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Mukaddes borç 1 his •• r ve gum 

Bir muamma 

Muluıddeo borç, FranılZlarm harp 
borçl....,na verdikleri son adtır. Adı 
~Uın olan, fakat ne ıimdiye kadar 
odenen miktarı, ne de bundan ıonra 
Verilecek taluitlerin tutan belli ol
mayan bu borç, bir muammadır. 

Şiındiye kadar 54 milyar mark ver 
dik diy0r Almanlar. Amerikalılann 
beaabı 38 milyar verildiği sadedinde 
dir. Fransızlar 20 milyardan fazla 
>'erilıni§ değildir diyorlar. 

Taksitlerin kat'i tutarını da bilen 
Yoktur. Ahvale ıröre değiıen bu 
!artlı borç davaaı, biipne kadar 
bir türlü halledilememittir· Önce bir 
Daweo plim yapddı. 1963 çe kadar 
leovlye edilmek üzere 38,8 milyar 
111ark tayin eclildi. Sonra bir Y oung 
Planı yapıldı. 1988 ze kadar öde~
melc Üzere 35 7 milyar mark teobıt 
olundu. Fakat bu pliıılarm ikiıi de 
071Uık meonetlere oturan acip conı
tl'uction'lardan batka lıir teY değil• 
dir. 

On yıl nr ki harp borçlarına ıe
lcit >'ennek için çalıtılıyor. ~. yıldır 
dilzüneJerle ı.onferanılar, yüzlerce 
Damlı profeoörler, binlerce marnf 
elııperler çalııtı.. En ilmi a~ulümuha 
•ebeyi tatbik ettiler, en yukoek be
ıap ihtimali yürüttüler. Bütün gay
retlere rağmen ne alınan verilen bel
li olda, ne almacak verilecek malum 
dur. 

Harp borçlan bir karanlık ilem 
olarak batladı, öyle kaldı. Hayal 
ve politikanın, ıentimentalite ve 
preatijin cünbütle rakıeıtiği bu tır· 
lı ileıni önce Daweı plinı, onu takip 
eden Y oung plinı ve aon ırayretle 
çıkantan Baael raporu aydınlatama
nıııtır. 

Borçlardaki vuzuh imki.nıızlıtı
nın ıebebi basittir. Şimdiye kadar 
lıarp borcu mağlubun doğrudan doğ
ruya kaoaımdan alınırdı. Ve İf bi
terdi. Bu bir bilavasıta, maddi, tica
ri itti. iki bin yıldır harp borçlan 
böyle alınmııtır. Meıela tarihe göre 
Romalılar Kartacalılann mevcut al
im ve ırümütlerini toplamıılardır. 

Geçen asırda Almanlar Fransız
ları mağlup ett:ler, Bismark Frıuıaız 
kasasında ne kadar frank varsa aldı. 
Fakat timdi böyle değil. Şimdi, is
tikbale de pay aynlıyor. istikbal ü
zerinden de, heoibi ihtimali yürütü
lüyor. Halbuki, harp borcu tediye 
müvazenesi fazlaıından ödenemiyor. 
Çünkü bir memleketin tediye müva
zenesi nihayet cihan iktısadına 
bağlı kalıyor. O da her an değiıi
yor. 

Bir sürükleme. 

Harp borçlan Versay sulbünden 
beri sürüklenmektedir. Nihayet son 
ağustosta birden bire durmuıtur. 
Fazla gidememiıtir. Sebebi ıuclur ki, 
Almanya, bu borcu vermek için A· 
nıerikadan devamlı surette borç alı· 
Yordu. Amerika buhranile beraber, 
dolarlann arkası keailince, Almanya 
borç veremez oldu. Son umana ı... 
<lar alacalılılardan ehemmiyetli a
%ıltı ititilmemesi de bundandır. 

Eğer Almanya tediye miivuene
s! fazıasile borç ödemek mecburiye
tinde kalsaydı, bir kaç yıl önce tıbk"• kalırdı, Bunu o :zaman eoki Mer-
':Z bankası müdürü Schacbt oöyle

""ı, sahte istikrazlarla Almanyayı 
normaı iktısat vaziyetinde ıröster
";'•k doğru olmadığım iddia etmit
ti, Şerefli taç ve talıtıru terkebnek 
~buriyetinde kalan Scbacbt'a bu
IUnkü hadiseler hak verdiriyor. 
k Bo;ıriin Almanlar iki borçla kartı 

•8~tıyadırlar. Biri harp borçlan tak
sıt; ~larak 2 milyıır mark; diğeri son 
n,di.Yılda akteclilen 14 milyar mark
i ticari borcun taksiti olan 1 mil
)'~ mark. Mecmuu 3 milyar niark 
lçıııde olan bu parayı ne istikraz ve 
De de tediye müvazenesi yardımile 
b_ermek kabil olmadığnsdan tecilden 

tlra çare ıröriil-mi tir. Geçen a
E~tosta Hoover moratoriumu ile 
-q> borçlan bir yıl, yine geçen a
t>stosta Layton raporile ticaret borç 
""" altı ay tecil ediJmittir. T eci1 
lbÜddetteri birinin bitiyor, diierinin 
Yaldaııyor. Ne olacak? 

Hal çaresi 

Tamir borcu veya mukaddeo borç 
itinde Gugiin tebellür etmiı bet iıti
lraınet var: 

1 - Almanlann itiliflara •erecek 
les; tamir ile itiliflarm Amerikaya 
l'erecelderi borç birlikte İmha olu
nur. 

2 - Almanların itiliflara verecek
ler; lıırnir yeniden bir ikinci mora-
t • ona.na baflanır. . 

3 - Tamir yeniden _.tonuma 
"-tlanmakla beraber, tamirin mikcla 
.. İndirilir. (lngiliz tezi) 

4 - Almanlar tamir vermezler. ._s - 1 tiliflar Almanlarla bir olur
' .lanıiri iJsa ederle... O zaman A
~ ~ iti.Wlardan alacaldarma 
e.ıcliJiiıaden ilgaya mecbur kalır. 

1,_ Bu bet istikametten hanaioi p• 
-tir? 

Şu muhakkak ld, Fransızlarda 
~ borcu fikri 1ı.iJi bq fikir ola· 
lıorca l'eçmektedir. Onlar, mukaddes 
Yalis n arkasmı bırakmıyorlar. Sos
lı;· hat Fransızlar bile bu borca (Ta-

1 k) lır diyorlar. 
,./•';"-ddea borç 1 E •et bam leli bir 
~ aluıı l"Omantik ad. Bu nasd 
tur 2aE lıi, biç bir garantisi yok
a • er Jıllarmın human arasında 

eç.,, Ren'in iuali, ancak hatıralar-

hakkında 1 

• 
inhisarlar Gazi Hz. 

'\ 

tetkikatın neticesine 
göre hareket edilecek 
Henüz verilmiş karar yoktur 

Reisicümhur Hazretleri dün 

Dolmabahçe sarayında mutat me 

saikrile meıguJ olmuşlar ve bir 

yere çıkmamrşlardrr. 

Saraçoğlu 
Şükrü B. 

İnhisarlar ve gümrükler vekili dün H •
11 

.. . . l d amı erle muzakerata 
geldı ve tetkıkata baş a ı memur edildi 

Giimrükler '"' inhisarlar flekill Ali Rana B. İstasyonda 

Gümrükler ve lnhiaarlar ve· rine cevaben §U beyanatta bu
kili Ali Rana Bey, dünkü tren· lunmuttur: 
le Ankaradan fdırimize gelmiı - lnhiaarlar tevhit edilecek 
tir. Rana Bey, Haydarpafa İı· midir? 
taıyonunda Miiıkirat umum - lnhiaarların tevhidi bir tet 
müdürü Aaım, Tütün inhisan kik mevzuu teşkil eder. Tetkik 
umum müdür vekili Hüsnü 8. edilecektir. inhisar idarelerinin 
lerle inhisar müfetti9leri, tuhe birleştiril::nesi ve Ankaraya nak 
müdürleri ve gazeteciler tara· !edilmeleri hakkında henüz ka
fından karıılanmııtır. rar verilmemiştir. İstanbul inhi 

Ali Rana Bey, muharrirleri- aar idarelerinde yapacağım tel 
mizden birinin, muhtelif sualle • (Devamı 5 inci sahifede) 

J( oşudan aflflel 

Dünkü Cross Country
de bir rekor kırıldı 

Kurtuluş; Perayı 2~1 mağlup etti 
Dün Kadıköyünde F enerbahçe sta 

duıda ırünün en heyecanlı maçtan ya 
pddı. 

ki . 
Sahanın dünkü manzara•ı es ç.ı 

çek bayramlarını batırlabyordu. Ha 
vanın soğuk olmasına rağmen ç_ok 
denebilecek bir kalabalık vardı. llk 
maç Robert College ile Göztepe A; 
merikan mektebi arasında yapddLlki 

si de mektep takımı olan bu ek.ipler 
çok heyecanlı bir oyun oynadılar ve 
sıfır sıfıra berabere kaldılar. ikinci 
müsabaka F enerbabçe ( B) takımı i
le Moda takımı arasında ve ekzersiz 
mahiyetinde bir karıılatma idi. Oyu 
na haftan sonılna kadar Fenerliler 
bikimdi. Oyun çok zevkli oldu. Ne-

(Devamr 5 inci sahifede) 

da kalmıttır. Fransızlarda, borcu 5•-1 bat ._ruubi milya~der Morıran vardır: 
karmak için mesnet yoktur. Sulhun Bu ~an ~~ken. (borç borçtur, ~~ı 
aktedildiği V ersaille günlerinde ~en ye e~l~elı~ır) dıyor. Ve ~~nun ıçın 
salıilini ve Ren köprülerini ebedı ola de bu~~n dunya kuvveılerını hareke-

" 

· al lüzumunu ileri süren Focb te getinyor. Bu kuvvetlerden bazdan 
ra ışg · · · · al 1 d A 'k h"k . . ' 0 .. 1 .. tür (Reıı'in sol aahilını Ifl şun ar ır: men a u umeti, ....,_ 
0

.;:;;:,. Harp tediye edilir) diyen bu baye Sulh konferansı cihazı, Isviçre
~kt sat · tuurlu askerle, Venaille mu- de beynelmilel banka.. 
1abedı · · almz 15 sene Ren işgali Dünya politika11, Morgan'ın pen-

eaıru Y ı -~'-' d 1 b'li ., ·ı kt sebep olan Clemenceau çe eyen tazy~n en sıyn a ı r mı .• 
esası ed:...e (tarihi dava) da, bugün Evehe beynelmilel iktısadın inkı-
~fuılınbn.' 1 n tarafeynden kime taı bit<r, mübadele başlar. Hayırsa, 
u e ış 0 a kadd bo ·- di"' b' hak vermek lazım geldiği Fransızlar mu ı;s. rr, arzın _gorme gı ır 

da 
• • anla•ılmak icap eder. kasırga ıçınde toz 1 alınde kaybolup 

ca agır ııgır ' • D" 'd 
B. ıan.fta "arantiıızlik var. ı- gı er. 

lr D •ı•• 
• ·--"'· da para ıt enmn caa• ger ur11na . 'k I 
mihverini teıkil eden ıatı raz arın 

Muderris 
N icamettin ALI 

ANKARA, 15 (A.A.) 
latihbaratımıza nazaran sabık 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şük· 
rü Beyefendi, düyunu umumi
ye müzakeratında bulunmak ü
zere Pariıe hareket edecek
tir. 

Ali lktısat Mecliıi Umumi 
katibi Nurullah Esat Bey, mü 
şarünileyhe refakat edecektir. 

Hareketin 20 k&nunusaniye 
ı doğru olması muhtemeldir. 

Nuri Paşa dün 
Cenevreye gitti 

lrak Baıvekili Nuri Paıa, 
dünkü semplon ekspres trenile 
şehrimizden Cenevreye hareket 
etmiıtir. Irak Bı.tvekili İstas
yonda vali m avini Fazlı, 
polis müdürü Beyler ve bazı 
dostları tarafıadan tetvi edil
miştir. 

T oros Gençler 
Birliği 

--· 
Dün Hayriye lisesinde 

senelik 
kongresini akdetti 
T oros gençler birliği dün sa 

at 14,:i da Saraçhanebaşında 
Hayriye lisesinde senelik ltong 
resini akdetti. Kongrenin ruz
namesi şundan ibaret idi: Heye 
ti idare raporunun okunımesı, 
nizamnamenin okunmaaı, yeni 
heyeti idare ve üç kişilik müra· 
kabe heyeti intihabı. 

Celse açıldıktan sonra kong
reyi idare etmek üzere muvak
kat kongre reisliği ile katipliği 
intihap edilmit ve kongre riya
setine Hilmi Bey, katipliklere 
Kemal Hayyam, Taha Beyler 
seçilerek heyeti idarenin sene
lik faaliyet raporu okunmut, u 
zun münakaşalardan sonra ka
bul edilmiştir. Biliihara nizam
name okunmuş ve bu nizamna
mede bazı madd~lerin teptilini 
isteyenler arasında bazı müna
l:asalr olduktan sonra nizamna 
m.; bazı maddelerin ilavesi su
retile kabul edilmiştir. Ondan 
5onra yeni heyeti idare intih:ı
bma geçilmittir. intihap netice 
sinde Hilmi, Nadir, Nedim, 

Mustafa, Kemal Hayyam, Ka
mil Beyler asli azalığa, Mah
mut, Taha, Kemal Hasan, Şa
hap, Faruk, Beylerle Mediha 
Hanım da yedek azalığa inti· 
hap edilmişlerdir. Mürakıplik
lere Cevdet, Cemil, Sırrı Bey
ler intihap edildikten sonra kon 
gre ıaat 18 c!e nihayet bulmu§ 
tur. 

"1.a.M.Ar ..... --.. -----

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netrlyat ve Y a.zı Mlldllril 

ETEM İZZET 

ki i n 
,., , - -

Dahiliye 
Vekili 

Dün Cerrahpaşa 
hastanesini gezdi 

1 Devletler Lausanne 
için hazırlanıyorlar 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey dün Cerrahpaşa hastahane 
sine gitmiı, hastahaneyi ve ye· 

1 ni paviyonu gezmi!, hastaların ı 
hatırını sormuştur. Şükrü Kaya 
Bey hastahanede gördüğü inti
zamdan , mükemmeliyetten ve 
bilhaasa temizlikten çok mem.
nun kalmıt, haatahane etibbaıı 
na beyanı teıekkür ve takdirat 
eylemiştir. -

Aero kliipt• 

Şükrü Kaya Beyle R.e
isicümhur ıeryaveri Rü· 
suhi ve Kılıç Ali Beyler 
evvelki gece Aero kulübü ziya
ret etmitlerdir. Mumaileyhim 
kulüpte gördükleri intizamdan 
dolayı beyanı takdirat eylemit· 
!erdir. 

Maarif vekili 
Kon yada .. 

Esat Bey teftiş seya• 
hatine başladı 

KONYA, 15 - Maarif veki
li Esat Bey maiyetile birlikte 
dün şehrimize gelmittir. Esat 
Bey vali izzet Beyin evine mi
safir olmu§tur. Vekil Beyin 
mektepleri hemen teftişe batla 
ması muhtemeldir. 

Bir kaza 
Oluyordu 

Dün limanda bir vapur 
diğerine bindirdi 

Madenci Arif Beyin Türk 
bandralı Zuhal vapuru dün Ha 
lice girmek üzere Kabataf açık 
larında demirli bulunduğu yer
den hareket ederken, civarında 
demirli olan ltalyan bandralı 
bir vapura yaalamışbr. Müsade 
me neticesinde İtalyan vapuru
nun bat tarafı ezilmiş ve saçla
rı içeri çökmüştür. Kazanın se
bebi tahkik edilmektedir. 

Demir cephe teşkilah
nın yaptığı içtima 

HAMBURG, 15, (A.A.) -
Sosyalist işçileri Sendikalarile 
Alman bayrağı cemiyetini sine
sinde cemeden (demir cephe) 
tetkilitının dün yaptığı bir içti
mada Alman bayrağı cemiyeti
nin reisi Holyermann ıon haf 
talar zarfında Sosyalist Sendi
kalarının ve amele ıpor te9ek· 
küllerinin iltihakı neticesi ola
ı·ak Alman bayrağı teşkilitmm 
100 bin kadar aza kazandığını 
söylemiştir. 

M. Holyermann bu miktarın 
/ 'Jaha ziyade artması liztm gel
' diğini ilave ettikten sonra de
miştir ki: 

"Hitler mutlak bir ekseriyet 
kazanarak iktidar mevki
mı ele geçirse bile bu 
muvaffakıyet onun hükUmeti 
idare edecek bir vaziyette bu
lunduğunu gösteremez. Cüm
huriyetçilerin (Demir cephe)ıi 

ı kınlıp dağılmıyacaktır. 

Bir belediye reisine 
karşı nümayiı 

GRENADE, 15 (A.A.) - Tü
fekle müsellatı bir itçi kafilesi Car
vijar sokaklarında dolatarak sabık 
belediye reisi aleyhinde bağırıp ça
ğırmıştır. işçilerin tam dağılacağı 

sırada sabık belediye reisinin evinin 
kapısı önünde bir bomba patlamı,. 
kiilliyetli maddi zarar yapmıtlır. 
Nüfusca zayiat olmamııtır. 

Beş kiti tevkif edilmittir. 

Fransızlardan mada diğer devlet
lerin konferansta alacakları 

vaziyet aşağı yukarı anlaşılıyor 
ROMA, 15 (A.A.) - ltalyan 

ırazeteleri harp borçlarının bir an 
evvel İptali hakkında Popolo d'ltalia 
ıraz.etesinde çıkan ilk makaleye 
dair ecnebi matbuahrun yürüıtükle 
ri mütaleelara ait U2UD bülasalar 
nqrinde devam ebnekte ve bu yazı
nın bütün memleketlerde uyandır
dıiı derin akisleri ehemmiyetle kay
deylemektedir. Popolo d'ltalia ga
zete.inin bu makalesinde ileri ıürü 
len ve eıasen M. Mussolini tarafın 
dan da vaktile müdafaa edilmit o
lan noktai nazar Almanya' da umu
miyetle tasvip edilmektedir. 

lngiliz ırazeteleri bu makalenin 
lıaiz olduğu büyük ehemmiyeti mev 
zuu bahsetmekte, halli lizım gelen 
meselenin ehemmiyetini, bupnkü 
kantıklık isinde, yalnız ltalya'nm 
vazıh bir ıurette kavramıt olduğu 
Te Avrupa medeniyetinin yıkılma-
11 neticesini basıl etmesi muhtemel 
iktısadi buhranın tiddetlenmesine 
mani olmak için büyük harbin feci 
bilinçosunu kapatmak tavsiyesinde 
bulunduğunu yazmaktadır. \...--;:::=-------~~· 

Mevzuu babiı makalenin en esas 
lı lusmılanm aynen derceden Fran. 
sız ırazeteleri muhtelif tarzda müta
lealar beyan etmektedir. Hükiime
te taraftar ve sağ cenaba mensup 
gazeteler Popolo d'ltalia'nm maka
lesindeki kuvvetli delilleri mühim 
bir suretle çürütmeğe çalıttıklan 
halde sol cenah ırazeteleri M. Mas 
solini'nin noktai nazarmı bazı harp 
borçlannın ortadan kaldınlmaaı fik 
rini - Fransa'yı yalnız batma kalmak 
tan kurtarmak dütüncesile - mÜlllİt 
bir surette karfılamaktadır. Sol ce 
nah fırkalanmn fikirlerini neşre
den bu gazeteler Fransa hükiime
tine bilbasaa siyasi meoelelerde Ro 
ma ve Lond-nı h" :iiınetlerile anlat
maaını da tavsiye etmektedirler. 

