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Türk 
Kanunu 
Medenisi 

1 Japon taarruz gene u uıd · •• 

Amerika' da hukuk tahsil e
derken kanunu medeni dersi 
ınuallu:ıinin takrirlerinden al
dığun notlar arasında fU satır 
lar vardır: 

"Amerika topraklan hari
cinde yapılan bir nikahın Ame 
rika'da da mer'i ve muteber ol. 
llıaıı için, mukavele nerede ya
pılmıt iıe, o memleket garpte- ı 
lıi medeniyet telakkisini kabul ı 
etmiş olmalı ve medeni kanun
larını da ona göre tanzim et
miş bulunmalıdır. Mesela Os
manlı imparatorluğunda yapı
lan bir nikah mukavelesi, A
llıerika kanunlarınca muteber 
bir mukavele addedilemez.,, 

Nikah ve talak hakkında 
Amerikanın temyiz mahkemesi 
tarafında:.ı verilen hükümler 
arasında da şöyle bir karan ha
tırlayorumı: 

"lstanbulda evlenen bir a
dam, Amerikaya gidiyor. Ve 
birinci karısından boşanmadan 
orada tekrar evleniyor. Bir gün 
eski karısı çıkıp Amerikaya gi 
diyor. lki karılı adauı aleyhi
ne birinci karısından ayrılma
dan ikincisi ile evlendiği için 
bir ceza davası açılıyor. Mah
kemenin verdiği karar şudur: 
Birinci nikah Osmanlı kanun
larile yapıldığı için kanunen 
ınuteber değildir. Ve hiç ya· 
J>ılmamış demektir. Binaen· 
aleyh maznun iki defa evlen. 
ıniş telakki edilemez.,, 

Geçen gün gazetelerd
1
e A

llıerika ıefiri Mr. Grew nun, 
kızını Türk medeni nikahile 
evlendirdiğini o":'duğu~uz 
:ı:anıan Amerika da dun
kü kanunlarımız hakkında 
doğru yanlış, fakat her halde 
tner'i olan bu ahkamı hatırla. 
dık. Biz kanurılanmuı, memle 
ketimizdeki Amerikalıların ev
lenmeleri için ve yahut burada 
kıyılan nikahlar baıka memle
ketlerde de mer'i olsun diye de
ğiştimıiı · değiliz. Lauıanne'da 
•dli Kapitülasyonlar müzakere 
edilirken, ikide bir, nikah ve 
lıılak kanunlarımızdaki aykın
hk yüzümüze vurulduğu zaman 
da, bunun yalnız kendi bilec:e
ii~:z it olduğunu söy)eaıittik. 
liıç şüphesiz ismet Paf&, bu 
Cevabı verirken, memlekete 
•vdet eder etmez bqarılacak 
olan tümullü bir inkılap hare
ketinin bir cüz'ü de kanunu me 
denfye ait olduğunu biliyordu. 
~ akat milli istiklale taalluk e-
ett her meıelede azami dere

cede titizlik göıteren Bat mu
hahh_as, yabancrlann tazyik}, 
.atta telkinile yürüyecekmı-

••z gibi bir hiasin uyanmasına 
:ani olmak için hiç bir vaatte 

e bulunmamııtr. 
Türk milleti, kendi mvkadde 

'•tına tamamile hakim olduk
~an sonra tahakkuk ettirdiği 
~nkılap ile kanunu medenisini 
Et etaaen uzun zamandan beri 
tx!_en teessüs eden içtimai haya 
d a. uydurmu§tur. Kanunu me 
h enı ~yük inkılabrmızm en e
k~ınıyetli bir parçasıdır. Çürı·
l:u bu kanundan sonradır ki 
d iirkiye her manada medeni 

evletler araıma ırirmittir. Oı
;~ıı devleti, 1856 senesinde 

•na muahedesile re9men Av-
1'\ıpa ahengi düveliıine alrnmıt 
•e bir Avrupalı devlet olduğu 
~uahede ile kabul edilmifti. 

lı akııt ba9lıca içtimai bayat 
akkındaki telakki farkları yü· 

tiinden Oımanlı imparatorlu. f: Aıyalı bir devlet olarak 
ldı. 

• Geçen ırün belediye c!aire
~•nde Beyoğlu kaymakamı Se-

at Bey tarafından kıyılan ni
kilı haddizatında küçük bir 
lı&diıedir. Fakat içtimai teki
~ii}ümüzün beynelmilel telak • t111ni ıröıtermesi itibarile e-
~mmiyetlidir. Sedat Bey, in· 

fıl!z, Amerika ve Yunan ıefir. 
1~Dİn huzurlannda yeni evfi. 
""l'e, izdivaçta mes'ut olmanın 
'h'rını tevdi ederken, Türk ka 
Dunu medenisinin ruhunu ve 
iıtirıat noktalarını da izah et
ti: 

Shanghai Jı'manına bir nazar, ve siperde bekliye11 çinliler 
• 

Japonlar ancak bir 
kilometre ilerlediler 
Topçu düellosu devam ediyor 

Çinliler Kiyang Wan etrafında 
adeta demirli gibi durmaktadırlar 

ANGHAY 26 (A.A.) - Japon ı ri hiç değiımemittir. aponlnrın dün 

1 
Şd" k" muh~ebeler neticesindeki gece Çinlilerin birçok defalar taar-

ar un u 1 - 'ki · · h def d · tlannın 80 telef o dugunu ve ı ruz etti erını ve er asın a da 
rı:t . almıt bulunduklarmı ve pek tardeylediklerini iddia eylemi;lerdir. 
ak.:~~ Kiang Wan'ı zaptedecekle- Topçular arasındaki düello devam e

Y, · bildiriyorlar. Çinlilerin zayiatı- diyor. Fakat Çinliler köyün timalin 
nnı 300 ile 400 arasında olduğu aiiy deki hatları oldukça geri ablıruş ol 
nın mak L!..! • - Ki W !eniyor. Çin aıker' amalı u . ..-.ncı ma11na ragmen ang an etrahn 

OD 
birinci fırkalann bugün harp da adeta demirli gibi durmaktadırlar. 

ve ·ııı.ı 'ih mmtakasıı.1a va~ı 0 aca arını L•t · Japon tayyarelerinin 
bar eylenııtlerdır. s ı · t · 

t f dakl ,,aa ıge ı 
Kiang Wan e "a ın . ŞANGHAY, 26 (A.A.) - Japon 
mücadele deflam edıgor tayyareleri bu sabah Hang Chow 

ŞANHA Y, 26 (A.A.) _ Kiang tayyare kararga~ın.ı bo~bardıınan 
Wan'daki vaziyet dün aktamdan be (Devamı 2 ıncı sahıfede) 

Hafkevinde dDnkfl içtimaa iştirak edenıer. 

İlk hars şubesi dün 
teşkil edildi 

Halkevinde Edebiyat ve 
şubesinin beş 
komitesi dün 

Tarih 

kişilik seçildi 
Jatanbul Halkevinin ilk ıube~i 19'kili için toplanıldıiını aiiylemitı 

d" teıkil edilmitıir. Bu ıube edebı- - Heyeti aliyenia ilk olaralı bu 
u: ve tarih ıubeıidir. Şubenin tef- kıymetli ıubeyi teıkil edecektir. Di

ya , . . tib b . i yerek fırka vilayet heyetince ev ri
k •li ve komiteaının ın a 1 ıç n l'.8' yasetine intihap edilen yiiluek mual 
Pj .. içtima saat ikid~ .~'-':'•• ı~- lim mektebi müdürü Hamit Beyi ta
U- kadnı, erkek biıtun ~~ıpl~- nıtmıt ve küHÜyü mumaileyhe ter
mis, Edebiyat ve Hukuk fa~u!tesm~ ketmiştir. Hamit Bey küHüye geleli 
-up 1ençler iştirak ebmfbr. İçtı ği zaman intihabından dolayı tetek-
111a1 Cevdet Kerim Bey açm.ıt ve ha kür etınİf, miilealoben, içtimaın bi-

bulunanlan selô.rnladıktan sonra rinci 9ubeyi teıkil eden Edebiyat ve 
zır kkü'I ~: ld " "Halkevinin teıe e~uş 0 ugu- Tarih !"besinin tekemmiilünü temin 

e evin muhtelif tubelerinden bi- etmekten, yani heyeti idaresini inti-
nu v arih L--' . h 1 k ri olan edebiyat ve t ıu.,.,..nın ap ey eme ten ibaret olduğunu aiiy -----···--· .. .-_. .... ._ .... a.•-- ]emiş ve İntihaba müteallik taliınab 

ve maddeleri izah ellikten sonra, aiiz 
isteyen olup olmadığını sormuıtur. !erini meydana çıkarıp takdir 

etmek fırsatlarını. a~yı~ız. . . ilk sözü lsmail Müştak Bey alımı 
2 _ Her birınız otekının ve içtimaa ittirak edip te henüz ıu

manevi kuvvetlerini inkişaf et- 1 beye kaydedilmemiş zevat mevcut 
tirmeğe çalıtınız . ., j bulunduğunu, hu. ze~atın. intihaba it 

ı.a wıbılede 

Gazi Hz. --
Reisicümhur Hz. diln Dolma

bahçe saraymdaki nıesai daire
lerinde meşgul olmuşlar, dışarı-
7.ı çıkmamışlardır. 

Türk 
Arması için 

• 
Başvekil u Çoban ,, 

piyesindeki 
armayı çok beğendi 

Kınalıada da 
11 ev 7 dükkan 
Yandı 

• 
Yangın bir m~navın 

tavanda 
asılı lambasından çıktı 

Evvelki akşam Kınalıada 
tehlike geçirdi. Çarşı içinde 
bir manav dükkanından çıkan 
yangın o civarı büyük bir teh. 
1 kede bıraktıktan sonra, güç 
hal ile söndürüldü. 

Kınalıadada çarfı içinde, Ka 
lo is.ır.inde birinin bir manav 

ANKARA, 26 (Telefonla) - dükkanı vardır. Kalo akşam
J?ii.11 ak§Bm Hal kevindo Çoban piye- dan her gece olduğu gibi, ta· 
sının son temsili verilmiştir. Temsil-· vana aaılı olan lambayı yakmış 
de Başvekil ismet Pafa hazır bulun-
mış ve ön oırada Jıalkın arasında ye•· ve iti gücü ile meşgul olmağa 
almıştır. Salonu dolduran üç bine başlamıştır . 
yakın hnlk kendilerini "Yaşa ... Bra- Tavana pek yakın bulunan 
v':''.' ni~alarile alkışlrunışlardır. Tem- büyük lamba heı· gece böyle 
silı. muteakıp 1 smet Paşa temsil he· d k h 1 
yetini kabul ed k h . , yan ı ça tavanın ta ta arını 

. . ere epaınc ayrı .. y- 1 I • . b I 
rı ıltifatta bulunmuştur. Çobanı ha- ac.cta <ava çevırmış u unuyor 
z:rlayan ve tem il cı:'-en gençlere 1 s- . du. Evvelki gece, artık uzak. 
met Paşa demiHi.- ki: ., tan tutulacak biı· kibritle tutu-

- Ço~nın ~. alt!ncı tc~~~.i imiş, ş.acak hale gelen tahtalar, fiti-
halkın gosterdıg, alakayı goruyorsu , lı fazla çıkarılmış lambanın 
nuz, anlaşılıyor ki temsil i.şleri halkı ·· t · d b' d b' 1 
çok faz),. alakadar ed:n bır irtal va- us un e ır en ıre par amıt· 
aı.taaı~r. B':' itte çalışmak kıymetli ı tır. . , 
hır hızmettir. Cerek eserin yazılıtın , Tavanın b rden bıre tutuf
da, gerek tem•ilinde çok muvaffalo- tuğunu gören rnanav ne yapaca 
Y.eı :,ardır. Sizi hararetle tebrik ede- i ğını ıatırmış ve derhal dı,an. 
nm. ' 

(Devamı 2 inci sahifede) 
Gençler bu iltifatlara pek müte· . ============== / 

hasais olmutlar ve muhterem Ba,ve
kili salonu dolduran kalabalık alkıt
lar ~~aında otomobiline kadar teşyi 
etınıştır. ismet P~a temsilin son 
safhasında gösterilen tablodaki arma 
yı takdir etmi le,· ve bunu hazırla
yan Münir Ha',ı.i Beyi çağırarak bu i 
armanın ~u1!taz.am bir şcl:ilde çizile.. 
rek kenc!ıltrıne verilmesini İstemit
lerdir. 

ismet Paşa hu nmnaıebctle de
mi~ıir ki· 
- Henii~ biır arrnamız: yoktur, bir 

yuvarlak k•lluln üzerindeki ayYJldı
zın eüze) bir arma olacağına kaniim 
etrafındaki dallar dıt İyi bir tesir y~ 
pıyor. 1 

'f evfik Rüştü B. 
ile 

M. Tardieu 
Arasındaki şayanı dikkat bir 

mükaleme son haberler sütunumuz
dadır. 

Karaya oturan 
Vapur 

Yunan bandralı Stilyanoı vapuru 
nun Gelibolu önlerinde oturduğunu 
yazmışbk, Vapurun tahlisi için Ada
let romörökörü gönderilmiştir. 

Konyada bir 
Suiistimal 

--·--
Osmanlı bankası vez

nedarının 7 bin 
küsur lira açığı var 
KONYA, 26 (Mililyet) - Kon

ya Osmanlı Bankası tubesinde mü
him bir suiistimal olmuıtur. Şubatın 
on dördüncü pazar ıünü öğleden 
sonra kasa sayıldığı zaman yedi bin 
küsur liranın noksan olduğu ıörül
müttür. Veznedar bu noksanın sebe 
bini izah edemediği için banka müdü 
rü polisi haberd•r etmiıtir. Polis i
daresi meseleye vaz'ıyet etmit ve 
veznedarın evini aratmıttır. Taharri 
yal neticesinde veznedarın evinde 
evvelce hileli bir surette konkurdato 
akdeden Mübaşır zadelerin mağaza
larından kaçırdıkları bir çok emtaa 
çıkmıftır. · Bu cihet herke.in hayret 
ve aynca teeııürlinü mucip olmut
tur. Bu suretle hileli ifliı ve konkur 
dalo işlerinin nasıl cereyan ettiği, 
alacaklılar aleyhinde nasıl tertipler 
kurulduğu tahkik edilmektedir. Vez 
nedar bu paranın arkadatlan tarafın 
dan almdığını söylemektedir. Polisin 
kanaati ise failin doğrudan doğruya 
veznedar olduğu merkezindedir. Ma 
amafih tahkikata devam edilmekte
dir. 

Galatasaray izcileri dün çok 
güzel bir müsamere verdiler 

Galatasaray lisesi izciliiinin 20inci 
yıldönümü münaaebetile, evvelki ge
ce mektebin konferııns salonunda 
mektep izcileri tarafından güzel bir 
müsamere verilmiştir. Dün de öile
den sonra talebe velilerine halk ve 
davetliler hu:ıurile ıene mektebin 
konferans salonunda ikinci bir müaa 
mere tertip edilmitıir• Müsamerelere 
orkestranın çaldığı lstikli! JIUU'1İie 
ba§lanmış Oymak Beyi Refet Bey 
tarafımla~ Galatasaray izciliğinin ta 
rihçesi hakkında ~abat yerildi1:<;ten 
sonra Kemal Emin Be".~n ıerc;um~ 
ettiği 3 perdelik Mııry Ougan pıye11 
temsil edilmiı ve her perde anuında 
güzel parçalar ç.I~ttır. B~~cla_n 
batka Bedrettin B.eym n~le~~~ı hır 
perdelik (Böylesı de hıç goriilme
mit) komedisi muvaffakıyetle tem
ıil edilmiştir .. ~ü"!"'e.re dokuz ya
tında küçük ızcı Hılmı Bey tarafın
dan, piyanoda mu.,,.ffaloye~le .ça!ı
nan klasik parça da beğenılmıttir. 
Müsamereye izcilerin teşkil ettiği 
lzcaz takımının neı'eli musiki parça- ... ~'--'-"1=------..:·-=• 
Jarile nihayet verilmittir. Bu münaae Piyanoda mtivallaJnyetli bir solo 
betle müs-ede balunanlan, oy- yapan 9 yaşında izci Hilmi B. 
mağın ~ aenei devriyesi mü-
naıebetile "Galatasany izcileri" ün 1 ciler "213" e baliğ olmuıtur. Bu ye 
vanile tabettirilen resimli bir risale kiinda İzci namzetleri dahil değildir. 
dağıtılmıtbr. Galatasaray izciliği, ı5 Oymak, faaliyet hayatında milli rak 
şubat ı912 de kurubnutlur. O gün 11 tamime çalıfmıf, 15 kişilik bir iz
yalruz Gala-ray değil, Türkiyede ci lfTilpU llZ zamanda Zeybek oyunu 
izciliğin kurulduğu ıündür. Tam yir öğrenmittir. Oymağın tiyatro ve 
mi sene evvel dünya izciliği henüz temsil işlrri imirligi , dünkü ve ev. 
dört yaıında iken Galalaıarayda ilk velki gece olduğu ıibi, her ıene Ga 
Türk izcilifinin temeli atılmııtı. Bu }atalal'lly izciliiinin yıldönümünli 

la- tea'iden ilıi 

Yeni Irak sefiri dün 
şehrimize geldi 

Yeni sefir şehrimizde bir kaç gün 
kaldıktan sonra Ankara ya gidecek 

Yeni Irak sefiri Emir Zeyiı Haz
retleri dün akşam Seyrisefainin An
kara vapuru ile şehrimize gelmiy, 
Tophane rıhtımında Irak maılahat
güzan Ata Emin Beyle tehrimizde· 
bulunan Iraklılar tarafmdnn kartı
lanmııtır. Tahsilini Türkiyede yap
mıı olan ve Türkçeyi çok iyi konu
şan Emir Zeyiı Hazretleri 33 yaşla
larıda olup Irak Kralı Faysal Haz
retlerinin en küçük biraderleridir. 
Kendileri hakiki bir Türk muhibbi 
olarak tanınmışlardır. Kral Faysal 
Hz.92SteAvrupa seyahatlerinde iken 
Emir Zeyit Hazretleri Irak naibi hü 
kümeli olarak bulunmuılardır. Emir 
Zeyit Hazretleri ile birlikte hemtire 
!eri de şehrimize gelmiı ve Perapa
laı oteline inmişlerdir. Sefir Hazret 
leri, vapurda kendilerini karşılayan 
ve beyanı hoşamedi eden muhaniri 
mize, güzel bir lürkçe ile "Herkes
ten evvel gazetecilerle karıı::ışıyo
rum" demiş ve fUnlan iliive ebniştir 
tir: 

- Çok fırtınalı bir deniz seyaha
tinden yorgun bir bade latanbula ge 
liyorum. Bağdattan birey evve ay
rıldım, bir müddet lskenderiyecle 
kaldnn. Y ann sizinle daha uzun boy 
lu konuşuruz. Şimdilik ıunu aiiyleye 
yİm, ki Türkiyeye gelmekten çok 
memnunum. Kardeı Türkiyede, lra 
kı temsil edeceğim için bu menınuni
yetim bir kat daha artıyor. Birkaç 
gün burada kalnrak Aokaraya ıide
ceğim." 

Irak ~liri Emir Zeyit Hz. (Sağda) 

M. Hansens geldi 
Elektrik şirketi direktörü M. Han 

sens ve Mm. Hansens dün Mısırdan 
ıehrinıize avdet elmitlerdir. 

Fuat B. İzmirden geldi 
Tayyare cemiyeti umumi reisi 

Fuat (Rize) Bey lzmirden şehrimi 
ze gelmiştir. 

