş! 

( Bl!p l J~i :lahifede) 

Almanya silah- 1 
larını nerede 
Yaptırıyormuş? 

(Baıı 1 inci sahifede) Vapur 
hükı'.imetleri olduğunu .ilin ebnİt- u v 

1 Borçlaı 
Tahsil 
Edilecektir 

33 yaşında cebinde 30 dolan 
vardı, 20 sene sonra 80 milyon 

- A1rtl.Urt1-• t;ıluue DE TELEGRAF't•n -
Jj addolunmakta ve ıirket knları 
hükUnıete haber vermek saretile sat 
ınak hakkına malik bulunmaktadır. 
Şirket bu arıalan ve iizerlerine yapı 
lan binaları mütarekeden evYel tak
•İtle rumlara ıatmıt ve ferağ mua
melesinin jcruou r.on taluitin tedi
yesine talik etmiıtir. 

lzmirin istirdadında rumlar kaç
mış, şirket te evvelce ruml~a, aa~ 
ğı ve bedellerini kmnen aldıgı bu bi 
na!ar ı tasarruf kaydı kendi üzerinde 
ol c'uğu için kemakiı.n taıarrufa de
vam etmiştir. Halbuki rumların ev
velce verdiği bedellerin emvali met
rukeye iadesi icap etmektedir_ Hüku 
met bu paraların emvali metrukeye 
iade edilmetİni talep ettiği zaman i 
sc •İTket bu defterleri kısmen imha 
<l mi1, kı•men kaçırmı1tır. 

Üçüncü suiistimal 
l stirclattan sonra tirket Yunan 

hükümttinden Rıhtım resmi olarak 
780 bin Türk lirası almıştır. imtiyaz 
mucibince ve uıulen ıirketin aldığı 
reımin yüzde elliıini hükilmete ver
mcoi İcap etmektedir. Şirket bu _78') 
bin liranın hükümete ait olması ıcap 
etlen yanllDI ketmetmit ve tamamı 
nı hiMeclarlanna tevzi eylenıittir. 

Dördüncü ve en mülıim 
suiistimal 

Şirket bütün bu suiiıtimalleri sak 
lam~k için tam 43 seneden beri rüt
vet v..--kte bulunmıqtur Ye 43 ae 
neden beri verdiii rütvetlerin mik
d"rı 900 bin liraya beliğ olmakta-
dır. 

Rütntler defterde "enıeot" olar.ı. 
isaret edil~, rüınt verilen f&hal· 
;etler için de harflerden müteıekkil 
bir takım runwzat lwllaıulmıthr• 
Rüşvet alanlar kimler? 

Son defa komiserlik vazif•in.i i
fa eden ve elyevm A YTUpeda hali fi 
rnrda bulunan Emin Bey bu Yerilen 
rüşvetlerden 83 bin liraya yakın bir 
para almıttır. Bu pa.-. tevsik edil
miştir. 

Ali Rıza Pata kabinesi zamanın
da şirketin imtiyaıımıu daha elli se
ne temdidi için latBl\bulda bezı zeva 
ta ve bu meyanda bir nuıra da 90 
bia lira riiJvet Yerildiği tevsik olun
mustur. 

lstanbuldan lzmira getirilen bura 
da malıiınalına müracaat edilen Gad 
F ranko Beyden lıu hususta izahat i• 
tenmİ1tİr. 

ilk tahkikat 
istirdadı müteakıp Rıhtım şirk~ 

ti üzerinde devmn eden dedikodı.lar 
iiıerinc elyevm Ziraat Bankası wnu 
mi müdürü bulunan Şükrü Beyin ri 
yueli altında maliye snüfettitlerin
d n mürekekp bir teftit heyeti t•k 
kül etmiş ve §irket muamelatını tel 
kike başlamı§, bazı İp uçlan da elde 
etmittir. O -n tirket wızİyetin 
veh«met kesbettiğini ııörüace lll&liye 
nin şirket muamelatını tetkike .. e tef 
tite salahiyeti olmadıimı iddia etınİf 
bu iddiayi de Nafia wkaletine kabul 
ettirerek iki vekalet arasında bir ib 
tilaf çıkarmaya munffak olmuıtur. 

Bu ihtilaf üzerine Maliye ,,e1ı11e 
ti teftit heyetini geri çelmıif, buna 
mukabil Nafia nü.Jeti elyevm A vru 
pada hali firarda lıulunan tirketin 
IOD kcıml-1 Enıİııı Beyja riyaseti al 
lmda bir heyet teşkil ederek ıirket 
emUP ve muamelatını tetkik ettir
miştir. Bu heyetin vehrdiği rapor Na 
fia meclisince tudik edihnit ve ilk 
tahkikat böyle hitam bulmuştur. 

Suiistimal nasıl megdana 
çıkarıldı? 

lzmir Rıhtım tirketinin müdürü 
ye en büyük hissedarı llyazar Gifre' 
diı·. tlyazar Gifre ölünce yerine M. 
ti G.ifre ııeçmiıtir. Gifre müdür olun 
ca diğer bi10edarlarla, lıu meyanda 
amcaları ile aralannda ihtilif zuhur 
etmiş, bu ihtilif büyiİmÜJ ve nihayet 
tirketin birinci ınuf iuıia lainden Ar 
mao ve K.apural El...tiler Gifrenin 
amcalaruım tarafım iltizaııa etrn<I. 
mecburiyetinde Jrahmt1 ı dn. 

Bu ıeloerler, §irketin taahhütleri" 
" Trakyanrn yeni laımpanya zama
nma kadar olan ihtiyacatma bile te
kabül etmekten uzaktır. Fabrikanın 
depolannda pek az toz ıeker kalmıt 
tır. Fiatın yükselmesindeki sebeple
,.. aelince ticaJ"et odası bu mesele 
ile ehemnıiyetle meıııul olmaktadır. 
Hakiki vaziyet 9üphe yok ki anlaıı
lacaktır. 

Herhalde pjyaaada 40 Ye 42 ku
ruş üzerinden satılan tekerler, bir
kaç gün evvel Alpulludan 34,40 a a 
lınan tekerl«d- başka bir teY de
ğildir. Şimdi ikinci bir nokta da U
fak ıeker fabrikuuun dindeki teker 
!erin lstanlıulda sarf ve istib!akidir. 
lıtanhuldaki darlıiı nazan itibare 
alan mezkiir falırika horaya yard:.nı
da bulunmak kararını venniıtir. 

Bu fabrika ile Alpullu arasında 
aerek fiat, aerek diğer huaaaat üze
rinde bir anlaıma yapılmıt değildir. 
Aldığımız malumata {.öre Uşşakın 
tesbit ettiği fiat, sırf ıtanbul 40 ku
ruıtur. Alpullunun bu huıusa müdo.
baleai Uı§ak ıekerleri gelinceye ka
dar burada mevcut 20 vagon şekerin 
den 13 vagonunu ihtiyaca tahsis et
mek ıeklindedir. Eğer bu tedbir de 
kifayet etmez ve şeker darlığı bütün 
tiddetile bat gösterirse bunun önü
ne ııeçilmesi pek kolay olacak ve hü
kiimetin bir emrile halledilebilecek
tir. Zira gümrüklerde çok şeker var
dır. Ancak mevcut kanaat fiatlerin 
yükselmesine mani olmak tartile da.. 
loildeki teker stoku bitmeden hari
cin şekerlerini piyasaya sokmamak 
merkezindedir. 

UŞ§ak şeker şİTketi mÜ<lürü Rem
zi Bey, dün de Trakya ştker şirke
tinde müdür Hayri Beyi ziyaret ede 
rek kendisile uzun uzadıya görüt
miittür. 

Unakın verebileceği şeker 100 -
150 vaıron kadardır. 

Hayri Beg ne diyor? 
Alpullu tirketi müdürü Hayri B. 

diin bir muharririmize deıniıtir ki: 
"- Fabrikamu, 3 aydan beri, e

linde bulundurduğu ıtok toz ıekeri 
aayesinde pi~ asanın yükselmemesine 
çal14mış Ye bunda mavaffô da ol
maıtıır. Eğer ortada ihtikir varsa 
bunu Alpullu şeker tirketinde değil, 
ellerinde kalan şekeri pahalıya satan 
lann h..d<etinde aramalıdır.'' 

Şekerciler ne digorlar? 
Diier taraftan bazı tekercilerin 

de ayı-ı ayn ncktai nazarları vardır. 
Bunlardan ıeker ticaretile meşgul 
Fahri B. aynen diyor ki: 

- lbtikar:X'apan tüccar değildir. 
Alpullu fabriliası şekerini kendi bayi 
lerine ıatıyor. Adedi (15) e baliğ 
olan bu ba;ilerden 11 tanesi Rum
dur. Bayramdaa lıir ıüo evve1, hıb
rika bize ıon ce..abıru verdi: "Şeker 
yok!" Halbuki bazı b."lyilerine hala 
teker tevzi etmekte devam ediyor
du. Piyasada ıeker bu suretle birden 
yükseldi ve bir gün zarfında 34 lira
dan 40,S liraya çıktı. Şeker imr:lat
hanesi ıa.lıipleri hnaiin (dün) AlpOJl
lu tirketine davet edildi. Kendilerine 
13 vagon teker nrmeği teklif etti
ler. Fakat bu tekerler, ıslak ıeker
lerdi. Tüccar bu şekerleri alıp ıarfe
decek ve bir ay ıonra yerlerine ay
nen kuru teker verecekti. ŞiTket, bir 
tart daha ileri ıürüyordu: Tüccar 
bir ay •onra tekeri aynen iade ede
mediği takdirde tirket paralarına 
vaz.ıyet edecek! 

Alpullu, hariçten ş<ker gebneme 
ıinden istifade ediyor. Bu vaziyet 
karşısında Alpullu fiatleri istediği 
kadRr yükseltebilir veya yükselme
ıioe ıcbep olmuı olur!' 

