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Halk Evleri Bugiin Merasim eAçıhyor 

........ Ankara Halk evı 

Bütçenin ihzan 
Ve Tevzini 
Umumi bütçe lıer sene biikft· 

illetçe hazırlanır, Büyük Millet 
Meclisine verilir, orada iptida 
batçe encümeninde tetkik edilir, 
IOnra heyeti umumiyenin tasti· 
ldne arzolunurdu. Şimdiye kadar 
bu suretle cereyan eden usul 
bu sene biraz değişiyor. Çünkü 
b&tçenin ihzarı muamelesi Cilm
~iyet Halk fırkası grubunca 
1•tihap edilmiş yirmi kifilik bir 
lcoaüayonla beraber bükimet ta· 
...ı..cı.. miftereken r•pılması 
•karr&r etmiş bulunuyor. 

Baaan ıebebi açıkhr: 1923 
•tneıi blltçesinin tahakkul<ah 
lalunin miktarından yirı:ıi beı, 
Jİrmi altı milyon lira kadar nok
san zuhur edecektir. Yani (186) 
•ilyon lira tahmin edilen varidat 
bugtıne kadar alman neticelere 
r&re (160) milyon liradan fazla 
obnıyacakbr, Nit~kim Millet mec
liainin T qrinisani içtimaanda bu 
•tııyet nazarı dikkate alınarak 
lılbur edecek açığı kapamak ve 
ID at mahiyette olmak üzre 

bir buhran vergisi tesis 
r. 

Bir kere içinde bulunduğumuz 
bıtçe senesinin umumi varidatı 
~~bran vergisinin hasıla tiyle bera• 
ver Hazirana kadar zuhur ede
telc açığı tamamile kapatabile
:,-1c midir, kapatamıyacak mı dır? 
-. nokta tetkike mübtaçhr. On
~ ıonra 1933 senesi bütçes'nin 

llarlanma11 meselesi vardır. 

1 
.Yalcıa her hangi bir hükumet 

Çın memleketin umumi ve ha· 
~lcı varidatım clüşünmiyerek ka
ltak rakamlarla bir bütçe tan
~- etmek, fakat sıkıştıkça bir 
•raftan memurlara bazı aylarda ::it vermemek, diğer taraftan 

kıaım masrafları ödememek 
;"etile idarei masl'lhat edilebilir. 
~at bu yol devlet idaresi nok

llldan kirlı değil, bilakis pek 
ÇoJc zararlıdır. Çnnkü peşin pa
:8'1a )'tiz ~ uruşa alınacak malı 

••kıt hem hfikOmet, hem me
:-•ar için krediyle yüz otuz, hat-
1,Qri Yllz elli kuruıa almak mec
devı'e~i haııl olur. Fazla olarak 
İtib ebn ve memleketin umumi 
bir •rı ıarıılır. Bu halin devamlı 

tekil almasıysa memleketin 
Mehme Aaımt 

( Altraıa& 2 inci ~ayıfamızda J 

Talimatnameı'• 
ni neırettiğimiz 
ve hazırlıkları 
hakkında malO
mat verdiğimiı 
Halkevleri bugün 
Türkiyenin on do· 
kuz şehrinde bir• 
den açılacaktır. 

Ankara Halkevi 
saat 15te merasim 
leaçılacakb istikli' 
marşı çalınacak 

temsili bir tablo 
yile Climburiyet 
yemini yapılacak, 
Cümburiyet Halk Fsrkası Umumi 
Katibi ReceP. B. bir nuluk irat 
eclecelr, Retit Clilip B. de talk 
evlerinın gaye ve mesaileri hak-
kında bir basbihalde bulunacaktır. 

Bundan sonra Münir Hayri ve 
Behçet Kemal B. ler tarafından 
hazırlanan manzum Ço'"'an piyesi 
Ankara Halkevi ilk amatör tem· 
sil grupu tarfından oynanacakhr. 

"Çoban,, Türklerin Anado1uya 
geliılerini gösteren bir piyestir. 

lstanbul Halk evinin açılma - -

Eakl .. hlr Halk evi 
merasini de buglln aaat 15 de 
yıp.dacakbr. Pıogram ıudur: 

t .... fftlldst ........ 
2 - COmhuriyet anda, 
3 - Açılma nutka Ye Halkev-

leri talimatnamesinin ilim, 
4 - Yus11f Ziya beyin yazdığı 

manzum bikiye, 
5 - Akın piyesinden bir parça, 
6 - Halkevinde çahşacaklar 

namına hitabe. 
Diln, Cümhuriyet Halk Fırkası 

binasında fırkanın davetile tanın--
Lise ve Orta mektep bakalorya 

sınıfındaki gençler 

Tarill el kitabı 
Pazardan itibaren V AKIT•n içinde 

size takdim edilecek 

Tamirat meselesi ve Almanya 

- Borcumun ancak rarı .. nı verebllec .. 1111 1 

Yazılınız ! 

rzmlr Halk evi 
mıt ressam, hey· 

J keltıraş, mimar ve 
musiklıinaılar fır
ka villyet idare 

~~[(fJılM ı heyeti reisi Cev-
det Kerim beyin 
riyaaebnde aaat 
lS,S de toplan
mqlar Ye Halkev-
lerinin dokuz ıu
~eıinden biri olan 
GBzel san'atlar 
fDbeainin teıekillü 
etrafında iki sa
at kadar konuı-

mutlardır. Taplan· 
bya kırk kadar san'atkir iştirak 
etmittir ve heı>si de Halkevinin 
_..... .... .._. ..... ine •za 
hydedilmiflerdir. Bu zevattan 
bir kısmının isimlerini neıredi
yoruz: 

Güzin Fahim hanım, Namık 
lsmaiJ, Çallı lbrabim, Ali Sami, 
Sadi, Sami, Şevket, F abiman, 
Hikmet, Vecih, Elif Naci, Mitat, 
Arif Dino, Abdülkadir Ziya, 
Cemal Nadir, Hasan Rasim, 
Celil Esat, Ratip Tahir, Muhit-

Yelek cebinde 
Bu,unan mühür 
Haydarı ~ıe verdi 

K•tll Hardar 

Hasköy cinayeti 
failinin yakaland:
ğını \'e cinayeti.ni 
itiraf ettiğini dün 
yazmıştık. 

Katil Haydar, 
hapiaaneden 8 gün 
!VVel ~ıkmış 17 ya .. 
ımda Kemahlı bir 
sabıkalıdır. Evve
Ulli gün de yazdı
fımız gibi Kınmh 
Abdullah ile öte • 
den beri tanışmak .. 

tadrr. 
Haydar, fabrikadan aldığı parayı 

kumarla rakıya veren ve uygunsuz 
-kimselerle düşüp kalkan Abdullahı 
bayramın birinci günü görmüştür. Ab 
dulleh, yedi gün evvel hapisaneden 
çıka.n ve henüz bir iş bulamıyan Hay
dara iş bulmayı vadetmiş ve kendisini 
Hasköye getirmiştir. 

Bayramın ikinci gecesi Haydan 
Jyice sarhoş eden Abdullah onun bu 
haUnden istifade etmek istemiştir. 
Feci vazıyeti hisseden Haydar da eli• 
ne geçirdiği ekmek bıçağını Abdulla
hın ras gelen yerine saplamış ve ölün
ciye kadar da beklemi§tir. 

Bundan sonra sükôentle toplan • 
mış, Abdullahın elbiselerini giymiş, 
kendininkileri de alarak sıvışmıştır. 
Fakat bu esnada lacivert yeleğini ku
lilbede düşUrmllştür. 

işte zabıtanın tahkikatına yol açan 
bu yelefin tebinde Haydar isiniai ta• 
şıyan bir mührUn bulunmasıdır. Hay
dar müddeiumumfliie tesHm edilmiş
tir. 

-
Gazi Hz. 
Ve Baıvekil Pı. 

Reisicümhur Hz. dün akıam 
saat on albda refakatlerinde 
Baı•ekil ismet Pı. Hz. ve diğer 
zevat olduğu halde şehir içinde 
bir otomobil gezintisi yapmq• 
lardır. 

Gazi Hz. evvela Büyilkdereye 
gitmiıler, oradan Maslak yo1uyla 
Şişliye ve lstanbul cihetine ge
çerek F atibe kadar gittikten 
sonra saat on sekize doğru Dol
mabahçe saravına dönmütlerdir. 

Harlclye vekilimiz 
ne zaman dinecek? 

Ankara, 18 (Vakıt) - Hariciye ve
kilimiz Tevfik Rüştü bey martın on 
'be§inden evvel Ankarnda bulunacak· 
tır. 

Adanada iki BfUrUkcU tevkif 
edildi 

Adana, 18 (A. A.) - Kadmlara 
aşk muskası yazan iki UfrükcU bugün 
evlerinde yakalanarak adliyeye ve l 
rilmiştir. Bu iki üCrükçünün evleıi.n
de kitaplar, muskalar, tesbih1er yılan 
kemikleri ve daha bazı şeyler bulll'll • 
muştur. 

tin. Rauf Yekta, Ekrem Besim, 
lyhap Hulftsi, Mubittim sadık, 
Mesut Cemil, KonserYatuYar mO
dilrü Yusuf Ziya, beykeltırat 
Nejat, Kenan Ali, ressam Ziya, 
ressam Hadi Beyler. 

Akisler: 

V apurculuğumuz 
Gerçi, gemisini kurtaran balıtiga.r

lardan değilim. Abidin o.ver beg '-' 
dar da kaptanlığım yoktur. Fakat. 
bütün salôhiye#sizliğime rağmen va• 
purculuğunwzdtın bahsedeceğim, 

Gazetelerin yazdıklfll'ına bakılıraa, 
mUli t icaret f Uomuz illôa dalgalan 
arasında yuvarlanıyormu§. Sebep: Re. 
kabet! 

Ticaret aleminde laydalı bir feıl 
olduğu muhakkak. Fakat. bu reka .. 
-bet, anafordan yolcu ta~ımak, akıntı
ya kürek çekmek dcreceaine DGnnHI 

fayda yerine zarar görülür. l~te, 6u 
yanlıı manevra yüzünden, Karatle• 
niz dalgalarının batıramadığı bir kaf 
tekneyi, rekabet batırmak üzereymifl 

Gözlerin, engin ufuklar gibi karar
dığı, iradenin yırtık bir yelken gibı 
fu:tuıoga t.tulduğu bir zamanda, akıl 
w mantık puslasıru fGfırmamak elbet 
kolay değUdir. Fakat urwtmamalı ki. 
bir kere de yanlış rota takibine baf. 
landı nu, ltacı ge""8i gibi f'IPG om. 
rulur! 

Ondan sonra, sular üatünde, etim 
dökülmiıf beygir iakeletleri gibi gllzeıa 
gemi kaburgalan, artık bir ife 1/flrtll'" 

lar: Balıklara w midyelere ateli 

Yueuf ZIW• • 
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lı n.-ı '.\ i?.Jenem mabaat \ 
rHrnı...l :fi"smcları başka bir ,ey 
değildır. 

Onun için Cumhuriyet hükd
meti ve Cumhuriyet Halk Fır
ka11 devlet bütçesinin tamamen 
hakiki rakkamlara i•tinat ederek 
tanzimini iltiıam etmektedir. Biı-
laaua blltün dünyanın umumi 
nzıyeti de nazar1 dikkate alı-
narak blltçenin ihzanna bu ıe
aene bir kat daha ehemmiyet 
Yerilmektedir. Cümhuriyet Halk 
flrkaa1Dın, bOtçenin tanziminden 
aoara, değ l, daha ihzari esna· 
91nda umumi vazıyeti maliyeyle 
a lkadar olma• mütevazin bir 
bütçe tertıp etmek nokıasmdan 
fÜp es z çok faydalı neticeler 
Terecektir. 

F1rkaca intihap edilen komia
yonun teıekk n:o tanına ıelinee 
ba cihetlede hiasf!lbjimiz mem 
auiyeti sarahatle ifa edebiliriz. 

Btr kere kom;syonu tetkil 
eden zevat ayn ayrı en kıymetli 
meb'uı anmızdaadır. Komi•yo
nua deruhte ettiji Yazifede ber 
birinden ayr1 ayn istifade edi
lece~ tir. 

Diğer taraftan Hasan Fehmi 
Bey, Kemal Zaim Bey, Nafi 
Atuf Bey, Mükerrem Bey, Tab-
•İn Bey, Süleyman Sını Be~· 
sibi esaaen bütçe encümenınde 
ııa olan ba11 zevat fırkanm 
ltütçeyi thzar için intihap ettiği 
komiıyonda da dahil oldukları 

~ia bütçen·n · bu komısyonca 
tanzim ve ihzar edildikten son• 
ra • meciia bütçe encumeninde 
yeniden tetkiki çok ko aylaıa· 
ca\.-tır. i:>u suretle yaz tatili 
me' imi gelmeden bütçenin 
m~ .. ,:, heyeti amumiyes"oce tet· 
icik .çiD de oi bol vakit llala
ea.:•ır. Ba da mütevazin bir 
"Glçe hamlamak no dai aua
rmd"an me•cut biitDn vaaatalar-
lan astifade et,,..ive irr. kan ve· 
recektir. 

M P • ) 'I Büyük Millet Mec!isinde • aın eve 
Posta kongresi zabıtlarının tasdlkı 

Fransız kabinesini 1 IAylhası kabul edlldl 
teşklle memnr edUdl Anltna, 18 lVakıt) - BtıyOk Millet M«IM -.gna saat M 

Parıa, 18 (A.A.)- 8a ••ba~ te reis vekili Refet Sevin riyantinde toptnd.. Celsenin -.lma-
ıaat 8,30 da r•ielmtmr M. anı 111riitealdp Mat mel>'aıa Meltittm Nami n Urfa me,'ua 

Reht Beyterm fefllttan bilclitihnit 9'e tnittralann Mrrlieten 
Doumer, M. TardieayO kabul 

celme bet dakika tehir edilmif!it. Moteakiben Kocaeli meb 'usu 
etmiştir. M. Tardieu, reİIİcilm· S.m BeJJD aratit yajl maelai laakkmclald mal takririne lktısat 
burun aezdinde 1 aaat 10 clald- nkiliaia ceyabı, kendiat blLmmadljl iP., Camartemye bırakıldı. 
ka kalmııtır. Camartui de bahnmadıja takdirde takrir mlmt edecektir. iiİ• 

M. Tardieu Hrıydaa .. .... hare poeta keapeaillcle kabal edil• Mn.Uerill tHdikı llyibaaı 
yanatta buluamu,turs bbal edildi. C...utaıi ••t 14 te toplanmak lzer~ içtimaa ni-

M. Tardieu, olup bit• ..,. laa,.t ftrildi. ea..neli nama.-acle 11111 melt'uılağuna aabık 
ler hakkında reiaicl•hma ma- .. b'alarclu Naki a.,m lıdibaba Mlr•mclaki '-lnkAletia tu-
16mat andmek ipa ıelcli• Rei- 1& ... iyle Stnı BeYin t•ifmi Tarclar. 
aicOmbur, babraDm fi•diki bal 
dolayaaiyle yapmlf oldap iati
prel• bakkmda .. e.at YerdL 
Ben keadiaine ...,_l•ilel na
yet dolaJl8İJI• " llal la..cta 
•&nakit bir 11..ı...,. .. ftllt 
oldapadan bltçeyi kabal ft 

intibabab icra etmem .Dl1ll'I 
oldata•• alyledi& 

8 rkaç ıenedenbm &iltfallla 
yapmış olduğum veçbile bugün 
de her tiirlü teşriki meHİye a
madeyim. Fakat berlaaoıi bir 
hrka ve teıellkDl aleyhine •1-
tencc ·b o!mamak prtiyle. 

Saat 10 da M. Paiale•e. Riya
ıetıcümhur kltibi amamili il. 
Halamann'ia birlikte pl•iftir. 

M. Painleft, ..,.,._ ...t 
10,30 da ~km11br. 

Mumaileyh, ıazetecn.. .. &e
yana tta balanmuıtur 

Re a" cDmbar, yeni kain.eyi tef" 
kil etmek qz;feaini tndi eyle
mek 16tfunda buluncfalar. Ken
dilerine pek yakında batta m6m
k0n olursa b• akıam kat'ı bir 
ceYap anedecetimi Yace,te~ 
Vazryetin pek yakından tetkiki 
icabetmekte olduğundan eevabı· 
mın ne olac•imı bilmem. Hemen 

lcra ve iflis kanunu 
Adllye enelmenl kanunu tetkikle vllAyet
lerln mltalealarını nazari dikkate al11or 

Aakara, ll (Valnt) - AclliJe eDCl•..U ba fÜll topluarak 
len n ifl4a kaDa11wnan 26 .. ddeaİlll •Glal&ere n tadD etti 
'1 eill1etia yeni ima •• iflla projeli hakkıaclakl mltalealan ala
kad.r maddtler pelace nazari dikkate almmaktadar. 

Tohum ıslahı kongresi yarın 
Ankarada açılıyor 

Aakan, 18 (Valntt - Tulnam .ıat. koasresi Camartetl ,Untl 
anat•ekit•nin bir natlnyle aÇllacaktar. 

Dahlllye memurlan slclll nizamnamesi 
tasdik edlldl 

Ankara, 18 {Yakıt)- Dahili,. Yel.Aleti tarafından bamlaaaa 
dabUiye memvrlan licili niaamnamffİDİ Şarayi dewlet tetkik etmif 
ft nizamname laeyeti •eldlece le tuc:lik edilm"ftir. 

Yeni kazanç vergi kanunu projesinin 
tetkikine batlanuı 

Ankara. 17 (Vakıt) - la'Ahat maliye encümeni ba iÜJI de 
lıfiae devam etti. IMitmea yeai k~ nrP bana prajai•i• tetkikine bu rOn batladı. 

Ankara halk evi bu gtln merasimle 
açıhyor 

M. hm1't Asım mutat teıehbüıleri icraya ptap 

~---------------------

Ankara. 18 (Vakıf) - yarın (buglin) Aolcara halk evinin res· 
mi küpdı yapı acak ve Cumhuriyet Halk F arkam amuml kltibi 
Recep B. bir nutuk llSyliyecektir. Açalma mera•iminden IODra 
~oban piyesi balka pster lecek1ir. 