Büyük Britanganın noktal 
nazarı 

Konferansın toplanacağı 

Lausan11e' dan bir m-:m:ara 

LONDRA, 15 (A.A.) - Şimdi Amerika - Yoool Bu delile bı• 
(Devamı 5 inci sahifede) rakamaml 

Muallimler birliği dün 
kongresini akdetti 

ilk mektep muallimlerinin darülfü
nuna kabulleri ve tekaüdiye mese 
leleri etrafında münakaşalar oldu 

Maallilftlerin dünkil içtimaı 

lstanbul Muallimler birliği kong- j Kadıköy lisesi muallimlerinden Meh 
resi dün oaat iki buçukta Darülfü- metAli- Şevki, Galatasaray IİJe i mu 
nun konferans salonunda yapılmrı· allimlerinden lstanbul Maarif müdü. 
tır. Kongreye hemen hemen mual- rü Ali Haydar ilk zümreden de ilk 
!imlerin kaffesi iti~~ etıniı bu~un~ mektep mualli:nıerinden Tahsin De 
yorlardı. Kongreyı !dare .he_Yetı reı miray, Hamdi, Ali Rıza Beyler seçil 
si açmıı ve konııre divaru ıntibabı ya · 1 d' H ti' ., • tih bı ·"' 

1 t klif detek kongre reis• rmf er ır. eye ıcare ın a nı ""' 
pı mak.'ti?''1 ~ s~ifdikten sonra muza" 

1 
tealup hak- heyeti ve hesap müfet 

ve a P erı ., • 1 . • 'babı lmı d 
kerata geçilmittir. Evvela birliğin lif en mtı yapı t! aba s~nra 
bir ıenelik ır >lllİ raporu okunmut da aza tarafından venlen taknrle
etrafında bazı küçük müzakereler y~ rİn müzakeresine başlamlmıştır. Bu 
pıldıktan ve 1169 lira 70 kurut ye- müzakerat çok bararetll olmuttur. 
kiinlu bütçe taslağı ile plinço da ka Bilhassa verilen takrirler meyamnda 
bul edildikten sonra, yeni heyeti ida- muallimlerin tekaüdiyesi meselesi i
re intihabına ıreçilmittir. Plinçonun le ilk mektep muallimlerinin Darül
azaya arzı esnasında cemiyetin fünuna kabul ve devamları meseleııi 
18470 lira 50 kuruş vezne mevcudu etrafındaki münakatalar pek uzur 
olduğu da azaya bildirilmittir. Heye- sürmüt, tiddetli tenkitler yapılmı ı 
ti idareyi iranın tasnifi neticesinde neticede yeni heyeti idarenin bt 
yüksek zümreden yüksek muallim meseleye lüzumundan fala eıı-i 
mektebi müdürü Ahmet Himit, mü! yet atfedenk çalııınası, ller ikim 
kiye -ktebi m-1liml..U.deo Sıd- ele tahakkuJı: etti~ karar ....,_ 
dık Sami ve Ethem, Orta ziim.. 8"- n -t yediyi !1'8i• .. ._.. 
-.ı.,. Erenköy llHli müdürü MMir, np ııillı.,.e ,_.lmitıtir• 



ıllL .. .. 

Muhabir mektubu 

Safrada ·tütüncülük Kont Bethlen 1 Çinde yeni 
Bir devlet Maalesef gelişi güzel tütün ekmek Romada 

tütünlerin nefasetini bozmuştur M. Mussolini ile de , Mançuri ile Mogolistan 
BAFRA, - Samsun vilayeti 1 tünler için "batmanı kaça?,, di

nin ve bilhassa Bafranm en bü yorlar. Zürra 10 lira istiyor, 
yük derdi tütün olduğundan "peki.la kabul ettik ver elini,, 
tekrar bu bahse avdet eylemek- diyerek pazarlığı kesiyorlar. 
ten men'i nefaedemedim. Çün- Halbuki ~onradan yüzde 15 fi. 
kü bu vilayetin can daman tü- re ve yüzde kırk iskarta çıkarıp 

görüştü birleşiyormuş •. 
ROMA, 15 (A.A.J - Romaya ŞANGHA Y, 15 (A.A.) 

gelen ıabık Macar vekili Kont Moukden'deki Japon membaın
Betblen iıtaıyonda Macar Orta el- dan gelen haberlere göre Man· 
çisi ve qralı tarafından karıılanmıt 
tır. Kont Bethlen Roma'ya alelade çuri ve Mongolistandan mÜ• 
bir fert sıfatilc gelmiıtir. Kont'un rekkep olmak üzere vücude ge
~ ziyaretine bazı ecne~i .gazetele- 1 tirilmesi tasavvuı· edilen yeni 
nnde çıkan haberler hılftfına ola- ı mustakil devletin teşkiline ma-

tün yapraklarının içindedir! üst tarafının parasını veriyor· 

T "t" ·kd !ar. Zürraa sorsan tütünü 10 li-
u un mı arı tt - ·· 1.. Halbu rak muhtelif maksatlar atfetmek f • .. • 1 ·1 ·ı ek 

Geçen senenin tütün rekolte 
si üç buçuk milyon iken bu se
ne iki buçuk milyon olmuıtur. 
Bunun da sebebi çorak taraflar 
da tütün zira.atinin menedilmit 
olmasıdır. Gecen sene satılma
yıp ta ambarl~rda kalan tütün 
mikdan 250 bin kilodur. Maa· 
haza bunlar aıağı cinstendirler. 
Buhranın sebeplerinden birisi 
de tütünün ucuz 1atılmasıdır. 
Tüccar tarafından mübayaa e· 
dilmiş tütünler hali. onların de
polarmdadır. Amerika kumpan 
yaları geçen aenenin mallannı 
derhal aevketmektedirler. 

Zürra f t1kir •e borçla, 
şehfrler zengin ve alacaklı 

Tütün yüzünden Bafraya mil 
yonlar ginnif ve tüccarlar müt 
hit para kazanmıılardır. Fakat 

Bafra ahalisi çokmüıriftirler 
Hatta para sarfında yekdiğeri. 
le müsabakaya girittiklerio~ i· 
~ittim. Burada tütünden zengin 
olanlar kafile kafile lstanbula 
gidip her biri binlerce lira sar
fettiklerini bana anlattılar! Son 
ra bu zenginler muazzam bina· 
lar yaptırmışlar ve içlerini 40 • 
50 bin liralık eıya ile döşemiş
lerdir ! Hatta hanedanı salta
nat azasının o müthit mobilye· 
!erinin de buraya naklolunduğu 
nu kulağıma söylediler! Bu zen 
ginler fU kaşanelerin alt katın. 
da oturup romatizmalara tutu
lurlar ve üst kata bile çıkmaz. 
larmı,! "Ko! desinler ıah sine
min bağı var, üzümü yok bay
rağı var!,, Bu kadarla kalsa ne 
ise ne! Fakat düğünlerdeki iara 
fat haddinden efzundur! Orta
da. bir de men'i iarafat kanunu 
olduğu halde gene bu müthiş is 
rafatın devamı şayanı taaccüp. 
tür! 

Köylüler neden 
borçlanmıgor? 

Köylerimiz çocuklarının as
kerlik bedellerini vermek, onla
n evlendinnek, vergilerini öde
mek, ökü:: ve ekin almak, ev 
y::.ptırmak gibi husuıat için 
mutlal<a şehirdeki çorbacıloır
dan iıtikraz mecburiyetindedir. 
ler ki bu muhterem köylüler 
borc:lanru evlit ve ahfada inti
kal .ettirirler ve onlar da ebedi
yen borç ödemekten kurtula
mazlar! 

Tütii11 işi çok ca:ıiptir 

Vaktile Safraya gelen dok
tor, memur, dülcer, çapulcu ci· 
bi zevat tütünün çok Ntıldığı 
zaman1anla bir mikdar para ka 
zandıktan sonra asıl san'tlerini 
bırkarak itlerini tütüncülüğe 
dökmütler ve hakikaten bir kıs
mı ::z:enein olmu,aa da diğerleri 
harap olmutlardır. 

lspanak ve prasa gibi 

1 ~te bu suretle para kazan
mış olanlar tütüncülükle bir kat 
daha şifmek için rastgeldiklcri 
yerlere iıpanak ve prasa eker 
g:bi tütün ekmiş olduklanndan 
tütünün mikdan çoğalmıt, fa. 
kat nefaseti kaybolmu§tur! Baf 
ra ve Samsunun nerelerinde ve 
hangi köylerinde nefis tütün ye 
ti~tirildiği malum olduğu halde 
ispanak ve praıa tarlalanna da 
zeriyat yapmağa müsaade edil
mesi tayam hayrettir! 

Mübagaada mane'tlra 

raya sa ıgmı soyuyor. • 
ki batmanı beş liraya geldiğin
den haberdar değildir. 

· d. be b d b' b- ___ Letten .... lu mesaı sur at e ı erı em te-
ın ı ve yue ır areK ~ • • • • 

ka bir şey değildir. dır. Bu yenı devletın Mançun-

lskarta tütünler 

Bu kumpanyalar, iakarta tü. 
tünleri bermucibi kanun yakıl
mak üzere inhisar ambarların • 
da bırakmalan lazım gelirken 
bunlan da beraber alıp götür
mekte imitler. itte bu kanun
suz hareketlere mini olmak li· 
zımdır. 

ROMA, ıs (A.A.) _ M. Musso- deki M~ukden, Kiri~ ve Hei 
lini sabık Macar baıvekili Kont Lung Kıang eyaletlenle Jehol 
Bethlen ile görütmüıtür. mıntakasından ve Mongolist&· 

Vaziyetin ıslahı ne!Je 
mütevakkıftll'? 

Bu fena vuiyetin ıslahı için 
burada en büyük rol oynayacak 

Hawai adaları 
Hidisesi 

WASHiNGTON, ı5 (A.A.) 
Hawai adalan baıkumandam, Hono
lulu'ya gider•k MUtrea F orteocue ile 
kendisile beraber maznun olanlar 
hakkında genİJ bir tahkikat yapma· 
•mı muavinine emretmiıtir. Diğer 
taraftan Honolulu valisi mahalli adli 
rnakamatma ırza taarruz cürmünün 
ölüm veya müebbet haplı cezasile 
tecziye edilmeoi kararını ittihaz ey. 
lemeleriıü tavsiye eylemiıtir. 

Amerikalı müttebemler hakkında 
verile.:ek mahkeme kararını teabit 
makaadile intihap edilecek olan heye 

~ifjıtj ti adul arasında, K.afkaıyalılar, Çin 
~~İ~fllll tiler, Havaylılar ve Japonyalılarla 
lıi Portekizliler vardır. 

Miatres Forteacue lehinde olarak 

1 

birçok Amerikalı §&hıiyetlerin gön
derdikleri sami.'tÜ teveccühü ve ce· 
aaret taniyesini mübeyyin mektup

İ'4!0ı;"""'"-X~" r' '\'4 lar gelir gelmez mahal ti gazeteler 

Bafrada eski k"'1rn kıyafeti 

(Başlık serapa altındır ve bir buçuk 
okka tartmaıct.dır.) 

bir vasıta varsa o da ancak tü
tün inhisar idaresidir. Eğer ki 
müdiriyeti umınniye tam vak· 
tinde 500,000 kilo tütün müba
yaası için Samsun bat müdiri· 
yetine bir emir ''ermit olsa di
ğer kumpanyalar: "Aman iyi 
tütünleri bükUınct alıyor, bize 
fenaları kalacak!,, diyerek der
hal faaliyete geçerler ve tütün. 
ler de yüksek fiatle satılmağa 
batlar. Yoksa mevsimi geçtik· 
ten sonra böyle bir emir veril. 
mi, olsa biç bir faidesi olamaz. 
Çünkü o zamana kadar esasen 
tütünler satılmıt ve faaliyet dev 
resine nihayet verilmi~ olur. 

R. K. 

Tütün zeriyahnı 
tahdit için 

Balkan konferansında, Tür
kiye. Yunanistan •• Bulcaris 
tan arumda tütün :ı:eriyatmm 

tahdidi için bir koacre toplan
ması takarrür etmiıti. HükUme 
timiz, bu tütün kongresi için 
Yunanistan ile Bulgaristanı mu 
rahhaılan tayin ve izam etme
ğe davet etmittir. A.tinada çı· 
kan Patris gazetesi, Türk:iye
nin bu davetinden bahsederken 
diyor ki: 

Türkiyenin bu davetile, tü
tün :ı:eriyatmın tahdidi tasavvu 

tarafmdan peyderpey netredilmekte
I dir. 

Meksikanın harici 
borçları 

NEVYORK, 15 (A.A.) - Mek 
ıika'clan bildirildiğine göre, Meksi
ka kongresi müddeti önümüzdeki 
temmuz ayında bitecek olan Mekıi
ka harici borçlan moratoryomunua 
1 kinunusani 1934 tarihine kadar 
temdit edilmesini taıdik ve kabul 
eylemİ§tir. 

M. Politis Brüksel'de" 
BRÜKSEL, 15 (A.A.) - Yu

naniıtanın Paris ve Brüksel'de elçi. 
si olan M. Politis, dün Pariıten 
buraya gelmit ve muvasaletinde 
Yunanistan maılahatgiizarı ve elçi
lik erkanı ile muhtelif Yunanlı zevat 
tarafından selamlanmıtbr. 

Marsilyada bir infilak 
MARSILYA, 15 (A.A.) - Eıki 

muharip faşistlerin merkez binasın
da bir iııfil&k vuku bulmuıtur. 2 ki
ti yaralanmııtır. Hı:aarat mühimdir. 
Polis tahkikata ba,lamıt ve iki §ah. 
sı tevkif eylemittir. 

Boğuldular mı? 

LONDRA, 15 (A.A.) - Dünya 
devrini yapmak utiyen Estonyalı 
iki genç kardetin idaresi albnda 
olan 3 tonluk tenezzüh yelkenlisinin 
Devon kontluğu aalıilleri açığında 
babnıf olmaamdıuı endiıe ediliyor. 

1 Mevzuu bahit yelkenli 45 pn de 
vıun eden fırtmaclan aonra hafta ta 
tilleri esnasmda Torquay limamaa 
ııirmitti. 

Bir tahlisiye gemisi tarafmdıuı 
yapılan bütün taharriyat semeresiz 
kalmııtır. 

M. Hoover tekrar 
intihap edilecek mi? 

WASHiNGTON, ı5 (A.A.) -
Posta müdürii umumisi Mister 
Brown, riyueticiiınhur intihabatı 
için M. HooYer'in tekrar teklif edi
lecefini beyıuı eylcmittir. 

Avusturalya komüniz
me karşı tedbir alıyor 

rıınun kuvveden fiile çıkarılma- CANBERRA, ı5 (A.A.) - Baı 
vekil. M. Latbam, A vuıturalya ka

sını memnuniyetle ıelamlanz. binesine komünizm meselesinin hal
Tütün mahsulü için i: ~ •az edi tini temin edecek teklifler tevdi et
lecek böyle müıterek bir karar i miştir. 

d ld d·ı k f ·d ı· Mumaileyh bu talebinde ezcüm-an e e e ı ece aı e ı ve 1 d-','li t 1 b.l · · t bil • bah . . e, t:llll.l n op ana ı meıım eı 

memnunıyet t netıcelerı U• maksadile ceza kanununun tadili 
zun uzadıya kayda lüzum gör- ve komünist f'azetelerin dühulünün 
müyoruz, bu faideler, Balkan menini teklif eylemektedir. 
konferansında uzun uzadıya i· 
zah edilmittir. 

' nın idari muhtariyeti haiz di· 
1 ğer kısımlarından mürekkep o-
lacağı, bir reis tarafından idare 
edileceği söylenmektedir. Yeni 
hükumetin 11 şubatta teessüs e 
deceği zannolunmaktadır. 

Pekinde örfi idar~ ı 

PEKİN, 15 (A.A.) - Pekin 1 

de bir takım kargaıalıklar çık
ması üzerine örfi idare ilin edil 
mittir. 

}aponyanın İngiliz 
nota.~ına ce '.· Lbı 

LONDRA, 15 (A.A.) - Bü 
yük Britanyamn Japonyanın 
Mançurideki siyasetine ıı.it ola
rak Japonyl!dan istemiş bulun
duğu teminatı muhtevi olan ce 
vabi nota dün Japonyanın Lon 
dradaki sefiri tılrafmdan lngi 
liz hükiımetine tevdi olunmUf· 
tur. 

Ye .,i hariciye nazırı Tokyoda 
TOKIO, 15 (A.A.) - Ye 

ni hariciye nazırı M. Yoshiza 
wa T okyo'ya gelmi,tir. M. Y Ol 

hizawa takip edeceği siyaseti 
Cemiyeti Akvamın siyasetine 
uydunnak arzusunda olduğunu 
söylemiştir. 

1 Komşu memleketlerde 1 

Halepteki 
Hoşnutsuzluk 

Kahve, fırın ve lokan
talar da kapalı 

Halepten 7 tarihile Adana 
gazetelerine yazılıyor: 

Burada 15 günden beri de
vam etmekte olan umumi grev, 
iki giı"ndür şiddetini arttırmıt· 
tır. Evvelce tek tük açık bulu· 
nan kahve, fınn ve lokantalar· 
da kapanımştır. Şu günlerde 
Halebe gelecek yabancı yolcu • 
!arın yemek hususunda müşkü 
!ita uğrıyacakları muhakkaktır 
Şehir dahilinde ve mühim yer
lerde toplar yerleştirilmit bir 
haldedir. Damlara da mitralyöz 
kurulmuştur. Askerler gece 
gündüz umumi intizamı muha· 
faza için uğratmaktadırlar. Ma 
amafih askerler tarafından taz. 
yik edilen halk, yekvücut bir 
kütle hlinde hareket ediyorlar. 
5 kinunusani ıalı günü, bütün 
Şam ve havaliai ile Hama, Hu· 
mus tehir ve köylera halkı kat'· 
iyyen evlerinden çıkmayarak 
burada yapılan fecayii protesto 
etmi,lerdir. Hükiimetin bütün 
teşebbüs ve tavaaautuna rağ· 
men ahali dükkanlannı açma
makta ısrar ediyor. Vaziyet 
gün geçtib;:e karışmaktadır. Bü 
tün Suriye gazeteleri Abbaı 
Hilmi Paşadan bahsetmekte 
ve her biri bin bir çetit mütalea 
yürütmektedirler. Son haberle· 
ı·e göre, Şarkta büyük bir Arap 
imperatorluğu federaıyonu VÜ· 

cude getirilecek ve bu impera
torluğun merkezi Şam olacak. 
mış .•. lmperatorluğa da Fayaal 
intihap edilecek, kardeıi Ali de 
Bağdatta naibi hükiımet ilin e 
dilecekmiş .. 

Tütün kumpanyalan evveli 
bir balon uçuruyorlar ve tanı. Biz yalnız fU noktPvı kayıt j. 

Beynelmilel tayyareci
lik federasyonunda 

Rus - Romen müzake
rab niçin durdu? 

BOKREŞ, 15 (AA.) - Hari
ciye nazırı Prens Gikha, Ruılar'm 
bir ademi tecavüz misakı 
akdi ıçın dermeyen ettik-
leri ıartlann timdiye kadar kabul 
edilemiyecck bir mahiyette olduğu
nu söylemiştir. 

Zelzeleden 
Sonra tayfun 

Tayfundan sonra da 
feyezan! 

ALABAMA, 15 (A.A.) 
Alabama'da zuhur eden geçen· 
ki tayfundan dolayı Missisipi 
ve T ennesaee hükfunetleri ci
varında feyezanlar zuhur et· 
miş ve 5000 kişi imdat gelme
sine intizaren damlann ve a· 
ğaçların üzerine çıkmııtır. 

6 kiti ölmüş ve birçoktan 
yaralanmıtlır. 

Tayfun aynı zamanda Tren 
ton mmtakuı etrafından da 
geçmiştir. 