Bund n maada bazı .,-l<erciler, 
ni.,.n iptiduına kadar şeker ııelmi
yeceii için fiatlerin yükselmekte d~ 
yam etmesinden end.İfe ediyorlar. 
Şekerci Hacrbekir zade Muhiddin 
ticarethanesinin merkez mağazası 
miidürü Salibaddin 8 . diyor ki: 

tir. M. Bouilloux Lafont, beyanatına gramayan 
devamla, diğer taraftan dünyanın 

en eb~yetliler!?~en biri olan Al- Lı"manlanmız var 
man kimya ıanayunın açıkca harbe 
hazırlandığını ifade eylemi, Ye Al-
manyanın Cemiyeti Akvamıı ibliğ 
ettiii rakamlara müstenit ınalıimat
ta yalnız V ersailles muahedeıile tat
bikine mezun olduğu miktarlardan 
bahsettiğini oöylemittir. 

Mazbata muharriri, bundan son
ra ltalyanm aıkeri faaliyetine nakli 
kelim eylemiş ve diğer milletlerin 
tetkılitı askeriyelerini tahlil ebnİ§
tir. 

Cenevrede 
CENEVRE, 17 A.A. - Tahdidi 

teslihat konferansının sabah celı~ 
sinde F enlandiya murahhası, memle 
ketlnin daima teolihatın bir takım 
nizamata tabi olmalı lehinde rey v~ 
receğini beyan eylemiştir. Mwnai
leyh demittir ki : 

Mukavelename projesinin konfc-
ranı mesaisinin e.aasını teşkil etmesi 
suretinde olım ve konferanı muhi
tinde hakim bir fikir olduğu görü
len fil«i de kabul ediyoruz. 

Tahdit ec!ilmi§ askeri kuvvetler, 
hudut mıntakalannda bulunmalıdır. 
Hntip, ilaveten demiştir ki: Ermıü 

selamet, her zaman muhtelif beyne! 
milel mukaveleler acleclini arttı:nnak
la kafi derecede temin edilmez. Aaıl 
mühim olan n~kta, bunların tatbik 
ve icra tarzıdır. İtte bu sebebe bina
en berkeıin beynelmilel müessir bir 
kontrol usulüne taraftar olması icap 
eder. 

Bugün de kar 
Yağacak 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

pisliğini muhafaza etmektedir, 

Kar ""4aın yağmur halinde düt
müştür. Kandilli rasatanesinden al
dığım12. mallımata göre bugün de 
kar yağacaktır. 

Ankura telefonu 
Havruını bozuk gitmesi üzerine, 

Ankara telefonu da dün saat ikiden 
itibaren bozulmu§tur. Geç vakte ka
dar tamirine çalıtılmakta idi. 

Tuna taştı 

BUKREŞ, 16 - Tuna nehrinin 
membamda to:>lanan buzlar yüzün
den Tuna nehri taımıştır. Buzlar 
nehrin membaında yığılmıt ve adeta 
bir set teşkil etmİftİr. Akamıyan su
lar dtin ıocc büyük bir nehir halin
de lmları i5tila etmiıtir. Sular mii
temadiyen ovayı kaplıyor. Bir çok 
köyler tahliye edibniıtir. 

400 kiti sılırdan aıağı 30 derecei 
hararette geceyi açıkta geçinniıtir. 
Hükümet acele tedbirler alıyor. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutahkları 

müteh.uaısı 

Cumadan maada hergün ağ
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyohuı· 
da 118 numaralı huımsi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene V1: tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara· 
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te-

lefoııla randevu almalıdırlar. 

Deniz Ticaret müdür
lüğü de aleyhte 

beyanı mütalea ediyor 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

kil ettiği bildirilmektedir. Vapurla
rın de..ıet inhiaanna alınması hak.
kında dün bir muharririrniz, seneler. 
den beri tiçareti bahriye iılerile uğ
raıan ve bu i§lerde ihtisas edinen 
lstanbul Deniz Ticaret müdürü Mü
fit Necdet B. le aörütmüştür. Müfit 
B. diyor kiı 
"- Fikrimce devlet inhiaar:ına ta

bi olacak it, kabotaj İfİ olmarnıık 
aerektir. K.aboı..i, limanlar arum
da umumi nakliyab iatihdaf eder. 
Kabotajm bir kıPDI olan postacılı
im ise, devlet inlıiMrma tabi tutul
masında birçok faydalar Yardır. U.. 
manlararasında poııtacılık,muntazarn 
ıerviıler ikanıesine mütevakkıf olan 
bir iştir. Bu ise, büyük ve kuvvetli 
sermayelerle ve bilhassa buralara it
liyen vapurların açıklarını kapa!
makla temin edilebilir. Hususi aemı
lerimize elyevm bir prim '"' emedi
ğimize nazaran. Seyriııefain idaresi
nin Jirnanlanınm ..,ıuda muntazam 
postacılığı idame Te temin etmesi 
faydalıdır. Y alnnı, bu inhisar tesis 
edilirken nazarı dikkate alınacak eıı 
mühim ,,,..ı. tudurı Türk limanla
rı arasında posta yapan vapurlar, 
her hanııi küçük bir limam dahi il<
nıal etmemelidirler. Buıün öyle r ... 
ınanlarnmz vardır ki, ticari m~ 
!erde vapurlara bir menfaat temin 
etmedikleri için ıerek Seyriıefain 
ve ıerek milli kumpanyalar tar~
clan ihmal edilmektedir. Halbuki, bu 
limanların ikbıadi meYkileri ve ya.. 
nn kuYYetli binr mahreç limanı ola
bilecek vaziyette bulunmaları, §İm
diden bunların muntazam servislerle 
bağlanmasını icap ettirir. 

Mesela, portakallanmızın Payu 
limanından kolayca •evkine imkin 
varken, bu limana muntazam vapur 
lar itlememesi, hazan bu mahıulün 
ııünırük geçerek l skenderun' dan 
nakledilmeıini intııç ediyor. Edirne 
Vilayetinin cenıfttu için iyi bir mah· 
reç limanı olınıya namzet olan Enez, 
Edime Ticaret Hasının müteaddit 
mümcaatlarına rağmen, postalann 
muntazam uğrafı halinde değil
dir. imren, Bozcaada ve Karadeniz' -
de Ayancık gibi birçok limanlanmız 
vardır ki, gerek iktıoaden, gerek i
dareten büyük limanlanmızla arala
nnda mUJ1tazam postalar açılma11 
lizım aeldiği halde, buralara bugün 
vapurlar gayri muntazam bir halde 
uğramaktadır. 

Hallın ki, Avrupa memleketlerin
de, ehemmiyeti mevkiiyeoi olan kü
çük limıınlara muntazam postalar 
tesisi için büklıınetler, Seyriııefain 
Kumpanyalarile huanıi mukaveleler 
yapmaktadırlar. Binaenaleyh, posta 
cılık İnhİMn wwvznu bahaolurken 
tıu ·w küçük m-ıeket liınıınlan
mn ~untazarn postalarla büyük li
manlara bağlanmasının temini icap 
eder. 

Hususi vapur kumpanyalanmız, 
§ilepçilikle deniz ticaretimizi inkitaf 
ettirebilirler ve zaten, fikrimce mem 
lekete ıervet ve refah ııetiren deniz 
ticareti de; ecnebi limanlar arasında 
yapılan yük nakliyatıdır. 

Bu sene Rus limanlanrun ithalat 
ve ihracatı, ekseriyetle Yunaıı ve ı,._ 
piz tilepleri tarafından temin edil
miıtir. Ancak tilepçilikteki terakki
mizdir ki, deniz ticaretimizin inkita
fi noktai nazarından yüzünıiizü aiil
düreoektir. Poıtacılıkta rekabet yii
rinden zararlara uğnyan milli Ya
purcularnnızın biitlin kunetlerile 
bu sahaya atılmaları, kendileri için 
de cJaJıa müfit neticeler Yereceii 
kanaatindeyim.'' 

Bu mrnu etnıfmda Kallıa,.... 
zMeler vapur firketi itıet- ıniclü-

Davaya bugün bakı• 
lacak, gümrüğe de bir 
itiraz layihası verildi 

(Ba~ı ı inci sabi/ede) 
balda sabD alnurıııtır. Binaenalqls, 
l•tıuıbul limanında iıtira olunan bir 
maim ·· ··k resminden muafiyeti 

ıuınru d .. rük icap eder. Bu vapurlar an ıum 
reımi alınmak lazımsa onları lstan
lıul I .imanına ııetiren ilk sahiplerin
den talep etmek lazımdır. 

2 - Muafiyet ohnaaa bile ııüm
rük iclareoi, 340 dan evvel aabD alı
nan bu vapurlar için 929 tarihli ıinı
dik.i tarifeye ııöre resim iıteınekte
ilir O zaman mer'i olan 10 mart 923 
tııriJııi tarifeye ııöre re.im iıtiyebi
lir. ..,_.._ 

Vapur kwnpanyalarının mu ...... ~ 
alarıru eıbak Adliye müıtetarı t!!!} 
B. in deruhte ettiği yazıbnıştı. ,...... 
B. dün bize dernİftİr ki: 
"- Müdafaayı ı..n deiil. dııma

dım Cevdet Fahri B. deruhte ebnit
tir. Maamafi1ı, ben ele alikadarım. 
V apurcular siimrük muafiyetinin 
mikable ~ ıiimnlü oldufunu ileri 
sürüyorlar. Sonra da tarife farkını-. 
Bir -1 hansi tarihte ithal edilirM 
o tarihteki tarifeye ıöre nmıi Y• 
rilmek icap eder. 926 senesinden'
kayaya kalan bir müıakkııfat ver~Iİ 
borcu, o tarihteki kanunun anretti
ii miktar iizerinden, olsa ol.. % 10 
cezuile alınır. istenen resmin tahsi
li emval kanununa söre talıailini 
durdurmak, tehiri icra kar11n almalı: 
üzere, ibtiyııb bir tedbir olarak ınah 
kemeye ııldilmittir• Yarın huzuna 
adalette bükiim alınacaktır." 