Kar gene başladı! 
Rasathane bugün de fasılalı kar 

yağacağını bildiriyor 
Evveki gece saat üçten itibaren 

şehrimizde oldukça şiddetli bir fırtı
na, bunu müteakıp te kar baılamıı
tır. Kar gündüz ve gece devam et
miş. soğuklar da gittikçe arbruı ve 
hararet sıfır altı Üçe kadar dütmüı
tür. ilk cemreden sonra havanın yap 
lığı bu azizlik herke•i ıaşırtmıı, kö
mürlüklerin, odunluklann hoşaldığı 
mahrukatçılann odunun okkasını üç 
buçuk, kömürün okkaaını sekiz ku
ruşa çıkardık.lan bu devirde karakı
şın tekrar gelip çatması pek acıklı ol 
muştur, Baharı hatırlatan bir hava
d:tn sonTa kışın yaptığı bu i.rıl bas
kın hakkında rasathaneden şu malu
mat veriliyor: 

- Bu o kadar gayri memul ..e 
o kadar korkulacak bir ıey değildir. 
Bu loş sayılı kışlardan biridir. Kar 
yarın için de devamlı ıörünüyor, fa
kat bugünkünden fazla olmayacak
tır. Vaziyet iyileımeğe ıloiru git
mektedir. Fırtına ıimalden gelen bir 
hava dalgasıdır. Bu hava dalga11 Ka 
radenizde kuvvetli bir fırtına yap
mııtır. Yqilköy aıkeri rasat merke
zinde buıün için karın faaılalı suret 
ıe devam edeceğini bildirdikten ıon
ra ıu malumatı vennektedir: 

- Fırtına etnaımda rüzı&rm 
IÜt"ali saniyede 14 - ı5 metreye ka
dar çıkmıt, ve riizırir sağnak halinde 
olmuıtur. Müteakıben kar tipisine 
çevirmit ve o zaman hararet derece
si adır altı üçe kadar düımüıtür. Fır 
tına tehrimizden maada bir çok yer
lerde de hi11edilmit, Aclanada, poy
razdan saniyede 16 metre sür'atle 
Kayaeride 11 metre sür'atle esmİf 
ve tiddetli yağmur yapımtlır. Diya
nbekirde el'an kar yağmaktadır. Fır 
tına Çanakkaleye ııokulmamıt, fakat 
orada da kar yap1D1fbr. lzmitte de 
kar 1atme1st•chr. Etliaaıde , ••. ,,.. 

................... ii'••• 

sonra hava sükünet bulmuıtur. Fır
bna denizlerde o kadar korkunç bir 
hal kesbetmemiıtir. lstanbulda saat 
11 e kadar poyrazdan eamit. uat 11 
den sonra karayele çevirmiıtir ve bi
raz hafiflemiıtir .. 

* * • 
Geçen cumartesi lfÜDÜ birinci 

cemre bahar neş'eıi ve ümidi veren 
bir güne9 ılıklığı ile havaya dÜflDÜf, 
herkesi aevindirmi,tir. Halli hava
nın bu devamlı letafetini gören bir 
çok kimseler evlerinde bahar temiz 
!iği yapmağa bile hazırlanmı9lardrr. 
Fakat bu sevinç çok sürmedi ve ka
rakıı ıene soğuk çehresini göstereli. 
ikinci cemre de dün ıece kar yağar 
ken buz lulmuf suya düıtü, iiçüncii 
cemre ıelecek cumartesi gecesi aöa
de toprağa düşecek. Fakat kar böyle 
devam ederse bir cemre buza düttü 
ğü ııibi öteki cemre de pekili kara 
dütebilir. Cemre hülyasından aarfı
n!'2"", ~lediyenin bu lraraiot itile 
binız alakadar olma11 lizıındır. 15 • 
20 ırün evvel odunun çekisi 380 ku 
ruta kadar düfmÜt ve telıre külliyet 
li odun ıelmitti. Herkes kıt odunu
nu ucuz pahalı evvelce salın almıı 
olduğu, kıt ta bitmek üzere bulun
duğu İçin bu odunlar ııatılamamııı. 
depolarda yıiıfı ı.aınu,ıır. ıc., teı.
rar bastırmca halk odunu bitmit ol
duiu İçin bilmecburiye .ı-ı.n k04 
mut. fakat 20 ırün evvel 380 .ı- o
dun satmak için yalvaran odımcuyu 
altı yüzden qaiı razı ed-qtir. 
Odunun okluıııı en az.ı... üç, kömü
rün okka11 sekiz kuruta satılıyor. Bu 
hal pek insafsızca bir ihtikirdır. Bu 
vaziyette beediyenin 11'1'1•znm iktı
saı ıeıkiitı eini kounu ıı.tlamıt ha
reketsiz duruyor. Alikadar ınabm 
....... lıim .... eloeı Ye .ıüa beldi 
~F-...,..._Wu 

_, 1 1 1 .. 
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Zeytindağı 
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Kanun 
- Efendimiz l<anuuu getir- ı Dediğini yaptım. Cemal Pa-

dim. f& lapkmnızı, hiddet laesildi: 
- Ne kanımuf - Nuri böyle ce•ap yu:abi-
- Bir mesele için emir bu. 

runııuttunuz. Halbuki elimiz
deki kanun sarihtir, bu mesele 
emriniz gibi halledilemez. 

- [Yaverine dönerek] Ba· 
na bir müsvedde kağıdı getiri • 
nız. 

Ve hemen Harbiye nezare
tine müstacel telgraf: "Şu r.u
maralı kanunu hemen bu tekil 
de değiştirerek ban~, -~~ini 
müstacel telgrafla bı.dınnız., 

Bir kumaş bile bu kadar ko-
lay ısmarlanmaz. . . • 

Eveligün bürokraııden tıka· 
yet etıx: iştim. Büfrn şikayet. 
ler doğTU olabilir: l· akat büyük 
harbin kanunsuzluk kafası, bü. 
rokrasi kadar zararlı iJi. · 

Methur Kavur: 
- En fena ıambr, en iyi an

ti şambra müreccahtır, demit. 
En fena kanun, en iyi kanun 

suzluğa tercih olunabilir. 
En doğrusu kanunun iyi ya 

pı.lmaaı olduğuna füphe yok
tur. Kanuna emniyet ve hür. 
met olmıyan yerde zarar o ka. 
dar büyüktür ki, biç bir fena 
kanun memlekete o kadar zi
yan vermez. 

Cemal Paıa Boyacıköyde
ki yalısındaki son günlerinden 
birinde: 

- Bir ıey yapmak istiyo
rum, kanun karşıma çıkıyor. 
Kanun nedir? Ben yaptım, ben 
bozarım. 

linin? 
Erkanıharp reisinin emri ol 

dutunu anlattım. Müsveddenin 
altına: "Benim mes'uliyetim al 
tında cereyan eden itlere karıt
maktan herkesi menederim .. " 
gibi bir ihtar yazdı ve: "- Siz 
bunu kendisine veriniz" dedi. 
onu da yaptım, 

O gün "Enark,, gazetesi kü 
tat resmine gidecektik. Ali Fu. 
at Bey odasında kapalı idi. Ce
mal Pasa biraz bekledi. işi bil· 
diği içi~ 11rar etmedi ve gittik. 
Dönütte Ali Fuat Beyin beni 
çağırdığını söylediler. Benim. 
le Cemal Pataya bir istida yol. 
!adı. Aklımda kaldığına göre, 
istidanın hulasası şu idi: "Size 
hizmet edecek maddi manevi 
hasletlerden mahrum olduğum 
için tekaüdümü rica ederim." 

Erkanıharp reisinin o gün· 
lerde geçirdiği ıztırabı bildim. 
Sonralan siyasi kiğıtlan ar
tık biç görmedi. Doğrudan 
doğruya kumandanla ben te
mas ederdim. 

Bunun Cemal Pt. üstünde bir 
tesiri kaldığını zannediyorum. 
Lübnandan nefyolunmaaı iste. 
nen bir ailenin do.yası yammız 
da olarak Sufr'a gitmiştik. Ku 
mandan: - Cevabı yerinde ve. 
ririz, diyordu. 

Cenevrede yeni yeni 
komisyonlar yapıldı 
Fransız murahhası Parise döndü 

CENEVRE, 26 (A.A.) - , üzerine komisyon, askeri, bah
Terki teslibat konferansının ri ve havai komisyonlarla bir 
umumi komisyonunda beyanat· milli masraflar komisyonunun 
ta bulunan M. Tardieu, komis ve siyasi komisyonun ihdasına 
yonlar adedinin ehemmiyeti karar vermittir. 
haiz olmadığı ve umumi mec- Bu komisyonlar yarınki cu
liı, kara, deniz, bava işlerine martesi günü sabahı toplana
ait üç komisyonun ihdasına ka caklardır. 
rar verirse, meclisin bu kararı- Umumi komisyonun içtimaı 
na iştirak edeceğini beyan eyle CENEVRE, 26, (A.A.) -
mit ve ayni zamanda kontrol Tahdidi teslihat konferansı, 
ve sulh teşkilatına müteallik mazbata muharriri M. Benea'i 
umumi mahiyette bütün meae- umumi komisyonun çarşamba 
leleri tetkike memur edilecek günü tetkik edeceği itleri hazır 
bir siyasi komisyonun da ihda· lamağa memur etmiştir. Konfe 
sıın teklif eylemiştir. rans bürosu öğle vaktinden 

M. Hoover'in 
Namzetliği 

Hoover bu defa içki .. 
yaıagının 

kaldırılmasına taraftar 
NEVYORK, 26 {A.A.) - Nu

yonal demokrat komitesi reUi M. 
Raakob, M. Hoover'in müıkirabn 

ni bir proıınmJa riyıueticümbura ye 
ni bir proırramla riyueticümhur ye
niden namzetlik koymasının pek 
mümkün oldağunu hissettirecek tarz 
da beyanatta bulunmak ıuretile bü
tün memlekette büyük bir hayret 

· tevlit etmİ§tir. Çünkü demoluatlar 
bile M. Hoover'in kuru rejiminin en 
sadık ve en muannit bir taraftan ol 
duğuna daima kanaat etmi,lerdi. 

Cemiyeti akvam 
reisliği 

lngiltere, Cemahiri .Mütte. sonra toplanacak olan Cemiye
bide, İtalya, Romanya ve Yu. ti Akvam büyük meclisinin iç. CENEVRE, 26 (A.A.) - Muh
goslavya murahbaslan bu tek- timaı devam ettiği müddetçe telif murahhas heyetler tarafından 
lifi prensip itibarile kabul et· tahdidi teslibat konferansı u. vuku bulan talep üzerine Kont Ap-

lf. lerd" ponyi 3 martta toplanacak Cemiyeti 
m ır. mumı· komı·ay-·un"- sabahları ~· - Akvam Büyük Meclisi reidiğine 

Almanya murahhası siyasi içtima etmesini kararlaşhrıru:f- namzetliğini koyına.ğa muvafakat et 
komisyonun ihdasının tehir e- trr mİ§tir. Bununla beraber M. Hyın1U19 
dilmesini teklif etmiştir. ' M. Tartlieu Poriste ın ekseriyetle reisliğe intihabı temin 

M. T ardieu, biribirlerine edilmit ıribidir. Cemiyeti Akvam a-
mubalif olan müteaddit noktai PARIS, 26 (A.A.) - Ce- zası olmayan devletlerin ele Büyük 
nuarlann mukarenet ve inıica nevreden avdet eden M. Tar. Mecliıin bu içtimaına ittirakleri bak 

dieu bu aabab saat 7 de buraya kında müzakereler devam etmekte-
mının lüzumlu oldugu" kanaati. eli u · bi · ti" ak h-'-k d-'-' vasıl olmuctur. r. mumı r '' r ..,. m ..... ta 
ni izhar ile yaptığı teklifin ka- Y &avvurdan nqeçilmittir. Fakat Bü 
bulünde ısrar eylemittir. M. Grondi Cenevre'ge gitti yük Meclis tarafından bir komisyon 

Nihayet, M. Nadolny, M. ROMA, 26 (A.A.) _ Ha. teıkili düşünülmektedir. Bu komis-
T.rdl.eu'nun teklı'fm' 1·1lf kabulu··. · · M Gra d" C yonda Cemiyeti Akvam harici dev-

ncıye ?az?"ı. · n ı enev- !etlerden bazılarının ınüJAbitleri ha-
ne muvafakat etmiştir. Bunmı reye gıtmıştır. zır bulunacaktır. ..................................................................... ~ ............... ..... 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Kınalıadadaki 
Yangın 

(Bap 1 inci sahifede) 

Japoniar llk hars şubesi 
Teşkil edi idi 

(Başı 1 inci sahifede) 

. . , . . . ...... , - ~ 

Hariciye vekilimizin M. Tar
dieu 'ya verdigi cevap 

CENEVRE, 26 (A.A.) - "Anadolu Ajan11nın buawıi nıubabiriıı 
den" : Dün wnumi komiıyon içtima ederek konferansm mesai metodı 
t"!kili.bm tesbit etti. Cemiyeti Akvam umumi katipliği tarafından teldi 
edilen kara, deniz, ha~ ve bütçe tahdidat komiıyonlarmclan fazla oLıral 
konferan&a yapılan tekliflerin siyaıi cepheden tetkiki için bir de ıiyu 
komisyon teıkili baldandaki Fransız teklifini müdafaa eden M. Tardiev 
beyanatı eanumda Franın: projesi kabul edilirse lcontrola bittabi Cemi 
yeti Akvama dalıil olamayan, fakat bu konferansta bulunan Ruıya ,,. 
Amerikayı kasten iki büyük devletin de iştirak edebileceğini söyledi.. M 
Tardieu'nün beyanatından sonra bemen sÖz alan Tevfik Rüttü Bey ko
misyonların t"§kili hakkında itirazı olmadığını, batti ilk beyanatı eınaam 
da terki teslılıabn siyan cephesinin de tetkik edilmesi lizım ıreleceğin 
itaret etmiJ olduğunu söyledikten ıonra, bu müdahaleye bilhassa Fran 
sız Bqvckilinin teklifini müdafaa e&na11nda Cemiyeti Akvama dahiJ olm:ı 
yan ve fakat konferansta hazır bulunan yalnız iki memleketten bahıetmi 
olduğu i~in lüzum gördüğünü ilave etmiş ve demiştir ki: "- M. Tardieu 
nün yalnız iki devletten bahıetmiı olmuı Türkiyenin fevkalade sulhper 
ver olduğu, binaenaleyh teslihatmm kontrol edilıneğe ve bu nevi teşkilat 
ta tem•il edilmeğe ihtiyacı olmadı:ğı haklundaki kanaatinden taha11ül edi 
yor&a kendiıine bilhaıııa teşekkür ederim. Eğer oırf bir unutkanlıktan te 
vellüt ebnİ!le lwmiıyona Türkiyenin de konferanıta temsil edilmit ol 
duğunu hatırlatmama müoaadclerini rica ederim. Ayni şerait tahtında bu 
lunan diğer c!evletlerin de kendilerini komisyona hatırlatmaları kendilerin< 
aittir." M. Tardieu betinci komisyon teşkili baldmıda ortaya sürülen iti 
rl!'zlaııı cevap vermek için söz aldığı vakit dedi ki: "El&S meseleye tema: 
etmeden evvel, Türkiye muralıbaıınm çok baldı olarak yapbğı miilihazay 
cevap vermek isterim. Cemiyeti Akvamda aza olmayan yalnız iki de .. let 
ten bahsetmi, olmanun sebebi, mesaimizin daha bidayetinde bu iki bü 
kômetin de dünyada i!gal ettikleri mevkie binaen Cemiyeti Akvamda da 
ima aza olan diğer devletler cibi büroya aza intihap edilıııİf olduğunı 
hatırlamıt olduğum içindir. Türkiyeden hahaetınİf olmamamın bir mazere 
olduğunu hemen ilive ederim. 8a mazeretim de muhtenım mes1ek~m 
Tevfik Rüıtü Beyin öteden beri daima mesaimize çok faal ıurette iştira! 
ebnit olduğunu gönneldiğimizdir. Türkiyenin de bizim kadar Cemiyet 
Akvanııı. iştirak ebnediğini kabul etınek i<;in oldukça mühim bir ırayre! 
ıarfetınelr lazımdır." 

Hitler Alman tabiiyetini aldı 
BRUNSUIK, 26 (A.A.) - Brunıuik bükômeti, Hitleri Alman bü 

kômeti müttehidesi mecliıinde kendiıini temsile memur etmİJtİr- Bu tayiı 
netice'linde Hitler Alman tabiiyetini ibraz etmektedU. ' 

3 balıkçı kayığı fırtınadan 
Hagırsız adaya püştü 

Dün Mann:ıracla avlanmak Üzere açılan üç balıkçı aendalı bini"" 
bire şiddetlenen fırbnanın tesirile H~yınıızadaya doğru ıürü!denmeğr 
batlamıtlar ve geç vakit Hayırsaada sahillerine diiJmü,terclir. Balıkçıla 
nn bu Jekilde fn tınaya kapıldıklarını geç vakit haber alan Liman idMes 
Seyrisefaini haberdar ebniş ve bu üç kayık mürettebatını kurtannak üze 
re gece saat onda bir romörkör gönderilmittir. Balıkçılardan boğulan 
olup olmadığı bugün anlaıılabilecektir. 

Berutun büyük bulvarının 
açılmasına kanun yolu ile im
kan yok değil idi, fakat paha
lı olacaktı. Azmi Bey bir silin
dir gibi mahallelerin ve arsa
lann üstünden geçti ve yolu aç
tı. lzmir valisi Rahmi Bey, 
Konya valisi Muammer Bey de 
öyle yaptılar. Hepsi geniş, mun 
tazamve güzel yollar: Fakat 
tasarruf hakkı nerede? Bir ta· 
rafta tasarruf hakkını kitapta 
&tkı sıkı tutarak, kola, kazmaya 
km.-vet mahalleler yıkmakdan. 
sa en sert sosyalist kanunlar 
çıkarıp, tasarruf hakkını tah~it 
etmek ve boş arsalar meaelesı
ni lı alletmek daha doğru değil 
:::ıidir? 

Mutasamfın yanında aile
nin oradaki evrakı istendi. Bu 
aile bir köyde otururmuş. Mu
tasarrıf kumandanın ha•ale et. 
tiği şikayeti kaymakama, kay· 
makam nahiye müdürüne, o da 
yerli bir jandarma çavutuna 
havale etmiş. Jandarma. çavuşu 
ne dedi iıe havale üstüne hava. 
le, kumandana kadar o cevıı.p 
gelmif. Cemal Pata mutasarn. 
fa: 

- insaf ediniz, dedi, ben Su 
riye ve garbi Arabistan umum 
kumandanı, bir ailenin bayat 
ve mematı bakında bir Lübnan· 
lı jandarma çavutunun arzusu. 
ile mi karar vereyim 1 

ya fırhyarak, komtularma dük 
kinmın tutuıtuğunu ıöylemit
tir. 

Bir kilometre 
ilerlediler 

tirak edebilmeleri için arzu ettikleri 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Büyükbarpte tahıs ve mal 
emniyeti sıfıra düşürülmüttür. 

1916 da bir müddet için gel· 
miş olduğum lstanbuldaki ta
bu err.niyetııizliği, mütarekede
ki emniyetııizliktecı farklı leğil 
idi. Ben ismet Paşanın, kanun 
ve emniyet sözleri üstünde ba. 
ZI lilZl'IDIUZ gibi görünen asa
biyetinin sebebini bilirim. 

Suriyede bu emniyetsizliğin 
en canlı misalleri sürgünlerde 
olmuştur. Ermeni tehciri için 
yapılan kanundan Dördüncü 
ordu da istifade ederek "zarar. 
lı gördüğü kimseleri ve aileleri 
harpıor.una kadar nefyetmek,, 
usulürü tutmuştu. Her gün vila 
yetlerden, mutasarrıflıklardan 
teklifler alırdık: "Şu aile muzır 
dır, münasip bir yere nefyedil· 
re.esine müsaade buyurulmaaı 
rica olunur.,, 

Cevap formülü son derece 
b . •d' ..... f 1 asıt ı: ... ., ya ne yo unma 
sı münasiptir." Yalnız kasaba 
ismini açık bırakıyordum. Er
zincar.dan Bursaya kadar be. 
ğendiği yerin ismini koymak 
lcumandanı..-ı elinde idi. 
Bunun ehemmiyeti olmadığım 

zannetmeyiniz: Konya ve Bur. 
saya gidenler barpsonunu gör. 
meğe muvaffak olmuşlardır. 
Büyükharpte karadan kışın Er 
zuruma gidip, barpsonuna ka
dar bekleyebilmek biraz güç 
idi. 

Ali Fuat Beyin en kızdığı tl!Y 
itte bu sürgünlerdi. Bir gün 
ben yine bir cevap formülü yaz 
mıttım. Ali Fuat Bey müsved. 
denin altına "F" i!aretini koy. 
duktan sonra kumandana götü· 
recektim. Kiğrdı okudu ve ba
na dönerek: 

- Niçin ille böyle yazıyor. 
sunuz? dedi. 

