
CUlVIAR't ~~I 
26 KANUNUEVVEL 1931 

6 ncı ıene; No. 2111 

NUSHASI S KURUŞTUR 

Sahip ve .Başmuharrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdilril 

.ETEM İZZET 

o Yeni 
Kanun 
Çıkarken .•. • • ' "" .. • _, - u 

nun~ü!!cii:~ ~:;;tç;:~!~~- ,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllll' 

!erde tetkik ediliyor. K~~u- : Gu·· mru·· k muhafaza § 
nun esasları, daha evvel Cum- : := := 
huriyet Halk fırkasının mali 1;;;;;; = 
komisyonunda ve gurup içti- · = k d ı ....., = 
maında tetkik ve müzakere e- = uman an ıgına = 
dildiği için meclis heyeti umu- E := 

Karadenizdeki 
Fırhna 

Bir motor daha karaya 
düştü. iki kadın 

bir erkek boğuldu 
miyesinde esaslı tadilata uğra- k • t • d • ı k? _ 
ya.cağı beklenemez. = )fil ayın e ) ece • = Karadenizde tiddetli Karayel fır-

Kaçakçılık kanununun çok := := tınası el'an devam etnıektedir. Ka-
sert oldug" u ilk bakı~ta anlaşılı = = radeniz limanlarından gelen haber-

. " fere göre, hirçc k vapurlar oldukları 
yor. Buna. zaruret var~ı ... Bu- ı Kumandan me.rkez teşkilatını bitirir - yerde kalmıılardır. 

ünkü vazıyet ve şeraıt ıçınde = = Dün Ayanc;k muhabirimizden fır 
işin içinden başka türlü çıkıla- = bitirmez vilayetleri gezecektir = tınaya dair şu telgrafı al lrı 
mazclı. Her halde bu iş için ::: ::: AY~NCIK;. 2.s. ~Husuıi) - Ka- ı 
• "kl"l hk · · ı·· = ANKARA, 25 (Tel f ) ı· "'daf kar ·· S yf' = ı radenızde muthıs hır fırtma vardır. ıstı a ma cmesının uzumun = . e on - ı mu aa a muste:ıarı e ı = F 1• kar - akta~-· V 
d d 1 . t t • ed =c.. k uhaf k d 1 p .. 'b. al" k ti'= ası asız yagm wr. apur-

a ısrar e en erı a mın e- = umrü m aza uman an ığı aşanın tayını ı tim ı uvve ı-= lar limanlara kaçmışlardı. Bir motör 
€ek kad'ar kanunda şiddetli ah- = teıkilatı hakkındaki layiha meclis dir. = karaya düımüı, iki kadın, bir erkek 
kam vardır. Yalnız bu müna- =:müdafaa encümeninde tedkik e- Gümrük muhafaza kumandanıS boğulmuıtur. ili! dakikada Svobode bizim kalege şut atarken ... 
sebetle hatırlamalı ki, bir ka- =dilmektedir. Fırka kumandanlığı merkezdeki büro iılerini tanzim= Diğer taraftan Trahzonda da müt 

· ·1· •· • · · = ··'"b" · · b • ı k ı b 'tk k = hiş kar fırtınaları vardır. Her taraf nunun ıyı ıgı ve ıyı netıce ver- =ıwua ıyetiru aız o aca o an u etti en sonra, cenup, tar ve= k 1 .. ""'l"d" z• d • bü" • 'I d = · - . . . . . . - . . . = ar a orı..u u ur. tgana agının • 
mesı yalnız sert olması e e- :=tetkilatta ıstihbarat ve ıstatiıtik garp vılayetlennde hır tetkık ıe-:;;: tün geçitleri kapanmııtır, Trabzon· 
ğıl, iyi ellerde iyi tatbik olun- =itlerile meıgul olacak zahitler de yahatine çıkarak oralarda lazım= da odun ve kömür fiatlerı birdenbi-
masile mümkündür. bulunacaktıT. gelen tedbirleri alacaktır. Bu ku- = re yükselmiştir. 

Hükumetin noktai nazarına = , 0 yilı bu haf .. d ._ mandanlığa Seyfi Paşanm tayini= HudtJ.verdi motöriinün 
" "k k 1 " b .. k"' = ..., a ta ıçın e .... nu- kdi ' d kara ·· t lı" = gore aça çı ıgın ugun u va = . k be 'k kum ta rın e mu• •tar gına= yolcuları 

Slavya dün tam kendi 
oyununu oynayamadı 

. . b' I k I . =nıyet eı iti ten ıonra, an- dan b" = 
zıyetı ır meme et meıe esı =d 1 k d h 1 kk"I d ek fırka kumandanlarm ırı ta-= 
h 1. d kib' . . b' - anı er a teıe u e er . dil k k .. 1..... = a ın e ta ı ıcap ettıren ır :=faal' ek . yın e ece ve te aut ugu mu-= 

h • I - ıyete geçec tir, karr D . p d 'nh'"ı= ma ıyet a mıştır.,, :5 • er ervıt aıa an ı ""'= 

Bir hafta evvel Karadeuizde kay
bolan ve h . .'ıla bulunamıynn 18 ton
luk ve Eşref Bey isminde bir zata
ait Hudaverdi motörü bu ayin 14 
ünde lıtanbulda gelmek üzere Ağ
vadan hareket etmişti. içinde Ağva 
tüccarlarından Hakkı Bey, Asım
beyazade Ahmet Bey, Seyit Efendi, 
Ağva tahlisiye memuru Ahmet E
fendi vardı. Motör kaptanı, maki
nist Hasan oğlu Mehmet, tayfa Sü
leyman oğlu Mehmet, Hasan, Kara 
Mustafa Efendilerdir. 

Sahanın çamurlu olması her iki 
Bu sütunlarda günlerdenbe- = Kumandanlık, Maliye vekaleti edecek milli müdafaa vekaleti= 

ri izah ettiğimiz gibi, bizim _ve büyük erkam harbiyeye mer- müsteşarlığına kolordu kuman-= 
şahsi kanaatimiz de bu merkez =but olacaktır. Kumandanlığa mil- danlarmdan biri getirilecektir. = 

~:1~~Y~!::.:r ::t::atim1::~~~ "1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, iyi 
takımın da 

oynayamamasını intaç etti 
lara, vatandaşlara telkin ede
bilirsek mücadelede muvaffak 
c.lmamıza mani kalmaz. 

Çünkü tecrübesini yaptık: 
En zor bir işi bir memleket 
meselesi olarak kabul ettikten, 
alakadarların bütün enerjileri
ni bu nokta etrafında topladık
tan, tedbirlerimizi ona göre al
dıktan sonra mutlaka yeniyo
ruz. Kaçakçılık işinde de başka \ 
türlü olmasına sebep yoktur. 

Şu muhakkak ki, işlerin iyi 
yürümesi, her kanunun iyi tat
bik olunması İçin mutlaka çok 
iyi kanunlar ister. Ancak hiç 
bir kanun, kaçakçılık kanunu 
kadar memurlardan ciddiyet, 
istikamet, dirayet ve fedakar
lık beklemez. Bu kanunda va
tandaşların ferdi hürriyetleri, 
meskenlerin masuniyeti, dola
yısile vatandaşların teref ve 
haysiyeti geniş mikyasta me
murların takdirine bırakılmıt
br. Memurlarımız; kendileri
ne büyük bir emniyet ifade e
den bu salahiyet ve takdir hak 
)arını yerinde ve yolunda kul
lanmak mecburiyetindedirler. 
Onlara bu mecburiyeti tahmil 
eden sebep, yalnız kanuni bir 
hak ve vazife değildir, Manevi 
ve vatani bir vazife daha var 
ki, bütün memurlara ve vatan
daşlara bu işlerde dikkat, haı
aaaiyet ve doğruluğu emredi
yor: Yeni mücadeleyi daha ge 
nit bir hudut dahilinde milli 
bir mesele halinde mütalea et 
meliyiz. 

Büyük gümrük merkezl&o 
rinde hazine aleyhinde ve do
layısile iktısadi hayatımıza ya
pılan suikastlar bir tarafa hıra 
kılsın; yalnız cenup hudutları
mızda olup biten işlere bakılır 
aa davanın hususiyeti daha iyi 
anlaşılır. Bu hudutlarda, çöl 
ortasında, karşımızda teessüs 
etmit kaleler vardır. Bu kale
lerde Türkün mevcudiyetine 
düşman ne kadar anasır varsa, 
toplanmış, hem dahilde ve ha-

' riçte siyasi tahrikat yapıyor
' lar, hem de Türkiye'de kaçak

çılık yapıyorlar. Kaçakçılık ya
panlara kolaylık gösteriyorlar. 
Memlekette . sulh ve emniyet 
varken, birer kaçak eıya depo
su halinde yaşıyan bu çöl ka
saba ve müesseselerinin tehli
keli zamanlarda ne yaman bir 
tahrip ve ifsat vasıtası olaca
ğını kolaylıkla kestiriyoruz. 

Doğrudur:Bunlar yaşamasını 
komşu hükilmet veya o memle
ketin mandater otoritesi müsa
maha ile görüyor, komıuluğun 
İcaplarını yapmıyorlar, dene
bilir. Fakat mes'uliyetin büyü 
ğü de bizdedir. Çünkü onlar-

ı~ • 

Motörün rucıam üstü hareketin
den sonra fırtına haflanµş ve 10 
gündenberi motörün 1 ıtanbula gele 
memesi, bura tahlisiye idareıini ve 
Şile kaymakamlığını endişeye dü
şürmüştur. Uzun tahkikat yapılmış, 
yaln z sahillerimizin birinde motör 
kaptanmm şahsi fotografile, motö
rün parçalan bulunmuştur. 

Tahlisiye idaresi Hudaverdinin bat
tığına kani olmuştur. Ta ·ikat de
vam etmektedir. 

Dün sabah yataklarından kalkan ., 
ıpor meraklılarının ilk bakdıkları 
yer hiç ıüphe yok ki gök yüzü ol• 
muştur. 

Havanın açık olmaıı maçın kıy
metini ve zevkini bir kat daha arb
nyordu. 

Noel gecesi ve Ftansız 
komünistleri 

Eminiz ki her sporcu saatın bir 
an evvel ilerlemesini her hangi bir 
yağıtın olmamaımı can ve yürekten 
iıtiyorlardı. Netekim bu tahminimiz 
de aldanmadığımızı ıtadyom önüne 
gittiğimiz zaman anladık. Çünkü 
ıaatin henüz on bir olmasına rağ
men kapıda o büyük günlerin hare
keti ve kargaşalığı vardı. inzibatı 
temine uğr&§an poliı ve jandarma· 
lar, ba .. anın batın sayılı ayazma 
rağmen buram buram terliyorlardL 
Bu vaziyeti burada bırakıp bir az 
da öğleden sonra Beyoğlunun hali
ne bakalım.istiklal caddesindeGalata 
ıaray mektebinden T akıime kadar 
iki keçeli inıan nehri akiyordu. Ara
larında pek seyrek Tün el tarafına 
gidenler vardı. Ekseri&i hatta diyebi 
liriz ki hemen bepıi Taksime doğru 
çıkıyorlardı. lnaanın kulağına adım 
batında: 

Meclis reisimiz Aero kUipte 

Meclis reisimiz dün 
Ankara ya gitti 

... 

Hareketinden evvel fahri reisi 
bulunduğu Aero klübü ziyaret etti 

Şehrimizde bulunan B. M. I Meclis Reisimiz, klübÜn her 
M. Reisi Kazım Pı. Hz. dün tarafını gezerek gördükleri in
öğleden sonra saat 15 te Be- tizam ve mükemmeliyetten do 
yoğluna geçerek Aero klübünü layı memnuniyetini beyan et
ziyaret etmiıler,. Aero klübü miş ve idare heyeti azasına mu 
fahri reisi olan Pş. Hz. klüp vaffakıyet temennisinde bulun 
idare meclisi azası tarafından muşlardır. Pt. Hz. klübün salo 
istikbal edilmişlerdir. Kazım nuna asılmak üzere imzalı bir 
Pataya klübün faaliyeti hakkın fotoğraflarını hediye etmişler-
da izahat verilmiştir . (Devamı 5 inci sahifede) 

hudutlarında kaçakçılığın önü- hih etmek lazımdır: Eski tü
ne geçildiği gün, bu düşman tün reji idaresi halkın ruhun
kaleleri kendiliklerinden sukut da çok fena hatıralar bırakmış 
ederler. Görülüyor ki, kaçak- tır. Bu acı ve acıklı hatıralar 
çılık ile mücadele meselesi; yüzünden halk, kaçakçılara 
yalnız iktısadi noktai nazardan adeta mazlum nazarile bakmak 
değil, siyasi cepheden de bir tadır. Acı Şeyler, çabuk unu
vatan müdafaasıdır. Öyle bir tulmaz. Seneler geçti; fakat 
müdafaa ki ne top, ne tüfek bu zihniyet tamamile sönmüş 
ister. Bu mücadelede en büyük değildir. Onun için hakiki va
ailah, vatandaşların hassasiye- ziyeti ve bu vesile Üe yeni kanu 
ti, memurların dikkat ve isti- nun ahkam ve maddelerini bü 
kametidir. tün halka anlatmak, bunun i-

Y eni kanuna göre yeni ba- çİn de her vasıta ve imkandan 
zı teşkilat yapmak, ve dolayısi, İstifade etmek zaruridir. Gaye 
le büyük, küçük mertebelerde mutlaka mücrim yakalamak 
yeni me'murlar bulmak zarure- değil, cürümlere imkan ve mey 1 
ti vardır. dan bırakmamaktır. Bu itibar- · 

PARIS, 25. A. A. - Gazeteler 
vasıtasile işsizleri Noel gecesi nü
mayiş yapmağa davet ~de~ k!'mü
nist fırkasının bu davetıne ışsızler
den kimıe icabet etmemiştir. 

Yalnız adetleri 100 kadar olan ve 
bepıi de askerlik çağında bulunan 
100 kadar komünist Montınartre ve 
Champa Elysee meydanlarında top
lanmağa teşebbüs etmiılerıe de der 
hal dağıtılmışlardır. 

Bundan sonra Noel gecesi hiçbir 
hadiıe ile ilıJaJ edilmemiıtir. 

Avusturya parlamen
tosunda 

VIY ANA, 25. A. A. - Avustu
rya meb'uıan meclisi Kredit Anı
talt, mali müessesesinin iılihına ma 
tuf üç yeni kanunu kabul eylemiı· 
tir. 

Vecihi beyin 
Dünkü uçuşu 

- Acaba ne yapacağız? 
- Bu gün bizimkiler nasıl oyna-

yacaklar? 
- Şaka değil yahu, Slavya bu 1.
Cümleleri insan knlağmda ötü

yordu. 
Saat iki •.. tramvaylar adam almı

yor hatta ıtaayonlarda zoraki du
ruyor ya bir kiti iniyor yahutta dur 
maıile hareket etnıeıi bir oluyordu. 

Stadyomun kapısı artık mabteri 
bir manzara arzetnıeğe baılamııtı. 
Sporcular ve futbol meraklılan bu 
cümlenin ne mana ifade ettiğini pek 
güzel bilirler. 

Hiç bir fütbol meraklııı yoktur 
ki orada ya bir düğmesini koparma
mı§ veya nasırını ıızlabnamıı olıun. 

Tayyareci Vecihi Bey dün ıehri- Stadyomun o büyük demir kapı-
m;- a!'ak.;u:a ··arnn saatten fazla 1 sından girmek bir mesele... İn•an 

bir cevelan yap- kendisini ıu cenderesine aıkıımıt 
br B • zannediyor, Oradan kurtuldunuz mu 

mıt • u cevela- diyarı selamete çıkmışsınız demektir. 
nm kayda fayan Ondan ıonra&ı kolay. Mabut ıta
cibeti V ecibi Be- dyom sahası gene hali pürmelalı 
yin Tayyaresinin 1 ~e?"'edilmekle doyulmaz bir halde 
iki kanadına "yer- · ıdi. 
r Malı " yazıl 'ki 1 Bütün gayretlere rağmen !ki gün 
1 il • kar b k" • evvel yagan ın ıra bgt çamur 
uzun bez baglaıruş . kurutulamamıştı. Saba suyu çekil
olmasıdır. Bu bez- 1 miş bir göl halini almıştı.Tribünler 
ler yerli malı pro-1 hemen hemen dolmuı herkes yaka
pagandası yap- larını ~idi::'' ~~ne 

1 
b~rhir~rile 

mak için asılmıt- ı maçı muhna k t"; e .~y~r dar ı. b ':'na 
• . rağmen er esın yuzun en arız 

trr. Vecihi Bey hu bir sukutu hayal mevcuttu. Neden? 
üçüşü yerli mal- diye ıormayalım çünkü belli .. Saba-

Vecihi B. lar haftasında ya- dan ... Nihayet üçe yirmi kala mü-
pacakken, havanın him maç baıladı. Taknnlar §Öyle i

muhalefetinden dolayl yapamamıı- di: 
tı. Malümdur ki Vecihi Beyin tay· 
yareai de kendi imalgerdeaidir ve 
yerli malıdır. 

Avni 
Bürhan Mi tat 

Suphi Nihat M. Reşat ...................................................... Rebü, Z.Kemal Zeki, Muzaffer, 
L. Mehmet Yeni T efrikalarımız 

GUzellt Kraliç 
Slavya ise henüz gelmemi! olan 

kalecileri Planiçkamn yerine ihtiyat 
kalecilerini koyarak §Öyle çıkmıt 
!ardı: Gerek bu memurların inti- la kaçakçılık kanununu yalnız 1 

habında ve gerek mevcutlar resmi ceride ve yevmi gazete- 1 Yazan: Çerniıky 
'k 1 Fiala Zintek 

içinden işe yaramıyanların tef- !erde ilan ile ı tifa etmeme i, Nezihe Muhiddin Cambal Şimporsky Kirzek 
rikinde alakadar makamların her kasaba ve her köyde onu 1 .-.- - Yüntk,Sobotka Svoboda Puç Çipera 

her zamandan ve her şeyden P$~1ka yaymak v "'. ğretmek ça· Göz fl&rl ilk akmı onlar yaptılar. 
ziyade dikkat etmeleri şarttır. ~~\ine bakmalıdl'I'. işin hususi Fakat sahanın çamuru tahammül 

· J.ı.ı bonoyu k;yt>e1:.fiğiru'l{,~'5 ı;'.';' .. _~~eti l{İbi, kanunun da hususi- 1 Yazan: edlecek gibi değil oyuncuların ayak 

1 
Y 

· ·ı •. d k' bo tasm<111. 

1 

Et•m izzet kapları atık kemiklerine kadar ça-
" •. rnıs. • :ı .. ~gın en -es ı .. H'tl . bu 'it' mura gömülüyor. Koımanın, ıüt 

h km.. - il' ı yor. 
1 

er wc '"usu •-------------' ı çekmen"ın değil' yurumenı" ·· 'n !.....1-o __ ı~O.!'l.'..lı..'1. u u olmayac;:,;,ı an o u- lerini Almanyanın .:,. ',..,. .. .... • • • • ~ 

Reşatla sağ iç uğraşırken 

Golle neticelenen bir 
akın da Slavyalılar 

mukabele ettik Zekinin fevkalade 
denebilecek bir ara palı Zit Kemalı 
buldu. Fakat neylersiniz ki kale ö. 
nündeki ıu hirikintiıi topu durdur
du ve tabü Kemalde o canım gol 
fınabru kaçırdı. 

Eminim ki ıtadyomda her ağızdan 
ah 1 sedası çıkarken akıllardan da 
mahut ıtadyom münak•ı•••n geç .. 
miıtr. 

Oyun bir Slavya - Fener-Calata• 
ııaray maçmdan ziyade bir orta 'oyu 
nuna benziyordu, buna da seb.ip •• 
nelerden beri bağırdığnmz çağırcfı. 

