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NUIHASis KURUŞTUR 

ES - - ·---

pon c 
Hükumetin alaka ve 

• 
müdahalesini icap ettı-
recek bir vaziyet var! 

Japon si~rlerinden ileriye ttılış ... 

Almanyadan çok mal alıyoruz, fakat hi~ 
satamayoruz - istediğimiz muvazeneyı 
bulmak için mübadele yoluna girmekten 
başka çare yoktur -Almanya bize cayır 
cayır mal satarken, bizim mily~~~~r kıy
metindeki tütünlerimiz orada çuruyor-
vaziyet hükômetin alaka ve müdahale- J } . •h t ç· 

• • .' . tti" k kadar mühimdir 1 apOD ar Dl aye ID 
sını ıcap e rece 

B ret; yine Almanlar her h • • d ı ' 
Günün en bü ük meHlemi u sana. . cep esını yar ı ar lıı . Y Her 11111111 keetm zıyacle takdir ederi«. • 

arıce mal ıatmakbr. . . Ticaret müvaseneıine ne ka-
lekette ayni zaruret hilQmdir dar ehemmiyet verilmek lizım 
ve her memleket -lmı ~t- eleıcii" · bisden iyi bilirler. 
ınak için her fır1attan, her.- :.... ~ iatiyonunm7 itte Al 
lrindan iıtifadeye ça1ıt17or. :-ela .- ekıclen heri bek-
D,. .• • tec1i7e maDJa • • 
uutçe muvuenesJM. . H tütiiDJerimİz var iri bir 
llliiTueııesine, nihayet ticaıt ~ aablU11yor. 
•e ildısaclt mÜYaseneJ• lııatka Bunuıı .ebebi mutlaka fiat. 
Joldan varılmaz. ki, . . · · f 

Bazı memleketler Yal' lann yükHldıji, cmalll ena· 
Vaktile oraya olan ihrac&bllll- lıp clejildir. Belki ahcılaruı 
•111 yekUnu mühim hir ~ b1J1e bir mecbariJet 'ff .. z~.ru
n bul rk buırün niabet•IS'" nıt lhay111-land1r. Dutun
biru ~ :'1ebeı,ıiz ıurette deiİt mek lisım ki, bu tütünlerin 
lllittir. a Bu ..-)eketJerden bi· bir müddet eonra çüriimeai, ve 
ri ve en mühinami Ahn•n,..dlr• ya daha fula kıymetten düt· 

Harici ticaretimi• muu- ..... i memleketin birkaç taciri. 
unda Almanya'nm büyük ehelll ni tamamenı mahvedebilir; ba. 
ıniyeti vardır. Çünkü itbalib· zı 111iie1-elerimizi sarara uğ
lllmn çoğu bu m:C%1 f ~ • rat.rııi~~ ~ı. mi't'm-. .ildi. 
luyor Netrolunan 90li bll' iı- ıadl bir devir J&fıyoras lııi, ba 
tatiıtiğe ıöre 1930 aenesinde unrları huauai ve tahıi telik. 
Abnan.ya'nm bise ithalatı 27 ki edemeyiz. Kanaat itibarile 
lllilyon lira idi. Buna makabil hangi ıiıtem ve prenaipe taraf 
4.lmanya'ya olan ihracatnnnı tar olunak olal1111; bu zararla-
19 milyon olmuttur. 1931 aeae rlll nihayet milli lfll'Vete dokun 
•iae gelince bu vaziyet daha lhajunu unutmağa imkin yok. 
ıı:iyacle aleyhimizdedir. Alınan- tur. O halde Al-ya'~an al. 
Ya'11a1 bize ıattığı aaallarm )py cbğ11nız mallara mukabil ona 
illeti yine 27 milyon olduiU bal ayni miktarda veya - !~ 
de bizim ıatbğımız mallarlll bir niıbette mal 1&tmak ımkin 
JekGnu 13 milyonu ıeçmı zrit- lanm aramalıyız. 
tir. Almanya'dald haleti ruhi- Eğer ikbaadi ve ticari tet
Je ve bul tahdidi tedbirlere ba kilit.mızın nokaanmdan dola
kılıraa, 932 ıeneeinin bizim için yı bu vazifeyi efrat ve ~üe111e
daha müHit olduğunu farzet- ıeler ba9aramıyona, lazımdır 
IDeğe mahal yoktur. Şunu da ki hükümet bununla alakadar 
ilive edelim ki, Almanya'ya olıun, milli ıerveti korumak 
IÖnderdiğimiz mallar111 b!r ~· huıuıunda timdiye k~~ar ıa~
ını oraya transit olarak g1nmf, fettiği mqkur meaa11ıne bir 
bir IDüddet sonra; ba§ka yerle-; eser daha ilave etsin. 
re •evkedildiği için beclellen Siirt Melı'uau 
ll.tkaları tarafından ödenmit- MAHMUT 
lir. Halbuki Almanlann bize """""" -

Çinliler Japonların şiddetli topçu 
ateşi albnda ricat ediyorlar 

40 tayyare Çin mevzilerini dövdü 
ŞANGHAY, 25 A.A. - Kianc • 

Waa : ıı 1 11inı!ıki Çinlil-le Japon
lar ...-.ıa fimıliye kadar görülmi
yaı ı1er-ı1e -ümiclaae lıir harp 
lıııı'-'t ve hili clenm etmekte .... 
lunaııqtur. 

Japon -'ıiind-. verilen haber 
lere göre Kianıı · Waıa'ın 2 mil tima 
1i prlıiaiııcleki Miao • Hong • Chen' 
ile Çin mevzileri yanlmqtır. Japon
lar ellerinde bulunan her türlü harp 
veııaitini iıtimal etmekte ve Çinlile
rin tab!iclat aakeriyeleri ele hali ha
_. ~ki 111'111 JJ 1 · en 
lıll,.lik - küaü halini ine .,ı.. 
mektedir. Ja- topçulanıun ateıi 
Miao - Hong . Chen köyünü J'•kımt 
tır. 

40 Japon tayyıareei Kians · Wan 
kö,.;i etrafındaki ve bu kö)'le )'llft

nuı olan köy aruındaki lıütün Çin 
mevzilerini ı.-wır.ı- e,.lemittir. 

Dia ölle nkti Ja- topçular. 
...!!-• -..1- r.ı..ın-; L.IL....- ' ' .-uwn......,.. ~-:,-- ... .,.... çevau-
ken Japon p1yadeleri ele lıir ıuı-. 
reden fazla a..lanifl...ıir. MM-
fih Çinliler Klans. Wan'a lıarp,.... 
pılım lıitün Japon tıımıwılauıwı ..... 

lıavemet eı --ı.te .,. lıili ., kd .. 

mahalli terlretnıemeiıteclir. 

]•ponlar çevir- Mrelcdi 
tl•pıgo,Jtu 

ŞANGHAY, 25 A.A. - Japon 
ta~ .fticat ebntl te olan Çin 
kunoetlerini mitrabiz atetile takip 
etmektedir. 

Japon kuvvetleri Çin hattım yar
dıktan ıonra Küuaı • Waa'clalıi Çin 
mevzilerini tehdit eden ve mezkiir 
mahallin 3 mil prlıinde bulanan 
Taa Hana etrafında.~ $e-n.- ba
relıeti ya......ı.tactırlıır. 

Boglcotaj Anteriloıı ile harbe 
n6ebl6et flftrebilir 

TOKIO, 25 A.A.. - Japonya'mn 
Cmü:reti Almım tanıfındaa vuku 
bulan mür.- v~ olchııiu ce
Yllp lıütün -1eket1- t...ımdan 
tuYip eclilmektedir. 

c-teler, ...... ,..,. kartı ikt.-
wl - ...... l üms· - • , '·• 
lıir barlıe u• •• 'yetvor uji..; ve biy 

(Ihvuu l ıncı Abilede) 

Rönderdiği mallann hepıi de 
Türkiyede kahnıt, milli ıervet 
len ödenmittir. Dahuı var: Al
lllanyaya satılmak üzere ıevke
dilen ve iıtatiıtiklerimizde sa
tdmıı gibi görünen bazı mal
lar daha var ki, bunlar da ha
lile orada ıatılmamıt duruyor. 
ihracat qyamızm mühim kıa
lllını mahıulitı arsiye tetkil et· 
tiği için bunlann içinde bozul
'-i• yüz tutmut olanlan da 
•ardır. Bu hale kal'fl daha faz 
la likayt kalmak dojrn olmaz. 
Dıitunmeli ki birçok hükümet
ler; kontenjan uıulÜDÜ yalnız 
muayyen emteaya ıöre dejil, 
IDeaaleketlere göre tatbik ecli 
Yorlar. 

P
• O 0 yasağını Beyoğlu belediye dairesinde nikah kıyılırken ... 

ıya g MI A . G ,.. d 
Teklif • nıta rew un Ün 

Bis iae muhtaç oldujumuz 
itbalib; rut rele yerden ala
Yoruz. Ahnanya'da hükemet 
cephesini bilmiyornıı. Fakat ba 
:ıo nııiieueaeler var ki, Türk 
-.llannı ıaba al~ çok naz 
lı davramyorlar. Biz iıe Al
-. malmı tercih edip duru
Yi1111Z. Bile bile nlÇİll zarara 
kati.• ·b7 Bu itlenle müba-

Celil Nuri B. Meclise 
bir layiha verdi 

ANKARA 25 (Telefon) -
Tekirdağı m;b'uıu Celil Nuri 
B. ııdai mevat 
ıatanla~an piyan 
ko tertip edeme 
meleri hakkın· 
da Millet Mec
liıine bir kanun 
teklif etmittir. 
Bu teklifin bi· 
rinci maddeline 
göre çikolata, 
piakiivİ ve aair . 
her nevi gıdai ltlfıl Nurı füy 

111evaddı yapan ve Htanlar bun 
larm muhtevi olduklan paket, 
kutu, kap, zarf ve sairenin içine 
ikramiye bonosu ve meccani pi 
yango numarası koyamıyacak
lardır. Buna mütecaıir olan fab 
rikatörler ve satıalar yüz lira· 
dan bin liraya kadar para ceza 
ıma çarpılacaklar ve mallan 

Devamz 6 mcı S11bifede) 

nikahı kıyıldı 
Muhiddin B. yeni evlilere şehir 

namına iki halı hediye etti 
Türk kanunu medeniıi muci 

bince nikihlarmın aktedileceği 
ni yazdığımız M. Grew'iıt ke
rimeai Mel. Anita Grew ile A. 
merika'nm Pette sefareti ki. 
tiplerinden M. Robert Engliıh 
in akitleri dün Beyoğlu kayma 
kamlığmda kaymakam Sedat 
Bey tarafından icra edilmittir. 
Nikih merasiminin ıade ve te
kellüften azade bir ıurette ya· 
pılma11 arzu edildiğinden, ni
kah aalonuna gidilmemiş, Sedat 
Beyin bürosu ile yamndaki ... 
lon meraıime tahsis edilmiştir. 
Akitte Mel. Anita Grew'iın şa· 
hitliğini vali Muhittin Bey ve 
M. Robert Engliıb'in tahitliği. 
ni de 1 nıiliz ıefiri Sir Jorj 

Klark ifa etmitlerdir. Saat iki 
buçukta yeni evliler, M. ve Ma 
dam Grew ve aefaret erkim, in 
giliz aefiri Sir Jorj Klark, Yu. 
nan ıefiri M. Polibronyadiı ve 
Amerika konıol~u M. Ailen 
ve refikaları, viıkonaul M. Ser. 
ry kaymakamlık dairesine gel
mitler ve Vali Muhittin Bey i· 
le Sedat Be1 taraflarmdan kar 
şılanmıtlardır. Meruimde Vali 
Beyin refikaları Hammefencli 
ile gazeteciler de hazır bulun. 
mutlardır. Mutat meruim iera 
edilmek için Sedat Bey ıalonun 
ortaama vazedilen muanm ba. 
tına geçmit, Mel. Grew sağda, 
M. Enıliıh te aolcla ahzi mevki 

(Devamı 6 ıncı sahı'fede) 

Gazi Hz • 
- ---

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

Maarif 
Vekili gitti 

lalııip ve S.tmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefriyat ve Yazı Mldtirl 

ETEM İZZET 

Vılayette toplanan tetkık komisyonu 

Tetkik komisyonu dün 
1 =EL;~~~=~2~ akşam kararını verdi! 
ı ve clün aktamki trenle Ankaraya av- ı · 

Ecnebi mekteplerdeki 
Türkçe dersler 

meselesi halledildi 

det etmittör. Velôl B.'bu haauata 
aynca müfettitler vuıtaaile yaptır- K o AJ 11 • k • • c1ı1ı ~~ta~. n:_por1a~1 "! ~'-!n omısyon pu u şır eti ve bayı-
c1e ırotiinnuıtur. VUl)letin lıir oaı-
tefehbiim olduiu uılaphnııtır. Türk ı • h kk d - t k d• se.. ~·coğrafya,,..... hilsi•i c1en en a ın a muspe arar ver ı •. 
lerinin prosrıu111 ve mgallim lıadro-
IU &YMft evvelki Jİbiclir, DeiiJlllİt 
biç lıir nalda ,.olıtur, Bi--1eylı 
açıkta tek ınaallim hl •itacııktır. 

Es/it S.y 

Euıt Beyin Ankaraya •detiai mii
teallip, nkilet ... n 11 p' a iWnci 
bir twim sö•• ••• ,.-,.e11e lais: 
lıir ılaiifiklilı ............ lıilıliz : ık
tir. 

Maarif vekili düa ....... Darilfii. 
- Pclerek lıir müddet metıul ol
lllllf '" Muammer Rafit Be,.le, M. 
MEi ... ile söriipıriittür. 

Euıt B. pn.ıiye kadar yapbiı ve 
......... .-- aihayetn ....... bi
tlı •ii teftitleri -yicini havi hü
u ste lıir rapor veı ec:ekıiı. Alchiı
- mahimata söre, Vekil B. lıtan
bul, lmıir, Konya'yı ...... noktai -
........... kuvvetli bula..ıtur. Anlaı
ra'da ela kuvvetli lıir irfan merlrezi 
halinde lıul....-ı.tachr. vekil e. An
kara' ela ikinci bir !İle teaiaini ma· 
nfık ıörmektedir. Şimdiki Anbra 
Liaeaincle 900 talebe vardır. Vekil 
B. Antalya, Menin, Gazi Antıop, 
Kan, Artvin' ele mükemmel birer 
Türk kolleji vücucle getirilmeai ve 
bu kollejlerele liun tedriıatma e
hemmİ)'et verilmeai lüzumuna kani 
olmu,ıur. 

- - ....... . 
TevkifıJt 
Yoktur 

--·-
Komünistlikle alakadar 

kimse tutulmadı 
Dünkü Son Poıta gazetesi İz 

mirde tevkif edilen komünistler 
: ;e alakadar ola 
rak tehı;mizde 
de ıekiz komü· 
niıtin tutuldu. 
ğunu yazmı,tır. 
Bunlann aruın
da Bur1alıEmin 
iıminde birinin 
ı:le bulunduğu 
yazılmıttır Dün 

bir muharriri-
A/i R1ra B•y mis fU tahkika

b yapmııtır: 
lzmir zahıtuı, evvelce 

ele yazıldıiı ribi, boraya hau i. 
aimler bildinni9tir. Ancak bu İ· 
ıimlerin lzminleki it ile alika· 
sı görülmemiş ve hiç bir tevki. 
fat yapılmamııtar. Bu tevkifat 
itini ıerek Vali muavini Fazlı 
ve gerek Poliı müdürü Ali Rı
za Beyler kat'i surette tekiııp et 
mitlerdir. 

Tahkikat raporu cumartesi günü Vilayetten 
müddeiumumiliğe verilecek 

Şeker fiatlerincleki aebepaiz yük. 
aeı-in .-tı.bım ve lıunan mea'uJ. 
leriııi tetkike menur lroıniey- elin 
vazifeaini k11men ikmal etmiıtir. 

Komisyon ctiia sabahtan •kınm• 
kadar içtima etmİf ve alqam -t 
bette ikmal ettiii kııım hdkmclaki 
raporunu V'ıliyet makamına tevdi et 
mittir. 

Oç gün zarfında nıeaaieini ilunıd 
elmek nıedMıriyetincle olan komia
yon lıu üç gün zarfında ilk tetkika
tım Alpulla teker tirketi ve bayileri 
hakkında yapmış ve müıbet karar 
venniıtir. Ticaret müclürliiğünün 

verdiği diğer aerbeat ticııretineler

clen_ 19 u hakkında .... tetkilıatnu j. 
ı.4elt He lıaalıeır .. Ja .. uafaM 
.............. cwrteei ~ ......... 
... ilııııllıl aı! 1 3 ıtlıil. .. .. • .. 
ki ....... lıil .. .. ......... ... 1 

• 

Miiııld.i umumilik mph=me ...-. 
cetkir. 

Ticaret miitlbl•I• ... 11-
mat l-.11 

Ticaret miidirliiii ,.ı..r fiatle
rindeki ,.,..; talıii yülıaelitl- küç1ik 
wfı .. •kk•"en da elfth•d.r sör 
cliiinden claba ıılu t- olnaaı j. 
tilıarile Belediye iktıaat miicliirlüiün 
den bu buıuıta rnalümat İltemİftir. 

lcalıw /iatlar1111 gtJJcilc 
edecek lcomiıgon 

Kahve fiatının ,.Ukııelmeııi aebep 
!erini tetkik eclecek k-m,... "-'iz 
t91+1ril etmemiıtir. 

Beıuin /itlll•rı 
• ... ........... ilııi 

~ ~-~il· i 'a JM Mtl • 
lıapleri T"- ' 'I lllR ı .... 
... d&r lı ıli. 

lzmirde sabşlar bin 
, gün mü sürecek? 

Gayri mübadiller emlak sahşının 
bataatinden şikayet ediyorlar 

Bir iddia ve bir ihtilafı Şurayı 
Devlet tedkik edecek 

Gayri mübacliller, lzmir'deki Yu- rılacak bine yakın emlak var-. 
nan emlBkinin mü:ııayecleleri pek Haftada vuati 6 parça miizayecleye 
bati Jİtlİğinclen bahiıle cemiyetleri- çıkarıldığına göre, miizayecleler lıia 
ne mütemadiyen tikiıYet etmektedir- gün devam edecek elemektir. Sıuıa
ler. Vasati surette, haftada müzaye. ıun ve Merain mıntablarmclalıi -
eleye altı bina çıkarıı.-.kta, müddet liıkin müzayedelerine lıııılamlr1=•ııi 
olarak 20 gün konulmaktaclır. Bu 20 için bin gün beklenecek ı! ılrtir ki, 
günün hitamında da, itirazlar, had- bu hesapta camallır claJIİI cleiildir. 
diliyikini bulmamak gibi ıebepler- Camalar cla dalıili beaııp edilina mi 
elen müzayede işleri müzminleşmek- zayeclelerin aenelerce arlıall alınanıi
teclir. Gayri mÜMdillerin bir ıikiyet yacajı meydana çıkar. 
leri ele, müzayedeye çıkanlan em-
lake hakiki kıymetlerinden birkaç Gayri mübacliller, lıunclan -
~ıli fazla ~et takdir edildiği icl ~~ ••il••!~ ""?."'!nn faiz:, 
clıalanna iıtınat etmektedir ti ve vacleli olmaaı IÇlll hülnimete -

Gayri mübadiller cemiy~ti &Zll5Jn rac:aat etmİtJerdİ: Kartıhk olmam
dan bir zat, bize taYant cliklıat ı.;.. jmdaa, hulriimet?" ~ .~aıırruf -
helllp vermittir. Buna nazaran, b 1 _.aclıı ""-faizleri ııçın bütçede 
mir mıntaka11ncla müzayedeye çıka- I (Devamı 6 ıncı sahifede) 

lran PN1n:1aralarınd110: Talınnda Kaçar Villam. Vçü11tll -Jrtup lıılıgiin 
Z iaei sabilemi6tle .. 
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1 ~~;J~~k~fi IReic~stag'ta gürültülü Teşviki sanayi kanun Konak ve konuklarımız .. 
Anadoluda çadır ve siperin 

köy ve kasaba evlerinden daha 
rahat olduğu cepheler vardı. 
Almanyada ise en iyi yemek 
yenen bir cephe idi. Bize re. 
lince, bizim, yalnız mevsime 
göre değil, mevsimin her gü
nüne göre seçip gideceğimiz 
karargahlarımız olduğunu söy
lemittim: Kudüste Alman sa
natoeyomunda, Şaıııda ya Vik
torya otelinde, ya Salihiye kötk 
!erinde, Halepte Baron otelin
de, Lübnanda Sofar otelinde, 
Berutta Basaul otelinde ka
lırdık. Onun için cephede pek 
az oturduk. 

Lühnana kar yağdığı za
man, otomobille yanın saatte 
inilen Berut tdırinde bahar
ların en güzeli vardır. Berut 
bir cehennem gibi yandığı va
kit, bir iki saatte çıkılan Sofar 
da İstanbul nisanının serin sa
bahlan bulunabilir. Şam bahar 
!ar cennetidir. Kışın, Kudüs 
hiç soğumaz. 

Şanm Barada boyu, Zable
nin dağ yollan, gün batısının 
en güzel göründüğü Sukul
garp, Kudüsün kemerli ve dar 
sokakları, Berutun kumaalr 
Suriyede bulunmuş olanların 
gözlerinde tüter. 

Karargahlarımızda birçok 
halın sayılır misafirlerimiz ol
muftur. Lübnanda iken Ma
ronilerin Allah diye tapındığı 
patriklerini otele getirmek bü· 
yük bir hadise idi. O, biç bir za 
man manastırından çıkınıt de
ğildi. Nihayet bir gün Cemal 
Patanın ayağına geldi: Batka
sının kaşığını kullanmadığı i. 
çin kendi katığını, batkasmm 
havlusuna el sücmediği ıçın 
kendi havlusunu ve diğer ufak 
tefek eşyasını beğbesine koy
muştu. Maronilerin de olsa, 
otomobile binmit bir tanrı gör
mek meraklı bir şeydi. 

Badiyelerde oturan a§İret
lerin feyhleri kurnazdırlar: Ne 
kadar emniyet verirseniz veri
niz, baba oğul bir arada gel
mezler. Nuri Şa'lan gelirse, o 
oğlu Nevvaf ç01de kalır. Lüb
nanda Nevvaf'ı miaafir etmit
tik. Şaııı ve Bağdat arasında
ki nihayetsiz çölün büyük bir 
parçası Ruvale a,iretinin hük
mündedir. Nevvaf ve babası o
rada bükümdardırlar. 

Bu genç ve güzel adam, ta
irleri, dalkavukları ve nedimle 
ri ile blrllkte geldi. Birkaç 
gün karargahta kaldı. Bir gün 
kendisine karadan ve çöl orta
sındn;.. Bağdata gitmek zor 
olup olmadığını sordum: 

- Size bir yıldız göstere
yim, bir de mühürlü kağıt ve
reyim. Hecine bininiz, on gün, 
on gecede gidersiniz, dedi. 

Tepenizde bir yıldız, eliniz

!erinin bir kusurları vardır: 
Girdikleri odadan keskin sakal 
kokulan bir hafta kadar çık
maz. Dürzü sakalının rengi 
kınaya, kokusu sirkelenmit tar 
çına benzer. Bir gün ikisine 
da nit- ve altın vermek için 
çağırdığımız kardet ıeyblerle 
konuıup aynldıktan aonra, bü
yüğü yalııız olarak yanıma gel 
di. Ve kulağıma: 

- Ona daha az veueniz 
olur, dedi; çünkü nüfuzu ehem 
miyetsizdir. 

O çıktıkt1111 sonra, küçüğü 
odama girdi. Daha ziyade 
kulağıma: 

- Ona vermeseniz de o. 
!ur, dedi, çünkü biç nüfuzu yok 
tur. 

Bizim karargablanmızı ür
küten misafirler, çölden, badi. 
reden, Salttan, Aman'dan ge. 
!enler değildi. Berlinden gelen 
ler idi. F ondergoç tehlikesiz. 
ce Bağdada doğru geçti. Fal. 
kenhayin'i Kudüste tereddütle 
kartılayıırmrzm sebebi varm19: 
Nevvaf Cemal Paşanın bir çı
kın altınını alrp gitmişti. Fal
kenhayin bilakis altın getirmit 
se de Cemal Paşanın topunu, 
tüfeğini ve kumandanlığını al. 
dı. 

Cemal Paşanın ilk kederi
nin haklı olmadığını zanneder
im. Çünkü Suriyenin eaki Al
man orduları Başkumandanına 
hazırladığı hediye kimsenin 
heves edeceği bir şey değildi: 
Bozgun! 

Falih RlFKl 
- -- · •••••• 1 

Meclis müzakerab 
ANKARA, 25 A.A. - B. M. Mec 

lisi bugün reis Vekili Refet Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. Bazı meb'. 
uıların mezuniyetleri hakkındaki ri
yaset djvaru tezkeresi kabul edHmiş
tir. Müteakiben Londra posta kon
gresinde ittihaz edilmi, kararlar ait 
yesjkaJarın ta.dikine dair kanunun 
ikinci müzakeresi yapılarak kabul e
dilmiştir. Medjı pazarteoi günü top 
!anacaktır. 

·- -
Halkevleri 

ANKARA. 25 A.A. - Bir çok 
viliyetlerde Halkevlerinin açdması 
için bazırlıldar yapılmaktadır. Ha
zırlrklarıru bitirenler, Halkevleri u
mwni idare heyetinden açılma mü
saadesi istemektedir. Umumi idare 
heyeti dünkü iıçtimamda Yiliyetler
dea gelen miinıcaatları tetkik eyle
mi~tir. Nizamnameye göre icapeden 
ıeraiti iıu-1 etmiı olan evlerin açıl
mıuına miiuade edilecektir. 

Sahte tasarruf senetleri 
IZMIR, 26 - Giritli Şevki, Ka

sım, Muaklap Mustafa ve Cemal is
minde dört kiıilik bir kumpanyanın 
ııahte tasarruf senedi yaparak sat
tıkları anlaşdmıf, bunlardan ilk üçü 
yııkalanmışbr. 

de bir kağıt, on gün on gece Bir deli anaıı ile hem
şiresini öldürdü 

ANKARA, 25 - Ayaıın Hacı 
Recep maballeoinden Haııan oğlu 
Aziz evinde otunnakta ilıten birden
bire tehevvüre gelerek eline geçirdi. 
ği bir satırla validesi ile bemıiresini 
öldürmüttür. 

Vak' anın akabında derdest edilen 
Azizin deli olduğu anlaşılarak mü
tabede altına almmııbr. 

tek başınıza bütün çöl... Nev
vafın dediği doğru idi. Fakat 
mühürlü kağıdınızı mesela bat 
ka bir a9iretin adanılan görür
lerse, hemen kıymetinin deği. 
seceğine şüphe yoktur. Ruva
le bedevisi için Aman mektubu 
olan kağıt, İbnirreşit bedevisi 
İçin ölüm fermanıdır. Atiret
Ierin çölünde Nevvafm göstere 
ceği yol yıldızından başka bir 
de Aman yıldızı vardır: Altın! lzmirdeki komünistler 

b k h 
. . , - ornuoıs erın ta Altın kuma atıldığı zaman, ses 1 IZMIR 24 K .. · ti · b 

ten aş a er feY verır. kikat evrakı mevkii müıtabkem di-
Misafir gelen Havran şeyh. vanı harbine •erildi. 

Sir John Simon 'un tek
liflerine muzaheret ettik 

CENEVRE, 25 (A.A.) -
Terki teslibat konferansının u
mumi komisyonu bu sabah Sov 
yetlerin atideki teklifini müza
kere edecektir. 

Metin bir teşkilô.ta tabi tu
tulmuş hakiki bir sulha kavuş· 
mak hususundaki gayri kabili 
tezelzül hisle mütehassis ola
rak ve silahların mevcudiyeti. 
nin ve bunların her zaman için 
ziyadeleşmeğe mütemayil bu
lunmasının n:oesai erbabını işle 
rinden ayıracak ve felaketler 
levlit edecek ihtilaflara mey· 
dan verdiğine kar.i bulunarak, 
ve sulhun teşkili.tile emnüseli
metin teessijsüne iştirak etmek 
içn yegane çarenin her dev
bt için müsavat prensipinden 
mülhem olmak şartile bütün 
müııellah kuvvetlerin tam, acil 
ve umumi bir tarzda lağvi ol
duğuna kail bulunuyoruz. 