Şüphesiz ben ancak adet o. 
lanı yapabilirdim: 

- Bakınız, dedi, bu cevap 
şöyle de yazılarak kumandana 
götürülebilir. 

Ve bu tedhi~ artık yeter, ma 
.. asma bir müsvedde yaptı ve 
bana: 

- El yazınızla yazıp kuman 
dan Paşaya veriniz, dedi. 

Fakat bu havalelerin içine 
kanşan küçük garezler, kinler, 
hınçlar ve biddetlerin yüzlerce 
kurbanı Anadolu içlerinde sene 
!erden beri çürüyüp durmakta 
idi. ..... 

Kanunsuzluktan bahsetti· 
ğim zaman, demokrasi tairleri
ni kendim hakkında ilmide dü. 
türmüt olmayaymı: Ben Şark 
kanunsuzluğunu murad ediyo
rum. Şark kanunsuzluğu, ıab· 
ıi keyfin hüküm sürmesi de. 
mektir. Yoksa Avrupada bu. 
gün bile gördüğümüz diktatör. 
lükler, kanunsuzluk devirleri 
demek değil, muayyen fikir sis 
temlerinin ve bu sistemlere gö· 
re kurulacak nizamlann esaslı 
tasfiye ve teessüs mücadelesi 
demektir. Fatizmi ve Moskova 
rejimini timdi batka bir isimle 
anıyorlar: ldeokrasi ! 

ittihat ve Terakkinin ne ba. 
fi boş, ne de batı bağlı devirle. 
rinde, ne demokrasiyi haklı, ne 
de meseli faşizmi haksız çıka
rabilecek biç bir şey yoktur. 
Onlar bize ya anaı·şinin, ya tab 
sın istibdatlannı gösterdiler: 
Hiç bir vakit muayyen bir fi
kir ve nizam sisteminin müte. 
cania büküm ve nüfuzunını ne 
olduğunu anlatmadılar. 

Falih RIFKI 

lngiltere'de kısmi 
intihabat 

Birden bire ortalık büyük 
bir telif içinde karıtmıt, tavan 
yüksek oldu'ğu için hemen ıön 
dürmek mümkün olmamıfbr. 
O sırada tutufan tavan da et· 
rafı sarmağa batlamıttır. 

Derhal itfaiyeye haber ve. 
rilmekle beraber, civar evler 
ve dükkanlardan qya ve saire 
nin kurtanlmıuına batlanmış. 
tır. 

Yangını haber alan Büyük. 
ada ve Heybeli itfaiye gurup
ları Kmahadaya gitmitlerdir. 
Az sonra lstinye deniz gurupu 
da yangın mahalline gelmit
tir. 

Fakat o vakite kadar ateı 
mücavir dükkanlara ve evlere 
sirayet etmit, büyük bir tehli. 
ke halini almııtır. 

Saat dokuzda baılayan yan 
gın ancak saat on birde söndü 
rülebilmiftir. O vakite kadar 
da 11 ev ve yedi dükkan yan
mııtır. 

Diğer yangınlar 
Dun sabah ıaııt 11,S da .Sitlide 

izzet Paıa aokıığında lhıa.n Bey a
parbmanının 2 numaralı dairesinde 
oturan Emine Hanımın odasındaki 
soba borulannm korwnlan tutuımut 
ise de ııöndüriilmüıtür. 

* Dün sabah aaat 12,45 de Kasım 
paf8da bahriye caddesinde 137 nu
maralı hahçeyıuı Kasımın odaımclan 
yangın çılıınıfııa da itfaiye tarafın. 
dan ııöndürülmiiJtür. Y angnıın sebe 
bi henüz malum değildir. 

* Dün eece saat birde Beyoğhın 
da lngiliz sarayı karı11mcla Madam 
Diyanm mutasarrıf ve terzi Yorgi
nin müateclr·bulunduğn 29 numaralı 
apartımıuınun birinci dairesinde yan 
gın çılmuı, küçük bir dolap yandık
tan &onra ateı ııöndiiriilmüştür. Yan
gmın Meryem Ana kandilinden çık
biı anlafdnıqtır. 

LONDRA, 26 (A.A.) - Henley 
de yapılan kumi intibabatta mubafa 
:ı:akirlar fırkasının namzedi ralo'bi o
lan Liberal namzedi mağlup ederek 
9424 reylik bir elueriyetle intihap e 
dilmittir. Fırkalann vaz.iyeti itibari- Merkez bankası 
le biç bir değiıikik olmamıştır. 

Denizden çıkarılan Hisse senetleri 
alhnlar Yetmiı lirugı tediye eden 

CHERBOURC, 26 (A.A.) - memurlardan 
23 iubatta kazaen denize dütmüı fftlkifat gapılmagacak 
oan altunu muhtevi fıçar çıkanlmıf Geçen gün heyeti vekile ka. 

Ftır. A rariyle Merkez Bankasının his 
ransız ayan meclisinde se senetlerinden yüzde otuz 

PARIS, 26 (A.A.) - Ayan mee teıcilea tahsili yazılmıttı. An-
liıi dünkü içtimaında baz.ine menba 1 
lanndan tedarik edilmek ve ticareti karadan .bi dirildiğine g?re, 
bahriye nazınrun Transatlantik umu Bankaya hıuedar kaydedılen 
mi kumpanyası ıeyriıefer hatlarının memurlardan da her hisse için 
idare .ve İş~tme maılraflanna tabıiı 1 yapılan tevkifat yetmiş liraya 
etm~ıne aıt oh_n;al< ve 6 ay zarfında baliğ olduğu takdirde iş'an a· 
tenunat mukabilı 110 nu1yon franırah• kad 'f • • 
kadar avans ıuretile ikraz edilmek ' ıre ar tevki at ve tabsılat 
üzere ihzar edilmit olan kanun pro-j yapılmaması kararlastırılmıt-
jesini tasvip .. e kabul eylemiıtir. tır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
etmiılerdir. Tayyareciler, karagihı
nın bütün baııgarlarile S tayyareyi 
tahrip ettiklerini ve kendilerine taar 
ruz için hayalanan 2 düıman tayya
resini dü§iirdüklerini iddia etmitler-
dir. ~ . 

TOKYO, 26 {A.A.) - Japon ku .. 
vetlerine meıuup tayyareler V anır
chow'a üçüncü bir taarruz yapmak
tadırlar, Japon umumi kararıribm
clan alınan bir habere ıröre bu tayya 
relerden biri Cbenliang nehrinde ıu 
ya inmeğe mecbur kalıruttır. Plot 
kurtanlrnıı ise de tayyare tamamile 
harap olmuıtur. 

Tayyareler Kiang Wan'ı 
tahrip ettiler 

ŞANCHAY, 26 (A.A.) - Kians 
Wan, Miııao - Chang - Cha.n ve Ta. 
zang köyleri Japon tayyarelerinin 
mütemadi bombardnnanlan neticesi 
olarak timdi Üzerlerinde dumanlar 
tüten yanmıı birer harabeden haJka 
bir ıey de~clir. 

Jepon tak11i9e kıtaatı 
gelİ.IJOr 

TOKIO, 26 (A.A.) - Pek yakın 
da Ceneral Shira Kawa'nın muhte
mel kumanda11 albnda 3 yeni fırka
DJn Çine vasıl olacağı bal.er alınmak 
tadır. 

Katledilen cı:neral 
SA YGON, 26 (A.A.) - inde • 

Pacifique Ajansı bilhaıııa T ıitaikar. 
da tiddetli bir mukavemet ıröıterdik 
ten aonra Japonlar tarafına ıreçmİJ 
olan Ceneral Ma Çan Şan' ı Harbin 
de katledilmit olduğunu teyit etmek 
tedir. Çin ırazeteleri bu katil keyfiyc 
tinin aponlaruı iti olduğunu İma et 
mekte ve buna sebep olarak Ma Çan 
Şan ha yalanlarda tetekkül eden ye 
ni Mançuri hükômeti reisliğine sa
bık Çin İmperatorunun ıretirilme1ine 
muarız bulunduğunu ileri ıürmekte 
dirler. 

Yeni Mançuri devleti 
MUKDEO, 26 (A.A) - Yeni 

Mıuıçuri devletinin icrai meclisi, bir 
beyanname nep'ederek yeni devletin 
ünvarunm Mandıow Kuo ve bükô
met merkezinin de Chan Cbung teh 
ri olduğunn ilin eylemittir. Sabık 
Çin imperatoru diktatör minasına 
gelen Chin • Chenır lalutbmı alacak
tır. 

C11mig11ti akoam h~geti 
TOKIO, 26 (A.A.) - Öniimüz

deki 3 martta toplanacak olan C6-
mi1eti Aham Mecliainde Londra 1e 

firi Mataudeira, Roma ıefiri M. Y oo 
bicla ile M. Sato, murahhas ııfatile 
Japonyayi temıil edeceklerdir, 

lzmirde bir dava 
IZMIR, 26 (Milliyet) 

Belediye fen müdürü Necmet· 
tin Bey, umumi mecliste gıya. 
bında bazı sözler ıöyleyen Dr. 
Ali Agah Bey aleyhine elli bin 
lira tazminat davası açmııtır. 

Gazeteler bugünkü makale. 
lerinde mıütehuaıa celbi meae
lesind~ belediyeye hücum et· 

takdirde kaydedilmek üzere, defte
rin gezdirilme&ini teklif ebniıtir. Mu 
maileyhin bu teklifi kabul edi.lnıiı, 
celse bir müddet tatil edilerek sa
londa bulunan, fakat henüz byde
dilmemiı olan zevabn kaydı- baı
lanmııtır. Salonda bulıuıanlardsn 
deftere ilk kaydedilen ve defteri im
za eden Filonnalı Nazım Bey olmuı, 
mumaileybten sonra da 15 - 20 kip 
kadar olan ve evvelce kaydedilmeğe 
vakit bubm.ayaıı zevat defteri imza 
lanuılardır .. Kayıt muamele&inin İl<· 
malini müteakıp Halit F abri Bey 
IÖz alınıt, intihap edilebilme.k için in 
tibaba İftirak eden mevcudun üçte 
birinin reyini kazanını! olmak prt ol 
duğuna göre, mevcut azanın sayılma 
11m teklif etmi,tir, lmıail Müıtak B. 
de reylerin claidınuı için namzet 
ırösterilmesini teklif etmit. her iki 
tddif te kabul olunarak namzetlerin 
tesbitine baılanmııtır. Bu esnada 
Cevdet Kerim Bey söz alarak kiinü 
ye gelmiş, gayet geniş bir mesai sa
hasını ihtiva eden, dil, edebiyat, ta
rih kısonlarma ayrılarak vaıi ve tü
ınullü bir proğram dahilinde çalışıı. 
calr olan bu ıubenin bütün mesaisini 
tedvire S kitilik bir komitenin kili 
gelmeyeceğini aöylemiı ve bilihara Konya Halbvı"nin açılma merasimi (Muhabirimizin gönderdiği re•im) 
bu zümrelerin kendi içlerinden ayn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ca beşer kitilik birer heyet intihap e 
debileceklerini ve bu heyetlerin aıd 
ıube idare heyetini teıkil edecek beş 
zata mesailerinde yardım edici birer 
müpım heyet olacaklarını anlabnıı, 
bu ıuretle de S kiJi1ik heyeti idare
nin az olmadığını izah ebni.tir. Cev
det Kerim Beyin bu izahatını müte
akıp namzetlerin siyah tahtaya ya
zılmasına başlanmıştır. Namzetler 
meyanında Nezihe Muhittin, Halide 
Nusrat Hanımlarla Kazım Nami, Yu 
ıuf Ziya, Faruk Nafiz, Filorinalı Na 
zım, R"lat Nuri, Nurullah Ata, Hıf
zı Tevfik. Hasan Ali, Mehmet Halit, 
Refet Avni, Behçet, Ahmet Cevat, 
izzet Melih, Muzaffer, İ•mail Miit
tak, Aııab Sırrı, Peyami Safa Beyler 
de bulunuyorlardı. Lavhaya isim ya 
zdmaunı müteakıp Hfunit Bey mes
leklerini İzah ederek namzetleri ba
zıruna tanılmıJ mütealnben intiha. 
ha geçilmiıtir. intihaba 63 kİJi işti
rak etmiıtir. Neticede 31 reyle eski 
maarif emini Muzaffer, 29 reyle eıki 
Maraı meb'uıu Behçet, 25 reyle Ma 
arif müfettitlerinden Hasan Ali, 24 
reyle romancı Reıat Nuri Beyler ko 
mite azalığına intibap edilmiılerdir. 
Komitenin heı kiıiden mürekkep ol
ması mecburi olduğu halde bu zent 
tan iıe§ka intihaba ittirak eden 63 
reyin iiçte biri olan 21 Teyden fazla 
rey alan zat bulunmadığı görülmüı, 
Kizım Nami Beyin 20, Ahmet Ce
vat Beyin 111 rey aldığı bazıruna tef 
bim edilerek bir aza için yeniden in
tihap yapılnıaaı zaruri olduğu anla
tılmıfbr. Yapdan ikind intihaba 53 
kitl ittirak etmiı, bu ikinci intihap
ta da Kizım Nami Bey 28, Ahmet 
Cevat Bey 11 rey almışlardır. Bu ıu 
retle Kazını Nruni Beyin de iltibaki. 
le komite Muzaffer, Behçet, Hasan 
Ali. Reşat Nari, Kazım Nami Beyler 
den te,ckkül ebniı ve komiteye me
saisinde muvaffakıyet temin edilerek 
içti~a nihayet verilmiştir. Komite-

tihapta en çok rey alanlardan ~ Akba 
ba" ııabibi Yusuf Ziya Bey 16, Ne:ri 
be M.bittin Hanım 15, Halide Nuı
rat Hanmda Nurullah Ata Bey de 
on dörder rey aJımılarclır. Gelect:k 
cuma günü de Güzel San'atlar birli
ğinin komitesi intihap edilecek,, haf 
ta arasında da diğer komitelerin in
tihabı için içtimalar yapılacaktır. 

Ankara 
Halkeviade 

ANKARA, 26 (A.A) 
Ankara Halkevine timdiye ka. 
dar kaydolunanlar şubeler ha
linde toplanarak komitelerini 
intihap etn:i!lerdir. 

Temsil tubesine: Hami, Mü 
nir Hayri, Mahmut, Sadi, Mu· 
hittin; 

Dil ve edebiyat tubesine: 
Celil Sahir, ishak Refet, Hü. 
aeyin Namık, Hıfzı Oğuz, Beh 
çet Kemal; 

Kütüphane ve nqriyat fU. 
besine: Milli talim ve terbiye 
reisi Ihsan, Mecdi SadrettİD, 
Hakimiyeti Milliye tahrir mü· 
dürlerinden Neş'et, Gazeteci 
Server Rifat; 

Güzel San' atlar tubesi:ne: 
Muhat, Cevat, Memduh, Fer
bınıde Remzi, Necdet Rahmi, 
Olvt Cemal; 

Spor şubesine: Vildan, Saf. 
fet, Mümtaz, Ekrem, Namık 
Rahmi; 

İçtimai yardım ıubesine: 

Saip Ragıp, Dr. Sadi, dit tabi
bi Ali Rıza; 

Köycüler §Ubeıine: Naci, 
Kerim Ömer, Ali Vahit, Cevat 
Fazıl, Edip; 

Müzeler ve sergiler tubeai· 
ne: Sami, Şevket, Süreyya, Ha 
mit Zübeyir, Beyler intihap e
dilmitlerdir. 

Halk dershaneleri Ye kun. 
!ar şubesi için ekseriyet bulun
madığından intihap tehir edil
mi9tir. intihap netice&ini beye 
ti umumiyeye bildiren Dr. 
Reşit Galip Bey , Halkevleri. 
nin yüksek gayelerine müte...ec 
cih faaliyetlerinde aıuvaffak o. 
lacaklanııdan emin bulunduğu
nu söylemiş, komitelere mu· 
vaffakıyet dileyerek İntihabata 
ittirak edenlere tqekkür ede. 
rek içtimaa nihayet Ycrmit
tir. 

Harp borçtan ve 
Amerika 

VAŞiNGTON, 26 (A.A.) - Ha 
zine aazm M. Ogden Milla, C-
hiri Müttehide biikiımetiııin harp 
borçlarına müteallik bennatta bu· 
lu._p hazırlandığı hakkında çıka 
nlan haberlerin udıız oldufuna be
yan eyl....qtir. 

New - Y ork federal 
bnakasının iskonto fiatı 

NEW - YORK, 26 (A.A.) -
N ew - Y orktftki Bank F edcrale d• 
Reserye'ın mıikerrer iskonto oiıheti 
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Vapurcular heyeti dün Ankaraya gitti •• 
. d •• Viliyette 

Vapurcular heyetı un Marmara 

Ankaraya gitti Adaları 
Heyet vapurculu_k inhisarı ve 

gümrük resmı hakkında 
alakadar makamatla temas edecek 

Evkafla Defterdarlık 
arasında ihtilaf 

Marmarada.ki Adalar meseleıi Ev 
kaf idareaile Defterdarlık arasında 

senelerden beri ihtilaf halindedir. Ev 
kaf idaresi Mannaradaki bütün ada 
lann Kanuni Sultan Süleymanm, 
Şehzade Mehmedin ve Sultan Beya
zıdrn vakfından olarak Vakfa ait ol
duğunu iddia etmekte, Defterdarlık 
ise bunların ( E vkah pyri aalıiha) 
dan olduğunu ve tasarrufunun Ha:d 
neye ait bulunduiunu ileri ıürmek
tedir. Evkaf idaresinin 1929 senesin 
de Defterdarlık aleyhine açtığı dava, 
aon zamanlarda Kadastronun, çam
lıkları hazine hesabına kaydetmesi 
üzerine tazelenmiftir. Aynca Heybe 
liadada vari11iz oanık ölen bir zabn 
emlikine Defterdarlık vaz'ryet et
mek utedijinclen Evkaf be§inei hu
kukta yeni bir dava daha açmqbr. 
Üçüncü hukuk mahkemeıi~deki ':9"' 
ki davaya busün d"""m edilecektir. 

V e.purcule.r Birliğinde ıe
~ •alı günü yapılan umumi 
Jçtitnada seçilen heyet, sabık 
Adliye müsteşarı Arifi Beyle 
birlikte dün aktamki trenle An 
karaya hareket etmittir. He.. 
Yet, vapurculuğun devlet iııhi
•11r111a alınmaması ve Seyriae
f~inle birleştirilerek tqkili dü· 
flUıiilen tirket hakkındaki nok
tııi nazarlarmı alike.dar makam 
lıır, arzedilecek ve bu huauata 
hazırladıkları esbabı mucibe 
liyihasıru da meb'uslara vere. 
tektir. 

Heyet, ayni zamanda, 340 
•enesinden evvel Türkler tara
fıııdan satm alınan vapurlar i· 
Sin. istenen gümrük rüsumu-
tıun ademi tahsili lehinde de 
teıebbüsatta bulunacaktır. 
. Bu gümrük resminin timdi

kı tarifeye göre, ton batına 
40o kuruş olarak istenildiği ma 
lilnıdur 

Yap~cular Birliği ikinci 
t~ai , Ankaraya evvelce gönde· 
tılen bir memurlarından aldık
lıırı telgrafta, resmin eski tari
feye göre ton başına 75 kurut 
1~n tahsiİi için lstan~_"!I .gü~
tuklerine emir verildıgını soy-
...... 

Romanyada Türkçe 
ezan 

P k "Roman-azarcıkta çı an 
' Yıı.., gazetesinden: 

.,.. d " · d sonra Ro ...... ır gecesm en . 
llıe.nyada Pazarcık Tekke camı 
İnde ilk defa alarak :ürkçe 
~a.n Pazarcıktan lbrahım Ca

"it Efendi tarafmdan okunmut 
tıır. 

Müftü Hasan Mustafa E· 
fendinin kıldırdığı bayrauı na
ııı~ında hazır buluan "Pazar
cık Türk Gençleri Yurdu,, mu· 
l~ğı türkçe tekbir, halk üz~
t~nde hüsnü tesir icra eylemış
tır. 

