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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Türkiyenin sulh poli
tikası ve Hariciye 1 

Vekilimizin nutku .• 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik si bütün devletler kuvvetinin 

Rüştü Bey, tahdMli teslihat kon müsavi hadlere ircaıdır. Bu e-

f d k ·· led' B saslar kabul edildikten sonraeransın a nut unu soy ı. u h h k 
nutuk muhitte çok samimi a. dır ki askeri ittifakların iç ü 
kisler 'uyandırmı§ ... Bunu tabii mü kalmaz. 
görmelidir. Çünkü bu nutuk; Milletler arasında ittifaklar 
dürüst ve samimi bir politika- lazımdır· siyasi ve askeri ittifak 

'f d 'd" !ar lizım'dır-, fakat bu ittifak,_bü 
nın çok samimi bir ı a esı ır. h 

1 tün milletlerin harp aley me 
Tevfik Rüştü Bey bir su h na- B 1 
zariyesi deg"il,· Türkiyenin filen bir ittifakları olmalıdır. öy e 

ıh bir ittifak, mukaddes sayılır. 
takip ve tatbik ettiği su ~o-
litikasını anlatmıştır. Sözlerın- Türkiye, tahdidi teslihat esas 
d k. k t d elı"yor Mu larında çok ileridir. Daha ge. e ı uvve ora an g • 
hakkak ki Türkiyenin siyaseti çen sene, harp bütçemizi üçte 
ınüsbettir.' Bunu mücerret bir bir nisbetinde azaltmıştık. Har 
söz olarak söylemiyoruz. Yakı- biye bütçemizde en tabii ve meş 
alar bundan ibarettir: Hiç bir ru müdafaamıza dokunmayan 
devletle ihtilafımız yoktur. He- her nevi masrafları kısmak yo
le komşularımızla olan münaae- luııda devam ediyoruz. Rusya 
bellerimiz alelade dostlukların ve Yunanistan ile yaptığımız 
çok fevkindedir. bahri itilaflar; terki teslihat yo. 

!unda çok samimi hareketimizi 
Türkiyenin tatbikat sahasın- gösteriyor. Batka devletlerle 

da yürüttüğü bu açık politika- yaptığımız bitaraflık ve. hakem 
tmı Tevfik Rüştü Bey, ayni a- . rr a.ıcdeieri dürüst ve cıddi bir 
çıkhkla bütün dünyaya karşı i- · ' 'd" 
zah ediyor: Pc!itikanın eserı ır. 

Fransız tezine temas eden 
" ..... Türkiye ile komşula- Tevfik Rüştü Bey, nutkunda 

rı arasında öyle dostane mü- bilhassa şu noktayı tebarüz et. 
nasebetler temin edilmiştir ki tirmiltir: 
mütemadiyen artan samim1 Umumi gaye; harbi ortadan 
kardeşlik hisleri sayesinde bu kaldırmaktır.. Harbin sadece 
hudutların zaman ile siyas1 e- ı · ·ı · b ·· kü" insani eştm meaı ; ugun 
hemmiyetleri muhakkak azala- muztarip milletler için bir gaye 
caktır. Memleketim efkarı u- B d b k h b' olamaz. un an aş a ar ın 
mumiyesi tarafından tekzip ~- insanilettirilmesi; onun ıiyasi 
dilmekten hiç korkmayarak ı- ve iktısadi neticelerinin daha 
lan edebilirim ki Mustafa Ke- az ıztıraplı olmasını temin et. 
mal Türkiyesi herhangi b~ mez. Bugün terki teslihat me
komşusu ile hakiki ve tam bır selesinin mevzuu bah&olduğu 
müsavat esası dahilinde bu yer, Hilaliahmer veya Salibiah. 
devletlerle müşterek hudutla- ıner gibi bir hayır müessesesi. 
rma sırf idari bir mahiyet ver- nin idare meclisi değildir. Bü. 

• h d " mege azır ır . · · tün devletlerin en büyük ricali 
Tevfik Rüştü Beyin Cenevre tarafından temül edilen tahdi

nutku; Türk tezinin anabatları. di teslihat konferanaı daha ge. 
nı ihtiva ediyor: niş ufuklar dü9ünmeli, daha ra-

Dünyadaki taarruzlar, harp: dikal kararlara vannalıdır. 
ler daima kuvvetler arasındaki Milletleri insanlık gayesine 
ınüsavataızlıktan ileri, geliyor. en kısa yoldan ul~tıracak yolu, 
Onun için her devlet, ınüsavi Tevfik Rü9tü Beyin fU sözlerin 
ınikdarda kuvvetlere doğru tah- de bulursunuz: 
didi teslihat gayesine yaklat- Çok uzun ve büyük tarihi es-
ınalıdır. nasında en büyük zaferleri gör. 

Bir milletten müdafaa kuv- müf, bir çok acı feliketlere uğ. 
vetlerinin azalblmasmı istemek ramı9 olan Türk ınilletinin en 
mümkündür. Bir tart ile ki bat: şiddetli arzusu, yer yüzündeki 
kalannın kuvvetleri de ayru bütün milletleri ıulh içinde kar 
ınikdara inıin .. Bir tarafı kuv- deşçe geçinir görmektir .... 
Yetli diğer tarafı zayıf bırak. 
tık~ beklenen netice hasıl ol. 
maz. Terki teslihatın tek çare-

Kontenian 
Listeleri 

Usulün terkedilece 
ği doğru değildir 

Dün şehrimizde kontenjan u 
ıulünün terkedilerek Cümhuri
Yet bankasnıın bulduğu bir for 
ınül dahilinde bir hareket takip 
edileceğine dair bazı şayialar de 
veran etmitti. Bu hususta An. 
kara muhabirimizden malWııat 
talep ettik. Bize şu haberi bil. 
ılirdl. 

ANKARA, 18 (Telefon) -
Salahiyettar makam kontenjan 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

Salı günleri 
San'at 
Sahifemiz 

Bundan 9onra An'at 
•ahifemizl •ah gilDleri 
bekleyiniz. 

listeleri tanzimi usulünün terke 
dileceği hakkında ifae edilen 
haberlerin doğru olmadığım 
söylemiştir. 

Alc.rarıyda fecı bfr yangın oldu. ve bir çocuk ta alevler arasında can 
verdj. Bu (adanın tafsilatı iç •ahiltmiıdedir. 

' ·" . ' ~, .., . :.:ıs:. ·" . ..,,..~r:;.----·~ ... ~~t; . 

Sahip ve Saımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Y uı Mlldllrll 

ETEM lzZET 

§.~ · · ~ .... ••.· 1 ~ .• • 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
öğleden sonra relakatlerin

' de Başvekil lsmet Pş. bu-

Mançuri müsta il bir 1 

devlet ilan edildi 
Changhai' da Çinliierle Japonlar 

arasında doğrudan doğruya 
sulh müzakerelerine başlanıyor 
TOKYO, 18 A.A. - Çin.,li muh

telif zimamdarlar araııncla cereyan 
..ı.. müzakerat neticeıinde Mouk
den'de muıtakil bir Mançuri devleti 
letekkül ettiiii ilin edilmiıtir. Yeni 
hükUmetin krallık ile Cümhuriyet i
daresi araaında mutavauıt bir tekli 
haiz olacağı, icra heyeti reisinin kay 
dı hayat ıartile ifayı vazife edeceği 
söylenmektedir. Yeni devletin Mouk 
den, Kirin, Heilung eyaletlerile Je
hol mmtakıuını ihtiva edeceği riva
yet olunmaktadır. 

Hariciye nezareti namına beya.. 

natta bulu~ ınlalbyetw mü
meııil Japonya'nın bu yeni hükiime
ti, müstakil bir devlet e,kal ve evaa
fım haiz olmadıkça, tanımağa hab
r~dan bile geçirmediğini söylemiı
tır .. 

TOKYO, 18 A.A. - Mançuri ve 
Mongoliıtaru ihtiva edecek olan ye
ni müıtakil devlet, tubabn 18 veya 
19 uncu ırünü lizıın gelen ihzanıb 
yapmağa memur edilen siyasi mer
kez komitesi vaııtaıile istikli.lini j ... 
lin edecektir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bir fikolata imal§thanesjnde fBlı~an Türk kızlan 

Şekerciler Başvekile 
• 

müracaat ettiler! 

lunduğu halde Maslak ve 1 

F'atih taraflarında bir gezin-

liıı'•İ •y•a•p•m•ı•şl•a•r•d•ır• ............ ) 

Vaziyet 
Değişti 

Fr< n ;ız kabinesini 
Nl. Painleve 

teşkile memur edildi 
PARİS, 18 (A.A.) - M. 

Painleve'nin etrafındakilerden 
alınan ilk malumata göre mu. 
maileyh kabineyi teşkile muvaf 
fak oldu[iu takdirde dahiliye ne 
zaretini uhdesine almak tasav
vurundadır. Radikal sosyalistle 
rin teşriki mesaisi hakkında he 
nüz tekarrür etmi§ bir şey yok-

M. Painlev• 

ı Dün fırka merkezinde toplanan san'atkirlar .• 

Halkevleri bugüri her 
yerde açılıyor 

lstanbuldaki küşat resmine bütün 
vatandaşlar davetlidirler 

Merasim nasıl yapılacak? 

Memleketimiz dahilinde 43 
Halkevi ile beraber İstanbul 
Halkevi de bugün saat 3,5 da 
fevkalade merasimle açılacak. 
'ır. Açılma resmine bir çok ze-
at davet edilmiş ir. 

Merasimde nutuklar söylene 
:ek, Halkevinin gayeleri, vazi. 
feleri izah edilecektir. Dün C. 
H. fırkası merkezinde Güzel 
san'atlar müntesiplerinden res
~amlar, heykeltraşlar, musikişi. 
naslar ve mimarlar içtima ede
rek Halkevinin güzel san' atlar 
şubesi teşkilatı etrafında görüş 
müşlerdir. Ressamlann hali ha 
zırda iki ayrı teşekkül altında 
çalıştıkları Güzel san'atler bir. 
!iği resim şubesi ve Müstakil 
ressam ve heykeltraşlar birliği 

j azasının birleşerek Halkevine 
girmeleri aza tarafından kabul 
edilmiştir. Bu huausta ressam 
Elif Nac• Beyin yaptığı teklif 
muvafık görülmüş ve her iki re. 
sim teşekkülünün birleşmesi 

hakkındaki esaslan tesbit için 
bütün ressamların önümüzdeki 
perşembe günü bir içtima yap
maları kararlaştırılmı§tır. 

Müteakıben san'at hakkında 
bazı müsahabeler yapılmıt ve 
içtimaa geç vakit nihayet veril 
miştir. Bu günkü Halkevi kü
şat resmine bütün İstanbul hal. 
kı davetlidir. Şimdiye kadaı
Halkevine aza kaydolmak için 
müracaat edenlerin adedi 15 bi. 
ni tecavüz etmiştir. Halkevin 'n 
açılması bilhassa gençlik ve mü 
nevver muhitlerinde çok alaka 
uyandırmıştır. 

Bugünkü açılma programı şu 
dur: 

1 - lıtikli.I mart•· 
2 - Cümhuriyet andı. 
3 - Açılma nutku ve Halk. 

evleri talimatnamesinin izahı. 
4 - Manzum hikaye. 
5 - Akın piyesinden bir par 

ça. 
6 - Halkevinde çalışacaklar 

namına bir hitabe. 

tur. M. Painleve, bu akşam Her V ı v ı "' 
riot'7ve~~=~i~~isahifed•) apurcu ugun se am 
Yunan başmu-, ti ancak inhisardadır!. 
rahhası değişti lk . k"l . h 1 d .... . _ . - tısat ve a eti azır a ıgı pro1ey 
yeni başmurahhas ko- h H . k•l k 

misyon işleri- emen eyetı ve ı eye verece .. 
nin tesriine çalışacak 

Muhtelit Mübadele komisyo. 
nundaki Yunan heyeti murahha 
sası riyasetine 
Hariciye nezare 
ti U{llUTU siyaai
ye müdürü umu 
misi M. Sakela
ropulos tayin e 
dilmiştir. M. Sa 
kelaropulos dün 
ıehrimize gel
miş ve Tokatlı
yan oteline in
mittir. Yeni Yu 
nan bat murah
hası bir aralık 
Yuuaniatanm İ& 
tanbul konsolos JI. Sakeluopulos 

luğıuıda da bulunmuştur. Yu-

Anonim bir şirket teşkili ve inhisann bu 
şirkete tevdii mukarrerdir. 

Dava pazartesiye kaldı 
Türkiye sevahilinde muntazam 

postacdığının devlet inhisarı altına 
alınma11 cereyanı gün geçtikçe faz. 
la taraftarlar kazanıyor. Seyriaefain 
idareıinin bu huıuıta geçenlerde lk
tıaat Vekaletine bir proje gönderdi
ği ve Vekaletçe de bu proje tetkik &

dilerek bir liyiha hazırlamakta oldu
ğu öğrenilmiıtir. 

Ticaret odası da tetkikata başladı, l 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Ancak Aııkaradan aldığımız ma
Jfımata göre lktısat Ve.Uleti Türk 
limanları arasında seyriuleri doğ
rudan doğruya kendj elife işle
teetık değildir. VekBJet b§JM mevcut 
ve hususi eşhas ve şirketlere ait 
gemilerle Seyrisefah"' ait gemileri 
seyriisefer emniyeti aoktai nazarın 
dan ehli vukufa tetkik ettirip kad
ro harici lı:almayacak olanları kıy
metlerini gene ehli vukufa tesbit et 
tirerek aksiyonlara ayırmak ve bu 
suretle bir anoninı şirketi tesis ede 
rek Türk Jjmanları arasında kapu
taj hakkını inhisar olarak bu şirke
te vermek kararındadır. Şirket te
şekkül ettikten sonra aksiyon çıkar 
makta bariften veya dahilden istik 
raz ederek yeni gemiler almakta ve 
Türk ~miciliğimn inzibaılı bir şe 
lrilde inkişafı için tedbirler ittiha
zında serbest kalacaktır. 

Hususi 

ettiler; 

stok şeker kafi mi? 

müesseselerden bazısı faaliyetlerini 
kısmen tatil mi 

gümrükteki şekerler çıkarılacak mı? 

Piyasada toz şeker buluna- ğundan toz şeker piyasasında
maması, ve bazı tüccarın elin- ki bu darlık geçicidir. 
de kalan şekerlerin yüksek fiat Fiatların daha fazla artma. 
la satılması, şehrimizin şeker. sına imkan yoktur. \ 
li mevad sanayii üzerinde tesiri 1 Gelecek hafta içinde Unak 
1ıi şiddetle hissettirmektedir. \şekerlerinin piyasada mebzulen ,.,..~~"""' 

Maamafih "' 

lktısat vekaleti bu esaslar dahi
linde olmak üzere hazırladığı layi
bayi beytti vekileye takdim ede
cektir. Layiha kabul ediHr.<ie mecli
s.in tasdikına arzedilecektir. 

Hasusi noktainazar/ar 
Diğ r taraftan Vapurculuiun 

• 
lktisat Vekili Mustafa Şeref Be 

devlet inhisarına ahnma.sını pek mu 
vafık bulmayanlar bile, hususi va 
purlann bazan yolcu aldığı iskel~y 
bile uğramam L.ta olmaları, servı 
rinin fenalığı, seferlerine vaktinde 
hareket etmemeleri gibi hakikatle 
teslim etmektedirler. Bu zevat mc .. 
yanında bulunan Sanayi Birliği uf1U. 

Deuamı 7 inci sairi/ede 
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ılHA~ü<Cô HA~~!RıCEıR-1~ DA&.-iil 
A maniarda noi{taı Rusyanın · • • •• •• 

, 
1 

Zeytindağı 
-17-

Mes'ul 
- Eğer Ruslar Urfa'ya gel

meden ayaklanmazsak, müka
fat beklemeğe hakkımız olmaz, 
diyorlardı. 

l .. l d·ı Silahları Rıhtım şırketı mudurle 
nazar arını SOY e I er Cemiyeti akvama fİ tahliye edilmediler Ermeni hikayesi, uzun bir ci

nayet ve intihar hikayesidir: 
Eğer bugün Anadolu' da Erme
ni kalmamışsa, eğer bunca o
caklar sönmüş, yuvalar dağıl
mış, yurtlar yıkılmıtsa, bunun 
sebebi, ne bir tarih, ne de bir 
kurtulut davasıdır. Rus politi
kaıı ve Ermeni ihtilal fırka11-
dır. 

U ğuı·lu bir gün olaı·ak 31 se
nesi temmuzunun on beşinci gü 
nünü seçtiler. ihtilal ağustosun 
sekizine kadar sürdü ve is yan 
yuvası ancak obüslerle yıkılabil 
di: 

- Teslim olun! sesine karıı: 

- Mezanmız evimizdir, diye 
cevap veriyorlardı. O kadar ü
mit ve inatla sonuna kadar bo. 
iUftular. 

Dördüncü OC"dunun hudutle
rı içinde Zeytin, Bahçe ve Ur
fa İttuyonlarmı yakından bili
yonmı. Ne uker, ne ele sivil o. 
toritelerden hiç biri bir Er
meni kargqalığını haklı g&te
rebllecek hiç bir tazyikte bulun.. Ermenilerden sevdiklerim ol 
madılar. Her zaman halkı pe- duğu için bu cemaati yok yere 
tinden sürüy-, köyleri ve ka- mahveden ihtilal komitesine 
sabalan ate, ağzına atan kilise kendileri kadar kızarım. Erme
ve komite olmuıtur. niler kültürce bize en yakın in. 

Size bir Urfa tablosu yap- sanlar olduğuna fÜphe yoktu. 
malı: isterim: Daha 1908 de ki- Birbirimizi biç bir şeyde yadır
liae, her Urfa Ermeoisinin dört gamazdık. Türk musikisi, hatti. 
te bir geliri ile silah almasını Türk lieanı ile Türkle. kadar 
dini borç gibi telkin etmiştir. meşgul olmut Ermeniler var. 
Ermeni maballesindeki evler dır. 
ta§'tan, ıokaklar dar ve dolam- Büyükharpten sonra Avrupa 
baç, ve eski mağaralarla dolu- nın neresinde bir Türkle bir Er 
dur. Kilise ve komite ıenelerce meni karşıl14mıtsa birbirlerine 
bu mahalleyi bir isyan için ha- brşı dost ve sıcak davranmış
zırlamağa çahttı: Yeraltı gizli !ardır. 
yollar, gizli odalar ve izbelerle Anadolu'da nerede bulunu
öriildü. Gizli odalar o kadar hü- yorlarsa en zengin tüccarlar on
nerle yapılıyordu, ki hiç kimse !ardı; hiç bir işleri sektelenmiş 
kendi evindekinden batkaaı- değildi; Türklerden fazla imti
nı bilmez ve bulamazdı. Odala- yazlı idiler. Daha garibi, ne 
rm içinde kazan, yatak, erzak, devlet yapabilecek kadar nüfus 
uzun müddet dışr.nya ihtiyaç !arı, ne de coğrafi vabdetleri 
hissettirmeyecek her teY vardı. vardı. Erzurum'dan Mersin'e 
Kuyuların ortasında insan o- kadar bir Ermeni devleti, ço
muzu kadar geniş delikler ya.. cuklar İçin bile hayal olmaya
pılmq, buradan gizli yola çıkı- cak kadar uzak bir efsane idi. 
lırdı. Yer üstünde ümit kalma- Sırp ve Rum istiklallerini kıs
dığı zaman yeraltında dağılıp kanan Ermeni ihtilalcisi, koca 
kaybolacaklardı. Mazgallar, ba- bir kalabalığı rahatı, yurdu, iti 
rikatlar, siperler, Urfa'nm Er- ve canı pahasına i~te bu imkan. 
meni köşesi eaki a11rlann fet- sız hayel uğruna kurban etmiş
hedilmez kir kalesi gibi cihaz- tir. 

Fransız teklifleri terki teslihatı 
teahhura uğratmamalıdır 

CENEVRE, 18 A.A. - Tahdidi ı bul edilmesini mezkür Cemiyete tek 
teılibat konferansında bugünkü cel- lif etmetkedir. 
•enin bidayetinde M. Nadolny, kür- Heyeti murahhasa ayni zamanda 
siye çıkarak mulıtclif bcyellere eve!- 1 mecburi askerlik hizmetinin ilguı
den tevzi edilmiı olan Alman teklif- nı, hücum arabaları (tank) istimali
lerini tahlil etmiştir. nin, ukeri tayyareciliğin, tahtelba-

Mumaileyb, sulh e•naıında tica- birlerin tayyare taııyan gemilerin 
ret gemilerinin icabında askeri mak- ve zehirli gaz kullanılmaımın, hak
salla istimal edilcce!r surette yapd- teriyolojik harbin men'ini, harp ge
malannın memnuiye<İni iltizam eyle mileri tonilatolannın 10 bin toaaya 
mittir. ve bahriye toplan çapının 280 mili-

Mumaileyb, konferanaın kabul e- metreye tahdidini teklif eylemelr.te
deceği mula.velenamcnin tahdidi tes dir 
libata mü•eallik sulh muahedeleri Deaiz kuvayi ukeriyesl yalım 
ahllimmın yerine ı...im olamsı tazım gönüllü kaydı auretile yapılacak ve 
geldiğini beyan etmiştir. hudutlara mücaveretleri itibarile 

Alman murahhası, şu sözleri ili- komıu clevletleri tehdit eclehilecd< 
ve eylemittir: olan istibkiru.tın illf& ve iatimali de 

"Buııün dünyada hali büküm sür men'olunacaktır. 
mekte olan itimatsızlık içinde umu- Alman beyeti b.andan batka lıüt
mi emnüaelamet tedbirleri ile harp çe tahdidab buebile yapılan ubri 
arzulanna kartı daha fazla teminat maaraflar luıriç olmak üzere masari
vücude getirmek için bazı temayül- fab ukeriyeye dair verilecek cloino 
ler mevcut olduğu maliımdur.Fakat, maliımat mukabilinde wmuni ve hu
Cemiyeti Akvam 1928 senesinde u- auai •il&Jı imalinin bir nizam altma 
mumi emnüıelimetin o zamanki ha- vaz•ım ve itbalit veihracatmm me
linin teslihatm tenkisine müsait oldu nedilm-uini talep etmektedir. 
iunu kabul etmiftir. Bu taleplerin tatlıilrou bir kont-

Alman hükumeti Fra.uız teklifle rol uaulü temin eyliyecektir. 
rini, bu tekliflerin tahdidi teılihatı CENEVRE, 18 A.A. - Avu ... 
teahbura uğt'atınamaaı tartile tetkik bırya murahhası baron Pflügel, 
edecektir. F ranaız teklifleri ile diier teldillerin 

ikinci hatip, M. Malinof, sili.hın- müfit olduğ'unu beyan fakat memle
dan tecrit edilmiş olan BulgarÜta- keti namına bütün akitler için müsa
run mÜ5avatı talep etmekte olduğu- vat talep etmİ§tir. 
nu beyan etmiştir. Müteakiben Avut M. Laidoner (latonya), beynelıni 
tura1ya murahhası memleketinin mu Jel camianın daha iyi bir surette ten
kavelename projesini müzakereye e- sik ve mecburi hakemlik uıulünün 
sas olarak kabul etmekte olduğunu tevai edilmesini iat..W.tir. . 
ve daimi bir tahdidi teslibat komiı- M. Cosio (Ürüge) mütekabil 
yonu teaioine taraftar bulunduğunu emnüselamet tezine müzaheret et
bcyan etmiştir. Mumaileyh, kim ye- mİl ve bu tezin tahdidi teslihata. ve 
vi veya bakteriyoloiik harplerin harpten mukaddem cenubi Amerika 
memnuniyetini, tabtelbabirlerin ve da ınüıbet neticeler verm.i, olan mec 
ağır topların kaldınlmasına müzabe huri hakem uıulüne smnimi bir su-
ret edecetkir. rette bağlı olduğunu aöylemittir. 

En nihayet Haiti murahhuı aöz 
almıthr. Umumi müzakeratın deva
mı yarın sabaha bu-alulnu,tır. Mıaır 
murahhası ..öz alacaktır. 

'Verilen muhtıra 

j Komşu memleketler~ 

lanmıştı. Ermenilerin ve Şark'ta ekal. 
1. 1 · kı 1 ed b" BERLİN, 18 A.A. - Alman he-

Ne olacaktı? Hiç ... Sözümya. ıyet enn ta e 'Y"tmı ya- yetinın tahdidi teslihat koııfenuı11-

Filistin 
Krallığı b b kal ed pan devletlerin hariciye dosya. na tevdi edeceği muhtıra bir mukad-

ana u ealtı Y İ ay kadar !arını karıştırmak mümkün ol- eleme ile kara, deniz ve ban ordula-
dayanabilecek, lskenderun'a sa, cinayet mesullerinin kimler rma ve kimyevi muharebe ile ailih 
gitmek için gelecek Rus ordu- olduğunu öğrenebilirdik imal ve ticaretine ve askeri bütçelere 

k ı 1 · ve nihayet bazı inbkal tedbirlerine 
sunun yürüyütünü oıay aştır- Müstemlekecilerin ve istilacıla müteallik 4 babı ihtiva edecektir. 
mıt olacaktı. · rın oyunlarını kolaylaştırmak i- ' Bu malumatı vermekte olan Deut 

Kilise ve komiteden kulak- çı"n onlara vasıta olanlar, Tür- sche Algemeine Zeitung muhbranın 
kul mukaddemesine her türlü bıhclidi tan ağa: kiye' den fazla kendi milletleri- teslihat meselesinin Cemiyeti Ak-

- Geliyor! F 11ıltı11 ifitilmi- ne hiyanet etmiş oldular. vam miukm•n sekizinci maddesine 
yen gün yoktu. Amerikalı Les- Şimdiye kadar bir insan çıkıp ve Venai~ mualıedemımeaüıin bu 
1., • d k büyük Şark cinayetlerinin doğ. muahedeyi jmnl•mıı olan devletle-

ı nın evi, için en Ameri an or- re •-L-" -•--•-te oldum• mükellefi-
d kı b. ·h· l" ru bir tarihini yazmadı. Hepsi UIDDlll ......,... .. -usunun çı vereceği ır sı ır ı yetlere iatiııat etmekte bulunduğu. 
ocak ~hi anlatılıyordu. hariciye nezaretlerinin beylik nun ehemmiyetle kaydedileceğini ;. 