Hindistan 
işleri 

Jngilizler: "Mes'ul 
kaldıkça hükumet 
süreceğiz,, diyorlar 
LONDRA, 15 (A.A.) -

Hindistan itleri nazın, Hindiı· 
tan hükumetinin faaliyetinin 
muvaffakıyetle tetevvüç ettiği. 
ni söylemit ve şu sözleri ili.ve 
eylemiştir: 

"Hindistanm idaresinden 
mes'ul olacağımız müddetçe, 
hükiimet sünnek niyetindeyiz. 
İstiınai tiddet tedbirlerini mu• 
hafaza etmek istememekliği
mize rağmen hali hazır için bu 
tedbirlere lüzumundan ziyade 
muhtacız, binaenaleyh, hükU
met devinnek teıebbüsünde 
bulunuldukça tiddet tedbirleri 
mümkün olduğu kadar uzun 
zaman tatbik mevkiinde kala
caktır. Şimdi cidal vuifemi:ı:
dir. 

F oıkat hüsnü niyete ve teı· 
riki mesaiye avdetten mahzuz 
ve memnun olacağız.,. 

M. Venizelos Lousanne 'a 
gidiyor 

ATINA, 15 - M. Venizeloı 
Lausanne'a konferanımdan ev
vel Lauaanne'de bulunmak üze 
re konferansa ittirak edecek 
devletler ricalile siyasi temaı· 
lar yapmak istemektedir. Bu
nun için önümüzdeki çartamha 
günü Lauaanne'e müteveccihen 
ıehrimizden hareket edecek
tir. 
Tahdidi teslihat konfe

ransında Lehistan 
PRAG, ıs (A.A.) -Tahdidi 

teslihat ko~ansma ittirak 
Leh murahhas hey'eti hariciye 
nazın M. Benea'in riyasetinde 
olarak Pariıteki Leh sefiri M. 
Osuski ile milli banka umum 
müdürü M. Pospiıirden mürek 
kep olacaktır. 

Ganbhi'nin kansı 
mahkum oldu 

SURATE, 16 (A.A.) - eeç.,.. 
terde tevkif edilen Madam Gucli 
alb bııfta hapis -ma mablWm 
eclilmiıtir. 

Hoover'de namzetliği
ni koydu 

WASHiNGTON, 15 (A.A.) -
Reiaicümbur M. HooveT yakında 
yapdacak yeni Reisicümhur intiha
batı için namzet1iiini koymuıtur. 

M. Smith te namzetliğini ili.ıı 
etmiştir. 

Bir kilisede hırsızlık 
GANO, 15 (A.A.) - Kim olduk 

lart henüz anlııtdmamıı birkaç ıa
bıa Saint • Nicolaı kiliaeıine gizlice 
girertk büyiik bir kıymeti haiz 
birçok eoki tablo &§ınmılardır. 

Feci bir inhidam 
NEVYORK, ıs (A.A.J - Tren 

ton havalisinde hüküm süren ka
ıırga esnaamda bir ev yılotmıf 
ve nn kitiden mürekkep bir aile 
enkaz albnda kalarak ölmüıtür. 

Fransız akademisinin . 
gramerı 

PARJS, 15 (A.A.) - Frana1Z 
akademisi tertip ettiii ırrameriıa 
n"!rine karar venııiştir. 

dıklan ağzı kalabalık birisi vası le iktifa edeceğiz ki, münferi· 
tasile guya bu sene 100 bio ki- den ecnebi piyasalannın entri
lo tütün alacaklannı itae ediyor kalarma ve onların haleli reka· 
lar! itte ilk hamlede bu suretle betlerine göğüs germeğe mec
müstağni görünerek tütünün fi bur kalan Balkan devletleri, bu 
atini düfürüyorlar. Bu çelebile- ali.kasızlığm zararlarmı kendile 
rin.öteden beri gayet az mikdar ri ödemiılerdir. Binaenaleyh 
da tütün alacakları tayİaıile pi bu üç Balkan devletinin arala 
yasayı dü,ürmek adetleridir! 1 nnda anlaıarak müıterek ted· 
Sonra zürradan alacaktan tü· bir almalan :ı:amenı gelmittir.,, 

PARIS, ıs (A.A.) - Beynelmi
lel tayyarecilik federasyonunun 
terlip ettiji fe..bli.de içtima bugün 
batlamıftır. 23 millet mümeoıilleri 
nin İftirakile yapdacak olan müza
kerelerde federasyonun dahili nizam 
namesinin tadili mevzuu bahsola
caktır. 

Bu konferanı doktor Eckener'e 
tinıali ve cenubi Amerika'ya yapb· 
is seyahattan dolayı bir altın ma
dalya •erilmiftir. 

~orsa komseri 
Fransız - Isviçre itilafı dün geldi 

BERNE, ı5 (A.A.J - Iaviçre l 
ve Frıınaa hükUınetleri peynir tica Borsa komiseri haan Rifat 
retinin tanzimi baklanda bir itilaf Bey, dün Ankara dan tebrimi-
ôınzal•mı,tardır· ı ze 2elmittir 

Halk evleri 19 şubat't 
kamilen açılıyor 

Ankara halk evinde dünkü to 
/anmada Recep B. izahat 

ANKARA, 15 (A.A.) -
Ankara Halk evinin meclisin 
yeniden vazÜeye batlamaım· 
dan sonra 19 tubat cuma günü 
açılmatı takarrür etmiıtir. Bu 
tarih aym zamanda 14 vilayet
te de Halk evlerinin açılma gü 
nü olacaktır. Bu vilayetler 
tunalrdır: 

İstanbul, Eskişehir, Afyon
karahisar, Çanakkale, Aydın, 
Bolu, Malatya, Diyanbekir, 
Konya, Samsun, Bursa, lzmir 
ve Denizli . Diğer yerlerde de 
vesait hazırlandıkça açılma 
itlerine devam olunacaktır. 

Ankara'da bulunan ve Halk 
evi faaliyetine ittirak arzusu· 
nu taııyan bazı zevat bugün 
Halkevi salonunda toplanmtt· 
!ardır. Bu içtimada bulunan· 
!ar kaydolmakta tekaddüm gi 
bi bir vaziyette değildirler. 
Bu toplanma sadece kayıt için 
bir baılangıç mahiyetindedir. 
Şehrimizdeki vatandaılara ih
tisas arzu ve ıahsi temayülleri 
itibarile mevcut 9 şubeden han 
gilerine kaydolmak arzusunda 
iseler Kayseri binasının bolun· 
da bli- ay açık bulunacak def
terlere kaydolunacaklardır. 
Bunun için Ankara Halkevi ay
nca tavzih mahiyetinde bir 
tebliğ netredecektir. Ankara 
Halkevinin açılma tarihi olan 
19 §Ubatta şube defterlerine 
kaydolmuş bulunanlar ev res
men açıldıktan sonra 9ube fU• 
be toplanarak talimatnamede 
yazılı şekilde komitelerini ve 
Halkevi idare heyetini seçecek 
lerdir. 

C. H. Fırkası kitibi umu 
si Recep Bey bu topl 
veailesile yaptığı hasbihal 
Halkevlerinin faaliyetind 
beklenen faydalan aaymıı, v 
zifeye davet edilen uyanık 
anlayqlı vatanda9lann halk 
çatıaı altında kütlenin yükse 
mesi ve ilerlemesi için na 
hararet ve heyecanla çalqa 
lar1D1 anlatmııtır. Recep B 
bu toplanıtm bir kayıt ol 
batlangıcı olduğunu melisin 
tili münaaebetile Ankarada 
lunamıyan ve bu içtimada 
haberdar olmıyan birçok ark 
daıların bizzarıır ittirak ed 
medilderini söylemiı, Halke 
!erinde çalııacak vatandaıla 
ayni hakları haiz olarak a 
safta ve ayni hedefler ıçın 
ele vereceklerini tebarüz etti 
mittir. 

Recep Bey, halkevlerin· 
açılma sı ayni zamanda kö§ 
de bucakta kalmıı, birçok 
met ve istidatların meydaıı 
çıkmasına ve cemiyet haya 
için müfit bir faaliyete sevkeO 
meai.ne imkin vereceğini ha 
tırlatmıştır. Muasır milleti 
rin hayattaki muvaffakıyet! 
rinde en belli başlı i.millerd 
birisi kütleleşmek ve cemiye 
leşmek olduğunu halkevlerici 
memleketimizde bu canlı faa 
!iyeli temsil edeceğinden eoı' 
bulunduğunu beyan etmiştir 

Bu hubihalden sonra to 
lanmada bulunanlar, halkevl 
ri talimatnamesinin tesbit etti 
ği 9 ıubenin defterine isimle 
rioi kaydettinniılerdir. Bugiill 
kaydolunanların adedi 328 dir 

Iran saray nazırı Moskovada 
MOSKOVA, 14 (A.A.) - lran Saray Nazırı Timurtaf, Sovyet bükü~ 

tini resmen ziyaret etmek üzere bugün Moskovaya gelmiıtir. TimurtaJ ıf 
tasyonda Hariciye komiseri M. Litvinof, muavini M. K1<rahan, Mosko• 
Sovyetlcri reisi vekili Steinberg ve Iran sefiri ve sair hükliınet erkanı 1' 
rafından bijyük merasimle karJılanınııtır. Iran saray nazın doğruca 
metine tahaiı olunan apartnnana gilmİf ye öileden aonra M. Kalenin 
rafmdan kabul edilmittir. Timurtaı bilihara komiııefter heyeti reisi M. 
lotofu ziyanıt elmİftir. 

MOSKOVA, ı5 (A.A.) - lran Saray ..zın Timurtatm Moakovayı :ıi 
reti münaaebetile Hariciye komiseri M. LitWıof misafirin terefine bir 
mi kabul tertip etmitıir. Resmi kabulde bükUınet erkanı Ye sefirlw be)' 
hazır buluıunuıtur. 

Almanya' da sahte para basan 
bir hukukçu tevkif edildi 

BERLIN, ı6 (A.A.) - iki -dan beri iki mark kıymetinde 30 biııd 
fazla kalp para imal ettiği anlatılan maruf hukukçulardan Dr. Conıell S 
ban tevkif edilmİftir. 

Poliste 
•• 
Oldüğü zannedilen 
ermeni geri geldi 

1. 1111 • 1 

Kumkapıdan sandala binmiş, fırb" 
na ile Mudanyaya sürüklenmiş .. 
Geçenlerde Kumkapıda Nazar is

minde bir çocuk ortadan kaybolmuı, 
gerek zabıta ve genine ebeveyni 
tarafından uzun müddet arandığı 
halde bulunamamı§br. 

Hadisenin üzerinden bir ay geç• 
miı, ebeveyni artık ümidini kestiği 
sırada Nazar meydana çıkmııbr. 

Çocuk bu tegayyübü hakkında ver
di.ti ifadede kendiıiniıı gezmek üze
re sandalla Kumkapı aabbilerinden 
açddıiı esnada birden bire fırtınaya 
tutularak bir müddet HaJ'll'SIZ ada 
civarında dolattıktaıı sonra Muclan
ya'ya kadar cittiğini ve orada kaJ. 
dddan ııonra lstanbula geldi.tini 
aöylemİftİr. 

Şüpheli ethasın 
aranıyor 

M O 

uz en 

Eminönü polia aıftezi kendi 
uw.takuo clalıilindelı:i bilumum komi 
_.rn.ı- yeni bir emir gönder• 
rek her ııece polis m_._,. U. 
nema ve tiyatrolara girerek ıüphe 
ettikleri adamlarra üzerlerini -
lannı bilclirmİftir. 

Bilhaaaa Beyazıt polis komiserli
;;lnin kendi mmtakaaı dahilinde 

sık •ık araıhrma yapması bildiri!• 
miıtir. Bu emir üzerine ramaı' 
nın İkinci ııeceoinden itibaren P"' 
lia memurları sinema ve tiyatroı,.r.I' 
ıüpbe ettikleri qhaam ÜZeTlt"riııd< 
araıtırma yapmağa batlamıtlardır. 

Istanbul klüpte yangı" 
Dün 11,45 te Tepet.qmda !ttt' 

bul ldüpte bir Yllngna çıkmıı. h11"
büyüıneaine meydan verilmeden ,JI' 
diiriilaıüıtür. 

Y ngın ldübin bacaaındao ~ 
mı.. deriaal ilf.;,..,.. yeri1""1' 
itfaiye •iir'atle ...,ı.iı " atqi t'i' 
d "ıtlir. 

Kaybolan hizmetçiler 
Papbahçede, lııcirköyde ot..,.

Eaat Beyin hizmetçisi ı2 yaıaıP 
Münire iımincle.ki tuz ka~ 
bütüa taharriyata rat- ıı.ı,....· 
mıunııtır. 

Bostancıda oturan Burhan sd 
iamindeki zatm bbmeıp..i 18 .,.,., 
daki Şerife de karlı 1 w.-. 
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BeY-oQıunda lnüsakkafatın tahririne başlanıyor 
Ekonomi 

Ruslar 120 bin sandık 
portakal alıyorlar 

Getirdikleri 220 bin parça sandık 
kereste kontenjana tabi olmıyacak 

Rusların her sene olduğu gi· 
bi bu sene de Dörtyol portakal· 
larımızdan külliyetli mikdarda 
ınübayaatta bulunacakları ve 
hatta bu münasebetle ora tüc· 
carlanndan bazılarile beher san 
dığı 310 kuruıtan olmak üzere 
120 bin sandık için mukavele 
akdettikleri malumdur· 

Geçenlerde yanlarında ter<:;ü 
ınanları bulunan iki kiıilik bır 
Rus heyeti mukavelename mu· 
cibince portakalları teılim al· 
ınak üzere Dörtyola gittiler, 
amabalaja muktezi olup Rusy.a 
dan getirttikleri ve Payas lİ· 
ınanında mevcut 90 bin parça 
kerestenin kontenjan Iis\,eai mu 
cibince ihracına müsaade edil· 
memesinden heyet, toplattırıla· 
rak depolara konulan ve çürü· 
meğe mahkum milyonlar· 
ca portakallanmızı sat.m 
almaktan imtina eyleımt· 
ti. Dörtyol ticaret odasınca Ha 
~an Efendi isminde bir zat mm 
taka iktısat müdiriyeti nezdin· 
de teşebbüsatta bulunmak için 
murahhas olarak gönderilmit· 
ti. Mıntaka iktısat müdiriyeti· 
nin, İktisat vekaleti nezdinde 
yapmış olduğu tetebbüsat neti· 
cesinde, gerek Ruıyadan getir· 
lilip Payas limanında mevcut 
90 bin ve gerekıe gelmekte o
lan 130 bin parça kerestenin 
lis te harici olarak imarına mü· 
saade edildiği ve gümrüklere o 
surette tebligat yapıldığı ve 
keyfiyetin ali.kadar tüccarlara 
tebliği bildirilmittir. Bu suretle 
R uslann depolarda mevcut por 
takallan mübayaa ederek Rus. 
yaya sevketmelerine bir mani 
kalmamı• oluyor. 
1 

~Aahkemelerde 

Postanın 
Paralan ---

Üç genç kasa soymakla 
maznun en 

muhakeme ediliyor 
Samatya Poıtabanesl kasasından 

P8ra o;almakia maznun üç gencin 
rı;ıubakemesine ağır ceza mahkeme
sınde devam edilmektedir. Hidi .. 
şudur: 

Bundan bir müddet evvel Samat
Ya Poatahanesi kasaaından bir mik
~~ ıı.~ra çalınmııtır. Samatya poıta 

udurü Çapa yaııgm yerinden ge
~:oı-ken Önüne üç ıencin çıktığını, 
j"' anabtanru cebren kendisinden 

a dıklarını, bu suretle paralann pos
tahaneden çalındığını iddia etmit· 
~': Ş0rafettin, Naci, Şevki isminde
b 1 gençlerin muhakemeıi nihayet 
~hnu!>tur. Yalnız bidiaenin gece 

~ı, !l'Ündüz mü vuku bulduğunun 
eabiti için muhakeme ba,ka bir gü 

ne bırakılmı,trr. 

Süleyman tahliye edildi 
G0 çenlerde Papağan barında 

f. :ıla i~kj yüzünden ölen bar ar
lııtlerinden Sofinin cea~İne Morı 
ta otopsi yapılmııtır. Bu hadisede 
lnaznun ve mevkuf bulunan Süley 
inan tahliye edilmiıtir. 

_ .............. - -

Himayeietfal Fatih 
kongresi 

Hıınayeietfal Fatih tubeai
~tn •enelik kongresi dün Fa· 
lıbte belediye dairesi ıalonun· 
~~ Yapılmıştır. Kongreyi re~ı 
"'-el!lal Bey açmış, bir senelık 
~e&ai ve hesabat hakkında iza 

a.t vermiş. müteakıben heyeti 
tdıı. . 'h ·ı . et• re ıntı ahına geçı mıt, n ı· 

Cede geçen seneki heyeti idare 
Yeniden intihap olunarak içti· 
lllaa. nihayet verilmiıtir. 

Bütçe encümeni reisi 
dün geldi 

M!l~et Meclisi bütçe encüme
~ ~kllı Hasan Fehmi Bey, diın 

n aradan gelmiıtir. 

Yunan milli bankaıı 
albn karşılığını azaltb 
ATİNA 15 (A.A.) - Milli 

banka altı~ kartılığı~ .Y~de 
kırktan ibaret olan şımdıki se
viyesinden aıağı indirmiıtir. 

fsviçrenin ticaret 
blançosu 

BERNE ıs (A.A.) - Tica
ret bli.nçoıu 900 milyon altın 
franklık bir açık g&termekte· 
dir. 

Ingiliz lirası yükseliyor 

LONDRA, 15 (A.A.) 7 
Londra mali merkezinde lngı· 
liz liraamm kıymeti diğ~r mü· 
hiım ecnebi paralarına nııbetle 
yükselip düzelmiştir. Bu teref· 
fil en ziyade berri avrupadan de 
vamlı surette talep vukuundan 
ve tamirat tediyatı meselesi hak 
kında evvelkinden daha fazla 
nikbinlik gösterilmekte olma· 
aından ileri gelmiıtir. Nevyork 
üzerine isterlin lirası daha bat· 
langıçta 3,50 dolar olara~ kay· 
dedilmiıtir. Bu fiatta dun ak; 
tamkine nazaran 1-1-3 penı 
lik bir tereffü vardır. ~eçe~. t~ 
rinisani sonundan berı İngılız lı 
raaının bu kadar yükseldiği aö 
rülmemiıtir. 

Amerika Federal 
bankasında .. 

NEVYORK, 15 (A.A.) - Nev
york'taki Federal Reserv Bankası
nın mükerrer iskonto fiatr deği,me
miıtir. 

Vila·yette 

Kaçakçılığa 
Karşı 

Sabıkalıların fotograf
ları tamim edilecek 
htanbul Vilayeti kaçakçılıkla mil 

cadele için esaslı tedbirler almı!
tır. Kaçakçılık yapanların "'.,ufassal 
. ·ıı . tutulacak ve fotograflan 

ııcı erı 

teksir edilecektir. Tekıir olunan 
fotoğraflarla ,üpheli yerlerde dola
§Bn kaçakçıları te,his kolaylqacak-

trr. 

Papaza varis buldular 
lıtanbul Vilayeti ıeçenlerde va-

. . vefat ederek mühim miktar· 

darıuız l"ak bırakan Papas Löbirinin 
em ,. ka 

emlakine mahkemeden vaz ıyet . - -
rarı almııtır. Fakat papazlar Yıl~-. 

ti rotesto ederek papazın varııı ye P ••.. 1 
olduğunu iıpat edeceklerını soy e-
mi!lerdir. ----..:----
Mürettiplerin kongresi 

kaldı 

. Dün saat 13 te Mürettipler 
Cemiyetinin kongresi yapılma· 
11 mukarrerdi. Fakat d~ kon~
rede ekıeriyet temin edılmeımt 
olduğundan biz;ıarur konııre 
batka güne kalmıştır· 

Diş tabipleri bir 
müsamere verdiler 

Türk di• tabipleri cemiyeti 
dün Halk evinde fenni bir müsa 
mere vermitlerdir. Müsamere 
de mesleğe ait bahisler etrafın 
de hasbühalde bulunulmuıtur. 