Har clre Yakilimlz konterana
dakl nutku mUnasebetlle 

hararetle tebrik edlldt 
CeHvre, 17 (.A.A.) - (Anadolu a• 

Jan--•• HUU8 muhabiri bildiriyor) 
- Terki teslihat koaleranamda fr.ıt 
ettlfl natuk müauebetfyle Hariciye 
ftldlima Tevfik Rilşfi1 hey Italya11m 
Bertin sefiri Oraini Ba1 uı eyle Alman
,.. bqvekillnden ve o esnada Komada 
IMaluaıı Italya Harieiye nazınndaa 
••'-' ve llararetli tebrik telsraflan 
aı..., n !oTJet hariciye komiHrl M. 
Utmaef tarafından tekrartebrik Mil· 
-'t n aatak her tarafta iyi Mr mak• 
Malmuftllr. 

Gene? kar 
Dün sıene bava kapalı geçmi". 

•e ua •ra hafif sula kar ya~ 
-.tJr. D6nlıil yagaa kar çok 
.. fit Ye sula olduğu için mey
mt kara bir fey ilAve edeme
mif ye bilAlda yoUardakı ve bi
nalaran Ozerindeld kuıarın faz
ı... erimqtir. Caddelerde yalnız 
lsaytu olan yerlerde kar a'mıı· 
br. Rasathanenin nrd ği 111 

mata gare bava bugOa de ka 
pah olacak ve rl zgir müteva1-
llt ıüt'atte r.ovrazdan esecektir. 
Baalln gene kar yağması mub
teateldir. 

Diıakil hararet derecesi aza-

edeceğim. Ayan n meb '•an 
reiı.erıle pÜfCcetim. Sonra da 
M. LaTal Ye T ardiea',e sıGre
ceiim. 

Paria, 18 (A.A) - M. Paia
Je•e'nin etnfnadakilerden ılmu 
ilk mal6ıaata p• -ailef• 
kabineyi lef~ ile 11111Yaffak olda-
iu takdirde ult.aiye nez.relinl 
uhdesine almak tuanarancle
dıo. 

Radikal -.yaliatleria tqn1d 
meaaİIİ bakkmda beniz takar-
rlr etmiı hir teJ yoklar. 

M. PainleYe, • ak... He
rriot'ya precektir. 

Parıa, 11 lA A.) - Me&aaaa 
mecliaiadeki c&mbarİJ~ n 
demo:uatl• ll•liji ..... ....... 
bir içtima yapllllfbr. · 

Azada bir ~· il Pa
inleveni• ~ ıenecl•beri ...._ 

ı.nkarada Çoban piyesi temsil edildi 
Ankara, 18 (Yakıt) - Çoban piyeli ba akpm Halk m 

ffyatrcmmda matbuat mDmeaillerine rleterildi. 

Toz ve barut lnhlsan mtlraklpllklerl 
Ankara. 18 ,Valnt)-Tm iabiNn •lrakiplitm• ubak BaJ.k. 

yuir meb'a1a Ha1dar Adil B.. harat IDbiun miirakipli;ine ele mO
tebit topça Miratayr Rmtc B. tam etlilmi,Ur. 

Şarkta sulh olacak mı? 
aponyayla Cin arasıada tletrudan 
doğruf a mhakere f.tae adr, fakat ... 
$npa,, 18 (A.A) - Çtn •e 

J2pon marabhulan Fnnaaa im
tiyaz mıntakaaıadald haaasl ika
metglh.arcl.a ltlrınde ba aabah 
bir içti.. ıktNiyorlar • 

Japon a'ttmatoma hea8z ma· 
halline teYdi edilmittir. Ecaebl 
elçiler yapılan içtimada buır 
tMı'anavorlar. 

Loadra, 18 ( A.A) - Dail1 
Herald pzetuiaia idillbarabu 
slre Japonya lalk6meti Manp
ride tatmin etlilm..ı prtiyle 
Çi8e llllla teklifinde bulunmayı 
clerpif etmektedir. 

Çin makamatı ha prtlann t• 
•ammll eclilmfyeeelr bir mabi
,ette o!tlapna Ye bbaltlne u· 
la imk&a ............. alyle
mektedir. 
Ş..p.y, 18 (A.A) - Alınan 

t,azı halt•len lire Japonlarla 
Çinliler an11ndaki .alli müzake-
r .. eri ilerlemekte balaamakla 
bera ,.r Ç"m',. . her tarafından 
Şa .. :ıaya takYiye kıtaatı plmek
t.clır. 

ElyeTm Şanghay etrafında bu· 
laaaa Çia kanetler1nin mecmaa 
35000 kiti t.bmia echt.ektedir. 

.._,.,, ... 111aata11n 111r ... .,. .. ...-11•1 .... 

rıyet fırkamaa dabil bulanmadı· 
tını a61lemiflerdiı. laadaa IOB

ra ıw up terafnıd• kabal edi
len bir karar •retıade milli bir 
birlik wcuda rettriım ... taYIV• 
ediımıı, yalnız y•i batYekilia 
iaklr edılmiyecek maneYi bir 
kuvvet Ye nlifuaa .. lik oma
dıkça ekHrıyet fırkalan laari· 
cındeki aent aruaad• intihap 

eı b r asgari nakıs yarımda. edilmıyeceii tasrih olanmuttar. 
D n denizl rde bir kaza vuku-

$aaııhay. 18 (A.A.)- Çinliler 
la Japonlar araS1nda ce. yan 
ecln aaU. mtlkllemelerinde Çini 

Şanrha,, ıa ( A.A ) - Çinlı 
mabtelif Sİ•••tları. araıında 
cereyaa eclea mllnkerat netice
•i•d• 11..artl•'tl• •lltalrtl bir 
MaDf'll'İ ftYleti l•kklt ettiti 
ılta edile...... Y nl hnktmetia 
lnraUılda eftmb.m,et itlaremi an· 
.. da 90taTH.t lrir fekli haiz 
olaat-. ien la91eti reiainia kay
ch hayat prtile ifa,. •utfe ede
eeti l&yle•mektedir. Yeai de..
letia Mektlea, Kırill, Heilaar, 

una da r lima• dairesine bir 
ma Omst geı~,.m Pt r. 

Aero kulüpte 
mllsamere 

0-i 1\ har() k-ulliote bir "Tına-
Meılr .. ~,.c .. • •:ımcresi ıenil) edilmiı 

*· '\lü merede ehıp ızalaıwdan baş 
h Is an ulda bulunu lnı;ıliı tayyareci 
lertndea M Ne:r:il ve \1. Tıkla ,;ijz de 
tayyarecflerimlz b•lunm°'lırdar Miisam•· 
n pek umunr ef111oş ıeç ftkce bMı" 
tlf11lh .... ..WIUfll&. 

Mısırda ıenl bir 
ehram bulundu 

telMİI ecln eeneral Japonyanm 
ileri IOrtHIP taleplni kabul et
.,. •la imkln o'madıtJm ı6y-

Lodrn, ıs (A..l.) -KüiıMea T97 ı..lttir. Ceneral Fan bu talep· 
mis pzetesine bildlri1'7orı Mmr ela- AeriD ana1acla lttttOn Çia lcav
rfllfünanu ,refMlrlerladen Deli• Haj fttleriaia Va•ı Poa nehriaiain 
nem yeni •iT elln.m 1181••• flkanla ld taraf.Ha '8111bayclaa 20 
mıt olduf1a•• ilam ffrmekWlr. hl ~I ometre ı•iJe a ınma11 tekti-
ehram •illttaa 2TM ... .....ı Plra-
nnlan• ••r••el laued .... mea • fiadea ltqka Voo Seanı •• Pao 
np ilk krallteler•• Wrt ltha -rı O... iablaL.lalarmm 11kalma• 
olarak 111fa HOmif .Wup t&kWa • ,.rtıan111a tla meYmt eWaim 
Jn•a'dadw .. .., ....... 

eyaletl•ile Jebel mıntakamaı ila
tİYa edeatl riYa)'et olumak· 
tada-. .....,. .......... .... 

Almanlar 
Cemiyeti ekwam azası devlel

lerln slllhleranda" tecrldflll 
teklH ettiler 

Cenene, 18 (A.A) - Hadi 
ajann bildiriyor: Terki teslibat 
konferansındaki Alman murah
has lileyeti, Afmanyanın sittb
tecridi içln takip edilmif oil' 
laatb hareketin Cemiyeti aktr 
mm azasından olan her de.,_ 
hakkında da tatbik ve kabul 
edilmesini mezk6r cemiyete tek
lif etmektedil-. 

Heyeti muraiMldııf atm zamar 
da mecburi a*erlik hizmetiaio 
ilgasım, hücum arabaları (ta~k) 
iıl\malinin, askeri tayyareciliğillt 
tabtelbahirlerın, tayyare tqıyall 
gemilerin •• zehirli gaz kullaDıl
ma•nın, bakteriyo!ojık harbİll 
men'ini harp gemilerinin toniıl• 
tolarlDID 1 O tona ya ye habriy• 
toplan ppıma 280 milimetreye 
tahiidini teklif e,:emektedir. 

De•ia kaYaJİ aal&eriyeai yaloll 
pilli kıydl aure~iyle yapıla
cak Ye badatlara miica•eretlerl 
itibarile komta cle•letlerl e dit 
edebilecek olan ialibkimatıD 
inıa ve iatimali de men oluna• 
eakbr 

Alman heyeti bundan bafkı 
blllçe tahdidab hasebiyle yapı
lan askeri masraflar hariç o mak 
lbere maHrifab askeriyeye dait 
Yeriiece~ aamiml mal\imat mu
kabilinde umumi Ye hususi aillb 
imalinin bir nizam albna yaa' ... 
Ye ithallt Ye İbracatlDID mor 
dılmeainini talep etmektedir. 

Ba taleplerin tatbikanı bit 
kontrol usulü temirı eyliyecektir· 

RuayaDlll teslihab ne haldef 
Cenevre, 18 (A.A) - Ruyr 

nm te81ıbabDJD vazayetiae dait 
SoyYet Rnaya'dan cemiyeti ak
••• kAtibi umam;liğİDe nrilaaif. 
ola• mattmat ola nepe4i,H 
miştir. 

Kııılorclaoun lklnanaaani 931 
deki mevcudu kara, deni& .e 
baYa kuvvetleri dahil o mak ti
zere 562,0oO neferle 37,700 ~ 
bitten ıbareltir. 

Askeri olarak vücuda getiril
mit o.an teıekkftller1n mevcad• 
58,590 neferle 3,920 zabıte br 
lit bulunuyordu. 

Hava kunetleri ceman 310400 
beyrır kavvetinde 760 tayyarr 
dir. Karadeaiıde bu!anan clr 
naama, cemaa 160,892 t• baC" 
mind• mlrekkep o! .. bll~ 
cemaa 4.590 ton hactiıillCl1_. 
15 ıemayi iıive etmek ıa-dlr-

Kwlordunua 931 deki mc,.. 
rifi 1.~9J milyon rubleye bd 
bulunmaktaydı. 

Mis ~iade tevkif edttcd 
Bombay, ıs (A.A.) - 8ffrl Z4 _. 

zarfında twtetnleal i~ vali t" 
rafından 'Ml'llmlf olu _,. l&I' 
at etmemlt old.Pndaa Miıl 91" 
de tnkif eclllmittfr. Mu.ma1Je1.., 
il~ &7 hapee mahktm edilmif*'e ,,,,, 
16m oldufa v~hile Gandinfn Utilll r 
lua Mis Slade aslen lngflfıcHı;_......-

,anatta bulnnmıya ulibiyet~ 
mllıne•il Japonyanın bu JP 
llllklmeti mO•takil bir defı,t 
eşklı Ye nalını baia olm•c;!$ 
tanımaJI habrından bile 
meditinı .ay&emi9tır. 

Ce111lret1 skwamın .-_ _. 
111Uraceabna Japonr• ne C........

werecell 
Nen Yorlc, 18 (A.A) - Mef' 

York Timea raaeteaıne ,ar•_~ 
mahiri mlUtahicle hariciye ..-
reli, J•ponya' ... cemiyeti a'ta-: 
IOD mDracaatine nreceli C9 

bm inkıtaı ihtin etmesi ib~ 
liadea endıp eyleme~ tedir. r, 
ponya arazi ihtlraub be1l ..a 

·elitine dair olan teminablll lP!": 
eylemek mretile vazıveti ... ~ 
•m ma~afua e71elMJİ ....... 



Cenevrede 
Türk tezi 

Seneler var, silablanma yan:.:ı bir 
:rp gibi sitahlananları utandırıyor. 
• eın)eketlerini evlerinin eşiklerine ka 
dar bir cephanelik haline koyan ka • 
~atsız melekler, Cenevrede hep sulh 
~ideleri okudular. Sildhlanma yarı· 

§ı karşısında sulh ,.e insanlık hulyası 
;a karşı nğızlannı açıp kMideler söy
ğ!enler, yaptık lan işin ciddiyetsiz1i • 
~ne o kadar emindirler ki, birbirleri• 

l'ı n Yib:Jerinc bakmryn cesaret edemi-

i0tlar. Ayıp yapmı gibi korka, kor
r:- konuşuyorlar. Bu. silA.hlanan Av-

Panrn yüzüdür. 

r·· Sillihları tahdit konferansmda 
Urk tezi, bir sulh edebiyatı olmaktan 

Utaktır. Tevfik Rü tü beyin: 

"/Jfustala Kemal, Türfdyesi, her • 
~i bir komşusuyla haJ.:il..i ve tam 

1
1
" nıilaaııat eıta8ı dalıilinde bu devlet t·tc nıüştcrek hudutlanna •ırf idart 
ır "ıa.hiyt vcrmiye hazırdır.., 

b' Sözü Türkiyenin senelerdenberi 
ır tez olarak filen ileri Urdüğü bir 

'8astır. 

d 'l'iirkiyc silillanma yanşında 
alına esas sulh prensibine sadık kal

lıııştır. Daha bir kaç gün evvel dUnva 
llıilletıerinin l§ililhlanma yarrşrnd& 
~rf~~tikleri milyarlann müfredatını 
!!ti sutunlarda rakam, rakam neşret -
b(j §tik. Bu nıkamlann içinde Türkiye 
h fusun~ nraıisine nazaran en az 
"r~rp nuısrafı ynp:ın bir dnlettir. 
~kiye bütçeleri Tevfik R~tü beyin 

l!V:rcdeki nutkunu senelerce enel 
tahaldcuk ettiren birer vesikadır. 

o = * 
1. Cenevre konf e.ransında nutuk söy
,~~nler bütçeler, ve rakamlarla alay 

1Yorlar. 
SADRI ETEM 

~ediyede: 
l1ı nısesf z çocuklar 

yurdu 
le- Gaıatacla Osmanlı bankasının 
b llr ısındaki eski lngi iz. ıefaret
d~lltsinin bulonduğu binayı bele· 

'Ye satın alacaktır. Bu bina 
~~asen iki bölüktür. Bu itibarla 
bın~nın bir kısmı ilk mektep 
alıne ifrağ edilecek diğer kıs· 

~•rıda da kimsesiz. çocuklar yur· 
b~ l"t:sis olunacaktır, bina 55 

8 

111 lıraya aahn alınacaktır. Esa· 
~rı tahsisab biıtçede aıevcut 

: duğu cihetle derhal ferai mua• 
"4.ltl • 

esıne başlanılmıştır. 

Ektı dlyeye yeni varidat 
.,. Belediyenin tanzifat ve tenvi
'Yt t~sim1 erine vüzde otuz zam 

GUmrUkte: 

Geçen ay 

lhracatamız itha abmızdan 
daha fazlaydı 

Gümrük istatist;k ve neşriyat 
mcdürJüğünün çıkarttıjı iıtatia

tiğe göre geçen sene Klnunu· 
sanisinde ithalihmız miktar iti
bariyle 35,'J4:i,810 kilo, kıymet 

itibarile 12,241,446 lira. ibra· 
catımız da miktar itibariyle 
43,363,428 kilo ve kıymet itiba
riyle de 11,939,807 liradır. Hal· 
buki bu miktar bu sene Kinu· 
nusanisinde şu vazıycti göster
mektedir: ithalat miktar ttiba
riyle 20,947,6'.l9 kilo ve kıymet 

itibariyle 5,32 ı ,577 lira; ihracat 
miktar itibariyle 53,560,218 kilo 
ve kıymet itibariyle de 9,890,272 
liradır. 

] ~32 KAnunusani ayı zarf anda 
ki ihracat ve ithaUit miktarı da 
şöyle tesbit edilmiştir. Geçen ay 
zarfındaki başlıc ihracatımız 
şunlardır: 

366,574 lirahk yumurta, 42,d04 
liralık yüu, 748 967 liralık arpa, 
668,943 liralık inc·r, 100,tOı Ji· 
ralık üzüm, 530,641 liralık fın· 
dık, 4,::,03,334 liralık tütün, 
126,022 liralık afyon, 172,289 
liralık pamuk. 

Geçen ay zarfındaki ithaJAti· 
mız.a gelince: 

253,288 Jiralık şeker, 53,499 
liralık kahve, 206,796 liralık de
ri, l 55,379 liralık yfin mensucat, 
30,871 Jirahlc sanayide müstamel 
muhtelif yağlar. 917,763 liralık 
kAğıt ve mamu Ah, 244'5 l 7 Jira
hk pamuk ipliği, 909,165 liralık 
pamuk mensucat, 53,639 liralık 
keten ve sair mensucat, 88,253 
liralık lastile ve mamulih .. 

HUkfımetirnizin kontenjan sis
tem ni tatbika başladığınm en 
faydalı neticesi olarak itha-
latımız bu sene geçen seneye 
nispetle 6,9 ı 9,809 lira azalmış
tır. ihracatımız.sa geçen seneye 

nisbetle on milyon kilo fazladrr. 