Ermeniler büyükharpte hü- ~~iyatı tle coıtular, uyuttu. laviJ'!:k~:~~raaı ihzari komisyo

kiimetle hemen ayni zamanda Bu edebiyat hakiykaten acık- nunun mukavelename projesini ten
kendi seferberlik hazırlıklarma lı idi: Ruslar Ermenileri nasıl kit edecektir. Alman heyeti, konfe-
b 

' 
d ranım bütün azaıının tamamile mü· 

aı adılar. Sekiz Y•tın an yu- ustaca kurban ettilerse, ruhla- savi olduğu prenıipini ihtiva etınİye-
karı biitiin erkekler siıl.i.h kov. nna o kadar da hazin mersiye cek olan bicbir ihtilafı kabul ve tas
veti idi; kadınlar ve ihtiyarların okudular. vip ebnemek husuıundaki azminde 
hepsine su taıımak, ekmek pi- Bir asırdan fazla devam eden hiçbir auretle tek ve tereddüde ma
ıirmek, kurtun dökmek, barut Balkan ve Anadolu faciaları, bal bırakmıyacaktır. 
için küherçile toplamak, kum- cemaatlere ve milletlere malo- Teklifin tsasları 
bara yapmak gibi vazifeler da- lan emsalsiz facia, ne Türk, ne CENEVRE, 18 A.A. - Havaı 
ğıtılmıftı. Eski Ermeni ihtili.1- Rum, ne Ermmi, hiç birisinin Ajansı bildiriyor: Terki tedibat kon 
!erinde ölmüş olanların çocuk. büyük yığınlarının mes'ul olma feransmdaki Alman murahhas beye
larına ihtilal şarkılan öğreti!- dığı, korkunç bir emperyalizm ti, Almanya'nın silahtan tecridi için 

takip edilmiş olan battı hareketin 
miş, bunlar harbeden saflara cinayetidir. Cemiyeti Akvamnı azaaından olan 
tevk ve heyecan vereceklerdi. Falih RIFKI her devlet hakkında da tabik ve ka-

Suriyede sabık Hidivin 
ismi mevzuu bahsoluyor 

Halepten yazılıyorı Umuru ilrtı
aadiye dairesiniıa netr«titi iatatia
tiklere nazaran Lübnanda 2700 hek
tar erazi tütün ekilmif, 12,000 ken
tal tütün alınrmttır. 

Geçen - 1000 hektar elôlmiı 
ve 12,000 kental mahaul ahDIDlftır. 

Halep mmtalı:ıuında 266 hektar 
tar ekilmit 1150 kental alınımttır. 

l R.endenın auntakuı 4000 ken
tal mahsul almııtır. 

Haber verildiğine göre; Lazkiye
de tütün ziraati bu sene çok fena bir 
haldedir. 

Manda altmda bulunan araziden 
geçen ay nihayetine kadar ihraç e
clilen ~ miktarı 72 hin aandı
ğa baliğ olmuftnr. Geçen 9ene ayni 
müddet zarfıada ihraç edilen porta. 
kal 300 l>in sandık idi. 

Sabık Hidi11in krallılı 
"Elalınr., gazetesi Yafa muhabi

rine atfen nC!"ettiii bir melrtupa; 
sabık Hidiv Abbaı Hilmi P&J&nm 
Suriye tahtına değil, Filistin tahtına 
namzet göaterileceği ve Hidivin ton 
Suriye ve Fil.istin aeyahatinİn bu 
meaele ile alakadar olduiu bildiril. 

( Haftahk siyasi icmal) 
2 - Tahdidat bu müsved- mukavelesine Fransa ve ltalya 

denin ahkamına göre tesbit edi- mn da iftiraki. 
lecektir. 3 - Bu mukavelelere diğa-

Cenevre tahdidi tealihat 

3 - Daimi bir tahdidi tes. devletler de İttirak edince mu-
lihat komisyonunun tesisi. ayyen bir nisbet dahilinde uam 

yeti Akvama ait olmalıdır. 4 - Tahtelbahirlerin tama mi bir tahdit. 
3 - Şu ımıf silahlar Cemi- men ilgaıı. 4 - Tayyare bombardıma.. 

yeti Akvamın emrine verilme- S - Kimya ve mikrop mu- nına karşı sivil ahaliyi himaye 
lidir. hard>esinin men'i. tedbirleri. 

(a) Büyük çapta toplar. 6 - Mecburi askerliğin il- 5 - Tahtelbahirlerin ilga. 
(b) 10 bin ton hacimden guı mütkül olduğuna göre, as aı. 

bildirilen malumat 
CENEVRE, 18 (A.A.) -

Rusyanın teslihatmın vaziyeti.. 
ne dair Sovyet Rusyadan Cemi 
yeti Akvam kitibi umumiliğine 
verilmiş olan malumat dün neş. 
redilmitşir. 

Kızıl ordunun 1 kanunusani 
193ldeki mevcudu kara, deniz 
ve hava kuvvetleri dahil obnak 
üzere 562,000 nefer ile 37,700 
zabitten ibarettir. Askeri ola
rak vücude getirilmif olan te
tekküllerin mevcudu 58,590 ne 
fa- ile 3,920 zabite baliğ bulunu 
yordu. Hava kuvvetleri cem'an 
310,400 beygir kuvvetinde 760 
tayyaredir. Karadenizde bulu
nan donanma, cem'an 160,892 
ton hacminde 54 s->iııılen mü
rekep olup buna cem'an 48.590 
ton hacmindeki ıs gemiyi ilive 
etmek lazımdır. Kızdordunun 
1931 deki meaarifi 1,290 mil. 
yon nıbleye baliğ bulunmakta 
idi. 

Gandhi'nin 
Kiti besi 
T•flkif ve üç ag lrapse 

mahkum edildi 

BOMBAY, 18 (A.A.) 
Gandhi'nin sl!dık muavin ve til 
mizi Mis Slade 16 Şubat tari
hinde tevkif edilmittir. 

BOMBA Y, 18 A.A. - Miıa 
Slade, silahsız itaatsizlik cürmi 
le üç ay adi hapis cezasına mah 
kiim edilmittir. 

1 •••••• 1 

Yunan istikrazı 
ATINA, 17 - Londradan Atina 

gazetelerine bildirildiğine göre Yu
nao.iıtana 2,5 milyon sterlin mikta
nndaki avans, ağlebi ihtimal martta 
.erilecektir. Bu avanoa Franoa ban
kuı da iıtirak edecektir. 

Yunan hükumetinin yeniden ev
.. aı., nakdiye çıkaracağı haberleri 
tekzip edilmektedir. Hükümete yo
ıı.i evrakı nakdiye çıkarmak için ba
zı tddifler vaki olmuı ise de buna 
lüzum ve ihtiyaç görülmem.ittir. 

lıveç kralı, Nice'e 
gidiyor 

STOKHOLM, 18 AA. - lı•es 
kralı, Berlin tarilıile Nice'e müteTee 
cilıen hareket etmittir. 
----·------~----
mektedir. 

Gazetelerin yazdddanna göre 
Filiatinde bulunan Mıtır Batvekili 
lımail Sıtkı Pata peqenıbe günü Be 
ruta gelerek ili komiser M. Pon
aoya misafir olacaktır. 

Srtla P&fBDin bu ziyareti Ahbu 
Hilmi P&fBDin Filiatin tahbna geti
rilmek i.-.iyle çok alilaıdar 
ıröriilmektedir. 

&ıriged• soukfar 
Bu tene Suriyede fİmdiye kadar 

hiç cörülmedik aoğuklar bükiimfet'
madır. Suriyenin hemen her tarafın. 
da kar fırtınaları olmaktadır. Berut -
Liibııan araamdaki tren hatb karla 
örtölü olduğundan trenler İflİyeme
mektedir. 

tahdidi tealihatta ve -iyet 
roe9eleainde müsavat istemit
tir. Ve ihzari tahdidi tealihat 
konfenm•ı tarafından hazırla
nan projenin müzakenta eau 
olarak kabul edilemiyeceğini 
ilive etmiıtir. 

En müabet teklifi İtalyan. 
!ar yapmıtlardır. İtalya Hari
ciye nazırının teklifleri tu yol
da hülasa edilebilir: 

konferansı devam ediyor. Fruı 
aa, lngilta-e, Amerika, Alman 
ya, İtalya, Rusya ve Japonya 
murahhularınm nutuklarından 
sonra ikinci derecede devlet
lerin murahhaalan söz almağa 
başladılar. Son haberlere gö. 
re, llra Yuıoslavya'da idi. He
nüz bütün murahhaslar ilk söz 
lerini söylemit değillerdir. E
sasen bu nutuklar konferans i
çin baflangıç mahiyetindedir. 

büyük ve yahut 8 pualuktan kerlerin miktar üzerinden tahdi 
daha •iır top ile mücehhez o- di. 

6 - Zehirli gazların kulla- 1 - Deniz siliblan, bütün 

Büyük devletlerin teklifle
rini burada hülisa edelim: 

Fransa'nm teklifi iki mad. 
de ile hüliaa edilebilir: 

1 - Harbe mani olmak için 
beyMlmilel polis kuvveti tet
kili. 

2 - Mütecaviz devlete kar 
şı ıevkedilecek bir beynelmilel 
tedip kuvveti ile harp batlar 
ken nihayetlenecektir. 

Bu gayeye varmak için Fran 
sa şunları teklif ediyor: 

1 - Sivil tayyarecilik bey. 
nelmilelleşmelidir. 

2 - Büyük krt'ada bombar-

lan harp gemileri. 7 - Silahların tahdidinde 
(c) Muayyen bir hacimden daha ziyade tecavüz silahlan. 

büyük tahtelbabirler. nm tahdidata tabi olması. Y •-
4 - Zehirli gaz ve mikrop ı ni taarruzun ve tecavüzün za

gibi mevaddın tayyare ve top yiflaştırılmasına ehemmiyet ve 
bombardımanlannda istimal e- rilmeai. 
dilmemeai. 8 - Harp gemilerinin tona 

S - Kara ve sahillerin bom jında ve tealihatınm ağırlığın
bardnnam hakkında bazı ku- da tahdidat. 
yut vaz'ı. 9 - Kara toplarının hacmin 

Bu izahattan anlatılacağı ü- de tahdidat. 
zere Fransa, silihlann tahdi- Amerika teklifi ele dokuz 
dinden ziyade Cemiyeti Akva. madde albnda hüliıa ediliyor: 
mm emrine askeri kuvvetler 1 - ihzari tahdidi teslihat 
verilerek sulhu bu çare ile ida- konferansmm hazırladığı müs
me ebnek fikrini terviç ediyor. vedcleyi müzakerata esas ola. 

İngiltere'nin teklifi fU şekil rak kabul etmekle beraber, tah 
de hülisa ediliyor: didi tealih•ta hi.dim cliier tek 

1 - İhzari tahdidi tealihat liflerin de tetkiki. 
konferansı tarafından hazırla. 2 - Waıington tahdi-cli tes 
nan müsveddenin müzakerata lihat mukavelesinin müddetini 

1 abu!··. •~ ... dit. Londra tahdidi teslihat 

nılmama11. ıaffı harp gemilerinin, tahtel-
7 - Askerlerin miktar üze bahirlerin ve tayyare gemileri

rinden tahdidi. Esas- da fU ol. nin ilgası • 
malıdır: Dahili asayiıin muha- 2 - Kara silahları - Bü
fazası ile müdafaa için asgari tün ağır topların ve tankların 
bir miktar tayini. tahribi. 

8 - Tanklar, ağır toplar 3 - Umumi - Kimyevi 
ve buna benzer tecavüz silahla- mevad ve mikrop ile muhare
n hakkında kuyut vaz'ı. benin men'i ve sivil ahalinin 

9 - Amerika ıilihlann ne- himayesi için lazım gelen ka
vini ve miktarını tahdide taraf nunl•rm tanzimi. 
tardır. Fakat buna yardun ol- Ruslar de çok müsbet tek
mak için bütçelerde silih maa. liflerle Cenevre'ye gelmiıler
raflarrnın tesbitini de iltizam edi dir. Esasen Rusya 1929 sene. 
yor. sindeki ihzari tahdidi tealihat 

Almanya ıilahlarından teıc- konferansında silahların tama.. 
rit edilmif bulunduğund•n bat men ilgasını talep etmitlerdi.. 
vekil, Almanya'nın, diğer dev Fakat bu teklifleri hüsnü ka
letleri siliblarını tahdide davet bul görmeyİn<:e büyük devlet. 
etmeğe hakkı olduğunu bildir. lerin silahlarından o/o 33 ve lı:ü
miştir. Almanya'nın Veraail- çük devletlerin sil&hlarından 
lea muahedesile bu hakkı haiz da % 25 tenzilat yapılmumı 
oldu" unu söylemi tir. Silahta, ı ileri sürmütlerdi. 

lzmir Rıhtım şirketinin 70 bin lira 
rüşvet verdiği tesbit edilmiştir 

lZMiR, 18. (Husuıl) - İzmir Rıhtım firketi sui istimalin
den maznun müdür iv Gifre, murahhu aza Yurdan, ve muha
sebeci Perret telgrafla istedikleri lS bin lira kefalet akçesi gel
mediğinden tahliye edilmedileJ". 

Bunlann tiriretten kaçırdıkları evrakın Fransız konaoloaha
nesinin kalorifer kazanında yakıldıiı tetıbit edilmittir. Evrik ka.. 
çmlırken gizli polis te,kilitı tarafından resimleri çekil.mittir. 

Nafıa veki.leti hukuk mütaviri bugün tehrimize gelmit ve 
tahkikata bqlamqtır. 

lZMlR, 18 (Hususi- Geçe yarraından sonra) 
tirketinin 70 bin lira rütvet verdiii ~t edilmittir. 

lzmirde ruhsatiye meselesi 
lZMIR, 18. (Hususi) - Beıediyenin esnaftan riıhsatiye ret.. 

mi almak kararı gazetelerde tiddetle tenkit edilmittir. Esnaf 
müttekidir. 

Vali muaYİni Saip 8., vilayetçe tasdik edilen riıhsatiye resmi 
mıktannın eYVelden müeaıes esnaftan alınıp alınmıyacafını vi
layetin tetkik etmediğini, şikayet otursa tetkik edileceğini söy
ledi. 

Komünistler hakkında tahkikat 
IZMlR, 18. (Hususi) - Tevkif edilen komünistler hakkında 

tahkikata devam edilmetkedir. Maznunlar muvacehe edilmek
tedir. Yeni tevkifat yoktur. 

Emlak bankası ikrazat faizleri
ni güzde ona indirdi 

ANKARA, 18 (Telefonla) -Emlak ve Eytam Bankaaınm 
umumi heyeti bugün toplandı. Bilançoyu ve meclisi idare rapo
runu tetkik ve kabul etti. Maliye vekaleti namrna içtimada Ma
liye vekili Mustafa Abdülhalik, lktısat vekaleti namına sigorta
lar müdürü Cemal Ziya Beyler bulunmutlardır. Neticede ikrazat 
faizlerinin, komisyon fa~leri de dahil olmak üzere, yüzde ona 

tenziline,ihtiyat akçesi olan bir milyon 100 bin liranın bu mikdar 
da Cümhuriyet Merkez Bankaıı hiıase senedatına yatırdmaama, 
iki buçuk milyon liralık tahvili.t ihracı hakkında idareye salahi
yet verilmeaioe karar veri!miıtir. Obligaıyon ihracı tetkikatı de
vam ediyor. Şimdilik 1 milyon liralık ikramiveli ve faizli oblieu 
yon çıkarılacaktır. 

Tevfik Rüştü Bey her taraftan 
tebrik telgrafları alıyor 

CENEVRE, 17. A. A. - (Anadolu Ajan11nıo busuai muna. 
biri bildiri10r) - Terki teslihat konferansında İrat ettiii nutuk 
münasebetiyle Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüttü Bey İtalyanın 
Berlin sefiri Onini Barone ile Almanya Batvekilinden ve o esna· 
da Romada bulunan ltalya Hariciye nazarından a.mimi ve hara
retli tebrik telgraftan a.lmq ve Sovyet hariciye komiseri M. Lit.. 
vinof tarafından tekrar tebrik edilmit ve nutuk ha- tarafta iyi 
bir makeı bulmU§tur. 

Dün Fransız ayanı önünde 
arbedeler oldu 

PARIS, 18. A. A. - Yüksek tahsil talebesinden 100 kadar 
kimse Lava! kabinesini düıürdüğünden dolayı ayan meclisi ö
nünde bir nümayiş yapmıtlardır. Nümayişçiler ile zabite ara
sında bu yüzden bir arbede olmuttur. Bu hadisenin tekerrürüne 
mani olmak için inzibat tedbirleri takviye edilmiştir. 

M. Litvinof, Rusya'run, ai- neticesi , harp yalnız ordular 
lihların tamamen ilgasına ta. arasında değil, ayni zamanda 
raftar olduğunu söyledikten milletler arasında da bir müca
aonra bu, mümkün olmadığı dele teklini aldı. Son harbi u. 
takdirde ıu teklifte bulundu: mumi, orduların ordularla mu 

1 - T anldarın ve ağır top- harebeainden ziyade milletlerin 
lann tahribi. mille.tlerle mücadelesi idi. Ge-

2 - 10 bin tondan fazla lecek muharebede ordular ha· 
harp gemilerinin ve tayyare relı:ete geçmeden evvel sivil •
gemilerinin tahribi. hali üzerine taarruza geçileceii 

3 - Askeri tayyarelerin il- anlqılmaktadır. 
gaaı ve tayyare bombardımanı Tayyarelerle, zehirli gaz 
nın men'i. bombardmııanlarile ve icat edi· 

4 - Muharebede kim1eri len biD bir türlü y-i vasıtalar 
mevaddm ve mikropların i•ti- la doğnıdan dofruya milletin 
mal edil-i. can damarlanna hücum edile. 

"' • • cektir. Bu hücum hangi vaaı-
1tte büyük devletlerin tah. talarla yapılacak?. Ne tekilde 

didi tealihat baklandaki noktai yaptlacak'! Buna kartı ne mü
nazarlarınm hülisaaı... Miiza- clafaa tedbiri almJ11Mlir? 8-
kerat henüz batlamamıttır. Ve lar, Avrupa devletJerinin erki
neticeai hakkında ıimclideo tab nı barbiyelerini metıral eden 
minde bıılonmak mümlriin da- meseleleıdir. Fransızlar, sili.h
iildir. Konferanam azami dere sa: Almanyadaıı, harbi umumi. 
cede fena terait altında bati•- den ~el ditJerine tırnaklarına 
dığı füphesizdir. Ancak biç ol kadar müaelli.h olan Almanya 
maua sivil ahaliyi harbin f,,. kadar korkuyorlar. Çünkü Al
cayiinden kurtarmak ntenilcli- a.nlarm ağır toplan ve büyük 
ği nutuklardan anlqıhyor. Her gemileri olmıyabilir. Fakat Al 
muharebe, harp fenninde bir in man liboratuvarlarmcla Alman 
kıli.p vücude getirir. 18 inci a.. kimyaırerleriniıı ne ile metırul 
aır muharebeleri daha ziyade olduğu malfun değildir. 
müsellah ordular arasında mü- işte bütün devletlerin bu ye 
cadelelerdeo ibaretti. 19 unca ni İcat teYleri ya Cemiyeti Ak 
a11rda muharebenin tekamülü vamm emrine vermeleri, yahut 
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lnhisarıarın son -vaziyeti ne oldu? 
E'konomi 

Yerli mallrda ihtikar 
var mı, yok mu? 

Kontenjandan sonra idhalat eşya
sındaki tereffüün nisbeti nedir? 

Yerli mallann pahalı satılması 
ıımumi bir ıil<ayet uyandırıyor. Mil
li tasarruf ve iktısat cemiyeti yerli 
mallara raibeti temine çalqtığı ka· 
dar, yerli mallann daha ucuza satıl
ması meteleaile de metll'ul olmakta· 
dır. Hatta cemiyet rekabet uyandı
rarak yerli etYaYI halka daha ucuza 
maledebilmek için bir yerli mallar 
satıı meıheri teaiı etmek tasavvu
rundadır. 

Türle ıanayü, henüz çok yeni, B2 

sermayeli ve niıbeten ıı:eri teknikli
clir. Türk iıçifinin de daha fula ih
tiaaı teminine ihtiyacı vardır. Serma 
yenin azlıjiı az randnnan temin e
dilmesi ve ;eri teknik tabiatile yük
sek maliyet fiatli it venndr.tedir. it
te· Hükfımetin bütün muzaharet ve 
,..:..c1ımlanna raimen, yerli mallar 
bu ve bunun i]Di bazı aebepler tesi
rile pahalıya mal olmakta ve pahalı 
satılmaktadır. 

Maamafih, dahili mamulit ve mas 
auat, kontenjanden aonra ithalat 
O§yaaında hasıl olan tereffiie kapd
mamış ve bu yükseliı seyrinin müm
kün olduğu kadar lıariciade kalmış
tır. 

ithalatın tahdiclinden beri itha
lat e§yaamm fıatleri aür'atle yüluel
miıtir. Sene başından sonra Ticaret 
odaıınca yapılan bir tetkikte kon
tenjandan sonra muhtelif ithal etya· 
sı fiatlerinin yÜ"Zde ıo . 15 nisbetin 
ele tereffü ettiği neticeıine vanlmq
tır. 

Yaptığnnı2 tetkikat nazaran bil
hassa §U maddeler üzerinde mühim 
fiat tereffüü olmuıtur: 

Borsa fiatlan 
Kambiyo 

lngiliz lirası 

Kapanıt 

L. K. s. 
7 25 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Jıviçre frangı 
Leva 
fıorin 
Kuron <_. 
Siling A 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Din•r 

Tahvilat 
i Dahili 
D. Muvahhade 
A. Demir,.olu 

12 06 
o 47 55 
9 16 00 
3 40 67 

36 84 00 
2 43 65 

64 16 00 
1 17 50 

16 09 00 
4 27 75 
6 14 75 
2 00 00 
4 24 28 
4 00 00 

79 34 00 
26 <'} 00 

!Kapanı~ 

I~ 15 
29 30 

Kahve fiatleri kontenjandan ev
vel teırinisaninin birinci nısfında 
okkası 92 . 98 kuruıtu. Bugün ise 
okkaaı 145 • 155 kuruştur. Kaput 
bezleri (Daynipan) evvdce 850 ku
rutken şimdi 900 kuruştur. _Buna 
mukabil lzmirin kap.ıt bezlerı 840 
kuNttan 800 kuruta düşmüotür. 

Petrol fiatleri tenekeyle muhte
lif markalar 0 zaman azami ~ ku
ruşken timdi 680 kuruştur. Kiloou 
ise 18 kuruştan 20 kuruşa çıkıru~ 
tır. Benzin kilo<u da 7'.1 . ku~~tan 
26 kuru~ çıkmıştır. Hıncliya pınnç
leri de 33 kurustan 43 kuruşa ka-
dar yükselıniştir. .. • . 

Şeker fiatlerindeki tereffü muhım 
dir Ecnebi küp şekerleri 37 - 38 ku 
ru;tnn 40 • 42 kuruşa yükselıniştir. 

Çikulata ihracahmız 
Türk çikolata•~ haı:!çte gittikçe 

daha mütezayit bır ragbete mazhar 
olmaktadır. 

Kıbrıstan birçok müesseseler O
fise münıcaatla Türk çikolata fabri
kalarının adreslerini istemişlerdir. 

Fındık nizamnamesi ve 
fındık tüccarımız 

yeni fındık nizamnamesinin tat
biki fındık mıntakalarmda çok ko
laylıkla olmuş ve memnuniyı:tle kar
şılanmııtır. 

yalnız fındık istihsal mınlakasın-
daki müstahsil ve tüccar ~ no~ta 
lar hakkmdaki itirazlarını Ofıse bıl
dirmişlcrdir. 

Fındık tacirleri bilhassa rutubet 
derecesi üzerinde tadi!5.t yapılması
m muvaf•k bulmaktadırlar. 

Nizamnamede yüzde bire kadar 
çürüğe müaaade edilmektedir. Fın
dık tacirleri Türk fmdığının beynel
milel piyasalardaki mevkönin ehem
miyetini nazarı dikkate olarak bu 
yüzde birin yüzde yarıma tenzilini 
tavsiye etmektedirler. 

Bu seneki harici 
tica::etimiz 

ihracat ofisi Türkiyenin 1932 se
neai kanunusani ayına ait harici ti
caret vaziyetimizi tesbit etmiştir. 