Diğ"' taraftan, bu meoeleye dair 
bize verilen maliimııta göre, bir defa 
itte ınurunı zaman yoktur. Saniyen, 
340 tan evvel alınan bu vapurların 
sahiplerinden giimrük resmi aLnma-
oı lizım ıeldiği yeni farkedilmit de
ğildir. Bu mesele uzun zamandan 
beri Gümrük umum müdürlüğü ve 
Maliye V ekiletile muhabere netice
sinde tahsil safhasına ııirmiıtir. 

lstanbuJ ııümrülderine Ankara'
a~n tebliğ edilen emir iki maddedir: 

.4-;lıa'- birbç .,. mily• 
nerlerinclen ,,. lııitia diinyada "S.. 
kız kr.ıı,, diye tan 't zen,;nleria 
den William Wrialey Yebnİf loet,,... 
tında ol.tutu halele vefat etti. Caı.il 
addedilecelc kadar maliimatı fut o
lan tıu ..ı.., sadece solo zellİ, dik
katli, pratik ve salıtkanda. 33 7AflJI 
da iken cebinde -- 30 dolar Tar 
....... yirmi - .......... ~ yapbfı 
it yekUna ..ı.- mil)Oll daları p. 
sen falırikalvın lıefm .. idi. Ticvet 
te ilancıbtrn kuYYetini ..-it " .. 
zami iatifacle etınİf olalardan biriai 
de kendisidir. 

Bu aanayi latilıinin Anısib' den 
maada Kanada ve Avutanlya'oia 
ela fabrikaları Yardı. Bunlardan ma
ada, hisselerinin kısmı azamı elinde 
bulundurduğu Şikaıro'dalci rant N• 
tional Bank' da Yİs pirezidandı. Brid 
ae Bank' da keza.. Eric Railway de
ınieyolunun kuYYetli müdürü idi. 
Wihninııton nakliyat lıuınpanya11nı 
o idare ediyordu. 

Miiteveffanuı aeçirdiii çocuklu
i• hiç bir aile babası razı değildir. 
ZiraWilliam Wricley mektepte hoca 
lanna yeis vermit bir talebe idi. Kı 
tın Pen•livanya'da doidufu kaaaba
llln mektebine lıir müddet ı1n- e-

der, fakat yazın ınekte!Mıl -
uğnımazdı. Balıumm eli alır oldw-
in İçİD oo yafmda lıefmı aldı, çıktı. 
Ancak OD - .oma seyyar aban 
kcımiayonc:uan olaralı: kuabaya sel
di. 

Bıı oe aene içinde her lıoya kipi 
ne airip çıkmııb. Gazete aatmıt. 
kundura boyamıt. kahve prtonluiu 
etnıİf Ye 18 yafmda telırıır ilk ınet
leğine, yani pzete mÜYe:E3İlİfine 
ndet etınifıi. 

Hayatının o unlarmda reldimm 
uim faydalarını anlamıtb. Hiç lıir 
gazete münzzii onun kadar ıazete 
iıımılerlni "bafırmauru., bilmiyordu. 

Bafmnamn peoikolojik kıywti
nl de lmrtılııftığı netice ile ırriik-
wlen anlamııb. Çünlril claluı fOk 
pzete ıatıyordu. 

Sabıından anır 
Yirmi Y"flna aeldiif , ... n, lıir 

sabun fabrikasına ııeyyer komisyon.. 
c-.ı olarak aircli ve mükemmelen mn 
vaffak oldu. Bir sün patronlan lıeıı 
diıine ali bir kostüm yaptırdılar Ye 

Wiraley kendioini aynada ba kadar 
ıiizel ııörü,_, lröyiine aiclip sörün
mekten meni ııefa edemedi. Artık 
kendisini hayatta nnrvaffakiyetin 
phikasına YIU1Dlf sanıyordu. JCöyii
lle döndüğü zaman, &nallDID Ye lıa
beaının Yefat etnıİf olduklarmı ôi
rendi Ve Şikago'ya döndü. Orada 

lıir tM.etbaae,.e Jra..ıv sirdi 
... u ... taaarnıE ettik ... '° 
- para kaza-ta -- y S. illı '-riilıai leci lıir ımavaffııki 
yet.izlilıle ııeticehaıli. P-. kalma 
~ -.,. ,_ıa müvezziliiina 
befladıı ve boa aralık ta, ~klerin 
kolaycı& pifmeei ;p. lıN M"tİ an sa
... bir fahrikatöriin ~ ııirdi-
u- kıymeti ,,..ı.tu. Fakat Wi

rsley kmC-.... .... dili ae- öylebir 
kı11aet ,,...;,,orcı.. ki, dialiyenler ... 
tm abyorlardL Bir sün patronuna 
miitterilerine hedİJe vennea içi11 ik 
ııa etti. Bu hediye de bir kuta .Ame 
riba Mlrızınclan .ibuetti. Bu snretle 
Wirgley müstakbel hayatında büyük 
W rol Ojnıyan ııalazla JrarplafmIJtı. 

Wirgley sakızın und- daha ziyade 
nibet ,ördüğünü anla~ mın bı
nılııp iti sakıza dölaneğe kanır ver
di. Bildiiirniz ıaku: cleiil de, ağızda 
çinenecelı: kaaçuk 1 

Bu maksatla falırilaıtörferle mii
•k ıı e1e ııirittiı Çok seçmeden d• 
keneli betıa!.ına çalıflDllY!I baıladL 

Ba eomıcla Wirıfey tepbbüaünı 
.vvaffalıi7et verea lııır:ikulide bİ1' 
teY clütiinclü. 5a1nz1e..,.. nmhtelif 
kolıalar ilive etmek.. Apamıt, cin, 
konyak, Tİiki, rem n Mİı'e kokulu 
•lrnlv~ Mavaffalıi1eti o niabeU. 
aim oldu. a.. bırilılerde ı.. lıırlı ,,. 
tına selmitıi. Fwt Wiraley muti• 
laı, mutlaka zeqİn ~ karar ver 
mitti. 

Biltlln Amctrlkııı •akız 
t;ilnigor 

a. Mbepten, luıoclisine ..ım ıe 

...ı. .- fabrikaalarla alüıaamı k• 
mei• ........ ..m. Satacıılıı olduktaa 
tonn, kendi kendisine bu sakızı t• 
min ede ez miydi? En-eli 1ıir kau· 
çuk ........., Ulbıı almak lizım ııe
liycırdıa.. Ve .Jdı. Cüat burada çalı
.... zenci ıunelenin de _. çıkarı
,...ıu. Wira)ey' de aiin geçtikçe zen 
ıin olnJor, doJarlan yıtıyordu. Bin 
lerce, Jis lıinlerce .t.lar" Sakızın 
lezzetini vbrmalı: isin ,- yeni ko 
lralw lıuldn .. bütün, AmeriJı.a ıa
kız çiyoanefe batlaclı. Adeta sakız 
si,......... bir itiyat, bir ihtiyaç hali 
mi ahmttı. Wqley' ele milyonlarca 
çeneye muttud saloz yetiıtirmeğe 
lıalayordu. Çolr seçmeden de diiny• 
JIJJI ea llCDSİn adamları -UIA g~ 
ti. 

Eılı:i gazete müvezii reklamı hiç 
lııralamyordu. Hatti •'='-dan 
ziyade ...ıdinıla ufratlJOl'du. 

Bu ayede Amerikan sakızları 
A-ilıan hudultarnn geçti Ye bü
tün diinyaya yayıldı. 

1 - Hazine hukuk mütavirliii. 
meaele;i tetkik ederek bir defa, 340 
tan evvel Türklerin aldıkbirı vapur
lardan ıimdiki tarifeye göre alınma
sını znruri ı:örmüt, Vekalet te bu 
mütalea claire&inde tahsilat yapılma
sını emretıniıtir. Bunun esbabt mu- -; 
cibeıi de, mükellefiyetin anlqılarak 
reamin tab•lckulm umenınm ıimdi-
ki tarifenin mer'iyette bulunmaoıclır. 
Binaenaleyh, 340 senesinden evvel 
alınan vapurlara muafiyet tepill edi 
lemez ye alınacak rellDİD de timdiki 
tarifeye söre olmak zarureti nrdır. 

Sofqa mektubu 

Bulgarların borçları 
2 - Yalnız, mütarekede lıefkala

n tarafuıclan htanbul'a ıetirilip on
lardan ıimdiki sahipleri tarafından 
rnübayaa edil- .,.pa...Iaı-dan isteni
len resmin aahilıi en-ellerinden tah
sili lizım plecefi •ekiletçe eınredil 
mittir. lstanbul Gümrük Başmüdü
rü Seyfi Bey, bize, bu emirlenı tn
filıan hareket edileceiini, iat- ,.. 
simlerin oahibi evvellerinden .Jm
mak üzere onların aranılacağım ~ 
yan etmiıtir. 340 tan evvel doğrn
dan doğrnya §imdiki sahipleri tara
fından celp ve mübayaa edilen va
purların gümrük rüsumu ise, onlar
dan tahsil edilecektir. 

rü lmıail Beyin bir refilômizde bazı 
mütaleab intitar etınİftİr. Alikadar 
bir zat, dem.ittir ki: 

"- Kalkavan zadeler, poatacdılc 
yapmiyorlar ki, lıu mevzuda IÖz IÖ)' 
!esinler. Anlatılan, onlar tilepçiliiin 
de inhisara ıireceğiııi zannederek 
tel"ıa dütmüı olacaklardır. Hallıu
ki, til~ilik değil, mevzuu lıalııolaa 
poıtacıliğın devlet inhisarına alm
masıdır.'• 

SOFY A, 16 (MilJiyet) -
M. Mufanof a)qam ek.presle 
Anupadan ••det etti. Kendiai 
ni Yuroslavya araziıinde kartı 
!ayan ıazetecilere aeyabatin
deo memnun, Bulgariıtanm fe. 
na olan mali •aziyetinin Avru. 
pada takdir olunduğunu, 1926 
aenesinde aktedilen harpten ev 
velki Bulgar borçlarma ait mu 
kavelenin teftiti, harpten ıonra 
yapılan istikrazlar tediyatınm 
tabfıfı, ecnebi bankalara kartı 
ecnebi dövizler ile olan borçla. 
rm ıılabını, buıuai etbaaın ec.. 
nebi dövizler ile olan borçlan
lllJ) geriye almmaımı istediği. 
ni beyan etmiqir. Eğer 15 mar 
ta kadar Bulgariıtana iıtediği 
yardımlar verilmezae BuJıariı. 
tanın borçlannı ödeyemeyecek 
bir vasiyete düıeceğini Te tak
sitleri keamek medıuriyetinde 
kalacaimı da ilave etmittir. 