Konferanıı, mesaiye esaı ol 
mak üzere tam ve umumi bir 
terki teslibat prensipinin vaz'· 
ına karar vermiştir. 

CENEVRE, 25 (A.A.) -
(Havas) tahdidi tealihat kon. 
feransı umumi komisyonu, top 
lanmış ve (muhtelif teklifleri 
tanzim etmeğe yarayacak usul 
lerin intihabı, bir ruzname VÜ
cude getirilmesi ve tevdi edil
miş olan vesaikin heyeti mec· 
muası hakkında umumi bir mü 
zakere icrası için istilı7arat ic. 
rası hususları ile İştigal etmiş-
tir. 

Sir John Sim<m, ihzari ko
misyonun mukavelename proje 
sinin, heyetlerin müzakerat es 
nasında serbestçe fikirlerini 
dermeyan ve diledikleri teklif· 
leri serdeylemeleri hakları mah 
fuz kalmak tartile, konferans 
mesaisi için esas ittihaz edil
mesi hususunda iıırar etmittir. 

Amerika birinci murabbası 
M. Gibıon, İngiliz teklifine 
ır.üzaheret etmiştir. M. Litvi
noff, birçok projelerin ve bil
hassa Sovyet projesinin muka 
velename projesinde bulunma
dığını beyan ve Sovyet projesi
nin tetkik edilmesini talep ey
lemittir. 

İtalyan murahhası M. Ca
vallero ve Alman murabbası 
M. Madoly, Alman projesinin 
ihtiva ettiği bir takım teairat
tan başka, bazı noktalarda mez 
kur proje yerine kaim olacak 
mahiyette bulunduğunu söyle. 
mişlerdir, M. Tardieu, M. Litvi 
noffun projeyi ıslah etmek ar
zusunda bulunduğu ve tam biı· 
tahdidi teslihat teklif ebnek au 
retile onu fzidesiz bir hale sok 
mak tasavvurunda olduğu sure 
tinde cevap vermiıtir. Mumai· 
leylı, M. Litvinoffun teklifinin 
acilen müzakere edilmesini iste 
miştir. M. Tardieu, Almanya
nın İngiliz teklifine muvaffaka 
tini memnuniyetle kaydetmis
tir. Macal'istan, Türkiye ve J~
ponya murahhasları Sir John 
Simon'un teklifine müzaheret 
etmiflerdir. M. Henderıon, he
yetler araaındaki harikulade bir 
ittifak mevcut olduğunu söyle. 
miı ve İngiliz projesi ile Sov. 
yet projesinin perşembe sabahı 
celsesinde karşılaştmlmasına 
karar vermiştir. Konferans, 

( )1 nılıp kullanılmıyacağı hakkın-

H afta 11 k Sl·yas-ı ı .. cmal daki nihai kararı verecek olan 
beş altı devlet vardır. Bunlar 
bir defa karar verdikten son
ra, eğer kararları tabtelbabiri Anadolu Ajansı, geçen gün 1 ruz ki, Efganistan zehirli gaz 

Cenevre tahdidi teslibat konfe- mubarebesmi muvafık bulmu
rr nsmı şairane bir lisan ile ta- yor ve Efgan kimyahanelerin
rif etti: "Konferans" dedi "Ya- de çalışan Efgan kimyagerle
ğı tükenmiş kandile benziyor". rinin harp için gaz imal etmi
Fakat ertesi gün tashih etti: yeceklerini taahhüt etmeğe ha 
"Iıığı kısılmış labmaya benzi- zır olduğunu ima ediyor. Son
yor" dedi. ra Amavı.ıtluk büyük bir ordu 

y cı tükenmİf kandil olsı.ın, tetkil etmemeği taahhüt edi. 
ışığı kısılmıt lamba olsun, her yor. Bütün bu noktai nazarlar 
halde !U muhakkak ki konfe- enteresan olmakla beraber, tab 
rans parlamıyor. Bugün konfe didi teslibat konferanıunın bir 
!'ans açılalı 24 gün oluyor. Kon veya diğer tekilde neticelenme 
feransa ittirak eden 57 dev- sine yardım etmiyeceği aşikar. 
Jetten 49 devlete mensup mu- dır. Hakikat 9udur ki devlet
rahhas sözlerini söylemişler- ler arasındaki nazari müsavata 
dir. Binaenaleyh her devletin rağmen, bir defa büyük dev
ill sözünü söylemiş olması Jetler tahdidi teslih<t hakhın. 
icin •ekiz mur~"ıhas daha nu. daki noktai nazarlt.:-ını bildir
tuk irat etrrerd:r. Sen murah- dikten sonra vaziyet teb>llür 

. ' 

kullanmamak ise, bu karar mü 
tebaki 50 küsur devlet tarafın 
dan kabul edilir. Çünkü esa
sen tahtelbahir İn§a edebilecek 
devletler, bu karan verecek o
lanlardan ibarettir. Bu, diğer 
birçok harp malzemesi hakkın
da da doğrudur. Binaenaleyh 
tahdidi teslihat meselesinde 
en mühim nokb, büyük devlet 
ler arasındaki ibtilaflan telif 
etmekten ibarettir. 

Geçen hafta Fransanın, İn
giltere'nin, Sovyet Rusya'nın, 
Amerika'nın, İtalya'nın, Al. 
man'yanın ve Japonya'nın tez
lerini hülisa etmi~tik. Ondan 
sonra söz söyleyen diğer dev
btler murahhaslarının nutuk. 

hır celse daha! değiştirilecek mi? 
Nazis'ler bu sefer harbiye ve 
dahiliye nazırıne küfrettiler 

BERLIN, 25 A.A. - Reicbstag' j mittir. 
ın celsesi, M. Goebbelı'in dün sebe- llrtısat fırk.ıuı menıuplarından 
biyet vermiı olduğu bidiıelerin teY- biri, arluulaılanDlll M. Brüni~ le
lit etmit olduğu tesir altında ıı..ıa- binde rey vereceklerini çünkü bu ıu 
nuıbr. retle hareket etmekle Hindenbourg 

Reis M. Loebe, sözü dahiliye ve a rey vennit olacaklarmı söylemİf· 
harbiye nazırına venn4tir. M. Gri- tir. 
ener, Tatenbet-g galibi marClal Hin- Mumaileyh, Nazis'leri siyasi ci
denbourg'a kartı oarfetmit olduiu nayetler ıistemini ibdaı etmekle mu 
tutumu takbih eylemitıir. abaza eylediği zaman yeniden tidclet 

Mumaileyh, hiikümetin M. Goeb li bir taknn bidiseler olmuıtur. Cel
belı'in sözlerini bütün Alman miUe- ıenin tatiline mecburiyet bisıl olmuı 
tine tevcih edilmit bir hakaret lelik tur. 
ki etmekte olduğunu söylemittir. Celıe tekrar açddıjl zan.o Na-

Nazis'ler tiddetle proteoto etmiı zislerden Roaenberg kendilerinin ya 
ler ve M. Groener hakkında bir ta• kında iktidar mevkiine gelecelderi 
kım küfürler oavunnuşlardır. kehanetinde bulıınmuttur. 

Reiı, iki Naza'yi salondan çıkar- . b. 
mıttır. Sükun iade edildiği zaman Hıtler taraftarlarının ır 
soıyaliıtlerden M. Breitschid, tek- nümayişi 
rar umumi müzakereyi aç.mıthr. 

Bidayette .,.)onu terketmefe ha- BERLIN, 25 A.A. - Hitler 
zırlanan müf..it milliyetperverler, bi taraftarları Hostenbacb'da bir içti
lahare bu ta•avvurlarmdan kendileri ma tertip etmişlerdir. içtimaı dağıt. 
ne karşı şiddetli hücumlarda bulu- mak için müdalıale eden Jandarma
nan bir hatibin sözünü kesmitlerdir. lar, nümayiıçiler tarahndan sil8.h ve 

M. Breitocbid, Young planının bir taşla karıılanınıtlardır. 
cibetli olarak yırtılmasıru İstemeyen Nümayiıçilerden 3, jandarmalar
sosyaliıtlerin ht1ırİci siya&etl~rini tn- dan iki,i y~ralanmıttır. Jandarma iç .. 
rif etmiştir.. timaın tertip edenleri tevkif etmiı-

M.. maileyb soıyalistlerin faıiı- tir. 
me karıı Hinclenbourg'a rey vere· Komünistl~rle Noziıll•r 
ceklerini beyan ctmittir. 

Bıından •onr;ı M. Groener, Na- gene çarpıştılar 
zis'lerin orduya girmelerine müsaa- SARREBRUNCK, "!5 A.A. -
de bahşolan son tamim hakkında i- Dün bir takım komünist nümay~çi
zabat vermiştir. ter, Frnnoız hududu yakininde bulu-

Mumaileyb, Hitler'in ordu içinde nan H;:ıstebacb'da Naziı'lerin aktet
inhilal mücadelesine müsamaha et- miş olduktan bir içtimaı ihlal etme
mcmek vadinde bulunmu' olduğunu ğe teşebbüs ebnişlerdir. Komüniıt-
söyiernİ§tİr. ler, elcktrjk cereyanını keaerek içti-

Naıyonaliot meb'uslaı-dan M. mada bulunanlan karanlığa Hka et-
Von Tridag Lobengovin, bükümeti mi~ler ve jandarmaları ta,ıa kartıla
tenkit etmiştir. Mumaileyh, M. Brü. mışlardrr. 

Bütçe encümeni yeni bir layiha 
hazırlanmasını teklif ediyor 

sat faaliyetlerini alakadar ede 
bilcümle mevzuatın yeniden le 
kikini ve bal ve zamanın icaba-
tına tevfikini mir bulunnakt;ı
dır. Buitibarla teşviki sana 

ANKARA, 25 (Telefon) -
T e§viki sanayi kanunun yedin
ci maddesinin C fıkrasının tef
siri hakkıdaki Bafvekalet tez· 
keresi iktısat ve bütçe encümen 
!erinde müzakere olundu. Encü 
menler mütalealarını birer maz kanununun dahi yeni baştan 
bata ile heyeti umum iyeye bil- · ~İr tetk~ke tabi tut.~lması .ve h~ 
dirmişlerdir. lktısat encümeni hha~ır ~cabalın~ ~Ol'~ tadı) e.dı 
maddenin tefsirinden sarfma- mesı mubrem bır ıhtıyaç balın. 
zarla hükmün daha vazıh olma dedir. Diğer taraftan devletin 
sı için kanuna aşağıdaki fıkra- mali .vaziye~i dahi a!.elılmu 
om ilavesini muvafık görmüt- muafıyetlenn tekrar go::den !le 
tür: çirilmesini ve memleketimizi 

" Ve bu arazinin haricindE' iktlıadi ve mali cihetlerden iht' 
münhasıran mamulatlarını teş- y~çlarıı;u t~tmi.n edı;bil~k t~~ 
hir ve satmak üzere açacakları , k~~lere ifrag ~ılmesı .d~~· bugu 
mağaza ve depo idarehaneleri" nun zaruretlerındendır. 

Bütçe encümeni ise madde- Bu noktai ı:azardan bütçe en 
nin ne tefsirine, ve ı:e de bir fık cümeni teklifin hükiımete iade
ra ilavesine yanatınayarak tef- sine karar vermekle be•·aber ge 
sir teklifinin hükumete iadesi- rek te,viki sanayi kammunun 
ni bazı mülr'•aza ve mütaleala ve gerek onun bahşettiği muafi 
ra İstinat ede.ek karar vermiş· yellerin tetkikatmın fıcilen ik
tir. mal ile yeniden hazırlanacak li 

Encümen mazbatasında bu yihanın M. Meclisine takdimini 
hususta diyoı· ki: hükf.imetten mazbatasında e-

"Son senelerde cihan iktısadi hemmiyetle teır.enni eylemi~
yatına arız olan buhranın iktı- tir. 

Ankara' da devamlı kar .. 
ANKARA, 25 (Telefonla\ - Dün 2eceden beri devamlı 

kar yağmaktadır. 

Hükuınetçe satın alınan eşya
dan duhuliye alınacak mı? 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekaleti Mil 

ning'in Lauııanne konferansında ar- Jandarmalar, takviye kıtaatı is
tık Almanya'yı tem il etmiyeceği Ü- temiılerdir. Takviye kıtaatı kuvvetli 
midinde bulunduğunu söylemiştir. projektörlerle mür,ebbez olan bir 
Mumcileyh, Cenevre'deki Alınan be- kamyonla muvı\lalat etmiılerdir. 
yetinin intihap edilmit olduğu hare- Bunlar da keza taı ve tüfekle kar,ı
ket noktasııun pek fena olduğunu ;. lanmıılardır. Bunun üzerine sokak- let Meclisinden askeri mübayaatm, belediye vergi ve resimled 
lftve eylemitıir. lar tabliye ve kahveler kapatılmış- • kanununun 31 İci maddesinin şümulü dahilinde olmayacağı h3k-

Mumaileyb, Memel hadisesine tır. 'k landa bir tefsir talebinde bulwnuttu. Bu tefsir dahiliye encü. 
kartı protestoda bulunmuş ve Le- NümayitÇiler, elli el alet ettı len · d ·· k ed"I · ka d h"k' "'b 
bistan'a bü<um eylemiştir. Mumaile- sonra çekilmiılerdir. Jandarmalar, ~enın e muza ere .1 mı§ ve. nun a u umetçe mu ayaa e
yb, Leh • SoY)'l!t edemi tecavüz mi- mukabelede bulunmuılardır. dıler.:ek efyanın duhulıye resmmdeıı muafiyetine dair mucibi tef 
sakının Fransa'ııın teşviki ile aktedil Saat 23,30 da intizam ve siikiin air bir kanunı kayıt keyfiyetinin heyeti umumiyeye arzına ka
miş olduğunu ve şimdi Lebiıtan'ın iade olunnwştur. rar vermittir. Mesele Eskitebir belediyesinin hava kuvv:>tleri ta· 
Almanya'ya lıarıı elleri serbest kal iyice ı.ı,ı'.'tılıuış ~ir IAkmı ıı;öç •- rafından mübayaa olunup Eskitehire naklolunan benzinıle~den 
mış olduğundan lınanya'nın şimdi rabalarına ıltıca ebnış olan Nazıı'ler, d--L ı· · d b • ..ı......ı 5 
şarktan ve :gan>ten muzaaf bir taz. poliıin himayesi altında gİbnişler- unu ıye resmı ara~ası an ve. U ~ e tandard kumpany .. sı. 
yike marw: bulunduğunu bevan et- dir. nın depolarına hacız vazetrneııınden tabaddüs etmiştir. 

bunlardan bil'ini intihap ede- ı hasaların atiyen yapılacak mir 
cektir. zakerat esnasında tadil teklifle-

Yeni karar ri yapmakta tam ve ki.mil lala 
CENEVRE, 25 (A.A.) _ biy~te malik olm:aları. şartile 

U 'k · 1 · · k takıbe karar vermıtlerdır. 
mumı omııyon ce sesının te 

l'ar açılı!mda Sir Jobn Simon i Rus teklifi ile haricig11 
tideki kararı okııınuttur: 11ekilimiz 

Umumi komisyon, metin e· CENEVRE, 25 A.A. - Tahdidi 
saslarına müstenit biı· sulhe ka teslibat konferansı umumi komisyo-

h • nu SovyeUer murahhas heyeti tara-
vuşmak arzusile ıniite arrik ve fmdan teklif edHen projeyi tetkik et-
herkesle her devlet için yeni · · Dllftir. 
harplerden İçtinap imkamı elde M. Litvinof noktai nazarı bakkın
edebilmek bissile mütehassis o da izahat vermi9 ve ancak bütün si
larak tam ve umumi bir terlc:i liblann emniyet n selameti için fi. 
teslibatın ancak umumi itiınadı li bir temin.ıt tqki! edeceği fikrini 

müdaf .. etmiıtir. 
tedricen ziyadeleş~irmek sureti Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
le silahları da tedricen tenkise Rüıtü Bey, Sovyet murahhas heyeti. 
tabi tutmak ile mümkün olaca- nin teklif ettiği projeye taraftar ol
ğına kani bulunarak, teslihat i- duğunu, bununla beraber Türkiye 

Çin sarfedile faaliyetin hali ha· hükumetinin bak.iki bir müsavat gö
zetılmek J&rtİyle bu husuıta müm

zırdaki iktısadi buhranı fazla- li:ün mertebe ileri gibneğe matuf her 
lattırdığma mutmain olaralt hangi bir teklifi de terviç. edecefini 
harbi kullanmaktan sarfınazar beyanabna ilave eylemi,tır. 
eaiklerini ve beynelmilel iştira Korar kalıul etliltli 
ki mesai s"retile terlc:i teslihat 
ve sulh teşkilatına vasıl ohnak 
için sür'atli ve mümkün bir in
kılaba vasıl olmakta mutabık 
kaldıklarını beyan ile mesele· 
nin müzakeresini tenkis vetahdi 
di teslihat projesi çerçevesi da
hilinde ve fakat heyeti nıurab-

mak mümkündür ki, konferans 
ta iki mühim ve yekdiğerine 
zıt noktai nazar tebellür etmiş 
tir: 

1 - T abdidi teslihatla ala 
kadar olmayan ve Cemiyeti Ak 
vamı müsellab ve devletlerin 
fevkinde bir teıkilat haline ge
tirmek mabadını istihdaf eden 
Fransız tezi ki, buna Fransa-' 
nın birlc:aç müttefiki de iltihak 
etmiştir. 

2 - Tecavüz silahlarını il
gaya taraftar olan diğer devlet 
lerin tezi. 

Bu ikinci noktai nazarı mü
dafaa edenler arasında da mü. 
him fikir ihtilafları yok değil
dir. Fakat bunlar biç olmaz
sa, geniş bir prensip etrafında 
toplanmaktadırlar. Bunlar ara 
sında müzakere mümkündür. 
Fakat diğer taraftan konferans 
bir adım ilerleyebilmek i in 

CENEVRE, 25 A.A. - Tahdidi 
teılihat konferansının umumi kom.iı 
yonu öğleden sonra yaptığı içtimada 
lngiliı marabhas heyetinin teklif et
tiği karar sureti projesini hpanyol 
murahba11 M. Madariaga tarafından 
ileri ıürülen siyasi mahiyette esbabı 
mucibeyi nazarı itibare almaksızın 
kabul etmitşir. 

zann telif edilmesi lazımdır. 
Çünkü iki tez ayrı ayrı pren
siplere istinat ediyor. Biri silah 
lann azaltılmasile alakadardır. 
Diğeri ise, sulhun ve hali bazr 
nn idamesi için çareler arayor. 
Her şeyden evvel bu iki nolctai 
nazar telif edihnelidir. Ve öy. 
le görülüyor ki, konferanam 
mukadderatı da bu iki noktai 
nazann telif edilebili~ edilemi
yeceğine bağlıdır. .. .... 

Çin Japon mücadelesi, haf
ta arası iki mühim safhaya gir 
di. Biri Aksayı Şarktaki mu
harebe safhası, diğeri de Cenev 
rede Cemiyeti Akvaııı safhaıL 
Aksayı Şarkta Japonlar, olduk 
ça büyük bir taarruza geçtiler. 
Hedefleri, Çinlileri Şanghay-' 
dan yirmi kilometre geri at
maktı. Japon kumandanı, 
Sanghay'ı muhafaza eden 19 

Jandarma kumandanları 
ANKARA, 25 (Telefonla) - İkinci jar.darma mıntaka 

kumandanı Miralay Nihat Bey onbirinci jandarma kumandanlı
ğına ve üçüncü jandarma mmtaka kumandanı kaymakam F abri 
Bey ikinci iandarma mıntaka kumandanlığına tayin edilmisler
dir. 

Çinliler kaybettikleri araziyi 
tekrar ele geçirdiler 

ŞANGHAY, 25 (A.A.) - - Çin askerleri bütün gün maruz 
bulundukları gayet tiddetli bombardumandan sonra pek ziyade 
hayrete tayan bir mukabelede bulımmuşlar ve mukabil taarruza 
geçmişlerdir. Çin askerleri günün ilk saatlerinde kaybetmiş ol
dukları arazinin büyük bir kısmım tekrar ele geçinui,lerdir 

Sabık ispanya kıralının 
lzmir'deki ziyaretleri 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Sabık lıpaoya kralı Alfoo, bugün ıelırimize 
gelmi,tir. Kral vapurdan çıkarken Fransız konsolosunun Marsilya'ya ıev
kedilen cenazesini aelamlamı§tır. 

Sabık Kral müzeyi ziyaretinde bilhassa meskükiıt kolekıiyonlarile çok 
alikadar olmu,tur. Aıyayı Sugra şehirl.,.-inin damıı-alarıru tafyan paraların 
bugün de model olabileceğini söyleyen kral kendisin Madrit'te kalan alt
IDIJ hin parçalık koleksiyonundan bahsetmiş, müzedeki intizamı takdir 
etmiştir. Sabık Kral müzenin defterine "On ücüncü Alfonoo" imzasını at
mıştır, lzmirlilcr sabık bükümclarta alikadar olmadılar. On üçüncü Alfonı 
Polikarp kilisesini de ziyaret etmiıtir. 

Kınalıada 'da büyük bir yangın 
Dün gece Kınalı Ada'da büyük bir yangtn çıkmıştır. Atet geç vakrta k ' 

dar devam etmiı ve Kınalı caddesinde 2 ev, 3 dükkan yanmıftır. 

bir ultimatom verdi. Ve yirmi 
kilometre geri çekilmediği hal
de taarruz edeceğini bildirdi. 
Çinliler çekilmediklerinden Ja. 
pon kıtaatl taarruza geçtiler. 
Üç günden beri gelen haberler, 
Japonların muvaffak olamadık
larıDl bildirmektedir. Meğer le 
lefatla geri püskürtüldükleri, 
hatti. Wosı.ıng civarında evvel
ce İfgal ettikleri bazı mevziler
den de atıldıldan bildiriliyor. 
Japon mağ)Ubiyetinin derecesi
belki de İzam edilmektedir. Fa 
kat ıu muhakkaktır ki, Çinliler 
kendilerinden biç te kimsenin 
beklemediği bir askeri kabiliyet 
göstermiılerdir. Bir Çin dev
let adamı, bu iki üç günlük mu 
barebenin neticesi Çinin tari
hinde bir dönüm noktası oldu
ğunu söylemittir. Acaba bu 
muharabe Çin için bir lnöniı 

..? 

ıung'da da Çinin makus talihi
mi yenildi? Bunu zaman göate
recek. Tokyo'dan gelen haber
lerden tunu anlıyoruz kı, aske
ri mağlubiyet Japo ya'da elim 
bir tesir huau getirmiştir. Ja
ponya'nın askeri prestiji mev
zuu bahistir. Ve Japonların va 
ziyeti kurtarmak için çek cid
di tetebl>üsata giriş leri de 
beklenebilir. 

C evre cephesine gelince; 
Japon diplomasisi burada da 
mailüp olmuıtur. Ev•ela Ce
miyeti Akvam meclisi, Japon
ya'ya bır nota gondermittir 
Şimdiye kadar Akaayı Şark me 
aeleai hakkında gonderilen no
talar Çine ve Japonya'ya muı· 
terel<eo gönderilmekte idi. Bu 
defaki ihtar yalnız J ponya'yı 
müteveccihtir. Binaenaleyh 
meclis, vaziyetten mes'ul yal. 
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Pasa bahçe 
' 

nı deva ediyor' eye 
Ekonomi 

• 
Fındık nizamnamesı 

Paşa bahçe 
Heyelanı! 

Yeyclan ve çöküntü 
devam ediyor tesirini gösterdi ......... Paşabahçede, Tepeköyünde altı 

evin irinde oturuiamıyacak deı·ece
de har"ap olm:ts?na sebebiyet veren 
hcyeliın ve çöküntü etrafında dün a
li.kadar tm21 zevatı n fikirlerini öğ
rennıek istedik .. 

Hamburgta fındıklarımız lspanyol 
fındıklarına rekabet ediyor 

Darülfünu n aı· :.ı:iyat muallimlt rin
den Malik Beyt dün bir muharriri
mize T eprköy heyelanının hakiki 
bir hcydi\n olma'1ndan şüphe etti. 
ğini, mahiyeti k,t'i surette anlaşıl
mak üzere mahallinde tetkikat ya
pılması icap ettiğ.i.ni, rahatsızlığı geç 
tikten ıonra bu itle meşgul olacağını 
söylemiştit·. 

Fındık ibracat.Joın mürakabası. 
hakkında Ofis tarafından hazırlanan 
ve mevkii tatbike giren nizaınn~e 
Avnspa piyasalarında hüınü tesır 

1.. • . ııo·· s terilen sebepleri kafi gör-
u ıcın . d al . . k bu husustakı osy ann 
mıycrc . . B d aya 

önderilmesini iıtemıfhr.. u ? -
far ha:ıırlanırken, ıaı;ıp ~ır ve~ıkaya 
te.adüf edilmiştir: Şımdı zeytın y~
• borsaya alınması hakkındakı lıuıule getirmittir, . 

FmdıkJarımı:nn Hamburg pıyasa
'ındaki vaziyetlerine dair Berfin Ti
caret mümcssilliğimizden Ofise şa
yanı clıkkat bır rapor &'elmittir. 

gının 'd ' 1 h" Oda mecli~j kaı-arın~ şı tiet e . UCU_?' 
edenler, 1925 sene.ınde. zeytinyagı 
'b' ühim bir maddenın borsada 
gıım ... Od b'. 
muamele gönneıı ıçın. a~a tr ıs- Diğer bir tahrk>t mütehaısısı da, 

Paşabahçe •ırUnrırun ta Poloncze ka 
dar arazii lihkiyeden olduğunu, top
rak tabakalan rlbnda fazla miktar
da kil bulunduğunu, çöküntünün faz 
la miktard;ı yağan karlann eriyerek 
ve toprağı kaydırmasından ileri gel
mi, olına51 muhtemel olduğunu söy
lemiştir, Öğnndiğimize göre çökün 
tü evvelki gün ve dün de hafif su
rette devam etnıittir. Toprak he" 
gün üç dört santim a•aiiıya ck;jru 
kaymaktadır. Beykoz kaymakamlığı 
hadiseye layık olduğu ehemmiyeti 
vererek dün mühendi•lerclen Fuat 
ve Şükrü Beyleri tekrar Paşabalıçe
ye gÖndermittir. 

Bu raporda kaydedildiğine .~za
ran, fındık jhr•catımızın tanzımıne 
mütedair olan nizamname Hamburı 
piyasasında çok İyi tesir yapmııtır. 

lthalit firmalarile Almanya ha
"·ayici zaruriye firınalan birliğine 
tebliğ edilrnit olan nizamnam<; ~~r 
tarafta fevkalade hüsnü telikki -
miş olan nizamname ve bu ııen.e 
Hamburga ıelen fındıklarımız ~
le itibarile ıeçen sene mahsulune 
faik görülmüttür. Bu sene ~dıkla
rınırzın temizliklerin.,, ambalaılanna 
daha fazla itina edilmiştir. Bundan 
dolayı Hamburgta Türk fındıkları 
lspan ya fındıklarile ayni fıatıe alı
nıp oatdmıştır. Edıi senelerde fın
d · klanmız lıpanya fındıklarından 
tnkriben on florin daha ucuza satılır 
d ı, 

Hamburı piya ... mda son hafta
lor 2arfında gelen Kafkas fındıki.:"" 
küflü çürük ve gayet ratıp oldugun 
ılan io dolara bile müşteri bulama-
nuttır. . tl 

Son hafta zarfında fındık. fia .. •:
1 ı İnde tereffüe doğru bir meY'J "'oru 

ruüştür. 

Zeytinyağda borsaya 
alınacak mı? 

7 t ' ağı ile sai.- neb~ti yağJar ~ 
,ey _ıny. T' 't borıa-sında mu 

'" peyrurJerın ıcaYt.:: 1· • ka · · · Od rrec ısı • arnele görmeıı ıc1n a - V ki 
rar vermİf ve bu karar lktısal e 
l~tinc vazrlmıflı. 

