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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Cümhuriget hükumeti, her zor
luğu yenerek memur maaşlarını 
tam ve muntazam vermek istiyor 

Cümhuriyetin borçları mutlak~ va~-
ti d .. d kt·ır Mütevazın hır n e o enece · 
bütçeye bukadar ehemmiyet veril-

mesinin sebebi budur·· 
ANKARA, (Telefonla) 

Başmuhuririmizden: Ankara· 
da günün en mühim mevzuu 
bütçedir. Bütçe meselesi ya_l· 
nız hükiimeti alakadar etmı
:Jor; bunda bütün vataırdatla
l'lıı alikaaı vardır. Tabiidir ki, 
llllütevazin bir bütçe kastediyo
rum. 

Muadele basittir: Bugünkü 
kabiliyet, vaziyet ve terait içiır 
de vasati ve takribi bir hesap
la devletin varidatı ancak 150 
ınilyon lirayı buluyor. Bu va· 
ridat bütçesine göre, ayni m.~k
dar üzerinden bir masraf but
Çesi yapılmaaı mevzuu bahis· 
tir. 

Acaba geçen seneki masraf 
bütçesinin hangi fasıllannd~ 
kısarak, hangi ihtiya~l~n gen 
bırakarak, hangi tetkilatı ~9:~
tarak bu mütevazin bütçeyı vu· 
cude getireceğiz? 

Akla en evvel fU mest: ge~i: 
b··t emızı Yor· Acaba varidat u ç 

· M l" oou Çoğaltamaz mıyız? ese a 7 
160 milyona çıkaramaz mıyız. 
V d ·· kül olur· aziyet ne ka ar 111;ut. • 
•a olsun, bu neticeyı ım~aıwız 
&örmemek lazımdır. l!aveye 
baceı yok ki, bugün tedıye ka: 
biliyeti çok azalan halka yeııı 
bir vergi yükletmek doğ~ 01: 
nıaz. Fakat sınai, zirai, tıcan 
ve ikbsadi sahalarda ethasa ve 
'llıüeaseselere verilmit olan mu
'lfiyetler var ki bunların idaıır 
•inde bugün için zaruret yo • 
tur. Bu itibarla bazı mükelle
fiyetleri halka yük olmadan 
d-1ıa ad

1

ilane esaslara irca et
lbek mümkündür. Şurası ~u
bııkkak ki, mükellefin keseaın
den çıkan bütün paranın dev· 
let hazinesine girmesini~ ! 0 • 

l~u bulur, vergi ve tahsılatta 
ki bütün suiistimal yollannı ~a 
P•rıak varidatta mutlaka bır· 
k.ç milyon fark olur. 
• Masraf bütçesini tanzimde 
1•.e, büsbütün"yeni bir fikir, ye

rinde esaslı tadili tı icap etti-

riyor. 1. k" 
Şunu haber vere mı ı, umııı-

miyetle devlet . teıkilatınm ve 
k drolann üzennde durulmak 
h:tıra gelse bile, memur ma•t· 
)arının yeniden azalblması asla 
dü ünülmüyor. Eıaıen maat· 
lar' son tesızilittan ve ~uhr~ 

• ·ınden sonra asgan haddı 
vergıı d" k •1 bulmu9tur. T ekaü. ~ye ~· me
. belki dütünülebılır. Bızı taz
·~k eden her tedbir ve karar 
;:ındıkça üzülmek değil, bu k~-

tedbirlerin sebep ve saik rar ve . k 1• 
1 • • aöz önüne getirme ~-
ennı • ··f .. 1 b 
zmıdır. Maattees~u .. ~ye ır 
devir içindeyiz ki, bütun m~-
lek 1 bü·tün dünya fevkala-et er, . 1 de tedbirler ile ı~ar~ o u?uyo~. 

Muhakkak kı, hıç .. bı~ m~
lahaza; ismet ~aş~. bukumetı· 
ni mütevazin b~r butçe yapmak 

k nndan çevıremez. Esasen 
ara ah l ··t b devleti bebem a mu eva· 
z~ bir bütçe ile idare etmek ka 
ran· Cümhuriyet Halk fırka
aım~ saraılmaz bir 9ıan olmut· 

tur. 
Zarar yok: Mütevazı, fakat 

mütevazin bir bütçemiz olmalı
dır. Bütçemiz ne kadar • müte
vazı oluna olsun, de~le!m. te-
diyatı tatmayan bır ın~8:'° 
dahilinde cereya_n etmelıdır. 
Romanyada, Yugoslavyada ve 
daha bazı memleketlerde hü
kiimetler; memur maa9la";?ı 
ödeyemiyorlar. Memurları uç 
aydan beri maat almay~ b~ 
memleketlerde uğranan mutk!i 
)at; vaktile bütçe müvazen-;sr 

ebeuınıiyeıt vermemelerm
nde geliyor. Bir taraftan ha. 

en bal"" 1 b' al ile kantık mu aga ı .• ır 
~aridat bütçesi yapma~ dıger 
taraftan hesapsız ve muvazenı; 
. bir masraf kapısı açmak mil 

j~tler için daima fena akibetler 

hazırlar. • . b"" 
Cümhuriyet hükumetı, u-

tün borçlarım behemahal vak· 
• d öd" emek kararındadır. Me 
tın e t 

1 maaşlarını mun a· 
mur arının . ded" 

öd mek azmın ır. 
zaman e b ··1· 
Bütçe müvazenesine. u m:-ı a-

ııı bir ıiatem hakim olmalıdır. 
Bunda zaruret vardır. Çünkö 
kapa~ac~k açık üç be§ milyo~
daıı ıbaret değildir. Dar bır 
bütçede otuz milyonluk bir ta
••rruf mevzuu bahistir. Bu ta· 
••rruf; teferrüat üzerinde dur- yor. 
'llı11kla husul bulmaz. T etkila-

haza ile çok ehemmıyet .vn.y?r 
bu müvazeneyi temın ıçın 

tın, maaarifin ana hatlan üze- 1 

ve .. k""l" yenmeğe çalıtı-
her mu6 u u 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Eşya 
Mübadelesi 

Muvakkat büro dün 
işe başladı 

ANKARA 27 (Telefon
lıı) - Etya ~übadelesi i•i~i. 
idare etmek makıadile teıkilı 
ll_1ukarrer T akaz komiıyonu 
fırııdilik muvakkat bir büro tet 
k~atı yapılmıt "e komisyon 
reıai Ziraat Vekaleti, müstetan 
Atıf Bey bugünden itibaren 
filen meşgul olmağa baflamıt· 
tn-. 

• Komisyonun diğer izalan 
~ kadar vekaletler tarafından 
llltihııp edilerek heyeti vekile. 
Ye bildirilecektir. 

Komisyon reisi Atıf Bey, 
koı:ııisyonun mesaisi etrafında 
~C:Ümle dernştir ki: 

Başvekilin 
Rusya seyahati 

ismet Pş. bazı şehir
leri de ziyaret edecek 

Moıkova'yı ziyaret edecek. olan 
. J p Hz nin nısanm Batvekil ımet f• • ' hare-

IOn hafta11nda Moıkova ya 
ket etmeleri ta
karrur etmiıtir.ls
mct Pı. t mayısta 
Moskova'da bulu
nacak ve o sün 
yapılacak büyük 
amele tenliklerin
dc ham' buluna• 
caktır. Baıvekili-

1 ınizin Rusya'nın 

1 
bazı tef>irlerini zi . 
yarctleri mukarTer 

• olduğundan Rus-
1 ya'cla on bq gün 

k dar kalacaklar - M. SURIÇ kr Bu seyahat esnasında Ruı ıefiri 
M. • Suriç te kendisine refakat ede
cektir. 

lışmaıından devlet bütçesi ve 
memleket büyük faydalar te. 

Çin ordul1111na slllh ve cepnane naK.Jiyatı .. 

Sovyet hududunda 
vaziyet nazikleşti 

Ruslar Japonların asker sevki 
taleplerini reddettiler 

Rusya Japonyaya bir ihtarda bulundu 

Çia ordusunda motösiklet böllJJc. 
Jerinden bı'r müfreze ... 

MOSKOVA, 27 A-A. -Taı A
jaıw bildiriyor: Hariciye komiser 
muarini, dün Japon ıefiri M. 1 rota' -
yı kabul ebnit ve kendisi ile Sovyet 
bükü.meli namına n uker naldiyab 
meseleoi hakkında görüpnÜJIÜr. 

Haıbindeki Japon kumandam, 
Şarki Çin demiryollan iclareaine mü
racaat ederek Japon tebaıuma müda 

faa etmek için lmiento'ya ve sonra 
Pogranitchaia'ya asker nakletmek 
Üzere kendisine ı7 katar verilmesini 
talep eylemitti. 

Sefire, bu talebin evvelce asker 
nakliyatı için yapılmıı olan talepler 
mahiyetinde telakki edilemiyeceğİ, 
zira timdi lutaatıa Sovyct hududuna 
nakli mevzuu bahis olduğu ıuretin
de cevap verilmiıtir. 

Japonyanın bütün demiryollann
da yüzde 50 tenzilatla Japon kıtaatı 
nın nakline ve tarki Çin demiryolla
rının muhafazası icin sevkedilecek 
kıtaatın meccani ol~ nakline mÜ· 
teallik bir itili.f aktedilmesi hakkın
daki teklif, demiryollan müdiriyeti
nin aalahiyeti haricindedir. 

M. Karahan, teklif .,ı:dilmiş olan İ
tilafın siyasi mahiyette olup teknik 
ıınahlyette olmadığını ve Sovyet Rus 
ya ile Japony• ve Sovyct Rusya ile 
Çin araıındaki mevcut muahedeleri 
müteessir etmekte bulunduğunu ila
ve ehnittir. 

M. Karahan, M. lrota'ya Japonya 
lllJJ teklifi ile doğrudan doğruya yap 
makta olduğu muzaherete istina~n 
beyaz Ruslann Mançuride ıriritmit 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

Ticaret ve sanayi odası Jr.ongresınden bir intıba 

Yerli kumaşlarımız ne 
zaman ihtiyacı-

mızı karşılayabilece~ 
Sanayi odası kongresi dün 

hararetli oldu .. 
Yerli kumaş ve iplik fabrikalarımızın 

faaliyeti ve inkişaf sahaları artıyor 
Ticaret ve Sanayi Odasının sene. dır. Raporda bizde halıcılığın bir ta

lik kongresi dün öğleden sonra dör- rihçe.i yapılarak halılarda kullam
düncü Vakıf handaki Oda meclisi lan boyalann da 11lahı lüzumu ileri 
aalonuncla toplanmıttır. Kongreyi i- ıürülüyor ve yünlü mensucata ait la 
kinci reis Kara Mustafa zade Ahmet 1rmda Anadolu ve Rumeli yapağıla
B. açtı. F ortün zade Murat Bey n ile hariçten ithal edilen merinos 
kongre riyaıetine, Mehmet Ali B. koyunları yapağılarmın vaziyetin
rejs vekiletine, Nizameddin Ali ve den ve bunların 11lahı çarelerinden 

"Kudret Hakin Beyl~r mazbata mu- bahsolunuyordu. 
harrirliklerine seçildiler. "Türkiye 1 
menıucat sanayii h•li hazırı ve inki- Rapora nazaran zmirde, ve Uş-
tafı'' na dair Hereke fabrika1ı müdü- ıakta ikiter, Kula, Kay~, hpaıta, 

Balıkesir ve lstanbulda bırer olmak 
rü Reşat Bey tarafından kongreye Üzere 9 yÜn iplik fabrikam.zla An-
anedilmek Üzere hazırlanan rapor, kara, lzmir, Unak ve Herekede bi
bizzat lleşat B. tarafından okundu. rer. Is tan bul da üç olmak Üzere 7 ta
Raporda ticari muvazenemizde men ne 'yün iplik ve kumllJ fabrikamız 
sucabn ehemmiyetine dair küçük bir vardır. htanbulcla bir de dokuma 
mukaddimeden sonra menıucat it. fabrikaır mevcuttur. 

- Hariçten yapılacak mü· 
ba111atla dahilden icra edilecek 
S•tıılar için komisyon bir nevi 
lllütevanıtlık vazifesini yapa
tııktır. Ve vazif ınin ifasında 
devlet t419kilitından ve matbu-

halat ve ihracatımız etrafında son Kumaş imalatımıza gelince, iki 
sekiz senelik istatistiklere istinaden sene evvel, yünlü menaucat fabrika
malümat verilmekte ve müteakiben larımızın i•tihııalah ı,ı00,000 metre 
ev dokumacılığından bahsedilirken raddesinde idi. 

min etmi~ olacaktır. bu nevi dokum.~cılığın inkitafı için Bugünkü himaye aayesinde bu 
Diğer taraftan haber aldığı 1 ucuz iplik temini, el tezgahlarının miktar 2,000,000 baliğ olmuştur. 

ı k"I • bu ıslahı, seyyar ustalarl dokumacıla- Hima e devam etti"i takdir 
nıa göre, ktıaat ve a etı ·~· lllliı" iıl•·ilılli" ııiııll••••iiiiifııiııiiiiiiiııiillilliiiiiiii 

. • 

•• 

• Sahip ve &.,muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi NeP'iy•t ve Y•zı MildilrO 
ETEM İZZET 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir yere çıkmamışlardır. 

1Şeker meselesinde ha 
kiki vaziyet nedir? 

Irak sefiri ile 
Bir saat 

Yeni sefir Irak ahva
line dair 

beyanatta bulundu 
Evvelki gün ıehrimize gelen Irak 

aefiri Emir Zeyt Hz. birkaç gÜne ka
dar Ankara'ya ııidecektir. Emir Ze
yt dün alqam Per· ?•la1 oltlinile 
gazetecileri kabu ı 
ederek, ıorulal! 
ıuallere cevabeı 
beyanatta bulun 
muttur. Sefir An. 
kara'ya sefir ola 
rak tayin edil.!i
ğinden bahseder. 
ken demiştir ki: 

- lrak'ı, Anko 
ra' da temıile me 
mur edildiğiınder 
dolayo çok mem
nunwn. Türkiye'- EMiR ZEYT B. 
yi ve bilhaaaa lıtanbul'u ikinci vatan 

(Devamı 2 inci sahifede) 

---,-----··-···-·--····-

u 
MI. Anita 

Komisyonun verdiği karar 
midir? yerinde 

Alpullu şeker şirketi şayanı dikkat 
izahat ve malumat veriyor .. 

Şeker fiatlarmm tereffüü 
münaaebetile Vilayette teşek
kül eden komiayonun tetkikat. 
ta bulunduğunu ve kendi nok
tai nazan dahilinde< bazı kar•r
lar ittihaz ettiğini yazmı9tık. 
Bu meyanda Alpullu teker fah 
rikaaı da mevzuu bahiı oluyor
du. Dün Alpullu teker tirketi 
ile temas ederek bu husuata 
şayanı dikkat izahat Ye malQ.. 
mat aldık. Alpullu tirketi er. 
kinmdan salahiyettar bir zat 
bu huıuıta diyor ki: 

"- Bu seneki istihsal 1412 
vagon teker olmuştur. 337 va
gonu kontenjanın tatbiki tari
hine kadar satılmıt bulunuyor
du. Kontenjanın tatbiki tari
hinde 9irketin elinde fabrikada 
ve İstanbul anbarlannda cem-' 
an 1075 kadar vagon teker mev 
cuttu. 

Kontenjanın tatbiki dola. 
yııile teker fiatında diğer etYa 
fiatlan gibi her hangi bir teref 
fü ve ihtikar vukuu ihtimalini 
düşünerek 9irket müdiraru, hü. 
kiimete müracaat ederek mev
cut teker istoklarile piyasada 
~eker fiatlannın tereffüüne 
meydan vermiyeceklerini ve 
nazım olacaklarını ifade etmit
lerdir. Ve 23 teırinisani tari. 
hinde toplanan meclisi idarede 

(Devamı 6 ıncı s&hilttle) 

Bir vesika 

'dare meclisinin kararı 
AlpuDu fdcer ıirketinin ıe

ker fiatlarnn arttırdıiı yazılımt
tır. Halbuki ıirketin 23 tqrinisa 
ni tarihli karan da ıröıteriyor 
ki fazla fiatla teker aatmaa. 
'DenUu lıabU deii)dir. Bu karar 
"3meyi •J'D• neırediyoruz: 

23 Teırini•ani tarihli 
mecli•i idartt kararı 
1 - lthali.bn tahdidi kara

rından IOnr& teker aıt.bf ftZİ. 

yetleri murabba& i2a tarafından 
meclili idareye izah edilmit Ye 
meclisi idare tahdit lrararuım 

yerli ıekerlerimizia aatııım bin
netice arttırmak ıuretile temin 
edeceği faydayı memnuniyetle 
kaydetmekle beraber, hükUme
tin tahdit tedbirile iıtibdaf et
tiği milli makaada tamamile JıA. 

elim olmağı tirket için bir ..-azi. 
fe addettiğini beyan ve binaen
aleyh vaziyet ne derece müsait 
oluna olsun, fiatı muhafaza cı. 

menin ve teker bayilerimizin de 
bu vesile ile her lıanai bir ihti
kar tqebbüsüne aapmalanna 
meydan verilmemesinin ıiddetle 
iltizam Ye takip olunrnanm ilave 
.1mİ4tir. 

G , .. d .. 'OJ •• •• 

rew un ugunu yangınlarda yananla; 
Dün dini merasim ya- • • .., } ? 

pıldı. G~.zi Hz.. Dl Çin ÇOga JyOr • 
bir buket gonderdıler 

Yeni eJJliler halayı 
ugahatin• çıktılar 

Türk kanunU" mecleniaine tevfi
ken ııikihları akteclilmiı olan Ame
rika sefiri Mr Grew'ün kerimeoi 
Mel Anita Grew ve Amerika'nin 
Pqte ıefare~ kif:ip~erin~~ Mr R~ 
bert English'm dını nıkihları d .. n 
saat 4 de sefaret konağında Robert 
College müdürü Dr Gateo wahn
dan icra edilmit ve saat bette de ye
ni evliler ıerefine bir reımi kabul 
yapılmJtbr. Resmi kabulde Riyaseti 
cumhur kalemi mahıuı müdürü Ha
san Rıza Beyle Yaver Beyler, Vali 
Muhittin B. sefirler ve sefaretler er
kim, Beyoğlu kaymakamın Sedat 
Bey eıbak .Pariı sefir? _Fethi B. ve 
tehrimiz kıbar mehafiline mensup 
birçok zevat ve refikaları hazır bu
lurunuılardrr. 

Hasan Rıza B. Gazi Hz. namına 
mükellef bir buket takdim ederek 
yeni evlilerle Mr Grew'ü tebrik et
mi;tir. Reıımi kabulde hazır bulunan 
diğer zevat tarafından ela müteaddit 
buketler tı>kdjm edilmittir. 

Saat 6 da Mr Engliıb ve refika
sı davetJile.-e vedR ederek Patria va. 
puruna binmişler ve bal ayını geçir
mek üzere Marıilya'ya hareket et. 
mi,lcrdir. 

Mr Engliıh ve refikası ve Mr. 
Grew her taraftan birçok tebrik tel
grafları almışlardır. Bu meyanda 
Ba~vekil ismet Pş. Hz. ve vekiller 
mektup ve telgraflarla yeni evlileri 
tebrik ederek saadetler temenni et
miılerdir. 

Yarınki 

Milliyet'te 
Çin-Japon muharebesi •• 

Askeri muharririmiz Ali 
Rıza Bey Çin-J apoın hamini 
MİLLİYET'te izah ve tahlil 
edecektir. Yarın ilk makaleyi 
neşredeceğiz .. 

Bugün •• 
Türk san'atkiırları milli a

bidclerimizi yapabilirler mi? 
Müderris İsmail Hakkı Be-

Umumi meclisin dünkü içtimaında 
fen müdürü izahat verdi 

Florya plajını belediye allyor 
lıtanbul umumi meclioi dün aaat 

15 le toplandı. Reia Necip ve divan 
Jıatipleri de Etem izzet, Sadi Beyler 
di. Zaptı aabık okunduktan 10nra, 
birinci reôı vekili Sadettin Ferit S. 
yin üç günlük mezuniyet talebi ka
bul edildi. 

Tuzla köyÜnÜn Kartal kazallDll 
raptı hakkındaki mülkiye encümeni 
mazbata11 muvafık görüldü. Beledi
ye çöp kamyonlan masarifi tahıiaa
tı bittiği cihetle, bütçede münakale 
yapılma11 hakkındaki teklif bütçe 
encümenine havale edildi. 

Bundan sonra Latife Bekir Ha
nımın ııeçen içtimada, yangınlann 
çoğalması hoklundaki takririne fen 
itleri müdürü Ziya B. cevap vererek 
dedi ki: 

- Yangınların teveıaöü, itfaiye
ye geç haber verilmesinden aqet e
diyor. Y nngınlar ya resmi telefon
larla, ya şirket telefonu ile, yahut 
da kuleler vaııtaıile ihbar ediliyor. 
Resmi telefonlar mevkilere, merkez 
lere ve sonra itfaiyeye merbut oldu
ğu İçin geç kalınıyor. Kuleler ise 
yangın ancak saçağı sardıktan 10n
ra ırörüp haber verebiliyor. Son çı
kan bazı yangınlarda in..,nlarm da 

(Devamı 6 ıncı sahifede) L§tife Bekir H. 

).,n cevarbı iç sahifelerimizde~ Gülistan sar ıtıtia 171"rmer taht. ah. muay"d" T"simJeri, cülfls tdrilı#rl 
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Zeytine ağı 
·--· 

ll==UARö<Cô IFllA~~Rlb~R ı~ - 1 
ı , ı - · DAK•K.A_ 
ıNazis ler ademi· itimat Sabık kıral -21>-

Krösnak 
Niçin Enver Paıara Alman 

dostu ve Cemal Paıara fran. 
sız doıtu dendiğini derin derin 
aratlınnayuuz. EnYer Pata 
Berlinde atatemiliter ve alman 
caıı franaızcaamdaa kuYYetli 
idi. Cemal Pata almmca bil
mez, fakat §Öyle böyle bir fran 
sızcası vardı. Bundan ba,ka 
Bahriye Nazırının 1914 te 
Franaada oldukça parlak birse 
yahat yapını, olduğunu batır. 
!arsınız. 

İttihat ve Terakki reisleri. 
nin büyük beynelmilel mesele
ler hakkındaki fikirleri, öteki 
batından da pek farklı olma. 
mı~tır: 

- Alman yenilmez, veya: 
- İngiliz y-Umez. 
Hepsinde ayni kuru hüküm 

ler: 
Atdc kemiğinin ne tarafı üı 

te geleceğini atarken biç kim. 
ıe bilmez; fakat üste eelen ta. 
rafı niyet tutm119 olanlara biz
de dibi denir. 

Cermen yumruğunun bir YU 

ruşta Fransayı devireceğini 
zanneden Envtt Pqa, Marn. 
den ıonra bile, kara kartalın 
zaferine yetişebilmek için ne. 
fes nefese harbe girdi. Franıız. 
ları takdir eden Cemal Pa,a, 
lngilterenin elinden Mısırı al
mak gibi bir hulyaya biç ol. 
mazsa bir müddet inıuımıştır. 

Almanlar, büyüldıarpte Tür 
kiyeye kendi mülizımlannm is 
mini koymuşlardı: Enverlıu:ıd ! 
Fakat o::emlekette hükmü ge
çen diğer ıefleri de kazanmak 
faydasız değildi. Bunlar aramı 
da, Almanlan pek seonnemek
le şöhret kazanan Cemal Pa. 
'" vardı. Harpsonlarma doğru 
onu Almanyada bir seyahat 
yapmağa davet ettiler. 

Almanya ve Avuıturyaya 
niçin gittiğimizi bilmiyorum. 
Tam:imattan beri Avrupa se
yahatlerini vai:ı:felendirmit o. 
!anlar parmakla sayılabilir. 
Türkiye kapısından çıkanlar 
için frenk tehirlerinde o kadar 
göriiJmemit yeni feyler, bil. 
hassa o kadar kaTilfulmuı hür
riyetleT vardır, ki masaba§ı in. 
sana hapiı eibi gelir. Kendile. 
rini büyük zevk sağanağından 
kurtararak, Avrupa sokaklan
nın bat döndüren cazibeleri a. 
raımda çalııabilen tarkldar bel 
ki yalnız Japonlardrr. 

Biz de Medineden Ostand'a 
kadar uzun bir seyahat rekoru 
kırdık. Almanyayı, AVU1turya. 
yı ve belçikayı dolaştık. At ya. 
rışlanna, operalara, Ren neh. 
ri boyundaki farap kahveleri. 
ne, Krop tezgahlarına, ami
ral Şer'in zırhlısına, kayserin 
kardeşinin Kil'deki tatosuna, 
Brüj'ün Dnntela müzesine, ve 
biraz da top sesinin ancak ge. 
celeri duyulabildiği cephe ge. 
rilerine gittik. 

Krop fabrikasının sahibi 
Matmazel Berta'run Easen'de
ki ıatoauna misafir olduk; Kay 
serle öğle yemeği, Hindenburıı 
la ak§am yemeği yedik; genç 
Avusturya imparatoru Şarl ile 
Viyana kenanndaki bir köyde 

Poliste 

Ba:ıkçılar 
Bulunamadı 

buluttuk. 
Bende bu aeyahatteıı topye. 

klin !U görüıler kalmııtır: AI. 
manya açb; Avusturya bitkin
di. Kröınah karargahından bi. 
ze Sultan Hamit sarayı efen. 
dilerinin taklitlerini yapan 
Kayaer, bana daha fazla bir 
ıarklı hükümdar gibi göründü. 
Onun öik7emeğinden doyma
yarak kalkmqtık. Mabeyincisi: 

- Karıer cephe geriıi gibi 
yer, diyordu. Cephe gibi yi
yen Hindenburg'un aktam ye. 
meğinde ise Şam ziyafetleri gi
bi doyduk. 

Brüksel dükkanlarında he. 
men yalnız kadınlar çalışıyor
du. Bunlar kızıl Alman düfllla• 
nı idiler ve kimseden lakırdı 
esirgedikleri yoktu. Belçil~ada 
vatanperver bir memleket ha. 
vaımın, bir düşmanı nasıl tec
rit edebildiğini gördüm. Sokak
ta, kahvede, otelde Almanlarla 
temas eden hiç bir yerli yoktu. 
Büyükbarpte Brükseli görınü§ 
olan bir Türk için, mütareke 
lıtanbulunu görmek ne kadar 
hazindi. 

Oıtand bomboştu. Avrupa. 
nın bu meşhur plajından tek 
hatlarına gerinip çıplak dola. 
şan bir kaç Alman, kapalı otel
ler, ve bir de içinde uzun bir 
top gizlenen beton tabye ha. 
tırımda kalmıştır. 

Alman denizinden Türk 
denizlerine doğru, bir yıkılı,, 
büyük bir yıkılış vardı. Bizi 
belimize kadar gömen heyela. 
nın altından baılarımızı ııüç 
doğnıltmuf, biribirimi:ı:i alda
tıp avutmağa uğrafıyorduk. 
İmparator Vilbelm, imparator 
Şarl ve imparator Mehmet, 
sırmalarından sıyrılmıt, üç tah 
ta manken gibi duruyorlardı: 
Hiııden~rg'un abf&P heykeli 
gibi, fakat altın çivi değil, mil. 
li ıztırapların oku aaplanan üç 
manken •.. Tuna yukansmda 
iki imparatorluk, Akdeniz kıyı 
aında bir imparatorluk ve Tu
na kenarında bir krallık devril. 
mek üzere idi. 

Dönüşgününden evvel mih
mandarımız kansı geldiği için 
benim Adlon'daki odamı iste. 
mitti. Ben ba~ka bir numaraya 
gittim. Ertesi sabah kabvealtı. 
mı istedim. Garson duvara eli 
ile bir takım itaretler yaptı. Ne 
dediğini anlamıyorum: Ekmek 
vesikası aoruyormuşl Vesikam 
varaa zaharinli çayla kuru birek 
mek yiyecektim. Cemal Paşa 
ismini bir kaç kere söyledim, 
Birden gözlerini açtı, derin bir 
eğiliıle çekildi ve biraz sonra 
bana zengin bir tepsi getirdi: 
Cemal Pata kahvealbıı! Bize 
Almanyada g(;&terdikleri bu 
idi. 

Şama döndüğümüz vakit, 
bir çok yeni ıeyler öğrenmiı, 
yeni silah tecrübeleriııde bu
lunmut, Kropnn kaynar demir 
ırmağını, Kil' deki top istiflerini 
görmüş, fakat bir şeyi, zafer 
ümidini son damlasına kadar 
kaybetmiştim. 