.. Bıı.şta cemaat heyeti olmak 
llzete bütün Türkler, ibadet hu 
' 118Unda Ankara diyanet işleri 
ı·eisinin kabul edeceği tarzdaki 
lıı.nıiıni sabıraızhkla beklemek· 
leditler. 

Dokto:.rların içtimaı 
ti ~tıbba Muhadenet Cemiy~ 
d dun aylık içtimaını Ha!kevın 
t e Yapmış, cemiyete gırmek 
alebinde bulunan doktorlann 

e.lt.I • ·1m· 
t. ıga kabulüne karar verı ıt 
it. 

R.uznamede baılıca müzake 
~e. "dilecek bir şey olmadığı 
ıçın . . ·ı . 
t. ıctıınaa nihavet ven mış-
ır. 

liukuk talebe cemiye
tinin içtimaı 

. Hukuk Fakültesi talebesi-
1\in staj müddetinin azaltıl· 
~ası, Milli talebe birliğinin 
Yası için müzakerede bulun· 

~1.k Ü:tere 5 murahhas intiba-
ı, idat., heyetinin 6 aylık me

•a.~•İnin iıtizahı için dün hal~ 
~inde yapılacak içtima ekeen· 
Yet olınadığmdan aelecek cu· 
111

"Ya tehir edilmi,tir. 

Darüşşafaka mezunlan 
cemiyeti . 

I>arünefaka mezunları bır 
~nıiyet te,kili için dün Halk. 
l!\>j binasında bir içtima yapa
taklardı. 

1 F •kat ekseriyet temin edi
C!tıediği için bu içtima yapıla· 
ltıe.ınış ve nisana kalmııtır. 
t Bu zamana kadar cemiyetin 
lı '7fkiline tetebbüs eden zevat 
it nizamname hazırlıyacaklar 

ke nisanda toplanacak olan ilk 
0 nareye arzedeceklerdir. Kon 

ll'J"ede heyeti idare intihabı da 
Yt.pdacaktır. 

lımıitti: . rükJ· • Bat· 
lstanbul Giım ~. .. 

··d·· .. Seyfi Bey, henus böy-
mu uru ınec1· • . . beyan 
le bir emir ael ıgınt 

etmittir. • .. • 

Huıuıt vapurların matlup 
•t• haiz olmadıklarıru mun

t~raı 1 da itiraf etmıek-
sıf .vapur=mle Sadıkzade 
tedırler. y · t filoıu· Türk ıcare Rıza Bey, htaç olduğunu 
nun ıslaha mu • . 

.. liyerek demittır kı: 
ıoy -" Öyle ticaret vapurları 

ki nasıl olup ta yolcu tatı 
var ' h et ediyorum. Hü 
dıkl.ırına ayr • 
kUm t nasıl şaraıt alt~da va 

i~letilebileceğini tesbıtetıne r.f yolcu vapurlarının t~ 
ı ır. yenesi icap eder. Eger 

rar mua d •t• 
b nim bir vapurum a 'ı~rd~ı ı 

e. d -·ı işletilmemeı ır. 
hıuz egı se, • k 1 1 

· ı • ettikleri ıs e e ere 
Sonra 1 an 1 d cezalan • mıyan vapur ar a ugra 
dm)malıdır.,, V 

1 .. ·· apurcu· Geçen sa ı g"!n"! s· rğindeki ıçtımaa vapur 
)ar ır 1 b kimselerin de 
cu olmıY~kl:ı söylenmekte. 
iştirak ettı b" r ğln de il 
d. Biı· vapurcu, ır ı • 
ı:h~ muhtaç bir yer oldugunu 

söylemiıtir. 

Türk kadınlan esirgeme 
darneği balosu 

Türk kadınları Esir~eme 
d •. 17 martta Beyoglun. 
ernegı . bal 

da Eden salonunda bır o ve 

recektir. . . • 
Balo heyeti tertıbıyesı pa-

zartesi günü Edende toplana· 
cak ve balo tertibatı ile me,gul 

olacaktır. 
1 Balonun mükemme olmuı 

için çahıılmaktadır. 

Amerikalı tayyareciler 
Aero kulüpte 

Türkiyede hava poıtalan tesiıini 
taahhüt eden, seçen ~n A~ 

. rnize dönen Amerikalı tayy~ı 
ıehrı R bertaoıa ve refiki, evvelki se
Mr A;, kulübü ziyaret ebnitl~ ve 
ce olmu,lardır. Amsikalı 
çok ;:::il"'n J«efine kulüp tarafın· 
taYY elk~ •ece bir akşam :ziyafeti elan evv ı • 
.eıitnıişıir. ----

Kavga çıkaran 
mahkumlar 

nlerde hapiıhanede Y11lı:tl bu 
G~e.. kavgadan sonra arnavut 

lan ~yük O küclar hapiıbaneıine 
mahku~~I ,.d· Bilalıara müddeiu
nald':d!lnut emıJ.kümların Oıküdar 
mumılık ~ d duımalarını da mu
bapiıhaneım e k Buna hapiıbane-
afdı: bulmayara .. .. 

v. nakledilmelerine_, lü~udmeki~o= 
s~~e kU.mlar önumuz . 
tur. Malı ··c1ar'-- Bur•a hap11bane 
· · d Oaku ""'' dan L •• ı~n e akledilecelderclir. Bu~ ..,.. 
11ne n . •tik hap11banede 
ka müddeit1111UIDJ ' · da bu 

·:ı. l6 mahkumun 
bulunan dı.,er -• k "nnemit-.__ •-·lanru ınuyut so . 
rada ....,,_ ıJıkümun da Sinop bap11 
tir Bu. 16 ~•-•edilmeleri tııkarriir et
haneaıne n ..... 
mittir. 

- . ......-..-···- ~ 

Gençler mahfil.inin 
müsamere•• 

Cümhuriyet Gençlerd.~":: 
. •--'-·dan un o• ki tube11 --~ ınerke 

sonra BeToil•• C. H. F. ~. el bir 
. deki mahfil ..ı-nnda P" 

ZIR • 
konaer venni,br. 

ftf aiyeye yeni lev~z~~ 
Belediyenin latanbul itfa1yesı ıçın 

ıılacaiı ~topomP, hortum, ~-
18~ m"t arılan münakasaya, OD bir rasoze ..,, . . v ·ı rf . t" ak .~·ıtır en en za . rup ., ır uıu • 

S ı e tetkikata ba,lanmıttır. lar açı mıt v .. bir k 
tkikatı yapmalı: uzere o· 

B\' te -ı..:ı edilmittir. Grupların 
nuıyon t~ · edil k 
eı.rn . birer birer tetkık ece 

t : :U vafık ..,.-ti arı ileri süre!"er 
ve •. nh dilecektir. Bu levazım nıba-
tercı e . edil ektir .. y jrônde teılım ec • 
yet uç 8 

,... " b" l'ral •~-
Alınacak &e.azım yuz ın ı ıaur. 

Hizmetçilik isteyen çok 
Son zamanlarda yeni.den hizmet. 

"tik istemek için beledıyeye müra-
çı . ,_,, G" 
caaı edenlerin a,,_. ~~f~ un-
de tesçil için 10 - 12 kİfı müracaat 
etmdrtedir. Yeni den hianetç.ilik al
..U ieteyenlerin ekeeriıini ıı-. kn 
tar teıkil et-'<tecl:• 

Edremitte 
Bir cinayet 

Bir memur işinden 
çıkarıldığı 

için amirini öldürdü 
Edremitten bildiriliyor: - Bura

da tüyler ürpertici bir cinayet olmuı 
tur. Vak'ııruıı lı:tlrbanı genç bir or
man fen memuru olan Feridun Bey, 
cani de bu zatın maiyetinde bulunan 
ve suiistimalinden dolayı vazifeıin
den çıkanlan muhafaza memuru Mu 
biddin Efendidir. Muhafaza memu
ru Muhittin Efendi, bir ıuüıtimal 
yapmıt ve kendiıine itten el çektiri! 
mittir. Gayrim"!ru menfaatlerine ni 
hayet verilmesinden aon derece muğ 
ber olan Muhittin Efendi o sünden 
beri Feridun Beyi takip eder, müıuı 
ıip bir fırsatta intikam almağı kurar 
mıı. Bundan birkaç sün evvel bu 
fırsatı ele ııeçirmiıtir. Feridun Bey, 
birkaç arkada9ile Edn:miclin Çmar
palu gazinoıunda ve kalabalık bir 
halk aruında bir k-rda tavla oy
narken Muhittin Efendi arkadan 
yaldatımı ve : ''Sen benim nzlwna 
mAni oldun!" Diyerek elinde .atda
dığı kama.mı Feridun Beyin ıtrtına 
1Bplamııtır. Feri dun Bey hiç bir ke 
lime söylemeğe muktedir olmadan 
tavlanın batında yere dütmüt ve der 
bal vefat etmittir. Katil, ayni aoiuk 
kanlılıkla sazinodan çıkmlf, elinde
ki lamlı bıçaiı sokajrn ortaıma fır. 
latnut, dojnı İılalyon gitmit. tesa
düf eseri olarak o 11rada lıarekete a
made duran trene atlayarak ikamet 
ettiği Havrana hareket etmİftİI-. Vak 
adan derhal haberdar olan zabıta, 
bqlannda jabdarma kumandanı Dur 
ıun Bey olduju halde. bir otomobil 
ile treni takip etmit ve Havran ya. 
kınında timendifere yetişerek pence 
reden atlayıp kaçrnağa uğratan kati 
li yakalamıtlardır. Katil cürmünü 
itiraf etmiıtir. Hadi•e o kadar ini 
olmuştur ki, sazinoda bulunanlar. 
dan ancak bir, iki tanesi vak'ayı gö 
rebilmiftir. Feridun Beyin baba11 İı. 
tanbulda idi. Buraya selmi,tir, 

ı,çiler için sigorta 
Biz bazan bir iki aatırla ga 

zetelerimizde limanda ve va· 
purlarda vukua gelen kazalar. 
dan bahıederiz. Ya vinçten 
bir denk kopar, altında bir itÇi 
kalır, ve yahut her hangi fab. 
rikada bir arıza bir ameleyi sa 
kat bırakabilir. Başka memle
ketlerde, vapurlarda ve fabri
kalarda itçiler bu şekilde gay. 
ri melhuz kazalara daima ma. 
ruz bulundukları için, ıakatlı
iı takip edecek sefaletin önü
ne geçmek makaadt ile sigorta. 
edilirler. 

Hatta bu sigorta itini işçi 
çalıştıran şirketler uhtelerine 
alrrlar. O zaman itçi, çalı4tığı 
müesseseye daha fazla rabıta 
ile bağlarur. Bizde de böyle he. 
yırlı bir ite Anadolu sigorta 
şirketi önayak olmu,tur. 

Kendilerini ve ailelerini dü. 
tünen itçilerimizin ve itçi kul. 
lanan tirketlerin bütün diier 
memleketlerde olduju gibi, bu 

ihmal etmemele 

Poliste 

Ölümle 
Tehdit 

liakkı Efendiyi tehdit 
edenler tevkif edildi 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Kendi aramızda nasıl eğleniriz? 
Baharın kokusu var ama kendisi meydanda yok! 

Beıiktaş poliı merkezi Hüseyin 
ve lbo isimlerinde iki kitiyİ tevkif 
etmiıtir. Bunlar orada Hakkı Efen
di iaminde birisini ölümle tehdit ede 
rek para iıtemelde maznundurlar • 
Poliı merkezi maznunlan Adliyeye 
vermiıtir. 

Gökten ne yağmış ki. .. - ilan sütunlarına bakamaz oldum .. - Haydi 
efendim bahar kokulan... Sofranın başında ••. - Kuş sütü - Ekmeği 

tathsız yerim, kaymağa gelince_. - Aradıklan kimmiı? 
Karlı günleri bir türlü at. 

!atamadık. Atalar sözünün de
diıji gibi gökten ne yağmıt ki 
yer kabul etmemit. Şükrede
lim ki kar yağıyor. Ya, araaıra 
olduğu gibi kurbağa, çekirae 
filin yağsaydı ••• 

han sayıklaya duraunla;r. ıı:.a, §U tiıenin yeniıi yerine gel 
Dün birisi cemreden bahar meli! 

diyor, parmakle.rile hesap ede- iman, böyle çakıntılarda, 
Ecnebi alüfte ve 

yankesiciler 
Şehrimizde mevcut ecnel>i ınüna• 

eebeuiz kadmlarla sizli randeYU eYİ 
iıçilerinin hudut lıaı-ia- çılıanlaa· 
lan Poliı miidiriyetine tıiJclirilınİftİ. 
Bu defa emniyeti umumiye ıaiidirİ· 
yetinden Poliı müdürlüiüne gelen 
bir emirde, bundan aonra lıtanbulcla 
ecnebi tabiiyetindeki bıraz •• yan· 
keeicilenlen cİİrmii ınetbut halinde 
Yakalananların ve hırıızlık yankesi
cilik ve dolandD'1cdıtı kendilerine 
meslek ittihaz edenlerin derbal bu· 
dut haricine çıkanlınalan bild"m1mit 
tir. Bundan IOnnt zabıta, yekelanan 
hınız, yenkeıici ve · dolandmc:ılar 
hakkında ııla tahkikat yaacak n ec 
nebi tabiyetinde bulunduğu tesbit e 
dilenleri hudut haricine çıkarcakbr. 

Mesruk eşya deposu 
Zabıta Galatada hırıızlar ait bir 

"fYa depoıu meydana çıkarmıthr· 
Bundan bir müddet ene! Tophane
de Ahmet Efendi iıminde birinin .,.. 
vinden ayakh.par ve sair "!Ya çalın 
mıtbr. Zabıta bu huıusta tahkikat 
yapmakta iken evvelki pn Ahmet 
Efendi, keneli evinden çalınan kadın 
ayakkaplarııu Galatada Gülizar is
minde. bir kadının ayağında sörmiiı 
ve polise haber vennittir. Zabıta der 
hal Gülizarı yakalanuı, fakat kadın 
bunlan sabn aldığını iddia ebniıtir. 
Tahkikat tamik edilmiı Gülizarm • 
vinde araıtmna yapıtn:.ıtır. Evde, 
Ahmet Efendinin ve gene o civarda 
diğer bir adaınm çalınan e,yalarla 
diğer birçok qya)ar bulumnuıtur. 
Zabıta tahkikata devam ediyor. 

Kahvede kavga 
Dün sece AnıaYUtlröyüade M.,.. 

cit onbafınm kahveünde Hulüıi na
mında bir tabı• Mecit Ef!l!ldiyi ba
tından yaralamııtır. 

Polise hakaret 
Beyoğlunun Rozno...,.. saziııoıun 

da prson Emin Efendi ile Karanfü 
aokağında 15 numarada oturan Apoa 
tol Ye BetiJ<tqta Serencebey 7oı.u. 
tunda 22 numarada oturan lhııan B. 
aralarmda çıkan kavga Üzerine ...,.. 
len oliı Arü Efendiye Apoatol baka 
ret ettiiindeo yalmlanrnı,tır. 

Tecavüz 
Divanyolunda Kızılcılc aotu.fında 

oturan llyu Efendi aileaile birlikte 
lıtildit caddesinden S"'ierlcen, Ca
fer iaminde bir fB)ııı bıcavüzde bu
lunduiunclan yekalanınııtır. 

Eli bıçaklı adam 
Beyoğlunda F11tıkçı Hüseyin iı

minde biriıi Huriye Hanım nammda 
bir kadına bıçak t94bir ederken nok
tan memuru Zihni Efendi larafın
dan görülmüt ve Hüıeyin elinden 
bıçağı almak isteyen Zihni Efendiye 
de hücum ettiğinden yakalarunı,tır. 

Yankesici 
Zııhtta Betilıtaşta Mehmet İsmin 

de sabıkalı bir yankesiciyi tevkif et 
mittir. Mustafa i•minde biriıi tram 
vayla Beşiktaşa ıriderken Mehmet 
yaldaf'lrak Mustafa Efendinin cebin 
den saatini aırrıruttır. Bu ıırada 
Muıtafa Efendi itin farkına Yararak 
Mehmedi yakaatmııtır . 

Sabıkalı hırsız 
Sabıkaı bırıwırdan Hüıeyia bır

ıızlık yaparken cürmü meıhut balin. 
de yakaannuıtır. Hüı~yin. lıtikW 
caddesinde Fran~uva ısının.:.!~ bir 
terzi dükkinının camını krrarak i~ 
çinden bir top kumaf a,_ırmı,tır. Hü 
aeyin dükWnclan c;ılıacaı.ı •ıı·-da po
lisler tarafından yakalanınıştır. 

Elbirliği ile .. 
Sirkecide kehveci Mehmetle kar

deıi 1 amail kahve parası yiiziinden 
hammal Mehmet Ali İNRincle biriıi
le kavsa etmitlerdir. iki karcı.., bir 
olarak bıçakla ~m~ Aliyi muhte 
lif yerlerinden tehlikeli ıurette yart.
laınıılardır. Mecnıh baysın bir hal
de baıtabaneye ııötürülmüı, iki kar 
de, yaluılanmı,tardır. 

Bir hırsız şebekesi 
hıanbul poliıi Beyoğlu semtinde 

uzun bir :zamandan beri faaliyette 
bulunan ıekiz, on kitilik bir bınız 
Jebekesini meydana çıkarınıt ve bu.n 
ları yakalayarak mabkmneye \ 'ertlllf 
tir Bunlardan biri kadındır. Hırıız
la;dan ıimdilik HW1İt ve Hilıni İl· 
minele ikiıi tevkif edilmitlerdir, 

Bir kız kayboldu 
Boğazk-de Boıtaniçi sokajın 

da ohıran llırabiın Efendinin 16 J'llt 
lamadaki kızı Namiye H- on 
pnden beri kaybolınuthır. z.ıı.ta. 
nın taharriyatına raiaıen bulun.,... 

Bu seneki kıt, yaman... En 
sağlam bildiklerimiz, tepeyi ye 
re vurdular. Gazetelerin ilin sü 
tunlarına korkumdan bakamaz 
oldum: Müesıif irtihallerden 
bir tanesi, ıiyah bir servi haya. 
leti gibi kartıma dikilecek ıa. 
nıyorum. 

Hayırlııile 9u bodur ayı, bir 
atlatabilsek!.. 

• 
Galiba on beş gün kadar 

oluyor. Kadıköy vapunından 
çıkmış, matbaaya doğru aeli
yordum. Baktım: iki mektepli. 
Aralarında öyle hararetli bir 
münakaşaya damışlar ki, az 
kalsın, bir otomobilin altında 
eziliyorlardı. Merak ederek iki 
adım uzaktan muhaverelerine 
kulak verdim. Biriıi anlatıyor. 
du: 

- Babamla dehtetli atıttık! 
Öteki daha temkinli idi: 

- Sen de benim gibi yap •• 
Cuma günü bir yere çıkına!. 

- Anlamadım. • 
- Canım, iki cmnanın mas· 

rek: kaç kadeh içtiğini unutuyor. 
- Filin gün havaya düttü, l llkin, sayayım, diyor, kadeh 

filanca gün suya dütec:ek 1 diye ler üçü dördü geçti mi: 
izahat Yeriyordu. - Ada •••.• m ıen de.. diyor, 

Ben sordum: bunun katresi haram değil mi? 
- Bu cemre nedir kuzum? Azı da bir çoğu da .. 
- Ne bileyim ben.. Cemre it itin bımdan sonrası miza· 

te.. ca bakar artık.. Bizim içimiz. 
- Sen düttüğünü gördün de, o aktam hafif tertip mizacı 

mü?. münharif olanlar vardı. Berekt 
- Yok! Yenin ıulanan olmadı. Geç vak 
Dedim ki: te kadar gülüp ıöyledik. 