Afyoncular için 
kooperatif 

lktıaat Vekaleti afyon mü&· 
tahıilleri arasında bir koo~.a· 
tif tetkiline tetebbü• etmıttır. 
Bu kooperaife Ziraat b~nkası· 
nm da yardımı temın edılecek· 
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Belediyede 

Hamallığa 
Talip çok! 

Bunlardan Türkçe 
\ bilmiyenlere . · 
iı verilmiyecek 

Belediye lktısat ı,ı...; Müdürlü
ğü kadrolarında açık bulunan iske
lelere yeni hamallar tayin etmekle 
metgul olmaktadır. Son zamanlarda 
hamallık için müracaat edenlerin 
miktarı çok artmıştır. lıtanbuldan 
birçok müracaatlar olduğu gibi, A
nadoludan da gelenler pek fazladır. 
lktrsat müdürlüğü bunların istida
larını sıraya koymakta ve açık yer 
bulundukça tayin etmektedir. Ha 
mallık için müracaat edenlerin için
de Türkçe bilmiyenler de pek çok 
olduğu için bunlara Türkç• öğre
ninceye kadar i! veribnemeal karar
lqbrtlll§tır. Evvelki gün muhtelif 
iskelelere 20 hamal tayin edilmiJtir. 

Beyneln1ilel ıehirler 
kongresi 

Önümüzdeki May111n 23 ünde 
Londra'da toplanacak olan "- Şe
hirler ve Mahalli idareltt,, konırre
ıine İstanbul belediyesi de davet 
edilıniftir. 

Kongrenin Brüksel büro müdü
ründen belediyey~ 72 auali ihtiva 
aden bir mektup ırelmi!tir. Beledi· 
yemiz ıuallere cevap hazırlıyacak 
ve konırreye iıtirak edecektir. 

Arabacılar için yeni 
talimatname 

1 

Şimdiye kadar arabacıların idare 
memurlan ve deinekçileri Arabacı 
lar Cemiyeti tarafmdan tayin edili
yordu. Belediye, arabacılar için ye
ni bir talimatname hazırlamıttrr. 
Bu talimatnameye göre, bundan son 
ra bu memurlar belediye tarafın. 
dan tayin edileceklerdir. Talimat
name taıdik için daimi encümene 
verilmi,tir. 

Enkazı kim kaldıracak? 
Ortaköy Feridiye saraylan kar

ıısındaki dıvar iki sene evvel bir
den bire yıkılml§, dıvarın enkazı 
günlerce cadde:Yi kapatrnıf, tram· 
vaylar bir müddet i!liyemernişti. 
Hali. bu enkaz oradan kalkmamıı
trr. Bunun sebebi ıudur: 

Belediye, duvar emlaki ınilliye
den olmak itibarile enkazı kaldır
mak için bin lira masrafı ıöze alama 
mı!, bunu defterdarlıia YllZIRI!tır. 
Defterdarlık enkazın kaldınlma11 J>.
lediyeye ait olduğunu ileri ıilnnilt 
tür. Her iki daire ara11nda milhabe 
rat n ihtilaf yüzünden enala hô.li 
ortada yatıp durmaktadır. 

Turing klüp Belediye
den yardım istiyor 
Şehir mecliıi bu ıene birçok yer. 

lere yaptıiı muavenet tahsiııatını 
kesmiıtir. Bu meyanda Turinır klü
be de yardım yapılmamıttır. Tu
ring klüp belediyeye müracaat et
miı, klübün tekamülü için belediye 
nin muavenet etmeıini rica etınit
tir. 

Türk-Yunan mahkeme
sindeki davalar 

Muhtelit Türk . Yunan hakem 
mahkemesi tatil müddetini bitmi!, 
ve hükumetimiz aleyhine ikame edi 
len 18 davaya bakmıttır. Bunlar
dan bir k11mının müdafaa11 yapıl
mış, biri karara kalmıttır. On da
vanın da reddine karar verilmİt· 
tir. 

Ayın yirmi birinde rüyet edile
cek dokuz dava meyanında Seyriıe
fainin Yunan hükumeti aleyhine ve 
Pinelüpi isminde birinin Evkaf ida· 
reıi aleyhine açtığı davalar ıörüle
cektir. - ·---
Cerrahi başmuavinliği 

Tıp fakültesinde cerrahi başmua
vinlik imtihanı yapılmıt ve birçok 
maruf operatörlerimizin Hamidi4 

ye Etfal hastanesi operatörü iken 
bükümet tarafından Fransada tah
sile gönderilen Kizrm İsmail Bey 
!ayanı takdir bir muvaffakıyet göa 
tererek profesör ağreje olmu,. 
tur. 

İsimleri benziyen 
· kasabalar 

Dahiliye Vekaleti isimlerile 
merkezlerinin isimleri ayrı olan 
vilayet ve kazaların bir listesi
ni iatemiıtir. Bunda vilayetin u 
mumi ismile merkez kasaba· 
nm ismi de yazılacaktır. Mese
li Kocaeli vilayeti ve merkezi 
lzmit gibi iki isimil vilayetler 
esamisinde tevhit yapılarak vi
layete ve merkezine tek bir i· 
sim konması düşünülmektedir. 
Muamelatın selameti bunu icap 
ettirmektedir. 

M••rifte 

Ecnebi 
Mekteplerinde 

Vekalet Türkçeye 
büyük bir 

ehemmiyet veriyor 
Maarif V elrileti ecnebi ve ekalli 

yet mekteplerindekl Türkçe, tarih 
ve coirafya denlerini kuvvetli ve 
ehliyetli kimselere vermeyi prensip 
itibarile kabul ebnittir. .Şimdiki 
halde bu muallimliklerde bulunan 
fakat meslekleri muallimlik olmı· 
yan kimseler 11kı bir teftiıe tibi 
tutulacaklar, muvaffak olamadıkla
rı takdirde vekaletin emrile vazife
lerinden ayrılacaklardır. Bu suret
le e<:nebi mekteplerindeki Türkçe 
muallimleri arasında esaslı bir tu
fiye yapılmı§ olacaktır. 

Lise muallimliği 
Maarif Vekaleti liselere çok .,. 

hemmiyet vermektedir. Liselerde 
kuvvetli talebe yetittirmek için lise 
muallimliği bir takım kayıt ve tart· 
tara tibi tutulmu!tur. Ancak. mu
ayyen bir müddet zarfında vuife
lerinde muvaffak oldukları milNttit 
raporları ile tahakkuk eden orta 
mektep muallimleri de lise muallim
lilderine tayin edil.,.,eklerdir. 

Kasketler F ransadan 
getirilmemiş 

Bir müddet evvel, N otredanM de 
Sion Fransız lisesinde talebe kasket
lerinin Franaadan ıretirildiii yolun
da bir ihbar vaki olınuı ve bunun 
Üzerine lıtanbulda ecnebi ve akalli 
yet mekteplerini idareye memur 
batmüfettiılik tahkikata batlamıt
tı. 

Ba!müfettit Ahmet Hilmi Bey 
diyor ki: 

- Yaptığımız tahkikattan elde 
ettiğimiz neticeye göre, böyle bir 
hidise vuku bulmadığı anla!ıllll!!
trr. Ancak ortaya böyle bir ıayıa 
çıkmasının ıebebi de bir kısım kas 
ketlerin vaktinde yeti!tirilemeyiıi 
yüzünden bazı hademelerin talebe
leri oyalamak için: "- Kasketleri
niz ıümrüktedir. Henüz çıkmadı.,. 
Şeklinde sözler söylem1leridir. Maa
mafih daha tahkikat tamamile bit
miı değildir. Vaziyeti ııümrük idare 
ainden de sordulL O..rıut alacağı. 
mrz cevabı bekliyonız.., 

• 

Beyoğlu 
Müsakkaf atı 

Yakında tahrire 
başlanıyor , 

Maliye vekaleti Beyoğlu kazası 
dahilindeki binalaruı tahririne karar 
vttdiii cihetle, Fatih kazaımın tah
ririni ikmal eden komiıyonlarclan al 
tr11 Beyofluna, 14 komisyon ela Emi 
nönü kazasına tayin edilmitlerdir. 
Bunlardan İbrahim Eteın Beyin ri
yaıetindeki 6 numaralı komisyon Ca 
lata nahiyesine, Nafiz Beyin riyase
tindeki 9 numaralı komisyon Beyoğ· 
lu meTkez nahiyesine, Nazif Beyin 
riyasetindeki 13 numaralı komisyon 
Hasköy nahiyesine, Şerif Beyin ri
yasetindeki 18 numaralı komisyon 
Takaim nahiyeıine, Ahmet Sait Be
yin riyasetindeki 24 numaralı komiı 
yon Ka11mpa!a nahiyesine, T ahı in 
Beyin riyasetindeki 26 numaralı ko
misyon Şi,li nahiyesine tayin edil
mitlerdir. 

Eminönü kazasında: Bekir Be
yin 32, İzzet Beyin 38 numaralı 
komisyonları Kiiçükpazar nahiyesin
de, (1) numaralı ·Hasan ve 35 nu• 
maralı lhııan Beylerin komiıyonlan, 
Eminönü merkez nahiyesinde 30 nu 
maralı Şevket, S numaralı Halis, 34 
numaralı Aziz Beylerin komisyonla
rı Alemda.-.ahiyeslnde 40 numara 
t.' Ziya 31 numaralı Nafiz, 8 numa
ralı H~kkı Beylerin komisyonları, 
Kumkapı nahiyesinde, 39 numaralı 
Cevat, 19 numaralı Retat, 25 numa 
ralı Şakir, 36 numaralı Ihsan Beyle 
rin komisyonları da Beyazıt nahiye 
sine tayin edilmi,Jerdir. Bu komis
yonlar belediye azası muhalliıttan 
müntehip azalar tayin edildikten 
sonra vazifeye ı.a.lıyacaklardır. 

Vapurlarda yapılan 
kaçakçılık 

Bir müddettenberi ıehrimiz de
niz tarikile yapılan kaçakçılık son 
zamanlarda alınan tiddetli tedbir
ler ıayea;İnde bi:r haylt azalmıttır. 
Kaçakçılık'· en ziyade . vapurlarla 
yapılmaktadır. Karadenız ve Akde
nizden ıelen vapurlar kaçak sigara 
kiğıdı ve tütünleri iyice kapalı gaz 
tenekelerile denize atmakta ve ka
çakçılar tarafından alınan tertibat 
sayesinde bu tenekeler sandallar va 
11tasi•e karaya çıkarılmaktadır. 

Gümrük muhafaza t"§kilatı ya
kında lim~nım ıza gelecek olan ecne 
bi vapurlarından bir inde memltkc 
timize ihraç cdilm k Üzere mühim 
miktarda kapk eşya ol ı.riu .. ;ı ha· 
ber alarak şimdiden İcap ed<n ted 
birleri almıı trr. 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Direksiz Direkler arasında eski 
piyasalardan eser kalmadı 

Askeri müzede Mehter dinlemeğe gelenler arasında .• 
Beyazıt sergisinde ne var ne yok?- Zorla orucumu bozduracak!

Ya sahur çeken tespihçi .. - Askeri müzede küçük bir ziyaret. .• 
Bu haftaki yazımda Rama

zandan bahsetmek lazım. fyi 
amma, a benim canım efendim, 
Ramazana dair ne yazabilirim 
ben? •. Ağzı mühürlüler o kadar 
azaldı ki, sözlerim sahur davul 
ıesi gibi gümbürtüye gidecek!. 
Yalnız fU var ki: Bizde Rama
zan, sade ibadet edenlerin ayı 
değildir. Bir az da eğlenenlerin, 
eğlence yerlerinde sabahlayan
ların ayıdır. Ramazan• gelince: 
Camilerden fazla, sinema ve ti· 
yatrolar dolar. Radyolu kahve
hanelerde tavla, iıkambil gırla 
gider. Bu ıeneki Ramazan, Şeb 
zadebatının manzarasını eh .. 
töyle böyle bir parça değiıtir
di: Ratit Rıza tiyatrosu çok gü 
zel temıiller veriyor F ereh ti· 
yatroıunda cambazlar her gece 
türlü perendebazlıklar yapıyor
lar. Sinemalar, iki film birden 
gösteriyorlar. Darüttalim salo
nunda, incesaz takımı geç vak· 
te kadar "icrayı ahenk,, ediyor. 
San'atkir Naıit Beyi.o tiyatro• 
su, hıncahınç... Varyete mi, 
dans mı, düet mi, kuaret mi, 
komedi mi, ne arasanız var .... 
Yalnız tu ismi yadigar kalan 
direkıiz direkler arasında, eski 
piyasalardan eser kalmadı. ge
celeri, berkeı birer tarafa çekil 
diği için ortada kimseler görün 
müyor. 

- Haydi efendim.. Akşam 
pideleri •... 

- Ramazan simidi verelim 
efendi.. .. 

- Karanfil var, tearçın var ... 
- Hu... Baksana, oğlum .. 

Gülli.çlann demeti kaça? 
- Pastırman da pek kuru i

mi' ayol .. Ağza almrr gibi de
til. .... 

- Kız.. Unutturma, emi, 
efendiye Yenice tütünü alacak· 
tık .. 

- Peynir değil kaymak ... 
Bilmem, gidip gördünüz mü? 

Beyazıttaki sergi pek ömür, bu 
ıene .•. Kut ıütünden gayri ne 
ararsanız bulursunuz. Çoraba, 
mendile, sakıza kadar... Tene
keaini omuzlayan, zembilini sır 
tına vuran, camım avlusunda 
bir köte bulup yerletrnİf... Ka
tar peyniri satan bir adam, her 
geçene seıleniyor: 

- Günahı boynuna .. Çeınisi 
helal bu malın .. Tat ta öyle al.. 

Siyah çar§aflı altmıılık ha
nım, bu teklife kızdı: 

- Herife bak.. İnsana zorla 
orucunu sakatlatacak ... 

- Çocukları eğlendiriyor dü 
dük? •.• 

Şimdi siz, Ramazan içiırı ku· 
rulan bir sergide düdüğün ne i· 
ti var, diyeceksiniz. Onu ben 
de merak ettim. Belki de "para· 
yı veren düdüğü çalar,, demek 
istiyor. Sergiyi ziyaret edenler 
içinde, alış veriş edenleri par· 
makla sayacak olaanız, bir elini 
zin parmakları ki.fi gelir. Am
lt'a, dolaıanları sorarsanız tü
men, tümen ... ikindi namazı çı 
kışı, vakit geçirmek için şura
ya, buraya sarkmak, oruçlula
nn hoılandığı şey olmalı ... 

işte ihtiyar tesbihçi bile dük 
ki.mm bırakmış dolaşıyoı'.. O 
sırada bir kadın yanına yaklat· 
tı: 

- Efendi baba .. Sizde amber 
kabuğu bulunur mu? 
Adamcağız, hayretle baktı: 
- Amber kabuğundan teı-

bih olur mu hanım? 
- Ben teabih istemedim ki•. 
- Ya, ne istedin? 
- Hani, kökçülerde bulu-

nur .. Karın ağrııına İyi gelir .... 
Tesbihçi, yüzünü buruıtur

du: 
- Burasını Muırçartisı mı 

sandın a hanım? 
Kadın cekildikten sonra bir 

lahavle çekerek: 
- Karın ağnsına ıy• gelır· 

mi§ ... Karın ağnaı kadının ken 
disi .. . 

Kar§ııında beni görünce dert 
yandı: 

- Allah inandırsın.. Sabah· 
tan beri bir ıiftah yapmadık. 
Ama angaryeci mi aradın, is
tediğin kadar.. Dün ak§am da 
biriıi. gelmit, kalot potin var 
mı, diye soruyordu. Allahm ııü 
nü, tesbih elde "ya aabur,, çeki 
yoruz. 

yaretim değil. Bundan evvel 
birkaç defa daha gelmiştim. Fa 
kat, aradan epeyce zaman geç· 
tiği için, yeniçeri kıyafetlerin· 
den hiç biri hatırımda kalma· 
mııtı. Müzenin yukarı katına 
çıkıp ta kendimi, tabii insan ce 
ıametinde bir sürü korkunç kı· 
yafetli mankenlerin kartısında 
bulunca, doğrusu içime bir ür
küntü geldi. Sandım ki, bu alçı 
dan yapılmıt heykeller, birden 

• • "° dirilerek, yolumu kesecekler! .•• 
Saat üçe yakla91yordu. Gül- Şükrü Bey, izahat veriyor: 

hane parkından ağır ağır çık. - İtte şu falakacı ... Şu, sal. 
tım. Askeıi müzenin önünde, ma baı çuhadarı, öteki vezir 
mübalağasız yüz kitiden fazla battebdili ... Kul oğlu bat çuha 
adam toplanmııtı. Kendi ken· darı da fU eli sopalı ... Önde gİ· 
dime: den klavuz ağa ... 

- Galiba bir hadise oldu? de Koca kavukluyu gördünüz 
dim, belki de bir otomobil ka· mü? Kapıdanı derya ... 
zaaı... Mankenlerin üzerinde bir 

Yaklatınca birine sordum: çok isimler daha var: Alay bat 
- Kuzum ne oldu?. Bu ka- çavuıu ... Çavuı batı ağa, beylik 

labalık ne?.. çi efendi, Rumeli Kaza~keri .... 
Yüzüme mi.nalı mi.nalı bak· Nakibületraf.. İstanbul kadısı ... 

tı: Ve nihayet Şeyhülislam .. Sad-
- Bilmiyor musunuz, bugün razamın ekipi de oldukça dik. 

Mehter var... Günlerden cuma kate değer: iki çavuş önde, iki 
değil miy ya? çavut arkada, en arkada da Şa-

Zaten, davulun gümbürtüsü- tır dedikleri muhafız.. Kapıcı· 
nü, zurnaların ahengini duyun- lar kethüdası, Çavuıbaşı ... Sad 
ca iti anlamıştım: Mehter takı- razam, bu haşmetli alayın orta
mı, çalıyordu.. sında, gadubane etrafına bakı-

0 sırada, Askeri müze müdü yoı·. 
rü Şükrü Beyle karşılaştık: Şükrü Bey, az ilerde duran 

- Müzemizi gezmez misin? üç mankene doğru, ağır ağır 
diye sordu. 1 yürüdü. Ancak hissedilir bir ses 

- Hay, hay .. dedim, mem· le: 
nuniyetle.. . - T akdim ederim! dedi. 