Kıymet itibariyle ihracabmızda 
görülen noksanlık dünya iktısadt 
buhranı hasebile husule gelen 
fiyat düşkünlniftnde1t df)ğınaJc... 
tadır. ........................................... _. ............ 
yapmak tasavvurunda olduğunu 
yazmıştık. Bn zam şehir mecli· 
sinin kararına iktiran ettiği tak· 
dirde belediye zaridab 90 hin 
lira artacaktır. 

l!l!llıınnınımıımııın 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

'"""ıoiillll!ı!.~ır.:;;rııııııımıınıı:ınıımıımıııı:ımımraı:ıımilliımııtı:ıımıııııımnruıı:ıılll!!lm:illi T efrika:37ıııınııııııııı;J 
Tere~ ve iktibas hakkı malıfuz.dur. 

l IVIUstakll Yemen r Garip bir tecelli: 
hu g aten son aylarda bütün gayretimi Kendisine uzun uzadıya anlattrm 
\'~abaya hasrettim. ( füstakil) bir .,.. Yemeni ben gidlnciye kadar, kendi 
~d: hazırlıyordum. Oradan çe- kendini idare edebilecek bir hale ifrai 
iııi ~en sonra Yemenin kendi kendi· etmek 19in her oen yapacafmn 15iy1e
haı~i e.r düşman taarruz ,.e :ınüda • elim. Elele verdik n ~1~ ~la
llıcısı ~~en nzade olarak idare edebil· tlık. 
!ıll'ord ttt ne lazımsa yapıyor, hazırla- Yemende kalmı§ olan bir kmm al· 
G~ti 1t111, Anknr&dan ı:elen bu emir leler de vardı. Onlar da bana mül'a· 
"t it~e bu hususa daha faıla 'dikkat ca.ate başladrlar: 
)'a d ı~a eyledim. Fakat imam Yah • - Aman, ım giderseniz, bizi ki • 
kork~ a §İnıdiden yalnız kalmakta.n me bırakacaksmrı, biti de memleke-

'Yn ba~lamıştr. timlıe "'Önderini.. dh·orlardt. - c·d "' ... .., 
l'or, "el erseniz ben ne yapanm, di· Bunlan da te!kin ettim ve milll 
lr ka ne olursa olsun hiç olmazsa hiıKOmetimiıin kendilerini buralarda 
t~Sil ç 8ene daha orada htikOmetinti bırakmıyacağnu, bunun §iiphesiz ol -

etıneıni istiyordu. duğunu anlattım. 
Orad Gltrn yinlz 1 Yalnız bedevilere ~öz kAr etmiyor-

~l'ttıl a Yalnız kalmak, hükCımetten do. Onlar da Y<'ll'a§ yaft§ va%JYeti 
tll rıı:.!çi.n bfr çok defa ıriliha sa• anlıyorlar, fakat Yemenin kendi ha • 
~~i! 4111nn eld lm atla•, pa kalaeatnn (Htlkftmet) fil oradu 

- ~ pkilip &'ideeefhti düşünemlyerlar, bu-
. "' Pixae,?ıtiz! IH,,,.N-a.. H akil tni?:ewŞerı.r1 bfta bpyeY 

Muhtelit 
Mübadelede 

Veni Yunan murah· 
bas heyeti reisi geldi 
M. Sakelaropulosun muharri· 

rimize beyanab 

M. Sakelaropulos 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Yunan murahhas heyeti reislığine 
fevkalAde murahhas unvaoile 
Yunan hariciye nezareti umuru 
siyasiye umum müdürü M. Sake
Jaropulos tayin edilmidir. 

Yudanistanın eski lstanbul 
başkonsulosu olan M. Sakelaro· 
pu os dün şehrimize gelmiş ve 
Tokatlıyan oteline inm'ştir. Ma
lum olduğu üzere komisyonda 
Yunan murabbaı heyetine vcka· 
}eten ikinci murahhas M. F okas 
riyaset ediyordu. M. F o kas ikinci 
reis ınfatiyle vazıfesine daYam 
edecektir. 

Dün M. Sakelaropulos bir mu· 
harririmize şu beyanatta bulun
mu~tur: 

- Bildiğiniz gibi muhtelit ko-
misyonun işleri nihayete irmek 
üzre bulunmaktadır. işlerin ta
mamlanması için la:zımgelen kısa 
ve mahdut zaman içinde daha 
sür'atle çalışılabilmes'ni temin 
maksadiyle hükümetim beni mu
rahhas heyetimiz. riyasetine tayin 
etti. 

Tfirk ve Yunan hükumetleri 
komisyon işlerinin biran evvel 
tamamlanmasına samimiyetle ar· 
zu etmektedirler. Komiay-onun 
gerek Türk ve Yunan ve gerek 
bitaraf mürahhaslarının aynı ar· 
zud. olduklarından hiç şüphe 
etmiyorum. Faaliyet "' mesai le-

Jar, elleııtm ayaklanma kapanıyor
lar: 

- Sakm, diye yalvanyorlar. ıa.

km bizi bırakıp gitme_ 
Hatta - Gitmiye kalka~a~ .!eni 

vururuz diyenler, tehdit edenı ... hile 
vardı. 

Yemttnln vahdeti 
imam Yahya ise hem bu koca kıt

ayı idare edemiyeceğinden hem de 
ldrıisle ve kendisini sevmiyen tehame
Jnerle başa çıkanuyacağmdan kor-
1..-ııyordu. iti.raf ederim ki bu indişe
~i haksız değildi. Onu bu hususta da 
tatmin ve Yemenden ayrılmadan, Ye
m nin bu gfinkü vahdetini temin et· 
meyi unutmıtdım. lmam o cün elleri
me ısanldr: 

- Allah büyük Mustafa Kemal 
paşamızdan ve senden razı ol!'Dn, diye 
rek U%11n uı:un, can \•e gönülden dua
Jar etti. 

Ç81Un Uç ba ı 

ı 

Çölün. Ccziretülarnbın üz başı 
nrdı. 

Serlf Hü eyin l\lekkede bulunuyor
du. Fakat mütarekeden sonra eski 
debdebe ve saltanatı sönmiye yüz tut
ınu§tu. htg!Hzler arbk ne para veri
yarlar, ne de eski ıitiban gösteriyo?ll 
lardr. Oy-.,ıt Jııtl4 (Benim) demek i&o 
tıb'erdu. 

- ~, .flf319'Nlu, htgı1te.reniıt. ,m. 

Poliste: 

Alısaray yangınında 

Bir çocu§un da yandıctı 
zannolunuyor 

Evvelki gece, Aksarayda bir apart• 
manın ve üç dükkanın yanmasiyle 
neticelenen bir yan~m olduğunu ha .. 
bcr vermiştik. 

Yaptığımız tahkikata göre, yangın 
saat sekizde Aksarayda Valide camii 
sırasında Selim bey apartmanının 

altındaki manifotraeı dükkanından 

çıkmıştır. 
.. itfaiyenin ynngın mahnlltne slir · 
atlc yetişmesine rağmen manifotrneı 
dükktın:n sahibi Osman Nuri efendi· 
nin tahtı isücannda bulunan büsiik 
kargir apartman ve~ dükkb tama
me.n yanmıştır. 

Yangın Osman Nuri efendinin dUk 
klnmdan çıkmıştır. Yan,,l'Pllla dükkan 
da yanan sobanın sebebiyet verdjfi 
tahmin olunmaktadır. Müddelumu • 
mflik hadiseye vnnyet etmiştir. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Bina ,. dükklnm sigortalı olup 
olmadfülan henüz anla~ılamnmışur. 
Mnamafih i~e bir kast olmadığı z:ın
noJunma.ktadır. Mağua sahibi Os -
man Nuri efendi ağrr surette yara -
lanmıştır. 

Yangında. altı )"2şında bir çocuğun 
ya.nmııJ olmasından da endişe edilme!•· 
tedlr. 

Nazla H. ne yapıyormu ? 
Üsküdar polis merkezi Nazlı ismin

de bir kadmı tevkif etmiştir. Nazlı 

hanım rakt Ye sigara ka~akçıhfı }'aJt

makla mamundur. 
102 llra gitti ama gene 

geri geldi 
Utike isminde bir kadrn diln Tü

Ml başından geçerken Yako isminde 
bir yankesici yanına yaklaşmı~ ve 
kndınm çantasından 102 lira), çarpa
rak kaçmıya ba~lamıştır. Fakat ka· 
drnm feryadı üıerlne ~ok geçmede?\ 
poliı!ı yetişmi n yank • CİYi Y'l\kala -
mı~trr. 

•• _................................. • ....... wwwwwwww 

rini takdir ettiğimiz bitaraf mu· 
rabbaslar ve kendileriyle, M. 
Venizelosun Ankarayı :ziyareti 
esnasında taoışhğım Türk baş 
murabbası Şevki Beyle teşriki 

mesai etmek fırsahnı bulduğum· 
dan dolayı çok memnunum. 

Komisyon işlerinin çok yakın 
bir za!Danda bitırileceği muhak
kak olmakla beraber henüz ko
misyona ~derek tetkikat yap· 
madığım ;ç;. tasfiye için kat'ı 
bir tarih slSyliyemiyeceğim. Elde 
kalan mübim meseleler, Türk 
ve Yun n el kadar hükömetlcri 

tarafrndan v zıyet edilen emlA
kin iadesi ve tazminat tevzii 
gibi işlerdir ki bunlann da ya
kın bir zamanda intaç edilece· 
ği şüphesizdir. 

ferine en çok himıet edenlerden biri
yim. Binaenaleyh lllnihayc istedikle
rim olmalıdır. 

İngiltere i ini görmti~ bitirmişti. 
nrtık ona muhtaç değildi. Ye onun 
fazla artan unıruna tahammül de• 

• d • 
mıyor u. 

Ötede i bir kuvnt canlanıyor .. 
du. Sene1erde.nberi Cezfııetülaraba 

hükmetmek için yava yava& fa.kat 
azim ve irad•yle Jıuırla•m lbniuu
ut ! 

lbnis.stıut Şerif isynnından ~ri Hı
taı.ı zapt ve istilc\ etmeJ-1 kafasına koy 
mu~tu. İ§C evvel!, kısmen Yehabl o• 
lan A~irden bqladı. .Asirfler lm& -
mın hükmü altına gir fye talip nlduk
Jarı vakit lmıım: - Ben bu §erirlerlc 
uğra~mıık istemem, hana. kendi mem
leketim ve milletim yeter, demi§ti. 

Hnkfkaten asir ba~a ~ıkıhr bir yer 
değildi. (*) Ceziretülarabm en gözü 
pek, en haşin, ele avuca ığmnz in
sanları rrankj hep burada toplanm • 
Jardı. 

Asirliyi anlamak için küçük bir mi~ 
sal göstereceğim: 

"Evlenmek istiyen bir Asirlf, nam
zedinin önüne oturtulur. merasimi 
mahsusuyla göbeğinin altmdan ta n..,'lll 
fı, dizlerine k&dar derisi goyulur, bu 
ameliyat esnasında delikanlı hl~ aee 
9karmıyacaktır. Abi takdirde kız 

keffi&Uli tUWr ed p, kdiTaea Jlyik 

Tuna birliği 
Balkan birliği 
Budapcştede açılan Tuna devlet • 

leri konferansı, üzerinde durulup dil 
ı;ünü1'ecek bir konh.ranstır. Tahdidi 

teslihat konferansı v Çin - Japon 
mesel · arasında, gazete havad l~ 

rinin arasına nşan bu li:onf e.ran.sa 
Çeko lovakya, Yugoslavya. Roman • 

)n, Avusturya. acaristan ve Po • 
lonya devletleri. yani bütün orta kf• 
nıpa l~ctlui · tirik etmektedl-r 

hu konferı.nst& alınacak olan Jm• 
rarlar, orta Avrupa. .iktısadt st;ase • 

tinde mUhim bir rol oynıyabHir. 
Avusturyanm bu konferansa i,ıi ~ 

:raki, geçen sene ortaya ablan Anş
lus me el esinden vazgeçtiğine bir ıişa .. 
ret olarak telakld edilebflir. B111ldan 
baş.ka.. bu konferansa YugMla'VY'Bf 
Çekoslovakya ve Polonyanın cınşı,. 

Gene geç n sene nihayeUne dofnı me 

zuu bahsolan Romanya, Avusturya Ta 

Macaristan arasındaki fktısadt hu -
dotlann kaldınlma ı hakkında ba~ • 
lanmış olan müzakerelerin bütün or

ta Avrupa devletlerine teşmil edilmi~ 
olduğunu da teyit eder. Bu konfe • 
ransın mevz:uu iki keli1119.1M (tktıa 
v hudut) meseleleridir. 

• • • 
Evvelki gün HarJefye vekili Tevfili 

Rü tti bey terki teslihat konferansın• 

dakt nutkunda §U sözleri ıKiylenrl!ıth 

- Mustafa Kemal Türkiyesi, heı: 
hangi bir komşuyla hakiki Te tam bir 

müsavat e ası dahilinde im devletle 
müşterek hudutlarma sıTf idarl fr. 
mahiyet vermiye ha.zıTdrr. 

Bu beyanat, Balkan birliği fikri J 

e şekil verecek kadnr kuvvetlidir. 
Esasen iktısadi birlik üzerinde çalı n 

Balkan birliği fikTi de tahakkuk ettiğl 
gün, eğer Tuna devletleri birliği de 

teşekkül etmiş olursa, Avrupanın, ge. 

ri kalanlarına nazaran küçük sayılan 
devletleri, ilk olarak Avrupa federas 
yonunun temelleriıd atntı§ ola.cat.a&r
drr. 

•• 
Muhtelit mUbadele komisyo

nundaki gayrlmUbadll 
dosy lara 

lstanbol, 18 (A.A.)- Muhte
lit mübadele komisyonu T'"urk 
heyeti murabb.asasinJan: 

Heyetimiz.de mevcut olup Gay
rimllbodillere ait bulunan bilu
mum dosyalar Galatada Denüp 
hanında icrai faaliyet eden Gay• 
rimübadıller tnkdiri kıymet ko
misyonuna müracaat etmeleri 
tebliğ olunur. 

bulmaz Ye almaz. Derisi goyulan ye
r kıı:gm yat dökerler ve iyi olunaya. 
kadar öylece beklenir. Bu ameliyat 

nda .. tenler az defildir.,. 
ahiJ>Slı: kalan .Aslrl nihayet N(!to 

eitten gelen lbni suut kuvvetleri aldı
lar. Da suretle lbnissuut Hicaza daha 
yakın bir mevzi almış bulunuyor • 
do. Şerif Hüseyi• bu halden elbette 
memnun değildi. Fakat emri nldi 
lmbul etmek mecburiyatinde kaldı. 
O sırada başka ir §aY yapaWleeek 
halde değildi. 

lma.~ Yah Ce.dretmanı.bm ye-
ne münbit~ mahsuldar ve meskQn 

kısmı olan Yemende mevküni t rsitıle 
m guldü. 

T~bbfuıntımla fbnmsuııtla &ntst 

nu;ı1 da i);ydi. D1ğ r mü~ı:üllcrini 

de hı\llc ufrafıyerdum. Binaenaleyh 
rahattı. 

Fa.kat çölJ rd sükfın n huzurun 
düşmanlan 'ardı. 

Zaten benim Yemenden çekilip git 
emi niçin ısrarın istiyorlardı. 

Üç b:ı~ birbirine çarpmalı, bu üç 
ba~n nrka.smdıtki binler ve binlerle 
baş birbirine girmeli. kan t'()vdc;ri 
~ötürmeliydi. 

~ J Bu lat'auı 'Muhittbı paffllfUI 
ııtml dirayet ve ligaktıtl.e seneleri• 
iilart ntiğini. U~de gör~r. 

(Bitmedi).. 
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Adliye Haberleri 

Vapurcuların Evkafın 
Dava,.. Davası 

Tahkikat hiklmleri hasta ol· 
du§u için başka gUne kaldı 

Gümrük idaresiyle milli vapur
cular arasında, 340 senesinden 
evvel satın alınan vapurlar için 
gümrük tarafından istenilen re -
simden ihtilaf çıktığım ve milli 
vapurcular tarafından gümrük ida 
reisi aleyhinde ikamei dava ediJ- 1 

diğini yazmıştık. 
Betinci hukuk mahkemesinde 

görülecek olan davaya diin sabah 
başlanacaktı. Fakat tahkikat ha
kimi tayin edilen iki aza, Mehmet! 
Ali ve Hamdi beyler rfthatsız bu
lundukları cihetle mahkemede bu-
lunamamışlar ve dava 22 şubat 
pazartesi günü saat on dörde br -
rakılmıştır. 

Öğrendiğimize göre vapurcu
lar, itirazlarını havi bir layihayı ll 
dün gümrük idaresine vermişler -
dir. Layihada bilhassa iki esas 

_ ileri ~ürülmektedir: 
1 - 2 şubat 340 tarihli bir ka

nunla Türk şirketlerinin ve Türk
lerin mübayaa edecekleri buharlı 
sefain gümrük resminden .muaf tu 
tulmuttur. Bu kanundan evvel 
Türklerin aldıkları vapurların bir 
kısmı · mütareke senelerinde ithal 
edilmittir. Bir kısmı da doğru -
dan doğruya 'imdiki sahipleri ta -
rafından getirtilmiyerek sair kim
seler ve vasıtalarla lstanbul lima
mna ithal edilmiştir. İstanbul li-
manında satın alınan bir maim 
gümrük resminden muaf tutulma-
sı gayet tabiidir. 

2 - Gümriik idaresi, 340 tan 
evvel satın aiınan vapurlar için 
929 tarihli §imdiki tarifeye göre 
resim istemektedir. Halbuki o 
zam:ın mer'i olan 10 mart 923 ta
rihli tarifeye göre resim istemesi 
lazmıdır. 

Diğer taraftan vekaletin güm
rük idaresine verdiği emirde d• 
340 senesinden evvel alınan va -
purlara muafiyetin te~mil edile 1 
ll)İyeceği, alınacak resmin timdi \ 
ki tarifeye aöre alinmaaı zaruri ba 
lunduiu, yalnız mütareke sene 
)erinde 'b~arı tarafmdan la -
tanhula ptirilip onlardan ,imdi 
sahipleri tarafından ıahn alına 
vapurlardan istenilen resmin evel 
ki sahiplerine verdirileceii bildi -
rilmektedir. 