Yatıyorduk. 
Falih RlfKI 

Tekaütlerini isteyenler 
Yeni tekaüt kanununun bütçede 

taoarruf dolayıaile tadili ihtimalini 
bildir"" haberler, 30 seneyi doldu
rl\tl memurlann td<aütlükleri için 

I yeni m~caatlan mucip olmaktadır. 
Balık tutmak üzere Mannaraya Tabkikatmuza göre, yalnız lıtan-

~1:..,, üç balıkçı kayığının kaybol- bul Posta ve Telgraf Bqmudürlü
duklarıru dün yazmı9tık. ğünde yeni tekaüt kanunu üzerine 

E't'Velki sabahtan beri yapılmak- taleplerile td<1'Üde sevkedilinit 30 
ta olan bütün ara,t:rmalar boıa çık- seneyi dolduran memurların miktan 
llllf -re bu üc bııl.l<çıclan hiç bir ha- 45 · bul t y · '---u ber ·kınamı· hr ı mıq ur. enı ....u nun ver-

ç. ' • d""" ikrami. L-Ll-cla . tif d . ıgı ye nıuuun n ıı a e ı. 

V erı1en malümata ıı:öre, bu bıolık- ka 
cılardan ikiıi Ermeni biri Rumdur. çİn 10 dar poıta memurunun da 
Havanın bafif olmasuıa inanarak ba- tekailtluk için verdikleri istidalar 

Ankara'ya gönderilmi9tir. Bunlara 
lığa çıkan bu ÜÇ zan.Ilı biraz aonra veriJecek ikramiyeler, kanunen ma
sertl~ bava altında sulara kapıla-
rak türüklenip ..; .... :.terdir. il! tıuarrufatından temin edileceğin-

.-~·~ den bunlara kifi tasarrufat mevcut 
DUn aktam geç vakite kadar bir olup olmadıit tetlik edilmektedir. 

remorkör bu baH<çılann taharrisile Tuarrufat yaroa, bunlann da tekaitt 
mqgul olmuştur. lülderi icra edilec:elıtir. 

Civar Marmara limanlanna tel-

t k . . d•J Alphonse a rırı ver ı er 
Kraliyet taraftarlarına 

Verilen takrir 264 reye karşı 
289 reyle reddedildi 

beyanname neşretti 
MADRIT, 27 (A.A.) -

Sabdc lıpanra kralı ile amıcuı 
prens Cbarles de Bourbon bir 

BERLIN, 27 (A.A.) - Zira, aleyhte verilen 264 rey beyanname netretmitlerdir. 
Hükıimete ademi itimadı mu. için<! ~ hiç bir ıı:aman bir sağ Sabık kral, bu beyannamede 
tazammın olan takrirler, reye cenah bükUmeti lehinde rey memleketindeki anarti hasebi. 
konulduktan sonra şahsi ola. vermiyecek olan Komünistler- ' le ıükıitunu ihlile mecbur ol. 
rak muhtelif nazırlara ademi le Sosyalist fırkasından ayrıl- duğunu ve biç bir vakit bakla. 
itimadı mutazam•mm bir takım mıt Sosyalistlere llit olan 79 nndan feragat etmemi! bulun. 
takri•I,.~ daha tevdi olunmuş- rey de dahildir. duğunu ıöyliyerek bütün lapan 
tur. Binnetice, Brüning hükfune yolları kendi bayrafrı altında 

!:ion araya müracaatta da ti Reichstag'da 289 reye sahip toplanmağa davet eylemekte-
bükıimet, mühim bir ekseriyet tir. Halbuki bir sağ cenah hü. dir. 
kaıı:anmıştır. kUmeti ancak 185 rey cemede- Bundan başka, miitariin-

bilir. ileyh aile reisi ııfatile amcası 
Reichstag dahiliye ve harbi BERLlN, 27 (A.A.) - prens Charlea de Bourboıı'u 

ye nazırı hakkındaki ademi iti Rayiıtag, Nazis'lerle bükümet kabul eylemekte ve kraliyete 
mat takririnin 25 reye karşı aleyhinde vermit oldukları ade sadık alanlan bir hükıimeti mu 
306 rey ile reddedilm~tir. mi itimat takrirlerini 264 reye vakkata tqkil eylemeğe ve mü 

Hükıimet, kabinenin heyeti karşı, 289 rey ile reddetmit- easeaan mecliıi toplamağa da.. 
mecmuasına ademi itimadı mu tir. vet etmektedir. 
tazammın olan takririn redde. BERLIN, 27 (A.A.) - ı 
dilmesi ile kazanmış olduğu Reic~s~ag müttcfi~a? .rı:isi~üm Ya SU lhen 
muvaffakıyet, ona 25 reylik bir bur mtibabatına aıt ikı ıntıhap 
ekseriyet temin eden erkıımm devri tarihini 13 mart ve 10 ni ya cebren •• 
delaletinden laha mühimdir. san olarak teabit etmiıtir. Vt1rsailles mu~heJesi 

Irak sefirile 
Bir saat 

(Ba;;t ı inci sahifede) 
addederim. Herkesin takdir ve tepci
lini bihaklmı kazanmıt olan Gazi 
Hz. ile de ,erefyap olacağnndan do
layı pelı bahtiyarun. 

- Türkiye ile Irak araımda yeni 
bir müzalıere cereyan edecek mi? 

- Biraderim Kral Hz. nin Anka
ra'yı ziyaretlerinden ve Batvekil 
Nuri Paıa'nm aon Ankara oeya!•a
tinden aonra Türkiye ile Irak an
ımda bütiiıı 111uallak meseleler halle 
dilmittir. Bu sebeple ıimdilik yeni 
bir miizakeft menuu men:ut değil 
clir. 

- lralı kralı Feysal Hz. nın Su
riye kralı olacaklan haldunclaki ha
ber doğru ınudur? 

- Bu haberi ben de razetelerde 
gördüm, reomi malUınabm yoktur. 
Bir Arap ııfatile Suriyelilerin muvaf 
fakiyetini ve arzularının tehakkuku· 
nu temenni ederim. 

- lrak'm •İyasi va:dyeti na11ldır? 
- 1 rak seri surette terekki etmek 

tedir. lrak'ın Cemiyeti Akvama aza 
olması esas itibarile tekarrür ctmit
tir. Esasen lrak'lıların hiç bir zaman 
kabul etmedikleri lngiliz mandası 
da Cemiyeti Aknm mecliıinin ge.. 
çen lıananusani içtimaında verdiği 
karar ile ka!dınlmıfbr. 

- lnğiliz ordusu lrak'tan tama
men çekildi mi 

- Irak ile lngiltere arasında ak
tedilen aon muahede mucibince Irak 
ta İngiltere orduau mevzuu bahis 
değidir. lrak'ta yalnız lngiltere ile 
Hindiıtan arasında tayyare mu.asa 
leoini tmıin için 2 • 3 yerde tayyare 
merkezleri Yardır. 

- lrak'ın komıularile miinaseba
tr ııaıdclır? 

-Komıulamnız İran, Hicaz, Sar
ki Erden, Yemen ile münasebatımız 
pek iyidir. Hicaz ilo bir muhadenet 
ve iadei mücrimin muahedeleri Ye 
Yemen ile de bir mühadenet muahe
desi alrtettik. Yemen' de bir sefaret. 
ihdas ederdı: bir masl~t!riizar ta
yin edilaı. 

Sefir bundan aonra vaki olan su
ale cenhen Muıul petrollerinin Ak
deniz' e isalesi için borular fe~il
mek üzere olduğunu ve bunun için 
tetkikat yapıldıinu ve petrolleri ~
!etmek imtiyazini alnu, olan firket 
ile cıkan kü•ük bir ihtilifin da Lon
dra;da ballecİilmiş olduğunu ııöylo
miıtir. 

Rusya Karadeniz liman 
larını kapatnı amışhr 

Ruayarun Karadeniz liman. 
lanru kapadığı hakkında veri. 
len haber, Rus mahafilinde 
tekzip edilmektedir. 

Bu hu&usta şehrimiz Rua 
n:ehafilinden verilen habere gö 
re, Rusyada böyle bir karar 
ittihaz edilmiı olsaydı, bunu i
lan etmesi lazım gelirdi. Liman 
!arın aeddi torpil atılması gibi 
oir sebepten ileri geldiği de aöy 
!eniyor. Halbuki vapurlar me. 
seli Odeaa limanına elyevm 
kulavuz almadan girmektedir. 
ler. 

Y ı • d,.ğ "şmelitlir 
er ı FlLADELFIY A, 27 (A. 

K 1 A.) - Versailles muahedesine 
umaş arımız karşı kat'i ve cezri muhalefeti 
(Baştı inci salıifede) le tanınmış olan ayandan Mis 

artbrınak sureti!e iıtihaalatlııruu 3, ter Borh, Presbajterian Maga.-
300,000 metreye iblağ edebilecek zine gazetesinin bir muharriri 
kabiliyettedirler. Bu miktar temin tarafından irat edilen bir suale 
edilirse hariçten ancak 2,300,000 (!eVaben şöyle demiştir: 
metre kumaı ithaline lüzum kalacak "Bu muahede &ulhan veya 
tır. . cebren yeniden yapılmalıdır . ., 

Pamuk mensacatmuz da raporda F 
mühim bir balıi• tqkil ediyor. san~u:ıai:~e::zh:~kmd:: 

Rapordan öğrendiğimize göre la- b l 
tanbulda bir iplik, Aclanada ı iplik vaziyetini değiştire i menin 
ve dokuma, Tarıuıta ı iplik ve do- yegane çaresi iktıaadi §eraitte · 
kuma ve bir iplik lzmirde 2 iplik "" temerküz eylemektedir. 
dokuma fabrikamız vardır. Mevcut 
oekiz fabrikada 72,000 ii faaliyctt&
clir. iki oene evvel bu fabrikalarcla 
3000000 kilo İplik vardı. Bu miktar 
geçen aene 3,5 milyona baliğ olmuı 
tur. iplik fabrikalarımız, memlek,.. 
timizin iplik ihtiyacının % 50 ilini 
temin edecek lıal>lliyettedir. 

lpekçlliğimize gelince dünya ipek 
iıtihwatı 913 senesindeki istatistik
lere nazaran, 2S,t60,000 kilodur. 

Profesör M. 
Malche gitti 

Bir ay da fsviçrede 
tetkikat yapacak 

Ham ipek ihrtıcatnnız gittik-;e •· 
zıılmaktadır. 929 oenesinde ipek ih- Darülfünun lıaklunda tetkibtta 
racatımız 1,298,329 lira iken 930 da bulunarak bir ıalabat raporu verecek 
432,600 liraya düımüıtür. Raporda olan profeoör M. Albert Malclıcı dİİll 
bundan aonra ipek menaucat fabrika akf&Dl Patria npurile ve Manilya 
!anndan trikotaj ve çorap sanayiiııin tarikile lıviçre'ye avdet etmİftir. M. 
vaziyetinden uzun uzadıya balıoedil- Albert Malche mart aymı l•viçrede 
melrtedir." geçirecek ve ni .... nda tekrar tebrimi

D---r cıkunduktan oonra riyaset ze avdet edecektir. Profesör dün 
~"':'nü i!ıı:al eden Mehmet Ali Cet-ele d'Orient'da bir mubarririmİ· 
Bey rapora dair izahat almak ve zi kabul ederek fU beyanatta bulun• 
mev'zu etrafında oöz oöylem<k iıti- muıtur: 
yenler olup olmadığını sordu. - Tetkikat; un esaslı noktalan-

Ayni zade Hasan Tahsin Bey ra- nı ikmal ettim. Evvele10 de mulr.:ır
porun ibtiaas sahibi bir zat tarafın. rer olduğu üzere lsviçre'ye avdet o
dan yazıldığını .c;yleyerek dedi ki: diyorum. Mart aymı orada ceçire

- y a1ruz arkadaılar leh ve aleyhe cek ve Bern' de F edera! meclisi içti
bir 1ey oöy!emediler. Ben, bunu ra- maına iıtirak edeceğim. Bundan baı 
porun tasdiki malaım~ kabul edi- ka raporumu yazmazdan evvel Fran
yorum. Baıkaca teınennıyat vana aa'da Zuricb ve Cenevre'de bazı 18-
onlan ela oda mecliıine arzederiz. boratuvarlan ıı:önnek isterim. Mak

Kudret Hakkı B., rapo'""n tetkik sadim burada cördüğüm Tıp fakül
edilmesi lüzumundan bahsetti. Reia, tesi liboratuvarlarile Avrupa'daki 
menıucatçı arkaclaıların komisyon emsali laboratuvarlar arasında bu 
şeklinde toplanarak umwni bir içti- mukayese vücude gethnı•k ve rapo
mada raporu tetk«k etmeleri müna- rumu ona ı::öre tanzim ebnektir. Ni
ıip görülüp rörülınediğİni .•ordu. .... Ye mayıs aylarını burada geçire

Hilmi Naili B. - Kom11y_ona lii- e10k ve raporum kat'i ıeldini alınca 
zum yok. Biz ken~İz aramızda takdim için Ankara'ya l!'İdeceğim. 
müzak<re ederiz, dedı. Tetkikatını eseaamcla Hükümetin 

Reiı aordu: talebi üzerine bazı liselerde lisan ve 
_ Heyeti muhtereme nasıl arzu fen tedrisatını gördwn. Elde etti. 

ediyor? Komiayon halinde mi top- ğim kanaate göre liselerde talebenin 
!anmalı, yoksa heyeti umumiyede ecnebi lisanlarına olan vukufu ayni 
mi nüzakere etmeli? oeYiyede değıldir. Umıımiyetle Da

H. Tahsin B.: Raporun komiıyon rülfünuna giren talebenin ecnebi li
da müzakere ebnektense wnumi cel- aanında pek zaif oldukları oöyleni
ıede tetk'k.i muvafık olaca'!ını. bıı yor. Bu kabil talebe tahtilleri esna
suretle mütehasoislann fikirlerini or aında ecnebi bir !iaanda tetebbüe 
tayR atmalc.rına fır~nt veri\nıjş olaca~ muvaffak olamiyorlar. Lisan meaele
ğrn , söyledi. ıinde serdettiğim bu mülahazadan 

Zühtü B. cevao v<r~rel< dedi ki: Galat ..... ray liıe<i bittabi müstesna
- Vazife, mensucatçılara taalluk dır. Raporumda liselerde ecnebi li

cdiyor. Kendileri meydana ç•k'D8lı- oamı tedris:ıhna da temas edece. 
dırlar, lı havada kal~~lı ... Ona ğim.'' 
pervane takmalı ki yurusun .... Her 
halde komisyon toplanmalıdır. Eşya kaçıran yolcular Reiı - Menoucabn muhtelif 9ulıe 
!erinde bulunan aı kaclaılar müsaade 
edeueniz bu itle meşğul olaunlar. Gümrük müfettiıleri Ta!Wn Fa-

- Reye konsım ! s.>0leri. zıl ve Cemil Veli B. !er bir kaç (&-

Reis: cedir, havaların fenalığı yüzünden 
- Kabul edenler ellerini kaldır- limana gece gelebilen vapurlardan 

ıın-.. Neticede ekseriyet hud oldu- çıkan yolcu eşyaaınm gümrük mue
ğu anlaşılarak men•ucatçılardan Na- yenelerinin sureti cereyanını tetkilr 
il. Rasim Sinllıi ve Kudret Beylerle ef•;. tm ktedirl E elki 
T .. ranto Ef. elen mürekkep bir ko- ve t ...., e " er. VY rece 
miayonun içtimaa daveti kvarlaşb. ı ltalya limanlarından gelen Viyana 

Katibi umumi Vehbi Bey, ibra- vapurundan çıkan yolculardan bazı 
cat mallarına dair raporun pazarteai kaçal eıya bulunarak müsadere edil 
gününe haznfanabileceiiini aöyledi. mittir. Bu meyanda gayet tık giyin
Ve celseye nihayet verildi. Kongre rni§, çok ıı:üze! bir matmazelin man
önümüzdt'ki talı günü ikinci içtimaı toıunun yakasmcla!U kürkle kunıat 

graflarla vaziyet bildiriJmittir. l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I Himaye komitelerinin nı ıı1ı:te.ıecekt1r. arasına s arıın kaçak ipekli 1wmat 
tarafından yapılan muaymıede kalp yakalanmııtır. 

Kalp sektesinden 
ölüm 

oektesinden öldüiü anlatılarak def- müsamereleri Kaçak rakı Ayni vapurla, Frama'clan biik\i. 
Dine ruhsat nrilmiıtir. lıtanbu!da 60 ilk mektepte tesiı met beaabına tahsilden &Ydet eden 

Y b 1 edilen talebe velileri ile mektep ida- Takaimde Hayık İsminde birinin bir talebenin eşyuı meyanında da 
Kutedihinde Petraki apartımanı. angın aş angıcı relerinden mütetekkil himaye komi- evinde kaçak rakı bulunduğu haber bir kaç parça~ eıya zuhur ede-

nın ikinci katında oturan seyyar • ICasnnp&f'l'da Süruri mahallerin- telerinin verecekleri müsamerelerde alınarak nratbrma yapılmııtn. Evin rek zabıt Y&rakası tutulmuftur. Dün 
lektrikçi Marko odaomda öli olarak 

1 

de 21 numaralı apertmuınm dördün vergi almmamaaını Maliye vekaleti altınt:!aki bodr ·' gömülü bir fıçı- gece de buı )'Olcu 91y&11 meyanında 
bulumnuttur. CÜ katmclan ve ooba kurumlarından kaba! etmi,tir. Keyfiyet ınekteolere .;ı.".ı.F·-·~·tf.V<te. •• ı.:,--1- :-.ı..nı-.-- ··'- L-··
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lstanbul' daki gümrük işlerine 
ait davalar 

• ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük idaresinin lstan. 
buldaki itlerini tedvir eden hukuk ınütamliği tqkilatmm 
Ankara'ya nakli takarrür etmiş ve alakadarlara tebligat yapıl
mqbr. 

lstanbul'daki eümriik itlerine ait davalar buradı\n idare 
edilecektir. 

Tekaüt kanununda tadilat 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Fırka maliye tetkik komİs· 

yonu bugünkü içtimaında bilhasaa tekaüt kanunu ile metgul 
olmut ve kanunda yaprlm1U1 ıı:aruri görülen tadilatı müzak,._ 
re eylemi,tir. 

Benzine ispirto karıştırılacak 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Her sene artmakta bulu-

nan benzin sarfiyatını , memleketı8e istihsali her cihetten mü. 
sait bulunan ispirto ile tanzim ve bu huaus için motörle•de 
kullanılan benzinlere muayyen bir niıbette ispirto kanştırd. 
maaı etrafında Ziraat Vekaletince yapılmakta olan tetkikat 
bitmittir. 

Tetkikat neticelerini teabit ve kanuni ahkamını bir layiha 
halinde tanzim etmek üzere Ziraat ıan'atlan laburatuvarı tefi 
Sait Tahsin, Sanayi Umum müdürü Şefik, İnhisarlar Vekaleti 
müfettişlerinden Raaim ve hukuk müıaviri Kemal Galip Bey
lerden mürekkep olarak tqkiJ edilen komisyon bugün Ziraat 
Vekili Muhlis Beyin riyuetinde toplanmıştır. Komisyon ve
kiletçe hazırlanmış olan rapor üzerinde tetkikatta bulunacak 
ve neticeyi Ziraat vekaletine arzedecektir. 

Komisyonun mesaisini iki haftada bitireceği ve bir iki ay 
zarfında ispirtonun istimaline batlanacağı ümit edilmektedir. 

Şoförün katili yakalandı 
lZMlR, 27 (Milliyet) - Şoför Nuri Efendinin katili M~ 

tafa Tuzlada yakalandı. Katilin arkadaıı Mehmet firar et. 
miştir. Şiddetle aranmaktadır. 

Mustafa; Mehmedin nitanlısuu alan toför Nuri Efendiy; 
16 yerinden yaralarak öldürdüklerini itiraf etmiıtir. 

lzmir heyeti f enniyesine hiı 
ecnebi mutahassıs geliyor 

IZMIR, 27 (Milliyet) - İzmir belediyesi heyeti fenniyeai 
için ecnebi bir mütehassıs celbedileceğini belediye reisi beyan 
etmittir. 

Menderes nehri taştı •. 
lZMİR, 27 (Milliyet) - Menderes nehri tatını,tır. Aydm 

Nazilli bavalisi su altındadu. 

Bir kangon yuvarlandı 
lZMlR, 27 (Milliyet) - Boldan'dan Ala ıehire giden bir 

kamyon Derbent'te dereye yuvarlanmı§tır. iki kiti yaralandı. 

/htısas mahkemelerind.en biri 
gümrükte çalışacak 

ANKARA, 27 (Telefonla) - lsta.obul ihtisas m•bkeme. 
!erinden birinin gümrük baımüdüriyeti binası dahilinde ça
lııması için Gümrük ve lnbisarlar Vekaletince icap edenlere 
emir verilmiştir. Bu mahkeme münhasıran gümriilc binaları 
dahilinde vukua gelecek ceraimi tetkik ile mefgul olai:aktır. 

Hakimlik ve avukatlık 
ANKARA, 27 (A.A.) - Adliye vekaleti tarafından ih

zar edilmekte olup henüz vekiletçe bile kat'i eşkili teabit e. 
dilmemiş bulunan mahkemeler teşkilatı kanun layihasının 
ihtiva edebileceği ahkiın ve ıaireye dair hiç bir tarafa verilmit 
aarih bir malfunat olmadığı halde bir müddettir bazı gazeteler 
tarafından netrolunan havadislerin ekaeriıi istidlali feylerden 
ibaret olduğu gibi bu meyanda bilhassa avukatldc ve hakimlik 
mesleklerinin birinden diğerine nakil ve şeraiti gibi bazı Def· 
riyatm nefıelemre dahi ula muvafık olmadığına Anadolu ajan
sı tekzibe mezundur. 

Maarif vekaletinin tebliği 
ANKARA, 27 (A.A.) - Maarif 

edilmiştir: 
Vekiletinden teblt: 

Türkçe tarih, coğrafya, ve yurtbilgisinin ecnebi mektepler. 
de dahi Türk vatandaşı çocuklara mecburi ve ancak bu mek
teplerdeki ecnebi tabauı çocuklara ihtiyari olduğu hakkında 
mukaddema verilmif olan karar lüzumuna binaen aynca tet. 
kik edilmiştir. 

Yazış tarzından Türkçenin de ecnebi mekteplerde ecnebi 
tebaası çocuklara ihtiyari olacağı zehabı meydana geJdiği anla 
ııldı. Türk lisanı Türkiye Cümhuriyeti dahilinde yerli ve ecne
bi her mektepte Türk vatandaşı gibi ecnebi tebaası çocuklara 
da mecburidir. Bu mecburiyet yeni bir emirle teyit olunmuıtur. 

Adliye ıntıhap encüme
ni vazifesini bitirdi 
ANKARA, 27 (T defonla.) 

- Adliye intihap eııciimeni 
vazifesini bitirmit ve Temyiz 
mahkemesinden gelen encü
men azalan Eıkitehire avdet 
etmiılerdir. intihap karama· 
meleri ili tasdike ar:ı:olunmut
tur. 

Üçüncü kontenjan liste 
ANKARA, 27 (Telefonla) 

- Üçüncü kontenjan listMİn
de muhtelif gümrüklere ait 
listelerin tefrik muamelesi ik-

Masraf muhasıplikleri 
Maliye Vekaletinden Def. 

terdarlığa gelen bir emre gö
re, Beyoğlu ve Eminönü maJ 
müdürlüklerine merbut olmak 
üzere birer masraf muhasebe. 
ciliii ihdas edilecektir. 

Ba kualarda bulunan mal 

müdürleri masraf itlerinden 

b.,ka, eski vazifelerini ifa ede 
cekler ve kazaların ut maatla

n da dahil olmak üzere bütün 
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Tekaütlere ve yetimlere maaş başlıyor! 
Ekonomi 

· Ofis, istatistikleri 15 
günde bir neşredecek 
1 şubattan 15 şubata kadar harici 

ticaretimizde vaziyet 
lhnm cıNi fimcliye kadar Tür-

4ıiyeıUn ticareti hariciyeıi hakkında 
lYlık istatistikler ihzar ve neşret
llıekte idi. 

llıncatmuzın aon zamanlarda 
keahettiii eheaımiyeti nazan dikka
te olan Ofis ihracat yıızİyetimiz hak
...,da 15 giinde hir istatiıtilder ih
...,. ve Qefretmek için tetbir almak
'- idi. 

GUnıriik iatatiıtik müdürlüğü ile 
Ot;, arasında husule gelen teıriki 
llıesaj neticesinde, badema her on 
bet gÜnde bir ihracat vaziyetimiz 
lıııklnnda iıtatiıtilder nepi kararlat
brılını,tır. 

l ıuı.ttan 15 e kadar mühim ih
raç maddelerimizin ihracat miktar

' larını gösteren ilk istatistik neıre
dilmiıtir. 

Bu iıtatistilder mümkün olduğu 
kadar ıür'atle neşredilecek ve bu ıu
•etle memleketimizin ihracat vaziye
ti her 15 giinde bir tesbit edilecek
ti> 

Şubatın ilk nııfmda Jıeıhca ihraç 
ltıaddelerimWn miktar ye lay-ı i

• , ~e ihnıcab tö;yle tesbit ediloıiı-

Etya Miktar :Kıymet 

cinsi kilo lira 

~oyım ve keci (bat) 2,300 19,903 
1 'llnnırta 258,642 103,127 

llıun deri 35,341 14,106 
A.,, derileri 12,100 121,916 
Yün t7,2S7 50,0SO 
l'iftik 50,088 21,864 
liatı 9,316 35,048 
A•pa •• 088.951 214,881 
o~üır 324,977 125,356 
ine;. - 65,801 5,962 
'<abuklu fındık 20,074 5,044 
~buksuz 87,054 47.292 
ıeırı;n a • " 342,502 130,368 
l'ütün y gı - 656,804 556, 773 
l>alaınut 296,236 16,525 
l'alaınut halauaı 339,291 61,749 
~on 7,876 SS,208 
l(C,.eate 354,453 18,570 
l>anıuk 1,064,756 345,075 
l.!aden kömürü (ton) 3,560 51,086 

Dünya zeytinyağı 
mahsulü 

dilebilecek miktar 4500 ton olıınık 
teıbit edibniştir. Fiatler iki hafta ev• 
ve! birden bire yiiluelmeğe batlamış 
tı. Ondan birkaç gün sonı:a tekrar 

d .. .. lerdır· Bu aünkü fıatler şun 
uşmuş . e • • 700 li !ardır: ltalya •k•~ '!"vılen. • 

ret, ltalya iyi nevilerı 600 liret. 

I1aşhaş tohumu 
fiatleri 

Bu sene afyon rekoltesi az oldu
jundan Anadoluda_ hbeat~d§ t~t-:u 
fiatleri ;yüzde 30 nı& tın e yu se -

mittir· 

Flistinde bir şarJ.r. 
panayırı açılıyor 

Fcliıtinde Telaviv tehrinde 27 
nisanda bir ııark panayın açıl.acak ve 

b
. kadar devam edecektir. 
ır ay • · kabil lktısat vckileti b'! ıergıye 
ldu. kadar fazla oııbette, muay-

0 gut kilat ve intizam ile iıtirake 
yene§ . "d 1 karar vermi§ ve Barı ıergısın e o : 
du .. gibi, Ofisin idare ve n~eti 
al::da Teliviv panayırına da ıştirak 

. · · - ıazım gelen lıazırlıkla-
edilınesı JÇlll • bild' - r 
ra başlanına•nu Ofiset _ '~!_~.:.._ 

Ofis bu panayıra ~·a~·ua•~n 
muveffakiyetli bir tekilde ış~": 
rini temin için icap eden tetbırlen 
alınışbr. 

ldhal olunan zeytin 
yağlan 

Kabulü muvakkat muamelesine 
tabi olarak meınlek~~ze ithal o· 
1 n 0 zeytin yağlar ıçm evvelce tes
b'it ~dilen bir sene müddetin kafi 
geJmeıneainden .do':'f! bu müddet iki 
seneye iblii edılmiıtır • 

Rüşvet meselesi 
Kibrit inhisarına ait fr!~ritlerin 

hepıini muayene etmemek ıçın kırk 
lira rüşvet almakla maznun Galata 

·· ü " " baımuayene memuru Ha-!a'::f ..f"ıni Beye ı;~.en. lüzuın Ü%e
rine i şten el çektirilmiştir. 