Bu iıtatiıtik, hükumetimizin kon 
tenjan sistemini tatbik etmesinin 
parlak bir neticesi telakki edilebilir. 

lstatiıtike nazaran 1932 seneai 
ilk ayı obn k.inunusani zarfındaki 
itbnlabmız 5,231,577 lira kıymetin
de 20,947,629 kilodur. ihracatımız 
iae 9.890.272 liı-a kıymetinde 53,560, 
218 kilodur. Bu suretle ihracat faz
lalığı 4,568,695 liradır. 

ı93ı sene~i ayni ayı zarfındaki 
itbalitımız 12.341,446 lira ve ihraca 
tunız 1 ı,039,807 lira idi. Kootenjan 
ıisteminin müfit bir neticesi olarak 
bu ~ene ithalatımız geçen seneye 
nazaıan 6,9ı9,869 ı;,.,. azalmıtlrr. 

Geçen ttene ayni ayda ihracatımız 
43,363,428 kilo ol~duğun:'h na:z

1
aran 

b 3ene kinunusanı e ı raca nnız 
tadmbcn on milJ_on kilo ~~: 

inhisarlarda 

in hisarların 
Nakli 

ikinci komisyon haftaya 
mesaisini bitiriyor 

lnbisadann tevhidi meseleıile meı
ıı:ul olan tütün,müşkirat,barut vetuz 
inhisarları umum müdürlerinden 
mürekkep komisyon dün de toplana
rak mesaisine devam ebnittir Ko
rnİıyon inhi:ıar idareler inin bugünk ü 
teşkilatında tevhidi kahil olan şube
lerin ne şekilde birleştirileceğini tel 
kik etmektediı« Tütün inhisan mü
dürü umumisi Hüsnü B~ komisyo
nun me~isi hakkında dün bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir : 

"- lnhisarların Ankara'ya nakli 
esas itibarile t<karrür etmiı gibidir, 
bu sebeple bizim bu meseleyi tetkik 
etmemiz mevzuu bahis değildir. Ko
ınisyon inhisar idareleri teşkilatında 
hirle~tirilmesi kabil olan kııımlan 
tetkik etmektedir. Meııaimizi gele
cek hafta zarfında bitirebileceiiınizi 
ümit ederim." 

Nureddin Pş. 
irtihal etti 

Merhum kumandanın 
cenazesi 

bugün kaldırılacak 
Sabık birinci ordu kumandanı 

Nureddin Pş. dün irtihal ebnİftir. 
PB§a iki ay evvel haıtalanmq Ye ma
atteeaıüf tutulduğu hastalıktan kur
tulamanuttır. CenRZesi bugün öğle
yin Kadıköyündeki evinden kaldırı
lacaktır. Merhum Mütir lbrahiın 
Pt. nın oğlu idi. Kendisi Umumi 
harpte bilha11a Bağdat cephesinde 
ifayı hizmet eylemi§, Kiitüli\mmare' -
yi müdafaa etmitti. Merhum istik
lal harbine de iıtirak etmiş, Büyük 
taarruz eanaamda birinci ordu ku
mandanlığını, daha evvel de lzmir 
valiliği ve merkez ordusu kuman· 
danhğını ifa etıniıti. PB§a en ıon 
memuriyeti olRn ali fUra azalığmdan 
ferik rütbesile tekaüde sevkedilmit
ti. Nurettin P,. bir aralık aiyasi ha· 
yata da ıinniş Ye Millet Mecliaine 
müstakil Buraa meb'usu olarak inti
hap edilmitti. 

Mer!\umun kederclicle aileaine ta
ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Gad Franko B. bugün 
geliyor 

Hükiimetçe iıticvap edilen İzmir 
Rıhtım şirketi Hukuk mÜ§Bvirİ Gad 
Franko B. bugün Ege vapuru ile 
bmir'den tehrimize avdet edeceğini 
buradaki yazıhanesine bildirmittir. 

-·--·-"·-·--·-"·-·..-.·-
şehriınizde de imaline başlanmııtrr. 
önümüzdeki pazar ıı:ünü öğleden 
evvel Milli Sanayi Birliğinde, bu 
yerli ,erillerin ecnebi şeritlerine mu
kavemet, temizlik 'Ve fazla kopya çı
karmak hususunda mukayeseli tecrü 
heleri yapdacaktır. Bu tecrübelerde 
bulunmak üzere BMik Matbuat mü
messillerini davete karar- vennittir. 

Borsa 
Albn 
Mecidiye 
P~,,k-ot 

harici 
Kıymet itibarile ihracatımızda goru
len noksanlık dünya iktısa~i b~-

hasebile husule gelen fiat duş- 9 
ran "d" 

931 toptan eşya 
endeksi künl"'" .. neticesı ır. 

yerli daktilo şeritleri 
Daktilo makineleri şeritlerinin 

"c~ 

ta bvnlan istimal ~tmemeleri lardır. Çünkü artık açık bir h~
lıakkmdaki teklifleri bu endişe • kikattir ki , bu mücadeledt 'j?-· 
den mülhemdir. Ancak bu tek tün dünya Japonyanın a ey ı· 
liflerin kabuJ edilip edilmiyece ne ve Çinin lehinedir. .. 
ği bir me•eledir. Ve kabul e. Voıung iıtihki.ml~ının mu· 
dilse de bir harp vukuunda fil· dafaası ve Şanghay m Şa~y 
hakika "Muahede ahkimmca mahallesindeki muharebe ~o~
?! kullanılmıyacağı da ayn bir termittir ki , Çinliler, vesaıtsu: 
meseledir. lik içinde, en mükemmel vası-

"' "' • talarla mücehhez olan Japon· 
60 devlet murahhası, - Ja. lar ile müc•"ele edebiliyorlar. 

ponlar da dahil - Cenevre'de Çinlilerin 'bu mukavemetini ~a 
taYYare bombardımanını, tank pon erkim harbiyesi bir haysı. 
muharebesini ve "gayri insa. yet meselesi yapmıştır. Ve her 
ni., telakki edilen harp silih- ne bahaya olursa olsun, bu mu 
lanm ilgaya çalıtırken, Aksayı kavemeti kırmağa karar ver
!)arkta Japonya bunların. hep. mittir. Şanghay'a yem yeni 
sini de istimal ediyor. Çine fırkalar, yeni yeni tanklar, bom 
aevkedilen tanklı ve bouıbardı- bardnnan tayyareleri ve harp 
nıan tayyareli askerlerin mikta gemileri ıevkediliyor. 
rı 100 bine baliğ olmu~tur. Çinin Cemiyeti Akvama bi. 
Bunlann 75 bini Mançuryada , temeyiz kaçıncı 9ikayeti de bir 
25 bini de Şanghay'dadır. Man netice vermedi. Son meclis iç. 
çurya Seddi Çine kadar Japon- timamda Çin murahhası cemi
ların elindedir. Ve emri viki yet tetlrilih hakkında oldukça 
unutuluyor aibi. ağır kelimeler sarfetti. "Ayıp. 

Diğer taraftan Şanihay'da tır,, dedi, Fakat Cemiyeti Ak. 
Japonlar mü,külit içindedir- vam aciz içinde ne yapacağını 
ler. Çinliler, Japon askerlerine bilemiyor. Heyeti umumiyenin 
kar91 mukavemetlerile bütün içtimaa daveti ele bir netice ver 

Ticaret odası 1931 senesi toptan 
e9ya endeksi için hazırlanmaktadır. 

ite d.J;a derin kantmak istemi 
yorlar. 

"' "' "' 
Cemiyeti Akvamı meşgul e 

decek bir hadise daha çıktı: 
Meme) meselesi. Memel ma. 
lum olduiu üzere harbi umu. 
miden evvel Almanyaya ait i
di. Mütareke içinde Fransız as 
kerleri tarafından i§gal edildi. 
Ve 1924 senesine kadaJ' böyle. 
ce itgal altında kaldı. 1924 ae 
nesinde Fransızlar çekildi ve 
Meme!, etrafmdaki mmtaka ile 
beraber Litvanya hükiimetinin 
hakimiyeti altına terkedildi. An 
cak şu tartla: Memel'in ma. 
halli bir idaresi olacaktı. Şe. 
bir ve etrafı Alman olduiun
dan bu mahalli idare de Alman 
idaresi şeklini aldı. Meme) o 
zamandan beri üç azalık bir di 
rectuvar heyeti tarafından ida,. 
re ediliyor. 

Geçenlerde direktörlerden 
biri, Bötcher Almanya'ya git
ınit ve Almanı ricalile temas et 
mitti. Bu zat avdet eder et. 
mez, Litvanyalılar tarafından 
tevkif edildi. Ve timdi de hi. 

Mahkemeierde j Belediyede 

T enviriye ve 
Tanzifiye "Bey,, liği bırakamayan 

bir palto hırsızı 
Tiyatroya girip paltoları sırt sırta 

giymiş, sahneye çıka-
cak zannedilirken sokağa çıkmış 

Maznun: Palto hırsızı Necdet B. 
A&ıl bir aileye mensup olduğu için 
ona doğ.duğu günden beri "be!" 
derlermı,. Her şeyini feda edermıt 
te beyliğini feda etmezmİ§· Kendisi
ni bey demeden yalnız Necdet diye 
çağırenlara fena halde içerlemıiı: 

- Beylik bana, sülileden miras 
kaldı reiı bey ... eliyor. 

Necdet "bey., 28 yqlarmdı, ol
dukça yar~ıklıca bir adam. Her 
halde parasızlıktan ıra, olam•m•t 
olacak ki, çehresi hafifçe ıiyah bir 
sakalla çerçevelentniı. 

Davacdar: Pangaltıda Şevki Bey 
tiyatrosunıın iki oyuncusu ..•• iki ar
tiıt. 

- Biz tennildeyclik, Necdet Bey 
gİrmİf, paltolarımızı, .,ınnı§, ait· 
IDlf. 

- Kimse görnıeıniı ıni ıirerken 
Necdet Beyi ' 

- Cörmüı efendim. Aksesuvann 
kapıçıu ıörmüı. 

- Pd&i, neden lıir teY cı-emit. 
neden ıı:inneaine müsaade etmit? 

- Efendim, Necdet Bey de .. ki
den sanatkardı, onu 0 ııece temsile 
çıkacak samınış, siyinecek diye ses 
çıkammnı,. 

- Peki, giyintniı, temsile çıkmıJ 
ım? 

- Giyinmit reis bey, giyiruniı 
ama,. temaiyle değil, sokağa çılmııt 
ve hır daha polisler yakalaymcıya 
kadar ıı:elmemiş. 

Reis Necdet Beye aordu: 

. - Bak Necd~t Bey. Senin için ne 
eliyorlar. Sen bu iki beyin paltosunu 
çalmıı, üst üıte gİYIDİf, gitmişsin. 

- HB§a efendim. Ben öyle teYler 
yapmam. 

- Ama eskiden aabıkan da var
""'' sen arasıra böyle işler yapar 
DUfSID. 

- Eskiden. c.1.aıik vaktimizde. 
Şimdi çok tiilıür ",adam olduk. Yap
miyonız öyle r;r.· ' 

- Çalmadın demek o iki paltoyu? 
- Hayır efen.ıim. 
- Peki, ne itin •ardı tiyatroda? 
- 8eD tiyatroperverandanım e-

fendim, ' araaıra rillerim öyleh. 
- Hep aluesuvara mı ıridersin? - ........ . 
Şahitler çalnlmıya başladı. Ev

vela çağnlanlar oyunculardı: onJa. 
nn kendi tabirleriyle birinci komilr, 
ikinci komik, conprümye, figuran 
hepsi dinlendiler 

Komik Şevki Bey valc'ayı fÖyle 
anlattı. 

- Biz temsildeyclik. Necdet Bey 
ıelmit. aksaauvara Iİrmit - Dava
Q mevkiincle oturan iki artiati ıöete 
Terek - Bu iki artiıtin paltolannı 
sırtlamıı, ritınit· Temıilden sonra 
polise haber Yerdik, iki ıı:ün aonra 
Necdet Beyi tutup getirdiler kara
kolda paltolan Calatacla kahveci 
Topal Şükrüye borcu olan ıs liraya 
mukabil sattığım söyledi, paltonun 
cebinde bulunan ve artist Cemal 
Beyin apartımanma ait olan anahta
rı da çıkardı, vereli ... 

Reiı tekrar Necdete, pardon Nec
det "bey" e aordu: 

- Bak Necdet Bey, itiraf etmitsin 
karakolda? ... 

dialanna göre, Bötcber, AJ. 
manyadaki temaslarile Litvan. 
yaya ihanet etmittir. Litvan.. 
yalılar, mahalli idarelerinin ~ 
lil edildiğini ileri sürerek, lıu 
idereyi tekeffül eden Fransa, 
İngiltere, İtalya ve Japonya 
hükiimetlerine tikiyet ettiler. 
Almanya da Cemiyeti" Akva. 
ma şikayet etti. 

Meme! meselesi bir baret.ık 
suda fırtın& :ıanneclilebilir. Ve 
Avrupanın eo hassas bir nokta 
sında :zuhur etmemiı olaaydı va 
ziyet te böyle olacaktı. Fakat 
Almanya garp hudutlannı he
nüz kabul etmemittir. Lehis. 
tan ile Litvanya'nın münaseba 
tı tabii değildir. Rusya var. 
dır. Velhasıl bu mıntaka harp
ten beri Avrupanın en tehlikeli 
mıntakasıdır. Tıpkı harbi umu 
miden evvel , Balkanlar oldu
ğu gibi. Çok tekrar edilen bir 
•ÖZe göre, gelecek harbi umu
mi Baltık denizi havzumdan 
b_,hyacak. Bunun içindir ki, 
Meme) meıele.i mide bulandı. 
rıyor. 

- Ne itirafı beyim, dövdüleı-, zor 
la söylettiler .. 

- Dövdüler mi bunu karakolda 
Şevki Bey?."' 

- Hayır efenclinı, ben oradayduu, 
güzel güzel konuıuyor, bülbül gibi 
itiraf ediyordu. 

Necdet hemen abldı: 
- Reia bey tabii Şevki Beyin ya

nında dövmediler. Aşagıya indirip 
dövüyorlar, yulu.rıya çıkarıp söyle
tiyorlardı. insan ne kadar ahta! ol
malıdır ki kuzu kuzu dur urken cür
münü itiraf et.sin. 

- Demek sen aptal değilsin? 
- Estafurullah efendim, öyle de-

mek istemedim ..• 
Muhakeme Necdet Beyin sabıka

sının tekiden tahkiki için başka gü-
ne kaldı. m. Sait 

10 sene mahkumiyetten 
sonra beraet 

Bundan iki sene evvel Oıküdar
da bir cinayet olmut Teofan isıninde 
bir bakkal öldürüımüıtü. 

Bakkal ölürken poliılere verdiii 
ifadede: 

Beni An lan öldürdü, demit 
bunun üzerine Anlan tevkif edile
rek, muhakemesi yapılmıı ve cere
yan eden muhakeme neticesinde es
babı muhaffefe takdirinden dolayı 
10 sene hapae mahkum olmuıtu. 

Temyiz mahkemeıi bu hükmü 
nakzetmiş, tekrar cereyan eden mu 
hakeme neticesinde de mahkeme es
ki hükmünde 11rar etmiıti. 

Temyiz vak'a mahallinde keıif 
yapdmadığı noktasından hükmü tek 
rar nak.zetıniş, bu nakza lttiba edile 
rek yapdan muhakeme neticeıinde 
vak'a mahallinde vak'anm cereyan 
ettiği 8 kanunuaani ıı:eceaine müsa
clif ıı:ecede keşif yapdmıştır. Bu ketif 
netieeainde bakkal T eofanın vak'a· 
nın cereyan ettiği saatte kendisini 
vuranı tamyamıyacağı anla!Jd· 
mıı, cinayetin Arslan tar:ofından ya
pıldığına dair baıkaca bır delil ve 
eınroare de olmadığından Anlanm 
bu cin•yeti ika ettiği teeyyüt etme. 
mit ve lıeraetine karar verilmiıtir. 
Mevkuf lıalunan Aralın derhal tah
liye edı1mittir. 

Evkaf Terkos'u 
dava etti 

E•kaf idareai Beşinci hukuk malı 
kemeainde T erkoı ıirketi aleyhine 
yeni bir dava açmıftır. 

Davaya nazaran Terkoı ıölü ci
.. armdaki arazi Evkafmdır. Terkoa 
ıölü civarmdalıi Evkafa ait erazide 
tiri.et tahribat yapmıfbr. • . 

Şimdi Evkaf ıirketten 60 lıin li
ra taımıinat istemektedir. Dava ya
kında rüyet edilecektir. 

Morfin satan karı koca 
Anıbacı Nazmi efendi ile kart11 

idil Hannn heroin ve esrar kaçakçı
biı yapıyorlarmıı. Şemıettin ismin: 
ele bir ıence de kaçak morfin venmş 
ler, Şemsettin bunu ~!!anınca b_arl 
mq it poliae aksetmıf, Nazmı ile 
......;.ı lclil Hanımın evinde tabarri
yat yapdmq ve iki torba earar bu-

Komünistlerden batka nanızet 
çıkanldığı halde namzetliğini 
vazetmiyeceğini bildirmitti. Fa 
kat bu kararından vaz geç.mit, 
neşrettiği bir beyanname ile 
13 marttaki intihabat için nam 
setliğini koymuıtur. Hinden
burg, üç namzet ile mücadele 
edecek: Huııenberg millicileri, 
Hitleriet'ler .,. Komünistler. 
Hindenburg'un her üç namze. 
de de galebe çalacatı bir emri 
viki telikki edilmektedir. 

Diğer taraftan Amerika'da 
reisicümhur intihabab yakı.,. 
tıkça yeni yeni namzetler pey. 
da oluyor. Cümhuriyet fırka
~ının namzedi timdiki reisi. 
ciimhur Hoover olacaiı anlap. 
lıyor. Demokratlara gelince; 
dört namzet ileri atılm19tır: 

Sabık Nevyork valisi ve geçen 
intihabatta da demokratlann 
namzedi Al Smith, timdiki Nev 
york valisi, Roosevelt, Mary
laud valisi Ritchie ve Vil
sonun kabinesinde harbiye na
zın olan Baker. 

Cüınhuriyet fırkası zamanın 

Belediye rüsumun ar
brılmasını isteyor 

Belediye muhasebe İ§lerİ müdür-

1 

liiğü tenviriye tanzifiye remıinin art 
tınlmaıı için belediye mediaine bir 
teklif yapacaktır. Muhasebe itleri 
bu iki resmin yüzde otuz nisbetinde 
artırdmaaını iıteınektedir. 

Muhaıebenin bu husustaki maz
batası ailebi ihtimal yarınki mecliı 
içtimaında müzakere olmacalıtrr.Tek 
lif kabul edilcliii talı:clirde tenviriye 
ve tanzifiye varidatı senede 90 bin 
lira artmıı olacaktır. 

Fakir çocuklara yardım 
Galatada Osmaıdı bankası karşı-

11nda lngilizlere ait bir bİnaYI bele
diye .atın almağa karar vemüıtir. 
Belediye burasını 55 bin liraya ala
caktır. Bu tahsisat mevcut olduğun
dan alım muamelesine yakında bat· 
la nacaktır. 

Bina almdıktan aonra bura11nın 
bir kısmı ilk mektep, bir lusnu da 
fakir çocuklar için yurt ittihaz oluna 
caktrr. Binaruo dahili teşkilati iki 
kısım olarak tefrik edildiğinden ay
nca tadilat yapmağa lüzum söriil
memektedir. 

Hastanelerdeki taş
ralı hastalar 

Hali hazırda lstanbuldaki lıütün 
belediye hastahanelerinde 800 yatak 
mevcuttur. Buna mukabil ise beledi
ye hastahaneler için 850 bin lira sar
f etmektedir. Bir yatak belediyeye 
senede bin liradan fazlaya mal ol
maktadır. İstanbul belediye hıuta
banelerinde tedavi edilenlerin İse ek 
aerisini lıtanbul halkı değil, tap-alı
lar te~kil etmektedir. 

Bu vaziyet kartısıncla belediye, 
vaziyeti maliyeai İyi olan tafra bele
diyelerinin lstanbul hastahaneleri 
maaarifine iştirakJerjni temin için 
Dahiliye vekaleti nezdinde tqebbü
salta bolunınağa karar venniıtir. 

Taıra belediyelerinin bu telclifi 
kabul edip etmiyecekleri meıküktür. 

Esnaf bankası heyeti 
umumiye içtimaı 

Esnaf Bankası heyeti umuınıye 
içtimaı mart içinde yapdacaktır. 
Banka §İmdi ntemurlara avans para 
verebilmektedir. 

Belediye, bankanın, esnafa nafi 
bir ıekilde yardım edebilm .. i için 
yeni bir teıkilat yaparak iclareyii mii 
fit bir bale ifrai edecektir. 

Sis düdükleri 
Tallliıye Umum Mücliirlüğü, icla

renin yeni sene bütçesini hazırlamak 
tadır. Umum müdür Necmettin 
B. kencliıile ıı:örÜ§en bir muharriri
mize deınit tir ki: 

"Saraylıumu, Kızkuleai ve AJıır. 
bpı'ya konulacak ıiı düdükleri ma
yısta yerlerine konulmuı olacaktır. 

Gelecek aene de, Sinoptaki ince 
ve Ereğli-lnebolu arasındaki Kerem 
pe burunlarına da büyük birer aia 
düdüiü konulma11 için yeni bütçede 
tahsisat teklif ediyoruz." 

-··-·""·····--··-······ ... ·----···-
lunmuıtur. 

Dün idil Hanımla NB21ni efendi. 
nin muhakemelerine ağır ceza mah
kemesinde hatlanınıt, üç tahit din
lenmiş, muhakeme aaıl müıteri Şem
aettin efendinin celbi için baıka gü
ne bırakılmııtır. 

fa kazanmak üınitleri vardır. 
Amerika dahili politikaunın sar 
sılmaz bir kaidesidir: Normal 
zamanlarda daimi cümhuriyet
çiler kazamr. 1912 de Vilıon'un 
ve demokratların kazanmalan. 
na sebep, Cünihuriyet fırkası
nın Taft ve Roosevelt arasmda 
ikiye aynlınası idi. 1916 dairi 
demokrat zaferi ele harp vaziye 
ti dolayısile oldu. Yani normal 
zamanlarda cümhuriyetçiler ka 
zanır.Ancak timdiki vaziyet nor 
mal değildir. Amerika ebm bir 
buhranm zebunudur. Bunun i. 
çin demokratlann kazanmalan 
miimkündür. Esasen meclisi 
meb'usancla ekseriyeti bu fırka 
temin etmİf bulunuyor. Binaen 
aleyh Amerika intihabatı lıu ele 
fa çok hararetli olacak. 

Demokrat namzetlerine ce.. 
lince; Smit'h'in fırka ta. 
rafından namzet olarak kabulü 
zayıf bir ihtimaldir. Evveli 
Smith katoliktir. Amerikada 
bunun ehemmiyeti vardır. Son
ra içki taraftarıdır. Demokrat 
fırkaımm içki meselesini bir fır 

Yangın 
Faciası ----yangının nasıl çıktığı 

henüz kat'i 
surette anlaşılarnamışbr 

Dünkü nüshamızın aon haberler 
kısmında evvelki ıı:•ce Akaaray'da 
çıkan yanırını haber veı"mİttik. Dün 
yangın hakkında bir muharririmiz 
ıu tahkikab yapmıştır : 

Yangın Akaaray'da Gureba Hü
seynağa mahallesi Cumhuriyet cad
deıinde Nalıncı aokağında Selim 
Bey apartnnanının alt katındaki 1;;ı 
numaralı manifaturacı dükkanından 
çıkmııtır. 
Yangın da bir de çocuk yaomq ve 

bu ayn bir facia olmuştur. 
ıs2 numaralı dükkan manifatu

raci Oaman Nuri efendiye aittir. Os
man Nuri efendi ayni zamaııda içi 
abf8p olan Selim Bey apartımanmı 
toptan tutarak oda oda kiraya vef
mekteclir. Buraaı ı9 odalı olup yir
mi bet aile oturmaktadıı-. 

Osman Nuri efendi evvelki ak
fBJD saat selı:izde dükkanını lıapatı
yor ve civarda bir kahveye giderek 
oyun oynuyor. 

Biraz sonra dükkiı.run kepenlderiıı 
den duman çıkıyor ve yangm zuhur 
ettiii görülüyor. Bunun üzerine lıaJı 
yeye ıı:idilerek Oaman Nuri efendiye 
haber veriliyor. Oıman Nuri efendi 
ıelerf!k kepenkleri açmak iateyor. 

Kencliaine kepenkleri açarsa atqiıa 
çoialacafı söyleniyor falııt ısrar 
ederek açıyor, paralarını almalı içiB 
içeriye ablıyor. Bu esnada '-'mdan 
da yaralanarak ~ya almıy..- ve 
lıaıtaneye ıı:ötürüliiyor. 

1 tfaiye geldiği zaman atq apar
bmam aarmıt bulunuyor. 1 tfaiye bu
radaki cami avhalarmdan da ao ala
rak işe başlıyor. Yangın altı kattan 
çıktıjiı için yukan kattakiler büyük 
bir teliıt Ye müslôlAt içinde kalıyor· 
lar. 

Üçüncü katta oturan vatman iz
zet efendinin dairesinde de bir facia 
haılıyor. izzet efendi evde yolıtur, 
vazifesinde.lir. Ayıe Hanım iaminde 
bir koDıfusu var. Oıman efendinin 
Kemal ve Huriye isminde iki çocu
ğu nrdır. 