- Görmediğin teye bana kal Bu söylenenler araıında bazı 
sa İnanma.. Bu sene, sokakta ıarkılarm da dahil olduğunu ha 
ayağımız kayıp cemre yerine ber verebilirim. Hele o me,hur 
biz dütüyoruz... Rozali şarkısı, belki elli defa 

Geçen aktam, beni samimi 
bir içki sofrasına davet ettiler. 
Biraz geç gittiğim için- bez. 
me her zaman ekabir geç gel
mez ya- aofranm bir kenarına 
sessizce iliıiverdim. Bizimkiler 
çakıntıya çoktan başlamışlardı. 
Ev sahibi, durmadan masaları 
dolatıyor: 

- Eksiği olan söylesin!. 
Beo dayanamadım: 
- Bir ıeyimiz noksan •• 
- Nedir kuzum .. Turıu fi. 

l&aı mı? 
Hayır, dedim, kut aütü •• 
Öteki davetliler de bir ağız· 

dan tutturdular: 
- Evet! Kut sütü isteriz! 

tekrar edildi. 
Sofrada epeyce "olan" !ar

dan birine aziz:tlik olsun diye 
bir tabak kaymaklı ekmekkada 
yıfı uzattılar. 

Şöyle -bir baktı: 
- Bu ne kuzum? 
- Ekmekkadayıfı .. 
-Yok, azizim, dedi, ben bir 

kere ekmeği tatlısız yerim 1 
Kaymağa gelince .• Sokağa çılı 
tığımız zaman, siz bende gö
rün, sırt üstü dütüp kaymağı ••• 

Ben, ortadan lngiliz tertibi 
sessizce sıvıştıktan sonra, on. 
lar Beyoğlundaki bütün harlan 
dolaşmıtlar. Ertesi günü sor. 
dum: 

Bizim ahbaplardan biri var. 
dır. Her zaman ka~ası yerinde 
olmadığından şikiyet eder. 

~Petd ..:rın:a, ~ubatm st>nu Baktım, durmadan yuvarlıyor: 
- Nasıl, hazret, dedim, ka. 

na bir gün kala gitsem.. fan yerine geldi mi? 

rafı birer liradan iki lira etmez 
mi? Üç lira da naııl olsa evde. 
kilerden kopanraın. Beş lirayı 
tekınillediğin gibi ••• 

Otekinin aklına yattıı 
- Sahi bel 

- Bari, dolaştığınız barlar
da aradığınızı buldunuz nw? 

Arkadaılardan biri güldü: 
Aradığımızı bulduk amma, 

ayıldıktan sonra •• 
- Kimmiş aradığınız? 
- Kim olacak, bizzat kendi. 

- 0101', niçin olmasm! Boıalttığı ti,eyi göıterdi: 
Tabii bahıin neye dair oldu _Kafam yerine gelecek am M. Salahaddin 

ğunu anlamadınız. llkin, ben l m!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m! ________ !!!l!!!!l!!_!!!!!! ___ 1!91 

miz ... 

de sizin gibi anlamumttrın. Or 
tada bir bet lira- Bir tubat 
nihayeti... Bir de ilci cumarun 
masrafı sözleri dönüyor amma, 
nenin nesi bu? •• 

Tabii üzerinde fazla durma 
d Yürüdüm. iki mekteplinin 

an ? d" 
mubaveresinden bana ne. ı-
yordum. 

Dün öğle üzeri, yedi Yatın· 
daki kızım, mektepten çatık 
kaşla eve geldi: 

B b b ı..... lira ve-- aa •• ana~ 
rin... . 

Hayretle sordum: 
_ Efem?.. Ne buyruldu .. 

Bet lira mı? •. 
_Evet •. Beş lira ... 
_ Senin gibi kızlar, beş lira 

yı ne yapacak? 
Suratını büsbütün astı: 

- Li.zım! 
-Tuhaf şey •.. • . 
Hadi bir ağlama: 

_ Babacığım.. Mektepte bü 
tün çocuWar, beşer lira topla. 
mışlar •. Ehhe ehhe ebhe •. 

Şubatm sonuna kadar ehhe 
ebhe ehhe .•. Kumbaraıında beş 
lira biriktiren iş bankasının pi. 
yangosuoa ehhe, ehhe ehhe .• 
GiriyormUf •• 

Vardan yoktan çocuğun JÖn 
!ünü h()§ettik. Neden sonra ha
tırıma geldi: Be, lira tube.t 
sonu... iki cumanın maare.fı •• 
Piyanao •. iki mekteplinin ne 
konuıtuklan, ancak şimdi ka· 
fama dank etmitti. 

Şu lş Bankası, itini biliyor 
veaaelim ..• 

• . 
Bir kaç gün var ki ıokaklar 

seyyar çiçekçilerle doldu: 
- Haydi efendim, fulyadan 

verelim menekşeden verelim.. 
- Bahar kokulan bunlar .• 

Demeti bet kuruta! .. 
Burnum pek hasaaıtır. Ha. 

vayı töyle bir koklayım dedim, 
ciğerlerime kadar buz gibi bir 
nefes içime doldu. Hangi bahar 
kokuıu bu? Herifler, adeta fa
kir fukara ile alay ediyorlar. Da 
ha durun bakalım: Kıtm bizim 
le aörülecek heubı varl 
odunla kömürü ıuyunu çekip 
Eue.hiyatiiye oturur ıilıi küllil 

mangaha ....... s•···-- ... 

Memlekette 

Dört jandarma 
Dondu 

Ve cesetleri ayılar 
tarafından parçalandı 

Geçen hafta Cide köylerinden bi
rine gitmekte olan dört jandarma ne 
feri, yolda aoğuğun fİddetinden don 
muı ve cesetleri ayılar tarafnıclaa 
parçalanmııtır. Halk ara11nda ayıla. 
nn jandarmalara hücum ettifi Ye 

boğu,ma neticesinde canavarların 
salip geldiği söylenmekte iıe de, fa· 
cianın zavallı neferler donduktan 
-ra vuku bulduğu anla,rlınaktadır 

Balta ile amcasını 
öldüren katil 

Bartına tabi Kümeıler köyünde 
vabtiyane bir cinayet olmuıtur. 
Şeyh oğullarından Haaan oğlu Fey. 
zi, bir cleiirmen nöbeti rneseleein. 
den muğber olduğu albnıtldc ihtiyar 
amcaeı lbralıim oğlu Nurinin yolunu 
ı.eı.ı-u, ve ı..lta ile kafum. parça 
lamıftır. Zuallı ihtiyar bir sece ya. 
tadıktan ecıınra ölmüttür. Katil dw
dest edilmi,tir. 

--- .. .._ .. _ __ _ 
Galatasaraylılar birliği 

Tetekkül etmekte olan (Galataaa 
raylılar Birliği) ne iltihak için karar 
Yerilınek İinre, Galatasaray ti.
kıımı me;ıunları birliji beyeti umu
miyeıi, dün ıut 14 te iç6- da""' 
edilıniıti. Galatasaray iaciliiinin 
20 inci yıldöaümii müıuı..ı..tile öi· 
leden aonra mektelıi. lııuafeow •· 
lomuıda Yerilen mli..-re dolayııİ· 
le içtima buııün ... t 17 Y• ı.raı..ı. 
mııtır. 

Tepe k6y 
Heyelinı 

Di11 ilti e11 daha taltllg• 
•dildi 

T epeköyündeki beyelin de. 
Yam etmektedir. Dün de iki ev 
daha tahliye edilmittir. · -

Dün memurlar aibnitler, he 
yelin ıabumda tetkikat yap. 
llllflar Ye vuirette iki ıribı ,,._ 
Yeline aiabetle lıir cletitildik 
• ..... ;,ı 6 . 

Spor 

Hiç bir maç 
Yapılamadı 

-
Dün, spor noktai nuarmdan çok 

talib•iz bir gündü. Hafta içindeki 
vaziyete söre •tadyum, Fenerbah
çe maçları, Akşam gazetesinin aoluılı: 
kotuıu, ve Galatasaray lokalinde vo 
leybol fikstürü duam edecekti. Ha
vanın bozuk olmumdan yalnız \ 'O · 

leybol maçlarının yapılmuı kabil ol 
muıtur. Teknik neticeleri ıunlardırı 
Süleyınaniye • K.aıunpafll (17 • 15) 

(15 . 12) Ka11mpafa mağlüp) 
Galataaaray • lstanbulıpor (15 • 5) 

(13 - 15) 15. 2) l.Spor mağlüp 
Beşiktaı · F enerbahçe ( 4 - 15) (10. 
15) (2 • 16) Fenerbahçe mağlüp 

Merhun 
Tütünler 

- -·--
inhisar idaresi müba-
yaata devam ediyor 

Tütün inhisar idaresi Make••ra 
merhun tüccar tütünlerini lqekkül 
eden bir komiıyonu mahıiiı tarafın
dan mübayaata devam etmekteclirKo 
miıyon timdiye kadar 70 · 80 bin 
okka tiitiin mübeyaa etmittir. Hali · 
hazırda benkalara merhun 400,000 
okka tütün bulunmaktadır. Komiı. 
yon bu tütünleri de muayene ede
""' fiat takdir etmittir. Tücarlar ve
rilen fiah kebul ettikleri takdirde bv 
tütünlerde inhisar idareai namına 
mübayaa olunacaktır. Komisyon; ba 
ııünkü piyaaa Ü7.erinde fiaı vem.ekte 
dir. 

... ·---· -
Benzine ispirto 
katılamıyor 

Ticaret oda11 benzin idhaüıtını a· 
zaltmatı. için benzine yerli iıpİrto ka 
rııbnlmıısı mümkün olup olmadığını 
tetkik etmekle idi. Bugünkü şerait 
dahilinde iıpirtonun maliyet fiaı ı 
yükıek olduğundan benzine iıpirlo 
ilivesi imkin haricinde gVriilmü t· 
tür. Buna mukabil daha pratik ve tı•· 
mamile benzin yerine ikame edilebi~ 
lecek bir formül bulunmuılur: Ma
den kömürlerinden benzol iıtihaal 
etmek. Senede memleketim~ 3 nu1· 
,._ liralık benzin ırirmektedır. Ben. 
zo1 iıtibuli miimkiin olniu talı:dU 
de bu üç nu1yon lira memlekette ~ 
la - ·ı.; bu ı-..LL."• bir takım QSI !fi .,._ jJ _.... 
Bıi awyiia ••i' re•• daı .,.. e -. ....... 

• 



• 

)lılitliyct 
Asrın umdcsi "MlLLIYET" tir. 

27 ŞUBAT 1932 
idarehane: Ankara cadMııi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları· 
Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TIJrki;ye içia 

L. K. 
H• ·iç için 

L. K. 

iti beyden rica ediyor. 
Bey de bir tane kendisine bir 

tane de atçı Elesıiç<l'ya onda 
bir cinsinden piyango bileti ah 
yor .. İki bilet biribirini takip e
den numaradır. Mesela 18951 1 ile ] 8952 ıibi. tık numarayı j 
bey ahyoı·, müleal.ip numarayı 
da Eleniça'ya VCTİyor. Bu iş 
bitti .... 

Haziranın 11 inci günü geli 
yor. Piyangc çekiliyor.. • 

Aktam bey mutaıdan daha 
evvel eve geliyor. Kanıı bu va 
kitsiz gelişten meraklanıy:>r .. 
Beyin çehresi alt üst .. Hanımı 
gizlice bir odaya çekip anlatı· 

3 aylığı 
6 

4- 8 
_ yor •• 

7 50 14 
_ •

1

. "- Büyük ikramiye aşçı 
12 

14 
__ 28 _ Eleni<:a'ya çıktı. Gözü kör ola 

___ .. _____ __;___ sı talih. Biletlerin ikisini de 
" 

Gelen evrak geri verilmez -
Mliddeti geçen nüshalar 10 ku 
ruştur. Gazete ve matbaaya ai. 
• Şler için müdiriycte müracaaı 

~dilir. Gazetemiz il.inların mes'u 
ivetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeplköy askeri hava rııs.ıt mcr

kuinden aldığımız malümata gö
re bugiJn hava tunamile kapalı 

ve yağışlı oTacaktIT. Rlizgir poy
razdan esecektir. Dün tazyikı 

rıesimi 755 milimetre idi. En 

ben aldım. tık numerayı kendi 
me alacağıma ona verseydim 
ya!. Amma madem ki, ikisini 

'ı de ben aldım, piyangoda benim 
de hakkım vardır. Nasıl ede. 

j lim •. Nasıl edelim. O akşam 
genç kan koca iştahsız bir ye
mek yiyorlar ve erkence odala· 

' nna kapanıyorlar .. Bütün gece 
! uyumuyorlar. Verilen karr:rlar 
f ~unlardır: 
1 1 - Eleniçaya her ne pahası 

na olursa olsun §U bir iki gün 
' zarfında izln "erilmiyecek (Bi
l leti başkasına göstermesiııe im 

fazla sicaklık 5, en az :uf1t altı 1 •-• k 1 d ııuın a masm iye]. 
3 santigrat kaydedilmiff-ir. 

2 - Bey, bir gece Eleniça' 

Haftanın Yazısı 

Aşçının koynuna 
Neden girmiş?. 

Size olmut bir vak'a arJatı
yonım. Pek yakm dMtlanm
dan bir müddeiumumi muavi· 
ninden dinledim. Vak'a o ka· 
dar (orijinal) ki; bir noktasına 
ili§meden ben de size anlata. 
cağım .. 

run odasına gidecek ve ne ya
pıp yapıp bileti değiştirecek .• 

Ertesi günü Eleniça mut· 
fakta iken bey içeri giriyor .• Ve 
aşçıyı gıdıklıyor [Eleniça'nm 
ifadesinden]. Ak§am üzeri bey 
mutat hilafı yine mutfağa giri
yor ve bir tek rala kendisi çe
kiyor, bir tek te aıçı kadına ve 
riyor •. Ve o akşam Eleniça'nm 
odasına gidiyor. Eleniça uyur
ken dolabındaki bileti bir nu
D!ara eksiliyor .. Ertesi günü ak 
§am üzeri bey eve geliyor .• Se
vinçle haber veriyor.. Berulta 

Maçka p:las~a bodrum ka- bir zengin amcazadesi varmış. 
tının ufak bir dairesinde bir ka ôlmüş imit··· Ondan büyük bir 
rı bir koca oturuyor.. lkiai de miras kalmış. İki güne kadar o 
genç, ikisi de macera arar §ey· raya gidiyorlarmıı .. Eleniça'ya 
1 bir maat ikramiye.. Uci gün 
er.. k 

En büyük emelleri bir ıeya sonra genç an koca pırrr •. 
hat, uzunca bir seyahat yap- Beruttaki amcazadenin mi
mak.. Likin paralan yok_ lki raaı tabii masal.. Deyefendi 
senelik evlidirler .• Bir de Rum 200,000 liranın onda biri olan 
aşçı kadm var ... Elli yaşlarında 20000 lirayı ahı: ş.. İki günde 
kadar. Adı da Eleniça .. Eleniça pasaportlar yapılıyor ve gidi
hafif tertip eski markavitler- yorlar ... Nereye? .• [Pasaportla 
dmı. [Bu markavit tabiri satış nnda AD!ıerika ve Avrupa yazı 
çağı çoktan geçmiş perişan ka- lı olduğu bili.hara tahkikattan 
clınlara verilen eaki bir tabir- anlaşılıyor. J Eleniça'nın bir a
dir. Bilmem dil lugatına almış damı vardır. Atçıların hizmet· 
lar mıdır?] çilerin böyle adam ( !.) ları 0 • 

Genç karı koca uzun seyaha lur . . Ne işe yarar orasını Allah 
le çıkmnk için nasıl, havadan bilir. Lakin hemen hemen bü. 
para bekliyorsa, Eleniça da bü tün sırlarını bu adamlara söy· 
yücek bir trahoma ile genç ve !erler.. (Eleniça) run yüreğine 
güzel bir koca bulmak emelin· 1 bir şüphe düşmüş .• Bu adama 
dedir. Öyle ya!. Bir kadın mut anlatıyor Şüphe de büyük 
Cağa girmekle gönlü de soğan bir şey değil.. Ebımmiyetsiz .. 
kokmaz ya! Her gün pırlanta (Eleniça) mn biletinde bir zey 
gibi erkeklerle gezen -ihtiyar tin lekesi varmış .. Halbuki dün 
demiyelim- olgunca kadınla. bakmış, bilet tertemiz .. Acaba 
ra tesadüf edilmiyor mu?. Hem ı zeytin lekesi uçtu mu? .. Adamı 
[,endinden yaşlı kadın alanlartn biletin numarasını alıyor. Lis. 
en büyük istifadeleri karılan- teye bakbrıyCT. Bir numara faz 
nın sadakatinden yüzde yüz e- lasına büyük ikramiye vurduğu 
min olmalarıdır. Adeta inhisar. nu öğreniyor. İşi Eleniça'ya an 
Böyle bir gönül rahatsızlığına !atıyor ..• Eleniça aptal bir ka. 
ir de okkalı trahoma inzimam dın değildir. Derhal manevrayı 

edince ala bir koca bulunabilir. keşfediyor. Demek beyin bir 
Mesela: Evin beyi gibi... gece odasında kalışı İtiraf et-

Bu niyetlerle her ikisi de tiği gibi ona karşı olan a§kın· 
- yani evin beyi ile atçı ka- dan ( !) değilmiı. Polise, müd
dın- birer tayyare bileti al· deiumumiliğe, ma..lıke'Jleye, Al
mak istiyorlar. Aşçı kadın bu !aha müracaat ediyor. Ne fay-

Milliyet'in Edebi Romanı: 22 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

MİLLİYET CUMARTE-:>l 27 ŞUBAT 

Acaip bir dava 
- Fransızcadan -

Bu, ta,ra mahkemelerinden ve müstacel ihtiyacı olan kun· 
birinde çok acaip bir dava ol- durayı almadan bir yere gide
du. Dava.ıun mevzuu, jandarma miyeceğini, ayağındaki kundu· 
nın raporuna nazaran şu: ranın au aldığını, dıtarıda yağ-

1932 

.:S uncu ko•ordu 
illnları 

1. N. 
Adet 
50 Sırlı ıberber leğeni 

100 Berber bileği kayışı 
100 Berrber bileği taşı 
100 Berber önlüğü 
100 Berber havlusu 
2. N. 

"Şubatın yirmi dördünde el mur yağdığını, nezleye tutula- Adet 
li yaşlarınc!a B ... isminde bir ca~ıru, eTtesi gün tatil olduğun 100 Sırlı ve kapaklı su havlu-
İrat sahibi saat üç buçuğa doğ• dan bütün dükkanların kapalı 
ru R ... 'nın İ::üyük caddesindeki kalacağını, dükkana girdiktPn su 
kunduracı dükkanına ginı>'§· O sonra kundura almak hakkı sa 1000 Srrlı ve ıkapaklı ti.Nr.;;riik 
radaki alçak iskemlelerden biri rihi bulunduğunu söylemiş. ~ası. 
ne oturarak, sağ ayağı için şöy Mal sahibi orada ve satılık kun 3. N. 
le sağhm:ca bir kundura i~tc. duralar da mebzul olduğu için, Adet 
miş. Kırk yaşında farrikada ge dükkan sahibinin müşteriye 200 Ustura 
çirdiği bir kaza üzerine ameli- mal satmağa mecbur olduğunu 
yat yapmışlar ve sol bacağını iddia etmiş. 50 Et makinesi (Ma vedek) 
kesmitler. O.·un için bir tek Bunun üzerine iş münak~a 200 Et bıçağı 
kundura işine kafi geliyor. çığırından çıkmış ve dükkan 50 Çamasrr ütüsü 

Kunduracı R ... siparit üze· sahibi müşterisini, vücutçe mü 4. N. 
ı-ine bir tek iskarpin imal ede- dafaaH kendisinden daha zayif Adet 
ceğini söylemiş ve hazır çift olduğundan bilistifade, yaka 250 Laıke karyola 
kundural~rı bc~ktansa, bü· pa:;a ederek kapı dışarı atmış. Bala.da muharrer ve dört ka-
tün hayatınca kaynanası ile Karısı da o sırada yemeğin ha 
b be 

lemde yazı!ı eş. ya hastaneler ' 
era r oturacağına da yemin zır olduğunu aöylemiş bulunu-

etmiı. Halbuki B ... derhal kun yormuş. ihtiyacı için aleni münakasa u 
duraya ihtiyacı olduğu için, is "Gürültü alakayı celbedin· sulile mübayaa ve ilıalcleri 
tediği yapılıncaya kadar dük- ce, gelip geçenler dükkana ü. 5-3-932 cumartesi günü 1. N. 
kandan çıkmıyacağını söyle· şüşmeğe başlamışlar. Ben de Iı liste saat 14,5 ta iki N. lı 
miş ve sözünü teyit için de ce- kalabalığı görünce gittim. İt liste 15 te 3. N. lı liste 15,5 ta 
binden bir gazete çıkararak bu zabıt varakasını tuttum. Ş-ı 
dikkatle okumağa başlamış. bitlerin isim ve adreslerini de ve 4 N. lı liste l6 da münaika
F akat şahitler dikkatle okur gi aşağıya kayıt ve zaptettim . ., salan iora ıkılmaca:ktır. Taliple 
bi göründüğünü iddia ediyor- Diğer taraftan B ... de hülru rin şartnamesini almak ve nü-
larmıf. metin geçer paruı ile kendisi- munelerini gönnek üzere Kom 