Uşak şekeri piyasaya 
çıkarıldı 

Uşak teker §irketinin lotanbul 
için oevkettiği 300,000 kilo ıeker 
d" piyasaya çıkanlmıtbr· 

Viliyette 

Seyrüsefer 
Talimatnamesi 

Kimler ve ne şerait 
albnda memle 

ketimize girebilirler? 
Yeni seyrüsefer talimatnamesi 

dün vilayete tebliğ edilmiıtir. E
hemmiyetine binaen aynen dercedi
yonız: 

1 - Yüz ellilik listeye dahil o· 
!anlarla Türk tabüyetinden iıkat e
dilmiş ve sakıt hanedana menıup ol
duğundan dolayı milli budu t harici
ne çıkarılmış olanlardan maada 
Türk pasaportu almalmzın ecnebi 
bir memlekete kaçmış olan Türk te
baası ikinci maddede yazılı usul dai
resinde memleketimize gelebilirler. 

2 - A. • Hiç pasaport almadan 
ecnebi memleketlerine giden. 

B - Osmanlı pasaportu alarak ec
nebi memleketlerine giden. 

D • Oteden beri ecnebi bir mem
lekette olupta beş sene müddetle 
Türk konaoloahanelerine müracaat 
ederek kayıtlanm teaçil ettirip tabi
iyet vesil<an veya pasaport almıyan 
Türk tebaası memleketimize gelmek 
istedikleri takdirde öteden beri otur
makta oldukları yerin Türk konso
loshanelerine ve orada konsoloshane 
yok ise en yakın konsolosbaneye ba 
zat müracaat ederek aacağı üç parça 
beyannamenin her hanesinde vazıh 
suallere açık .. e sarih cevaplar yaza
cak ve ber beyannameye foto,....fiai. 
ni yapıftıracaktır. 

Konsolos bıı beyannamenin bir 
parçasını alıkoyarak diğer ikiıini 
DahiUye Vekaleti Emniyet lı. U. 
Müdürlüğüne ı.<Önderecek ve beyan
name sahibi hakkmda vuku bulacak 
iı•ar Üzerine pasaport verecektir_ 

1 3 - Türkiye Büyük Millet Mec-
liai hükümeti ve Cümhuriyet pasa
portu ile ecnebi memleketlerine git
mİ§ ve Türk vatanda,lığını gaip et
memiş olanlar avdet edebilir. 

4 - Türkiye Cümhuriyeti ~
matı tarafından verilmit pasaportla 
lııtanbulu terketmit pyri mübadil 
Ortodoks Rumlarla lstaııbulcla bulu 
nan aile reislerine iltihak etmek ü
zere gelecek olan kız ve erkek ço
cuklar ve retit bile olsa evlenınemiı 
kızlar ve retit oğlu etabli tanınmış 
dul analar hakkında olunacakmııame 
le Türkiye ile Yunanistan arasında 
yapılınıt ve 11 Haziran 930 tarihin
de Ankarada imza edilmiı olan mu
kaveleye ve Muhtelit Mübadele Ko
misyonu Türk Heyeti murnhhaoas• 
reialiiinden korLoloılara vuku bula
cak it'ara göre ifa edilir. Tabiiyetİn
den fÜpbe edilenlere dairei aideain
ce yapılacak tahkikat neticesinde ta
biiyeti tesbit edildikten sonra pasa. 
port verilebilir. 

5 - 2 Temmuz 340 ve 17-11-930 
tarihli ıeyrüsefer talimatnameleri 
hükümleri mefsuhtur. 

A.hnan;yadan Türk ticaret odasına 
Relen rapora nazaran: ltalyada 
; 011 14 gün zarfında mahsulün top
~IUnası ve zeytinlerin prese edilme· 
''. eanaaında havalar pyet müsait f •lnıiıtir. Pres el erin bir çoğunda iş
~ bitnıi§tir. Y ai fabrikaları rand· 
;nanı tenzil eylediklerinden yakında 

unUşak şeker ıirketini~ l~t!"'bulda 
aatış acente•~. .. ofm;adığı ıçın, salıt. 
irketin en buyuk hıuedan olan ~

' . Maadin Baııkaaı vasıtuile 
nayı ve 

yap&mi.1't;r.;; bütün masraflara lskan, borçlanma mua-
f& 40 lira üzerinden satıl- 1 • } k 

i 

lalyadan teklifin ualmaamıı intizar 
::,:ı•bilir. ispanya, Tunus, Yunania 

1 
da mahıulün toplanması faaliyet· 

1
• devan, edilmektedir. ispanyada iş 
e. IUnelenin ıırevleri yüzünden bi-
~ __ ,_ . 

..,,.leye uğralDJ!br. Yunanııta-
ııııı "k - . 
11 

~u sek ihracat resimleri ihraca• 
ı. .. nıuşküllettirmekteclir. Maamafih 
lô 11kumet mahsulün bir kısmının bi-
'Csiın ihracına müsaade edecektir• 

Bu ıene Yunanistandan ihraç e· 

Borsa fiatları -
l\.ambiyo 

lııgiliz lirası 

Kapanıııı 
L K. S. 
7 06 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

Franaı.z frangı 12 06 
Dolar O 47 50 
liret 9 16 00 
Belgı 3 41 00 
Drahmi 36 75 00 
lsviçre frangr 02 43 25 
t~,,. 64 67 00 
F 'orin 1 17 75 
l<uroıı ç. 16 00 00 
Şiling A. 4 22 00 
Pezata 6 15 11 
Mark 1 99 60 
Zloti 4 22 00 
Pengo 1 3 94 82 
Ley 79

1
30 00 

Di~·r 26 '75 00 -
'fahviıat 

1. Dahili 
D. Muvahhade 
~ A. o~mir•·olu 

j l\.apıını~ 
00 00 00 
52 75 
03 45 

Borsa liarıci 
Altın 
Mecidiye 
P~,.k nt 

1 
!I 211 

. 49 50 
?l'l? 

rağmen 34, me esı yapı aca 
ınaktadır. 

ı: KiiçUk baberlebir~ _!d 

* Rııhatıızhğına binaen mu • 
cletten beri şehrimizde bulu~ r~ 

T iaraf umum mu ur ugu 
ta ve . e 0

• "d" .. Yusuf B. iadei 
posta ışlerı mu uru .. d Anka 
afiyet ettiğind~n bugunler e -

rafa döoecektiTr.elgraf Başmüdürü 
" Posta ve da bozu 

Hüsnii B. geçen fırtın~r edilirke~ 
lan telgraf hadan t~ d iki 

• hki olundugun an, 
eyıce ta ,?' · hüküm siiren 

.. d.. yagan kar ve 
gun ur h L-tın biç müte-
fırtmalardan mu a""'• Q. • 

estir ol~d~ğını ~y~eını.J:',;.üfettİ§· 
* ŞeJıriınızdeki ~ • d badema 

!erine dün gelen bir eınır e, .. 
G

.. _ __,,Lı umum mu· 
mercilerinin UllJT'UUer sonra 
d .. r--Ü olmadığı n bnndan I ur Ull • c·· .. kler ve n• 
doğrudan dognıya ıııııru dil 
hisarlar V ekiletile m~'!bet:e . e -
meıi liıznn geldiği bildırilmiıtır. • 

* Bir müddetten beri ltal!a .,t' 
bul nınakta olan 1 tal ya oefııreti • 
· n~ kitibi Le Chevalier l~'"':a Sçop

;., refikasile birlikte §ebriınıze gel-

miıtir. M :ı--•dan 30 * Patria vapurile arıu,.Q ab1 
kadar seyyah gelmittir. .Se:vY . ar 
dün ak~ ayni vapura Pır<l;ye ııt-
mitlerdir. -----

Galatasaray birliği 
Te,ekkül e"!'ek!e _olan Galatasa
hlar cemiyetine ıltihak etmek me 

::fesini görüşmek üzere Galatasaray 
Ticaret ve Bankacılık kı~~ ~n
l birliği 82811 cuma gunu Löbon 
ı:::.;,.,ndaki lokallerinde toplanınıf· 

tardır. b. ı··· k"ti'b' B buausta ır ıg•n a ı umu-
misi u bir muharririmize deıniıtir 
ki: etel •. _ ~oünkü sabah gaz erırun 

birinde bu içtimaın tehir edildiği 
hakkındaki haberde bir yanlıtlık 
vardır. Cuma g-ünü vakti. m~arren
de lokalde toplanılmıt ve ıatifan ma 
hiyelte birÇok meseleler göriiıülmüı 
tür. Galatasaraylılar cemiyetinin ni
zamname projesi üzerinde birlik au· 
11 pazartesi g-ünü akşamı saat 21 de 
•bL••• tonlanarak ırörüsecelderdir.'' 

Muba.cır ve mübadillerden eli ... 
rinde hicret vesikası olduğu halde 
baldarmcla tahsis karan verilmemi, 
olanların i11alleri altında bulunan 
hanelerin vaziyeti mqkuktü. Maliye 
V ekfıleti bu kabil evlerin 1771 nu· 
maralı temlik kanunu dairesinde fil• 
gillerinden alınması lüzumunda ısrar 
ediyordu. Dabilile Vekaletinin t"§eb 
büıü üzerine Maliye V ekileti bu 
emvali metruke hanelerini i11al e
denlerin baklanın kabul ederek Vı
liyete bir emir göndermittir. Bu e
mirde 28 mart 1931 tarihinden evvel 
muhacirlerin tahtı işgallerinde bu. 
lıııımuf, fakat kendilerine tahıı.iıine 
karar verilmemiı olan emvali metru. 
ke borclanma kanunu mucı'bince be
deli 20 senede ödenmek auntile ve
rilecektir. 

Maaı salıya 

Mart -i """"' .... süııü ... .... 
rilecektir. ·~ ...........,,_" d tt ... .. 

ilmühaberler okunaklı 
olacak 

Muaınelei taaarrufiyeleri dolayı
" ile bazı ınasalib sahiplerinin tapu 
idarelerine getirdikleri ilmühaberler 
okunamaz bir halde olduğundan iı
ler sürüncemede kalmaktadır. 

• Bu sebeple yeni bir tamim yapıl
mııtır. Mahalle heyeti ihtiyanyeleri 
ilmiihaberleri yazı makinesi ile yaza 
caklardır. Bu olmazsa yazılar mut
laka okunaklı olacaktır. 

Bu ıekilde olmıyaıı ilmühaberler 
kabul cdilmiyecetkir. 

-
Teşekkür 

Muharrirlerimizden Mehmet Sait 
Bey kendisini pek kısa bir müddet 
zarfında hazakat ve ihtimamla teda
vi ederek hastalığından eser bırak
mıyan kıymetli sinir mütehasaısları
mızdan Şükrü Hazım Beye ilenen 
teıekkür etmektedir, 

Mahkemelerde Belediyede 

A ..., d .. h. b• iki han 
gırceza a mu ım ır Yıktırılıyoı 

zehirlenme daVaSI Yıkılma tehlikesi gös-

Maznunun una zehir kattığına 
dair delil bulunamadı 

teren binalar 
tetkik ediliyor" 

Kar ve fırbnaların tesirile şehrin 
bi>çok mahallelerindeki ahıaP e•.Ie
rin inhiclama me;yyal bir vaziyet al
ması Belediyenin nazan dikkatini 
celbetmiştir. Dün aiırccza mııhkenıeainde .-

yam dikkat bir dava rüyet ve intaç 
edilmiştir. Davanın mevzuıınu ıu 
§"kilde hulasa etnıek kabildir: 

Ça~al"":~ın lnce iz köyünde bun
dan hır muddet evvel bir facia ol
mut, köylülerden Amit ağa ile oğul
lan Refet, Ahmet Şerafettin ve ıre· 
lini Zebra bir rün elmıek yemiıler 
ve bu yedikleri ekmekten zebiı-len
mişlerdir. 

icap. eden tedavi yapılmcıya ka
dar ~ş ~a ile oğlu Refet ölmüş
ler, digerlen tedavi edilerek kurtanl 
mışlardır. Bu ölümün sebebi araşb
nlmış, neticede dunek imal edilmek· 
le olan unun İçinde külliyetli ınik
~d~ arsenik bulunduğu tesbit edil 
DUftir. 

Bu neticeyi mütealOp aneniğin 
una naaıl kanıtmldığı arllfln111111J, 
O · ~n Amiı ağanın ikinci kansı 
Safıye Hanım Amiı ağanın birinci 
~sından olan büyük oğlu Hüseyni 
ıttiham ederek: 

- Benimle gelinim Zehra bn vak' 
adan iki ay kadar evvel bir kere da
ha ayni ı~kilde zelıirlenıniı ve yapı• 
!-" tedavı sayesinde bin müşkülat 
il~ kıı~tanla bilmittik. O zaman A
ınış aga bu işi öveyoğlum Hüseynin 
~ap~ını söylemiı, fakat oğlu oldu
gu ıçın dava ebnememi:ıi rica et
miıli; J:lüıeyin babasuuı. daiına hür· 
metsızlık ederdi. Onun için babası 
onu evden kovdu ve evlatlıktan red· 
det~. Bana kalırsa Hüseyin bundan 
mugbcr oh:ııuı ve babasını zehir).,. 
~tir, demi~tir. Vak'ayı müteakip 
dinlenen Safiye Hanımının üvey
?liullıırı i~e gelinleri de anneleri gibi 
if~de ver~ce, Hüseyin tevkif edil
ınıı ve agır ceza nıahkeıneaine veril 
miıtir. 

Dün ba§laruuı ınııbalmnede din
lenen bu falı.itler ayni ifadelerini tek 
rar etmiıler, fakat müdafaa phitleri 
vak'a ırünü Hüseynin kör de değil, 
Sb.~cada bulunduğunu aöylemiıler-

Safiye Hannnm davacı mevlıilnde 
bulıınan üvey oflu Ahmet te iddia. 
asını .... dederken elmıelı: yapılan 
unun ahırda bir fıçı derununda dur
duğunu, vak'adan 15 gün evvel Hü
seynin ahıra ıirerek bir eğer taknnı 
çaldığım ve bu esnada una zehir 
kattığını §Öylemiıtir. Bu ifade üze
rine de iddia makamını İfgal eden 
Cemıl Bey riyaset makamı vasıtasıy. 
la da11acıya ~bu undan o 15 gün zar
fında yenilerek zebirlenilen ekınek
~en bqka ekmek yapılq:ı Yapılmadı
ğıııı" sormuı, davacı: 

- Yapddı, fakat o ekmeklerden 
zehirlenmedik, demittir. 

Bundan sonra Cemil Bey iddiaoı. 
•ı aerdetmiı ve maznunun baba11nı 
öldürmek için ekmek yapdacak ana 
uhir kattığını ispat eder deliül ol
madığını, ancak unun tahlilinde i
çinde arsenik bulunduğu tehakkuk 
ettiğini, fakat bu arıeniğin hükumet 
~~afından ~ıla _farelerini itl8f için 
köylere tevzı edilen ve müteveffa 
Amiş ağa tarafından abıi-daki rafa 
konulup saklanan ve nasılsa içinde 
ekmeklik un bulunan fıçıya düşen 
arsenik olduğunu söylemiı 11e maz. 
ıuınun beraetini istemiştir. 

Bundan sonra müdafaa 11ekili o
lan e•ki müstantik Hikmet Bey de 
müdafaasını yapmıf, zehirlenme va
kasının bir dikkatıizlik ve basiretsiz
lik eseri olarak fareleri öldürmek i
çin rafta saklanan zehirin ıma ka. 
rıt~•llı neticesi !'oku~ 8.eldiğini söy
lemıı ve beraet utcınıttir. Müteakı
ben karar tefhim edilmiş, mazıuın 
beraet e:.miıtir. Reis Nuırat Bey 
manıuna: 

- Aleyhinde delil bulamadık. E
ğer bu cinayeti yaptınoa Allah ceza. 
m verir, demittir. 

Zeyncbi öldürenlerin 
idamları istendi 

Geçen nisanda Kaıımpaşada bir 
cinayet olmut. dokuzuncu ilk m<.k
tep hademeai Zeyn_ep banım evveli 
boğuh:ııuı, sonra hır çuvala konul
muı, mektebin kuyusuna ablmııtı. 

Son inhiclamclaıı sonra Belediye, 
fen memurlarına yaptığı bir tamim
de mahalle mahalle dolaşarak inhi
danıa meyyal binalıınn teobitini biJ. 
dirmiıtir. 

Nisanın sonlarına doğru bir cu
ma ırünü mektepte Zeynep hanonm 
odasında toplanan bu dört adam hir 
miiddet Zeynep hanımla oturup ko
nuştuktan sonra, birdenbire kadınca 
ğızm üzerine atılmıılarclır. Bunlar
dan Nuri ile Hüseyin Zeynebin ayak 
!arın tutmuşlar, lbrahim ellerini zab 
tetmiı, &""'1mutta boğazını ııkarak Bu gibi eıki Ye ahşap evlerin da
öldürmü\ ..r. Fakat katiller bu ka· ha ziyade mütekasif bulunduğu, Ka 
darla kalmamıılar, Zeynep hanımın ıımpaşa, Galatanm arka sokakları, 
boğduktan sonra ölümüne iyice ka- Fındıklı, Unkapanı, ve diğer ıemt
naat ıretirebilmek için bir ip alıwt- l lerde ~etkikata bqlanmı_ıtır •. l~ida
lar, Zeynep banımm boğazına dola- ma müheyya evler tesbıt edildıkten 
ınıılar ikisi biı· ucundan iki&ide dl- sonra kabili tamir olanl:ır İ§ bu ka
ğer uc:'undan çekmişler v~ tamamile ~u!' mucibin~e s:ıbiplerine tamir et
öldüğüne kanaat getirdikten sonra, tırilecek, lamırden içtinap edilirse ev 
oturup kadının başlığındaki 27 tane ler yıkbrılacaktır. Mahalle heyeti 
;yüzlük Mahmudiye altınmı sökmüt- b!! iı!e y~km.ı:m alakadar olarak 
ler, üzerini aramıılar, bulduklan 10 go~duklerı. eoki ve har!'p evleri Be. 
lira kağıt parayı da almışlar,sonra ce tediyeye bildireceklerdır. 
a~di, Nurinin 25 kunışa oabn aldığı Çemberli Taşta, Tavuk pazanıı
bır çuvala koyup mektebin metnık ela maili inhidam bir vaziyette bulu
kuyuıuna abnıılardır. nan Yağlıkcı ham ile Çarııkapıda 

Katiller bu i§i bitirdikten sonra Hüseyinağa mahallesinde Sorırotcu 
çartıya gitmiıler, kadıncağızın üze- ve Baltacı hanları bu [T,üıı fen memur 
rinden aldıktan paranın bir kısmı ile ları müvacehesinde yıkılacaktır. Sa. 
börek almıtlar, maktele avdet edip hiplerine ırazetelerle ilan edilen teb
yeıniıler, ıonra dağılnuılardır. Bu~ liğiıı müddeti bitmiıtir. Bundan ev
lardan Mahmut, fbrahim memleket- vel de Paıbrmacı hanı tehlikeli gö
lerine gitmiıler, Nuri de bir kaç gün riilmüı ve bir iki gün evvel yıktınl
mektepte kaldıktan sonra: ınııtı. Çarşıkapıda Çuhacı hanı da 

- Kanlıcada İ§ buldum, diyerek har~p gö~ldü~ cılıetle lıunw da 
mektebi terkebniıtir. tetkık edilecektir. 

Katiller dört aydan fazla bir za. --------
man cinayetlerini g~lemeie muvaf. 
fak olmuılardır. 

Bu arada maktule Zeynebin kar
deıi Dursun hemıireıı.ini uzun müd
det arayıp bulamayınca merak et
miı, Nuriyi aramış bulmuı, Zeyne
bin ne olduğunu sormuı: 

- Memleketine gitti, cevabını al
tmfbr. Nuri, Dursunu bu habere i
nandırmak için Dursuna hemşireıı.i
nin ağ:<mdan bir mektup l• yazmJf, 
Kadıköyünden postaya vermiıtir. 
Dursun mektubu alınca okutmak i
çin hemşiresinin katili olduğunu bil
mediği bn Nuriye müracaat etmiş, 
Nuri de mektubu okuduktan oonra: 

- Demedim mi ben aana, meınle 
kelledir? diye yalannu teyit etm~ 
tir. 

Dursun hemşiresini araya dur
ıun, cinayetin üzerinden 4 ay geç
tikten sonra bir gün mektep müdürü 
Ruhi Beyin heıntireıı.i baabellüwm 
eeoedin atıldığı kuyudan su çekmek 
İltemit, kova bir cisme takılmış, ba
kılınca bu cismim bir çuval olduğu 
görülmüı ve kerih bir koku duyu
lııııca, poJise haber verilmiş, cinayet 
te bu ıuretle meydana çıkmıttır. Za
bıtanın ve nıemuriyetimizin tahkika
tı neticesinde cinayetin failleri mey
dana çıkarılarak huzuru adaletinize 
tevdi edilıniştir .... 

Cemı1 Bey cinayeti bu ıuretle hi
kaye ettikten sonra, cinayetin delil
lerini ve failiıı mahkeme huzurunda 
bnlunan dört adam olduğuna dair o
lan delilleri ıercletmit ve müteakı
ben ceza talebinde bulunarak maz
nunların dördünün de idamını iste
miştir. 

Ancak cinayetin ikaı esnasında 
maznunlardan lbralıimin 21 yaıını, 
Hüaeyinin 15 yaıını, Nurinin de 13 
yatını bitirmediğini ilave ederek ka
nunen cezalarını tahfifi zaruri oldu
funu, fakat Mahmut hakkından tam 
ceza verilmesi icap ettiğini ilave et
miıtir. 

Cemil Beyin iddiasını müteakip 
müdafaa için maznunlann vekili E
tem Ruhi Beye söz verilmiş, fakat 
mumaileyh müdafasının ihzarı için 
iıtiınbal ettiğinden muhak:?me batka 
güne talik olunmuttur. 

lhtısa-s mahkemelerinde 
ihtisas mahkemeleri hali faaliyet

te bulunduğundan ve malıkemei mez 
lrure müddei amnmilikleri de re'ıen 
muhabereyi temin ettiklerinden bu 
ceraime ait muhaheratnı lstanbul 
Müddei umumiliği tavsit edilmeden, 
doğrudan doğruya alikadar müddei 
umumilikler ile yapılması vilayete 
bildirilmiştir. 

Köroğlu gazetesi 
beraet etti 

Esnaf Ankaraya 
heyet gönderiyor 

Muhtelif meseleler 
hakkında 

teşebbüsatta bulunacak 
Esnaf cemiyetleri, kendilerine men 
ıup esnafı sıyaneten hükumet nez. 
dinde bazı teıebbüsa.t icrasına ve /\n 
kara' ya müı terek bir heyet izamı na 
karar vermiılerdir. Onümüzdeki cu
martesi günü., eanaf cemiyetleri reis 
ve umuıni katipleri, Ticaret müdür· 
lüğünde esnaf murakipleriııin de iı
tiralderile yapacakları umumi içti· 
ınada, Anlıara'ya gönderilecek heyet 
azasını seçeceklerdir. 

Bu heyet, hükümet nezdinde bq
lıca üç mesele takip edecek ve bun
lar için istirbaınatta bulunacaktır. 

Bunlardan biri l ı Kanununun 
bir an evvel Meclisi alide müzakere 
ve intacua aittir. Heyet, bu kanuna, 
Cümhuriyet bayramında çalışmıyan 
itçilere, mensup oldu.klan müessese
ler tarafından yevmiyelerinin veril
meoi mecburi olduğuna dair ve bir 
madde ve bvna mümaııl ;§çiler lehin 
de bazı ahkam konulmaımı temine 
çalıpcaktır. 

Heyet, Türk tebaasına hasredile
cek san'atlar bakkıııdaki lalıihanm 
bir an evvel keıbi kanuniyet etmesi 
için de l"§ebbüsatta bulunacak ve 
bu liyihanm mutlak surette (Türki. 
y<lde bütün İ§çilikler Türk tebaası
na müııbasırdır) teklinde tadilini de 
istirham edecektir. 

Heyetin takip edeceği diğer bir 
mesele de dükkan kiralannın oabit 
bir esasa raptedilmesidir. Esnaf ce
miyetleri, kendi ınensuplanndan dük 
kan kiralan için hergün birçok tiki 
yetler olmaktadır. Bir senelik kun
turatla bir çok esnar kiraladığı dük· 
kanda yerlettikten, mütteri tuttuk
tan sonra mukavele müddeti bitince, 
teçdit için, kira bedellerinin tezyidi. 
aksi halde tabliye teklifi ile kartıl8' 
maktadırlar. Tahliye ve başka bir 
dükkana nakil halinde bu gibi esnaf 
tuttukları müşterilerinden bir kıımı'. 
in kaybetnıeleri muhtemel olduğun
dan çar naçar kirayı arttmnayı ka,. 
bul etmektedirler. Ankara'ya gide
cek heyet, bu vaziyetin önüne geçil
mek üzere, dükkan kiralannm kıy
metlerine veya vergilerine göre ta
yin edilecek sabit bir niıbette olma
u İçin hir maddei kanuniye çıkanl
masını iştirham edecektir. 

Arma 
Meselesi 

Güzel san•atıar akade
misi müdürü ne diyor? 

Batvekil ismet Pf. Hz. ııiııı ev
Telki gece Ankara Hıdlı:evinıle 6 mcı 
d.ef~ ol~~ temsil edilen Çoban piye 
um seyırciler araaında oturarak te
maşa ettiklerini ve teınailin 80n saf
hasında ıröıterilen tablodaki annayt 
beğenerek bunu hazırlıyan Münir 
Hayri B. den, bu armanın muntazam 
tekilde çizilerek kendisine verilmes,;:. 
ni istedikleriniyazmııtık.Bllf"ekil lıv. 
münasebetle ıu sözleri de söylemiş
ti: MHeniiz bir armamız ;yok. Yuvar
lak hir kalkan üzerindeki a,y r,ddızın 
ırüzel bir arma olacağına kanüm; et 
rafındaki dallar da iyi bir tesir yapı· 
yor''. 

Hatırlarda olsa gerektir ki, bir 
müddet evvel milli uma için llir mii 
oabaka aı;ılmıı, muhtelif res1B111lan· 
ıımım hazırlıyarak teklif ettikten 
resimler tetkik edilmiş, içlerinde gÜ· 
zel olanlar bulunmakla beraber da. 
'!" güzel v~ daha muvafık bir '9ek 
lın bulunabileceği dütünülcrek müsa 
bakaya müsbet netice verilmemişti. 
lımet Pı. Hz. nin henüıı milli'bil' 
annamız olmadığı hakk:ndaki sözle
rinden ve Miinir Hayri B. den Ço
ban piyesindeki annamn muntazam 
bir teklini istemelerinden milli ar
ma meselesinde yakında son bir ka
rar verileceği istidlal ediln1' ktedir. 
Bu buauıta, geçen defalri arma mü
aabaka•ına iştirak eden Güzel San'at 
lar Akademisi müdiirii Nam-1. lı
mail B. le görüştük. Namık lsmail 
B. dedi ki: 

- "Geçen seferki müaabaka a
meli idi. istenildiği kadar nıükem
mel bir nümune verilemediı!inden 
olsa ıerelı, neticelenmedi. Çoban pi
yesinde gösterilen armanın nasıl ol
duğu hakkında kafi izahat yok. Bir 
kalkan üzerine ayyıldızdan ibaret 
armaların ekseri sefaretanelriruiz ü~ 
zerine konulduğu görülmekte Ye bu 
ıekil ıınıumun zevkine ID1IYllfık gel
diği anlatılmaktadır. Fikrimce de, 
amıannı sade olması, da' .a ıt!izel ol
ma51n1 mucip olur." 

Namık hınail B. diğer hir 911a}j. 

mize cevaben, milli arma için yeni 
bir müsabaka açılması mnvafıl: ola
cap _kanaatinde olduiunu iltı.n eyle 
mııbr. 