Ate, birden tevessü ettiğinden 
bunlar hemen harekete g~t· 
!erdir. Ayte Hamın pençereden ken· 
clisini yanındaki evin dN11"1B at.,M 
ve itfaiye tarafmdan kurtarıhyOT. 

1 zzet efendinin zevcesi uyumak· 
ta olan çocuklan uyandırmqtır. 
Bunlardan Kemal altı yafındaıfır, 
Huriye iki yatında. 

Anneleri evvela Huriyeyi ah.Yor, 
Kemale: 

- Şimdi aeni de alacaimı, diye 
•taiıYa iniyor. Fakat döndüğü D · 
man bu katı ke•i! bir duman kapln
mıt ve atet ilerlemiş bulunuyordu. 
Kadın geçemeyince: 

- Oğlum. ıı:el, diye " llaiınt>or. 
Yukardan zavallı çocuğun ses; .ııcli

rn :ı 
)'Or: t • 

- Anne, anne, duman •ar", ~e~ 
ıniyorum. 

Alet çoğaldığından annesi .Je. y"u· 
lıarıya çıkamryarak, döıımeie 111ec· 

lıur kalıyor. Bu esnada iç çatı ~ 
içeride olduğu halde ıı:ürültü ile ale
tin İçine çöküyor. Kadm da lıenclisi 
ni ancak dı§8"Ya atabiliyor. Ba su
retle de zavallı çocuk diri diri ~·· 
yor. 

Yangında apartnnan ve aı-tnıw 
nın altındaki üç dükkan ile ilıi ev 
kısmen yanmııtır. Osman Nuri efen, 
di dülckiru iki ay evvel sigorta ettir
ınittir. Apartrman da ıigoıtııılııdııı. 
Y angmın ııobadan çıktığı söyleni
yor. Dün Osman Nuri efendinin ifa
deai alınmıstır. Tahkikata cle'f8m e
dilmelrtedi;. 

- . ---
sinde bulunduğu için Amerika. 
nm Cemiyeti Akvama ginnesi. 
ne taraftardır. Bu da bu aralık 
Amerikada mergup bir harici 
siyaset değildir. Bu sebepledir 
ki, Roosefflt evveli Cemiyeti 
~kvama girmeğe taraftar iken 
tebdili cephe etmiş ve ıimdr gir 
memek tarafım iltizam ediyor. 
Rc>offYelt'in, maruf yeğeni ve 
esbak cümhur reiıi müteveffa 
Roosevelt gibi kurnaz bir politi. 
kacıdır. Öyle anla,ılıyor ki, 
dnba ziyade iktııadi meseleleri 
mücadele programı olarak ileri 
atacaktır. 

Fakat henüz demokrat nam. 
:&edinin kim olacağmı tayin et 
mek mümkün değildir. Ameri. 
kada fırka makinesi namzetliği 
kolay kolay vermez. Hem nam
zetliğin, hem ele intihabat mü
cadelesinin çetin olmuını ilti. 
zan eder. Nimet külfete göre 
ölçüleceğinden reiıicümhUT da 
bir defa intihap edildikten son· 
ra fırka makinesine o nisbette 
minnettar olur. Ve tabii frrka. 
nın iatediğini o nisbette çok ve 
kolay ia'af eder. Politika bu ...•. 
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;ttlilliy~t 
Asrı; umdesi "MiLLiYET" tir. 

-19 ŞUBAT 1932 
İdarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Ba~muharıüır ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
Hariç için 

L. K. 
3 aylıği 4-

7 50 

14 --

s-
14 -
28 -

6 .. 
12 

" 

Gelen evrak geri verilmez -
Müdtleti geçen nüsha.Itır 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ah 
i~ler için müdkiyete müracaat 
.. dilir, Gazetemiz i.linlarm mea•u
liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeşilköy as.kert rasat merke

zinden veril~n malflmata göre 
bugün hava bulutlu e>lacak, kar 

ihtimali vardır. Rüzgar şimalden 
esecektir. I8-2-9J2 tarihinde taz
yiki nesimi 762 milimetre en 
fazla sıcaklık 3 en az 1 santigrat 
kaydedilmiştir. 

(flCLEüill 
Stadyum meselesi 

Vaktile beni sünnet edecek
leri zaman: 

- Aldırma canım! Kırmızı 
kordela bağlayacaklar. Demiş. 
!erdi ... 

Ben kırmızı kordelinın ne ol 
duğunu sonradan anladım am
ma İş işten geçti. 

Dişçiye gittiğimiz zaman es
kiden kelpedeni kolunun içime 
saklar ve: 

- Bakayım hangisi ağrıyor! 
diye sorarken köküne yapışırdı. 
Siz bağırıp çağırmcaya kadar, 
canınız yanar, ditin kökü güneş 
görürdü. Bu günlerde buna ben 
zer şeyler cereyan etmektedir. 

İstanbulda bir stadyum inta
sı meselesi bir müddet her kesi 
i~gal etmi,ti. Sonra bu lakırdı. 
nın modası geçti., Geçenlerde 
tekrar bu hasta ayaklandı ••. Bir 
azim ekseriyetin arzusu hili.fı
ne belediye (Y enibahçe) de bir 
stadyum yapmağa kalktı. Hep 
itiraz ettik. Kimse aldırmadı. 
Nihayet bir gazeteci, bir spor
cu kim oluyor? .. Belediyenin ar 
zusu önünde böyle sivrisinekle. 
rin ne ehemmiyeti vardır. De
ğil nii. ya? •.• Lakin iş Şehir mec 
lisine aksetti: 

Azalar ayaklandılar .• 
- Ne oluyor?. Stadyumu ne

reye yapacaksınız?. Bize sonna 
dan yerini tayin etmeyin! •. de
diler. 
Makamı vilayet resmen ce. 

vap verdi: 
Henüz stadyum yeri tayin e

dilmemi~tir .. 
Lakin beri taraftan Yeni bah

çede stadyum yerine İsabet e. 
den arsaların istimlakine baş. 
landı •• Ne olacak.. Hiç: 

- Yahu! Neden Yenibahçe
de yapıyorsunuz? .. Diye sorun
ca: 

- E, ne yapalım bir kere ar 

MiLLiYET CUMA 19 ~UBAT 1932 

HİKAYE 
1RT1 H_A L 

Merhum Müşir İobrahim Paşanm 
cğJ.u, sabık birinci ordu kumandanı 
ve ali askıe:ri şura azalığıntlan mü-
1ıekıa:it ferik Nurettin Paşa irtihali 
daribeka eyluniştir. 

Sinema -Tiyatro 

Bugiin saat 
13 te talebe 

v~ zabitana ten
zilatlı matine 

İltanbul Belediyeli 

• 
INEMALA 

~~hir1Yyatrosıaı 

Sıkan para Cenazesi 19 Ş..lıat 932 cuma gü
nü oğleyin Kadıköyündeki evinden 
kaJıdıırılacaktır. Cenabı hak gariki 
rahmet eyleye. 

AKIN 
111111111111 ııı 

11...11 
Muhteıem meıai ~smd"! y~

hanesinin arkasındaki koltuga go
mülmüş, banker Mey~ ~ir akşam 
gazetesini okuyordu. Dır haydut,, 
serlevhalı yazı, nazaraı dikkatini cel 
betti ve okudu: 

Meyer gibi bir haydudun mevcu 
diyeti beşeriyet için bir hicaptır. Bu 
adam ne iyiliğe inanır, ne Allaha l 
Bütün imanı zengin olmak için baş
kalarını mahvetmektir. 

Meyer düınmeğe vardı. Hatıra
tını yokladı. Şehre yırtık pantolon
la geldiği glinden o güne kadar bü 
tün seneleri birer birer kafasından 
geçirdi ve kendi kendine itiraf etti: 

- Hakkı var. Ben zengin olmak 
i9ia ne inııanlarm iyiliğine, ne de ta 
lihe güvendim. Anc:ak baıkalarınnı 
cebinden kendi cebiıne para geçir
mek için bütün maharetimi kullan
maktan batka bir f"Y yapmadım. 
Ve kendi kendine sordu: 

- Acaba ben farkına varmıyarak 
haydutluk mu ettim? Hakikaten ben 
bqeriyet için INr hicap mı teşkil e
diyorum.? 

Meyer uzun uzun düıündü ve 
sonra yerinden kalkarak kasasına 
doğru yürüdü ve kilitteki A.g.i.o 
harflerini çevirdi. 

Kasanın gözlerinde namütenahi 
binlikler ve beş yüzlükler yığılı idi. 
Bu paraları kocaman çantasına koy
du ve çıktı. 

Karanlık bir sokak.. Meyer karşı 
dan bir delikanlı ile bir genç kı· 
zın kendisine doğru geldiklerini gör 
dü. Delikanlı kızı belimlen tutuyor
du. 

Meyer durakladı, içinden: 
- ~;...-:ı: gençler! dedi, bqkaları 

nı mahvedip kazandığım bu para
dan beni kurtaracağınız için sizi teb 
rik ederim. 

Ve kemali nezaketle gençleri se 
limladı: 

- Affedersiniz çocuklar, dedi, 
fU çantayı size hediye edeceğim. 
Kabul ederseniz, beni memnun et
mİf olurıunuz. Bu çantanın içinde 
milyonlar var. 

Genç kız delikanlıya daha ziyade 
sokuldu. Delikanlı genç kızı daha 
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saları istimlak ettik. Artık baş
ka türlü yapamayız! diyecek
ler ••. Ve böylece Şehir meclisi a 
zaları bir sünnet çocuğune ben. 
zeyecek •• 

Ben umardım ki; ıehir sta
~ının Y enibahçede yapılmasını 
terviç ve takip edenler, onun o. 
rada inşası fikrini açıkça müna 
kıqa etmek cesaretini göstere. 
ceklerdi •• Böyle olmadı ve iş ida 
re edildi.. Ne yapalım •. İstan
bul belediyesinin bir yetimi o
lan Kadıköy halinin yanma bir 
diğer yetim daha dizeceğiz de. 
mektir. 

Karilerim izden 
Mr Lea ya 

Liitfen gönderdiğiniz mec
mualara teşekkür ve afiyet te. 
menni ederim efendim .. 

Can yanıyor 
Kimseyi muahaze etmiyo

rum. Bilirim ki; yangın sön
dürmek güç iştir. Lakin bir kaç 
zamandır İstanbul yangınların. 
da canlar yandığını görüyorum. 
Bunun acaba sebebi nedir?. Ne. 
den koca bir şehirde bütün itfa 
iye vasıtalarına rağmen diri di 
ri adam yanar? .. Şunu bir tet
kik etseler fena olmaz .. Çünkü 
günün birinde benim de yanını 
yacağımı kim bana temin ede. 
bilir?. 

FELEK 

ziyade belinden sıktı ve adnnları 
sıklattırdılar. 

Genç kız şöyle dedi: 
- Bir sarhoşa rastlamadan şöyle 

rahatça dolaşamıyoruz. 
- Evet, cicim. sarhoıun biri .• Ya

tuh ta deli .. Teklifini duydun mu? 
Yirmi yaşında olaak ta, paranın böy 
le hediye edilmediğini biliriz. 

Meyer bu ilk teşebbüsündeki mu 
vaffakıyetsizliğinden bir..Z kederle
nerek , yoluna devam etti. Çok geç· 
meden yaşlı bir adamla oldukça yaş 
h bir kadının kendisine doğru geldik 
!erini gördü. Her ikisi de hareketle
rinde biribirlerini rahatsız ebnemek 
için açık yürüyorlardı. 

Mey er gülümsedi ve içinden: 
· - Mes'ut yaşlı adam, mes'ut yaf 

lı kadın, dedi. O kadar namussuzca 
kuandığım şu paralardan beni kur
tarın! 

Ve :ıapkasını çıkararak, selamla
dı: 

- Aziz efendim, azi madam, de
di, §U çaııtayı size hediye edeceğim, 
Kabul ederseniz minnetdarınız olu: 
rum. lcinde milyonlar var. 

Y a:ıh kadın, erkekten daha ziya. 
de ayrıldı ve sağdaki yaya kaldırı
mına doğru açıldı. Y qlr erkek te 
kadından daha ziyade ayrıldı. Solda 
ki yaya kaldırımına doğru açıldı. 
Yirmi adım ileride tekrar birleştiler. 

Kadın: 

- Korktum, dedi, tımarhaneden 
mi kaçmış, nedi? 

Erkek tasdik etti: 

- Öyle olacak. Delinin biri ! Söy 
lediğini bilmiyor. Bu kadar senedir 
ya§ıyoruz, paranın hediye edildiğini 
İ§İtmemittim. 

Meyer ikinci te§ebbüsündeki mu
vaffakıyetaizliğine daha ziyade k.,. 
derlendi ve yoluna devam etti. Bu se 
fer de karııdan ihtiyar bir adamla 
bir kadın &'eliyordu. Servetinden 
kurtulmak için iki teşebbüsünden 
samimiyet ve açık kalplilik fayda ver 
memişti. Onun için bileye müracaa
ta karar verdi. Birden bire ağzını aç 
tığı çantayı yaya kaldırmıının üstü
ne braktı ve kendisi de bir apartı
man kapısının aralığına saklandı. 

Hahmin ettiği hadise vukua geli 
yordu. ihtiyar kadının ayağı çanta
ya takıldı: 

- Bu da ne? 
ihtiyar erkek te baatoniyle §Öy

le bir yokladı ve çantayı ayağile it
ti. 

- Sahte bankanot mu nedit"? Böy 
le de latife olur mu? Bizimle alay 
etmek istiyorlarsa gülerim akıllan. 
na .. 

Üçüncü teşebbüsündeki muvaffa
kıyetsizliğinden de son derece ke-

. derlenen Meyer çaııtasuıı topladı. 

TEŞEKKÜR 

ve ma tiıne saat 
15,30 ıda ve 
ısuvıarıe ı&aat 

Kara Osınaııı. Zade Zahide Ha.nı- 21,30 da 
mm vefatı dolayıs>Le bizJeri .taziye ENİNDE SONUNDA 
eden ve cenaze merasimine iştiı'ak Komedi 4 perde 
etmek lütfunda bulu.nan dost ve ar- · Yazan: L. Vemeuil. Tercüme e-
kadaşlarunıza en samimi teşekkür- den: BOOia M. Vasfi Rıza. ı 

,1e.nn;'ızi muhterem razeteniz vasıta Salı günü akşamı talebe ve mualli-
sile arz eyleriz. mine tenzilatlı gece. Yakında: ' 

Ailesi namına Zevci MÜŞKÜL İTİRAF 
Suat Kara Osman Fa~h Nec.iıp 

Karamürıel Menıucat ve 
TÖ<:at'et Anonim Şirketiıİ<len: 

Karamüı:ısel M·e.,.,.ucat ve Tiı;ıaret 
_Anonim Şdırketi hi>•oedaran heyeti 
·wnumiyei ad.iyesi ve anı müteakip 
heyeti <11ıµuıniyei f.evkal.iidesi 1932 
s~nesi Martının 21 inoi gününe mü 
sadif pazar.tıesi .günü saat 10 <la Şi.r 

. ketin Süleyma'lliy~d~ TaştelınelıeTide 

i•I 
RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Şehzadebaşı 

Bu,gün matine 15 te YEKTA E- . 
FENDİ, vodvil 3 1P<>J1<ie, Nakleden: 
Mahmut Yıeııarıi. 
Akşam Zl,30 da BEŞTE GE

LEN, voovi;l 3 p.,,.-de. Nakleden: 
Kemal Ragrp. Muallimlere, zabita
na ve tald>eye obirinci 50, .duhüliye 

30 k. 
bu.lu.ııan fabrikası -sa.tonunda lilşağı- -

da tespit edilen rüznarne !eri müza- l ı•• Kadıkıöy S.Üireyya 
kere etmek üzre içtimaa davet o- Sinemasında 

hmur. RlCHARD TAUBER 
Heyeti umumiyeıi •ad.iye 

RUZNAMESİ: tıarıafınıdan, QPeretin bestekarı 
Madde l _ Miooli~i İdare vıe mu- FTank ~khard'ın bizzat 

· iştiraki le rakıpler .raporlarının ok·unması, 

·Madde 2 - 1931· senesi bi.Ja.nçosu Neşeler Diyarı .--
ile kar ve zarar he,sabatmm <tetkik 
ve •tasdikıi ve meclisi idar~ ile mu" 
rak~pJ.erinin ibrası 

Madde 3 - Mecllsi idarıe ve tevzii 
oteklif edilen 1931 seneei temetıtüu
nun kabul ve tasdiki, 

Madde 4 - Meclisi İdare aza>ıın 
elan istifa eden bir zat ile müddet
leri hitam bulan üç azanın yeniden 
iıııtihab ı, 

Ma.ddıe 5 - Müdıde>tleri hitam 
bullan murakııplerin intıi bap ve ii<:
.retJıerinin tayin ve tespiti. 

Fev<kaHlde !heyeti umwniye 
rnzıınmesı 

!Madde l - ŞiTket .-ermayesinin 
yüz bin liora zammile üçyüzbin Ji. 
raya iblağr.na dair mecli~i idarenin 
tekılifi, 

Madde 2 - Esas ·<µukavelcna
menin 5 !i.nci ma..ddesi~l' ~ci fık 

1"asmm (Şirkıetin se'.fJayesi:nıin üç 
yüz bin Türk lirasmdk ibaret odup 
hehel'i beş Türk Jit'.aSJ kıyımetinde 
nama .muharrer (600@) hisseye 
münkasemdir) şeklirıd& tad.ili. . 

Asaleten ve vekaleten cm his.se· " .. ye malik his&OOaramn v.e y.ewnuç· 

EOONOMOU OPERET HEYETİ 
F.ransız Tiyatr.oısunda 

Bugün birinci matine saat 14,30 
te Satanuie. İkinci matine şaat 18 
·de Rfrika. Akşam suvare 0saat 21,30 
te Sulamitis. Pek yakın-da: Rou
keta, H oros tis tihis. 

Dr. Celal Tevfik 
Ziiıhrevi ve idrar yolu ıhasta
lııtdarı mütehassısı: Siııkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14·18. 

ktanbul döodün<:ü icra memur
luğundan: Temamma 1350 füa kıy
met taktir edilen Küçük mustıa pa· 
şada Gül Caıneı mahallesinde "8ki 
di.bağ Y·ıınws :beyin bahı;eli çıkmazı 
sokağında tski il yeni 1 ınıumaralr 
hanenin temamı açık aı>twmaya vaz 
edi.lmiş ollup 1-3-932 tıarihin<k şar'1-

·nameai d1V'ilnhaney.e ota.ilk e<l.i.lerek 
15"3-932 tarihine müsadif salı ,gü
nü saat 14 ten 16 ya J.:.dar İstanb.ul 
dö.ııdürı.cü icra •dairesinde açık ıar

tım>a •te 'lia!ı ·la<0aktr.r. Ar.tmna .ikin-

OPERA 'da 
DOUGLAS 

F A1RBANKS'ı 
BEBE DANİELS 

:iLe beraber 

AYA AŞIK 
Birin<:i sözlü ve şarkılı fi1mle· 
rinde koştuklarını, ·sı9radıkları

nı ve hayatlarını -tehlikeye 
koy.duklarını görünüz. 

15 inci Louis'nin .sa rayında gör
,düğü i.Hıifat ve lüks ve ihtişam 
hasebil.e memnun ve kalbindeki 

aşkından bih.abeodir. 

Muazzam - zengin - mı.;hteşem 
ve ahenktar musikisi - ,Jüks -

zarafet - güzel kadınlarla dolu 
- o.lan bu fi im 

N~RMl Tl~MIDGE 
fevkalade bir surette 

tıomsil ve (La Dame aux Caıne
,Uas) filmindekinden daha 

yükselrtir. 
Yarın akşamdan itibaren 

·Artistikte 
Bu.gün, ohu akşam ve yarın yal

nız .matinelerde 

A R T t S T 1 K 'te 
Büyük trajediyen 

HARRY BAUR 
tarafından te-msil edilen 

Vicdan Azabı 
F.ranısızc.a sörlü ve şarkıll 

Iilmini görünüz. 

Bugün saat 10,30 da oten:r;il.ô.tlr matine. 

Şehzackbaş; MİLLi SİNEMA nın .programı --... 

DUL NiŞANLI 
Mümessilleri: MARTA EGERT - JORJ ALEXANDR - RİÇ 

KAMPERS. Gayet şen ve şuh büyük Alman opereti, mevsimin mu
vaffak olmuş filmlerinden. Ayrıca oprog.rama ilave olarak SİPAHİ 

EVLATLARI: Sesli, ·sözlü, .şaırkılı büyük sergüzeşt dram: 
KEN MANY ARD .tarafioOdan. 

____ 

1

_.. MatineJ.er: 2,5 - 4,5 - Suvare 9,5 -ta 4 • -•••• 

Sevimli yıldız J ACQUELİNE LOGAN ve ·büyük <San'avkar 
FRANCİS X. BUSHMAN 

ASRI SİNEMADA 
dün alkşam 

Aşk Uğrun.da Casus 
ıışk ·ve macera filıminde fevlkalade bir muvaffakiyet 

•kazanım•şlardır. 
Bugün saat 16,30 matinesinde ve suvaııede 
ZENGiN VARYETE NUMARALARI Saatlerce şehrin •okaklarında dolaş

tı, d'olaştı. Gelip geçenlere kaqı yir
mi muhtelif hileye müracaat etti. 
Hepsi de kendisini çantası elinde bı 
rakıp gittiler. 

timaa ·takaddüm eden on glin zar
fında şirket merkezine müracaatla 
dühuliye varakası almaları iılin o-

ci-dk birinci artmınasmıda 300 faıa· Bütün dünya 
ya taıliıp çıkmış oluıp bu kerre en !!'••••••••• 

Sabahın saat dördüne doğru yor- lunur:. 

gurı argın. caddenin kenarındaki bir._ --------------
kanapeye oturdu. Çanta dit:.inde, ağ- . ·ı .._ ... _, __ , 

İstanbul yedinci ıcra ~~·-•uladı ağladı. ·Epice ağladıktan sonra: 
- Allahım, dedi, bana ne sefil bir ğundan: Yıc<l:ikulede İmrahorda 

talih ih•an etmiısin. Bu uğursuz pa- tramvay caddıe.sintle llt4 numarada 
rayı, beni beşeriyet içinde hicap leke mukim iken elyevmi ikamet·gahları 
si haline koyan bu parayı boyuna . mechu l bulu.nan Hr<sto Oğ.u~ı 
muhafaza edip duracak mıyım? y ' . p·ı to -<--~i:lere Mu"'ri 

orgı ve L a n ,e,.ııcıt>Uı • -

,Uzun uzadıya böyle ahü figan ~jniz müteveffa Hdstıo den.dinin 
ettıkten sonra uyudu. ın:..dam Katinaya o~an ·sekiz bin 

Sabaha doğrn Meyeı· uyandı. İlk T"·rk 1. a· borcunun tesviy·esine da 
·· b h · d 1 1 u ı.r sı ' once ~a a ın o S-'abn e nas1 o up . öcte · :l · 
ta, orada kanapenin üzerinde bulun- veti mutazamının me emır: ~-
duğunu anlayamadı. nin ikametg3.hları·nızm meçhulıye-

Fakat dizindeki çantayı görünce, ti hasebiyle tebliğ olunmamasına 
hatıraları canlandı. Birden bire kim- ve ilcinen te'bliğine karar verilme-
senin istemediği paraları görmek · e b" aen tarihi ilandan itibar.en . . M"I 1 . d sın ın · 
ıçın çantayı açt~. ~ -• ... yon ar yenn c otuz sekiz gu··n zarfında 931-3156 
yoktu. Yalnız hır kagıt parçası yere 
düştü. Sabık zengin Meyer, kurşun dosya numarasını mustashiben bil
kalemle alelacele yazılmış olan şu muracaa şayanı kabul bir itiraz der 
satırları okudu: meyan ecfümediği takdirde gıyabı-

"Paraları arama aptal adam •. Hep nızıda icraya tlevam olunacağı ma
sini ben alıp götürdüm. Yiyip bitirin 
ceye kadar budalalığına düa edece- luın olmak üzre ödeme emri iılfuıen 
ğim.,. tebliğ olunur. 

- ---

çok artıranın üstünde bırakılacak- MA URİCE YV AİN'in güııel opereti 

tu . .A7'tırmaya i!(ıi-rak .iç.in yüule ye- Ag"' zımdan o·· ptu·· rmem 
di teminat alınır. Müteraloim ver· 
g:i.J;erle obe!.ediye resimleri. vakıf i· . 
care.si müşter.iye aittir. Y·alnız icra 
ve i na .. k.anıınunun 119 uncu mad
desine 0t.evf.ikan haki.arı ea,pu ı;idl
ileııiye ,sabiı o.lmiyan ipotekli ala
calr:lrlar iJ,e diğer alakadaranm v.e 
it"tifak hakkı ısahiple.rinin bu hakıla
.rmı v.e h'USU&İ yJıe faiz V<I ma.sarıiLfe 

da.i.- olan 1cldialanııu iolS.n ta:l'ihin
den itibaren 2 .gün içıimle ev..,.kı 

müsbioteJeriyJe bildinneJıerJ Jiizım

dır. Aksi halde haklan ~pu sicille 
r.iyJe !lahit olıniyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalınlar. 