ınndan Cemiyeti Akvam bafkl. 
tipliii maliye kalemi müdürü 
M. Lavdey de üç güıı için Sof. 
yaya uiramıttır. Dün BuJsuiı 
tanda tahkikat yapan heyetin 
evrakını tetkik etmit 'ff Maliye 
nazm tarafından te• eline bir 
öile ziyafeti verilmittir. Aktamf 
taat 6,30 da Kral Hz. tarafın
dan kabul olunmuştur. Yarın 
Atinaya müteveccihen Sofya
dan hareket edecektir. 

Bulgaristanda beledige 
intihabatı 

il Cifre bu baldeo muğber olnıuı 
ve Annao Efen.ta. Kaparal Efendi 
yi tirketten kovnıuttu. 

Şirketin hidayeti tee .. üoünd.,. 
beri çafıtan ve ea re' •o ~TUaa 
.. akıf oıa.. bu iki zat ta kendilerine 
yapılan tıu nuamelecle. pek Jıaldı o 
!arak miiteeoıir olnıut'- Ye hükü
ınete müracaatla lı:ıdr üç ffDeden ite 
ri yapılan bütün ..W.timalleri haber 
vermişlerdir •. Tahkikat ehemmiyetle 
dev"m etmektedir. 1! Adliye aafha11 
na intikal dince maznunlar adedinin 
çoğalacağı tahmin <dilınektedrr. 

- Ortada berhanıi tekilde lıir 
teker buhranı yoldur. ihtiyacımız 
o!An toz tekeri fimdİye kadar teda
rik etmelrte müfkiilit çekmit deii
liz. Utfl'k falırilaıamın stokundan 
.... tıuııünlerde istifade imkim hisıJ 
oluna 6atler talıiatile ~ ... 

Sofyadan maada Bulgarista 
DID umum febirleriıııde yapılan 
belediye intibaplarmda bükU. 
met bloku 78530 rey ve mnmn 
muhalifler de 68385 rey almlf• 
Iardır. Bir çok tehiı-lerde bükG 
met blokunu tqkil edem fırka.. 
lar intibaha ayrı ayrı olank İt· 
tirak etmiılerdir. Eakideıı mev 
kii iktidarda bulunan Z.ovor 

•••••••••••••••• .. , , .. , ........ , .............................. ,..,, .. ,,.,,.,,..,.,..,,..,,..,,..,,..,,..,, ....... , ..................... ,_, ....... ,_, .. _ •• •• .......... , .. -...................... ..,,..,,.., • ..,,,., ............ ,.,..,,..,,..,,..,,.., • ..,, .... ,ICemig•tl akvam lcomi.ıgonıı fırkaıı 1929 ıeneai belediı1e lnti 

m. s. 
Gad Franko B. garın 

geliyor 
Hiikünıetçe vaz'ıyededilen lzmir 

Rıhtım Şirketi Hukuk Müıaviri o
lup malümatına müracaat edilmek 

Dii• tanıltaa tekerci Haa M .... 
tala ticııa-etha.-i ortada ihtikiır oldu 
iuna kanidir. S. ticarethane oahilıi 
ilin i<ldİastDa sön Alpullu tirketi, 
toz tekeri yalnu: kendi bayilerine 
ııatmıt. Ye bunlar da ihtiy9Çlarmclan 
çok fazla teker aldıkları içia, fiatlar 
Jiibelmiıtir. Ayni iddialara söre 
tirket daha ihtiyatlı hareket et.eydi 
bugünkü 11lontı olmayacaktı. 

Şekerden bahsederken kahve me
selesine de temas etınek lazımdır. 
Kontenjan kararından evvel kahve
nin fiatı 90 kurutken bugün 150 ye 
çıkmıştır. J<ahye fiatlerinin bu ani 
yükselişi çok ıayanı dikkattir. 

Hayri Bey gitti 
üzere, lzmir'e 9"1ğınlan avukat Gad Trakya ve lstanbul teker fabrika 
Franko B. den buradaki yazıhanesi- ları tirketi müdürü umwniai Hayri 
ne gelen malul'l'.'ata göre, mumailey- ı Bey tirkete ait bazı işler için dün 
hin yarın ıehrimize avdet edeceği akşamki ekspreıle Avrupaya teyaha 
anlaş ılmıttır. te çılmıqtır. 

Üç mevkuf ta h lige ediliyor l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 

IZM1R, 17 (HusuoiJ - Rıhtım 
ıırketinde vukua gelen suiistimal 
tahkikatına devam edilmektedir. U 
mumi v 

murabbaa Jourdan ve muhasebeci 
M. Perret tekrar kefaletle tahliye 
talebinde bulunmutlardır. Bunlar-

döndü baplannd.Sofya da dahil olmak 
üzere 94996 rey almıfb. Bu 

Bulgariıtanda bulunan Cemi ıün •e yalnız Sof}'tl hariç 25 
yeti Akvamın tahkik heyeti bin 389 rey alanıbr. Yani Z,o
tetkikatını bitirip Cenevreye av •or ftrkuı bu intibaplarda rey
det etmittir. Komiayon azasın- lerinin üçte ikisini kaybetmit
clan yalnız M. Debordea dört tir. Yalnız komüniıtler reyleri. 
bet gün daha Bulgariatanda ka- ı ni muhafaza etmitler, hatt&. bir 
lacak •e evrakı taınif ettikten çok yerlerde reylerini :tiyadeleı 
ıonra, Cenevreye avdet edecek- tirmitleı-dir. 
tir. Heyet raporunu bir martta Bazı tehirlerde belediyeler ko 
Pariate toplanacak olan Cemiye müniatlerin elinde olacaktır, 
ti Akvamın mali komiıyonuna çiin Ü buralarda ekseriyet ko. 
arzedecek, raporun tetkikindeıa müniatlerdedir. 
sonra komiıyon Bulgar ittik.. Belediye azuı itibarile bük6 
razlan kuponlan hamilleri ile met bloku 780 aza 
birlikte Bulgariıtana yapabile. Zıovor fırkası 136 aza 
ceği yardımı tesbit edecektir. Komünistler 294 ,, 
Burada Cemiyeti Akvamdan bü Soıyaliıtler 15 ., 
yük bir yardım beklenmekte, lamilof taraftan liberaller 
kanaat her ıeyden evvel bükü- 26 ,, 
emtin zamanında tedbirler alı lıtambuJ 



Tarihi Tefrika: 55 

Sa·batay Zevi 
Muhabir mektubu 

·Samsun haricinde 
kamyonların hali 

Türkiye Ziraat Bankası 

İzmir Şubesinden: Nakleden: R. N. 

Alimler Sabatag'a körü körüne 
inanacak adamlardan değildiler Tıklım tıklım yolcu aldıklarından 

kazalara sebebiyet veriyorlar 

Mevkii 

Reşadiye 

Birinci kordon 

Sokağı Cinsi 

Zeytunluk Hane 
lia:ne yedi ıhissede 

4 hisse 

No. Muhamm 
kıymeı 

42 8000 
638/ 444 22857 

Bitakis bunlar her şeyi ıüpheli bir nazarla 
SAMSUN: Çartan'ba hakkında 1 Zaptırabt ve inti,..,,mı bozoluıut olafl 

yazmış olduğum mektuplarunm bi- bu mektebin yeni müdürü Adil Bey ı 
risinde bazı husuoatt tenkit etmiş- işe cidiyetle sardmış ve mükemmel 
tim- Vilayet encümeni odasında te. bir disiplin teıisine muvaffak olmaş
sadüf eylediğim meclisi umumi iza. tur. Mektepte kayt ve kuyut nam•· 
larmdan bir iki' zat bu mektubumun na bir şey olrnadliı gibi dolyalar da 
neırinden ve orada cereyan eden ha bomboş bırakdmııttr. Ga:JYlll' ..., .fa 
diıatın tenkit edilmesinden memnun al müdür hep ltu navakm ikmal ıle 1 

olmadıklarmı anlatmak istediler ve uğraşmaktad1r. 

Şekeııci ÇaTljlSI 

Alipaşa caddesi 
Halimağa çarşısı 

Aliplllja caddesi 
Yol bedestan 
Alipaşa meydanı 

Yol bedestan 

iki düıkıkan 
Dükıkan 

Mağaza 

Dükıkan 

Diilı:ıkiin 

50/48 22000 
tetkik etmeğe alışık adamlardı 35/31 12000 

Sab~y Zevi mahpus bulun 
duğu kalede tıpkı bi~, hü~ 
dar gibi yatıyordu. Mesih,, ı 
ziyarete gelenler, -kendilerini 
bir hükümdar huzuruna çdmııt 
gibi telikki ederlerdi. Sayısu 
tabuı olan bir hükümdar ki 
her gün onun huzuruna çıkarak 
sadakat ve merbutiyetlerini te
yit ediyorlardı. Sabatay Zeviyi 
ziyarete gelenler yalnız "Me
sih,, i görmek saadetine knşan 
bir takım y.ahudilerden ibaret 
değildi. Dünya yüzünde ınev
cut ~i cemaatleri namına 
da bir çok hey' etler gelerek 
"Mesih,. e arzı tazimat ediyor· 
lardı. Uzak yerlerden gelen bu 
hey'eıler iki maksada hizmet e 
dioyrlardı: "Mesih" i ziyaretle 
kendisine hürmet ve merbuti
yet.lerinİ arzetmek, sonra da S. 
batay Zevinin muhalifleri - ki 
onua yalancı bir adam olduğu
nu idda ediyorlardı - tarafın· 
dan "Mesih,, aleyhinde ileri ıü 