Vtk>let nebati yağ!a.rla p~y~rle
rin borsadıı muamele gornıesını ka
bııJ dmiş, fak•t zeytinyatJnın kabu-

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanış 

1 L. K., S. 
lngiliz lıras: 7 35 50 

Bir T. Lira~ının mukabili 

Fransız fr;ıngı 12 06 
Dobr o 47 50 
Liret 9 15 00 
Belga 3 41 24 
Drahmi 37 15 00 
lsviçre frangı 02 43 25 
Leva 163 40 00 
F!orin 1 17 68 
Kuron ç. ıs 98 00 
Şiling A. 4 22 63 
Pezata 6 15 20 
Mark 1 99 45 
Z!oti 4 19 22 
Pengo 3 95 36 
Ley 79 41 ()0 
Di'lor 26178 00 

Tahvilat ! Kapanış 

İ. Dahili 

tida ile müracaat etmışlf'rdı. 

Sovyetler fzmirden 
mazı aldılar 

Sovyet ticaret mün:ıessilliği iz
mirde piyasadan 40 bın okka mazı 
satın almıştır. 

Mlal 2 martta lzmirden hareket 
edecek olan vapurla Rusya'ya sev
kedilecektir. 

Eczalı pamuklar 
E zalı pamuklar evvelce memle-

k t . c ihtiyacı nazarı dikkate alına
• ın · - ı· ı k 1 rak kontenjan hancı ıs eye ~~u -

t Bu tlefa memleket dahılın
muş u. ı 1· __ ._ h • 
deki pamukların m~t up ev~· a".ı 
oldukları ve kiıfi mıktarda ımal edıl 

d... .. "'düg"ünden b:ı pamukların 
ıgı goru. •. im 

ithalı kontenjana tabı tutu uştur. 

Tütünlerimizdeki ni
kotin nisbeti 

İktısat vekaleti .~a!'liliı~ı !icariye 
1• boratuvan ç~k muhım bır ııle mq 
lauld~r. Li,bo.-atuvar ~yn~~":'.il~~ 
b. töhretc malik olan Turk tutunu-
ır f "b' "n nikotin miktarını ennı ır şe-

nu k d' kilde ıesbit etme te ır. 
tık defa nikotin miktarı tetkik e

dilen Akhisar tütünlerinin yüzde 
O 89 ni•betinde nikotini olduğu an
l~şılmıştır. Bu itibarla Akhisar tü
tünlerinin kıymetleri bir kat daha 
artmıştır. 

Yunanistana gönderi
lecek konserveler 

Yunanistan hükıimeti ithal edile
cek h,,,n-.ervelerin üzerinde imal ~· 
rihinin bulunması esasını vazetmıı
tiı·. _____ ... _____ _ 

Mühendisler dün sabahtan alqa
m" kadar Tepeköy arazisinde tetki
katla meşgul olmuşlardır. T etkika
bn buııün de devam etme.i nıuht&
meldir. Kar ttkrar yağarak sularm 
tooralı mesamatına nüfuzu halinde 
killi toprağın daha vahim bir ıekilde 
kavması ihtimal dahilinde görülmek 
tedir. 

M. Fokas 
istifasını 
Geri aldı 

istif anın geri alınması 
için bir 

sureti hal bulundu 
l•tifa ettiğini yazdığımız Mubto

lit Mübadele komisyonu Yunan ho
yeti ikinci murllhha11 M. F o kas va
ki olan teıebbü• üzerine istifasını 
geri alımıtır. M. Fokas'm i9tifasma 
•ebep uzun müddet Yunan murah
h•s heyeti rei•liğini ifa ettiği halde 
yerine M. Sakelaropuloı'un tayin 

Feribot edilmesi ve Mösyö Fokaı'ın da 

T • tı burıu izzet nefsini rencide • 
esısa decek bir mllhiyette addetmesi idi. 
Ônümüzdeki sım• ıki M. Fokaı'ın istifuou ıeri almuı i-

vapur alınıgor' sin , .. ıureti te.viye bulunmuıtur: 

H d n.. M. F okas bundan sonra da Y u-
Sirkeci • ay arpaş.a arası • nan heyeti riyasetini ifa edecek, M. 

da teaiıi nıukarrer ferıbot tesı. Sakelaropulos'ta fevkaliide murah
tına ait projelerin ihzarını has olarak kalacakbr. :t h d n İsveç grupu mü- Dün M. Sakelaropulos bize bu 

eru. le e e "h ndisleri burada I me.de hakkındn 'u beyanatta bulun 
ınessıl ve mu e . ' . mu~lur: 
l:izım gelen sonda) ve saır am~ - M. Fok>1 vazifesi batında ka-
ti atı yaparak ve icap eden harı lıyor. Eoasen benim buraya gelmek-

yl 1 rak gitmi•lerdi. Gelen )iğim üzerine M. Fokaı'm vazifesin-
ta arı a a ~. · 'km d b' t b dd··ı k b J 

1• .. ·e, proıelerın ı a e ır e e u vu u u man111tır. 
roa umat~ goı . imi tir. Benim vazifem ise büsbütün huıusi 
Ji kuvveı karıbeye g~. ş T ve muvakkat bir mahiyeti haizdir. 
Pek yakında grup mu~essı 1 M._ Sakelaropul?• .hundan aon.ra 

· leri Ankaraya getırecek- Garbı Trakya t•lı mub.1dele koırus
p.roJÔ d sonra feribot tesisa- yonunun vaziyeti hakkında şıı izaha-
tır. n an . olları hesabı. ti vermi,ıir: 
tı, Devlet Demıry ta. i !eri -: Garbi ı:.-~kya '..ali mübadele 
na yapılacak ve kai>? .l .. '· 'n komısyonu_ re~·~ ~:.Göt-ter: koı;nis-194 25 00 

D. Muvahhade 49 00 
A. D,.mir•·olu 00 00 

Borsa har1ci 

Altın 1 ~ ~jı 

Mecidiye 1 149 50 
1 ?13?1 

·ıı- bayrağa hasredıldıgı. ıçı yon umumı katıplıgıne tayın edildi-
~lı 1 

• l · de Devlet Demıryol ğinden komisyon rei•liği münhal 
1t m .1dt erı~ ·fa edilecektir. kalmiıtir. Riyasete badema hiç kim
i an ı aresınce .1 .. t eaine bu oe tayin edilmiyecektir. Bu itibarla 
Bu seneki Nafıa bub~I' h"- Garbi Trakya ı .. ı; komisyonuna lağ
i için tahsisat kona 1 ı~s~ ~ vedilmit nazaıile bakilabilir. Bu ko
:Omet, feribot nakliyatı ıçın ~- ınisyonda~i Türk Ye Yunan ~urah-

.. .. d ki sene iki vapur mu- baslan muştereken mevcut ıılerin 
0~nk ·nt numuz de ekt" ikmaline nezaret edeceklerdir. 

bayaa e ec ır. 

Mahkemelerde 

ihtisas mahkemes 
ilk kararını verdi 

.. ·····----
Tütün kaçıran bir adam ô ay 

hapse mahkum oldu 
Sekizinci ihtisns mahkemesi dün 

lst~nbulda ilk kaçakçJ,k davasını 
gônnüı ve ilk kararını vcrmi,tir. 

Dava, yeni bir v"k'anın mubake
ıuesi ohnayıp evvelden bugüne kal
ını§ l>ir davadır: 

Gebzeden l•tanbula bir bavul İ· 
çinde 23 kü•ur kilo tütün kaçırır
ken yakalanan Ahmet B. evvelce 
Kudı·etullah Bey tarafından yapılan 
muhak~meıinde tütünlerin Abdüsse
laın isminde bir jandarmaya ait oldu 
ğunu söylemişti. Bu davanın clün 
ihtisas mahkemesinde açılan celse
sinde Abdüsselam d" muhakeme e
dilmiştir. AbdüHel8m cürmünü İn
ki.r etmiştir, ''Tütünler bana ait de
ğildir ve benim alakam yoktu•'' de
miştir. 

Bunun üzerine tütünleri yakalı
yan polis Cemal efendi şahit olarak 
dinlenmiş, Ahmedin eski kaçakçılar
dan oldu~nu söylemiştir. Şahit din 
lendikten sonra hakim Refik Bey 
İddia malcaınını işgal eden Retit 
Beye ıöz vermiJ, Reşit Bey ele maz 
nunlann cürmü sabit olduğundan 
tecziyesini İstemittir. Bundan oonra 
maznunlar müdafaalarını yapmışlar
dır. 

Müdafaayı müteakip h8kim Re
fik Bey kararnu tefhim etmiştir. 

Maznunlardan Ahmet 1918 nu
maralı kanun mucibince 6 ay hapse, 
1201 numaralı kanun mucibince de 
120 lira para cezasına mahkum ol
muştur. Jandarma Abdüsselam be
raet ebniştir, 

Katipler imtihan edildi 
lhtisaa mahkemelerine alınacak 

katipler için dün ihtisas mahkemeoi 
olan yerlerde müsabaka imtihanı ya
pılmııtır. Bu meymıda lıtanbul ad
liyesinde de bir müsabaka • açılmıı 
ve müsabakaya yüzü mütecaviz er
kek ve hanım iıtirak etmittir. 
Ağır ceza reisi Ha11UJ Lutfi, mah

k-ei asliye reisi evveli Feyzi Dalın 
ve Müddeiumumj"Ket111n B.lcrden te 
tekkül eden heyeti 1rntihaniye mü
sabıkları Vekaletten ıonderilen sııal 
ler üzerinden imtihm etm.iılerdir. 

Evrakı imtibaniye Vekalete gön
derilecek ve netice Vekaletten ıele
c•k listeyle anlatılacaktır. 

Maslak faciası 

Kaçakçılar filminin imali sırala
rında Maılak yolunda Yuku bulan 
facia habrlardadD'. 

Dün ağır eczada bu facianın mu
hakemesi yapılacaktı. Fakat muhale
feti handan dolayı hidioe ınahallin
de kepi yapılamadıiJ anlaşılllllf 
muhakeme başka süne bırakılını. tır'. 

15 kişiye karşı 3 kişi 

M~hın<t Tevfik Beyler dün ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme edil
mişler ve müdafaalarını yaparak be
raetini talep etmitlerdir, Dava karar 
tefhimi İcin batka &'Üne bırakılmı,. 
trr. 

Beraet kararı 
Kalp yirr.ıi be' kuruşluk sürmek 

len maznunen muhakeme edilen 16 
yaşında Hayık cürmü sabit olmadr
ğından beraet etmiştir. 

idamdan 5 seneye 
Çatalcada büyük baba1tru öldür

mekle maznunen muhakeme edilip 
evvela idama mahküm olan ve sonra 
cezası esbabı muhaffefe takdirinden 
dolayı 24 seneye, yaşının küçüklü
iiündan dolayı da 10 seneye indiri
len Eyüp oğlu Hasanın kararı tem
yface nakzedilmiştir. 

Dün ağır ceza.da nakzen rüyet e
dilen muhakeme neticeainde de Ha
sanm cezaıa 5 seneye indirilmittir. 

Neşriyat davaları 

Maurice de Kobradan naklen· tef
rika edilen ''Biı· milyonerin tarihi" 
isimli tefrikadan dolayı aleyhine 
müstehçen neşriyat dava.. açılan 
Apoycvmatini gazetesinin muhake
mesine dün devam cdilmi, ve ehli 
hibre olarak müderris Fazıl Bey din
lenilmiştir. Fazıl Bey müstehçeni
yet görmediğini söylcmittir. 

Muhakeme ehli hibreden avukat 
Ziyaettin ve Kostaki Logotetis Bey 
)erin dinlenilmesi için gelecek per· 
!embe güne bıralulmıştrr. 

Mağşuş gaz satmamış 
Kadıköyündeki dükkİlnmda mağ

tuş gaz satmaktan maznıınen muha
keme edilmekte olan bakkal Mihalın 
mağtuş gaz değil, saf Pronaft sattı
i• anlatılmış ve beraetinc karar ve
rilmittir. 

-----·---
Halk evinde 
Faaliyet 

Edebiyat, dil ve tarih 
şubeleri de 

bugün toplanıyor 

.. 
Uç aylıklar 
Salıya! 

Yankesicilerin faaliye
tine meydan vermemeli 

Eytam, eramil ve mütekaitlerin 
üç aylıklarının yoklama müddeti pa
zar alqaıruna kadar tehir edilmittir. 
Üç aylıklar 1 martta tevzi edilecek
tir. 

Yalnız bir -kta hakkında polis 
müdürü Ali Rıza Beyin na>:arı dik
katini celbetmek iıteyoruz. Yokla
maoın devam ettiği •u son günlerde 
yoklama kiteleri önünde tehacüm ..., 
kalabalık oluyor. Bu kalabalıktan ia
tifa eden yankesiciler bir çok zavallı 
kadınlan çarpıyorlar. Evvelki ıün 
zabıta Nazmiye İsminde bir yanke
sici kadın yakaladı. Geçen gün de 
sabık Düyunu umumiye binasında.ki 
yoklama ııitesinde bir kadınm para 
cüzdanr çalındı. Kim bilir daha mey 
dana çıkmayan ne kadar yankesici
likler oldu. Halbuki 1 martta ~ 
tevziine ba,lanacak, O zam&n bu 
yankesiciler tabii faaliyetlerini artı
racaklar, kim bilir kaç biçarenin ca
nrnı yakacaklardır. Onun için acaba 
man, günleri buralarda sivil taharri 
memurları bulundunnak kabil değil 
midir? _ _. __ _ 
Şark 
Demiryollarında 

Yeni şirket lıegt:ti umumiye 
1İ 29 martta toplunıyor 
Şark Demiryolları kumpan

yasının yeni teşkil ettiği Türk 
Anoniuı Şirketi his&edaran he. 
yeti umumiyeıi 29 martta ilk 
içtimaa davet edilmiştir. 

Şirketin, evvelki şirketle o-

Belediyede 

Büyükadadaki 
Kilise 

Meydanı açmak 
yıkılacak 

Büyükadada Ayanilcola kilise 
mütevelli heyeti ile belediye arnsı 
daki dava belediyenin lehine olaı· 
neticelenmiıtir. Kili•enin olduğu 
meydana kalbedilmek üzett, müt 
velli heyeti istimlak için 20 hin li 
istiyordu. Açılan davada mahke 
iıtimlak bedelini 5 bin lira ola 
le.bit etmiştir, Belediye 5 bin lirn 
derhal mütevelli heyeti emrine ic 
daireaine yahrmıfllr. 

Belediye birkaç güne lmdar k • 
seyj yıkbrınağa ba,Jayacaktw. 

Hizmetçilerin 
muayenesı 

Hizmetçilerin her üç ayda b 
muayeneleri İcap ctmekte-dir. Fc-' 
bütün hiımetçilerin te~ tarihi a 
olmadığından bu hususta bazı m · 
külata tesadüf edilmektedir. l st 
bulda muayeneye tabi 3 bim!cn f 
la hi:mıetçi vardır. Oc aylık sı 
muayenelerin muhakJuık, salim b 
şekilde yap•lması lcin yeni bi.r 
Scit aranmRktadır. 

Sürpagop'ta yapılaca 
tetkikat 

SUrpagop meurhğı mesel ı , 
ehli hibre'lin mahallinde tetkil 
yapması kararlaştırılır.: ·tı. Fnk~t 
havalide •on yağan karlar hal.\ kal 
madığı ve P.ah:ı çamurlu olduğu j .. • 
tetkikat bir müd<lct için t~hir edi 
miştir. 

Boğazda 
kömür 

yeni bir 
deposu 

Boğazi>inde vapurlara yağ , k' 
mür ve ıaiı e vermek üzere bir de 
in~ını teklif eden lngiliz ıirket 

ile belediye arasında itilôf hasıl ol 
muştur. Şirket •enede bcediyc 
maktu olarak 5 bin lira vcre«kti 
Mukavele bugünlcı·dc İmzalaruıc:o 
lır. 

Şirket imzadan •onra dcpoyı i. 
şa:;a lııaşlayac•ktır. 

•••••• 

Türk - Yunan muhtel 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk Yunan ınnhk 
mcsinde dün 12 davn göriilıfü. Bu 
!ardan 10 u karar icin talil. edildi 
2 ıi de bazı İ•lizanlar İçin b:rakılılı 
Nikola Aterinoı i•mind P,i.t, Yynan 
da Antalyada bıraktığı ;97~ ' TüT 
altın lirası kıymetindeki qy;ı)lJ ıic 

riyesİnİn ta:r.minini İıtiyordı.ı. l\fah 
keme bu iddia ve talebi &at:U.iye 
haricinde ıördü. Gelecek hal'ia 
12 davaya bakılacaktır. 

--~·-

Kadri ve Sotiri İsminde iki balık
çı maiyetlerinde 15 Yahudi olduğu 
halde alet balığı &Ylarlarken Tahir 
oğlu Cemal, Basri oğlıı Cemal ve 
Adil isminde Ü~ •ahıa kayıklarına 
hücumla bir küfe balık almıılar ve 
kaçmı,lar, bilahare yakalanmıılar
drr. 

Halkevi edebiyat, dil, tarih şube
ıine mensup aza bugün öğleden son 
ra Halkevi binaımda içtima edecek
lerdir. Bu ictirnada umumi idare he
yeti intihaı,;.tı etrafında görütülecek 
ve intihap günü teıbit edilecektir. 

Ressamlar da dün öııleden sonra 
Halkevinde toplanarak müstakillerle 
Güzel San'aUar Birliğine mensup 
reısamann birleımeleri esasları teı
bit edilmiştir. Resumlllr tekrar iç
tima ederek Halkevi Güzel San'at
lar ,ubesi idare heyeti intihabotı ya
pılacaktır. 

lan hesapları, evvelce ayrıldı
ğından, bu içtimada hattın 931 
hesapları tetlıik ve müzakere e 
dilecektir. Şirketin 930 hesap
ları, Nafiaca gönderilen mü. 
messilin iştirakile tetkik edile
rek açıkların kapatıldığı görül. 
müştür. Şirketle hükiimet ara. 
smda akdedilen 929 tarihli iti-
18.fname mucibince, hükümet, 
şirketin açığını kapatmağı ta. 
abhüt etmiş bulunmaktadır. 
Şirket, 930 ıeoesi açığının bu 
itilafa tevfikan hükumetçe ka. 
patılmasını istemekte, burada 
tetkik edilen mezkür sene he
sapları şimdi Nafia vekaletin. 
ce tetkik olunmaktadır. 931 se
nesinde nakliyat 930 senesin
den fazla olmuş, bilhassa Al. 
pullu fabrikasının şeker nakli. 
yatı, bu tezayüdü temin etmiş
tir. Şirketin, 931 senesi hesaba 
tını da kapatarak tetkiki için 
hükümete müracaatta bulun. 
muştur. Yakında Nafia Vekile 
lince gönderilecek müme11ille. 
rin iştirakile teşekkül ed..cek 
biı- komisyon, 931 hesaplannı 
da tetkik eyleyecektir. 

Şark şimcndifer!e
rinde ikramiye 

Defterdarlık memur'a 
rına verilen ikramiyele 

Dün bu iki Cemalle Adilin muha
kemesi yapılmı,tır. 

Üç ki,inin 15 Yahudi tayfa ile 
mücehhez ve iki adamın idaresinde 
bir kayıktan balık aşırmaları aklen 
müstebat ıörülmüı, cümlesi beraet 
etmittir. 

Vazifede terahi davası 
T arlabaıı Maliye lah•il memuru 

iken vazife•inde terahi ve tekasül 
göstermekten ınıt"Znnnen muhakeme 
edilmekte olfln Osman Kam.il ve 

--------··--
Rüşvet alan gümrük 

memuru 
Kibrit inhiıar idaresinin ıandık

lannm hepsini muayene etmemek 
için 40 lira rütnl almakla maznun 
bulunan Galata gümrüğü "bahren" 
muayene baımemurıı Hasan Fehmi 
Bey dün bulunmu, ve iaticvabmo 
başlamıştır. 

Şark Şimendiferleri şirketi, 
bu ~ene, memurin ve müstahde 
mine her sene verdiği senelik 
ikramiyeleri ve senelik zamları 
laşey kabilinden oluak vermiş
tir. Bu yüzden memurin ve 
müstahdemin tarafından kum
panyaya ve hükümete müraca. 
at ve şikayet edilmiştir. Kum
panya 930 hesaplarını açıkla ka 
pattığı cev"bını venni9, bu açı. 
ğı kapatacak vaziyette bulunan 
hükıimetçe de bu şikayetlerin 
nazarı dikkate alınmasına im. 
kin görülmemiştir. 

flk tedrisat \'Crgisind n tıeftc, 
darlık memurlar.ın;n ald k!ar, ikra 
miyclerin istirdadı lizım gctdii~ ;n 
Şurayı develçe karaı· vcrilmi~ti. Bu 
işi _tetkik etmekte olAn Maliye V ek", 
letı meselenin bir t!~ B. M. Mccli•in 
den pcçmeıinj ve karar "crifn1eıin 
muvafık gönnü,tür. 

Diğeı· tarnftan mus:kkafoı vcrv.i 
sinin bekdiye his..,.; de defteı·da•J, 
mcmurlan tarafınd•n tahsil t'dilmd< 
tedir. Bir kaç seneJen ben bu ı..h•ı 
!atta hizmetleri gi;rülenlere ikraıni;· 
ler verilmektedir. Ayni kanıınuı 
muktaza11 ol•rak bu ilcramiyelm 
de iıtirdadı lazım &'dnıektedir. Bun 
lann yekünu dn epeyce bir miktar 
baliğ olmaktadır. 

- -·--·-----· 

Akvamın §İmdiye kada_r takip 
ettiği yoldan mühim bır ayrı
lı~tır. 

ikinci mühim bir hadise d47 
Çinin talebi üzerine <:;emir':tı 
Akvam heyeti umumıy~ınııı. 
ıctimaa davetidir. Heyetı um.u 
rniye martın üçüncü günü içtı
ına ede ek ve Aksayı Şark me
$clesile meşgul olacaktır. Ja· 
Pon - Çin münasebatı ~e Ak. 
•ayı Şark meııelesi çok ıncıı ~e 
karışık bir diplomasi meselesı
dir. Bu kadar girift bir mes.el~ 
nin elli devlet murahasının ıştı 
•ak edeceği bir kon fe ran~ ta m.ü 
zakeresi tehlikeli bir iştır. Bır 
heyet ne kadar kalabalık olur· 
sa, demagoji de o nisbette faz. 
la olur. Uzaktan yakından ali
ltadar adamlann söyliyecekleri 
sozler, mes 1 nin halline hiç te 
Yardım etmiyecek bir hava ya· 
ratabilir. Velhasıl 3 mart tari
hı Ct!1Iliyeti Akvı:.mın tarihin. 
rl<- mühim bir gün olacaktır. 

kar:r~erecek? Eğer Japonya
yı "Mütecaviz,, telakki _ederse, 

. kı 16 mcı maddesıle ta. 
mıaa n . t 
yin edilen müeyyidelerın ta -
bikını, tavsiye eder... • • 

Bunlar da töyle hu!asa ~~·
lebilir: 1 - Japonya ya sılah 
aatılmaaına ve tıqmmaaına kar 
fi abluka. 2 - Japonya'ya kar: 
fi iktısadi boy~t. 3 - M~lı 
münasebatın kat ı. 4 - Sefir-

Hafta arası Fransız kabine. 
si istifa etti. İstifaya sebep 
Laval'in ayan n:.eclisinde yapı· 
lacak bir istizahı tehir ettirme. 
ğe muvafJak olamamuıdır. 
Başvekil, Cenevre' de tahdidi 
teslihat konferansı müzakerede 
iken, istizahın yapılmamasını 
rica etti. Kabul edilmeyince, 
bunu itimat meseleıi olarak ile. 
\'İ sürdü ve ekalliyette kalınca; 
çekildi. Binaenaleyh kabinenin 
çekilmesi, takip edilen siyase
tin tasvip edilmemesile alaka
dar değil, u~ul meselesinden ile 
ri gelmiştir. 

bineai gibi, aağ. ~nah ~ırkala
rının hük\imetıdıı'. Bınaen
alyeh kabine te.beddülü_ hiç ~ir 
mana ifade etmıyor. Eger Paın 
leve kabinesini teşkil etmeğe 
muvaffak oba:rılı, bu, mühim 
bir siyasi hidiae olacaktı. Ve 
beynelmilel ıümul.i de büyük 
telakki edilebilirdi. 

han için ehemmiyetli olan ge- tayin edilmiş bulunduğundan, yapılacak. Çünkü reisicümhur
lecek Fransız intihabatınm neti Almtm tebaası olmuştur. Hu- fuk intihabının neticesi timdi-
c:esini beklemek lazımdır. b ·ıı· ·ı · h gen erg mt ıcı erı enüz nam. den malümdur. Mufrit fnkala-

ıı. "' "' zetlerini ilan etmemişle..-dir. k ı 
Fransız intihabatı ve At. H b ,. k d' • d b h 1 rın az veya ço rey a maları ugen eı·g ın en ısın en a 'd k' · · ' 

man intihabatı. Bunlar bı'rı'b"ın" d'Id' - · 'b' b k · t Fransa a ı ıntıhabat üzerine se ı ıgı gı ı, sa ı ımpara o- k . . •. 
ne o kadar bağlı meselelerdir run oğlu Oscar'dan da bahsedi azacı .. te~ıı· ıcra edebılırse de 
ki, biribirinden ayırmak müş- liyor. Schacht'ın namzetliği asıl muessır olacak haJise, 
küldür. Birinin neticesi, diğeri. kabul etmiyecegi anlaşılmıf- Prusya intihabatında mü(rit fu· 
nin neticesi üzerine tesir ede. tır. katarın taayyün edecek vazi. 
cektir. 1Jk intihap Alman reisi Hindenburg'un kazanacağı yetleridir. Eğer Almanya'da 
cümhurluğu için 13 martta ya- bir emrivaki telakki edilebilir. bu fırkalar kazanırsa, Fransa
pılacak. Milliyetperverlerle Mesele, 13 marttaki intihabat- da da ıağ cenah fırkalarının 
Hitlerist'ler ve Komünistler ta reisicümhur olmak İçin la. kazanacağı muhakkaktır. O za 
den maada diğer fırkaların zım gelen ekseriyeti temin ede man Fransız _ Alman müna
namzeti şimdiki reiıi cümhur bilip edemiy..ceğindedir. Çün- sebatı §İmdik.inden daha ger. 
Hindenburg'dur. Hitler, k"ndi kü İntihabat kat'i olmak için gin bir şekle girecek ve binne. 
fırkasının n~mz~di olarak ileri 1 Hi~denb_urg'un mutlak ekseri. tice Avrupa'nın siyasi ufukla. 
atılmıştır. Şımdıye k<>dar nam yetı temın etmesi lazımdır. Te- rı da kararacaktır. Tahdidi tes 
zetliğine mani olan tabiiyet me •

1 

min edemediği takdirde ikinci lihat meselesi, haziranda top. 
selesi de Hitler'in Brunsvik da bir intihap yapılacak ve o ;ıa. !anacak olan Lauaanne tamirat 
rülfünununa profesör tayin edil mı:.n hangi namzet fazla rey a- konferansı ve daha bin bir bey 
mesile bertaraf eclilmit bulunu- lırsa. İntihap edilmiş olacak. nelmilel siyasi mesefA bu iki 
yor. Hitler, bu darülfünunda tır. intihabatın ncticelcrİll'e bağlı 

lerin geri çekilmesi, . . 
Japonlar, bunun kendilerme 

karşı harp ilanı demek oldu~u
nu ima ile ıöylüyorlar. Ve kım
bilir böyle bir karar verilece
ğini anlayınca; Akşayı Şarkta 
arazisi olan bütün Cemiyeti Ak 
vam devletlerine karşı taanu
za geçebilirler. Belki de bunu, 
aleyhlerinde verilecek her han
gi bir karara mani olmak için 
tehdit makamında söylüyorlar. 
Her halde Aksayi Şarkta vazi· 
yet karı mağa başladı. 3 mar. 
tı alaka ile beklemek lazımdır. 

Lava! çekildikten sonra Sos 
yalist Radikallere ve sol cenah 
fırkalanna bir defa daha kabi. 
neyi teşkil etmek fırsatı veril
di. Painleve üç gün çalı§tı. Fa 
kat muvaf(ak olamadı. Sağ ce
ııeh fırkalarının teşriki mesai. 
lerini temin edemeyince, kabi
ne tetkilinden vazgeçti ve Tar. 
dieu Başvekil oldu. . . . 