"Kunduracı R •.• bid1.yette ne kundura satmayan adamın a müracaatları ve münakasaya 
topalın latife ettiğini zannede- tecziyesi ve kaybettiği vakit .iştirak edenlerin vakti muay
rek, elinde bulundurduğu Mat- için de yüz frank zarar ve zi-
'!llazel V "" in kunduralarını ta- yan talebi ile dava açmış bu· yeninde Kam. a müracaatları. 
mire devam etmit. Bu kız da lw:ıuyordu. (75) {504) 
kunduralarını aaa.t yedide ıelip Mahkeme her iki tarafı ve * * • 
alacakmıt. ,ahi•leri dinledikten sonra tÖJ'- Askeri tı!bbiye mektebinde 

"Saat yediye beş kala Mat le bir karar verdi: mevcut 41 ıkalem köhne e'§ya 
mazel V ••• kunduralarını alma "Müddeinin bir tek ayak sa müna:kasai aleniye suretile 7 
ğa gelmiş ve tamir parasını ver bibi olmasınm onu kundura is-
dikten sonra kunduralarını a - timalinden müstağni kılamıya- Mart 932 pazartesi günü saat 
lıp ~itmiş. cağı aıikar, fakat bütün kun- 16 da füalesi yapılacaktır. Ta-

0 zaman R ... hala gazete- duralar çift imal edildiklerine liplerin eşyayı me<ktep müdür
sini okur gil:.i gi'rünen B •.• ye göre, bir tek kundura istenme- lüğüne müracaat ederek ma
latifenin uzun sürdüğünü, ar- si fevkalade bir vaziyet ihdas hallinde gö~leri ve şartna
tık d~kkan~ ~a~_ayaCll;ğı için çı- 1 etmi~ ?lma~ına'.. müddeinin ise mesinin almak ve münaıkasaya 
kıp gıtmesını soyleml§. kendıs:.ne hıç )uzumu olmayan · tıra' k e1m k ıı~- kom' o-

"B . b ih 1 ak '"'· d .. . . ıs e ~~ ısy ... ıse u tara ceTap o- so ay .,.un urasmın ucretını 1 ' .. tla.rı 
!arak, iskemleye daha iyi yer. tediyeye mecbur tutulamıyaca. numu;a muracaa 
leşmek auretile mukabele etmiı ğı tabii görülmesine ve bir a- (7 ) 
--....... yak mütehl\SSISIDID verdiği l'a· 

(539) 

.,. * * 
d 1 pora nuara.n müt,tekinin hakl-
a.Bir kere maznunu bulamr kateo teli ayaklı olduğu ve bir 

tek ayakkabı almak hususunda 
yso

1
rlard •• Seyahate çıkmı, •• Bul- ki talebiı>m meşru bulunduğu 

a ar a • b. im b d IA .f 
1 B'let' ilk sa ıt o aıına ve un a atı e 

- ı ın numarasını . . b' "h t .. ··ıme 
beyin aldığına dair?. 1 y~ mubı::ıp kır cı ~ golanlru mde-

2 M' h'I. . . . sıne, ır te ayagı o ann a 
tf _. - d ~ras ı 'ayeımı ıcat bu ı>yak için lüzumu olan kun-

e .~gıneA aır; od . . . durayı satın almak üzere bir 
.. - ıçının asın d • -

Birinci Fırkanın .kıtaatmın 
yemeklik odun ihtiyacı aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İhal~i 27-2-932 tarih cuınarte 

LÜX 
* 

~ETiFET 

Nf~f 
* AŞK 
* 

Bu akşamdan iti~;ren Kısl an~hl 
Glorya da AŞK 
"AŞK HAZRETLERİ" filmi · , . 

nin mubdii JOE MA Y'ın büytik NJ]~E·;" 
bir Alman opereti [ y 

PRENSİN GECELERİ :t-
Heyeti t msiliy.e ba'f"Ilda 

HARRY LlEDTKE t .~F~T 
1ı~kan~hk ----N-OR_~_:r_~.E~-~.:.B.UR·(· ••• 

LÜX 

lan ALINIR, SATILIR. 
MERSiN - ADANA 

Civarında bononuza göre mal al· 
manıu her su: tlc delalet edilir, 

şimdiden tafsilat verilir. 

Tor Oğlu - Ziya 
Yeni postahane karşl<!ında Bü
yük Kın3cıyan Han No. Z4 Tel 
graf adresi İatmıbul ZiyaTon 

·-- Telefon: 2.2716 __ .. 

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba
Jet, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

[ 

Pek yakında 

s 
filmini görmcğc hazırlanınız. 

Marilyn Miller ve 
Alexandre Gray 

ın bu temsili ~imdiy( kadar ı; 

n.i!mtmiş ~c ~kli bir onc,..,t>' r 

RADYO 
Bugünkü prograrr. 

lsıanbul - Saüt 18 den 19 a ka 
gramofon, 19.5 Darütta\im heye 
20,5 opera. 21 Dariittalim heyeti, 
orlı:estra . 

Belgrat (429.8 m.) - 18,50 
manca viyalog, 19.20 

--------------! 19,50 opera. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· 

tehassııı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanında 34. 

~a~~e nıerıklılarına 
20,000 gül yediveren 

Bodur 
112 çeşit nadide yedivere<ı bodur 

gül, 80 çeşit yediveren l metroda 
aub gül. 15 çe§it panıaol ~ye 

şeklinde gül, 15 çeşit sarı.lan yedi· 
-.eren gül, nadide aşağıya &arkan tez 
yinat ağaçları. 20 çeşit k;ıp içeri

sinde nadide çam ağaçlan, nadide 
bodur meyva ağaçları, nortmandia 
foıme meyva ağaçları, yüksek mey
va ağaçları, salon ye§ill.ikJ.eri, or· 
manlık fidanları, 6 çeşit katmerli 
Jeyıl.ik ağaçları, KamelyQ, manolya, 
ve saire. 

Ortaköy Ankara ilk fidan bahçe· 
si VMil, Kataloğumuzu is~yiniz. 

No. 155. 

Bükreş (394.2 m.) - 19,40 g 
mofon, 20 şarkı 20,30 radyo or!r.e 
raaı, 20,40 konferans, 21 R 
mqsikisi . 

Bııdape~e (550,5 m.) 
Gramofon, 20,30 yarasa opcrc 
22,45 opera orkestrası konseri . 

Roma (441.2 m.) - 19,10 habc 
lcr, 20,10 gramofon, 21 tiyatro. 

Var§ova (1411 m.) - 20 musab 
be, 20,15 hafif musiki havala 
2~ .55 konferans, 22.10 konser. 22. 
radyo jurnal, 2Z,50 damı haval:ırı. 

Viyana (517.2 m.)- 18,20 konf 
rans, 19,40 senfonik konser, 22 
kcstra. 
--------~-ZAYİ - 1932 senesinde İm:ılfı 
Harbiye İdadi Sanayi Mckteb· 
den me~un bulunduğuma &.i. 
hadetnamemi kaybettim. Yen · 
çıkarı.ıcağımdan hükmlı ol.madığ 

ilan eylerim. Uzunkö,ırüde Yagh 
ci Arif Mustafa. 

ZA Yl - Bwıdıın dört sene 
almış olduğum 2424 numaralı şo 
veaikamı zayi ettim. Hükmii yo 
tur. Şoför Ali . 

. a gı.r ıgı kunduracı magazasına uğrama· 
ne daır; t b·· b l d • ··dd · El · ' ·f d . d ı.__ sı a ıı u un uguna, mu eı 
ka ~.nıça f1;-ı ~ 

1
:;:n .en ""9 aleyhin di\kkanmın ne haricin-

si günü saat 15 te k:ımisyonu
mu2da yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini almak üze<re 
her gün ve oünakas:aya işti
rak edeceklerin de vakti muay 
yeninrlekomisyomımuza mü-1 ~ .............................. :.-......... ... 
racaatlan. (69) (474) r 

Hasta Var• i
. şab~tl Y." c:. .~gd es!ne ~e- de ve ne de dahilinde tek ayak. 
ınce ı etın ustun e yag yenne k b bl • d · h" 

k b. ·· k I a ı sa mıyacagına aır ıç 
oca ır mure etl ekesi var- b' ı· h ·ı· •f' b ) 

1 ır av a, ı an ve w ı' u un. 
mış · madığına, her dükkan sahibi 

Eleniça'nm göz yatlarını satılığa çıkardığı eşyayı, mÜ§te 
adamı yumruklan ve yüreği sı ri matlup parayı verdiği tak· 
kılı olarak silerken, genç karı dirde satmak mıocburiyetinde 
koca kimbilir hangi transatlan· olduğuna, müddeialeyh mez
tiğin kamarasıı:da öpüşüyorlar. kiir çift kwıduranın sağ ayağı-

Yürckleri~de en ufak bir vic nı sattıktan sonra, günün bi
dan azabı yok! Bileti o almadı rinde scğ ayağı eksik bir zatın 
mı? Eleniça'ya o venredi mi? mağazasına gelip geriye kalan 
Eğer ikinci numarayı vereceği tek sol ayağı salın alması ihti 
yere ilk numarayı verse idi, mali mevcut bulunduğuna ve 
vaziyet bugünkünün ayni olmı yahut öyle oln:asa bile sattığı 
yacak mı idi, Evet! şu farkla aağ ıayakkabının yerine bir ye
ki; Eleniça latif ve bey İğrenç nisini imal etmesi mümkün gö 
bir gece geçirmiyecekti., rüldüğüne, bir ayağını kaybe-

FELEK denlerin çektikleri sıkıntmın, 

Dedi. Fakat, ıoğuk, çok 
görür bir hali vardı. Benim de: 

- Safa bulduk. 
Deyi§im ayni derecede soo 

ğuk oldu. Fakct, bütün hu so
ğukluk yalnız ar.nede değildi. 
Evin hemen her tarafında ve 
Ye herkeste vardı. Sıkıldım. Na 

Dedi. Ona anlatmağa ça
lıttmı: 

- Ben senaiz olamam. Sen 
olmayınca ne eve gidebilirim.. 
Ne de uyu}abilirim! Senin için 
her §eysini feda eden bir adam 
nasıl bir saniye bile sensiz ola
bilir?. 

mağazasındaki bir çift kundu- Beş 
Etem lzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kitap halinde 
çıkmıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphane idir. 

ranın sağ parçaunı kaybeden
lerin çekecekleri sıkıntı ile mu 
kayesesi bile gayri kabil oldu· 1 

ğuna binaen, müddeialeyhin •••••••1!!!1-•••••••••• 

Itt h.acl• 
müddei tarafından talep edilen 
sağ ayakkabıyı ücreti mukabi- j 
linde kendisine teslim etmesi
ne ve müddei tarafından talep 
edilen zarar ve ziyana da ma- TORll.. SlGORT A ŞİRK.ETİ 
hal görü!mediğine karar veril· Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
di.,, 1 icra eyleriz. 

Kunduracı R ... karar karşı- ~ Sigortaları halk için müsait seraiti ha~·idiı 
sında boynunu eğdi. Fakat dük M~rkezi idaresi· Galatada Ü;yon Hanında 
kil.na gider gitmez de hemen · . ·1· t d l liAcentası bulunmayan şehırlerde acenta ;ıranmakt:ıdır. 
§U ı anı yapıt ır ı: 

"Bir tek kundura satılmaz,, ; --· .. Tel: Beyoğlu : 4C87 
-- - -· - - .. 

rım!. 
Hiddeti, asabiyeti hepsi bi

raz zaman sonra geçecektir. 
Bu bir iki günü geçirmek li 

zım.. 

Demedim. Canımı di§İme al 
dım ve .. kalktım!. 

Bu saniyede birisi çıkıp ta 

la yaş alcyordu. 
- Gelemem ..• 
İmkanı yok!. 
Biliyorsun annem nastah tek kelime söylese hem<.fl iki 

gözüm iki çeşme olup akacak- h. 
tı. . 

0
Kalbi Yar!. 

Ayakta durabilecek gibi de- lebilir .. 
ğildim. Onu çok üzmekten kork 

Diyordum. Saat :ıekizi ıe
ı;iyordu. Artık dayanamadım. 
Yerimde duramaz oldum. 

- Ba,ımı alıp çıkayım .. 
Dedim ve hakikaten çık. 

tım. Fnkat, nereye gidecek-

- ::ıua .. 
Desin demesin, 

ıordum: 
- Neredesin?. 

ran, da bu aıkılışımı anlamış ol 
yine ben malı ki, bir aralık kapıdan dışa 

rı çıktı ve çıkarken gözlerile işa 
ret verdi: 

Fakat, ne desem, ne yapsam 
nafile. Her tey onun dediği gi 
bi oluyor. imkan var mı ki o
nun bir halatına, bir gülütüne, 
bir deyişine karşı gelebileyim. 
Ve.. tenbih etti: 

Tekrar salona döndüğümüz 
zamcan anne çabk kaşlarile, so 
murtgan yüzile benimle bir iki 
lif daha etti ve.. sordu: 

- Rnhi Bey ne oldu İ§iniz?. 
Nesrin Hanımdan tamamile ay 
nldınız mı?. 

Titriyordum.! rım!. 
Rengim bembeyaz olmuştu! Diyor ve .. beni teselli 
Kafamın içinde hiç bir şey yordu: 

kalmamıftı. - Sen cocuk musun!. 
Sarsak adımlarla salondan · 

tim. Onu nerede arayacak
tım. Aklıma ilk önce: 

- Gönül apartımanı .. 
Geldi. 
- Orada arayayım •. 
Dedim. Ve.. yürüdüm. Ka-

pının zilini çekerken sanki ba
şıma bir felaket gelecekıni, gi
bi içimde bir darlık, kulakla
rımda bir uğultu hissediyor· 
dum. Kapıyı Naran açb. Beni 
görürgörmez, elini dudakları
Tta götürdü, 

Bir: 
- Sus .• 

Rengimden, sorutumdan, 
ıöyleyitimden ne halde oldu
ğumu anladı ki, ıaliba: 

- Annem bıralr.madı. Ben 
de haber veremedim. Hizmetçi 
miz bugün iziııli •• 

Dedi. ilave ett: 
- Ne kadar merak ettiğini 

biliyorum. Fakat, elimden ne 
1. ? ge ır .• 
Hala sinirlerimi teskin ede

memiştim. Hala kendime sahip 
değildim. Ne yapacağımı bilme 
den onunla birlik oldum ve yü
rüdüm. Salona girdiğimiz za-

ı man annesiııi gördüm. Orada 
idi. 

- Gel.. 
Biraz ıonra ben de çıktım. 

Koridorda bekliyordu. Yava§, 
kısık bir sesle: 

- Aman Ruhi. Ses çıkarma. 
Ne kadar sinirlensen hakkın 
var. Görüyorsun ki, ben de çok 
müteessirim. Fakat, bu gece an 
nemin önüne duramadım. Çok 
asabi. iki üç defa kadıncağız 
bayıldı. Nikah .. diye ısrar etti. 
Ben, olmaz .. dedim. O da: Gön 
dermem .• dedi. En aon dediğini 
kabul ettim. ihtiyar kadın. Be
nim yüzümden bir fenalık bul
masın. Sen bu geceyi odanda 
böyle geçirirsin. Yarın yine bu 

- Annem bir ıey söylerse 
ıakın itiraz etme! 

Ve •. ilave etti: 
- Seni seviyorum Ruhi. 

Bundan korkma!. 
Senden ayrılamam.. 
Hiç bir erkek senin kadar ho 

ıuına gitmemişti. 
Fakat, o da annem.. 
Sözlerini dinlemeğe mecbu· 

rum!. 
Sen merak etme .• 
Ben, yine her akşam sana 

gelirim. 
Bunlar geçici gül"ler. 

- Evet tamamen ayrıldım. 
Fakat, tasfiye edilecek daha ba 
zı şeylerimiz var .. 

Dedim. Sonra, yine bana 
Nar~n'dan, nikahtan bahsetti. 

- Biraz beklemek lazım .• 
Cevabım verdim. Bu, hiç ho 

şuna gitmedi. Fakat, yapıla
c"k başka yokdu. Münaka§a et 
tik. 

Saat yarımdı; kocakarı esne 
meğe başladı. 

- Allaha ısmarladık •• 
Dedim, kalktım. Hiç: 

- Hayır çocuğum, burada 
kal!. 

Ben her vakit ıeninim .. 
çı~~an da beraberdi. Bir gececik yalnız yatıv 

içim içimi yiyordu. Sokak Yann sabah yanındayım! 
kapısından çıkarken Naran'ın Erkenden ıeleccğiml. 

Hep senio olacağım .. 
boynuna sarıldım, öptüm: 

- Ben nasıl gide.•ğim Na- Demin de söylcdimdi yal 
ran?. Ve .• arkaım okşaya okta 

Diye yalvarma· a basladrm: beni kapıdan çıkardı. Zat 
- Haydi gidelim.. ben çıkmasam da annesi ar 
Anneni dinleme! l smdan bağırıyordu: 
Beni hiç olmazsa odama k11· - Naran .. Naran .. 

dar götür.. Hele bu ses kula('ıma S 
Sensiz gidebilece~imi um· lince daha fazla dura'lladı 

muyorum! ! sendeleye sendeleye sokağın 
Ve .. ıarar ediyordum: ranlıfrına daldım. 

~· l •areti verdi. F nkat, o: 
;A. ben ..... 

- Safa 
t;lbel ame ' 

luşuruz emi? - . ,- Annemi nasıl clsa kandırt· 
1 uııcu• ---· ·· m r. . 

Filnn demedi. Ben de 
- Aman. 

- Esirgeme bend bunu! 
Ve.. özümden damla dam-
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Tarihi Tefrika: 60 

Sabatay Zevi 
Nalclttdttn: R. N. 

Nelıemya, Sabatay'ın muhitin
de büyük bir hürmet gördü 
Sabatay'ın beklenen büyük adam. 

Mesin olduğunu söyleyordu 

• 
yanı 

- -
MiLLiYET CUMARTESi 27 ŞUBAT 1932 

1 Iran mektupları: 4 Otuz vağon 

T h d d•• Şeker 
8 raD a UDyaDlll en Bugün 34,S liradan •• J b • f piyasaya çıkarılıyor 
guze ır sarayı var. tes~~;.ib~~;tt:1ufeıet:ild:t: 

••••••• 
Kale haricinde yapılan 

r ahran yepyeni 
evlerle 

Kari sütunu MiLLIOTO 

Kapalı dükkand~n ka- Türk Anonim Şirketin 
Millioto Türk Anonim ş · 

zanç vergisi a'.ınır mı? hissedaran Heyeti Umumiyesi 
se.ne&i Martının l 7 inci r 
günü saat 15 w İstanbulda Su 
Hamamında Bank General 
Komers Etranje Bankasında 
edeceğinden hi....x!aran efen 
bu içtimaa davet olunur. 