Resaaınlarımız arasında lfÜııün 
meaeleıi arma meaeleoi olmuı ,,;. 
bidir. --------
Oç aylıklar 
Sabya ve~iliyor 

Mt1l müılürlükleri tedi.I/• 
ıiinlırini tespit effilervl 

Eytam, eramil ve mütekaitlerin 
mart umumi yoklamalarının fubeler 
de yapıldığı maliımdur. Maln\iidlir
lükleri yoklama iperine 7 şubiılta 
başlamıılardL 8, 9, 10 ıubat lı~a
ma tesadüf ettiği için yoklamalara 
devam edilemeınitti. Bayram ertesin 
den itibaren de yoklıımalarıı devam 
edilmiıtir. Bu ıırada grip dolayısile 
evlerinden çıkmayanlar yoklama yer · 
!erine gelememi~ler, bu sebept<'n 
pek az kimse müracaat etmişti. 

ikinci haftadan sonra yo~ yer 
lerine bücum ba,lamışbr. Bu teha· 
cüm üzerine Defterdarlık ve malmü 
dürlükleri tedbir almağa mecbur kal 
ııntlardır. Yoklama müddeti ~ şu
batta nihayet bulacak iken hastalık 
ve saire dolayısile yoklaın:ı ya!lbra· 
mayanlar bulunduğu nazarı dikkate 
alınmış ve bu müddet dört gÜn tem. 
d}t edilmiştir. Şimdi yoklama yerle
nne pek az kimse gelmektedir. Ya
pılan yoldamalar ınaaş teviÜnden 
sonra ikinci bir tediye bordrnsıı ile 
verilecek ve g-ünleri aynca iliın edi. 
lecektir. Maata salı günü başlana
caktır. Malmüdürlükleri günleri tes
bit etmit ve ilanı için Ddterdarlığe 
bildinnitlerdir. ____ ..... _____ ---
Gümülcünedeki 
Komisyon işleri 

Mayısa kadar ikmal 
edileceği söyleniyor 
Bir müddetten beri şehrimizde 

bulunmakta olan Gümülcine tali mü 

Bu cesedin aylarca sonra kuyu
dan çıkarılması il~ m~yd~ çıkan 
ve faillerinin Nun, Huıeyııı, İbra
him, Mahmut isminde 4 kişi olduk
ları anlaşdan cinayet ~olayısile, dün 
ağır ceza mabkı:mesınde yapılan 
muhakemede, müddei umuıni mua
vini Cemil Bey iddiasını serdeder
ken dedi ki: 

- Zeynep hanım nkti hali ye
rinde bir kadındır. Sıvasın Zara ka
zasının Boğazveren köyü ebaliain
dendir. Kasonpaşada dokuzuncu ilk 
mektepte hemşehrilerinden Nuri ile 
birlikte hademelik eden bu kadının 
memleketinin adeti mucibince başlı
ğında taşıdığı altınlar Nuri ile arka. 
daşları Hüseyin, lbrahim ve Mah
mutun tamaını celbetmiıtir. Dört a
dam Zeynep hannnı öldürerek altın
lannı almayı tasmim etmişler ve bu
nun için de mektebin tatil günü olan 
cuma ıününii intihap etmiılerdir. 

Köroğlu gazetesinde ''Bir oahur 
hatırası" serlevhası ile intİ§ar eden 
yazı~an dolayı aleyhine müstebçen 
neşrıyat davası açılan Bürhan Cahil 
Bey dün cereyan eden muhakemeıi 
neticesinde beraet etmiı tir. 

Marmara 
Adaları , badele komisyonu reisi M. Görter, 

memleketine avdet edecek oı.n Muh 
telit Mübadele Komisyonn mnmni 
lıitı'bi M. Wurfbein'in yerine umu
mi katipliğe tayin edildiğinden ~h
ıimlıde kalacak ve ay başmclan iİ.i· 

Evkaf vakıfa ait olduğu 
iddiasındadır 

lzmirde ki gazi heykeli 
Gazi Hurctlerinin lzmirdeki 

heykeli için inıa edilmetke olan kai. 
deye liizon cesim taşlar mevcut taf
ocaklannda bulunamıyordu. Buca ci 
varında Kan çeşme mevkiinde bir 
taşocağı bulunmuştur. Kaide için la. 
zım olan cesim la§lar bu ocaktan 
çıkarılmağa batlanmıştır. Kaide İn
şaatının tesrii için amee adedi fazla
laıtırılmışbr, 

Mannara adalarının kiıne ait ol
duğu hakkında Evkaf idareıile def
terdarlık arasında devam eden dava 
uzayıp gitmektedir. Evkaf adaların 
nkıf olduğunu, binaenaleyh öteden 
beri kendisine ait bulıınduğunu id
dia etmektedir. Evkaf müdürü Niya
zi B. bu hususta demiştir ki: 

- Bu yeni bir iddia değildir. A
dalar öteden beri bize aittir. Hatta 
biz adalardaki < amları kıra ile her . . . .. 

beren yeni vazifeıine baıhyacaktır. 

M. Görter Gümiilcine tali komis· 
;yonunun faaliyeti hakkında şu İZl\ha 
tı venniştir: 

-Komisyon işlerini mayııe laıdar 
bitirecktir. Etabli Türklerin 150 bin 
lngiliz liraıilc tazmin <dilm~kte olan 
emlakine mukabil avans olarak bir 
miktar tevziatta bulunulmuştur. A· 
vansın tevziati hitam bulunca mütc-
baki ta,..minatin tcvziinc 'başlanncak· 
ıır. lndcai lazım gelen emlilıfn de 

- . - .. 
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Asrm umd<:si "MiLLiYET" tir. 

28 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Anlı:aıa caddeei, 

100 No. 
Telgraf adrca: tat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Mlldllr 24318 

Yazı i.ıeri MüdUrlilıtU 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye ;,;,. Barit; ;,;n 

L. K. L K. 

Bir kavu2un hikayesi 
Tarihten bir gapraK.: 

Birinci Ahmet devn baıJaciı. o daha çağırmadan kendi git
' ğı zaman Dervit Pata kaptan. ti: 
Irktan sadrazam olmuıtu. - Efendimiz, dedi. İ9itiyo-

I Kaptan derya iken lodosla rum ki zatı devletinize müna-

1 

poyrazı farketmezdi. sip bir konak yaptırmak isti
Sadrazam olduğu vakit a- yormuşsunuz. İzin verirseniz 

dını yazmuım bilmiyordu. bu konağı ben yaptıraymı. Pa. 
Amma kurnaz adamdı. rasrnı konak bittikten sonra ve 

3 ayltli 
6 ,, 

4-
7 50 

il -
14 

_ Kendinden evvelki sadra- rirsiniz. 

28 _ zam Lila Mehmet Pa,ayı bir Bu teklif Dervit Paşanm iZ 
" 14-

Gelen evrak seri verilmez -
MildıUti geçen nOahal• 10 ku
rupur. Guetc ..., matbaaya aiı 
.şler için mlldiriyetc müracaat 
:dillr. Ga:oetem.iz ilinların mea'u-

atlatıı atlaımııtı ki zavallı ih- hoıuna gitti: 
tiyar Acem seferine çıkaymı - İyi edersin bazirgan, de-

l 
derken ahret seferini tuttu. di. Çabuk başla! . · 

Hatta bir musevi hekiminin Derviş Paşa ıöyle dütündü: 

rafından öldürüldüğü de söyle- sm, bitirsin. Sonunda işi bos-ı 
zehirli ilicile Derviş Paşa ta- - Y asefaçi konağı yaptır. 

'iyetini kabul etmez. 1 nir. tancılara havale eder, balıkane 
.. ___________ _. Maamafih bu akibet Lila de hesabını temizletiveririm. 

BUGONK O HA VA Mehmet Paşa için bir saadet. Yasefaçi canını kurtardığı-

Yt!fi/lclly askt!tl ras.ııt ruerkt!
zindt!a ~rilen maUimata göre 
bugiia hava t!k~riyet/e Jrapatı ge 
çeCt!k, kar yağmasr ı"/ıtimali v11r
drr. Rüzgir poyrazdan lruvvetfi 
e~cektir. 

21-2-932 tarihinde tazyiki ae
sim1 159 milimetre ea fazla sı-

: ~ tir. Çünkü boynuna yağlı ke- na memnun konağı yaptırma
ment geçmeden rahat döteğin- ğa başladı, fakat kurnaz bazir
de ölen sayılı sadrazamlann gin sadrazamın hal ve bareke-
galiba üçüncüsüdür. tinden daima endişe ediyordu. 

1 Ne ise Derviş Paşa, ihtiyarı Bir ay, iki ay geçti. Şimdiki 
I • ortadan kaldırıp sadrazam o- Çenberlitaş mevkiinde başlı
ı ı !unca hemen şöyle şatafatlı yan konak hakikat büyük, mü

debdebeli bir konak yaptırma- kellef bir bina oluyordu. 
' ğa heveslendi. Aı·tık konağın çatısı atıl. 

cak/ık nakız 2 "" az nakız 4 san- ı Fakat parası yoktu. 1 mış, tezyinat ve tefrişatına bat 
tigrat kayd~ilmiştir. Eğer kendinden evvelki sad 1 !anıyordu. 

ı 
razamı boğdursaydı t.erek~ine. Derviş Paşa sık sık gelip in-

' Dil konacaktı. Ne çare kı selefı mı şaatın ilerleyişini görüyor, ba. 

t mı!lllLE : ' rasını evlitları~a b~rakmıştı. zirganın günü saati yaklaştığı-
• _... - Devlet hazınesınde para ı m anlıyordu. 
Mecidiye kö Ü yoktu. Y esefaçi konağı teslim et-Y Yeniçeriler maaş alamıyor. tiği gün hesap defterini de sad J 

Kasapları! ıardı. razama takdim etti. , 
•• lç hazine de tamtakırdı. Derviş Paşa yekıina bakın- ı 

İatanbulda hayatın ucuzla- Bir kaç ay evvel Acem sefe- ca: 
maaı için ne lizımsa belediye- ri için ordu hazırlanırken di- - Ne ... , dedi, bazirgan sen 
miz - Elhak! - yapıyor.. vanda bu parasızlık konuşulu- deli mi oldun. Bu kadar para 

19te! Mecidiye köyünde et yordu. Şeyhislam Sun'ullah E- verilir mi? 
ucuz satılıyormuş, diye köyü fendi tok sözlü bir adamdı: Y aaefaçi sadrazamın: 
şehir hududu içine aldık.. Bi- - Madem ki hazinede para - Tutun §U herifi, yıkın ye. 
zim İıtanhullular ucuz et yiye yok. Mısır varidatı iç hazineye re! 
miyorlar, bari Mecidiye köylü- yeni geldi oradan sarfolunıun! Demesine fırsat vermeden 
ler pahalı et yesinler .. müsavat Deyince birinci Ahmet kq. eteğine vardı: 
ta budur. larınr çattı: - Aman devletlim, dedi, 

Likin itin tuhafı: Mecidiye - Hoca, hoca, dedi. O bi- ben kulunun malı efendimizin 
köyü kasapları timdi Zincirli zim cep harçlığmnzdır. Sen o- malı demektir. Ben bunu sırf 
kuyuda dükkin açıyorlarmıt·· na kanıma! emrinizi yerine getirmek için 
Orası hudut harici ... Ucuz eti İt bu kertede iken Dervit yaptım. Sizden para istemek 
orada aatacaklarmıı.. Paşa parayı nereden bulup ta haddim mi devletlim. 

konak yaptıracaktı. Onun için Ve hemen hesap defterini 
Tabii belediye oraya da ye- adamlar tayin etti. Nerede bir 1 d 1 dı 

ı•~ecek • orayı hudut dahiline zengin bulurlarsa haber verir- parbe:V:; -:::;: :.e:O:~du. 
alacak .. Ve galiba İş Kayışda- lerdi. Dervi• Pa•a bir bahane Y f · d ku d 
ğının tepesine kadar çıkacak!.. • • aae açı e canını rtar ı 

bulur, o zengini idam, malını ğına sevindi. 
Hiçte fena değil! .. Bakalım da mu··sadere ederdı". F k d b 

k 1 1 k b led" a at sa razamın ergeç a-
asap ar mı yonı aca ' e ı- işte bu sırada (Y asefaçi) is- b" bel" · · d ye mi, biz mi?. tına ır a getıreceğın en 

minde bir musevi zenginini ha. parasına tamah edip kendisini 
yeni bahçede arsa ber verdiler. y asefaçi kurnaz boğduracağından şüphe ediyor 

1 ki bir bazirgindı. Sadrazamın du. 
a tıa " niyetini derhal keşfettiği için Bir gün birinci Ahmede töY 

Geldi ve sıkı sıkıya sordu: ................................... - .... ··-·-··- ~e bir ariza geldi: 
- Paran var mı?. gitti.. - Lalan Derviş Paşa yeni 
- Ne olacak?.. İyi ki kedi deg" iliz!. yaptırdığı konağın altından sa 
- Var mı? sen söyle!. " rayı hümayuna gizli bir yol aç. 
- Farzet ki var.. Tam yazımı yazacağım.. tırmıştır. Sebebi bir gün nefsi 
- Yenibahçede arsa ala. j İki kedi - Biri dişi biri er- hümayununuza kastetmektir . ., 

lım !. kek - sofada bağırıp dunıyor Birinci Ahmet sinirli bir a-
- Ne olacak!... lar.. damdı. Hemen bostancıları koş 
- Sen sersem bir adam- Şu mabut bağırtı! Maral turdu. Hakikat, Yasefaçi, kona 

sın! .. Ayol stadyum yapılıyor .. havası, dam havası.. Susarlar ğın altındaki eski bir su yolu. 
Arsalar yükselecek! diye bekledim... Susmadılar... nun mcerasım saraya doğru 

- Yükseldiği kadar yüksel Sinirlendim ve kovaladım. Kaç çevirtmişti. 
rr.ıştır. 

1 
tılar.... Konağın parasını verme-

- Hey babam hey! Gele- Ve Allaha dua ettim.. Eyi mek İçin Y aaefaçi'yi bostancı-
cek sene orası şehir stadı ola. ki; İnsanlar aşk isteklerini ke- lara havale etrr.eği kuran sad
cak. Sen beni dinle. Şehir mec diler gibi izhar etmiyorlar. Yok razam bir saat sonra eski arka 
lisi azası gibi her şeye inan- sa, gün ve yer olurdu ki; mı- daşları bostancıların yağlı ke-
mal., O zaman satanz.. yavlamadan laf edemez hale mendi ile boğuldu. 

Param olmadığı için vere- gelirdik. .. İlle balolarda.... 21 Şubat 
mcdim .. O hayıAana hayıAana FELEK Burhan CAHIT 

Milliyet'in Edebi Romanı: 23 rişanlığına onun tek O-ıçıı1, 

nun: 

GÔZY AŞLARI!. 
- İnan .. Yalnız seninim .. 
Demesi için katlanıyorum! 

Ben yine buna da, bu kadanna 
da razıyım. Geldiği geceler ba
yılıyorum, kendimden geçiyo-

Madalyanın te,.• tor•/• 
Küçük bir oda, 
Tek karyola! 
Kendi elile itlediği perdeler. 
Her gün değİ§en çiçekler .. 
Büyük, püf yastıklar .. 
Bir aşk kötesi.. 
Çılgın kahkahalar! .. 
Kalplerin beraberliği.. Du-

dakların beraberliği .. Atk, teh
vet, hudutsuz bir seYgİ !. 

Bütün bunlar galiba günden 
güne boğulan ve cılızlanan bi
rer hayal imiş. Tam bir ay olu
yor. 

Bu odanın içinde ve yapyal
nızmıl. 

İki günde, üç günde bir de-
fa geliyor. 

- Sabret., 
Dur .. 
Annemi kandırıyorum!. 
Yarı muvafakatini aldım. 

Etem iZZET 

Muhakkak kanacak!. rum, bütün sızılarımı unutuyo-
Diyor ve temin ediyor: rum ve onun büyülü, çeken, 

- Hiç bir yere çıkmıyorum! bağlayan, sürükleyen sihirli 
Yalnız seni düşünüyonım.. gözleri içinde bütün irademi 
Sana geliyorwn, doğru eve eritiyorum!. Ve .. Allaha yalva 

gidiyorum! rıyonım: 
Gün geçtikçe seni daha çok j - Sen onu benden aynuıal. 

seviyonım.. Aşkta bu esareti benden baş 
Ve .. çok kat'i söylüyor: ka kim duydu, o acıyı benden 

- İstanbuldaki bütün erkek başka kim tattı bilmiyorum?. 
!er benim için ölseler yine sen- Fakat, bu sevgi ne kadar ıztı. 
den ayrılmam .. Yine sana hiç raplı, ne kadar dayanılmaz ?· 
kimseyi değiımem !.. !ursa olsun her şeye katlanabı

liyorum, her gün için ümidimi 
biraz daha arttırarak bekliyo
rum: 

İnanıyorum. Kendimi inan
dırmağa çalıtıyorum. Ümitleni 
yorum! Bel<liyorum: - Annesi muhakak razı ola 

- Bir gün elbette düzelecek. caktır!. 
Diyorum. Eğer, insan sözü. Her halde Naran'ın dediği 

ne inanmak lizımsa ben bu ka- olacaktır .. 
dımn sözüne en çok inananlar- Ve .. gün geçtikçe onu daha 
dan birisiyim. Yalnızlığa, on- çok severek, daha çok kıskana
suz geçen gecelerin sızısına, pe . rak ıözlerimin, kalbimin her 

( RADYO ) 
Bugiinkü program 

lstanbul - Saat 18 den 19 a ka
da<r gramofon 19,30 Bedayii musi
kiye heyeti, 20,30 opera, 21 Kemal 
Niyazi Bey heyeti. 22 tango. 

Vı'yana ( 517, 2 m ) - 18,20 kon 
ferans, 19,20 gazete ve spor havadis
leri, 19,30 Bir saatte on şarkı, 20,10 
Romada Karnaval ~ komik, 
22,40 Dans musikisi. 1 

Bükreş (394, 2 m ) - 18,20 mu.si 
ki, 19 Darülfünun radyosu, 20 Waf
fen5ehmial isminde opera komik. 

Berlin (419, m) - 18,40 Viyolen 
sel ve piyano 6, Bethoven ...e Gdeg' 
ten temler, 19,30 Günün haber.leri, 1 

19,55 ııpor haberleri, 20 Pat;pur.ri. 1 

Belgrat (42,9 P, m) - 17 Cu 
19 musiki, 20 Rumanya akşamı, 
25,50 Saray orgoatrası, 22 Caz. 

Roma (44, 12 m) - 17 Senfoni ' 
konser 21 o.peret. 

Budapetfl! (550, 5 m) - 18 'Ma
car halk şarlnlatı, 19 Başka memlıe
ketlerdekl macar mug:a.ıınile.ri 19,20 
operet. -

Zev~m~ ~r~: N~re~! Paşa- ' 
nın eenazıesine bizzat iştirak ve ke ı 

derdide ailemize tahriren beyanı ta 
ziyet lütfımda bulunan ariz dost
larına , kıymetli silih arkada;ıları
na, akraba ve taallükata ayrı ayn 
teşekküre teessürümüz mani bulun
duğun.dan çoouklanrn ile birlikte 
muhterem gazeteniz dellletiJe arzı 
şükran eyleriz. 

Refikası: Nazmiye 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu ıhasta
lrkları mütehassısı: Sirlkeci, 
Muradiye caddooi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

MAJlK SlNEMA 
ve FİLM T. A. ŞİRKETİN

DEN: 
His9cclaran heyeti umumiyesi 20 

mart 1932 tari!ıiıne müsadi f ~azar 
g00ü saat 16 da Taksimde vat.! ida
re merkezinıde aıreti adiyede top
lanacaktır. En ıaz yirmi hisseye ma 
tik olan ve asaletıen veya vekaleten 
iştirak etmek arzwıu.nda bulunan 
hi~ların içtima günllııe takad-

ALEMDAR SiNEMASINDA 
Bugünden itibaren gündüz saat 2-4-6 ve gece saat 9,S d• 

Büyük muvaffakıyet kazanan Türk filmi 

sazlı - KAÇAKÇ.ILAR- sözlü ve şarkılı 
Tehacüme mani olmak içirı sinema mildiriyeti matineleri 

tertibat alm•şt•r. 

NORMA TALMAOGE'in 

Mme. D u 8 A R R y 
ve lhtifam filmini görenler, sinema aalonunu g6z yqları arasında 

Bu ıabeser ARTiSTİK' te Çarıamba akşamına kadar gösterilecektir. 

Bugila il A J l K siaemasıada 
PARLOve GUSTAV FROEHL1CH' 

1 C R A N filminde 
SCHMELLING STRIBLlNG BOX maçını 

memnun olacaksınız. 

Bütün Paris halkı 

SAY ... ouı. CHERİE 
ŞQrktsını rercruıüm ediyor. 

Siz de: 

Gloria Swanııon'un 
ÇILGIN DOL 

filminde bu şarkıyı taga.nni et
tiğini işittiğinizde ayni şeyi yar 

pa.c:ıakanm:. 

önümüzdeki Çarşıımbıı. akşlllDUlr 
dan i ti.baTeıı. 

ARTiSTiK ' te 

Pek 

Önümüzdelki Çarşamba akşamından itibaren --~ 
BRİG!TTE HELM ve WİLL Y FRİTSCH 
ELHAMRA SİNEMASINDA 

GiZLi V AZIFE 
filminde anı endam edeceklerdir. 

Bugün GLORY A sinemasında 
(AŞK HAZRETLERİ) filmini vücuda getiren JOE MA Y'm 

bir opereti alan 

PRENSiN GECELERi 
filmini gid;.p göreeelı:si.niz. MüınessiUeri: 

HARRY LİEDKE - NORA GREGOR ve OTTO W ALBURG. 
1liveten: FOX HALİHAZIR DÜNYA HAVADİSLERİ. ROMA.
M,_.,lini'nin i·lk defa olarak Papa tıarafmdan kabulü. GENEVE.
Grandi v.:: Litvmoff terki <tıealihattan bahsed.iyorJar. NİCE.- Ncgres· 
co otıellnde 1932 Avruıpa güzelinin intihabı, NEW-YORK.-Amenkalı 

gUzeLlik kraliçeleri vesaire ... 

Önümüzdeki Çarşamba ·-----MELEK SİNEMASINDA 

düm eden on gün zarfıında 10 dan , , 

12 ye kadu hisse senetıLerini Ban- l 
ka Komerçiyal.& İtaly<ına'mn İstan-

LlLl DAMITA 
3 giindenberi 

ASRI SİNEMADA 
Kadınlar Avukatı 

bul Galata. Beyoğlu Şubelerine 

tevdi ile mak.puz almaları Jaznn
dır. Aşağ><iaki ruznamede yazılı bi
lanço, kar ve zarar hesabile muca
kıpler raporu 'irketin merkezi ida
re<llnde salifüzzikir saatlerde hisse
darlar tarafmdan tetkik edilecek
tir. 

Ruzname: İdare Meclisi ve !Mu
rakıp raporlarını 931 senesi Bilan
çosu ile k3.r ve za rar hesabı'ilın tas
diki, idare heyeti az.asının ibrasile 
yenilerinin intihabı. mu.rakıplerin 

intih1bı, İdare azalarile murakıplc
rin 1931 senesine ait hakkı huzur 
ücretlerinin tespiti. 

Satilık ev 
Cerrahpaşada cadde üzerin

de otobüse yarım daıkika, tram 
veya dört dakikahk mesafede 
altı odalı yarı kargir iki lkapu
lu ve iki bölmey.e müsait bir 
ev satılıktır. Sahiplerinden ga
zetemiz heyeti tahririyesinde 
Remzi B. ye akşamları saat 7 
de müracaat olunması. 

tarafına sokuyor, sıkıştırıyo. 
rum. Hele, bu kıskançlık ne 
müthiş şey!. 

Yürürken, 
Otururken 
Gezerken, 
Giderken, 
Gelirken .. 
Daima onu hatırlıyor, da

ima onu kıskanıyorum! 
Bu zamanlarımda kalbim ezi 

liyor eziliyor ve bir cenderenin 
içinde soluya soluya can vere. 
cek gibi oluyorum! 

Mesela dairede otururken 
birden gözlerimin karardığını 
ve bakışlarımda onun bir erkek 
le kol kola gülüştüğünü, yürü
düdünü görür gibi oluyorum. 
O zaman delirecek gibi, ikisi
nin de üzerine atılacak, boğuşa 
cak gibi yerimden kalkıyor, yü 
rüyorum ! Bir an sonra yine 
kendirr.-e geliyor; boşluğumu, 
beyhudeliğimi hissediyor ve 
sararan rengim, daralan nefe
simle baş bata kalıyorum!. 

Dün gece beraberdik. 
- Çılgın bir gece geçire. 

ERNEST TORENCE ve DON 
ALVARDO W, beraber temsil 

ettikleri 

KANLI KÖPRO 
kuvvetli .aşk ve kin dramında 
büyük muvaffakiyetler kazanı
yor. Saat 4,30 matinesinde ve 

suvarede zengin varyete .progra
mı ve 7 ASA YELOFF'un yeni 
repertuvarlarının son haftası. 

..................... 
Büyük muvaffakiyetler kazanan 

Türkçe sözlü, sazlı, ı;arkıılı 

Kaçakçılar 
filmi bugün: ALEMDAR 

sinemasında 

ZAYİ - A. Riza imnini havi mü
hürüm zayi oldu. Yenisini çıkara

cağım. Eskisinin hükmü yoktur. A. 

Riza. 

lim .. 
Dedim. Onun da çılgınlığı 

üzerindeydi, 
- Haydi .. 
Dedi, kalktık. Gitmedijimiz 

yer kalmadı. Bar bar dolqbk 
ve .. sabahı Sultansuyunda et
tik! 

Bir haftadır yine çok iyileştik 
Hemen her gece beraberiz. 

- Görüyorsun ya, annemi 
yoluna koyuyorum. Ne kadar 
aksilik ederse etsin, ben yine o
nu dediğime getiririm... Sen 
hiç meraklanma. Her şey se
nin istediğin gibi olacak.. 

Diyor!. 

Arada sırada ecnebi gazete 
ve mecmuaları okumaktan 
zevk duyuyor. Hele en çok 
Times'i okuyor. Başmakalele. 
rinden uzun uzun ahkim çıka
rıyor. 

- Canım sen böyle şeylerleuğ 
raşma. Politikacı mısın?. Dün
yanın en güzel, en sihirli kadı
nma siyaset ded;koduları hiç 
iyi ııitmiyor'.. 

U F A ' nrn muazzam filmini göreceksiniz. 

BUGÜN 

MELEK 
sinemasrnda 

YV AlN'nin hoş QP&eti 

Ağzımdan 
Değil 

(Pu sur la bouclıe) 

Moskova Çocukları 
Moskovada metruk çocuklann 

tallidir. 

MOSKOVA 
ÇOCUKLARI 

En mükemmel e.asuıtluk dra
mıdır. 

Moskova Çocukları 
Çarşamba akşamından itibaren 

Opera Sinemasında 
göreceksiniz. 

1 ELHAMRA 
sinemasında 
.İLİAN HARVEY 

ve 
CIENRY GARA T"nın 

temsili 

Kongre ~ğleniJor 
GLORYA 

SiNEMASI N DA 
3 Mart Perşembe ak'!'lmı 21.30 da 

Sinema ve 
MÜNİR NURETTİN 

Konseri 
Program: Yeni ve muntahap e
serlerle geçen konserler<le ~ok 
muvaffakiyet kazanan bazı e•er· 

ler ithal edilmiştir. 

Diyorum. Üzülüyor: 1 !etin sırrıdır. Yalnız kendin bil 
' - Ne hodbin feylerainiz., ve kimseye bahaetme!. 

Sanki siyaset meselelerine si. Ve.. bu tenbihleri yaparken • 
zin aklınız erer de bizimki er- ' korkuyorum, endişe ediyorum, 
mez mi?. kendi kendime: 

Diyor. Yine Times'te oku- - Ne yapıyorum?. 
mut galiba. Sordu: Diyorum, fakat dayanamı-

- Ne oluyor. Rusya ile giz- yorum: 
li bir ittifak mı yapıyor mutuz, - İateıe ona ciğerlerimi d., 
neymit?. ıöker veririm .. 

Ve .. ilive etti: Diye avunuyorum! 
- Galiba bu fngilizlerin hiç 

hoıuna gitmiyor. Baksana ne ltlerimi galiba ihmal edıyo-
kadar sinirleniyorlar.. rum. 

Sonra da İngiliz diplomasi- Bir çok yanlışlıklar olmuş. 
sinin, şiddetle aleyhinde bulun- Dün müsteşar çağırttı: 
du. Bilmiyorum .. Fakat ben de - Kuzum Ruhi Bey biraı 
epice teyler söyledim galiba. dikkat etmelerini arkadaslara 

- Evet müzakere var!. l •öyleseniz!. , 
Dedim. Gih onun diplomui Dedi. Kibar adam. lnaan& 

işlerile meşgul olmasına kızıyo ancak bu kadar ihtar yapabilir 
rum, gah hoşlanıyorum, gih 
derin bir doyumsuzlukla: Harbiye nezaretine gittim. 

- Bütün bunları konuşaca. Dönüşle, tam Türbede, birdeıı 
ğımız yerde sevişsek.. bire olduğum yerde saplandım 

Diyorum. Bazan da ona iza- 1 kaldım. Göz kapaklarnn kur. 
hat vermekten zevk duyuyo- tunlanmıt gibi idi. Açamıyor· 
rum. Fakat, tenbih ediyonmı: 'dum. Acmaktan korkuyordum 

- Aman N•ran dikkat et. 
Benim sana söylediklerjm dev. (D•vamı varJ 

- --~-- .. ·-·-· - ··..-ıı:ıı..trt:Jill 
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Milli abidelerimizi 
kimler yapacak? 