Fakat Aıkeri müze öyle kö- Başımı kald ırınca, tüylerim 
tesi bucağı bir çırpıda dolaşı- diken diken oldu. Dunyada, 
labilen yerlerden değil ki ... İn· bundan daha korkunç insanlar 
san saatlerce dolaısa gene bir olamaz. Etiketi okudum:Cellıi.t! 
çok' tefariki gönned~ dönmüş yanındakiler de, böcek batı ile 
olur. Burada, acaba neler yok? ases başı ... 
Bizansın son imperatoru Jüsti· Tekrar atağıya indik. Şükrü 
yanoı'un mızrağından tutun Bey camekanlardan birinin ö
da, Türk Anadoluyu istilaya ge nünde horul horul uyuyan kül 
len Yunan orduıunun son cene renkli bir kediyi gösterdi: 
rali Trikopisin kılmcına ve ni- - Müzenin antika e§yasın
ıanlarına, kadar, yedi asırlık aa dan biri de bu kedidir. Yatını 
keri tarihimizin en kıymetli ha bilen yok! Gayet te vahtidir 
tıraları, bu küf kokan, rutubet. ha 1 ... 
li dıvarlann içinde saklı.. Boynundan tutulunca, he-

Şükrü Beyin nazikane dela- men tırnaklarını gösteN!'ll ihti
leti ile müzeyi dolaşırken gözü yar kedinin müzede mühim bir 
ıne bir camekan ilişti: İçinde, vazifesi var: Akıama kadar, u
teberler, asalar, taçlar, kemer. yumak!... 
ler... Müzeyi kuşbaıı biı- nazarla 

- Kuzum Beyfendi bunlar dolatınıt sayılırdık. Aşağıya in 
nedir? diğimiz zaman, Mehter takımı 

Şükrü Bey gülerek cevap ver da ahenge baılamıttı. Bir kaç 
di: yüz kitiye varan ziyaretçiler, 

- Kuyruğu titreten Bektati ayakta Mehteri dinliyorlardı. 
liğin son enkazı... Çıt yoktu. Yalnız bir aralık üc 

d 
• • 

Sonra size birer birer göste- Yatın a bir çocuk annesinin ku 
riyorlar: cağında., biraz vızıldamak iste-

- Mimar Sinanm pergeri di. Annesi, hemen yukarı sahan 
Köse Mihalin kılıncı.. Fatihin lıktaki koca kavukluları göster 
gömleği... di: 

Her tarafta, altın, gümüş kak - Ağlayım, deme.. Seni, 
malı bir sürü harp alatı, kabze· timdi ummacıya veririm! 
li, kabzesiz yüzlerce binlerce kı Çocuk korkusundan sesini 
lınç .. Fitilli, çakmaklı tüfenk- kesti. 
ler .. Tokmaklar, gürzler, nakka Doğrusunu ararsanız, koca 
reler, davullar, çalparalar, miğ kavuklu, samur kürklü, çedik 
ferler ..• Sonra, her tarafta tatlı papuçlu ecdadımızın kıyafeti 
acı bir çok hi.tıralan canlandı- sade memedeki çocuklara değil 
ran tablolar: Cezair emiri Ah- bizim bile içimize ürküntü veri
dülkadirin Fransızlara teslimi.. yor ... 
1075 tarihinde Viyana civarın· M. S. 
da Nemçelo ile yaptığımız mu· 
harebeden bir sahne... Preveze 
deniz cengi ... Çaldıran ıefert. .. 
Viyananın muhuaraıma ait 
kabartma bir re1im... Alemdar 
Mustafa Paıalar, Gazi Muhtar 
Paşalar, Plevne kahramanı Oı. 
man Paıalar ... 

Şurada bir zencir görüp ao
ruyoraunuz: 

- Halici kapayan Bizanı zin 
ciri ..• diyorlar. 

Ötede harap bir otomobil gö 
zünüze çarpıyor. izahat veri· 
yorlar: 

- Mahmut Şevket Paşa bu 
otomobilde •ebit edilmişti. 

-

Adana'da iki gazeteci 
mahkum oldu 

Adanada iki ıazeteci mahkum 
oldu. (Türk Sözü) ve (Yeni Ada 
na) gazeteleri evvelce biribirleri hak 
landa bazı n"§riyatta bulunma, 
lar, sonra ınütekl\bi1 davalar açmııı 
tardı. 

Bu davalar neticelennüı ve 
(Türk Sözü) nün sabık mes'ul mü 
dürü Baki Bey 15 ay hapis 300 ti 
ra para ceza11na mahküm olmut 
tur. (Yeni Adana) sahibi Remzi 
n baımuharrir Tevfik Beyler de 
birer sene hapis, iki,er yüz liraya 
mahkıim edilmi!lerdir. Sekiz gün 
zarfında feragat ederlerse davalar 
sakit olacaktır. 

Şükrü Bey bir aralık dedi ki: YENİ RUS y A 
- Yeniçerileri görmek ister 

misiırıiz? Yazan: FALİH RIFKI 

- Hay hay... 1 ÇIKTI 
Vakıa, Askerı müzeye ılk zi- ' ~---------••• 
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1 Hayatın bir aonu olmak za. 
ruri iae bunun ölümle bitme· 
si en tahiisidir. Merhum bu en 
tabii sonu intihap etmekle de 
zekismı, isabetli dütüncesini is 
bat elmitti. Müddeti ha7atmda 
nail olduğu muvaffaluyetlere 
bundan sonra kemali sıhhatle 
nail olmasını temenni ederek 
sözümü kesiyorum . ., 

Tarzında bir nutuk biraz gü 
lünç olur. 

Bir mektep resmi kütadında 
kırklık bir zatın: 

"Hanımlar, efendiler! -ı 
Bugün huzurunuzla resmi 

kütadını tereflendirdiğiniz bu 
müessese bir irfan müessesesi
dir. Evet bir irfan müessesesi
dir ve ben bu fikrimde ısrar e
diyorum, diyorum ki; 

"Biz sayei sakfında yetiştik 
bu binanın,, 

MlLL YET CUMARTESİ 16 

filenin mektepten hareketinden 
evvel ben avludaki merdiven 
sahanlığına çıkıp: 

KANUNUSANİ 1932 

"- Arkada§lar, dedim • 
Buaiin hocamız Hakkı pata 

yı teıyie ııidiyoruz ..• ,, 
Mektebi mülkiye talebesi 

İstikbal diyecek yerde te,yi de
diğimi itilince gülmeye ve alay 
etmeye bqladılar. Yanı batımı
da bulunan Sındırgılı Süreyya 
(Şimdi Aksaray meb'usu) ba· 
na fıııldadı : 

Radyo 

- Israr et! .• 
Anladım ve tamir ettim: 
- Telit etmeyin! Bu kelime 

yi bilerek kullandım. Çünkü 
Hakkı Pa§a Sadrazam olmakla 
yeni ve pürüzlü bir yola çıkı
yor ..• falan filin bazan böyle fal 
solar olur .. 

Oç ay kadar oluyor, bir ıriiıı 
sokakta Bardin' e rast geldim. 
Oatünde gri temiz bir kostüm 
vardı. Kırk ya§larmda ııörü
nüyordu. 

Elinde yeşil kağıda sanlı 
koca bir paket! 

Hal, hatır sorduktan sonra 
dedim ki: 

- Bu pakette ne var? 
- Azizim, bir radyo satm 

aldım. Bizim hatuncağıza bedi 
ye edeceğim. 

- Fıansıecad•D -

olduğu ıçin, bir radyo aldım. 
Artık kanm evde eğlenir •• Bu 
auretle de tiyatro, dansing, ba- · 
lo, ve bunların icabatından ola 1 

rak tuvalet, mücevherat, tak
si, yemek, içki ve ıaiıre parala 
nnı tasarruf edeceğim. Fena 
mı? 

- Yaman adamsın dedim 
ya .. Atkolaun ıana! 

... >ı- ... 

Üç dört gün evvel bir gün 

17 
Klnunu1aııf 

PlZ!H 
akpmı 

MAJIK SİNEMASI 
Fevka!Ade gala olarak 

No 6 Ocak Arkadaşla 
Bugüne kadar g&-i!lmemtı derecede hieai w m·· 
filmini takdim edeocktir. (Alman) PABST ve (F 

az) BODUlN namıOOakl iki tt}iaör tanfmdan 
ela getirilmit Fnmızça ve A1-s mükalemtli 

bu eser her iki memlelııctin en büyük artistleri t 
fmdan temsil e1!illyor . 

Çocuklarımız bu binada ye
tişecek, torunlarımız burada o
kuyacak. Babalanmız ve dedele 

------------.. 1 rimiz okudukları gibi .. 
BUGÜNKÜ HAVA Efendiler 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti gecttı niiaha]M 10 ku
ru~tur. Gazete w matbaaya ait 
itkr için müdiriyetc miiraaat 
edilir. Gatttemiz illnlarm mes'u
liyetini kabul etmez. 

Çinde bir kanalizasyon res
mi küşadmda belediye reisi de
mit ki; 

"Efendiler .. Her şeyden ev
vel bizi yaptığımız şeylerle ölç 
melisiniz.. Muarızlarımız bas
larını kaldırıp şu ayağımızın ~l 
tında açılan yeni ve muntazam 

- Kaça aldın? 

- Sekiz bin bef yüz frank. 
- Yaman adamsın vesse-

lim.. Ben ömrümde bu kadar 
para verip le radyo alamam .. 
Çıldırdın mı sen yahu? 

sokakta Bardin'e rast ıeldim. ı AŞK RESMİ GEÇİDİ fi!miruJ.:n daha müıremı-ı. .. 
Sırtında perİ§an bir pardesü Şaı-erler mübdei ERNST LUBİTSCH tarafından vücuda g"tiTil 
vardı. Yetmit yatlannda gö- ı MAUR1CE CHEVAL1ER 

I:!::~uk!!i'h~: ::k:t. bağ- i ş E N M u·. L AA z 1 
Kendisinin ve karısının hal . . 

Ye§ilköy asker1 rasat merkc- 1 Bir mektep açmak demek 
rinden verilen malümatil göre bin fenalık kapısını kapamak 
bugliD bava ek,,,.riyetlr bulutlu demektir. Cehil ile mücadele
olacak, rüzgar şimaU istika~r ) miz ebedidir, her gün, her yer
den esecektir. Dün tazyiln mısi- de onunla mücadele edeceğiz, 
m1 772 8ııntigrat, azami hararet 5 biaman mücadele edeceğiz •.. ,. 

ıel yoluna baksınlar ...... ,, 
Bardin omuzlarını silkti: 

ve hatınru sorduktan sonra de 
dim ki: 

tamamen Fransızça sözlü ve şarkılı filminde. 
- Sen öyle dersin, dedi, 

* * * halbuki bundan daha iyi akıl-
Insan nutuk söylemeye mec Idık ve tasarruf çaresi yok. 

bur ohnasın yoksa! Bir kere o - Aromada yaptm .. 

- Yahu, bu da ne? 
- Azizim, dedi, bizim rad- Musikis;, OSCAR STRA USS tarafından aureti mabsusada tert 

edilmiştir. 

Bu film, mevsimin en büyük sinıenıa hadisesı ola<:aktır. 
önümüzdeki Çarşeınba akşamından itibaren 

asgari J buçuk :rancigrat derece Bir fidanlık resmi küşadm- vaziyete geldi mi en kabadayı- - Öyle, öyle.. Bilirsin ki 
mız muhakkak pot kırar. Onun bizim hatuncağız gürültüden 
için nutuk ezberlemektense nu ho,lanır. Çalgı, dana, cazbant, 
tuk söylememeye çalışmak da- i,i i kevfinden kabına sığ-

yo makinesi! Satmağa götürü 
1 

yorum. Bana seksen bin fran· 
ga mal oldu. Eğer istersen, sa J 

na yüz franga bırakırım. MF.LEK ve ELHAM~A ---lllilllll• sinemalarında birden. ._ ___ llııj idi. Yağmur yagma..ı muhtemel-
1 
da: 

dir . " Efendiler; - Yüz frank mı? Haydi ca 

Ramazan 8 
Vakitler: DS 

Gün et 7,23 
Ôile 12,24 
lkindi 14,50 
Akpm 17,05 
Yatsı 18,42 
İmsak 5,38 

Haftanın Yazısı 

Nutuk 
Hani kitaplar vardır. Mek· 

tup nümuneleri için .. İn.san bir 
mektup yazmak ister de yaza
mazsa oradan kopya eder. l~te 
onun gibi bir kitap ta (nutuk) 
nümuneleri çin yapsalar fena 
olmıyacak. Bu sırada böyle 
bir eser pek lazım. Ben böyle 
bir eser yazamam amma kopya 
edilecek bir kaç nümune hazır
laya bilirim . 

>ı- ... >ı-

Romanyada askeri klüpte 
zabitana bir konferans vermeye 
davet edilmi§ bir musiki üsta
dı sözüne: 

"Hanımlar, efendiler;,, 
Diye başlamıt~ 
Übeydullah Efendi üstadı

mız da kadmlar birliğinde ver• 
diği bir konferansa: 

- Efendiler; 
Diye batlaymc:a hanımlar 

gülmütler.. Fakat üstat öyle 
ufak tefek ıeylere papuç bıra
kır takımmdan olmadığı için 
izah etmiş: 

- Hepinizin hanımefendi. ol 
duğunuzu bildiğim için (efen
diler) deyiverdim. 

Bir kabir önünde : 
"Ef eneliler! 
Bugün kendiıine son vazife 

mizi yapmakla z.evkiyap oldu
ğumuz merhum Mehmet Bey 
dostumuzun zıyaı ebedisile mü 
teellim olduğumuzu burada a
lenen söylemeye fırsat buldu
ğumdan dolayı kendisine bil
hassa teşekkür ederim. 

Efendiler; 

Şu çıplak tarla üstünde 
gördüğünüz narin çubuklar, si
zi lemin e<!erim ki; yarının or
manları, memleketin serveti
dir. Bu ehemmiyetsiz çubuklar 
büyüyecek, vatanın dört köşe
sini tenlendirecek ve bize tah
ta katıktan tıifenk dipçiğine, 
yataktan, teneşire kadar bütün 
hayat ve memat malzemesini 
verecektir. Bu narin çubuklann 
yarın açacak y~I yapraklan 
nm gölgesinde büyüyecek va
tan evlatları hudutlarımızı düş 
mana karşı daha iyi müdafaa 
edecek ilh . .,, 

Bir evlenme merasiminde: 
Hanımlar, efendiler; 
Bahtiyarlıklarına en samimi 

hislerimizle iştirak ettiğimiz bu 
sevimli çiftin izdivaçlarını tes'it 
ederken birkaç kelime söyleme
me müsaadenizi rica edeceğim. 

Efendiler, hanımlar; 
İzdivaç cemiyetin vücude 

getirdiği en sağlam bir müesse 
sedir. Bu müessesenin henüz 
eşiğinde bulunan sevgili dostla 
nmız Aliye Hanımefeodile 
müstakbel zevçleri - yani zevç... 
leri - Veli Beye bu saadetlerinin 
daima tekerrürünü temenni et
tiğimi arzetmek benim için en 
büyük bir zevk teşkil eder. Bu 
samimi temennime hepinizin İ§ 
tirak ettiğinizden emin olarak 
yeni zevç ve zevceye uzım ö -
mürlü çocuklannm benim gibi 
kendilerini aynı vaziyette tebrik 
edebilmelerini de bu temennile 
rime ilave ederim.,, 

* * * Ben mektebi hukukta iken 
başımdan garip bir nutuk fiyas 
kosu geçtiydi. Muallimlerimiz
den Sadrazam Hakkı Pata mer 
hum Roma sefaretinden sadare 
te getiriliyordu. Beyazıttaki 
Zeynep Hanım konağında bu
lunan Mektebi Mülkiye Hakkı 
pafayı Mülkiye mezunu oldu
ğundan, Mektebi hukuk talebe
si de kendi hocalan bulunmasın 
dan dolayı karşılamaya hazırla 
nıyorlardı. Bir karlı günde Sir 
keci ganna gidilecekti. Binler
ce talebeden mürekkep olan ka 

ha doğrudur . 
1
. maz. Eh, her alqam tiyatro-

FELEK ya, dansinge gitmek masraflı 

l_~_l.__ __ C_oc_u_k __ 11....m_f 

Ap"şauul 

Tc.vşan kardeş ak!ırdı, birşeg olmadı. Fakat sa cg· 
gırı da aksırdı, ortalık allak l allok olda .. 

nım ..• 
- Hatırlarsın ya, ben tu 

radyoyu ne iyi maksatlarla sa 
tın almıştım. İ 

- Evet, söylemittin. 
- Senden ayrıldıktan son- Yeni R s a 

ra eve gittim. Ben de ümit ve 
sevinç içindeydim. Çünkü hem 
karımı memnun edecektim. 
Hem de tasarruf.. Hakikaten 
ilk günler umduğum gibi çık
tı. Şopenden, Mozardan parça 
lar dinledik. Nihayet şen bir 
saksafon bir. dans havasına baş- . 
ladı. Haydi dansa kalktık. Kan 1 

Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

ter içinde dansediyorduk. Bir-
den bire saksofon susetu. Prog 
ram arasıdır, dedik ve kendimi 
zi kanapeye bırakıverdik. 

O sırada ağır ve hakim 
bir ses yükseldi: 

- Madrm, siz evinizde ra
hat oturmıyorsunuz. Rahatını
za kavuşmak için koltukçu 
Herman'ın kataloğundan der
hal bir tane isteyiniz. 

Radyoda herifin biri reklam 
yapıyor! olur a... Derken baş
ka bir ses: 

- Kibar bir kadın mektup
larını ancak Brikol stilolan ile 
yazar .. Derhal falan falan yere 
gidiniz, çeşitlerimize bakınız .. 

Aksiliğe bak ki, benim de 
karım kibar olınak hevesinde
dir: 

- Sahi, dedi, ben de yarın 
mektubu yazacağım. 

- Yaz karıcığım, dedim ve 
kendisini öpmek için göğsüme 
doğru çekecektim. Tam o sıra
da radyodan başka bir sea: 

- Beyefendi, sizin nefesi
niz kokuyor. Bir adet Zefir 
pastili almadan evvel, kadınla
n öpmeyiniz. Her eczahanede 
bulabilirsiniz. 

Hoppala 1 Karım da demez 
mi ki: 

- Hakkı var. Senin de ne
fesin kokuyor. Bu pastillerden 
kullan. 

Ve kocası olduğum halde 
öptürmedi. Araya bir soğuk
luk girdi. Radyo da durmıyor 
be birader. Sanki bu soğuklu-

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemiy 
hayatmın, kızıl hrkamn en eyi tahlili 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

ğu ısıtacakmı§ gibi. Bilmem 
hangi marka sobaları, hangi 
terzinin mantolarını met ve se
na etti. 

Bu program arası hayli de
vam etti. Kancığım da verilen 
dersleri birer birer yazıyordu. 

Nihayet saat on buçuğa doğ
ru bir fokstrot daha çaldılar 
ve Speaker hayırlı geceler te
menni etti. Fasıl bitti. Biz de 
yatınağa gittik. Asıl facia er
tesi gün başlıyacakmış. 

- Naaıl facia? 

- Çünkü azizim, kanm ıi
dip gidip mağazalardan be
ğendiklerini satın almağa baı
ladı. Bir mağazanın çocuğu e
linde bir paket ve bir fatura 
geliyoı·: 

- Madamın paketi efen
dim. 

Bir faturanın daha parasını 
vermeden, baıka bir paket, 
batka bir fatura.. Odanın içi 
paket doldukça, bizim cüzdan 
boşaldı. Eve gelsen, neler ne
ler görürıün. Dört piyano, se

kiz gramofon, on büfe, otuz 
yazıhane, binlen:e plik, dağ 
yığını gibi diş macunu, çeşit çe 

§İt elektrik ocaklan •.. Ev d 
pazar yerine döndü. 

Anlarsın ya, büsbütün 
lia etmemek için yapacak 
çare kaldı. Eaki hayata 
deti daha masrafsız buldum. 

Ve zavallı Bardin elin 
radyo uzaklaştı. 

Kadro 
Geçen yaz o kadar dedikod 

mucip olan Kadro mecmuaıı 
yet çıkmak üzeredir . Bunun m 
ıiıleri, hrnail Hüsrev, Bur 
Asal, Şevket Süreyya, Vedat 
elim ve Y akuo Kadri Beylerdir. 

Müeuiılerinin söylediklerine 
re, bu mecmua ile muayyen bi 
kir ıiıtemi kurın:ık ve Türk ini& 
bınm ideolojisini yapmak makoa 
takip edeceklerdir. Mecmuanın 
delik politika ile aıla alakası 
yacaktrr. Ve tamamile bir fikir 
gaye organı olacaktır. 