Aralan nihayet beraet etti 

Epey bir müddet evvel Üskü -
darda bir cinayet olmuf, T eof an 
isminde bir bakkal öldürülmüt ve 
Aslan isminde biri maznunen mu
hakeme edilmitti. 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
kqif neticesinde cinayetin itlen
diği Bağlarbaşında geceleri lam -
balar yandığını, ölenin kendisini 
vuranı tethiı edebileceğini tesbit 
etmit, maktulün ölmeden evvel 
bir kaç defa (Beni Aslan vurdu!) 
demesini de nazarı dikkate alarak 
cürmün faili Aslan olduğunu sabit 
görmüş, hakkında mahkUmiyet 
kararı vermişti. 

Aılanla T eof an arasında bir 
ortaklık meselesinden ticaret mnh 
kemesinde bir dava bulunması, 
Aslanın bu davadan teessüre ka
pılması, cezayı azaltacak sebep 
olarak kabul edilmif, Aslan on 
sene ağır hapse mahkum edilmiş
ti. 

Temyiz mahkemesi bu kararı 

bozmuf, ağır ceza eski karannda 
ısrar etmiı, temyiz ikinci defa o
larak kararı bozmuıtu. 

Son nakz mucibince, yeniden 
keşf yapılmış, ve yeni keşfe göre 
o yerde gece kartılaıan iki şahsın 
birbirini seçemiyeceği neticesine 
vanlarak Aslanın beraetine karar 
verilmittir. Karardan sonra As -
lan derhal salrverilmittir. 

Terkos şirketinden elli bin 
llra zaro:r va ziyan isteniliyor 

Öğrendiğimize göre evkaf mü
dürlüğü terkos şirketi aleyhine 50 
bin liralık bir zarar ziyan dava -
ıı açmış ve bu dikkate şayan da -
vaya beşinci hukuk mahkemesin
de başlanılmıştır. 

Davaya sebep, terkos gölü ci -
varında bulunan evkafa ait arazi
nin suların istilasına ve netice iti
bariyle tahribata maruz kalmış ol
"nasıdır. 

llk celsede keşif yapılmasıaa 
karar verilmiştir. Motörle terkos 
~ölünün etrafı gezilip tetkik edi -
lecek, bent sularının vekaf ara
zisini istila edip etmediği ve eğer 
ettiyse bu istilada terkos şirketi -
nin bir kabahati olup olmadıP,1 
tahkik olunacaktır. 

Keşif yapılması için havanın 
düzelmesi beklenilmektedir. 
Esrar ve heroln kaçakçıhftı 

mesel esi 
Dün ağır cezada arabacı Nazmi 

ve karısı lclalin esrar, heroin ka~ 
çakçıhğından maznun olarak mev 
kuf en muhakemelerine başlanıl -
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Bir gün, Üsküdarda bir kah -

vede Şemsettin İsminde bir genç 
ansızın yere düşp bayılmıştır. 
Şemsettin derhal tıp fakültesine 
kaldırılmış, ve zehirlenme alaimi 
gösterdiği icin icap eden tedbir -
ler alınmı~tır. 

Bilahara kendisine gelen ve 
gözlerini . açan Şemsettin, koluna 
heroin şiringa ettiğini itiraf 
etmiş, ve heroini kendisine 
satanın arabacı Nazmi olduğunu 
söylemiştir. 

Çok geç.meden polise haber ve
rilmiş, muavin İsmail Hakkı e
fendi yanm<ı kafi miktarda me -
mur alarak arabacı Nazminin evi
ni basmıştır. Evde yapılan ta -
harriyat neticesinde, dö~eme tah 
taları arasında torba torba esrar 
bulunmuş, ve esrarkeş karı koca 
\akkmda kanuni muameleye te -
ve11ül olunmuştur. 

Dünkü ilk celsede maznunlar 
e"ela cürümlerini inkar etmişler, 
n.lnız İclal, esrar torbalarının çe
t~ diye anılan Mehmet i!.minde hi
,; tarafından: 

- Şunları saklayıver,ablacı -
inn! 

Ricasiyle kendisine bırakıldı -
ğını itiraf etmiştir. 

Şahit olarak dinlenen muavin 
İsmail Hakkı ve memur Hidayet 
efendiler vak'ayı olduğu gibi an -
latmışlar, fakat maznun karı koca 
şahitlerin ifadelerini kabul etme
mi,Ierdir. 

Arabacı Nazmiye göre bu i~a
deler, hakkında beslenilen eski 
bir iğhirarın neticesi ve serapa 
iftiradır. Diyor ki: 

"- Evvelce ben atçılık yapı -
yordum, merkezin bütün efradı 
benden yemek yiyordu. Şimdi 
hepsi de bana borçlu. Bu yüzden 
bana garaz bağladılar. İfadeleri 
yalandır, kabul etmiyorum ... ,, 

Mahkeme, zehirlenmesine se -
hep olan esrarı Nazmi efendiden 
aldığını söyliyen Şemsettin efen
dinin celbi için on marta bırakıl~ 
mıştır. 

Erzurum meb'usu aleyhine 
açılan dava 

Erzurum meb'usu Asım beyin 
aleyhine açılan bir davanın rüvet 
edilebilmesi için Başvekalet tara
fından mumaileyhin te~rii masu
niyetinin ref'i talebiyle usulen 
Büyük Millet Meclisi riyasetine 
müracaat edildiğini Ankara tel -
grafı olarak yazmıştık. 

Asım hey gazetemize gönder -
diği mektupta keyfiyeti şu suret
le izah etmektedir: 

"Büyük l\lillet Meclisi zahıt kale~ 
mi ikinci mümeyyizlerindcn Ekrem e
fendinin bana icraen tahsiline giri~ -
tiğim :ıoo lira horcu \·a rclır. 

!cra Ekrem efendinin maaşına ha· 
ciz koymuştur. Ekrem ef endj de bur:• 
dan muğber olarak aleyhime bir hak!l
ret davası ikame etrni~ti1·. Meselenin 
ic:vü.,ii h11nclan ibarettir efendim.,, 

1 San'at aleminde 1 

ilk sesli ve sözlü 
Rus filmi 

Dün sabah saat "11,, de, 
Glorya sinemasında ilk sözlü 
Sovyet filmi olan "Mustafa • Ha
yat }'Olu,, eseri, lstanbulun reımi 
şahsiyetlerile ecnebi sefaretler 
erkanı, matbuat mümessilleri ve 
münevverlere gösterildi. Gazete
miz karilerinden olup ta ilan et
tiğimiz veçhile bu filmi görmek 
istiyen zevat da bu hususi se
ansta hazırdılar. 

Henüz pek genç bir rejisör olan 
Ekk isimli bir san'atkir tarafın
dan yapılmış olan bu filmin tezi 
şudur: ''iş insanı fena huylardan 
vaz geçirir ve doğru yola sevke
der.,, Mevzu da şudur: Bir za
manlar Rusyada aç, sefil kalmış 
bir sürü çocuklar vardı. 

"Çocuk komitesi,, bu çocuk
ları toplattı. Bu esnada, bir ienç 
muallim, komiteye çocukları ça
Jıştırmayı teklif etti ve onları 
alıp götürdü. Bu tecrübe, bir 
çok müıkülatla karşılaşmakla be
raber nihayet muvaffak oldu. 
Fakat, evvelce çocukları hırsızlı
ğa teşvik ederek istiismar eden 
bir haydut çetesi tekrar çocuk
ları baştan çıkarmak istedi, u
zun bir mücadeleden sonra mu
vaffak olamadı, fakat arada, Mus
tafa isimli flimin ve vak'anın 
kahramanı ölmüştü. Dün bu hiç 
te şimdiye kadar gördüğümüz: 
danslı yıldızlı flimlere benzemi
yen flimi gören zevat, flim biter 
bitmez, onun güzelligi ve aza
meti karşısında hayran kalmış· 
lardı. 

Bir filmin heyeti umumiyesini 
teıkil eden unsurlardan ses, 
fotoğraf, musiki, san'at ve oyun 
bu filmde müttehiden mevzuun 
ve sahnelerin kuvvetini arttır
mak için kullanılmıştır. 

Bir dllencl ki •• 
Bursada Hatiçe isminde zen

gin bir dilenci meydana çıkarıl
mıştır. Verilen malumata göre 
zengin dilencinin faizde işleyen 
bin liradan fazla pa:ası ve iki 
evi vardır Hatice mabke -
meye verilmiştir. 

Bugün saat 1 de 1~tanbul Belediyesi 
talebe ve zabia

na tenzilatlı ma-
tine 

All(IN 

~thirTı'yzsİl'OSU 

111111111111111 

111...1 
Ve bugün Saat 

13,30 da akşam 111111111 
Saat 21,30 da 

l~Hnol 3~nunon 
Komedi 4 perde 

Yazan : L. Verneuil 
Tercüme E.: Bedia M. Vasfi R. 
Salı günü tenzilatlı talebe ge-

ceo 1• 

Raşit Rıza 1,lyatrosu 
~ehzadebaşı 

Bu~ün matine saat 15 de (Yekta 
Efendi) vodvil 3 perde. :\akleden : 
i\T:ıhmut Yesari B. 

Akşam ~aat 21,30 da (Beşte ge
len) vodvil 3 perde r\ııkledcn : l\emal 
Ra~ıp B. 

Z:ıbitan:ı, muallimlere ve talebeye bi
rinci 40 duhuliye 30 

Şehzadebaşı 

Ferah Sinemasında 
Bu~ün gündüz ve gece komik şehir 

dümbüllü !sm:ıil l.:omik Ahmet beyler 
temsil heyeti · Anastas bale heyeti ve 
lıüyük güreş mü~aba.kaları, gündü7. lubiat 
ıılıın ç~ylak oceli cinayeti cin:ıi korr.edi 
dram ;- pt'rdc. Ccce: Dü) ünde m:ıM O 
miyct duhuliye 25 localar ~00 

lzmirdeki 
Rıhtım dala veresi 

lzmirdeki rıhtım şirketi suiisti
mali tahkikatına devam olun
maktadır. On beşer bin lira 
kefaletle tahliyelerine karar ve· 
rilen şirket müdürü M. Gifre, 
muhasebeci Yordan Ef. parayı 
bulamadıkları için henüz tahliye 
edilmemişlerdir. Maznunlar Pa
rise telgraf çekerek bankedan 
para istemişlerdir. 

Şirket mukavelesinin tahriri 
ve uydurulan bir açığın bükfı· 

mete yükletilmesi için 70,000 
lira zerilen şahsın, Emin bey is
minde biri olduğu yazılıyor. 

imha edilen evrak Fransız 
konsoloıbanesinin kalörifer ka
zanlarında yakıldığı sırada zabıta 

fotografla esash delil olabilecek 
ıayet mühim pozlar tesbitine 
muvaffak o!muştur. Tahkikat ta
cil edilmektedir. 

inhisar idarelerinin Ankaraya 
nakli meselesi 

lnhisarların nakil ve tevhidi 
hakkında tetkikatta bulunan in
hisar umumi müdürlerinden mü
teşekkil komisyon dün de içti
malarına devam etmiştir. Komis
yon reisi tütün inhisarı umum 
müdür vekili Hüsnü B. komisyo
nun mesaisi hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Inbisar idareleri merkezle 
rının Ankaraya nakilleri ve 
tevhidi hükumetçe esasen ta
karrür etmiş bulunduğundan 

komisyonumuzun naklin ve tev. 
bidin lehinde ve aleyhinde ka
rar vermesi mevzubahs olamaz. 
Biz yalnız inhisar idarelerinin 
birleştirilmeleri ve Ankaraya 
naklini kabil gördüğümüzşubele
rinin bir cetvelini tesbit ederek 
vekalete bildireceiiz. 

1 Ge!enler, gidenler 

Arnavutluk maslahatgüzarı 
Nezir Remzi bey dün akşamki 
trenle Ankaraya· gitmiştir. 

İngiliz sefiri Sir Corç Klerk 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

§ Bir müddettenberi şehrimiz
de bulunan Maarif müsteşarı Sa
lih Zeki B. bugün Ankaraya gi
decektir. 

§ Muhtelit mahkemeler umumi 
ajanı Emin Ali 8. bu mahkeme· 
lere ait bazı hususat · hakkında 
hükumetle temas etmek üzre 
bugün Ankaraya gidecektir. 

Bugün bütün 

MEllK VI 

Abbas Hilmi Pş. 
Bu sefer de Filistin kralı 

olaca§ı söyleniyor t 
Vaktile Suriye tahtına nanı:ıe 

gösterilen Abbas Hilmi paşanıll 
şimdi de Filistin hükumetine kı-
ral olacağı söylenilmektedir. Byer 
ruttan gelen haberlere göre r 
hudi liderlerinden sabık Hint 
umumi valisi lort Riding de bd 
işle uğraşmak üzre Beyruta git
miştir. Abbas Hilmi paşanın Su
riye tabiiyetine gireceği de rİ\fl'" 
yet edilmektedir. 

Nurettin Paşa öldfi 
iki aydan beri rahatsız bulu

nan Nurettin Paşa, Kadıköyün'" 
deki evinde irtihal etmiştir. 
Nurettin Paşa umumi harpte 
Kutülimare müdafaasında bU: 
)unmuş, istiklal harbinde biriııcı 
kolordu kumandanlığı yapnııŞ, 
miUet meclisinde Bursa meb'usf 
o!arak bulunmuştur. Bu kıymet 1 

askrin Cenazesi bugün ka!dırı
lacaktır . 

Maarifte 
Yüksek beden terbiyesi 

mektebi 
Ankarada tesisine başlanılaP 

yüksek beden terbiyesi mekte'" 
binin inşaatı bitmiş, muallim kad" 
rosu haıırlanmışhr. Mektep önil .. 
müzdeki tedris senesi bidaye'" 
tinde açılacaktır. 
Ders levazımını iyi muhafaS• 

etmek için 
Bütün mekteplerdeki barit• 

ve sayir levhaların duvarlara asıl-
maması, yalnız olduğu ders sa•'" 
tinde smıflara götürülmesi Ma•'" 
riften mekteplere tamim edil01İf" 
tir. Bu suretle bun!ar•n çabuk 
eskimemesi temin edilmiş ota• 
caktır 

Traş bıçaklar1nı nasıl 
bilemeli? 1 Lokantacılar cemiyeti umudl 

katibi Zeki bey, traş bı;aklaraO~ 
daimi surette keskinliğini mub• 
faza ettirecek bir usul bulduğll· 
nu iddia etmektedir. Zeki beilyill 
bulduğu usule göre, bıçağı b. f/ 
mek için su bardağıma iç tar~ 
fını ıslatarak bıçağı iki ağzı ~ 
bardağa temas edecek şekil ~ 
ıslak yere koymak, üzerine bB1 

ı.j" 
tırarak sağa sola oynatmak ~ 
fidir. Bu usulle bir bıçakla tall' 
60 defa mükemmelen traş olun•" 
bilecekmiş ..• 

Meydancının marifeti. daıı 
Meydancı Celal isminde birı ~~ 

gece sarhoş olduğu halde Gala P't 
bir kah,·ehaneye giderek orada to ;. 
:Mustafayla kavga etmiş ve tabaııc 
siyle Mustafayı yaralarnıştrr~ 

Istanbul halkı 

iL HAMRA 
Sinema!arında dünyanın en muazzam filmi 

Kongre Eğleniyor 
Fransızca sözlü ve şarkılı şayana hayret şabeseseri görecektir 

Heyeti temıiliyesi başm'da 

LILIAN HARVEY - HENRY GARAY 
Armand Bcrnard· LilD~gover ve Pierre 1\1agnicr 

MELEK'te saat 11 de- ELHAMRA'da saat 10,45 te 
tenzilatlı matineler 

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

(HAYAT YOLU) 
Dün sabah matbuat crklnına taktim edilen bu birinci Ru5c• 
sözlü filminin "Evve'ce görülmüş,, sınıfında~ hariç olup bstıi· 
katen yeni ve şimdiye kadar görülmemiş bir eser oldu~ 

müttefikan beyan edilmiştir Tecrübe makammda bu filrP1 

vücude getiren Nicolas EKK maharetle neticeJendirmiştit· 
l\:evkalidc bir foto~3[i, Rus şarkıları, Rııs d:ınsl:ın 

işte yarın akşam 

GIOIYADA 
1
..r- lraesine başlanacak bu filimde bunları göreceksiniz 
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Onun için en·eıa makine devrinin 
beynelmilel hayattaki tesirini tetkik 
ede1im: İlim, şimdiye kadar elle ya
pılan işlerj azaltmakla meşgul oldu. 
Onun bundan sonra ne yapacağını bil-
miyoruz. 
Dokuma makineleri dikiş makineleri, 
ayakkabı makineleri, elbise makine
leri ve bunlara bcnıiyen bir ~ok ma • 
kineler, insanları elle çalışmaktan \'a 
reste birakmış ve eksiden bu işlerle 
meşgul olanlan başka iş aramıya sev
ketmişti. Yeni işler bulununcıya ka -
dar İ§Sizlik ,.e ıstırap devam etti. Fa
kat ilmin yarattığı yeni işler ve yeni 
.san'atlar, son derece süratJe ve mü
temadiyen değişmekte ve yeni şeraite 
uymayt müşkülleştirmektedir. Mesel:i. 
yeni motörler, kömür yerine petrol 
kullanılması İngiltere ticaretini mli· 
tees5ir etmiş, ye Amerilmnın petrol 
sahalarına refah vermiştir. 

M. Musonnı 
nı göstermiye kafidir. Kimyayla fi .. 
zik harikalar yapıyor, fakat onlarm 
bir tek keşfiyle, san'atlar, işler, mes• 
lekler sönüyor. 

Buna karşı ne yapacağız?. Dura• 
cakmı),Z, yoksa makineYi mi tahrip e
deceğiz, iptidai vesaite mi dönece • -. ., 
gız .. 