San'atkar ve mütefekkirlerimiz 
bu mesele için ne söyleyorlar? 

, tlar ab 1 ·m· deha _evvelinden sezilebile
-'·-~~enlerde G~el Sa'.'•. Ali H -- ~ek ·bir f"Y değildir, 0 bir hilkattir. 
-.nısı heykeltrqı muallımı a . . d ··L:- rrı •• ı..ı •. 
di B et · d bi ı"ddıa" ortaya Hilkatın e en munun sı ~ 

• &az em12 e r .. • · aramaktır ... 
:ıuıtı. Hadi 8. bu iddiasMi~dall" T';i- ~ ve l.ri;~' teknik kusurlanyla 

Yede rekzedilecek olan 1 a •- • - •- ıa ı bir zattir. 
delerin Türk san'atkiirları tarafın- alude ve az ~~ ... e. ru. olanb. esli-
.ı.., • T"" B di" telakkiaı ıtıbarıy e ıze, n 
lciy yapdması İcap ettiğim ve ur- ~ 1 dah akındır Gülbane Par-
ha ede Kri!'pel .. ve ~ni~'dan :: k:'.i'aı.i ~:;ye ait heykelin beyeti 

b\uktedır Türk san atkirları . · . beğenmem. Ankarada 

llıanduiunu söylemijti. Biz, bu mese wnumıHY~• .. de'-" abide ondan bir e ..._._ da __ ,_._ · • • .. te- T•• an onun "' ,_ 
~uouın wauucaetimizm mu -s 'd" Fakat bunda oa 

fekki. ve san'atkiirlannm nıütalea- derece <!-ha ~ı:'i;... vardır. 
l11rını aldık. Bunlan sırasile nep-ecle kompoKanzıs~bonın Taksimdeki abideai 
cetiz. Suallerimiz ıunlardı: omd ·· k"' ktaıiktir. Zaten 

1 T"...1-' ed -'-edilecek olan kuıursuz ur, çun u 1--'- .. - unuy e ~ "lil< kuoursw: 0 DMOA ıçın ya-
•bidelerin Türk san'atkirma yaptı- idi eae~ clafıuuını akddan ve man
rdınası fikri etrafında bazı hareket- pdır ve ;"u Fakat bu cinı eoer tetak-
1".r vardır. Bu husustaki fikriniz ne- tı~Sn. • ır. mimarisi kadar eskidir. 
dır? ki11 ınan . .. l••e de bizi" · b"d biz bir ıey soy -

2 - Mill" b"del · · · yapacak Bu a 1 e e .. · ı "-' lıu t·· ı a ı erunıZJ be kalarına soylıyemez ... neoe 
ur!( san'atkirlan var mıdır? ', t•.o- Türk olaun diye yaptıfı 
3 Kr. 1 K .,_ , ·•ft'. 1a11 a ....,,n . . 

, . - ıpe v! . a.nonı .. a nı'.' - kemer ıribi motifler ııa~p teJ'
İti. ve memleketımwn muht~ Ye:'- ka~~ Ben Kanonika'ıun celbine rey 
•rıncle timdiye kadar rekzedılmi' er r. 

0 lan eserleri hakkında ne düşünü-
Yonun.uz"> 
I Darülfünun terbiye müderrisi 
•ına.1 Hakla B. bu suallerimize fU 

••vaplan veriyor: 1 

~üderris lsmail Hakkı ı 
Bey ne diyor? 

Suallerinize cevap veriyorum: 
1 - Türkiyede dikilecek olan a:.i

delerin Türk ıan'atki.rlarına yaptı 
•ılınaaı fikri bence biraz ıreç kalmış 
0~tnakla beraber çok temiz Y': h~I~ 
hır temayülün ifadesidir. Nıçın h1ıla 
~cnebilere müracaat edilmekte oldu
kUnu anlıyamıyorum. Bu, yanlış ve 
1•hlikeli bir yoldur. San'at ya~nız 
baka baka değil, yapa yapa dog~. 
San'atkar da ikmal edile edile de!!'ıl, 
~arata yarata kendini bulur. Netı~e 
her ne olursa olsun, Türk san'aıki· 
'•na işlemek ve yaratmak fırsatıı:: 
"•rmek l&znndır. ''Bizde yokt~rl 
diiıtu "h bizdedir'" duslu· ru er şey · 
•11 ıribi batıldır ... Akil olan hayata 
d.. bu h yatın llıtur koymaz yalnız a 
hü . . ' 

rrıyetıni korur... . k 1 
2 _ Türk kabiliyetleri ışleme . 

/ 

j 
"e Yaratmak fwıatlanru "e ~nebı 
•nn'atkirlara ırösterilen teveccuh ~e Müderris lsmail Hakkı Bey 
~llrdnn imkanlarını bulmamıtbr .. k · d" 
~illi abideleriınizi yapacak d Tu;,, vermit bir adam mevkiinde şım t a-
•an'atkarları varmıdır, yokmuk ukar.b"I zap duyuyorum. . B 
'•alinize tam bir cevap venne ı Heykeltraş Nejat _Be_Y•n ursa 
olsun( tekrar ediyoruın: Ortada idn yapuğı abide yerlı ~_'d·•saletBve 
h~ıı~dil;.,eai tazım ııelen bir dava '. T .. k "nası taşım .... ~ ır. u 
}oktur, san'atk8.rıı çalıtmak fır~tla· ~zel ';.'°,e::rzin. ~nketinize benden 
"nı vermek ihtiyacı vardır ... Bızde iyi cevap verebılir. Müderris 
~e vardır ve ne yoktur, o ~'?'9 bel.. Hakk 
ı. olabilecektir. Çünkü kabılıyet - lsmail 1 

~ut harcı ilem bir tabirle söyleye- ~ 1 d 
Sun'i kirpik kullananlar çoga 1 

MiLLiYET PAZAR 28 ŞUBAT 

!Şirketi ha.yriyenin yeni 
teşebbüsleri nelerdir? 
"Dünyanın bütün dertlerini unut

mak için Boğaziçinde 
bir saat dolaşmak kafi .. ,, 

Şirketin Boğaziçinde işlettiği ilk vapur: J 11unıaralı Rumeli vapuru 

- Cumartesi günü saat on j meyi muvafık gönnüyen umu-
bir buçukta görüşelim. mi müdür zarif bir tebeııaümte 

Karaköyde saate baktım. bahsi değiştirdi, dedi ki: 
On bir buçuğa 3 dakika var. - Biraz evvel otobüıılerin 
Geniş bio· nefes aldım; ve tam rekabetinden bahsetmiştiniz. 
vaktinde Şirketi Hayriye bina- Büyükdere ve sair yerlere işli
sından içeri girdim. Şirketin yen otobüsler, emin olun, bi
salahiyattar amiri beni çalışma zim, yolcu nakliyatımıza o ka
odaamda nazikane kabul ett~. dar büyük bir tesir yapmamış
Bilmem nasıl oldu, birden bı- tır. Tabii hiç te diyemem .• 
re: Maamafih bütün dünyada 

Geçmiş zam~n olur ki baya. oto~üs. servislerir.in günden gü 
li cihan değer ne ınkışaf etmekte olduğu da 

Beyti hatırıma geldi. Önce inkar edilemez bir hakikattir. 
den bugünkü işsizlik ve buhran Otobüs ve otomobiller daha zi
kartıaında muhatabımı sıkmak yade şimendifey ve tramvay 
istemedim, eskilerden sordum: kumpanyalarına mühim darbe-

- Şirket ne zaman teşek. ler indirmektedir. 
kül etti, ne gibi devirler geçir- Bu rekabet dört beş sene-

1932 .. 
Memlekette 

Bir köy 
Heyalan halinde 

Binalardan bir kaçı 
kendi kendine yıkıldı 

Rizcden yazılıyor: - Mapavri 
nahiyeainin Musa dağıköyünün ,;. 
mali şarkisinde buunan ve üzerinde 
onaltı hane ve bir mektep mevcut 
olan dağ heyelan dolayısile dereye 
doğru kaymağa bqlamıı, ı.., tara
fından koparak zemine ııömülmüt
tür. Dağ heyeti umumiyesile ve tah
minen bet metre kadar diğer laınn 
araziden aynhmf n bu yüzden üze
rindeki evlerden üçü ve bir mektep 
tamamen yılalınqtır. B"f hane de 
maili inhidam bir bal almıştır. 

Köy sakiıderi tehlikesiz olan mın 
takaya kaldınlmı,lardır. 

Kaymakta olan arazi kabili iatifa 
de olmaktan çıkmı,tır. 

lzmirde bir iskan 
suiistimali 

lzmirde ilkin idaresi ile al&kasr 
olmıyan ve hariçten muamele takip 
eden bir ıebekenin mühim bir sahte 
karlığı meydana çıkanlmııtır. Hi.di
seyi tahilatiyle yazıyoruz: 

Göztepede Halit Ziya Bey soka
ğmda mukim Girit mübadillerinden 
l ımail efendi bir kaç gün evvel bir 
istida ile İlkin müdürlüğüne müra
caat ederek; tahsis kararına müıte
niden otunnakta olduğu evinin bir 
ecnebiye ait olduğu için evden çıka
rddığını bildirmit ve Karşıyalaıda 
202 numaralı eve talip olmuştur. Bu 
evde Giritli Kasım ef. İsminde diğer 
bir mübadil oturmaktadıı-. 

lsmail efendi İıtidaıında K.aıım 
efendinin teffiz ıuretiyle başka bir 
ev aldığı halde ıimdiki evi de ia
ki.nı adi suretiyle aldığmı ve elinde 
tapusu da olduğunu bildirmektedir. 

di? den beri devam etmektedir. 
l"k b' H 1 d iskan müdürlüğü istidayı oku-

- Bugün sekıen sene ı ır atır a ığıma göre 1928 sene- duktan sonra 202 numaralı evin ta-
tarihi olan tirket 1851 tarihin- sinde bu meseleye dair Ameri- pu kaytlarını çıkannıt, karar numa
de tesis edilmi9tir. kada bir istatistik neşredilmiş- ralanru tetkik etmit ve bu evin Ka

- Kaç vapurla ite başlan. ti. Bu istatistikte otobüs şir- tim efendinin üzerinde olmadığını 
dı. ketlerinin timendifer kumpan- görmüttür. Derhal tapu daireı1ine D 1 F k · 1 d memurlar gönderilmiş, tapu veri me 

- ört vapur a. a at şır ya ann an daha fazla para ka si hakkındaki karar üzerindeki mü-
ket muamelatı bidayette resen zandıkları beyan ediliyordu. hür ve imzalar tetkik ettirilmiftir. 
idare edilmedi mültezimler he- Bu rekabet neticesi olarak yinıe lmzıdann taklit ve mi!hürlerin de 
yetine ihale edildi. Aıtl Şirket Amerikada 247 şimendifer kum ııahte olduğu görülmüttür. 
1854 tarahinde 6 vapurla i~e panyaaı raylan sökerek otobüs Sahtekarlar Vali muavini Saip 
ba_,lamıttır. !erle nakliyata batlamışlardır. Beyle alB.kadar memurların imzalan-

. Şirketin 1872, 1888 ve 1903 Otobüs bahsi etra(ında çok nı, iıki.n müdürlüiünün resmi mü-
tariblerinde olmak üzere 3 de- k k M h b b Ih hürünü ve meccanen temlik muame-onu9tu · u ata ım, İ as- leıinde kullanılan l&atik damgayı 
fa imtiyaz müddeti temdit edil sa, Büyükdere yolundaki tehli. taklit etmitlerdir. 
mittir. Müddet 1953 senesinde keli virajlardan şikıi.yet etti, lakin müdürlüğü bu sahtekarlık 
hitam bulacaktır. Şirketi Hay tehirdeki yolların otobüı itlet. hadisesi üzerine ayni ,ebeke tarafın
riye ilk Anonim Türk Şirketi- meğe müsait olmadığını ileri dan yapılmıt daha bazı sahteki.rlık-
dir. ı;ürdü, bazı otobü~lerin feımi lar olduğunu tahmin ederek . Tapu 

~ "' :t- 1 dairesinde umumi ve esaılı bır kon-

Seksen senelik bir hayat. 
ilk Anonim Türk Şirketi. Ta. 
rihçenin çok uzaması ihtimali 
var •. Nihayet gün bugün de
dim. Bu numaralı vapurlar tir 
ketinin sevilmi Umum Müdürü ı 

kr h. . 1 
ne te ar ıtap ettım: I 

- 74 numaraya kadar çıktı 
mz .. Fakat arada birçok kur. 
banlanmız olacak zannediyo-

trol• ba,tamı,ırr. Bu ite memur edi
lenler her gün Tapu daireıinde tet
kik.atta bulunmaktadırlar. 

1 
Sahtekarlık b8.diseıiyle alakalan 

olduğu ihtimaline binaen bazı muak 
kipler zabıtaca nezaret altına alın
mışlardır. 

----~--~ ----·- -
Tarihi Tefrika: 61 

Sabatay Zev 
Nakleden: 

Artık Sabatag'ın Mesih ol 
' sına gol açılıyordu •. 

Sabatay bunu etrafındakilerede söyle 
onlarda itiraz etmemişlerdi.. 

Fakat karııama çıkan Nebemya 
akıllı ve mantık müteaaaıbı bir 
adamdı. Bunların her ikiıi de 
ateşli, hararetli adamlardı. Yal 
nız biribirine uymayan iki muh 
telif sahada! •• lkiai de ayni ıa
yeye iman ve itikat ile vara
cak adamlanfL Lakin ikiai de 
biribirine müvazi giden, biribi
rile birleşmeyen iki hat üzerin
de yürüyorlardı. Biribirlerile 
ayrı gideo bu iki adamın yolu
nu değiıtirecek üçüncü bir bat 
çizilmedikçe bwıların ayni yol 
da birleımeleri imkansızdı!. 

Bu üçüncü hat ne olabilir. 
di?. Nehemya'nın istediği de. 
lil !.. Nehemya'nın Saba tay Ze
viden istediği cevap şu idi: 

Nebemyayı mağlup etm 
esrarengiz "Kaba!" m k 
yolanna saptı. "Mesih" 
mesi zamaıu olduğunu ve 
diainin de beklenen " 
olduğunu bu suretle isba 
rattL. 

Fakat bu tehlikeli bir 
ketti. Çünkü Nebemya 
bal" ın esranna vakıf o 
bir adam değildi. Fazla 
Nebemya kuvvetli man 
mubakeımeaini biç kay 
mit bir adamdı. Saati 
nakatalar, sualler ve cev 
dan sonra bu iki adam bi 
rine yaklaşamıyor, gitti 
zaklaşarak muhalif kalıy 
dı. 

- Yusuf oğlu Mesih naaıl 
ve ne zaman zuhur etmiştir?. Sabatay Zevi, bir türt· 

Sabatay bu tarzda itiraz ve hemyayı kazanamıyordu. 
h "M 'h" . 1 suallere maruz kalacağını bil. emya esı ın ge 

diği için cevap hazırlamamış h~ber vermiş bir kiihin ol 
değildi: Lehistanda yahudiler 1 dı. Fakat her hald'! Sa 
kılıçtan geçirilirken Yusuf is- 1 Zevi!i " Mesih" olarak ka 
minde fakir bir yahudi de ken- demıyordu !.. Saba tay o 
di milleti uğrunda kurban edil- k_~ndi arasındaki -~çurum 
miş, bu suretle "Yusuf oğlu r':'yord_~- ~un~ g~rmemek 
Mesih" olmak derecesine çık. bıl degıldı. Bı r gun sab 
mıştı!.. akş~ma kadar münakaşa 

Demek ki artık Sabatay'm lerdı. Fakat Nehemyayı 
Mesih olmasına yol açılmıt olu lup etmek kabil olmadı. 
yordu!. Sabatay etrafındakile- zun münakaşalarda Neh 
re bunu isbat etmişti. Onlar da kuvvetli bir müdafi mevk 
itiraz etmiyordu. Fakat Ne- bulunarak Sabatay Zeviye 
hemya buna kanaat edemiyor- kabelede bulunuyordu. Fı 
du!. Bunu kabul etmek istese 
bile istediği kuvvetli delili gö 
remiyordu. Kim olduğu belli ol 
mıayan, fakir bir zavallı yahudi 
adı Yusuf olmakla neden dola
yı "Mesih" olsun ve yahudili. 
ğin kurtulutu için can versin?. 
Bunu isbat için kifi derecede 
kuvvetli delil var mıydı? .. Şim 
diye kadar kaç binlerce yahudi 
bu suretle canını feda etmiıti. 
Bunların hiç biri mazlum bir 
"Mesih" olmak rütbesine çık
madığı halde bu bedbaht Leh
li Jozef yahut Y usufu Saba. 
taydan evvelki Mesih olacaktı? 
Şimdiye kadar parça parça edi 
len yahudiler hep kurtuluş gü. 
nünü bekleyerek türlü türlü ce 
falara katlanmıtlardı. Fakat a
ranacak o1an bu değildi. Yahu. 
diiğin mukaddes kitaplanndan 
çınkan manaya göre yahudilik 
uğrunda her türlü ıztırabı çek 
mit olacak bir insan olmak la. 
zımdı. Bu manevi vazifenin 
kendisine verildiğini her gangi 
bir adam nasıl isbat edebilir
di.? 

lşte o insanı bulmak lazım. 
dı!. 

Sabatay Ze ... i Nehemyanm 
bu kuvvetli itiraz ve muhalefe 
ti karşısında son derece müş. 
kül bir vaziyette kalmış oluyor 
du. Nehemya "Mesih" in gele
ceğini söylemiş, iman etmiş bir 
adamdı. Fakat bu imanı kendi 
sini böyle bir takım itirazlar 
ileri sürmekten menetmiyordu. 
Çünkü Nehemyanın mantık ve 
muhakeme kabiliyeti itliyor, di 
mağı kuvvetini muhafaza edi
yordu .. 

Nehemyanın bu mühim kuv 
veti karşısında Sabatay Zevi 
de başka bir kabiliyete malik
ti: Karşısına çıkan mütkülatm 
önünde zamanın icabatma uy
mak!.. 

Sabatay Zevi kendisinin bek 
!enen "Mesih" olduğuna sar
sılmaz bir kanaatle inanıyor
du. Bunu iabat etmek için ise 
gene kendi kuvvetli iman ve ka 
naatinden bqka sağlam bir de 
!il bulamıyordu. Sabatay Zevi 

Harik Hayat 

gene böyle uzun münakaş 
la başlayan ikinci bir günd 
heınıya artık müdafaadan 
vüze geçti. Sabatay Zevi 
üzerinde hiç bir tesir hası 
mediği için Nehemya ku 
mantıkı ile bu tecavüzleri 
tırarak "Mesih" i git gide 
müşkül bir vaziyete koy 
du. Artık "Yusuf oğlu M 
yahut "Davut oğlu Mesih 
selelerini bir tarafa bıraka 
hemya doğrudan doğruya 
batay Zevinin hayatına 

miş, onun şimdiye kadar 
yaşadığını en ince teferrü 
tetkik ederek bilhassa Geli 
da kalede mahpus olmasına 
men sanki bir hükümdar 
ihtişam ve servet içinde 
geçirmesini inceden ıncey 
raştırarak bunun halcik 
Mesih ile ne dereceye k 
münasebeti olacağını ıorm 
b&şlamıştr. Sabatay Zevi 
disine sorulan bu ince su 
karşısında cevap vı:rmekte 
külat çekiyordu. Nehemy 
"Mesih" in sözlerini bir ta 
çekilerek dinleyenler de v 
Onlar da git gide "Mesih" 
lan İmanlarının şüphe ile 
sılmağa başladığını hisset 
yor değillerdi .. 

Bu "Mesih" ile Nehe 
nın ikinci uzun bir gün s ·· 
mülakatlariydi. Bu Sabatay 
vi için bir felaket oldu. F 
üçüncü gün her iki muhası 
vaziyetlerini artık kat'i su 
te meydana koymuş oluyo 
Sabatay Zevinin beklenen " 
sih" olduğu hakkındaki idd 
lan Nehemyanın kuvvetli 
hakemesi iddetli itirazla 
birer bire- çürümüş, artık 
batay bu adamın kar,rsın 
kendisini nasıl tutabilece 
tatımu,tı. Nehemya artık h 
münü verdiği bu adama k 
sarih ve aon bir vaziyet al 
zamanı geldiğini hissetmi 
itte bu, üçüncü uzun müla 
ta oldu. 

ve 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tül'kiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Tcı.fcın: Beyoilu..,., 
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Şeker meselesinde hakiki vaziyet Sovyet hududunda vaziyet nazikleşiyor y an5lJnlarda yananlar Çoğalıyo 
delil telakki olanmaktadn. (Baıı 1 inci :Jalıilede) ı ııon toz 4ekerin bir miktan ise (Bıqı 1 inci s:ı/Jifede) ,'!:,.rt 10 da oteş kesildi 

de kontenjanın tatbikinden f!!f• daha evvel resmi devaire sabi oldukları faaliyetten babaeylemiıtir. ŞANGHA Y, 27. A. A. _ Çin me-
velki tarihin evvelki aon fiat mıt bulunuyordu. Gününde MunW!eyh, böyle bir müzahere- vazii üzerine bili fasıla uzun saat-

İngilrerenin Aksayi Şarktaki si
yaSC't:i hakkında kat'i beyanat mev
cut olmadığından bu bal bazı Ame
rikan mahaiiline Lon.dra hükiiıneti 
nin, Çin-Japon ihtilafının haleldar 
etmekte olduğu menafü müdafaye 
;pek az mütemayil görünmetlr.c ol
duğunu söy.letmektedir. 

ölmeıi yanpnıa bu suretle büyüme- takrire fen müdürü Ziya B. ee 
(Başı l inci sahifede) 1 kındaki geçen içtimada verilen 

si neticeaidir. ftrcrek dedi iri: 

bil k d 1. ..ı·ı b im b n1 tin M. lrota'mn ırerek M. Litvinora ı ----~- "d ·•-üzerinden aabfa i ay Üfart tea ım e<ıı e i ek için- u a- k k eli . "imi ld • er e.......,..... yag ııır ... n tapçu ate-
d ed·ı • h- '-1--d ka d uh f • k ve gere <'n sıne ven J o ugu şi bu sabah saat ıo da eksilir gibi 

evam ı meaı .,........ a - rm a m a azuına tır et mec teminata muhalif oldu.,•nu aöylemi• ·· ·· ·· k'- b" ··k'--

Ziya B. bazı inaanlann da naaıl 

1 

- Fatihte kur wılu medrese 
kurtarıldıklarını izah etti, son yan- den birini filim depoeu ittihaz 
gınlann tarihçelerini yapb, diğer tik. Tamir ettiriyoruz. Bütün 
memkketlerde bize nazaran yangın- limleri buraya koyacağız. 

• "h tmi • B k b "di N"h 1 anb ld . • - • gorunmuş ve muva .... t ır su .,...,t 
rar ıttı az e ftı. u arar ur ı • ı ayet at u a sa 1 tir. hasıl olmuştur. Bu müthiş bombar-
dairesinde fİrket 13 tubat tari- tılabilecek toz teker miktan .. M. Kaı;ahan, M. lrota'na Sovyet donan esnasında 12 Japon batarya
hine kadar muntazaman satııt- 20 vagon dereceainde kalmış. hükiimeti namına bu mesee hakkın- sı biç dumıalwzm ateş etmitler-
1 hakik t da izahat ve Mançuride teşekkül et- ı d · r · Maamafih, İngilterenin dostları 

buna İngilterenin Cemiyeti Akvam 
azasından olma kitibarile vaziyeti
nin Amerikadan bambaşka olduğu 
suretinde cevap verilmektedir. 

!ar~ yanan inaanlann daha fazla ol- 1 Bundan sonra, gene ~ iç 
dugunu, halbuki onlann vesaitinin matla Millet mekteplerinin faali 
daha mükemmel bulunduğunu, biz- ti baklmıda verilen bir takrire 
deki vaziyetin ıayanı şükran olduğu rif müdürü Haydar B. cevap v arını yapmıt ve aten te- L mek üzer bul d 1 t hakkmd 1 

• 

ker ~atlannda en ufak bir t.~ . __ Norm~! •ahşa de.v~m .. ~~1- malumat ~erın~:i:~ ri: :ylemiştir.8 Çın/ l r mukavemet ediyor 
reffüe de meydan vermemıı- dıgı takdırde bu da ıkı gunlük M. !rota bn me.ele hakkında a- CHANGHAt, 27_ A. A. - Dün 
tir. İstanbul ihtiyacı demekti. Bina cilen Japon hükUmetinin mütaleau- bütün gün devam eden Ja,pon taar-

nu, Avrupa ve Amerika yangınlar- rek dedi ki: 
dan mİlaller getirerek oralarda baZI - Harf inkilabmdan ftOllnt 

yangınlarda 50 - 100 insanın bir an- lt!t mektepleri 1928 9CDesinde I 
da ~andığım aöyledi. yete geçtil<>r. 1928 sene11inde 1st Kontenjanm ilk tatbik ııün cnaleyh şirketin bu şekerleri m .. ıacağıru vacleylernİ§tir. ruzla~ına ra_~ h~~tı .harp bin-

lerinde diğer bazı eşya fiatmda de satmak suretile iki gün da. R nazarıy.e .degışmış degildı~-. . 
Hu.ri<:iye nezareti, Cemiyeti Ak

vam büyük me<:lisinin 3 Martta iç
timai için alırunı~ olan tertibatı bü 
yük bir alaka ile takip etmektedir, 
zira müzakeratta resmen bir müm.ea 
sili bulunrnıyacaksa da herhalde bir 
ta}ıidi isbatı vlicut ede<:ektir • 

2'.•ya B. bundan aonra <tclefon şir- bulda 1716 A, 807 B, dershanesi 
ketıle tuna~_ girişildiğini, itfaiye çıktı. A derı;haneleri biç o 
telefonları ıçın halkın kolaya ha- yazma bilmiyenler içindir. B de 
tı~ tutah~ği tek numara ibda- haneleri ise iptidai malfhnat a 

d f k fek effü·ı b h ida et • "h usgur.ın bir ilıtarı Her ıkı mu:basun, ken.dı mevzıle-
~ u a •• t~ ~ . er aş a re meaı, m ay~t. m.~- MOSKOV A, 27 A.A. _ Harici- rini takviye ile iştigal etmekte ve 

gosterdıgı halde 'ırketm aldı. nız kalman buhranı ık1 gun ye komiaerliği Çin ve Japon müme1- Çin kuvvetleri kumandanı jencral 
tı kat'i vaziyet şeker fiatlarmı ' sonra hissettirmekten ibaret sillerine bir nota vererek araziaine HAi Ting Bai'da Kiang Van'a e-
müstekar bir hale koymuştur. bir fark yapabilirdi. Fakat bu. ve Şarki Çindeki Rua hukukuna te- hemmi~tli takviy ekıtaatı gönder-
Şirketin aldığı bu tedbirin mem na mukabil şirket elinde hiç cavüz edilmeaine mani olunmasmı metJ kedir

1 
· de ed .. Hariciye nezareti bu huswıta ol

dukça &ıkıntılı bir vaziyettedir.Zi
ra, bir taraftan teşriki me11aide bu
Junmağı temenni etmekte, diğer ta.
raftan Cemiyeti Akvam tarafından 

aı ıçın tetkikat yapıldığını ve fakat içindir. 928 senesinde bu denıhan 
Jimdi.llk buna imktıu fenni l:ıulun- lere 51196 erkek 72195 kadın 
madığmı, şebekenin dolu olduğunu be yuıldı. Sene' nihayetinde 330 
ayn bir hat tesis ederek tek numa- erkeğe ve 52057 kadına şahade 1 k · ı · · fa d t k k im d ' h ber talep etmiıtir. Akai takdirde So.,,et epon arın vam en mutema-

e ete temın ett gı Y a mey. oz şe er a a ıgmı a a. hiikiimeti Çin • Ja;ıon ihtilafının de- di gayretlerine rağmen Yen Chia ra alınmak için 40 bin abonelik be- me verildi. 
dandadır. Halbuki tirkct bu lacak olan piyasanın her han- vamı müddetince hnt üzerinde Rua- Chov'da bulunan Çinliler ycrleTini 
tedbiri iltizam dolayıaile külli- gi bir aurette teskini daha güç lara ait olan kısunda münakalita ni- katiyyen terketmenri§lerdir. 
yetli zarara duçar olmuştur. olacaktı. hayet .. erecektir. japonltır Aing _ JVan'ı doğnıdan doğruya müzakerata da

nt edilmesinden ve binaenaleyh, 
ittihaz edilecek mukarreratın m&
euliyetitıe iştirak etmek mecburi
yetinde kalmasından korkmaktadrr. 

del verilmek lazım geldiğini izah 1929 senesinde 487 A v~ 470 
etti ve dedi ki : dershanesi açıldt.20643 erckk 217 

- Maııısfih evveke itfaiye tele- kadın talebe kaydedildi. Sene .,; 
fonlarımız iki bat üzerine ça.lı§ır· yetinde 7001 erkeğe ve 7689 kadı 
ken şimdi dört hattnnız vardır. Di- ııahadetname verildi. Şu suretle ki kontenjanın tatbi Şirketim.iz bütün ıstokunu Chapei'd~ toplar tekrar altlılar mı? 

kinden evvel §irketin satı' ~at b~tirdikt.~ sonra! böyle bir va- gürledi CHANGHAl, 27. A. A. _ Ja-
lan her hdaha memleketımıze zıye~ muvacdıeaınde kalmak- ŞANGHA Y, 27 A.A. _ Sabah- ponlar pek az >1Ürcn tiddctli bir 

ğcr abonelerin işkal etmemeleri i- 1930 11enesindc 411 A, 335 B de 
çin itfaiye arasındaki muhaberah hanesi açıldı. 13594 erekk. 9703 k 
temin için rehberde ohıııyan mab- dm talebe yazıldı. Sene nihayeti 
rem numaralarımız vardır. de 6234 erkeğe ve 3960 kadına ı 

teker gön eren, ecnebi piyasa- tan ıse iki ırün evvel satışlan- leyin aaat 5 te Japon topçusu, mü- muharebeden sonra Kiang Van,ı 
larmm fiatlan alınarak ona gö r.ı tevkif etmek ve diğer him bir Çin kuvvetinin bulunmakta akhklarını iddia ediyorlar. 