AılakadarJarın işbu maddeyi kanu
niye ahkamına göre tıovfiki hare
ket etmeleri ve daha fazla malfunat 
almak isteyen.terin 931-188 .dosya 
numara·siyle ırnemuriyıetimize mürra
caatları 1Jan olunur. 

filminin şa.rktlarmı ta.ganni ve o ı;arkılaııla .dans etmiştir. 
Paris'te ib<la edi:len artistler tarafından temsi.! edilen bu film 

yak.onda ............... gösterilecektir, 

M A J 1 K 'te 

Mevsimin en 
ALEV 

güzel filmi olan 
ŞARK 1S1 'nı 

hepiniz g.idip görünüz. Tamamen .-enkli alan bu film New-Y ark 
Metropolitan <>perasında.n BERNİCE CLAIRE ve 

ALEXANDRE ORA Y'm tıemsilidir. 
Bugün .saat 10,30 da tenzilatlı matine. DühuHye 2S kuruş. 

ZAYİ - İstanbul İthalii.t Gümrü

ğünden 16220 numerolu beyanname 

muhteviyatı beş sandık makinenjn 

399472 numerolu makıpuzu zayi ol
muştur. Hülomii yoktur. Ana Niko
laMi.s. 

' 

O K S i "1.A·N.,TO L. 
· ÖICSÜRÜK ' Vi IOCAZ 
' . . ., 

.llASTALlllLARl".l llAR,I . . . 

Milliy~t'in Edebi Romanı: 14 Erkek yüzüne bakmayaca. 
ğım!. 

nna biraz daha 
dım: 

yalmılaştır- değil!.. sını bırakıp ta bana gelecek, be ı - Evet •. 
Diye çırpınmaya, af üstüne nim olacak değil ya?. Hem, ye Demeye tahammül edebili. 

GÖZYAŞLARI!. 
Bir aralık yine kendisine gel 

di, başml göğsüme daha çok 
yaklaştırdı: 

- Nafile Ruhi nafile .. Ken
dini yorma!. Benim için artık 
hayatta her şey bitmiştir .. Ben 
senin dediğin kadın olamam!. 

Dedi. Saçlarını okşadım, 
çok yumuşak bir sesle cevap 
verdim: 

- Hiç bir şey bitmiş değil!. 
Daha çok gençsin .. 
Güzelsin!. 
Kendini toplayabilirsin. 
Gecene bakma. 
Daha ilerin var!. 
Ve .. meşhur sözü hatırlat-

6.lffi: 

- Zararın 
nü ise kardır!. 

neresinden 

Etem İZZET 
dı. Deniz sinirli bir kız gibi 
hırçınlaştı ve koyuldu. Neden 
bilmem karanlık basarken de. 
niz hep böyledir. Tit;zlenir 
kenarlarını döğer, kabına sığ
maz olur ve .. korkutur. 

Son sözlerimizi söyliyerek, 
kalktık. Bunlar söz değil, bi
rer yemindi. Gurubun ve bu 
coşan, taşan denizin şahit ol
dukları birer yemin! 

Ben ona söz verdim: 
- Seni seviyorum. Ne ister 

sen o olacak. 
O, bana vadetti: 
- Ben de seni seviyorum. 

Ne dersen onu yapacağım! 
Ve .. birer birer saydı: 
- Senden başka bir erke),. 

Sana sadık kalacağım!. - Görü.Yorsun ya Naran af dilenmeye başladım: ni bir çocuğu daha olacakmış. rim? .• 
nelere katlanıyorum. Meğer, - Maksadımı anlatama- Bu sevgiden ne son, ne hayır Kafamın içinden geçen bü. 

Harbiyede oturuyor: Gönül sevmek ne müthiş şeymiş?. dım!. beklenebilir? •. Beni sevmesi ni tün bu fikir ve muhakemeleri 
apartımanı .. bir numara. Dedim. Merakla sordu: Yanlış söyledim!. •hayet benden hoşlanmak, be- bir tarafa atarak yalvarmaya, 

- Seni evine bırakayım.. - Ne var, neye katlanıyor. Böyle söylemek istememiş- nim güzelliğimden, kadınlığını gönlünü almaya çalıştrm: 
Dedim. Aaraba Galatasara sun?. tim!. dan istifade etmek için değil - Yalvarırım Naran. 

yın önündeydi. Hızla gidiyor- Kesik kesik, korka korka ce Benim sevgilim, kalbim, gön mi? •. Başka ne olabilir?.. Yapma .. 
du. Belki on dakika sonra onu vap verdim: lüm her şeyim sensin!. Hakikat bu. Ben Naran'ı Sensiz olmaya dayananııyo. 
indirecek, ben yine yapayalnız, - Her akşam bu saatte ben Sana söz vermedim mi?. niçin severim, niçin ona tutulu. rum!. 
kalbi dopdolu, etrafı bomboş evimde ve çocuğumun yanında Benim bütün varlığım senin rum, ondan ne beklerim? .. Ve.. Sözümü yanlış anladın .• 
kalacaktım. Ondan ayrılması- olurdum. Seni sevmek bana değil mi?. bu sevişmenin gayesi ne olabi. Sana bin, on bin tarziye!. 
nı bir türlü istemiyordum. her şeyi unutturdu. Senden Öyle hassas, alıngan, asabi lir? .. Eğer bir rahip gibi, ona Haydi canım .•. 

- Siyah kedi.. ayrılmamıak için onları hiç ak- bir kız ki ..• yanılıp ta hiç bir el sürmeden, ondan bir haz ve Haydi bir tanem!. 
Dedim, ona tabeliiy, göster lıma bile getirmiyorum! şey söylemeğe gelmiyor; O. tu zevk duymadan onu iyiliğe Haydi sevgilim! 

elim ve .. ilave ettim: Tatlı, bir bakışta kıvrandı. haf karşıladı. kurtarmaya çalışsam neyse. Ve •. nihayet onu kandırdım: 
- Akşam yemeğini burada ran, kalbi büyülüyen gözlerini Sözümden: Hiç olmazsa, insanca bir biz- - Peki .. 

yesek.. gözlerime dikti. gücenik bir - Nasıl olsa benim bir ka met yapmış olurdum. Fakat, Dedirttim. Güldürdüm. 
İlk önce: sesle: rım var. Sen şimdi evine döne ben onu bayılasıya, ölesiye, çıl - Çapkın .. 
- Nasıl oluı-?, - Bana evli olduğunu mu ceksin, bana inanacaksın, ben- dırasıya seviyorum. Şehvetle, Dedirttim. Ve .. şoförden ka-
Annem beklemez mi?.. hatırlatacaktın?. Haydi öyle den başka sevgilin olmıyacak, hazla seviyorum. O halde bu çırdığımız dudaklarımızı birlet 
Gec kalırız.. ise karına git .• bekler!. Yemek yapyalnız yatacaksın. Bana ka sevginin manası ne? .. Naran'ı tirdik, çektik. Gene neş'elenmiş 
Fifan dedi. Fakat, ısrar et- memek istemiyorum!.. nacaksın, eskiden başkalarını kendime bağlamak, kendime ti, gene gülüyordu, gene bayıl. 

tim: Dedi .. Başını öte tarafa çe- bekliyordun şimdi de bana ina- mal etmek değil mi?.. Bunun tan, bağlayan, sürüyen, çeken 
- Gitme.. . virdi. nıp bekliyeceksin! · için ona: esir eden yüzü ve o güneş ren. 
Geç kalmazsın!. Araba Parmakkapıyı geçi- Manasını çıkarmış. Belki - Haklısın.. gi yerine gelmişti. Bu huzurla 

konuşınıyacağım. 
Dans etmiyecei[im. 

Annen beklemez.. yordu. haklı. Düşünebilir ki: Demek lazımdır. Fakat, bu arabavı tekrar çevirttik, em.-et-
~~-l...__;(.eııııek...MCJ(.,..c,ı.k.aı:.>L'L'~~-'-------":.V....ı......~_,...··,,....,,ıı~· .fu.....L~--'c:-..ic.L..:.~'---...._..._.~....ı...~......,..;.;;;;.~~;;;.;.:...;;.........;;..,:...;..;.;..ı..;.....;...~~~..._~---~~...ı 



Bu haftaki filmler 
Elhamra - Kongre 

niyor - F ran11zca sözlü 
Şambadan beri) 

eğle
(Çar-

Artistik - Vicdan azabı -
F ranıızca ıözlü ( Cumatresin
den beri) 

Opera - Aya i§ık - lngi. 
lizce sözlü (Çarşambadan be. 
ri) 

Melek - Kongre 
Yor - Fransızca sözlü 
!ambadan beri) 

eğ leni
(Çar-

Glorya - Mustafa - Rus. 
Çil sözlü (Cumartesinden be
ri) 

Majik - Alev şarkısı - ln 
gilizce sözlü ve §arkılı (Geçen 
ı>erşembeden beri) 

(Elhamra) ve [Melek] te 
( Kongre eğleniyor) 
Fransızca sözlü film 
(Kongre Eğleniyor) filmi 

Avrupada yapılan büyük film. 
lerden biridir. Büyük film de. 
tnek uzun film demek değildir. 
Büyük film, zengin sahneli ka
labalık figüranlı ve iyi artistler. 
la oynanmış film demektir. 

MlLllYET CUMA 19 ŞUli'"". .-. 
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Sinema haberleri 

" Lian Haid "lki kocalr,, i 
simli bir operette baş rolü alm" 
tır. Ayni filmde Pufi, Lüsi 
Engliş, Söke Sakal ve Artur 
Roberts vardır. 

" Fransız komik mugannik 
rinden Bah da nihayet film yaı:. 
mıya karar vermiştir. Bah 
Milton, tarzında bir komiktir. 
Ve operetlerde çok muvaffak 
olmaktadır. Bah'ın oynadığ• 

ilk filmin ismi "Bahriye eğlen: 
yor,, fevkalade güldürücü biı · 

eserdir. Bu şarkılı filmin bestr 
!erini Piyer Veber yapmıştır. 

" Meşhur muganni Jeaı. 
Kiepura Berlindedir. 

" Kaşif F reyberg gorilleı 
hakkında renkli film aln:ak üzı 
re bir heyeti seferiye ve mal 
zeme ile Afrikaya hareket et 
mi,tir. 

" tik Mısır sesli filminiı 
Mario Volpe tarafından enleri 
yörleı-i Pariste çevrilmektedir 

(Kongre Eğleniyor) filmi 
Mise en scene itibarile çok zen
gindir. Almanlar çevirdikleri bu 
filmin masraf yükünü kaldıra
bilmesi için üç lisanda - fransız 
ca, İngilizce, almanca - yapını§ 
ludır .. (Kongre Eğleniyor) fil 
rııi neş'eli ve cazip bir operettir. 
içinde güzel şarkıları da var. 
dır. 

Piure Magnier (Kongre t!ğleniyor) filmind" 
Meternich rolünde 

(Kongre eğleniyor' Jilıninde Henri Garat ve Liliane Harvey (Kongre eğleniyor) filmir.i canlandıran 

arti .çtJerden biri 

'' 1931 de l danda sansöri 
1369 film muayene etmiş, 22! 
nu menetmiş ve on kisinin b;r 

ı çok yerlerini çıkarmıştır. 

[ Opera J ( Ay~ aşık ) 
İngilizce fılm 

Douglas'ı hep tanırız. Sevim 
li şakrak ve cevvaldir. Ele avu-

Sahne tertibatı, figüraıyon ca' sıg"maz. Bu filmde de Doug. 
:tengindir, rejisörü Avrupanm 
en kuvvetli adamlarından Eric las böyle. Film muhayyel bir 
Pommer'dir. hayatın iyi arzedilmiş bir tem-

F .1 . b" d .. sterilınekte silidir. Kadınla meşgul olmaya 
ı mm ız e go b" · d 

olan fransızcasında Fransız ar- ı vakit bulamamış ır ıt a amı o. 
tistlerinden Henri Garat baj er !arak gördüğümü.z Douglas ~z 
kek rolünde oynamıtt.ır .. Ba·'· ka !arın hırsını tahrık etınektedır. 
dın rolünü Alman artıstı Lılıan Vivian ismindeki bir kız onun 
loarvey yapıyor Prens MeUer- · d .. ·· b d"" d .. ·· · . peııne uşuyor, aşını on uru 
nich rolünü de Fransız tıyatro- . . 
t 1 ril ı b 1 gelmi« °'"" yor ve nıhayet kendıne sevda-urne e e stan u a 3 1 
lan Pierre Magnier yapnrakt~- !andırıyor, sonra da kalkıp n-
dır. Maruf ve güzel artist Lıl giltereye gitmek üzere vapura 
l>agover'in de ufak bir rolü var biniyor. Douglas kızın peşin. 
dır. Prens Metternich'in huıu- den giderken işi bozulup serve 
si ki.tibi rolünü yapan F ranuz tini kaybediyor fakat aldırmı
~rtisti Jean Dox iyidir •.. ~.akat or Vapura 0 da biniyor. Oka 
fılrn b .... k ıı•'e guldurme Y · 
k e en uyu n • ' d büyük hassasiyet eseri gös-
ıymeti verenler Rusya çan ro ar . . 

!;;_.. (G at) ın yaveri teriyor kı alem şaşıyor ve nıha. ..... u oynayan ar . . ·ı 1 · 
Ceneral Bibikof rolünde maruf ıet Vıvıan 1 e ev enıyor. 

Pranıız komiği Armond Ber- Glorya - Mustafa 
llilrd'dır. • d .. b 

[Cumartesın en ıtı a-
Filmde hem rejisör, hem ar- •• •• • 

tistler muvaffak olmuşlardı~. ren] Rusca sozlu fılm 
Ra:ıı Avrupa kritikleri Garat ı 
Çar rolünde pek ciddi bulma- Bu sene Ruslar tarafından 
lllakta iseler de bir hafif piyes- yapılmış ilk fi_lmi bu ~·~fta ~lor 
te fazla ciddiyet olamaz. Bilhas yada göreceğız. Bu 1 m, 

1 
us

sa on dokuzuncu asrın hatların !arın kendi yaptıkları ses a ma 
d k. ı ·ı 1 ı sesli bir a Viyana hayatını canlandıran ı ma ıne en e yapı m s 
'"hneler çok iyi tertip olunmuş 
t1ır. Bu filmin mevzuu 1814 le 
Napolyon Elbe adasına nefye
dildikten sonra onun zaptetti
ğj memleketler umurunu tasfi
:l'e için Avusturya Başvekili
Prens Metternich Viyanada hü 
kümdarlardan mürekkep bir 
kongre aktediyor. Ve bu kong
reye gelen Rus Çarını güzel ka
dınlarla işgal edip kendisi yal
llızca isini becermek istiyorsa 
da rnu.;affak olamıyor. 

[ Artistik ] ( Vicdan 
azabı ) 

Fransızca film 
Maruf Fransız artisti Henri 

B"nre tarafından çevrilmiş o. 
l;ın bu film önümüzdeki çar,am 
b11ya kadar Artistikte gosteril- • -
Ineye devam edilecektir. 

I 

/ 

filmdir. Ve teknik cihetinden 
kuvvetlidir. 

Filmi çevirenlerin ekserisi 
Rus çocuklarıdır. Rejisörü pek 
kuvvetli bir aan'atkir olduğu 
eserinden bellidir. Bu film Av 
rupada bilhassa Berlinde büyük 
amma pek büyük bit- rağbet gör 
müttür. 

Hatta bir franaız muharriri 
Berlinde gördüğü bu filme Al
manların rağbe\ etmelerini Bol 
şevikliğe karşı bir meyil eseri 
olarak göstermekle beraber fil 
min teknik noktasından pek 
kuvvetli olduğunu söylemekte. 
dir. Ve filhal film çok kuvvet. 
lidir. 

Filmin esası Rusyada çocuk 
!ara verilen terbiyenin tesirleri 
ni tetkikten ibarettir ve bir tez 
filmidir. Bu sözlü film Rusça 
olduğundan altında türkçe ya. 
zılarla izahat verilmektedir. 

Filmin asıl İsmi (Hayat yo 
lu) ise de bizde filmin batlıca 
kahramanı olan çocuğun adı o
lan (Mustafa) İsmi verilmit-
tir. 

de bir sürü çocuk ve sokak ka
dınlarının teşkil ettikleri bir 
çete, ve çetenin başında, o za
manlar bütün Rusyaya dağıl
mıt olan çocuklardan birisi o
lan Mustafa vardır. 

Bir kış, gece memurlar bu 
çocuklardan bin kadarını yaka
lıyorlar. 

Genç muallim Serzegev cü
retli bir tecrübe yapmak isti
yor, ve bu senen çocukları ça
lıttırmak suretile doğru yola 
sevketmek niyelİnde bulunu-.. 
yor. • 
Muallim, tek başına ve silah
sız olarak bu genç haydutları 
şehirden uzak bir eski manastı 
ra götürüyor, onlara san' at öğre 
tiyor. 

Çocukların doğru yola dön
meleri ile çetenin zayifladığını 
gören ve b&§larında F omka is
mindeki haydut ile şehirde ka
lan çetenin öteki adamları, ge
lip fabrika civarında küçük bir 
meyhane açıyorlar. Maksatla
rı çocukları, tekrar ba,tan çı. 

Mevzuu şudun ,, 

1923 te Moskovada pejmür. Falih ' Rıfkı Beyin 

I 

eııerleri 

1 - Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anJatan ye
gane türkçc kitap: Yeni yazı ile 
basrlmış kitapların en nefisi. 
Papyekuşe üzerine • tabedilmis 
mütead-dit cesimler. 

-o-

2 - Fa~iııt Roma 
Kemaiiııt Tiran 

ve 

.Kaybolmu~ • 
Makedonyıı 

Fasist İtalyadan, inkılapçı Ar· 
navu~luktan ve bıtden sonraki 
M:akedonyadan bahseden y~nc 

türkçe kitap. 
-o-

3 _ yeni Rusya 
Rus inkılfıbından. bolşevikle· 

rin terbiye ve telkin n1ctotların· 

dan, Rus inkılcibının bugünkii 
vaziyetinden bahseden yeğ3.nc 

türkçe kitap. 

Bu eserlerin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yenı ya 
zı ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacagı en iyi ki-

taplar bunlar~-0~ _ I 

"'''; Moofüm >fafü '"'"'°J nesinde bulunur ~ 

j ~ ' 

karmaktır. Buna tam muvaf
fak olacakları sırada Mustafa 
ile arkadaşları meyhaneyi bası
yorlar ve hepsini yakalıyorlar. 
Yalnız Fomka kaçıyor. 

Muallimin teşebbüsile çocuk 
!arın yapmakta oldukları tren 
yolunu bir drezina ile kontrola 
çıkan Mustafayi haydut F omka 
öldürüyor. 

Bu suretle hattın neş' eli a. 
çılma merasimi, Mustafanın ö. 
lümü ile ağır bir hüzün içinde 
yapılıyor. 

( Majik] (Alev şarkısı) 

İngilizce opera 

Majik sinemasında geçen 
haftadan beri gösterilmekte o
lan renkli ve şarkılı (Alev Şar
kısı) filmi bu hafta da devam 
edecektir. Bu film şayanı dik
kat derceede zengin ve güzel. 
dir. 

Yıldızlara gelen 
Mektuplar 

Hollyvood pastahanesine ge. 
len mektupların kısmı azamı 

"perestişkilrlar" tarafından yıl. 

dızlara gönderilen mektuplar
dır. 

Bu mektupların çoğu ilanı 

asklar izdivaç teklifleri, takdir . ' 
ve sitayişlerden ibarettir. Maa. 
mafih bir çokları da iş talep et. 
mektedirler. Şüphe edilmez ki 
kadın artistlere daha ziyade er. 

" Maruf tenisçi Cochet tenit 
keklerden, erkek artistlere de .. · b" f"l · kt d. 

uzerıne ır ı m çevırme e ır 
en ziyade kadınlardan mektup 
gelmektedir. Bu mektupların 
ekserisi gördükleri filmlerde 
kendilerini alakadar eden bir 
şey bulanların mektuplardır. 

• ••• 
Mısır pamuğuna karşı 

Rus kerestesi 
Bunlar bu alakayı anlatmak i- KAHiRE, 18 (A.A.) - Mı. 
çin o artiste mektup gönder- sır ve Sovyet hükümetleri ara. 
mektedirler. Meseli Wallace sında pamuk ile kereste müba. 
Berry, Victor Mac Laglen"e al. delesi maksadile müzakeratı 
dıkları binlerce mektuplar için- girişilmiştir. Sekellaridees nev 
de en ziyade kendilerini nasıl an inden 1500 ton pamuk istoku i
form tuttukları sorulmaktadır. ı;in bir itilaf husule gelmesi 
Joan Gravford, Anita Page, j muhtemeldir. HükUmet istokla 
Dorothy Jordan perdede genç- 1 rı, şimdiden İsviçre müessesele 
lik ruhunu yaşattıkları i~in en r ri tarafından satın alınmıştır . 
ziyade darülfünun talebesınden 

mektedir. Noı·ma Shearer çolı 
mücadele etmiş ve muvaffak ol. 
muş bir kadın tipini temsil et. 
metkedir. Onun için kendisine 
en ziyade paraya ve şöhrete ha. 
ris gençler mektup yazmakta. 
dırlar. Kendisinden akıl danışı. 
yorlar. 

Joan Gravford da çok mek. 
tup alan artistlerdendir. Ona da 
daima gençler mektup yazmak
tadırlar. Bir defasında bir darül 
fünun müsamere vermiş ve bir 
talebe kendisini öyle yalvara. 
rak davet etmiştir ki Joan da
yanamamış ve kocası ile baloya 
gitmiştir. 

mektuplar almaktadırlar. En zi 
yade perestiş mektubu alan ar. 
tİ$~ Ramon Novarro'dur. Ka. 
dın erkek hiç bir artist onun ka 
dar mektup almıyor. Bir çok 
kimselet. ona malüm filminden 
sonra Ben Hur İsmini takmış. 
lardır. Bu mektuplarda tenkitle 

re de sık sık tesadüf edilmekte
dir. Geçenlerde "Hint çocuğu" 
filmi için Hindistandan aldığı 

mektupta kıyafetinin bazı taraf 
!arı tenkit ediliyordu. Bu zat 
filmi değil, fakat bir gazetede 
filme ait bir resim görmüş. Ra. 
mon Novarro'ya yalnız mektup 
değil, ayni zamanda azim mik. 
darda hediyeler de gelmektedir. 
Geçenlerde 1s viçredeki takdir. 
karlarından birinden işlemeli Marie Dressler da çok mek. 
bir saat gelmiştir. Sonra Ra- 1 tup alıyory. 
mon Novarro'nun dindar oldu. Stüdyolarda perestişkarları 
ğu malüm olduğu için pek çok olan yalnız aktör ve aktiristler 
tesbihler, inciler, haçlar, aizze değildir. Sahne vazıları da çok 
ı·esimleri ve heykelleri gönderil ! mektup alırlar. 

:1 A .;ık /1Jn1111•l,.11 /nr Tlın 
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San'atın hakiki mahiyeti @YANAi~ 
~ MOSAHE:8ES{ 1 

Şehvet ve ilham 
Hatırımda kaldıjına göre aabah 

gazetelerinden biri geçenlerde bir 
ankı>t açmış "Kadın ve ilham,, mev
;aıu etrafında bazı aan'atkirlarımı
zın ınütalealarını neşretmişti. Bunla 
nn hepsini takip edemedim. Yalnız · 
maruf bir ıairimizin bu ankete ver· 
diği cevap şayanı dikkatli. Bu cevap 
ta aşağı yukan deniyordu ki "cinsi 
kudretin tükenmeıile yaratma kadre 
ti de bitiyor.,, 

Freud Efendi ne dene de•in, ha
dımlarla çocuklar gibi zevk ve kud
reti sehevİye ile mücehhez olmayan 
iıuaıtlann yaratmak kabiHyetine sa
hip olamıyacaklımnı kabul etsek bi
le ihtiyarlığın ilham membaını kuru 
tan bir çağ ş<klindeki telakkisine İt 
tirak edemeyiz. Hayatiyetini uzun 
seneler muhafaza edebilen ve ıahe
serlerini damarlan hrlamıı, titrek 
ve buru~uk elerile yaratan ihtiyar 
dahileri nasıl inkar edebilir?. 

Bu muhayyerülukül iııaanlar, ka
biliyeti cinsiyelerini kaybetmit bu
lundukları için gerçi evlat sahibi ola 
ıruyorlar fakat bu takatsizlik içinde 
cemiyeti beşeriyeye en kuvvetli eser 
!erini hediye ediyorlar. 

San'atkir, eseri ıan'ata gebe ~ 
lan İnsandır. (Kadmın muavenetine 
mühtaç olmak•ızın Zeus Atenayi 
kafatasından halketti.J Zinhar kadı
nın ilham membaı olduğunu inkar 
etmiyorum. Cinsi kudretin ıan'at e
aerinin babası olduğunu inkir etmi
yorum. Yalnız önünde bütün he!eri
yetin rüku ettiği dahiler, beyaz saç
larını genç aevgiJiıinin dizlerine ko
yarnk bütün inıanlığın ızbraplanm 
haykıra haykıra söylemediler ve şah 
eserlerini ynpmadılar mı?. ihtiyar 
aşklardan doğan bu eaerler bir va
kit ciddiyetini, heyecanını talınıt ol 
duğu büyük raşenin sar'aaıle kendi
ni kaybeden bu muhayyerülukUI in
sanlann mucizeleridir. Yoksa .açla
n beyazlanmış pirlere kalemini, a
mudu fıkari.i bükülmü'i ressamlara 
paletini iade edebilmek için Voro
nof aıısına ihtiyaç yoktur. 