· rülen iatinatlan tahakkuk eyle 
mek, uzak yerlerdeki yahudi ce 
maatlerinden gelen hey'etler 
evveli bunu tetkik ediyorlar, 
sonra kanaat getirdikleri "Me
sih,, e arzı tazimat eyliyorlar
dı. Denebilir kiı dünyanın hi_ç 
bir tarafından "Mesih" e böyle 
bir hey' et göndermemiı hiç bir 
yahudi cemaati kalmamıştı. Ge 
liboluya kadar eelen hey' etler 
oradan avdetlerinde derin ve 
unutamıyacakları bir intiba ile 
dönüyorlardı, bu hey' etleri t';" 
kil eden adamlar esrarengız 

"Kabal, ile yahudiliğin "Tel
mud,, kitabı baklanda deri.~ ma 
lumab olan alimlertlen ınurek. 
kepli. Binaenaleyh kendilerinin 
diğer halk smıflan gibi körü 
körüne Sabatay Zeviye inana
cak adamlardan değildi. Bilakis 
bunlar her ıeyi ıüpheli nazarla 
tetkik etmeğe alışık adantlanl_ı. 
itte t•J'11111 dikkat olan k~ı
yet te budur: Sabatay Zeıvuıın 
beklenen "Mesih,, olduğun• i-. 
man edenler yalnız halk taba
kalarmı tetkil eden bll;'İt yahu
dilerden ibaret değlldı. Asya
run, Afrikanın, AlmanyanfiJ! 
Lehistan, ltalya ve Felem~ g~ 
bi yabudi merkezlerinin en ılen 
gelen ilimleri de "Me11ih,, e 
inanmıf bulunuyorlardı~. Pek 
az müste.nalar bulunabılır, fa. 
kat aıd ekseriyet SabataY Ze
viye iman edenlerden mürek
kepti. ., 

Bu niçin böyle oluyordu .• 
Beklenen "Mesih,, in gdeoeği. 
ne dair olan ümit ve kanaat o 
kadar umnımi idi ki Sabatay 
böyle manevi bir mevkii oldu
ğuna hakikaten iman edi-Iebilir 
di. HCI" yahudinin her günkü 
hayatma "Mesih,, fikri hakim
di. Kurtulut gününü herketı 
hekli<yordu. Bir de "Mesih,, e 
atfedilen mucizeleri dilfünür
ken unmrzm münevver bir a. 
damı aıfatile değil de o zama. 
nm haleti ruhiyesini düŞünerek 
muhakeme etmek icap eder. Bu 
günün her ıeyini akli bir usul 
ile muhakeme eden ad•mr mu
cizeyi kabul etmiyenler muci. 
ze deni1en şey, hayatın .b.ir l;a~
mını işgal eder. Y ah?~ılık ıçı_n 
de bu böyleydi: nlar ıçm nıucı. 
ze demek her gün tekerrür ve 
zuhur eden bir hakiat demekti.. 
Maamafih unutmaınalr ki bek· 
lenen "Mesih,, olduğuna ~ 
edilen bir adam her hangı bır 
adaın değildi. Kendisine imaı_ı 
edenlerin itikadını kuvvetlendır 
mek ve taraftarlarını arttırmak 
İçin lıu adamın pek müstesna 
bir lalam hususiyetleri olmak 
lizırn eeliyordu. işte Sabatay 
Zevi bu hususiyetlerini asıl Ge 
liboluda •mahpus bulunduğu za 
ınan göstermitşir. Sabatay Ze
vi Geliboduda muhtetem bir 
dairede J'llfıyordu. Fakat bu 
nıuhteşem daire bir kalenin için 
de de~il miydi? "Mesih,, her 
Ş{;ye rağmen biı- ma l.pustal\ 

batka bir şey miydi? .. Kendi~i 
ni görmek için her tarafta~ zı
yaretçi kafileleri koşup gelı~o~ 
Sabataya biır bükünıdar gıbı 
tazim ediliyorlardı. Likin "Me 
sih,, bqka bİT kuvvetin, ~~
ni bir kunetin elinde değil mıy 
di?. Sabatay Zeviyi görenler bu 
mahpusun şiyaai bir mevkuf ol 
duğunu derhal anlarlardı. Çün
kü bu mevkuf azami derecede 
müsaadeye mazhar oluyordu. 
Fakat gene hürriyetine malik 
değildi. Bilakis, bulunduğu yer 
bir çok mühafızlula çevrilmİJ 
bulunuyordu. Sabatay kendisi
ne kartı her taraftan gösteri
len bu derin alakaya rağmen bu 
luntluğu kalenin içinde bir P.. 
türüm gibi yatamağa ......,bur 
değil miydi?. 

Fakat Sabatay bunu kabul 
etmedi buna razı olmadı. Saba 
tay ~di kun-etinin bu mah. 
pus bulunduğu kale "dahil~ 
değil, haricinde oldugunu bılı
yordu. Sabatay bulunduğu yer
den yabudilik alemine hitaben 
yeniden bir çok beyanname
ler yazdırıp dağıtma~.• ~~ 
DUfU. Kudüıte ~ııra~-~: 
kinci mabedinin tahnp edıldigı 
tarihin yıl dönümü olarak Mu
sevi takviminin Ab ayının do. 
kuzuncu günü yaklqıyordu. 
Bu tarih ayni zamanda Sabatay 
Zevinin doğduğu gün de müsa 
difti. Saba.tay lzmirde buak. 
l1llf olduğu Sara'y~ bir mektup 
yolladı. Dini gün gelmeden ev 
vel Sabatayın katibi tarafındıın 
bütün dünya yahudilerine hita 
ben bir beyanname yazrlmıı bu 
lunuyordu. Bu beyannamede 
fÖJ"le deniyordu: • 

"Mesih olan Sabatay Zeri. 
yahudiliği kurtarmağa memur 
olan Sa.batay Zev~ bütün İsrail 
oğullanna hitap ve selim eder! 
Kurtulut gününü gör.meğe I~ 
yakat kespediniz !.. Cenabı hak 
km vadi yerine gelecektir. Ce
nabı hak bize peygamberleri va 

1rtuile, göz yatlarmıızm ve ma 
temlerimiız:in saadet ve meserre 
te inkdi.p edeceğini reı>tir et
miştir ey benim çocuklarım İs
rail e;ladı!. Hakkın bu nimeti 
ni yüksek aesle tega.nni et, bu
na sevin! .. Cenabı 1hak sizi ~
teselli ve müsterih edecektır. 
Ağladığınız günleri saadet giin 
lerine tahvil eden . Cena~ h~k 
beni size göndenbt.. Hı~ hır 
terden korkmaymız!. ~unya 
yüzündeki diğer bütün millet-

i h 'kim olacaksmız!. Yal· 
ere a dki" 
nız dünyanın yüzün e,_,.ınkls~-
l değil, denizin der=<ı enn ddd mahlUklara da hükmede
ceksiniz!.,, 

Katibi Primo tarafından ka
leme alman bu beyannaneye 
Sabatay Jreadiliğiınden şu satır 
lan ilave etmiş tir: . 

"Beni dinleyiniz! .. Bahtı.y~r 
b 1. · ' Kendınız olarak ana ge ınıız: .... . 

1 
.• 

için hiç endiıte etmeyı?'ız ·· ~un 
·ı · · ızdaki ebedı ra ya 1 e ıızm aran . 

1 

bu cibi yardt.nn aksi tesir yapaca
ğını ve bir faide de memul bulumna
dığmı söylediler-

Evet! Bu bir mütale.ı olabilir ve 
mııhterenı aza beylerin noktai nazar 
!arınca belki de muaamaha edilebi
lir. Fakat biz gazeteciler için acaba 
bu mümkün müdür? Biz hadiseleri 
hıılı:ilıi op~ktiflerie görmeğe n işi 
vatan ve milletin menafüne cöre 
muhakeme eylemeğe mecburuz. Bir 
insan kendi memleketi ve kendi 
hemreri'eri bakkmda fena bir fey 
yazılmasım arzu etmez. Bu bir hissi 
tabiidir ki her kute bulunabilir. Bize 
kalına her tarafı penbe renkte ciir
nıeK n her kete de öylece göster
mek büyük bir hatadır ve betalarm 
deomma adeta müsait da'Vl'Bllrllak 
demektir. 

Fena tarafları cömıemek ve i.ğ
~ manzaraların izerinden atlayıp 
geçmek ıı:azetcciler için büyük bir 
kabahat olur. Doğrusu biz de §lltır· 
dık! _ Y aztnaoak ne den yazmıyor-su· 
nuz diyorlar ve yazınca da dıu-ılıyor
lar! Fakat bi11iyattan uzaklaşarak 
mantık dairesinde düşünülecek olar
sa hataları yazmak ve onlan pek acı 
bir lisanla tenkit ederek d-.unına 
mini olamk vatani ve milli bir vazi 
fe olur. Yoksa gazetecilik hir lafzı 
bi mana halinde kalır. 

s.msun lisesi 
Bu muhteıem mektep, şehrin en 

havadar ve mürtefi bir mahallinde 
ve Merd mnağına bakim sırtlar ü
zerinde kurulmuştur. Etrafı duvar. 
Lorla muhat vasi bir bahçe içinde o
lan bu irfan müeasese.;nin mevcudu 
ikisi kız olmak üzere 385 talebeden 
ibarettir. Burası 18 sene IWvel dariil 
eytam olarak yapılmıı, bir zaman 
orta mektebe tahsis edilmiş ve üç se 
ne en-el de liseye tahvil olunmuştur. 
Mektep e'"elce leyli iken 1Mnamn 
müsaadesizliğine binaen nihariye 
~evftlmiıtir. 

Muallimler - Mektebin muallim 
leri noksandır ve bu yüzden tedrisat 
da miitaeaair olmalrtad1r. Muallim. 
lik mıinhel olunca mektepte görültü 
çok ciu. Çocuk bot durmak iste. 
mez •• mutlaka -erjiaini sadeyle. 
mek aıecburiyetiade kalır. 

Pıçaldar ve kamacıldar - Mıek
tep tald>eııiaden evvelce muaadere 
olunan bu cerh aletlerini gördüm. 

Kari sütunu 

Telefon memurları an
ten sökebilir mi? 