(Devamı 5 inci ııabifede) 

Gaziantebin kurtuluş 
günü tes'it edildi 

Gaziantepliler dün hazin bir mücahede
nin hatıratını yaşadılar ve 11,000 

sehidin kahramanlığını tebcil ettiler 

Gazianteplilerin dünkü. iç'timaı 

~t.~bin·!~-o-~~-•- :~~~! ı rimiz~v~!:i~n1~:Ji_:~;~~~~ndu 
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Sigasi Tefrika: 37 

Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Edlrne Meb'uau 

M. Şeref 
Atina Mektubu 

Düşman ordusu temmuz ortasın
da taarruz harekatına başlamıştı 

M. Staline'in 
Beyanah 

Biz, hudutlarımızı 
garanti etmedik 

Yunanistanda 
iflaslar artıyor 

••••••• 1 ATINA 23 (Muhabiri mah 

ı h d d BERLIN, 25. A..A.- Son günler susamızdan) - Buhran, buh-
Ordumuz ise nönü ve Kütahya attın a üş- de Moakovada bulunmuı olan Al- ran!.. Gazetelere bakarsanız 

manin muharebe temasını kabul elmİ•tİ man muharriri M. Emile Luduvig 1 k 1 k k 1 
Y M. Staline ile yapmq olduğu miili- orta ı aç ı tan avru uyor. 

Bunu pek müsait bir fırsat 
addeden düşmanlarımız derhal 
baskın tarzında Bursadan Eski 
şehir istikametinde taarruza 
geçtiler. Öyle bir zamanda 
idi ki kuvvetlerimiz Kedus ve 
Simav cephelerinde mqgul 
bulunuyordu. Fakat bu met
gul olan kuvvetlerimiz derhal 
lnönünde toplandı dütman 
taarruz ve tecavüzünü emniyet 
le kabul etti ve ordumuz tarihi 
millimize birinci İnönü zafe
rini kaydetti. Vakıa lnönünde 
bu zaferi ihraz etmiştik. 

Dütmanlanmız orduyu sı- katı Berliner Tageblatt gazetesi, Vaziyet hakikaten öyle midir? 
d- -L.-amki ·· L-- da · Gazetelerı·n izam ettiklerı· ka-kıttırıp mag"lup edemeyince un -. nuımuın neşır ve 
iktibu eylemektedir. dar olmasa bile her halde orta 

elinde yalnız birkaç tehir ve bi M. Stalin beyanatı aıraaında de- da bir müvazeneıizlik, işsiz-
raz arazinin kaldığını gördü. mİJlİr ki: b d 
Ve bunun bir maksat temin " Biz Lehistan ile olan hudutla- lik, sıkınblı İr vaziyet var ır. 
edemiyeceğine bittabi kani ol rnnızı garanti etmedik ve hiçbir za- Bunu hükUmet te takdir etmiı, 
d H h ld 

'k manda garanti etmeyiz. Ayni za- fırka reisleri de anlamış ve hep 
u. er a e tasavvur ettı • manda Lehistan da bizim ile olan ıi birden el • ele vererek bu va 

leri maksada vusul için ordu hudutlarını garanti etmemiı olduğu ziyte bir çare düşünmek ve bul 
muzla mutlaka neticei kati'ye gibi hiçbir zaman için de garanti et k mak ararmı vermiştir. 
verecek bir meydan muhare- mez. 
besi yapmak zarureti kat'iye- Alman muharririnin M. Stalinden Bu maksatla geçen cuma gü 
sinde bulunuyordu. itte biz hali hazırda Lehiıtan ile Ruıya ara- nü batvekilin riyaseti, altında 

aında yapılmakta olan ademi teca- f k · t · d t•kad bu zaruretten dolayı dütmanın vüz mUikı müzakerelerinin Alma- ır a reıs erın en ve a a ar 
behemehal tarka teveccüh e- nya- Ruıya arasmda mevcut ana· nazrrlardan· mürekkep bir İçti
deceğine kani bulunuyorduk. nevi doıtluk ıiyuetini ikinci aafha- ma yapılmıt, M. Venizeloa 
Ve Sakarya farkında, gelecek da bırakmak tehlikeıini göıtcrip memleketin vaziyeti maliye ve 
olan dütmaru emniyetle karşı gÖGtermiyeceği ve bunun V eTS...---J iktısadiyesi bakında uzun iza-
1 k . . 1• I . ih sistemine karşı açdmıı bulunan mü hat vermİ• ve uzun müzakere-
ama ıçın azmı ge en ıst za cadelenin terki manaıını ifbam edip • 

ratta bulunduk. etmiyeceği hakkındaki süaline mü- lerden sonra meclisi meb'usan 
Filhakika dütman Eskişehir maileyh tu cevabı vennittir: da memleketin bu vaziyeti hak 

Italyan 
Kabinesinde 

Y apalacak tadilat 
nasıl olacak? 

ROMA, 25. A.A. - Kardeti M. 
Arnaldonun vefatı M. Mu1101iniyi 
derin bir surette müteessir ebniştir. 
Buna rağme baıvekil Romaya av
det edince hemen faaliyetine tekrar 
başlamııtır. 

Duce, evvelce yapmak iıtediği 
kabindeki tebeddüliıtm kardetinin 
vefatı üzerine tatbik edilip edilmi· 
yeceği hakkında hali hazırda bir ka 
rar vermiş değildir. 

Maamafih Duce, M. Cianonun 
uhdesinde bulunan münakalat ne
zaretini bırakması ve bütiin ltalyan 
faaliyeti bahriyeaini eline alarak bu 
faaliyeti zahiren bir trüıt tekli göı 
terecek bir mecmua idare etmesi 
çok muhtemeldir. 

Çünkü devlet ticareti bahriyeri 
her türlü tedbire müracaat suretile 
takviye etıneğe her auretle karar 
vermittir, demiıtir. 

Japonların 
ileri harekatı 

Fakat arzu edilen orduyu 
vücude getirmek için muhtaç 
olduğumuz zaman teehhür et
mişti. Binaenaleyh bundan 
sonra yeniden ordumuzu teı
kil ve taazzu ettirebilmek için 
çalışmağa başlandı. 

de o güne kadar vaki olan za " Biliyorum ki, bazı Alman ma- kında aleni bir müzakere İcra
yiatı ikmal etmek ve ileri yü- hafilinde Lehistan ile Ruaya ara· sı muvafık olmıyacağı, hükU-
.. .. d k aında yapdan müzakereler haaebile metin tatbik ettig~ i ve etmek ta -~ 

Dütmanlarmıız bu istihza- ı nıyuş eınasm a uza yaca Lehiatan lehinde bir terki arazi ve- M 'd k" "ht"l Al 
rata da tekaddüm etmek istedi menzil hatları üzerinde lazım ya hudutların tanınmaaı gibi bir savvurunda bulunduğu tedbirle ançurya a l ı 1 a 
ler. Bu defa daha çok kuvvet gelen tedbir ve tertiba- neticeye muadil olmaaı hoşnutauz- rin muvafık olduğu neticesine anasırını 
ferle ve daha büyük mikyasta tı yapmak jçin 15 - 20 luk ve endişemi gÖ•terilebilir. Fakat varılmıştrr. Memleketin vaziye-
muhtelif istikametlerden yeni gün kadar bir zaman fikrimde bu endiıelere mahal yok- ti maliye ve iktısadiyesinin temizlemek lazımmış! 

rf .k 13 tur. Biz, herhangi bir devletle olur- meclisi meb'sanda aleni bir mü 1 l 
bir baskın hareketi icra etmiş- sa etti ten sonra ağustos sa olsun ademi tecavüz miaaki yap- TOK O, 25. A.A. - Franaa, n-
lerdi. Bu baskın hareketi de yi ta ileri yürüyüıe batladı. mağa hazır olduğumuzu her yerde zakereye mevzu teşkil etmesi- giltere ve Cemabiri Müttahidei A
ne ordumuz tarafından emni- 13 Ağustostan 17 ağusto- söyledik. Bundan başka Lehistan nin İstenmemesi bu vaziyetin ı merika hükfunetlerinin Kintcheou
yetle kartılanmı• ve neticesin sa kadar Porsuk suyunun şi- ile de böyle bir miaak akdine ama- pek pembe olmadığını istidlal daki Japon kıtaatının ileri hareketi-

• ı· d ubund de bulundugum" uzu arıkrA beyan et ett'ırmektedı·r. ne m .. üteall.. ik. olarak yaptıkla.rı. le-
de de l·kı'ncı' lno··nu·· zaferı·nı· ka- ma ın en ve cen an ve ' ~ • tik. Lehliler bizimle müzakereye şebbus uzenne Japon başnkılı, Man 
zanmıştık. Sakaryanm kısmı ülyası cenu hazır olduklarını söyleyince de der- Diğer taraftan M. Venize- çurinin ihtilal anaamndan temizlen 

Tıpkı birinci gibi bu ikinci bundan olmak üzere cem'an hal kabul ettik. Bu Almanya it ne !osun sene başı yortularından mesinin zaruri olduğu cevabını ver
zafer istihsal olunmakla bera- on piyade fırkası ve bir süva- suretle enditeye dxıürebilir? Akde- sonra bir Avrupa seyahatine mek suretile mukabele etmiıtir. 
ber, ordunun istihzaratr için ri fırkasından mürekkep olan dilecek bir misakta, biz ve Lehliler, çıkacağı haber veriliyor. Bu se VASHINGTON, 25. AA. - A-
yı. ne teehhu··r vakı' olmu•tu. kuvvetlı· ordulannı yu··ru··ttu··- tiddet istimal etıniyeceğimizi ve h t. Y · t ·ı.a h · · · h • I mütekabilen memleketlerimizin ia- ya a ın, unanıs an namına ve men arıcıye nezaretı, mu aaa-
Binaenaleyb üçüncü defa yeni er. Ağustosun 17 İnci ve 18 tiklalmı ihlal edecek hiçbir teşebbüs bilhassa Y unanistanda yapılan matın tekrar başlamaması ıçın 
den pek büyük himmet ve gay- inci günleri bu dütman Sakar te bulunmayacağnnızı mütekabilen zirai tetebbüaat namına bir is- Japonya hükilmeti nezdinde yeni-

b. de d I' 1 den nazarı dikkati celp makaadile te 
retlerle ordunun istihzaratma ya gar ın or uyu as ımiz e beyana mecburuz. tikrazaramak teşebbüslerile ala şebbüsler yapıldığını ilan eylemek-
devam edilmeğe başlandı. temasa geldi. Düşman ihti- Bu teldin V eraay aiıtemini tudik kadar olacağı da tahmin edili- t dir 

1 b. · M'h ı· ·k s· · etmek demek olduğuna gelince; ki b kd. I eb' e · 
Üzerimize saldıran düşman b~a dızım.dd•ı b~ ıççı k ve ıvn buna, hayir diyeceğim. Bunun hu- yor d ul t • ır~~ mkea is~ m • VASHINGTON, 25. A.A. -

kuvvetleri böyle Türk kuvvet ısar a cı •1 ır mu av em et- dutlar için bir garanti olabileceği usan a a enı muza erenın mu- Kin T cheou hakkında hiikUmetin 
!erine çarparak parçalandık- te bulunacagrm~ı. zan?,ederek müt!'1euma da hayır di.yorum.. vafık görülmesinin bir manası endiJelerini Japonya hariciye neza• 

Ça hakikaten bizı· imha etmek bu hat kuvvetlennı mu~mer- Bız hudutlan garanti etıneclik Ye da bu olsa gerektir. retine izhar etmeğe memur edilen 
istiyen düımanlarımız daha kiz . olarak tahrik etmişti. Hal I "!ç~ ~n da etmiyeceğiz. B~ Memleketin iktısadi ve mali Amerikanın Tokio sefiri, ıimdi de 
b .. ..k ik. db. 1 buki: Bu sahada düımanla te- gıbi Lehıatan da hudutları garanti vaziyetı·nı·n ı·yı· olmadıg"ına pek birçok milletlerin gönderdikleri u-

uyu m yasta te ır er, tq- b • etmemittir n etmiyecetkir de." keri mü§Bhitlerin venniı oldukları 
vikler icra etmek ve hırslar masta .. ıra~ıgımız kuvvet~~r Berliner Tageblatt gazeteıi, bU beliğ bir istintaç vasıtası da bu raporlar hakkında 'ı'okio hariciye 
uyandırmakla mefgul oldular. y~lmz s~~~." kıt.aatının ~uk- mevzua dair olaı:ak .. Lehiıtan ile sene içinde vukubulan iflas ha nezaretinin nazan dikkatini celbe 
Ve bütün bu mesai neticesinde bar ve küçuk pıyade mufreze- Ruıya arasındaki munaaebatın nor- diıeleridir. 1931 senesi zarfın- memur edilmiıtir. 
Yunanistanın tekmil kuvayı !erinden ibaretti. mal bir t•kil almaıma .m'.'halefet da Yunanistamn yalnız dört Aıkeri mü··•.:tıer, verdikleri ra-

.. .. etmekte ve Almanyanın hiçbır - ,...u 
musellelıasmdan murekkep, Ve bunlar düşmanın hareki bep gönnediğini beyan etmektedir. tehrinde: Atina, Selanik, Pire porda, Çinin bir taarruz hareketi 
fevkalade mükemmel, müceh- tını mümkün olduğu kadar Fakat eğer bu proje Lehiıtanı Al- ve l'atras ıehirlerinde bidayet hazırlamakta olduğuna dair hiçbir 
hez, kuvvetli büyük orduyu tehir ve tevkif ederek ve tema manyaya kartı taarruzkiir bir vazi· mahkemeleri 404 iflas karan iıaret mevcut olmadığını beyan et-mektedir. 
Anadolunun içersine saldırdı- il muhafaza ederek geriye çe- yet alınağa aevkeyler veyahut Le- vermiştir ki bunlann, içinde bir 
lar kilmişlerdir. Bil bana düşman biıtan hükümeti Almanya ile olan kaç fabrika ve büyük ticaretba 

. Art k d"" 1 kan rd • hı hudutlarının daima ayni halde kala- ne vardır. Bu kısım resm·ı bı'r ı Ufman arımız a- 0 usunun sag cena ve sağ cağını iddia ederae meıele o zaman 
at getirmişlerdi ki bu kuvvet- cenahının gerisinde faaliyet tamamen lıatka türlü olacaktır , di- istatistikten alınmıştrr ve Ylıı-
li ordu, hali teşekkülde bulu- ler göıteren süvari kütleleri- yor. naniıtanın diğer •ehirleri bu a-
nan ve istihzaratmı ikmale miz dütmanın harekatını fevka dette dahil değildir • 
vakit bulamıyan Türkiye Bü- iade mütkülata duçar etti. Bile komitesinin ~ ~ '1-

F ranaa hükumetinin de Japonya· 
run nazarı dikkatmı celbe matuf o
larak yapılan bu harekete ittirAk et 
tiğini bildirdiği tahmin olunmakta 
ve büyük Britanyarun da bu tqeI.. 
büslere muzaheret edeceği zannedil 
metlıedir. 

yük Millet Meclisi ordusunu Bu ıuretle dütmanın bütün Raporu Hüktimet, itsizlere ve yemek 
tamamen ortadan kaldıracak, sevkutceyiı yapılmasını meyda tedarikinden aciz kimselere ye B. C. G. aşısı davası 
memleket ve milletimizi imha na çıkarmıfb. Dütman Sakar- Geno Fransız noktai mek yapmak dağıtmak hususu BERLIN, 25. A.A. - Profesör 
hususundaki kararlarının tat- ya karşısına geldikten sonra naz11rı galiptir nu belediyelere tevdi ve hava- Kalmet, Lubeck mahkemeaine bir 
biki hususuna hiç bir mani almıt olduğu tertibatın ordu. le eylemiştir. telgraf göndermiş ve mahkeme reİ· 
bırakmıyacaktrr. Bu düşman muza taarruza ve ordumuzu BERLIN, 25• A.A. - Bale mu· ai dün sabahki celsede bu telgrafı 

d · •. ·b· I tahuaular komitesinin Vennİf ol- Atina belediyesinin a•hane- okumuıtur. or usu temmuz evasrtında ha- arzu ettıgı gı l mağ up etme duğu rapor takmil ıiyaıi mükaleme- y 

1 • • • b t • ·· · 1 d • nl si bugünden itibaren at tevzii- . Dr. Kalmet,_ bu • telgrafında B_er-re <atı taarruzıyesıne at amış- ge musaıt o ma ıgını a amıt lerin Ye matbuat mi_italealarına ait p D ek 
•-. Ordumuz bu hareka·ta kar- olacaktır ki·. 13 Ag"uatostan mebahuın kaffesini 11.tiva etmekte ne başlamıttır. Belediye mecli- !inde _çıkan. ~ır mecmuanın r. eı 
u • b k • · ·ık h • aleyhindeki ısnadatına kartı protea· 

fı maliimunuz olduğu veçhile 23 ağustosa kadar mühim bir dir. Muhalif gazeteler müsteana ol- 51 u ma sa~ ıçın 1 • ta ~ısat to etmekte ve mümaileyhi, böyle 
nönü, Kütahya ve Altın tı'. hareket yapamadı. Bu müddet 1 n.""' .üzre diğer .gazetel~in. fi.kirleri, olarak 500 bın drahmı tahsıı et 1 birteyİn faili olamıyacağına dair 

mal ve timali §arkisinde bulu- z,arfında yaln~ ~ev1?1l~yış ter ricindc hareket icap ettiği noktasın- mıştır. un an aş a asap- müdafa eylemektedir. . l ıımdi Y oung planı çerçıveaının ha· • • B d b k k 

nan uzun bir hatta bulunu- tıbabnı tebdıl ıle ııtıgal etti. da temerküz etmekte olan hükUmet lar cemiyeti her hafta bir kaç Bu mecmua, Pr. Deicke'in iale-
d h d D .. b · 'b k · zaril " terek bul nmak yüz okka et ekmekçiler de o ye baaill".!"i B:. C.h G: ,ıaınad kları~tırti-yor u. Bu atta Üfmanın mu utmanın u yenı tertı atı sev · no tai na e mut u . b k eb .. • . mq oldugu 9up eaını ıer ey emış . 

harebe temasını kabul etmiş- kulceyfİyesinden takip ettiği tadırBerlin T ebl . nıs ette e mek t erru etmegı Pr. K.almet, Dr. Deicke'in mutlak 
tik. Fakat, daha ilk temasta, noktai nazar, kuvvayı asliyesi y 1~ agd attetmeg~1o;.tesı. taahhüt eylemişlerdir. namuakiirhğından ve aamimiyetn-
d ded 1 d . oung P anının evam aı azım "° "° :v- den tamamile emin olduğunu beyan 
üşmanın a en ve veaaitçe e or umuzun sol cenahını ıha geldiği fikrini takviye eden kat'i 

tefevvuku tebarüz ediyordu. ta ederek ordumuzu imha et- FrBMız noktai nazarının galebe et- Yunanistanda işsiıderin mik eyl~e:'!r~elaeıi 28 Kiiııunuevel 
Buna binaen ordumuz bu hat mek ve ondan sonra Ankara tiğini, fakat mutahaasıalar komite- darmı sureti kat'iyyede tesbit mlik edilmittir. 
üzerinde muharebei kat'iyeyi ya gelerek Türkiye Büyük Mil ıi'.'in hakiki, fili. ve maddi 0~ nok· etmek için gerek hükUmetçe, 
kabulden içtinap ile yalnız let Meclisi bükiimetini dağıt- !"l ııszarmbey ın tp~t dt!"'ketmiı oldu- gerek ticaret ve sanayi odala-

. h k b.. ·· A d 1 ... gunu an e mc. e ır. 1 1 ak d En d mevzıi mu arebeler vererek ~a ve utun na o uya ha- Bu gazete, bu yeni tamirat ...., rı.nca ça ışı m ta ır. oğ-
Tamirat ve terki tesli

hat meseleleri 
düfmanı fazla zayiata uğrat- kim olmaktı. İtte bu maksada ıiyaıi borçlar muadeleai hal...., tan· ru tahminlere nazaran Yunanis 
makla iktifa etti. Ve bunun İstinat eden sevkulceyif planı zim edilmedikçe, dünya iktisadi tandki itsizlerin mikdrı 100 - VASHINGTON, 25. A.A.- A
neticesinde ordumuz Eskişe- nı yaparken bizim nazanmız- buhranının iktiham edilmeıinin · 120 bin arasındadır. Halbuki merikan ayan mecliıi hariciye encü
hir •ar ki ve Seyitgazi hatbna da tecelli eden safahat •u idi: mümkün olamıyacağıru tasdik edi- bunlardan her birinin vasati o- meni reisi M. Borah aorulan bir 