Fransa'da ıimdiden ıonra 
ti ilkbaharda yapılacak intiha
bata kadar gelecek hükümetle
ri derme çatma telakki etmek 
li~ınıdır. Son intihabat yapıl
dığı umandan beri vaziyet çok 
değişn:işlir. Fransa' da efkar 
da değişmi~tir. Fakat mecliste 
ki haleti rı.:lıiye değişmemjttir. 
Binaenaleyh gerek hükumet, 
gerek meclisteki ekseriyet 
F r~ nsız ef!· arından ayrı düşü
nür. Ayrı yürür bir teşek
kül mahiyetindediı·. H"kiki 
Fransa hükumeti intihabattan 
sonra te§ekkül edecek hükumet 
tir. Binaenaleyh yalnız Fransa -· 

birinci ve sonuncu olan tek bir Ancak reiıicümhu..tuk inti- görüniiyoı· • 
dersini vermiştir. Ve Alman babından d'\ha mühim Prusya 

intihabıdır ki bu da nisanda Ahmet SOKRO 
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100 No. 
Telgraf Mlreei: let. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir "" Müdür 24318 
Yazı isleri MUdürJUğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylığı 
6 

4-
7 so 

H•riç için 
L. K. 
8-

14-

HiKAve,...!~ 
Fırtınalı gece 

- Fran11zcadan - 1 lut ve bir damli su bile yok. Sıcak-
0 yaz, Normandiya sahi.ll~rinde !ar da fazla olmadığı için, ortada 

ki oteller tıklım tıklım dolu ıdı. Hat yağmura dair alamet te görülmiyor. 
ti bir yer bulamayıp ta avdet etme- Nihayet genç dulun hareketinden iki 
fa mecbur kalırsam diye korkuyor- gün evvel, o karlar beklediğim fırtı 
dum. Bu takdirde banyo mevsimi na belirdi. 
geçtikten sonra, tetrinlere doğru ge Oh, ne güzel fırtın>. bu! Ne gü
Jip denize girmek müyesser olacak. zel hava! Sanki sipariş üzernie imal 
tı. edilmiş. , 

Fakat cüzdanın ucunu açtıktan Gece saat ona doğru, ilk gök gü 
ıonra bir çok gayri mümkünler rültüleri başlayınca, hemen yataktan 
mümkün oluyor. Otelin katibi ile bu fırladım, kapıyı açtım ve bekledim. 
tarzda uyuşarak, en yukanda, biz. Hiç şüphesiz komşu odaciaki dil 

12 
" 

14- 28 _ metçilerin katmda bir küçük oda dadem korkarak, sofaya çıkacak ve 
bulabildim. kaprmı açık görünce, odama gire<:ek 

Gelen evrak g<:ri verilmez -
M ıiddeti geçen niiııbalar 10 ku

uştur. Ga:rıetc "" matbaaya ait 
.şler için müdiriyetc müracaat 
.dilir. Geııetcmiz illnlarm mes'u-
'iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

1 
Hizmetçilerin katında yatmak a ti. 

yıp sayılmaz. Zaten alt katlarda oda Bekledim, bekledim. Hatta kü
bulamayan yüksek ve zengin sını- çük sayhalar bile itittim. Şimşek ça 
fmdan bir çok zevat ta benden son- kınca, kadının sesi duyuluyordu: 
ra af&iıdan yukarıya doğru sökün Allahım, korkuyorum. Allahım. sen 
etmiılerdi. beni muhafaaz et.,, 

Nitekim ıol taraftaki odaya dil- Nihayet sofada ayak sesi duyul-
ber bir dul kadın misafir oldu. En 1 du ve gene dulun duvara akseden 
alt katta oturan bangerin ıoförü ile gölgesini ğördüm. Artık galebe yak-
gelmitlerdi. latmıştır. 

Yeşillcöy askeri hllva rasat ~r- Yalnız bu kadın öyle şen bir dul Hüsnü kabul için kollarımı bile 
değildi. Oç, dört defa fırsat getirip açmı,tım. 

hzinden aldığımız malflmata g6- konuttum. Mevzuu biraz tatlılaştı- Sabahın yedisinde frrtına dinmiı, 
re bugün hava Utnamile Jcapa/1 np kendisini odama davet tazında odama kim•ecikler gelmemişti. 
ve yağışlı o/acalrtrr. Rüzgar poy- bir imada bulunduğum zaman, göz- Öğle yemeğine inerken, ~oförle 
razdan kuvvetli o/aralı: e1t1ecelrtir. leri ciddiletmiş, alnı kırışmıştı. Bu karşılaştım. OnunlA da dostça pek 

yolda konuşmaktan beni menettiği çok defalar konuştum. Beni kolum-
Diln ta2yiki nf!simi 755 milimet- 1 anlaıılıyordu. dam çekti ve yavaşça dedi ki: 
re idi. ~n fazla sicalclık J, en •z Fakat ben kadınları iyi tanırım. - Yahu, sizden bir akıl danışa~ 
1 santigrat lı:aydt!dilmi~r. j Üç mukabil taarruzdan sonra kendi cağrm. Ne yapacağımı bilmiyorum. 
~~~~~~~~~~~~~!'!" mi mağlii.p edemezdim. Bunun için Bir defa ben evli adamım. Sonra '[f- ~" j evvel emirde, kadının bana kartı kul mevkilerimiz mütenasip değil. Bu 

_ - (andığı zD"hın zaif ve çürük tarafları dul kadın mutl~ka benimle evlen-.. LE " ru aramağa başladım. Bu znif tarafı mek istiyor. Bu ııece kapımı açık bı 
.. bulmakta da gecikmedim. rakdrmıa, kabahat benim mi? Odam 

Y v • Genç dul otelde tanınıyormuş. Al da hava srcaktı. Boğulacak gibi i-
agSlZ peynır tı ıeneden beri her yaz buraya geli- dim. Kapıyı aç.k b;raktım. Şim,ek-

Bir ahbap bir bakkalın önün
den geçerken mostrada bir pey 
nir görmüt• Peynirin üstünde 
de: 

yormuf. ler çakarken od~m;\ girdi. Korkusun 
Yine cüzdanın ucunu göıterince, dan yaprak gibi titriyordu. Birden 

katip bana daha hayli şeyler anlatır: bire yatağıma girdi. Eh, nihayet ben 
- Bu kadın son derece sinirli .. de erkeğim değil mi ya? Bana bir 

dir, dedi, elektrik pili gibi bir şey! akıl öğretiniz, rica ederim. Ne yapa
Serapa sinir .. Eğer bir gün taliiniz ynn? 

1 
olur da, yağmur yağar, gök gürler Kızdım amma, hiddetimi belli et 

1 
Yağsız peynir ve ş~şek .. çakars~··. <N.için taliim .o: medim. Sadece <ledim ki: , _________ _,_ !ursa.) Gore<:ek•ınız kı ... Şey ... Sızı 

ı temin ederim ki gök gürlerken bu - Ne tavsiye edeyim birader? 
Diye bir yafta var. Merak el 1 kadınm ödü kopuyor ve odaHnda Bir daha frrtınah gecelerde kapıyı 

miş içeriye girmiş ve sormuş: i yalnız kalamıyor... açık bırakmazsın. 
- Bu peynir yağsız mı?. Katibin ne demek İstediğini ve!--------------
- Hayır efendim! Kaymak niçin şimşek ve gök gürültüsü bek- İNGİLİZCE TİYATRO 

!emenin bir talih olduğunu anladım. 
gibi peynir.. Katip devem etti: , Ha~r aldrğımız~ göre! .'"Eı:ıglisb 

- Neden yağsız diye yafta _ Müteveffa koca1tnı da öyle ta, play"'."ı n~mında bır_ l~gılız tiyatro 
koydun! nımıştı. Bir fırtınalr ge<:e, korkusun 1 heyetı ya.lnnda tehrımıze gelerek 

- Vallahi efendim! Belli ol- dan adamcağızın odamıa gitti ve o Frans" tiyatrosunda oynryacaktır. 
muyor ki ... Bazan yağlı diye geceden sonra da ~".lendi~er .. 
yafta koyuyoruz. Belediye tah-, '-'t~beanat bukkka_dar ıtyt! ma!Aumtakt v.e~en1 • Davetler 
lıl edıyor, yagsız çıkıyor. Ceza dulu kollarımda görmek için, sabır- •• / 

• • ... &a ı eşe ur e ım. ,. ı sınır •ı __ 
veriyoruz. Onun için ben de 11zhkla yağmur ve fırbna bekliyor- Daruşşafaka mezunları 
h • • d" dum ' • epsıne yagsız ıye yazıyorum. . .. .. ,. ., . .. cem1yet yapacaklar 
Yağlı çıkarsa kimse şikayet et. Fakat gok yuzu de oyle mavı, oy 

· C b • le mavi ki .. Havada nokta kadar bu 
mıyor. eva ını vermış •. 

Eğer insanların yağlı ve ya- ••••••••••••••••••••··· .. ··············--··· .. •·· ... 
van olarak taksimi li.zım gelse de simit satacak olmuş hemen 
de tahlilde kaybedip ceza V<u"- sepetlemişler. Hakları var .. Biz 
memek için ben kendime: , kim, onlar kim... Lakin şimdi 

(Yağsız) : bizi de oraya yazacaklarmış ••. 
Diye yafta yapıştınrdım... ' Birkaç kuruş ta para alacaklar 

Simitçi ile ha5bıhal 

Darünafaka mezunları klübün
den: 26 şubat cuma günü saat 9 da 
Halkevinde aktedilecek fevkalade 
kongrede klübün mesaisi ve hir Me· 
zunlar cemiyeti tetkili hakkında mü
davelei efkarda bulunulmak üzere 
bütün Darünafaka mezunlarının 
teşrifini ehemmiyetle rica eder ve 
bu ilanın davetiye makamına kabul 
edilmesini istirham ederiz ef. 

Yeni ne,riyat 

Mülkiye mecmuası 
Her ay İntişar eden Mülkiye 

mecmuasının on birinci sayısı 
intİfar etmiştir. içtimai, huku
ki ve iktısadi sahada muntaza
man neşriyatına devam eden 

SiNEMALAR 

ve her nüshasında ciddi bir le- Türkçe - Sözlü - Sazlı - Şarkıh 
kamül müşahede edilen bu kıy- Ç A K Ç 1 L 
metli ilim mecmuasının bu nüs 
hasında ezcümle şu makaleler Ô d ALEMDAR vardır: Türkiyede mahalli ida- nümüzdeki Pazar günün en itibaren sinemasında 
reler ve beynemilel Londra kon 1 H .. r sınıf halkı çok yakından alakadar eden büyük Türk filmini 
gresi, suların tabi olduğu huku 1 görebilmesi için sinema müdiriyeti tertibat almaktadır. 

ki rejim 1 er, Amerika müttehit l •••••• .. •ıııİİİiİİİİİİİiliiiiiİiiiiiİiiiiiİİıııİİİiİİİİİiİİİİiiiiiİİiİİİİiiliiiiiiiİiiiiiİiiiiiİİiİİİİiiiiiİİiİİİİiiliiiiiiiİlı----:--:--:---:-
devletlerinde bankacılık, hasta. İyi teminat ile 
h ·ı·k k'" · ·ı··k zıt Lily Damita, Ernest Torence ve Don Alvardo 
anecı ı ve oycu u , ı 1500 • 2000 kuvvetlerin yaradışı, beynelmi- Dün akşam A S R 1 sinemada 

le! tahdidi teslihat konferansı, 1 Bir aşk ve entrika romaını olan 

polisin vazife, &ı:lahiyet ve teş- K A N L 1 K ö p R Ü Lira aranıyor 
kilatı, Pilsudskisme, Fransa- i 
nın refah ve nüfuzu, Japon mil- ı filminde halkı fevkalade tehyiç etmişlerdir. Şehri 150-200 lira kar müem 
!eti ve Japonyada siyasi hayat.. Bugün saat 4,30 matinesinde ve suvarede ZENGiN VAR- mendir. "M. M. romuzile İs-
Memleketimizin hukuki ve iktı 1 YETE PROGRAM] ile 7 ASAYELOFF'un yeni program- tanbul'da 176 No. lu pos-
sadi sahasındaki netriyatta kıy larmrn son ıhaftası. ta kutusuna yazılması. 
metli bir varlık olan Mülkiye 
mecmuasını karilerimize bilhas 
sa tavsiye ederiz. 

---·-
Kadro mecmuası 

Bugün M A J 1 K sinemasında 
Dita Parlo ve Gustav Fröehlich 

H • 1 CRAN 
VEFAT 

ikinci sayısı birçok kıymetli ya- 1 
zılarla ç·kt•. Kadro, aylrk fikir mec- ı 
muasıdır. lktısadi ve içtimai en kıy- 1 
metli, en yeni yi12ı1arı Kadro mec-ı 
muaıında bulursunuz. 

Aslan Veresiye Şirk.ti Şüreka 

smdan Ahmet Münir Beyin valU:le 
si Vasilik Hanrm eceli mev'udil 
vefat etmiştir. Yarın cenazesi Üs 
küdar'da Selamsızda Sürp Haç kli 

filmi ve BOX ŞAMP1YONLUGU İÇİN sesinden saat iki buçukta kaldırıla 
S C H M E L L İ N G - S T R İ B L İ N G caktır. Arzu edenler Köprüden ~aa 

Kadro'nun ilk nüshası da ikinci 
1 

defa basılmıştır. Münevver gençli-
1 

2 de hareket eden ·;apurla te~rif e 
(Tamam 15 rund'luk·büyük maç) 

11
_ .. , ckobiUrler. 

•n .. Bugün ı I de tenzilatlr matine - DUhuliye 25 kuruş. ~ 
~~~~~~~~~~~-ı 

ğimizin fikri ihtiyaçlarına cevap ve
ren bu mecmuanm gördüğü rağbet 
meşrutiyetten beri hiçbir fikir mec
muasına nasip olmam"tır. 

Merkezi: Muallim Halit kitapha
neıidir. 25 kuruş. 

Sinema -Tiyatro 

Bugün ,saat 15.30 da matine"" suare 
Saat 21,30 da lıtanbul Sdrdiynl 

MÜŞKÜL 

İTİRAF 

Fada S perde 
Yazan; M. A. 
ve Otto E. 

Hasse 

TercUme eden: 
Nabi Zeki. 

SehirTiyatl'os11ı 

111111111111111 

l.Jll 

3 mart pe~den itibaren 
YALOV~ TÜRKÜSÜ 

Şehzadebaşı 

FERAH SİNEMADA 

Bugün saat 2 de komik dümbül-
lü İsmail ve Ahmet Bey.ter temııiJ-

CECİL B. DE MİLLE tarafından vücude getirilen 
tarihi ve muazzam filim 

J-J A y A T 1 ı s A 
OPERA SiNEMASINDA 

gösterilmektedir. 
Bugün saat 10,30 matinesinin umumi duhuliye 25 kuruştur. 

Beş Hasta Yari 
Etem İzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kitap halinde 
çıkmıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 

ALENl TEŞEKKÜR 
H. A. C. Eminönü şubesinıkn' 
Eminönünde Hüseyin efendi 

nında Arslan veresiye şirketi sa 
hiplerinden ve şubemizin 
dan Ahmet Münir bey ""fat cd 
Validc8inin vasiyet ettiği Elli lira 
yı l!Ubemize teslim etmiştir. Mer 
hurneye rahmet dileriz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Oumada.n maada hergün öğ 
leden sonıra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun 
da 118 numaralı hususi daire 
sinde dahili hastahkları mua 
yenıe ve tedavi eder. Telefon 
İstanbul 22398. • 

Darülfünun Hukuk Fakültesi 
Reisliğinden l Hukuk Fakült~i mezunlarından olup şimdiye kadar diplo

masını almamı~ olanların evvelce verilen mezuniyet tasdikna
mesile ve 4/ 2-6 e'l:ı'adında iki fotoğ,rafları ve bir liralrk damga r 
pulu ile Fakülteye müracaatları. (711) RADYO l 

Jeri Pariste !Misk sokağı cinayeti 1/ { O 
(Yahut) Sarrafın kızı (7 •perde) ge-~ ,J,~~1': ca.nsı/a:nfı.st 
ce lubiyatı (Hindiyana) 4 perde ay- 11 •• L-_ 1 "'ti_°'_/,_. _ -+:: __ :_ ../ _ ı 
rıca A nas tas ba \<; heyeti, duhuliye- UT'YtJf W l}(! 1<IJTKJJ, T IJt.U,C#!,J 1,f/,LU! 

Bugünkü program 
lstanbul - Saat 18 den 19 a ka 

dar gramofon, 19,5 Vedia Rıza Ha 
nım, 20,5 Habibe Mollıa. 21 inci il 
mm heyeti, 22 tango. 

Bir simitçi dostum var. Sa
kin, basit ve filozoftur. Geçen
de önünde cameki.nile altmış 
paraya susamlı halkalar satar
ken rastladım. Beni durdurdu 
ve: 

mış ... Peki verelim... Allah ne 
verdise bir parça da onlara ve
relim. Verelim amma, kuzum 
Beyim bana anlat! Bu işten ba 
na ne kar gelecek? .• Ben daha 
fazla simit mi satacağım! Ya
hut simit fiatı mı artacak, ya
hut benim ticaretim büyüyecek 
tüccar mı olacağım, yoksa ge. 
ne omuzumda camekanım kar
da, kıtta sokaklarda altmış pa
raya simit mi satacağım?.. E
ğer bir karım olacaksa, can fe
da .. Yazılalım.. Y ook! Eskisi 
gibi kalacaksak bizi neden oda 
ya alıyorlar ... Biz odalara alışık 
değiliz, yadırgarız.. Şunu bir 
yazsan!.. Dedi .. Ben de olduğu 
gibi yazdım. Tabii bu satırlara 
Ticaret odası cevap vermez ve-

ıtt gündüz 20 g=~s. l fWJu.fe <Jefen,-ftb.~11 ır--M~T7 
RAŞİT RIZA TİYATROSU I 

Galatasaray Ticaret kısmı tnezun 
!arı birliği riyasetinden: Bugün gündüz saat IS te ve gece 

* • • 
Belgrat (429.8 m.) - 18,45 Çe 

lisanı dersi, 19.45 konferanıı, 20,15 
aenfonik konser. 

j Biikre~ (394,2m.) - 13.10 asker 

- Aman Bey! Azıcık sizle 
görüşmek istiyorum ... 

- Buyurun ... dedim. O de
vam etti: 

- Küçük esnafı ticaret oda
sına yazacaklarmış ... Ben tica
ret odasının nerede ve nasıl şey 
olduğunu bilmem. Orası efendi 
!erin yeridir. Okur yazar adam 
lar vardır. Ticaret işlerile uğra
şırlar. Biziır. oralara gitmemiz 
bile güçtür. Bir arkadaş var, 
kazara bir defa odanın kapısın-

ya veremez ... 

Milliyct'in Edebi Romanı: 21 

FELEK 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

Hakikaten bu son ve en kes
tirme sözü idi ve ısrar ediyor
du: 

- Yapılacak başka hiç bir j 
şey yoktur! 

Belki dakikalarca bu fikrini, 
ısrarının manasını anlattı. 

ısrar etme. 
Diyordu. 

- Ya, annen:. 
Dedim. Ona da. 

- Annem nihayet boğazıma 1 

sarılacak değil ya .. Bu adamı 
seviyorum, 

Onunla nikahsız ya,ayaca
ğım .. Der, keser atarım. 

Anlıyordum ki; Naran ser
best yaşamağı evli adile yaşa
mağa tercih ediyordu. Ve .. sa
dece benim oluşunda bile yine ti: 

Cevabını verdi ve .. ilave et-

hürriyetine sahip kalmak iste- - Canım her şeyin bir çaresi 
yordu. bulunur. Ben annemi idare ede 

Nihayet, rım .. 
- Hayır. tlla benim dediğim O zaman: 

olacak.. - Peki .. dediğin olsun .• 
Diyemezdim. Ve .. bu nokta- Derneğe mecbur kaldım. Ne 

da fedakarlığa hiç tahammülü yapıyor, ediyor, yine her istedi
yoktu: ğini bana yaptırıyor. Artık İyi

- Söyle senin için canımı den iyiye biliyorum ki, ben bü
vereyim. Ne ister~en onu y~pa- ı tün gönlümle zavallı bir es;rirn 
yım .. Sadece bu nıkih bahsınde ve .• o tam. müstebit, hüküm. 

Teıekkül etmekte olan "'Galata- saat 21.30 da SERSERİ ·?iyes 4 
saraylılar birliği" ne iltihalamız bak peroe . Nakleden: Muhtar B. 
kında görü,ülmek üzere bütün ar- Yarın akşam: AŞKIN MANASI. ~ 
kadaşların 26 şubat 1932 Cuma gü-
nü saat 14 1/ 2 de Löbon karttsında- ~ ,t_l/O_J.0 ___ • • J_ 
ki lokalimize gelmeleri ehemrnivPt- ECONOMOU OPERET HEYETİ\ ~ JaYl!.flruıJ! 
le rica olunur. Fransız Tiyatrosunda ı /)_• __ .--ı,,, 11 •_,,/Liı .. ,,,_J/iia .. __ _ ,, ~ JI 

,, " " Bugün biri_nci ~ti~ sa~t 14,30 1 (!fflin 1'1ir11~y~ mi.L (1(,(J,'r:! 
Halkevi Riyasetinden: tc Rose Marıe. İk.ıncı matine "8at 1 
Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih 18 de Ya Sena Hrisomou . Akşam Bromural •Knoll> tabletleri dOnyada en ziyade müteammim 

şubeıi için geçenlerde FD"ka merke- ' suvare saat 21,30 te Tchın Tchı La. asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon-
zinde içtima eden zevat ile ~u §Ube- ı mı 1 r kada le rilb edilmi tir ve hergün binlerce doktor-
ye mukayyet az..-ının ve aynı zaman a ca va C e ş . 
da hu mevzu ile alakadar ve bu şu- KADIKÖY lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakıka 
..... ,;,m,, ;,..,~ n,.«o '"'"";" 'OREYVA "NEM"<NDA ıG g«« g<<""' ,.,.,;hy•< ol~ mU .. kkl" ,.,;,;,; gO. .. ri<. 
idare heyeti intihabım da yapmak BOY ALl MELEK Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
ü~ere 26.2-93~ ~uma. gün_ü ~t on Billi Dov'un 10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
dortte Halkevmı teşrıflerı rıca olu- d Rh · - · d L d · h f d KNOLL A G d nur. ilk şarkılı sözlü filmi. ya a em uzenn e u wıgs a en, e .• . ır. 

ran bir aşk ve sevda sultanı!. 
Böylesine: 

- Boynum kıldan incedir .. 
Denir. 
Daha sonra, yeni evımızı, 

atk ve gönül yuvamızı konuş
tuk. İştahlı iştahlı bana tasvir 
etti: 

si! 

- Küçük bir oda. 
Tek karyola!. 
Elimle işleyeceğim örtüler. 
Her gün değişen çiçekler ...... 
Yastıkları bol bir aşk köşe-

Çılgın kahkahalar!. 
Mes'ut birer gönül!. 
Süslü bir masa .. 
Yalnız iki sandalya .. 
İştahlı yemekler! .. 

Ve .. sordu: 
- Daha başka ne istersin?. 
Bunlar yetmez mi? 
Hemen cevap verdim: 
- Hiç bir şey. Yalnız se

• 1 
nı .. 

Bu günlerde işler de o ka
dar çoğaldı ki .• 

Her gün yığın yığın şifre 
geliyor. Kucak kucak ,ifre 

gönderiyoruz. Bütün sefaret
ler seferber. Hele Paris, Ber. 
lin sefirlerimizde öyle geveze. 
ki. Durmamacasına yazıyor
lar. Bizim nazır da sanki onlar
dan aşağı mı kalıyor?. Laf tor 
bası. Bir li.fı, bin ediyor. Her 
halde çok nazik, hassas, ehem 
miyetli günler içindeyiz. Siya. 
set havası epeyce fırtınalı, bu. 
lutlu, şimşekli!.. Fakat, her 
şey bana vız geliyor. Onun 
gözlerinin gölgesi altında ben 
bütün yorgunluğumu dinletti
rebiliyorum ve .. öyle çalı,ıvo
rum. 

Araya araya istediğimiz 
gibi bir odacık bulduk. 

Hem Gönül apartımanına 
da uzak değil. 

Bir sokak ötede. 
Döşeli bir oda. 
Bunu beğeninceye kadar ak 

la karayı kendisine de, bana 
da seçtirtti ! Fakat, sahiden gü 
zel bir oda. 

Belki bir iki gün sonra bu
raya taşınmış olacağız. 

Bu taşımt ve onun gözle-

rimde canlandırdığı hayal sil
silesi o kadar tatlı, o kadar ba 
yıltıcr ki .. 

Yeni evdeyiz 
Odamda. 
Onun ve benim odamız. 
O kadar neşeliyiz. o kadar 

mes'uduz ki. 
Cıvıl cıvıl ötüyor. 
- Ruhi!. 
Dediği zaman bütün canımı 

alacak gibi oluyorum! 
Saadet: 
- İşte bu benim •. 
Der gibi kulaklarımda sani 

yelerce çınlıyor. 
Gündüzleri '-1 daireye gi

diyorum. O işlerini bitiriyor, 
annesine, ahbaplarına gidiyor. 
Sazan geliyor, çıkış saatimde 
beni de alıyor. Güle güle, ge
ze geze beraber yuvamıza J;:_ 
nüyoruz. 

Anlamıyorum. 
- Ne var? .. 

Ne oluyor? 
Dün gece ilk defa odamda 

yapayalnız yattım. Fakat, u
yumak ne mümkün? Sabahı 
zor ettim. Bütün bunlar, o ko 
ca karının başı altından çıkı
yor. 

Eve döndüğüm zaman Na
ran yoktu. Onu görmemek, 
onun sihirli, büyülü gözlerine 
daha kapıdan girerken gönlü
mü ve gözlerimi kaptıramamak 
öyle fenama gitti ki. yıldırım
la vurulmuşa döndüm. 

- Belki sinemadadır. 
Bir arkadaşına gitmiştir .. 
Şimdi gelir!. 
Diye düşündüm ve .. bekle

dim. Fakat, saniyeler geçtik
çe içim içime sığmıyor, bunalı
yordum. Hayatmıda bu kadar 
sıkıldığımı kalbimin daralıp 
kıskaç içi~de sıkıldığını hiHel 
memiıtim. Aklımdan neler geç 
ti, neler? Sanki o yenilecek, içi 
lecek, kapılacakrnış gibi korku 
yor, kıskanıyordum. 

- Bir yere gitti de başına 
bir şey mi geldi?. 

Kazaya mı uğradı?. 
Diye vehim içinde çırpını

· yordum. Hele, saat edi bu ı 

muzika, 19.40 gramofon, 20 konfe
rans, 20.lS koro heyeti tarafınd 
şarkı, 21.ıs radyo o.rkestrasr. 

Budape~te (550,5 m.) - 18,15 
stenografi dersi, 18,40 .piyano kon 
seri, 19,20 musahabe 20,30 koruıerva 
tuar koMeri, 21.45 haberler, Fran
sızsa musahabe, 

Roma (441,2 m.) - 19,50 gram<>
fon. 21, keman keman konseri. 

V.1r~ova (m. 1411) - 19.45 Rad
yo jurnal, 20 musahabe, 20,15 se11-

fonik konser 22,40 Radyo ıurnaı,: 
22.SO dans havaları: 

Viyana (517.2 m.) 18.40 mu 
sahabe, Radyo ıurnal, 19.40 saksa 
fon ve klarinet, 20 Godounav bo · 
gutnut operası, 22.S dans havaları. 

ğu vururken yüreğim yerindea 
sökülüp atılıyor zannettim ve. 
bu anda kıskançlığın, itimatsı 
lığın bir insana neler yaptıra
bileceğini, nasıl deli edebilece 
ğini denedim. Düşünüyordum 

- Dalgın kızın birinci va 
fı hercailiğidir !. 

Acaba bir başkasını mı göı 
dü? .. 

Onu mu sevdi?. 
Şu dakikada hiç tanımadı

ğım bir erkeğin kolları arasın. 
da mı?. 

Beni terk mi ediyor?. 
Hele: 

Beni terk mi ediyor: .. 
Derken boğazımın sıkıldı. 