Nazmi Nuri imzasile aldığı
mız bia- mektupta deniyor iki: 

" Pangaltııda ikametgihııın
daki radyo ant-enini dün tele
fon memurları zorla ~opanıp at 
tılar. Se'beıbini soran efradı ai
leme ve llmmşııl:anma: "Radyo 

1 
aıt1'enleri te lefun muhalbeı:ıesi

ni ihlfil. ediyor, bize kimse mü
dahale edemez. R'C!SIIli nıemu- 1 
nız. Şiı'kayetiniz varsa şirkete 
gidiniz" diye söylenip gittiler. 
Altı katlı bir apartımamn ta
raçasında duran biT antenin 
telefuıı muhalberesine mani o
lacağını ıhiç .bir mut<Mhassıs !bil
miyor. Şitıroetin ıbu haraıketini 
doğru bulmaıdnn. Siz ne der-
8' l!iz? 

Mektuplar geç tevzi 
ediliyor 

brtayr bağlayacak olan benim .. 
Dünya hükümdarlarmm ~ bü ı - Karadenizden her hafta mun 
yüğü olan, bütün düa ve ruy~- tazaman saat on ikide vapur gel 
larda namıı tebcil edilen, bır diği ve postalar çıkuğı halde er 
arslan gibi kudretli, bir ayı ka: tesi günün on ikisine kadar mek 1 

dar kuvveti~. ol.an Sabatay Zevı tup~r sahiplerine verillmemek- 1 
i!te böyle soyhyor~ .. ,, . tedır. Allah aşkına olsun, bu 1ü 

Primo nziyetin icahatmı zumsuz teahhura nihayet veril
dütünerek Ah aynın dokuzun. mesi için alikadaranın nazarı 
da 0Jcıınacak bir de düa nümu. dikkatinin celbini rica ederim e 
nesi hazırlamıştı. Bu düad• ıÖy fendim. · 
le deniyordu: 

"Ey rabbimiz, bize aşkmdan 
ihsan et ki mes'ut olalrm, se. 

Tüccardan: 
Cemal 

vincimiz için mukaddes günler l•••••••••••

Kamyonlar 1 
Bizdeki kamyon oeferferi ,-iirel<- ' 

ler acısıdır. Memleketimizin her la· 
rafmda ayni hallere teudüf edilmek 
tedir. Bu kamyonler bir erada hem 
eşya ve henı de iman taınnaktadrr· 
lar ki hiç· t.ir diyard• bu f<!kil nakli 
yata müsaade edilemez. Şoförler bu 
kamyonların içini ve iiatünü "'fYB 
ve insanla doldunıy,orbır ve medrezi 
sıklet bu surette değiıtiğin.clen ka
visleı-de ve hatta düz yerierde loile 
d~vrilyorlar. Kamyon salıipleri fe
hırden harice çılruıca iotiabmdan faz 
la mÜ§teri toplıyorlar. Gerek oto
mobil ve &er-ekse kıunyonlar tehir 
dahilinde zııh.ıtadan korkarak fazla 
yolcu alamıyon..sa da felıİr baricin 
de !>" vesaiti nakliye sucuk gihi bir 
ıekil almakta ve bu yÜzden pek çok 
kazalıır wukua ıelmektedir. Bulsam
yonların kudretleri 1 1/2 ton iken 
dört ton •iırlık alıyorlar. Yük bm 
yonlanna insanlar binmemelidir. 
Gerçi bu hir İzzeti nefis ve bir ııe.-i
ye meaeleeidir. Bunlardan nasibi ol
mıyanlar zabıta tarafmd•n menolun 
ınalıdırler. 

Çarşambalıların şikayetleri 
Çarıanba'ldar bana her fınatta 

Urgancı 

Kestane pazarı 
İlki çeşmelik caddesi 
Alsaru:.a!k &Jandrol 
Al sancak Mes'udiye 

Depo 
Diiılddn 
DiMrlln 
DUkıkan 

Hane 
Hane 

15/17 35000 
33 20000 
12 10000 
1 10000 

56/44 12000 
40 9000 

153/175 13000 
19/21 7000 

148/102 7000 

1 - Yukarda evsafı yanlı emlfilc 4 Şubat 932 perşembe gününden itibaren kapalı z 
usulile ve p~in para 0ile miizayıtıdeye çlkarılmı:ştır. Haziran 928 tari 
talimatnamesindeki eş-kale -gÖI'C hak ı;;ahiplerine veı:ilıniş olan G>onolar da ıla 
makaınuıda :ka'bul edilecektir. 

2 - Mezkiir _ cımınk 5 Man 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü ihale edilec 
İstiyenlerin mezlkilr günde saat onda Ziraat ·Bankasmın Gazi Bulvarmd 
İ2llltir şu\ıesi lbinası:nıda miiteşekikil satış hey' etine müracaat etmeleri liizımd 
Müzayedeye iştira.ık edece;lder tekliftıamelerini muayyen vakta lkadar mak 
mnlkabilinde müzayedeye memur hey'etin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler telklifnamelerini bir zarf -içine !koyup mezıkôr zaııfı mühürliyecekler 
üzerine ıisimlerini •yazacakla rdır. Anca'k telklifnameyi haıvi olacaık olan işbu mühür 
zarfı temi~t akçesine aitmaık;buz ilmüha'berl veya Banlka kefaletnamesile 'bera 
diğer !bir ızarl içine koyup işbu ~kinci zarfı da mühürliyeoekler ve üzerine tek1" 
namenin .ıtııngi işe ait olduğunu yazacalklaıxhr. 

4 - Teminat akçesi veııair cihetler ha'klkmda daha ziyade malfimat almak istiyenl 
mezkôr ban!kanı:n muhasebe servisine şimdiden müracaat edebiliırler. 

5 - Talipler satış şartnamelminin musaddaık suretlerini mezlkur şubeye mür 
caaıtla alabilirler. (351} 

derdlerini dökdüler. Onlar diyorlar lı•••••••••••••••••-:•••••••••••••••••• ki: Çaı,anba'da belediye iyi çalıımı 
yor. Sokaklar çamurlu. Birçok hay
vanat kesildiği ve bilhassa hafta pa 
:ııarlannda külliyetli mikdarda kesil
miş hay-yanlar, sevkolunduğu halde 
ne bir baytar ve ne de bir mezbaha
mız yoktur. Tavuklaronız hastalık
tan lmılryorlar. Halbuki senede ya 
muıte oabtmdan buraya bir mil,-on 
lira girmektedir. 

Sefahet11 inhimak 
Yine Çartanba'ldar anlatıyorlar: 

Evvelce fasulye ve ımJlr para eder
ken İfİİ iıret rılmq yüriinıiiıtiil Bir 
çokları yetmit seksen liraya !radar 
tabanca alıyordu. Yine bazdan rakı 
§İşelerini heybelerle köylere kadar 
laşıtıyordu 1 Bunlıır için kasabadan 
köye gidinciye kadar ıilab atmak, 
karı oynatmak en'aae bilini almq. 
tı. Şimdi herkeı para buhranından 
bahsediyor. Varken israf ve sefahat, 
yokken de ıarrafllll'a, bankalare mü
racaat! 

Ne tabaf deiil mi?. 
Ragıp KEMAL 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denİza§ın 
Cenubi Amerikayı anlatan ye

Jane türkçe kit<w: Yeni yazı ile 
.>asrlmı~ kitapların en nefisi. 
f>apyekuşe üzerine tabedilmis 
müteaddit ıreaimler. 

-o-

lLAN 1 
İstaınbulda GaJat.ida ömer Ahit j 

Hanı:nıda 18 numaralı yazıhanede 

zahire ticareti ve komi1ıyOlllCıı.lıuğu 
ile meşğul Kostıaki Misafüdia efen 
dinıin konkordato için mühlet ita11 
zımıııııda vaki OOaıt miiracaatı İ&
tanbu.1 İcra R.eisliği tarafından ka· 
bul edi.lerek Komi_.lıik vazife&ici 
ifa etmckliğlm takarrür etmiş oldu 
ğwıdan: 

1 - Kostaki Mi..ailidia Efendide 
alacağı ruanlaruı alacalclarını müa
pit ftaikaları hamii1 olarak 21 Şıı· 
bat 932 tarihinden 1Z Mart 932 .ta

rihine kadar saat 17-18 arasında 
C9Jawda Nordatıem Hanında 3-4 
numaralı yazıhaneye müracaat e
cl.e:rek alıacaklarını kıaydettin:neJeri 
ve bu müddet ôçİttllde ıala<:aklaırıaı 

kaydettirmemiş olanların lronkor
datıo müzakeresinden hariç kalacak 

kırı, 

ı ~ Alacakltlamı 13 Mart 93Z 
tarihinden 22 Mart 93Z tarihine im 
dar ııaat 17-18 arasında mezkQr ya. 
zıhaııeye müracaatla aJacak vesika· 
larmı tetkik edebilecekleri, 

3 - Alacaklarını kaydettlımi§ o 
!anların 2'4 mart 932 p~ gü
nü saat 16 da mezkilr yazıhanede 
vulı::ubuaacak alacak:ldıar t.oııılanma
sına pıneleri ı.ıan olunur. 

Komiser Kemal 

Müzayede ile Satı§ 

Devlet Demiryollar1 idaresi ilanlar 

Konya - Yenice hattının 305+900 ve 311 inci lkilomet 
ırindelci taş ocalldarından çdtaırılacak dörder bin metre mi 
balaıstıın i!hraciyesinin !kapalı zarfla münakasası 12 Mart 
cumartesi gıünıü saat 15 te Ankarada İdare medtezinde ya 
caıJı:tır. 

Tafsiliit Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde i 
lira mukabilinde satdan şartnamelerde yazılıdır. (579) 

":umıınmı n mmnuı 
§ Muallim Mubahat Bey Merhumun 
1 t To«üm< cttiği-ll lhyat Afüni 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

S İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTER 
~ BULMAK SAN' ATİ 

1 Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

~ Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

~wııım~~ıım1111111-ııma•11noo 

Milliyet Matbaası 
NEFlS VE SERl SORETTE 

2 - Faşist Roma 
Kemalist Tiran 

1 1932 şubatın 19 uncu cuma gunu Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Noter 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit 

= muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duva 
ve 

Kaybolınuı 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, inkıJApçı Ar

navutluktan v.: bizdeıı &onn.lci 
.V!akedonyadan bahseden vee:iine 
cürkçe ki tap. 