T ~ yor. süale cevaben: Amerikan Cemahiri 
çekildi. Kezalik bu batta dahi Düıman 1 - 2 fırkasını Sakar Tamirat ile ıiyui borçlar arasında !arak beş nüfusa bakmakta ol· Müttahideainin Avrupa itlerine mü-
görüldü ki: Düşman ordusu- ya'nm garbında terkettikten ki münasebet ve irtibet mütalıusu- duğu hesap edilirse memleket- clahale edebilmesi için Avrupa mem 
nun tefevnıku bakidir. Bina- sonra mütebaki sekiz fırkası- lar tarafından kuvvetle Ye hatta A- te (500) bin nüfus, yani umu- leketlerinin tamirat me~eleıin~ ni; j 
enaleyh, meydan muharebesi nı cenuba ve farka yaydıraralç merikanın aldığı vaziyet aebebile mi nüfusun on dörtte biri ka- hayet vermeleri ve tealihatı şıddetli 
vermeden, yalnız düşmanı llice vadisinin cenup sahasın- Almanyanın ameli bir tarzda arzu. dar bir kütle mutlak ıztrrap ve 1 ~~d~i~~lle ~tir_ltmalBa~ liizknn .tır~d~-

. d d k d • ıundan pek fazla bir kuwetle ka· ef I I d d ekt• .. • 1 gıru aoy emıt . ...e C)m.ı eaının 
zayıata uçar etmek için mu- a ıar a ogru yürütüyordu. yit ve işaret edilmiştir. s a ~ ,a tın a e?1 • ır. Hu~ raporuna telmih eden M. Borah ta-;. 
harebeler icra edildi. Ve bun- Bittabi biz de düt- Berliner Tageblatt gazetesi, aa- met ışsızler ve saır bıçareler t• mirat meaeleaini ortadan kaldırma-
dan ıonra ordumuzu biraz da manın bu maksadını lahiyettar Alman makamatının Al- çin zenginlere bir vergi tarhet dıkça Avrupa için tekrar iktiaaden 
ha ikmal etmek ve memleke- daha evvelinden ketfetmit bu- manyanın taahhüdlerini ifa etmeli 1 mek tasavvurunda imiş. yükselmek için hiçbir tali görmiyo-
timizin aksamı sairesinde bu- lunduğumuz için ordumuza ;çin ib~yar v_e kudreti dldah~linkade bu- ' :v- :v- :v- rum." sözlerini iliive eylemitlif· 
lunan kuvvayı ihtiyatiyenin ona göre tertibat aldırmıt, fuili,~.;;::;~;,:;;:;.;: "da u[ebcll~ Bir kaç gün evvel M. (Veni- CENEVRE, 25. A.A. -Terki t~ 
·ı ·h kı bır km k bul d k. D • d·· 1 • 6 1-) u ı's• ·· .. ı'd' H t lihat konferansının muvakkat m-ı tı a na zaman a a ve unuyor u aıma uş- t. .un ısuı;arı komite raporundan ~ ~ n mı gunu ı. er a . · dilıni. · 
h h ld b• . . • v h ka d . . . f t b "k t 1 afl td• zaınnameaı te11s e ftir. er a e ızım ıçın müsait man sag cena ı rıısın a ıc- ıstihraç edilebileceğini yazmakta- ra tan e n e gr arı ge ı, 

ve düşman için gayrimüsait rayı harekat eden süvari kıtaa- ı dır. siyasi devletler tarafından me-
bir mahalde meydan muharebe tımız ve sebükbar piyade kıtaa rasim yapıldı, o gün tes'it edil- ve ne bağırsa beğenirsiniz? 

Açlık ifade etmek maksadi
le: 

sini kabul etmek muvafık gö- tımız dütmanın hattı ric'at- Çeltik civarındnn geçen men- di. Bu münasebetle Selanikte 
rülmüştü. itte böyle bir ka- leri üzerine, menzil hatları üze zil hatlan §İmale intikal et- de bu yolda tes'idat yapılmış 
rarla ordumuzun aksamı asliye rine birçok hücumda ve müte mek zarurefinde kaldı. Düş- ve bir kısım Venizelistler top- - Yaşasın ramazan! .. 
si düşman ordusile olan tema- madi taarruzlarda bulundular. man 23 ağustos sabahına ka- lu bir halde sokaklarda dolata Biraz tuhaftır, diyeceksiniz, 
sım katetmiş ... Ve uzak bir me Birçok kollarını vurdular, oto· dar tasavvur ettiği planın bü- rak nümayit yapmışlr, yaşasın öyle amma doğrudur. 
safe şarka çekilmiş takriben mobillerini ve nakliyat vasıta- tün tatbikatını il ·mal etmiş- Venizelos diye bağrrmışlar. Nediyelim, Allah beni befe-
26 temmuzda Sakarya gerisin- lannı tahrip ettiler. iğtinam ti. Bunlara mukabil diğer bir kı- re acısın. 

• · •·· al to:ılanmı" 

- ~...:;.~--- ~ -~~-' 

. ~ 

ANKARA, 25 (Telefon) - Adliye ve teşkilatı esascye en
cümenlerinden müteşekkil muhtelit encümen dünkü içHnıaında 
encümene havale edilmiş bulunan 14 dosya üzerinde tetkikatta 
bulunmak üzeı·e bir ihzari encümen intihap etmiştir. Bu encü
menin hazırlayacağı mazbata muhtelit encümende görüşülerek, 
hey' eti umumiye.'Iİn takdirine arzedilecektir. Bu on dört dosya
da masuniyeti teşriiyelerinin refi iıtenen meb'uslara dairdir. 
Meclise intikali bir foı·maliteden ibaret olan bu müracaatların 
devre şonuna kalması tabiidir .. 

Kocaeli meb'usu Sırrı B. bir 
kanun layihası teklif edecek 

ANKARA, 25 (Telefon) - lhtikarla mücadele layihasının 
hey'eti umumiyede müzakeresi sırasmda müstakil meb'uslar
dan Sırrı B. (Kocaeli) yeni esaslan muhtevi bir kanun projesi 
teklif edecektir. 

Ankarada Kubilay için bir içtima 
ANKARA, 25 (Telefon) - Öğleden sonra Kubilay hatıra

sını caziz için Ankara gençleri içtima ettiler. İçtimada Maarif 
vekili Esat B., Maarif erkanı ve bazı meb'uslar bulundular. Genç 
ter hep bir ağızdan "Biz yaıayan Kubilaybnz., diye baeırdılar. 

Tütüncülük kongresi şubatta 
toplanıyor 

ANKARA, 25 (Telefon) -Tütüncüler kongresi tubatta 
toplanacaktır. Bu içtimada hükumet namma mütehassıs bazı 
zevat bulunacak ve tütüncülüğümüzün inkişfı için alınması la
zım gelen tedbirler görüşülecektir. 

Fransız ayan meclisi af projesini 
kabul etti 

PARIS, 25 (A.A.) -Ayan meclisi dünkü celsesinde af pro· 
jesini meb'usan meclisince kabul edildiği şekilde ve hiç bir ta· 
dilat yapmaksızın kabul ettiği gibi yevmi gazetelerin tab'ına 
mahsus kağıt hamurları üzerinde mevzu gümrük rüsumuna mü
teallik projeyi de bili müzakere tasvip ve kabul eylemiştir. 

Fransız 
Meclisi 
Noel dolayısile 20 

günlük tatil yaph 
PARtS, 25 (A.A.) - Meb' 

usan meclisi dünkü celsesi es
nasında, M. Blum tarafından 
verilen ve umumi rey sistemi
ne müteallik bulunan istizahın 
müzakeresine dair olan ve hü
kUmetin itimat meselesini mev 
zuu bahsetmiş olduğu teklifi 
267 reye karşı 329 rey ile red
detmiştir. 

Bundan sonra Noel ve se
ne batı yortulan münasebetile 
meb'usan meclisinin mesaisini 
gelecek 12 knunuıaniye kadar 
tehir ettiğini bildiren kararna
me kıraat edilmiştir. 

Bir hapishanede isyan 
HAIPHONG, 25. A. A. - Haip. 

hong hapiıhaneainden Tckulo Con
dore ceza müeueaeaine sevkedilmek 
üzre olan kürek mahkumları 21-22 
Kanunuevvel gecesi isyan etmi,ler 
ve gardiyanlarm üzerine hücum e
derek vunnu,lardır. 

Jandarma ve aıker, inzibat ve in
tizanu ıüratle iade etmiıtir.MahkUın 
!ardan 4 kiti ölmüı ve aalcerlerden 
dördü de berelenıniıtir. 

Şayanı dikkat 
Bir konferans 
ispanyanın Paris 

hitabesi 
sefirinin 

PARIS, 25 .A. A. - lapanyanın 
Paris ıefiri olup Cemiyeti Akvam 
mecliainde mühim bir rol oynamış 
olan M. Madariağa, cemiyeti Ak
vam menuune dair vermiı olduğu 
bir konferanıta ezcümle ıunlan aöy 
lemittir. 

" Cemiyeti Akvam, adeta müsta· 
rip dünyanın, mütterek ıulhun ta· 
hakkuku makaadile ödediği bir ne
cat fidyesidir • 

Milletlerin en beteri vazifeleri, 
tealihat bütçelerini en aagari haddi 
ne İrca etmektedir. 

Zannederim ki, bu, bir taraftan 
emperyalizmin fenalıklarına ve di· 
ğer taraftan da dünyanın büyük bir 
kısmım için tahrik eden iktiaal 
muharebeıine mani olmak için ye
gane çaredir. 

Bu ıene için derpiı edilen teali· 
hat bütçelerinin tenzili aayeainde ele 
geçen oermayenin getireceği yüzde 
5 faizle Cemiyeti Akvamın bütün 
maaraflan ilinahaya temin edilr.ıi s 
bulunacaktır." · 

Hatip, Cemiyeti Akvamın cihan 
sulh yolunda ilk ve en hakiki tcrak· 
kiyi teşkil etmekte olduğunu söyli· 
yerek sözüne hitam vermiştir. 

Mehmet Rauf'u da dün gömdük 

Olümünü büyük teessürle kayd
ettiğimiz Eylül muharriri Mehmet 
Rauf Beyin cenazesi dün aabnh saat 
11,30 da Cerrabpa§B haataneainden 
kaldırdarak Teıvikiye camüne nakl· 
edilmiş ve cenaze namazı orada kı
lındıktan sonra Maçkadaki aile me· 
zarb"-a gömülmüştür. Merhumun 
K-" ~e Matbuat cemiyeti Ye dama 

dı muharrir arkadatlardan Selimi 
izzet Bey namma çelenkler vazedil 
mittir. Abdülhak Hi.nıit, Hüıeyin 
Cahit Beylerle edebiyat ve tahrir 
alemine menaup birçok zevat cena· 
zc mera.imine ittirak ederek merh~ 
ma aon hörmet vazifeıini ifa etınir 
!erdir. 

Allah rahmet etsin. 
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K za kon rele • ihtiya 
tün toplanan Fırka 
kaza kongreleri 

.İnönü kaza kongresinde Fırka-1 
ya dahil olmayan 

ltandaşlar da hazır bulundular 
ilik fırkası kaza kongrele
"am etmektedir. Evvelki 
lstanbulun en kalabalık 

lı olan Eminönü kaza.sının 
resi yapılmıştır. Kongre

kişi mütecaviz aza bu
uştur. Asıl şayanı kaydo-

tihet kongrelerde fırka 
uplarından baıka kimse 

namazken, bu kongrede fır 
l dahil olmıyan vatandaşlar 
da münevver bir zümre ha 
~lunmuı ve bu hal ilk dafa 
olmuştur. Kongre başla
n evvel divani riyaset in
ı yapılmıı, kongre riyas~
Sanayi ve Maadin banka
İifettiılerinden ve Beyazıt 
'ye reisi Ahmet Şükrü Bey 
ap edilmiş, evvela heyeti 

enin bir senelik mesai rapo 
kunmuştur. Bu rapor hey'e 

umiyede kıymetli münaka 
ta ve takdirkar tasviplere 
bar olduktan sonra, hey' e

re intihabına geçilmiş, A
t Methi Sait, Hakkı Nezi 
rahim Sabir, belediye mek 
su Haluk, Dit tabibi Şev-

.\gih Sabri Beyler asli aza-

de yapılmıştır. Kongreye 
300 kişiden fazla murahhas iş
tirak etmiştir. 

Kongre reisliğine murahhas 
lardan lsmail, ikinci reisliğe 
Emin, katipliklere de Dr. İh
san Arif ve Naci beyler inti
hap edilmişlerdir. Evvela kaza 
raporu okunmuş, münakaşa ve 
müzakerelerden sonra tasvip e
dilmiş, müteakiben intihabata 
geçilerek hey' eti idareye asli 
aza olarak Dr. Hikmet müski
rat inhisarı müdürü Asım, avu
kat Cemalettin Fazı!, Dr. Hulu 
ıi Ertuğrul, Behariye tütün de
posu müdürü Fikri, tüccardan 
Vasfi ve Nafiz Beyler intihap 
edilmişlerdir. 

intihabatı müt-eakip ihtiyaç 
listelerinin tetkikine başlanmıt 
tır. Bu listelerde belli batlı şu 
ihtiyaçlar tebarüz etmittir: 

1 - Elektrik fiatlarının ma
kUI bir hadde tenzili. 

2 - Elektrik saat ve kofra
larından heray kira alınmaması 
ve bunların arzu edenler tara
fından satın alınabilmesi • 

Ekonomi 

Bir istatistik 
Hazırlandı 

Ege mıntakasında 
bu seneki 

stok mahsulü 

Ege iktisadi mıntaka11nın bu se
ne mabsulatının en son stoku etra
fında bir istatistik tanzim edilmi§
tir. 

Bu istatistiğe göre stok kilo ola
rak fU suretle tesbit edilmiıtir: 

Zeytinyağı 298940, zeytin tane
si 187704, yün, yapağı, kil 1050661, 
yulaf 3286184, yumurta 24044889, 
üzüm 2791091, tütün 12745361, pi
rinç 137500, prima 327536, pala
mut 2182741, pamuk tohumu 
1096404, pamuk mableç 3511892 pa 
muk koza 9482467 nohut 6257143, 
mercim<k 612592, mazı 136580, mi
yan kökü 1165860, mısır dan 
26012033 kepek 9075740, keten to
humu 3525, kendir tohumu 111247, 
kendir 909850, kAimdan 608984, 
kaplıca 1491332, hurda incir 34ı34S, 
halı 35350, fasulye 293ı390, deri 
320523 av derisi 165471 çavdar 
2849329 ceviziçi 26160, ceviz kabuk 
Iu 1,120,123 bakla 6,795,844 bur
çak 12,677,314, börülce 948,236,bal 

Belediyede 

Evlerin 
Lağamları 

Kanalizasyona bağ
lanması 

mecburi olacok 

Kanalizasyonun caddelerden ge
çen ana lağımlarma binaların busuıi 
lağnnlarınm bağlanma11 ihtiyri ol
duğu için şimdiye kadar ancak la
ğımlan tıkananlardan 5 kişi beledi
yeye müracaat ederek t:kanan la
ğımların açılması için huausi lağım· 
larına ana lağıma bağlanmasını iste· 
mişlerdir. Kanalizasyon talimatna• 
meai, hususi lağnnlarm kanaliza-
syon şebekesine bağlanması mecbu
riyetini koymamıştır • 

Yalnız bir evin lağunı tıkandık
tan sonra hariçten tamire müsaade 
edilmemektedir. 

Bütün evlerin lağımlannın tıka
nı sokaktan geçen şebekeye bağlan 
ması uzun zamana muhtaçtır. Bele
diye bunu nazan dikkate alarak bü
tün evlerin analağıma bağlanmafl· 
nın bir madde ile mecburi şekle ko· 
nulmasını isteyecektir. 

Fakirlere yardım 
mumu 38897, bademiçi 33588, ba· Belediye kimsesizlere ve fakir
d12em5 '"'Oka37b7uklu k 62947300. buğday ı !ere yardım için 1931 bütçe:ıinde "°""'' ,araa , anason .. · f ı f la 13200 akdarı 3 060 000 afyon to- muavenet ıçtımaıye as ına az tah 
bumu' 584,300 'arp~ İ29,333,660 siıat koymuftu. Halbuki bütçenin 
kilo. bu kısmından pek az istifade edile

Alman bankaları faiz 

nisbetlerini inc.irecek 

bilmittir. Bunun sebebi belediye ka· 
nununun geç tasdik edilerek tatbi
kine geç başlanmasıdır. 

Belediye yeni bütçede içtimai 
muavenet faslına ehemmiyet ve...,. 
tek, gelecelı: sene bu muavenet da
ha ziyade genitletilecetkir. 

• D e les r.ıil 

1 r 
Aşağı yukarı herşey değişti, 
yalnız kantolar değişmedi! 

Tiyatroda sigara içmeyin: karışmam 102 lik olursunuz 
Nerede o Manakyan tiyatrosunun beli piştovlu, başı silindirli Kont ve 

Baron bozmaları? - Üsküdara gider iken aldı da ••• - Osman? Efendim! 

Sinemacılık en son terakki Geçen akşam, ismi lazım - Susun be!. Ölüsü kandil 
merhalesine vardı. Beyaz per- değil, bir yerde bulundum. tiler •• 
de üstünde yüksek san'at hari Burası, hem tiyatro, hem sine- Alacağı cevap malüm: Ok-
kaları seyrediyoruz. Tiyatro ma, hem varyete •.. Fazla ola- kalı bir "voyvo •••••• ,, 
deseniz 0 da öyle.. rak ince saz da var. "Varye- Dört perdelik kome-

Bundan kırk sene evvelki te,, l:ıizde en çok iptizale uğra dinin bilmem kaçıncı 
ıaiaşlarda, eli piştovlu, başı tılan ve manası kalmıyan perde arasında idi. lki polis, 
silindir şapkalı, ayağı pantof- Frenkçe kelimelerden biridir. ahaliyi yararak, sıraların biri-
lalı kont ve baron bozmaları, Galiba çeşit, tenevvu demek ne doğru ilerlediler. Biraz son 
sahnede anlamadığımız, anla- olacak.. ra, sarı kasketli bir genci :ı.ta 
sak ta hoşlanmadığımız bir li- Fakat hangi tenevvu bu? j ları_na alarak adeta sürükler-
sanla saatlerce diskur verirler- Meseli, işte saz benizli, za- cesme dışan çıkardılar. 
di. yif bir kadın •.• Bir davul güm- Herkes, merakta: 

Şimdi iyi kötü bir şehir ti- bürtüsü arasında sahneye çık - Ne yapmış acaba 't 
yatromuz var. Birkaç tane tı. Soğuk soğuk bir şeyler söy Birisi sordu: 
aktörümüz, ara sıra, az kusur- lenmeğe başladı. Anlıyan yok - Kim bu götürdükleri? 
lu piyesler temsil edebiliyor- sa da alkışlıyan var. Derken Öteki omuzlarını silkerek 
lar. kadın, bir "Osman,, şarkısı cevap verdi: 

Yani, tiyatro ile sinemadan tutturdu. Her "Osman,, diyi- - Yüz ikiliklerden ... 
yana, garba azacık benzer ta- şinde, salonda yüz ses birden Tabir, tuhafıma gitti doğru 
rafımız yok değil.. cevap veriyor: su ••• Yüz ikilik... Bu da ne de-

Hiç olmazsa, aktörler o ak- - Efffendim... mek acaba ? 
törler değil, sahne 0 eski sah- - Osman!.. Bizim bildiğimiz bir "Yüz 
ne değil ve nihayet piyesler - Buyur elmasım.. ellilikler,, var. Onlar da vata-
0 eski piyesler değil.. Tiyatro ( !) da meğerse ne na hiyanet ettikleri için çok 

Yalnız değişmiyen bir şey kadar çok "Osman,, varmıf. şükür hudutlarımızın haricin-
var: Kanto!.... Ayni kadın, tekrar ve tek- de ••• 

Şehzadebaşınm o canım, e- rar sahnede göründü. Gelsin al 
k 1 Çok geçmeden merakımı 

vet o ca •.••. nım anto arı ve 0 kı Gelsin voyvo ca.: .. nım kantocu kızları değiş ş.. •• hallettim. "Yüz ikilik,, tiyat-
ed Neyse, varyete bitti, ince- ro ve sinemalarda cıgara içmek 

m i. aaz ba•ladı. Kemanlar gıcırda gafletm· d b 1 1 il Sahnede, yine o göğüs tit- ~ e u unan ara ver en intihap edilmişlerdir. 

llundan sonra ihtiyaç liıte
okunmut ve hakiki ihtiyaç 
tetkik için güzide zevattan 
encümen teşkil edilmiştir. 
tncümenin tetkikat neticesi 

Pazartesi günü kongrenin i-

3 - Aksaray, Fatih, Şehre 
mini civarındaki barınacak yer 
olmıyan tramvay mevkiflerin
de tirket nizamnamesi mucibin 
ce kapalı bekleme yerleri ifl!a
sı. (Bu madde üzerinde bilhas
sa mektep çocukları için pek 
fazla ısrar edilmittir.) 