ğını, ciğerlerimin çekilip yum 
rulduğunu, beynimin ateşler i· 
çinde yandığını hissediyordum. 
Onun bir erkekle konuşması d~ 
ğil, gö7 göze gelmesi bile ben• 
delirtiyordu! Gözüm penc re
de, kulağım kapıdaydı. 

- Eğer onu bir erkekle ko 
nuşurken bile görsem dayana
mam .. Ya öldürür, yahut ta 
buna benzer bir şey yaparım •• 

(Devamı var, 



MiLLiYET CUMA 26 ŞUBAT 

Pren•itı Geceleri filminde Otta Walbarg p~nsin Geceleri filminde Nora Gregor 

dan öptürmem) denseydi, çok lünç sahneler goruyoruz.. prensle tanışıyor ve kocasında 
daha iyi olurdu.. Ufak bir rolü olmasına rağ. intikam alıyor. 

Film iyi çevrilmiştir. Esasen men Madeleine Guetty çok eğ· 
artistlerin ekserisi beş sene ev· lencelidir. 
vel bu opereti ilk sahneye ko. 
yanlardır. 

Nicolas Rimski iyi bir Ame. 
rikalıdır ... Biraz daha genç gÖ· 

1 
rünse fena olmazdı ... 

Glorya'da 

Perensin geceleri 
l Almanca J 

Oynayanlar: 

Majik'te 

Hicran [ Almanca ] 
Oynayanlar: 
Gustave F röhlich, Dita Par. 

lo. 
Bu film elim bir faciadır. 

- P . Geceleri filminde liarry Liedtke 
ren.,·ın 

nefyinden sor.ra Avrupanın t~ 
siki için Viyanaya dav~t e~ıl. 
miş olan hükümdar ve sıyasıler 
kon gres in de Rus Çarı Aleksan· 
drın rendostluklarıdır. 

Sesler {!'Üzel ve ses zaptı iyi. 
dir. Lakin nedense bu filmin 
ilk gösterildiği akşam (Melek) 
teki operatör ses ayarını pek 
kısmış idi. Ekseri mükilemele. 
ri ancak türkçe yazıların yardı
mile anlıyorduk. Bilhassa hem 

Otto Walburg, Nora Gregor, 
Harry Liedtke 

Çoktan beri İstanbul piyasasın 
da görmediğimiz kadar elimdir. 
Filmde elem ve hüzün havası 
gayet muvaffakıyetle verilmiş
tir. Artistler mükemmeldir. Yal 

8u haftanın filmleri 
E "le Elhamra - (Kongre g • 

tıiyor) Fransızca sözlü (geçen 
Çarşambadan beri) . 

Artistik - (Madam D~barı) 
İngilizce sözlü (cumartesınden 
beri) . 

Opera (Hayatı İsa) seslı 1 
filın (ikinci aösteriş) 

Melek - (Ağızdan değil) 
F' tansızca operet (çarşamba
dan heri) 

Glorya - (Prensin gecele~i) 
Alınanca operet ( cumartesın· 
den itibaren) 

Majik - (Hicran) Almanca 
sözlü (Perşembeden beri) 

Elhamra'da 

Artistik' le 

Madam dubarri 

O•rr.ayan: Norma Talmadge 
Ç~ktan beri görm~diğimiz 

meshur Amerikalı artist Nor. 
ma ·Talmadge'ın bu hafta Ope
·ada bir filmi var. Film, bir A
~erika eseridir. Sahne, fi_güran 
ve oyun itibarile şayanı dıkkat. 
tir ve zengindir. Talmadge fa. 
· da gösterdiği kudreti bunda 

cıa _ 

' 
Film Alman filmidir. Artist. 

ler Almandır. Film de Almanca 

da gösteriyor. 
F 'lm Fransız tarihin. de rolü , .. 

ı , Ağzımdan Opme filminde Alice Tis.ot ve Nikolss Rimsk.i ._ 
O

lan (Madam DubarriJ ismine 
K 1 • muzika, hem de mükaleme olan dır. nız mevzu belki biraz cür'etki. ongre egv enıyor izafe edilmiştir. ı b'I le 

parçalarda sesi kuvveti ver. Harry Liedtke ı diğimiz gi. ranedir. Bu cür'etin pek i riye 
(Fransızca ) ~;::t:~ şuh bir şapkacı kı- mek zarureti vardır. bi fen, net'eli oynamaktadır. götürülmüt olduğunu filmi gö. 

O d .. f kral tarafından se Sahne tertibatı, elbise ve de. Dekorlar, balo hayatı, sarhot- renler tudik ederler. Methur 
Ynayan artistler: zın tesa u en f k korlar iyidir. Film eğlenceli ve luk sahneleri iyidir. Alınan artiıti Fröhlich bu film 

L• • M · 1 •1 · dig" er tara tan ızın 
n.enri Garat Pıerre agnı- 1 vı mesı ve . . . "d' muvaffaktır. Nora Gregor net' eli bir kız. de pek muvaffak olmuıtur. Fi-

b. h zabıtını sevmesı ır. 
ır assa d Mevzuu basittir. Bir Ameri- dır. İyi oynuyor. Film heyeti u- lim kuvvetli bir filmdir. 

.ı<ral kızı dükkanı~ .an. sar.a-y_a I F k d I k ı· 
1 Z

abit te ihtılalcılere ıltı. kalı vakti e bir ranıız a ın a mumiyesile hare et ı ve cazip- Mevzuu: 
a ıyor, d ·h ·1·1 evlenmiş amma izdivacı resmen tir. Mevzuu: Bir tayyareci sevdiği bir ka. 
hak ediyor. Sonun a 

1 tı a. ga. kaydettirmemiş. Sonra Fransız Yedi senedir evli olan bir er. dınla evleniyor... Daha balayı 
d. k nahak yere ıdam 

!ebe e ınce ız kadın• başka birile evlenmiş. A kek bir gün bir imzasız mektup seyahatine çıkmadan evvel bir 
olunuyor. h k 'k' tarihiye- merikah tesadüfen Avrupaya ve iki davetiye ile bir baloya ça makine tecrübesi için tayyare. 

Mevzuun ~kadyı ı vafık geliyor ve karlSlnın ikinci koca ğırılıyor .. O baloda bir genç ye biniyor, bir kaza oluyor ve 
d eceye a ar mu b · k · · k 1 b 1 ye ne er .. I mahal sile ir ış yapma ıçın temasaı me tepli k•z a u uşuyor. Gece düşüyor ... 

olduğunu muna <aşaya, t "ti 1 geçiyor .. Bütün is buradadır. yi beraber geçiriyorlar, karısı Felaket... Yeni koca götü
yokt~r. Film .sinerra sana 

1 1 
• Entrikalar tevali .;ttikçe gü. da bunu görüyor. O da bir rümdür. Bundan başka kocalık 

barile güzeldır. 

Opera'da _;;.----
Hayatı Isa [ Sesli ] 

O . masında bu hafta pera sıne t 
göstermeye başladığı (Hay~ ı 
ı ) f. 1 . en sene ( Artıs-sa ı mı geç . fi d' 
tik) te gösterilmiş bır ıl m ır. 
Zengin tertibatı vardır. .~anın 

• 1 · · de goster-bütün mucıze erını 
mektedir. Filnı seslidir. 

Melek'te 

Ağzımdan değil 
[Fransızca operet ] 
Oynayanlar: Pari~teki . ( Mo-
dor) tiyatrosu artıstlerıle ma 

ga R' l ') ruf artist (Nicolas ıms cı 
lstanbula gelen Fransız o~e

retlerini takip etmiş olan kade 
Hıcrarı fılmınde Hans Heinrıch 1 rimiz Fransızca: ~as sur la. bou. 

ı Von Twardowskı 'ehe operetini bılırler. . Gorme-

) 

' ... '{' ': 

1 

j 

• 
Madame Dubary filmind-. Norma Talmac 

vazifesini yapamamak elemile ı 
müteellimdir. Birkaç sene son. 
ra kötürüm kocanın kardeşi ge 
liyor. Evde neş'e ve şetaret baş 
lıyor.. Başlıyor amma bu yeni 
gelen (Walter) karde,inin kan 
sile sevişiyor. Fada burada baş 
iıyor. Manzara şu: 

Kundura kolcksıyonu 
Leuvis Stone kundura kollekıiyo 

nu yapmağa çok meraklıdır. 
Düğmeli kunduraların moda oldu 

ğu 1905 seneaine kadar ırelİp geçen 
modalara ait binlerce kundura kol
leksiyonunda durmaktadır. 

Evde bir ana var. iki kardeş 
var .. Kardeşin birisi evli ve kö. 
türüm. Diğeri genç güzel. Bu 
kötürüm kardeşinin karısını se 
viyor. Ana ve genç kadının kız 
kardeşi işi keşfediyorlar .. Müş
kül vaziyet. Bu kördüğüm nasıl 

1 

çözülebilir... Kötürüm ölüyor. 
Yahut öldürülüyor ... 

i Bu film ciddi bir psikoloji e. 
j tüdüdür .. 

Sinema haberleri 

* Nevyork'ta sıı-f çocuklara mah 
sus olmak ve çocuk filmleri göstel·· 
mek Üzere, 300 kişilik bir sinema a
çılmıştır. 

* F ranSlzların meşhur halk şarkı 
cııı Mayo! bir film çevirmektedir. 

* Fraasa'cla da ainema yıldızları
nın haftalıkları tenzil edilecektir. 

*Kutuplanlaki ıece ıüııetinin 
pek azametli bir manzara irae ettiii 
nİ ııöylerler. Geçen ay bu manzarayı 
filme almak üzere ıiaemacılar Kana 
danın timaline gİtmitlerdir. 

" Metro Goldwin şirketi Nor 
ma Sbearer'in mukavelesini tec 
dit etmiştir. 

,. Mary Pickford sinemaya 
avdet etmeğe karar vermiştir. 
Bir senaryo aramaktadır. 

" Amerikada Greta Garbo 
yerine sadece Garbo denilmesi. 
ne karar verilmiştir. 

" Maruf bestekar Oskar St. 
ranss Paramuntla mukavelesi 
bittiği için Hollyvod'dan Avru 
paya avdet edecektir. 

,,.. Pola Negri'yi sabık kocası 
Prens M. Divani mahkemeye 
vermiştir. Prens eski kansın
dan iki buçuk milyon zarar ve i 

ziyan istemektedir. 

" Sabık dünya boks şampiyo 
nu George Carpantier ile Şarlo 
nun eski karısı Lita Grey bir· 
likte Amerikanın başlıca müzik 
hol sahneleri arasında turneye 
çıkmışlardır. 

" Margueritte Knopp ismin 
de bir Alman artistini bazıları 
yeni Greta Garbo olarak tavsif 
etmektedirler. 

,. lna Claire müttehit artist 
)erle beş senelik bir mukavele 
imzalamıt ve Londradan Holly 
vood'a hareket etmitşir. 

,. Julietta Compton ve İrene 
Lilyan T oshman Riche'in tak. 

Bu kolleksiyon ayni zamanda 
artistin de itine yaramaktadır. Zira 
rot icabı hangi çeşit kundurayı arzu 
ederse, hemen alıp ayağına geçirmelt 
tedir. 

Güneşten yananlaı 
Amerika'da, Kalifornya'da güne' 

ten yanmış vücutler müsabakası yıı 
pılmı,hr. Çünkü Kalifomya'da se
nenin her ayında ıhk bir günq var. 
d1T, Müsabakayı Loreıta Y oung ile 
Joan Crauford kazanmıtlard1T. 

Bir lngiliz lordu 
Artistle evleniyor 

lngiliz sarayı allak bullak .. Çün 
kü Duc de Devonhire'in genç oğlu 
Lord Charle5 Cavendiıh babasına 
bir sinema artisti ile evlenmeğe ka
rar verdiğini bildirmİf. Bu ıenç A
merika'nın sahne yıldızlarından ve 
sesli filmde de bir çok muvaffakiyet 
ler kazanan Adele Astaire İsminde 
ki artisti sevm.iıtiı·. Artist otuz Üç 
)'llfrndadır, halbuki ırenç Lord daha 
yirmi betiadedir. Adele'i Amerika' -
ya yaptığı son bir seyahatte sör

' 1üş, anas• bahası Lordu fikrinden 

Adele Astaire 
caydırmak için hayli uğrafmıtlar, 
fakat bir türlü muvaffak olamaımı 
lar ... 

Düğün yakında yap•lacakt.ıı 
Kral resmen bu İşe müdahele etıne 
mittir .. Fakt\t sarayın yüksek men
tuplarında~ bir znt vasıtasile genç 
Lord nezdınde teşebbüste bulunul. 
masını emredeceği zannediliyor. 
Lord sadece bir ~eye muvafakat et
mittir. Adete bu •on haftalarda Pa· 
ris'te hir muzik holde çırıl çıplak oy 
namak için angajınan almıştı. Lord 
bu angajmanı feshedeceğini vadet· 
mittir. Maamafih Lord yakında 
bu izdivacın önüne geçileceği kana .. 
atindedir. ______ .. _ 

e . 1 enler plaklarda, orkestralarda 

8
1

• Lılian Harwcy, Armand hy nı dinlemiştir. lşte (Me. 
erna d avası .. 

r 1 k) sinemasında bu hafta gos. 1 
ma kirpik kullandıkları temin 
ediliyor. 

Hem artist, hem 
muharrir 

Geçen hafta Melek ve Elham e .1 ba•layan (Ağzımdan 
ra ıi 1 d .. t "lmeg" e terı meye ' 
b;ı nema arın a gos en • d "il) filmi bu operettir. Yalnız 

rıi::')n;{1'n.~1i,~ ~~~:~tiı:!!:: (~ğzımdan değil) sözü, fransız 
da d d d' O ·· ·· cada Passur la bouche un har-a evam e ıyor. numuz- . . 1 - ı 
dek" b ·· k d ü fiyen terciımesı o.masına rag-

ı çar~am a gunune a :ı.r ı . ·-· . 
recek olan bu film eğlenceli ve . men onun ıfade ettıgı manayı 

" İngilterede yeni bir sinema 
firması teşekkül etmitşir. Bu fir 
manın başında hükiimet adam
larından Amery de vardır. ilk 
film Şarki Afrikadaki lngiliz 
·müstemlekelerinde çevrilecek 
••dört milv-

-----lıiiıiiiıiıııiıi 

Bebe Danielı yalnız film çevirmi .. 
yor ve sahneye çıkmıyor. Ayni za .. 
manda yazıyor. Geçenlerde bereber 
oynadığ> iki komik için bir senaryo 
YaaıtUf Ye kcımikler -:royu -
.,__ Mi =iı' tlir. 8elıe D• ıi 1• 

...... 1 ....... 
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Poliste 

Sahte damga pulu 
basanlar yakalandı 

Polis ihbar üzerine tarassuta 
başladı ve pulların basıl 

dığ! matbaayı meydana çıkardı 
Polis ikinci şube müdiriyeti ı ri ile birlikte Adliyeye verilmiş 

memurları sahte damga pulu lerdir. 

yapan bir şebekey} meydana ç~- Bir motor devrildi 
karmış ve sahtekarları da adlı
yeye vermiılerdir. Son günler
de piyasada sahteliğinden şüp. 
he edilen damga pulları görül. 
müş ve polise haber verilmifti. 
Polis bu ihbar üzerine tahkika
ta giripniş ve yüksek kıymetli 
:Jamga pullarının sahtelerinin 
yapıldığını teıbit ederek taras
sudata başlamıştı. Bu taraasut 
neticesinde sahtekarlar yakayı 
ele vermişlerdir. Evvela Yeni. 

postahane karşısında ~tanya. 
dis hanının kapısında pul bayi
liği yapan Avadis ile oğlu A· 
gop sahte damga pulu sattıkta
n haber alınmış, pul müfettiş. 
!eri ile birlikte damga müdiriye 

ti memurları burada taharriyat 

yaparak 13 adet 25 er liralık 
sahte damga pulu ile İptal edil

miş olmakla beraber, "Oford" 
la üzerindeki mühürleri silin· 
miş zamkları yıkanmış ve yeni. 

den zamklanarak satışa amade 
bir vaziyete getirilmi! 132 pul 
bulunmuştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde bayi Agop Efendi. 
nin bu pulları Ankara caddesin 
de Lambadidi matbaasına mü
davim Kapriyel namında birin· 
den satılmak üzere alındığı an. 
!aşılmıştır. Kabriyel de bu pul. 
ların Lambadidi matbaası sahi
bi Marko oğlu Aristidi ile ma· 
kinisti fspiro tarafından mez. 

Dün saat 12 de Rumelihiaarı 
iskelesine 60 metre mesafede 
Beykozdan odun yüklü olarak 
gelmekte olan Y aşarkaptanın 
motörü birden bire devrilmi§tİr 
Etraftan yetİ§İlmiş, Yaşar kap 
tan, odun tüccarı Yani, tayfa 
Ali ve Recep kurtarılmıştır. 
Motör de karaya çel; ilmi,tir. 

Yangın başlangıcı 
Dün Sultanhamamında Roza 

hanının kahvecisi Süleymanın 
odasından. yangın çıkmışsa da 
bastırılmıştır. 

Sektei kalpten ölenin 
elindeki servet 

Anadoluhisarında oturan 50 
yaşlarında bakkal Rıza Efendi 
Nuruosmaniyede berber Yer. 
vant Efendinin dükkanında otu 
rurken birde bire ölmüştür. Za 
bıta tabibi tardmdar. yapılan 
muayenede Rıza Efendinin ih. 
tinakı dimağiden öldüğü tesbit 
edilerek cesedi akrabalarına tes 
lim olunmuştur. Rıza Efendi
nin üzerinde 6432 evrakı nakdi 
ye, 15 altm lira, 2 yarımlık al
tın, 1 fransız altını ve bir tab:ın 
ca bulunmuttur. 

Sandal bedaatanında münadi 
Hamdi Efendi de sektei kalp. 
ten vefat etmiştir. 

Otomobil kazası 
Şoför Galibin otomobili Bey kiir matbaada ve taş üzerinde 

oğhmda Madam Despinaya çar 
basılaı-ak kendisine verildiğini 

parak yaralamıştır. Şoför yaka 
söylemiş ve makinist lspiro da 

lanmıttır. 
pulların matbaa sahibi Arisli • d d 
tarafından Gabriyele verildiği- Benzın en yan l 
ni söyleyerek, Gabriyelin ifade- 1 Beyoğlunda Solak zadede ci 
sini teyit etmiştir. Bunun üzeri Picılık eden idris Ef. dükkirun
ne matbaada taharriyat yapıl· da uğraşırken üzerine benzin 
mış, taşbasmalar bozulmuş bir dökülmüş ve benzin ateş aldı
halde ele geçirilmiştir. Sahte ğından el ve ayaklarından teh. 
pul b:ı~anlar evrakı tahkikiyek likeli bir surette yaralanmıştır. 

A1fons'un 
Seyahatı 

j Cenevrede 
Mülakatlar 

Bir türk gazeteciden 
imzasını esirgedi isede .. 

Şehrimizde iki gün kadar kalıp 
bazı tenezzühler yapmlJ olan sabık 
ispanya !ıralı 13 üncü Alfons'ın ev
velki ııünkü tenezzühleri hakkında 
~u mütemmim malumatı aldık : 

13 üncii Alfons evvelki gün Al
bnkumft kadar yaptığı otomobil ge
zintisi eınaıında Zencirlikuyu ile 
Maslak arasında keçilerini otlatınak
ta olan bir çobana raatııelmit ve ya
runda bulunan Duc de Miranda'y<l 
demittir ki: 

- Bu çoban bir lıpanyol'a benzi
yor. Keçiler de tıpla bizimkiler ııibi. 
in.an yabancı bir toprakta bulandu
ğunu bilmese kendini lspanya'dR 
zannedecek! ..• 

13 üncü Alfons Atro Exprcu 
tayyare limanını ziyaret etmit ve 
müdür tarafından karşılanarak ken
disine izahat verilmi,tir. Sabık kral 
sporcu ve tayyarecillkle ı><k ziyade 
alakadar olduğundan müdüı· ile tay. 
yaredJiğe ait bahisler üzerinde va
lafane müdavelei efkarda bulunmuş 
IUT. 

Bu e.nada bir gazeteci 13 üncü 
l\lfons'a yaklatarak: 

- Haşmetmtlap, dünden beri rcı ~ 
nUnizi çekmek için pe,inizdc dolaşr· 
yorum, lü,fen re•minizi çekmeme 
müsaade buvunır musunuz?" dcw 
ı..i,tİ•. Sabık kral, bu sözlere tebes
sü~le m-uk"'lıbel1J ederek, resminin 
ç(k"lmesinc mÜ1<"\.ııdc etmiştir. 

Dundan ııı:onra gazeteci. cebinden 
13 üncü Alfonc;'un bir resmini ç:ka
ra!'n!~ bunu İMz:ı.. ~tmesini rica etmi1 
is2 de sab;k kral şu cevabı vermiş
tir: 

- 5imdiye kad•r .1 • 4 İmza ver
dim... Bu ~erefi sizden esirgememe 
müınnde ediniz ... 

Bunun Üzerine gazeteci de: 
- - O halde, Hasmetmeap bu re1-

mi ı~tanbul'u ziyaretinizin bir hatı
rası olarak kabul etmek ,erefini ba
nn bah,ediniz! ..• 

13 üncü AJfonı teşekkür ederek 
resmi nlmı' ve :gazrleci de uzakJ,.ş .. 
mıştır, 1~ Üncü Alfona Duc de Mi
rand3'ya dönerok demi,ıir ki; 

- Ne iyi haslet!.. Kendisinden 
bir ,cref esirgeniyor, o mukabilinde 
bir hediye ve.-iyor! ... 

13 üncü Alfons 17 martta Mar
silya'ya •vdet edecektir. Sabık kral 
ispanyadan müfarekatinden beri 19 
meml•ket ııezmistir. 

a ben cau: 

_ ,_,,__ 
Tevfik Rüştü B. temas
larına devam ediyor 
CENEVRE, 24 A.A. - ''Husuıi 

mubabirimkden" Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey dün Cenevreye 
gelen 1 tal ya hariciye nazırı M. Gran 
diyi istasyonda istikbal etti. iki dost 
devlet hariciye nazırının mülikatı 
çok samimi olmus ve M. Grandi, 
Tevfik Rüştü Beyi kendi otomobili
ne alarak otele kadar bizzat ıı-etir
mj,tir. 

Hariciye vekili M. Mihalakopulos' 
~ da iıtasyonda karıılamıtbr. 

Tevfik Rüştü Bey, Cenevrede si
yasi rical ile temaılanna devam et~ 
mektedir. Bu münasebetle muhtelif 
murahhaslar tarafından huıuıi ziya .. 
fetler verilmektedir. 

Dün alqam Tevfik Rüttü Bey ile 
M. Mihalakopulos ve M. Marinko
viç aruında bir mülakat olmuıtur. 

Teflfik Beg ge ' or 
ANKARA, ?5 - Tahdidi te&li

hat konferanuna İstirak eden heye
timizin kısa bir müddet sonra avde
tine intizar ediliyor. Murahbasamı:ı: 
Tevfik Bey bugünlerde dönecektir. 

Konferans uzamak istidadını gös 
terirae hükUmetimizi Pariı "Teya 
Bern elçilerimizden biri temıil ede
cektir. 

----·--
Cenup hudut 
Komisyonu 

Ba s•ne 6 martta Adanııdcr 
toplt111ccak 

Suriye - Türkiye daimi hudut ko
misyonunun mukarrer olan içtima 
günü bu ıene teahhura uğramıştır. 

Komisyon altı mart tarihinde iki 
taraf murahhaslannm iştirakiyle A . 
danada toplanacaktır. 

Suriye murahbularının ııönderil
mesi için hariciye vekaleti tarafın
dan Suriye Fransız fevkalade komi
serliğine bildirilmittir • 

13 üncü AJfons seyahat etmekte 
olduğu Theophilc Gautier vapuru
nun yolcularile pek ahbap olmuı 
hatta bu yolculardan M. Canene 
geçen aktam Garden barda kendisi. 
ne refakat rderek birlikte danaetmİt· 
tir. 

·-' 
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Birinci sahifed.en geçen yazılar Memlekette 

Denizde ölümle 
Mücadele 

Bugün kar 
Yağacak! 

MI. Anita 
Grew'ün nikahı 

(Başı 1 inci sahifede) 

etmişler ve şahitleri Muhittin 
Beyle Sir Jorj Klark ta yanla
rında oturmutlardır.. Sedat B. 
tarafeynin isimlerini okuyarak 
mutat olan sualleri türkçe İrat 
etmit ve bunlar belediye fen he 
yetinden elektrik mühendiıi 
Ziya Bey tarafından İngilizce· 
ye tercüme edilmiştir. Sedat B. 
her iki taraftan malüm olan 
"Evet" cevabını aldıktan 5on. 
ra: "Nikah teaçil edilmi~tir. 
Biz de aizi kanun mucibince 
zevç ve zevce olarak tanıyo. 
ruz" demiştir. Bundan sonra 
her iki taraf defteri imza etmiş 
!erdir. Sedat Bey Muhittin B. 
le Sir Jorj Ki ark' a teveccüh e
derek: "Tarafeynin bu akdine 
şahit oldunuz, biz de sizi şahit 
olarak kayıt ve kabul ediyoruz" 
demiştir. Bunun üzerine Muhit 
tin Bey ve Sir Jorj Klark defte· 
ri imza etmişlerdir. Sedat B. 
kanuni merasimin nihayetinde 
kısa bir nutuk söyleyerek de. 
miştir ki: 

- Akdettiğimiz nikahın teş 
kili şerefini belediyemize hah. 
şetmek suretile gösterdiğiniz 
pek kıymetli muhabbet eserini 
hakiki bir memnuniyet ve şük
ranla kaydediyorum. Dairemiz 
sicillatı bu kıymetli hediyeyi 
tesbit etmiş olmakla daima 
müftehir olacaktır. Mukaddera
tmızı biribirinize bagladığmız 
ıu güzel dakikada müşterek ha 
yatınızın saadeti namına size 
bir hatıra olmak üzere iki cüm 
le tevdi etmek isterim: 

1 - Biribirinizin meziyetle. 
rini meydana çıkarıp takdir et
mek fırsatlarını arayınız. 

2 - Her biriniz ötekinin mii 
nevi kuvvetlerini inkişaf ettir
meğe çalışınız. Size daimi ve 
muhakkak saadetler temenni e 
deı· ve hayat yolunuzun bu nur 
lu başlangıcını tebrik ederim." 

Merasim bitrri,ti, bunun üze 
rine davetliler gençlerin elleri· 
ni sıkarak tebrik etmiştir. Mm. 
Grew Vali Muhittin Bey ve re. 
fikaları Hanım ile pek samimi 
surette görüşerek Muhittin Be 
yin gösterdiği nezaket eserini 
biç bir zaman unutamıyacağını 
aöylemittir. 

Muhittin Bey akdin tesçil e. 
dildiğini mübeyyin olan mıı.ro. 
ken kaplı evlenme cüzdanını 
Mel. Anita Grew' e vcrm~ş ve 
bundan sonra davetliler Sedat 
Beye veda ederek dağılmıtlar 1 

dır. 

Şehir namına bir hediy11 
Amerika sefiri M. Grew'in 

memleketimizden ayrılmak üze 
re bulunduğu bir &Irada kerime 
sini Türk kanunu medenisine 
tevfil<an evlendirmesi, ıefirin 
Türkiyeye karşı beslediği mu. 
habbetin pek bariz bir delil
dir. Muhittin B. memleketimi
ze karşı gösterilen bu muhabbe 
tin bir hatırası olmak üzere ye· 
ni evlilere şehir namına Darüli 
cezede İmal edilmiş iki halı he. 
diye etmiştir. Bu halılar Muhid 
din. Beyin bir mektubu ile ni. 
kahtan biraz sonra sefarethane 
ye gönderilmiftir. Yarrn sefa
rethanede dini nikah aktedile
cek ve saat bette bir resmi ka. 
bul ve çay verilecektir. Mr. Ro 
bert Engliah refikası ile birlikte 
balayını geçirmek üzere Ameri 
kaya gideceklerdir. 