Sonu gelmemi, mısralarla, ya
n kalmış renkleri tamamlamıık için 
ne mantıkın bir keşfi, ne lıbbın bir 
çaresi vaı·dır. EzPli heyecanı kaybol 
maınrt ~an'atkirdan mezarının başı 
ucuna kadar mucizeler beklenebilir. 

O İn•nndan ki, hillmtin yalnız 
san'atkir ve dahiler için ayırdığı 
İlahi çamurla kemikleri yoğrulmuş
tur. 

Geçen makalede demiıtik ki san' 
at muhtelif rüyetlerden geçerek ifa
de edilen tabiatın muhtelif tecellileri 
dir. ilaveten diye biliriz ki her eseri 
aan'at, feykalade bir anlayıı ile ifa. 
de edilmiı olan bir ~yet parçuı, 
kısmıdır. 

Her eaeri aan'at, aynı zamanda, 
vazedilip halledilmiı entellektuel bir 
mesele, bir problemdir. 

lıte san'atın ve eaeri aan'atın ha 
kiki mahiyetini ifade eden bu ciheti, 
atide İzaha '81ı,acaju. 

Prensip itibarile fıtri olan san'. 
atkinn ıörüıü ve anlayıı hususiye 
ti, az veya çok uzun bir arayıı, bir 
investigation müddetinden sonra ta
mamiyet devresine girer. Bu arayış 
devresi. san'atkirın mizaç ve hususi 
yetine ıöre Y8J&dığı şerait, almış 
olduğu terbiyeye göre muhtelif su
rette tecelli edebilir. Tabiatın sırrmı, 
ve mizacına ıöre ifadesini ketfet
mek istiy .. n aan'atkir, bu arayııı be 
zı kerre pratikle; bım da büsbütün 
ayn ıubelerde icra eder. Leonard de 
Vinçi gibi. 

Değitmeyen. ve maddi manası 
mahdut olan dünya ve tabiat ta her 
aan'atkar kendi tahsiyetinin bir ma
keiini arar. Bu arayış ameliyesinin 
en bariz hususiyeti de tabiatın, san' 
atkir indinde, layuat problemlere 
taksim edilmq bir surette tecelli et
mesidir. Onun içindir ki bir oatur .. 
mart.un, bir portrenin yaratılmasın .. 
da, halletmek kabiliyetinin o kadar 
büyük bir rolü vardır. 

Artirtik faaliyetin ilk devresini 
teıt.il eden arayıt san'atkar için di
maği ve fikri bir jimnastiktir. Dima
im taazzuvu ettiği bu devrede vü
cude gelen eserlerin karakteristikleri 
bir arayış emareleridir. Bir zaman 
gelir ki san'atkar, tabiatin problemi
ni halletmeğe, dolayısile kendi ken
dimi şerhe, tafsil etmcğe başlar. işte 
umumi lif:'ln ile "olgunluk,, de\·reıi, 
bu zamandan sonra başlar. Artık •i 
mayi be,er, ağaç ve e'ya san'atki.r 
İçin ancak: biı-er "unsur,, olurlar, ve 
bu unsurlar ıan'atkarın içinde yaıat 
bğı faciayı temsil eden aktörlerdir. 
Tabiat bundan sonra, artistin ara 
ura müracaat edeceği büyük bir liı 
gat kitabı, bir kamustur. 

Tabiati ihnml ederek benliğin 
bu kuvvetli devre~İne gelmiş olan
lardan Michel A!lı:c, Greco, Ver-o-

Elif Naci nese, Del•croi~ zikredilebilir. 

""il••••••••••••' Bu d<vrcdedir ki eoeri san'at, 
hakikaten bir Iİ•an, bem en büyük, . 

Salı günleri 1 en beşer'. birli"";' .~_ı:"· Aray· ~. ılev- 1 

. -· 
Bundansonra "san'at 
sütunlarımız,, salı 

~ünleri intişar edecek 
A!iağı yuk::n bir S<'nedeı 

beri her cuma günü bu sü 
tunlarda karilerimizin san'
ar ihtiya.;Iarrm tatmine hiz. 
met etrik. Guek J:arilerimi
zın gerekse san'atkfırala

nmıun Milliyet' in 
bu san'at köşesine kar
şı göstt•rdiklcci alaka
ya teşckl:üı etmek! e beraber 
mesaisini daha geniş ve mü! 
mir bir sahada yürütmek e
melinde bulırnduğunu da ha 
her vermf'k isteriz. Şimdiye 
kadar her cuma günleri ta. 
kip ettiğiniz bu sütunları 
bundan sonra salı günü be
~inci sahifemizde bulacaksı. 
nrz. Her sah günü Milliyetir. 
sa11'.ıt köşesi altıkadar kari 
!erine dalıa geni!? bir sah· 
da çalrşmakla miiftehir ola. 
caktrr. 

resınc?cl:: t creudoHer, t .. knıı~ ve 
da .. knygular kalmı~tır. Her eseri 1 

oan"at vn;,.edilip hallet:ilmiş cntcllek 
tuel bir muammadır. 

Bazı san'atkirlarda, arayış dev
resi, namevcut dC!Jlilecek kadar kısa 
dr ... Tesckkül ve taazzuv etmek ka
biliyeti harikuladedir. Bu karakte
ristik mc"°I~ Ruben>, V claşquez, 
Frans Hal•'da görülür. 

Fakat iddiı. edilebilir ki bir san
atkarda arayış kabiliyeti ne kadar 
~sa, yapacağı e ,erin derinliği de o 
nısbette malıduttur. 

.. B!"'~annda taharri, bütün hayat 
mudı;etrnce devrun eder<k, nisbi bir 
kısırhk tevlit edebilir. Ml>ıela Paul 
Ccznnne gibi. 

* -;.· 

Benliğin taban-isi demek olan ta
biat tahaı·riei fevhlade aan'at mah
sullerinin en birinci funilidir. 

. ":'i~-~~oıitenin. hik:ıyeciliğin se- 1 
vırnhlıgın mutava~srt eserlerin başlı
ca. k';""akter~sti~leri olduklarını söyle 
mışhk. Rc~ım . e heyk~Jde mutavas 
sıt c!erecer.ın h:n-iz ~imalarından 0 _ 

]an Meissinier J.P. Lnurens, Boı:geu 
reua Burne~ .. Joncs, mi~al olarak 
zikredilehilirl<r. 

Bu ıibi mutavassıt san'at nüma~ 

yiılerinden tefrik edilme i lazım ge
len hakiki eser, demek oluyor ki 
fikri bir proceııuıun noktai intihaıı, 
estetik bir taharririn neticesidir. Bu 
neticeye varmıt olan büyük san'at~ 
lr.irlardan Leonard de Vinci; Mi· 
ehe! Ange, Le Greco, Goya, Cezan. 
ne ıibi cazımın eserlerini hayatlan
nı, tetkik edersek musirrnne tekrar 
eylediğimiz inveıtigation endifeıi
nin dimağlardan ve fı .. çalardan bir 
an bile kaybolmadığını görüyoruz. 
Bunlardan her biri hu fevkalade ara 
yı' ve halledit kabiliyeti neticesi ola 
rak şahıslarına mahsus yeni birer a
lem yaratmışlardır. 

lıte Joconde, Sixtine şapclinin 
dekorasionları, Vatbkandaki levha
lar, çıplak yatan Maja, Cezanne'nin 
noturmort!arı dimağı de deruni bir 
alemin eserde tecellileridir. 

Bu dahiane nümayiılerin yanında 
değqmeyen tahiatin, san'atkir için 
yalnız bir kamus olduğunu kolaylık 
la anlanz. Michel Ange ile Delacroix 
nm, Greco'nun pbısları, kadınlan, 
dünyada namevcutturlar . Goyanın 
hayalatı, mutavassıt bir adamın rüya 
sına bile giremez. Ve Cezanne üç 
elma bir tite ile bize tahiatin, ;llü 
ıeylerine faciastnı gösterir. 

San'atkiinn benliii yanında tabi
at, htilıfam işaretini ha!Teden şahsi
yet için ne kadar kabili ihmal bir 
keyfiyettir. 

• • • 
Muasır ıan'at hakkında bir kaç 

söz ıöylemeden bu makaleyi bitir
mek istemem. Yukarıda zikredilen, 
ve her aan'atin lizmu gayrimüfari. 
ki olan arayış ve ke,if endişesi, ay
ni zamanda asnmızın bir huıuıiyeti 
olan marazi ruh, harpten bir az ev
veJ ve sonra türeyen reıaam ve hey
keltraşlarda tesadüf edilen karakt.... 
ristiklerdir. Modern aan'atin göster
mekte olduğu tekil ve ruh aykırılı

ğını me.afenin azlıiı dolayısile, haki 
ki manasile göremiyoruz. Şimdi lda
ıik mekteplerin yanına ahzı mevki 
almış o1an ianpresıi.oniımed:en. sonra 
Cezanne mektebinin neo..ldaaisisini, 
expresıionosme elyevm bazı profan
lar larahnd•n cinnet telakki ediliyor 
lar. Halbuki bütün bu üsluplar, ara
yı\ endite•inin, yeni bir alem kq
fediş kaygusunun müfrit tecellileri
dir. San'atk&r, yüzlerce aeneden b&
ri, tabiatin çizdiği hudutlan qma
yarak, binlerce deha eseri yaratb. 
Yarım asırlık bir zaman içinde sdo 
tan siyasi ve içtimai tebeddüller, 
makinenin hakimiyeti, ahlak k.aidele 
rinin alt üst olmıaı, ve daha nice se 
bepler, alelade insanların olduğu gi
bi, •an'atkar insanları değqtirdiler. 
Hayabn bu değitikl'ği san'ata do
kunmasın olamazdı, çünkü san'at, 
devirlerinin en u.dık makinesidir. 

Muasır Avrupa, ~ki devirlere 
nisbetle normal Y•f&llllyor. Jazband 
sinema, otomobil, müfrit spor ipı;: 
lı.Jan her birer sun'i heyecan vasıta 
!arıdır. lıte bu makine, hın, ve mara 
ziyet asnnın aan'ati de ona göre bir 
kalıp, bir ş<kil göstermektedir. ee. 
zanne da dahil olduğu halde Picasso 
Seurat, V ım Gogh, Derain Utrillo, 
".lami~k, ~ops, Ensor ve chagall gi 
hı san·atkarlar bu asrm, bu zihniye
tin has cmtlarıdır. 

Bütün hırJımızla asnn zihniyeti. 
ne giditine uymak içjn aarfı gayret 
ediyoruz. Boyunbağımız.ın rengin
den, dansingte bir çılgın gibi oyna
d1ğım:2 çarlestona vanncaya kadar 
şimdiki ihtiyaçlarımızı tatmine çalı
şıl'k~n, içinde yapdığımız ilemin 
tercümanl<irı o1'1n mua'tr san'atkir
ların escr]erini anlamamak, sevme
"!ek, bir kültür eksikliğinden baıka 
bır tey olamaz. 

Ressam 
Nurullah Cemal 
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haline gİrecelrtir. Çalıpnak için ira
deıi, azmi, imam çelikleten ıençliii 
miz, ilim, oan'at, bediiyat ve milli 
barom aydınlık muhitine ıuaayan 
münevverlerimizin artık yüzü gül
ıünl Hallı:evleri, bütün bu derin ih
tiyaçlarnn12:1 tatmin etmeğe hazırla.. 

, 

myor. 

lnlolip eaerlerinden hanciai tat
bik edildikten sonra gilzel tt müfit 
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neticelerile temas ebnedik? Halkev
leri henüz kuruluyor. Fakat gayesi 
ve maksadındaki biiyük faideler o 
kadar vazıh Ye fasih ki daha netice. 
!erine, hasdalanna temas etmeden 
meflruranizcle kuvvetli bir İman ve 
ümit yaratb. Şuurumu:ıa yerlqen 

1
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tqebbüs etrafına birikmesi, fUUrlu 
bir inaruıın ifadesidir. 

Fırka umdelerinin yüluek mef
humlanna ve meaaisinin miitebellir 

Tahdidi teslihat korrferansı münast:betile devletler nskeri ve bahri kuvvetleri haJckmda Cemiy«} 
alrvamıı ma!Omat vermişlerdir. En mühim tayyare ve denızaltı silahlarına sahip o/atı devletlerin bu sillhlfır1D1 

göstf!ren mukayeseli bir cetvel neşrediyoruz. 
muhaısalalarına fikren merbut olan.. .... .. , .. • • • ............................................... ....,,... • ....., .............. .,, .. • " , • • , , , , " ••, , , .. , t;ı.,, · , , , , •, ..... 

Poliste lar, nbıtalarının fili misallerini izhar 
edecek aaha ve zemin bulamamak
tan müteezzi idiler. Halkımız, Halk
evlerinde, Halk fırliaamıa rehberliği Demirciyi 
le memleketine faidelj olmak imkan Öldüren genç 
laruu bularak bu. eca ve ıstıraptan 
kurtulmuı ole!.,. F.ilvaJQ memleketi- Diin c vrakı il• Adligege 
mizde beraber çalıtan zümrelerimiz teslim edildi 
yok değildi. Fakat bu muazzam küt
le hareketinin yanında, zümre kıpır
danı,lan ne kadar cansız, silik ve sö 
nüll kalıyor. "'Dünkü içtimada" halk 
bilgisi derneğinin, Halkevleri edebi 
yat ve tarih tubetine iltihakı ile, Gü 
:ıel San'atler edebiyat birlijinin ıöa 
terdiği birleıme temayülü çok taya
nı dikkatti. 

Hallıevleri, Cümhuriyet Halk fır. 
kasının 9ıarma uygun en mükemmel 
bir müessese olarak kuruluyor. O.. 
nu ıevmek, tekimülüne yardımcı oı. 
mak milletin boynunun borcudur. 

Nuılıe MUHiDDiN 

Şark musiki kongresi 
Mıııır'da gelecek ay sonlanna dot 

ru toplanacak Şark muıikiıini 11lah 
kongresine Türkiyeden Rauf Yekta 
ve Mes'ut Cemil Beyler davet edil
mi,Jerdir. Rauf Yekta ve Meı'ut 
Cemil Beyler mart İptidasında M11ı
ra gideceklerdir. 

Kongre bütün ıark memleketleri 
nin en maruf musiki üıtatlanndan 
başka tark musikisi hakkındaki tel= 
kilderi ve bilgileri ile tanınan müı
teırilcl~ri de ihtiva edecektir. 

Hasköyde demirci Abdullaln 
öldüren demirci çırağı Haydar dün 
polis tarafından müddei umumiliğe 
tevdi edilmişt;r. 

Haydar cürmünü itiraf etmiştir. 
Üzerinde bulunan ve maktula ait 
olduğu da anlapllln "lYa da müddei
umumiliğe tevdi edi1mi,tir. 

Liman ücretleri 
Tarifesi 

K omisgon mühim bazı 

tadilat yaptı 
Dtniz seyriıefer kun1panyalarının 

yolca ve palamar bilet ücretlerini 
tayin eden liman tarife komisyonu 
bu devredeki mct;aiıini bitirmiı ve 
raporunu 1 ktısat V ekalctine vermiı
t•r. 

Haliç ve Şirketilıayriye önümüz
deki sene iç;n bilet ücretlerine zam 
y~pılr.asını istemişlcrJir. Komisyon 
tetkikatı neticesinde bu talebi yerin
de bulrruımış ve her iki şirketin bi
let iicı·ctlerini eıkiıi g'bi ipka etmit 
tir. 

Liman th-keti Ücret tarifesinde 

1 

mühim tadilat yapılmıştır. Mavna 
ücretlerinden, mavnanın büyüklüğü
ne göre 25, 50, 75, 100 ve 150 kuruı 
tenz!l cdilmi~ti.r. Dizbarko ücretle-
rinde de ta·J}lf\t ynpılmıthr. 

Eminönünde tahrire 
başlandı 

Müsakkafat tahrir komisyonları 
Eminönii nahiyelerinde vazifelerine 
başlamı;lardır. Beyoğlu kazasında
kiler de bir l!"Ünc lmcloı· b<:şlıyacak
lardır. 

1, 35, 12 nullli:lralı komisyonlar 
Eminönü rtıerke--"' nahiyesinde, 5, 38, 
32 numa<alı komisyonlar Küçükpa
za .. na:ıiy•sinde, 39, 25, 24, 11 nu
m:ı;alr komi•yonlar Beyazrt nahiye
sinde, 13, 24, 5 numaralı komisyon
lar Alcmdrr nahiyesine tayin edilmiş 
)erdir. 

iri anda 
intihabatı 
Cümlıuriydçiler le•••· 

nacaklar 
DUBLIN, 18 A.A. - Temaili 

niıbi usulü ile ıimdiye kadar yapd
mı, olftn İntı1uıbatta 12 hükUınet t•
raftarı, 11 cumhuriyetçi, 6 'lllÜıtalôl, 
1 i§Çi fırkasına menıup aza intihap 
edilmittir. M. Cosgrave ile M. de 
V alera her ikisi de 149 rey almak 
suretile tekrar İntihap olunmutlar
dır. 

Türk- Yunan mahke
mesinde yeni davalar 

Muhtelit Tiirk - Yunan ....ı.w.n. 
sinde dün 12 dava görübnüttiir. 
Bunlardan bir laıım talik eclİlmİftir. 

Andonyan isminde bir Yunanlı
nın hük\ımetimiz aleyhine açtıf> taz 
minat davası iae recldedilmittir. 

Andonyan lzmirde lı:enclioine ait 
emvalin müaadere edilcliiini lıoına 
mukabil 2800 altın Türk liruı taz •• 
minat istiyordu. 

Emin Ali Bey An-6 
karaya gidiyor 

Muhtelit hakem mahkemelerine 
ait bazı işler halı:loncla mak-n•\J 
aideaile temıu etmek Üz«e __,i 
aj..n Emin Ali B. bugün Aııbr-aya 
gidecektir. 

Açtk muhabere: Çürüyen tablolar 

Kongrenin meşgul olacağı en mü 
him me.:;ele tark musikisini ıslah et 
melr: ve aınn seviyesine yükseJtmek 
çarelerini arattırmaktır. 

Haydar ve eşya müddeiumumi
lik tarafından istintak hi.kirnine ve· 
rilmiştir. 

Tabanca:ı sarhoş 

9, 18, 19, 6, 30, 26 numaralı ko
misyonl•r da Beyojilu kazasına ta
yin edilmişlerdir. 

Arnavut:uk 
Maslahatgüzarı 

Dershanelerdeki harita 
ve resimler 

Maarif vekileti maarif miidirlü
iüne lıir tamim sön.S-k, ilk 
mekteplerde den esnasında, amıf 