BERLIN, 25. A.A.- Muhtelif 
bankalar nezılindeki deylet komiııe
rile bu mali müeuesat ve tasarruf 
sandıkları mümessilleri araaında 
faiz niıbetlerinin tenzili bakında bir 
prensip mutabakatı tahakkuk ettiril 
mittir. Nuri Pş. 

Bugün gidiyor 

dı, kanunlar tıkırdadı, utlar bı"r ı'sı'm · m • 
retmeler, o telli pullu elbiseler mıt egerse.. · 

ı zımbırdadı ve oldukça güzel Ç" k'· beled' · · h. 
içinde gerdan kırmalar.. un u ıyenın emn ı-

sesli bir hanım, nihavent ma- l~f bö' 1 k l 1 d Elde şemsiye, bir asır evvel "' ına Y e apa ı yer er e 
ki: kamından bir ıarkı tutturdu. cigara içenlerden tamam (100) 

İ celsesinde hey' eti umu
tye arzetmesine, kongere
de pazartesi günü devamı
lı.rar verilmiştir. Fırkaya 
· olmayıp ta kongrede sa
•ıfatile dahil bulunan vatan 
lar müzakeratın ve münaka 

sureti cereyanından 
bir intibala ayrılmış-

* * .. 
l>ün Fatih kazası kongersi 

4 - Fatih semtinde bir ilk
mektep. 

5 - Şehremininde de bir or 
ta mektep. 

Bu ihtiyaçların temini için 
ait olduğu makamlar nezdinde 
teşebbüslerde bulunulması te: 
karnir etmit ve bazı hasbiıhal
lerden sonra kongreye nihayet 
verilmiştir. 

Havalar ve gıda 
maddeleri Irak Baıvekili Nuri Pş. dün öğ-

Havalarm bozuk gitmesi bazı gı- leye kadar Tokatlıyan otelinde isti· 
ela ma~delerine tesir ebniıtir. Yağ rahat etmiı ve alqam ıebir dahilin· 
fıatlen 130 dan 140 kuru!" çıkınıı- ı de bazı ziyaretlerde bulunmuıtur. 
~· Fa.sulya fiatlerinde de hafif bi~ Irak Başvekili bugünkü trenle An· 
yukselıı vardır. karaya gide<:ektir. 1 > 

Kamburg iç fındık 
p1yasası 

Hamburg Ticaret odasından ge
len malumata nazaran, fındık içi 
üzerinden mevcut mal istok satılmak 
maktadır.istihsal memleketleri pİya
oaları yükselmeğe meyaldir. Tür 
kiye fındık içi mevcudu-
nun 50,000 çuval kaldı-

Poliste 

Gaip çocuk 

nıdadı sıhhi merkezi 
elecek seneye kaldı 

ğı söylenmektedir. istihsal mem
leketleri ihracatcılarınm her vapurla 
ankonsinyasiyon mal göndermeleri 
fiyatlan kırmıt ve muamelitnı can
lanmasına mani olmuıtur. Depolar 
timdi bir hayli botaJdıjpndan müva· 
redat artık fiyatlara sui tesir etme
mektedir. 

Üç gündenberi Ahmet iımincle bir 
çocuk aranmaktadn-. Selma hatun 
mahallesinde Değirmen sokağında 
22 numaralı hanede ikamet eden 
Rusyalı Emir Veli Emin efendinin 
on üç aımda mahtumu olan bir ço
cuk gene o civarda kunduracı Habip 
efendi isminde birinin yanmda çırak 
hk ediyordu. 

Ahmedin salı günü saat on birde 
evden çıkarak bir daha avdet etme
mesi ailesinin merakını mucip olnıuı 
ve çocuğu aramağa ba1lamışlardır. 
Bir yerde bulamaymca zabitaya mü
.raaat etmişlerdir. Kitap 

Sevenler 
Cemiyet azası şimdiden 

400 ü geçti 

Kadınlar hamamında 
bir hadise 

~tıbba Muhadenet cemiyetinin 
dünkü aylık 

içtimaında muzakereler .. 
Dün Kasunpaf8da küçük hama. 

Kitap Sevenler cemiyeti müeaais- mm kadınlar kısmında kurnaya bi
lerinden ve Güzel San'atlar akade- tiıik taşlardan biri dütmüt ve ce
miıi muallimlerinden Bürban ümit hennemlikten çıkan duman birden

Müteakibe~ vesaiti na~liye kaza· Bey evvelki gün akademide bir kon bire hamamı kaplamıftır. Kadınlar 
~a. ~~1 unda~ı 51hhı '."erkezle- ferans vererek bu teşebbüs etrafın çığlık içinde birbirlerine girerek ba-

tıxı.ba mübadenet cemiyeti dün 
içtimaını halk evinde ve Dr 
· ismet Beyin riyasetinde yap 

hr. içtimada zabtı sabık büli.sa
akunduktan soma, müzakerata 
· mit, Londrada toplanacak olan 
kongresine iştirak mevzubahsol· 

,1. fakat bütçe imkansızlığı dola
yle ittirake imkan görülemeınit· 

• Fakat Türk tababetinin tanıt
ması için Bulgariıtan ve Yuna

tan gibi komşu memleketlere bir 
abat yapılmaaına, bunun için a
lalarla tema• edilmeıine karar ve 
ittir. Bundan sonra cemiyete gir 
için müracaat eden 6 doktorun 

ulüne dair müzakere cereyan et
ve doktorlar cemiyete kabul e
itlcrdir. 

asım paşa 

man yurdu 
Dün s•nelik kongr•sini 

aktetti 

Kasımp;lfa 1dınan yurdu se 
lik kongresi düo saat 10 da 
aımpaşa Halk fırkasındaki 

.. p bina11nda aktedilmiıtir. 

Kongre hararetli olmuı ve 
i sene için tesbit edilen 

t rapor okunmuttur. Rapo-
kıraatini ve klübün bu se

birinci kümeye geçmesi te-
• nniyatını müteakip yeni hey 
ı idare intihabı yapılmıştır. 

Bu İntihapta riyasete gaze
iz yazı işleri müdürü E-

lzzet B., ikinci reisliğe 
'lımann şirketi müdürü Nail, 

. tibi umumiliğe telefon tirke 
1 ~eznedar muavini Cavit, 

::.ı:1:;..~ belcdıye bahnezdı~dde Bya- fındaki fikirleri izah etmiıtir. maırun soğukluğuna kaçmışlardır. 
-• 1 mevzu so u, e- C · et ir;n yapılacak neşriy t Hamamcılar bı·r bayii ug" raşarak 

lediyenin bu teıebbüsü ehemmiyetle j •1 er;:;ı; · .-·. d k. ~ 
nazari dikkata aldığı, gelecek sene ı c ~ud .. ~ınülm. atı ke dı • zevata ver . deliği kapa.truflar ve kadınları teskin 
bütçesine imdadı sıhhi merkezleri nıeaı uıun e t~ ır: . etmiye uğraşmışlarsa da bir kısım 
teıis·ı 

1
• • tah · t k • 1 •·?· ı<vıık !:>alım Paşa, lktı•at: kadınlar korkarak evlerine dönmiıt-
çm aısa oyacagı azaya M""d · M .. · B F ı f 

teflı.im edildi. En sonra hıfzıssıhha HU ~rzrı~ B unış~· Aeyh, eHse e: !erdir. 
ka ""b' 50 k' 'd f 1 nu ıya ., ur: met qun K l t .!'unu mu.cı ınce .. ışı e~ az .a B. Tarih: Ahmet Refik ve Mükri- açın an me res 
mustahdemı olan rnueueselerın daı- · H ı·ı B E k' d b. t Al" • tab" k il k b . . mın a ı ey, s ı e e ıya ; ı . . mı ıp u anma mec unyetin- N'h t B T · t d b' t . M Mehmet Ziya isrrunde bır genç 
den hükumet ve belediye tabipleri- tafı aN"ha., t aBnzıGama e ed 

1
bY.a 'tı· pus- Adnan Efendi isminde birinin met-

ni . tif d tiki . bah a ı " rp e e ıya : e- . N 
D ıs a " et en mevzu sol- . Safa, B"" h o 't ö R' reıi Lefterayi kaçırnll§tır· aka, 

muı, bu husuıta vekilet nezdinde yamıB 
1 

ur an mı ' mer ı- Hasan ve a .... •i Mehmet Şükrü E-
•- bbü" ıl . . . za ey er .. -.. kal .....,e • yap ması ıstemıştır. Fakat C ğraf.. M'" d . H' .t B fendiler Mcnmet Ziyayı ya ıya-
~~ İJİ eti~ba oda11 vekalete yazdıiı F' 'ko. S yda: t . u eCrr:~. Bamı Salih., ı rak Lefteranm bulunduğıı yeri ıor-
ıçm cemı eti' ı·· 1 ızı . a re tin e.... ey, 1 . bı~-Lı. , Y n yazmasına uzum 1 M B Ri . M .. d . K muş ar cevap alamayınca .,......... 
görülmemiıtir. 1 . uraBt T., b .. yazıyEe: Ş uaferrı~ Be- rmı çekerek Ziyanın üzerine atıl-

rım .., a uye: sat er ettin ., lard 
SanayÜ nefise: Bürhan Ümit B. mt! ır. . kmi 

1 Cemi ti · dilik 400 .. Fakat Zıya tabancasını çe t. 
Tahrana ve 
Cenevreye 
Gidecek heyetler 

ANKARA, 25 (Telefon) -
Heyeti vekilenin pazar günkü 
içtimaında Tevfik Rüştü Beyin 
riyasetinde Tahrana gidecek 
heyetin azası ile Cenevredeki 
tahdidi teslihat kongresına it
tirak edecek heyet aza&ı takar
rür edecektir. 

Tahrana' gidecek heyetin bu 
hafta içinde hareket etmesi 
muhtemeldir. 

--··---·-····-···---·-···-·····-······· 
ne memuru Kerim, azalıklara 
da sabık Gedikli mektebi müdü 
rü Dilıat, Sovyet tirketi müte
ahhidi Zeki, inhisar idaresi me 
murlarından Nuri, Umı.tni kap 
tanlığa da Liman şirketi me
murlarmdan Cavit Beyler ı il 

' mekytede . n aBzasmikı . 'tarun d h . u kurt unlardan biri Hasanı gayet a-
geç ır. u ın a a zıya • lam At · Ş'"k de b"' ·· •· ·· b · dir gır surette yara ıflır- etçı u 

uyuyecegı fUP esız • rü de ellerinden bıçakla yaralanınıt-

Mabetler hakkında 
bir iıtatistik 

Son bir İstatistiğe göre lstanbulda 
büyük ve .l<üçük 527 cami ve mes
çit vardır. Bunların 27 si büyük ca· 
mi, 197 si küçük cami 303 ü de ma· 
halle mesçididir. Diğer mabetlere 
gelince Musevilerin burada 38 sina
gonu vardır. Ayrıca 12 Ermeni Ka
tolik Ermeni Ortodoks, 59 Rum Or
todoks klisesi ile Fransız, Alman, 
Avusturya ve ltalyan Katoliklerinin 
31, Protestan Almanlann 4, lngİ· 
)izlerin 3, Amerikalıların 2, Bulgar
ların 1, Romenlerin 3 kiliıesi ile 
Süryanil~n ve Gildanilerin birer 
mabetleri vardır. 

Camiler tamir edildi 
Ramazanın yaklaıması dolayiıile 

evkaf idaresi bir çok camileri tamir 
. • d . 

tır. 

Hacı Hüsnü Bey 

İzmirden geldi 

Mülkiye müfettiılerinden 
Hacı Hüsnü ve Faik Beyler 
dün Ege vapurile lzmirden şeh 
rimize gelmişlerdir. 

Raşit Rızanın arkadaş
larını kömür vurdu 

BURSA, 24 . - Raşit Rıza ve ar· 
kadaşları bir kaç temsil vermek ü
zere Bursaya ıreldiler. Heyet dün 
akşam ilk temsilini verdi, çok alkıı
landL 

Temsil heyetinden Ertugrul Sa
deddin beyle bir kaç artisti otelde 
kömür çarpmışbr. Fakat vaktında 
yetiıildiğinden tehlikenin önü alın· 

"Osküdara gider iken aldı Şarkı, fena değil amma, kurut ceza alıyorlar. İki kurut 
dinlemek mümkün olmuyor l b ·1· ed' da bir yağmur ... ,, tekerlemesi- pu parasını una ı ave ın-

le arzı endam edişler filan, ki... Kimi öksürüyor• kimi ak- ce, tamam yüz iki kuruı edi-
sırıyor, kimi gülüyor, kimi ko 

hep yerli yerinde •. Seneler, se- yor •• 
fahat ve eğlence hayatımızda nU§uyor.. Aman, dikkat edin: Yüz 
kuvvetli değişiklikler yaptığı Ara sıra, gün gömıemit ikilikler arasında bulunmalı 
halde nedense kantolarımızı bir sse, hazırunu sükiita da- hiç hoş bir şey değil.. 
değiıtirmedi. vet ediyor : M. S. ········· ,,, ............................................................................. . 
Muhabir mektubu Mıs!r'la tica~et 

Çarşamba 5 senelik 
bir program yaptı 

mukavelesı 
Mıaır sefiri Abdülmelik Hamza 

Bey ve bulgar sefiri M. Pavlof A ... 
karadan tebrimize gelmiılerdir. 

Mısır ıefiri Abdülmelik Hamza 
Bey fu beyanatta bulnmuttur: 

" - Bir hafta kadar kalmak ü· 
zere lıtanbul ıreldim. iki memleket 
münasebab b.,,. zaman olduiu gibi 

Belediye 30,000 liralık bütçesi ile ~°ı!'aıtı~~" :m.;:nedı:; 
ihtilaf bile yoktur. Pek yakında yo-

bu Programı tatbika çalışacak ni Türle - Mısır ticaret mukavelesi 
de İmza edilecetkir. Bu mukuele 

ÇARŞANBA: Çarf8Dbanın. iki iıtiy~>rlar: Bu ~al zavallı Muıtafa- için çok uzun zamandanberi her iki 
t safesinde Ordu köynde Ga nın ızzeli nefaıne dokunduğıından tanıfça ehemmiyetli tetkikııt yapıl

:" H:.:.. Bey mevkiinde kayalar gitmek istemiyoor ve köprünün kor nuıtnı. Bu huıustaki müzakeratin 
·· · de hili mevcut demir halka kuluklanna tutunarak duruyor ve bu bir iki hafta içinde tamamen i..:.::: evvelce buralara kadar deniz jan~aların tazyıkından kur!ul.a hitam bulacağını kuvvetle tahmin 
olduğu zannedilm•ktedir. lıtanbul mıya"."gını. a~ay.~nca 30 m~~·~ ırti· ederim. Şu mubaldaılr.tır ki yeni tİ· 
boğazııun basıl olma11yla denizlerin fadaki yeN kopruden kendısını kal- caret mukavelesi iki memleket mü
buralardan çekilmİf olduğuna ve dırıp Yetil ırmağa atıyor! Ora11 ka nasebatını biraz daha takviye ede
Onre ile Terme'nin de ayni mazha- yalık ve kazıklar çakılmıt berbat cek ve bu iki dost millet münaseba-
. t nail olduklarına büküm olun bir yer olduğu halde kendisine bir tı ve dostluk •abasında olduğu gibi 

=:..d şey olmıyor ve suyun içinden çıka- ticari ve iktisadi sahada da biraz da 
ır. 

1
.. t .. d ç rak köprü ayağının etrafındaki taş- ha birbirine yaklaıtıracaktır. " 

Yılgı usu u ve •rzı mu aı a~ l ların Üzerine •ır ··":lam oturu~or vo; 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bura hayvanlarının batı bot dag ıa· ndarmalara teslım olmak ıstemı b" t' d · t' 1 kt d ı ·· ed nnme ın en ın ızar o unma a ır. 

lar ve ov~ar~ Y~tama arı ot e~- 1 yor. O sırada galabalık arasından V . d 
beri bir kaıdedır kı bu usule yılgı bir aşması onu çağırıyor bu sese arı atı 
diyorlar. mutavaat eden Mustaf dereyi geçe- Kaza maliyesinin ııenevı varidatı 

Bu hayvanlar. herkesin kendine rek sahile çıkıyor ve tekrar jandar- ( ı50,000) ve hususi muhasebenin 
aöre bir damga11ie damgalanıp salı malar karakola götürüyorlar. Jan ki de (50,000) liradır. Kaza dabilir 
verilmektedirler. Bunlar oralarda darına kumandanı yüzbaşı Zeki Bey de tunun bunun eline ıreçmiı ve he 
yavruluyorlar ve kendi baılarına bü odasına alarak sobada 111tıyor ve ça nüz tahrir edilmemit o kadar arazı 
yüyüp ççoğalıyorl!'r.. Et~~ri .~v eti maıırlarını değiıtirerek ve üst laaıı vardır ki bunlardan vc.rgi alınaın• 
gibidir ve çok lezızdır çunku hep m kurutarak derhal serbest bırakı- makta ve hukuku hazine göz göt'< 
süt ile besleniyorlar ve bu ciıulere yÖr! zıyaa uğramaktadır! 
(Emlik) diyorlar. insan yüzü gör- d Miiteferrik malümat 
medilderi cihetle çok vahşı oldrıkla Bele iye•I 

dan sah' 1 · ·· · !arak 1 Köprü batında meydana nazır Kaza dahilinde karakol olan yeı 
i°:nde u:::nerı ~;ı:l~ 0 

beldi;:,..:;. köhne bir bina Ça11&nbanın beledi- lere telefon yapılmıttv-. Kazada n< 
hastahane ve ne de dispanııer yok. 

suya çıkarlarken kement atarak de ye dairesidir. Hariçten ırörünütü o tur! Belediye ebesi Fennude Ha. 
virirler. Bunlaı- kurtlann hücumla kadar cazip değilıe de dahili taksi nım tecrübeli ve e•ki ebelerden olcbı 
nnda kendilerini müdafaa için yav- matı ve odalarıaın mefruıatı pek iu cihetle doğum hususunda peL 
rulannı ortaya alıp batlan meTkez mükemmeldir. Belediye reiıi Salih mahareti vardır ve icabında Samsun 
de olmak üzere dairevi bir kale teş- Zeki Bye kıymetli ve gayur bir genç ve Bafra'ya da davet olunmaktadır 
kil ve mutaarızları tepmek suretile tir ve kendisinden nafi icraat ümit 

dil · · ·· d f d 1 H olnabilir derecelerde kudretli bir zat Fermude Hannnm Çarf8nbaY> ken erını mu a aa e er er. er çok hizmeti olduğunu işittim. 
ne de olsa hilkaten halim ve munis tir. Mumaileyh tasdike iktiran eden 
olan cinıi bakann o zaif arka ayak beş senelik programın tatbikile met Hizm•t edenler 
larile bir sürü [gürki bonharm] din gul olacaktır. Kasabanın coğrafya Vatanın ·kara günlerinde Çarşar 
danı ihtiraoından bütün bütün ken- ve hudut haritaları mevcuttur. Ka ba halkı umumiyetle vazifelerini ifıı 
dilerini kurtarmaları her zaman mü dastrosu da yaptırılacaktır. eylemişlerdir. Bunlar• meyanındıı 
yesser olamaz! Belediyenin bütçesi 25 bin bet bu kere meb'us olan H~cı Yunu• 

Çarşambada bir v•k• yüz lira ise de gelecek sene için 30 zade Mehmet Beyle Salih ağa zade 
bin liralık hakiki bir bütçe yapıla- Hüsnü Bey ve Ömer ağa zade haci 

Buranın en galabalık bir pazarı cakbr. Buranın hane ve dükkanla- izzet Efendi ile bacı menteş zade 
olan Çarşamba gününde yürekler rı serapa ahf"p olduğu halde maa- Şevki ve töllez zade Ahmet Efend 
acısı bir hidi•e olmuttur. Herkes Iesef kari kadim el tulumbalanndan ler Ve aliıan zade Aralan ve Kal< 
köprü tarafına koıuyor. Halk hep b&Jka vesaiti etfaiye yoktur. Şehide B. zade Harun Beyler en çok yarat 
o cihete bakıyor. Ne v11r ne olmuş? yağım t.,.isatı olmadığından kuyu lıkları görülen maruf simalardır 
Meğerki namu•ile tanınmıt ve harp usulü caridir ve bu hal rutubetin te- Kazanın imarında i1e şimdiki ka) 
te bir kolunu kaybetmi şyaşlıca bir zayüdüne ve sıhhatında ihlaline se- makam Mazhar Beyden baıka Rifat 
vatandat Rize'den buraya çalışmak hep olmaktadır. Beyin de ismi zikrolunmaktadır. 
için gelmiı. Karısının vefatile üze- Eh Mazhar Bey ailesile beraber b, 
rine kalan sekiz çocu"-·nu beslemek emmigetle nazarı dikkate 1 k · . k 1 kı gu mem e et ıçın ço ça ışmış ymetl' 
ve balmıakiçin uiraşıyor. Fakat Askerlik şube binasının garbin· bir zattır. Mazhar Bey intihabaU. 
maiıet derdi kendisini yese düıü.rü· de ki a;ık lağım, gerek manzara ve fenalığın önünü almıı asayıt ve ua 
yor ve bu yeiıle birazcık rakı içtiğin gerekse taaffün itibarile o kadar cir ran onun zamanında tekamül eyle 
den asabiyeti artıyor ve her nasılsa kin ve okadar sıhhata muzır ve g~y miştir. Şimdiki Kırklarili valili Ri 
Samsuna • gidecek terende biriıile ri kab~i .~ül bir vaziyet ihdas fat_ B.eyin de Çarıanbada ki ıu,met __ .. 
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Asrm umdesi •Milliyet» tir. 