Meselenin hal çaresi, ~ok bnsittir. 
Geri dönmiye imkan yoktur. Gerilik, 
hiç bir \'akit fayda vermez. İnsan ru .. 
hunun \'e insan iradesil'in ynrattı.:ı 
yeni kuv\'ctler inkfır edilemez. Son• 
rn rnnldnedcn vaz geçmeli, insanm 
yaratıcr dehasına karşı korkaklık güs 
termek olur. 

Mademki mihaniRi ve fenni c!eha. 
mrz insanların asgari el mes:ıisiylc 
faydah Şeyler yapıyor, o halde yapı
lacak iş. bütün cemiyetin bu ihtira
l:ırdnn istifadesini temin etmekiir. 

Şunu hatırlamalı} ıı. ki ins:ınlığın 
tarihi müşküller ve buhranlarla dolu
dur. Onun için her nesil, kendini 
deninin şeraitine uydurmak i~.ln sc• 
ferber olmalıdır. Nasıl ki bir ordu. 

Sesli filim, ilmin ış;ğı 5ese nasıl nun Ya:ıHesi de beklcnilmiyen hadiGe
çevirdiğini gösterdi. Fakat bu yüz - lere karşı uyanık ve harekete mühey• 
den binlerce musikişinas bir anda iş- ya olmaktır. 
siz kaldı. Her neslin vazifesi, sırası geldik • 

Bu misali, binlere iblağ etmek çe karşılaştığı mc...ı:.;eleleri halletmek 
Kadınlar, kadınları nasıl görürler .? 

lngilterede son hafta çıkan e • 
serler bu suale cevap teşkil ede -
cek mahiyettedir. İngiliz muharri
resi Mis Doroti Bak (Son vaha) 
ünvanlı eserinde şu sözleri söylü· 
yor: 

"Nerede bir güzel kadın varsa, 
ora.da mutlaka biraz da kadın kıs
kançlığr vardır.,, 

Mis Bet Brovn (Evlenme yü-
züğü) adlı romanında şunları söy
lüyor: 

"-Senin kadın olduğuna inan
mıyacağrm geliyor. Çünkü ne ınü
tecessizsin ne de kıskanç.,, 

Mis Beti Trask ( Aylar nasıl 
değişir?.) adlı eserinde diyor ki: 

"Her işte kadının söyliyeceği 
bir son söz vardır. Ve bu söz de o 

min et~iyor. Rusyada dokuz 
milyon kadm, ümmiliği tasfiyeyle 
meşgul olmaktadır. 

Belki Rusyadaki kadınlarda 
refaha kavuştukları zaman, mo· 
dayı takip etmiye ve roman o

kumıya başlıyacaklardır. Belki de 
böyle olmıyacaktır. Çünkü bütün 

dünyada kadınlık ileri gidiyor ve 
kadınlığın atide insanlık mukad-

deratını ilerleten, ahenkleştiren, 
besliyerı bir rol ifa edecekleri 

Bir ta\nm eski medeniyetler· 

de kadın, dinleri, ve içtimai 
teşkilah inhilaldeo koruyordu. 

nun cm hakim hissine tabidir.,, mümkündür. f'akat yalnız bu misal ye yeni neslin atiyle karşılaşm:ısına 

M. D . R b" (H d . ilmin sanayi aleminde neler yaptığı- imktm hazırlamaktır. 
ıs enıs o ıns u ut çız· =============================::::ı 

gisi) adlı eserinde şunları söylü • 
yor: 

"Sizin yalnız yalnız dostunu -
zum. Onun için sizin hiç bir ha -
reketiniz beni alakadar etmez. 
Fakat kadın maceralarımzı bana 

lngiliz muharrirleri 
ne kazanırlar ? 

anlatmayınız. Siz kadının kadına 
karşı ne harikülade bir mahluk ol
duğunu bilmezsiniz.,, 

Bütün bu genç kadın muharrir- ~ 
lerin birle§tikleri nokta bu günkü 
kadım, eski kadın gibi kıskanç 
göstermeleridir. 

Şüphesiz ki kadın kıskançlığı, 
büyük bir tahavvül geçirmiş ve es- • 
ki şiddetini kaybetmiştir. Bu his : 
kaybolmamıştır ve uzun, çok uzun ' 
bir zaman kaybolmıyacaktır. 

Kadın içtimai bayatın çımen
tosu gibiydi. 

Terbiye ve tahıili daha ileri 
daha iyi ahlaklı, daha fenni idar 
reli bir cemiyette, kadın bu 
vaziferi daha canlı bir surette 
yapacaktır. Kadın, validelik, ço
c11k bakımı, yardım, himaye va
zifelerini ifa ederek insanları bir 
arada tutacaktır. 

A. A. Milne Bernard Shaw Noel Coward 

Cemiyete hizmet saikmı, en 
hakim içtimai saik tanıyan bir 
alemde kadının bu vazifeyi ifa 
etmesinde telehhüfle karşılana
cak bir ŞP-y yoktur. 

welles 

Bir kaç gün evvel lngilterenin 
me§hur muharrirlerinden Edgar 
Wallace vefat etmi§, onun kale • 
miyle bir milyon lngiliz lirası ka
zandığı anlaşılmı§tır. (Wallace) 
in ölümünden sonra yapılan tah • 
kikler, onun en zengin muharrir 
olduğunu göster.miştir. 

Dört sene evvel lngilterede en 
çok para kazanan muharrirler Ber 

nard Şov, Kipling, Wells ve Jems 
Barriydi. Bu günün en methur mu 
harrirleriyle servetleri şunl;;d;r: 

Noel Koward'ın senelik iradı 
50,000 lnigiliz lirasıdır. (Şov) un 
ki 35.000 Sterlindir. Milne, Kip • 
ling her sene yazılarından 30.000 
Sterlin kazaruyorlar. Walls Bar•' 

(Lütfen sayfayı çeviriniz). 
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e r iddialarında 
ısr ed· orlar 

Alp Uu a.brikas 12 vagon şekeri 
ün de veremedi 

Alpullu şeker f::.' rika.c:ı diu 
tncirlerfne 40,50 Jiradnn r nf 
~kcr verm ..... t ÜC'c ... rı~ r d.. 2 r ·a u· 
rinde • snafa ~el.er re :c;atmı • 
lnrrfır. Şir:\ct şckercilc c .-rmek ü -
Z('re vadettibrf ı:: vagon "'l'l,er:i dün de 
v mem!c; ve mUracaat eden şekercile
r , a'ub tımıı burada de;;.iJdir. Onu 
b mek mı>cb ri~ etin deyiz. Bunun 
'ç!n h. ~ ·;n sonra miiracant eder 
611'1 ~ e-' 1 ı vcrmfc;tir. 

uunun fızerinc şeJ.erciler tekrar 
f- :ıret mtnknsı mtidiriyetinc gide -
r ı hı landuklan mil!:ikül \•azıyeti an· 
• .. •. 1'11 ... r ve bir ka~ gün enclisine kn· 
dıır .,. r. 1 r n satılan el\erin bu gUn 
l2 r • lrn~· lan tekrar şikıl -
) tt hıı 1 1 • d ?'. 

'i ·r t müc bycti şckerciJerden 

ba i · annı vc3ikayln ispat etmele
rin · f t ıişlcrdir. 

Dün temas ettiğimiz şcJ.crciler on 
vazıyet ha .nnda şunları söylemişler 
dir: 

- Alpuliu şeker fabrikası mil -
dürü Hayri bey evvcll.i gUn gazete • 
]ere verdiği beyan~tında. fabrikanın 

elindeki normal ~el.erin tükenmesine 
gcbep olarak aUbdarlann her ihti. 
mali dü ünerek f1lZla §eker almahm .. 
111 gö5termiştir. Halbuki böyle bir 
~ey yoktur. Şekerli maddeler amillerin 
den b~k n rf inf dil~Unerck şeker a
lan itim )O!thır. Halbuki böyle bir 
~ v nlmu~ ı bunn cvYelA bizim yap. 
m~mız ı.- 1' edtrdL 

Alp J f bnkası erktmı bundan 
bir rnüGdt't evvel gene g zetecilere 
v rd k?eri bcynnntta Jı\akal ile nyhlc 
ti~ca telmb01 edec-k kadn ellerin· 

ıii ~eker cı!du~nu öylemMerdf. Bn 
n ht üz.erfnden henliz bir ay ı:ct 

-diğj halde Alpullu bn defa da ls
l!ıkin fazl lığınclnn ~ekerinin blttf~ 

i v elindeki mnlın Cla dcvnlrl hü • 
c!e ve c'heti askeriyeye olan ta · 

hüdntrnn nncal< l:ifayct edebileceği. 
ıai fl{ı n etti. 

Bir ay evvel Uç aylık ihtiyaca kUi 
kerJ.eri nldu1Tunu öyllyen Al;mllu 

~eker fahrfknsı erlt!inının o zaman 
dcvairf h'il t\mete l""C cihetı ns1·eriyeyc 
olan tanhl,f1(1n mı ht"l\J' ctmedlld ri 

TDrl' • Yunan ~uhtclit 
ahkemeslndo 

Türk· Yunan mahkemes; dün
kü içtimaında 12 dava rüiyet et· 
m'ştir. Bunların on biri talik e· 

dilmiştir. Andonyan isminde bir 

Yonnn1ı tarafından Izmirdeki em
la'·ine mu:~abil 2800 altın Tfirk 
J!r.-ısı verilmeıi hakkında hükfı
ml!t alevh'ne açılan dava 
ter'· edilmiştir ·-··· ........... ,..... .. . .•........................ ,. .. . 
ri.1in kn2nnçlar1 2:;.000 Sterlindir. 

Mr.ueham, W odahouse, Hut • 
chinson, Arlen, Openhayim ve 
Deeping senede 15 er bin Sterlin 
kazanıyorlar. 

Galsworttey, Gilbct Frankaw, 

Ben Travers, Filip Gils'in muhar
rirlikten senelik kazançlan on bin 1 
Sterlinden fazladır. 

Muharrir Şenif, (Yolculuk so
nu) ünvanlı erinden 50.000 Ster 
lin almı§tır. Noel Coward, (Acı 
ter) adlı operetinin ilk tabından 
30.000 Sterlin almıt ve bilahara 
bu para 100.000 Sterline varını§ -
tır. Bu eserin Amcriknda da tabı 
onun telif hakkım 250.000 Ster-
line çıkarmıtbr. Hut chinson (Kıt 
gelirse)" ünvanlı eeerindcn 70,000 
Sterlin lcazanmı tır. ı 

Wells, tarihin umumi çerçe -
1 vesi ünvanlı eseri için 80.000 Ster 

lin telif hakla a'.mışbr. 
Lew Wallace, (Ben Hl!r) ese

ri için 80.000 St rlin telif h:ılda 
almı~ bulunuyordu. 
Kadın muharrirler içinde de hay
li mühim para alanlar vardrr. Ed
n Farber'le Fll!lni HU8rst ter. 

80 ar bin Sterlin y la • 

z,1nnetmiyoruz. Alpu11u fabn"kası bu 
r;fü1 lhda ettiği bu vazryetle bizi 
mü:;' ü bir mel"ldde bıraktı. Fabrika 
mürn~ss·Heri hükdmetf Uç aylık ihtl -
yııcn M.f ı şekerimiz vardır ~klinde 
temin etmemi' olaydı hUkOmet hesa • 
b•nı ona göre yapacak ve kontenjanı 
ihtiyaca göre wbit ed cekti. Halbuki 
Alpullu bu hususta böyle hareket et• 
medi. 

Alpu11u bu gün meydana getirdl!i 
vazıyettcn istifade edecek n Uşaktan 

getiriyorum diyerek 34,5 liraya sattıt:t 
~ekerlcrini 42 lirnyıı satacaktrT. Fab· 
rfüanın bu l~tekl hOsntl nfyetı Trak-
yada yapaca!tf satt§la da anln§Jla.cak
t r. · abrikadaki §t!kerlerln Tntkya • 
nm ihtiyacı için aynldığ:nı söyllycn 
fabrika mUme~silleri ncab:l bu şeker
leri kaç kuru~tan !l!ııtacaktır? 

Jşin daha garip bir tarafı vardır: 
AlpuJJu, lstanbulda 34,5 liraya sat

tığı şckerlert Trnkyada 37 Jirnya sat .. 
maktaydı. Aradab.i bu iki buçuk lira 
fark için de Trakya tUccan ~eker! ls
tanbuldzı.n alsa 34,6 liradan alacıık. 
Fakat bunun fçfn Trakyaya kadar 
navlun ücreti ödiyecektir. Blnaenn • 
leyh bizim aldığımız fazlalık bu naT. 
Jundnn dyade tutmaz. Tarzrnda bir 
ince hesap yapJYor ve hareketini ma.. 
zur göstermek istiyordu. 

Fabrikanın bu harclreti ka~da 
Trnltya tilccarlarmın lstnnbuldan ~ 
ker almıya b~Jamalan il.zerine fabrl
ka 37 liradan yanın lira mdfrml,.ı 

mt>cbur elma~ B11 da fabrikanm 
bu ıUn Trakyada §Ckerlerlnl kaça sa· 
cağma bir misal olabillT. Mnh!lhııı 

kak olan bir y Tlll'M o da tıekerll ın 
ntt Anıfllerfnia bu gUn ınft~km bfr 
mevkide kaldık lan Te ~ker flatlan -
nm okkada eektz lt111'1!§ yükselmiş ol
duğu keyf'iyetic!lr. Biz :,ıezıyethnJii 

Tekfllc Whlirdfk. Omit ederiz ki hfi. 
ktlmeti na bir ~re dn§Uneeek 1"0 

bulaca! 

Şekereilsrin bu s8ylediklerf hakkın
da Alpulln keT fabrikuı müme!sil• 
lerlnin de dQn ne diyeceklerini 5ITT'cnıı 
mck htcdrk. Fakat s3z !!8ylemtye ım-
1 hlvettar ktm ni lmlınnadrk. 

O~obU lttletmek lmtt,azı 
etrafında 

Haber verildifine göre, elek
trik şirketi direkt8r8 M. Hanscı, 

Ankarada Nafıa Veklletiyle te

maslara girİ§mİştir. Direktörün 

bu temaslarda lıtanbılda otob6s 

İ§letmek imtiyaımı talep ettigi 

söyleni'mcktedir otobüslerin son 
zamanlarda tranvaylarla rekabe
ti, şirketi çok sarsmıştır. 

BORSA 
18 Şubat 932 

Kambiyo 
FrnEız Frangı 
1 lngillz lira~ Kr 

Açı ._aş:and 

M r J.. mukııhllt On1ıır 

• • Liret 

-• .. .. • 

Jle1'3 
nrı!ıml 

la. Franlı: 
f.eTa 
'1nrln 
l uron 
!111112 
Pcretı . • Mark . • 7.lotı .. .. 
Ftn~I\ 

• • 1. 
ı Tlirlc tınısı nııı.u 

crvone; "'uru• 

Nukut 
to Frıtnk [frın!fı 

ı lw•rlln 1 lnıılllz 
Oolır Amerika 
Liret fhııtya 

BORSA 
Altın 
l\lecldly 
Rankoıux 

HARiCi 

I~ I~'° 

Oilniin Muhtırası 

Takvim - Cuma 19 Şubat 2 
lnd ıy 1932 12 Şevval 1350 • enenin 
geçen günleri 51 kalan 11:ünler 313 

GUnelJ - (Jo~u*u 6,57 ı'anşı 17.45 
Han1a2 vakitleri - Sah:ı!ı 5 31 

Oğle 12 29. ikindı 15 22 Ak~am l 7,46 
Yatsı 1914 im!lak fl.18 

Hava - Dün hararet derecesi aıam' 
I, a'garr nakıs yarımdı. Bugün hava ka· 
palı olacak rüzgA.r mutavassıt silr'attc 
PO)T z:dan t'!~cektir. Kar yağması ihtl· 
mali de vardır. 

__ R_a_..d.y_o __ j 
lstanbul - 18 den 19 a kadar 

gramofon 19,30 dıın 20,301 kadar Vedia 
Rıza hanımın i~cirakilesaz 20,:30 dan 21 e 
kadar Hııbibe Molla 21 den 22 ye kadar 
F. lnd hanım iştirakıle saz, 22den 22 30a 
kad:.ır tango. 

Hellsberg - (274,4 m :'5 kilo 
nt) 9,30 ~mnastık - 18 Be• lınden na· 
\til - 17 45 konser - 20, 1 S halk şır 

• ılan - 21,J S Berlinden nakil. 
Viyana - (518.2 m. 20 kflovatl 

J 8 orkestra - 20 relsefe konferansı -
20.3:S koro ve sazlarla Bethoven'in "Mis· 
ıa Solemnls. eseri - 23 ses konsert 

Lehli - CJ 796 m 54 kilovat) 
18.25 akordeon - ro orı."tra - 21,25 
hafif musiki. 

Budapeşte - (550 m. 23 kilo 
nt\ J O. ı S konser - 13.05 konser -
18 radyo konser - !t konser - 22.15 
Mae:ır hal i< farkılm - !3,30 konser ve 
eıperadı1n nakil 

Roma - (441 nı. 7S kllovat 
13.45 konset" - 1830 ses konseri -
1 g,415 komer - 22 bir operet 

Ver şova - 0411 m. 158 kilov·ıt) 
18,:lJ:S kon set - !1 ı 5 filarmoninin sen 
fonik lıonseri - !3.SO dans. 

BDkre' - 1390 :S m. ıe lıilovıt) 
J3,4S haber - 18 orkestra - 19 hı· 

ber - !!0.40 ~rrkl - !J Tfyolonsc1 so 
le - !l,4S piyano 'elo - 22,45 ke-
ma11 'e.. 

Pra a - (4!6 m ~ kilont) 
ı~.~o haber - !O Mmr "tfyatrodan na 
kil - 2.l.!O musik'I 

Moahova !\tehı·lknvo - (1208 m.) 
l 'T .ao dın 23 a kadar na~il. 