Bu kabil bir clavet kongrede Ce
miyeti Akvamın taraftar ve aleyb
tarlan arasında münakaşal&ra yola
çacak ve bu hal Aksayı Şark ihtila 
fına nihayet vemıek için Vasbing
tnnda yapılan ferdi meaaiye mani 
olacaktır. 

Latife Bekir Hanım llfu: alarak hadetname verildi. 
dedi iri: Bu üç &ene zarfmda 46277 erke 

re tesbit ve ilan edilmekte iken taraftan derhal bükiimete olduğu Chapei üzerine tiddetli bir Şiddetli bir topçu •~eşin~ 80':'" 

kontenjandan aonra bu usul izahat vermek, meclisi idare- , ateı açmıştrr. r~. anlaşıla~, J~n 'l?'Fesı ~ıT 
_ "ld" k • · · b' k 1 L"l • Obüsler. birçok yangın çıkarmıt- hucumla Çın eıperlcrını zaptetmıt 

terkedı ı ve ontenıanm tat.. nın yem ır ararını a a"ı r.ıek tı Al 1 ,,_, ti ~•- . t ve Çinlileri Ki•na Van'dan atını•-. • · ki ed · • bb·· . . . r. ev er SuT a e emua ııraye &- --.. s 

- Ben İstanbul yangınları bak- ve 63706 kadın Millet mektebi ~ 
kında izahat istedim. Siz bana Av badetnamesi aldı. 

bıkım ta p en zaman zar- ıçın teşe usata gı;-ışm.ş ve diyor. Çin batarvalan, Japon bom- tır. 
fında yükselmeğe başlayan ha. fazla olarak İstanbul piyasası- bar~ına mukabele etmit olup Japon t ggareleri 200 den 
riç Bfiatlar takip o

1 
lunamad dı. 

1 
nt ı tozk!eker d~ere~1füünd~n 1 lrudr- ::~irduello•u ,iddetle dC\'11111 etmek- faz/ 0 

lzvestfo 'nın bir makalesi 
MOSKOVA, 2. A. A. - Tass a

jansından: 

rupa yangınlarından ınicaller getir- 1931 seneyi dersiyesi henüz bit 
diniz. Şirketin tek numaralı kendi mediği için kati neticeyi henüz a 
h.uswıi battı. vardır. Onu bize ver- madık. Bu sene daha ziyad eA de 
mn .. Yangın ihbarı daha mühimdir. hanelerine ehemmiyet verdik. 41 

ayranı satı! a~ı. a yapı - arma en ıtesı .e o gun er e 1 • CHANGHAl, 27. A. A. _ Chanıg 
dıktan ıonra mudurıyet pıya- latanbula gelnuş olan Uşak ı:..ı ·a gitmek üzere yolda bulunan Balıkçılık meselesi ile rublenin 

tedavülü meselesinin kat'i eurette 
balledilmesinin ve bu sun:tle ti· 
mal sularında Japon hukuk ve me
nafiinin tesis ve bunların müdafaa-
81 için icap eden tedbirlerin ittihaz 
olunma~ınm zaruri olduğundan 
bah&etmiı olan Seiyuhai fukası rei 
sinin bu beyanatını tefair ve bu 
baptaki mütalcaJarını ııerckden 1z.. 
vestia diyor k; : 

Zıya B. tek ruımara.ıı telefonwı A, 93 B der.ıbanesi açtık. Sene 
şimdiki vaziyete göre imkansız ol- dersiye başında 9075 erkek, 176 
duğunun fennen sabit olduğunu tek dm talebe kaydettik. Bunla.rVan aada tirketin şeker istokunun teker fabrikuı mücürile İllan. tekerlerden bir kısmı, tekerle- ,. iki Japon fırkıw bugün mezkur 

azalması dolayıaile hasıl olan bul tüccarlarının temasını le- me imalatına değil, fiiphe edil şehre ihraç edilecelc?r· Diğer 3 frr
hassaaiyeti o vakite kadar nor- min eylemiştir. Bu temas neti diği veçhile piya&a ıabtına git kanın Japonl'.:'da .ııılih altına alnr 
mal bir surette tirketin yevmi cesinde Utak §eker fabrikası miştir. ııaş~~?ığıkadsoykuiyor. u • . k 

1 .. d . d·· t b .. dd . B"" .. b • h .. • unuıye ar lıareıuııta ışt .... 
s~tış an gun e ?n vag~nu teca or. eş yuz vagon ra esın- . . utun . u ıza at ııos!erıyor eden Japon deniz tayyarelerinin a-

car söyledi. çmın muvaffa kolup şahadetname 
Latife Bekir Hannn dedi ki: lacağı şimdiden bilinemez. 
- İııtaaıbu.l.da benim bildiğim bir Üç sene içinde Millet mel<tepk 

ıtatm telefonu tek numaradır. Me- için 180 bin lira 11ôlrfedilmiş v 
&eli yangın için de 22222 alarak 130.541 kişiye şahadetname veril 
kolay akdda kalabilecek tek numa- iniştir. Bıı sene son zamanlarda jMi 
ra teklif ediyonım. , Jet metkeplerine devamsızlık oklu-

vuz etmezken bırden bıre bu deki toz teker ıstokundan İs. kı, 9ırket bıdayetten ben teker detlerl 200 akdar olduğu zaJtn"dil
nun üç bet misline çıkmuile tanbula aatıt yapmağı esas iti. satıtlannda meşru kazançlan- mekte ise de Changbai bareketleri
tesbit etti. Hatta bir gün zar- barile kabul etmekle beraber, . nı bile terkederek zararına fia- ne yardım ~ç!n Y':.ni ask~rl bava fi
fmda şirketten 260 vagon sat- nakliye masrafını avaryalan ve b muhafaza etmek ve ihtikara lolarının Çın e mutevcccıben yo.la 

b • · d k ld · · h ecJ l 'f İ . . • çıkarıldıkları anla§ılmaktadır. 
mak ~ec unyetın e a ı. saıreyı esap ere< sı •. s- ma~ı olmak end~tesıle ha~~et Bu suretle tahrip edilmetke ~ 

Dıger taraftan mevcut te- t~nbul 40 kuruşa satıt ıçın etmış, ve kontenıanın tatbıkin- rnanattkın genişliyeceği de tabının 
ker istokunun da hayli azaldı- tuccarlarla mutabık kalmış ve den it:barcn aon buhran günle edilmektedir. 
ğmı ve böyle külliyetli aatıta ilk parti olarak tüccara 13 va. rine kadar 650 vagon tekeri Ç n iler ceneral Laılendorf-
kallaldığı takdirde bütün teke- gon ~ke~ satmıştır. sabit bir fiat üzerinden aatıwt- f 'a isteqorlar 

Eğer bu haber doğru üıe, §U hal
de balıkçılık meaelesini nhakiki va 
7İyetinin tayir ve Japon efkarı u
mumiyesi cihan efkarı umumiyc.;i
ni izlal edilmek isteniliyor. Demek 
tir. 

Dr. Hikmet B. bir çok büyük ve j ğu meselesin<o gelince: Anıya ra 
ahşap evl&e her odada bir aile ol- ınazan girdi, bir ço kamele gecele 
mak üzere bir çok aileler iskan e- ri de çalışıyor, kış fa,,la oldu, gri 
dildiğini, bu vaziyette yangın :ou- salgın bir bal aldL Fakat aene be· 
huc edince, insanca telefat oklu- şında devam çok normal idi. Ha 
ğunu, bu şekil iskana belediyenin bazı yerlerde deralıane adedini ar-
müsaade etmemesini söyledi. tırmak mecburiyetinde kaldık, 

Mehmet Ali B., insanca zayiat ol- Mamafih devam etmi}"'nJerin lis 

rin elden çıkacağını gördü. Bu Şırketımiz bu satıtta mün. br. LONDRA 27 A. A. _ Daily 
nun neticesi olarak hükiiıııete haaıran lıtanbul piyasuın~ ta- Bu miktar şekeri sattıktan E:ıopre11S gaz'cte;I, Çinlilerin milli 
vaziyeti arza zaman bulmak ve mmamekta olan Uşak fabnkası sonra, elinde kalan (20) vagon ordularının tensik ve tıeşkili ve lru
mıeclisi idarece vaziyetin mü. na İstanbul teker tüccarlanm tekerden istifade etmeğe kalkıt manclnını derubtıe etmek lçi;ı ceı:ıe
taleasma imki.n vermek üzere tanıtmak ve temaslannı temin mıası mantıkan da pek mül&. ral Ludendorff'u davet ettık.ledni 
satıtlarını tevkife mecbur kal- etmek gibi bir tavassut ifa et. yim görünecek bir hareket d&- baberalmı§tır; 
dı. Şirketin o tarihteki teker mit ve fazla olarak Uşak teke ğildir. Nitekim bugün dahi hü Bogkotqj lslegorlar 
ıstoku berveçhi alidir: ri lstanbula gelinceye kadar kiimetin noktai uazannı alarak LONDRA, 27. A. A. - Ne"OYork 

latanbulda Alpulluda geçecek müddet zarfında piya- ve meclisi idaresinin karanın un Daily F;~ess .gazet.csine bil
Toz tekez: , 26 vaıon 75 "aıron saya bir genişlik olmak üzere istihsal ederek yine eski fiab dirildiği.ne gö_re JaJ><>nY~ ~yhinde 
Doubl rafıne ıe .Jd7 ., 3 ,. kendi mevcudu olan 20 vagon- .. • d t d t ,_ boykotaı ta~ık' edılınesını talep e-

kerler .. .. - • • uze!ın en sa •ta ~vanı e meı<- den istida ~ 5000 kiı; ima kovmuı 
Küb şeker 152 ,, 7 ,, dan on uçunu bılahara, '!tak. tedır. Ve fasıla dıye görünen tur. Y 

Bu miktarlardan anlafıldı- tan gelecek tekerlerle ıatıbdal müddet zarfında da bir santim 
ğı veçhile tirketin elinde tcn: e~ek üzere u,ak tekeri imit farkı fiat koymağı habnna ge. 
şeker olarak 101 vagon teker gı1n tü~~a teslim etmeği ka- tirmemittir. 
kalmııtı. Dubl rafine ve küp bul etmııtır. - Ticaret Müdüriyetile te
şekerler mevcudu az çok mü. Görü~ü!or .ki ~u !11'1emele ati edilmiş muhabereniz var "111 

him olmakla beraber piyasada Alpullu ıçın hıç bır kan lazam dır? 
da bu cinaten ecnebi tekerle- mun etmemekte, m~nhaııran - Hayır hiç bir mubabere
ri kafi miktarda mevcut oldu- İstanbul~. toz ıekeraız • bırak_.- miz yoktur ve bazı gazetelerde 
ğu için dubl rafine ve kesme mamak ıçın yapı~ıt bır dela. yazıldığı gibi tu veya bu yol
teker ihtiyacı mevzuu bahis ol let ve tavassuttan ıbaret bulun da muhaberemiz ve bir nevi 
mamıttır. Aııl buhran toz şe.. maktadır. taahhüdümüz olmamıtbr. 
ker üzerinde hiuolunmuş ve Böyle bir tavassutun latan- H . B • • • • 
tirketimizin ne için toz teker bul için faydalı olduğunda ise ayn ey nıçın gıttı? 
satıtlarma devam etmek sure- şüphe yoktur. Utaktan bu ilk Alpullu tirketi müdürü Hay 
tile buhranı izale etmediği her salı§ mukabilinde gelen şeker. ri Beyin Avrupaya seyahati 
tarafta aöylenmeğe başlanmıt- ler ancak 27 tnbatta İstanbul etrahnda bazı dedikodular ya. 
tır. limanına muvasalat etmif, bal- pıldığını dün yazmıştık. Bunla 

Şirketin bu huıuıtaki mü- buki Alpullu §irketi 12 gün ev nn mahiyetini anlamak için 
lihazalannı bir iki noktada bü vel, bu şekerler mukabilini pi- dün müracaat ettiğimiz şirket 
lisa edebiliriz: yasaya vennitti. erkanından biri demiftir ki: 

Fabrikada mevcut görünen 27 şubatta gelen Uşak te- - Şirketimiz teker müstah 
75 vagon toz teker Trakya ha. kerleri Alpullu anbarlarma gir silidir ve kendi İstihsal ettiği 
valisinin yeni teker iıtihsali miştir. Ve Alpullu on, on iki tekerleri aatar. Bunwıı baricin 
zamanına kadar olan ihtiyacı- gün müddetle kendi şekerleri- de meclisi idarenin hariçten şe 
na bile tekabül edemiyecek mik ni hiç bir foiz, hiç bir komis- ker satın alınarak onun ticare. 
tarda idi. Ve filvaki normal yon ve menfaat beklemeksizin tile uğratılmasına dair hiç bir 
bir surette fabrikadan her ay tüccara vermit bulundu. karan yoktur. Hayri Bey son 

1 Trakya havaliaine (25) , (30) Hükiimete vaki müracaat seyahatini ne tirket namına ne 
vagon teker ıatıhyordu. Şirket neticesinde alınan direktifler kendi namına teker itile ali
pancar n:ıüstahaillerini müm- ve meclisi idarece yeniden va- kadar olacak biç bir maksatla 
kün mertebe tekerıiz bırakma- ziyet mütalea edilerek ittihaz yapmıt değildir. Bu seyahati 
mak ve fabrika mmtakasında olunan karar üzerine satışlar tamamen huıusi mahiyettedir. 
da günün birinde ecnebi ,eke- için e&ki fiat muhafaza edilmek Ve kendi ticarethanesine ait 
rinin ıatılma11 gibi garip bir le beraber, miktar itibarile ba. hususi itlerile meşgul olmak. 
vaziyete maTUZ kalmaması için zı tahdidata riayet edilmesi ve tadır. 
fabrika da cüz'i bir ıatok mu. toptancı tacirlerin çuval batı- Bu seyahati müddetiıace 
bafaza etmek iıtemittir ki (75) na 60 kuruıtan fazla zam yapıl tirketteki vazifesinden me
vagon bu hesaba nazaran nor- maması hakkında taahhütler zun bulun.maktadır • ., 
mal ihtiyaç demektir. Bu mik. alınması gibi bazı tedbirler Altı kalıoe taciri ko'nıri!,·ontı 
tarın da ihtiyaca kifi gelmiye. ittihaz edilerek satı•lar tanzim 

1 ., v~rildi 
ceğini dü§ündüğü içindir ki ay o unmuı ve günlerden beri ııa-
lık satı§lannı fabrika ıahasın- zetelerde görüldüğü veçhile 
da bile normal miktarda değil, tirket eski fiat üzerinden satıı 
ayda ancak (14) vagona mü. larına devam etmiştir. 
aaade etmek ıuretile idareyi Bu arada tekerler..ecilerin 

• düşürmeğe mecbur kalını,, ve de, bir müracaatı vaki olmuş. 
bu maksatla bUtün Trakya vi. tu. Şirketten on bq vagon toz 
!ayetlerine ve belediye riyaset teker talep ettiler. O günler
lerine müracaat ederek, aldığı de henüz satış hakkında bir ka 
tedbirleri izah etmiş ve her 1 rar olmadığı v~ şirketten alı. 
hangi bir fiat tereffüüne mey- : nacak şekerlenn dışarıda fazla 
dan verilmemesi için kendisine~ fiatla satılmasından şüphe 
müzaherette bulunulmasını ri. 

1 edildiği için tekerlemecilere 
ca etmiştir. günde iki vagon teslim edebil. 

Ticaret müdürlüğünce kah. 
ve fiatlanndaki sebepaiz teref
füü yapmakla ittiham edilerek 
Vilayete verilen · altı kahve it
halat acentesi dün tetkik edil. 
mek ve bu itle alakalan derece 
ıi teabit edilmek üzere Vilayet 
te müteşekkil komisyona ver. 
miştir. 

Petrol benzin tedkikatı 
Ticaret müdürlüğü petrol 

ve benzin fiatlannın yükselme 
derecesi hakkındaki tetkikatıw 
henüz bitirmemiştir. 

Komisyon mazbctaH miid
deiiumumilikte 

Şeker fiatlan hakkında vili 

Tokio'da endiıe 
LONDRA, 27. A. A. - Tokiodan 

Daily Eıcpree gazetaine bildirildi
ğine göre, CCmahiri Müttabidede 
Japon emtiasına kargı tereasüme 
baıJayan boykotaj Japonyada 9id
detli bir endişe tevlit eylemektet.
dir. 

iMa?i mahafil Amerikan ban1ra ve 
mü-satının Japonya tanfınclan 
alınan qya bedellerinin nakden 
derhal teırviynine ait takıp ve taz
yiklerinden dolayı endi§e içinde
dir. 

Japonya begnelmilel ilıtild· 
ta sebebiyet verecek 

LONDRA, 27. A. A. - Çin-Ja
pon ibtilifından bahseden Econo
mist mecmuası, Japonyanm timdi· 
ki halde kimsenin yilziine balca<ak 
hali kalmamış olduğunu ve nıenıle
ketin cihan nazarındaki itibar ve 
nufuzunu istirdat etmek için Japon 
şövenüğinin en müthiş beynelmi
lel ihtilatlar teblikeılcrinıe meydan 
okumak gayretini göstermesine in
tizar edilebileceği mutaleasmdadrr. 

Mamafih hailenin iki veya üç ac 
ne devam etmesinden ve J 8"onya
nın hezimeti ile nihayetlettmeaiıı
den korkulur. 

Ec:onomist mecmuası, Japon em
perivalizminin Japon.ya'da mütema 
dl artmakta olan nufuzıımın &eli
meuru ihracatını nislıt aurette tez
yit etmetke gören M. ~edehant-
111n akiline ve saburane ıcraat ve 
faaliyetini itfaya tnl;'vaffıık olması
na teeııaüf etmetkedır. 

M. Sbiedebara'nm siyaseti yeri
ne, beyne,Jaıilel işlerin darlaşması 
ve gerek hazineye ait ve gerek mi),. 
il maniaların yübelmesi neticesin
de, kılıç siyaseti kaim olmuştur. 

J aponyanın intihar teşebbüşü, 
hali hazırdaki iktisadi kuvvetlerin 
cihanı siyasi ve iktisadi bir uçuru
ma doğru 6ÜrükJeınek~c olduğunu 
vazihan göstermetkedır. 

Bizim ilk vazifemiz, Japouyayı 
daha ileri gitmekten men'ctmekti~. 

İkinci vazifemiz, ona yardnn et 
mektir ki, bu da ilk vazifem.izden 
daha az mübrem değildir. 

Harpten sonraki i~ tarihinin 
Y"ni bir sabifesin; çevırmek mev
zuu bahistir. 

Tokio nezdinde geni bir 
müşlPrek t~şeblıüs 

VAHİNGTON, 27. A. A. - M. 
Stimson'un, bugün Fransa, İngilte
re ve İtalya ııefirleri tarafmdan To 
kio bükfımeti nezdinde yapılacak 
tesebbü.se Tokiodaki Amerika se
fi;ine i§tirak etmesi Sir John Si
ınon'un talebi üzerine talimat ver
miş olduğu istihbar kıhnou~tır. İn

yet komisyonunca yapılan gilterenin bu teııebbüsü Arnerika
mazbata dün müddeimumiliğe 1 mn Aksai Şarktaki siyasetini ta-

Japon balıkçılık müeese6elui 
mikurlllnı tenalı:üs etmiı olduğu id 
di~ma hakikaten tetabuk etmemek 
tedir. Bililı:ia bunların miktarı art
mı1tır. Hali hazırda Sovyet .Wa
nndaki Sovyet balık Anayünin nia 
beti 42 yüzde, buna mukabil Ja.poo
larınki 58 yüzde diT. 

Japonyanuı balık uydi meaele 
Bindeki hukuku Rus-Japon biolık
çıltk mukaveleııametı.i ile tayiıı ve 
tesbit edilmiştir. 

Haikkatta mevzuu bahaolan nok
ta, balıkçılık meselesi deği.ldiT. Bel 
ki bazı Japon mabafilinde Mançuri 
ve Cbangbai vakayündec sonra it
. tihaları artnııg.tır. Ve ovyet 1111Jarın 
da talih tecrübesine kıyam etmek 
iBtiyorlar. Bu ıııabafil, ittihalarını 
tadil ede.:ek oluraa heııey yol.una 
cin:r. 

Sir Miles Lampson, 
Nankinde 

LONDRA, 27. A. A. - Şangbay
cian Reute.r AjaıHuna bildi.-iliyor: 

Slr Miles Lapeon, yarın bir İo
giliz torpito muhribi ile Şaa,ghay
dan Nankine gide.:ektir. 
Şimdiki İngiliz .efiri Çin payi

tahtındaki ikameti esnasında ma
reşal Tchang Kai Cbek ile &öril
ıecektir • 

M. Stimson'an mektulıanan 
gayesi 

LONDRA, 2. A. A. - :M. Stim
son'un mektubu muhtelif siy.asi ma 
baiilde bir takım mütal~ setde
dilmesine bais olmakta berdevam 
olmak.la beraber İngiliz ıemıi ma
lıafili 110n derce ihtiyatlı ve ketum 
davranmaktadır. 

Bu mahafil, mcV<:Ut şayialar hili 
fına olarak M. Stimson'un kara.rm.ı 
vermezden evvel katiyen İngilteze 
hükllmetiniıı TCY ve mütaleasını aJ.. 
mamış olduğunu beyan eylcmetkc
dir. 

Ayni mabafil, M. Stın-n''Wl Ja 
ponyaya Amerikan efkarı ıvnıımi
yesini bildirmek için intihap et
miş olduiu bilvasrta yolun cliier 
devletleriıı Vashington bükilmeti i
" teşriki mesat ebnetlr.en imtina et 
mel.eri neticeaindc intihap edilıne
mit oldufunu ilive etmektedir. 

Nankin hükumetinin '1ir 
protestosa 

CHANGHAt, 27. A. A. - Nan. 
kin bükfimeti, sebebiyet verilmek
sizin ve evvelce haber verilmeksi
zin Japon tayyarelerinin .,lbpet"
ver Hangcbov tchrini bombardı
man etmelerle! hasebile bu sabah 
Japonyaya bir porteeto göndemıit
tir. 

Mezkilr notada Japonyanın he
nüz Çine bar.p ilan etmemi§ olduğu 
söylenmektedir. 

Çin prot11sto ediyor 
CHANGHA1, 2. A. A. - Çin bU.. 

kfuneti, sebebiyet verilmeksizin ve 
mütekaddim bir ihbar olmaksızın 
Hangşov şehrinin Japon tayyarele
ri tarafından bombardıman edilmc-
6ini Tokyo hükfımeti nezdinde pro
testo etmiştir • 

Tokyonun salahiyettar mubafiii 
bu bombardımanın, Çin tayyarele
riınin Japon nakliye gemilerine 
taarruza hazırlandıklarına dair çı
karılan haber üzerine yapılmış ol. 
duğunu söylemektedir. 

J pon') nı ! Ş"lrtları 

Bu sebeple görülüyor ki tir mek ve bir ay zarfında aynen 
ketin fabrikadaki toz şeker iade olunmak fartile ödünç ola 
mevcudu Trakya ihtiyacına bi. rak 15 vagon şeker verilmiş, 
le tekabül edemiyecek derece- buna mukabil de kendilerinden 
de idi. Ve oradan lstanbula bir depozito almmıttır. Bu fe
şeker getirip satmak tirket icin kerden 5 vagonu teslim edil
aykırı bir h reket olacaktı. · ' miş bulunuyor. Ve alınan ma. 

ı .ı~"""'...ı,.ı,l· .JnP"r-"" .26 . J;ımab ""'"'rt""ı"aın'ı".s.I m ......ıa-
ı l\rt'ff Ver ı. --ı-aıu:t, o: - ~ara .e "L. 