26 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, 
htanbul. 

T elelon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruı 800 lrurut 
6 " 750 " 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti geçen nuıhalar 10 kuruı 

tur. Gnzetc ve mnlb."layn ait iıler 
için müdiriyete müracaat e~ir. 

Ga~etemiz ilinların mes'uliyetini 
... 1 

BUGONKO HA VA 
~Hköy rasat merkezinden 

verilen ma/Omata nazaren bugür 
va ekscrıyetle bulutlu olacak, 

ı ıizglir cenup ile garp arasıntl 
~c:ektir. Yağmur muhtemeldir. 
!in tazyiki nesimi 774 mıli, e 
rdı. Azami subun~t 4,, asgari 

,hunet - 5 santigrat kaydedil
m tir. 

Yazısı 

Kayınvaldenin 
Hü e.ri 

Bana kimseye söyleme dedi 
amma ben dayanamadım yaza 
cagım •• Biz' m arkadaşlardan 
bınnin başına tuhaf bir şey gel 
miş de ondan bahsediyorum ... 
Evvelki gün geldi de anlatb: 
"- Dün akıam kayınvalde 

bize r,eldi. Raşit Rıza (donan
ma gecesi) ni oynuyormuş, gi
delim dedi •. Y emeğı yedik. Ye 
ni taşındığımız apartımandan 
Raşit Rızaya kadar bir çeyrek 
kadar çeke dokuzd apartı
mandan çıkabilmek için terti
bat aldı! ... Çocukları giydirdik. 
ayınvalde iyi kadındır. Daha 

evvelden orta katta bir loca al 
mış. Ben, bizimki, kayınvalde 
ve ıki de çocuk.. Biraz kalaba
lı1 a olacak amma 1U sırada al 
dıran yok! .. Yemeği yedik, ha
zırlandık •. Daha çıkmadan ev
vel bizimki dedi ki; 

- Yahu! Kaç gündür gele
•eğiz, geleceğiz di) o~lardı, iki 
nl!morad ki Ermeni avukat 
kalka,· geliverirse ne yaparız?. 

- Nereden de aklına geldi. 
Gelirse, yokturlar deriz, gider
ler .. 

- K im der?. Hizmetçi Tar 
mı? .. 

- Şey .. Kayınvalde der. Biz 
de şu yan odaya kapanırız . On 
lar gidince çık n7. V c böyle 
karargir ol<lu .. Maamafı'h biz 
çabuk olup çık..'Ilak istiyor ok. 
Saat tam doku:ı::da arb k her 
ıey hazır iken kapı çalınmaz 
mı? .. Biz de bir afallama başla 
dı . Ben ufak odayı işaret ettim. 
H ep birden içeri dalduk.. Ne
feolerimizi tuttuk, kapıyı ka
padık. Ben de ihtiyat olarak ka 
pınnı tokmağmı elimle sıkı il· 
kı tuttum. Hani birisi zorlarsa 
açamasın d"ye.! Ben anahtar 
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l 
deliğine gözümü uydurdum ba 1 mi alemin hizmetçisini ayartı- 1 Avrupa mektupları 1 Kari Sütunu 1 1 
kıyordum. kayın valde hemen yonunuz?. . - ~----------
mantosuna çıkardı, astı •. Kılı- - ... Aferim ! Be."' seni dene- p • ' S k 
ğı pek dürüst olmadığı için te- mek için demiştim... Aferim. arJS e O akta çocuklar 
mizce giyinmif bir hizmetçi de sadık karı imişsin •. Gördün?.. ı k a Leipsiğ'den yazıl1yor: Leipzig'de 
nebilirdi •• Kapn.ı açtı. Korktu Senin adın nedir bakaynn? nsan a ını ! intilBT eden "Leipıiger Neuestcn 

"J Nacbrichten ' in 19-12-931 tan'hli 
ğumuz gibi iki nıı.maradaki Er- - Ay§e... nüshnsında "lıtanbuldan bir aece 

· k · k" k t Af · A kad ı H" Pcıris: Klillunev11el • menı avu at Şif ın amını U• - enm yşe ın. ız• manzarası., ıcrlevhalı bir yazı gör· 
ta tuta içeri girdi- metçi karıların hepsi böyle aa· Pe is aıağı yukarı herkesçe ma· düm. Serlevhanın ııltmda "Altı ço-

- Beyefendi bundadır?.. dık olmazlar amma sen iyisin. lıir.>• · r. Merhum Ahmet Mithat'tan cuk sobkıa uyuyorlar" kııyru vardL 
Of! Bu sizin beş nomeroya çık Nerelisin sen?.. bug~. Jn en maruf ro.n:ıncılannıı ka Alman muh:ırrir M. Norbert 

<1ar ebıyat ı; Üiltesipl i, hat : ga- yacquea Galatn'n n bir otelinden 
mak ta bilininiz, fefkalade zor - Gebzeliyim !.. zetecı. r Pari•in Mo pnrnaamdan cli.ırbünü ile seyr ttiği manzarayı an 
dur. Midemi tazyik edoor. - Ya! Hani şu eş 'ya tuttu- Monmartnndan Ca no dö Pari- bt yor: 

Kayın valde çekingen bir lara oradan mı?.. sinden fü · ıkiir, eğL .• li yerlerin- "Bc:ı bu ııltı çocuı;_u hergun ayni 
halde cevap verdi : - Evet!.. d n bof bol balıset.nişlrr, zevk sa- v . te b !" pa km ?.n ~e. ~vrupa 

- Efendim, evde yoklar!. - Sen o adamları t"nırsın?. çan hallarını en ı:üzd fırcalarla tas- muaıkisının. t renn~mlennı ~ınlerl 
Y 

vir et · 1 dir Filv l<i Pari eski k n yredıyc ""'· • Muhamr de-
- a!. Nereye gittiler.. Bu arrada at ba tım .. Do manas,.;, ••ki ~üzelli~ ini cazip ve I vamla \ocd J mı g _ saat ikiye 
Bir taraftan soruyor, bir ta kuzu çeyrek geçiyorC:iJ.. teh! k!'li , u • 1~ u kavb hnİş d fil, do~ru nasıl uyud~klen~ı tasvir edi-

raftan da kapıyı kapıyordu. Bizim küçi:k kız annesinin t' . 11ı'~kis Frnrsanın (ç · kın l:ızı ) : l or,~e on'.'nda dıyor k" 
- Vallahi bilmem efendim. kulağına: denilen .Pari• her giin,her s:ıat dün-1 Ben ~ırç~I< ~e~a bu :ı:.vaJ ı ço-

Galiba tiyatroya gittiler... - Anne be im çişim geldi.. yanı l<! alından kan binlerce cuklann haLnı huku-. le bıldıreTck 
1 D '? yü:ı: b'nlcrce cebi ıişkin zevkpcreıt'. j nıızr..ı cH<luıtı celbet"?e'f dü~~ -

- Hangi teatroya gitti er?. emez mı... 1 d F-'- t nl b b ım crı kucak r.ıaktadır. M~mleketle- um. .,..3 c ar c•um ve ız 

- Bilmiyorum.. Odada bir kap aramaya rinde pııra kazar.an ve medeni ihti- anlıynmıyacağnnız ba~k~. bir 
0
dünvn-

- Ne ise sen bana bir kafe başladım .. Kayın va de avuka- ya rını t tmin ed~ İv •n in .ınlar nındırlar. Onla,-, k ~dı h8Jlerıne ter· 
yap bakayım! Bizim madam ta cevap verdi.. i& E:rsatı" bu çııpk·n bold,ye ko~- .kedıyorum.,, . 
da evde değij •• Sinemaya gitti. - Tanırım ya!.. maktn:ı geçikı:-.iyorla:r, işte bu insan B!! ~~f~let -~"~fıs~nda hır Al".'anm 

akını Paris,i bir kat da.'ıa zengin edi ne du u.nnugunu mutale~ya. ]uzum 
Ben anahtar almadım ... Yaban - Kimi tanırsın?.. yor, bir kat clııha güzellqtiriyor. Pa varmı b!lm .m~.~!"" ~an,,.ı ~ır Alm"n 
cı yer değil ya! .. Sizde kazeta - Hepsini tanırım!.. ris lediyeıi halkın ıızami rahatını r.ıubarrır gorc!u= "?yle b~r "?~nza-
vardır?. - Korkmazsın bu ııdanlar- temin ve bilhassa araba tekerlekle- raya karıı - ecnebı oldugu ıçın -

- Hayır efendimi.. dan. Bunlaı· canavar gibidir?.. rinin. yaygarasını sus! ı"!t>n.k için as- ·~~ayt kalarnk '.'Neme _lazım!" diye-
- Ne kıyak şey be! kazetacı - A, ne korkacakm ıım! Be falt kl\1dmmlar kavuç"k', örtüyor. bıhr~. Fakat hız kendi vata?ınıızc!a 

Belediyenin yüksek va,iıfatmı bir an ~endı çocuklanmızm sefalctıne a· 
evinde kazcta balunmıtz?., Ba- nim babam da kar eşim de eş- düsünecek obrsak, yapılan islerin J:.kasız kalmak kabahatında bulun-
na bak hanım! K fe hafif şe· kiyadır. ma~sın,s derhal anlamış luruz. ~~· de"il mi id:k? Hatta böyle 
kerli olsun ! - Ne dedin? Ne dedin ı * ,. * bırseyın vukuuna ma!ıal kalmalı mı 

Paltosunu çıltardı ve salo- d -B· Ben eşkıya kızıyım efen- GeçPn mayıstan beri Pariste en ~~7J,"Ç:cut'l::.,:'~.!;;.iy:"~~";~1 
, na girdi .. Bizimki beni dürttü.. i! iz öyle şeyden korkmayız! b•lli ba_lı mevzu (Müstemlek:ıt cer- terbiye ec'emiy ~ mille ler terakki-
Elimle (sükut) işareti verdim. - Y aaa 1 Aoffedersin Ayşe gisi) idi. M~reşal Lyantey'in le· den mahrumdurlar. 

Ş d 1 b• Hanım! Se~ şund n benim pal 1 f~bbüsile .. v.~cud:' get~rilen ~u sergi Bilmiyorum bir Alman gazetesin 
im i ne yapa rm? Ne yapa ı- ben 'd • 1 c"!dcn gorülmege deger bır san'at , k. b d ··t · 1 

lirdik ki? •. Herif İçeri girdi o- toyu ver de gı eyın,ı. ve servet meşheri idi. lngiltere, Bel uc 1 u yazı an mu cessır 0 mıya-
1 Hay Allah razı olsun kayın •ika lıclyn Holanda wibi r:ıüstcml~ cak. heyecanıı gelmiyeccl< bir Tür-turdu. Salonun kanısı açık.. • , -. ~ •· kıin mevcudiyetine inanılır mı? 

çinde kapalı olduğumuz oda da valde. Dünyada kaymvaldele- ke sahibi ol• devletler de bu sergi M. RESCHID 
tam onun karşısında.. Çıkma- rin sultanısın sen. Herif eşkıya :ye iştirak ctın;1lercli. Sütunların ta-

ı · f · · • • • ! - d h•mmiilii alsaydı bu b.ribi sergiyi 

Mühimi an mıza imkan yok! Çıksak ta ne- adını jjıtıS ı~1 ıtmez sohu_g!" drşa bütü.ı tafsil.itil~ ytu:I!'.ak isterdim. 
reye gideceğiz? Kaym11aldeyi rı a a ı. a onun şa nışın !:n, Yalnız (Cite d'hform tion) deni. 
elin kart Ermenisile evde na- dışarı çıktığım gördük.. Zaten len pav>·onun b'r tara•ında rürk Takal'Tiir eden fevkalô.defü<. IK
sıl bırakmz. Tiyatroya gitme- o bizim kapırlan çıkar çıkır. z tütünleı·i gayet i.lıtimamla teıhir c- TISADi BUHRAN DOLAYISILE 
sek naııl ortaya çıkarız?.. odadan fırlamıştık. Ben kayın d~.lmi't!· ~u. köşeyi gören her !~rl< 

• valdenin elini öptüm. Bizimki ~up.lıesız ıf ıhar _duyı:ı;ıştur. Tutun 
Salonda küçük oğlanın O• k" '"k k . . ... d'" mhis~nnın bu hımmetı ıayanı tnk-

yuncak otomobili vardı.. Onu ~çu ızı ışt~ .0~aya gotur u, clird"r. Büyük sergiyi gelec•k sene 
oglan otomobılını aldı, dolaba Va~ingtonda açılacQk Amerika ıergördü ve sordu : koydu ve beş dakika sonra he- gisi tıtlôp edec ktir. Va _ington ı<r· 

-Bu otomobil küçüğü:;ıdür? pimiz sokağa fırladık. cicinin ehemmivetini düşünerek bu 
- Evet!. , F'ELEK •ergide ol•un Türk ihracat mallarını 
- Getir şunu bakayım?.. te;hir etmeğe muvafak dursak mem 
Otomobilin zenbereg-ini kur lokcte çok h:ıyırlı bir hizmet yapıl-

bilumum Nestle çiko1ataları fiatlerin 
den % ı20 TENZiLAT ynpılmsıtır. 
Belli başlı diikkanlarcla teşhir e<lilen 
YENi FIATLERI her yerJen mu· 
hakkok istemek HAKKINIZDIR. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

ı 
msş olur. Bil!ıassa lzmir tüccarlan

duğunu işitiyorduk.. Bunu du- 3 İ.lnCLİ Olordu m:z böyle bir fırsattan istifade etme 
yunca oğlan başlamaz mı?. il Anları lidirler. Beyoğlu, İstiklal caddesi 

_ Baba oyuncağnrı kıracak. * * * '3üyük Parmak kapu, Afrika 
Ya ! •• isterim ben oyuncağımı!. - ----------- l;;ransada hükumet heanbına tah- '1anına bitişik Apartnnan 

_ Ulan sus! ReziJ olaca- K. O. Birinci fırka ihtiyacı ıil,~den gençlerimizin çoğu bu ilim ı 'IJo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
ğız için mercümek aleni münakasa ve irfıuı memleketinden bihakkb is- 1 ~aat: 14-18. 

·Beriki aldırır mı? ya konmuştur. İh:ılesi 9-1-932 tifailı: ci!iyorlnr. Hali hazırda hüku- ':.l•ı;:ı;ı:s;m:ıc:r:mz:::m:::=:ı..: 
cumartesi günü saat 15 te ko- met nıır.ı na Fransada çalıpn talebe-

- Ya! ... isterim.. • . mizin mikdarı yüzü mütecaviz. Bir 
Avukat sesi işitti.. Kayın mısyonumuzda yapılacaktır. de k dar kendi hesabına g<len var 

valdeye soruyor. T aliplerin şartnamesini gör- ki .lıundan memleket namına mem-

Doktor 

Hafız Cemal 
- Nedir bu se~ ?.. m ek üzere hergün ve pazarlı- nun olmak l ilzundır. 

Ef d b ğa iştirak edeceklerin de vaktı G~çlerimizden biri, t imcliye ka- Dahiliye hastalıklan 
- en im, iç kedi var da! dar bi... bir Türk talebesine nasip ol mu""tehassısı 

M f k muayycnde komisyonumuza "" ut a ta.. mayaıı ıerefli bir zafer kazanmışbr. 1 
Hay Allah razı olsun .• Akıl- müracaatları. (656) (4498) Fransanın en yüksek ve <'n mühim Cumadan maada h ergün öğ-

lı kadındır vesselam.. Beriki "' "' "' mekteplerinden biri olan (Ecole leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
muhabbeti koyulaşbrdı. Ordu ihtiyacatı sihhiyesi Normale Superieur) ün açtığı müaa kadar İstanbulda D ivanyolun- I 

bakada Fransızlar arasında da te-
-Aşkolsun hanım ! Kafeyi için 51 kalem göz a let i pazar- mayüz etmiş ve mektebe takdirle da 118 numaralı hususi daire· • 1 

İyi yapmışsın! Sen kaç kuruş Irkla alınacaktır. İhalesi 26-12- alrrunı§tır. Sorbonda (Felsefe) tah- s inde dahili hastalıkları m ua-
alırsın ayda? 931 cumartesi günü saat 15 te aileden diğer iki talebemiz de mu-

- On lira!.. komisyonumuzda yapılacaktır. vaffakıyetli neticeler elde etmişler- yene ve tedavi eder. Telefon: 
-Bedavadır zo! Eğer bura- Taliplerin ~artnamesini gör- dir. Gençlerimizin bu muvaffakıye- İstanbul 22398. Sıra numara-

tinden hükümetimizin hissei iftiharı · 
dan çıkarsan bize gel! Ben bu mek üzere hergün ve pazarlığı nı kaydetmeği bir vecibe bilirim. sım beklememek ısteyenler, 
apartımanın iki nomerosunda na iştirak etmek istiyenlerin * * * kabineye müracaatla veya te-
otururum ... Bir madamım var de vakti muayy.eninde komis- Türk inkılabı ve onun vücude ge Iefon la randevu almalıdırlar. 
ki; şeker gilıidir .. Sana on iki yonumuza müracaatları. (662) tirdi;ri müesseseler Fransada derin 
1. • • (4520) bir alakıı ile takip edilmektedir. ıra venrım .•• 

Vay yezit herif vay! Biz'm (Ulumu siyasiye) mektebi kurların
da Türk inkılabınıı büyük bir yer 

h izmetçi oha ayartacak yahu!. r.: Dr. IHSAN SAMl =ı aynlmı§br. Teıkilatı esasiye kanu-
Kııyınvalde cevap verdi. G k k nunumuz ve yeni Türk hukuku, 

- Ber. yerimden memnu- ono o Aşısı . Türk ~'mr.İyetİ, bütün tekamül ıeyir 
num !.. Belaoğukluğu ve ihtilatlarına leri en yüksek profesörler tarafm. 