duvarlannd• coiraf:r• haritası, re • 
simli, yazılı tedrisat levhaları tale
beyi itki! ettiğinden, bunlann kaldı
rılınaslllJ bildirmiştir. Bu sil» levhe 
lar ancak atalaıclar olduklan clenler
de getirilecek ve sonra tekrar mek
tep müzesine kaldırılacaktır. 

~~~~~~-~ 

Desinatör ve cfekorator S. Beye: 
'Tezyini •an'"tlar'' haklondalci Y•· 
mnızı dikkatle okuduk. Matbaamıza 
i<adar teırif edcraeniz bu huıuata 

ıörüıü<üz. (Her gÜn on albdan j 
sonra). 

. ~uhar:;ü"leriınizden birine karile- 1 faide kalmıyacalttır 
runız~en _Devlet ma~baaıında Re- perim kardeıim. · 
tal,, ımzasile ıelen hır mektubu ay- Dnl 

Gözlerinden Ö-
Kongreye ittirak edecek olanlar 

Mısır hükumetinin misafiri olarak 
.seyaha\ ve ikamet masrafların; Mı
tır hiikümeti deruhte edecektir. 

Meydancı Celal isminde birisi 
son derece sarhOf bir halde Galata. 
da bir kahveye giderek orada tcpal 
Mustafa iıminde birisile lıavıı:a et
mit ve Mustafayı tabanca ile yara
laınıttır. Celil yakalanmıştır. 

nen clercediyoruz. "Çürüyen tablo- et matbeaaından 
lar., lıaklnncla her tarafta uyanan bu R"!&t 

al~ka cidden mucibi tükrandır. ••••••••••••••••••••••••••• • • •• 

Erzincanda Fuat Beye: 

Refiklarımızın birinde meslekcla! 
lan aleyhinde neşriyatta bulunan za 
ta dair yazdığınız yazs, uzak bir di
yardan <amimi ve nezih bir tikiıyet 
!:alinde çok pyanı dikkattir. Fakat 
artık ııerek bu sütunlarda talihiyet 
tar zevatın, ııerekae direr refiklan
mız da muhatapları tarafından ken. 
dilerine lizım gden cevaplar veril. 
miş ve oüküta mecbur edilmiı bulun 
ması itibarile tekrar bu meseleden 
yeniden bahsederek ehemmiyet at
fetmek istemediğimiz için yazınızın 
nefTinden sarfı nazar ettik. Alakanı 
za teşekkür ederiz. 

Ziya Bey kardefim, 

Bu cuma giinü Askeri müzeye 
sitmittim. Oradaki tabloların halini 
ben de ıördiiın. Hele kapıdan girilin 
ce Karstan iitinam edilen heykelle-
rin bulunduğu odada yalnız rutu-
bet değil, tanl pnl su akıyor ve 
damlatan ela duvardaki tablaya sıç
rıyordu. Sizde Elif Naci Bey bu hu
susta bir yazı y•zınıtb. Lütfen ken
disine bu mütahedemi de bildiriniz. 
Bu meseleyi öyle bir kere yazıp ıeç 
mesinler, benim sördüğüm vaziyet 
lrartıamd• acil hir tOfebbüı yapd
mak icap ediyor, çünkü dediğim ıi· 
bi artık rutubet değil ıa aloycw. 
Mümlriin ise müze müdüriyetine te
lefon et.inler. Bu eserler harabiyet
ten kurtulsun. Bu eserlerin oradan 
kurtarılmasına sebep olacak her le. 

Galeri meselesi hakkında M. V. tebbüı kıymet bilenlerin en büyük 
imzaıile gazetemize mektup gönde- tükrarmı mucip olacaktır. Li'ıtfen 
ren uta:. . . kardeşim Elif Naci Beye bu yazdı

Adresınızı lutfetmeniz veya mat- ğım ,eyleri anlat, lıu İfİ takip etain
baamıza teşrifiniz ricft olunur. 1 Sa-

1 
ıc.-. Çünkü vaziyet Öyle bir ıekil al

~t n •ltrdan sonra) mlftır ki birRz daha ı~erıe hiç bi, _ .... 

Polise silah çekenler 
Beyoğlu polis merkezi Hasan, 

lsmail, Mehmet, Ömer ve Hüseyin 
isimleriade 5 kiıi tevkif etmittir. 
Bunlar Beyoğluncla bir yerde polis 
memurlanna silah çekmek ve haka
ret etmekle maznundurlar. Maznun
lar adliyeye te•lim edilmitlerdir. 

Kahvede esrar 
Unkapanında bir kahvede esrar 

içilmekte olduğu haber almarıık po
lis merkezi tarafmdan arqlımıa ya
pılmıştır. Kahvede earar, kabelr, es
rar nargileleri bulunmuı ve esrar i. 

Bromural •Knoll• tabletleri dünyada en ziyade müteamminf çenler cürmü ınqhut halinde yaka-
lanmıılardır. Kahveci Süleyman hak 

Asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon· kında tahkikat yapılmaktadır. 
tara Yakada tecrübe edilmiştir ve hergiln binlerce doktor- Karakollar teftic 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dalıika Y 

geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. edildi 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde Poliı müdürü Ali Rıza Bey evvel 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman• ki gece aaat 24 ten sonra müdür mu-
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. avini Hüsnü Beye bir teftit yapılma 

.,._ L: 
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tı. • ·., 11 li° " 
anlarm ko nan~-x::.:...::..Jl.....ı_ ... 

Arnavutluğun Ankara ınulihat
güzarlığına tayin edilmit olan Nezir 
B. dün •ktamki trenle Ankara'ya 
gilıniştir. 

·-····--... ·········-··-··----··-····--· 
bil\ımum polis merkezlerile mevkiler 
de ve kulübelerde sıkı bir teftiş yap 
mııtır. Gec.!eri merkezlerdeki nö
betçi memurlann ve nokta polisleri
nin yerlerinde bulunmalanna çok e
hemmiyet verilmektedir. Vazife .,.. 
nasmda yerinde bulunmıyan ve vazi.. 
fec!e ihmali görülen memurlar tid
detle tecziye edileceklerdir. 

Hüsnü Bey evvelki gece Y•Ptıis 
tefti' neticesini raporla müdiriyete 
bildinniıtir. 

Tel kopunca 
Evvelki gün Beşiktatta bir 

telefon teli koparak tramvay te 
li üzerine dütmüttür. Bu iki te 
)in ini teması telefon hattına 
da elektrik cereyanının geçme
sine sebep olmuş ve Betiktaş 
merkez telefon santralı tama
men yannııttır. Bu suretle san. 
tral memuru Nimık Bey mu. 
hakkak bir ölümden kendini 

Ankara beden terbiyesi 
mektebi 

Bir müddetten beri inşasına de
vanı olunan Ankara yüksek bed~n 
terlıi1eai mektebi ikmal edilnıittir. 

Dahili h• türlü haDrlıklan -. 
tamamlnDllftJr. Fakat tedrİMlll lıat 
lanmak için taı.aiaat cıh.oıdıjmcloın 
talelıe lıayd.. lıabulüne ıindilils .... 
lanumyııcaldır. 

Mektep leyli olacak ve im enek 
tarafları J.ulunacaktır, 

Maarif müsteıan bupn 
gidiyor 

Bir müddetten beri ~İ2de 
teftitlerde bulunan maarif mU.t,,.ara 
Salih Zeki B. buıun Ant.araya ha-
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Şekerciler başvekile müracaat etti Yunan. 
(Başı 1 inci sahifede) 1 şekersizlikten 60 kadar amele- B hh 

Milli seker fabrikalarını· yakın sine yol vermek mecburiyetin- aş mura 851 
dan bÜen bir zatın fikrini sor- de kalmııtır. Lion fabrikası, iki O "' • t• 
duk. Bu zat diyor ki: günden beri şeker imalathanesi egıŞ 1 

_Hayatı pahalaştıran hare nin faaliyetine nihayet vermiş 1 (Ba~ı ı ınci sahifede) 
ketler hakkında matbuatın has bulunmaktadır. Burada da açık nana heyeti murahhasaaı riyase 
sa.siyeti şayanı takdirdir. Şeker t~ ~alan amelenin mikdarı 30 ki ti şimdiye kadar ikinci murah
fiatının alabildiğine yükselece- tıdır. has M. F okas tarafından veki. 
ği endişesi tabii herkesi müteea Elit fabrikası da bir kısım a- leten idare edilmekte idi. M Sa 
sir eder. Fakat, benim bildiği- melesine yol vermittir. kelaropuloa dün bir muharrlri
me göre bu ihtimal varit değil. Vaziyet düzelinceye kadar mize şu beyanatta bulumııuş. 
dir. Cünkü milli fabrikalarda, Lion fabrikası aahiplerinden tur: 
hem ~de gümrüklerde daha bir- Amasilidis Ef. dün bir muharri - Muhtelit Mübadele komis 
kaç aylık teker vardır. Alpullu rimize demiştir ki: yonu işlerini esasen bitirmek Ü· 

şirketinin normal şekerlerinin _ Şeker fiatı çuval başın- zeredir. Türk ve Yunan hükU. 
bittiği doğrudur. Depolardaki da 7 lira farketti. Bu vaziyet metleri işlerin mümkün merte. 
mal, küp ve dabl rafine tekerler karşısında ıekercilik kısmımı~• ~ ikmali hus~ıunda ~üttefik. 
dir. Elinde en çok mal bulumın piyasa düzelinceye kadar tatıl tırler. Ben de ıkına.) edılmek Ü· 

Unak fabrikasıdır. Uttak fab- etmeğe mecbur olduk." zere olan işleri tesri etmek için 
ri.kaaınm yaptığı ıey doğru. Diğer taraftan Besler fabrika bu vazifeye tayin edildim. Hari. 
dan doğruya bizim piyasaya bir 11 sahiplerinden Fehmi Bey, şu ciye nezareti umuru siyasiye 
nevi yardımdan ibarettir. Yok· ınütaleadadır: müdürlüğünde bulunduğum za 
sa Uttak tirketi kendi tekerle- _ Hükumetimizin buhrarun ınan Türkiye ile Yunanistanı a. 
rini. gene kendi mmtakuı dahi önüne geçmek için kontenjana likadar eden itler ve Muhtelit 
!inde satabilirdi. HaUa o mm- ,eker idhal etmesini sabırsızlık Mübadele komisyonunda mev. 
tabela lıtanbul piyasasındaki la bekliyoruz. Şeker başka ma. cut meselelerle esasen meıgul 
fiattan bile fazlaya satması la benzemez. Günlük ihtiyaca olmuştum. Bu sebeple komis· 
mümkündür. Uuakta 500 va· göre tedarik edilen gıdai mad. yondaki mesaisi her iki hükti. 
goa teker vardır. Fabrika, bu. delerin başında gelir. Tedbirde met tarafından takdir edilmek
nun yansını buraya gönderebi. gecikmemesini hükumetimiz. , le olan muhterem bitaraf aza 
lir. Geri kalanını da lzınire ve den rica ediY_?~z. İY_i bir netice ve T~rk mura~has. he!eti r_eiıi 
keadi mıntakaıına tahsis eder. alacağımızı umıt edıyoruz. Şe.

1 
Şevki Beyle musmır bır şekilde 

Küp şeker ise Alpullu şirke kerci Hacı Bekir zade Ali Mu. te§riki mesai edebileceğim. Ko
tinde vardır. ihtiyaç olduğu za hiddin Bey, dün bir muharriri- miısyonda elyevm ınuallik ola· 
man piyasaya çıkanlır." mize kontenjana sür'atle şekel' rak iade edilecek emlak ile 150 

Diğel' taraftan alakadarlar idhal edilmek suretile şekerli binİngiliz lirasının alakadarlar 
nezdinde yaptığımız tahkikata mevat sanayicilerinin işsiz kal. arasında tevzii ve bitaraf azanın 
dün de devam ettik mak tehlikesinin önüne kolay. hakemJiğine havale edilmiş o. 

Şekercilef' ne diyor? !ıkla geçileceğini söylemiştir. lan bazı meseleler vardır. Bun. 

~ekercı"ler ceıniyeti reisi Ki ihtiyaç ne kadar? ların da yakında halledileceği 

Vapurculuğun 
Selameti 

Vaziyet 
Değişti 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 iııci sahifede) 
mi katibi Nazmi Nuri B. ezcümle PARİS, 18 (A.A.) - Dou. 
demiştir ki: mer yeni kabineyi teşkile M. 

-•· Düne nisbetle bugün vatanı Painleve'yi memur etmiştir. 
muhit olan denizler küçük seferler 
denizidir. Bu seferl:ri de Seyrisefain M . Painleve akşam üzeri cevap 
in büyük, geniş ve muntazam va- verecektir. 
purlan işgal ediyor. Bittabi. büyük LONDRA, 18 (A.A.) - La 
vapur dururken küçüğe bınmekt! val kabinesinin sukutu bütün 
yolcu tereddüt eder Ben şahsan bı- 1 T · . . ' . 
le, böyle bir sefere ·ihtiy~ç olursa ngı iZ sı!aaı ~ahafih?d~ bır 
!i_eyrisefain vapurlar. ını. t~rcih ede-ı t~_m akul:r hasıl e~ıt~ır. Bu. 
nm. Bu tercihim. bir ınhlsara taraf hadıse, efkarı umumtyeyı bay. 
tar ?la~ kadar kuvvetli değil. fa. rete dütürmüttür. Zira İngil:Z 
kat ıntiz~m ve istirahat esbabı onlar an'anatı icra edilmekte olan be 
da mevcut bulunmasındandır." !milel .. k 1 · • la y 

Nazmi Nuri B. e ııöre, vapurcu· n~ tm m~z~ ~iz en ın ekttaa 
lar, müteaddit ıirketler ...,cude _ııeti- u11ra . amagı ıstı am ~tm e 
rerek çahtmalı, hatta Seyrisefam de dır. Bınaenaleyh sulh •ti bak· 
bir :mo?İm tirkct haline getirilerek kındaki müşterek mesaiye de. 
faalıyetıne devam etmeli ve bu su• vam edilebilmesi için yeni bir 
retle yapılacak tecrübeden alınacak kab" k b' •• • 
neti

• ey ·· h ___ ,_ edilmelidir ıne om ınezonunun ıur at. 
c e &ore a ...... et · I t . . . 

M..,...ileyh, yeni&cn eeuıile.: al~n- e bulu'!".P. tahal.!ruk ettınlmeaı 
maması, mevcut hususi gemilerın temeıınıaı ızhar olunmaktadır. 
ciddi bir murakabaya tabi tutularak 
ekıüklerini tamamlamıyan ve munta
zam işlenıiyenlerin fıun&nclıraP bağ 
latılmaaı fikrindedir. 

Diğer bir ali.kadar da ayni mev
zu etrafında demiştir ki: 
"- Rekabet aahasmın kapatılma· 

ması lüzumundan bahtediliYor• Se
nelerden beri ve timdi de vapurcu
luk -'>eıt rekabet halindedir. Bu 
vaziyetten vapurcular da dahil oldu· 
ğu halde, her taraf zarar eördü. Bu 
hakikat meydanda iken bili reka
bet kal11n demekte isabet göremiyo
rum. 

M. Taf'diö n• diyor? 

PARlS, 18 A.A. - Bu sabah sa
at 8.30 da reioicwnbur M. Doumer, 
M. Tardieu'yü kabul etmittir. M. 
Tarclieu, reisicumhurun nezdinde l 
saat 10 dakika kalmııtır. l 

l'.\ Tardieu, saraydan çıkarken 
fu beyanatta bulunmuıtur: 

Cenevno' ele olup biten 1eyler hak 
kında reisicumhura maliimat arzet
melı; için geldim. Reiıücümbur, buh
ranın timdiki hali dolayısile yapmJJ 
olduğu İltitareler hakkında malumat 
verdi. Ben kendisine beynelmilel va
ziyet dolayısile ve bali hazırda mü
nakit bir konferans mevcut olduğun
dan bütçeyi kabul ve intihabab icra 
etme_nin zaruri olduğunu söyledim. 

Bırkaç seneden beri bilifasıla yap 
mıı olduğum veçhile bugün de he.
türlü teşriki mesaiye amadeyim. Fa

Daveiler 
Eminönü A•kcr lik subesi Riya-

setinden: , 

1. - ~?liıliru askeriye ile şehit 
yetımlerının 932 ıenesi ikramiye 
kaydına 20-2-932 .ta.rihinde !>atlanı
larak 20-3-932 ıarıhınde kayit mua
melesi hitRm bulacağından bu kabil 
esha~· müracaatın h er hafta cumar
tesi, pazarte i, c;arıamba, günleri 
sabahleyin 9,30 dan 12 ye kadar mü
racaat1arı. 

2 - On seneliğini almı~ olan ma
li.iller yalnız her hafta salı günleri 
beı kıta fotografla ve yetlerindeki 
bütün vesaikle müracaat etmeleri. 

3 - Eminönü kazası mal müdür
lüğünden maaı almakta olup geçen 
senelerde gerek mülğa ırerek mevcut 
herhanki askerlik tubesinden olursa 
olsun ikramiyelerini almıt olan ma
liilin ve ıehit yetim.leri mezkiir ıube
lerden kayıtlannı teriıin ettirerelı: 
ıubemize müracaat etmeleri mecbu
ridir. 

Yukarıda yazılı mevat aynen tat 
bık edilecefinden ırösterilen müddet 
zarfında müracaat etmeyen ve ya
hut tatrada olup bulundufu nuıhal
lenin askerlik tuı...si ve vaartaıüle 
fubenıize kayıt muamelesi için haber 
dar dmeyıp hastalık veya suveri 
saire ile dahi milracaat etmeyenlerin 
932 •eneai ikramiye baklan sakit o
lacağından bu hususta her türlü 
mea'uliyetin esbabma raci olacağl 
ilan olunur. 

J 

İLAN 
% 3 fai zli. 1886 ve 1903 tarihli 

" 'CREDİT FONCl g R EGYP
T E N .. tabvıl e rinın, • mart 1932 ta 

r ihinde icra kılınacak amort i kesi
de<sinde başa bas tediyesi tehlik•si
ne ka rş ı O smanlı Barıkası Galata 
Merkezi ile Ye: icamı ve Beye "" 
§Ubclcri tarafmdan pek milsait sera 
iti~ sigorta t.:dileceğ i mczkUr ta~vi 
ıat hamitlerinin malum u olmak üze 
re ilan olunur. 

Norjske Orient Linİe 
Yakmda muvaselct cJccek vapur

lar: 

ANKARA 
vapuc.u 22 şubata doğru limanımıza 
muvaselede Donkergue, Haınburg 

ve lakandinavya limanları için em
tiai ticariye tahmil edecektir. 
Halihazırda Samsunda eşya tahmil 

etmekte olan 

IRENE MARJA 
vapuru Şubatın nihayetine kadar 
limanımızdan Anvers için eşyayı ti 
cari ye tahmil edecektir. 

Tafıailit iç.in Galata Frenkyan ha 
nmda Tbeo Reppen vapur Accnıa
iıfme müracaat olunması. Tel. B. 

r----------ı o. 2214. 
Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklat caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
1-ıanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
>aat: 14-18. 

Dr. A. KU Ti EL 1 

Cilt ve zührevi hastalıklar mü- 1 
tebassısı. Karaköy, büyük mahalle· 

1 

bici yanında 34. 

BONO 
Ahr, Satar, ipotek yapar. 
Emlak ve arazi almak ve ut

mak, alınını~ ve almacakların bo
nolarla bedellerini ödemek ve· 
çok menfaatli bir surette her 
hangi mahal ve ~ekilde muamele 
yapılır. Balıkpazar. Maksudiye 
Han No 35. Uğurlu Zade M. 
Derviş; Tel. 23397. Telgraf 
ad. Maksudiyc Han Uğurlu .. 

'l hkika .. eb · - şüphelidir. Şimdiye kadar Yu-
zmıı B. bize şunları söyledi: Ta tımıza gore t nmı- hh h · · -· ·· d !"ık seker ihtiyacı 5 • 6 nan mura as eyetı rıyasetın. 

- Piyasada toz teker yok zın gun e • 1. de bulunmuş olan M Fokas 

Büyük huousi ecnebi vapur kum· 
panyalarınm bile, bugün birlCfU\eğe 
doğru gittikleri ırörüliyor. Nitekim 
Loit Triyeotino ile Sitmar vapur 
kumpanyaları ~'P birl"flDİtler· 
dir. Ben.oe hususi vapurların biikii
metçe alınarak Seyrisolain'le tevhidi 
servislerde İntizamı temin edecek, 
memleket ikbsacliyabna uygun tari
feler tatbikini istilzam eyliyecek ve 
diğer birçok faydalan olacaktır. 
Kuvvet birliktedir. Hususi vapurcu
lar için ise, astl kir getiren yük nak 
liyatı seri>est kalmalıdır." 

kat ber hangi bir fırka ve teıekkiil -------------

İstanbul birinci tıcare t mahkeme 
sinden : Mahkemece &atılmasına ka 
rar verilen İtalyadl Btrgamo şeh· 
rinde kain (İndustrie Riunitc di 
Filati) fabrikası mamulatından üç 
katlı oniki numara boyaoız ve ko

gibidir. Alpullu teker fabrikaaı, vagondur. Yalnız şeker 1 mevat b d d ahh. f • . . . .. d 2 un an sonra a mur as sı a 
toz teker sattığı için tüccar dı· sanayı~ıle~nın1 gun de vagon tile vazifesine devam edecektir. 
ıardan •eker getirtmedi,, Tüc. •ekere ıhtıyaç arı var ır. M F k bu ·· k d , , . o as guna a ar va. 
car, kendisine 34 liraya mal o- Baş "ekile müracaat zifesini mucibi memnuniyet bir 
lan şekeri timdiye kadar 35 li· Evvelki akşam, Şark şeker şekilde ifa etmiştir. 
ra üzerinden seve seve satıyor- H f Mub d 
du, Alpullu, tekerinin bittiğini fabrik~sı sahi~i a ız. . i ." Komisyonun bir tebliği 

din Hılil fabnkası sahıbı Ka· 
ilin etti, kontenJ"anda da toz şe ' f b "k h"b lST ANBUL 18 (AA) k zım Zafer a rı ası sa ı i Ha. • • • -
ker yoktu. Bu suretle r' ı;r c Hasan Besler fabrikası sahi Muhtelit Mübadele kcuniayonu 
40 5 liraya kadar yükseldı. Bır 1 

' Tu··rk heyet· mu bh d ' bi Sami Beylerle Lion fabrikası . . ı ra aaaam an; 
taraftan teker yok d~iyo~, ı:· sahibi Aınasilidis Ef. den mü. Heyetımızde mevcut olup gayn 
bür taraftan Alpullu şırketı • rekkep bir heyet Başvekil İs- mübadillere ait bulunan bilu. 
yileriıııe ıeker satıyor. Şirket met Pa•a Hz. n~ şeker darlıg"ı mum dosyalar Galatada Danüp 
daha dün 40,5 lira üzerinden ,.. h d · • f ı· ed ek etrafında bazı maruzat ve te. anın a ıcrayı aa ıyet en 
bayilerine 12 vagon f er sattı. ınenniyatta bulunmak üzere Gayri m~badiller takdiri. kıy .• 
Onlar da bu .,.keri 42 liraya sa- et k d edil r- k Dolmabahçe sarayına gitınişler m _ omııyon~a evr ~f 
tıyorlar. Bunu gören ve onten ıe de Baıvekil Pş. Hz. ile görü oldugund~n alakadar~ do_g. 
jan listesinde toz şekerleri bu. ıememişlerdir rudan dogruya mezlcUr komıa. 
lunan diğer tüccar da tabii fır· Heyet yarı~ tekrar P•. Hz. yona müracaat etıneleri tebliğ 
sattan istifade ederek ,ekerle. • 1 n 

makt 
tarafından kabul edilmelerini 0 u ur. 

rini 42 lira üzerinden sat a rica edeceklerdir. Diğer taraf. ============= 
tereddüt etmiyorlar. Şeker İne. tan inhisarlar vekaletine, lktı· sıl olmuştu.r. 
boluda, Samsunda, Trakyada sat vekaletine telgraflar çekile-
36 liraya aatıldığı halde latan· rek toz tekerin idhali temenni. 
bulda fıatlerin 42 liraya çıkma- sinde bulunulmuştur. 
sı Anadolu ile it yapan şekerli Bizim ayrıca yaptığımız tah
mevat sanayiıcilerini çok ınÜf• kikata göre gümrükteki şeker. 
kül vaziyete düşürmüttür. Ana lerin idhalini icap ettirecek bir 
doluda şeker daha ucuza satıldı tebep mevcut olup olmadığı Ti. 
ğından biz onlara değil onlar caret müdürlüğünce de tetkik e 
bize mal gönderecek vaziyette· dilmektedir. 
dirler. Bu yüzden iflerimü: ta. Ticaret müdiriyetinin alaka
mamen durdu. Biraz evvel tica darlar nezdinde ve piyasada yap 
rethanemde 12 işçiye yol ver- tığı tahkikat üzerine daha esas 
dim. Vaziyet böyle giderse da- lı tedbider almak icap eder ve 
ha başka işçilere de yol verme. meseli gümrükteki şekerlerin 
ğe mecbur olacağım." idhaliniı icap ettirecek bir sebep 

Yaptığımız tahkikata göre tahakkuk ederse keyfiyet Anka 
şehnmizde tekerli mevat sana- raya bildirilecektir. 
yiinde calı,an aınele 7000 e ya • kııuhr. Bunlar ieıiz kalmaktan lzmirde de fiatlar yükseldı 
endişe içindedirler. lZMIR, 18 (Hususi) - Şeker fİ• 

ati toptan okkada yedi kuruş yüksel 
Amdeye gol vel'iliuor mu? di. Kahve fiatlarında ittirat yoktur. 

Şark çikolata fabrikası sahi ihtikar mevcut olup olmadığı tetkik 
bi Hafız Muhiddin Bey de dün edilmektedir. 

)oponyanın sulh şartları 
nedir? 

LONDRA, 18. A. A Daily 
Herald g.azeresinin istihbaratına 
göre Japonya hükilmcti Mançuridc 
tatmin edilmesi şartile Çin'e suJh 
tetklifinde bulunmağı defpif e>t· 
mekte<iir. 

Japonya Cenevreye ne 
ce(Ja p verecek? 

NEV-YORK, 18. A. A.- Nev· 
Y ork Times gazetesine göre c:eına.· 
hiri mütta.hi& hariciye ru:zareti,Ja 
ponyanın c.cmiyeti akvamın son 
miiraca<K:ine vereceği cevabm inki
tai ihtiva etmesi ihtimalinden en~ 
dişe eylemektedir. 

Japonya arazi ihtirasatı 1-J.eme
diğine dair olan teminatını tekit 
eylemek suretile vaziyeti hazrraşmı 
muhafaza eylemeği arzu etmekte· 
dir. 

iki /ngiliz siliihen:!azı öldü 

1 b d ı t 
LONDRA, 18. A. A. - Chang. 

M~nçuri müstaki İr eV e haidan Daily Ex_pres9C bildiriliyor: 
'"" 1 Changbaidaki İngiliz konsolosu 

l·ı An edı"ldıO Çin memurlanna Şiddetli bir not~ a vererek Hong-Keou'rum toıpa tu· 

(Başı 1 inci sahifede) füıe tevdi edilmemiştir. Ecnebi el- ı t~nı ve iki İn~iz ba~ye si· 
çil.er yap•laıı içtimada hazır bulwı· ·lfilı~ndazın'? telef .edi.lmefilne se-

Yeni bif' feldketin önün• muyorlar, h:"bıyet venlmesını protesto etmiş-
ıeçi/ecek mi? CHANGHAİ, 18. A.A.- Vazi· tır. 

yette ahittıı vuk.ubulan inkişaflar, Kanadalı tr-yyareciler •rzı 
ŞANGHA Y, 18 A.A. - 19 uncu Çinlikrle Japonlar arasın.da doğru 

Kanton ordusunun Şanghaydan çe- dan doğruya müzakerelere başlanr· hizmet ediyor 
ka-ine dair olan oltimatom henüz Jabileceğini derpişe müsait bulun- OTTA VA, 18. A. A. - Tasarruf 
tevd"ı edilmemittir• Vukuu yakın °· k d ma ta rr. yapılmak maksadile önum·· u··zdekı· 
1 fel~ketin önÜDf' geçmek için bir uda"'"' zermni bulunmuma çalıtd- Çinliler ile Japonlar arasmda mart ayında Kanada askeri tayya-
maktadır. Cbanghai etrafında bitaraf bir recilik azasından birçoğu terhis e-

Çin ve Japon murahhaslan, Fran mı.ntaka ôbclası mcselesiJ.e pek az a· dilecektir. 
sız mıntaka1ında lı:iia bir evde top- l§kadaııdır. Bu mmtakanın bitaraf. 
lanmı,Iardır. Muslihan<> bir itilaf lığı tam oJ.abilıınesi için bunun ec· 
husulü ümit ediliyor. nebi devletleri tarafından temin e-

Bunlardan 80 kişi Çin tayyare
dliğe arzı hizmet etmişlerdir. 

dilmesi icap eder. Yalnız 19 uncu 
Uzlaşl!caklar mı? Canton ordusunun çekilmesi kafi 

CHANGHAİ. 18. A. A. - tndo değildir. Esasen bu ordunun bütün 
Padfique ajansı bildiriyor: krai anasrrı geriye çelrilmcğe karar ver
Yua.n reisi M. Xang-Ching Çin hü- mi~ değildir. 
küaıetinin Çin'in hukuku büküm- Japon taaıruzu hu.gün başlıya· 
rtni:ılni tCTketmesin.i istilzaın et- cak olursa Centon ordusunun un· 

15 zabitten mürekkep bir heyet, 
bugün jcneral lroru;.olos ile görüş
müş ve mümaileyb, keyfiyeti Nan
kin bükümetine bildireceğini söy
lcmi~tir. 

Şanghay'da bir infilak 