'°''~}·ro1'lfı• ... &ü,, - .. -•>r.t.n.Yi.'l .. r..tm'!lrtt:. ... l"ltrJ.J.ı:fı..ı~ .. ..ı , ·.,... • • , ••• ···- -, an n u..,., ••• 
~ n 11u:_ Aldırma canıın .. El • :ere ' takdim 

mamak için itfaiye efr.adınm evle- teııini mektey idareleri tesıpit et
rin içini iyi aramalarını eöyledi. mekte ve biz de ait oldukları kay• 
Galip Bahtiyar B. yanğından insan makamlıklara bildirmetkeyiz. 
lrurtarmanrn kolay olmadığını, as- Haydar Beyin izahatı kafi görül· 
ri maskeli teçhizat olmak .lizım gel dil. Vali ve belediye reisi M nhittin 
eliğini ilave etti. Beyin Millet mektepleri baklmı ia 

Avni, Hikmet, Ziya Beyler söz al vere<:eği izahat gelecek içtimaa 1 ı• 
dı:.!ar Şevket B. bu hueusta mllza- rakıldı. 
kerenin kafi olduğunu itfaiye efra- Celae on dakika tatil edlldikter 
dırun imlı:in dairesinde vazifesini eonra tekrar toplanıldı ve hesabı 
yaptığu:ıı söyledi. Bu bwıuata mü- kati raporwuırı masraf loamı mü· 
zakere kafi görüldü. zakereainc devam edildi. aMarif ve 

Bundan sonra rüznıamenln diğer yollar faalmda epeyce münakaşalar 
maddelerinin mUzakcreeine geçildi. oldu. Ait oldukları idarelerin iza· 
ıkkl nakliye vasrtalarmm ilıtiyaca hat vennelerl için bu faaıllann mil 
gelmediği bakkıııdaki takrir ma- zakenai tehir edildi. 
kama lıava.le edildi. Yangın zubu- Mec:lie aat 17,3 da pazarte.i top 
runa meydan verilmemek üzere fil- !anmak üzere içtimaa nihayet ver
m.ilerin ne suretle hıfzedildiği bak- dl 

Florya plajı alınıyor 
l<Jmata göre Hariciye 11eArCti Çin. 
Jilcr teklif edilen bitaraf mmtab- Filıuya meselesini tetkik et· 
dan yinni kilometre uzap çelrilme- mek üzue tqekkül eden muhtelit 
ğe hazır olduklarını kanaat babşe>- encümen bu iş hakkında kararını 
lacak bir eurette iabat eder etmez vermiştir. Encümen Fl.luryanm be· 
Japonyanm Şaııgbayda miibil"'ID'?• lcdiye tarafmdan alınarak İfletil· 
tı tadile amade olduğunu müeait 1 mesini çok muvafık görmtktedir. 
bir vakitte alikaclar makamJ;va blJ.. Yapılan hesaba göre her yaz Fi
dimıeğe Şangbayda M. Shigeınesu- lurya plajlarına 110 bin kiti gitmek 

Ce ed M IMataudaira • tedir. Otomobil ve otobiMı yol.cu.Ja· 
yu ve n~vr. e · yı .,1 bu rakamın haricindedir. Plaj 
memuc etmıştir. . dik' . "da[ . • ~~ 

ÇilıWer bu huııuaa muvafakat n. ıım ı ıp~l :nz1Yctine il"'." .~ 
tikleri takdirde Çin kuvvetleri te- 111~ 150 hın lu-anm . tıedavülun~ı 
mamile geri çekilir çekilmez Ja- mücıp olınalrta.drr. ~Ja_µarm beledı
~onya da kuvvetlerini muayyen bör yec~ alınma.o ınecJıııte kabuJ edile· 
mesafeye kadar geri ı;ckmeği tı:ah c:eği muhak~ .go~lmetk~ır. Bu 
b .. t c<leak:tic ıneeele yarınki ıçtunada muza<-kre 

u • edilecektir. Belediye şimdilik bu-
Şangluıgdaki aılurler - raya 100 bin lira aarfedcce!ı, i.ııtim· 

W< eclecetkir. Te11iaat yapılnıak ü-
ıemiler ı:Ne daha yüz bin JiTanm saTfı mü-

CHANGHAt 27 A A Şan eaadesi için makama, vek.9.lut nez-' • . • - g 
hayda yekdiğeri brşramda bulu- dinde teşcbbüsat yapmaııı için se-
nan aııekrlerin hali hazırdaki mik- Jihiyet verilecektir • 
tarı şudur: Diğer taraftan belediyenio bu tc 

Japonların, Vousungda 3000 kiti iCbbüaü üzerine ortaya bazı rakip 
den mürekkep 4ıir liva ve 13,000 ki- gurupların çıktığı anla§ılmı§tır 
fiden mürekkep bir fırkası ftrdı.r. Haber verildiğine göre şimdi Filur 

Ce.rıe«al, Uyedanm kumandası al- ya pla}larını işleten semıayedatlar 
tında bir cebel topçu aJayi, 5000 birleşerek, Vama phijını işletıen şir 
bahriye silabendazı, 3 siper havan kete müracaat cbniş bazı rekllfler
topu bataryaıaı, 200 tayyace bulun- de bulunmuşlardır. Bu telclifler, 
maktadır. Filuryanın da Varna gibi asri bir 

Çindeld Ja,pon aalı.erleıritıin mec- ıckilde tekemmül cttirilmcai ve iş· 
muu 27.000 kişi tahmin edilmekte- Jetilmeei mahiyetindedir. 
dir. · Mubtetlit encümen 30 bin Jira sar-

Soutcbeou koyunun fimalindelri fı ile bir çocuk bahçesi tıetı im de 
Çin aakerkrinin miktarı, 19 uncu çok muvafık görmektedir. 
ordudan 30.000 kişi ile cenera:I 
Tchang Kai Tchek'in kumandau 
alttı>daki 87 ve 88 inci fırkaların 

Sar'a seroum 
20.000 kiıisinden mürekkeptir. lzmirdc baytar Sıdkı Şülrrii Be-
İmtya ınıntalcaamdaki Büyük Bri yin aaraya kat"Jı bir ea"Om baldniu 

tanya kuvvetlerinin miktarı, 3659, yevhnııtı. Hayvana tatbik edilen bu 
Fransız aıekerlerininki 2,094, İtal- uaulün ufak bir tatil ile · !ara 
ya.n aslı.erlerinin miktarı da 677 ki- tatbiki de mümkün olacaiı lıildirili· 
tidi r. yordu.. 
J·~~"•arm verdiği telefatm 1500 Bu hnausta uabi hutahlılar mu· 

...,.-.- tebauıalarmdan Dr. Fahreddl.ı Ke-
ve Çinlilerin telefat miktamım da rim Beyle sörüıhik. Decli k.i. 
4000 kiJi olduğu söyleniyor. _ Seromun mahiyetini bilmedi· 
Diğer taraftan hali hazırda Şanı 

hay akr1ısındald bahri dizütamlar· iim için, tecrübeyi ııörmccle '"' ne
de şu miktardadır: tieelini anlamadan bir f"7 ıiQyley&
Şangbayda Japon filnııu 8 lı:nıva mem. Hiç ıüpbeaiz sara için lıöyle 

zör, 3 tayyare gemisi, ı top eker bir deva bulunmuıa kıymet)l bir İl 
ve 26 torpito muhribi. yapılmıı olur. Yalnız bu -omıın 

Büyük Britanyayi 3 kruvazör ve hayvanlara eleği), immJara ela tatbi· 
2 torpito muhribi temsil etmekte- ki lazımdır. Bakalım, tcc:riibe ne-

tice verecek? 
di~mahiri Müttabidenin 1 kruva- Millet mektepleri 
zör ,ıı .t':'r,pito muhribi ~ ı nakli- kapanıyor 
ye geınısı mevcuttur. . • • 

Fransanın 1 kruvazör, 1 IOJ>çeker, M.illet mckteplerinın tedris tı 
ve 1 de sahil muhafızı butıırunak- 1 dört ay hitam bulduğu için bu ay &O 
tadrı. 

1 

nunda bibnektedir. Mart lçindc mdı 
İtalya, 2 kruvazör, 1 topçeker ve teplerde imtihanla_r yapılacak. mu 

Lehist-~ d"I ı kruv ızôr tarafınm,cı vaffak olanlara Mıllct mektebi 11ha· 
t~msi1 cd.1m kte~ r ""lnameıi Y rilcceJ,tir. 
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Iran mektupları: 5 \KolllfU meınleketlerd3 
Haydarabat 
Nizamı 

Mutaf tezgAhları · satış ilanı 
Beykoz Debağat ve kundura i."abrikaları Müdürlü

ğünden: 

LLOYD 
TRIESTINO 

Sin<ma -T;y.ıtro 

Bugün akşam 
Saat ı l.30 da 

Müslüman memleket· 
lere 5 milyon Mısır 
liraıı tahsis etmit 

Gayet kuru glingenden sağlam olarak yapılmış 60-80 tam 
takım Mutaf tezgahlan gerek toptan gerek ıpera4cende ıve eh
ven fiatla satılıktır. Martın nihayetine kadar Fabrikaya müra
caat olunması. 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden 

Liımrumrza muvasa!Atı beklenen 
DİANA ,..puru Z9 tubat puartıe

ai (İtalya ve Ywıani.atan)dm.. 
LEOPOLİS vapuıu ı Mart -ı. 

Rusya Romanya Ye BWgarlstan) 
dan. 

Limanımızdan harele.et ode<:<:lı 

"""Ul'lar 

Din ve mezhep fark
lanndan gelen 

husumet azalıyor mu? 
s-ifedea Adaaa sazet.a.. bil- Ankara hapishanesi bMtanıeSİ için 52 kalem muhtelif ...,..,.,. TEVER ... puru 

28 ıul* ıı--

h b
• • ı•kJ • •• ıliriliJ'OI'• - Aralıiıtanden muhtelif l.ık -u- {eabalı tam 10 da) (Llo,O Ebpres) 

MOŞKOL 
İTİRAF 

Facia 5 perde 

Yazan: M. A. 

ve Otto Hasse 
Tetcüme eden: 
Nabi Zeki, 

TenAlitlı halk geceai . 

Bahai 
mez C 1010 Sa ı en gun _..._.., plea ba....ıiol- aua p~ 9UI'Ctile mubayaa edileceğiındcıı. listı:sini görmek ve ola.rak (Pini, Brendi&i, Venedilı: .,. 

ran v- hali twriitt- •.&ı •k- teklil mektubu veımek Wıere İstadnıl Adliye Lewı.zıın İdare- 'l'rieste) ye. 

geçti
•kçe azalıyor. ta, fficaa Ye Necit mınhıl•b.do •- sine mııracaat edilmcıst, tı (743) DİANA vapuru 1 ıurt ıllLlı (B&ı.r 

Şebnddeıı 
FERAH SİNEMADA 

zan cli'ck•ti ceftrdııcıl bir hal .lmak ı--------------------------1 ? ı.uLr. gaz, Vema, Köııtenoe ıre Odea)ya. 

hangı· mezhepler var. Hindiataa miiolmnenlan nillerin Eyllp ...ıh icra memurkıpndan: M AA D ı N AVENTİNO vapuru 1 mart alı 
elen Me..la Ş...ı.et Ali Kııdiiı- av- Fenerde Af>tl aubqı ınemHeefnde TÜRK ANONİM İ (Dcdeağaç, Kavala, Scllnilı:. Vo1os, 

rma tabaia etmiJlerdir. lnnd& detinde v- uğnmq .,. lıüyiik F~r caddcainde 6 ve 1 ft arillrıeı'- Nı·---~ı dahil" ininŞ RKE. Tİ ı Pire, Patl'as, Korlu, Ay_.an ... 

h 
___ ı ııp· meraıiml,. karfılanarak HudeTdeden ~- ıa 23 üncll -. namaz kıldıran .,.....ara lf Sanay• kadar aıkcr .,. müıtekhilin rer 8 ıre mUkerttr 8 _.,,.ıa,rıa maddesi lb'- ...... Brendizi, Ankona, Vene.dik, Tri.ea-

Şimdi 

B&ı. gece düımbiillü İsmail ve ko
mik Ahmet Beyler tıemail heyeti v 
bil)'Uk iDecCa:ni ikramiyeler ~ 
Kannuı Fener ( 4 4>C"dc) •rnca M. 
~lıale~ti. 

TAHRAN, (Milliyet) -
lnın 11üfuaunun onda dokuzu 
Şii mezhebinde oldujwnı evvel 
ki mektııplanmm birinde yaz
llllftmı. Sünni olanlar, Türk
ınen ve Kürtlerle cenupta Yat• 
Jan Araplardan ibarettir. 

Azerbaycan Türkleri de 
hemm kimilen Şii'dirler. Şii
ler Hazreti Mııb•mmetten ton 
rt, &elen OD iki İmama uycluk
lan İçin kendilerine ima qarl 
ele elerler. 

011 iki ,,,..,,. 
Oe iki inıam ıunlardn-·: 

l - lmam Ali, 2 - lmam 
Haaan, 3 - imam Haaeyin, 
4 -·İmam Zeynelabidin. 5 -
Mehmet Bakır 6 - Cafer, 
Sadık, 7 - Mııaa Kiz:on, 8 -
Rıza, 9 - Taki, 10 - Naki, 
ll - Haaan ulmriı 12 -
MebdL 

On ikinci imam olan "Meh
di., kıyamet kopmuma yakın 
oı:uhur ederek, ınüalümanlara 
şefaat edeceğine iman edilen 
Mebdi'den bqlaıaı değildir. 
Şia,~ muhip m•ne•m ..... 
dır. Peygamberi nı Peygun
ber evlidmı ıeven manaama 
gelir. 

(alim ,eriatini ted+in e;den 
fdah ahkimmı wcude ıetıren 
Şitlerin itikadına göre, ~ 
Cafer,, dir. Bundan . f 
(Şia) mezhebinin bir iamı 8 

(Mesbebi Caferi) cfır. 
hsııun Cafer Hazretten, 

lmam Ebu Haoifenin boc:u1
• 

dır ve çok kudretli din aliın· 
ieriııdeo sayılır. 

A.bdiirrahman ismi netle11 
gok 

Şliler araamda "Abd~rrah
ın.n., adlı kimseye ya biç tesa 
düf etmezsiniz! Yahut pek en-
der rast gelirsinis. • 

Bu ismi taııyanlardan, Şıt· 
leria p:rtan gôrmÜt gibi kaç
ıaalan ~·ia «ıtilclir. ~ 
IOm ya, Hazreti Ali'yi ıeh~t 
edeu taham bir imıi de Abdilr 
rt.hmancb.. 

Bekir, Ômer, Osm•,... 
Şiiler, bundan maada, "Be 

kir,; i: "Öınen i (Oıman) ı da u • • 
•evnıezler ve bu iaimdeki ID• 

•aalardan nefret ederler. 
Bekir, Ömer, n <>aman .. 

liureti Ali'nin hakkını gaapet 
nıit ve İslam tarihine nifak 
düfünniq olmakla Şiilerce it. 
hara altındadır. 

Hazreti Alinin mevkii 
Hazreti Mubanmu,clia da

madı, amcazadesi, gazalarda 
Alesndan ve lalim dİDi11İD te
~ direği olan Hazreti Ali, 
~-.ıılwuı en büyüğüdür. Kut· 
11Jeti söz götürmez. Iranda 
cloian erkek çocuklarının IDİİ· 
~liPaa: yüzde aekaeni "Ali,. 
tınıUıi tatır. 

. Adlan Ali olmayanlar da 
Yıne "Ali., ye niabede anılır
lt.r: 
Gaianıı Ali, Cam Ali, Şiri Ali, 
Çrağı Ali, LCitfu Ali, 

Clam Ali bizdeki Abdul· 
lah makamında bir isiınclir. 

Köl demek olan kul kelime 
11 i' de yine Hazreti Ali ile di
ger imamların iaimleri sonuna 
ıretirirler: 

Ali Kulu Cafer Kulu, Ha
san Kulu H'üseyin Kulu, Hay 
dar Kulu'. Rıza Kulu, Mehdi 
'Kulu". gibi .... 

lnın müılümanları, ateıe ta 
ıı-a eski cetlerinin ve onlarm 
habyasından olan serdittilerin. 
taktıkları isimleri kullanmaz
lar: Hurıit, Şirin, ferhaJ, Rüs 
tem gibi iıimler bu meyanda-
dn-. ' 

Nama~ kıltlıran 1ıoea 
Piı namaz! 

lranlılar nezdinde iınamlı
iın mevkii çok yübektlr. Bi
ııim, -maz kıldmın bocalar• 
ftnli · · iN adi, lraaldar, 

derl 
• O murakalan b" •-'- aıuc ... c:e ...,.. 1932 tlene- te • F" ..,. · nauıaz., er. kafileaiyle Cİtmİftir· ~ sün Suuıda ır bap hanenin ft ...,. .ı .Marunm 28 Lncl -·--··• ••"-il ' ıumc, ve .nes~:) ye. 

/randa mu/catltleı makamlar ıenlifder yapdmq '" acceleri f"hir tinde va.ki Uç bap dUWftDl (120) oaat 16 da G lata .. -0~ •~· (COSULİCH LİNE') Jııum,pany• 
Hazreti Aliden tonra ıelen -...;.. e.tilmiıtir. hiMa itibaclle tcmamına (7000) lin da 4 .. u"' b ._ mer bit Ha- aının lüks vapuırlarıoo aktarma e-

H 
. p _._~.~~,~~-'!,~en· .birA ..... ~e kıymet takdir edi."- blriocl utu'· nml hswııc datta 10 numaralı,dal 1 d11erek ~imali ve cc:ıubl Ameri'-

imamlann her biri azreti ey - -•- _.... • ıııada ( ..,.. re rna ...uıı> lnıilı:at edecek ~· ... 
.,.amberin vekili, mucize sabi. • • • ı..ı..il rü...., .,.1Mp7W de bu tea- 5000) liraya taliıp zuhur e • mukannen "çti' 1 --··-' ımanlarına gitmek için ~nrilitlı 
b
"

1

·, bü"tün -''-·"!ardan beri. dır. hürata iftinık ~ttir . dip kıynıcti mUlıemmeııeei bulına- da , dıilemada unmuude hlao- doğru bilet verilir. ......... Ba _,___,.; miit-ı..:- ~- ... __ .... ran e.en r vet oıwıur H 
ler ayni zaınanda neaeplen Pey ~·-- - ........ na maa .._,.,,~ (SOOO) olka {boerinden R • .. • er .-1 taı.ılit için r•Jeıede 
... --beıiıııUe müntelıi olur on. batlıJ'ıuı rin,ete nazaran, Me.la E~ aulb mahlc.cmeel i<A"Hqıdan;,.. 1 uznamM ı· .c~~~uzaikcrat: Merkez Rıhtım Han (Lloyd T<rica-
.. - ~et Ali ı- v.ı.,..,. Haydar k"nd 1 - ec. ısı ı ........ "" mura:ltıp ta ti ) 
iki imauıdan onu, Bağdat, Ki Abad -izammm ıeümmı.,. y- 1 arıtırma euretile eatı.lacalrtır. rafından ftl'ilen ·•-- ... __ . 
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ser accnteaine Tel B. 771 ve 

ecif K 
--'--•• "·-- Satq ·-·- ı ·--''-inde nıpor.MU ..... "'"'atı, 4878 ve Gal ---'-zımiye, N , erueıa, .-.... • haLL dairi t monniloııriai telılii et- .--~ea 1-3-932 ...,.,.. 2 1931 • be bat bilin ya a:taaray...... sabık 

gibi Arap ınesnleketlerinde met mit .,. -inmm müı!ü-n .......W.et Di"811lbaacye talik edilccelrtlr. 20- ~ tıet;n:- • . . ve Selinik boı:ımarJe&i hjnaamda;ki ya-
fundurlar. lere mı hniyet ,.,ıuncta teıı~ine 3·932 tarihine müsadlf puar gUnU ~ . 

1~ ". meclbi idare • zı:banelerine. Telefon BeyoğLu: 
· · • · ol ,...c1ım olmalı: iiaen: IMıt mil:r- Mı- aaat 14-16 lı:a.._- zımmetınin ıbrw, 2490 v but ~-' "- t · 

Y alnm aekizıncı unam an "" lira. taboia ettifinl hilılİnDİftlr. . ._, açık artı~ ~ 3 -Meclisi 1cı.re ualı mlld- e ya """'n ~ü, ..,.. ..,_ lmaın R.ınnm türbesi H- Ba .......ı. Britıuıya iatihlıarat tıile satı:Mcalr.trr. Artırmaya ıştırak det1 , . ~- kak No. 14, yazıhanesine mllrac:aa:t 
eyaletinin merkezi Methet !eh müdiirii Adene plerek lnciltere ile . için yl1ade ıs temi.oat akçeai alı· en hitam ~t 0~ ıkı az•· edilmesi Telefon fatanbıı! 235. 
rindedir. y- hülı:ümeti ........- yeniden nır. Satı~ pctfn parayledir. MUl'C- run yedcrlne diğerlerinin lol'llıabı. 1r-•••-•••••• .. 

SEYRlSEF AlN 

KADIKÖY SÜREYYA 
SİNEMASI 

2t Şubat pa.ıarteM pil &lqamı 
-t 9.30 ela 

SUZAN GECESi 
1.- Da.rlillıedayi. 

Z.- Raşit Riza Tiyatl'_.. 
3.- Muhlisin Konacri. 
4.- sıı..:Y1"1 opereti • Ane". 
S.- Nqit Bey. 

beyetlecinin iftiraldle ft 

SUZANIN SESl 

RAŞtT RIZA TİYATROSU 

1 
Bu akJam - 21,30 da BAHAR 

HASTALIOI, ......nü S perde. Ya-
Methet, Iranın mukadde. ~ ııçdmHma ~,,,ı.w. et· rakim vergi, tanzifat ,VJlı:ıf kare- 4 - İnağzı.ocakları baklanda mil 

bir 
zj-.-giJııda. Mqh-de, ~tir. -~~~~bununla• Sıuıayı ıi emlik ıab~ri.nin ıu-ıacma gö taleat ve 1:cktifat, 

7--~1 d" I •t • • ıııı,anö - ..., ııli- re onı~~ "t , H - il LiakaJ y.iımi adet bieııe eenedatı-
gitmeyen ranlı, ın vmı1re1ını ı...ı.rmr - • aı tır. akları ta:po - - . yapmıamıt sayılır. .... Şe..taıt Ali y- - Hi- lerile sabit olmadıkça lıpotdoU ala· na matık olarp mezkftr ~li.atıe !ıa-

Tahran _ Afkabat - Hin c:u m' ·elıetmm bir kat daha ,._ calwlada diğCT alllı:adannın irtl- zır bulU<llDalı: veya vekil giSndet': 
distan yollarınm üzerinde bu. lahr sayesiyle de mllfsul obnaktachr. falı: baklu ~ . i.11n tarihin· mek amaunda bulunan &i.Maran 

2.85 Metre boyunda 5/8 Dil: Rcıat Nuri &q. z.ı.ıtana. 
lrutnında 800 adet (koındense -·•mmlue .., • ı tıore lıUiacl 50 
borusu pazarlık surctilc ya· duhuliye 30 ıwnı,. 

l

··-n M-het, her aene 70--8) • llıabeüut ta lngi]tcre ile oİyui den itibaren (Z er) ~ . , de efendiler niıı:amnanıei dahilinin 24 ~ --. bir mud ede aktctmek üzre olup ' G gun ıçtn e...-a· Untli maddesi mucibince m.e 
bin ziyaretçi ile dolar. Miıtcr Filip iktıoadi itlere Mlfedil kı mllsbltclerile bildirmeleri lizım edat . . . -Menıleketin muhtelif köte- mek üzere Hicaz bükılmetiae etİi dır. Aksi halde hakları tap0 .ren-

0 

1 ".1~ ıçttırıadan bir hafta 
!erinde alan alan Meıhede top bin lira ilaa:z etmeyi ndctmiftir. 1 !erile ııabit olmayanlar satış bedel· C'VC ve .tın yazıbancsme tevdi 
!anan mümin kafileleri, bura. Muabedenin oİyasi esaslan meç: 1 terinin paylaşmumdan bılri lralır- eylcaıeıleri lizımgWJ'. Şehrimi:rln 
d. bır. __. hac ziyareti Y•P· hul olup iktnacli cihetleri Bahri Ah·, lar Alikad 1ar .~ ı.a bankaları tanıfı.ndan YU'ilen bey.Ml• 

-· • mer nb.illnde 1 nıriltere:re Gaz, Ma- ' · ar ın icra .-e 
1 

• nameler hiaııe eenedi makamına ka-
mıt olurlar. den gihi bir takım imtiyazat tanin nunwwn (119) uncu maddesi bük- b 1 1 

Meıbeclin Iran tehirleri ara ebnclrtir. mime göre tc.-fiki bareckt etaıtJerl u 
0 

wwr • 
auada -..ım, bu yüzden çok . tqilizler ... ite daha ş.if Hii• ve daha fazla nıaHlmat alıııak ietl· 

mu 
.. hım" dir. fınam Rıza Hu· yın za'!"'nmcla teaebhiiı etmiılcrdi. yenlerin 931 "-"3 aJ ·· -·-'-5 .. -• -· ... eler! ı-..:•:-ı...:- ik- . . """' numar ı mc:nnu • 

-~'-"""' .--L-..li ile etrafın. -..., •- ... ~-- yetı d "- · .-. .... -- ıneraau tnacli ....ı...tı. Hicaz toprafma el mu: e mevcut doslyeye m ..... - ŞARK 
daki m---it ve medreseleri, cid - ~-h-- ~idi caat -!eri u•- -L·-·--T ..,..,... -· r. Bu ild ..., """'~·· s;uorta Anoniın Şirketi 

Meclisi İd.:e 

pılaıı münakasada beher ki- ı Çarpmıba gilnü alı:fam Kadıkt y 
loııiu ( 14 l) ıkuruşta talibi uh- Sllceyya ııir>ı mrmd•: AICTÖ 
desindedir. Tenzilen itaya x.tN. 
talip olanların .kıa.t'i ihale 
günü olan 28-2-932 saat ı 7 
ye kadar Mubayaa Kıomis
ıonuna muracaatları. (719) 

Laster Silbemıann Ye Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hambwıg, Brem, Anvera, tetantıul 
ve · Babriıslyah -mda asimeıt ve 

- -
Yarınden itibaren 

FRANSIZ TİYATROSU 
kifcleri 

ENGUSH PLA YERS heyeti 
tııı.rafmdan vccile<ıck mlleamerclcr 

fiin bilet atışma ba~layacalı:tır. 

~·BONO..-. elen çok nefis un' at ilannı ih bandia lnıriJterenin Aıııhiıtaa Şihih 'O -tiTa eder. ceııireainde ıi,..t faaliyete pçtiiüoe ıkUdar lldncl sulh hukuk b!- İstanbul 
delalet ebnelı.teıliır. kimliğinden: 'Oıküdarda Hatt Has ~k S>gorta Anonim Şl.rbti hlı Meıhet, Neci/ " Kerhel• na haııun mahallesinde paşalima- eedaıanı Efendiler 31 mart 1932 ta ve Rotc.rdaından •™0

-

1
• mu.... Alır, satar, ipotek yapar. 

Zengin lranlılar, raamda Yeni nmıda 1-03 No. ıu ...ııillıanede mU- ribine mljpdjf ~günü kal> u.litı bek.lenen vapurlar 
1 

Emlik ve arazi almak ve •atmak. 
aervetlerinin yantmı, hatti ta- ne,riyat kim lloe<ı 932-1·21 tarihin.de ftfat lezzeval 911at on buçukta .~rlretin AKKA vapuru 

28 şubata dotru- 1 ıbıımı, ıre alınacakların bono-

ndet muntazam il , e.Jan 
Iüıxıburg, 8-n. Slıetln, Anverıı 

m..-nt Methede nldedmılere Mektep eden ltanıman Sabık belediye ccisl GMatada. Şark Hanında üçüncü APOLONlA vapuıu S Marıa lada bedellerini ödemek ve çok 
tesadüf edilir. iman Rızanm Hilscyln Awıi bey1n mahlres:ııeec kattaki merlı:ıezinde elellb inikat doğru. menfeatli bir auruette her hang. 
k~tlerine itikat ederek, Bu ilim .-e ııan'at me eomm 4ahrk ve cnbit oılihn <mv..U men- edecek b<.yctl .-umiyeJ"8 da- O• GALlLEA nptırU 7 marta doint maha:l "'° tekilde muamele y~ı 
ruhaniyetinden tefaat uman· 9 uncu nüdıat1 dün intiıar mnittiı. kulca! 1-3-932 oıalı günü ... ı 13 de 1.wuır. Burcu. Vamıı, Köııe-e, Kalu 1 -.-

ldilkl 

. M heci Kıymetli ...ı..ıeleei aahtevi oı...· .,.. ...__,, '•in ., ___ __.__ .___ u. Ba!ılı:paur, Malıaııdiye Har 
lar ö en zaman, et e bu .,. taYaiye ederiz. meddlr ııahilhanede açılı: arttırma 1 Ru.zuaınei Müzalkerat: • .,.... ..,. ,..._.um.,._, .._.,.. l'lo 35 ,.._,.. zade ' 1 1 . . . ede 1 ket _ .. ~ .. ·-·""- ı u,.-- 'M. Dcrviı: 
gömü me ennı vasıyetı1lr. Rüya kitabı ile pmaya 9"..nıecegln.den talip o- l - Mecliıi idare rapot"W11111 kı- -· •....-w hl. 23S97 Telraf AD.Malcııudi-

lranın mücedditlerindeo olan Hıınıfw Heca tmtibi ile ıı•Jet ko- lanlann satış glltıU maba!!dnde ha- raati, mi':!:'"A npuıu 27-29 • • ıııı:a tab ··-- ,. Han Ufudu ..... 