Piyango yasağı 
(Bap I inci sahifede) 

müsadere olunacaktır. Celal 
Nuri Beyin teklifinin esbabı mu 
cibesinde matbuat kanunu ile 
gazetelerin ikramiye dağıtmall' 
rı ve piyango tertip etmelerinin 
menedildiğini ifaret ederek bil. 
hassa çikolatacıların tertip el· 
tikleri ikramiyelerle çocukları 
mühim bir israfa alı§tırmakta 
ve sıhhatlerini bozmakta ve 
onları kumara aevketmekte ol. 
duğunu ilave ile matbuat kanu 
nile esası kabul edilen bu yasa. 
ğm sair eşyaya da teşmilinin fa 
ideli bulduğunu ifade etmekte· 
dir. 

Merhun tütünler 

1 Japonlar Çin 
Cephesini 
Yardılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
le bir planı teklif edenlerin sulh •· 
teybinde çalıımakta olduklarını kay
detmektedirleı·. 

Japonya'nın yeni Paria sefiri dok 
tör Haruichi Maııunka, dün akşıun 
maverayı Siberya trenile hareket et
miıtir. 

Yeni Mançuri ciimlıurigeti 
TOKIO, 25 A.A. - Mukdenden 

bildirildiğine göre, yeni müıtakil 
Mançuri devletinin İcra meclisi, sa
bık Çin İmperatoru da hazır olduğu 
halde muayyen miiddetlerle icrai Ya
zife görecek bir reisinin idaresi al
bnda o)ai~k cümhuriyet rejimini 
kabule karar vermi•tir. 

Bir Çin cenerclını 

öldürdüler 

NANKIN, 25 A.A. - Mukden
dcn bura hariciye nezaretine gelen 
bir haber, Mançurinin şimalindeki 
Nonni ırmağı üzerinde Japonlara 
karşı ııösto.·diği mukavemetle itte
bar eylemit olan Çinli ceneral Ma • 
Chan • Cban'mn katlediğini bildir
mektedir. !'Ju haber henüz diğer 
membalar tarafından teyit edilme
miştir. 

Fransa - Japonya 

, V AŞINGTCON, 25 A.A.- Fran 
sa ile Japonya a.-;:nda ııi:ıli itilafta. 
rın mevcudiyetine dair olarak iıaa 
edilen haberler tekrar deverana baı
larnııbr. 

Birçok ııazeteleT bu havadisi tek 
rar etmitler ve ayandan Moaea, Ja
panya'nın Mançuri'yi işgal eylemesi 
ni görmekle Franıa'nın memnun o
lacağını çünkü Mançuri'nin Sovyet
leri Mançuri hududunda asker bu · 
lundurmağa mecbur edeceğini ve 
Rusya'nın bu suretle Fransa mena
fiini tehdit eden noktalarda fazla as
ker bulunduramıyacağı fikrini izhar 
eylemiştir. 

Muharebe def!om adigor 

CHANGHAY, 25 A.A. - Sııat 
15. Reuter ajansının muhabiri bildi
riyor: 

Kiang - Wan'da muharebe devam 
ediyor. Japonlara nazaran Kiaııg • 
Wan'ın 3200 ,metre ıimali garbisin
de bulunan Miao. Hong - Tchen'dc 
Çin hatları zorlanmıştır. Çin aıkcrle 
rinin inhİzam# uin>mış oldukları 
söyleniyor. Miao • Hong • Tchen ka 
sabası, Japon topçuıunun bombardı 
manı teıirlle yanmııtır. Binnetice 
Çinliler Kiang - Wan arasındaki Çin 
mevzilerini ve civannı bombardıman 
ebni9tir, , 

Çinliler, ııeri çekilmeğe saat 11 
de ~lam.ııtır. Öğle valıtı Japonlar, 
1 kilometre ilerlemitler idi, Japon 
topçusu da Çinlilerin hatt· ricalini 
kesıneğe çal1Jıyordu. 

Müthiş bir ga111ır 

CHANGHA Y 25 A.A. - Sabah 
saat 4,15. Cbape~in Japonlar tara
fmclan topa tutulması, kasabada 
müthit bir yangın zuhuruna ıebebi
yet vermiştir. Kasaba, 400 metre 
murabbaından fpzfa bir saha dahi
linde yanmaktadır. 

Dün aktam Japon tayyareleri 
Changhai • Hankeou yolundaki Lun 
ıhwo şimendifer istasiyonunu bonı. 
bard.Jman etmitler ve nmiral Nomu. 
ra'nm beyanruı.melerini atmrşlardır. 
Amiral, bu beyaıtllamelerde Çin kuv 
vetleı·i teslim olduktan takdirde ken 
dilerine İyi muamele cdilcceiini, mu 
kavemet e) !edikleri surette kendile
rini müthiş bir akibetin beklemekte 
olduğunu bildirmektedir. 

Jeneral Ma'nın katli 

NANKIN, 25 A.A. - Hariciye 
nezaretinin Mukden'den aldığı ha
berlere ıöre Mançuri'de Nonni ır
mağı üzerinde Japonlara karıı mu
kavemetile iştınar eylemi§ olan iene
ral Ma'nın katledilmit olduğu bildi. 
rilmektedir. Maamafih bu haber da
ha henüz teeyyüt etmemittir. 

Japon kuvflel[e,; 
TOKlO, 25 A.A. - Jeneral Shi

rakawa'claki Japon kuvvetlerine ku
manda etmek üzere Şangbay'a git
mesi muhtemeldir. 

Çindeki Japon kuvvetleri yalan 
bir zamanda üç fırkayı bulacaktır-. 

Tekzip 
Vilayet makamından: Sonposta 

gazetesinde cenup hududumuzda Su 
riyeye silah kaçırıldığı suretinde bir 
fıkra intiıar eylediği görülmüşıede 
böyle bir silah kaçakçılığı vak'ası
run mevcut olmadığı sureti reımiye. 
de ve katiyede tekzip olunur. 

1(. "'. 

Bazı yevmi gazetelerde Ab. 
dülkadir Kemalinin Halepten 
tekrar Ankaraya avdet ettiğine 
dair fıkralar görülır.üş ise de 
Abdülkadirin mahkumiyeti ol· 
mak hasebile avdeti gayri müm 

1 

lZMlR, 25 ~l'flilliy~t) - Banka- ~n olduğu gibi bu hususta in: 1 
lara mcrhun tutunlerın ucuz alın. tıfar eden fıkranın gayri vakı 
mak istenmesi üzerine alikadar tüc- 1 bul d - 1 1 ki ı · 

1 .,, t d. d "k· tt un ugu an r.şı m::ı a te.<z:p car ar vıınye mez ın e şı l\ye e 
bulunmu~htrdır. oh.nur. .,--··-·-- on n u .... , ••• 

-lzmirde satışlar 
(Ba§ı ı inci sahifede) 

tahaiaat ayrrmaıı mümkün P'Öı·ülme
mektedir. 

Katarı dosyalar 

Gayri mübadiller Takdiri Kıy
met Komisyonunun elinde 150 ka
dar dosya kalmıştır. Bunlann tetkiki 
de 2 - 2,5 ay sürecektir. Ondan son
ra Komisyonun bu i,leri bitecektir. 
ileride tevzi eclilecek para ve bono
ların tevziatı verilmezse, Takdiri 
Kıymet oKmiıyonu dağılacaktır. 

Sellinikte kalan bedesten 

Esbak Selinik Valisi Milat Pş. 

zade Ali Haydar Mitat 8. pederi ta
rafından Selanik'te vali iken Sanayi 
mektebine vakfedilen bedestenin 
muhtevi olduğu 150 küsur parça 
dükkanın tabtı tasarrufunda bulun
duğunu iddia etmektedir. Ali Hay
dar B. bu iddiası~. bu dükki.nlamı 
her birine ait tapu senetlerini İbraz 

ederek iobat ttınekte ve timdi Seli
nik'te Sanayi Mektebi bulunmadığı 
için mevkufun aleyh dükkanların da 
sahibi aıJisine ircai J8zım geldiğini J 
ileri sürmektedir. Takdiri Kıymet 

Komisyonu, tapuları tetkik etmiş, 

bunların hepsinin altında (bu mal 
bana ait görünüyorsa da bizim bu
nunla alakamız yoktur) diye Mitat 
Pş. nın hatti desti ile yazılmış meş
rubata tesadif etmiıtir. Komisyon, 
bunan üzerine Ali Haydar iMtat B. 
in talebini redde karar vermiştir. 
Ali Haydar B. Ankara'daki Temyiz 
Komisyonuna müracaat etmiş, evrak 
8 defa buradaki komisyonla Temyiz 
Komisyonu arasında mekik doku
mut, iki taraf ta noktai nazarların.. 
da israr etmiştir. Mesele §İmdi Dev
let Şunıaının tetkikine intikal etmiş
tir. --- -·----
Sur iyeye 
Gidecek olanlar 

Tabi olacakları maomele 
hakkında bir tebliğ 

Halep Türk konsolosluğu Suriye
de bulunan Türk Tebıuuına ııazete
lerle aıağıdftki tebliği neşretmittir: 

Fransız fevkalide komİ5erliği a
hiren Fransız mandası altında bulu
nan Şark araziıinde ikamet eden on 
bet yqmdan efzun ecanibe mahıuı 
olarak hüviyet cüzdanı ihdasına dair 
bir kararname neıretıniıti. 

Bu kararname mucibince Suriye
de müstemirren veyahut üç aydan 
ziyade ikrurıet edecek olan tebaamız 
Suriyeye muvasalitlarından itibaren 
on gün zarfında en yakın bulunan 
anniyeti umum.İyeye, bulunmayan 
yerlerde mahalli polis idarelerine mü 
racaat ederek hüviyet cüzdanı tale
bine dair bir istida vereceklerdir. 

lstidalarma 4 • 4 eb'adında başı 
açık olarak çıkarılD1Jş üç fotograf 
raptedecekleri gibi emniyeti umumi
ye ve olmryan yerlerde bulundukla
n yerleTde mahalli polis dairelerine 
atideki malümatı ifa edeceklerdir. 
Mahalli viladet, aan'at, tabiiyeti, ai
le vaziyeti (Evli veya bekar olduğu) 
evli olduğu takdirde zevcesinin isim, 
y-.ı ve tabiiyeti, on beş yqından 
dun çocukarın ismi, lakap ve sin
leri. 

Bu malUmat aynj zamanda em
niyeti umun1iye veya mahalli polis l 
idareleri tarnfından verilecek iki nüs 
hn varaka üzerine dercedilmekle be
raber bunların zirleri mukim bulun
dukları mıthallc •ekenesinden iki 
Suriyeli tarafından imza ettirilmek 
suretiyle tevsik olunacaktır. 

Bir kayık fırhnada battı 
iki kişi boğuldu 

lzmirden bildiriliyor: Oıman ve 
lsmail İsminde iki kayıkçı pazartesi 
günü lnciraltı mevkünden bir kayı
ğa atlanuılar, balık avı için Foça ta
raflarına açılmıtlardır. Fakat alqama 
doğru sular kararmıya hatladığı sı
rada, hava bo:ı:ulmuı, korkunç bir frr 
tına çılanıflır. 

Küçük kayık aaatlarca yüksek 
daJııalar arasmıla kalmıı, iki kayıkçı 
ölümle mücadeleye baılamııtır. 
Kayıkçılann deni:ı:ciliiine ve kuvvet 
!erine rağmen koca dalgalar kayığı 
devirmiı, zavallılar dalgalar araım. 
da kaybolmuştur. Batan kayık Kili:ı:
manıla denizden çıkanlıruı ve :ı:abı· 
taya haber verilmiıtir. Facia kurban 
!arından birinin cesedi Çalıbaşı sa
hilinde bulunmuftur. 

b:mirde tayyare his
sesi kongresi 

Türk Tayyare Cemiyeti Reisi Ri
ze meb'usu Fuat Bey lzmirde bulun 
maktadır. 

Mahsuliıtı arziyeden alınmakta o
lan tayyare hissesi hakkmda mii:ı:a
keratta bulunulmak üzere yedi vila
yet murahhaalannm iştirakile l:ı:mir
de bir kongre aktedilecektir. Bu 
kongrede Fuat Bey de hazır buluna
cak ve yeni kararlar ittihaz olunacak 
tır. 

Bir hizmetçi 17 bin 
lira çalıyordu 

Eskişebirin en zengin adamı ola
rak tanınan Kerim Ağa, (17) bin 
lira gibi mühim bir servetin elinden 
gitmesi tehlikesile kar,ılaımış, fakat 
bir tesadüfle kurtulmuttur. 

Kerim ağanın Ankarada Fevziye 
Hanım isminde bir kızı vardır. Koca 
sile beraber oturur. Yanında da, em
niyet ettikleri bir hizmetçileri var
dir. Arasıra, ihtiyaç hasıl oldukça 
Ankaradan Eskişehire gönderir, en 
kıymetli ve mahrem dolaplarından 
eıya ve para aldırarak Ankaraya ge
tirtirlenniı. Ceçen gün, yine böyle 
bir ihtiyaç zuhür etmiş ve hizmetçi 
Eskişehire ııönderilmit. Fakat hiz
metçi, ahnmao;ı k'!:ıdisine tenbih edi
len e~yadan başka sandık, sepette 
para, altın, kağıt, eşya, ne bulmuşsa 
almış, biı· sandığa doldurmuş ve is
tas!yona getirterek bağaja vermek 
istemi~. Sandık (97) kilo gelmiJ. 
Sand1ğın ağırlığı memurlann nazarı 
dikkatini celbetmiş, aramışlar ve kıy 
meli (17) bin lira tutan birçok para 
ve eşya bulmu,lar. Hizmetçi yaka
lanmıştır. 

Yedi kişi bir çadırı 
basblar 

Adanaya tabi Tuzla nahiyesinin 
Meletmez köyünde oturan Cumalı 
ağanın çobanı Ali oğlu lbrahim ye
dı arkada,ıyle birlikte müsellehan 
o civarda bulunan Kara Ali oğlu Ah
medin cadırını basarak 200 Jiraıını 
ııasp ve nikahlı bulunan 17 yaşında
ki kızı Rabiayı alarak kaçmışlardır. 

Mütecavizlttden dördü yakalan
nuş olup diğcrleride yakalanmak ü
zeredirler. A11I elebaıı lbrahimin 
kaçırdığı Rabia ile bulunduğu ma. 
hal de tesbit cdilmİ§tir. 

Hanende kızı neden 
öldürmüş? 

lzmirde Mezarlık b.ışındaki kah-

Anadoludan fırhna 
geliyor 

Limcnlara ve vapurlara 
malumat verildi 

Y etilköy rasat merkezi dün ög1e 
den sonra liman idaresine şimal 
ıarki istikametinden bir fırtmarun 
ııelmekte olduğunu ve bunun lazım 
gelen yerlere bildirilmesini tebliğ <l 
mittir. 

Bunun üzerine Liman idaresi der 
hal bütün limanlara müstacel telgra~ 
la ve vapurlara telsizle bu fırtınadaı 
kaçınmalarını bildinniıtir. Aldığımı> 
malümata nazaran, fırtına batlangı 
ci dün sabah Kaysericle olmuştur 
Bu fırtına bütün Anadolu Ye e .. •kaı 
ları yalryarak geçecektir. 

Gene ka~ 
Buaün bava tamamile 1<apalı o

lacaktır. Kar yağması çok muhtcme 
dir. 

Ankarada dün sabahtan ~ri kaı 
yağmaktadır. 

Bir vapur oturdu 
Gelen malıirnata nazaran Marına 

rada Galata feneri civarında bir Yu
nan şilebi karaya oturmuştur. ...... , ... __ 

Cerrahii etfal 
mualliııı!i~i 

ANKARA, 25 (Telefon) 
Darülfünun Tıp fakülminde 
münhal bulunan cerrahii etfal 
muallimliğine müderris mua
vinlerinden Akif Şakir Bey ta· 
yin edilmiştir. 

vehanelerde hanendelik eden Mat-
ma:ı:el Eıter'in gece ikametgahına 

dönerken sabıkalılardan Hasan tara 
fınd~n bıçakla arkaşındnn nğır t u
rette yaralandığını ve kızın m~mJe. 
ket hastanesinde vefat ettiğini yaz
mı,tık. 

Katil Haıan; Vak'ayı şu sure tle 
anlatmış.tır: 

- Matmazel E•tcri Kamil efendi 
isminde birisi bana gctirmeği va<'°•t
ti, on liramı aldı, sonra ge.tirm~di, 
ben de kendisini takip ettim. 

Cece kızla beraber geliyordu. 
Kendisine ne olacagını sordum. 

- Benden haraç mı İıteyonun? 
Dedi, nraınızda ltavga çıktı, bo

ğaz boğaza ıeldik. Tabanca<rnı ç•k· 
ti, ben de bıçağımı çektim, saldır
dım. Kamil efendi kaçtı, bıçak kıza 
rast geldi. yaralandı. 

Sabık Menemen noteri 
mahkum oldu 

Menemen sabık noteı·i Arif Hik· 
met Beyin zimmet ve ka"ten harık 
ikaı maddelerinden l:ı:mirde ağır CC · 

:ıada cereyan etmekte olan muhake
mesi netieelenmi:ıtir. Zimmet Vt" vn .. 
zifeıini ihmal suçlanndan üç ay hap 
sine ve otuz lira para ce-.zrı.ıına mah
kUmiyetine ve mevkuf kaldığı müd. 
detin mahsubundan cismani cczasi~ 
nakdi ve feri cezalannın teciline ''e 
harik ikaı suçu tebeyyün etmediğin
den ~raetine karar verilmiıtir. 

Odacı Hüıeyinin kaslc:> harilı. i
kaından ve ıirkatteo beı sene ağır 
hapsine ve yakılan bin.anın kıymeti 
olan 2008 lirayı da tazmin etmcğe 
mahküm olmu~tur. 

1 latan bul Belediyesi ilanlar• l 
Naklihane olunup gidilen mahal 

de on beş günden fazlıı ikamet edi
lecek olul'ıa oraya vuc:ul tanlıinden 
itibaren 48 saat zarfında bulunduğu 
mahallin emniyeti umumiye veya 
polis dairesine müracaat ederek bü
yiyet cüzdanım vize ettirecektir. 

Hüviyet cüzdam ve vesika yerine 
kaim olup üç seneden Üç seneye teh
ılil olunur. Yalnız aslen Suriyeli o
lup ti\ Lausanne muahedesi ahka
mına tevfiken Türkiye lehine hakkı 
huyarını istimal edenlerin haldu i
kametleri ,.ıtı ay temdit edilecektir. 

Eminönii Belediye Dairesinden: Maili inhidam bir vaziye

te gelen ve mutasarnflarmın tahkikile tahriren tebligat icrası · 

na intizaren aliihalihi ipkasında mahzuru görülen Çemberlitaş 

Tavukpazarmda Yağlıkçı hanının 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 No. h odalarile han dahilinde mevcut duvarın tarihi ilandan 
itiba•en (48) saat zarfında mahzuru izale edilmediği takdirde 
ebniye kanununun maddei mahsusası tatbik edileceği muta· 

sarrrflarına tebligat makamına kaim olmak iizere iliin olunur. 
(714) 

Hüviyet cüzdanı itası veya temdi 
di bir suri lira resim mukabilinde 
yapılacaktır. 

Binaenaleyh anifülar:ı: kararna· 
me ahkamına tevfikan mukin bulun
duğunuz IMhalde emniyeti umumi
ye müdüriyeti mevcut ise oraya mcv 
cut değilse mukim bulunduğunuz 
mahal polis idaresine müracaatınız 
tavsiye ve ıayet bu bapta müşküla
ta tesadüf edecek olursanız bunun 
bertaraf edilmesi esbabına tevessül 
olunmak üzere konaolcsluğumuzun 
haberdar edilmesi İcap eder. 

Ceza Muha<kemeleıi 
Usulü Kanunu 
VASFİ RAŞlT 

Bu kıymettar eserin ikin· 
d cildi çıkmıştır. Bu cilt te 
birinci cilt gibi yirmi forma· 
dan mürekkeptir ve fiatı da 
ha ucuzdur. Eser ince kağı· 
da basıldığından hacmi de 
'cüc;ülmüştür. 

Fiatı (200) kuruştur. 

Galata it~alat ıünırüğü nıü~ürlüğün~en: 
Adet Nev'i Marka 

1 Paket 

No Safi kilo Cinsi c ~ya 
50 Donadılıs hasrr §ap. 

1 
2 
1 
1 
1 

.. 6379 964 3, 800 İpek dantelli 

.. 739,740 71,72 13 Hasır erkek ap · sı 

.. 740 72 4 Panama şapka 
80 4 1, 140 Lardolin 

,, 483,952 725,298 1, 300 Katalok 

Balada evsafı yazılı eşya 21-2-93 ... tarıhinden ıtıb;;ıren 20 gı.11 
müddetle bilmüzayede satılacaktır. Ta! •plerin 1~3·93" pec en'· 

be günü saat 16 va ka<lar satıs Koınısyonuna Pıur,ı_aatları. 
(618) 

TiCARET iSLERİ UMUM MODORLÜGÜNDEN: 
30 İkinci Te§rin 330 tıtrıh' ı kanun hukıimlcrine gorc ı i~ ed'lmı 

olan İtalyan tabiiyetli (Enler Kentin 'it 1 nakliyat Şırk· tı) bu k rem -
racaatla Türkiycd<'ki muam:lc1tı ı tat-11 ey~ dih ını bildirmİ$ o'makla z. 
knr ~irkctlc alakası buluna:' ' rm sirket ve it .l.Jıc '1 İstanbul mıntakası 

mi!ı-..,ca t e- 1 mol ri i ıa ı ol 1\ 



Iran mektupları 

İran halısının şöhreti 
1. ? nereden ge ıyor · 

-
Komşu memlekette seyyar aşı· 

retlerin hayatı 
pek ziyade dikkate şayandır . 

. l lik bu d elli sene evvelıne 
TAHRAN, Şubat 932. ~Mıl- dar n ~nbüyük terakki hamle 

liyet) - handan bahsedilırken kal . tço t Geylan havalisinde 
h• ·ı 1 balı d İran en a mtf ı. . . atıra ı k ge en ıı ır · . 1 k olduğundan pırmç 
hal11ının bu töhreti elbette be~ ar~ı ~u a da elveritlidir. Ya
hude değildir. Solmaz renklen, zenya ına nel Ruslar bu mmta 
d kun d kih · t bo rıma11re '·. I · o utların a uıusıye , k d etiten nefis pınnç enn 
Yalarmm sabit olu9u, nakıtları-

1 
': a .Ysınıf alıcıları olduğundan 

rıın imtizacı, çeıtitlerinin çoklu· h jkcı avaş yavaş ipekçiliği bı
ğu bu halılara emsali arasınd1a ak ' Yk risk'i ve çalıtmaıı da-

• • t" ra ara , . .., 
Yüksek bir mevki vermıt ır. - h olan çeltik :ı:enyatına rag 
randa balı iki kısım halk !ara- b:t a:tmeğe batlamıf. Bu s1;1ret 
fından dokunur: 1 - ~ır ve 1 Ruı ihtilaline kadar, :ı:erı'.!'at 
köylüler. 2 - Seyyar atıretler. ~ . den güne ipekçilik aleyhıne 
Şehir ve köylerdeki hahların ek guni !emekte imi9. Rusyada Kı 
serisini evlerde, aile efradı ye- g~ Jrduııun yaptığı inkılap _ü
tiştirir. Bir kısım halılar da ker :ı:ı · vaziyet tamamile değıı-
h · ı. .. ı.tha zerıne ' .. k" tı ane dedik erı umumı ıma . Rusyaya pınnç leY ıya 
nelerde bir şirket veya mütetd> dmıf. etmekle beraber, istihsal 
b b. üc evam 1 'h İsin hesabına, muayyen ır den seneye aza mıf, nı •-
ret mukabilinde çocuk ve erkek senefi tler rençberin masrafım 
1 H ra yet ıa ' b' d er tarafından dokunur: o - koruyamayacal.. ır ereceye 
san, Azarbaycan, (rakı Ace'._°• kadar dütmüf. Ruslarm Kaf· 
Kerman gibi şehirlerde old~gu kasyada ve diğe~ bazı mmtaka
gibi.. yalnız Sultanibatta una larda, genit çeltık ta~al.an te
li.thanelerde kadm ve kı:ı: ço- sis ederek pirinç y~t~9tırm.e~e 
cukfan da çalı91r. Halı dokuya!1 batlamaları'.. ·~~'.': pırınebç~_rın: 
aşiretlerden başlıcalan, Bahtı- .. "mÜDÜ büıbutun t ıt e 
Yari, Afşar, Katkai, Lor, T~d~- :;;e batlayınc~ bir ~s;m ~h=k 
rııen Şahseven, aşiretlen ır. li, gene eski san•! en ° an P 
Aşiretler göçtükleri yerlerde çiliğe avdet etmege ~~~1-i° 
hemen tezgihlarmı kurup ça- lar Ko:ı:a istihıalitı, şun 1 gı -
lışınağa başlarlar. Afiret bahla gide artmatkadır. Geçen sde, 
rınıu dokuma tar:ı:ları, r~k,. re yalnız Geylinın koza. me~ u 
siın ve nakıtlan kendıle~ne 600 bin maıı (''"), yan~ ta en 
mahsus şekildedir. Der~al ote- 1,800,000 kiloya balığ ol~ut: 
k" hal ı d tefrik edilır. Bun: t Geylin kozalarının bırın~ı 

ı ı ar an .. lerı ur. M'I 'd Mı 
lar kendi koyunlarının yun derecede alıcısı 1 an ır. . -
ni bükerek halı iınalind~ kulla· landan batka Liyon ve Marsil
nırlar. Atkı ve çözgülen ~·- yaya da ihracat yapd~akt;"dır. 
- .. _ _,.. Halbuki tehır ve E-elce merkez Marsılya ıken, .. ,en yUI>Uur. 1 ..... • • ' . M'l" ı 
kö lerdekilerin atkı an, r- bet seneden beri ı an , ran 
rn Yktu Halıların eski evsa~ piyasasına bikim olmuftur. u r. . in sebebr 
kısmen kaybetmeleruı l Gehriz 
§udur; Atiretler, ıon zam•~ a-
ra kadar halı imalinde nebat~ ~ T abran civarmd:m geçsı ya. 