Yann 20 Şubat 
Hen b rg - ,2:44 m. 75 krlo

nt 9,SU Fmnastı1' - 12 40 Bcrllndcn 
nakn 1405 orkestra - 17,15 kon· 
~" - ~ şaıkı ve piy:ınoyla h:ıtırat -
2 .SO ı:emıın resitııb - 21.15 h3Tk şıı?
kılm - !3 20 Berlinden nıtn. 

Vly~cıo - 1518.2 m. 20 ı.ıııovau 
14 konser - I 6, 2fl çoeuklnr için tiyat 

ro - 17 4~ orkestra - 20 30 solo şar
kı - 21 tiy:ıtro - 23 Berlindcn nıkO 

Bu~apeşt<! - 1550 m 23 kilo· 
vat) J o\ 1 s knneer - 18 05 kOl'lser -
19 opera rırkestrıısı tarafınd:ılt opera rıar
çalan - 20,4 Crhach. Lchır, Po'g:ı.r, 
Nııgypal, Jarai Ye Rornbcr~ln eserlerin· 
den parçalu - 20,45 tiyatro - l4 30 
Tslı;an orkestra~. 

Roma - 1441 metre. 75 kilovatı 
13.45 konser - 1830 şarkı konseri -
18.4~ 01'kestra - 22 opera 

Varşova - (141 ı m. 158 knavatl 
J~.3S konstr: Monfuszko, St Sdens. 
Bilinskl, Moskovsld v. s v. s den par 
raler - 19.30 gençlik konceıi - 21,15 
hafif musiki - 2S,l O Chopen'in eser
im - 23 r;o dans 

BUkroş - <390,S m 16 kilovat) 
f3,45 haber - 18 mııslkl - 19 ha 
~r - 19,10 orkestra - 21 cazbant -
22.1~ Vi)nna havalan - 22.4~ haber. 

Stokholm - (4. 6 m 75 kilovat) 
17 hafif musiki - 20,30 !kcc; - 21,50 
dans. 

Beromunster - <466.6 m. 60 
kilov:ıtt 16,30 armonik konseri - 20 
çanlar - 23 ıovare, mosıı.ı, konfeıans. 
hı her ve dan~. 

Praga - (486 m. 60 ~ ilovat\ 
21 orkestra ~ on~eri: Flbicb. Ostroil. 
Smeuna. ve Ovorş:ıt'ın 11crlert - !3,25 
radyo film . 

Meskova - <14~1 m 40 kilo. 
ntl 18 i~çi gazetesi - l!,30 Kıı:ıl or 
da pr.etesi - J 9 köylG gar.etesi 
!0,.,0 radyo gazete 

J/ atbaanuz;-gal-;;;-ü-;rle?": 

DarUlbedayl mecmuası 
21 inci ıayı~ı Ç1ktı, Mutıahip gıde 

Celll beyin oı ta O) ı:ıno hıtkıftdaki h:ı
tıralanın, Alman tiutro ruıhlne «fak' bir 
tetkik ya•nnı, M. Kemal beril\ ~nl 

lln'at ir.nı l makal..tnl. Alem p 1yMi11e 
ait resimlet! n un'at Ubuleıiei anıA 

1eti4iir. TnaiJ• ~ 

Kalpt 
- Nasıl diyeyim bilmem.. Sizin 

hastalığınız onun hususiyeti değil •. 
Maamafih kendisi çok alicenap ve çok 
alim bir zattır. 

Margi telef onu kapatınca doktor 
sordu: 

- Nasıl, §imdi inandınız mı? 
- Evet. 
- O halde bana hastalığınızın na• 

sıl başhıdığtnı, nasıl ve ne gibi tedavi· 
lerde bulunduğunuzu anlatınız baka• 
yım. 

- Neye yarıtr Jd, hiç bir ümit yok. 
Doktor omuzlarmr silkti: 
- Olüm de böyledir. Ondan ümit 

yoktur. Fakat insan yaş:ıdıkça ümit 
mevcuttur. Bir çok kereler, hastala • 
rm cnn çekiştikten sonra kendilerine! 
geldildcrl n ,.a§ndıklan görfilmüş · 
tUr. Asabı basarmızda, herhalde kü • 
çiik bir hayatiyet wr ki deminki elek 
tnk ~uaatmı hlssettlnlr.. 

- Yani, ne kadar ihtimal vardır 

dersiniz. 

Doktor tereddüt etmeden: 
- Dinde bir, dedi ciimlef asablye

nfz yerinde. N:f çfn Asabı b&Mnnız za• 
yıfl:ımış, niçin faaliyetini yapmıyor? 

- Binde bir ihtimal! •• 
- Fakat mfrr değil. Ve mademki 

flıtimal sıfır değı1dlr, bir halitanın nev 
mit olm~1 doğnı değildir, ve hasta 
bu ihtimale karşı tedavide devam et .. 
melidir. &nim prensibim bu. Vakıa 

henüz akademiye bildirmedim ama, bu 
böyle. Siz de, l\fargf olmanıza rağmen 
benim teerlibelerlme esas olan birisi 
olabntrsfnlz. nim vt tetkiltnt karşı . 
srnda, bütün insanlar birdir. 

- Ve bu, ~k dofnıdur. 
- Binaenııleyh suallerime cevap 

vermenizi rica ederim. 

Artık bu sefer O'riyak het1sinf an .. 
tattı. RMtahfmm nasıl lm§ladıfını, 

en mOtahll!SJW doktorlara müracaat et 
tiğinl s6yledL Doktor Sunrof: 

- Stlrklnlnle bir neticeye varmak 
kabil de~ldlr. 

- Peki binde bir ihtimal vardır di· 
10rsunuz. 

- Bana da te~bbtls için bu ,:ı.to • 
ya blrakrp Par.i.M gelmeniz l!zımdır. 

- Asla! 
- Tetkik etmekte olduğum husu .. 

st şırmgaJan a.nenk Uıbnrntvanmda 
yapabilirim. iki fiç. bann daha. f:ııla 
gün tetkik etmekllğfr.ı l~zım. Halbuki 
burndıı aneak b!r ka~ saat kalaeağım. 

- O halde aczfm Mösy~, sizden te 
essfirle aynla•fnn Te bu binde blT 
fhtfmnli tecrtrhe etmly~ceğlm. 

- n alunı:mn tt lmJ!JÔ. 
- Bun& bnkabn size karp yapmak 

n.riyetinde oldutum fena kabulü a · 
nuttıırmak f~fn yem~ ka.Jm:ınm ri• 
ca edeeeffnı. Otomobllfnt sizi tren• 
yetfştf nıbilir. 

- Hayhay. Knbul ediyorum. 
- Hem de, ~u nolttayı hıılletmedfk. 

Acaba Mnfm namıma size ı,.;m tele· 
fon ettl. Esrareng(.z bir mesete değil 

mi? 
- Il:ıkikaten öyle. Bir mütah:ıı!!~ 

gönderen bir hı?mr. kedrn. HeTg{in rM 
lıınır oeylerdm detn. Bununla berıı • 
ber !!Okut etmlş kimseler arasında d:ı 
merhnmetll olanlara rasgelincbilir. 
Nerede kaldı kf bir Amanm hali fn :ı ~ 
nm merhametini ~ok tahn1< edu. Aca 
ha ha ka.dm da böyle bir tesir altında 
mı kaldı? 

Yemek e!'lnasmda hep bu meseleyi 
lumn~tular. Fakat ht~ bir neticeye v-l-
811 ılmııl< kabil olmadı. Fransnda yüz 
b!n Jd§f den fıu:la adam doktoru ta.nr· 
yord~. Rcs şfveelne l"!lfnce, hizz::ıt 
Mnrgi de bunan taklft edilme!< sure • 
tlyl! yapılabileectf1'f dyHiyordu. 

Dektor Ssnref &iderl<en. nflıııyet. 
fkfsi de, h~ tir fyilik yar>m:ık ~u· 
yetiyle telef on ett(ğlae karar vermi~ 
lerdL 

Doktor gittikten bir müddet !onra 
kont Kastel~ynm amca!Tnı ziyarete 
geldi. Margi, hadiseyi anlattı. Knnt:i 

- Garip, dedi, çok ı:-arfp.. Fakatı 

il 
Tefrika 

10 

Nakıedt n: fa:_ 

ve bu ihtim3li de ;~~İ~;dım. Uenı nıef 
zuu bahsolan şey göz olduğuna naza· 
ran.- Tereddüt bile caiz değil .. Aıncil' 
cığım, çok rica ederim Parise gidin~z.. 
Sizden bunu muhabbetim namrnn ıs• 
tivorum. 

· - Teşeltkür ederim y:ıvnım .. Hele 
bir düşünürüm. . 

- A... Size bir şey söyliyeceıttıı:tt• 
az kalsın unutuyordum. Burada dost· 
Jarımdnn birisine randevu vcrdildo 
Mühendis Lartig isminde bir genç.. . 

- Bnra!iı dn senin e~n, pek aUl bi" 
liyorsun. Bana bir tek oda ki\fi. . 

- Yani onunla görü melı: istentı • 
yor musunuz? 

- Evet.. 
- Bilakis, onunla görüşmelisiniz. 

Çok zeki bir adamdır. Hem de polis 
haflyeliıı;I yapmak istiyor. Geçenlerde 
bizde., yemekte bir hadise oldu da..:--
0 münasebetle ••• Belki sizin de işin•' 
ze yarar .. 

- Şatoya nasıl gelebilecek? n 
- Kendisine söyledim. Otomob 

gnrajının yerini tarif ettim. Sonra SS 
hild~n ya seslenecek, yahut da bir kıt" 
yık bulup gelecek.. Hem neredeyse ge
lir, sonra da beraber bir av ycrJ gör., 
ceğiz, belki de satın alınm. 

llıtiyar l\fargi (Av) kelimesini dil• 
yar duymaz eli ayağı titremiye baştıı• 
dı. Bu eski ve müthiş avcı, yeğeninde 
de kendi damarhı.rındaki avcılık kan: 
nı görmekle memnun oluyordu.Şırndı, 
hayn.Jlnde ormanlan görüyor, batta? 
orman kokusunu his bile ediyor gibJ 
oluyordu. Kon~ inatçı bir sesle: 

- Kararınızı ''erdiniz değil ınl1 
dedi, Parise giderek~iniz! ~ 

· - DUşünürüm dedim ya., 
Bir müddet sonra mühendis ur" 

tig geldi. Margi, kendisini neş'eU bi! 
8Urette kabul etti. Zekbınm §f ddet!" 
le mühendisin, kıymetli bir §altsiyet 
olduğunu anlamakta gecikmemişti· 
Kont: 

Amcamaa polis haf.iyeliği istidadt" 
nız olduğunu anlattım, dedi. 

- El"et, sadece tatil YaktfnJ geçir
mek için bir istidat.. 

- Size esrarengiz bir vak•a vere• 
ceğiz. Geçen akşam, yemekte biraz bıı11 
!retm!ştim. 

- Hatırlıyorum. Kaybolan hırstı 
kadının hikAyest. Margf: 

- Bo hadiseden, dedi, belki bir rıt
ttce sıkar:ıhillrlz. Doğrusunu isterse
niz sakin ve m!l41 h:1yatıma bu had15' 

bir ka~ dakilrn içinde o kadar csrarett· 
giz şcylcT getirdi ki, bu kad:ndan şi• 
kayetçi de değilim. 

- l\ia:uufllı, bu, sizin tedbirler si 
manıza m~ni te .dl etrniyor, 

- Elbette .• Gündüz olsun gece olrl: 
sun kimse şntoya hiç olmazsa be~ 1' 
şi tnrnfından görülmeden giremez. JlO 
nun için bu Rus kadınının buralar' 
yakla~m:ı.s:ını ram gönülden istiY0 -

rum. 
Mühendis hayretle sordu: . .,, 
- Ru! kadını mı? Faknt aziıı 

Kont bundan hiç bahsctmcmlştinif..-
- Bolki de unntmtı§tlmdur. Estı: 

~en amom da buna ehemmiyet "et._ 
ml:ror ve k dmtn r.mhsus Ras ~fvc5ı 
nl taklit ettiltini znnn<'dlyor. cfl-

- Evd, f evkn.l!de güzel taklit c 

~~ -
- Bunu izini çaşxrtm:ık için yaP 

mış ol:ıbilir. Jtıı.• 
- l fn en tuhnfı körlüğüme ve tfl'I• 

lime o kadar ııeıdı ld, bana dostlıı ~ııJ 
dan me;har bir dllmf g5nderccc 
de söyledi. ., Alimle hrmz k:J.d~" 
ho~ bir hikdye serlevhası değil 1'1~ bit 

- Evet, fnlmt bu mcrhamctı ff.• 
fırsat bulup lmçma.k için değil ııt 
di7 

- Öyle, drıı kaçtı. bil , 
- Nereden ve nasıl kaçtığın1 

mlyor mu!'!llnuz? b'1b 
_ Jfayrr. ı] garibi. bu 53ı<ttı1' 

bir Rus. sahici bir Rus tılimi, do 
Suvnrot buraya geldi. 

a'.1.lz l\m~CTl}nft. doktorun taTSiye!inf IW!!!-r.~;;-~;;;ııı;;;;;ı;ııııı;os::;;:;ıı;;;;;;ıs;;~~.,. iK r1 
yapm!\dıfmn l~ln sizi haksız buloyo-1 uonum ve KiOin hastalı .s 

r mfıtcbass151 rum. 
lhtfT<\r bir türlü fikrinden vazge~- Doktor l 

mfyorda: 1 Hüseyin Naşi 
- Iütlı bir Otttmane ne olur ki,, Türbe, eski Hill'iahmer birısf1 

dedi-
- AMM. M elll'r'B!l •lMln ben mzfnllliiiiilliiiliiliiNllelil. •1•nilliTirltılııi'·11112il2ii6•'221iii~
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Sanayi Hayatı 

Nebati yağ fabı ikalarımız 
ne istiyor ? 

Araşit ve Foraya gümrük konması bir 
fabrikayı kazaIZDdıracak, ötekileri 

mahvedecektir; diyorlar 

Memleket sana) H terakki ettik~e 
~b.a~ı sanayi arasında mühim müh!m 

tilaflar meydana gelir. Arrupa 
~~.Yiinin geçirdiği bu ilk deneye biz 
enuı gfrmiye başladık. Bu rt)Ukaddi -
~eye bizi sevkeden sebep son zaman• 
arda doğru, eğri neb:ıtt yağlar hak
~n.da söylenen fikirlerdir. Bu f iklr .. 
;::ıı \"atanı bir hisle meydana atıldı .. 
b' da şüphemiz yoktur. Binaenaleyh 

1
1? de bu vadide dilşündUklerimizl 15Öy 

,e-rneyi mevzuun tenevvi.lrü namma 
aydah gördük. 

li '.MnlOmdur ki fabrikalar tesis edi
l'kcn mUJAhaza edilmesi icap eden e • 

aası. kaideler vardrr. Tesis kolaylığı, 
:t.\ıtddı iptidaiyenin tedarik kolayl[· 

1
• ınamulAtm ,.k kolaylığı ve saire 

ribf fabrika kurulduktan sonra yap • 
lrıasrnı temin edeoek noktalar bilha .. 
sa rnlihfmdir. 
k ArvaJıktaki bir zeytin yağı f abrl
asını Konyada kurmak ilmi değıldlr. f iinkij bir çok mü küldt:a manız ka • 
acak ve mamulUmı ıs:ıtamıyacak. bin 
tıe.tfce sermayesi mahvolaeakhr. 
d Hakeza pamuk mmtakıun olan A • 
fana ve bmlrd ancak iplik ve yağ 
llbrfkalan kurulabtlfyor. ÇUnkU mrn

takn pamuk memleketidir. Pamukla
l'rrıt iplik bez, çekirdeklerini yaf ya· 
ll<lrlar. Acaba lstanbuldakt yağ fabo 
l'lkası Adana veyn hmfrdeki neb:ıtf 
~~ fabrikasının üıhi olduğu hklma 
'<1bi tatulabilir mi? 

Bu mühim mevzuu tetkik ederbn 
~ lA nazan dikkate alacağlmız §t!Y 
llngf fabrikanın mewıddı fptidafyesi

:ı daha ucuza mal edebflecııeğl noktul 
il'. 

Bittabi pamuk mmtakasmda bulu
~aıı fabrikanın o mmblkftdan u~akta 
tılonan fabrfkndan dahil ucuz m .. 

~ddı iptidaiye tedarik edeceği şUp • 
b:dfr. Bir maddef fptfdafyenfn tt 

rnıtakadak fabrikaya ithal masrafı~ 
11 aynen tahmil, tahliye, 11avl vesaf • 

teye rnUtevnkktf olan mnsrnflan yap
:ıtı1l1l mecbur ll:ınktald f abrikanm 
:ıtıasrarı bir değildir. 
,. Simdi bu Arazı kabul etmiyen mas-
~f farkma göre lstanbuldaki nebatt 
bnğ fnln-fknsı pamuk çekirdeği fşlfyo -

fr mi? 

)' l>nrasını r..aranna işletmemek isti• 

1 en bir fabrika kendisine Adana ve 
tt?rıirdekf fabrikadan daha pahalıya 
ı!felecek bir maddei tptidafyeyf işleme
) ne lrnl<ftn yoktur. Çünkü lmalAtı faz 
kara mal olacaktır. Bittabi fiatlarda 
~1nıuvazenesizlfü mamulUmm elinde 

rnasmn saik olacaktır. 
tahaza memleketimizde senevt 50 

) 60 milyon raddesinde istihsal edl .. 
~ Paınuk çekirdeğinin pamuk mm -
kltsındakf fabrikaların ilttiyacma 

1 geJmedlğ; o mmtakndakf müesse
di ahi pleri tarafından söylenmekte. 

l'. 

81.ıl llu sene Adana mıntakasmda mah
ltad aı olduğunadn ancak 45 bin ton 
tlı[k ar 1>amul< çekirdeği alınmış ve bu 
oı tarın 12 bin tonu rür:raa tohumluk 
lıratak blraktlmış mütebaki.si mnh~ • 
tik l'llfktarda Adnna ve Mersindeki f ab 
'd!~lar tarafından kAmilen mübayaa 

nıışttr . 