BUGÜN 
Beyoğlunda Bake.r nıa ar 
mevsim sonu münasel.,.:tılc 9C11 

aatışı ba lıyor. Şayanı ;stifade 
satlar bulacağmm:kn bu maga 
.ziyaret etmeden hiç bir müba 

bulunmayınız. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 13 uyandırmııtı . 
Yemekten sonra Limia on

lara biraz piyano çaldı. Tesadü 
fen güzellik kraliçeainin beyaz 
kelebek barında Vedat Naci ile 
beraber oynadığı tangoya baı
ladı. Harun Mecdi Bey, Belki· 
si reddolunmaz bir nezaketle o
yuna kaldırdı.. Genç kız ııene 
derin ve sonsuz bir hülya İçin
de kalmıtb. 

laı-m hizmetçisi Gül teri gördü: me dolap metruk bir nöbetçi ı yordu. Y qlı kadın da göz y&f
- Ne isti,yorsun? eiye sor - kulübesine benzeyordu. Hasırla !arını zor tutuyordu : 

len telııraf! -dedi. Belkisin 
ri göze görüneçek kadar ti 

yordu. Telgfan okudu, On 
günden beri mektup alama 
nı, şiddetli meraklar içinde 
pmdığmı, Belkisin aıhhatın 
sür'atle haber beklediğini y 
yordu. 

Güzellik Kraliçesi 
- ı.Jaha fazla sabredeme

dim, diyordu. Biı- an evvel affo 
lunduihıma enıin olmak iıtiyor 
dum. 

Adnan Bey Belkisin gözlerin 
de ademi memnuniyet görmedi 
ği için ricasmı tekrar etti: 

- Daha ziyade emio ol
mak icin bizimle beraber sofra
m:za ~turınak lazrmdır .• 

- Kendimden çabuk bıktır
mı§ olacağım. 

- H yır kendinize alı§tıra
cak~mız.. Köylerde bu kadar 
tPIJif ve merasim olmaz.. Ku
sura bakmoyıruz, size bahçe
mizde yetişen sebzeleri ve 
meyveleri ikram edeceğiz. 

l arun Bey pek memnundu: 
- Bu saad-ti rt"ddetmekte 

ısrar etmiyeceğim.. Fakat bir 
~t!a! .. Yarın aksam Tokatlı. 
yanda benimle berabt"T yf'mek 

Nezihe Malıiddin 

yemeği vaadedeneniz? .• Lamia 
Hanımefendiden de aynca rica 
ediyorum .. 

Adnan Bey - Bilmem! -di
ye tereddüt etti • Belkisin ra
hatsızlığı mani olmazsa .. 

Bella. birdenbire gene o ı
şıklı ve müzikli net' e alemini 
hatırladı .. Bu tenha köylerde 
aktam ne hazin, ne hicranlı i
di! 

- Beyefendinin davetlerini 
kabul edebilinini« baba .. -diye 
cevap verdi- • 

Harun Bey tetekkür maka
mında Belkisin elini öptü. 

Yemek oldukça nq'eli yen-
di. Harun Mecdi ırüzel fıkralar 
anlatmakta ve müsahabeJ'i ida
re etmekte tamamile vukuf ve 
hüner sahibiydi. Monden bir 
centilmen olduğunu isbat eden 
genç Mı11rlı hepsinin alikasmı 

Danstan sonra bir parti 
briç oynadılar Gün kararırken 
veda ettiler .. Lamia da misafir 
!erden sonra evine döndü. 

Belkis ııene yalnız kalmıfb. 
Odasına çıktı, pencereden bah 
çelerindeki ihtiyar çamların Ü· 
zerine inen ıssız ve esmer alı:
f&ID aölgelerine daldı. Uzakta, 
denizin solgun aularmnı nihaye 
tinde erııuvani bulutlar, yavq 
yavq kızıl bir çizııi haline ıelir 
ken F enerbahçenin kuytu sahil 
!erine katra katra ıtıklar dam
lıyordu. Bütün köy hazin ve me 
!illi bir sessizliğe gömülmüıtü. 

Bahçede kötküıı kapısmm ö 
nündeki kumlar çıtırdadı. Bel. 
kis başını uzatınca Ziver paıa-

du. n eskirnit iki taraflı merdiveı»- _ Hepsini biliyorum.. Yeni 
Gülter, başı yukarıda, Bel. den ağır ağır çıkarken Belkisin meıııuliyetleıinizden lıaberda-

kisin penceresinin önüne geldi. hatıralarla dolan kafası, bir de 1 
Tekerlek yüzünü büsbütün yay fa ııörülmüt eski bir rüyayı tek nm ... 
vanlathran bir smtkanlıkla: rar ıröriiyormuı gibi dalıındı. Gene aözüııü kesti. Nediye-

- Küçük Haımncığım --di Güller bir odanın kapısını ya- ceğini nasıl merammı uılataca 
ye seslendi- Hanımefendi sizi vqça araladıktan sonra ııeri iını kestiremiyordu. Namaz la 
istiyor .. Ama hemen şimdi.. döndü. Burası hanmıefendinin !arken yüziiırde gölgelenen yu-

Belkisin içini garip bir ür- hususi odası idi. Belkis ıessiz. 
perme sardı. Ke§ke kıza görün ce içeri süzüldü. Hannnefendi muıa ktevekkül " hilmiyyet 
meseydi .. Belki rahatsızlık ba- kazak i9lemeli seccadesinin üs- timdi yürek azabmm kınııkla
hanesile bu daveti biraz olsun tünde son rekatını bitirmi§tf. tı arasında gaybolmuttu. Sesi 
sallardı. Şimdi çare yoktu. la- Dudaktan kıpırdayarak iki ta- titreyerek devam etti: 
ter istemez kalktı a9ağı indi . rafına selim verdikten sonra ar - Evet meşguldünüz.. Fa-

0 önde Güller arkada bahçe kasma döndü ve Belkise otur- kat bu DJefguliyetlerin bir va
kapııından girdiler, Bahçenin muını itaret etti. Kısa bir düa zifeyi unutturacak kadar mü· 
kumlu yollanndan ilerlerken dan sonra aktam namazı bitmit him olacaiuu tahmin edemez
"Pars,, Nedim Münirin köpeği, ti. itina ile bqörtüsünü devtir· d" ım •. 
ir ive sadık buldok Belkisin di seccadeyi katlayarak Belki· 
ayaklarını yalayarak ellerine ıin üst tarafındaki koltuğa o- Belkis bu serzenit tufam önün · · · ı· · 1. turdu: de gözlerini kaldıramadı. Hanı 
ııçnyor, ınce ınc:e, ıç ı ıç ı mı-

nldanarak eteklerine sürünü- - Kaç ırünlerdir bir kere ol mefendi sanki sesini açmak için 
yordu. Genit mermer taılık aö- sun ıörünmedin Belkis?. diye birkaç defa öksürdü. Sözünün 
nükçe bir ziyanın altında her söze batlaclı. Belkis sıkılıyor- seyrini kaybeder gibi olmuftu. 
zamanki yibi pınl pınl bınldı- du. Bir cevap vennİıf olmak i- Nihayet ayağa kalktı masanın 
yor. Arka kapıya doğru loşluk çin : üstünden katlanmış bir kiğıt 
lar içinde eaki zamandan kalma - Hakkınız var -dedi- fakat alarak Belkise uzattı: 
büyük, kırmızı boyalı bir dön- , me~guliyet ... Genç kız kekeli-, - Nedimden biraz evvel ıe-

Belkisin, kaç günlerdir d 
vam eden buhranlı hadise! 
hastalanan zayıf asabı halı 
rm tahrikine mukavemet 
medi, ihtiyar kadın uzun ha 
tinin rikkatile zaten feveran 

çinde idi. İkisi de bir anda 
tını kaldırdı. İki çift yaıh 

dm ıözünün birilıirine tesad 
fü, elektrikle dolu iki bulut 
biribirine çarpmasından hasıl 
lan derin gök gürültüsü · 

göğüslerinden fışkıran bı 

nktan sonra göz yaflan bot' 
dı. 



Tarihi Tefrika: 31 IBirin.ci sahifeden geçen yazıGar İktibaslar 

,.:: --: ' :.·~.- .... · .... ·:~. ·'' Sabatay Zevi inhisarlar 1 Devletler 

Sabatay'ın aleyhtarları haham Hakk_ıdda Lausanne için 
Jakob'un idaresinde toplanıyor Tedkıkat Hazırlanıyorlar 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı J inci s3lıifede) 

O 
,. b" p . d d• kikattan ıonra Arlkaraya avde- ki halde tamirat meıelesinin daimi 

nun her işini arbk kati 1 nmo i are e ıyor timi müteakıp bu hususta kat'i surette halli şeklini değiıtirebile-

0
·, hiç bir şeye karışmayordu bir karar verilecektir. Herhalde cek hiç bir bal olmamakla beraber 

b 
· k k b" d zanncdildiğine göre Büyu"k Britan'. 

u ıt ço ya ın ır zaman a an h"k ' 
Bu adamın bir vaziyeti ve bir dönüm noktuına geldiğini ya . u ümeti bu bapta alelade bir 

b d h b 
la•ılacak, i•in selameti için icap tedbırle ı'kti'f d"lm · d 

ir ehemmiyeti vardır. Çünkü görmüt, ini sa ada azı yapı· Y Y a c ı eoın en mem-I eden tedbirler alınacaktır. V eki\ nun olmıyacaktır. 
Sabatay Zevi'nin kitiplig" İni i· lacak ıeyler olduğunu an amış· ı t' b d k" • 1 • • k d Bu"r?··k Brı"tanya'nın __ ,,L'yattar 

ul 
e ın ura a ı ıf ennı ya m an ~ 

fa eden Samuel gitgide büyük tı. Hahamların elinde b unan aki k · · mahafıh.nde uzun mu"ddet içı'n bı'r 
b d 1 el 

t p etme ıslıyorum. Seya· 
ir nüfuz ve teaiı- sahibi olmll§ yahu iliğin karışık bir ha e g • hatim, bu maksatla vuku bulu- moratOl'ıum kabul edilmeıinin mah· 

tu. O kadar ki Sabatay Zevi, diğini, teferrüatla, etki! ile uğ zurtu olaca.ima dıUr ıerdedilen nok 

k
't"b" dık b" l ld • g··at r yor. tai na•a.r, oldukça taraftar bulmak 
a ı min muvafakati ol.ma - raşan ır usu o ugunu o e T kik tadır Ş • · O · · "h ı· - et · atınıza hangi inhi· · ımdi bu m .. elenin daimi su 

Ça parma~nı bile kımıldata· mıştı. nun ıçın mesı ge ınce rett t · · "' d d "· t• k sar idaı-esinden başlayacaksr- e eovıye ımka!" . eld~ edil~ez_ 
maz bir bale gelmitti!.. bu tarzı esasın an egış ırece nız? •e, yapılae<.k en ıy1 ,eyın, daımı 

Fakat bundan Sabatay'ın bir inkılap vücude getireceğim · H . . . · ) sulhu tehir değil, fokat t~cil edo-
her işte katibine danıştığı ve düşünüyordu. Herkes mesih'in - eyetı um~mıyesıl_e tetkı c!k bi~ itili•f aktedilmesi olacağı 

"'- b 1 • d ki manayı ihat ed katta bulunacagım. Bılhassa soylenıyor. Ve Bu-~u· k Britanya bu·· 
onun , .... rini almadıkça ir 'ey ge mesın e a e k- , Y d M "h bu k · · gümrüklerle çok eaaslr surette umeti de bu noktai nazardan tami 
yapmadıg"ı anla•ıhnasın •. Ha- mez i. eaı uvvetmı tec t 1 • be edecek b" k"d b 1 m--·' olacag" un ve •İkayetler ra , ~~e ""i.ni tetkik ed_iyor.. • 
yır bir teY yapmak fikri evve· rü ır mev 1 e U un ...,.İ... t tk'k ed "... Tef .-ı:ukumetin ııayretlerı, deıını •'-'· 
la Samuel'in aklına geliyor, mak lzımdı. Prim.o meaih geldi Y.af1 ıraa. e . 1 ti ecc;gı1?'· . - rette h~lli teshil edecek mümkün kı 
bu fikrini kabul eden Sabatay ği zaman dünyaya yeni bir şe· tış er netıc:eun e mes u ıyetı gö ~calc yolu daha iyi ve d:Jıa müsait 
da bunu hemen icra etmeğe kil ve nizam verecek ve yabudi. rülen memurlar tiddetle tecziye !'it. h~va ile ihzar etmk hususunu 

1
. • · ki 1 kkiJ edileceklerdir. ıstibdaf eylemektedir. 

başlıyordu. Bu surtle Samu· ıgm ea te a eri, hak ve J ·ı 
el'in düıündüğü bir şey Saba· haksızlık fikirleri değişeceğini Muhtelif inhisar idarelerinin ngı iz nazırltır komitesinin 
tay'ın fikri oluyor ve artık 

00
• söylüyordu. y abudilik erkin vilayetlerdeki şubelerinde bir- mesaisi 

dan ıoura Sabatay'm fikri di. ve adabına taalluk eden usuller leştirilecek kısımlar olup olma !-ONDRA, 15 (A.A.) - Kabine dıg"mı a...,.ıca tetkik ediyorum. yenıden kanunusaninin 19 ve 20"" 

Y
e bütün yahudilik ilemine ya de kuvvetini ka...L....lecekti. Bu '· belki d 21 • ekrar YllÇU Henüz bir karar vermedı"m. lana--'~hr. ve 22 •ınde t top 

yılıyordu. Ortada Samuel gö- suretle mesih ister istemez an'- ..-.. rünmüş olmıyordu .• Sanki her aneye muhalefet etmekle gÜ· - inhisarlar tabsiyeti bük· Nazırlar arasındaki ticari müva 
şeyi dütünen ve tatbikat saha- nahkar olmut sayılamazdı. Bi miyeyi haiz birer ticari müesse zene mesele•ini tetkik eden komite 

ka 1 k b
. ul ek se mahiyetinde ı"dı"ler. Yenı· va- ba1i h_.azrnn istiınai vaziyetleri içı·n.' 

sına çı ran Sabatay'm kendi i is yeni ır uı teaia ebD • d B -· d' 1 k "d" • i1ı ld ziyette bu •ekil deg"ı"•mı·~ mı"dı"r? e uyuk Britanya için ittihaz cdi-
sıy ı . Fakat gitgı'de Sabatay e enı ı.uıin mıes o ugu" nu ,.. Y • lecek e vafrk rük arif · - Hayır! lnhisarlarm vazı'. • n nıu güm ·· l eaıne 
Ze-:; Samuel Primo'nun elinde isbat edecekti. Yoksa mesih'in dair cılan derin tetkiklerini bitirm<k 
oyuncak oluyordu. dünyaya gelmesinde batka bir yellerinde bir tebeddül yoktur. üzeredir. 

Primo uzun müddet Saba- mana olabilir miydi.r ? Yalnız merciler değişmiştir. kar ll.1aamafib, henüz veribnit hiçbir 
tay'm katipliğini ifa etti. Göze Kainat batlangıcında mü- -Tütün ve müskirat inhisar ar yoktur. 

k 1 1 k d 1 F 
lannm tevhit edilerek bir mu··. LO~~~. 15 (A.A.) - Nuır-

görünmiyen, fakat her şeyi dü emme o ara yara ı mıştı. a d I lar meclisırun bugiinkü içtimaında 
ŞÜnen ye yaptıran bu adamın kat sonra gayrisaf olan "mad· iriyet e idare olunacağı söyle- Lo~ konferansında lngiltere'nin 
faaliyeti, Sabatay'ın "Mesih,. de,, nin tesirile bu mükemmel niyor. ta~p edeceği ıiyaıet haldundaki 
rolünü yapmag"a uğra•tıg"ı müd halini kaybetmi,ti. Sonra ınesih - Böyle bir ıey yokbır. Söy müzakereye dev~m olunmuftur. 

d 
,.. k•' ki f "k k h ı· ledigım"" gibi yalnız men:ı"ler de .. M~liıin gelectk içtimalarında 

.
etçe devam etm;•tir. Kiti· aın. atı es sa .• ve yu ae a .• • gumr k b' L-'-'-· 

b 
..,. ,.,:tmittir. u unayesi ıiyaıeti rnuuun-

ın efendisinin yanında h3.iz ne ırca etmek ıçın memur edıb 15
' da tetkikatta bulunulaeakttr. 

~lduğu ~ir şundan ileri ge- ı Y?rdu •• ~u il~hi bi~ tabsiyet~ir d -. -/~isarların bazı tube ve M. Lallal'in mülakatları 
lıyordu: Pnmo pek çok işlerde ki yenı alemm mukemmel ın- ı:~~o:~nin birle~tirileceği söy- PA_RIS, 15 (A.A.) _ M. Lava!, 
ve pelc mühim vaziyetlerde sanıdır. lbranUle buna "Adam M. Bnand ile yeniden bir saatten 
Sabııtay'dan daha iyi dütünü- Kadom., deniyordu. Kainatın - Bu huıuıta da verilmiş fazla ırörüşmüıtür. 
yor, efendisinin mevkiini kuv- heliki bu insana kuvvet vermit hiç bir karar yoktur. Ancak tet B.aıvekil ve muhatabı, Franaa'nm 
vetlendirmek için, ne yapmak dünyada nihai nizam ve intiza. kikat neticesinde i,in se!Sme- Cemıyeti Akvamdaki rolü için bil-
i& oldu· d • · b"I" mı tea etm · • 1 · tini temin edecek bır' tekil bulu h~sa. ehemmiyetli tel&kki ettikle-zım gunu on an ıyı ı ı- ıs esmı emrey emq- rı halı hazırdaki harici ıiyasi me-
yordu. ffiğer taraftan efendi- ti. Bu ıuretle dünya günahtan nuna bittabi bu şekil tatbik edi seleleri ıözden geçirm.i~lerdir. 
:~ni? zayif taraflarını da bildi· fmalıktan kurtulacak, düten ~ lir ve icap eden ıube ve daire- ~· .L:'val, M. Briand'm ittinlki 
gı cıhetle bunları herkesin na· sanlar kaldırılacak, hakkın rah ler, biı'leştirilebilir. meaamru . tenıin için ıarar eylemiı 
zarından gizlemek için lazım metine yol açılacaktı. Mesib'ı"n - Gümrük idarelerinde yeni ve M. Bnand cevaben; yeni hiikU-1 el d • d metle alacağını derpit etmekte bu-
g; en ça• eri e bulur ve bilir vuıfeai bu idi işte. en ne gibi teşlcilat yapılacak. lıın4'uğu mubtemel iıtiraki mesai 
bır adamdı. Sabatay Zevi'nin Sabatay'ın etrafındakile b tır? si tai'zının teıbitini hukukçu ..., dip 
~e-~l~n~ "Mesih,, olduğuna nu tamamile anlayabilirl:...ı~ - Bu, kanunla tayin edilnıit IODUlt arkadaşlanna tetk;k ettir-
eıaır tler:ı ıürdüğü iddialan bİ· Fakat Kudiiste dedikodu ektik tir• melıte olclujunu beyan ellniıtir. 
rer hakıkat olarak herkese ka değildi. Sahatay ile etrafındaki - Gerek idhal ve gerek ih- tesı!:r~ za-.:1!.:....!er: 
bul ettirmek için Primo her !erin faaliyeti nazarı dikkati c:el raç edilecek emteaouı tamamen Paul Bonc:our ile de görütmüıtür. 
gb~n yeni .• b~~ ?.ar:. bulur, yeni bediyor, bir çok sözlere yol açı muayeneye tabi tutulması güm Radikal sosgal ist meb'usu 
ır şey duşunurdu. yordu. Sabatay'm fakirlere pa- rüklere bildirilmi,ti. Buna bil • M. D l d. , • hassa deri tüccarları itiraz edi • a a ıer nın h•ganatı 

Yenilik mi, eskilik mi ra tevzi ederken kendi bildiği yorlar. PARIS, 15 (A.A.) - Radikal 
tazım? gibi hareket etmesi, ondan son aoıyaliatlerin dünkü içtimamda 

d N f d h 
- Evet, böyle bir emir ven"I meb'us M. Daladier, hali hazırda 

. 
Primo'-un du" •un" du·· m; m"- ra a atan tara m an er ye- F L-- d 

h 
~ Y .. - -- d mittir. Ancak itirazın sebebm" 1• ransanın -•

11
m a bulunduğu 

' .. m nol<ta •u ı"dı' .• Mesih rotu··. re gön erilen beyannameler ha nmumi si-·'"' mecel ı · · "' anlayamadmı. Çünkü eskiden ~- e enru tetkik 
nu yapacak bir adam, uzun za· hamlar arsında aıı dedikoduyu eylemiı ve M. Brüninır'in tamirat · 1 t K d' eki bu m.allann befte biri muayene haldundaki aon beyana•-- L,..L __ 

ına,ndan beri sürüklenip gelen mucıp o mamış r. u tist ed"' rd Ş dah • ~~· .....,... '- d" • • bu b" "b' . ı•i i. in:di tamamı muaye- .. _ ili .sıyaset mı..· cadelelerindek.i 
a.n anelere mi uyacak, eskile- yanu ı c:emaatı ııe ırı ınne tarei< baki "-' ne olunuyor. T eabhur noktası. mu eyı 1 ıcistereı.ilec:eğini 

drı11 takip ettig" i yoldan mı gı". uymayan ..i zıt cereyanın ara· 1. B d beyan etmİftir. na ge ınce: u a nrit değil- M. Daladier 

k
r.cekti, yoksa bu eekiliklere sıda pek müfkül bir Taziyette d" c- .. lderd • sözlerine nihayet 

kalmı N 
ır. umru e muamele az. verirken; birliğin ırayretlen"nın· hak 

l!lrfı gelerek mi gayesine Yara th. · atan Gazab'mn be- d T hh ~-· 1 k lı ol bil 
k 1 d 

ır. ea ura mtuıı o ma için a . ':"efİ."İ ve ın~nevver,,. müa 
c~. tı? .. Sabatay'm katibi ikin· yanname erinde pa ifahın Sa- bütün tertibat almacktır. bet fikirle ıtmam edilmeıi İcap et 
cısıni tercih ediyordu. E:.er batay Ze..iye tabi olac:atı tek- tilini IÖylemİf, falrat L:.. • beki " Rana Bey L--ünclen itibann behia edilmani oı.1... - ~u 

• 
enen "Mesı"h,, te ortaya rrk !inde göze çarpan iddialar Ku- -.: 1 uufunu ''-de r inhisar idarelerinde tetkikata ettikten aonra, büyük fikir" H"•. · 

tı.gı zaman eskilerm· takip et· düsteki hiikümet adamlannm ba·' _......_ ----•'-~ b ancı 
t d

"- • d T"a7-1.1~ •• Bu tetkikatın ne ye __,,,... " meı'ut .ı t1artaea• ığli yoldan g"ıd---•-, -ki an'a nasan .... tm en uzalı: kalma. ni ya b'l--'-eki • .,L__ ' .,.,_ ~ lcadar miiddet devam edeceği, . ~ ' mea• • fu ı.._.-ıa nmı... 
ne ere uy•·-'-- - etrafında L:. ımf, bunun üzerine oemaatia ba Ran •-· .. ..J.. lefetınnz devam ediyor .ı-:. 