1 L"kin gıtgı hancılar toprakta yanardağı •. ğ Ya kullanır armış. a ' - ,.ı 1 
de, anilin boyası kullan~aga :ı:ı gibi 20 • 25 metre .'illa e ı e 
baslaınıtlar. Hükilmet, kımye· açılmıt bir takım denn kuyula_~ 
vi boyayı menetmişse ~e seyyar ve çatlaklar görerek hayrete ~u 
aşiretler her gittiklerı yerde a. terler. Bu kuyuların ne ol~~ıı_u 

' - ınu -~rdulhonuz zaman, dehlını:ı: nilin boyası tedarik etmege nu ~ 0 -· hı . 
"•ffak oldukları için bu 111e~- size kısaca fU ceva verır: 
nuiyet bir i~ yaramamıf. Aşı- _ Bulan gebriz deller, İran 
retler, bu boyalann hem kullan da dorpağı, beyle sularlar. 
tnaanu bilmiyor, hem de ~u Biraz daha tamik edince öğ-
n. tama ediyorlarmıf. Bu ez· 'rsiniz ki orta ve cenubi fran 
den halıların o eski evsafı ~- :;m1 

az bulunur. Çaylar ve ir
holınak tehlikesine manız. ıx: ·~İar araziyi ıulamağa kifi 
tnıı. Maamafih, bili nebati m elm Bunun için lranhlar 
Ya kullanan atiretler vardı~ bdlerlne mahsus bir usul bul 
Bunların çıkardıkları balılar 

1
1 . Sulanacak toprağın 

h~ biçilmeyecek bir kıym~tt~- m~ş •;~ğinde bulunan yüksek 
dır. Halıların fiatı, malın. c:ınsı- d~g e .. intihap ederek (made 
ne ve nefasetine göre değıt•.Y?r. b~r ~)ındedikleri büyük bir ana 
lyi bir oda halısı, franda bızım n ç kazıyorlar. Sular, bu la. 
Para ile yüz liraya kadar satın kuyu 'd çok derindedir. Su 
•lınal>ilir. En iyi halılar, Ker- sıj a~ı · e cenubi lranda ba
tnan, K&,an, cenubi Ho~'.1-'8.'1 bu ın;O ıçWo metreye kadar i
ve Türkmen mallarıdır. Kurdıs z~n .~. v~dir. Mader çah açrl
tan, Loristan İrakı Acem mal· mldıgı etrafı geni,letile
ları arasında 'ucuz neviden halı dıktan sonra, ması ve çoğalına 
bulmak kabildir.Tebri:ı:de olduk rek, su1j"0U:1f, Bu suretle, a
çe güzel halılar yapılıyor. Esa- sı kolay at 1 

( ması icapeden 
sen halı ticaretinin siklet merke na kuy~da_nk ıu antın' de tünel kaz 
'T d · · k ıstı ame zı ebri:ı: şehridir. Yukarı a ısım topra 

1 
I Kazılan yer-

lerini saydığım tehirlerde doku mağa bat ayor akİarı dışarı ata 
nan halıların mühim bir kısmı, den çık~~ tbpra leri~in 20 • 30 
Tebrizıiler, itbilir, zeki, çalış- bilmek ıç~ u-~:Oı toprak u.thı 
katı adamlardır. !randa bahd~n metrede bır a\- k, bu men• 
nıaada çok gü:ı:el kilimler de na açıyorlhr. . op~:laylıkla dö
Yapılır'. Çok gü:ı:el renkli. yek- fezlerden arıce t raldarın a
Pare, Kürdistan kilimleri her t~ külüyor. S~l~.ı:e:~kması böy 
rafta aranılan mallardandı1r. ~1 

1rasındah·~':ı':'ıdikten sonra zeri 
atleti mutedil ve dayanık 1 0 - ece tes 1 1 Yalwz topra-
dukla · · h lk bunlara çok yata batlanıyor.. . b 1 n ıçın a , d 1 • f de"ıştıren usu a-
rağbet gösterir. !randa okw. gın evsarıw . !1dukça masraf. 
ll:ıacılık aan'atı de ilerleme te- ı ma am~. ıyesı.. elde eden 
dir. Dokuma sanayiinin mHerke bü lı.~ı~:kBoyl:i ~~h~;ı: kendileri 
zi Y czd tehridir. Kermanl, ~~a 1 yut akrlar tedarik ederek top-
g Ka d • · '--a• ar ou- ne or a a 'd 
kan., ıan a ıyı 11.uu. • 1 ın I • işletiyor ve ivi varı at te-

Un r Avrupa kumaş arın ragı . 
1 rclı:ab:t. .. "'ndcn lr ndaki do min edıyor ar. V N 

~ 1 ) uzu • 1 • f . . 
kunıa ııanayii ciddi bir in n!a a 
nı.nzbar olamıyordu. Son :zaman kabT b' 
lard h "'k" tin takip ettiği ( *) iraııda man. batman mu . ı '. " 

D. u ume . $ah (man) ı ısmı ve .. 
ilrtısadi aiya•et ve memleket s!" olçiidur. Tebrı• ve . 

... • • • • • ) 1.. . . k. batman vardır, Tebrız man ı , 
nay11nın hımayesı ıçın a ınan 1 rılea ' ı 
~&b tli tedbirler, tesirini göster z kilo 970 cramdır. 
ın:, dokuıı.mcılık ta diğer san'at • , • uı• • ı 
lcr meyanında ilerleme yoluna 1 
t:İrmiştir. Bilhassa, ti~al er~· 
letleri.ıden Geylinda ıpekçılık 
ıı"tti canlanıyor. lranda ipek 
çôl'k bitici derecede, Geylinda 
inkişaf aahası bulmuştur. Bun
dan ııcnt'aki ipekçilik merkezle
ri r.ı aile Mırt'_ndran, Horasan 

~ ,. . . 

Izmir hususi muhase
besi istikraz yapıyor 

IZMIR, 25 - Vilayet Umumi 
Meclisine, Hasuıi Mubnsebe na!Jlll1!" 
GOO bin lira istikraz. yapd~ tekli.~ 
edildi. Bu para kÖpniye ve .dıger ~u 
h.im nafia itlerine sarfedilecektır. .. . 

MİLLİYET CUMA 2b ŞUBAT 1932 
• 
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Tarihi Tefrika: 59 

Sabatay Zevi 
~ uncu KoJorou ı 

llinları Dr. Celal T evfi~ 'i 
1 

HEYETİ UMUMİYE 
JlAVETt 

V•kleılen: R. N. 

Zührevi ve idrar yolu nasta
Kıırıkkale için bir dahiliye : lrkları mütehassısı: Sirkeci, 

Muradiye caddesi No. 35. mütehassısı doktora ihtiyaç 
Her gün saat 14-18. 

Lelı gahudileri ~'abalag'a neler 
· çektiklerini anlattılar 

vardır. Ayda l 70 lira ücret ve- : '=•••••••••tm•
rilecektir. Arzu edenlerin vesi-
ıkalarile beraber fabrikalar ba~ 
:hekimliğine müracaatlan. 
(552) 

BOZ - KOURT 
Türkiye Umum Sigorta 

Şirketi 

DAVETNAME Sabatay söylenen sözleri bir müddet dinledik
ten sonra daha fazlasına müsaade etmedi Kozlu Kömür İşleri 

Türk Anonim Şirketinden: 
"Boz Kurt" Türkiye Umum Si· 

gorta sirketi hissedaranınm 1932 
~ertesi Martının 30 uncı.i çarşamba 

gimü saat 16 da Gal"tada. Voyvo
da <:addesinde, Boz Kurt Hanında 

kil in şirketin merkezi idaresinde 
sureti adiycdc inikat edecek olan 
heyeti umumiye<le hazır buluıuna· 
!arı cica olunur. 

Muhakkak olan bir tey var değil, faide vardı. Lehli yabu
sa, girişmit olduğu bu büyük dilere bir çok başka sualler sor 
iş Primo'yu o kadar nüfuz ve du. Onları yanında epice za. 
tesiri altına almış, onu o ka- man alıkoyarak kendilerile ko
dar mqgul etmitli ki, kendisi- DUftu, iltifat gösterdi . Bunlar
ne dair bize kadar gelen ve ri- dan birinin babası maruf bir 
vayet kabilinden kalan malu- hahamdı. Onu tanıdığını söyle. 
mattan bu suallere layikile ce- di, 'hatırını sordu. Fakat ihti
vap bırakmamasıdır. Sabatay yar haham hasta idi. Babasına 
Zevi macerası bir gün olup ta götürmek üzere oğluna hediye 
nihayet bulduğu, her şey bitti verdi. 

Alellide heyeti umumiye içtimaı : 

Şirketiınirin 1931 scnei hesabiye
~inc ait alelid~ heyeti umumiye -İS:

timaı 31 Mart 1932 tarihine müsa· 
dif perljelObe günü """t on beşte 
Ankarada Şirketin merkezi olan 
T!irkiye İş Bankası bin asında ak· 
dedilecektir. • 

Ruznamei Müzakerat: 
ı - 1931 senesine ait Meclisi İ· 

,dare ve murakıp raporlaTınm k1raat 
ve tasvibi, 

Llakal 25 hisse senedine malik 
olan ve h eyeti umumiyeye i~tirak 
etmek arzusunda bulunan bissedıı-

ran. kanunu Ticaretin 271 inci mad 
ği zaman "Mesih,, İn k~tibi ~e Bu mülakat uzadıkça Saba
gençlik zamanının atetlı ve ıh tay Zevi de kendisince müphem 
tiraslı harekatından pişman ol. olan bütün §eyleri öğreniyordu. 
mu, ki, ortada bir hahamlık Meseli. Lehistanda "Kabal" ile 
alarak bununla iktifa etmiş gö- meşgul pek maruf bir adam 
rüyoruz. Hatta daha ileri gide vardı. Bunun adı Nehemya Ko 
rek gene Primo'nun "M~sih,, ben olup "Meıih"in artık gel. 
hareketinde pek candan bır ta- mek üzere olduğunu söyleyen 
raflar olan Abraham Kardozü bir kahin idi. Müthiş bir rüya 
gibi mühim bir şahsiyetin aley gönnüt, yahudi takviminin 

2 - 1931 senesi biLinçosunun ve 
kar-uz.arar ve fai ı i muha'5sas hesap-
Jarının tetkik ve kabulile tt'.ieclisi i
darenin ve murakıplerin İ'brası ve 
t<:mettüun sureti tevzii. 

·desi mucibince hey.eti umumiycnin 
inkadmdan nihayet bir hafta eveJ 
.hisse s enetlerini si rkct merkezine 
teslim ve tevdi ctme!idirler. 

Ruznaruei Müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra-

3 - Meclisi İdare azalarından porlarınm kıraatı. . 
·· dd · h. b •--• yer-... a ı' 2 - 1931 .c\cvrei h<'1ialıiycsine aıt mu etı ıtam U.löluarın n..... · 

. .bab bil3nço ve k iiruz~rar hesabının tas-
.., ıntı 1

' ' • k' M cl . . d . 'b · k 1 ·n·n d1 ı, e ısı ,,_ arcnın ı rasr, 
hinde linet karıırı vermit oldu 5408 İnci senesinde "Mesih" 
ğu da görülecektir!. · in gök yüzünde başına taç ge-

4 - 1932 senesı mura ıp ert ı . . . . . 
• . 3 - ~ırket nızamname ı dabılı-

tayını. . . . . sinin 12 inci maddesine tevfikan 
Fakat bunlar istikbalde ve çirileceğini bu rüyasında ken

macerarun nihayet bulacağı disine malum olmuştu. Maa
günlerde olacak feylerdir! Şiaı mafih Nehemya gök yüzünde 
diki halde Primo "Mesih,, ~~ gördüğü bu "Mesih" in iımı 
başka kimse ile mqgul de_iildı. ne olduğunu söylemiş değildi 
Lehiıtanclan gelen ~ahudi h-: Likin Sabatay Zevi buna ebem 
yetlerini her ıuretle ıh:ı:ar ve ıktiıııJD.iyet vermiyordu. Onun için 
na ettikten sonra nihayet ken8'"aıd nokta bu değildi. Bu kihi
dilerine "Mesih,. tarafından nin yalnJZ "Meıih" in ııelı:ııek 
kabul edileceklerini tepfir et- üzere olduğunu söylemesi kifi 
ti. idi. Ondan sonrası için Sabatay 

"Mesih,, in huzuruna giren :zaten bu adamı kendi tarafımı 
Lehli yabudiler tıpkı babaları- celbedebileceğinden emindi. 

5 - 1932 seneı hesabıycşı alela· 
de heyeti umumiyesine lı:ad>r mü-
teber olmak üzre meclisi idare a
zalarının hakkı huzurlarile 1932 
eenıesi mW"akrp ücretlerinin tupiti 
husıml.arından ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esas muka
vele.namemlze tevfikan sahibi rey 
olan hissedaıılıırımızm asaleten ve
ya vekaleten içtimada hazır bulun
maları ve bunlardan hamiline ait 
his.sc sahiplerinin hisse terini Jaakal 
bir hafta .cvel şirket merkerine tev
di ik mukabilinde rey pı.ısul.ası al
maları lilzumu rica ve iUn olunur. 

müddeti memuriy.:tleri hitam bulan 
meclisi idare .azasının i·.1tihabile 
1932 dcvrei hesabiycsi için bilü
mum azalara tah is kılınacak hakkı 
huzurun tayini, 

4 - Devrei he6abiye zarfında İs· 
tifa eden Mccli•i idare azalarından 
birinin yerine kaim olmak üzre 
tayin olunan y.cni Meclisi idare a
zasının surem kat'iyycde intihabı. 

s - 1932 dcvrei hesabiye•İ için 
·murakıp intihabı ve mumaileyhe ve 
rilecek ücretin tayini, na mülaki olan biçare çocıık. 

lar gibi bir vaziyet alarak gir. 
mitlerdi. Lehistanda yahudile
rin neler çektiklerini acıklı bir 
lisanla anlattılar. Sabatay bun 
ları dinledi. Fakat Sabatay, 
çocuklarını çok seven babalar. 
dan değildi. Söylenen şeyleri 
bir müddet dinledikten sonra, 
daha ziyadesine müsaade etme 
di. Söyleceklerin: zaten bildi. 
gini ke&dilerine anlattı. Ldıiı 
tandaki yabudilerin çektiği ız. 
tıraplara dair timdiden ki.fi de 
recede söylennıemit, yazdma
mıt mı idi? .. "Mesih,, in bu hu 
austa bütün tafsilata vakıf ol. 
duğuna ,üphe edilemezdi!. 

Sabatay buna dair bir de 
manzum eser bile yazmııtr. 

Lehli yahudilere bunu gös
terdi. Kendi•inin bildiği şeyle
rin bir daha tekrar edilmeme. 
sini anlattı. 

Sabatay Zevi yahudi heyet 
terini kabul ettiği bu mülakat
ta dinlemekten ziyade söyleme 
ği istiyordu Lehistandaki yahu 
dilerin ıztırabatı etrafında 
"Mesih,, e arzedilecek şikayet
lere bu suretle bir nihayet ver 
dikten sonra, 

Kartısındaki yahudilere sor 
du: 

- Sırtmıdaki cübbemle (Tev 
rat) m n:ahfuz bulunduğu bu 
muhafa:ı:a neden kırmızıdır bili 
:J'OT musunuz?. 

Filhakika kırmızı bir cübbe 
giymit ve yahudiliğin mukad
des kitabı olan (Tevrat) ı da 
kırmızı bir muhafaazya sarmış 
tı. Suale muhatap olanlar hür. 
metkirane susuyorlar, bunu 
bi:ı:zat ''Mesih,, İn söylemesini 
bekliyorlardı. Sabatay kendi. 
!erini daha ziyade bekletmedi. 
lsrail oğullannın en meşhur 
peygamberlerinden olan "İt'•· 
ya,, peygamberin kitabından 

Meclisi İdare 
Hakikaten niıbeten çok bir 

zaman geçmemişti ki bir gün 
Nehemyada diğer bir çok ya
hudiler gibi Geliboluya geldi, 
"Mesih" i ziyaret arzusunu iz- M!lden Kömürü İşleri 
har etti. Türk Anonim Şirketinden: 

Lehli hey' etlerin azası mü- Alelade heyeti umumiye içtimaı: 

6 - Meclisi idare aza.larile \Mü-
dilrlerin scrait ve muhas&eatını ta
yin etmek hU8USunda Me<:lwi İdare 
ye vekalet ve ec.llihiyet ita.ı. 

7 - Ticaret kanununun 323 ün
cü maddesine tevfikan şwk'Ctle 
muamelatı ticariy~ .huhınabiJ.

me k üzre Mcelisi İdare azal.arına saade alarak Sabatay Zevinin Şirketimizin 1931 .cnei lteealıiye · 
ne:ı:dinden çıkark..., "Meıih" ·ne ait aleU.de heyeti umumiye iç· mezuniyet ita.ı. 

-·-. u-~ 932 ·h· üsa Meclisi İdare yukarıda :zikri geçen ihtiyar ~imaı 31 ""'" 1 tarı ıne m . 
hahama verilmeli uzere oğlun ıdif perşembe günü ;saat on bette 1-------------
bir de mektup yaaip verdi. B: Ankarada Şörlactiıı merlııesi ~ İktı"aadi ve ""--' 
mektupta şöyle deniyordu: Türkiye İş Benlıaaı binaoında a - ~ 

"Sizin intikamınızı yaland ~d;ıeoekıtir. Tesisat ve İtletme 
k a Ruznamei Müzakerat: Türk Anonim Cfrketinden: alacağım. Size uvvet ve tesel. 

1 
_ 

1931 
ısenesinc ait Meclitıi t- .., 

li vereceğim. Bir ana oğluna d ve murakıp .,.._porla:rmın kıraat İ L A N 
naad kuvvet ve teselli verine · are İktiAdi ve Sinai Tesisat ve 11-
ben d 1 v.e ta&vibi, 

e size öy e yapacatım 
2 

_ 1931 eenellİ bi.linçoetınun ve !etme Türk Anonim Şfrketiınin 
İntikam günü beninı kalbimde- faizi muhassas ve biSBCi menfaat 1931 arıesi muamclitt ı.e.abi~ ve 
dir. Kurtulut günü de artık ııel hcsaplarrtun '1ıetkik -..e lnıbuliılıe :Mcc idariy«i hakkında tıetlrikat ve mü-
miştir.,. ılisi i<larenin ve munıklj>krin ibra· zakcratta ookınmak üzre nizamna-

Sabatay Zevi bu ıatırları yaz ~-ttüun aıı.reti tevzii, mei dahilinin 23 üncü ve Ticaret 
1 d aıveı. .... ~ . 

dıktan sonra a tına a imza. 3 _ Meclisi İdare e.zalacı.ndan 1 kanununwı 261 inc.i maddelerine 
sını şöyle atarken kendi hak. nı~ hitam buJan,!ıuın yerine e- tevfikan hiMe-daranın iQtimu da:C 
kında pek derin Ve ıağlam bır intihabı. • tine meclisi İdarece karar veri.lmit 
itikat ve itimadı vardı: ""4 _ 1932 _,..8i murakıp.Jerinln olduğıında-:ı yevm ve vakti içtima 

"Yakup ve lsrailin mabudü ola.rak kararlaştırıl;ın 1932 senesi 
d tayini, . . .. tarafından tak is edilmit Me- 5 _ 1932 acnei he!abıyeeı '1.leli· Martının 27 inci pazar günü 11&.le· 

sih, Davit, bütün. dünya )'Üzün- de heyebİ .ıunumiycai.ne k.oda.r mu- den eve! """' 10 da hieaedaran he
deki hükümdarların fevkine çı- teber olmak ü""" meclisi idare a· yeti umumi~ Şirloctin merkesi 
karılmı• olan Sabatay Zevi.,, hakkı huzudarile 193:1 idaresi olan Galat.ada Topçclar Cad "' za1arın1n 

Bu mektuba il&ve ettiği iki seneS1 .ınu.rakr.p ücretılcnnın ıtıe-9piti «sınde 118-120 numaralı dairei 
ıatırla da kendisinin Nebemya huııusJarrnmn ibattttir. ınahsusasındarı içtimaa davet olu· 
yı görmek iıtediğitıj yazıyordu. Tiçaret kanununa ve ..a• ınuk.a- nı.ır. 

Lehli hey' etlerin avdeti de vdename.nıize tıevfilııın aabibi rey Ruznamei Müzakerat: 
b!Lfka bir hadise oldu. Bunlar olan hissedaı>Jarımuın ası:letcıı ve- 1 _ Me<:Lisi İdare ve murakıp 
memleketlerine giderken yolda ya vekilebe>R içtimada hazır bulun
her durdukları yerde ve her gö ınaJıırı v.e bunlardan bamilıiııe ııit 
rüştükledi yahudilere "Mesih" hisse sahiplerinin b~rini .U..kal 
ten bahsederek onun baklanda bir hafta ev.el şirket merkemnc tev· 
duydukları derin İman ve mer- di ilıe mukabilinde ~Y pusulası aJ. 
butiyetten hararetli bir lisan malan lüzumu rica ve ilin olunuc. 
kullanmaktan kendilerini alamı İ 
yorlardı. Hatti o kadar ki Leh- Meclisi dare 

raporla.rmın kıraati, 

2 - Hcsalıatın tasdiki ve Meclisi 
İdare :zimmc:tinin ihrası ve heosabat 
neticeai hakkında meclisi idarmin 
tıeltlifi. 

3 - Mec.li.si İdare azasından 
müddeti hitam bulan bir azanın ye· 
.rine aza intihabı . 1i bey' etlerin bu seyahati, Sa. 

batay Zevi için ü~i~in fev~· 
de bir netice vermıştır denıle. 
bilir. "Mesih" in ehemmiyeti 
bu suretle bir kere daha yayıl. 

4 - 1932 ııı.enesi için bir murakıp 
MiLLi MAHRUKAT tayini ile tabsiaatının .~piti ve bir 

__ .ı larma muavin mı.ırakıbın tayini. 
Şirketi Hiı__,ar 5 - Meclisi İdare azasının hak-

Türkiye Is Jankası Meclisi icla· 
resinden : 

ı ı Nizamnamei Esasimızin 45 inci 
madde.ine tevfikan Ale!adc his e
daran heyeti umumiycsi 27 Marı 
19.12 pazar günü .s.:ıat on beşte An· 
kara<'a Bankanm Mttkezinde içti· 
ma edeceğinden hiaeedaranı kira· 
muı muayyen ,un ve eaatte bu 
içtimada hazır bulunmaları rica o
lu.nur . 

Niumnamei Euaicıin 49 uncu 
maddesi mucibince gerek asaleten 
gttek velrtletcn 50 hisseye malik 
oları hieecdaran heyeti umumiyeye 
iştirak cdcbi.lıir. 

Aneak vekillerin de §ahı;:ın htesc
dar ve ubibi rey olmaları llizırn· 

dır. Hissedaran hamil oldukları his 
se senetlerinin miktar ve numarala
rınr mübeyyin bir «tveli ~e mez
kUr niramnamcDin 50 inci maddesi 
hükmüne tebaan bi-darandan bi 
tini tevkil auretiyle heyeti umumi
yeye iştirak edecek olanlar dahi 
mevzuub"his cetvelden lnşka Mer· 
kezi İdare ve şubelerimizden ala' ! 
lec.ekleri vekaletnameyi yevmi içti
madan bir hafta evv•l şubelerimize 
tevdi eylcycceklerdir. 

Ruznamei Mü~akt!rat ı:ervr~: · 
aıidir: 

l - Meclisi İdare ve mürakipler 
raporunun okunmJsı 

2 - 1931 acn<'Si bilançosunun 
tastiki ve Meclisi İdarenin ibrası. 

3 - Temettüün sureti taksimi ve 
tarihi tevziinin t l!'sbiti . 

4 - 1932 senesinde Meclisi İdare 
azalaT"tna verilecek ücretin tayini. 

5 - 1932 SCMSİ mürakiplcrinin 
intihabı. 

6 - 1931 tıen si roiırakipierine ve 
rilecek ücretin tayini. 

Emvali Gayri Menkule 
İkrazat Bankau 

. 

ve 

Türk Anonim Şirketinin 
Hi&ıedaran heyeti umumiycsi 

Martın 28 ine müsadif ,Jl'lzartcsi i:U 
nü tıaat 14,30 da Galatıada Deutsche 
Ori<oııtbank binası dahilinde kain 
~icket tDC".rk.czinde sureti adiycde 
içtima edeceğinden hieeedaranı ki 
ramm yevmi m~zkilrda tcşriUer · 
rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Şirketin 1931 aenesi zarfın

daki -ı·-MitlDA daiı' Meclisi ida 
re nporuaun kıraati. 

Z - Bilinço ve murakıp .raporu
nun kıraati, 

3 - 1931 senesi h....ı.t ve bilin 
çoawwn tasdik ve tıaovibile sene 
mezldlre zarfındaki muamelattan i 
darenin tebriyesi, 

4 - Mccli&i idareye aza intihabı 
5 - 1932 &enet bcubiyesi için 

ıınuırakıp intibırp ve tayini. 
6 - Ticattt kanununun 323 Ün· 

cü maddeeine tevfikan şirketle 

muamcJei ticaciyede bulunmak üz 
re meclisi idare azasına mezuniyet 

Meclisi İdare 

Emtia ve Yol qyası 
Avrupa Anonim 

Sigorta Kumpanyasından: 
Emtia ve Yol eşyası Avrupa A· 

nonim Sigorta kumpanyası hisııeda
raru heyeti umwniyesi Ticaret ka· 
nununun 361 inci maddesine ve 
ni:ııamnamci dahili ahkamına tevfi
kan 28 Mart 1932 pazartesi günü 
saat on beşte °'1 latada Büyük Tü· 
ne\ Hanında Şirketin merkezi ida
te.sinde ~ureti ..diyede içtlmaa da· 
vct edilir . 

Ruznarnei Müzakerat: 
1 - Meclisi İdare raporile 1931 

•nei .-Jiycsi murakıp raporunun 
kıcaati. 

şu cümleyi okudu: 
"İntikam günü benim kal. 

bimdedir. Kurtulus senesi de 

mış oluyordu. 
(Devarıu var) 

Şirkctimiz hisaedarlar umumi he- \rı bururu ile umuru şirketi idwe· 
· · adi 24 M·- 1932 J - 1931 eemi maliyesi hcsaba{ı-yetının yen _, l'Cl'fC!ll ye memur edilen azaunm llercti 

geldi!.,. • 
Kartııındakiler anlamıştı. 

Doğrusunu söylenıek lizım ge 
lirse, Lehistandan gelen bu 
yahudiler !İmdi kendilerine o
kunan bu cümlenin manaımı 
anlanıak husuıwıda Sabatay 
Zeviden daha anlayıtlı idiler. 

Cevap olarak dediler ki: 
- Lehistandaki yahudiler 

çok ıztırap çekti. Bunlar her
kesten izyade kurtulut gününe 
hak kau.ıımış oldular!. 

Sabatay kendi ehemmiyeti. 
ni düşündü. Keza yahudiliğin 
mukaddes kitabından bir cüm
le okudu: 

Sabatay bunları kazandığı. 
na emniyet getirdi. Artık bun. 
dan sonra kendilerile daha sa-

Eskişehir ormanlan 
Orman amenaiman heyetinden 

edi kitilik bir rnııı ilk baharda E•
~tdür 0nnanlaruıda tetkikata çıka-
caktrr. 

Kahire musiki kongresi 
Kahirede bir musiki kon.,.eoiniıa 

toplanacafı !• konıred~. Türlı: mu
oikiıini ıemııl etmek UZ8l'e Rauf 
yekta ve Mea'at Cemil Beylerin ai
decdderi ınalıimdur. 

Bazı ıazeteler konarecle f&l'k mu 
sikisinin ıslahı meselelinin kOIUlfU· 
lacağım yunıqlardı. Halbaki bizim 
.. • endiğimize aöre konarecle yalnız 
~~ap muıikiıinin ıslahı ııöriifülecek 
tir. Avrupa memleketlerinin :rüks.;k 
musiki,inaılan ko..,reye davet edil
mi9lerdir. 

Rauf Yekta ve Mes'ut Cemil Bey 
!er, kona...,.e yetitmek üzere martın 
ilk ıün!erlnden Mı.ıra lıarellet eda. 

L- glinu" -t ikide i••l~ .....__., nın tasvibi, ~clisi İdare zimmeti· "" r-"- ..,.""" mıkdarlacınm tayini, 
kanırlaştırılmıştı.r. 10 .-eya cınclan 6-Ticaret kanımunun 323 cü mad ain ibnısı ve scncı maliye neıia:sl 
fazla hiMCye malik olan hamillerin desine 1.evfikan §irketle muamehltı hakkında Meclisin teklifi. 
toplanma gününden bU- hafta e""'1 ticar;yede •bulunmak ü&re Meclisi 3 - Çıkan meclisi İdare azaları 
hisac senetlerini bir Bankaye veya İdare azalanna mczuaiyet itası. yerine iki azanın intihabı. 
tirket veznesine bırakarak dllhuli- Esaleten ve eerek vekiltle<ı lia- 4 - Bir murakıp v.: bir murakır 
ye varakası alını.lan ve tayin ol.u· ka.I 50 biııae eenedini hamil olan vekilinin intihabı ve tahsiS.ltla<mır. 
nan gün ve ııaatte şid<et merlııeırine hi&&edaren içıtimaı mezkfirda hazır tespiti. 
gıelmelcri rica olunur. bukınahlleceklerdic. /Mezkfir içti- 5 - Meclisi idare az.alarma vı 

Ruznaımei Müzakerat: m&da hazır bulunmağı arzu eden rUcc:ek hakkı huzurun tespiti. 
1 - İdare Meclisi ve Murak., his9edaran haınU oldukları hisse 6 - Ticaret kanununun 323 ün· 

l\ilporlarıınm olotınma&ı, aenedatuır veyahut mezldlr -eeneda- cü madde<ii mudbiııce Mecli11i İda· 
2 - Billnço ft hesapların -W- tın Bankaılara mevdu bulunduğuna re azalarına şirketle ınuaıneJ4tU 

ld ve idue ınecllıoittln ibnaı, mütedair olarak banlı:aJaır tarafın· bulunmak mezuniyetinin itası. 
3 - Temettü tevzii haklmwtııki dan iG< olwıac;alc ilmuhabet-Jcri yev· Llakal on hisseye sahip oltı;p he 

İdare Meclial teklifinin bbu.111, mi içtimadan Jiakal bi.r hafta eve! )~ti mmumİ)'C içtimaına iıtir.:ık et 
4 - İııılnılerine lwT'• ieabet eden ani 20 Mart 932 tarihine müsadif mek isteyen bissedaran Ticacet ~ 

. . . Y • · maddesınc levf ı idare meclıeı anaı yennc yeıddaı p,,_. günü ak,........ kadar firke- nununun 371 ıncı . . . . . 
1 ti"- İ.cra5r . k ıri . ~-- • et 1 kan hisse eenetlerım yevmı ıçtıma n • ..,. . tın meır e ı.._esıne esnan en ve . haf el · ket .,.,... 