~eı~"<:ak bu miktar o fabrikalarm se
'ahı Uıtıyacatına kAfi gelmediğinden 
~tı:l~tf mart nyma doğru mevaddı 
l>a aı~itlikt.en fabrika lan kapamı • 
diı-. ltıecbur olacaklannı söylemişler • 

l'erıRalbukJ bir fabrika eenenin muay· 
ltı,c~arnanrnda değil, d&fma ~lllr~mryn. 
teceı~~or. Hatta ihtiyaç hL~deree 
~-lrş. ti hile ~alıoır. Senede ~ekiz ay 
ltıeıırr dört ay ~ donacak fabrika 
te. d l'leticelere mahk!ım olur. Bir ke
to,,1~1lan fabrikanın i§çlsini tekrar 
fttıı klttak mühim bir i~tir. Sermayenin 
btr d alması milU servet için mühim 
~lr~r-btdir. Alelhusu!' bir fabrikııcla 
tı \>aı~r bi~ f~i ba§ka bir i~e bu'!1ca
l'ııcafı erı. vuzuh ve itiyatla yapamı -
tf1'. gibı işçiliğinden de kaybedecek 

nt . 
~ ~l'ttleket fahrik&lan i~lnde yiik• 

kadremı ola.ıı fabrikalar ara.-

sında nebatt yağ fabrlk!tarınm da 
kıymetlı birer mevkii vardrr. 

Istitraten bu noktalan da arzettik 
ten sonra Izmirin çok bü)'iik fabrika
smı da kaydetmek icap eder. Bol nte 
\'addı iptldniye mmt:ıkıtsındakJ mün .. 
f erlt vazıyetlne rağmen bugünkü mev
cudun kendi8lnl tamamen tatmin ede
mediğini zannediyoruz. 

Bu mülAhazayla olmalıdır ki lrmir 
fıı.briknsırun araşit ve foraya giimrük 
resmi \·azedilirse r;üra'la yapacağı 

mukaveleyle eu!am mah!'lulAtmı alm& 
yt kabul edeceği hak.kında bir teklif 
yapmıya haztrla•dıf11ul !ft'Uttall ol .. 
duk. 

Bu müesse!e mevcut n batt yaf 
fabrikalarının en büyüğü olmakJa be
raber, ferde ait değil bir şirket olma ı 

ha~ebiyle böyle bir mütalaada bulunn~ 
bilir. Mamnfi bu teklf tabakkuk et~e 
de neticesi görOlm~fkçe ve urun ~ 
rübe seneleri geçmedik~ bir ey söyle 
nemcz. Bildiğimize göre Adan~ l\fcr
sin, lstanbul fabrik81an da bulabil • 
dikleri miktarda a.r: ~k susam. ha§!e, 
keten tohumu işlemektedirler. 

Nebıtil yağ fabrlkalan arrumtda 
menfaatten müten11ft blr ihtillf ha • 
va ı e.!tiğf ı;:örfilüyor. Bunlardan l\ler
ıdn, Adnn&, lstnnbul fabrikalan bir ta 
rafta, hmir f abrikll81 diier taraftn 
kalmaktadır. 

Mamafi İzmir fllbrika~n arasml 
kendi iddiasına. nhir bulm&ktadrr. 
Davam için iyi çalrşmakta.dır. Memleı 
ketin muhtelif yerlerindekJ acentala
n da l<endlsine fyf yardllft etmektedr. 
Mesell Adapazan•dan aönderilen n 
guetelerfmh:den birinde ~rkan bir ma 
kalede 8,5 mnyen ay ff~efi buralarda 
•ahvoldu diye bir mütaleaya te.tıadtif 
ettik. Bll~hare reıı.m n öğrerıdfk kt 
eevkedilecek ~ ton bile ay tiçetl 7ok 
tür. 

Eğer lrmir fabrlkuı daV11.mll ka -
nnırsn İstanbul fabn'lcalan, Adana 
ve Mersin fabrikalnn kapılannı kapt• 
yacaklardır. Çünkü lzmirden lstan • 
bula gelip Istanbuldaki fabrlkalıın 
idare edecek mevnddı fptfdai19 yok· 
tur. Bu hal karşısmda. 1Bi piyasası 
kAmilen bmfr fabıikamun h!kimiy 
tt altına girecek, rakipleri arara uf• 
rryaeak ve mecburu a1ta3"1 teTkede • 
ceklerdir. 

Tek euın'&t eTt ftt kadar tan oll!!a 
dıı rakibi olmadıkça istediği şekilde 

ve fstedfğf fiatta malmJ atmakta hf~ 
tereddCit etmer.. 

Reka~t, muanzların menfaatleri• 
nl on hadde kadar kırar. · Uu 
mücadeleden en çok fstffade eden halk 
tı:r. Rekabet arttıkça yağ ucuzlryacnk 
n ucuz ynğ tedariki kolaylaşacaktır. 

Hatmnuzdadır ki dört bq serıe n 
1"el piyasamız k!mflen yabancı: sabun
larla dolmuştu. Mevcut bir iki mUes
senemfz bunlarla mücadele edemiyor
du. Himaye konuldu, yab:ıneı sabun• 
lar girmemlye ba§ladr. Bu defa mal 
az t:ılep çok oldu. Fiatlar seksen, dol(w 
san kuruşa kadar çıktı. Bu şubede 
menfMt rören müteşebbiır:;leT yeni yeı 
nl sabun fabrikalan açmıya, fabrika
lar nçıldıkça sabun fiatlan dü,miye 
başladı. Bugün zeytin yafmdan yapt .. 
lan sabunlar toptan otuz altı kuru§a 
Gatrlryor. Fiatr bu kadar düşüren bit• 
tabi rekabettir. Rekabetten lstJfadt 
eden halktır. 

Şunu an:edeyim ki bu meseleleY 
bazdannın ınnnettiği s:ibl basit bir 
mesele değildir. Burün ambarlarmnz 
da kalmr~ gıdal hiç bir ınaddef iptida· 
iye yoktur. Banu11 için tel!,a n asa
biyete kapılmrya.lım. Efer ınemlek• 
tin gtdttl mrtddei fptidıı.1,-elerinf ~eyit 
ve bu suretle hariçten dahil fılzla para 
r:frmesinf istiyorsak bunun da usul!~ 
ri, yolları vardrr. 

Eğer hiç tetkllt etmeden, ilmi ha· 
lrayika kıymet vermeden birdenbire 
bu şekil icraata sanhreak neticesinin 
menfi olacağına kaniim. 

Gene söylemeden vazgeçemiyece • 
ğim: Bu seneki eu~am iıııtih!al!tmm: 

zürr:umır.m yüıünU gtildill'f'cek kadar 
soktul'. Hatta bazı ekum~ !Sft.çilerl· 

Fransız maliyesi 
bir e& · dir 

Asker mahlllerlne ve 'a. K. o. sa. Al. Ko. dan J 
Şehit yetimlerine YcrU rnamulUmdan 30 - 50 adet 
Eminönü Askerlık Şubesi Riya•etin· iki direl.li çadır kapalı zarfla müna• 

den: lmsayn konmuştur. ihalesi 5 - Mart 
ı - MalOlini askeriye ile ~ehit ye· _ 932 tarihine mlisadif cumartesi gü 

timlrrln 932 senesi ikramiye k:ıydına nU saat on beste )·apılacaktır. Talip-

Bu e lr Amer.kanın himayesi 
altında olan Yahudi .. Cermen· 

Am rlkan mali kuvvetinin 
emrinden dışarı çıkamaz. 

Fransanan beynelmilel malt 
vaziyete karşı aldığı veçhe 
Fransız matbuatını mütemadiyen 
meşgul ediyer. Figaro gaıete
sinde Piyer Koti Fransız siya
seti hariciyesinin istiklilini mu
hafaza etmesi lüzumunu ileri 
sürerken F ransayla ltalya ara· 
sında tam bir uzla~manın fay· 
dal rını sayıyor. Ve diyor ki: 

20 2 932 tarihinde başlanılarak 20·3 932 Jcrin şartname ve nlimunesini ı:örmek 
tarihinde kayıt mu:ımelesi hitam bulaca· {izere her gün Anknrnda merkez satın. 

"Vaktiyl bize Fransa - ltalya 
mukarenetinin Fransa tarafından 
bazı fedakArlıklar ihtiyarını icap 
ettireceği cevabı verilerek mu
kabele olunmuştu. Bir taraftan 
Bulgaristan ve Macaristana para 

1açıhrken diğer cibetten ltalya· 
ya ikrazda bulunulmasından ka
çınılıyordu. 

1930 yazında ltalya hüküme
tinin Yahudi - Amerika - Alman 
maliyecilerinin line düşmemesi 
tavsiye ind bulunduğumu:ı sıra· 
da ltalya o tuzağa düşmüştü. 
Amerika - M. Mak Faddenin 
Amerika kongresinde beyan 
ettiği veçhile - ltalyayı Fransa .. 
dan çevirmek için teıebbüaata 
girişmişti. 

Italya hariciye nazırının son 
Amerika seyabati Yahudi • Cer

men • Amerika maliyesinin işe 
•azıyet ettiğini isbat ediyor. Bu 
mali kuvvet hali hazırda Ame
rika dahil olmak Ozere bütün 
milletleri eziyor. 

Hali hazırda Italya da böyle 
bir man teşebbftse iirişmekten 
Fr nsa kaı:anmaı. Çnnkü Yahu
di - Cermen - Amerikan mııliyesi 
bizim maliyemize hikimdir. Bi
ıim hareketimiz kendi irademiz 
le olma:ı. Ve bundan Alman 
siyaseti ve snnayiiyle maftyesi 
istifade eder. Çünkü Alman 
sanayii ve maliyesi şimdi Italyan 
sanayii ve maliyesiyle .. Amerika
nın kontrolü altmda olmak şar· 
tiyle - mDttehittır. 

ıtındnn ba kabil eshabı mUracaatın her alma ı omisyonuna mUracaatlan e 
hafta Cumnrtesl, Pazartesi, Çıırş:ımbıı münakasaya iştirak edeceklerin o gün 
günleri s:ıbahleyin 9,30 dan I~ ye kıı· ve saatinden evvel teklif ve temlnat 
dar müracaatlan. mektuplarının makbuz mukabilind 

2 - On seneliğini almış olan ma- mezl Qr komisyon riyaseti• vdi ey· 
!Oller yalnız her hı.fta Salı günleri beş 1 mcleri. (73) (602) 
kıta fotoğraflı ve yetlerindeki bütün ve· 
saikte mü·acaat stmelerl. 

3 - Eminönü k:ızaSt f\Jal Müdürlı· 
ğünden maaş almakta olup ~eçen sene· 
lerdc ~erek mülğa gerek mevcut her 
hangi a!kerlik şobe!inden olarsa olsun 
ikramiyelerini almış olın mıltılin ve fe 
hit yetimleri mezki'.ır şubelerden kayıt· 

!arını terkin ettirerek fUhcmize ürı~at 
etmeleri mecburidir. 

4 - Yukand~ JUllı mevııt aynen 
tatblk edılecelınden gÖ!tcrilen müddet 
zar(ıftda mUracaııt ttmlycn veya taşı ad:ı 
olup bulunduğu mahallln askerlik şubesi 
vasıtıs1yta şubemizi kayıt muame!esi içtn 
haberdar etmeyip hastalık ve ya su \'eri 
saire ile dahi müracaat etmlyenlerin 932 
senesi ikramiye haklan sal.-n blacatmdan 
bn husu ta her ıurlü mesnliycrin e ha· 
bına raci olacağı llCn olunur 

Sermayedar şerik aranıyor 

Bizzat 35 nevi ıtriyat ve em
sali levanm imal ederim. Ser
mayedar bir şerike ihtiyacım 
vardır. Bu işte biiyük bir istifa
de temin dileceği muhakkaktır. 
Görü~mek llı:ere Kumkapı 

çifte gelin No. 26 Mustafa Baki 
adresine müracaat. (2483) 

k. • At. komisyonu 
IUlnlmrı ' ----

Maltepe werl llııesi ihtiyacı için 
GOft adet kaput n 'iiO ad t maa r

puo elb iki rba ed al nt Uaa· 
kasa gurotil imal dtirilet:ektir. )fü· 

n&kasala.n n - euhnt - 932 cumlll' 
tmsı ıllnü eaat 16 ya kadar Harbiy 

* ı:: • 

Yerli t btikalar mamnlatmdaıı 
100.000 metre çnmaşrrlık bet kapalı 
rarfla mUnaknsnya konmuştur. lha. • 
1 i 14 - Mart - 932 tarihine. 
müsadif pnzart • ilnü aat 
14 tedir. TaU.plel'Iİn rtname ve 
nUmunesfni görmek üzere her gtin 
Ankara merkez gatın alma komis~-o • 
nunn mürııcnntıan ve mtinnkasayn i 
tirak edeceklerin o ı:ün uatfnden 
enel teklif ve teminat mektuplannn1 
makbuz mukabilind mczkQr kom~ -
yon rly tine tevdi eyleIMl ri. ( 8) 

(603) 

"' .. 
Hava kıtaatı ihtiyacı i in 29 im • 

lem muhtclifülcins ~elik münakasaya 
konmuştur. lhalo tarihi 12 - Mart 
- 932 cunm:rt i günü saat 14 tür. 
Taliplerin prtnrun yi örmek üzen 
Istnnbulda ffi. K. O. ve Ankaradıt. 
merkez ab11 alma lı."«1mlsyonlanna 

her gün münakaaa:ra iştirak edeeek• 
!erin iM teminatı mu'Vnkk te v tek • 
lif mektuplan ile birlikte ihale tari .. 
lıinde Ankara erkez f!:ltm alma ko
misyonuna müraeaatlan. (21) (114) 

ÖLÜ ~1 

Merhum mfiştlr lbranlm paşanın o 
le, sabık birinci f!rdu kumandanı ve il 
askeri ~Ora ınlıC1nda mfitenlt feri~ 

Nnrcddia ea irtiftıü danbeh e;lcmlıt
tlr. Cenaze i rııüııı 19 en ·t ô2 camı 
~nfi öğle;!• "•dıkl>yiindtlri }uın"'m.i~" 
kaldınlaeu!lr. l2"84) 

1 L .1 N 
m ktcbfndek1 tm aJma komisyonun· 
d:ı icra edfl~ktir. Taliplerin ~art· lshıbulda Çakmakçılarda 68 
narnelerlnf görmek fpw k misyona mil numaralı maganda Kumaş ve 
racaatlan fotfrak fÇn de ınuanen hazır lbisc ve Kasket licarelile 
vakttnd kttmlayc da ha r ulu .. me~gul Bedel zade Mehmet Şe-
Jan. (195) (338) rif ve türe' sı tirketinin icra 

s ISEF Ai 
Merteı ae ııtut. C.lııta köprt! bl$1 8. !3 
Şube A. Sltked Mnllllrdarıadc Haıı ! .214fl 

ltalyaya i1'raıda bnlonulması· 

na muarız değiliz. Fakat bunu 
F ra n sa doğrudan doğruya yap - ·r:---------------------------

ve ifJas ka unu mucibine lıtan· 
bul icr riyaseti aliyesinden ta• 
lep ettikleri kenkordato mühle
tinin kabolile şirkete iki ay mülı-
1 t Ttrilerck Komiaor tay!a olun
dum. Şirkette alacaklı olanlara ait 
zird ynzıh hususlar kanunu 

mezkurun 283 üncii maddesine 
tcvfikaa ilnn olunur .. 

rak bnreketinin maddi ve mc

nev! mcnafıioi elde etmelidir. 
Her şeyden evvel bu ikraTJn 
Almanyadan alacaklı ve Ameri
kaya borçlu olan müttefik mem
le-ketlcr arasında bir çephe vil· 
cuda getirebilmesine ehemmiyet 
verilmelidir.,, 

Mersin lıt ttına aefer yapa• 

vapurların kahve ocakları bi-

rinci sımf 25 ikinci 20 lirada 

talibi nıerindedir. Faılasına t • 

lip olanların 150 lira teminat

Jariyle 22-Şubat-32 ~üracaat-

ları. 

25 Liraya Radyo Maklnaları 
!altık markalı ve dört Jimba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün 
Avrupa telsiı merkeılerini hoparlörle dinletir. Akl1m0litör ile iş · 
ler. AkümOlatör, IAmba ve sair teferruahnı satın alan zat tedarik 
edecektir. lıtanbolda Yeni Postabanenin üst katında telsiz telefon 
şirketine müracaat. 

miı bu fula mahsulün ellerinde ka·ı 
lacağından korktu. Fakat bu korku· 
lar ta.hıtkkuk etmedi. Yüzde seksen iyi 
ffatla ihracat yaptık. Bu hakikat lh • 
racat of isinin ihraç bilAnçosundnn da 
tetkik edilebilir. Bu ümit edilmedik 
fazla harca.tın mrn nedir? 

kanaatimizce bu bJr ısır değfi, 
ilmi iktrsadın cümlei ahkllmmdnndır. 
Şimdiye kadar cihan susam istihsalft.. 
tmda b!Jhassa Çinliler mühim bir me'f 
ki almf'§b. Geni~ uazilerl, knrın tokla 
ftına çalrştırdıkl&n i~ç.ileri eayeıılndt 
~k ucuza mal ettikleri susa.mla.n 
nul ücretine rafme.n beynelmilel pi
yasaya eatmıya muTaffak oluyorlar• 
dr. Bu itibula susam ye~tiren di • 
ğer memleketler bu ucuz satış .reka .. 
betine karşı duramıyorlardı. 

Halbuki bir knç senedir devam e • 
den dahiU muharebeler Çin zürraına 
zer'iyat imkftnını bırakmadr. Dünya 
piyasasmdaki me\'kileri bo~ kaldı. Bu 
fırsattan biz de istifade ettik. Far.la 
ısusamımız derhal bo~ kalan yerlerden 
istenilmlye ve yn'ft§ y ft§ fiatlal'l da 

yükselmiye ve bu suretle ihrarat zi· 
yadelcşmiy başladı, memlekete pnra 
erirdi. 