ı dan takdirle tedris olunmaktadır. 
Yeni mevzu arayan Fransız mü-

• 
INEMALAR 

BU AKŞAM 

JOSEPHİNE BAl(ER 
GEORGES MİLTON 
GABY MO~LAY 
ARGENTİNA 

1 BU AKŞAM 

"E~ELE ... ~ 
SAİN 1 -GRANİER 
ROLAND. TOUTAİN 
MARlCET 

(Opera de Paris) de 
(Le bal des petits lits bltncs) 

filminde 

:ijugün akşam 
Sa:ıt 21,30 da 
Onlar Ermiş 
Muradıı,a 

Vodvil 

Yazan: 

G. Feydau 

Terciime F,; 

Vasfi Rrza ve 
Bcdıa l•lanım. 

Halk gecesi. 

ııı•nbul Bıledi~ni 

SehirTı'qa trosu 

111111111111111 

l tll~ 
Yakında: MAYA 

-+. . 
Yunan Milli Opera Heyeti 

Fransız Tiyatrosunda 
Bugii11 Noel münasebetile matine 

saat 17 de 
LA BOHEME 
akşam <;aat 21 de 

FAUST 
yarinki pazar günü matıne saat 17 de 

FAUST 
akµm saat 21 de ı 
RIGOLETTO 

Pazartesi akşamı büyük gala olarak 
MADAME BUTTERFLY 

filıni t<krar b:ışbyor 
(KÜÇÜK DAKTİLO) film' 

ARMAND BERNARD 
ile 

ANDRE ROAl'.L 
ve SUZANNE DEHJ:LLY 

taraf ndan 
hafta en ş n !ilmidir. 

Bu vodvilin y·q zı olan AR-
MA>.ID BERNAR') - s. 

li'· kahkah 

• k ~rı.a ..... n. ... m cıı. l ... i:Ll 

MAJİK'te 
Hakiki hır san' •l ın n 
nası' tıtretebıi.Jiğ .ıi 

için ?. lCHEL SIMON 
D1Sl KÖPEK 

filmntıe gormelis'. i. M 1 C 
SIMON tarafından il 
tile tekemmül ede;ı La r ou 
ilicre'in DiŞi KÖPEK eseri 
yük bir muvaffakiyct için 
>.r te • ....... tır. Müt.tıiş ve 
.:.eyyiç bir facia olan DlŞl 
PEK senenin en ilyük bir 
ma abıdesi olacaktı . Sev L 

ıçin ça -ıak ve ond·-:ı bak· 
.azyik görmek, beşctı 
rutmıı!" ün son r ..ı-!esi _ 

nak değil de ctl r, Dl,iJ 
l:K te MICHEL S!MON 

· afında<> tc"tlsil ec'.Je tyı> 

den mcrakav~r bır a~ ı 

.'1efret, en uslu bir k.,yur • .ı 1 
Ja çevinr MiCHEL Si 
DIŞ! KÖPEK ' tc bovl 
tikam hissine dtişmüşttir 
7 ouchardiere eserinın tem""i~i i 
"ıl'ICHEL S1MON. JA~İE 
RESE. GEORGE, FLAMA! 
MADELEİNE, BERG118~ 

bi yüksek yıldızl rdan <. 

muvafık yıldı21ar bn'oıma 

BÜYÜK TAYYARE PİY ANGOS 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

2 00 00 tira~ır. 
(4 Y.rıca: 50.000, 4 0.000, 2 5 .000, 

15.000, 10.000 lirahk ikramiyele ve 
100,000 Lirahk b i r m ükafat vardır. 

l"ttih.a.clı. 
TORK SlGORT A ŞİRKETİ 

Barik ve bayat ülerine sigorta muamelesı 
icra eyleriz. 

3igortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
- F azla para gö-z mü çıka- , kartı pek tesirli ve taze •ııdır. 

l'JJ'!, '>iv .. nyolu Sultan Mahmut tür- j tefckkirleri (Mustafa Kemal Türki· 
- E fendi, size ayıp değil besi No. 189. yesi) üezrinde durmakta ve bu kök 

leşmiş, derin inkılap serilerini etrafi 
le tetkik etmektedir. Düne kadar 
efsanevi bir ıekildc tasvir edilen 
Türkiye bugün kuvvet. zeki, ve a
zim kelimelerinin müradifi olarak 
zikredilmektedir. Hülisa !:en Fransa 
da Türkiyeyi, inlalô.bonızı seven, al
kı_şla!.an temiz ve dürüst bir muhit l ı 
gordum. 

Fahri Kemal _ _ Tel : Beyoğlu : 4887 

Milliyet'in Edebi Romanı: 119 viskiy iı de bir hamlede yuvarla - O kan da vurulmağı bak yolunu büsbütün değiştirmiş 
dı. Sonra: etmiş galibe.. olan Reşit Bey birden bire ba 

- Nasıl? 
iki ağızdan birden bu hay

ret suallerinin fırlayı§ı, he
yecanlı haberler vererek din
liyenleri elektriklendirmeyi 
san'ati icabı seven Refik Ce
mali adeta neş' elendirdi. 

-Ya! 
- Bir genç kız daha! 

A IDÖNÜ 
- Neydi Reıit Beye söyle. 

mek istedığİJıiz? 
- Bir şey .. 
- Evet, ama ne? 
- Şey .•• şey ..• 
Garson gelmişti. CeYat Bey 

clile Atıf Cemşit Beyin barda· 
ğını göstererek doldurmumı 
~mretti. S5zü hiç ke$meden: 

- Buyur.ın, ne ise söyle
rin! 

Dedi. • 
Atıf Cemşit Bey yutkun

du. Ağzında şap gibi bir §ey 
varmış h issini veren bir güçlük 
le dilini damağına çarparak 
ağzırun içini tükürüklendirme
ğe çalı:ttı . Sonra, çok güçlükle 
>Öze başladı : 

- Bu tarı, fU bir iki gün 
içinde öğrendim, zannettiğimiz 
den daha fen. yollara sapmıf. 
Anası olacak mel'un, onu ran
devu evlerine alııtırmıı. 

Bekliyorlardı: Ne demek iı 
tiyordu sanki bu adam? Belliy. 
di ki kendi karıııile kaynanasm 

__ dan baheecl'vordu .. Fakat. Nep 

lbrahim NECMi 
evlerine alışmış olup olmama
sından Reşit Beye ne vardı? 

Tekrar yutkundu. Yüzünde 
merkezlenen dört sual bakitı· 
na cevap vermek istedi: 

- Bu kan, bu kan, sizin 
yardımınıza layık değildir, de
mek istiyorum. Reşit Bey .• 

Arkasına adam koydum. 
Cürmü metbut halinde yakala
mak, böylece •İzin adınızı kanı 
tımıadan OOJ&ma sebebini elde 
etmek istiyorum. Rica ede
rim, rica ederim size, ona yar
dnn etmeyin sakml •• 

Kekeliye kekeliye, bi.n güç. 
lükle söylenen bu söz1er, niha· 
yet Atıf Cemıit Beyin meramı 
m tenvir etmiıti. Rqit Bey, 
rahat bir nefes aldı. 

- Merak etmeyin: Zaten 
öyle bir niyetim yok. 

- Söz veriyor musunuz, 
aöa, sö:ı veriyor musmıuz yar· 
dıın etıniyeceğinize? 

- Namusum üzerine söz 
veriyorum. 
.• Atı.f. ~ait Ber., sendeli"T• 

- Mersi, Beyefendi. Afe- - Öyle amma, bu adam a brladı: Sahi, Refik Cemali 
dersiniz, rahatsız ettim. yazık değil ıni? Öyle bir karı kendisi bu tefehhuse memur 

Diye mırıldanarak ayni- için hapisler de mi çürüsün? <.tmişti. 
eh. - Zaten şimdi de pek iyi - Ha! Ey, kimlermiş baka 

Gözleriie onu takıp eden · halde değil a! l lım? Otur! 
Rqit ve Cevat Beyler biraz - Vakıa öyle... Refik Cemal, demin Atıf 
ileride, bara yeni geldiği halin - Barlarda ıürüneceğioe Cem~it Beyin uyuklar gibi sız 
den belli olan kısa boylu, ço- hapisanede çürüyecek.. Ne çı- dı ğı sandalyeye ilişti: 
par yüzlü, fıldır fıldır cltinen kar? - Semiha Nazmi Hanım, 
küçük gözlü bir adamın Atıf Sustular. ikisi de, insan zev Mebruke Numan Hanım, Fe
Cemıit Beye yaklaşbğmı, ona kinin bol bir su gibi aktığ1121, rit Necdet Bey, Kemal Reha 
yavaı yavaş, gizli gizli bir şey- insanların muaşeret aleminde Bey, Doktor Lutfi Bey .. 
!er anlattığını göYdüler. Bu a• İş hayatında takmdıklan mas- - Onları gördüm, c:a· 
damın verdiği haberler, pek he keleri atarak, bütün hayvanlık nıın! 
yecan Terici olmalıydı. Çün- larile kendi yüzlerini m eyda- - Sonra.... Bedri Suat! 
kü kendini tamamile düşkünlü na vurduğu bu musiki, :lana, - Şu ••. Yazıcı Zade Nazmi 
ğe vermit olan Atıf Cemıit içki ve kadın muhitinde insan Beyin batkitibi mi? 
Beyin bükük beli doğrulmuı, lığa ait en acı dü~üncelerle - Evet, efendim. 
çökük omuzlan kalkmmıştı. zehirlenınit gibiydiler. - Acayip! 
Heyecanlı heyecanlı birkaç fey • • -' Sonra da, Nebahat Ha. 
sordu. Aldığı cevaplar üzeri- Refik Cemal, nihayet gör nmılL .. 
ne cebinden cüzdanını çıkardı. mek istediğini görebilmişti. - Nebahat Hanım? Bu da 
Herife, garsona para verdi. Nefes nefese, telqla Rqit Be kim? 
Acele acele, 1-ıdisini takip e- yin yanına geldi: Refik Cemal, nasıl anlata. 
den kısa boylu adamla birlik- - Beyefendi! cağını bilemiyordu. 
te methale doğru yürüdü. - Ne var? - Şey •.• Efendim... Hani 

Rqit Bey, hayretle bakiyor - Gördüm. Ahmet Nebil Beyin sevdiği 
du: - Neyi? kiz.. • ' 

- Galiba aradıiı fırsatı bul Refik Cemal, bir taaccüp Reşit Beyin kaşlan çatıl-
du. Allah vere de ıarhoşlukla hareketini saklıyamadı. dı. 
iti fazla ileriye götürmese... - Muhte,em Nihat Hanı. Cevat Bey gözlerini aça-

- Ne gibi? mm maıasmdakileri.. ralc, hayret ve infialle dön-
- Ev. inaan ,lw;. ~'1k,aı;. ,~ . .. Atıf Cemtit Beyin ara a i dü: 

- Evet. Hani adını Fatih
li aevgili ••• koymuşlardı ya! 

Reşit Bey, viski kadehin
den bir yudum daha alarak 
sordu: ' 

- Demek, o kiz da bu ile 
min müdavimlerindenmiş ha? 

- Zannetır. em, Beyefendi. 
Geçenlerde Muhteşem Nihat 
Hanımın bir süvaresine getir
mi~lerdi. Daha ilk defa gel
diği belliydi. Fakat Muhte
§CDl Nihat Hanım, galiba kıs 
kançlığmdan, o kizı da bu a
leınlere sokmak istiyordu. 

- Vah vah! Bense Ahmet 
Nebile bu kızla evlenmesini 
tavsiye etmiştim. 

Refik Cemal, verdiği ha· 
berlerin uyandırdığı sen•&&· 
yondan memnun, ilave etti: 

- Zaten Nebahat Hanım 
yalnız da değil . 

- Ya! Bir de arkadatı mı 
var? 

- Evet, efendim. 
- Genç bir adam mı? 

- O da kimmi§? 
Refik Cemal Bey, eğil 

bir sır tevdi edecekmit gibi, 
Va§ça: 

- Nemika Sım 
fendi. 

Dedi. 
Bu isim, Reşit Beyi yer' 

den sıçrattı. 
- Ee, 0°da mı? O da 

burada? 
Sonra, biraz düşündü, 

kaşları, oynıyan göz kapakla 
derinden parlıyarak düşü . 
gözleri, Öz Türk başmuhar~ 
ni bir muadelenin hallile m 
gul bir riyaziyeciye benzetııı 
ti. 

- Ha! anladım : Nem' 
mutlaka gene bir kıskall('I 
buhranına tutulmuş olacak. 
Şunu nasıl buraya retirebİ~ 
sem? -) 

Refik Cemal, hemen 
metini arzetti: 

- Emrederseniz gidip ıt' 
tireyim, efendim. 

- Gelmez ki.. ,1 
- Bendeniz kendilerini d,; 

sa davet ederim. Oynar1' 
b tarafa doğru geliriz. 

- Hadi bakalaım, becere° 



Tarihi Tefrika: 12 

Sabatay Zevi ! 
Naklede1t : R.N. 

Yahudilik aleminin yalnız kalp
lerde saklı bir akidesi vardı 

Halbuki ıimdi Mesihi beklemek arbk bir 
ümit ve akide . olmaktan çıkmışh 

Bu müphemiyet içinde Saba
tay kendisine düşen vazifenin 
ne olduğunu düşünüyor, aca 
ba elinden gelebilecek bir fey 

yapıp yapamıyacağını soruttu· 
ruyordu. 

Li.kayıt ve hareketsiz kala 
bilir miydi? •. Kendi iman ve 
itikadını ne suretle tatbikat sa 
basına koyabilecekti.? .. Acaba 
Sabatay Zevi mustarip kavmi 
ne dönerek diyemez miydi ki: 

Onların verdiği cevaptan 
anlaşılan ıu oluyordu: Taraf· 
tarlan, daima kendi.ile bera
ber bulunanlar Sabatayı ilim, 
fazıl, ve akıllı bir adam olarak 
tanıyorlardı. 

Fakat hiç biri onun bekledi 
ği cevabı vermemitti. Sabatay 
Zevi kendisine töyle denmesi
ni bekliyordu: 

- Uzun zamanlardan beri 
beklenen Mesih olacaksınız! .• 

- Sizin selamet çarenizi 
be b'l" ı Sabatay Zevi bu netice kar 

n ı ıyoı'Um ..• d d k k 
Sabatay Zevi evvelce dü- tısın a şaşır ı. Ve or tu. 

tündüğü zaman dünya yüzü- Onun kendi kendine hazırlan· 
nün hakikatlerile kendisini mau, kendini böyle büyük bir 
pek ali.kadar addederek bu ha vazifenin ifasına memur edil
kikatlere fikrinde mevki ve e- mit telakki etmesi kafi değildi 
hemmiyet vermezdi. Sabatay demek! •• Bir de başkaları tara 
eskiden ruhani ve esrarengiz fmdan böyle tanınması lazım 
ohm cephe ile meşguldü. Fa- geliyordu. 
kat şimdi zaman buna müsait Tenha bir tarafa çekilerek 
ıniydi? .. ibadetini yaptıktan sonra tek-

Snbatay kavminin maddi rar onların yanma ağır ağır 
ve fili yaralarını goruyor, gelirken taraftarlannm: 
onun. foı-yadını işitiyordu. Ya- _ işte Mesih geliyor!.. 
hudilik bu yaraları iyi edecek Demelerini istiyordu. Tıpkı 
kendisini ıztıraptan kurtara· bulutlar arasından zuhur ede
cak birisini bekliyordu. Onu rek yer yüzüne inen bir Me
düşmaTilarının elinden kurla· sih gibi!.. 
rıp çıkaracak bir halaskara inti Fakat bu arzusu olmıyor-
zar ediyordu. 
• du. Onun için etrafındakileri 
Pek mühim bir nokta tJe buna alıştırmak, onlara istik
p ek mühim bir taha 11r.ıül haldeki vazifesine dair bir ta-

"Mesih,, e inanarak onun kım beyanatta bulunmaktan 
gelmesini beklemek yahudilik kendini alamıyordu. Geceleri 
iilcminiın eski asırlardanberi kendisine bir takım işaretler 
sürüklenip gelen bir akidesi ve ıtıklar belirdiğini, esraren
idi. Fakat bu her türlü hııre- giz bir takım sesler itittiğini 
ket ve faaliyetten mahrum, söylemeğe bııtladı. Etrafında 
yalnız kalplerde kalan bir aki- kiler gitgide buna inandılar. 
de idi. Ve nihayet onlar da böyle bir 

Halbuki şimdi "Mesih,, i. takım işaretler ve ışıklar gör-
beklemek böyle kalbi bir ümit düklerini, esrarengiz sesler i
ve akide olmaktan çıkarak ha- şittiklerini söylediler. Yahudi
reket ve faaliyete sürükliyen liğin methur peygamberlerin
tahrik edici, canlı bir fikM- olu den "Et'ıya,, nın fU sözlerini 
yordu. y ahudiliğin ıztırabı bu tekrar ediyordu: "intikam gü 
nu icap ettirmiş "Mesih,. i nü benim kalbimdedir. Kurtu
beklemek artık bir an'ane ol- luş günüm yakındır!,, 
maktan çıkarak siyasi ve milli Etrafındakiler buna da i-
bir mesele olmuştu!.. nandılar. 