SaLatay Zevinin kendisini dükten sonra memleketlerine 
ehemmiyetle çağırdığı Nebem giderek Sabatay Zevinin fevka
ya' ya bildirdi. Kabin ne itiraz ladeliğindeo hararetli bir li
etti, ne de en ufak bir tered- sanla bahsedip durmuşl~rdı. 
düt gösterdi. Türkiyeye gide. Nehemya buna iştirak etmı!.or 
ı·ek Geliboluda "Mesih,, i gör- du. Dinlediği bir çok ~~ı s~
tnek üzere yola çıkmakta hiç ler, ümit ve teselli verıcı muJ
vakit geçirmedi. Bu adam ne deler hilafına olara~ .her te!.m 
öyle genç bir adamdı, ne de hakikatine varmak ıs~ıyor, gor
uzun bir seyahate çıkmak me- düğü manzarayı ası gaye ve 

hedeften pek uzak olarak bulu 

bir şehir manzarası alıyor .• 

komiıyonca ihzar ve Viliyet maka
mına takdim olunan ilk rapo.-, bu 
gün müddeiumumiliğe verilecektir. 
Dünkü nüılııunızda yazdığımız veçhi 
le raporda Alpullu teker tirketile on 
üç bayü, ellerinde ki.fi mikdarda ıe
ker varken tüccara vermeyerek fıat
lann tereffuuna sebep olduklan ne-

1 ticesint. vanlmııtır. ihtikar kanunu
na eöre, Müddeiumumiik, komiayo
nun bu raporunu tetkik ederek ali
kadarlan mahkemeye sevketmek 
mevkündedir. Alpullu firketinin pi
yasaya teker çıkarmadığuu görerek 
fıatları arttırmıı oldukları ileri ıiirü 
len diier on dokuz şeker taciri hak 
kında da vilayetteki komisyonca bu 
gün tetkikata devam edilecek, karar 
bugün olmazsa yann alqama !Qı.dar 
verilecek ve hazırlanacak rapor, Vi
layet makamına , oradan da Müdcle. 
iumumiliğe tevdi olunacktır. Vila
yet, komiayonun tetkikatım teshil e
den Ticaret oclatına bir teşekkür 
mektubu eöndermeğe karar venniı
tir. Diğer taraftan U§&k şeker ıirke 
tinin lzmirden Saadet vapuru ile li
manunrz• gönderdiği otuz vagon te 
ker, bugün otuz dört buçuktan piya 
saya çıkanlacaktır. Şeker fİab bu ıu 
retle eski haline düımüıtür, pahalı
landığı zaman aldıkları balıaııesile el 
!erindeki ıekeri pahalı satmak İste

931 senesine kadar 91!meırcilökle 

efradı ailenin temini maitetme ça
Jışmakta iken kahili tcham -
mul derecede kazanç vergim tarh 
ve tahmil edilmediğinden naşı ter
ki ticaret etmiştim. Bu huawıta 

Mayııs 931 tarihinde terki ticaret 
ettiğim hakkında gerek tka.ret oda
sı ve gerelose mahalleden ""' esnafı 
mü1ıebereden ıi.lmübaber.ltt aldım, 

ma.]mjjdürJüğüne müra.caat ettim, 
malımiidürJüğü ticarethanenin seddi 
keyfiyetini nazar dikkata almıya

rak ikinci ihlıaıname ile vergi isti
fasma kalktı. temyiz ettim. Maliye 
vekileti celliesine gerek bu ba.pda
ki itirazatımı ve gerekse saliful'arz 
ticaret odası ve mahalle eşnafı mıi
teberesinden aldığım ilmuhabeırıleri 
de iacleli teahnııUu olmak 9-7-931 

tarihile arz ve takdim ettim. Şayanı 
hayretti.- ki evrakı müsbi1eml bili 
wıkik ilılıemame -dik edildi. Bir 

İşbu heyeti umumi yeye it 
C<iecek olan his.sedaran malik 
dukları hiS&e senedatmı tarihi 
ma.dan yedi gün evcl Bank Ge 

pur 1e Kaınenı Etran jc Bank 
tevdi ve atacakları ilmuhaber 
kabilinde diilın.liye varakası 

mek üzre laakal üç gün eve ı ş 
tin merkezine testim eyleme. 
cap eder. 

Ruznamei Müzakera 
1 - Meclisi İdare w mu 

rapodarmın kuaati, 
2 - Bilanço ve kar ve za 

sabırun tasdiki, 
rakında idi Bununla beraber 
tam üç aylık bir yolculuğun, yor~:batay Zevi kendi kendi
Y<>rgunluğuna katlanmakta te- ni "Mesih" ilan etmişti. Ne-
reddüt etmemiıtir. "Mesih" · rd senedenberi kapalı olan dükkanıma 

kazanç vergisi tarhının tastiki 
mevzuatı kanwıiyeye mugayır.dır. 

Mağıduriyetten vikayemi adaleti hü 

3 - Mecli"i İdattnin i~ı. 
4 - Meclisi İdMe aza ve 

rabhaBına müteallik üc.ret ve 
tın tayini; Juısusııında Meclisi 
reye se.lfilıiyet itası, 

tarafından vaki bir daveti ka- hemya buna itiraz etmıyo u. 
Çünkü gelecek "Mesih" in is

bul ehnemiş olmamak için. bu mi Sabatay Zevi olabilirdi. Fa. 
Yol fedakarlı~ını seve seve gö- kat "Mesih" in ıztırap çekmiş 
ze •lıyordu. h ka ·· 

Maamafih Nehemya yal. mahrumiyet ve a ret gor-
nız "Mesih i görmeg" e değil, müş biY insan olacağı kitaplar-

,, . da yazılıydı. Çünkü o, çekece-
ayni zamanda başka bir vazı· ği ıztll'ap ve m~ruı 1iyetle bü
fe ifaama da gidiyordu. Yol tün dün')"anın gunahınm ceza11 
Parasını toplayıp temin eden nı bizzat çekerek yahudiliği 
Lehi&tan yahudi cemaati buna kurtarınıt olacaktı. 
mukabil Nehemya'dan şunu is Halbuki Sabatay Zevi bu ıe 
tiyordu: Mesih meselesi hak- raiti yerine getirebilmi§ bir a
kında her türlü teferruatile top dam mıydı?. Ne yapmıştı?. Na 
lanmış malumat. Bu malUınatı sıl büyü'·: bir ıztırap çekmişti? 
toplayarak Nehemya avdetle Yahudiliğin kurtulması için ne 
getirecekti. Leh yahudileri gibi bir f~a~hk gösterebil: 
ı;ok rztırap çekmiş, kurtuluş mitti?. Bilakis s. abatay Zevı 
gününü dünya yüzündeki di- • d beri t 
ğer memleketlerde bulunan ya gençliğin en serve ve re. 
hudilerden belki daha ziyade fahın ne olduğunu bilen ve za
sabıraızlıkla beklemişlerdi. Bu- ruret ve mahrumiyet tamını-

. al yan bir adamdı. Rahat yaşa-
nunıla beraber kendilerı Y n12< b Ze · d · · t 
iman ve itikada değil, iliın ve mıştı. Sa taay vı atına ıs e 

· ec1·k dig" j gibi ıarfedebileceği bir ser 
İrfana da istinat etmek ıst 1 l ed".. d ) b vete malikti. st ıgı a am an 
len için her türlü fÜP e ve davet ederek izaz ve ikram ede 
inıkanı göz önüne getire .. rek 

kkınd 1 bilirdi. lıtediği kibarların sof-
Mesih melesi ha a oy e l ·debili 
k 

• 1 dı İ•te rasma davetli o arak gı · ·r. 
arar vermek iıtıyor ar • •. k h 

Nehemya bu maksadı teının di. Hulasa her esten ürmet 
edebilir bir adam görünüyor- ve ltifat görebilir ve herkese de 

bu suretle mukabele edebilecek 
du. Nebemya Geliboluya J~ iktidara malikti. Binaenaleyh 
senesi eylw ayında gelebıldı. hayatında atırap ve mabrumi-

K d b .. .. ka yet ne olduğunu layikile hilmi
endiai son erece uınu " kik s b Ze.. 

bul gördü. Sabatay ~in yO'l'du. Ha · atte a atay 
beklenen "Mesih,, olduğUJlU vinin bir çok muhalifleri bir ta 
söyliyerek kendisini teyit ede- kım düşmanları olmamış değil 
cek mühim bir adam olduğu di. Fakat bunlar kendisine bü. 
İçin Nehemya Sabatay'ın mu· yük bir ıztırap verebilmiş, o
hitinde layık olduğu hürmet nun daima malik olduğu huzur 

ve sükfınu bozabilmişler miy. 
ve itibarı buluyordu. di?. Hayır! .. Sabatay Zevi kar 

Bununla beraber Nehemya d ~ deb şıla~tığı müşkülat ör.ün e ıer-
ou fani dünyanın. dep e ve ku 

eh velinin kendisiııe verdiği v· 
!!Österiaine o kadar az em- h ' · vete istinat etmİ§, uzur ve sü-
ı:niyet veren bir adamdı ki t 1'?1 '-"'-unu daima muhafaza ede
di "M. ·h · b'' J parlak bır "'uu esı ,, ı oy e bilmişti.! Sabatay Zevi kendi. 
hayat sürerken görünce, onun 'D · vl M ·h" un-
h bil bes sine ' avıt og u esı 

akkmda az bir şüphe e F ka Neh 
lediği hatıra gelebilirdi. "Me- van'llll vermişti. a t e'?: 
sib,, dünyevi kuvvet ve servet ya şöyle düşnüyordu: Yabudılı 
1 k evi gv"ın mukaddes kitaplarından .. ~. 
ere de malik olara nıan b dil -

reb·ı· d. kan manaya göre ya u ıgı vazifesini yerine geti ı ır ı, 
ancak Nehemya Lehistanda o kurtaracak olan Mesih filhaki
kadar fecayi görmüş, idrak et ka "Davit oğlu Mesih" unva. 
ın . b. k · d" "Me n-· alacaksa da ondan evvel ış, ır adamdı i tını ı ·~ ı 
sih ;~ ·· d····· b' parlak ha- ''Yusuf og"lu Mesih" gelecekti •• " - •ur ugu u 
Yat onun nazarında hemen hiç "Yusuf oğlu Mesih" yahudi 
bir kıymeti haiz değildi. Ne- 1... d;itınanlarile mücadele e 
h faki • ıgm """ • ·· ta fa emya ·r olarak yaşamagt decek ye'cüç ve mecuç Y • 
her şeye tercih ettiği için onun il harbedecekti !. Sonra onlar 
b 5 e ·ı· 1 k Ku u tnahrumiyet içinde geçen tarafından mag up 0 a~ ' : 
~llYatı ile Sabatay Zevinin ih- d.. kapısı önünde bezımete ug 
lıtanu arasındaki rnüthit tezat us ___ , ... ı Onun ölümü yahu-. rayaçaau.. k 
g0ze çarpmaktan geri kalma- dTk için bir kurban olaca tı. 
Yan bir feydi. N ehemya f:-ehis "Yıusuf oğlu Mesih" bu suret
tıı.nda her gün yüzlerce dmda I budiligvin kurtuluşuna yol 
şı kıJ . ·ıd--· . .. e ya n ıçtan geçırı ıgını gor- 1 cak kendisinden ıon-
lllüttü. Onun için yahudiliğin açmış! 0 ak 'olan "Davit oğlu 
kı.ırtulot giinünü ancak bu ıztı Mra g~h~ zuhurunu haurlıya-
r 1 d beki bT d. esı ın M ·h" ap ar an sonra eye ı ır ~· 1 ktı "Davit oğlu esı ya-
lztırap bitmemişti. Halbu~ ı' budillği kurtararak muzaffer o
Sabatay Zevi buna ~~~bıl lacaktı. ! 
ınuhteıem bir hayat auruyor- ı Sabatay Zeviye fU suali. sor 
du. Bu noktayı Neherr,ya u- d s· d evvel Ben nıya-. u: - ız en 
nutmuyordu. Sonra. onu ~ ~- • . sülbesinden bir Mesih ge
Yade dü•ündüren dığer mühımm lın v· • bil. m·ıam· ız· ? b · • __, Ze · · ecegını ır •· . 
ır cıhet te Sabatal'. • . vınınb Sabataym cevabı bir tasdık 

:ıevcesi Saranın halı ıdı. Sa a. b d İkinci sual: 
~ay. kale içinde muhteşem:~· r.ev:__ı~~· eğer Davut sülalesin 
~r~ınde yatarken Sara da e den gelecek olan Mesih iseniz 
ıçu de olmamakla ~aber ge-. Yusuf sülalesinden gelecek o
ne kocasının yakınınde ken~ı 1 M ·h behemabal zuhur e
~endiııe parlak bir bay~t g~- ;n etı:;. 
rı.yor, ."Mesih" bareketme mu- ec Sabatayın buna verdiği ce
hım bır rol oynuyor, yalnız er- · di. 
keki . b"I •• mühinı vap şu ı . . erın yapa ı ecegı • Evet 0 zuhur etmittir!. 
ı~l~rc karışarak nüfuz v_e tesı- Nehem~a bunu kabul etme-
nnı her •eyde göaterıyordu. d K d. • • b t ed" J\j • ğe hazll' L en ısme ıs a ı 

ehemya bütün bunları orta· her e i kabul etmeğe ha-
dan kaldırarak asıl maksada da len bul f y rdu. Fakat bu is.. 
hil olmak için yolu temizlemek zır ed1nu~ .• • t keli d her 
lazım olduğuna kanaat getir- bat • ı ~m ışı aba I r e , 
ın . ti.. K d" · d ı Geli- hangı bır ıeyı k u etmege 

Tahranda Gülistan sarayı içinde Şah kaçarı villBSI 

TAHRAN, tubat 932 (Mil- rak bir kaç ıiı:ıema, ve oldukça 
liyet) - Tahran, bütün İran muntazam bir iki tiyatro var 
şehirleri gibi muhtelif kapılan dır. Son zamanlarda bir tane de 
olan kale surları içinde, dağı. aesli makine getirtilmittir. Ti
nık, fakat sevimli ve cazip bir yatrolarda lnm mefahirini, I· 
ıehirdir. Sura açılan kapılar, ran vatan~erliğini terennüm 
bulundukları semte ve göster- eden piyesler balkrn hiaaiya• 
dikleri istikamete göre §İmal tını ok,ayor Ve müteaddit de. 
kapısı, Abdülazim kapısı, Şah falar, temsil ediliyor 
kapsı gibi isimler alırlar. Kıy. Müne • ı---• 1 

1. · ·ı 1 · k b VVer ve genç nunı ar met ı çını er, emaa sız a art· sahne ha t 1 • · ki ı ·· ı b Ya mm can anması ı-
ma.~~ ~ıçe1 e~ eh sus en~~ . u çin büyük fa•liyet göstermekte 
tarıb.~ -~kpı ~r ~d~anB. şe rmın dirler. Kadın sahne artiıtleri a 
en uyu zıynetı ır. ır zaman rasında M H d ruh 
1 h 1 d'· · ·ı· asume anım, e 
ar ,kan:ıu temi e k ':'ş.man ıs,tı askı- te ettiği rollerde cidden muvaf

na rıı ge me ıçın yapı an a fak oluy 
lenin bugün tabii hiç bir kıyme or • 
ti askeriyesi yoktur. Kale kapı- İranın Yeni yetişen şair ve 
lan, ardına kadar açık durur. muharrirleri tarafından yazr 

Tahran şehri, kale baricin- lan tiyatro piyesleri arasında, 
de, yepyeni bir şehir manzara- bilbaaaa Ebamüslimi Horasani, 
sı almaktadır. Bütün zenginle- çok büyük rağbet görmUştür. 
rin evleri muhteşem bir bina Tahranda yaz çok sıcak 
olan Amerikan kolleji burada- geçtiği için kibar halk, vezirler, 
dır. Son zamanlarda Şah Haz- sefaretler erkanı ecnebiler 

(ş . ) ' , 
retlerinin saray nazm Timür- emıran a çekilirler Şemi. 
tat Han da kale dışında güzel ran Tahrana, güzel bir şose ile 
bir villa yaptırmı§tır. Son mi. merbut, tirin bir sayfiye yeri. 
mari tarzma uygun evler, an- dir. Sefaretler burada kendileri 
cak bu ıemtte tesadüf edilir. ne mahsus birer köık yapbrmıt 

!ardır. iç Tahranın binaları, yü. 
Bek duvarlarla muhat, la~ ve 
kerpiçten yapılmı§, gösterişte'."1 
mahrum ıeylerdir. Fakat, kapı 
larmdan içeri girdiğiniz za
man, kendinizi birden başka bir 
ilmede bulursunuz. 

Tahranla Şemiran arasında 
Belçikalı gnıpun in~ ettiği y~ 
ni yedi kilometrelik küçük bir 
demiryolu, vardır. Bu hat mev 
sim gelince T ahrannı gUzide 
halkını mütemadiyen (Şemi

"" bilhassa istirham ederim. 
Karamürselde eski semerci 

e/yevm zürradan O&DJan 

yen küçük ....,., hakkında da bele- -----------
diye ve Ticaret müdürlüğünce tahki 
bbı karar verilmiıtir. 

flagri Beg niçin gitti? 
ı:ı •• ""'- ıakşam 

Sinema -Tiyatro 

5 - Meclisi İdareye aza in 
bı, 

6 - 1932 sen.eşi icin murak 
yini ile aidatının ıc:.piti, 

7 - Mec.lisi İclareyc kendi 
sma Ti<:a.ret kanu.rwınun 323 

üncü madclele;inde mezkur 
niyet ve ita se1ihiyctiıni verme 

AJpullu tirketi müdürlerinden .,..,;-• lıt.ınbul Belediyısl 
Hayri Beyin Awupaya gittiği yazıl Saat 21.30 da \' ehirTı"rıııİl'OSU Ü<ıküdar birinci ...ıh hukuk 
llll!b. Hayri Beyin bu seyahatinin ~ ,. keın<ıSinde.n: Şazıye hanımın 

Avrupa.dan teker mübayaa11 maksa- M0$KOL ııııııııııı"ll ha hanım ve Evkaf idaresıne şa 
~ ::ı~~ük;=;il~ İTİRAF il ve mÜ§tctreken mut3""mf 01 

len piyasaya çıkartınca yeni konten Facia S perde 111111 Osküdarda Kefçe dede mah 
janda fazla teker iclhaline müsaade de Karaca Ahmet caddesinde 
edileceğinden Hayri Bey tarafından Yazan: M. A. 

111 
ve 369 numaralarla Murakkam 

satm alınacak tekerlerin ilk partide ve Otto Hasse iki kısma munkasim 2,000!ira ki 
piyasaya çıkartılarak ıirketin kazan Tercüme eden: IJlllllll ması gayesi ıgüdüldüğü yolunda ba- Nabi Zeki. ti muka.ddcrc li bır b.ı.p hanenin 
zı dedikodulardan bahsedilmektedir. mami izalei şuyu sureti.le fur 

Kahve fiatları meselesi de son saf Tenrilatlı halk g>!CCSİ. hakkında mahkemece ittihaz 
basına gelmektedir. Ticaret müdür- -iilE- nan karar ve ilan • üzerine hıss 
lüğü, kahve üzerinde spekiilisyon KADIKÖY ran.dan Şaziye Hanım tarafın<! 
yaphkları tesbit edilen bazı tacirler 
hakkında hazırladığı tiki _ SOREYY A SİNEMASINDA çık arttırma suretile satılması t 
yetnameyi Müdeiumumiliğe vermit- BOYALI MELEK edilmesi üzerine mezkiir muşai 
tir. Şimdi belediye Ticaret odaıı ...., Billi Dov'wı bu ilandan itibaren 20 gün müd 
Vilayetten birer mümeuilden miirek ilk şarkılı sözlü filmi Je mahk.eıne !Weminde esbabı 
kep bir komisyon tetekkül edecek. raoaata ~ık bulwıdunılan 
tir. Bu komisyon azuı bugün belli ımil 
olacaktır. Komisyon, üç gün zarfın- RAŞIT RtZA TİYATROSU şartnamesınde muharrer şerait 
da tetkikatını ikmal ve raporunu ih- Bu akşam saat 21,30 da AŞKIN rcainde ve peşin para ile 31 

zar edecek ve it mahkemeye İntikal MANASI piyes 3 perde. Yazan: 932 tarihine tesadüf eden perş 
eyleyecektir. Diğer taraftan kendisi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
ne yÜz dört kuruta mal olan 180 Aziz Hüdai Bey. 
çuval kahveyi 155 kuruttan lstanbul Çarşamba akşamı küdar Sulh mahkemesinde açık 
da satbğı anlafılan (:amirli bir tüc- KADIKÖY ŞÜREYYA tırma surctile satılacağından 
car luıldunda tahkikat yapılması için SİNEMASINDA olanların yüzde on teminat 
Ticaret müdürliiğü lzmire bir tel- A.KTÔR KIN .ita etmeJeri ıaum olduğu ve 
ııraf sekıniftir. kanunun madde.i mahsu.sası 

Gaz "' benzin hince i"1>u müşağ lizerinde bir 
Ticaret müdürlüğü, gaz ve ben- Doktor iddia edenlerin hakları tıq><> sici 

zin fiatlan iizerincleki tabkikahna da 
devam etmektedir. ea. kumpany•la Hafız Cemal ri ile sabit olamayan iopotek ala 
rı, kendilerine lstanbulda kilosu 20 lılarJa diğer alaoaklr.larm ve irti 
kuruıtan bir az fazlaya mal olan ga hakkı sab>plerinin bu haklarını 
zı bu .... da perakende 20, toptan 18,5 Dahiliye bastalıklan hususile faiz "" ma9arife dair o 
kuruıtan sattıldannı, bunda araların ' mütehassısı iddialaruu ilim tarihinden itiba 

Her tarafı çini döşemeli, 
yüksek tavanları nakışlar ve 
oymalarla süslü, geniş salon
lar .• Yerlerde duvarlarda ren· 
garenk balılar.. Bin bir ç~it 
çiçeklerle bezenmiş, koru yav
rusu bir bahçe.. Ortasında fıs
kiyeli havuzlar derhal anlarar 

daki rekabetin müeuir olduğunu id-
T abranda kan kadim ve ye- dia ediyorlar. Yapılmakta olan tah- Cumadan maada heı:ıgün öğ- 20 gün zarfında evrakı müsbte 

ni tarzda yapılmış çok muhte- kikat, buırünlerde bitec<ktir. Diğer leden sonra saat (2,30 dan 5e) Je bildirmeleri ve aksi hal.de 

ran) a ta9ır. 

k. "Ö H " nız ı, mer ayyam m 
memleketindesiniz 1 

Yalnız bu yüksek duvarlar, 
şehrin harici görünüşünü bozu 
yor. Bilhassa yabancılar üzerin 
de iyi tesir yapmıyor. 