-"L _..... ll'lr bal b hami d Sa a """71D TC"'rimizde kacmln tir. " -.· 
rn;u,İnı bir tesir uyandınnağa tında unan a ar a kal ı .. -m~v~ffalc olamıyacaktı. Bilikiı batay'ı memleketten çıkarma.ecafı - ilm dğildir. Rana M. Briand'a geni flt1ııi/e 
m. ııhıın: •-ır· ı- :~- etm...ı. ke ta karar verm:•lerdir. Bnnun i- &e,;n lıtanbuldan aonra lzmi. PAR.IS 15 (A.A.) ~ ~ -- """" ..,. re ııideceği halteri '--yu .. t et- ' - M. s~f halk kütlelerini harekete ge çin ellerindeki vuıta ve lwYT« ·~3 Lanl, dün öğleden sonra M tırerek kendi tarafma celbet· te Sabatay aleyhinde vaktile memİ.ftİr. Vekil Be,-, dün, müs Briand'ı ziyareti esnasında .;. 
lllek iatiyen bir adam eskilik· lzmirdeki babamlarm yaptığı kirat ve Tütün inhi1ar müdürle maileyhe Cemiyeti Akvam 
l~r~ yıkmağa kalkıtarak ite gi· gibi bir lanet karan vermek ~den bazı izahat almıttrr. Ve nezdinde Fransayı daimi suret 
rışır Ea'-'d b · d od ·ı bu d •- nlecek kararlann mahiyeti ya- te temsil etmek vazif···mı· tek-

b
. • ıu en en evam en ve cemaat ı e a amın ..,...a. ı---'- ~ı..:ı. -ır takım kaidelere uyacak o· sına mani olmaktan ibaretti. pı """"'t ........ attan aonra anlatı lif eylemittar. 

1 b lacaktır. an İr "Mesih,. in diğer adam Sabatay'ın aleybtarlan haham Ajans Havu'ın M. GrulPI• 
lardan ne farla kalacaktı?.. Jakob'm idaresi altında toplam le!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!l!!!!!!!l!!!!!!!ll!!!!!!!!l-!!!m baeh, namına bir tekzibi 

Muhitinin ali.kasını uyan· yorlardı. Bu hahamın Salıatay linet kararından akorkmuyodu. PARIS, 15 (A.A.) - Dün 
dıı:mak istiyen bir adam bu aleyhinde tiddetli bir husumet Fakat artık daha ziyade vakit kü sabah gazetelerinden biri· 
kaıdelCTe uyarak değil, onla- beslemesine en büyük sebep te geçirmeden kat'i bir karar ver nin kendisine " M. Briand'm 
ra muhalefet ederek gayeaine kendi hısım akrabalaraı arasın mek zamanı geldiğimi görerek hariciye nezarPtinden gaybu· 
varmak iıter. da pek çok kimselerin Sabatay Kudüsten aynlacaktı. Ancak beti sulh için büyük bir ziya 

Primo iıte böyle dütünüyor Zeviye taraltar olduklanru göa bu gidiş öyle eskiden olduğu ve harbe doğru bir adımdır . ., 
du. Kendisi gelecek "Mesih,, tennesidir • gibi bir firar teklinde olmrya- Beyanatıru atfeylenıiş olduğu 
e i anıyordu. Fakat Sabatay Sabatay aleyhinde böyle bir caktı. Bilakis son derece iyi ter Mulhouse eyaletinin sosyalist 
Zcviyi bu itte zayif buluyor- linet karan verilip verilmediği tip edilmit ve neticeleri ona gö meb'usu M. Grumbach, Ajans 
du. Onun bu zayif tarafını ken meselesinde kili derecede ma- re hesaplanmıt bir surette yol- Havas'tan bu haberi tekzip ey· 
di kuvveti ile telafi etmek doğ lüınat yoksa da muhakkak olan cııluğa çıkmak iktiza ediyordu. lemesini rica etmiş ve kendi· 
ru olacağını düşündü. Saba- ıey Sabatay'm böyle bir feyden ~ani Kudiisten giderken kendi sinin matbuata • hiçbir beya· 
tay'm dütünemediği veya c:esa korkmadığıdır. Saba.tay artık gayesine de yaklatmağı dütü· nat vermemit olduğunu bildir
r~.t edemediği fCYleri kitibi ~i takip edeceği battı hare nüyordu. Onun için her feyden mittir. 
duıünüyor ve bunları tatbik ketı hakkında karar verecek evel yola iki adam çıkanldı. M Grumbach, M. Briand'm 
İçin çare de gösterebiliyordu. halde değildi. Bütün iradesini Bunlar uzun bir seyahate çıka- hariciye nezaretinden infiki.ki-

Fakat bunun için her fl!'Y• ktibi Priıno'nun eline teslim et rak dünyayı dolaşacak adamlar nin sulh için büyük bir ziya 
den elzem gördüğü nokta fU tiği günden beri Sabatay zahi- dr. Vazifeleri de "meaib" in olduğu fikrinde ise de hiçbir 
idi: ren ıerbest ve müatakil bir a· geldiğini ber tarafa müjdele- zaman bunun harbe doğru bir 

Sabatay kendi nüfuz ve te· dam gibi göriime bile hakikat- mekti. Mesih iıe Sabatay Zevi adını tetkil edeceği fikrini iz. 
airi altında kaldıkra muvaffak te bafkuma tabi demekti. Bu den batkuı değildi. Bunlardan har ve aerdeylememi.ştir. 
olabilinliL. ..- takdirde katibinin ne dütündü- b~ ad~ Sahatay Rafail, ,öte- Muır~ileyh, bu hadiseyi 

Bütün bu olup biten ıeyler- ğünü Ye nihayet ne suretle Sa- ~!D ~~ de Matatabloh tur. ~ynelmılel. gaz_eteciler birliği 
~en mantıki bir netice çıkarabi batay'ı tahrik ettiğini öğren- Bınncıaı Avrupayı dolatacak, dıvanı haysıyetıne tevdi eyle
t!Cek olanlann birinciıi Primo mek merak edilecek teıYdir. Sa- öteki de Mısıra gidecekti. ı mek hakkını muh!lfaza etmek 

oluyordu. Bu adam yahudiJiiin batay .,erilecek her hanri bir (Devamı var) tedir. 

1 Dünkü spor 
Hareketleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
ticede 4 - 1 Fener bahçe ( B) takımı 
~n~ı. Üçüncü oyun Fenerbabçe 
bırıncı takımı ile Arnavutköy takı
mı arasında oldu F enerbahçeliler bu 
maç~arı da 7 - 1 lehlerine bitirdiler. 

Nihayet günün en heyecanlı maçı 
geldi. Bu maç kartı yakanın Fener
Galataaarayı olan Kurtulut ile Pera 
eraımda oldu. 

Takımlar tam o.at iiçte çıktılar. 
Kurtalut takunr - Asimakapulo· 
Yerem~a, Miçuli; Ziliı il, Vimkop~ 
lo, Antimos; Hacopulo, Feyzi, Zilisl 
lalı:ender, JaJL ' 

Per!' - Hacopulo, Dimo Agop 
Angelı, Armar, Mihalidiı Zavcut ' 
Banbino, latefan, Karlo, Mip. ' 

Hnk""1 F enerbahçeli avcı Sa.it B 
idi. . 

Birinci devre 
Peralılar ilk deVl'ede rüzıı&rr arka 

!arma alarok Kurtuluıu sııa.brmağa 
baıladılar. Kurtuluı taknnı hem for 
vetlerile, hem de rüzgarla oynamak 
mecburiyetinde kalıyorlardı. ilk yir
mi beş dakikada Kurtulutun aleybi
ne olmak üzere oyunda bir faikiyet 
vardı. Net.kim bu faikiyetin netice
ıi yirmi beşinci dakikada Banhino 
dirı.-kten yere topu Kurtuluş kaleoine 
scktu. 

Bu t""OI Kurtuluıluları daha n1un· 
lazam ve daha canlı oynatmaga baş· 
lattı. Oyun mctevazinleıti. Zaman 
zaman her iki takımda çok telılikeli 
akınlar gözüküyordu. Oyunun aonu 
na doğru lekender fAbıi ııayretile 
ber~berlik sayıamı kaydetti, Birkaç 
dakika aonra da birinci devre hitti. 

ikinci devre 
. B.u d~vre tamamile Kurtulutun ha 

kimiyetile cereyan etti. Yalnız Kur
t!'luşun forveti fazla asabi olduğu i· 
Çin fazla gol fıraatı kaçrnyorlardı. 

B.u bak~iyeti.-. neticesi yirminci 
dakıkada Miçuli firikikten bir gol l!t 
tı. Peralılar bunun üzerine bir az p 
§aladılar ve tamamile müdafaaya çe 
kildiler. Oyunun aonuna kadar Kur 
tuluılular hakim oynadılar Ye maçı 
2 • 1 galehelerile bitirdiler. Bu maç 
F enerbahçe lı'kinin maçlanndandır. 

Cross Contrg 
Dün mıntakanrn ikinci croı cont

risi yapddı. Mevsimin ikinci kır ko
şuıu olmak dolayıaile birinciden da
ha fazla alika ile takip edilen bu ya 
"f çok intizamlı ve süze! oldu. Bu 
lroşuya üç kulübümüz ittirak etti. 
Betiktaı, Eyüp, Süleymaniye. Bu 1w 
lüplerden ittirak eden atlet 30 kiti 
lı:aclarclı. Yanı ıeçen aefenl• claba 
mantazam olmuttur. 

Teknik neticeleri tunlardır• 
t - Muhsin Bey Betikt&f 
2 - Mehmet Bey ,, 
3 - Remzi Bt!)' ,, 
4 - Ferhat Bey 
6 - Nazun Bey Eyilp 
6 - Naci Bey Be,ikta:ı 

" 

Yanlış bir ıagıa 

M. Pierre Laval ile 
bir mülakat 

Fransız Başvekili F ransanın 
bugünkü müreffeh halini 

tasarruf zihniyetinde buluyor 
- Kopenhagda çıkan POLITIKEN den. 

M. Piere Laval Berlin'e, Loııdra 
ya, Amerikaya seyahat edip duru
yor. Avdetleriade de mecliste haorm 
lar~ bücumlanna bol bol ıöiüı 
ııenyor. Dahiliye nezaretindeki me
sai odaımda ciinde vasati yüz müliı 
kat kabul ediyor. Bütün hunlar her 
kese dünyanın en mütekamil adamı 
o~duğu hüınü vermek içindir. Halbu 
ki hakikat böyle değildiı. M. Pierre 
mııaı:rlan araıınd:ı en yorulmaz en 
çafıtkan, en enerjik devlet • .ıar:,. •. 
rınclan biridir. O kadar ki harikuJi. 
d!' "":'8İ kabiliyeti M. Poiacare'yi 
hıle ırolkede bırakır. Buna rağmen 
11" Lavn! tenbel ve ihmalci görün· 
ms aan'atını pek iyi bilmektedir. 

Çiçek doıtu 
Büt~~ !'unlara çiçelı:l•e olan mu

habbeti ilave ediniz. Bütün nazır 
~n mu~t ıtili üzerine döten 
ır.ış ol~'! ~esaı kabinesi, bir ııelin o
cla11 gıbı çıçeklerle doludur. 

• A~~erııne'den _gelen bu adam, pek 
ali _direr_ ~~ıerilcri gibi bir meyba 
necı olabilırdi. Olmadı iıe bile hem· 
ıebrilerinin ha !elleri kendiainde 
pek ala mevcuttur. Yani çok çalıt· 
mak, tasarruf etmek, filezof davran 
mak, ileriıini gönnek ve neı'e .. 

Kendiıini yakından ıörenler çok 
eımer çehresine, çok lıırmrzı dudak 
l~rına, çok siyah aa'ilarme bakınca, 
bır Fransrzdan ziyade, bir arabın 
kar111mda bulunduğuna hükmeder. 
Ve hatıra ıelir ki Auverııne bir za• 
m~n~ar Araplar tarafından itııal edil 
IDlftir. 

Kanı kurışık 

Bizzat M. Laval Junu söyler: 
- Pek mümkündür ki damarla

~da. Arap kanı bulunıun. Çok eo
ki devırlerde Auver.-e'in binlerce im: 
lan Araplarla e..lendiler. Belki de 
ben bu kızlardan birinin nealinde
nim. Bu mevzuu konu,urken ıunu 
ela oöyfemek iıterim ki, bazı ıazete
ler ler ailemin pek fakir olduğunu 

ve öte beri aabp para kazanmak için 
araba ile köy köy, kııaaha kasaba do 

l lattıimr yazdılar. Halbuki babam 
çok zengin olmamakla beraber bili 
vaktr yerinde bir köylü çrft~ı idi. 
Maiyetinde itçileri, hizmetçileri Yar 
dr. 

Bize iyi bir tabıil gÖaterdi. Ben 

meahurdur, Briand'a meczuptur 
dieu'yü sever. ' 

Seziş kebiligeti fazla 
•e geniştir 

Bizzat M. Pi<;rre La var da d 
dört miaalin aatl benliklerini t 
eden parlak meziyetler yok!ur. 
kat onların zaaflanru t~kil eden 
talannclan da muarradır. Sonra 
val' in franırz poltikacılımndan 
~ula, İyi bir hatip olmaması 
Hitabet aan'atı kendiıine yabancı 
Buna mukabil emıalıiz bir mezi 
~dır ki, M. Laval'ı diğerlerinin 
ilinde tutabilir: 

Kimse de mevcut olmayan i 
l!'ret ince bir ıeziı •e kavrayış 
biliyeti vardır. Eu krntik ve ka 
~~·-bu ha•lib onun için" 
eı bir ıroruı,, halindedir. Bu ıur 
verdii_i hükümler de biç f&I 
br. ~ onun kadnr batkal 
~nınden geçenleri keşfed 
Kimae onun bdar sözden ziy 
rıile geçmek için pıikolojik zam 
gelmif olduğunu anlayamaz. Pa 
mento da itimat meaelesini ne 
lar ileriye ıürdüğüne belki di 
edilmeıni.ttir. 

M. Lava! dünyad11 ki iktı 
lıahrmu hakrndakô noktai naza 
bana fÖyle an!i\ttı: 

- Bu muthiı buhran içinde F 
sanın bir hata11 yoktur. Fakat 
"!zde.n feli.ketin önüne ııeçmek i 
hıç hır ıey yapmak iıtcmediği 
manası çıkarılmamalıdır. Şim 
kadar vaziyetin rslihı için elim.iz 
geldiği kadar çalı,tık. Dünya 
müracaat ettikçe de, maalmemn 
ye çalı~ıyoruz. Fakata unutma 
ki her ıey bize bağlı değildir. 
unubnamalıdrr ki, bizim niıbi r 
lumrz, bütün dünya bol kiıeden 
ra aarfcttiği zamanlar da biz ela· 
istiblikimizle i•tihaalmu; are11 

müvazeneyi muhafaza ettik. 
fih bir tecerrüt halinde yaf8y 
cağunızı da biliyoruz. Batka mil 
lere muavenet ebnek arzumuzdu 

M. Lanla bu sözlerden aon 
F ranırzlann taaaruf fikrini me 
sena etti. Bunu mcthu sena eder 
de adeta f&İnıne bir teheyyÜce 
lıyordu. Köylü.nün sabrı, mütkül 
tabenmıülii, bonMDaı, nikbinliği 
her !"Yi iyi kavrayıır Laval'i nd 
heyecana dütürüyordu. 