Sabatay Zevi itte bu büyük Sabatay bu suretle adım, a-
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Birinci sahi.leden geçen yazılar 

Meclis reisimiz 
Dün 
Ankaraya gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 

\ Oünkü 
Slavya Maçı 

~ 

Gaziantebin 
Kurtuluş günü 

(Başı 1 inci sahif"ede, (Ba!jı J inci sahifede) 
ğunız yersizliktir. Zavallı mi&aı".r- halk evinde merasim yapılmııtrr. 
!erimiz oyun oynamak için çok zor· Merasimde Vali Muhittin ve Cevdet 
luk çekiyorlar ve katiyen oynaya· Kerim Beylerden mada 500 kiıilik 

dir. mıyorlar, Bizimkiler de onlardan a- bir kalabalık bulunmuttur. Merasim 
Kazım Pş. Hz. Aero klüp şağı değil oyun fevkalade cansız ve çok sade, fakat samimi ve bi .. i ol

hakkındaki ihtisaslarını soran berbat. Bir aralık büyük bir lehli· muştur. Bir avuç kahramanla tam 
bir muharririmize şu beyanat• ke geçirdik.. ~voboda topu &antı:a: 11,5 ay düımanla pençeleıen ve ci-
la bulunmu~lardır : dan kaptı bızım merkez muavını 1 han tarihi harbinde bir misline da· 

• pek kolaylıkla atlatarak kaleye 20 ha tesadüf edilemiyen Gaziantebin 
-"Sivil tayyareciliğin inkita pas kadar yaklaşdr ve tüt atlı. Yal- hazin mücahedesi ve bu mücahede

fına ve meslek mensubini ile nız çamur şütün ist!kametini !'<>~du nin hatıraları anlatıl:rken, mütehas
tayyareciliğe alaka ve muhab- avuta kaçarken sol ıç Puç yetıştı, o sis olmamak, 0 rsazenferane macera
betleri olan vatandaşlar arasın- da şüt çekti ve kaçırdL Bu golün °1• yi yaşayormut gibi titrememek ka-

mamaıırun yeğane sebebi çamurdur. b"I 1 d M · f tiki" da tesanüt ve içtimai münase- 1 . . . bi ı o mıyor u. era•un s .., 
ki ~akika ."°'.'ra ayna vazryette r mar ı ile ha ladr. Kaimen dinlenen 

betleri tezyit maksadile tesis o tehlike geçırdık onu da çamur kur- ş . ş be 
1 

Gazia t 
lunan Aero klüp, temiz ve yük d ve o mcrasıme &e P o an n ep 

tar L mücahedesinin bir teranesi demek 
sek bir gayeyi İstihdaf etmek- Bütün bu tehlikelere rağmen ila- olan Olar!• müteakip, müsamereyi 
te olduğundan teşvik ve tergi- vya oyruyamıyordu. tertip eden Gaziantep gençler birliği 
be layıktır. Bizimkiler kotuyorlar didiniyor- reisi Mehmet Bey söz aldı ve An· 

Klübü gezdim. idare azasın lar fakat topun kontrolunu yapmak tep istiklal mücahedeoinin derin ma 
dan izahat aldun. Bu vatandaş imkin haricinde Kemal Zekiden al- nasını anlatarak, Antebin müdafaası 
lann çok hüsnü niyetle ve çok dığı paaı da kaçırdı. Hiç eyi oynaya· uğrunda can veren 11000 aziz kah-

mıyor. Slavyalılar gene alundalar. ramarun taziz.i hatırası için hazmı· 
saf bir maksatla memlekete Svobodanın güzel bir zaviye plonjo- nr bir dakika ayakta durmağa davet 
hizmet etmek istediklerini an- nu ile kornere atb. Slavyalrlann en etti. Bir dakikalk kıyamı müteakip I 
ladım. Klübün münevver sınıf e:r,i .?Y."?8Yaru Svoboda her yer~e .. o . Antep gençlerinden Nail Bey söz al
arasında hususi bir alaka ve gozüküyor 0 kurtarıror, o hucum dı ve mahrumiyet içinde, yiyecek-
rağbet gönnesi şayanı arzu- yap~or tam man~•~e çal~ıry~rdu. 1 siz, cephanesiz, yardon•ız tam on-
d N etek~ ~ ga.yretrmn netıce. 11 o-

1 

bir buçuk ay mah&ur kalan Gazian-
ur .,, tuz i>Cfıncı dakikada alındı. tep mücahedeıinin kısa bir tarihçe-

Meclisin ne vakit tatil ede-
ceği ve bu sene zarfında hangi Gene bir akın esnasında Çek- for- sini yaptı. Bu m~cahe~enin pittarı 
aylarda kapanacag"ı bakındaki vet hattının.orta kısmı bir (V) har- \ ve alemd_an Ş.eh1ıt Şa_h,ın Beyle 11 

fı teşkil ettiler top Svoboda da icı.. yaşındaki ıehıt smarlm ve ıo ya• 
suale cevaben Pş. Hz. demiş- ve kendisi en geride bulunuyordu 1 ~'""" Mchmedin hatınrlan taziz e
tir ki: ufak bir ara paaı ile topu &ağiç So- , dilc!i. Nail Beyden •onra Kürıüye 

- "Mecliste mühim olarak botkaya verdi o da durdurmadan / Zihni Bey çıktı. Şahin Beyle Meh
müzakere edilecek kanunlar, •ol içe g<>;irdi ve Pııç ilk gollerini medin ve Şehit lama.ilin kahraman-

kaleye üç pa•tan soktu. Bundan son hklanor ve hayatlarını, şehadetleri
kaçakçılığa ait olanlardır· Bun ra oyun gene mütevuinleşti. Bizde, ni anlattı, Bundan &onra da Canbo-
lar hükumet tarafından hemen Nihat, Bürhan, Zit Kem..ı aksayor. lat Bey Kürsüye geldi, 25 Kinunu
ki.milen hazırlanmış ve mecli- Zeki, Rebii, Mu2affer, Reşat, Siıphi evvelin büyük manasını ve gençliğe 
se gönderilmiştir . eyi. terettüp eden vazifeleri anlattı. Can 

Önümüzdeki hafta zarfın. Oyun devam ediyor ve Slavyalı- bulat Beyden sonra Esat Bey Kür-
da Mecliste müzakere ve intaç lann bir akını avut oluyor. Tekrar &Üye gelerek Antep mücahedetinin 
edileceklerini tahmin ediyo- oyun baıladığı zaman hakem haftay şairane bir tarzda efsaneleri yapd· 
nım ~ mın bittiğini ilin ediyor. Vaziyet dı. Bundan sonra Kürsüye o zaman 

" . . ı-O Slavya galip. kuvayı milliyenin cenüp Ot"dulan er-
Bu kanunların ıcap eltırece· · . . kimu harbiyesinde bulunan Cevdet 

ği teşkilat ve sair tedabir kısa lkıncı haftagm Kerim Bey gelerek Gaziantep mü· 
bir zamanda icra ve tatbik olu- Bu devre biz.im aleyhimize baı- cahedesine ait hatıralarını anlattı. 
nacaklardır. Meclisin 10 güne ladı. Daha ilk dakikada Milat ıağ Daha sonra Hü.eyin Nejat Bey Ga· 
kadar tatil edeceğini ve bu tati iç Sobotkayı elle tutduğu için pen ziantep muhasarası esnaarnda yazı-

l b d • altı oldu. Çekler çektiler fakat yer lan bir ıiiri okudu. Bundan sonra da in İr ay devam e eceğıni zan çok çamurlu ve topta pek ağır oldu- o esnada Antepte Öğüt gazetesini 
nederim. Meclis şubatta tek- ğu için Avninin kucağına attılar ve çıkaran Sedat Bey hatıralarını an
rar toplanıp bütçe kanununu pen altı da böylece kaçmıf oldu. !attı. Bunu müteakip on dakika. i&
müzakere edecek ve diğer itle Fakat Slavya işi tek kaleye döktü tirahat edildi, on dakika sonra da 
re bakılacaktır. Bu suretle ma. bu aralık bir pen altı daha oldu hu· projöksiyonla Gaziantep ınanzarala
yıs nihayetine kadar mesaisi- nu da çektiler fakat direğe çarptı n gösterildi ve konservatuvar tara· 
ne devam ettikten sonra ve bel ve kale çizgi&i üzerine düıtü Avni fmdan Antep havaları çalınarak me-

sol zaviyeye yattığı ha.ide yerıie Dır rasime nihayet verildi. 
ki de haziran İptidasında yaz arçrayıf daha yaptı ve topu çizgi Ü· 
tatili yapacaktır. Bu tatiller ni zerine bloke etti. Ankaradaki içtima 
hayet 3 aydan fazla olmayacak Bunun üzerine bizimkiler akına 1 ANKARA, 25 (Telefonla) -
hr. geçtiler fakat Muzaffer çok eyi bir Halk evinde hu ~bab Gazrantepli-

1 M 1• vaziyette gol atamadı buna da. se- ler ~oplandıl~. lçtımaa .ishak Refet 
şte ec ısin bir senelik me hep gene 

0 
menhu• çamurdu. Sla- 5 __ rıy~et _ettı ve Antebın kurtuluıu 

saisi bu tarzda cereyan edecek vyalıla.r mukabil alana geçtiler. Bi- tesıt edild.L 
tir.,, zim mudafaa çok ilerde idi Svoboda İ __ __.H ____ _ 

Kazım Pş. Hz. dün aktam topu kaptı ve sağ içe verdi o •ürdü talyada İtlercilik 
saat 18,S ta hareket eden tren- ortada yalruz Bürhan vardı. Sobot- propagw andası 

ka topu pyam hayret bir ••Ylnlrtla 
le Ankaraya avdet etmişler- çıpenaya verdi ve o da ikinci golü ROMA, 25. A. A. - Hitlerci 
dir. kaydetti_ meb'uslann ltalyada yapını§ oldu.k-

değişikliği hissetmit, anlamıt dım onları inandırdı ve onla
tı. Onun fikrini, meselenin si· rın görmediği, bilmediği ea
Yaai ve milli cephelerini ayu- ran kendinin bilip gördüğünü 
mak kabil değildi. Artık mev- onlara kabul ettirdi. Beklenen Pş. Hz. istasyonda Vali Mu Oyun bu devresi çok sert ve fa. 
zuu bahsolması, dahledilm.eai "Mesih,, in kendi olduğunu hiddin Beyle inhisar müdürle- vullu oynandı. 

lan büyük propaganda seyahati fİm 
di büsbütün tafsilitile malüm, bu
lunmaktadır. • 

lazım gelen ıey Yahudiliğin ilan edecekti!!. ri, Polis müdürü ve diğer bir Slavyalılar topa çok eyi falsolar 
· • ·ıı· I · d' S çok zevat tarafından teşyı' edil- veriyorlar ve i&tedikleri noktaya a-sıyası ve mı ı mese esıy ı. a 1648 senesi artık nihayet tabiliyorlarclı. Bizim bıkım ite an-

batay Zevi şuna karar verdi: b l d H lb k "M 'h mitlerdir. treneman eksikligı·· yu'"zünden bunla-
B b l k fi u uyor u. a u i esı ,, 

u vaziyeti yalnız İ mek i. rı tevkife muktedir olamıyorlardı. 
değildir. Harekete geçmek in gelmesi için beklenen sene · Vatikandaki inşaat Keru!.i sahamızda oynayan Slavyalı-
li.zımdır. bu seneydi. Senenin sonu yak lar tam kabiliyetlerini ortaya koy. 

Bu hareketi kim yapacak- laştıkça yahudilik aleminde VATICANE, 25. A. A. - Kol- madılar. Yalruz takımın tabiyesi çok 
1 B' k d' · Sabatay ki heyecan ve intizar artıyor- lej tarafından yapılan kudsi temen- yerinde ve her oyuncunu muayyen 

tı · ·· ızzat en ısı, du. niyatın izban müna&ebetile söz söy- 1 vazifesini yapmak için sarfetmesi 
Zevi !. • . . . , 1 leyen Papa "Ak•ion Katolik" aley- lizımgelen enerji sür'at ve top kont 

Sabatay gitgide kendisini Fakat şımdıye kadar ıntı- bindeki mücadelenin nihayet bulma rolleri cidden fevkalide idi. 
halktan ayırmış, sonra gitgide zar ve ümidi kuvvetlendiren srndan dolayi basıl olan memnunİ· Pazar günü saha kuru olur ve 
kendisinin halkın fevkinde bir hiç bir ıey zuhur etmenıitti. yetini söylemiı ve Rusya, Mek&ika yağmur yağmazsa bunlar çok daha 
. ld k • O d h' b" • t bel' . ve lapanya yapılm14 olan dini kıtal- eyi oynayacaklardır. Onun için ınsan o uğu anaatme varmıt rtda a H~ bı~ ıtaref "h ı~mı-1 !erden çok müte .. ir olduğunu beyan 
tı. Şimdi de yahudiliği kur- yor. u.. ıç ır. tara .ta ı tı.ma. etmittir. muhtelitin kaclro•unda değitiklik 
tarmak gibi büyük bir rolü ifa verılmıyordu kı lzmırde yınnı Papa, Vaticanedaki in§aala tel- yapmak icap eder. 
etmek için kendisini manevi iki yaşlarında ilim bir genç 1ı min ederek. bu!'"~~ amele iıtih- Davet 
bir vazife yüklenmit yegane yahudinin kendisini beklenen damı auretile •ıarzlrgın tahfrfi mak- Galatasaray Kulübü Riyasetin-

M "h 1 k d"" kd' sadile yapdmq bulunduğunu ipret ııdam olarak görüyordu. işte esı o ara un yaya ta ım eyledikten sonra sulh ve terki te&li- den: Kulübümüzün umumi kongrc-
hareket ve faaliyete geçmek etsin... hat hakkında söz söylemekten İ•tin- si 15 Kanunusani 1932 cuma günü 
• • IA 1 h 'k ku · ,_,, bu ··zı · · d' '-d saat 16 da Kulüp merkezinde to~•·-ıçın azım o an ta rı vvetı Fakat bizzat Sabatay Zevi ..a. •e so enn tını rye ... ar ge- ,,_ 

k bi k defalar k d. ~-fmdan, nacağmdan bütün aıanuzın tetFif-
ni ele geçirmit demekti. Yahu- intıza' r dev~ı'ndeydL' Om"ıdı". re rço en 1 .... 1 . . 
d'l'k f ed' d S b ·~ gerekse selefleri tarafından söylen- erı rıca alaınur. 

ı ı eryat ıyor u. a alay nin ne vakit tahakkuk edeceği me•İne rağmen katiyen dinlenilme. ı • uu • ' 
bu feryadın kendisini vazifeye ni de bilmiyordu. Senenin bit· mit ,.., ekseriya da bizzat bu söz. 
davet için olduğuna kanaat ge- meai için daha ancak birkaç !erin birer ihtilif menbai olacak de
tiriyordu. Yahudilik muztarip hafta kalmıştı. "Mesih,, in zu. recede tahrif edilmit olduklannı 
ti: Sabatay bu ıztıraba nihayet burunu gösteren hiç bir fey zikreylemiıtir. 
verecekti. vuku bulmazsa istikbal hak- ..... ·-······-··-··,,. ........................ _.,._ 

Fakat etrafındakilerden kim kmdaki kehanetler de akim İrtihal 
seye hiç bir şey söylemiyor- kalmıt olmıyacak mıydı?. 

İtıtanbu.I Barosu Mecliai İnzibat 
du. Sabatay kimse ile konuş- 1648 de "Mesih,, gelmezse azasından Şirketi Hayriye Hukuk 
mak değil bilakis herkesten bütün kehanetler asıl ve esas- müşaviri Avukat Necati Beyin va! 
bir kat daha uzak kalarak vazi desi V1' İstanbul Mahlı:emei Asliye-tan ari kalmıı olacaktı. Eğer fesini ve bu vazifeyi naııl ya- si Biri.ıııci Ticaret dairesi aza mlil.i-

Bir darülfünun yandı 
7 JOHANESBOURG, 25. A. A. -
Darülfünunun tekmil merkez kısmı 
bir yangın neticesinde harap olmuı
tur. 35.000 cilt kitabı ve içlerinde 
çok kıymetli tarihi Yetaİki muhtm 
bulunan kütühane ile kiraat salon
lım alevler tarafından )'lltulup süpü 
rülmüttür. 

Hasarat, ıoo bin İngiliz lira•ın
dan fazla tahmin edilmetkedir. 

Romadaki, ltalyan resmi mahafi
lile, Alman resmi mahafili bunların 
Romadaki mevcudiyetlerinden ba
bUdar olmamı§ görünmek mec• 
buriyetindedirler. 

Yalnız Romada birçok Alman bu
lunma11na rağmen hunların ancak 4 
kitiYi ilma edehilmit oldukları haber 
alnımqtrr. 

Esasen, Hitlerci meb'u&ların Ro
madaki propaganda seyahatini da.ha 
fazla uzatmamalannın sebepleri de 
burada tesadüf edilen muvaffakiyet 
sizlikten ileri geldiği söylenmekte
dir. Vaticane'a gelince, Romada da.i 
ma ikamet etmekte olan Hitlerin 
mümessili tarafından evvelce yapıl
mq olan teşehbü&ün akim kalması 
üzerine, Hitlerci meb'uslar tarafın
dan irtibatın temini makaadile ye
niden bir tetehbüse giriımeğe ce
saret etmemitlerdir. 

Hülasa olarak Romanın fa!i•t 
muhiti içinde birçok do&tlara malik 
bulunan hitlercilik ltalyada daha 
fazla. kök salacağı ka.t'i gibi görün
memektedir. 

Bir Hint prensi 
ftalyada 

ROMA, 25. A. A. - Behopal mih 
race&i refakatinde kızı olduğu halde 
Floransadan buraya gelmiştir. Mü
§ariinileyh, bükürnet merkezinde 
pek az bir müddet kaldıktan sonra 
Brindiziye gidecek ve oradan Hin· 
di&tana gitmek için vapura binecek
tir. 

bu sene bitmeden bir ~ey yapı· unlar--~-- Hamd. Be · h · pacağını dü§ünmek istiyordu. ~ z ........,, ı yın emşı.re-
y ahudiliğin feryadı, bir halis- lamazsa "Mesih., hakkındaki si Hafıza Eemine Seadet H. irtiha· 
kira olan ihtiyacı gösteriyor- itikat ıarsılmıt, belki de yıkıl 1i darı beka etmişti.-. Cenazesi bu-

m.' Olacaktı gun .. kü cıımartetıi gu""nü on ikide Ni-

"'ııııııııııııııııımııııwmıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııım~ıımıııııııımıııı 
du. Bu hali.akar niçin Sabatay · §alltaşıı>da Şehpaz apartımanmdan 
olmasın?.. . Mesih mutlaka gelecekti!.. kalduılarak Maçkadaki metfeni 

Fakat bunun için kendisine Fakat timdiye kadar hiç kim mahsusuna defnedilecektir. 
H;ıam gelmesini, vazifesinin ıe kallap ta diyememişti: Merllwne salihatı nisvandan idi. 
tasdik edilmesini bekliyordu. _ Beklenen Mesih benim! AJlalı rahmet eyleye. 

Bir taraftan son derece ibti Bunu gören Sabatay Zevi 
yatla hareket ederek yakın beklenen adamm kendisi oldu 
t~ra~t~rla~ı~ı kendi

1 
hakkında ğuna_itik~t.. ediyordu. Kendi 

kı fıkırlcnnı. d~L::;yg..-ıannı ahıa kendine: 
nıaf:a çalı!ıyordu. Bir gün on E. b ki M "h 
Iar sordu. - ger e enen esı 

a Bnn: n 5 1 b" d I ben dellilsem o halde kimdir? .• - "" ı a ı ır a am o a-
rak tanıyorsunuz? .• IDe .. amı var) 

Vatikan 
beşinci 

kazasının 
kurbanı 

VATICANE, 25. A.A.- Vatica
n~c:.ki kütüphane lrummm yıkı.1-
ma•mda olen '-r.oipci kazazedenin 
cesedi, etfaiye efradı tari.ndan en
kaz altından çıkarılmııtır. 

NEFiS VE SERi SORETIE 

aft bilcümle ewak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli oıarak el ve duvar 

ilanları yapılu. Fiatlar mutedildir. - --
= ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
- Telefon: 24310 - 24318. 24319 __ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııımıııııııııı111ıııııııımıımıııı., 

' 
Nasıl Para Kazandınız? 

Bizde bir fabrika 
açıldığı •• gµn •••• 

Besler çikolata ve bisküvi fabrika
sı sahibi Sami Bey neler anlatıyor? 

Bahçekapıda, Aksaray tram bulamıyor. Tamam bir ıene 
vaylarının durak yerinde bekli sonra makineyi işletecek birini 
yordum. Bir dükkanın cameki. ele geçirdik. Fakat şimdi de 
nı önünde epice bir kalabalık · başka mütkilat kendini göller 
toplanmıştı. Yanlarına ıokul- di. Getirttiğimiz makinenin ta
duğum zaman, baktım ki came valan fırına uymuyordu. Bu 
kan içindeki kocaman fili seyre yüzden dar tavalar da gayet az 
diyorlar. Durmadan kulaklan- biıküvi çıkarabiliyorduk. Yeni
m sallayan ve arada bir hortu- den siparit verdik, fınna göre 
munu oynatan bu fil, Besler çi tavalar ve zımbalar getirttik. 
kolatasının alameti farikası i- Artık, muvaffak olmuttuk. 
miş meğerse.. Fakat muvaffak oluncaya ka 

Kendi kendime: dar, iki kardet, ne çektiğimizi 
- işte, dedim, az zamanda biz biliriz. Bisküviciliğin karlı 

mevki tutan bir finna daha.. bir it olduğunu gören büyük 

IJe~ler fabrikası s~hipl.

rinden Sami Beg 

Ve kapıyı tıkırdatarak içeri 
girdim. 

T ezgi.h başında, nazik bir 
zat beni, karşıladı: 

- Kimi görmek iıtiyorsu
nuz? 

- Müessesenin sahibini .. 
Kendini tanıttı: 

- Sahiplerinden biri, benim 
efendim .. İsmim Sami .. 

Fabrikamız "Sami ve Fehmi 
biraderler,. ünvanile tesçil edil· 
miştir •. 