Mümkün olup, bımlar yıktı. 
rılsa Tahran, şimdikinden bam 
başka bir tehir haline gelecek .• 

Tahranda, bayat, ve faaliyet 
Hayabanı lalezar caddesinde 
toplanır. Büyük mağazalar, 
bankalar, ticarethaneler, sine
malar, tiyatrolar, hep bu cadde 
üzerindedir. Beyoğlunun• İstik· 
lal caddesi, İstanbul için ne ise, 
Hayabanı lalezar Tahran için 
odur. 

Maamafih, T abranda bun. 
dan daha geniş, 30 - 40 met
re genişliğinde yeni caddeler a 
çılmaktadır. Bilhassa son za· 
manlarda yapılan Hayaba.ıu 
Pehlevi adeta Avrupa şehirle
rindeki büyük bulvarların bir 
eşidir • 

Asfalt döşenmiş yegane bul 
var olarak Hayabanı Peblevi'yi 
gösterebiliriz. Diğer caddeler, 
toprak üzerine bir miktar kum 
döşenmek suretile yapılmakta
dır. Adi Arnavut kaldmmı bi. 
le yoktur. Maamafih, Tahran 
civarında sert ve yol döşemeye 
elverişli bir tat ocağından isti· 
fade edilmesi düşünülüyor. Bu 
ocak işletilirse yazın toz, kışın 
çamurdan geçilmeyen caddeler 
de zahmetsizce yürümek kabil 
olacaktır. 

Tahranda eğlencıı yeri ol~ 

ı taraftan, büyük kumpanyalarla reka kaıdar lstanbulda Divanyolun- bedelinin paylaşmasmd.an hariç 
şem saray ar mevcuttur. Bun. betten müteessir olan Türk Petrol 
l · · d b · kı da 118 numaralı hususi daire- J;;caklarr ve fazla malumat al ar ıçın e enım •men göre • tirketinin küçük tüccan toplayarak 
bildiğim Gülüstan· sarayı ile, " Gaz ve Benzin Türk Liınited Şir- sinde dahili lhastalıklan mua- isteyenleriİn mahkemenin 93 
Şah Pehlevi sarayıdır. Gülüs- keti" tesisine teşebbüs ve hükumete yene ve tedavi eder. Telefon; Dosya Numarasile müracaat e 

k• 1 müracaat ettiği haber verilmekte<lir. İstaınbul 22398. meleri lüzumu ilin olunur. 
tan sarayı, es ı ran aan'ati· '11111!'1'!'!'~111!!1'~'!!"-•••••••••••-••••••••-i•--•••-ıııııır•••-ı 
nin ,aheserlerinden biri sayıla- ANKARA STAN.tlUL 

bilir. Sarayın hiç bir köşesi Ha.cı Bayram B E R L ı- T z 373 
yoktur ki ziyaretçiyi meftun caddesi İstiklal cl\ddcs 
bırakmasın. İçinde üç dört asır 
evele ait oymalarla müzeyyen Müptedi ve Hususi dersle 
salonlardan geçerken, insan müterakki 
kendini karanlık tarihin dehliz talebe için YENİ Her 11· 4:;. anı o·· 0-reti"r mekte.J>te, tocrübe 
!erinde kaybolmu! sanır. 1 T(lJRSLAR ACILIYOR. MECCANENDİR 

Gülüstan sarayı, gül bahçe- ! 11••---------•-••••••••••••••••••.;;~;;;;;.;;;m. 
leri ve çok itina ile yetiştirilmit 
muhtelif çiçek tarhlan arasın
da ucu bucağı bulunmaz daire
lerden, köşklerden mürekkep 
bir saraydır. Avlunun ortaım
daki vasi havuzdan sarayın her 
tarafına kanallar vasıtasile ber 
rak sular akar. 

Dünya yüzünde cenneti sey 
retmek isteyenler, Gülüıtan aa 
ray mı gezmelidirler. 

Sarayın bir kötesinde, sabık 
Şah Ahmet Kaçarın yaptırdr 
ğı asri vir villa nazan dikkati 
celbeder. 

Ahmet Şah, bu rillayı Avro 
paya gitmeden biraz evvel 
yaptırdığı için içinde uzun za. 
man safa sünnek kısmet olma 

mış! 1 

Tahranda halk kıyafeti, lı. 
tanbul kıyafetine yakındır. Şe
hir gittikçe ımıedeniletiyor. Kü
lahı Pehlevi denilen aerpu§, u
mumileşmif gibidir. Köylerden 
gelenlerde ve bazı &§İret efra. 
dmda nadiren sank ve puşt 
tarzmda karışık serpuşlara te
sadüf ediliyor. Maamafib bun
lar umumi yeknesak kıyafet a 
ra.'mda "ben" gibi kaldıkları 
için pek göze batmıyorlar. 

N. V. 

Türkiye ziraat bankası 
lzmir subesinden 

Mevkii 

Karataş 

Karantiıra 

Göztepe 
Reşadi}'t 

Çarşı 

Reşadiye 

Mahallesi 

Tokadi. 
İskele 
Tramvay 
Bot.kır 

.tkinci Belediy;e 
Bahçelel' 

.. 
Cwsi 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Dükık3n 

Hane vt 
lbahçe 

No. Muhammen Müdevve· 
Juymeti K. 

2 12000 o 
26 13500 o 

580/880 32000 o 
l.7/23 12000 o 

14 13000 o 
8 30000 o 

~iler Sadullah Ef. Hane 21/~ 12000 o 
Göztope Tramvay caddesi Hane ~49/871 25000 o 
Gözteıpe Akşam yıdızı Hane 4 16000 o 
R~adiyc Eşref Paşa Hane f 22000 o 

YukaMa evsatı yazılı olup 11 ŞUba>t 932 tarihinde ihale edilmek üzere 21 Kanunusa 
ni 932 tarihinden itiftıaren kapalı zarf ile müzayedeleri iliin edilen emvale ihale günü 
haddi laywle talip çikmamıştır. 

~u em~_lin 17 Şubat 932 tarihinden itibaren kapalı zarla esas olan şartname dahilin
de bır a_Y ~detle.:ııazadıfkl a satılığa çılkarılmasma kaırar verilmiştir. İhale günü 17 Mart 
932 tarrhıne tesadüf eden perşembe günü -0lduğundan isti yenlerin yı.:ı.~a da:•i ın ı 
hammen kıymetler üzerinde n 'Yüzde yedi lbuçtik teminat aıkçelerile birlikte mezkur günde 
saat 11 de Ziraat Bankasının Gazi Bulvanndaıki İzmir Şubesinde müteşcld<ıl satış 
hey'etine mıüra<:aatlan. (593) ış en aın en evve d "ld. S b z . 

boluya Sabatay Zeviyi ziyare - taraftar .~ğı ı. a at~r . evı 
te gelen Leh yahudileri böyle kalben muteanıp olabılırdı. • 
düııinmemi 1 r. "Mesih" i söı; (Devamı var) 

~~~---------~--"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----



.öq ve oİf airı.arma, alamı aaabıyeye, roma· 
tizma kırıklıklara ve GRIPE kartı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
nafi bir devıdır. 

Hanımefendilere müjdel 

arşı 

Kadınların aybaşı sancılarmı tehlikesiz izale ede:·. Her 
eczahanede satılır 

Çikolatası 
En iyi neviden olup leziz ve nefiştir. Bu itibarla 193;: Avıruıpa 
giizaliık kraliçelerinin mü'kenune] ve kıymetli birer adet fo
toğraflacını her bir paket içinde mıiıterem mü tetırilerine he-

.. ____ •diyıe olar.ık ta.kxlirn eder.-----• 

SATILIK HANE 
Adalar kazası malmüdürlüğünden 

N. 49 Sultaniye sokağı ( Adarun şi· 
malinde ve sahili boyunda ) Kınahada 
zemin katı bir mutbak, yemek odası, 
abdeshane, kuyu koridor, kömürlük, 
birinci kat 4 oda bir koridor sofa. Çatı 
katı: üç oda, bir kiler evin ön tarafı 
timale nazırdır. Tamamile tuğladan 
18 sene mukaddem yapdmıştır. Tah.· 
min edilen kıymeti iki senede veril· 
mek fartile 3353 liradır. Birinci taksi· 
ti ihaleyi müteakip ehnacaktır. Satış 
muamelesi 10-3·932 perşembe günü 
saat 12,30 da Adalar Malmüdürlüğün
de aleni müzayede ile yapılacaktır. 

( 617 ) 

A kom lmeleri kullanınız. 

ArtıkHanımlarımızlçin Modayı 
Takip Mü~ külatı Kalmıyacaktır 

IPEKIŞ 
Be mes'eleyl 
Kökünden 
Halletti 
"iPEK lŞ" kurulurhn şu mll

bim nolrtayJ esaslı surette nazarı 
dikkate aldı: Dünya moda cere-
7anlarıaz günü güniiIM takip et-

-k-

1 Bu maksatla yllkselı müteb"s
.,s!arm idare ettiği hususi bir 
lıDro tesis etmi~ir. Bu büronun 
lılltün meşgalesi, dllnya moda ce
reyan/arım adım adım takip ve 
PARlS'te çıkan her yem modayı 

burada derhal tatbik etmektir. 

İPEKIŞ moda 
bürosu 

Dünyanın en büyük ipek lab
rikalau ve Parisin en büyük mo
da müesseseleri ile çok yalın
dan temas basıl etmi~lr. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra ..• 

lPEKlŞ Avrupa kumaş!au 

derecesinde, hatta onlardan daha 
iyi cins kıunq yapmaya muvaf
Jd olmu§tJU. 

Pek Yakında Göreceksiniz! 
~ 

Her Evde Mü 

"PHİLİP 
Yeni bir Ahi 

Çıkariyor 
Radyo herkesin ist 

de edece ğ i bi.r lı<ıı!e 

mesiı~ rağmen 

büyük bir krsmı rad 
eyice din.kyerek isti 
e1mek~n mahrum k 
1ra<lrr. "PHİLf PS" f 

kalan bu ke.rre " Arbolif' n ı H >.en h\ISUSi bir maJ:remenln 
nı:lınası sııtttile pek mahirane bi.r makine ya,pmağa muvaffak 
;~. fl.wıdan maada " PHİLİPS" markasıının ha.iz olduğu k.i 

1.-e ewıaf her vcçhik temin edvlmi tir . 
Bütün bu ~kemmülat ve Iaikiyetlexe rağoıııen hu makine pek 

rifl.i bir fiatla sıat.ımalrtadır. Artık herlres mükemmel bir radyo 
ınaJı.ınauıa aahi p <Mabi.lli. Bu ahllenin tl;ı numarası 930 A. dır. Bu 
ki.ne bütün Avn~a piyaealarırıa çıkarılmı'Jtır ... PHİLİPS' ' 930 A. 
zeei.nin Jaik oldtğu rağbet timdi<kn temin edilmişt i r. 

P H i L i P S 930 A. 
en son PHiLiPS modelidir 

Fiatı : 225 tlirk lirasıdır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 Ti P 2. ci 1 E ; i O E 
11 Mart 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 35,000 liradıli 

Ayrıca bir de 20,000liralık mükafa 
- ---- ------ ------

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
2800 Süt ) Açık münakasası 28 Ş•-bat 1932 Pa 

l lntalJa Ticaret ve Za~ire lorsası BiJasetin~en: Istan bul Ticaret ve Sanayi odasınd 
Odammn 1932 sene5i !kongresi bugün saat on dörtte 

düncü V akn hanında meclis salonumuzda in'ikat edecek 
Ert>abı ticaret ve sanayiin teşrifleri rica olunur. (683) 

~ 

12000 Kase yoğurt) zar günü saat 11 de. 

Gölcük deniz hastahanesinde tedavi oh;nan hastaların mayıs 
932 gayesine kaıdar ~htiyacı olan yukarnla mikdan yazılı süt 
ve yoğurdun hi.za~mıdaki gün ve saatte açık münakasası icra o
lunacağmtlan talip olanlarm münaıkaSli. günü ve saatinde mu

vakkat teminatlaırile birlikte Kasnnpaşada Deniz Levazım Sa
tınaılma komisyonuna müracaatlan. Arzu edenler şartnamesini 

hergün Kasıınpaşada Deniz Levazımı Satmalma komisyommda ı 
ve İzmitte Ussübaıhri kumandanlığı müdürlüğünden talep ede
bilirler ( 437) 

tiseler ıııo~aıaat toınisJonuo~an: 
Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyveleri, gaz, 

benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıça, Ereııköy ve Kandil
li mektep!erinin ekmekleri vıe Çamlıca Kız meıktebinin sebzesi 
29 - 3 - 932 tarihine müsadü safı günü saat 15 te ihale edil
mek üzere kapalı zarf uı.ulile mev'kii münak.asaya vıe Galatasa
ray lisesinden r::aada diğer mekteplerin ekmek kırıntıları ile 
Gaılatasaray ve İstanbul lisesinden maada diğe-r mekteplerin 
yemek artıkları mezk.Cır tarihte ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile mevkii müzayedeye konu!muştur. Taliplerin komisyo
na müracaatları. (529) 

C~!.~um~eİb~~s~~~~~ ilacıdıı. 
Büyüık ve küçük şişelerde her yerde satılır. 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: : 
950 ila 1000 takım tozluk ve şapkasile beraber yazlık elbise 

imaliyesi pazarlığa çıkarılmıştıı. Pazarlık 29 Şubat 932 pazar
tesi günü saat on beşten on altrya kadar yapılacaktır. Talip
lerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştiraık için de yevmi mezkiirı.m muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (697) 

Nafia vekaletinden: 

ile 

yavrulannızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetli 
olur 

Çabuk yürür. 
Neş'eli büyür. 

Deposu:Bahçekapı 

Salih Necati 

TEHM~JEN 
THERMOGENE 

Lapa, yakı, mer hem ve 
sair ilaçlar yerine faideH bir 
surette kaim ve melıazırdaıı 
aridir. 
Bütün eczanelerde satılır 

---BONO~ 
Alır, sntar, İpotek yapar. 
EmlAk ve arazi almak ve satmak, 
,alıınmış ve alrnacalcların bono
larla bedeJ.lerini ödemek ve çok 
menfeatJi bir sur re tte Mr han,gi 
mahal ve şekilde ını;ameJe yapı

lır, Balıkpazar, Makısudiye Han 
No 35 uğurlu zade M. Dervdg: 
Tel. 23397 Teılpaf AD..Makııudi-

150 ton yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazar .. _. ye Han Uğurlu --· 

lık 2-3-932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankarada Na- 1 .. ---------.. 

fia vekaleti müsteşarlık malkamında yapılac.aktrr. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz 8C'ksen beş lira l1k te
minatı muvakkate vıe ticaret .xlası vesikalarile birlikte aynı 

sfuı ve saatte komisyonda bWunımalacı lazmıdır. 

Talipler, p.rtoameleri. İstanbul'da Haydarpaşa İnşaat tesel

lüm ve mmyetıe ~urluğwıa ve Ankarada Nafia vekliıleti 

Doktor 

Rusçllklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

B:iyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartıman 
No ıt.- Tel: Beyoğlu2797. 
'5aat : 14-18. 

ı - Antalyada inşa edilecek (Ticaret ve zahire) 
Borsası binası ( 17882) liralık evrakı keşfiyeler muci
bince 1 mart 932 tarihinden 21 mart 932 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu husustaki şartnar.1e ve evrakı sairenin mu
sati:ak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase
tinden istihsal olunur. 

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

4 - Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 
661 numaralı ihalat kanununun 1 O uncu maddesi tari
f atına göre imla edilir. 

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

6 -T.::ıliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) borsası 
riya;;;etinc muracaatlan ilan olunur. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Ziraı Muhammen bedeli 

Yaıkacık Çarşı içi Arsa 300 
Y akaıcFk, camii şerif Harap hane i:ki 200 

oda 

Lira K. 

275 00 
150 00 

Pendik, Kala sokağı Arsa 495 74 25 

Balada evsafı muharrer emvali metrukeden üç parça tcımli
ken satılmak 1.izere 20-2-932 tarilıiınıden itiıbaren 20 gıün müddet

le müzayedeye çdrnrrlmıştır. İhalesi 10-3-932 tarihine miiBadif ı· 
perşembe günü saat 15 te icra kdmaoaktır. ~eli peşindir. Ta

lipler yüzde 7,5 nr.metinde depozitolaırile Kartal Malmüdürlü

ğüııe müracaatları. (662) 

Tnton inhisarı uııınıııi ııın~nrlnğnn~en: 
Keşfi ve şartname.! dairesinde: 

1.- İdaırei Merkeziye ewak odsma kaıpu ln§esı ve DördUncll 
şube ile Muhasebe a.lcmleri arasındaki tahta perdenin yiihel
dilmesi; 

2.-· Ba>hariye Levazım ihtiyat ambarına <!öteme w ta'Yan 
inşası; 14-3-932 pazartesi. 

3.- Şam~i dairesinde (100) küo pirinç ve (1100) .Uo 
Font dökümünün imali pazarlıkla ihale olunacaktır; 17-3-932 
perşembe. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat aıkçderini hamilen ~ 
gösterilen günlerde saat I0,30 da Galataıda Mübavaa Komi&Yo-

malzeme dairesine müracaatla görebilirler. (598) ! .. _________ .. , nuna müracaatları. (576) 

Kumbara Sahipleri .• 
1 r'"'"t tarihine kadar tediyatınız yekunu: 

Asgari 

5Lira 
Olmalıdı 

""""''" 
Asgari 5 lira tediyatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira nıükaf atlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Hıumbara tap•wı• mahau• em
niyet tertibatı" baldmıda ~ 18 
ım.t 1930 tarih ve 3002 Viliyrt ev 
tak DlllD8l'Ul ile ımılıayyet ilıtinı 
benıt talebi mllncaatı u..indeln 
hulı:uk bu locn &bere fent veyahut , 
icara verilıecefiııden tM.p a.rl:U9un

da tıuloıııımların latııobulda Babçe
kapıamda, Tq Hanııııda 43-~ au 
manlarda kAin ihtira .,.. a1imni fa 

SEYR1SEF AlN 

•rkea ac.enta: Galata K6pru 
ı B. 2362. Şube A. Slrkec ı 

Milhürdarsade han 2. '740. 

İZMİR - PİRE - İSKEN
DERİYE POST ASI 

(ANKARA) 1 Mat Salı 
il de Galata Rı.lrtımındaıı 
kalkar. 

rika vekiıli H. W. STOCK Efendi- ' ···-······---······ .. -···--·····--
ye milrac:aaııı.rı ilin o.ıı.aı-. MiLLiYET JIATBAAS 