-o-

3 - Yeni Rusya 
Rus iııkıl.1bındarı, oolııevilde

rin terbiye ve telkin ııııetotlarm
dan, Rus inktlabmm bugünkü 
vaziyetin<kn bahıoeden yeğine 
türkçe kitap. 

-o-

Bu eserlerin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya· 
zı ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı eın ;yi ki· 

l<QllM bwüardu· 

H"1!9i Muallim HaUt kiitlJ3ıha
neeinıde buluttur. 

sabah saat 10 da Kadıköyde Sakı· 
zağa,çında (Sen Joscf erkek çocuk
!ar me~ kar§emıda) Şevki Bey 

.&akağıoda 36 numaralı l:ıanode ~ 
cut ve sabık şehir emini Doktor E 
min beyefeıııdiye ait eşyalar ııakli 
hane müııasebetile müzayeıık eutt

tüe satrlaeaktır. 
İngi.t.iz ve Viyana üeluplerinde 

yaprlmı§ mükemmel ve müzeyyen 
yemek oda takımı, en son model 
oluklu t;ıbir oJ.unaın yaıtalı: oda ta· 
kımı (3 kapıJı dola,plı) dört kö§e 
çııhulrlu 2 adet bronz karyolalar, 
bir kanaJ>e 2 koltukdan mürekket> 
berjer forma yeşil renkli Avrupa 
marokcni takunr, miilcnnmel asri 
kütüphane ve yazıhane tıakunı, ff

ki Y'IJl'l>il aedefli tabureler, mqlıur 
imzaları havi yağılı boya tablolar, 

- portmanto, 4 kanatlı aoıri pa
ravan, amerikan ealon takımı:, g11. 
müş kaplama çatıal bıçak takımı ku 
tuda, atik ve ud vazolar ,,., hey· 

j lııellıer, .aynalı aynasu: dolaıplar, ba 
kır mliktmmc 1 man.gal, matbah tıa-

= iliinlan yapılır. Fiatlar mutedildic. 
= ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
= Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

~~mııooııınııııımımııııııııııımmıımıııııımııııııııııı~ıııııııııııııııııııııımııııııııııııııımıımmıııııı 
SEYRlSEF AlN 

M<-rkez acenta: Galata Köprü 
ba~ı B. 2362. Şube A. Sirlı:cci 
MühUrdarzaile han 2. 3740. 

MERSİN POSTASI 
"(INEBOLU) 19 §Wat cu

ma 10 da İdare nhtımı:ndan 
kalkar. 

VAPUR MUCEHH1Z1 NAİM B. 

ADANA 
vapuna 18 Şubat aıeqembe gllnU 
•lqamı Sll'lı:ccldea hattkıetl.c 1rmir, 
AnA:alya, Merai.n n Payas•a yol.cıı 
ve eşyayı tkariye lldaralı: _azimet""' 
avdet eclcıcektir. 

Taisil&t içiın Güı.111 Site ıfraruıcs 
No. 13 de kain Şart Suma acentası· 
na müracaat. Tel B. O. 1041. 

Beyoğlu 3 üncü sulh huku 
kitnliğitıden: Türkiye Sanay 
Maadin Bankaauım Madam P 
al.eyhine açtığı alacak dava 
6·2·932 tarihli cellısei muha 
de müddea.llioyhamn gösterile 
reste bulun:mıadığı ve ikamet 
nın meçhul olduğu anJaştldığ 
müddei vekilinin talebile bk 
müddetle ilAnen otıcbliğat ifas 
rargir olmUJ ve yevmi muha 
19-3-932 ıııaat onbir olarak tay' 
dilmiştir. Mezld\r gün ve 
mahkıemeye eclmediği veya 
göndemıediği tıalodirde hakk 
gıyap muamelesi ifa o.lunaca ğ 
nen tebliğ olunur. 

lsı.ıbuı ikinci t:Wu-et mah 
sinden: Mukaddema mah 

ve fırsatlar ihsan eti Hükümda , 
nmız, "Mesih" imiz olaJ> Saba. 
tay Zevinin doğduğl~ bu günü 

Doktor · Oülhane bastanCfSi üro.toji 11M 1ellimi 

1 kı:mları, hayıli p.llklaııil.c Sahibinin 
Se9i miikemmeJ ııaloa ,gramofomı 
veaic llb.,mlıı qyalllr. Fnı.ıısu 

nıarkab zarif bir piyano, A.:em ""' 
Anadolu halıları. Pey aürenleııdeııı 
100 & 25 teminat alınır. 

İıbnbul birlnci iflas memurtu
ğurıdan: K.etencilerde :ı No. da ku 
ru kahvecilik ederken İkinci tka· 
<ret ~ iflkma karar 
verilıdiği ilan olunan V ahram İran 
yan efendi bakkmdaloi ifl&m kal
dın.lnwıma karar verilmi§ ol.ınakla 
illlnı keyfiyet olunıu.r, 

olaıu ifili.ııına. karar verilmiş 
Fratıem Seıa ııamı diğer -
Maritine şirketin.in mıpımetatı 
lasiyes.inin ünyon surctile te 
ne le.arar verilmiş olduğunda 

yon sindikleri intihap etmek 
eshabı matlubun 25-Z.932 tar
müsadif perşembe günü saat 
ikind ticaret mahkemesinde 
masasma müracaatları ;ljn ol 

bize hayırlı eyle!,, 
Sabatayın katibi o gün ya. 

hudilerin kendi dinlerinden 1ıa. 
ric olan "Kafiır" ler ile ıörüf. 
m-;,lerini de emrediyore "·' 

<ı;ıe,, .mı var) 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, !stiklfil caddesi 

Bayük Parmak kapu, Afrika 
~anma bitişik Apartnmin 
"io 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
'>aat: 14·18. 

Dr. Fuat Kamil 
Avrupa tetlkilk seyalhatinden 

·avdet etmiştir. Tele.fon 20902. 

A<keıs: Ba.'bifil1 - Tüıık Ocağı 

ıırrası Süreyya ıbey aıpartımam. , 

Dr.ALBERT ŞAUL 
Dahili hastalıklar müteihassısı, 
Balat, Rifat Ef. sokak No. 9 

Pazaııdan maada her gün 1-4 
Tel. 2. 217' 
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o MILLlYET PERŞEMBE 18 ŞUBAT 193~ 

iP karşı ASPiRi komprimeleri ~ kullanınız. 
TakllUerden aakımnız. 

Balıkyağı içemiyenlere: ·HASAN KUVVET SURU BU 

• 

Nefis ipekli kumaşlar 

iş Bankası'nın tesis et
tiği büyük ipek kumaş 
fabrikası pek yakında 
mamulatını piyasaya 

çıkaracaktır. 

• 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltik roaıbh w dört lıimt>a llmvvetindedir. Müceddettir. 

Bütün Avrupa telsiz meııkezlerini hoparlörle dinletiır. ~üımü
latör ile işler. Akiimülttör, lamba vıe sair tefeırıruatmı satı:n alan 
zat tedarik edecektir. lstanbulda Yeni Postahanerıin üst ka
tında telsiz telefon şirl<etinc müracaat. 

• 
ikinci cocuğunuza da 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

. Sizi rahatsız eden 
~u karın şişkinliğin/ 

izale ediniz. 

Hıftl L 1 N 1 A Hollrlnl tlylnll. 
VilcııdOnQzde •Hcvdlıollni Mit ~lı-lyet .... 

11oız. GiJdldlnlr ı..ıen lübara ... udUıGı /uman 
•ır ç•• santlmetro lncılec.6:Ur. Futa ılaral iyı 
vı eflstikt lrlktsunun da.hat we 11nOeulr •saıı 
ıııeılndı ııllmıtıiz wı roracu rejimden ıri olA7 
rak but1'n fazla MAllzlill lıalt lllecıktir. 

Bunu. maGaıamaıa ıellp tectGltı ediniz. Veya 
•arnınızın kuturunu we mecm• lrtitaını •lldirere• 
adrışinlzı gıindertiniı:. 

Flıb : 17. lira - SlyaJı 20. lira 
Safl 1,.. 34. lira - Siyolı 40. hra 

Yalnız, Beyoıllu'nda Tünet 
meydanında ve istiklal cad

desinde 385 Numeroda 

J·R.~ 
maoazı.ıannda ••tll•r~ 

PAR•- ••••• Oo•ld. n ......... . 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E R T i P 2. ci K E ' i B E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000 liralık mükafat 

ıstan~ul Evkal MO~iriJetin~e~: 
Kıymeti mUhammenesi 

Lira K. 
234 6 

Kocamustafapaşa mahallesinGC Leblebiciler sokağında atik 
(22) cedit (26) No. lu (156} arşın (4) parmak teıbiinde bulu
nan arsanın tamamı satılımak üzere (21} gün müddetle ilan ve 
müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede6i Ş"ubatın (24) üncü per
şembe günü saat 'On beştedir. Talip olanlar balada muhaaer 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey aık
çelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlfilat 
kısmına müracaatları ilan olunur. ( 436) 

Nafia Vekaletin~en: 
AıJ:ışap traverslerin çatlaklarında istimal edilmek ilzere (15) 

tıon lamademiri kapalı zarlla münakasaya okonulmU§tur. Mü
naka1ıa 4-4-1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 tıe An
kaırada Nafia Vekaleti binasında yapılacalrur. 