Görülüyor ki iktrsadt hayatta, her 
hareket muhakkak bir hesaba hnğlr
dır. Hesapsız; hareketıerin menfaat. 
ten ziyade memlekete :taran dokunur. 

Binaenaleyh memlekette müesses 
fnbrlkıılanmızın mukadderatına tesir 
edeeek mukarrerat fttiha.r;ında nza:rnl 
itina ve teyakkuz göstermemiz lazrm • 
dır. Bugün bir. iki milyon lirayla 
yeniden yaprlmMina fmkdn olmıyan 
nehatf yat fabrikalanmımı ve bu fab 
rikalarda ~fn_en binlerce fakir "atan 
d~rmınn da bir hakkı. olduğunu dfi -
şfin mek ıntıkteznyı adalettir, 

Mnmafi sekiz fabrikadan bir tane
si ba~ka Uirlti dü~ünüyorsa diğer l c• 
dlsinin muhakkak memleltete muzır 

olduğu netfc:e~ni çıkartmamalıdır. 

Bilhassıı Ist.n.nbul fabrikatarmm mR • 
mulAtı Türkiye halkmm tamamen raf 
bet TtttilhUne mazhar olmn§tur. 
Bu teveccüh ~jct:ı.lin y~la:rı h:ıı.kkm
da en büyük Mikttmdür • 

1 - Alacaklılar 932 senesi 
Şubatının 22 inci pazartesi gü· 
nünden itibaren yirmi gün içinde 
alacaklarını kayt ettirmeleri ve 
alacak v~sikalarım talim eyle
meleti. 

2 - Bunun için Galatada Ka
raköy palasta 3 üncü katta 1 
numaralı yazıhanede tarafıma 

müracaatları Ja:qmdır. 
3 - Mezkür yirmi giln içinde 

alacaklarını kayt ettirmeyenler 

kanunen ko kordnto müzakere
sinden hariç kalup rey hakkına 
mnlik o'mıular. 

4 - Alacaklıların kaydindcn 
sonra alacaklarını kayt ettirmiş 
olan alac klrl2r tarafından kon
lcordnto müzakere edileceginden 

1 cakhların toplanmaları için 
tayin o!unan 2 N san 932 tari
hine iisadif Cumartesi ıfuıti 
s nt 14 t yaın, ned• toplenma• 
a-a alacllklılı:ır davet clunar borç
lularda toplanmada hazır bulun• 
maga mecburlardır. 

5 - Tarafıma teslim edilecek 
vesikalar loplLınrna için tayin olu· 
n;m medtur tarihe tekaddüm 
eden on gün iç.inde yazihnnemi
ı.e müracnatla alacaklılar tara• 
fından tetkik olunabilir. (2472) 

KeNber MAZ'NA.I 



karşı ASPiRiN Komprimeleri ~ kullanıntl 
Taklitlerden sakınınız 

Kumbara Sahipleri .. 
1 Mart tarihine kadartevdlatınız yektlnu: 

Asgari 
Bütün 

Asgari 

5 lira 
Olmahdır 

5 lira tevdiatı olan 
kumbara sah.ipleri 

, 

Para - Senelik f af z, komisron 
yüzde 12. 

Semti Oda N'ev·i 
Beyoğlu 5 ev 
Pangaltı 21 ıpartımın 

Kadıköy 6 ev 
Fatih 6 ev 
Beşiktaş 6 ev 

Bundan başka istediğiniz semtte SA· 
• TJLIK E;\JLAKİ görmek yahut ipotekle 

PARA AL~AK için saat 9 - l2 arasın· 
da müracaat : lstanbul Bıhçekapı dör· 
düncü vıklf han asma kat (29) UNIO!'i 
KOL T 

-Yeni Neşrlyat-111 
Dr. Vernu'ylen 

Pedagojı'de 

TESTUSULU 
nakleden: 

latanbul Yüksek MuaJlim mek 
tebi mtidlir muavini 

.flehmet Naci 

Şirketi Hayriye 
Hlssedaran heyeti umumlyesl içtimaı 

Hissedaran heyeti umumiyesi l 932 senesi Martının 29 uncu salı günü sa" 
on beşte şirketin Galata'da Fermencilerde kAin merkezi idaresinde alelı\de surertt 
içtimaa davet olunur. işbu içtimaa elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hisseda· 
ran iştirak ederler ve rey sahibi olabiliı ler 

Ruznamei müzakerat : 
ı - 1931 senesi hisabatı hakkındı meclisi idare ve murakıp rıporlınllll 

kıraati ve hisaban mezkt\renin tısdıkl ile meclisi idarenin ibrası. 
2 - lkmatl müddet eyleyen reisin yerine reis intihabı . 

3 - ikmali müddet eyleyen azaların yerlerine aza lntihabL 
4 - ikmali müddet eyleyen murakıplerin yerlerine murakıp intihabı ve 81" 

retlerinin tayini. --""' 

1 Mahkeme ve icra ilAnlan ] -----------:-.. sesi 30 gün müddetle ihalei evveııı-Jıtanbul birinci ticaret mahkeme. 
sinden: 

2500 lira mükafatlı 

1 
Her muallim ve h~r muallim 

1 Nisan kur' asına iştirak edecektir 
1 

namzedinin şiddetle ihtiyaçları 
olan gayet kıymetli bir 

liıl mesleki eserdir. 

Mahkemece satılmasına karar ve .. 
rilen ltaldaya Bergamo şehrinde kain 
(İndutrie Riunite di Filati) fabrikası 
mamulatından üç katlı 12 numara bo-ı 
yasız ve konik feklinde mukavva bo· 
binlere sarılmış ve muntazam balya• 
tara yerleştirilmiş em dört balya de-
runwıda 4.000 kilo iplik 28 - 2 - 932 
pazar günü saat 10,30 dan 12 ye ka -
dar ve kabil olmadığı takdirde anı t:ı-' 
kip eden gün ve saatlerde transit ola· 
rak satılacağından talip ola.nlann mu 
ayyen günde mallann bulunduğu ı. 
tanbul (N) aptreposunda hazır bulun 
malan il6n olunur. 

Jıtanbul icra rigaaetinden: 
lstanbukla Çalnnakçılarda 68 No. 

lu mağazada kumaş ve hazır elbise ve 
kasket ticaretiyle mtişteğil Bedel za
de Mehmet Şerif ve Şüreklsı Şi.rketr
nin konkordato için mtlhlet itası tale
biyle vuku bulan müracaatı üzerine 
icra kılınan tetkikat neticesinde kon• 
kordato talebinin nazan itibara aJm .. 
masma ve le. lf. Ka. 278, 279 cu mad
deleri mucibince borçluya ik.i ay müh· 
Jet verilmesine ve platada Karaköy 

mü:zayedesine vazolunmuştur. Mlf! 
milatı, Demir çift kanatlı kapıdall r 
rildikte zemini mermer dtifeli biT 8'"' 
tre üzerinde bir oda dahilinde ~ • 
kanlı iki dolap camekinlı çit~. ka°.~ 
kapıdan girildikte bir sofa tızerır.'.
bir oda sofadan bodurum katına '* 
şap merdivenle inilir. Zemmi çbn" 
to döşeli ve maltız ocaklı bir mut 
çaınqırbk mahalli ile bir emerika fi 
lumbaaı mevcuttur. Keza zemini ""1, 
mer döşeli bir koridor üzerinde b!.1'! 
la\ odun ve kömür koymıaia m~ 
üç adet mahal koridordan bir me~ 
ile zemini keza mermer dişeU aı-.r: 
mahalline çıkılır. Birinci kat, , 
bir gezinti mahalli Uzerinde qıl , 
bir yük odanın birisinde sokaia ıll 
zır phnit vardır. ikinci kat, ~ 
merdivenle birinci katın aym olup~ 
yerine bir hela, UçfincU kat, ikind ,.iİ 
tın aynı olup bura.da zemhıi me (1 
döşeli ve maltız ocaklı bir muu.Ji.., 
bir methal ile zemıinıi kırmızı çini P 

şeli bir tarasaya çıkılır. Terkos ~ 
lektrik tertibatı ınevcut olup de 

[ Tftrklye iş Bankası imi Hi Fı,ati &O kuru,tur 
mı Neıreden: latanbul'da 

~ • Resimli Aymatbaas 
---~-~ ·- ____ ......__ ... ___ _,..__~ --- ~...ı.. .......... ~ 
- ~ ..._ :;.:::::- • ~ - -..;...__ -...::.-~ ~ ---=-~;- -.:u...:::;---

Jandarma Satınalma 
yonundan: 

:r:fl' F eshane mensucat 
Kom is- da borçlu ve hissedaran sakindll' 

3800 ili 3900 takım kompile kıtlık elbis~ imaliycsi ka('ah 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Müoakasası 5 Mart 932 Cumar
tesi günü saat on bette yapılacaktır. Taliplerin şartname ve 
numuneleri görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
teminat ve teklifJerile muayyen gün ve saatte komisyona mura
caatları. (522) 

1 Devlet Demlryolları ilanlar. 1 
idaremiz için paıarhkla satan alınacak olan 6 kalım marangoz 

keseri, tren akupleman kablosu, tampon rresör garnitürü, beyaz 
sabun adi soda, lngiliz sicimi, ince yazı makine kiadının pazar
Jıiı 22 - 2 - 932 tarihine müsadif pazartesi ıünü icra kıhnacağ10-
dan taliplerin yeYmi mezktirda saat 9 dan 11.30 kadar matazada 
iıbati vOcut ederek tahriren fiat vermeleri ve pazarlığa arzolunan 
malzemeden numune getirilmesi icap edenlerin numunelerinin 
beraber ıefirilmeıi numunesiz vaki olacak teklifatm kabtil 
edilmeyeceli illn olunur. (605) ----

idaremiz için tab~ttirilecek on bin takım Türkçe ve Rusça 
konferam mukarreraboın pazarlığa 22 Şubat 932 tarihine müsa
dif pazarteıi gllntı saat 11 de icra kılınacaktır. Taliplerin mu
kanerat müsveddelerini görmek ve izahat almak Uzere yevmü 
mezk6ra kadar Haydarpafa mağazasına m6racaat etmeleri ilin 
ohuıar. (609) 

1 ıst~nbul Belediyesi 1 IAnları 1 
Oıklidar Kay. Belediye Ş. Mildürlüiüoden: Samsun sabık 

bqmllbedisi Ferit Beyin idarei husaıiyeye olan 400 lira aYans 
borCllDUD maa faizi nizamı tahsili emval kanununa tevfikan em
likintn ıablmak ıuretiJe istif ası tekarrür etmittir. Bundan dola
)'I emllkinin mahcu-ı olmıyan kaamına haciz vazedilmiştir. 8 gün 
urfanda borcunu faizile beraber Osklldar Belediye Şubesine tes
ltin etmedii takdirde ÇengelkGyfindeki emlikı satılacaktır. Muma· 
ileybin nerede bulunduğu meçhul lralmlf olduğundan kendis:ne 
tel:t6gat namma kaim olmak tlzere ilin olunur. (606) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tertip 2 inci keşide 

ıı Mart 1932 dedir. 

BIJlk ikrııiye ~~,ODU lirı~ır 
A~ea bir de 20,000 Liralık mUkAfat 

Ttlrk anonim ıirketlndea ı 
Feahane mensueat ttlrk anonim paluta 3 fincti katta 1 No. da avukat 

tf rketi hiseedaran heyeti umumiyeai Muhaç Hyin komiaer ..ta.Jlaine ve it-
932 senesi mart ayinm on betfnci •- bu mUhl~ttn i16nfıJA JH;J'.2\~\' Jen. ve 
h günü zevalden evvel saat onda ls- iflas dairelerine ve tapu sicil memura 
tanbulda Meydancıkta birinci vakıf luklarmı bildirilmesine karar veril • 
hanındaki şirket merkezinde, aşağı- miş olduğu ilan Qlunur. (2477) 
da yazılı ruzname mucibince, adiyen . . 
~tima edeceğinden hiMedaranm yn _ . lılanbul Adiye biruad hukuk 
mi içtimadan on gün evvel hamil bu· malıkaıal riyasetinden: 
lunduklan hisse senetlerini şirket vez :WUddei Befiktqta ~ramvay cad
nesine tevdi ederek içtimada hazır desınde 30 numaralı dük~nda saatçı 
bulunmak için duhuliye varakası al_ Ahmet Hul6sl Bey ile refikası M~liye 
maları ilan olunur. Hanımın müddeialeyh Mihalaki ve 

Ruznamei müzakerat berveçhi ati- diger müddeialeyh Ulküdarda Pazar-
di r: bqı mahallMinde Nifde sokağında 13 

1 - Mecliei idare raporunun kıraa 
tiyle 931 eenesi bilanço ve klru zarar 
hesabatımn tetkik ve tasdiki. 

2 - Mürakip raporunun kıraati 
ve meclisi idare azasının ıibruı. 

3 - Temettüatm tevziine ait te~ 

numaralı hanede mikim lzmit Mima .. 
n Ali Rıza Bey aleyhine ikame eyle -
diklerı feshi mukavele ve zaran ziyan 
davasından dolayı mumaileyh Ali Rı· 
za Beyin mukaddema berayı tebliğ 
Sirkecide Mtlhürdar Zade Hanında 6 

lif. numarala yazıhanesine tastir kılınan 
4 - Kendisine kur'a isabet edm davetiyenin mezk6r yazıhaneyi ter -

azanm yerine aza intihabı. kederek ikametgüıının meçhul kalma• 
5 - Murakıpların intihabı ve mu • sı ve ahiren veklletnamesl zirinde irae 

haasuatlannm tayfnL olunan mezk6r 13 numaralı haneye 
------------'-------• gönderilmesi üzerine kezalik tebliğ t• 

Y A ı ı T dilememesi hasebiyle H. U. M. K. 141 
_........__ A inci maddesi muolbillce illnen tebliği-. 

Adres: lstanbut ,\nkara caddesi 
Vakıt yurdu 

Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 
2.38i2 idare 2.4370 

Posta kutusu ı 46. 
Telgraf: lstanbul Vukn. 

Abone .-raıan: 

1 .~ tı 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!!.n prtlerunızs 

Aylık 
Kurut 

Rcsmı 1 lususı 
Satın 10 Kş 12.50 Kş. 
Santimı 20 _ 25 

KUçUk Hin '8rtlarımız : 

ne karar verilmiı olmakla muma.Hey• 
hin yevmi muhakeme olarak tayin olu 
nan 23- 3 - 1932 tarihinde saat 14 
te mahkemeye bizzat gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde bak· 
kında gıyaben· muamele ifa edileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (2481) 

Jıtanbul 4 ünciJ lcra memurluğun
dan: 

Aleksi veledi Taryandafil efendi • 
nin Kostantin veledi Mihal efendiden 
istikraz eylediği mebaliie mukabil ve 
faen mefruğ Beyoğlanda Tozkoparan 
mahallesinde Mezarlık sokağında atik 
32 mtikerrer cedit 36 numaralı kirgir 
bir bap hanenin 6 hi8se itibarile 2 his 

Hududu,. bermacibi tapudur. M 
81, 44 metre murabbaı olup bhla 
metre murabbaı üzerine mebnadır· 
• ~f· Kıymeti mplwn 
tamam 4000 lira olup hisseye 
miktarm yüzde onu aispetinde pef 
çaaini alarak 928 - 5883doeya na 
rasile 21 - 3 - 932 tarihinde -~.:ili 
ten 16 ya kadar Jstanöul 4 tindi ~ 
memurluğuna müracaat eyle·-.. ~· 
ilan olunur. (2480) 

Mukaddema Kadıköyde Cafer ata.-. 
hallesinde Muradiye sokağında 31 ır. 
lu hanede iken ahiren Yunanis". ııP'1'.&· 
Volos şehrinde olup •e mezktr el. 
de ikametglihı meçhul bulunan Y'• 
naki Zahmanidis efendi ye: 

lıtanbul lldncl icra memur·..-~ .. -. 
dan: 

Evdokimos ef endinln zimmeti 
de alacağı olduiunu iddia ey 
(672) liranın maa masarif ve (80) 
ra üeretı veklletle maan ve laadl 
layla tahlili hakkında dairemize 
müracaat ve talebine tevfikan 
dea.bih mebliia berayı tes'riye 
ve taraf mıza teblii lulmınasım 
tazammın gönderilen ödeme emri 
metgihınızın meçhuliyetl h ......... 
tebliğ kıhnamıyarak teblfi&tı ~ 
ziyenin illnen icrası takarrür 
olmakla tarihi illndan itibaren~~ 
zarfında ve 931 - 3307 dosya nalll"!I 
siyle icranın durması lıakkmd• 
hl veya tahriri bir itirazı kanuni 
etmediğiniz ve müddeti · mezkt~-
hitamını müteakip 8ekiz gibi 
ise meblAğı milddeal>ihi tediye 
itfaya tekabül ecleeek emval irs' 
lemediğiniz takdirde bermueHd 
muamelatı icraiyenin gıyabmısda 
rak infazına tevessül kılınacail 
munuz bulunmak ve olbaptald 
emrinin teblıli makamına kai111_· ~-~~""• 
üzere flAnen tebliif keyfiyet o~ 1 

(~ 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

1-10 Oefah. 
100 Kuruş 

Jandarma Satınalma Komı~ 
A - Abonelerimızln her Uç aylı 

ğı içın bir defa mecı.:anendir 
H - 4 sanrı gec;en iltnlıınn fazla 
ıaun için 5 kuruş zammolunur, 

. 
VAKiT Matbaaaı 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
Hfrlyat m&dUrl: Refik ilmet 

yonundan: 
10312 geyim -alafranka at ve 798 geyim ester nala ile 936~ 

adet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla mllnakasaya çıkal": J 
mıthr. Münakaıa11 S Mart 932 Cuıparteai filnil ıaat on b' 
yapdacakbr. Taliplerin ıartname ve ollmuneleri g6rmek tızre 
gtın ve mtınabaaya iftirak için de temiaatlarile lteraber mu• 
gialD mezktr ııatiDe kadar komiaJoau.-. mliraeaatlan. ( 