Şah Abbuın fafahadan Met- lay bir •~tte YC doinı oı..-. Y•- - t.alnnmala.rı ve mlltevcffadaıı a- 2 - Murakııp mponanuoı lmati, 
hede kadar, üç deia yalın ayak :zılm:ttır. Diğer fonna1an ela manta- lacalı: ft borç iddia edenlerin hir 3 - 1931 dew~ besabl,.,.uıe ak TİNOS 'fll!IUl'U 15-17 flllıatta 4llh 

ıidip ıeldiği metharclur. - Nümane Moıdoutı tarafm- mah"" ...,~ iOdiaııında . bulu· biılinço ve ıwuzarar hesabının tas mi.ide. 
Ancak, lranlılarm mukad- dıın aeı-edöl<ec<ktir . nanl.arnı da 3 mah At"fında ,,.,..ik diki, _,,.,0 dene! -..,ıyc urfm- ALİMNİA vapuru 23-25, martta 

1 M h l 
.... tafımtıdc, 

dea ziyaretıibı, ya nız et et !!!!!!!l!!l!!!!lım ____ u.____ .-e 6encd&tı kanuni}'tlerile birlikte da ifayı Y11dfe eden Mecl.iııi idare. , 

ten ibaret değildir. . Kı:~& 1851 seııeainde Şirazda batma 

1 

U~ilikin~ aı~~laık mahke ualansun ibrMr. eenei !ı<.aabiye 411 Y.abndıı Hambuırg, Bnım. Aa-
ve Necif te, ayni kutsıyeti aaız topladığı bir kısım halk il mesıne m raca& ey..,.,.,lerl ve ak- mettüeıtma alt telı:llfatın .,.kik ,.. ve Rotec'dam ıliawılah için haıe-
dir. Bu kuabalar ise lranda cut akidelere kartı iayane ;;- ei talı:dtrde kanunu medeninin me- -diki. ket edocek •ııpul'lıı.r. obnadıklan için, memleketin (Abdülbaha) nın kurduğu {;1 vadı ıneh-ı ahklnu 1atbik olu- 4 - 1!131 dewei ı-abi,_ için AQUİTA vaıpunı 2-3 -.rtta t&b-
ınilli aerftllinc! n mühim bir nıezbeptir. ır nacağı ilin ..ı..nur. M:ecliai idaııc azasının hıuuriye ile- milde. lı:nmı, ııiyaretler yüzünd~ Y•· Bir kıamı (Fan) lann be. İstanbul biri~i rica~ mah~ retlcrilc murakıbe ita e•!ilecek üı:- GALİLEA vapunı 7-8 _.ıta tala 

L--· topraklara akıp gıdıyor. nim.edikleri bu mezhebin ima- meeinden: Yedi yüz bir lira altını• .retin tayini, miGldc. ı _...,. ~ S 1932 ~--· • lıcea1>1-' i - REN S va.puru IZ-13 Martta 

Son /ıabbesine k•tlar mı olan (Abdülbaba) ya Baba bir kurutUn maa faiz ve maarifi - ,.....reı T~- çın -tahm\ldc, 
Bütün 11191ım, mül~ü, iler sahibi huruc, sahibi za. muhakeme uh9ilinl mutazammın ol Meclisi idare azaslle murak.,lll ta- Fazla tafaillt için Gabıtada OYa-

--lerce çalı ... rak kazandıgı man, aabibi hüccet te derler. nıak ilzcre latanbul Tilrk TayYare yi<ni, kimyan hanında Lulıer Sil._ ___ _ _._ ,,.... kad Bah ti N dd" 6 - Gerek kendi namlerma ee· _. .. ~~ 
son habbe9i.ne ar, a er, asını ın Şahın cemiyeti Piyango miidiriyycti ta- .. e Şüıdtlaı vapur acentalığına mü-

paraN __ ,~1je Kerbeli'ya vakfederek zamanında büyük bir isyan çı- rafmdan Şehzade başında tramwy rek air şirketler mecJ;.l idare ua· ra.caat. Telef.on: Bcyotıkı 641~74• 
ecu • karmıtlardı. Hükumet uyanı caddesinde 79 nuına.ıada tıelefoncıı sı veya mildlldcri sıfatile firlı:eti· • -------------

h.y.tlarım mahrumıyet ve ae- mizle . . le b ' -

nl akm 
.. ıu-(ükle baıtırdı ve mezhebı"n' H··•" efendi aleyhine mi'--' ey- ıc:rayı mwıme ,......... 

f.
•et :..inde geçire er, Y .. -y -· .,,,... • • " .,.. kadar sayılauııyacak reisi olan Bahaettin, müctehit. lediği 17 Ki.sani 932 tarih ve beş nıcıclisi ıdare az.asına muuıuyet .,. 

ka~.'.1açoktu· Maaınafih,_ yeni lcr tarafından Tcbrizde mu- adedli ilim giyabi sureti mU88dda- Sclihiyet i-ı. ııt ~81:!~'-kadarde tcei!9_3_,21._ 

...,.. ·--L- 1 ted hakeme edilerek ı"dama mah. kasr ı'k__...obı hazırı meçhul bu- İhta~.- EııH mulıa...ıen-ruıı ,..,..., "" 

ı u;l...t'-etİDİn g..,..t 1 - --·ıı;a 31 · --~~-•-= • len Ye 1914 te Paria Ticaret Oda.ı-
ran IJUIUP"' "'.....&..-!" • kUm oldu. Bahanm og"lu Ab. !urum Haan efendiye td>ll• oluna-

29 
W>CU ve .ıncı ~· 11111cı-b·ı--'--'le Necif .e .....,...,.. a zıya " bi be • . • , . le ve Belediye Kcdiai tarafından 

"t1"'"'. • bi deı eceye kadar baı, Türkiyeye iltica elmitti. 1 madııtmdan hukuk ııulh muhale.eme- . nce ~ uın~ıye ıçtlfllll~ il! yeniden faaliyel'C geçen PARİS 
re ermın r M . ete İstanbul hükumeti, İranın ı leri 1ı:aruınunun 142 ci madde.inin tırak edebilmek ıçm iiakal 30 bıssc PANAYlRt garbi Avrupanm en 

ar'--·ı a1-ı .. br. enınuıy __.. maJ'k h' dar f-~· bil "k · ~ U-:- " · clenler oluyorsa iltiması üzerine Abbaaı Aka bahşeylediği eolihiycte binaen i.Li- llM...,ıne 1 
1'lllC an e ..,....,.ı.e ' yu ıtıc.ııtıet ıpaıan oı-'1Ü"'· Bu ragmesı yıne gı kalesine hapsetti. M-rutiye- nen tebliğet ıcrasma karar veril- rJ.n bil.iiosale veya bihııekile hamil 

1

! ~yı:rda, FTa<1Sız imalatile mii&-
da eski akm yoktur. · ·ı· -T il. oldukla.rı oenodatı içtima tacihin- talısa1itı fai~ bir m':"ld ıişgal. odcc-

• Y a1mz pek nadir olarak, tın ı anı üzerine Abbas, ıcrbeat miş ve ınezk<lr · amın sureti mu· d<>n liakal on gün c..el şirket vcz- , 9". b~ ~yu ecndııye de kendisi-
... cı...:ıler Mısı· bırakılarak Mısıra geçti. Bun. &addalı:ası ınaddei rnezkUrenin bi- . 1 ı nı ır ~mutena nümunoleıile tem 

bazı ihtiyar muıeıu • • d 1...: nesıne veya stanbu.ldaki Bankalar ·ı 
ra 

·-ahate çıkm:ak b_ a.hanesıle an seıuz on sene evveline ge. ri'1ci fık-1 mıkibince mahkeme b" . di tme.le . - aı. ettirmekte ve bil~ ınemle-
•-, !inceye kadar havatta idi. divanhanesine talik kdınmq oldu· dan ırıne t.cv e rı "° bu ketlerin tU:aret ve sanayi erbabının 

!inefı Ket~fuyz!~~~~";es':~fe':i~ Bugün, Bahailik mensupları ğundan kanunu mezkOrun 144 CÜ bapta şirket -tarafından ita edil.ccek b_Uyil~ bir nğbctle bu panayıra iıı-
ga raa ··md'" lran.da çok azalmı•br. Şehır" !er , maıJıJ.,si mtıcibince mahldlmu alcy- dilhuüye varakasını alız ve lsti.1-1 tıralı:i sut'Ctile ihtiyaçl.arıru temin 

· mukaddea toprağa go ur. ' etmeleri mukl'Czidir. ctmelı:.tedirlA:r. 
:ek için ömürlerinin ton ııene de, mahdut ıır:iktarda bir mik- · bin ilanın neşri tarihin ferdasmdan • . PARİS PANAYIRININ aleıni 

!eri

.ne kadar orada kalıyorlar. tar Bahai Vllria da tesir ve nü. , muteber otmak Uzere bir ay müd· Meclıeı. İdare ticaret üzerinde icra eyl~iği nü-
Methede yaya gidip gelen Şah fıızları eski ~erecesi de değil. J det zarfında tı:aıuın1 hakkını isti- fuz o kadar büyüktür ki ifbu ınet-
Abbum da uıl hedefi, İran e- dir. han köylüsü, Cafert mez- ınaI eylemesi .-e abl takdirde mua here yalnız mebafili ticariye .e .ı:-

Mekk K 
hebini tamamen muhafaza et. ı· meleı' 1ca-·"ıycni.n ifa kılınacağı a· ZAYİ - İstanbul İthalAt Gllmrü- naiye değil, bülı:ilmcd« dahi ebem 

!inde olmayan eve er. ·-- • miyet vemıekutdirler. Bu •,.,de 
belndan halkın teveccühünü mektedir. lelusui evrakı havadesle ilan olu- günden aldığım 9-2-931 tıarlbU ve PARİS PANAYIRI dünyanın en 

Meşbecl~ celbetmekten ibaret Bahailer, günde iki vakit · nur. 
25256 

beyanname numerol.u GS...- mükemmel ını:tJıcrl oimalr.la bcrabcr 

gerek
' namaz kılarlar: ka 2 sandık yiln ve pamuk menau- clyevm Avrupanm en mühim alım 

olaa .,. İstanbul biriıı<:i if!a.s mecnurlu- t ,__,~· G.. · d "d " b cat eşyasının irat makpu:ınınu kay- ,,., ııa: ım -r-..uır. 
Dı'g~ ı:r mezhepler une,ın oe ugu ve attığı · da · Müil'5 Veli Zade Musta- Her türlü tafıi15t için Beyoğlun 

taatlerde .•. Narna:dıın da pek fgunF ·"k· Beye ait Si.rkeeide Alii e bettim. Yenisini alacağımdan bük- da İstanbul <>•mbr dl) Komera Fran 

ıranda Şii ve Sünnilik mez d d" Abd ı a 
31 

Y .. olmad - ·an ederim. Pamch or sa e ır. ett ıı.maksızın, a- ban:nda mevcut Yazıhane eşyası 6_ mu . ıgmı • aız. K.abris•.an .okak No. 41 miira· 

beplerinden başka bir takım yakta ve rut g len ye: e kılı- 13-932 r.aar günil uat 14 te açık a:r- . Abacıyan. caat ol.ua1ıır. 
tarikatlar da vardır •• Bunlar •· 

B 
h 1 lk nır. : urma ile •tıiacağından talip olan- J-------------

PARlS PANAYIRI 

Hali Tufiyede- bulmmı 
MiLLi SiGORTA 

Türk Anonim Şiı:htinden: 
Hali tafiyede t-ılıuıan Mi.ı.ıt Si

eorta Türk A-iın Şir1ııet1 niııam
aamel dahiliai mucibince ..e ticaret 
lı:anunUAuıı. 361 ııci maddcııiıne ~v
fikan h!_..mrm heyeti umumiycsi 
SO lılmt 1932 tarihme mlisdlf çar
pmba gflnll - onbe!te Şirketin 
o..taı.dıl Onyon Hanındak.I mub:
d i<lıare&inde alel&de içtima edece
ğinden iJbu itçimaa iftirak etmek i 
çin Jukal onbcı hi.aac senedine ma _ 
li lı: olan lıiaeedaranm mez kfır eenc
datı ticacet kanununun 371 lnci 
maddcaine tevfikan yevmi içti..~ 

dan a.sga:r! bir hafta evci tttb:t m 
kezi idaresine te...U odcrelı: mub
bilinde dühu.liye varabau ahzcrlc
meleri ria oıu.. ..... 

Ruzııamei M~rat; 
l - Tasfiye meınuda.rı ile rnu

nkrp r.qıorlarının kıraatf, 
2 - Bili1190 ve muraf Ye ><ıridat 

1-bının bbul Ye tuvlbi ile taafi
ye ıncrnurlarınm l'Cbriycei, 

3 - Murakıp tayini ve lı11,.,lua 

ait talısiutm t<:spiti. 
Taafiye ınemucları 

OTOMOTOR TlCARE' 
T~rit .~im Şirketinden: 
Şirloetimiz heyeti umumi ycııi 22 

mart 1932 tarihinde salı günü saat 
15 tıe Taksimde Şehit Mubtar Bey 
caddeaiı>dcki merkezinde aurcti a· 
diyede içtima edecektir. Llakal orı 
biaııeyl haiz hieeedaran yewni içti
maa takaddüın eden on gün zarlın
da hl..., senctkrinl makpıu muka 
bilinde sirkete tcYdl e}'lemoleri ri
ca olunur. 

Ruznamci Müzaıkerat: 
Jılecliai İdare ""°rw>llD kıraat 
ı.diki. rasuıda Şeyhiler ve e ai er i • Bahailik mezhebi din. vazife !arın müracaatları ilan oluııuc. .. . 1 

aafta gelir. Şeyhilerin mesçitle lermde pek çok kolaylıklar --- . . .-. - - tstanbu.l 3 cu ıcrasmdan: )Kahc.ıu: Askeri fabrika• 
ri medreseleri ayndır. Haydari göstermekle beraber, İran halk İstanbul bırıncı ıflas memurlu- olup Furuhtu mukarrer bulunan U I "I"' I Murakıp .,.porunun lı:ırast ve 
ıe:. ve Nimetiler, mühim bir ye tabakaları arasında bir türlü 1 ğuodan: 1 zuo Çarşı başında iktitedı Milli 98.· ar 1 an arı tudiki. 
kiin tubılfaZlar. Nimetiler Şah kökleşememiştir. ı.ı~m dini- ı Bir müflis sirkete ait tarihi Je~- ra~iye. fabrikasında ."':°ta, bavul ve j Bilinço ve kir "" zarar hciıabatl-
Nimet menauplandır. Haydari nin esaslarına n:ugayir olan bu ha ve vazolar 2-3-Q32 çarşamba gil- saırcnın 3-3-932 tarihıne müsad.if 14 Kalmı T ethin Yağlan nıA uadilı:i, 
terle Nimetiler araamda derin yeni mezhebin ilerde kuvvet- nil öğl"'1cn 90nft Sandal be-0.csta· ı pc~wıbc güniı saat 9 dan lG na lı:a Yukamla yazılı mabeme ta-, İatifa eden Heyeti tdu'e A-ı-
bir aııünaferet hüküm aürer. lenmcsi ihtimali de yok gibi- nmda açık artırma ile satılacağın- dar satılacağından tal~p olanların kazdan müste9na olarak pa· om yerine diğerinin intihabı 

Bahailik nedir? dir. 1 dan talip o.lanlaan miiracaatları i· m.'halli mezkilrda memuruna mU- zarlı:kla 2-3-932 de alınacaktır. , Murakıp intihabı. 
V. N '1in olunur. ra<:aa•.!arı ilin olıımK. Taliplerin mUncaatL (686\. 1 Bwilb apı.a ...,_la .milıl 



Ziraat Vekaletinden: 
ıs ton göztap, 15 ton arsirrlikiyetii sut ve (300) adet pül

verizatör prtnırmesi mucibince liapah zarf usulile ve 21 gün 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi 

•Jm• tiııere timdiden Ankarada Ziraat Vekfileti mübayaat 
koniayom- ve lstanbulda birinci Ziraat müdürlüğüne mü
recaaıt eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihaıle 
01811 14-3-932 pazartaıi gününe kadar tetklifna:melerile birlikte 
muhammen fiatuı yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatlarını mezldlr 
koıni&yona göndermeleri ilan olunur.(670) 

Defterdarlık muhasebe 
Müdiriyetinden: 

•aball~si Sokağı No. s. Cinsi 
llaltıepode Köy içi Yalıköy BOlı:ağı 344/ 33 Maa bahçe 8 odalı hane 

Yeniköy Köybaşı caddeai 1 Düklı:in 

.. .. " 318 Uç odalı hane 
,, ,, rt 318 Dört odalı hane 

Balada evsafı yazılı cml&ık 1 K.aıni 932 tarihinden it~ 
bilmüzayede biır 9elle müddetle icara verilecektir. Taliplerin 
12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte Def 
t.erdarlık muhasebe müdiriyetine müracaat eylemeleri ilan o
lımur. (664) 

lstanbul Deniz Ticaret 
~''P" Müdürlüğünden: 
Jrlüdiriyetimizce mübayaa edilecellc 20-30 ton benzin kapalı 

zari usulilıe münakasaya konmuştur. 
Şartnameye tevfikan veımıek istiyenlenin yevmü mürd na 

olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te yüroe 7,5 teminat ~ 
!erile birlikte komin}'Qll.8 ve şartnameyi almalk üzere her gün 
Müdiriyet İda!:ıe Şubesine müracaatları (İkinci) defa olarak 
ilan olunur. (636) 

umumiye, ifteha11zlık ve kuvvetsizlik b.alitıııda 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

ALMAN K1TAPHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Ankara - Ereğli hattı 
inşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 

933 llC!le&i Mayıs ııonuna 'kadar hat için vapurlar.la Filyosa 
ç*arılacak olan takriben 7 500 ton miktarmda demicyol ve de
mir köpıii malzıemesi ve teferruatının Filyooda vapurda supa
lan olarııik mavunalarla iskeleye ihraç ve vagorıa istiıfi ve depo 
mahallinde tahliye ve istif işleri kapalı zam uısulile münaka
saya lııoııulmuştlr. Taliplerin münakasa müddetirrln hitam bul 
duğu 17-3-932 ye müsadil perşembe günü 11aat on beşe kadar 
münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif 
mektuplarile mmralıkat teminat zaI1f1annı Zonguldakta Üçün
di Şd>e Mühendisliğine U6Ulen tevdi etmeleri ve tafsilat al
mak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Miiıdiriyetine 
ve kezaliık Zonguldak'ta Şı.ıbe Mühendisliğine müracaat etme-
leri ilin olunur. ( 651) 

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
nazarı dikkatine 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı İdaı-esin~ ait likör fab
rikasının 1932 senesi imalatı için küllıiyetli miktarda ağaç çile
ğine ihtiyaç varıdır. 

Şişlide Mecidiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şartile 
beher eski okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ilan olu
mır. ( 423) 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

7000 kilo kazan tutyası ; ~tk münakasa ile 29 Şubat 1932 pa
zartesi saat 11 de. 

90 Roda muhtelif burgatada lif halat ; Açık münakasa ile 29 
Şubat 932 pazartesi saat 14 te. 

400 kilo muhtelif Gırcala; AçJk: münakasa ile 29 Şubat 932 pa
zartesi saat 14 te. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı Tutya ve Halat hizaların
da yazılı gün ve saatlerde müna:kasaları icra olunacağından 
prtnamelerini görmek üzere her gün ve vemıeğe talip olacak
ların münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminatları ile bir
likte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna mü 
racaatlan. (478) 

Zon~ul~a~ ~elmliJe~n~en: 
Zonguldaıkta yaptırılacak Beton arme İskelenin Proje ve ke
p~n ihzarına ait tanzim edilen şartname ile İskele mahal
lini ve civıarmı gösterir plan Ankara ve İstanbul Belediye Reis
liklerine gönderilııniştir. Talip olan aHlkıııefarlarm meztrur Bele
Jiyelere müracaatları liizumu ilan ohınıur. (519) 

MlLLlYET PAZAR 28 ~UB./ı: T 1932 

~ 

1 
\ 

Berndorfer Metallwarenfabrik, Arthur Krupp A. G. 
markat>ınm cihanşümul bi.c göhreti haiı; 

40 AYI " markalı çatal katık ve bıçakları 
ekstra beyaz madenden mamul Ye cinsin1n müJoemme.Ji}""'ti, güzeUiği, 

hüsnü intihabı itibari.le fl8ir bütün marJı:a.lara müreccah 90franm en gü- 'ı 
ze.J ziynetidir. 

Askeri miiesu•atta. h · taluıneler<le, mekteplerde ve Türkiyenin baş
lıca orel ve lokan' ı lannıcla ifrtimaıl O'lwımaktadı.r. 

Fabrikanın ziııdeki markalarını mushıren talep ediniz. 
Alpaka için Birinci derece güınfürl nmiş Alpaka için 

Zonıul~a~ Bele~iyesin~en: 
Ankara, İıstanbul, Zonguldak Belediyelerinde mevcut şart

nameye tevfikan Zonguldak Şehir imar ve hudut baritasIIU yap 
mağa talip olaca'klann gazeteniz ile ilan tarihinden itibaren üç 
haftaya ıkadar mezkQr Belediyelere mürooaat eylemeleri lüzu
mu ilan olmıur. (518) 

> 25 senelik cihanşümul bir şöhret 

TERMO JEN (Thermogene) 

için en mükemmel bir tavsiyedir. 
Harareti tevlit ve 
Öksürük, Bronşit, Grip, Romatizma ve 
sınir ağrılarını teskin eder. TERMO
JEN pamuk tabakası sadece vücudun 
ağrıdığ ı yere koııur. Daha seri ve daha 
kuvvetli bir tesir elde edi'mek isteni
lirse TERMOJEN in tatbikinden evvel 
üzerine biraz ıhk su veya kolonya 
suyu serpmek ka"i:lir. Şayet tesiri çok 
şiddetli ise TERMOJEN'i bir kaç saat 
sonra konulmak üzere kaldırınız. 

• • 
Artık Hanımlartmız için Moda 
T akio Müşkülatı Kalmıyacaktı 

IPEKIŞ 
B~ mes'eleyi 
Kökünden 
Halletti 
"}PEK lŞ" kurulurken ~u 

lıim noktayı esaslı surette na 
dikkate aklı: Dünya moda ce 
yanlannı 11ünü gününe takip 
-k ... 

iDr. -

Ba mabatla yüksek müteh 
ıusJann idau ~ttiği hususi 
bOro ttsis etmiştir. Bu büron 
blitlin -şgal~si, dünya moda 
ıreyanlarını adım acl7m takip 
PARlS'te çıkan Mr yeni mo 
burada derhal tatbik etm~ktir. 

iPEKIŞ moda 
bürosu 

Dünya111n en büyük ipek fa 
'ikııları ve Parisin en büyük m 
da mlJess~~Jeri ile çok yakı 
dan temas besi/ etmi:Jtfr. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra ... 

IPEKIŞ Avrupa kuma~ar 

derecesinde, batta onlardan da 
iyi cim kumaş yapmaya muva 
ia!ı: olmuştur. 

Pek Yakında Göreceksiniz! 

Ademi iktıdar ve 
bel gevşekliğine 

kazşı en miiesısı.r deva SERVOİN 
haplarıdır. De-posu, İatanbuıda Sir
keci<!<: Ali Rıza Merkez eczalıanesi
dir. Taşraya 150 kuruş po6ta iJıc gön 
derilıir. İzmirde Irgat pazarmdaki, 

Jandarma Satınalma Komisyonunda 
Tozluk ve serıpuşile beraber on iki bin taıkı:ın lkışlrk elbts 

imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çtkarılmıştıır. Taliplerin 
mune, şartruırneyi gömıok üzerıe ihcır gün ve müııaıkıasaya i 
rak için de 19 Mart 932 oumartesi günü saat on beşe kadar 
misyona mW"aCaatlan. (712) 

Trabzon'da Yeoni Ferah eczalıaMle-1-------------------------
~ TERMOJEN, tesiri ve mutedil fiatı 

sayesinde bütün dünyada herkesin kul
landığı bir ilaçtır. 
Alev Saçan Bu Piyeronun Resmi 

Her kutunun arkaımda bulunmalıdır. 

-;AMA,, 
1 r Dr. Hakkı Şinaai 1 
i lvavrunuzun en aıhhl gıdasıdır. 

4'~ 
~~ 

(.:>~ En ucuz iliç 

Bursa Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdiriyetinden: 

Btmsarun Uludağıında İdarei husuısiyeıce inşa ettirilmiş ve 
geçen sene rağıbeti uıınumiyeye m81Jhar olan Otelin iıccıcı 1 Ni
san 1932 tarihinden Teşrinisarrl 1932 gayesine kadar sclriz ay 
müddetle müzayedeye çııkaınlmıştır. Otelin elektrik tesisatı '-'C 

teshin levazımı mevcuttur. Ve mobilyası da tamamdır. Anıoaık 

meVICUt yataık yorgan ve matbah edevatı gibi eşya sabıık müs
tecire ait olup otel yeni müstecire ihale olunıduğu taıkıdirde 
meııkQr eşyayı Sa!bıık müstecir maliyet fiatmm yüroe 10 noksa
nile yeni müstedre devretlecektir. 1hale muamelesi 20 Mart 
1932 pazar günü saM 15 te Bursa Daimi encümenince yapıla
caıktır. Müzayedeye iştirak edecekleır teminatı muvaıkikatıe ~a
rak 100 lira deı>ozito ita edecektir. karına tıalip olanların ve 
daha fazla taf-silat almak istiyenlerin Vilayet Encümeni dai
misine ve yahut Muhasebei Hususiye müdiriyetine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (725) , 

Şark Demiryolları 
işletici kumpanvası 

1 LAN 
Şark Demiryolları İşledici Kumpanyası·. 

Demir, çelik, saç, cıvata, somun, rondela, krampon, 
vestinghavz freni ve sofajı için ayrılmış parçalar, akü
mülatör plakları, A. C. F. I. reşoför parçalan, drezin 
parçalan, elektrik ampulleri ve saire gibi edevat ve 
muhtelif parçaların itasını münakasaya vazetmiştir. 

12 mart 1932 cumartesi gürtü icra edilecek işbu açık 
münakasaya iştirak arzusunda bulunan alakadaran bu 
muhtelif malzemenin mufassal listesile nümunelerini 
görmek ve bunlara ait şeraiti itaya kesbi ittila etmek 
için her gün saat 9 dan 12 ye kadar Sirkecide Şark De
miryollan Kumpanyası Umumi Muhasebe dairesine 
müracaat edebilirler. 

Müdüriyet 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Prof. Ağır. Dr. Şeırl·P t Aziz Bey 1 Mart 1932 salı günü saat 

14 te serbest antre lo · i derslerin 

3 ~ncü Kolordu 
lllınları 

K. O. ve I. iru:i inıka hayva- 1 
natı için knıdı:nlacak arıpa ale- : 
ni münaıkasaya kıoınmuştıur. İ
halesi 29-2-932 pazartesi günıü 
saat 16 tla koınisyonumuroa 
yıapılacalktır. Taliplerin şartna 
mesini almak üzere her gün ve . 
münakasaya iştirak edeoek:le- i 
rin de vakti muayyenin.de ko
misyonuıınw:a muracaatları. 

(70) (488) . .. . 
Selimiye kışlasındki gübre

lerin kaldırılmaısıııu teahlıüt e
den Galatada Nimalru ıhan No 1 

6 yı ikametgah gösteren Ka
los dendi iki aıyı mütecaviz iş 
bu teahhiidünü ifaya yanaşma
dığından ve yapılan tebligatta 
ikametgahınıda bu1uııuna<lığın -
dan mumaileyhe me:ı:!kftr güb
relerin esıınarunı yatırmaik ü
zere Komisyona murocraatı i
çin kendisine on gün müddeti 
meheliye bıraıkılmış olduğun-• 
dan ilanm feroasnıdan itiba-
ren on gün zarfında gübre1ıe

rin esmanmı yatırımaık üzere 
komisyona muracaat etımediği 
takdirde !hakkında ahkamx lka
nuniyenin tatıbik .olunacğı ilan 
<>lunur. (89) (637) 

•• •• 
Askeri müze binası tamir e

dileoelktir. Pazarlığı 2-3-932 
çarşamba günü saat 15 te kıo
misyonumuzıda yapılacaktır. 

T·aliıplerin şartname ve ikeşif
namesini almak üzere hor gün 
ve pazarlığma iştirak etmek 
iıstiyenlerin ye'mlİ muıayyenin-

MARTEL konyağı dı 
Oç yıldızb ve yahut V. S. O. P. 

dütün dünya sporculannın braı 
.oJduklan veıı~ bıçak 

Mond - Extra • 
dır 

Uzun müddet RADIUM ( Made in Ger· 
many ) brat bıçağını imal ve p:yasaya 
sevketmiı olan Rot - Blihner fabrikasa 
bu kere evelki sevkiyatı yerine MOND • 
EXTRA tırat bıçağını muhterem miifte-

rilerine arzetmektedir. 
Her yerde satılır. 10 adedi 
75 kuruıtur. Toptan sabı 
mahalli: Kürkçübap Han, 
No. 4 Telefon Beyoglu: 973 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Temi na 

Beher metro murabbama 2 lira ıkıymet ıkoınulan Ka- ) 
ragümriiıkte Hatice Sultan malhallesinde 7,82 metro ) l,5C 
murabbaı mtıltk aa:sa ) 
Behec metro murabbaıına 8 lira !kıymet kon.ulan Ga- ) 
latada Zindan sokağında 7,80 metr-0 murabbaı ku- ) 4,20 
lei zemin mahalli ocarı ) 

Yıuıkanda ya:zılı mahaller satılınak ve !kiraya ll'CI'ilmek u 
açık müzayedeye konulmuştur. Talıp olanlar tafsılat alma'.i' 
için her gün Levazun Müdürlüğüne ve ihale günü olan 21-3-93 
pazarte6i günü de teminat makbuzu ve mektubu ile saat on 
beşe kadar Daimi EııA:iimene muraaat etmelidirler. (740) 

Sanye.r Bel«liye Şu'besi Müdurliığiınd.en: Tralıya caddesin· 
de Canile ve Müzeyyen Hanımlarla Fuat Talip ve Zabıt Z 
keriyya Beylet" ve sairenin tahtı tasarruflarında bulunup E 
niyet Sandığınıa memun bulunan 149 No, 1ı ah ap hanenin maı 

li inhidam olmasına mebni ızalei malhzur edilmesi pususun ıı 

td:ıligat ifa kılınmış İ9e <le ikametgah adresleri meçhUl bul • 
nan sai,,- ali!kadarlara tebliğ maıkamma kaim olmak ve 15 