Münakasaya iştirak edeceıklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarını ayni gün ve 
saatte münakasa !komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde An
ı ııkırada Demiryollar İnşaat dairesinden, İstanbulda Hayd<l"PR
şa Liman İşleri Müdürlüğünoen tedarik edebilirler. (443) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
İyi İngiliııce bilen ve 'konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Terciimanlık 
ta ve İngiılzce Tüııkçe muhaberatı ye!kıdiğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamına biır hali olmadığını gösteriır Polis vesikalarını ve 
sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahalleroen hüsnü
hal şahadetnamesinin ve ilki sene zarfında askerliıkle alakası 
ol.madığma dair vesikalarını ve muvazzah aQresilc bir krt'a 
fotoğrafını istidasına ilişik olarak Milli Müdafaa Vekaleti Ha
va Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (562} 

Tnton inhisarı unıonıi nı~dirli~in~en: 
1 - Şartnamesi dairesinde (500) kilo sıoda, (1000) ld.1o 

Arap sabunu; 22-2-932 pazartesi eaat 10,30. 
2 - Mootel1.f pil ve eb'atta (200) metıre kalbur teli; 3-3-

932 perşembe saat 10,30. 
3 - Tütün sandıklaırma mahsus muşamba imali için niimu

ne ve şaı tnamCISine tC'V'fikan (7000) yarda beyaz yağlı kana
viçe pazaırlı!kla satın alınacaktır. 5-3-932 cumartesi saat 10,30. 

/ 

TaHplerin yukamla gösterilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
teminat akçelerıini ıhamilen Galatada Mubayaa komisyonuna 
müracaatları. (546) 

J1" ·•1 PU!llo•• 

· ~ben du: Elbet 
tın aaı ıuıır, -·· ra 'f . L-siyen san 

aıne """ 
•endamını leri tsel"\ uı d~·;~;danna kot la il rm• 
ahaaında etti. Ace e ac e lamlıttı ar. 

Yeni neşriyat 

Dr. Vermeylen 

PEDAGOJİ ' de 

TEST USULÜ 
nalııleden 

İsta.nu.l Yüksek Muaıllim mektebi 

müdür muavJni 

MEHMET NACİ 
Her mu.a.llim ve her muaılüm nam 
zedi.nin şiddetle ihtiyaçları alan 

gayet kıymetli bir me-slekt 

«>erdir. 

Fiatı 50 lcuruftW" . 

Neşreden: İs.tanbul.'da 

Resimli Ay Matbaası 

Sarıyer Malmü
dürlüğünden: 

250 lira ıkıymeti muhamme
neli yeni mahallede bağlar so
kak atik 1 cedit 10 No. lı Kos
tiden metruk hanemn mülki
yeti 28-2-932 ıpazar saat 14 te 
ihale ediılmek üzere müzayede 
ye konulmuştur. Taliplerin % 
7 ,S teminat aıkçesile memuri
yeti.mize müracaatları. (520) 

Dr. İHSAN SAMİ 

öKSOROK SORUSU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

;>ek tesirli ilaçtIT. Divanyolu 
'>ultan Mahmut türbesi No. 189. 

Her eczanede bulunur. 

rMAMA, 
1 Dr. Hakkı Şinasi ı 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

İHTİRA !LANI 
MMUtıeaddit parçalı {ren tıolıa&I~ 

rı iç.in kol dctıteği" hakkında ie
tibaaJ olunan 31-12-928 tarih '>ot 741 
numaralı Hıti:ııa beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzre ahere devril
fmıji veya ;.,.... cdilee<:ğinden ta
lip dlanlann Galatada Çinili Rıh
tım Hanmda Robert f=riye müra
caatları ilin okınur. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

Kıni<kale için bir dahiliye 
mütehassrsı ddktora lıhtiyaç 

vardIJ.". Ayda 170 liıra iiıcret vıe
rileıcelktir. Arzu edenlerin ve
ıs~kaılarile beraber fabrikıalar 

lbaş iheıkimliğine müracaatları. 

(552) 

3 üncü t\oJordu 
il ini arı 

.. 
Adliye vekaleti Ad11 Tıp işleri 

. Umum müdürlüğünden: 
1 Mork şulbesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırıla-

cak soğulk hava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuş~ 

1 
tur. İzahat ve tafsilat alınmak ve bu baptaki münaıkasa şart-

l
ı names~. okumaık istiye~ taliplerin ihale günü olan 10 Mart 

932 tanhme kadar her gun saat 12 den 14 tıe kadar soğıuk çeş-

1 mede Adli Tıp İşleri Umum Müdiirlüğüne müracaatları. (557) 
' 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih ıbelediye müdürlüğünden: Tabak Yunus maıhallesinin 

yoılwş başı namı diğer set başında S No. lı Şeref bey veresele
rine ait maili inhidam haneler izalei mahzuru zımnında bura
daki vereseye alelfisul föbarname tebliğ edilmiş ise de adresle
ri meçhfil bulunan Mükeırrıem, Huri}"e Hacer, Nimet, Hanunla
ra te'bligat icra edilmemiş olduğundan tebligat makamına 

kaim olmak üzere ilanı keyfiyet oltmur. (591) 

Kızıltoprak'ta Züıhtüpaşa mektebi kiraya verilmek ve 10-3-
932 perşembe günü ihale edilmeık üzere aç]k müzayedeye kon
muştur. Teminat alk.çesi 18 liıradIJ.". 

* Amavutköyünde Lutfiye mahallesinde 10/15 numaralı 
hane kiraya verilıneık ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
5 lira 40 kuruştur. 

* Arnavut'köyünde Lutfiye mahallesinde 16/43 numaıralı 

.hane ıkiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
mek üzere açrk müzayedeye konmuştur. Teminat aıkçesi 

4 lira 50 kuruştur. 
* Arnavutıköyünde Lutfiye maıhallesinde 11/35 numaıralı 

hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık üzere açtk müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
4 liıra 50 tkunıştur. 

* Amaıvutköyünde LQtfiye mahallesinde 11/17 nıumaralı 
hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık üzere açrk müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
S lira 40 kuruştur. 

* Arnaıvutlı:öyünde Lutfiye mahallesinde 24/49 numaralı 
hane ~iraya verilmek ve 10-3-932 perşem'be günü ihale edil
mek üzere açık müzayedeye llronmuştur. Teminat aıkçesi 

6 lira 30 ıkun.ıştur. 
* Arnaıvııt<k:Ö'yfuıde Lutfiye mahallesinde 4/31 nıumaralı ha

ne 1lcraya verİilmek ve 10-3-932 perşembe günü açıık mü:ıayede· 
ye lkıoomuştur. Teminat alk.çesi 5 lira 40 ıkuruştur. 

* Arnavut!köyiinde LQtfiye mahallesinde 25/61 nıumaralı 
hane kiraya verilmdi: ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık Ü2!C'I'e açrlı: müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
7 lira 20 ıkıuruştur. 

* Amawt!köyünde Lfttfiye mahallesinde 9/11 numaralı 
hane !kiraya verilmelı: ve 10-3-932 .perşembe günü ihale edil
meık üzere açık müzayedeye ılroıımuştur. Teminat aıkçesi. 

s lira 40 kuıruştur. 

* Anıavutköyilnde LQtfiye mahallesinde 7/11 numaralı 

hane !kiraya verilıneık ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık üzere açık müzayedeye 'konmuştur. Teminat akçesi 
5 lira 40 kunıştur. 

* AmavutıköyUnde Lfttfiye mahallesinde 64/37 numaralı 
hane kiraya verilmeık ve l(}.3-932 perşembe günü ihale edil
mek üzere açı!lı: müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
7 lira 20 kuruştur. 

* Arnavıutık:öyilnıd LQtfiye maha11esiınde 23/47 numaralı 

hane kiraya verilmek ve 10-3-932 pe~f'GJlbe günü ihale edil· 
meık üzıere açrk müzayedeye •lronmuştur. Teminat aıkçesi 

5 lira 40 ıkuruştur. 
* Amavutköyfuı.de Lihfiye maıhallesinde 14/45 numaralı 

hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık Ül!ere açr~ müzayedeyıe konmuştur. Teminat akçesi 
71ira20~ . 

* Arnavutıköyünde LQtfiye maihalleısinde 29/67 mımaralı 
hane •kiraya verilmeık ve 10-3-932 perşemıbe günü ihale edil
meık Ü2!C'I'e açık müzayedeye konmuştur. Temiruıt akcesi 
6 lira 30 Jrurıuştur. 

* Armrvu1ıköyınde Lfttfiye maıhallesinıde 27/SS nıımaıralı 

hane lkiraya verilmdlı: ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil
meık üzere açrlı: müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
3 lira 60 lku:ruştur. 

Teminat ıılkçıeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye- almaraık bankaya yatırıbp alınacak maıkbuz ve yaıhut 
hilkfunetçe müteber tannımış bankalardan getiırileıcek teminat 
mektubu il.~ olm. Talipler prtnaımeyi görmek ve izahat al
mak için her gün Levazım müdüdüğüne müracaat etınelid • -
ler. Müzayedeye ginneık için ek teminat mıikbıu veya mektubu 
ile iıha1e ıgUnli saat on bete "adar Daimi Enoürnene müracaat 
edilmelidir. (587) 

İS. M. M. V. LV. Dikime
vinin Siııkccide Saraciyye ımı

ban:nda lllC'VCUt 10,000 kilo ıkö 
seOıe kırpmtıs~ aleni mibıaka- lıtanbul Hava Müfrezeai Kumandanlığından: 
sa usulile Sl Mart 932 çarşamba latanbul H8.'91l Müfrezıesi F.ınakini.nin muhtacı tamir olan 
günü saat 15 te cı.tılacalk:tır. kısımlarının tıamiri için mevout keışifname ve projeler müciıbin
Taliplerin ikösele k:mpııntıları-. oe pazarl* !Nl'etile 3-3-932 tarihine müsadif pel'Şembe gunıı 
ru göınnelı: üure me2ikQr am- ihaleıai icra kılmacaktzr. Talip olacakların şartname ve lı:eşif
bar MD. ne vıe şart:ııamesi.ni nameyi görmek üzere Hava Müfrezesi kwnandanlrğmnda mu· 
almall ve münakıas<İıya iştirak teşe!kıkil ikomisyona müracaat etmeleri. (578) 

etmelk üzere Kom. a müra-
~atları. (82) (583) MiLLiYET MATBAASI 