Daha aoma decliki: 

~u~e daha çocukken lnıri!izc:eyi - Bize ecnebi diyarlardan 1 
ogrendım. peygamberler, bizi müabaze ettil 

Ceçen ııün yevmi bir gazetenin Bazdan iyi bir tef, aiyaai bir aevk Büyük felaketlerin bize puau ku 
yudıima nazaran memleketin iki ve idar damı 1 k · • ğuna haber verdiler. Çünku" baz" y 
spor mecmuası lll1lJmcla bir dava açıl ~ a 0 ~ ıçın, deiiıme liğ k la kola L. ,_ drğı bildiriliyordu. Olimpiyat mecmu yen fikir ve nazarıyelerden ziyade e 

0 
". Y •ntı....,. edemey 

asından tahkikimize nazaran böyle k~\er sahibi olmak liızrm geldiği ?'~fUZ .• Bilhassa kredi ile sabt i 
bir davanru ıimdilik mevzuu babsol nı aoylerler. Ba noktai nazardan La ıatihaalabmrzı nedftı tezyit elini 
madığmı Ye tekzip edebileceğimizi uval ıiipbeaiz bir teftir. FilTBki men ruz, diye haylı serzinetlere ma 
bildirmittir. aüp olduğu aoıya}iat partisi bir sün kaldık. Bu peyıaınberlere göre, 

G 
Laval~in yumuf'lklıfma karır hoınut aarm milleti değilmipz. Ceril 

alatasarag kongre$i suzlu -L-- d in .. nlar, ihtiyarlar bu~-•~•-- un· ,· 

. ııunu • . .......- e erek -1920 ·.en~ ...._.. 
Dün Calııtasara~ senelik k~~ d k " - M_aamafih biz bütün bu ·"y'--,... -~-- sın ... endisine serzenılerde bulun - ocn 

ai ııktedİbnİftİr. Bu konsre çok ha- da ..., batta "tahtına ait meaailden '?zlere ~u~. v.e~ecf!": Kendi it' 
rwetli olmuı ·n epeyce mü-ekeıot do. layı,, Lanl'i hrb di---- _.._ zı kendı bildiğinıia sıbi ııördük. 1 
cereyan etnıiıtir. t La ·~- ,.._ raf ediniz ki, pİJman deiiliz ve 

Nihayet bir aylık mu .. kkat bir he ı. ...ı divanda kendisini miikem- ..ılan bozulmut bir dünya ;...;" 
• melen müdafaa ettikten .,..._ iıtifa ,..... yeti ıdare intihap eclilıniıtir. Ba ı... --·--. muntazam, mütevazin, kanun 

yet bir senelik muntazam bir proa- w;' ,;.:: V~~~Öyldane ~~~aç rest, "'°"'alarla müvazeneyi m 
,_ tesbit ..ı-k Ye lıir ay-.. ,_ •··- ..._, hafazada devam eden ikb 
yapılacak ilônci ve eoaalı befet ı.a beraber, Paris lanaliainde bir cKı- di ıuı'aııelemie aaclıt. oldakça mü 
p1op tatbik ••• 1 •i • mb ..m,..,.. •ııls•i,e ..W .,. -te ~Him bir ~ manzara11 

Olimpiyat lik maçları ılillerin reyleri aayesinde Seine ay&. diyoruz. Bnnanla beraber bia 
Calataaarey Ye F-tı.bçe lmliip. :. :"tan ki-e kendiaini -n• fala fe!ihho maruz ~elcetl 

lerÜıin Atina ıeyahat.leri ..... yuile yardmı etmek için "tefriki mesai, 
lair mülldet için tabir ec!.lmiı olan M. Lanl'in polif:ikecddrta -"'. hazırız. Fakat bo "t&triki me ' nı:_..: b oldu"-· -"'~ ...., den kaodımız uniumi bir itilif el 
~......,.yat lik maçlan ,,_...... itiba em ... ...;... model vardırı ae elme!r•ir, yoksa memleketi-'-' 
ren Fenmhalıçe. Kıartuhot -..ı... m-.a'ya beJaalı, c.nı.....•ya h • --
kasile tekrar baılayacalrtır. ~=--ll!!!-~~~~l!!ll!!l•••••a•eu•1a!!men.fiini•;;~·;.· ~fedn.;;;~-*::~d;es:· ';J·ı 

Tahimdlcl •açlar • · ~'- futbol bin"-'"'-•-· mu··--L-'- pnu -ttiiim "Bir intakı halı da 1 aae . Ka.ı.ı.ö .. .__,. "'"" ......,..... - ha,, ıerlaYhalı yazıyı da olı:ud-. z ela~ ~ ·~~ etseydiniz 
lıarma Taksim atadyamnnda denm b aı· · · --'-- • ra ki hareketi, nezih heyecanı g' 

edildı." mııa r~ınızla ve iyice taıud - 1 ğım için hakkunda u .,__ 1 muı o ıanlwuıı. Mayuta, biç bir 
lkinei küme f81Dpiyonaımın ... zi. "Beyfendi,, gib" tabi 1 ak:' •eya raftan yardmı aöımekıizin, mütc 

yetini ıesbit cde.:ok olan Kaıonpaf&· nrzcla mühim 1 _,_r L"': • llaama- zi bir kulüp bütçeıile ba:;ardı" 
Topkapı maçı 2 • 2 ye IMnben bitli. senec- tar cihet bola- eseri ııöreceluiniz. Sizden, aizin gı 

Diğer neticeler :ıunlardır: mıyoru.~ ~e bu bence haizi ehamni- ıpcır muharrirlifi edenlerden ve b 
Anadolu ikinci takımı Vefa ikinci yet dcgıldır. Yalnız ıazete sütunla. tiin ıazetelerden ulu orta, mana 

talmnıru 2 • 1 , Beıiktaı İkinci takı- r mı, Süleymaniye ikinci takımını 
2

•
1 

dıM:eç"'! yazılarda muhafaza ve minaotz, laflar deiil, eski bir ıporc 
Vefa birinci tekmu, Anadolu birincl . t edilmesi İcap eden bir tarz, olan Abidin Daver Beyfendinin Cü 
ta~ 2 • O, ~lup etmiıler, ::, nezaket kaideıi mevcut olmalı· huriyette neyrettikleri yazı silıi b 
Befıktq - Suleymaniye birinci ta ' kanaatindeyim. ı... kelımt spcır için tetvik yollu 

lamları ela berabere kelmııtır Beıik ., ~li_naclan döndükten aonra yalnız elite dokunur özlü Yazılar bekliyc 
•-· • Sül~•n;ye o-nunda,- Sül ~yet,, _ ....... _ __,_, "- _..-"tmu"t- ruz. Sporun canlanması daha wn" -. · al .. ,_b. ,_ ey ............... "'" 

1 
manı 2 ı- · bi ye ey ıne 4 korner ablmıt- tüm. "V akıt,, muharriri kimdir? Ne u "~ umumı .~ hareket haline ge 
mıthr • ismini, ne cismini bilirim n kendile ~ "" daha yüksek yerlerden ha 

"--piyonanrn a.. • ...::-L·· • • ki yar-'-'-- ·· fÖfı;'dir: .._ ..... u ftZlyeti rile de ııöriifllriİt defilim. Ba -• etmek ı=- ırormeai için münaka 

B
. · lede ıizi ve beni atlamı-•--~ 18 hazmm, Y oba bu 
ınnci Bqiktaı 5 maçta dört def •r- -- aı:z • ııalip,, bir berabere 17 ıol a•--

3 
-~ Söylemellifim ..,.._. iPn kohahatli ....;,.e manasız miinııkatada fai 

-·-y "- çıkanlmaklıima da minaorz olar _._ Yorum efendim. 
ye1111f 14 puvanı Yar, ''" mi? -ikinci Vefa, S maçta 3 defa plip, •• Fenerbabça spor lrulüb 
bir t;>erabere, bir -ciıip, beter pi "Onı.r ... biz,, makalesindeki bir umumi kitilai 
yeıruı ve atmrı 12 puvanı var. cümleyı" mal L-lm • rilıi" ...!L! 

O 
"" uı mag • ...: ele Hayn" CE' 'L 

çüncü Beykoz dört aıaçta üç de alıp beni ilzama ...,.. 
fa ııalip , bir berabere, yedi pi at. çalqaıana aİzİ ıü- -----------...! 
mıı, 2 .-o1 yemiı ı ı pu..anı ....... liinç ve bilııiıiz bir hale "!lmyor. 

Dördüncü lıtanbulspcır, 8 PUYPDI "Kabahat halkta değil, ı.a itleri ida 
var. re ~~dedir,, tabirile kulüp ida. 

ACENTALIK 
ARANIYOR 

Befinci Anadolu, 6 puYlllll ....... recilerıaı kaacletmit değilim. Zira 
Altıncı Süleymaniye S puvaaı •ar. oolarm, yoktan eaer1 .. Ye hani.etler Zelki ve faal insanlar her yer 

Bir cevap ica! ~eri· ı... iıte ne kabahati ... de lı:ıc4ay bir surette .ıı:endileri· 
labilir? c.lataoarıay idarecilarinin ne büyük bir ıkir temin eddıi· 

Yeni Ciiniin - ımıharriri Alt- h. ıtile ,...ım.. _,.._ illliıı"'- lirler. Fnnsuça ve ftalywa 
met Ihsan Beyfendiye: IY_i kötü Tabim tta.ı,.- L ~ muhabere edllmelidir. Biler, 

lmzaau: oldafa lıalde .m. oW.- koy aahau _,. ....... Ba - ;ı,_ Trieat.e (İtalie) VII, Cın"• 



A.BAKER YE 
Beyoğlu, istiklal caddesi No. 369 - 470, İstanbul'un en eski ve asri mağazasıdır. 

16 Kinunusani Cumartesi gününden itibaren 15 şubat 1932 tarihine kadar. 

Mevsim sonu mUnasebetile bUyUk satış 
Bütün kışlık mallar işidilmemiş hakiki tenzilatla elden çıkarılacaktır 

BilOmum eşyada · fevkalade tenzilat 
Bütün dairelerimizde müstesna fırsatlar - görülmemiş sonderece ucuz fiatlar 

Yeni tesis edilen iPEKLi KUMAŞLAR DAiREMİZ için sureti hususiyede imal ettirilen ipeklileri görmeden hiç bir mübayaatta bulun mayını 

• v 

HASAN ZEYTINY AGI: Türkiyenin ve bütün 
ve en nefis 

dünyanın en leziz 
yağıdır 

Hutabklarda içilir. Yemeklerde ve aalatalard 

lezzetine payan yoktur. 

x;::ıere Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü artt 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir . 

Sinema - Tiyatro 

BUGÜN AKŞAM 

s-t 21.30 da 

Bir Kavuk 
Jsıabul Bıltdiytıi 

SehirTı'yatrosu 
Devrildi 

Yazan : Müsa
bipzade Celll 
Yakında ı YA
LOVA TÜR
KÜSÜ Ukmu
alkill komedi. 

111111111111111 

1111 

Yalnndaı YALOVA TÜRKÜSÜ 

\lk m!lo:ilı::l.A komedi 

Puamei gürıU 

(ONLAR ERMİŞ MURADİNA) 

,., 
R.qit Riza Tiyatrosu 

Sehzade Başında 
16 Uıdnıci Klnuıı .,...,.....ı akpaı 

aat 21,30 da 

SAMSON 
Pis 4 perde 

17 Jldncl Kinun p- •kf'UD 

eaat 21,30 da 

Gaip aranıyor 
Komedi 4 perde 

Nııkledm Mahmut Y--' Bey. 

Mefbur -..&: DOUGLAS 

ılle ZENCİ REVÜ HEYET1N1N 

..... U!eri 

Tepe Bati 
ASRI TiYATROSUNDA 

..... u.ı.ıyoetı.e dnam ediyor. 

8ucün am:tlne -t 17,30 da w 
--21,30te 

Zenci Memleketi 

Fantezileri 
2 perdelik ve 18 tabloluk 

n:vliaüııdıe 30 zenci artiet w 20 
senci daneöz. 

Yamınki ıpamr günü matine - 17 
de ııuven: eaat 21,30 da 

OnllmUııdeki Pazartesiden itibaren 

mqbur daııeör DOUGLAS 

... z...ı bey-eti iftiralıile .. 1'"llİ 
.enci opereti olan 

Louiaiana 
-.nail edilecelııtir 

Üsküdar Hukuk Hlkimliğ:indm: 

Nadide hanım ...,irili avokat Ahmet 

Şevket &y tuafmdaıı Üeküdardıt 
Karaca Ahmet de Aşçı &§t mahel

:Lesiıı.de Bakkal eokağmda 5 numara

lı bmıedc mukim Rwn•""" efendi 

ıüeyhiıı.de ikame olunan bo~ da 

vaaınm mumaileyh Ramazan efen

diye berayı tebliğ irsal lnl111&n arzu 

bal auretinin ikametgfilımuı meçhul 

olıduğu şerhile bili ııeblli iade edil

melı:le mUmailcyhin olbaptaki dava 

arzulw.line yiımi gün zarfırııde oe

vç vermek ve yevmi mııhalııcme o

lar.ık talik ..ıu.... 20-2-32 tarihine 

müıı&dlf eumartıe.ıi günU -t 11 de 

mahkemede iab&tı vücut etmek üz

re ilinen tebliğat ierMma karar ve

rilmi' ve ~i dava arzulıal.I 

sııreti ve clafttiye vanıkMı mahir.e
me divanı.ne..ine talik edilmit ol

-klıı Joeyfiyet ilin olıunur. 

It:t:ih.aclı lVl.ilII 
TORK StGORT A ŞiRKETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnda 

111 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 1 
~ Tel: Beyoğlu : 4887 

Adana Nafıa Başmühendisliğinden 
Adana- Karataş yolunun 22-j- 500: 26 T OOO K. arasında (3500) 

rmtre tulundaki şosa müceddeden inşa edilmek üzre ( 44890) Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 

..-DİKKAT! 
Meveim miiııa9ebctile 

Büyük Tenzili 
letanbuLda Sultan Hamam 

BAL CiLA 
mağazasından ihtiyaçlarmı 

etmeleri muhterem müşteri 
mizi:ı menfaatleri iktizas 
dır. 

Sorgimiz 16 İkinci Kinun 
Cumartesi gününden itibare 

1 çıktır. 

Fırsatı kaçırmayınız 
Tenzilat: % 10 - % 

'. ,a : : L • ' 

lira ve 88 kuruş bedelle 3-2-932 çaırşamba günü ihalesi icra 
kılınmak üzıere kapalı zarf usulile münakasaya vazedil
miştir. Talip olanların yevmi meikfuda saat 11 re kadar Adana • 

-En-cİlm_· _enı_· v_ila-ye-tin_e_ve-ke-şf-ini-g-ömıek_i.ç_in_d_e _N_afia_B_aşm_ü- 1 Bes Hasta varı dürlüğüne müra<:aat etmeleri ilan olunur. (35) 

Mübım bir 
keşi! TERM~JEN 

Devlet Demiryolları cdaresi ilanları 

... -----------------------------------~ 2000 M3 çam mestenin kapalı zarfla mfuıakasası 6 Şubat 
932 Cumartesi günü ıı.aat 14,:ıo da Ankara~a İdare Merkezinde 
yapılacaktrr.TaEsilat Ankara ve Haydilll'paşa veznelerinde beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. 

* Lokoınoti.f Alev;Duman ve Rogiilatörıborulaırmm kapalı 
zaııfla miirıakaısuı 13 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te An
ıkarada İdare Merlcezinde yapılacaktır. Tafııilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde beşer lira mukabilinde &atılan prtnamc
lerde yazılıdır. (185-186) 

1932 
Yılının Yeni Tertip Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar yapılan tertiplere nazaran 
iştirak edenlere en müsait bir piyangodur. 

Çünki bir tertip zarfında kazan
ını yan hiç bir bilet kalmıyacaktır. 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eeerlerl gayet güzel bir şekilde intişar etmi§tir. 
Bütün İ§ adamlarına tavaiye ederilı. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

ADEMİ 
iKTİDAR 
mağlup oldu 

ViRILlNE 

--- -- -- --- -

' --~ -- - --------
yınız. 

-- Dr. IHSAN SAMİ ~ .. 
Gonokok Aşısı 

Beüoiulduiu ve ihtilitlanna 
kartı pek tUll ... tue qıclır. 
DiYanyolu Sultan M.ıımut tiir

beR No. 189 • 

Doktor 

Hafız Cemal 

mıımııııııııııı~m~~ıııııı~mımıııııııınııı~m••~mınD111~ Dahiliye haatahklan 
mütehauıaı 

~- 25 Liraya Radyo Makinesi ~- Cumadan maada hergün öğ
Baltık markalı ve dört llmba lruvvetindıedk. Müceddcttk. BUtUn Av- leden &<mra saat (2,30 dan Se) 
rupa tıcdai:ı merkezlerini hoparlörle dinletk. AkümWltör ile itler. Akil- kadar İstanbulda Divanyolun
müatör, J.Aınba •eeaiT teferruatını satın alan zat todarik edecekti.T. 
fstıınbulda Yem PoetahaMniıı üst katmdıt Teılııis Teldorı. ~rk.eü<ıe da 118 numaralı hususi daire-

mllracaat. ---~---.. sinde dahilt ha9talıklan mua-
---·------------------ yene ve tedavi eder. Telefon: 

1 3 üncü Kolordu ilinları 1 
tatanıbul 22398. Sıra numara

IDU beklememek iııteyenler, 

luıbhı.eye müracaatla veya te
lefonla randevu almalldırlar. Ordu sıhhiye ihtiyacı jçin 

bir takını seyyar baktiryoloji 
laboratuvarı bpalı zam usuii
ıe 25-1-932 tarih pazartesi gü
nü saat 14,30 da ihalesi icra 
olunacaktır. Talipleri şartna
ıınesini almalk ve ı:nüna:kasaya 
i.ştiralk etmek üzere tdtlii mek 
tuplarile ıbirti:kte vaıkti muay
yende ık:oınisyonumuza müra
caatlaırı. (5) (9) 

* * * Ordu sıbthiye ihtiyacı için 

orou sıhhiye lhtiyacı IÇ1ll 

i1anal ettiri1ecdı: hMp pakıetle 
rine lüzum olan 8 kalan malze ı-----------
me lcaıpalı mııf uwlilc 25-1-932 Dr. TAŞ Ç l YAN 

Zlihrevt lıutalıklar tıedevl'*-1 
tarili ve ıpazartetii günü saat 16 Eminönü JıfüıMyan ecz•lıımeel ıı...-
da ihalesi ic:ra blmacaktır. ı•mdaki eolı:alı No. 4. 

Tulipkrin şartnamesini a1mak ı----------
ve münakasa}'Q iştirak etmek 
üzere teklif mektılıplarile bir
likte vaıkti muayyende lııomi

syonuınuza müracaatları. .(6), 
(10) 

••• 

Dr. A. KUTIEL 
cı.ıt n stıbrevl ıı.talıklar mO

tehwW. Karaköy, bllyilk IMheU... 

bici 7ClJllıda 34. 

THERMOGEN 
Lapa, yakı, merhem 

sair ilaçlar yerine faideli 
SllJl'ettıe kaim ve ıne.hazrrdl 

aridir. 

Bütün eczanelerde satı 

SEYRISEF AIN 

~rlr.ez acenta: Galata Kö 
bqı B. 2362. Şube A. Sir 
MUbUııdarzade han 2. 3740. 

İZMİR - PİRE - İSKE 
DERİYE POST ASI 

(1ZM1R) 1 Kanwısani 
h il & Galata Rıhtım 
kalkar. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

D~MtlPINI~ 
vapuru 17 KAnunusani 

Pazar 
gunu akşam saat 17 
Sirkeci Rrhtımmdan 
reketle, (Zonguldak, İn 
lu, Ayaocıık, Samsun, Ord 
Gircson, Trabzon Rize 

(H ) ye azimet ope ayni iskel 
lerle Görele, Vakfıkebir 
Ünyeye uğrayarak avdet 
deoektir. Fazla tafııilat iç 
Siriceci Meymenet hanı 
tında acenteliğine müraca 
Tel. 22134. 

memlu sı!hhiye aııka çantasın
dan 356 adet ikapalı za11fla 
25-1-932 tarilı pamrtesi günü 
saat 16,30 da ilıalıcsi icra olu
nacaktır. Talipleri şartname6i
ni aknak ve münaıaik•aya işti
rak etmek üzere teklif mektup 
larile ıbirlikte vaıkti muayyen
de komisyonumuza müracaat
ları. (3) {7) 

Ordu nhhiye iıtiyacı için 66 K U L A K , B O G A Z, Doktor 
·kalem dit aıat wı eıOO>atı ka.- • B U R u N Rusçuklu Ha~ 
palı zari usulile 25-1-932 pa- mütehassısı 
zartesi günii eaat 15,30 da iha- Beyoğlu, İatiklil cad<i 

D Ih Salih Büyük Parmak kapu, Af 
ıesı icra lkılmac:aktır. Talipleri r. ya 1ıaruna bitişik Aparuırı 
şartnamesini. almak w müııa- Parle tıetlrik .. yahatlndm ,...._ No 21.- Tel: Beyoğlu 279 

kasaya iştirak etmek üzere tıdc det ~ ıı.taıerını 1ııer gUn uat 1.saa-t ·•. 1•4-•1•8•. ----~ 
lif -ı...-1-ile birlikte vahi •• .._ ... "" oııbepn eonra Caploğhmda Eaı-

muayyenıde kıomisyonumuza niyet Sandığı ııraamdeki muayene- --------~ 
müracaıa11laın. (4) (8) b.-inde 1ı0davi etmektedir. M1LL1YET MATBA,4' 