Dava pazartesiye kaldı 
340 senesinden evvel Türkler ta

rafından satın alınan vapurlardan is· 
tenen gümrük rüsumunun tahsilinin 
tecili için tehiri ia-a kararı almak 
üzere alakadar vapurcular tarafın
dan 6 inci Hukuk mahkeıneai nezdin 
de açdan dava dün rüyet edilecekti. 
Fakat tahkikat hakimleri Mehmet 
Ali ve Hamdi. Beylerin rahatsızlan
ması lizerine muhakeme puartesi 
ırünü saat 10 a kalmıfbr. 

Rüaumat, bu meselede V eületin 
tasvibine iktiran eden Hazine Hu
kuk müpvlrliğİnin kanuni mütalea
nameıine teftikan hareket etmekte
dir. Hazine Hukuk müpvirleri, 340 
daa evvel Türkler tarafından satm 
alınan vapurlara, muahhar muafiyet 
kanunlarının tümulü olamıyacağı 
mütaleasında bulunınutlardır. Bu i
tibarla bu noktada vapurculann mu
afiyetinin mikable de ıümulü oldu
ğu iddialan pek çürük görülmekte
dir. Bilhassa, bu vapurlan mütare
~e senelerinde doğrudan ' doğruya 
lunanırnıza celp ve mübayaa edenler 
için, isten.!" .. rü~umu vennekten bat
ka çare gorülmiyor. Alakadar vapur 
cular da bu noktadaki iddialanrun 
zayıflığını mudrik olduklarından, §a
yet kanuni muafiyetin mahkemece 
mi.kable ıılmulü olmadığına karar 
verilirse, iıtenen resmin o zamanki 
gümrük tarifesine &Öre tahakkuk et. 
tirilerek tahsilini iıtemektedirler. 

Hazine Hukuk müşavirleri, bu 
noktayı da, mevzuu bahiı rüsumu 
yeni tahakkuk ettirildiği için mükel 
leflerin de şi~diki tarifeye göre ,._ 
dayi mükellefiyet etıneleri 18.zmı g<>
leceği mütaleasın~.a bulurunuılarcbr. 
V ekilet te, bu ırutal .. Yl muYafık 
görmü,tür. Bu itibarla, vapurcuların 
satın alındığı tarihte mer'i tarifenin 
bu meselede tatbiki IAzun geldiği id 
cliasında kuvvet ve isabet ırörülme
mel<tedir. 

V apurcuların bir iddiası da ıu
dur: "340 tan evvel Türkler tarafın
dan alınan vapurların bir kııırumr, 
lstanbul Liınanına batkalan ithal 
etmişlet·dir. Bu vapurlar da ıimdiki 
sahiplerinden lstanbul Limanında 
iken satln alınmıttn·. Binaenaleyh, 
almac:ak resim, o sahibi evvellerdeu 
arıuımak ii.zımdrr." 

Hazine Hukuk mÜ§Bvirleri bu 
hususta iki ayn üWea dermeyan 
etmi~lerdir. Müf"virle>rden biri, sa
hibi evvellerden çoğunun - aradan 
zaman geçtiği i~in - bulunabilme&i 
müşkül olduğu ıçin hazine hukuku. 
nun timdiki sahiplerinden aranman 
icap ettiği ırıütale~~sınıla bulunmuı, 
bu mütaleaya VekaJetçe iştirak edil
memiştir. 

Diğer müşavir, sahibi eneller
den rüsumun tıi.hsili lehinde beyanı 
mütalea etmiş, Vekalet te bunu mu
vafık görmüştür. Bu itibarla, ı;üm
rük idaresi, mevzuu babı vapurların 
gümrük rü•wnunu tahsil için sahibi 
evvellerini bulup onlardan hazine 
hakkını aramak emrini alauıtır. ıniyuek obn b~ türlü iti.lıifı der- surları, n ufouz ve şer<>flerini mııha- CHANGHAİ, 18. A.A. - İmti

piş etmeğe amade olduğunu beyan faza kayguei.le m~iz çekil- yaz mmtakasının merkez kısmında 
etımJştir. melcten içtinap ve ancak ilk müsa· bulunan maruf Japon müessesatın-

CHANGHAf. 18. A. A. _ Çin demelerden ısonra ricat eyledikleri dan Mit&u Bussan Kaisha müesse- f d l k 
ve Japon murahhasları Fransız om- talodirde bu taarruz sonuna kadar sesini hasara uğratan bir infilak 1 zmİr ~ j maçları 
tiyaz mıntak.uındaıu h.:susi ip ileri götÜrülmiyecektk. . vukubulmuştur. Miiessesc kapısı- IZMIR, 18 {Hususi) - Lik maç 

ı.g:lhlardan buinde bu sabah bir Cbanghai"a doğru yola çıkmıs o· nın altına konu'dcığu zannedilen !arı biı-inci dcvre.i bitiyor. Y~nn 

•••iıİ~ııltiınıı.ıııııi~ak;;iji;di;j!y;,,or;,;Ia;r;;,-... _____ ~l·an·C;a;;jn~t~an-ı.itmaymy~a~r·e-·fi·lo~s~u-·duiı .. nlıılı~boiilimjbiianmınıilipaiit·iilam•·•aı.s•ın·da·n·b·irlÇ.in·l~i W~r.,>aka Şork>porla, lzmirspor 

aleyhine müteveccih olmamak ıarti
le. 

(Mil/iyet : M. Briand kabineden 
çıktıktan sonra Laval kabinesi sol 
fırkalarrn itimadınr kaybetmişti. 

Lavalin çekilmesi, sol cenahla· 
rı da sinesine alarak daha geniş bir 
temerkilz kabinesı' yapmasına matuf 
ta. Laval çekildikten s<>nra, geçen 
defa olduğu gibi sol cenah fırkaları 
ve bilhassa radilca//erle temas edil
mlştir. Fakııt, sıoJ cenah l ırkalar in
tihap yaklaştığı için sağ cenahla be 
raber temerkQz kabinesine girmek 
istemedi/er ve Laval de muvaffak 
olmadı. Şiındl Penlöveye yapılan 
tek/ilin m§nası büsbütün sal cenah 
Iarrn İftİTak edebileceği bir hükll· 
met teşkilidir. 

Lava/ daha ziyade Poincare'dan 
intikal eden bir milli bükllmet rrisi 
vaziyetinde idi. Halbuki Penlove 
büsbütün sağ fırkaların hük{Jmetini 
teşkil edecektir.) 

lsınet Pş. 
Bugün gidiyor 

iki günden beri telırimizde bulu
nan Başvekil ismet P&f& bu Ü§Blll· 
ki trenle Ankaraya aydet edecektir. __ .... _ 

Meclis 
Müzakeratı 

ANKARA, 18 A.A.- B. M. 

M. Meclisi bugün reis vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplan 
mıttır. Celsenin açılmasını mü· 
teakip Mut mebusu Muhiddin 
Nami ve Urfa mebusu Refet 
Beylerin matı bildirilmiş ve ha 
tıralanna hürmeten celse be, 

dakika tehir edilmiftir. 
Mütealı:ıben araıit yağlan it. 

hali hakkında Srm Bey (Ko. 
caeli), ıual takririne iktisat ve 
kili Mustafa Şeref Beyin ceva. 
bı takrir sahibinin bulunmama
sı dolaysi:r.le tehir edilmittir. 

Müteakıben 1929 da Loodra 
da toplanan dokuzuncu umumi 
poıta kongresinde kabul edilen 
senetlerin tasdiki. hakkındaki 
kanun layihası müzakere ve ka. 
bal edilmiştir. Mecliı cumarte. 
si günü toplanacaktır. 

Malt tetkik 
Komisyonunun 
Tetkikatı 

ANKARA, 18. A. A. 8. M. 
Meclisi C. H. Fırkası grupu 
mali tetkik komisyonu birinci 
reisliğine Hasan Fehmi (Kü. 
müşbane ve ikinci reisliğe İs
met (Çorum), mazbata mubar. 
rirliğine Kemal Zaim (Konya) 
katipliğe Turgut (Manisa), 
Beyleri, intihap etmiştir. Ko
misyon dünkü içtiınaında mali. 
ye vekili Abdülhalik ve inbi. 
sarlar vekili Ali Rana Beyle. 

r 

İstanbul dördüntü icra memur· 
luğundan : Temamına (ZOOQ) iki bin 
lira kıymeti takdir edilen Fenerde 
~arşambada T~vkii Cafer mahalle- nik şeklinde mukavva bobinlere sa
sı~de taş merdıven ve haloo Şair rılmıt ve muntazam balyalara yer
Nıyazı sokağında esiri 1 yeni 3-13 Jeştirilmiş elli dört balya denmun
No. !arla murakkam eski 18 arşun· ı da 4-000 kilo iplik 28-2-932 
dan ibaret bir bap han.enin temamı günil saat 10.30 dan onikiye :::a-: 
açık artt~y~ vaz edilmiş ~up _ S ve kabil olamadığı taktirde anı ta. 
Mart 932 tar~ınde şartnamesı dı- kip eden gün ve saatlerde Transit 
vanhaneye talık olunarak 29 mart olarak satılacağından tali olanıa.. 

932 tarilıine miisadif salı günü saat nn muayyen günde mallar~ bulun-
14 ren 16 ya kadar htanbul dördün dıuğu İstanbul (N) antreposunda 
cü iaa daireosindc açık arttırmı ile hazır bulunmaları lSn olunur . 
,satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzıde yodi teminat alırur. Mütera
kim vergiler ile belediye resimle°ri 
vakıf icaresi müsteriye aittir. İcra 
ve iflas kanununun 119 uncu ınad
deııine tevfikan hakları tapu $icil.le
~i.le aabit olmayan ipotekli alacak
lılar ôle diğer aJakadaranm ve irti
fak hakkı sahij>l.erinin çocukları ve 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarmı il~n tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı rnüsbitlcrile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
baki.arı tapo mcillerile ealıit olma
yanlar sa~ bedelinin paylaşmasın
dan hariç lı:alır.Iar. Aliikadarların 
işbu maddeyi kanuniye ahkamma. 
göre tevfilci haraket etmeleri ve 
daha fazıla malümat almak isteyen
lerin 931-111 dosya No. sile mcmu
riyetimize müracaatları ilin olu· 
nur. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hii
k.iınliflnden: Madam Tamo ve Yani 
ve Elleninin ı;ayian mütasarrıf 0 ).. 

duk.Jarı Tophanede Hurma soka
ğın.da 6 ve mükercer 6 nwnaralı bir 
bap kargir hanooin hükmen izalei 
şuyull!ıa kar.ır verllm.iş olduğundan 

açık artnma ile satılığa çıkarılmıs; 
tır. 1 - Kıymeti 2507 lira olııp ı,,;_ 
durum katında bir harap muthak bir 
metruk sabrmç bir kapu umin ka· 
tında iki oda ve b.ir dükkan ve bi
ri.Mi katında 4 oda 1 kübne mutbak 
ikinci katmd.a 4 oda birinci katm· 
dan çıkdır. Bir da.raça varoır. oı,. 
dukça bar"'p merdivenleri karanlık
tır. elyevm 36 lira hodeli icar tc· 
min eydemelrtedir. 2 - Halen emni 
yet ııandığma ipotclrtiır. 3 - Artır

maya iştirak içi.n yüzde 1 buçuk te
minat verilmelidir. 4 - Vakıf ica-
reai müttc.riye aittir. S - Taı>uca 

müseccel "" ayri müeee.cel hak sa
b~lerln.in baklannı 20 gün içinde 
cv:rakı mliebitcl«ile bildirmcleci )il 
zmı ""' alaM taktirde atış boddinin 
payla'l""'sından harıç kalır.tar. 6 _ ' 

İstanbul asliye mabkeıneal 3 ün· 
cü hukuk dairesinden: Raşit efen· 
dinin Kasımpaşada eski mekl:ei> ar· 
kasında 49 No. fo Musevi hanında 

mükim zevcesi Bedriye Hanım a· 
Ieyhine ikame eylediği botaııma 

davasının tahkikatı 31-3-932 tarihi· 
ne müsadif perşembe günü aat 14 
te tayin edilmiş olduğundan yevm 
ve wlcti muayyende mahkemede ha 
zır bulunması lUzuınu halen ika
metgahı meçhul bulunan Bedrıye 

hanıma ilanen tebliğ olunur. 

1STANBUL OTOMOBİL 
Türk Anonim Şirketinden: 
20 Mart 932 ıpazar günü saat 15 

te Şirketin alelade surette umumi 
heyetinin içtimai mukarrer bulun
duğundan vekaleten veya asaleten 
!iiaka !on hisseye malik bulu.nan 
hissedarlarının, içtimadan bir hafta 
tvvelinc kadar malik bulundukları 
hisse senetlerini veya mevdu bu
lunduğu Bank mektubunu Şirk~t 
muhaselıeciliğine tevdi ve dühuli· 
ye varakaları almaları ve içtima gü 
nünde Taksimde Şirketin merkezi 
idaresi bulunan merkez garajma 
teşrifleri rica olunur: 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi ldııre ve murakıp 

'taporları.nm tetkiki, 
2 - 931 bilanço.unun tasdiki ve 

meclisi idarenin ibras, 
3 - Müddeti hitam bulan aza

ların yerine yenilerinin intihabı; 
4 - 932 1CDC6i için murakıp inti· 
babı ve ücıretinin tayini. 

İstanbul 8 inci icra memurlu· 
ğundan: Bit- borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrllınesi mukarcer bir 
adet ipek dokuma makinesi 22·2· 
932 pazartesi günü saat 12 den 13 
çe kadar Çenbcrlitaşta Vezir hanın 
da 4-0 No. l.u odada açık artırma ısu· 
reti.le satılacağından ta.li,plerin ma
hallinde bulunacak memu:u.na mü· 
tacaatları ilin okı.ıı.u.r. 

19-3-932 tarihine müııadif eumartesi ı-------------
giinll saat 14 ten 16 ya kada.r açık 
artırma ile satılarak kıymeti nuıham 
minesinden en fazla l>cdııl veren 
müşterinin u.lıdcsinde birakı.Iır. 
7 - Bedclıi m!lzayode beş gün zar
fında mahkeme veznesine teslim e
dilmesi aksi taktirde bilcümle za
~ar tazmi.n edilir. Faz.la malümat al 
mak isteyenlerin 931-1203 nuınara
silc Beyoğıu sulh hukuk mabkeme
ıine müracaatları ilAn olunur. 

Üaködarda İstanbul Altıncı icra 
memu.rkığundan: Bir deynin temi· 
ni zmınında mahcuz ve paraya çev 
rilmesine karar verilen aynalı kon· 
sol divar saatı divar balan ve bakır 
mangal ve a;:ıir eş>-a 22-2-932 tari· 
hine mü:>adif pazartui günü uat 
ondan itibaren Feriköyündc tepe 
llstiinde Baruthane ca~sindc 44 
numaralı hane önünde açık arttır
ma uretiyle satıJacagr jUin olunur. 
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MiLLiYET CUMA 19 ŞUBAT 1932 

kar 1 prime e 1 n z. 

Nefis İpekli kumaşlar 

iş Bankası' nın tesis 
Ettiği büyük ipek 
Kumaş fabrikası pek 
Yakında mamulatını 
Piyasaya çıkaracaktır. 

•• • 

• M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
tyi İngilizce bilaı ve konuşan bir müterdme ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verileoek ve K~ de Teroiimanlık 
ta ve lngiılzıce Tüıitçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 
istihdamına bir hali olmadığım gösterir Polis vesikalarını ve 
sıhhat raporunu, evveke istihdam edildiği mahalleroen hüsnü
hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerliıkle alakası 
olmadığına dair vesikalarım ve muvazzaıh adresile bir kıt'a 

fotoğrafını istidasına ilişik olaT<tk Milli Müdafaa Vekaleti Ha
va Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (562) 

tiseler nıüba1aat toınis1onun~an: 
Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyveleri, gaz, 

benzin, vaıklım ve mazot yağlarile Çamlıça, Erenköy ve Kandil
li melkteplerinin ekmekleri ve Çamlıca Kız meıkteıbinin sebzeı;;i 
29 - 3 - 932 tarihine müsadi.f salı günü saat 15 tıe ihale edil
mek üzere kapalı zarf usulile mev<kii münakasaya ve G<clatasa
ray lisesinden maada diğer mekteplerin elanek ıkırmtılan ile 
Galatasaray ve İstanbul lisesinden maada diğer mekteplerin 
yemek artrldarı mczkm tarihte ihale eclilımek üzere kapalı zarf 
U6ulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin komis}"O
na müracaatları. (529) 

Şirketi Hayriye 
HISSEDARAN HEYETİ UMUMİYESİ İÇTİMAI 

Hissedaran heyeti umumiyesi 1932 senesi Martının 29 uncu salı günü 
aaat on.beşte şirketin Galatada Fermeneciı.e.rde kiin merkezi idaresinde 
aı..lıliıde eurette içtima.a davet olunur. İ'bıı içtimaa elli ve daha ziyade 
hieee sahibi ı>lan hiaaedaran işttrak ederier ve rey eahibi olab>lirJer. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1931 eenesi hisabatı hakkında meclisi i.dare ve murakıp rapoınları

nm kıraati ve hisabatı mezkfuenin tasdiki ile nıecli&i idarenin ib· 
ı:ası 

2 - İkmali müddet eyleyen reiain yerine reia intihabı 
3 - İlaneli müddet eyleyen azaların yerlerine aza intihabı. 
4 - İkmali müddet eyleyen murakmlerin yerlerine murakıp ıntihabı ve 

ücretin-inin tayini. 

nız. 

AMAN NE SANCI! ÇABUK! SANCI GEÇTİ 
ADUA BIÇH DARBELERİ GIBll BiR ALKOK YAKISI OH, HE RAHATLIK 1 

Tlkly• Umıtml Acentalan ı 

G. it A. BAKER Lt4 Yeni:Delikli:ALLCOCK"YAKISI 
inA••L .............. w ...... SANCIYI iZALE EDER 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Susuz 
Sabunsuz 
Fırçasız 

10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 
adet (taımben 4700 kilo) mrh ıkapalı zarfila müna!kasaya ç1'ka
rılmıştır. Mıünakasası 5 Mart 932 cumartesi günü saat on birde 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üz~e 
her gıün ve müna:kasaya iştirak için de teminatlarile beraber 
mua)'Yi!n günün mez'ldlr saatine kadaır komisyonıumuza müra

.';1f 
caatları. (523) ------------------1 ıab!ada TIRAŞY:!:m 

umumıye, iftehasızlık ve kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Bar~iJe Me~te~ine Tale~e Kan 
ve ~abul e~ilecettir 

Madde 1 - Mektebe alııiacak talebe miktarı M. M. V. te115ip 
olwıacaık ihtiyaç nisbetindedir. 

aı) Tam devreli Li5e veya muadili olduğu Maarif Vekale
tince musaddak Türlı: veya ecnebi mektepler meZWl'U olmak 
veyahut hususi mekteplerde veya şahsi olara!k ayni "derecede 
tahsil gördüğünü iddia edenler maarif liselerin.den birisinde 
baolı:alorya imtiıhanmı muvaffakıyetle verdiğine dair şahadetna
me ibraz etmek ve Türk diline tam vakıf bulunmak. 

b) 17 yaşını lbitirmiş ve 22 yaşına henüz girmemiş olmak. 
c) Vücudunun teşekıkülatı ve sıhhati orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait bulunmak (emir ve kumandaya sekte vere
cek rekaketi lisaniyesi bulunanlar alınmazlar.) 

d) Kusursuz vaz'ı tavır ve ah.liik ve seciye sahibi olmak. 
e) Ailesi hiç bir sui hal ve fena şöhret sahii:ıi olmamak. 
2 - Birinci maddedeki ŞMtlan haiz olanlardan İstanbulda 

bulunanlar her sene mart 'başında doğrudan doğruya haırbiye 

mektebi kumandanlığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bu
lundukları mahaldeki en büyük askeri !kumandan veya asıkerlik 
şubesi riyasetine en geç temmuz nihayetinde har'biye mektebin
de bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler ve istidalarma 
şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. 

a) Nüfus teskeresi, hüviyet cüzdanı veya resmen musaddak 
sureti. 

b) Musaddak sıhhat ve aşı vesiıkalan (aşı vesikası olmayan
lara askeri tabiplerce hemen ve meccanen aşı yaptırılır. 

c) Mezun bulundukları mektebin şahadetnamesi hususi su
rette lise tahsilini görüp te lise ve bakalorya imtihanım muvaf
fakıyetle verdiğine dair her hangi lbir lisenin bakalorya şaha
detnarnesini veya bunların musaddak sm-etleri. 

Yüzüm daima muattar ve yumu
şaktır. Taharrüşat v-e 

l<almamıştır. 

Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. 
En sert sakal bile derhal ve ağnı;ız 

tıraş olunur. 
Tübü her yerde 50 kuruş 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

lan~a ~onııner~iJah 
1TALYANA 

Sermay~i 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

veya doları f.rank olarak sa
tılan bu çekler sayesinde ne
reye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za
nan isterseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellerde, 
~apurlarda trenlerde bu çek
leri en küçük tediyat için 
ı.akit makamında ıkolaylıkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
:len başka kimsenin kulla
'.lamayacağı bir şekilde ter
•ip ve ihtas edilmiştir. 

İttihat Değirmencilik 
Türk Anonim Şirketinden: 

İttihat Değirmencilik Türk An.o 
nim Şirketi hissedaran heyeti umu
miyesi 1932 senıosi Martının yinnin 
ei pazar günü .saat 10 buçukta Şir
ketin merkezi idaresi olan GaJatıada 
ömer Abiıt Hanında 11-15 ıııumara
lı merkezi idaresinde zirdeki me
vaddı müzakere etmek üzre adiyen 
içtimaa davet olunwlar: 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Mecliai İdare ırapoR1 kınat 

ve kabulil, 
2 - Murakıp rapoıu kıraat ve 

kabulü. 
3 - 31 Kanunevvcl 1931 tarihlıır 

de kapatılan hesalıat ve bil4nçoo.wı 

Kumbara Sahipleri .. 
1 mert tarihine kadar tediyatınız yekunu: 

Asgari 
Bütün 

Asgart 

SLira 
Olmalıdır 

5 lira tediyatı olan 
kumbara sahip 1eri 

2500 lira mükif atlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Teminat 

Seı;ikt.ş'ta Sin~aııa medreeeel s nıumaraJ 1 odaaı 8 Lira ıs K. 

" " " 7 
" .. 1 " 80 .. 

" " " 
2 

" " " 
" " " 4 

" " H 15 " 

" " .. 3 
" " 3 " 

" " " 
• 13 

" " 3 .. 15 " 

" " " 9 
" " 3 " 

" " " 
11 

" " 2 " 70 " 
Çarşıda cevanır bedesteninde 114 N.lı dolap 3 ,, 
Topıhanede topçubaşı Mehmet ağa melktebi binası 5 ,, 40 ,, 
Kapalı çarşıda 21 N. diiıkıkan 3 ,, 60 ,, 

[ Üsküdarda İskele camii aı<ka.sında Mihrimah meık-
i tehi binası 2 ,, 70 ,, 
1 Sultanahmette Di2'dariye medresesi 20 ,, 70 ,, 

1 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 5 N. ılı dUkklin 7 ,, 20 ,, 

[ Arnavutköyünde Küçük ayazma mevk)inde 
10/ 12 No. lı hane 9 ,, 

'ı Yukarda yazılı emlak kiraya wri1eceğinden talip olanlar 
yevmi ihale olan 14-3-932 pazartesi günü saat on beşe kadar 

; Daimi Encümene ve tafuilat almak için bet- gün Levazım mü
J dıürlüğüne müracaat etmelidirler. (608) 

Bundan üç sene evvelki Büyük karın .gerek tramvay gerek
se otomobil münaıkalatına sdkte verecek kadar büyük olması 
Belediyeyi, her ihtimale karşı hazır ibulurunalk düşünctısile bir 

1 lmr makinesi tedarik etmeğe sevketti. Bu makine, esas itibari
le soıkaklan ıkaırldan temizlemek için değild?r. SOkalkları kardan 
toernizleımek için kıullanrlan maki.neler k:ar sü,pürgesi ve ı;;aire 
gibi uıfaık makinelerdir. Belediyenin satın alımış olduğu büyük 
kıar m~in@ ise sırf mürur ve ubura sekte verecek lkadar 
fazla olan karları temizliyerek umumi münakalatı yalnız şe· 
hiır dahilinde değil civar §Öselerde de temin etmek için olduğu 
tavzihan eıhaılli mUhteremeye beyan olunur. (607) 

Devlet Demiryolları iaaresi ilanla~ 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak ollan (6) kalım ma

rangoz ,Jceı;eri, tren akupleıman kablosu, tampon gresör garni

türü, beıyaz sabun adi soda, İngiliz sıicimi, ince yazr makine 
ıkaadının pazarlığı 22-2-932 tarirune müsadif pazartesi günü 

icra ıkılmacağı:ııdan taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 
11.30 lkadaır mağazada iroatı vücut ederek tahriren fiat verme· 
leri ve pazıarlığa arzolun.an mabıcmden nümWlte getirilme • 

icaıp edenlerin niim•melerinin becaher getirilmesi nümun uı 

vaki olacak teklifatın lkabQI edilmeyeceği ilin olunur. (605) 

d) Mektebe kabul olunduğu takdirde askeri kanunun nizam
ları ve talimatlarını tamamen ve aynen kabul ettiğinıi natrk ve
lisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi saralı, uyıku halinde 
gezer, sidikli, ıbayılmak ve çırpınmak ha.stalığına müptela olma
dı:klarma dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri (bu gibi 
hastalrklaıx!an biri ile, mektebe girmeroen evvel malftl olduğu 
bilfilıara anlaşılan talebe mektepten ç:ıkarılır ve o zamana kadar 
o talebe için hükUnıetçe illtiyar olunan bütün masraflar velisin- tasdikile ttmettüun sureti tevzii ve -------------------------
den tamıin ettirilir.) (376) işbu devrei muamelit hakkında İdaremiz için tabettirilecek on biın takını Türltçe ve Rusça 

Meclisi İdare ve murakıbın zim- konferans mukarreratmm pazarlığı 22 Şubat 932 tarihine mü-l--------------------------1 mc1ılerinin ibrası. S'adÜ pazıartıesi günü saat 11 de icra kılınacaktır. Taliplerin m:.ı 
4 - IMecli.U İdare az8'1ından lkaıTerat müsveddelerini görmek ve izahat almak üzere yevmü 

müddeti hitam bulan bir azanın in.- me.ddlıe kadar Haydaq>aşa mağazasına mi.ı.:racaat etmeleri 
tihabı tir kıeti.n dahili nizamn111Mei-

,-rnııııııııııııııııııııımıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııım~ımııımııııııııııııı 

Milliyet Matbaası : nin 33 üru:ü madd.e&iıııe tevfikan, a- ilan dl.un.ur. (609) 

NEFİS VE SERi SURETTE 
Her nevi evrakı matbua tab'ını decuhte eder. Notere 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlaı: mutedildir. 

saleten veya vekfileten laakal on 
hisse senc.ı;ne malik olan hiaaeda-
ran meclisi mezkfir içtimaında ha
zır bulunabilmek üzre içtima gü
nüne takaddüm eden oo gün Zlll'

f ınd;ı hamil oldukları aenedatı şir
ket veznesine tevdi eylemeleri il-

- zımdır. Şehrimiz maJi müeaseeatın,.. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa dan ..,nedat mukabilin.de verileın ve 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
3800 ili 3900 takım kompil~ :k !ık elbise imaliyesi kapalı 

zarfila münakasaya çikarıhruştır. Münakasası 5 Mart 932 cu
martesi ,günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nüıınuneleri görmek üzere hı« gün münakasaya i tirak için 
de teminat ve teıkliflerile muayyen gün ve saatte oırnisymıa 
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