5 - 1932 -i içicı bir ınuraluıp 
1 

malr,pus mubb>linde tevdi ctmegc dan. en az bır tal. :i:ıcr'ır 
: 'L-'- ,. __ __,_, __ _,_, ~-·-•-- n- tevdı etme ı · 
ottı ........ ı "" ................ -r-· ınecı--..... -. -1!-: tdaR 

M · i İdare Meclisi 1daro M...._.. 
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Kansızhk, Romatfzma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, 
verem hastahklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 

çocuklara, genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVE 

. -; I• -. 

EYi BiR VAUDE 
Evli~ıo;n sihhaıini dfişfinen, her 
hangı hır ıahaısızlık sebebile zail 
duşdilgünü gören, bu münasebet.' 
le kansız kalan, i}tihuız bulunaıi 
çocuklarına latif lezzetli ve mıl· 
keınnıel bir kuvvet ilacı olan 

enoferratos 
vermelidir H•r ecaa••d• bı&l•Hr. 

Bayünizden: Her vakit 41•••••-
"Gui,,- "Gui 40 Fin,,- "Rex ,, 

Çoraplarile "GEVE H iç çamaşırlannı ve büyük Fransız 

marka GASTON VERDIER !.-adın çoraplarını 
isteyiniz 

Kumbara Sahipleri .. 
1 rn.:>.rt tarihine kadar tediyatınız yekunu: 

Asgari 

SLira 
Olmalıdır 

Asgari 5 lira tediyatı olan 
,,,. 

Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

~MAN NE SANCI! (ABUK! SANCI GEÇTİ 

f BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK 1 

BK> Alkok ,.&11111 aınr• ıule •'"' B,.rıa•- ı•aeda bor Allılok 
t'akı.ı • ll'-tUn U..çların hJiı.fı~ olarak·btLıi fa•Ja ıceon"i kra "• 
taıkin we tedatıi eder. Sı& i.Jinnl~ mqt:"'I ol .. ıkıı-n o .!a ••.tifc
tını faaar C6rtlı. arka, omıı11lar . ııhııkr clluıı .. ı had bir Mrıct 

•iMedılcn tl'ff• hema• -a.1r1ah tol. yMIİ "" ali Au.ola ~ .. 
•111 ıaıbık ffınu;. O-hal •1"1'1 ı .. kın ed•. 
fakat Allı.ok l-tminı hatırın..&da hıh•n"t •.ı ıat.liderdftt .,..k,,ıu.nıa. 
Her ec.s:ancdc b1ı1l1ı1n"r 

TOkiye Umwmi Accnıaları : 

G. it A. BAKER Ltd 

• 
İSTANBUL 

Poıtn Kaalwuı ••• 
iıta"""' SANCIYI İZALE EDER 

-- -·--- ~--~---~~~~~~~~--

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
ır: Dr. IHSAN SAMI 

laeııoc;~ı~:k~~ ~ti~::ı:rına 
Foto Ferit lbrahim 
1 LiRADAN 

6 kart 1 kartonlu 
postal ve fotograf E pek teıirli ve taze aııdır. 

nyolu Sultan Mahmut tür· 
beıi No. 189. 

BURSA CER, TENVİR 1 
VE KUVVEI MUHAR

RlKE T. A. ŞİRKETİN· 

Diğer fotogrsf ve boyalı 
MAHMUT YESARİ r~simleride 

Bahçemde bir gül açtı! 0 o 25 TENZiJ~AT 
Büyük roman ,. 1 Beyoğlu İstiklal caddesi 

Fiatı 150, ciltliti 175 kr. No. 48 
Sühulet kütüpanesi 

•••••••••••••llİ ı Gulhane hastanesı üroloji muallimi 

DEN: 
Hissedaran 1932 ..,ne<ıi Martı

n111 yinni yedinci pazar günü saat 
17 de Bursada Şirketin merkezi i
dareı.inde su.-eti adiyed.e foikat c
deocek olan HEYETİ UMUMİYE 

Şark Merkez Ecza 

Türk Anonim Şirketi 
Davet ilanı 

içtimaına davet olunurlar. Ticaret kanununun 361 ind mad· 
Ruznamei müzakerat: desile niz.am"1amei Dahiılisinin ah-

ı - İdare \Meclisi raporunun kı- kamı mahsusılarına tevfikan Şark 

Dr. Fuat Kamil 
Avrupa tetkik seyahatinden 

avdet etmiştir. Telefon 20902. 

Adres : Babiali - Türık Ocağı 
raati, Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi 

srrc.Jı Süreyya bey apartımam. 
2 - Murakıp raporttnun kıraati, hissedaran heyeti urnumiycsi ber-
3 - 1931 senei hesabiye<ıi bilarır vechiati ruznamei müzakeratta mün 

çosu He ve lli "" zarar hesabının dc·riç mevat hakkında icrayi müza
kabul ve tasdiki ve meclisi i<lare· kere zımnında 30 Mart 1932 çar

ı mn ibraaı, ı;amba günü saat 11,30 da Şirketin 
' 4 - Mecliei idareye aza intihabı, Horasancıyan hanrnda kain merkc-

5 - Meclisi İdare azalarırun hak zi idaresinde sureti adiyede al«li iç 
kı huzurlarının u"piti, ( timaa -Oav~·t olunur. 

6 - 1932 hesap rlevresi için mu- Ruznamei Müzakerat: 
nık"P intihabı ve aidatının teçiti, 1 - 1931 senesi 1 Kanunsani ila 

7 - Ticaret kanununun 323 ve ~ı KAnunevvel faaliyetine dair Mec 
324 üncü maddelerinde müsarrah Jisi İdare v~ murakıp raporlarının 
müsaadatın İdare m<cJ.isi azalarına kıraati, 
verilme.i husu9Unda Meclisi 1-dare- 2 - 1931l'senesinin 31 Kanunev-

İstanbul ycdinci icra memuırlu
ğundan: Hafız Nuri efendinin Hü
seyin Bey zimmetindeki alacağın
dan dolayi mahcuz Fındıklıda !Mol
la çelebi mahal:lesinde Dolmabahçe 
cadıde6inde eski 86,88, 90, cedit 92, 
94, mükerrer 96, mükerrer 96 nume 
ralarla mürakkam ve aşağ>da evsa
fı muharrer dükkanları muhtevi 
maa müştemilat çifte hamamın kuk 
sekiz hisse.de on yedi hissesi ile 
keza yirmi dört hi""" itibarile iki 
lıi1ısesinin on altı hisse tertibile ye seWıiyet itası. v<>I tarihinde- aktediJen hesabatın 

İ dört hissesi tarihi ilindıan itiba:ren 
dare Meclisi namına (bilanço, kar ve zarar hesabı ve 

müralıhas Aza mevcudat) tasdiki vıe IM.ecHsi idare- ihalıei evve!iyesinn iıcnısı zımnında 
G. HANS nin ibrası otuz gün müddetle müzayedeye vaz 

3 - M:cli&i İdareye aza intihabı, , olunmuştur. Maa mü~i!at me~-

Sarıyer Malmü
dürlüğünden: 

4 _ 1932 aecıesi için murakıbın kfu- hamamın umum meeahaııı bın 
tayini iJe mwnaikyhe veriitcek üc- yedi yüz altmış döa't ar~ın tco-biin

dediz. retin t~s;piti, 
S - 1932 ı;c'1eırinde Meclisi İdare 

azalarma v~rile~t.K ücreti huzur 
rnıktarının tayi.nı \ie tespiti, 

Mezkiır hamamın eı-kek truafı: 

Çifte carnc kan ve demir kapıdan gi 
rilıdi~ zemini me.rmer bir methal 

250 lira kıymeti muhamıne- 6 _ Şirketin idarei wnumiycsi-
l
. · h ı d b - ve camekanlı kapuda.n diğer zemi-

ne ı yem ma al e e aglar so- nı'n tedvirı· ilıe müloe.l.lef ·umumı· mı·ı· ni mermer bir methal ve ccmekin-
kak atik 1 cedit 10 No. lı Kos· düre v-H~oek ücret ve tahsisatın 'd • k '" ' 1ı kapıdan zemini me.nne-r taşlığa 
tı en metru hanenin mülki· tespiti h.-ırı.da Mecfü;i İdareye 
yeti 21r-2·932 pazar saat 14 te geçilir. Bu taşlık üzerinde bi .. fıs-

seliihiyet itası, kiycli havw: kahve ocağı ve su de· 
ihale edilmek üzere müzayede 7 _ Meclisi İdare a;,aıarına şir- ...- •--

k 1 
· posu olup alt katta bir taran .. ,..,. 

1 ye on~ muştur. Talıplerin rr ketle muamclei ticariyede buılun- revet iki oda V< k.eıttv.etin önü cam 
7,5 temmat akçcsile memuri- malan hakkuı~· ,,.,.ıahi""t ı't~ı ,. 

""' , - oQ • la mesturdur. ust katta kısmen 

A 
. ,_ 

1 
yetimize müracaatları. (520) i T •. k · 'b bi ed' ·--~ vrupanın en mÜKemme alım saUm merkezi .,. •• ._ 

1 

.,.,a al yımıı eş sse «n ıne camlı iki yaraf ışırvan vardır. Ha-

ve 13 ila 20 mart 1932 de devam edecek o.an ------------ •ahip olup i'bu içti~a hazır b~·; mamın içinde göbek taşlı sofa üze-

JiJana ~BJDBlınilel ~Bf"İSİDİ Ec:;3;nmt~~!::e!~ere ~~:·~1~~~~tı ı~iy~-;ar;i~2~~ ı [:~~~:~;~:::::ev~;i~~ 
9 seyyahlara 1 muta vesıkaları Tıcaret kanununun ı mındlı sofada alt katta iki tarafı ke-

ziyaret ediniz. 8 i:ii 12 Mart a:ıirnet ve 13 ila 26 Mart aV'det 1çin bilet- · · ''"' 

~ ~ t 
• 1 ı 371 ı.n~i maddesı m. uc:u.ın<"e yevmi rcvct ve sirvanda keza iki kerevet 

!er fevkala.d.e te-nzi,liitlıdır. Tafsilat Avusturya sefarcthanesindcn aJı- an a oınıner~ıJa t . • 1 bi haf ıçtimadan Iaaka r ta evvel ~ir- ve bir ~ralık üzerinde bir hala ve 
nabili.r. İştirak kartları ve tenzilatlı biletler almak için umumi mü- 'd · d ı ketin m<ru•i J arcsıne tev i ey- bir sofa üzıcrinde dört kurna ve 

messilleri Galatasarayda "NATA" ..,yahat acerıtasına müracaat. ı d 1T AL y ANA ı kmeleri liizrm ır. üçkumalı iik halvet mevcuttur. 88 

Telefon Beyoğlu 4914 j ~ Meclisi İdare numaralı .dükkiiının zemini çimento 
Sermayesi 700,000,000 ve arkada bir aralık üzerinde bir 

(İhtiyat akçesi: hala ve cephe<ıi camckin ve kepenk 
Devlet Demiryolları idaresi ilanları --
İdaremiz için pazarlrk.la satın alınacak bakır yer altı ıkab· 

losu, tarihli damga, soba için ateş tug.laısı:, kurşun boru, kanape 

ve pencere ıkolonu ve saire gibi muhtelifülcins 26 kalem mal

zemenin pazarlığı 29-2-32 tarihine müsadif pazartesi günü icra 

krlmaclctrr. Pazarlığa arzolunan malzemenin müfredat listesi 

mağaza dahili.ne asılmıştır. 

Taliplerin yevmi mezkfıroa saat 9 dan 11,30 kadar mağaza.. 
da isbati vücut etmeleri ve taıhrH:cn fiat venneleri ilin olunur. 

(710) 

Kayseri Milli iktisat 
TÜRK ANONİM ŞlRKETlNDEN: 

Hisserlarana ayn ayn tebliğ edildiği üzıre şiriı:etimi:z'İn 1931 
ıteneSİ heyeti umumiyesinin 20 Mart 932 tarihine müsadif Pa

ZB!' günü saat on üçte Kayse«"i Ticaret Odal!ı salonunda aıkıdi 

ınukaner olduğu ilan ve rw:namei müzakerat zirde dere olunur. 
1 - Meclisi İdare ve murakıp '1'aıporlarn11n okunması 
2 - 931 senesi bilançosımwı tasdik ve meclisi idarenin ibrası 
3 - Temettüwı Sll'l'eti taksim ve tarihi t~ziinin tespiti, 

4 - Müddeti hitam bulan dört azalık için intihap icrası. 

lıflLLlYET M.ıi.TBAASI · 
d : Aldırma canım .. Elelk' 

• 'ııseııe B 11 

ıine 
ıeyreı 

• 

580,000,000 Liret) 
1 

İstanbul ikinci icra m<murluğun- Jeri demi~lidir. 92 numaralı dükkii-
Travellers (Seyyahin çek- ı dan: Bir alacağın tanini istifası i- mn zemini tahta ve kepenğı demir-

leri) satar ' çin merhun ve mahcuz ol<w açık dir. 94 numaralı dükkanın zemini 
Liret, frank, İngiliz lirası arttırma ole paraya çevriluı.,.i mu- tahta ve arkada müstecir tacafm-

veya doları frank olarak sa- ka.rrer olan biri üç büyük taşlı pır- dan yapılmış bir mahal vardır ke-
tılan bu çekler sayesinde ne- Janta yüzük ve diğeri on büyük ""' penklcri ckmididir. Halc.n 98 nıuma 
reye gitseniz paranızı kema- oniki küçük pırlanta taşlıBüroş şeh ralı diğer dükkanının zemini taş 
li enıniyetle taşır ve her za- ri MartLn üçüncü perşembe günü kepenkleri demirlidir. Cami mey-
man isterseniz dünyanın her sa.at 14 raddelerinde Sandal Bedes- dam caddesinde halen iki numaralı 
tarafında, şehirde, otelleroe, 1 teni mücevhorat subesıinde satı:la<:a- dükkanın zemini çimento ve ke
vapurlarda trenlerde hu çek· 1 ğuııdaıı tıaliıı oıa.n.İaıruı yevm ve eaa· penkleıri kı.smen demir kuımen UJ-

eri en küçük tediyat için ti mezkô.rda mahallinde buJuna.cak tor<lur. Hududu: Bir tarafı ahara 
nakit makamında kolaylıkla memuruna müracaatları ilan olu- ait dükkan, Cafer ağa ve ı;ai1'Cnin 
istimal edebilirsiniz. Travel· nur. odıın ve kömür depoau dıiğer tarafı 
lers çekleri hakiki sahibin- Fındıklı hamam sokağı ve umumi 
den ba§ka kimsenin kulla· hala ve salaş kahveci dükkanı, ..,. 
namayacağı bir şekilde ter- lstanbll'l nıahkemei asliye birinci kası Sadu.llah ef. ve oai.rca.in odun 
tip ve ihtas edilmiştir. ticaıret dairetıindoo: Mahkemece if- ve kömür tkposu ,,., kısmı cüz'i-

İ6tanbuJ be§ID.ci icra memurkı

ğundan: Mahcuz ve paraya çevriJ. 
meeine kan<r verilen Avize, Çini 
•oba ma boru, kanape, ve sair eşya 
2-3-932 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 10 dan itilıeren Bakukö
yünde Taş hım caddesin<!: 21 No. 
lu hane önünde açık arttırma ile ea 
tılacafından tal~p olanlar111 mahal· 
liııdıe huır bulunacak memuruna 

tU. 

lasınm açılmagına karar verilmiş 0 • 

lan Beyoğlunda Tepdıaşında Pera
palas karşısında 14 numeroda anti
kacı ve halıcı Sabitay Hayım efen· 
dinin alacaklarile akdeylediği kon
kordato berayi tetkik mahkemem~: 
ze tevdi krlınmış ve emri tetkika
tm 3-3-932 tarihine miiadif perşcm 
be günü saat 10,30 da icrası mukar· 
cer bulunmuş oJduğundan bu bap• 
ta aliikadar alanlırrın ycvm ve saa
ti mezkGrda mahk~ hazır bu· 

-
)imla ı r. . . 

anındakını 

ein.de ahara ait mahal ve ceıphesi 

tramvay c:addesile mahduttur. İha
lei evveliyesini 31-3-932 tarihinde 
saat on altııda dairede icn <>lucıacak 
tır. Talip olanların, tamamının kıy 
meti muhammeneei olan otuz bir 
bin beş yüz altmış liradan hi-~ 
mu&i,p miktanrun yüzde onu niepe· 
tinde pey akçesi vennc-leri Uzım 
dır. Fazla izahat almak isteyenlerin 
bu iııc ait 927-4505 oomaralı dosya 
irae edilebilıeceği eihi ba§ak.a tafsi-

lkyoglu ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Abdülaziz bey, Me
lahat, Fatma, Nadire ve Malıise ha 
nım!arl: Ali Himmet bey ve s ire
nin §<>yan tahtı tasarruflarında bu
lunan Fınd,klıdlı Molla Çelebi ma
hal.lesinde atik Ayaspaşa cedit Mol
la bayırı sokagında atik 19 ve ~edit 
27 ila 30 No. h bir tarafı saray ar
kası sokağı, bir ta•afı Namıkpasa 

verasesi elyövm Muammer Ley ha\ıc 
vebahçe~i ve bir tarafı Molla bayı:ı 
sokağı ve bir tarafı Babçevan çık· 
mazı ve Fedayi çıkmazı iken el· 
yövm Muamm r bey han e ve bah

<;<osi ve bir tarafı Molla bayırı •a
kağı ve bir tarafı Bahçevan çık-

ı ""'.~zı ve Feday.i çıkmazı iken cl
yovm kuşat edılcn yeni tarikle mah 

' dut olup sabıkan 4093 metro murab 
baı 78 untimctro murabbaı iken be 
<diyece yola giden kısımdan mü

tebaki ve safi 3703 metro murabbaı 
58 santimctro murabbaı arsa izalei 
~uyu zımnında satılığa çıkarılmış~ 

tır. İkinr.i artırmanın netiusinde 
tamamına 25000 lira iJe hissedar ta 
!ip olara kilr.ılesi icra 'kılınmış ise 
de bedeli müzayedeyi S gün zarfm· 
da reslim vezne etmediklerinden i· 
hale fesh olunarak 20 .gün müddet
le yeniden ikinci artırma suretile 
müzayedeye devam oıJ.ınmasına ka
rar verilmiştir. İşbu arsanın Saray 
arloaoıı sokağı tarafındaki 160 metro 
murabbaı 72 santimetzo murabbaı 
mahaJ.li yukarda zikr edilen y<ilil 
gi-iş kısım meyanında dahil iııede 
henüz yola gitme muamelesi hak
kındaki merasim be,lediyece icra e
dilmemiştir: Yani 160 kusur metro 
murabbaının 3703 m<tro murabbaı 

Hali Tasfiyede 

Türkiyede Ticaret ve Sa 
nayi ve Ziraat Şirketi 

Milliyesi 

1 

Davetiye 
Hissedaran hali tasfiyede bu 

Pan Şirketi Mılliyenin 29 Ma 
1932 tarihine müsadif sah gür. 
saat 10,30 da Şirke>in Taksimde ~ 
!ide Çe>;me caddesinde Kain Mcr 
zi idaresinde alC'•ade ir.ika• e<lc<: 
o.lan heyeti umumiyesınc davet o 
nurJar. 

Şirket nizamnamci esaıslrun 

inci maddesi hukmunc naıaren ıa 
kal 25 hisseye malik olan ve his 
)erini atiyüzzikir müddet zarfınd 
depozito eyledik'erini alelüsul ı 

bat eden hisscJa•an ışb· heyete 
;,ı:at istirak veya heyetı mezkurc 
zasından birini tevkil hakkın, hai 
dirler. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Tasfiye mtmuı larile mu 

kıp r"i'orlan ve 31 Kanunovvcl 9! 
tarihindeki lıesabat, 

2 - Tasfi)·~ memurlarınıı tcbrf
y~i zimmeti 

Hiss-ı.: scnedatı muvakh.at ilmühl 
bel'leri heyetin yevmi inikadında 
nihayet bir hafta eve), lstanbuldl 
Şirket MCTkezi İdaresine, Osma·~~ 
Bankasına, Selanik B;.nkasına, P 
riste Parıs "" Felemenk Bankası...ı 
depozito edilmesi lazım<0dendlı-. 

Tasfiye memurları 

İııt. 8 inci İcraS<ndan: Bir de} 
nin temini istifası içüı tahtı bac:zt 
el.nup paraya çevrilmeai takarrut 
eden Beyoğlu Tepe lıeşı Daıııdriy 

pMajmda Yorgi Burgİ8 efendini/. 
lokanUı ve bi:rahanıesincle mevc.uı 

8 masa, 1 ayne ve 10 aandalya 2 
2-932 tarihine müsadif pazar gü11 
saat 12-14 paraya ~i~ğinden 
Jiplttin mezkür güruk mahaLlind 
hazu bulunacak memurwıa müracl 
~tbu:ı il3n olunur. 

58 santimetro murabbaından hariç- . . . 
tir. ı _ Arsanın kıymeti muham- , İ.ştanbul İkincı Tıcaret mabkt 

menesi 62960 Jira 86 kuruştur. Şu mesırulen: Anl~ar'.'°". at paurmd.1 
bisa,pla beher metro murabbaı.na 17 ç_ukur h~ t.ıftıkçı Karak.o!Jukç 
li~a takdir edilmiştir. 2 - Şe.rt oglıu Hamdi beyın Yeni Kayıserı 
n , __ h k · .. -L'J . . . Ümit Naklıiyatı unnımiye şirketini 

"'".... er esın go.rQUt ecegı vazı-
""t•- t di.n.d k' rehnettoiği 41 balye tiftiğin tutarı c 
J - u;, sa ış memuru nez e ı 

931 172 N lu d d 3 T 
lan bedeıl ve navlun "" saitt<len do-

- o. osya ır. - apu~ 
layı medyun oJduğu 574 lira bir k 

ca mÜı&eccel ve gay·ri mii&ec.oel hak 

.abiplı!ri tarihi ilandan itibaren mü 
:ıayedesi gününe kadaır mahlııemeye 
müracaatla haklarını tesbit ettirme
leri Jazımdır. Aksi takdirde; gayri 
müoecceJ hak sahipk>ri bedeıli mü
zayedenin paylaşmasında hariç tu· 

tulacaktır. 4 - Müzayedeye iş 
tirak edebilmek için kıymeti mu
luımmenesi üzerinden yüzde 7,S ıpey 
akç.eo;i vennek lazımdır. 5 - Gayrı 

menkfııl mezkG.r 20 gün m:rfmda 
yani 17 ·3-932 perşembe günü aaat 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
mahkemesi baş kitabc-t odasında 

artmnaaı i<.ra olunacak. ve en faz
la bedel veren zatın llJıe.rinde bını
ktlacaktır. 

GÜNEŞ StGORTA 

Türk Anonim Şirketi 
Hisscdaran efendiler 1932 senesi 

Martının 31 inci perşembe günü 
•aat 15 de sirketin İstanbı.ılda Cer
manya Hanında 4 üncü katında 
kain idarei merkeziyeısinde sureti 
adiyede içtima edecek olan heyeti 
umumiyevr- .davet olU11urlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi f dare raporunun kı

raati, 
2 - Murakıplcr raporunun kıraa

ti, 
3 - 1931 devrei heaabiyesine ait 

bi!an.ç.o ve karu zarar hesabının tas 
diki "" geçen devrei hesabiye zar
fında ifayı vazife eden Meclisi. ida 
~ azalarının ibrasr, 

4 - 1932 devrei heııabiyC<li için 
Meclisi idare aza1annm intihabı, 

5 - Mediıri idare azala.rına mah
aus hakkı hu:rıu.run teı;piti ve azayı 
mezktire meyanında şttk.etin müdi
.. ;yet.ı umumiyesini deruhte eden 
zata verilecek tahsisatın takdir ve 
tayini zımnında Mccliee selahiyet 
kası, 

6 - 1932 scnei h-biycsi için 
murakıp]erin tayini ve ücrotkırinin 

teapit, 
7 - Ti<:aret kanlll\umın 323 üır 

cü maddesi mucibince flrketimizle 
icrayı muameıle bu&uılunda IMccJisi 
idare azalarına mezuniyet ve seJ4. 
hiyet itası, 

Gerek e..al.eten ve gerek vekile· 
tıen ~rketin J.aakal on bet hı.ssc 
nedin< malik olan h~an dm.
diler hamil oldukları aen<:datı içti· 
ma tarihinden lkkal on gün evvel 
şirlııetin merk.ui ldar._ıne te>di et
mek su.ret>le heyet WJ>\ımiyeye lştı
rak hakkını halıdirltt. 

ruşun tesviyesi deyncdilmemcsi ü· 
2«ine 3 Mart 932 Pel'l"mbe günC 
taktiri kıymet mua~i icra kıll1' 

dılttan sonra bermucibi talep ıO 
Mart perşembe günü eabah saat 9.30 
da mezkfır tiftikJ.e.rin bilcümle ına· 
.arifi alane aıit olnııak üzere bulut'' 
du~ mahalde ıpiyua üzerinden P' 
raya çevrrlmeai hu.suawıe karar VC' 

rilmiş olduğundan tarihi ila..dan i· 
Obaren 3 üç gün zarfında <lain h~· 
smu mahkemeye celpediJmek sure• 
tile itiraz ediJmediği taktirde müt· 
tehaz kararın iktiııabı katiyet edt' 
ceğ borçlunun malumu olmak üzr 
re i.Uim olu.nur. 

İstanbul 4 üncü icra dairesinclen: 
Temamına 27844 lira kıymet tak 
edilen İstanbulda Esirpazannda a 
tik Ali Paşa mahallesinin &ıirpa· 
~arı caddcsı ve Mahmut Paşa vt 

Atik Medrese sokaklarına nazır a• 
tik, 2. 25, 23, ı. 2 mükerrer, 2 mil• 
kcrrer. 29 miıkcrrer, 29 mükerrer,29 
mükerrer, 27, 29, 3 cedit 2, 4, 6. 8, 
10, 12, 16, 3, 14 ve 7 numerolarll 
murakkam yedi bap dükan ve bit 
bap hane ve bir bap furunun kadi· 
men tevsi intikallı berber gediğin· 
elen munkalip atik 23 numerolu m• 
hallinin RUBU ve 25 ve 27 ve 7Q 
ve üç defa mükerrer 29 uınnerolU 
mahallerinin kezalik rubu ve 2 ve 
iıç defa mükerrer 2 ve 3 numero· 
Jarla murakkam mahallerinin nısıf 
lıiıresüıin dokuz hise itibarik üÇ 
hi6"6i 10 mart 932 •arihinde şart· 
rıames divanhaneye talik edilerek 
28 mart 932 tarihinde musadif pil 

zartesi günü saat 14 ten 16 ya ka 
dar İstanbul dördüncu icra dairesi~ 
de açık artırma suzctile satıbcak 

tır. Müterakim vergi, bele<liye, va 
kıf icaresi müşteri i u Art~· 

maya iştirak edenleıden yüzde 1 
teminat akçe!li almır. İcra ve iflif 
kanununun 19 OOCU madde~ıt e teV 

filı:aı hakları tapu sicilılcrile sabit 
olmaya~ ipotekli alacaklılar ile di· 
ger alakadaranın ve irtifak hakkı iP 

hiplerinin bu haklarını ve huı;uııi 

le faiz ve me&ırİ fe dair olan iddia
larım ilan tarihinden >tibaren yir • 
m gün içinde evrakı müspite!erHe 
lazımd:r. Aks takdirde haklan uı

pu aicillerile sabit oJıneyanlar ı;a 

tıt bedelinin paylaşmasından hariç 
kala.,Jar. Alikadar'larm işbu ~i 
kanuniye ahkamına güre 1-a"°' 
etmeleri ve fazıla maliımat a]mak 

isteyenlerın 931·700 'ye -
ıoeu ile -murl~imiz• müracagl· 