Bizim anketi takip ettikleri 
için uzun uzadı mukaddemeye 
filan hacet kalmadı. Sami Bey 
söylüyor ve ben kaydediyo
rum: 

- Biz iki kardeş, Mülkiye 
mektebinden mezunu2!. Mekte
bi bitirdiğimiz zaman, harbi u
mumi patladı. Tabii aakeri va
zifeye davet edildik. Cephe
den avdet ettiğimiz zaman, 
memleket hudutları daralmı§, 
her taraf işgal altına alınmıt· 
tı. Memuriyet istemek, hatırı
mızdan bile geçmedi. Elimizde 
bir mikdar sermayemiz vardı. 
Bu sermaye ile küçük bir bak
kaliye dükkanı açtık. Zahire ü
zerine ufak tefek itler yapıyor 
duk~ 1924 senesine kadar bu 
işe devam ettik. Bir gün, yanı 
başımızdaki dükkanda, bir ya
hudinin küçük el zımbalarile 
bisküvi çıkarması nazan dik
katimizi celbetti. Yahudi, bu 
bisküvilerden çok para kazanı
yordu. Biz de bir zımba maki
nesi getirerek bisküvi imaline 
baıladık. Fakat, bu küçük el 
zımbasile günde ancak bir kaç 
kutu bisküvi cıkarabiliyor ve 
siparişler çoğaldığı zaman, ta· 
bii bisküvi kalmadı cevabını 
vermek mecburiyetinde kalıyor 
duk. 

sermayeli rakiplerimiz de çok 
geçmeden harekete geldiler. Re 
kabet arttı, rekabet arttığı gibi 
itler de geni,ledi. Çeşitlerimi
zi çoğalttık. Bir müddet sonra, 
sade bisküvi ile kanaat etmiye 
rek, çikolata imaline de başla
dık. Rağbet, gittikçe artıyor
her taraftan sipari§ler yağıyor 
du. 

Bugün, fabrikamızda hem 
bisküvi, hem çikolata imal edi 
yoruz. Elli işçi, durmadan çalı~ 
tıklan halde, gene siparitlerin 
hepsine yetiştiremiyoruz. Bes
ler fabrikasının çıkardığı mal
lar, her tarafta tanındığı ıçın 
istihsalatı bugünkünün bir kaç 
misline çıkarmak zarureti v;ır
dır. Bunun için Avrupa fınrJa
rı derecesinde bir fırın yaptır
mı" niyetinde bulunuyoruz. Fı 
rmı yaptırırsak, ihracat yap
mak dahi mümkün olacaktır. 

ite batlarken doğrusu bu 
neticeyi pek ummuyorduk öy
le günler oldu ki, azmimizi ve 
ümidimizi kaybetmek üzere i
dik. Fakat, sonuna kadar da
yandık. Ve bu dayanmanın mü 
ki.falını da gördük.Floransa ve 
Londra sergilerinde teşhir etti 
ğimiz bisküvi ve çikolatalar, 
altın madalya ve mükafatlarla 
tltif edildi. Şimdi hükUmetimiz 
den ithalat için bazı sühuletler 
daha rica edeceğiz: Kakao ve 
kakao yağı gibi dahilden teda
riki mümkün olmayan yaldızın 
da gümrükten resimsiz geçiril 
mesi •. 

Bu takdirde çikolatalanmı
zı daha ucuza mal edebilece
ğiz. Ve ancak bu suretle batka 
memleketlerin çıkardıkları çi
kolatalara rekabet mümkün o
lacaktır. 

Sami Beyin sözünü kardeti 
ve ortağı Fehmi Bey tamamla 
dı: 

- Burada bir fabrika açıldı
ğı gün, Avrupada mutlaka bir 
fabrika kapandığına emin olma 
lı .. 

Biz bu imanı hiç kaybetme
dik.. 

M. Salahaddin. 

Terki teslihat konfe
ransında azalık 

VASHINGTON, 25. A. A. -A
merikanın Brüksel sef'ıri M. Hugb.eı 
Gibaon, yakında toplanacak olan 
terki te&lihat konferanımda Ameri
kayi temsil eclecclı: heyeti murahha· 
sa U.Wdannclan birine tayin edile
cetkir. 

Fransız bankasının haf. 
talık bilançosu 

PARIS, 25. A. A. - Franuz 
hankasrnm haftalık bilançosu vezne 
mevduatında 70 milyon franklık bir 
fazlalık kaydetmektedir. 

Fransız meclisi dağıldı 
PARIS, 25. A. A. - Meb'usan 

mecli•i, milli cihazlanma kanunu 
projesini kat'i fel<linde kabul etmİ§
tir. 

PARIS, 25. A .A. - Parliımento, 
ı2 Kanunusanide tekrar celıderine 
haılamak üzre me..Uıine nihayet 
vermiştir. 

Reveyonlaruuz ıçın 

G.H. MUMM CORDON 
VERT 

ŞAMPANYASI 
müstesna fiat: Şişesi 9,25 T. Ji

rası 1stok bitmeden tedarikte ios

tical ediniz. Toptan satış için 
hususi fCEait. Eski Lloyd Han 
No. 7 Tel. B. O. 1837. 

Baktık, bu böyle olmaya
cak. Avrupadan gelen bisküvi
ler, her halde elle yapılan şey
ler değil. Bu makine asrında, 
bisküvi makineleri de olsa ge
rek, diye düşündük. Nihayet 
araya araya komisyoncusunu 
bulduk. Bu komisyoncu bize 
bir takım kataloklar getirdi. 
Fabrikalarla muhabereye gi
riştik ve neticede borç harç bir 1 
bisküvi makinesi getirtmeğe 1 
muvaffak olduk. Makine gel
di, amma bunu kurmak bir me 
sele •. Memlekette bu işin usta
sı yok. Makineyi bir türlü ça- 1 
lı§tıramıyoruz. Usta diye da- 1 
vet ettiğimizin hiç birisi, maki 
neden istifade etmek çaresini \:.ıı••-.ı•••••••••• 



fi 

olduC[Umü llOyıeytm mı " 

·eaş ağrısına karşı en müessir devanın', 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet

/kikat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
ıkarar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem ağrırsa 
·ağrısın, başka tedbire hacet kalma
dan "ASPİRiN., o ağrının derhal 
önüne geçer. 
'"ASPİRİN .. in..-slzdekl ağrıları da aynı' 
suretle şırayap edeceği muhakkaktır. 

b .. y.mızueo: Her vakit -----... 

"G · "G · 40 F. "R uı.,,- uı ın,,- ex ,, 
Çoraplarile "GEVE ,, iç çamaşırlannı ve büyük Fran3,z 

marka GASTON VERDIER kadın çorap'arım 
isteyiniz. 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

frabzcn Sahili Sıhhiye Merkezi için teknesi yerli olmak 
ıizere dört tonluk ve gazolin ile işler Kelvin marıkah on beş 
beyğir kuvvetinde makineli bir motör yeniden yaptmlacaktır. 
Münakasa 7 K. Sani 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 te İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye Meııltezinde müteşekkil 
Kmnisyon tarafından icra edilecektir. Şartnameyi görmek is
tiyenler mezıkur Merkez Levazım memurluğuna her gün müra
caat edebilirler. ( 4466). 

lstanbul Romanya Jeneral Konsolosluğundan: 

MiLLiYET CUMARTESi 26 KANUNUEVVEL 1931 

. !===================~==================~~ 

Bes Hasta Var! 
• 

Etem izzet 
"Yakılacak Kitap!,, ibdakannın bu yeni romanı pek yakında 

kitap halinde neşrediliyor. "Beş Hasta Var!,, Türk edebiyabnın 
ve romancılığının en kuvvetli eseridir. 

"Beş Hasta Var!,, ı şimdiden kitapçınıza sipariş edi
niz. Tevzi merkezi SUHULET kütüphanesidir. 

"Yakılacak Kitap!" ta üçüncü defa olarsk yakında 
yeni harflerle neşredilecektjr. 

~;;;;;;;;;;;;;;!!~!!~ 

Tasarruf haftası sizin için bir başlangıç olsun: 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
. . ' ·.. ,; : . : -. . ~ : . 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
i:anlarını kabul eder 

Acres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

İlan No. 4755 j 
Mütcveffiye Madam MARİ WEİNBERG terekesine ait eşya ve mo

bilyası Beyoğlunda, Bursa sokağmda, 3 numerolu banede, 28 KAnunevvel 
1!131 tarihinde saat 10 da, müzaye<kye çık.anlacağı İstanbul Romanya Je
neral K0<1&0losluğu tarafından ilan olunur. 

Fanıki İtriyat fabrikasının ilk defa 
üçüncü, yerli mallar sergisiru:le teş

D hir ettiği " C 1 C 1 " isimli yeni 
esans, pudra, dudak boyası, yağsız 

krem ~e losyonlar Avrupadan gelenlet.-iClen daıha ala •)lduğu için ' 
1 pek ziyade rağbet kazanmıştır. 

• SEYRISEF AIN 

1 ~stanbui beıedıyesJ uanıarı _J 

Keşif bedeli 3280 lira 80 kuıruş olan Çatalcada İhsanköy mek 
tebinin tamiri pazarlıkla yaptl!rllacaktır. Pazarlık 26-12-931 cu
martesi günüdür. Teminat akçesi 291 liradır. 

*Zeyrekte Zeyrek yokuşunda ibadethane sokağında 64-1 
numaralı zembilli Ali efendi mektebi binası bir seneden üç se
neye kadar kiraya verilmek v-c 14-1-932 peorşembe .günü ihale 
edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi S 
lira SO kuruştur. 

1 
F er1.1:.ki'nin n1eşhur ve emsalsiz limon çiçeği kolonyasını timdi ye 

kadar hiç kullanmamıt iseniz bir tecrübe ediniz. 
1882 senesinde kurulmuş olan Faruki Müeıseıesinin 50 inci ıenei devriyesi 

münasebelile muhterem müşterilerine birer gü.:ıel takvim hediye 
etmeğe başlaınıttır. 

Deposu Sultanhamam No. 11 

~nıniJet işleri uınuııı ıııü~ürlü~ün~en: 
Mü.diriyeti Umumiye kadrosunda (4000) kıuruş asli maaşlı 

* Tarakçılarda Rahiki zade medresesinin 4 numaralı odası 
bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ve 14-1-932 peır
şembe günü ihale edibnek üzere açık müzayedeye lkonmuştur. bir Almanca tercümanlığı münhaldir. Aynca mesken bedeli 
Teminat akçesi 4 liradır. verilmektedir. Türkçeden Abnancaya ve Almancadan Tüıık-

* Amavutköyünde Lutfiye mahallesinde 3~3 numaralı hane \ çeye ve tekellüme muktedir olanların vcsikalarile birlikte Mü
kkaya verilmek ve 14-1-932 perşeınbe günü iıhale edilmek üzere diriyeti Umumiyeye tahriren veya şifahen müracaatları, talip-
açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 9 liradır. 1 d F b ..ıı,. bl l" ı..·1--• • ih olun~~ak * Ç . . er en ransızça veya ai"'a r ısan .,ı oıuer .ere - -

~berlitaşta Vezıı: hanında . 4S ve 6 numaralı odalar bir tır. Müracaat müddeti 15-1-932 tarihine !kadardır. (4S80) 
seneden uç seneye kadar maya venlmek ve 14-1-932 perşembe 
günü ihale edilmek üzere açıık müzayedeye !konmuştur. Temi-

Merkez acenta: Galata Köprü 
ıaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühür-Oarzade han 2. 3740. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(EGE) 29 Kanwıevvel 
Salı II de Galata Rrhtımm
fan kal'kar. 

Lloyd Triestinonun 

ViENNA 
nam lüks ve muhteşem vapuru Sl 

K. Evvel perşembe saat 10 da 
Galata rıhtımından 

PiREAYA 
hareket edecektir. 3 ve 6 K. Sani 

1932 Atina-Oa ya;ıılacak 

Türk-Yunan maçlannda 
hazır bulunmak arzullll!llıda bulunan 
ziyaretçiler için azimet ve avdet 
vize ücretleri ve yunan takalari da
hil olarak. 

Bi.-inci mevki: 86; ikinci 65; 
İk.i.nci ekonomik 45 ve 3 üncli 25 

İşte f aideli bir hediye 

Elektrikle saç kurutma aleti 

6 Ayda bedelini ödersiniz 

SA • 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

Üsküdar, Büyükada .... 

Makbule geçeceK 

Hediye Almağı 
Düşünenler 

Senelerce daima sizi habrlanmaıını 
istersen;z şık ve güzel 

EDİSON 
Kalemi almız 

Mürekkepli kalem 6 Lira 
Kurşun kalem 3 ,, 

)eposu: Ankara caddesi Afitap mağazası No 1C9 

Mehmet Sadık ••llaıtz!ie:~~ -> Gayrımübadil Bonoları -< 
' JLIR ALJNIR Alhkad3ranın doğrudan doğruya murdcaat e· ı. ' ı 

faatleri icabındandır. Yeni postahane korşısında büyıik K ~acıvan 1 · 

No. 24 Telefon 22716 Telgral adresi: lstanbul ZIYATOı( ~. 

Nafia V eka e inden: 
On makas ta1mnı için muktazi 390 adet meşe maıkas traver· 

si pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Pazarlrk 7/1/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 

Ankarada Nafia Ve'kfileti müsteşarlık makamında yapılacakt r. 
Pazarlığa iştirak edeceıkleırin yüz elli liralrk teminatı muvakka
te ve Ticaf"et od~ı vesikasile birliıkte ayni gün ve saatte .komi
syonda ·bulımmaları lazımdır. Talipler şartnameyi görmek üze
re An.karada Nafia Vekaleti malzeme dairesine, Istanbulda 
Haydaııpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna mü 
racaat edebilirler. ( 4S33) • 

Nafia Vekaletinden: 
300 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mubayaa 

edilecektiır". Pazarlık 3/1/932 tarihine müsadif pazar günü ısaaı 
lS te Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında yapı· 

lacaktır. Pazarlığa iştirak edece'klerin yüz liralık teminatı mu· 
va1ı:kate ve ticaret odası vesikasile birlilkte ayni gün ve saatte 
komisyonda bulunrnalan Iazmıdır. Talipler şartnameyi görmdı 
üzere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme dairesine, İstanbulda 
Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müra
caat edebilirler. ( 4S08). 

nat akçesi 4 lira so !kuruştur. Teminat akçeleri nakden kabul lstanbul Ziraat mektebi Türk lirası. Fazla mal6ma.t "1mak -----------------------

edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak ban!kaya yatıırılıp d 
alınacak makbuz veya hükfımetçe muteber tanınmış bankalar- Müdiriyetin en: 
dan getirileceık teminat mektubu ile olur. Talip olanlar bu şe- İstanbul Ziraat mektebi için mübayaa edilecek bir iı:ıt'a 
~ilde tem~n:t ~-buz veya __ mektubu ile ~~le günü saat on be~e otobüs 12 Ka. Sani 932 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı 

adar Daımı Encumene muracaat etımelıdır. Yukarda yazılı ış- zarf usulile mevkii münakasaya konulduğundan talipleTin şart- 1 
ter hakkında şartnamelerini görmek ve izahat almak için her namesini görmek ve izahat almak üzere Galatasaray Lisesinde 
gün, pazarlıık için de pazaırhk günü saat on beşe kadar Teminat i kain Liseler Muhasibi mes'ullüğüne müracaatları. ( 4SSS) 
makbuz ve fen vesikasını hamilen Levazun Müdürlüğüne mü· 1-----------------------
racaat etmelidir. ( 4562). 

Devıe..: Oemıryolıarı idaresı ilanları -
c-----------------------------------------~ * Keşif bedeli SS2 lira 17 ikunı~ olan Kocamustafapaşada 

Çırağı Hasan mahallesinde Ali Fakı caddesinde Hekimoğlu su Tenezzüh arabasından bozulan ve kamyonet haline ifrağ olu j 
yolu tamiri ve yeni çeşme inşası 14-1-932 perşembe günü ihale nan ve tenezzüh ara.bası zamanına ait döşeme ve teferıruatı da 
edilmek üzere ac;ıık münakasaya •konmuştur. Teminat akçesi 41 mahfuz bulunan biır adet müstamel Çentler marka otomobil bil
lira 50 kuruştur. müzayede satılacaktır. Talip olanların her giiın H. P. mağazası 

"' Keşif bedeli ı 11 lira 2 kuruş olan Sirkecide belediye zabi- Müdürlüğüne muracaatla otomobili görebileceikleri ve müzaye
ta~ı memııırları mevkiinin tamiri pazarhkla yaptmlacaktrr. Pa- de günü olan 30-12-931 çarşamba günü saat 14 te ayni makam 
zarlık 26-12-931 cumartesi günü.dür. Teminat akçesi 16 lira 6S nezdinde hazır bulunmaları lfızıım geleceği ilan olunur. (4S34) 

kuruştur. Taliplerin pazarlık için Levaznn müdürlüğüne müra- 1----------------...;;·-------
t:aatları. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatırılıp almacaık makbuz ve yahut hü
kumetçe muteber tanmm:ış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Bu §ekilde teminat makbuz veya mektuıbu ile 
ihale günü saat on beşe kadar Daimi Enıcümene müracaat edil
melidir. Yukarda yazılı işler ha!kıkmda şartname ve keşif evra
kını görmek için de her gün Levazmı müdürlüğüne müracaat 
lazmı<lır. (4574) 

Haydarpaşa gar büfesi ile bahçe ve müştemilatı ve Liman 
' rıhtımdaki 26 numaralı baraka dahil olduğu halde bir sene müd 

isteyenler Galata Rıhtım caddeain
de 27-29 No. N. A. KONSTANT1-
NİDİS ecentalığma müra<:aatları 
Telefon B. O. 3126. 

Marangozluk işleri 
Edirne Erkek Muallim Mektebi MüdürlüğündeJJ 

ALEMDAR 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

I Mektebimiz için yaptırılacak ve tahmin edilen yek\tn fiatl 

1 

"3760" lİiradan ibaret marangozluk işi: 

MİLLET 
Vapuru 26 Kanunuevvel 

Cumartesi 
günü akşamı saat 18 de Sir
keci nhtnnından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
swı, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize ve Hope) ye azi
met ve ~yni islkelelerle (Gö
rele ve Unye) ye uğrayal"ak 
avdet edecektir. 

Müra-caat mahalli, İstan
bul Meymenet Han Alem
dar Zadeler. Tel. 2.11S4. 

Dr. HORHORUNI 
Zöbreviye ve bevliye tedaviha

nesi: Sabahdan akşama Jı-•"• ,-•il· 
oğlu Tulab•• ~ · 

• . .,.,vat Bey gözlerini aça-

Atelye masalan ve muhtelif eşya 20 Kanunuevvel 931 tari· 
hinden itibaren yirmi gün müddetle aleni usul ile müna.Jtasayıı 
konulmuştur. İhalesi 9 Kanwıusani 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat lS te Edirne Hü'kfimet dairesinde müteşclt· 
kil komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin resimleri ve 
şartnamesini görmek üzere heır gün Mektep Müdürlüğüne 
müzayedeye iştirak için yüzde yedi ·buçuk nisbetinde teminkt 

j mektupları ve Ticaret odasına kabul olunduklarma dair ves~ka• 
I ları ile mezkfir günde 'komisyona müracaatları. (4492). 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

Kiralık Voli 
Esas ,, Mevki ve Nevi Teminat 
143 Büyükadada Meyandros volisi 125 ı,_ 

Balada yazılı voli kapalı zarf U6Ulile bir sene müddetle f!" 
raya verileceğind~Q. ta!-iplerin ihaleye müsadif 14-1-1932 taril 
ne ~~ d_- değil . · - Giıım~~sJ.eri E .... 

- Ya! Bir de arkadafı mı - Bendeniz kendilerini~ 
var? sa davel ederim. OynarlP' 

- Evet, efendim. b tarafa doğru geliriz. 

detle yeniden ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. Talip .olan
ların 30-12-931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat ıs te Hay
darpaşa İşletme MÜfettişliğinde hazır bulunmaları Iazundrr. 
Taliplerin Haydarpaşa gar Müdüriyetinden alacakları şartna

melere ıs kuruşltlk pul yapıştırarak imzalariyle müzayedeye 
iştirak etmek iliıere SOO lira teminat akçesile yevımi mt>zkfırda 

hazır bulunmaları ilan olunur. (4564) 
. , r~.k. hayret ve infialle dön-

_ .. ...-aya iP clü: 
- Genç bir adam mı? - Hadi bakalaım, becer" 
- Erkek değil ki, eien- bilirsen! •.• 


